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

Fréttablaðið er með 117% 
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...sem þú þarft..

VALBORG GUÐJÓNSDÓTTIR

Með svarta beltið eins og
eiginmaðurinn og synirnir
• heilsa

            Í MIÐJU BLAÐSINS

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

HJÁLPARVAKT TANNLÆKNA  mælist vel fyrir hjá 
barnafjölskyldum landsins. Síðasta laugardag fengu yfir 60 
börn ókeypis tannlæknaþjónustu. Þjónustan verður næst í 
boði laugardaginn 23. maí. Lokað verður yfir sumarið.

Í Grafarvoginum býr einhver hættulegasta fjölskylda landsins en á heimilinu eru fjórir af fimm fjölskyldumeðlimum með svarta beltið í karate. Þetta eru þau Val-borg Guðjónsdóttir, Willem Ver-heul, Snæbjörn og Magnús Valur. Þótt ótrúlegt megi virðast þá eru ekki nema sex ár síðan fjölskyldan byrjaði að æfa.„Synir okkar tveir, sem í dag eru tólf og fimmtán ára, byrjuðu að æfa með Fjölni og fylgdumst við for-eldrarnir með. Þeir fóru svo fljót-lega að vinna til verðlauna og smit-uðu okkur hjónin sem byrjuðumskömmu síða Wi

innt eftir því hvernig það kom til að fjölskyldan fór að æfa. „Líf okkar tók þarna óvænta stefnu og hefði ég frekar átt von á því að verða send út í geim með geimskutlu en að taka svarta beltið í karate,“ bætir hún við og hlær.Hún segir marga öfunda fjöl-skylduna af því að eiga þetta sam-eiginlega áhugamál. „Þetta er líka svakalega góð íþrótt sem reynir á allan líkamann. Í kata, sem er ímyndaður bardagi, þarf að spenna alla vöðva á tiltekinn hátt ásamt þvíað beita réttri öndui

eru tærnar, galli og belti sem skipt-ir litum eftir því hvernig gengur.“Þótt allir fjölskyldumeðlimirnir, fyrir utan frumburðinn sem hefur lagt stund á ballett, státi af svarta beltinu þá stafar lítil ógn af þeim dags daglega enda mikil áhersla lögð á að þeir sem æfi karate noti aldrei kunnáttuna nema undir við-urkenndum kringumstæðum. „Það er alltaf leiðinlegt fyrir karate-deildirnar að heyra af því að fólk noti karatespörk niðri í ber þu á

Svarta beltið á línunaFyrir sex árum byrjaði fjölskylda ein í Grafarvogi að æfa karate og nú eru fjórir af fimm fjölskyldumeð-

limum með svarta beltið. Hér áður fyrr þótti húsmóðurinni það afar fjarstæðukennd hugmynd.

Fjölskyldan æfir oft í viku og hafa drengirnir sópað til sín verðlaunum í gegnum árin. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI
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Markviss uppbygging og styrking fyrir líkamann. Sérstök áhersla lögð á miðjuna – kvið og bak.

Hentar öllum aldurshópum og líkamsgerðum. Þú finnur strax árangur eftir fyrstu æfinguna
án þess að reyna of mikið á þig.

Lokuð 4 vikna námskeið. Kennt er 3x í viku 60 mínútur í senn.Í boði eru morgun-, hádegis- og síðdegisnámskeið.l Frjáls aðgangur að tímum í opna kerfinu og tækjasaltil 21. ágúst.  Verð kr. 10.900.
Barnagæsla - Leikland JSB

Heildrænt hug- og heilsuræktarkerfi

RopeYoga
Staðurinn - Ræktin

ÖLLUM 
NÁMSKEIÐUM 

FYLGIR OPIÐ KORT
Í STÖÐINNI TIL

21. ÁGÚST

Velkomin í okkar hóp!

Innritun hafin á síðustu námskeiðfyrir sumarfrí!  Sími 581 3730

Fundur í Leynilundi
Útvarpsþátturinn 
Leynifélagið á Rás 
1 hlýtur viðurkenn-
ingu fyrir framlag 

til barnamenn-
ingar á Íslandi.

TÍMAMÓT 14

HARA-SYSTUR

Hættar í
Elektru
Ætla að róa á önnur mið.

FÓLK 26

Raunveruleika-
stjörnur skilja
Glysfyrirsætan Jordan 
og Peter Andre fara 
hvort í sína áttina.

FÓLK 20

STEFÁN EIRÍKSSON

Mikill aðdáandi
Eurovision
Minni áhugi á undanförnum árum.

FÓLK 26 

EUROVISION Samtök sem kalla sig 
OGAE og í eru allir Euro vision-
aðdáendaklúbbar og þeir blaða-
menn sem eru í Moskvu til að 
fylgjast með Eurovision-keppn-
inni eru bjartsýnir á góðan 
árangur íslenska lagsins í und-
anriðlinum. Þeir greiða atkvæði 
eftir hverja æfingu og sem stend-
ur er lagið Is it True? í öðru sæti. 
Jóhanna Guðrún stígur á stóra 
sviðið í Moskvu í kvöld, tólfta í 
röð keppenda.  - fgg/sjá síðu 26

Jóhanna Guðrún:

Spáð öðru sæti

SJÁVARÚTVEGSMÁL Ný ríkisstjórn 
Samfylkingar og Vinstri grænna 
skoðar skattlagningu á útflutn-
ing á óunnum fiski. Markmiðið er 
að knýja á um frekari fullvinnslu 
hérlendis og skapa ný störf. Sjáv-
arútvegsráðherra segir að eftir 
sé að útfæra hugmyndina. Hags-
munaaðilar í sjávarútvegi vara 
við leiðinni.

Í samstarfsyfirlýsingu ríkis-
stjórnarinnar segir um fiskveið-
ar undir fyrirsögninni Brýnar 
aðgerðir: „Knýja á um frekari 
fullvinnslu afla hérlendis með 
því meðal annars að skoða hóf-
legt útflutningsálag á fisk og/eða 

að óunninn afli verði settur á inn-
lendan markað.“

Jón Bjarnason sjávarútvegs-
ráðherra segir það gefa auga leið 
að skapa þurfi fleiri störf og leita 
til þess allra leiða. Útfærsla hug-
myndarinnar sé hins vegar eftir 
og ekki verið rætt hversu hár 
skatturinn gæti orðið. Jón vill 
ekki meina að boð eða bönn felist 
í hugmyndinni, og málið sé aðeins 
til skoðunar. „Þetta er stefnuyfir-
lýsing en ekki ákvörðun,“ segir 
Jón.

Sævar Gunnarsson, formað-
ur Sjómannasambandsins, segir 
dæmið einfalt. Sambandið legg-

ist alfarið gegn stýringu af þessu 
tagi. „Að sjálfsögðu á að hámarka 
þau verðmæti sem menn hafa 
á milli handanna hverju sinni.“ 
Sævar minnir á að takmarkanir á 
sölu afla á erlendan markað þýði 
aðeins eitt fyrir fjölda sjómanna: 
Launaskerðingu, og hana mikla 
hjá þeim útgerðum sem gera út á 
útflutning í gámum. 

Fyrri ríkisstjórn sömu flokka 
setti fram aðgerðaáætlun um 
atvinnusköpun í byrjun mars. 
Reiknaðist mönnum til að um 300 
ársverk hið minnsta gætu skapast 
í landvinnslu ef fjórðungur þeirra 
60 þúsund tonna af fiski sem flutt-

ur er út óunninn á erlendan mark-
að árlega, væri unninn innan-
lands.

Friðrik J. Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri LÍÚ, efast um að 
skatturinn komist á. Hann minn-
ir á að ferskfiskmarkaðir Íslend-
inga í Evrópu séu verðmætir og 
byggðir upp á löngum tíma. 

„Þessir markaðir hafa reynst 
okkur vel og sérstaklega þegar 
að okkur kreppir.“ Friðrik segist 
vantrúaður á að ríkisstjórn þar 
sem Samfylkingin á hlut að máli 
setji á útflutningsálag á fisk, þar 
sem það brjóti gegn EES-samn-
ingnum.    - shá

Sjómenn borga fyrir ný störf
Ferskfiskmarkaðir gætu tapast ef hömlur verða settar á útflutning, að sögn útgerðarmanna. Sjómenn víða 
um land horfast í augu við mikla launalækkun verði boðaðar aðgerðir ríkisstjórnarinnar að veruleika.

SÓL NORÐAUSTAN TIL   Í dag 
verða SA 10-18 m/s á vestur-
helmingi landsins, annars hægari. 
Léttskýjað norðaustan og austan til 
í dag annars skýjað með köflum og 
yfirleitt þurrt. Hiti 10-18 stig.  
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Hljóður hugur
„Hann talaði blaðlaust og varð 
allt í einu magnað en kyrrlátt 
máttarvald“, segir Jónína Michels-
dóttir.

UMRÆÐA 12

NOREGUR Þrír létust í skotárás á 
Neseyju, rétt utan við Osló í Nor-
egi, í gær. Talið er að karlmað-
ur á sjötugsaldri hafi skotið tvær 
konur sem hann átti í nánu sam-
bandi við og svipt sig svo lífi, 
að sögn norska ríkisútvarpsins, 
NRK. Þremenningarnir bjuggu 
allir á Neseyju.

Konurnar tvær fundust látnar 
utandyra en maðurinn innandyra 
í bátshúsi. Lögreglan hefur ekki 
viljað gefa nánari upplýsingar 
um atvikið. - ghs

Morð í Noregi:

Þrír létust í 
skotárás

SKOKKAÐ Á LAUFÁSVEGINUM Vaskur hópur skokkara lét rigningu og smá rok engin áhrif hafa á sig þótt vísast hafi hlaupararnir 
óskað eftir ögn betra veðri. Í dag munu þeir allavega vera lausir við rigninguna en enn er gert ráð fyrir töluverðum vindi. Það mun 
þó lægja á miðvikudaginn og þá verður hitinn kominn í tveggja stafa tölu um mest allt land.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STJÓRNMÁL Fyrsti ríkisstjórnarfundur nýrrar stjórn-
ar verður haldinn í bæjarstjórnarsalnum í Ráðhús-
inu á Akureyri í dag. Ríkisstjórnarfundur hefur 
ekki áður verið haldinn utan höfuðborgarinnar eða 
Þingvalla, eftir því sem næst verður komist.

Samkvæmt tilmælum frá almannavarnarráði 
skulu helst ekki fleiri en fjórir ráðherrar ferðast 
í sömu flugvél og því verða ráðherrarnir ferjaðir 
til og frá Akureyri í alls sex ferðum. Þeir munu þó 
allir ferðast með áætlunarflugi. Nokkrir fóru í gær-

kvöldi og aðrir fara með tveimur vélum í dag. Auk 
ráðherranna verður ritari ríkisstjórnarinnar með í 
för.

Þótt ríkisstjórnarfundir séu ekki daglegt brauð 
á Akureyri mun lögreglan ekki grípa til sérstakra 
ráðstafana vegna fundarins, að sögn Daníels Guð-
jónssonar yfirlögregluþjóns.

Fundurinn hefst á hádegi og munu forsvarsmenn 
stjórnarinnar svara spurningum blaðamanna síðar 
um daginn.  - sh

Fyrsti fundur nýrrar ríkisstjórnar verður haldinn á Akureyri í dag:

Ráðherrar norður í þremur ferðum

Unnu aftur 
meistarana
Keflvíkingar unnu FH í 
gær og byrja sumarið 
alveg eins og í fyrra.

ÍÞRÓTTIR 22
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DÓMSMÁL Héraðsdómur hefur 
sýknað íslenska ríkið af kröfu 
Friðriks Más Jónssonar flugum-
ferðarstjóra. Hann vildi að við-
urkennd yrði bótaábyrgð ríkisins 
vegna árásar sem Friðrik og fleiri 
urðu fyrir í Kabúl í Afganistan í 
október árið 2004.

Friðrik slasaðist lítillega í 
árásinni í Kjúklingastræti, sem 
grandaði þremur; árásarmannin-
um, ellefu ára afganskri stúlku og 
bandarískri konu. Friðrik hefur 
hins vegar þjáðst af áfallastreitu-
röskun síðan og verið óvinnufær.

Friðrik var staddur í Kjúklinga-
stræti daginn örlagaríka ásamt 
yfirmanni sínum og sex starfs-

mönnum friðargæslunnar og flug-
vallarins. Ferðin var farin að und-
irlagi yfirmannsins, Hallgríms 
Sigurðssonar, sem vildi kaupa sér 
handunnið afganskt teppi til minn-
ingar um dvölina.

Friðrik byggði stefnu sína á 
því að hvorki hann né samstarfs-
menn hans hafi fengið þjálfun eða 
fræðslu um hermennsku eða við-
brögð við hættuástandi. Hann hafi 
farið í ferðina yfirmanni sínum til 
fulltingis og því verið við skyldu-
störf. Yfirmaðurinn hafi enn frem-
ur vanmetið aðstæður. 

Dómurinn kemst að þeirri nið-
urstöðu að árásin hafi verið alls 
ófyrirséð og megi ekki rekja til 

vanmats á aðstæðum. Enn fremur 
hafi Friðrik farið í ferðina á eigin 
forsendum og ábyrgð. Dómnum 
verður líklega áfrýjað. - sh

María Björk, brá þér ekki 
gasalega?

„Nei, ég svaf nú bara í gegnum 
þetta.“

María Björk Sverrisdóttir, umboðsmaður 
Eurovision-hetjunnar Jóhönnu Guðrúnar, 
svaf á sínu græna eyra þegar gasleiðsla 
sprakk í nágrenni við Eurovision-svæðið 
í Moskvu aðfaranótt laugardags. Enginn 
slasaðist í sprengingunni. 

Sæktu um ÓB-lykilinn á www.ob.is

-5kr.
við fyrstu notkun
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og síðan alltaf 2 kr. ásamt 
Vildarpunktum með ÓB-lyklinum

VINNUMARKAÐUR „Við erum sjö sem 
búum hérna í bátnum. Við höfum 
enga peninga fengið í fimm vikur, 
og ekki fengið hlut greiddan frá jan-
úar og fram í apríl,“ segir Jan Hurko 
sjómaður. Þeir hafi til dæmis ekkert 
fengið í mars, þegar báturinn hafi 
landað 186 tonnum í Sandgerði.

Jan býr í bátnum Óskar RE-157, 
sem liggur við bryggju í Keflavík-
urhöfn. Hann segir hóp sjö Pólverja 
hafa starfað þar meira og minna 
í eitt og hálft ár, og þar áður í eitt 
og hálft ár til viðbótar á öðru skipi 
sama útgerðarmanns.

Nú sé ekki siglt og mennirnir 
því peningalausir strandaglópar. 

Þeir hafi fengið 
matarmiða hjá 
félagsmálayfir-
völdum í Reykja-
nesbæ, en nú sé 
drykkjarvatn í 
bátnum uppurið.

Sæmund-
ur Árelíusson 
útgerðarmaður 
segist einung-
is skulda mönn-

unum laun fyrir hálfan mánuð. 
Hann afhenti blaðamanni ljósrit af 
útprenti úr heimabanka. Þau gefa til 
kynna að hann hafi millifært laun 
inn á reikninga mannanna, í mars og 
8. og 30. apríl. „Millifærslan hefur 
verið framkvæmd“ stendur á einu 
ljósritinu, um staka greiðslu upp á 
35.000 krónur.

„Það getur vel verið að mánuður-
inn [mars] hafi verið 186 tonn. Það 
er þannig að menn fá 35.000 krón-
ur á viku og svo mánuðinn á undan 
uppgerðan 15. næsta mánaðar, hafi 
fiskurinn verið meiri en tryggingin,“ 

segir Sæmundur. Samkvæmt upplýs-
ingum frá Fiskistofu voru það 196 
tonn. Mennirnir hafa ekki fengið 
hlut greiddan af því.

Mennirnir segja útgerðarmanninn 
hafa hótað að henda þeim úr bátn-
um, en þeir eigi hvorki fyrir hús-
næði né farmiða heim. Sæmundur 
sjálfur segist hafa boðist til að borga 
mönnunum það sem hann skuldar 
þeim fram í apríl, gegn því að þeir 
sigldu áfram fyrir hann. „Og þeir 
vildu það ekki, og ég sagði þeim að 
þetta væri ekki hótel. [...] Þeir telja 
það hlunnindi að hafa frítt húsnæði, 
þegar aðrir þurfa að borga. Það er 
allt þarna um borð,“ segir Sæmund-
ur. Hann ætli ekki að henda þeim út, 
og viti ekki til þess að vatn skorti um 
borð. Hann muni þá bjarga því.

Jónas Þór Jónasson, lögmaður 

skipverjanna, segir einnig að átt hafi 
að henda þeim úr bátnum. Þeir þurfi 
að leita til Ábyrgðasjóðs launa, því 
útgerðin sé á leið í þrot. Þá fái þeir 
ekki laun fyrr en síðar á árinu. Þang-
að til séu þeir peninga- og vandalaus-
ir á landinu. „Og mig grunar að hann 
hafi ekki borgað þeim rétt fiskverð,“ 
segir Jónas.

Skipstjóri mannanna, Sævar 
Ólafsson, segist hættur á bátnum 
„vegna vanefnda útgerðarmanns“. 
Pólsku skipverjana segir hann vera 
„fínustu menn“, þótt rétt sé, sem 
Sæmundur segir, að þeir hafi eitt 
sinn fengið sér of mikið neðan í því 
til að sigla. 

Á bátnum hafi verið stöðugar deil-
ur út af peningum „og ég fékk ekk-
ert heldur í restina“, segir Sævar.  
 klemens@frettabladid.is

Sjómenn vilja laun 
og drykkjarvatn
Sæmundur Árelíusson útgerðarmaður á í deilu við sjö sjómenn og skipstjóra 
þeirra og skuldar þeim laun. Sjómennirnir segjast lifa á matarmiðum frá félags-
málayfirvöldum. Sæmundur sagður hafa ætlað að henda mönnunum út.

JAN HURKO

ÁHÖFNIN Á ÓSKARI RE-157 Segjast vera strandaglópar í Keflavík og ekki fá laun sín 
greidd. MYND/VÍKURFRÉTTIR

VIÐSKIPTI „Það er alltaf vandamál 
hvað telst eitt mál og hvað tvö,“ 
segir Ólaf-
ur Þór Hauks-
son, sérstak-
ur saksóknari, 
um bankahrun-
ið. Hann segir 
hvert mál geta 
kvíslast í fleiri 
mál og þurfi 
að skoða hvert 
um sig gaum-
gæfilega. Því sé 
erfitt að henda 
reiður á eiginlegum fjölda mála 
sem séu til rannsóknar frá Fjár-
málaeftirlitinu. 

FME hefur sent sérstöku emb-
ætti saksóknara tíu mál til rann-
sóknar. Þau fjalla um allt frá 
gruni um innherjasvik, markaðs-
misnotkun, ranga skýrslugjöf til 
FME og ábendingar um meinta 
slæma viðskiptahætti. Fimm mál 
til viðbótar eru á lokastigi hjá 
FME og er gert ráð fyrir að þeim 
verði vísað til embættis sérstaks 
saksóknara á næstu vikum.  - jab

Saksóknari skoðar tíu mál: 

FME sendir 
fimm fljótlega

ÓLAFUR ÞÓR 
HAUKSSON

DÓMSMÁL Héraðsdómur hefur 
framlengt gæsluvarðhald yfir 
þremur mönnum sem handteknir 
voru á Austfjörðum 19. apríl grun-
aðir um að hafa reynt að smygla 
til landsins yfir 100 kílóum af 
fíkniefnum í skútu.

Tveir mannanna, Jónas Árni 
Lúðvíksson og Pétur Kúld Péturs-
son, voru úrskurðaðir í varðhald 
til 2. júní, en Halldór Hlíðar Berg-
mundsson til 29. maí.

Þrír menn, Rúnar Þór Róberts-
son, Árni Hrafn Ásbjörnsson og 
Hollendingur á fimmtugsaldri 
voru handteknir á skútunni á 
flótta út úr landhelginni. Varðhald 
yfir þeim rennur út á morgun.  - sh

Stærsta smyglmál sögunnar:

Skútusmyglarar 
áfram í haldi

Friðrik Már Jónsson fór á eigin ábyrgð í örlagaríkan teppaleiðangur í Kabúl:

Ríkið sýknað í Kjúklingastrætismáli

REYKJANESBÆR Fólk safnaðist saman á gistiheimil-
inu Fit í Reykjanesbæ í gærmorgun til að mótmæla 
því að stjórnvöld bregðist ekki við hungurverkfalli 
Alsírmannsins Mansri Hichem og skeytingarleysi 
stjórnvalda þegar mannréttindi og velferð flótta-
manna eru annars vegar.

Mansri Hichem hefur beðið í tvö ár eftir svari við 
umsókn sinni um hæli hér á landi og hefur nú verið í 
hungurverkfalli í 21 sólarhring. Ástand hans er lífs-
hættulegt, innri líffæri farin að skemmast og verkir 
í hjarta og nýrum. Mansri er hættur að geta stað-
ið uppréttur. Linda Magnúsdóttir sjúkraliði segir 
að vakað sé yfir Mansri en félagar hans hafi mikl-
ar áhyggjur af honum. Þeir eigi mjög erfitt með að 
horfa upp á það hvað honum líður illa. Mansri hafi 
hrakað meira og hraðar en búist hefði mátt við.

„Hann getur bara hvíslað og dettur út þegar 
maður talar við hann. Hann er með fullri meðvitund 
en honum hrakar hratt. Strákarnir á gistiheimilinu 
eru að missa vonina um að það verði eitthvað gert 
svo að nú ætla þeir að fara í hungurverkfall, líklega 
fyrir framan alþingishúsið, ef ekki berst svar frá 
stjórnvöldum,“ segir Linda.  Jórunn Edda Helga-

dóttir, ein af talsmönnum mótmælenda, telur að 
mannréttindi, ákvæði alþjóðasamninga og landslög 
séu brotin á Mansri og félögum hans og spyr hvort 
það sé það sem búast megi við af ríkisstjórn sem 
kenni sig við mannúð og mannréttindi.

Rauði krossinn og félagsmálayfirvöld í Reykja-
nesbæ fylgjast með hungurverkfallinu. - ghs

MÓTMÆLA Fólk safnaðist saman á gistiheimilinu Fit í Reykja-
nesbæ til að mótmæla því að stjórnvöld bregðist ekki við 
hungurverkfalli Mansri Hichem. FRÉTTABLAÐIÐ/VÍKURFRÉTTIR

Mótmæli voru í gistiheimilinu Fit í Reykjanesbæ í gærmorgun:

Ástandið orðið lífshættulegt

ÁRÁSIN Í KABÚL
Ferðin í Kjúklingastræti var farin 
til þess að flugvallarstjórinn gæti 
keypt sér teppi. Farin var skoðunar-
ferð í götuna til að meta aðstæður 
og tryggt að teppin yrðu reiðubúin 
til skoðunar þegar hópurinn kæmi 
á staðinn. Stoppið varð þó lengra 
en við var búist. Klukkustund eftir 
komuna voru þrjár handsprengjur 
sprengdar. Þrír létust og nokkrir 
særðust.

JERÚSALEM, AP Benedikt XVI. páfi 
lét það verða sitt fyrsta verk við 
komuna til Jerúsalem í gær að 
lýsa yfir stuðningi sínum við 
stofnun sjálfstæðs ríkis Palest-
ínumanna. 

Nýja ríkisstjórnin í Ísrael, sem 
Benjamin Netanjahu veitir for-
stöðu, er á öndverðum meiði og 
segist engan áhuga hafa á stofn-
un Palestínuríkis. Páfinn hefur 
verið á ferð um Mið-Austurlönd. 
Næstu fjóra dagana ætlar hann 
að ferðast um Ísrael og herteknu 
svæðin. Tilgangur ferðarinnar er 
að bæta samskiptin við bæði mús-
lima og gyðinga. - gb

Páfinn í Jerúsalem:

Lýsir stuðningi 
við Palestínu

BENEDIKT PÁFI Vindurinn greip í taum-
ana og feykti páfahempunni yfir höfuð 
honum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Decode, móðurfé-
lag Íslenskrar erfðagreiningar, 
tapaði tæplega 1,6 milljörðum 
króna, eða um 12,6 milljónum 
Bandaríkjadala, á fyrsta fjórð-
ungi þessa árs. Félagið tapaði 
26,7 milljónum dollara á fyrsta 
ársfjórðungi í fyrra. Það er jafn-
virði um 3,4 milljarða króna.

Tekjur Decode námu 8,9 millj-
ónum Bandaríkjadala á fyrsta 
ársfjórðungi þessa árs og er það 
rúmlega fimm milljónum dollara 
minna en á fyrsta ársfjórðungi í 
fyrra. Handbært fé Decode var 
12,7 milljónir dala. - ghs

Dregur úr tapi Decode:

Félagið tapaði 
1,6 milljörðum

VIÐSKIPTI Skilanefnd Landsbank-
ans segir að 2,6 prósenta hlutur 
í Byr sparisjóði hafi ekki verið 
seldur einkahlutafélagi rétt fyrir 
aðalfund líkt og fullyrt var í frétt-
um Stöðvar 2 í gær. Lárus Finn-
bogason, formaður skilanefndar-
innar, er endurskoðandi félagsins. 

Enn fremur sagði að stofnfjár-
eigendur teldu margt benda til 
þess að salan hafi verið fram-
kvæmd til að Landsbankinn gæti 
fullnýtt atkvæðisrétt sinn á aðal-
fundinum – en engum er heimilt 
að fara með meira en fimm pró-
sent atkvæða. Skilanefndin segist 
aldrei hafa samþykkt kaupin og 
þau því aldrei gengið í gegn.  - sh

Skilanefnd sendir yfirlýsingu:

Segjast ekki 
hafa selt í Byr

SPURNING DAGSINS
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Á vefnum Island.is eru sértækar upplýsingar um aðgerðir til hjálpar skuldsettum 
heimilum og fyrirtækjum. Þar er líka að finna almennan leiðarvísi að opinberri 
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800 1190 Gjaldfrjáls upplýsingasími 
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aðgerðum stjórnvalda
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svör, hvert á að leita eftir aðstoð o.fl.

Valhnappur fyrir upplýsingar um 
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Nýtt efni á vefnum

Mest heimsótta efni þessa vefhluta

Aðalefnisflokkar vefhlutans

Allt um skólakerfið

Hvernig virkar heilsugæslan?

Heimili/einstaklingar: Upplýsingar 
um úrræði fyrir heimilin vegna 

þrenginga í efnahagsmálum
Aðgerðir stjórnvalda: Samantekt
aðgerða stjórnvalda ásamt verkefnaskrá 
og upplýsingum um samvinnu við AGS

Fyrirtæki/atvinnulíf: Upplýsingar og 
úrræði fyrir fyrirtækin vegna þrenginga 
í efnahagsmálum

midstod@island.is: Sendu inn 
fyrirspurn og þér verður svarað

Fréttir frá ráðuneytum varðandi 
efnahagsvanda þjóðarinnar

Fjallað um helstu mál líðandi stundar

Hvar má tjalda á Íslandi?

Úrræði til hjálpar heimilum

Leiðarvísir að opinberri þjónustu 

Leitargluggi þar sem unnt er að leita 
að ákveðnum orðum, efnisflokkum 
eða eyðublöðum á öllum vefnum
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Fyrir mistök féll niður nafn Birgis Más 
Guðmundssonar, trúnaðarmanns VR 
og höfundar greinarinnar „Ný stjórn 
VR og staðan í dag“, sem birtist 
ómerkt í blaðinu í gær. Beðist er 
velvirðingar á þessu. 

Rangt var farið með upphæð á skóla-
styrk sem Árni Beinteinn Árnason 
fékk í verðlaun á kvikmyndahátíð í 
Nashville. Rétt er að skólastyrkurinn 
er tíu þúsund dollarar.
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HITASVEIFLA  
Við erum að sigla inn 
í eindregin hlýindi 
á landinu og má 
kannski segja að 
forsmekkinn fáum við 
í dag þegar hitinn á 
Norðausturlandi kann 
að ná einum 17-18 
stigum. Á morgun, 
fi mmtudag og föstu-
dag á ég von á að sjá 
hitatölur um 20 stig 
norðanlands. Annars 
staðar verður vissu-
lega hlýtt þó ekki nái 
hitinn slíkum hæðum. 
Vindasamt verður í 
Reykjavík.   

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

STJÓRNMÁL „Þótt það sé lögð svona 
rík áhersla á þessa tímasetningu 
af hálfu Samfylkingarinnar þá er 
nú ekki þar með sagt að það sé í 
raun hægt að lofa því eða fylgja 
því eftir. Við skulum sjá til hvern-
ig þingið fer með þetta,“ segir Þur-
íður Backman, þingmaður VG.

Þuríður er einn þeirra fimm 
þingmanna flokksins, sem hafa 
lýst því yfir að þeir muni ekki 
styðja tillögu um umsókn að Evr-
ópusambandinu.

Ríkisstjórnin hefur lýst því yfir 
að utanríkisráðherra muni innan 
skamms leggja fram þingsályktun-
artillögu um aðild að ESB. Stefnt 
skuli að því að sækja um í júlí. 
En Þuríður vill heldur bíða þang-
að til úr rætist í efnahagsmálum. 
Það taki vonandi ekki mikið meira 
en tvö ár.

Þuríður segist aðspurð ekki vilja 
tefja málið, en mikilvægt sé að það 
fái þinglega meðferð og verði sent 

til umsagnar í nefndir. Helst vilji 
hún þjóðaratkvæðagreiðslu um 
umsóknina sjálfa. „Eins og þetta 
er í stjórnarsáttmála […] er öllum 
frjálst að berjast fyrir sínum mál-
stað,“ segir hún.

Lilja Rafney Magnúsdóttir, 
þingmaður VG, hefur einnig álykt-
að gegn væntanlegri tillögu. „Ég 
er bara að tala fyrir mína parta. 
Ég er búin að gera upp minn hug, 
ég mun ekki styðja þetta,“ segir 
hún.

Ásmundur Einar Daðason, nýr 
þingmaður VG, segist vilja skoða 
aðrar leiðir í gjaldeyrismálum, en 
hefur ekki gert upp við sig hvað 
honum hugnist best í þeim málum. 
„Ég er mjög harður Evrópuand-
stæðingur og stend við það,“ segir 
hann. „Þetta er mín sannfæring 
og prinsipp og ég mun fylgja því 
í rauðan dauðann.“ 

 klemens@frettabladid.is

Telur ekki víst að sótt verði 
um ESB-aðildina í sumar
Þingmaður VG efast um að tímasetning Samfylkingar um umsókn í júlí gangi eftir. Málið fái þinglega 
meðferð. Betra að sækja um eftir tvö ár. Formaður Framsóknar segir erfitt að semja með óviljuga ráðherra.

ÞURÍÐUR BACKMAN Vill heldur að beðið sé með aðildarumsókn þangað til dýpsta 
efnahagslægðin verður að baki. Hún vonast til að það verði eftir ekki lengri tíma en 
tvö ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Í sjálfu sér getur vel verið 
að Framsóknarflokkurinn 
samþykki almenna þings-
ályktunartillögu sem lýsi 
vilja og áhuga þingsins til 
aðildarviðræðna,“ segir Sig-
mundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður flokksins. 

„En stóra spurningin er 
hvaða umboð felst í því, 
hverjum er falið umboð 
til að taka ákvarðanir í 
viðræðum; að gera hugs-
anlegan samning,“ segir 
Sigmundur. Þetta þurfi að 
útlista betur. Hann hafi vonast til 
að stjórnarflokkarnir skýrðu málin í 
gær á kynningarfundi með stjórnar-
andstöðunni um ESB-tillöguna. En 
honum var frestað til miðvikudags.

„Auðvitað væri eðlilegast að 

ríkisstjórnin sjálf sækti um 
aðild, en fyrst svo verður 
ekki, verð ég að viðurkenna 
að það er um þetta mikil 
óvissa,“ segir hann.

Spurður neitar Sigmund-
ur því ekki að Framsókn 
gæti hugsað sér að taka 
þátt í samningaviðræðun-
um, myndaðist þverpólitísk 
sátt um aðildarviðræð-
urnar.

„En þá þarf að fá þetta 
umboð á hreint. Hvernig á 
einhver hópur í þinginu að 

geta staðið í viðræðum við ESB þegar 
ráðherrar fjármála, landbúnaðar og 
sjávarútvegs eru harðir andstæðingar 
þess að semja við ESB yfirleitt?“ spyr 
Sigmundur.

ÞARF AÐ SKÝRA UMBOÐ SAMNINGAFÓLKS

SIGMUNDUR DAVÍÐ 
GUNNLAUGSSON

STJÓRNARTILLAGA
Þingsályktunartillaga Össurar 
Skarphéðinssonar utanríkis-
ráðherra verður flutt fyrir hönd 
ríkisstjórnarinnar. Hún verður því 
stjórnartillaga. Slíkar tillögur eru 
yfirleitt studdar af ríkisstjórn allri, 
en fordæmi eru þó fyrir öðru, til 
að mynda klofnaði ríkisstjórnin í 
Helguvíkurfrumvarpinu.

Það hefði þó pólitískar afleið-
ingar ef stjórnartillaga yrði felld 
vegna klofnings í stjórninni, eða ef 
ekki fengist meirihluti stjórnarinn-
ar fyrir henni. Heimildarmaður úr 
stjórnkerfinu dregur ekki úr því að 
það gæti skemmt fyrir áframhald-
andi stjórnarsamstarfi.

LILJA RAFNEY 
MAGNÚSDÓTTIR

ÁSMUNDUR EINAR 
DAÐASON

 „Þetta er mín sannfæring 
og prinsipp og ég mun 

fylgja því í rauðan dauðann.“ 

ÁSMUNDUR EINAR DAÐASON 
ÞINGMAÐUR VG

LÖGREGLUMÁL Lögreglan lýsir eftir 
vitnum að því þegar nítján ára 
stúlku var nauðgað, að því er talið 
er, í bíl í Tryggvagötu aðfaranótt 
laugardagsins 2. maí. Talið er að 
brotið hafi átt sér stað á bílastæði 
við Tollhúsið, á tímabilinu frá 
4.45 til 5.15. Annar þeirra grun-
uðu var á föstudag úrskurðaður í 
framlengt gæsluvarðhald í fjórar 
vikur. Hinum var sleppt. Menn-
irnir eru báðir um fertugt, ætt-
aðir frá Suður-Ameríku og starfa 
sem dyraverðir hvor á sínum 
skemmtistaðnum.

Mennirnir öskruðu ókvæðisorð 
á eftir stúlkunni á útlensku þegar 
hún flúði eftir árásina. Stúlkan 
hlaut nokkra áverka.  - sh

Kynferðisbrot í rannsókn:

Lýst eftir vitn-
um að nauðgun

TOLLHÚSIÐ Talið er að stúlkunni hafi 
verið nauðgað í bíl við Tollhúsið í 
Tryggvagötu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GEORGÍA, AP Engin niðurstaða varð 
af fundi forseta Georgíu í gær með 
fjórum leiðtogum mótmælenda-
hreyfingarinnar, sem staðið hefur 
fyrir fjöldamótmælum gegn for-
setanum vikum saman.

„Við erum gjörsamlega á önd-
verðum meiði, stjórnarandstað-
an og forsetinn,“ sagði Levan 
Gacheciladze, sem er þingmað-
ur og einn af leiðtogum stjórnar-
andstöðunnar. „Mótmælin munu 
halda áfram í dag og á morgun, og 
um langa hríð enn.“ Mikhaíl Saak-
ashvili forseti hefur jafnan neit-
að að verða við meginkröfu mót-
mælenda, sem er sú að hann segi 
af sér embætti. Í gær féllst hann á 

að hitta fjóra af helstu leiðtogum 
mótmælenda, en sá fundur virðist 
sem sagt engu hafa skilað. Mót-
mælendur hafa síðan 9. apríl verið 

fjölmennir á götum höfuðborgar-
innar Tíblisi. Saakashvili forseti 
hefur barist fyrir aðild Georgíu 
að NATO. Hann nýtur stuðnings 
Vesturlanda en hefur ögrað Rúss-
um. Í ágúst braust út stríð milli 
Georgíu og Rússlands út af hérað-
inu Suður-Ossetíu, sem hefur verið 
innan landamæra Georgíu en vill 
sameinast Norður-Ossetíu, sem er 
innan landamæra Rússlands.

Margir Georgíumenn kenna 
Saakashvili um þau átök, sem 
enduðu með því að Georgía virð-
ist endanlega hafa misst yfirráð 
bæði í Suður-Ossetíu og Abkasíu, 
öðru héraði sem einnig vill segja 
skilið við Georgíu. - gb

Forseti Georgíu átti árangurslausan fund með leiðtogum mótmælenda:

Mótmælum haldið áfram

LEIÐTOGAR MÓTMÆLENDA Kakha 
Shartava, Levan Gachechiladze, Irakli 
Alasania and Salome Zurabishvili á fundi 
með Saakashvili. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÍRAN, AP Bandarísk-íranska blaða-
konan Roxana Saberi var látin 
laus úr fangelsi í Íran í gær. 
Áfrýjunardómstóll mildaði dóm 
hennar úr átta ára óskilorðs-
bundnu fangelsi í tveggja ára 
skilorðsbundið.

Saberi, sem er 32 ára, er vænt-
anleg til Bandaríkjanna á næstu 
dögum. Hún var handtekin í jan-
úar og ákærð fyrir að hafa stund-
að njósnir fyrir Bandaríkin. Hún 
hefur búið í Íran í sex ár og starf-
að sem fréttamaður, meðal ann-
ars fyrir breska útvarpið BBC.

Handtaka hennar hefur orsak-
að deilur milli stjórnvalda Írans 
og Bandaríkjanna.  - gb

Bandarísk blaðakona:

Látin laus úr 
fangelsi í Íran

GENGIÐ 11.05.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 208,2853
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 125,02   125,62

 188,9  189,82

 169,9  170,86

 22,807  22,941

 19,503  19,617

 16,168  16,262

 1,2765  1,2839

 189,15  190,27

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



SÍMI 440 1000
  WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

Góða skemmtun í kvöld! Þú færð 
allt sem þú þarft í N1 til að fullkomna 
Eurovision stemmninguna.

Eurovision kvöldið    
     byrjar í N1!



6  12. maí 2009  ÞRIÐJUDAGUR

Mikið úrval af krókum 
handklæðaslám 

og fl .

Opið 13-18

Sími: 894 1411 / 861-7540
Norðurhella 10 Hafnarfjörður

sex saman í pakka
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DÓMSMÁL Dómstólar eru hættir að 
svipta menn ökurétti fyrir að aka 
með kannabisleifar í þvagi þegar 
ljóst þykir að þeir eru ekki leng-
ur undir áhrifum þess. Þrír slíkir 
hæstaréttardómar féllu í síðustu 
viku. Eftir sem áður eru menn 
sektaðir fyrir athæfið lögum sam-
kvæmt.

Óvirkt niðurbrotsefni kannabiss, 
tetrahýdrókannabínólsýra, getur 
fundist í þvagi neytenda í allt að 
tvær vikur, jafnvel lengur í undan-
tekningartilvikum, eftir að efnið 
hverfur að fullu úr blóðinu og áhrif 
þess sömuleiðis.

Lög kveða á um að ekki megi aka 
bíl með ólögleg fíkniefni í blóði eða 
þvagi og fallið hafa dómar bæði í 
héraði og Hæstarétti þar sem 
menn eru sektaðir og sviptir öku-

rétti fyrir það 
eitt að mælast 
með tetrahýdró-
kannabýnólsýru 
í þvagi. Þetta er 
nú að breytast.

Í umferðar-
lögum er und-
antekningar-
á k væði  sem 
segir að sleppa 
meg i  sv ipt-
ingu ökuréttar 

„ef sérstakar málsbætur eru“ og 
ökumaður hefur ekki brotaferil í 
umferðinni. Hæstiréttur staðfesti 
í síðustu viku þrjá dóma þar sem 
þessu undanþáguákvæði er beitt. 
Mennirnir þrír höfðu mælst með 
niðurbrotsefnið í þvagi, en ekkert 
efni í blóði.

Mönnunum þremur var eftir sem 
áður gert að greiða 70 til 80 þúsund 
krónur í sekt, enda er ekkert und-
anþáguákvæði sem nær til sektar-
greiðslnanna.

„Löggjöfin er of ströng að okkar 
mati,“ segir Valtýr Sigurðsson rík-
issaksóknari. Fyrir réttu ári mælti 
embætti ríkissaksóknara með því 

við samgönguráðuneytið, sem hefur 
umferðarlög á sinni könnu, að lög-
unum yrði breytt og orðið ‚þvag‘ 
fellt úr þeim. Málið hefur verið til 
skoðunar hjá nefnd sem nú endur-
skoðar umferðarlögin.

„Þessir dómar sýna það enn 
frekar að það sé æskilegt að fella 
þetta orð úr lögunum,“ segir Val-
týr. Hann segir að hugsanlega hafi 
menn ekki áttað sig á vandkvæð-

unum sem þessu 
orðalagi fylgja þegar 
lögin voru sett. „Þetta er hins 
vegar orðið öllum ljóst sem eru 
að vinna að þessum málum núna,“ 
segir hann.

„Það er góðra gjalda vert að berj-
ast gegn fíkniefnum en menn verða 
nú aðeins að staldra við og skoða 
hvaða aðferðum er beitt við það,“ 
segir Valtýr. stigur@frettabladid.is

Sekt en ekki svipting 
fyrir kannabis í þvagi
Þeir sem teknir eru undir stýri með leifar af kannabisefnum í þvagi eiga ekki 
lengur von á því að vera sviptir ökurétti. Þeir eru samt sektaðir um tugi þús-
unda. Breyta þarf gallaðri og of strangri löggjöfinni að mati ríkissaksóknara.

VALTÝR 
SIGURÐSSON

ERTU LÖGLEGUR? Fjöldi manna hefur verið sviptur ökuleyfi fyrir það eitt að vera 
með niðurbrotsefni kannabiss í þvagi sínu, en ekki undir áhrifum þess. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í vikunni mun Hæstiréttur kveða upp dóm 
í máli manns sem í héraði var sýknaður að 
fullu af ákæru um akstur með kannabisleifar 
í þvagi. Hann sagði niðurbrotsefnið í þvagi 
sínu vera vegna óbeinna reykinga af því 
að menn honum ókunnugir hefðu reykt 
mikið kannabis í bílnum hans. Dómn-
um þótti ekkert fram komið í málinu sem 
hrakti þessa staðhæfingu ákærða. 

„Það er viðbúið að slíkum mótbárum fjölgi 
mjög mikið,“ segir Valtýr, fari svo að Hæsti-
réttur fallist á þessi rök.

ÓBEINAR REYKINGAR NÆSTA ÁLITAMÁL

„Það er bara að mæta á staðinn þegar lögreglan hringir 
og taka blóðsýni,“ segir Guðrún Gunnarsdóttir, verkefna-
stjóri hjá Ríkiskaupum, um nýtt útboð fyrir dómsmála-
ráðuneytið.

Auglýst er eftir meinatæknum, læknum eða öðrum 
með slíka menntun til að annast sýnatökur úr öku-
mönnum sem grunaðir eru um akstur undir áhrifum 
áfengis, lyfja eða fíkniefna. Læknavaktin hefur séð um 
sýnatökurnar að undanförnu. Guðrún segir um að ræða 
tugmilljóna króna útgjaldalið hjá lögreglunni.

„Þetta getur verið upplagt viðskiptatækifæri fyrir 
hjúkrunarfræðinga, meinatækna og lækna nú þegar er 
verið að segja upp víða í heilbrigðisgeiranum og minnka 
yfirvinnu. Þarna gæti skapast atvinnutækifæri fyrir nokkra 
sem taka saman og nýtt sprotafyrirtæki með engri yfir-
byggingu,“ bendir Guðrún á.

Í gögnum útboðsins kemur fram að þvagsýna- og 
blóðsýnatökur á árinu 2009 eru heldur færri en á sama 

tímabili á næstliðnum árum og að flestar sýnatökur séu 
gerðar um klukkan eitt að nóttu. Langflest sýnin eru 
tekin um helgar.  - gar

Verkefnastjóri hjá Ríkiskaupum segir gott viðskiptatækifæri í boði:

Bjóða út sýnatökur úr ökumönnum

UMERÐAREFTIRLIT Lögreglan fylgist reglulega með ástandi 
ökumanna og lætur taka úr þeim sýni ef grunur er um að 
þeir séu undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

SJÁVARÚTVEGUR „Margir hafa það á tilfinningunni að 
nú þegar Reykjavík hefur tæmt skuldabréfabikar-
inn þá eigi að seilast í verðmæti landsbyggðarinn-
ar,“ sagði Elliði Vignisson, bæjarstjóri Vestmanna-
eyja, eftir opinn fund bæjarstjórnar í gær til að ræða 
áform stjórnvalda í sjávarútvegsmálum.

Þangað komu fulltrúar hagsmunaaðila í sjávarút-
vegi í Vestmannaeyjum. Meðal annars mættu full-
trúar fiskverkafólks, sjómanna, skipstjórnenda, vél-
stjóra, útgerðarmanna og fiskverkenda. 

„Allir töluðu einum rómi um að fyrningarleiðin 
væri feigðarflan fyrir sjávarútveginn sem einkennd-
ist af vankunnáttu þeirra sem að henni standa.“ 
Harðorð ályktun gegn fyrningarleiðinni var sett 
saman og send Jóni Bjarnasyni, nýskipuðum sjávar-
útvegsráðherra, en Elliði segist vongóður um að hann 
sjái að sér. 

„Formaður verkalýðsfélags hér í bænum orðaði 
þetta svona „ég hef trú á manninum þannig að ég trúi 
því ekki að álíka heimska nái fram að ganga“.  - jse

Opinn bæjarstjórnarfundur í Vestmannaeyjum um fyrningarleiðina:

Segja borgina vilja Eyjagóssið

ELLIÐI Á OPNUM BÆJARSTJÓRNARFUNDI  Fjölmennt var á 
fundi en ályktað einum rómi, segir Elliði Vignisson bæjarstjóri.

MYND/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

Líst þér vel á nýja ríkisstjórn?
Já 46%
Nei 54%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fylgdist þú með fyrstu um-
ferðinni í Pepsi-deildinni í 
fótbolta?

Segðu skoðun þína á visir.is.

HEILBRIGÐISMÁL Staðfest tilfelli 
svínaflensu (H1N1), voru alls 
5.132 í 30 ríkjum í heiminum í 
gær, samkvæmt upplýsingum frá 
Sóttvarnastofnun ESB.

Þar á meðal eru tvö staðfest til-
felli í Noregi, tvö í Svíþjóð og eitt 
í Danmörku. Staðfest dauðsföll 
vegna flensunnar eru 53 talsins, 
flest í Mexíkó eða 48, þrjú dauðs-
föll eru staðfest í Bandaríkjun-
um, eitt í Kanada og eitt í Kosta 
Ríka. Enginn tilfelli hafa verið 
greind hér á landi. Alþjóðaheil-
brigðisvöld halda óbreyttu við-
búnaðarstigi sínu enn um sinn. 
Viðbúnaði hérlendis er haldið 
áfram á hættustigi. - kg

Sóttvarnarstofnun ESB:

Alls 5.132 með 
svínaflensu

KJÖRKASSINN



Icelandair Cargo er öflugt fyrirtæki  sem leggur áherslu á öryggi og áreiðanleika. Þess vegna varð Skyggnir 
fyrir valinu til að sjá um tölvukerfi fyrirtækisins. Skyggnir býður Icelandair Cargo upp á sérlausnir í 
rekstrarþjónustu sem sniðnar eru að þörfum fyrirtækisins. 

Skyggnir sérhæfir sig í hönnun og rekstri tölvu- og samskiptalausna sem lækka kostnað og bæta eiginleika 
upplýsingakerfa. Við höfum á annað hundrað sérfræðinga á okkar snærum og þjónustumiðstöð sem opin 
er allan sólarhringinn.

· Engir bakreikningar
· Meira öryggi
· Aukin hagkvæmni

· Greining og ráðgjöf
· Úrbætur
· Minni kostnaður

Alrekstur Hagræðing

Urðarhvarf 6                203 Kópavogur                Sími  516 1000                skyggnir.is

Við flytjum
gögn fyrir 
Icelandair Cargo
Eitt af fjölmörgum fyrirtækjum sem treysta Skyggni fyrir rekstri tölvukerfa sinna

Skyggnir er hluti af Nýherjasamstæðunni
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■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

1 Hvað heitir nýi iðnaðarráð-
herrann?

2 Númer hvað er Star Trek-
myndin sem nú er sýnd í 
kvikmyndahúsum?

3 Ormur Óðinsson er söguhetja 
bókar sem brátt verður kvik-
mynduð, hvað heitir hún?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 26

PAKISTAN, AP Stjórnarherinn í Pak-
istan segir flótta kominn á herskáa 
talibana í Swat-dalnum og nær-
liggjandi sveitum, sem þeir höfðu 
náð á sitt vald.

Herinn hefur haldið uppi hörð-
um loftárásum á dalinn og segir að 
meira en 700 talibanar séu fallnir. 
Óttast er um örlög almennra borg-
ara á svæðinu.

Sameinuðu þjóðirnar segja 
meira en 360 þúsund manns flúna 
frá átakasvæðunum síðan þessi 
hrina hófst í síðustu viku. Þessi 
mannfjöldi bætist við hálfa milljón 
manna sem áður höfðu flúið undan 
fyrri átökum stjórnarhersins og 
uppreisnarsveita, sem sumar eru 
undir stjórn talibana.

Margir leita skjóls í flótta-
mannabúðum sem fyrir löngu eru 
yfirfullar.

Í flóttamannabúðum í bænum 
Mardan skammt suður af átaka-
svæðunum biðu hundruð manna 
klukkutímum saman til þess að 
skrá sig hjá starfsmönnum Sam-
einuðu þjóðanna, til þess að fá tjald 
að búa í, matvæli og læknishjálp.

„Ég sé ekki neitt í þessum 
búðum sem hjálpar okkur mikið,“ 
sagði einn hinna nýkomnu, Iftiki-
ar Khan. Hann óttaðist að aðstæð-
ur þar væru ófullnægjandi. Hann 

sagðist hafa vonast til að geta feng-
ið húsaskjól hjá ættingjum, eins og 
reyndar flestir flóttamennirnir 
virðast stefna að.

Bandaríkjastjórn hefur lýst 
ánægju sinni með þá hörku sem 
pakistönsk stjórnvöld hafa ákveð-
ið að beita uppreisnarhópana, sem 
hafa komið sér fyrir í norðvestur-
héruðum Pakistans. Þar geta þeir 
skipulagt árásir á liðsmenn Banda-
ríkjahers og NATO handan landa-
mæranna í Afganistan.

Pakistönsk stjórnvöld bera sig 
mannalega: „Við munum halda 
áfram þessum aðgerðum þar til 
síðasti talibaninn er fallinn,“ segir 
Rehman Malik innanríkisráðherra. 
„Við gefum þeim ekkert tækifæri. 
Þeir eru á flótta. Þeir bjuggust 
ekki við sókn af þessu tagi.“

Margt er þó óljóst um framgang 
mála. Ekki hefur verið hægt að 
staðfesta tölur hersins um mann-
fall og óvíst er um örlög almennra 
borgara. Herinn segir að tólf til 
fimmtán þúsund hermenn hafi 
verið sendir á vettvang til að berj-
ast við 4-5 þúsund manna lið upp-
reisnarmanna. Í liði þeirra eru 
taldir vera bæði afganskir og pak-
istanskir talibanar auk reyndra 
útlendra bardagamanna. 
 gudsteinn@frettabladid.is

Harðar árás-
ir á talibana
Meira en 360 þúsund manns eru flúnir frá Swat-
dalnum í Pakistan þar sem stjórnarherinn gerir nú 
harðar loftárásir á vígstöðvar talibana.

FLÓTTAFÓLK Í PAKISTAN Flestir leita skjóls í flóttamannabúðum, sem fyrir löngu eru 
yfirfullar. RÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Björgvin Þór Hólm, 
rekstrarstjóri Tölvuvirkni, er afar 
ósáttur við að fyrirtæki eins og það 
sem hann starfar hjá skuli þurfa 
að borga, eftir því sem hann kemst 
næst, 36 sinnum meira fyrir rafork-
una en álverin hér á landi.

„Samkvæmt síðasta reikningi sem 
við fengum borgum við 7,35 krónur 
fyrir kílóvattstundina,“ segir Björg-
vin. „Ég spurðist því fyrir í iðnaðar-
ráðuneytinu, viðskiptaráðuneytinu, 
Landsvirkjun og einnig hjá stjórn-
málamönnum um það hvað álver-
in greiða fyrir raforkuna. Ég fékk 
engin svör.“ Eftir að hafa kannað 
málin eftir öðrum leiðum segist 
hann hafa þær upplýsingar að þau 
greiði um tuttugu aura, sem er 36-
falt minna en Tölvuvirkni greið-
ir. Úttekt Fréttablaðsins frá því í 
júní 2007 leiddi hins vegar í ljós að 
verðið sem Norðurál greiddi þá var 

2,1 krónur á kílóvattstund. „Ég hef 
kvartað við Samkeppnisstofnun því 
þarna fær eitt fyrirtæki mun betri 
kjör á efnivið frá okkur Íslending-
um. Ég undrast mjög áhugaleysi við-
skiptaráðuneytisins við að upplýsa 
um orkuverðið en það á að standa 
vörð um fyrirtækin í landinu. Það 
er ekki að standa í stykkinu í þessu 
tilfelli.“ - jse

Rekstrarstjóri kvartar til Samkeppnisstofnunar:

Ósáttur við afslátt á 
orkuverði til álvera

BJÖRGVIN Í TÖLVUVIRKNI Gagnrýnir 
ójafnt verðlag á raforku. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Í því dapurlega ástandi sem nú ríkir á 
vinnumarkaði eru margir að gera góða 
hluti, til dæmis Rauði krossinn. Hann 
rekur Rauða kross-húsið að Borgartúni 
25 þar sem er opið alla virka daga kl. 
12–17. Þar eru haldin ókeypis námskeið 
og veitt ráðgjöf af ýmsu tagi. Heimasíða 
Rauða kross-hússins (raudakrosshusid.
is) er líka gagnleg. Þar er til dæmis búið 
að setja á einn stað upplýsingar um frí-
stundir, námskeið, fyrirlestra, upplýs-
ingar um ráðgjöf og annað sem fólki 
stendur til boða sér að kostnaðarlausu.

En að öðru. Ódýrasta leiðin til að kom-
ast á framandi slóðir er að heimsækja 
þær matvörubúðir sem fyrirfinnast í 
bænum og eru dálítið öðruvísi. Tvær 
asískar verslanir eru í miklu uppáhaldi 

hjá mér, Mai Thai á Hlemmi og Asian 
á Suðurlandsbraut, við hliðina á Quiz-
nos. Umhverfi, lykt og vöruúrval býr til 
stemningu sem maður þarf ekkert ægi-
lega mikið ímyndunarafl til að túlka sem 
svo að maður sé á framandi slóðum, í 
útlöndum, víðs fjarri kreppu og íslensk-
um bömmerum. Sé maður í stuði má 
svo láta reyna á gæði asísks harðfisks, 
þarasnakks eða kókoshnetuíspinna. Í 
Asian er að auki lítill skyndibitastaður 
sem er einn sá ódýrasti á landinu. Eng-
inn réttur kostar yfir þúsund krónum 
og réttur dagsins er á 390 kr. með gosi. 
Ódýrara verður það nú varla.

Neytendur: Rauða kross-húsið og asískar matvörubúðir

Ódýrasta utanlandsferðin er á Hlemm

ASIAN VÐ SUÐURLANDSBRAUT  Inni í versluninni 
er einnig skyndibitastaður.

ALÞINGI Björvin G. Sigurðsson, 
fyrrverandi viðskiptaráðherra, 
var í gær kosinn formaður þing-
flokks Samfylkingarinnar. Björg-
vin hlaut einróma kosningu í 
starfið á þingflokksfundinum í 
gær.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir 
heldur áfram sem varaformaður 
þingflokksins en Skúli Helgason, 
nýkjörinn þingmaður flokksins, 
tekur við starfi ritara þingflokks-
ins.  - sh

Stjórn þingflokks S-lista valin:

Björgvin þing-
flokksformaður

BJÖRGVIN G. SIGURÐSSON Þingmað-
urinn hlaut einróma kosningu í starf 
formanns þingflokks Samfylkingarinnar.

VEISTU SVARIÐ?
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 67 Velta: 222 milljónir

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
253  +0,93% 683      +1,11%

MESTA HÆKKUN
BAKKAVÖR  +25,29%
MAREL FOOD S.  +3,55%
ÖSSUR  +0,40%

MESTA LÆKKUN
ATLANTIC AIRW.  -3,47%
CENTURY AL.  -3,3,07%
FØROYA BANKI  -2,02%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 2,90 +0,00% ... Atlantic 
Airways 167,00 -3,47% ... Atlantic Petroleum 575,00 +0,00% ... 
Bakkavör 2,18 +25,29% ... Eik Banki 83,00 +0,00 ... Eimskipafélagið 
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 121,50 -2,02% ... Icelandair Group 
4,50 +0,00% ... Marel Food Systems 55,50 +3,55% ... Össur 99,70 
+0,40%

Fagor þvottavél
3F-111

1100 snúninga þeytivinda.
5kg hleðsla.

  Tilboð                            75.900

Fagor þvottavél

Reykjavík . Borgartún 24 . Sími 562 4011
Akureyri . Draupnisgata 2 . Sími 460 0800

Reyðarfjörður . Nesbraut 9 . Sími 470 2020
Reykjanesbær . Hafnargata 52 . Sími 420 7200

ÞeytivindaB

Íslendingar verða að svipta 
hulunni af svikum innan 
fjármálageirans og láta 
sökudólga svara til saka. 
FME hefur sent tíu mál til 
sérstaks saksóknara.

„Íslendingar verða sjálfir að velja 
hvaða leið þeir fara til að ljóstra 
upp um efnahagsbrot innan fjár-
málageirans. Það mun koma mér á 
óvart ef hér fyndust engin svik. Þau 
má finna alls staðar,“ segir Willi-
am K. Black háskólaprófessor, sem 
áður var háttsettur hjá bandaríska 
fjármálaeftirlitinu. 

Black skrifaði bók um fjársvik 
innan fjármálafyrirtækja sem kom 
út fyrir fjórum árum og tekur  hún 
á orsökum þess þegar molna tekur 
undan geiranum í kjölfar innherja-
svika og bókhaldsbrellna til að fela 
taprekstur. 

Black flutti fyrirlestur fyrir fullu 
húsi í Háskóla Íslands í gær og tók 
að því loknu þátt í pallborðs umræð-
um. 

Hann sagði meðal annars að sér-
stakt saksóknaraembætti yrði að 
vinna í því að fá fólk til að ljóstra 
upp um meðvitaðar misgjörðir 
innan fjármálageirans. Bein lína 
til embættisins sé dæmi um slíkt. 
„Auðvitað má búast við að fólk 
hringi inn og skilji eftir ýmiss 
konar vitleysu. Inni á milli er safa-
ríkara efni sem má rannsaka frek-
ar,“ sagði hann en lagði áherslu á að 
nánd og skyldleiki Íslendinga geti 
verið til trafala vegna uppljóstr-
ana og því verði að finna örugga 
leið fyrir fólk til að ljóstra upp um 
misfellur í fjármálageiranum. 
 jonab@markadurinn.is 

Efnahagsbrotin eru alls staðar

UMRÆÐUSTJÓRNANDINN EGILL HELGASON OG BLACK Bandarískur uppljóstrari 
og fyrrverandi starfsmaður bandaríska fjármálaeftirlitsins segir mikilvægt að 
komið verði upp um efnahagsbrot innan fjármálafyrirtækja.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Það er alltaf 
vandamál hvað 
telst eitt  mál 
og hvað tvö,“ 
segir Ólafur Þór 
Hauksson, sér-
stakur saksóknari 
um bankahrunið. 
Hann segir hvert 
mál geta kvíslast 
í fleiri mál og 
þurfi að skoða 

hvert um sig gaumgæfilega. Því sé 
erfitt að henda reiður á eiginlegan 
fjölda mála sem Fjármálaeftirlitið 
(FME) hefur sent embættinu.

Ólafur vildi ekki tjá sig frekar um 
málin, hvorki eðli þeirra né hver 
staða þeirra er innan embættisins.

Fram kom á fundi með William 

K. Black í gær, að FME hafi vísað 
tíu málum til embættisins sérstaks 
saksóknara. Um miðjan mars hafði 
átta málum verið vísað áfram. 

Þau snúa meðal annars um 
grun um innherjasvik, markaðsmis-
notkun, ranga skýrslugjöf til FME 
og ábendingar um meinta slæma 
viðskiptahætti, í svari FME við fyrir-
spurn Fréttablaðsins. Fimm mál til 
rannsóknar eru á lokastigi hjá FME 
og er gert ráð fyrir að þeim verði 
vísað til embættis sérstaks saksókn-
ara á næstu vikum.

Málum getur lokið hjá Fjármála-
eftirlitinu með álagningu stjórnvalds-
sekta eða sátt. Grun um meiri háttar 
brot vísar FME til embættis sérstaks 
saksóknara, að því er fram kemur í 
svari FME.

ÓLAFUR ÞÓR 
HAUKSSON

TÍU MÁLUM VÍSAÐ TIL SAKSÓKNARA

„Markmiðið er að verja sparisjóðinn og 
grípa til aðgerða til að tryggja að hann geti 
tekið þátt í þeirri uppbyggingu sem bíður,“ 
segir Eggert Þór Aðalsteinsson, talsmaður 
hóps stofnfjáreigenda og annarra velunnara 
Byrs, sem ætla að bjóða fram til stjórnar á 
aðalfundi sparisjóðsins á morgun. „Okkur 
stendur ekki á sama um sparisjóðinn,“ bætir 
hann við. 

Framboðið á rætur sínar að rekja til rann-
sóknar hjónanna Rakelar Gylfadóttur og 
Sveins Margeirssonar á viðskiptum með 
stofnfjárhluti Byrs eftir hrun bankakerfis-
ins í fyrrahaust og afleitrar afkomu sjóðs-
ins í fyrra. 

Um fjögur þúsund manns mættu á tvo 
fundi sem þau Rakel og Sveinn stóðu fyrir 
í síðasta mánuði og var samstaða um að 
tryggja heilbrigt sparisjóðakerfi á Íslandi.    

Að hópnum standa reynsluboltar í fyrir-

tækjarekstri en fyrir honum fer Hörður Arn-
arson, sem nýverið steig úr stóli forstjóra 
Marel Food Systems eftir tíu ára setu. Auk 
hans gefa kost á sér í aðalstjórn Byrs Arnar 
Bjarnason, Ingunn Guðmundsdóttir, Svan-
hildur Nanna Vigfúsdóttir og Sveinn Marg-
eirsson.  

Stefnir í átakafund hjá Byr

„Við tókum eftir því að fólk var 
mjög ánægt með þetta,“ segir 
Ólafur Haraldsson, framkvæmda-
stjóri viðskiptabankasviðs MP 
Banka. 

Bankinn opnaði nýtt útibú í 
Borgartúninu í gærdag. 

Ólafur segir það allt hið glæsi-
legasta. Útibúið tilheyrði áður 
Spron og var húsnæðið upphaflega 
tekið í gagnið fyrir einu og hálfu 
ári. Starfsfólk útibús MP Banka 
í Borgartúninu býr yfir mikilli 
reynslu, allt að þrjátíu árum, og 
kemur frá Spron. 

Ólafur segir marga hafa haft 
samband síðustu vikurnar og 
spurst fyrir um útibúið. Marg-
ir hafi komið við í gær og kynnt 
sér aðstæður. Nokkrir þeirra eru 

viðskiptavinir ríkisbankanna og 
sögðust geta hugsað sér til hreyf-
ings, að sögn Ólafs.  - jab

KÆTI VIÐ OPNUN ÚTIBÚSINS Margeir 
Pétursson, stjórnarformaður MP Banka, 
brosandi við langþráða opnun útibús 
bankans í Borgartúni í gær.
  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MP Banki opnar 
útibú í Borgartúni

HÖRÐUR ARNARSON 

Fimm fyrirtæki hafa lýst yfir áhuga á 
að nýta heimild Seðlabankans, taka lán í 
krónum og greiða til baka í erlendri mynt. 
CCP ryður brautina í vikunni með skulda-
bréfaútgáfu. 

„Við sáum þetta sem tækifæri til að endurfjármagna 
fyrirtækið til lengri tíma,“ segir Hilmar Veigar Pét-
ursson, framkvæmdastjóri CCP, sem á og rekur net-
leikinn EVE Online. Fyrirtækið hefur í þessari viku 
sölu á skuldabréfi til sjö ára sem er gefið út í banda-
ríkjadölum og kaupendur greiða fyrir í íslenskum 
krónum. MP banki hefur umsjón með útgáfu og sölu 
skuldabréfanna.

Þetta er í samræmi við heimild Seðlabankans frá 
í síðustu viku til að vinda ofan af krónubréfaeignum 
erlendra fjárfesta sem festust inni með eignir sínar 
við innleiðingu gjaldeyrishaftanna í fyrravetur. Við-
ræður um lausn á vandanum hafa staðið yfir síðan 
fyrir áramót.  

Fjögur önnur fyrirtæki hafa lýst yfir áhuga 
skuldabréfaútgáfu sem þessari, svo sem Landsvirkj-
un, Norðurál, Marel Food Systems auk stoðtækjafyr-
irtækisins Össurar. Þá hefur legið fyrir áhugi sjáv-
arútvegsfyrirtækja að skoða þessa leið til að tryggja 
sér rekstrarfé við erfiðar markaðsaðstæður. Eftir 
því sem næst verður komist er málið í frumskoðun 
og hafa engar upphæðir verið nefndar nema hjá CCP.

CCP er lengst komið með málið en fyrirtækið fékk 
heimild til skuldabréfaútgáfunnar 24. apríl síðastlið-
inn. Stjórn fyrirtækisins hefur heimild til skulda-

bréfaútgáfu upp á 2,5 milljarða króna. Fyrsta kast-
ið er stefnt að því að selja bréf fyrir tæpan milljarð 
króna. 

„Þessi fjármögnunarmöguleiki kemur sér vel fyrir 
okkur því við erum að fara út í nokkuð agressíva 
vöruþróun,“ segir Hilmar en CCP vinnur að þróun 
nýs leiks, The World of Darkness. „Við vonum einnig 
að þessar aðgerðir Seðlabankans hjálpi til við að losa 
þrýstinginn af krónunni.“

Eve Online fagnaði sex ára afmæli í síðustu viku 
en þá náði fyrirtækið jafnframt þeim áfanga að 
áskrifendur eru rúmlega 300 þúsund. Allt stefnir í 
að þeir verði fleiri en Íslendingar í sumar, að sögn 
Hilmars.   jse@frettabladid / jonab@markadurinn.is

HILMAR V. PÉTURSSON Netleikjafyrirtækið CCP ryður krónu-
bréfaleiðina í vikunni með útgáfu á skuldabréfi í Bandaríkja-
dölum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

CCP gefur út skuldabréf í 
Bandaríkjadölum í vikunni

Verðmæti sjávarútflutnings nam 
181 milljarði króna í fyrra. Þetta er 
42,3 prósenta aukning á milli ára. 

Þetta kemur fram í ritinu 
Útflutningur og útflutningsfram-
leiðsla sjávarafurða 2008, á vegum 
Hagstofunnar. 

Fluttar voru út sjávarafurð-
ir fyrir 171,3 milljarða króna og 
jókst verðmæti þeirra um 34,3 
prósent á milli ára. Líkt og undan-
farin ár skiluðu frystar afurðir um 
helmingi útflutningsverðmætis. Af 
einstökum afurðum var verðmæti 
blautverkaðs saltfisks úr þorski 
mest, 14 milljarðar króna. 

Tæp áttatíu prósent sjávarafurða 
voru flutt til EES-svæðisins, að því 
er segir í ritinu.  - jab

Flutt út fyrir 
181 milljarð
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UMRÆÐAN
Arnheiður Elísa Ingjaldsdóttir skrifar 
um nýsköpun

Nú, meira en nokkurn tímann, þarf að 
styðja við fyrirtæki og frumkvöðla til 

að standa vörð um atvinnusköpun. Fyrsta 
evrópska fyrirtækjavikan, European SME 
Week, verður haldin um alla Evrópu dag-
ana 6.-14. maí, en skipulagðir hafa verið 
yfir þúsund viðburðir víðs vegar um álf-
una til að aðstoða og hvetja fyrirtæki og 
frumkvöðla. Hápunktur vikunnar á Íslandi verð-
ur sameiginleg kynning á þjónustu stuðningsum-
hverfis nýsköpunar á Grand hóteli hinn 12. maí.

Markmið viðburðanna er að stuðla að frum-
kvöðlastarfsemi í Evrópu með því að upplýsa fyr-
irtæki og frumkvöðla um þann stuðning sem í boði 
er. SME Week er skipulögð af Evrópusambandinu 
en sjálfir viðburðirnir eru skipulagðir af innlend-
um fyrirtækjum, stofnunum, yfirvöldum og öðrum 
úr stuðningsumhverfi fyrirtækja til að gera þá 
þjónustu sem í boði er enn sýnilegri. 

Helstu áherslur vikunnar eru:
Upplýsingar: Að veita upplýsingar um hvaða 

þjónustu stuðningsumhverfið á Íslandi og innan 
ESB býður fyrirtækjum. 

Hvatning: Að hvetja fyrirtæki til að víkka sjón-
deildarhringinn og þróa og rækta viðskipti sín sem 

og hvetja unga frumkvöðla til að þróa hug-
myndir sínar. 

Miðlun: Að stuðla að umhverfi þar sem 
fyrirtæki og frumkvöðlar geta skipst á 
hugmyndum og reynslusögum. 

Á Íslandi eru skipulagðir margvíslegir 
viðburðir í vikunni. Í Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands fer t.d. fram útskrift og verðlauna-
afhending á frumkvöðlanámskeiði fyrir 
konur er nefnist Brautargengi og opnað 
verður nýtt frumkvöðlasetur í Hafnarfirði. 
Útflutningsráð Íslands heldur námskeið 
um hvernig beri að haga útboðsgerð í opin-

berum útboðum í Evrópu. Rannís heldur kynningu 
á styrkjum til rannsóknarsamstarfs fyrirtækja 
og rannsóknarstofnana sem og öðrum rannsókn-
arstyrkjum. Hápunkturinn verður svo sameigin-
leg kynning, á Grand Hóteli þann 12. maí, á þeirri 
þjónustu sem frumkvöðlar og sprotafyrirtæki á 
Íslandi geta nýtt sér. Þar munu Nýsköpunarmið-
stöð, Rannís, Samtök iðnaðarins og Útflutningsráð 
kynna sína þjónustu ásamt Byggðastofnun, Ferða-
málastofu, Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins, Kaup-
höllinni og fleirum. Þetta er í fyrsta skipti sem 
haldin verður svo heildstæð kynning á stuðnings-
umhverfi nýsköpunar á Íslandi og standa vonir til 
að þetta geti orðið árlegur viðburður.

Höfundur er verkefnastjóri 
Impru á Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Stuðningsumhverfi nýsköpunar 

ARNHEIÐUR ELÍSA 
INGJALDSDÓTTIR

Í yfirstandandi hremmingum 
og úrræðaleysi hefur verið 

sí streymi í fjölmiðlum af sérfræð-
ingum, innlendum og erlendum, 
sem hafa skilgreint ástandið á 
Íslandi og bent á lausnir. Menntun, 
reynsla og orðspor þessara manna 
vekur virðingu og vonir um að þeir 
færi okkur skýrar línur og viðráð-
anlegan vegvísi á leiðinni fram 
undan. Sumir eru svo traustvekj-
andi og vel máli farnir að óvenju-
legt hlýtur að teljast. Að minnsta 
kosti hér á landi. Vandinn er sá 
að þeim ber ekki saman. Við það 
verða hlutirnir enn flóknari. 

Í byrjun maí kom hingað til 
lands heimsfrægur listamaður 
með góð ráð í farteskinu. Þau lúta 
ekki að efnahagskreppunni eða 
Evrópusambandinu, heldur mann-
eskjunni. Okkur sjálfum. Kvik-
myndaleikstjórinn David Lynch 
kom sem sagt til að kynna okkur 
mátt innhverfrar íhugunar. Með 
henni myndi íslenska þjóðin geta 
öðlast heilbrigði, sköpunarmátt, 
velmegun og frið, og upplifa fram-
farir sem erfitt væri fyrir hana 
að ímynda sér í dag. Í tilkynn-
ingu kom fram að innhverf íhugun 
væri einföld og auðlærð tækni sem 
miðaði að því að þroska andlegt 
og líkamlegt atgervi til fullnustu. 
Tæknina iðkuðu menn í 20 mínút-
ur tvisvar á dag, sitjandi á stól, og 
með lokuð augun.

Þjóðin tók þessu tilboði fagn-
andi, troðfyllti sal og ganga 
Háskólabíós, og David Lynch kom, 
sá og sigraði í sjónvarpi og öðrum 
fjölmiðlum. Frægð hans hafði auð-
vitað aðdráttarafl, en maðurinn 
sjálfur virtist einkar viðfelldinn, 
sannfærandi og blátt áfram. Þetta 
var góð heimsókn og tilboð Dav-
ids Lynch getur breytt líðan og lífi 
þeirra sem taka því. Það vita þeir 

sem hafa náð tökum á kyrrð í anda 
og efni.

Hugræn tækni er að því leyti 
eins og trúarbrögð og stjórnmála-
flokkar, að einstaklingar og þjóðir 
nálgast sama fjall frá mismunandi 
hliðum, en eru allir með augun á 
sama tindinum. Þegar ég kynnt-
ist Sigvalda Hjálmarssyni varð 
ég margs vísari. Sigvaldi var afar 
merkur maður. Við sátum hvort 
á móti öðru í Blaðaprenti á sínum 
tíma við prófarkalestur á Vísi og 
urðum ævivinir. Hann átti langan 
og farsælan blaðamennsku- og rit-
stjórnarferil, var forseti Íslands-
deildar Guðspekifélagsins og í 
stjórn Evrópusambands þess. Eftir 
hann liggja níu bækur. Titill einn-
ar þeirra, Haf í dropa, segir meira 
en mörg orð.

Sigvaldi rak hugleiðsluskóla á 
heimili sínu, þar sem hann kenndi 
hvernig ætti að kyrra líkamann 
og síðan hugann. Markmiðið var 
hljóður hugur. Skömmu áður en 
hann féll frá hlustaði ég á hann 
flytja fyrirlestur í húsi Guðspeki-
félagsins, og uppgötvaði allt í einu 
að ég hafði af einhverjum ástæð-
um aldrei séð hann sjálfan í ræðu-
stól. Það var ógleymanlegt. Hann 
talaði blaðalaust og varð allt í einu  
magnað en kyrrlátt máttarvald. 
Ræðan beinskeytt og innihaldsrík. 
Þegar ég hitti hann á eftir, sagðist 

ég alls ekki hafa gert mér grein 
fyrir hver hann væri fyrr en hann 
stóð þarna í ræðustólnum. Ef hann 
byggi í Bandaríkjunum, væri hann 
með hundruð þúsunda fylgismanna 
í kringum sig.

„Þá byggi ég ekki í Bandaríkjun-
um,“ sagði Sigvaldi brosandi.

Ég man ekki hvaða ár það var 
sem ég las opnuviðtal við Véstein 
Lúðvíksson rithöfund í Þjóðvilj-
anum. Fyrirsögnin var „Frá sós-
íalisma til zen“ og blaðamaður-
inn hét Össur Skarphéðinsson, 
ef mig misminnir ekki. Þetta 
var flott viðtal og skömmu síðan 
var Vésteinn beðinn um að flytja 
erindi hjá Guðspekifélaginu. Hann 
stóð ekki í ræðustólnum, heldur 
sat á stól fyrir framan hann, talaði 
blaðalaust og skipulega og hreyfði 
hvorki legg né lið. Aðeins orðin 
höfðu líf. Hann var beðinn um að 
halda námskeið um zen-iðkun og 
gerði það. Upp úr þessu varð smám 
saman til hópur zen-iðkenda, sem 
síðar stofnuðu eigið félag, sem nú 
er orðið talsvert öflugt. Leiðbein-
andi þeirra, Jakuho Kwong-roshi, 
kemur á hverju ári til Íslands til að 
leiðbeina zen-félögum; roshi, merk-
ir viðurkenndur zen-meistari.  

Í  Lótushúsinu í Kópavogi er 
kennd Raja Yoga-hugleiðsla. Þetta 
er íslensk miðstöð Brama Kumaris 
World Spiritual University. Henni 
er stýrt af tveimur listamönnum, 
Sigrúnu Olsen og Þórði Barðdal. 
Brama Kumaris-miðstöðvar eru 
víða um heim og njóta virðingar. 
Stjórnendur eru alls staðar konur. 

Margir fleiri kenna það sem 
kölluð er innhverf íhugun hér á 
Íslandi. Heimsókn David Lynch 
hlýtur að vekja athygli á þeim 
möguleikum sem Íslendingum um 
allt land stendur til boða, sækist 
þeir eftir hljóðum huga.

Hljóður hugur

JÓNÍNA MICHAELSDÓTTIR

Í DAG | Máttur andans

Ekki núna, nei
Nú hefur komið í ljós að Björgvin 
G. Sigurðsson skrifaði Jóhönnu bréf 
þegar hún var að velta vöngum yfir 
ráðherraefnum sínum. Óskaði hann 
þess að vera ekki valinn í ráðherra-
liðið, að minnsta kosti ekki strax. „Ég 
sækist ekki eftir ráðherraembætti 
fyrr en síðar eða þegar kominn er 
botn í umræðu og uppgjör um 
fjármálakreppuna“ á hann að 
hafa ritað. Þetta er vel skiljan-
legt, sá sem hefur prófað að 
vera viðskiptaráðherra í þessu 
hruni þyrfti örugglega að vera 
létt geggjaður til að setjast 
aftur í ráðherrastól á 
meðan fjármálafár-
viðrið er að ganga 
yfir.

Eldfimt ástand í Árborg
En aðrar stjórnir eiga einnig við 
óreiðu að etja. Stjórn Brunavarna 
Árborgar og slökkviliðsstjóri þar eiga 
í útistöðum við slökkviliðsmenn sem 
einnig segja að sveitarstjórnarmenn 
reyni að verja „sinn mann“ í starfi 
sem í raun sé óhæfur til starfans. 

Spaugsamir menn á Selfossi 
eru örugglega farnir 
að gantast með 
að þetta hljóti 
að vera eldfimt 
ástand.

Ísland-Palestína
Tilkynnt var um nýju ríkisstjórnina í 
Norræna húsinu sem mörgum þykir 
eflaust vel við hæfi enda á þetta að 
vera stjórn í anda norrænnar velferð-
ar. En það er ekki aðeins verið að 
huga að nágrönnum vorum í þessum 
stjórnarsáttmála. Þar segir einnig: 
„Áhersla verði lögð á að byggja 
upp pólitísk tengsl við heimastjórn 
Palestínu og að Íslendingar styðji 
sjálfsákvörðunarrétt og sjálfstætt 
ríki þeirra og styðji áfram Friðarráð 
palestínskra og ísraelskra kvenna.“ 

Margir hljóta að fagna því að hin 
sósíalíska taug nái lengra en til 

frænda okkar sem lifa í vell-
ystingum á Norðurlöndunum. 

 jse@frettabladid.isS
ú leið ríkisstjórnarflokkanna að leggja aðildarumsókn 
að Evrópusambandinu í dóm Alþingis er eindregið fagn-
aðarefni. Að minnsta kosti þrjá góðar ástæður eru að 
baki því mati.

Í fyrsta lagi er aðildarumsókn að Evrópusambandinu 
miklu stærra og merkilegra mál en að það verði gert að hefð-
bundnu reipitogi milli meirihluta og minnihluta. 

Umsóknin á að vera viðfangsefni allra stjórnmálaflokka. Það 
liggur klárt fyrir að afstaðan til aðildarviðræðna fer ekki nema 
að hluta til eftir flokkslitum. Hún er þverpólitísk. Það er því brýn 
ástæða til að knýja fram álit gjörvalls þingheims. 

Í öðru lagi eiga stuðningsmenn aðildarumsóknar að gleðjast 
sérstaklega yfir þessari útfærslu. Það er málstaðnum í hag að 
umsóknin verði ekki eitt af verkefnum ríkisstjórnarinnar heldur 
allra stuðningsmanna á Alþingi. 

Ríkisstjórnin mun á næstu misserum þurfa að takast á við erf-
iðar aðgerðir, sem eru ekki líklegar til vinsælda. Það er alþekkt 
að óvinsældir stjórnvalda geta smitast yfir á bestu mál. Með því 
að skapa fjarlægð á milli ríkisstjórnarinnar og aðildarviðræðn-
anna er búið að minnka líkurnar á að Evrópumálin lendi í þeirri 
sótthættu.

Í þriðja lagi, og kannski því mikilvægasta ef maður leyfir sér 
bláeyga bjartsýni, getur afgreiðsla málsins verið fyrsta skrefið í 
átt til nýrra vinnubragða á okkar ágæta Alþingi. Það er að segja 
ef vel tekst til. 

Þessi leið, að leggja málið í fang þingsins, er sem sagt athygl-
isverð vegna þess að í henni felst tækifæri fyrir flokkana til að 
hugsa út fyrir hefðbundinn ramma átakastjórnmálanna. Þetta 
er mál sem annar ríkisstjórnarflokkanna þarf að semja um við 
stjórnarandstöðuna. Og það þýðir að stjórnarandstaðan þarf að 
fá eitthvað fyrir sinn snúð. Það er gott. 

Pólitíkin á líka að vera list málamiðlana og samstöðu. Ekki 
aðeins stöðug átök og yfirgangur meirihlutavaldsins. Við sjáum 
hvert sá stjórnunarstíll hefur skilað okkur.

Fyrstu viðbrögð formanna Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks í síðustu viku við þeim tíðindum að leitað yrði til stjórn-
arandstöðuflokkanna með aðildarumsóknina vöktu nokkra sorg í 
huga. Í stað þess að fagna fréttunum og segja: gott og vel, ef það 
á að leita til okkar með þetta mál hlýtur að felast í því vísbending 
um aukið samráð almennt. Það er ekki aðeins hægt að láta okkur 
taka þátt í að leysa erfiðu málin í samstarfi ríkisstjórnarflokk-
anna, við hljótum að fá að koma að öðrum líka.

Að sjálfsögðu stendur það fyrst og síðast upp á nýja ríkisstjórn 
að innleiða slíkt bætt vinnulag. Meirihlutinn hefur valdið og 
ræður hversu miklu af því hann deilir með minnihlutanum. 

Ef meirihlutanum lukkast það vel, geta verið breyttir og betri 
tímar fram undan í íslensku stjórnmálalífi og þar með á landinu 
öllu. Við þurfum á því að halda.

Von um ný vinnubrögð:

Út fyrir 
átakarammann

JÓN KALDAL SKRIFAR



ÞAÐ ER ÓÞARFI AÐ HAFA LÍKA ÁHYGGJUR
AF BÍLAVIÐSKIPTUM - VIÐ BJÓÐUM UPP Á

ÖRUGG BÍLAVIÐSKIPTI
Veldu aðeins Úrvalsbíl eða Gæðabíl og við ábyrgjumst betri
notaðan bíl, hvorn kostinn sem þú velur. Þú mátt treysta því.

www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og viðhalds-
sögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annaðhvort í flokknum Úrvalsbílar eða 
Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Betri Notaðir Bílar 
Kletthálsi 2
Reykjavík
Sími: 570-5220

NÝTT ÚTIBÚ

Hvað er Úrvalsbíll?

Er í verksmiðjuábyrgð. 
12 mánaða viðbótarábyrgð.

Hvað er Gæðabíll?

Er ekki í verksmiðjuábyrgð. 
3 mánaða viðbótarábyrgð.

Opið: BNB Kletthálsi og Toyota Kópavogi laugardag kl. 12–16

Toyota Yaris Sol
1300 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 06.07 Ekinn: 63.000 km
Verð: 1.540.000 kr. Skr.nr. OI-297 
Betra verð 1.330.000 kr.

Honda Jazz
1400 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 50.000 km
Verð: 1.850.000 kr. Skr.nr. ME-934 
Betra verð 1.650.000 kr.

Lexus IS250 
2500 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 11.05 Ekinn: 40.000 km 
Verð: 3.890.000 kr. Skr.nr. SO-030

Toyota Auris Sol 
1400 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 03.08 Ekinn: 9.000 km
Verð: 3.050.000 kr. Skr.nr. IE-J60
Betra verð 2.790.000 kr.

ÚRVALSBÍLL KÓPAVOGI GÆÐABÍLL ÚRVALSBÍLL ÚRVALSBÍLLKÓPAVOGI KÓPAVOGI KÓPAVOGI

GÆÐABÍLL KÓPAVOGI ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL ÚRVALSBÍLLKÓPAVOGI KÓPAVOGI KÓPAVOGI

Toyota Land Cruiser 120 VX
3000 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 10.05 Ekinn: 95.000 km
Verð: 5.950.000 kr. Skr.nr. OS-227 
Betra verð 5.450.000 kr.

Toyota Rav4
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 06.05 Ekinn: 61.000 km
Verð: 2.450.000 kr. Skr.nr. VZ-184
Betra verð 1.990.000 kr.

VW Golf H/B comfortline 
1600 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 05.05 Ekinn: 59.000 km 
Verð: 2.390.000 kr. Skr.nr. OB-131

Toyota Rav4 GX
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 06.07 Ekinn: 39.000 km
Verð: 3.890.000 kr. Skr.nr. MI-252 

Subaru Legacy W/G 
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 01.07 Ekinn: 45.000 km
Verð: 3.390.000 kr. Skr.nr. LM-568
Betra verð 2.850.000 kr.

Suzuki Swift H/B
1500 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 03.07 Ekinn: 45.000 km
Verð: 1.950.000 kr. Skr.nr. BX-841
Betra verð 1.690.000 kr.

Toyota Auris Terra
1400 Dísel 5 gíra.
Á götuna: 03.08 Ekinn: 45.000 km
Verð: 2.420.000 kr. Skr.nr. KS-L45
Betra verð 1.990.000 kr.

Toyota Hilux D/G
2500 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 11.08 Ekinn: 5.000 km
Verð: 5.530.000 kr. Skr.nr. GU-L28
Betra verð 5.150.000 kr.

ÚRVALSBÍLL KLETTHÁLSI ÚRVALSBÍLL ÚRVALSBÍLL ÚRVALSBÍLLKLETTHÁLSI KLETTHÁLSI KLETTHÁLSI

Hyundai Terracan
2700 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 01.04 Ekinn: 75.000 km
Verð: 2.390.000 kr. Skr.nr. BY-137
Betra verð 1.990.000 kr.

Lexus RX300 EXE
3000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 08.04 Ekinn: 45.000 km
Verð: 4.660.000 kr. Skr.nr. SP-636
Betra verð 3.990.000 kr.

Porche Cayenne S 
4500 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 04.05 Ekinn: 50.000 km 
Verð: 6.990.000 kr. Skr.nr. ZU-234
Betra verð 4.790.000 kr.

Nissan Primestar
1900 Dísel 5 gíra.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 54.000 km
Verð: 2.490.000 kr. Skr.nr. LV-205 
Betra verð 1.890.000 kr.

GÆÐABÍLL KLETTHÁLSI ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL GÆÐABÍLLKLETTHÁLSI KLETTHÁLSI KLETTHÁLSI
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 12. maí 2009  ÞRIÐJUDAGUR

KATHERINE HEPBURN (1907-
2003) FÆDDIST ÞENNAN DAG

„Ef þú vilt fórna aðdáun 
margra manna fyrir gagn-

rýni eins manns, gerðu svo 
vel, giftu þig.“

Leikkonan Katherine Hepburn 
var tólf sinnum tilnefnd til 

Óskarsverðlauna og hlaut þau 
í fjögur skipti.

Á þessum degi árið 1937 voru 
Georg VI. og eiginkona hans Elísa-
bet krýnd konungur og drottning 
Bretlands. Krýningarathöfnin fór 
fram í Westminister Abbey í Lund-
únum.
Georg var næstelsti sonur Georgs 
V. konungs en eldri bróðir hans, 
Játvarður VIII., afsalaði sér konung-
stigninni 11. desember árið 1936. 
Það gerði hann vegna mikillar 
gagnrýni á samband hans við hina 
fráskildu bandarísku konu, Wall-
is Warfield Simpson, en Játvarður 
hugðist giftast henni. 
Georg VI. veiktist árið 1949. Þrátt 
fyrir veikindi sín hélt hann áfram að 
sinna skyldum sínum til dauðadags árið 1952. Dóttir hans, Elísa-
bet, var krýnd drottning í júní árið 1953.

ÞETTA GERÐIST  12. MAÍ 1937

Georg VI. krýndur

GEORG VI

timamot@frettabladid.is

Ástkær eiginkona mín,móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þorbirna Jakobsdóttir
Gránufélagsgötu 22, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar laugardaginn 2. maí, útför 
hennar hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

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.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Kári Þórir Kárason
múrarameistari, Presthúsum, 
Vestmannaeyjum, síðast til heimilis í 
Hlíðarhúsum 1-3,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi að 
morgni sunnudagsins 10. maí.  Útförin fer fram frá 
Digraneskirkju föstudaginn 15. maí kl. 15.00.

                            Anna J. Eiríksdóttir
Þórunn Káradóttir Hvasshovd Stein Hvasshovd
Aðalsteinn F. Kárason   
Bergþór N. Kárason Guðríður Jónsdóttir
Berglind A. Káradóttir Sigurður H. Árnason
Ragnheiður S. Káradóttir Pálmi Þ. Ívarsson
                barnabörn og barnabarnabörn.

Við þökkum öllum þeim sem sýndu okkur  
samúð og vinarhug við andlát og útför eig-
inmanns míns, föður okkar, tengdaföður, 
afa og langafa,

Halldórs S. Rafnar
fyrrv. borgarfógeta og formanns 
Blindrafélagsins.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki 
Hjúkrunarheimilisins Eirar fyrir að annast hann af 
alúð og hlýju síðustu æviárin.

Þorbjörg J. Rafnar
Ásthildur S. Rafnar Þorsteinn Ólafsson
Jónína Þ. Rafnar Guðmundur Þorgrímsson
Andrea Þ. Rafnar Einar Þór Þórhallsson
afabörn og langafabörn.

Elskulegur maðurinn minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Helgi H. Árnason
verkfræðingur, Laugarásvegi 63, 

lést fimmtudaginn 7. maí. Útförin fer fram frá Áskirkju 
mánudaginn 18. maí kl. 15.00.

Bryndís Þorsteinsdóttir
Dagný Helgadóttir Gunnar H. Egilsson
Árni Helgason Rósa G. Jónsdóttir
Guðrún Helgadóttir Atli Rúnar Halldórsson
Þorsteinn Helgason Jónína Á. Steingrímsdóttir
                        afa- og langafabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Hallgrímur H. Einarsson 
Barðavogi 7, Reykjavík, 

lést á heimili sínu sunnudaginn 10. maí 2009.  
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Kristbjörg Vilhjálmsdóttir
Vilhjálmur Hallgrímsson Inga Kolbrún Hjartardóttir 
Sigríður Rut Hallgrímsdóttir Páll Arnórsson 
Anna Sigurlín Hallgrímsdóttir 
afabörn og langafabarn.

Maðurinn minn, faðir, fósturfaðir, tengda-
faðir og afi,

Níels Þórarinsson
Klettahrauni 6, Hafnarfirði,

lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi Hafnarfirði, hinn 
6. maí 2009. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
fimmtudaginn 14. maí 2009 kl. 15.00.

Anna Erlendsdóttir
Steina B. Níelsdóttir Gunnar Níelsson
Hafdís Erla Gunnarsdóttir
Anna Lilja Dögg Gunnarsdóttir
Víglundur Þorsteinsson Svava Theodórsdóttir
Lovísa María.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafað-
ir, afi og langafi,

Jónas Finnbogason 
frá Harðbak, 

andaðist á Sjúkrahúsinu á Húsavík hinn 9. maí. 
Jarðarförin fer fram frá Raufarhafnarkirkju, laugardag-
inn 16. maí nk. kl. 14.00.

Hólmfríður Friðgeirsdóttir 
Vilmundur Þór Jónasson 
Valgeir Jónasson Kristín Böðvarsdóttir 
Gunnar Finnbogi Jónasson Þórhildur Þorgeirsdóttir 
barnabörn og barnabarnabarn. 

Það marrar í gólfi, ískrar í hjörum 
og lag Bleika pardussins hljómar í 
bakgrunni. „Hvert er leyniorðið?“ 
er hvíslað dularfullri röddu. Þannig 
hefst barnaþátturinn Leynifélagið 
á Rás 1 sem er á dagskrá alla virka 
daga nema fimmtudaga klukkan 20. 

Í Leynifélaginu ráða ríkjum þær 
Brynhildur Björnsdóttir og Kristín 
Eva Þórhallsdóttir og hafa þær stýrt 
fundum í félaginu í tæp tvö ár við 
góðan orðstír. Félagið Börn og bækur 
- Íslandsdeild IBBY hefur enda ákveð-
ið að veita þeim viðurkenninguna Vor-
vinda 2009 fyrir framlag þeirra til 
barnamenningar á Íslandi. Þau verð-
laun hafa verið veitt árlega frá árinu 
1987. 

„Hugmyndin að Leynifélaginu 
vaknaði með mér þegar ég fór á sýn-
ingu á leikritinu Abbababb en þar 
gengur allt út á leynifélög,“ útskýrir 
Brynhildur. Markhópur þáttarins eru 
börn á aldrinum sex til tíu ára. „Við 
vitum þó um krakka frá fjögurra ára 
til hundrað ára sem hlusta á okkur,“ 
bætir hún við hlæjandi. 

Kristín Eva útskýrir hvað gerist 
í Leynifélaginu: „Við höldum fundi 
í Leynilundi, félagsheimili Leyni-
félagsins, fjórum sinnum í viku og 
segjum frá ýmsu sem krökkum þykir 
áhugavert. Við fléttum þarna hefð-
bundið þáttaform útvarpsins saman 
við ímyndaðan heim.“ Þess má geta 
að allir sem hlusta á Leynifélagið eru 
sjálfkrafa meðlimir. „En við mælum 
með að fullorðnir hlusti í fylgd með 
börnum,“ segir Brynhildur glettin. 

Í Leynifélaginu reyna þær Bryn-
hildur og Kristín Eva að fjalla um 
sitt lítið af hverju því sem krakk-
ar aðhafast, auk þess sem þær hafa 
nokkra unga fréttaritara á sínum 
snærum sem taka fyrir þær viðtöl. 
Þær telja enda mikilvægt að radd-
ir barna heyrist í útvarpi. Um tvisv-
ar í viku eru þær svo með fróðleiks-
þætti um allt milli himins og jarðar 
enda viðurkenna þær að hafa sjálfar 
verið hálfgerðir nördar á yngri árum. 
„Við vitum til þess að þessir þættir 
hafa verið notaðir í kennslu,“ upplýs-
ir Brynhildur. 

En hlusta börn á útvarp í dag? „Já, 
við viljum meina það, enda hafa börn 
alltaf haft gaman af því að hlusta á 
sögur,“ segir Kristín Eva og telur að 
það höfði allt öðruvísi til ímyndunar-
aflsins að hlusta en að horfa á sjón-
varp eða tölvuleiki. „Þegar fólk hlust-
ar býr það sjálft til sínar eigin mynd-

ir í huganum,“ segir Kristín Eva en 
Leynifélagið fær fjölda bréfa og sögur 
frá ánægðum börnum alls staðar að af 
landinu. 

„Áskorunin er auðvitað að fá krakka 
að útvarpinu,“ segir Brynhildur. Hluti 
af því er einnig að höfða til foreldr-
anna enda eru það yfirleitt þeir sem 
kveikja á útvarpinu fyrir börnin. 

Leynifélagið er á dagskrá á svipuð-
um tíma og mörg börn eru að tygja sig 
í háttinn. Þær Brynhildur og Krist-
ín Eva hafa það í huga. „Við reynum 
að vera skemmtilegar og fræðandi 
en gera það á rólegan og vandaðan 
hátt. Auðvitað erum við stundum með 
fíflalæti en við reynum að gæta jafn-
vægis enda liggja mörg barnanna og 
hlusta áður en þau fara að sofa,“ segir 
Kristín Eva og minnir á að hægt sé að 
hlaða þáttunum niður á www.ruv.is til 
að hlusta síðar eða hlaða þeim inn á 

iPod fyrir börnin til að hlusta á, til 
dæmis í löngum bílferðum. 

Þær eru inntar eftir því hvaða þýð-
ingu viðurkenningin Vorvindar hafi 
fyrir þær. „Þetta er staðfesting á því 
að við séum á réttri leið,“ segir Krist-
ín Eva og Brynhildur bætir við: „Það 
veitir okkur einnig heilmikið aðhald að 
vita að fólk sem hefur áhuga á barna-
menningu hlustar á okkur og þá leyf-
um við okkur ekki að slaka á og slá af 
kröfunum.“ 

Þær stöllur eru sérlega áhugasamar 
um starf sitt og leggja mikinn metnað í 
að vanda til verka enda hafa þær fyrsta 
flokks hlustendur að eigin mati. „Þetta 
er alveg hrikalega skemmtilega vinna,“ 
segir Kristín Eva. „Já, skemmtilegasta 
vinna sem við höfum verið í,“ bætir 
Brynhildur við. Og með þeim orðum 
eru þær roknar í Leynilund að halda 
næsta fund.  solveig@frettabladid.is

ÚTVARPSÞÁTTURINN LEYNIFÉLAGIÐ:   HLÝTUR VORVINDA

Velkomin á fund í Leynilundi

Í LEYNILUNDI Þær Brynhildur Björnsdóttir og Kristín Eva Þórhallsdóttir stjórna þættinum Leyni-
félaginu á Rás 1 og hafa hlotið viðurkenninguna Vorvinda fyrir framlag til barnamenningar. 
Aðrir vinningshafar eru Jónína Leósdóttir og Halldór Á. Elvarsson. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



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

HJÁLPARVAKT TANNLÆKNA  mælist vel fyrir hjá 

barnafjölskyldum landsins. Síðasta laugardag fengu yfir 60 

börn ókeypis tannlæknaþjónustu. Þjónustan verður næst í 

boði laugardaginn 23. maí. Lokað verður yfir sumarið.

Í Grafarvoginum býr einhver 
hættulegasta fjölskylda landsins 
en á heimilinu eru fjórir af fimm 
fjölskyldumeðlimum með svarta 
beltið í karate. Þetta eru þau Val-
borg Guðjónsdóttir, Willem Ver-
heul, Snæbjörn og Magnús Valur. 
Þótt ótrúlegt megi virðast þá eru 
ekki nema sex ár síðan fjölskyldan 
byrjaði að æfa.

„Synir okkar tveir, sem í dag eru 
tólf og fimmtán ára, byrjuðu að æfa 
með Fjölni og fylgdumst við for-
eldrarnir með. Þeir fóru svo fljót-
lega að vinna til verðlauna og smit-
uðu okkur hjónin sem byrjuðum 
skömmu síðar. Willem, eiginmaður-
inn minn, varð svo formaður karate-
deildarinnar og nú erum við bæði 
í stjórn auk þess sem hann bæði 
þjálfar og dæmir,“ svarar Valborg 

innt eftir því hvernig það kom til að 
fjölskyldan fór að æfa. „Líf okkar 
tók þarna óvænta stefnu og hefði ég 
frekar átt von á því að verða send 
út í geim með geimskutlu en að 
taka svarta beltið í karate,“ bætir 
hún við og hlær.

Hún segir marga öfunda fjöl-
skylduna af því að eiga þetta sam-
eiginlega áhugamál. „Þetta er líka 
svakalega góð íþrótt sem reynir 
á allan líkamann. Í kata, sem er 
ímyndaður bardagi, þarf að spenna 
alla vöðva á tiltekinn hátt ásamt því 
að beita réttri öndun og eru marg-
ir blautir af svita á eftir. Í kumite, 
þar sem tekist er á við andstæðing, 
þarf að búa yfir mikilli tækni og 
kunna bæði að sækja og verja. Þá 
er þetta ódýrt sport sem krefst lág-
marks búnaðar. Það eina sem þarf 

eru tærnar, galli og belti sem skipt-
ir litum eftir því hvernig gengur.“

Þótt allir fjölskyldumeðlimirnir, 
fyrir utan frumburðinn sem hefur 
lagt stund á ballett, státi af svarta 
beltinu þá stafar lítil ógn af þeim 
dags daglega enda mikil áhersla 
lögð á að þeir sem æfi karate noti 
aldrei kunnáttuna nema undir við-
urkenndum kringumstæðum. „Það 
er alltaf leiðinlegt fyrir karate-
deildirnar að heyra af því að fólk 
noti karatespörk niðri í bæ enda 
er þung áhersla lögð á það að þeir 
sem æfi beri virðingu fyrir íþrótt-
inni.“ Valborg segist verða vör við 
að marga foreldra barna sem æfa 
langi sjálfa að prófa og býður Fjöln-
ir upp á námskeið fyrir sextán ára 
og eldri í haust.

vera@frettabladid.is

Svarta beltið á línuna
Fyrir sex árum byrjaði fjölskylda ein í Grafarvogi að æfa karate og nú eru fjórir af fimm fjölskyldumeð-
limum með svarta beltið. Hér áður fyrr þótti húsmóðurinni það afar fjarstæðukennd hugmynd.

Fjölskyldan æfir oft í viku og hafa drengirnir sópað til sín verðlaunum í gegnum árin. FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI

Meirapróf

Upplýsingar og innritun
í síma 5670300

telpurS onuK rtelpurS onuK rtelpurS onuK r

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is 
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Markviss uppbygging og styrking fyrir líkamann. Sérstök áhersla lögð á miðjuna – kvið og bak.
Hentar öllum aldurshópum og líkamsgerðum. Þú finnur strax árangur eftir fyrstu æfinguna
án þess að reyna of mikið á þig.

Lokuð 4 vikna námskeið. Kennt er 3x í viku 60 mínútur í senn.
Í boði eru morgun-, hádegis- og síðdegisnámskeið.

l Frjáls aðgangur að tímum í opna kerfinu og tækjasal
til 21. ágúst.  Verð kr. 10.900.

Barnagæsla - Leikland JSB

Heildrænt hug- og heilsuræktarkerfi
RopeYoga

Staðurinn - Ræktin

ÖLLUM 
NÁMSKEIÐUM 

FYLGIR OPIÐ KORT
Í STÖÐINNI TIL

21. ÁGÚST

Velkomin í okkar hóp!

Innritun hafin á síðustu námskeið
fyrir sumarfrí!  Sími 581 3730

telpurS onuK rtelpurS onuK rtelpurS onuK r

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is 
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5 vikna námskeið 2x í viku.  Ath aðeins 15 í hóp. 
Verð kr: 16.500.  Kennari: Bára Magnúsdóttir.

ü Vaxtarmótun ü Mýkt - liðleiki ü Styrkur - reisn ü Upphitun í tækjasal 20 mín
ü MÓTUN, æfingakerfi  40 mín ü Hentar öllum aldursflokkum

Miðvikudaga og föstudaga ü Kl 16:20  barnapössun ü Kl 17:00  barnapössun
Þriðjudaga og fimmtudaga ü kl 10:30  barnapössun

Staðurinn - Ræktin

Velkomin í okkar hóp!

Mótun - Nýtt námskeið í boði!
Æfingakerfi hannað af Báru Magnúsdóttur

Innritun hafin á síðustu námskeið
fyrir sumarfrí!  Sími 581 37300

ÖLLUM 
NÁMSKEIÐUM 

FYLGIR OPIÐ KORT
Í STÖÐINNI TIL

21. ÁGÚST
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Heilsumeistaraskólinn er frekar nýr 
af nálinni á Íslandi. „Upphaflega 
var skólinn stofnaður fyrir tveim-
ur árum í samstarfi við bandaríska 
skólann School of Natural Med-
icine en gekk í vetur í endurnýj-
un lífdaga,“ segir Lilja Oddsdóttir, 
lithimnufræðingur og skólastjóri 
Heilsumeistaraskólans. „Við vorum 
með mikla samninga í erlendri mynt 
sem kollsteyptu okkur og upp úr 
því stofnuðum við íslenskan skóla 
þannig að Heilsumeistaraskólinn 
er nú nánast alveg nýr þó svo meg-
inramminn og innihald námsins sé 
sambærilegt.“

Námið byggist á náttúrulækning-
um á þremur meginsviðum. „Þau 
eru augnfræði þar sem kennd er 
lithimnugreining, hvítugreining 
og persónuleikalithimnugrein-
ing. Síðan eru alþýðugrasalækn-
ingar og loks alþýðunáttúrulækn-
ingar,“ útskýrir Lilja. „Augun eru 
eins og kort líkt og fóturinn og 
tengjast öllum líkamanum. Í lit-
himnunni er allur líkaminn kort-
lagður en þessi fræði eru að hluta 
til ævagömul frá Kína en voru end-
urvakin á átjándu öld af læknum 
sem hófu að kortleggja augu sjúk-
linga sinna. Hvítan sýnir hvað er að 
gerast í núinu á meðan lithimnan 
sýnir meira hvernig fólk er að upp-
lagi. Augnfræðin er aðalgreining-
arleið okkar og fara allir nemend-
ur í gegnum djúpt prógramm með 
sjálfa sig,“ segir Lilja áhugasöm 
en hún útskrifaðist árið 2000 sem 

lithimnufræðingur en fyrir þrem-
ur árum bætti hún við sig hvítu-
greiningu. „Í raun er ótrúlegt hvað 
er hægt að sjá en við vinnum ekki 
eins og læknar út frá sjúkdómum. 
Við vinnum meira með manneskj-
una sem heild og skoðum hvað er 
á bak við sjúkdóma. Grunnurinn í 
náttúrulækningum er að finna jafn-
vægið því veikindi eru í raun ójafn-
vægi á einhverju sviði. Augnfræðin 
eru stór partur af því og við erum 
með mjög góða og viðurkennda 
kennara sem hafa stundað rann-
sóknir erlendis.“

Mikið er af verkefnum og kennt 
er að meðaltali fjóra daga annan 
hvern mánuð. „Hægt er að stunda 
námið með vinnu og því lýkur með 
heilsumeistaradiplóma, Natur-
opat Diploma, sem er viðurkennt 
á alþjóðavísu,“ segir Lilja en bætir 
við að námið sé þó nýtt af nálinni á 
Íslandi og muni eflaust styrkjast í 
tímans rás. Hægt er að nálgast frek-
ari upplýsingar á vefsíðunni heilsu-
meistaraskolinn.com en kynning 
verður á náminu 28. maí næstkom-
andi í World Class í Laugum klukk-
an 16.  hrefna@frettabladid.is    

Nýr Heilsumeistaraskóli
Heilsumeistaraskólinn var upphaflega stofnaður fyrir tveimur árum en hefur nú gengið í endurnýjun 
lífdaga. Lilja Oddsdóttir skólastjóri segir námið byggjast á náttúrulækningum á þremur sviðum.

Lilja Oddsdóttir, skólastjóri Heilsumeistaraskólans, verður með kynningu á námi 
skólans 28. maí næstkomandi í World Class í Laugum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SÁRAMIÐSTÖÐ  hefur verið opnuð á Landspítala Fossvogi. Miðstöðin er 

ætluð til greiningar og ráðgjafar við meðferð langvinnra sára. Þekkingu á sár-

græðslu hefur fleygt fram á síðustu árum. Markviss sárameðferð sem byggist 

á réttri greiningu flýtir bata, dregur úr kostnaði og getur aukið lífsgæði fólks.

Dr. Natasha Campbell skrifaði bókina “Meltingarvegurinn
og geðheilsan” eftir að hafa náð undraverðum árangri
með breyttu mataræði og notkun bætiefna fyrir son
hennar sem var greindur með alvarlega einhverfu. Reynsla
hennar hefur sýnt að mataræði er mjög mikilvægur
þáttur í að hjálpa börnum og fullorðnum með andlega
kvilla og hefur hún unnið mikið frumkvöðlastarf varðandi
notkun póbíótískra bætiefna við meðferð á andlegum
vandamálum. Fyrirlesturinn er almennur og ætti að
gagnast öllum sem áhuga hafa á að borða sér til bata.

Dr. Natasha Campbell-McBride
heldur 2 fyrirlestra í Bíósalnum
á Hótel Loftleiðum, þriðjudaginn
19. maí kl. 18.00 og kl. 20.00.
Aðgangseyrir kr.1000,-  Skráning á netfanginu:
johannamjöll@simnet.is. Fyrirlesturinn fer fram á ensku

Dr. Campbell-McBride er læknismenntuð með
sérmenntun í næringarfræði og taugasjúkdómafræði
og sérhæfð í næringarfræði fyrir fullorðna með
meltingar- og ónæmissjúkdóma.

Næstu fyrirlestrar og námskeið

12. maí  Góð heilsa er auðveldari en þú heldur
Matti Ósvald heilsufræðingur

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

www.madurlifandi.is

Staðurinn - Ræktin

telpurS onuK rtelpurS onuK rtelpurS onuK r

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is 

Ekkert lát hefur verið á aðsókn í TT aðhaldsnámskeiðin
og er okkur því ánægja að bjóða þessa tíma sem henta sérlega vel heimavinnandi mæðrum.

TT tímar sem eru í boði til 21. ágúst:

  6:15 – mán, mið, fös
10:15 – mán, mið, fös - Barnapössun
12:05 – mán, mið, fös - Barnapössun
16:40 – mán, mið, fim - Barnapössun
17:40 – mán, mið, fim - Barnapössun

Lokuð 5 vikna námskeið 3x í viku. Verð kr. 19.900. 

Velkomin í okkar hóp!
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Innritun hafin á síðustu
  TT námskeiðin

fyrir sumarfrí! Sími 581 3730

ÖLLUM 
NÁMSKEIÐUM 

FYLGIR OPIÐ KORT
Í STÖÐINNI TIL

21. ÁGÚST

Blaðberinn
bíður þín

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...
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CHRYSLER 300 C SRT-8 6,1 Hemi 426 
HP Árgerð 2006 ekinn 38 þ.km einn 
með öllu Verð 5.4 millj. lán 3,8 millj 
S:8572696 Rnr.127381

TOYOTA AYGO H/B. Árgerð 2006, ekinn 
56 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 1.390. 
þús. Snildar sparibaukur. Lán C.a. 
1.280. þús Rnr.127735

HUMMER H2 SPECIAL EDITION. Árg 
2004, ekinn 70 þ.km. Loftpúðum 
22“ felgur topplúga einn sá sverasti 
Verð 4.5 Millj lán 2,6 Millj S 8572696 
Rnr.127758

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Óska eftir öllum stærðum og gerðum 
af hjólhýsum og fellihýsum á skrá og 
á staðinn. Mikil eftirspurn Ekki hika 
- hringdu núna

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes

Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

 

BMW M5, árg 1990, ek 212.þ, 5 gíra, 
316 hestöfl, Afturhjóladrifinn, Leður, 
18“ Felgur, Boraðir og rákaðir bremsu-
diskar, Sjón er sögu ríkari, Verð 1.350 þ. 
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 567 2700.

TILBOÐ 1.390 þ. stgr
TOYOTA AVENSIS WAGON SOL, árg 
6/2003, ek 124 þ. km, 1.8L Sjálfskiptur, 
Stafræn miðstöð, geislaspilari, þokuljós, 
Verð 1.680 þ. Arnarbílar, Malarhöfða 2. 
S: 567 2700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

SUBARU B9 TRIBECA LTD, ‘árg.11/2006, 
ek.41þús.km, sjálfsk., 7 manna, leður, 
lúga, bakkskynjarar, omfl, hlaðinn 
búnaði, Ásett verð 4750 þús.kr, áhv. 
4500þús.kr,

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

SJÁLFSKIPTUR 4X4!!!
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 árg’98 ssk.
ek.160 þjónustubók,dráttarkrókur,ný 
skoðaður 2010,vel með farinn bíll verð 
560 þús s.841 8955.

BMW 318 bensín. Árg. ‘00. Ekinn 175þ. 
Skoðaður 2010. Sjálfskiptur. Verð 810þ. 
Uppl. s. 868 4432.

Nissan Patrol árg. ‘03 ek. 120 km 
Sjálfskiptur, 7 manna, 35“ 172 felgur, 
ný dekk, drkr., grindur og kastarar. 
Verð 2.690 þ., áhvílandi 2.350 þús. 
Glitnir, 48 á mán. Skoða skipti. Uppl. 
860-1929

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

BMW M3 Individul SMG Árg. 2004, ek. 
92 þ. km, smg skipting og bara alger-
lega með öllu eins og nýr, utan sem 
innan. Verð 5.900, skoða skipti, gott 
stgr. verð. Uppl. 860 1929

Ford Mondeo interkoler ek. 100 þús. 
árg. ‘02 S. 616 2597.

BMW 728 I - Sá ódýrasti Árg. 1999, ek. 
190 þ. km, steptronic, lúga, leður, 18“ 
álfelgur, ný dekk, glæsilegur og góður 
bíll. Verð 1.590 þús. TILBOÐ 1.090 stgr. 
Uppl. 860-1929 - Skoða skipti.

LEXUS is200 Árgerð 2002 ssk. ek. 138 
þ.km. Nýsk. Verð 1390þ. TILBOÐ1150þ. 
S. 662 3609.

Nissan Terrano II DIESEL 2,7 Árg. 2000, 
ekinn 185 þ. km, beinsk., 7 manna, 
dráttarkrókur, álfelgur, fallegur bíll. Verð 
1.250, tilboð 890 stgr. Uppl. 860-1929

Pontiac Firebird V8 Árg. 1996, ekinn 
120, sjsk. T toppur, leður, 17“ og 19“ 
álfelgur, ógeðslega góður bíll. Verð 
1.790. Tilboð 1.350 stgr. Uppl. 860-
1929 Skoða skipti

Nýr bíll - Lada 111 station Árg. 2004, 
beinskiptur, ekinn 2.000 km, fínn bíll. 
Verð 490, tilboð 290 stgr. Uppl. 860-
1929 skoða skipti.

TOYOTA COROLLA SEDAN 1,4 Árg. 
2004, ekinn 77 þ. km. Beinskiptur, álf-
elgur, fallegur bíll. Verð 1.350. TILBOÐ 
1.090 stgr. Skoða skipti. Uppl. 860-
1929

Toyota Hiace 4WD Diesel Árg. 2000, 
ekinn 190 þ. km. Beinskiptur, 6 manna, 
drkr., þakbogar, álfelgur, nýleg dekk, 
góður bíll. Verð 1.190, tilboð 990 stgr. 
Skoða skipti. Uppl. 860-1929

VW Passat 1,6, trendline árg 2000, ek. 
102 þús. Bs, rafmagn í öllu, nýleg dekk, 
spoiler. Verð 690 þús, tilboð 490 þús. 
Skoða skipti,. Upp. í s. 860 1929

Subaru Impresa árg ‘99, ek. 160 þús, 
bs, álfelgur, rafmagn í rúðum. Góður 
bíll. Sko ‘10. Verð 390 þús. Upp. í s. 
860 1929

VW Passat ‘00 1.8 bensín Combi. Ek. 
184þ. V. 399þ. S. 857 2143.

W.Transporter langur. Árg.00.Ek 135 
þús. Uppl í s. 893 3416.

Hiunday Accent árg. ‘98 ek. ca. 90 þús. 
Vel með farinn, einn eigandi. V. 200 
þús. S. 847 8446.

2 Renault Laguna St árg’99, ‘98 ný 
teknir í gegn, nýsk’10. V. 240 þ. og 170 
þ. S: 868 7188.

 0-250 þús.

Tilboð 135þ.
Corolla árg. 93. 5 dyra. Skoaður 2010. 
Góður bíll. Uppl. s. 891 9847.

 250-499 þús.

Tilboð 320 þús !
Hyandai Acent árg 2000, ek.105 þús,5 
dyra, svartur, ný skoðaður 2010, eyðir 
litlu,ásett verð 440 þús, TILBOÐ 320 
ÞÚS. s.841 8955

Ódýr góður 7 manna!! Opel Zafira 2002 
ek. 108þ. bsk. tjón h. fr. hurð. Nýsk. ‘10 
V. 350þ. S. 618 9745.

 1-2 milljónir

SKODA OCTAVIA 1,8 TURBO 4X4 STW, 
árg. 2005, ek. 52 þ. km. Bensín, bs, 
verð 1890 þ. Skoða skipti á ódýrari. 
Upplýsingar í s. 895 5577.

 2 milljónir +

KIA SPORTAGE 2,0 DIESEL SJÁLFSK, árg. 
2005, ek. 79 þús. Verð 2480 þ. Skoða 
skipti á ódýrari. S. 895 5577.

R.Rover 4,4 Vouge 2006 ek aðeins 
54þkm Topplúga 20 „ Felgur Gott ein-
tak Verð 7.900.000,- ath skipti ód uppl 
í síma 895 5577.

 Bílar óskast

Óska eftir pick-up eða jeppa í skiptum 
fyrir Gullfallegann Bmw 540 ek aðeins 
104.þús. Einn með öllu, sími, M-útlit ofl 
ofl. Ford F-150, Hilux eða sambærilegur 
óskast. Uppl. í s.898 8228.

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 sjálfskiptum bíl í kringum árg. 
97. Frá 70-100þ. Uppl. s. 847 3441

Óska eftir sjálfskiptum bíl í kringum árg. 
97. Frá 70-100þ. Uppl. s. 847 3441

Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla 
Toyota sendibíla og Peugeot 504. 
Nánari uppl. í s.661 2222.

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

300 ÞÚSUND
Óska eftir WV Golf, Skoda eða Opel 
Astra fyrir 100-300 þúsund. Sími 615-
1815

Óska eftir ódýrum bíl með dráttarkúlu. 
Vantar einnig ódýra kerru. Vantar einnig 
mann vanann hellulögnum. S. 770 
2256.

Óska eftir Renault Megné 5 manna 
vinnubíl eða Toyota Yaris, Corolla eða 
Golf ekki eldri en ‘00 fyrir allt að 200þ. 
S. 892 6958.

Bíll óskast helst Toyota Yaris, ný sk. og 
í góðu ástandi. Stgr. allt að 400-450þ. 
S: 659 0163.

!!! VANTAR BÍL Á 50-150Þ 
!!!

Má þarfnast lagfæringa vera óskoðaður 
eða númerslaus. Uppl í s. 843-9018.

 Jeppar

FORD EXCURSION LTD 4WD Módel 
2000 ekinn 97 þ.km. Sjálfskiptur. Verð 
1.890.000 Skipti ath. Uppl. í síma 898 
3960

Pajero 7 manna árg. ‘96, bsk. 2.5 diesel. 
Krókur, smur- og þjónustubók. V. 395þ. 
Sk. ‘10 S. 891 9847.

Er að leita að Suzuki Vitara/Grand V. 
Tilbúinn að borga í mesta lagi 750þ 
fyrir rétta bílinn. S. 825 6183.

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

 Vörubílar

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

 Húsbílar

Flaggskipið frá TEC
TEC Star 7205TI M. Bens undirvagn, 
150 hp., afturdrif, 4 manna Einn með 
öllu ! Nýr bill á 2ja ára gömlu verði 
!!! Uppl. Í síma 462-3061/892-5504 
www. Skandic.is

Húsbíll óskast, ekki eldri en 2005 
módel. Verðhugmynd 1200 þús stað-
greitt. Uppl í s 8604416.

 Mótorhjól

Til sölu Honda CRF 100, árg. 2005, lítið 
ekið, lítur vel út, verð 220.000,- Uppl. í 
s. 8434384

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

 Reiðhjól

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

 Kerrur

Til sölu örfáar kerrur ennþá á aðeins 
99,999,- Til sýnis og sölu hjá Hagkaup 
í garðarbæ.

Til sölu nýleg kerra fyrir tvö fjórhjól. 
Verð 230.000.- stgr. Simí 617-5460

Tilboð kr.215.000 Álborð 
2,51x1,31x0,35mtr. 750kg. 
kerra,13“dekk. Brimco ehf. Háholti 18 
Mosf. Brimco ehf. var að flytja í stærra 
húsnæði s.894-5111 www.brimco.is

 Hjólhýsi

Adria hjólhýsi 18 feta árg. ‘89 m. tjaldi 
til sölu. Staðsett á Laugarvatni. Verðt. 
Uppl. í s. 555 2248 & 895 2248.

Fortjald til sölu !
Espirit fortjald frá seglagerðinni Ægir 
sem var á travell king 690 hjólhýsi.
Stærð 1150 og kostar nýtt 319.000 
þúsund kr.Verð Tilboð ? uppl í síma 
618 4040.

Til sölu vel með farið notað fortjald á 
hjólhýsi, Stærð: breidd 240 cm. , A-mál 
993 cm fyrir hjólhýsi sem eru 540 til 
550 cm að innanmáli. Litur Blár og 
grár. Upplýsingar í síma: 555-1877 eða 
899-8807

 Fellihýsi

Til sölu Fleetwood Laramie ‘04 10 feta 
m/geymslukassa, skyggni og Truma 
miðstöð. Lítið notað og vel með farið. 
Verð 1.090.000,- S: 694 5517

Óska eftir að kaupa Fleetwood/
Coleman Utah fellihýsi 2004 og yngra 
fyrir allt að 900þ Stgr. uppl. 8205050

 Pallhýsi

Travel Lite Pallhýsi
Eigum örfá hús eftir á gamla geng-
inu. (62$). Einnig fyrir japanska bíla. 
Ferðapallhýsi Oddagötu 8 Rvk s. 663 
4646

 Tjaldvagnar

Lítill Combi camp tjaldvagn árgerð 
1986. Nýjar dýnur og gardínur. Ekkert 
fortjald. Verðhugmynd er 80.000 stað-
greitt. Heiðar síma 6961853 eftir kl. 
17:00.

 Vinnuvélar

New Holland D 150 LGP 1996 2200t, 
800mm spyrnur, Gjóð vél, Uppl.: Hallur 
899-216

 Bátar

Til sölu Valiant Vangard 570 Mercury 
115 ELPT OPTIMAX bátakerra 636 kg, 
rúllur og bátasegl. Báturinn er svo til 
nýr, keyrður 50 tíma. Verð 3,900,000 
kr. Sími 863 2432.
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Óska eftir vatnabát (PL) Uppl. í s. 864 
4778.

Átt þú trébát, Súðbyrðing? Þarft þú að 
láta lagfæra hann. S. 847 9874.

Óska eftir að kaupa vel með farinn 
fjórgengis utanborðsmótor, 100-150 
hestöfl. S. 898 4299.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

SPARAÐU!! Einn dekkjagangur allt 
árið, næstu ár, engar umfelganir. 
Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip en hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið öryggi 
í bleytu og hálku. Söluaðili; Efnir ehf, 
Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 1122

UMFELGUN - UMFELGUN 
!

Fólksbíl 5.490.- Smá jeppar 6.490.- 
30-32“ 8.990.- 33-35“ 9.490.- VDO 
BORGARDEKK BORGARTÚN 36 588 
9747

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.

 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.

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.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

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

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

 Viðgerðir

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

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

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

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.

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

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

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

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

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

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

 Bókhald

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

Framtöl-bókhald. Framtalsþjónusta f. 
einstaklinga og rekstraraðila.Bókhald 
og uppgjör f. fyrirtæki. Hagstætt verð. 
S 517-3977

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

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

Húsaviðhald
Tökum að okkur sprungu og 
múrviðgerðir, trésmíðavinnu, 
málningarvinnu utanhúss og 
innan, þakviðgerðir og fleira 
tengt almennu húsaviðhaldi. 

Gerum föst tilboð að kostnað-
arlausu eða tímavinna. Bjóðum 
örugga þjónusta og lærða fag-

menn. Uppl. í s. 869 3934.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetningum 

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.

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

Glerjun og gluggavið-
gerðir

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

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

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

Er ryðfría stálið viðhaldsþurfi. Sérhæfð 
efnishreinsun á ryðfríu stáli. www.raf-
pol.is

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

Whole body massage. S. 841 8529.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Whole body massage. S. 696 4399.

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

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

-SÍMASPÁ-EINKATÍMAR- Er byrjuð aftur. 
Elísabet, s: 663 0813.

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

Ólöf spámiðill
Er á landinu. Leiðsögn, spádómar. 
Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái í 
spil, tarrot ofl. S. 901 5000 frá kl. 17-23, 
helgar 11-24. Geymið auglýsinguna.

 Iðnaður

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

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

Rafverktaki getur bætt við sig verkefn-
um. Upplýsingar í síma 894-9034

 Viðgerðir

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Önnur þjónusta

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

Fatabreytingar
Styttum buxur, skiptum um 

rennilása á buxum og jökkum, 
einnig leðurjökkum.

Opin mánudag- föstudag 
frá kl 09 - 17.30. laugardaga 
10-14. Sími 552 5540. & 861 

4380. Skraddarinn á Horninu, 
Lindargötu 38. Geymið auglýs-

inguna.

 Til sölu

Minigolf
 www.bustadur.is

9 holu minigolfvöllur til sölu. 
Skemmtilegt sett. Upplagt fyrir ein-
staklinga, félagssamtök, útihátíðarsam-
tök eða þjónustumiðstöðvar. Uppl. í s. 
869 1690 & 867 3245 Bergiðjan ehf 
Smiðshöfða 12

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 9900Frí heimsend-
ing á höfuðbsv517-3030

Til sölu Ikea stólar allt að 80 stk. Gott 
verð - Til í allskonar skipti. S. 895 2515.

Mjög gott lítið notað rúm til sölu 
150/200 Uppl í síma s: 618 6898

Loftpressa til sölu. Uppl. í s. 820 5151.

 Gefins

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

 Óskast keypt

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

nýlega, ónýta gegn stgr.
demantar.is - Pósthússtræti 

13 - S. 699 8000 Magnús 
Steinþórsson.

Vantar 20 ft gám. Uppl. í s. 820 5151.

Eldhúsinnrétting með tækjum óskast. 
Einnig fataskápar og sófasett. S. 896 
6005

Óskum eftir að kaupa Járnsmíða 
Rennibekk. Allt kemur til greina CNC 
eða Manual bekkir. Nánari upplýsingar 
veitir Hjalti í síma 893-1864

 Hljóðfæri

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

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Heitar fartölvur til sölu. Eins og nýjar. 
Frábært verð. Uppl. í síma 696 3938.

Tek að mér tölvuviðgerðir, vírushreins-
un, netvandræði leyst og uppfærslur. 
17 ára reynsla, sanngjarnt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB . Stefán S. 821 6839.

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

 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

STILLANSAR
Mikið magn af stillönsum til 

leigu. Hentar vel fyrir húsfélög 
og stærri framkvæmdir.

Hagstæð leiga í boði. Sími 865 
3414

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Hanna og smíða stiga. Fást á 
ýmsum byggingarstigum. Sérlausnir í 
þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 
894 0431.

Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl. 
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 840-
7273 Halldór.

 Verslun

BASARINN
Markaður Grensásv. 7. Föt, bækur, bús-
áhöld... Ódýrt. Opið kl. 10-16. Lokað 
laugard.

 Ýmislegt

Til sölu stórt tengdamömmubox 
(Thule). Verð 25þ. Uppl. s. 694 6739.

 Heilsuvörur

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

Aloe Vera DETOX! 9 dagar, góður árang-
ur! S. 772 2885 Kristján Sjálfstæður 
Dreifingaraðili Foreverliving product

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

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

Frábært nudd, fantastic massage. S. 
692 2352.

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

Nýtt Nýtt! Nudd 
- Japanska baðið. 

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

 Snyrting

 Námskeið

AM/PM INTER-LINGUAL 
LEARNING TECHNIQUE

Level I: 4 weeks Md to Fr; 18-19:30 
or 13-14:30 start:11/5. Level II: 7w: 
Md,Wd,Fr, 20-21:30 or 10-11:30 st: 
11/5 Level III: 10w:Tue,Thu, 20-21:30: 
st:11/5. Level IV: 4w:Md to Fr 13-14:30: 
st: 1/6. Ármúli 5, s.5881169 - www.
icetrans.is/ice

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

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

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

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

 Húsgögn

Tilboð óskast í sófa í nýdönskum stíl 
frá því snemma á tuttugustu öldinni. 
S. 863 0377.

Óska eftir ísskap, mest 180cm á hæð. 
Helst tvískiptan m. frysti. s. 894-7855.

Svartur sófi frá Ilva V. 45þ. (svefnsófi). 
uppl.5614478 huldahaf@gmail.com

 Fatnaður

Buxnastyttingar og viðgerðir. 
Saumagallery Chaemsri Laugaveg 70 
S. 552 1212.

Þjónusta

Þjónusta
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 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Eina löggilda hundaræktunin í 

landinu.
Sími 566 8417 bjóðum visa/

euro raðgreiðslur.

 Gisting

Ferðamenn - Íbúð
Íbúð til leigu á góðum stað í sumar 
í Rvk. Dags, viku eða mán. leiga. S. 
699 7371.

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,

 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

Íbúðir og atvinnuhúsnæði til leigu í 
Hafnarfirði, Kópavogi og nágrenni. 
www.lmh.is sími 517-0150

Til leigu
Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir 
miðsvæðis Gott verð og traust þjón-
usta. Nánari upplýsingar á www.leigui-
budir.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 3 herb. íbúð í Miðtúni. V. 90þ. 
Laus. Skúlagata 2 herb. Laus miðjan 
júní. V. 80þ. S. 897 1071.

2-3 herb. 70 fm íbúð til leigu í vest-
urbænum nálægt miðbænum frá 1 
júni-31 ágúst. Húsgögn geta fylgt. Net, 
hiti og rafmagn innifalið. Uppl. í síma 
6980192

Til leigu 2ja herb. íbúð í Grbæ. Er 
laus. Verð 75 þús. á mán., m/hita. S. 
892 6113.

Laus strax! 3ja herb. íbúð 80fm í 108. 
Langtímaleiga. V. 112þ. innifalið hússj. & 
hiti. s. 896 6077.

3ja herb. kjallaraíbúð á Álftanesi til 
leigu, nálægt golfvellinum. Reyklaus 
og ekki dýrahald. Uppl. í s. 848 4619 
& 565 4578.

Herbergi til leigu á Laugavegi 143 v. 
27.000- 35.000. Kristinn 895 2138.

Nýleg 25 fm stúdíóíbúð miðsvæðis í 
Hafnarfirði (Flatahrauni) m/ eldhúskrók 
og baðherbergi. Húsaleigubætur fást á 
þessa íbúð. Sameiginlegt þvottahús á 
hæðinni með þvottavél og þurrkara. 
Uppl. í s. 699 5595 milli 15-19.

Vesturbær. Nýuppgerð 3ja herb. íbúð 
með sérinng. til leigu. Uppl. í s. 562 
1643.

Pokoje do wynajecia na Breiðholt. Po 
wiecej info dzwon Wieslawa Ksiazko 
6622579

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.

Góð 3ja herb útsýnisíbúð í 
Grafarvoginum. Stór herbergi, kæliskáp-
ur og uppþvottavél Uppl. s. 8606203

3.HERB KJALLÍBÚÐ Á NÝLENDUGÖTU 
101.   NÝMÁLUÐ, SÉRINNG, GARÐUR, 
GEYMSLA, 2-3HERB,  ÍSSKÁPUR, 
ÞVOTTAAÐST Í ÍBÚÐ. V.110ÞÚS M HITA. 
UPPL.699-4913 

Herb. til leigu í Hraunbæ með aðg. að 
snyrtingu. Uppl. í s. 695 0507 e. kl.17.

2 herb. íbúð til langt. leigu í árbænum. 
Leigist m. eða án húsgagna. Hiti og raf-
magn innf. 90þ. á mán. s. 690-9996

Herb. á svæði 105 til leigu, m/baði og 
eldunaraðstöðu. S. 551 5757 e. kl. 19.

3-4 herb. 90fm íbúð á Burknav. Hfj. 
Bílskýli. Langtímal. 120þ. m. hússj. S. 
893 2417.

Rúml. 20fm stúdióíbúð til leigu. 
Lauganesvegur 38. Leiguv. 45þ. á mán. 
rafm. og hiti innif. S. 699 5552.

 Húsnæði óskast

21 árs Reglusamur námsmaður óskar 
eftir 1-2 herbergja íbúð í Kóp eða 
Hfj. greiðslugeta 65þ. á mán. Siggi : 
6636326

Reglusamt par óskar eftir rúmgóðu ein-
býli til leigu á sanngjörnu verði. Rekum 
netverslun frá heimili okkar. Æskileg 
staðsetning er 101-108. Langtímaleiga. 
Nánari uppl í síma 840 5221 eða hed-
inng@simnet.is

Vantar íbúð til leigu í vesturbæ 
Kópavogs. Áhugasamir sendið tölvu-
póst á netfangið leiga200@hotmail.
com

Óska eftir 2-3 herb. íbúð á sanngjörnu 
verði. Langtímaleiga. Uppl. s. 869 
8230.

 Sumarbústaðir

Húsafell - til leigu
80fm sumarhús til leigu fyrir félaga-
samtök eða fyrirtæki. Fallegur bústaður 
og mjög vel staðsettur. Stutt í golf, sund 
og aðra útivist. Uppl. s. 825 0050.

EIGENDUR SUMARBÚSTAÐA: Nú er lag 
að leigja bústaðinn. Mikil eftirspurn. 
skráning á bustadur.is

 Atvinnuhúsnæði

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

Til leigu 105fm iðnaðarhúsnæði við 
Hvaleyrarbraut í Hafnarfirði. uppls í 
síma 8943028.

Skrifstofuherbergi á Strandgötu í 
Hafnarfirði til leigu. Uppl. í s. 899 8121.

Til leigu 90 m2 atvinnuhúsnæði í 
Kópavogi. Innkeyrsludyr. Uppl. í sima 
8608960

Gistiheimilið Ásabraut, Keflavík til sölu. 
Fullbúin herbergi með fullbúnu sam-
eiginlegu eldhúsi, snyrtingu, þvottavél 
og þurrkara. Góður tími framundan. 
Góð markaðssetning, ÖRUGG innkoma. 
Sími: 896 7888

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

Til leigu á Funahöfða 1, Ártúnshöfða, 
gott bílasölu- eða verslunarhúsnæði, 
vel staðsett, 70 - 900 fm, leigist í hlut-
um eða einu lagi, mikil lofthæð og stórt 
útisvæði. S. 896-4495.

Til leigu 95fm iðnaðarh. M/innkeyrslu-
dyrum. Við Viðarhöfða 2. Uppl. Rúnar 
697 6595.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

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

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

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

 Atvinna í boði

Atvinna í boði
Málarameistari og málarar ósk-

ast til starfa strax.
Upplýsingar í síma 661 0117, 

Rúnar.

Öryggisfélagið
Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í 
næturvinnu í verslunum. Helstu störf 
eru öryggisgæsla, verslunarstörf, áfyll-
ingar ofl. Skilyrði; góð þjónustulund 
og hreint sakarvottorð. Lágmarksaldur 
23 ár. Öryggisfélagið ehf. Askalind 2 / 
201 Kópavogur. Umsóknir á staðnum. 
www.115.is

Atvinna í boði
Málarameistari og málarar ósk-

ast til starfa strax.
Upplýsingar í síma 661 0117, 

Rúnar.

Rektu þinn eigin veit-
ingastað

Til sölu austurl veitingast gegn yfirt 
skulda. Velta 20+m og mikil tækif. 
Uppl. halldor74@hotmail.com

Óskum eftir bakara eða vönum aðstoð-
armanni. allar uppl. gefur Bergur Vilberg 
kökuhús Vestmannaeyjum GSM: 898 
2466 S:481 2664.

Kvöldvinna - auka- eða 
aðalvinna 

Okkur vantar gott fólk í símasölu 2-5 
kvöld vikunnar frá kl.18-22 Góð laun 
í boði fyrir gott fólk. Aldur 25+ og 
góð íslenskukunnátta (talað mál) Uppl. 
í síma 699-0005 milli kl.13-17 virka 
daga.

Við leitum að sölufólki í símasölu 
Árangurstengd laun svo og tímakaup 
er í boði, sækið um á www.argus.is

STÖRF.IS
Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnu-
auglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.

GR-veitingar og þjónusta óska eftir að 
ráða í, uppvask, þrif og aðstoð í eldhúsi. 
Um er að ræða sumarstörf, frá mai til 
október. Starfshlutfall er samkomulags-
atriði. Einungis vandað og jákvætt fólk 
kemur til greina. Umsóknir sendast á 
ht@xnet.is

Vön saumakona óskast í lítið hönnun-
arfyrirtæki með ull. Reglusöm og reyk-
laus. umsóknir/contact surtladesign@
gmail.com

Ruby tuesday höfðabakka óskar eftir að 
ráða í, uppvask, þrif og aðstoð í eldhúsi. 
Um er að ræða kvöldstarf, frá fimmtu-
degi til sunnudags. Starfshlutfall er 
samkomulagsatriði. Einungis vandað og 
jákvætt fólk kemur til greina. Umsóknir 
sendast á birgir@rubytuesday.is

MÚRARI ÓSKAST í alla almenna múr-
vinnu þarf að geta unnið sjálfstæt. 
stundvísi og fagmenska skylirði og 
Íslenskukunáta s 8972681 Ásgeir

VÁ! 844 dollarar á 10 klst! Skoðaðu 
málið á http://www.IncomePumper.
com/islenska

 Atvinna óskast

22 ára rafvirki óskar eftir vinnu á höf-
uðborgarsvæðinu við rafvirkjun, en allt 
kemur þó til greina. Uppl. s. 690 6490 
í dag og næstu daga.

Tökum að okkur alla almenna trésmíði, 
stór og smá verkefni. Tilboð/tímavinna. 
S. 899 9799.

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

Er 24 ára ísl.kona og nemi sem leitar 
sér að vinnu frá miðjum maí til 20.júlí.
Er dugleg og heiðarleg. Simi 868 3406/
blenda@simnet.is

 Viðskiptatækifæri

Viðskipti 21 aldarinna
Hefur þú fengið nóg af innantómum 
loforðum? Áttu draum um eigið við-
skiptaveldi? Hringdu í S: 512-1604 og 
hlustaðu.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Leitar þú
yndislegrar stundar með yndislegri 
konu? Fertug kona vill kynnast karl-
manni. Augl. hennar er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8283.

Myndarleg kona
grannvaxin, 36 ára, ungleg, með fal-
lega rödd, leitar kynna við karlmann 
með notalega tilbreytingu í huga. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8542.

Flott fertug kona
vill kynnast karlmanni með stefnumót 
eða vinskap í huga. Augl. hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8808.

Sextugur samk. KK
vill kynnast karlmanni með tilbreytingu 
í huga. Augl. hans er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8350.

Útboð

Atvinna



Vinningur í hverri viku
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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

Við erum að 
leita að skapandi 
og áhugasöm-
um einstaklingi 

til að stjórna 
rannsóknar- og 
þróunardeild 
fyrirtækisins.

VÚMM

Tjallarnir hafa leikið okkur Íslendinga ansi 
grátt að undanförnu, eða allt síðan íslensku 
bankarnir sukku ofan í hyldýpi gjaldþrots 
og tóku með sér breskar hjálparstofnan-
ir, sjúkrahús og fleira í þeim dúr. Gordon 
Brown, forsætisráðherra Breta, hefur verið 
harðorður í garð Frónverja sem vita varla 

hvaðan á sig stendur veðrið, saklausir 
íbúar 101 og nágrennis skilja bara 

ekkert í því hvernig Bretum getur 
verið illa við lopapeysulýðinn. 
Þeir voru jú bara að drekka latte 
á Kaffitári þegar auðjöfrarnir 
tæmdu hverja erlendu banka-

hirsluna á fætur annarri til 
að geta boðið þjóð sinni 
upp á hagstæð myntkörfu-
lán. 

Ég veit ekki af hverju, en 
mér verður alltaf hugsað til 
fisksins Wöndu þegar Breta 

ber á góma. Mér er það til efs að nokkur 
kvikmynd hafi haft jafn skoðanamyndandi 
áhrif á heila þjóð. John Cleese fór á kostum 
í hlutverki Archiabalds Leach, hins dæmi-
gerða Englendings, og ræða hans, þar sem 
hann lá og reyndi að heilla Jamie Lee upp 
úr skónum, verður lengi í minnum höfð. 

Og kannski er rétt að birta þessa litlu tölu 
um enska siðferðið í heild sinni svo Íslend-
ingar átti sig á í hvers lags vígahug Gordon 
Brown og Alistair Darling eru: „Wanda, 
hefur þú einhverja hugmynd um hvernig 
það er að vera Englendingur? Að vera allt-
af svo réttsýnn og hræðast ekkert meir en 
að gera eitthvað rangt, að segja við ein-
hvern „ertu giftur“ og heyra „konan mín fór 
frá mér í morgun“ og spyrja „áttu einhver 
börn“ og viðkomandi svarar „þau dóu öll á 
miðvikudaginn“. Sjáðu til Wanda, við erum 
svo hræddir um að verða okkur til skamm-
ar.“  

Blessuðu Bretarnir

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja 

Gunnarsson

Golf-
blýantar 

ehf.

Ég hreinsa algjörlega út úr 
ísskápnum mínum á fimm 
ára fresti. Maður getur 
aldrei verið of öruggur!

Flottur!

Kemurðu heim í 
hádegismat 
Palli? Ég skal 

kíkja í 
dagbókina.

Sonur 
minn, 

gangandi 
post-it 
miði.

Kíktu 
á síðu 
3 fyrir 
mig.

Það er slæmt 
að það séu 

ekki rafdrifnar 
rúður í þessum 
fjölskyldubílum.

Ókei... þá er nóg 
komið í dag.

Afleysingamaðurinn 
tekur við.

Já, 
hræði-
legt.

Strandgötu 43 | Hafnarfirði
Sími 565 5454 | www.fridaskart.is

íslensk hönnun
og handverk

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið. 

Á DVD
Á DVD14. MAÍ

14. MAÍ

Á DVD14. MAÍ

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið. 

FULLT AF AUKAVINNINGUM: 
TÖLVULEIKIR, DVD MYNDIR, GOS

OG MARGT FLEIRA!

   SENDU SMS EST YES
Á NÚMERIÐ 1900

AÐALVINNINGUR ER DVD MYNDIN

FULLT AF AUKAVINNINGUM: 
TÖLVULEIKIR, DVD MYNDIR, GOS

OG MARGT FLEIRA!

   SENDU SMS EST YES
Á NÚMERIÐ 1900

AÐALVINNINGUR ER DVD MYNDIN

9. HVER VINNUR!

FLÍSAR
TILBOÐ
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Sviðslistamaðurinn Kristj-
án Ingimarsson er kominn 
aftur heim til Íslands með 
eina af sínum óborganlegu 
leiksýningum og verður 
með nokkrar sýningar á um 
klukkustundarlöngu verki í 
vikunni.

Fyrsta sýning á Skepnunni eða 
Creature verður á fimmtudags-
kvöld. það er  Neander-leikhúsið í 
Kaupmannahöfn sem sýnir verk-
ið hér í boði Þjóðleikhússins. Í til-
kynningu frá leikhúsinu er Skepnan 
sögð „kolklikkaður og bráðfynd-
inn leikhúskonsert“ um sköpunar-
þörf manneskjunnar og þörf henn-
ar fyrir að setja sjálfa sig á svið. 
Þetta er án efa persónulegasta sýn-
ing Kristjáns til þessa, þar sem 
hann kannar ýmis landamæri með 
aðferðum spunans og kemur okkur 
stöðugt á óvart. Bygging sýningar-
innar vísar til þess hvernig hljómd-

iskur eða tónleikar eru byggðir 
upp, þar sem hvert lag getur stað-
ið sjálfstætt, en þegar lögin eru öll 
komin saman mynda þau eina heild. 
Creature samanstendur þannig af 
sjö „líkamlegum söngvum“, ófyrir-
sjáanlegri og áhrifamikilli blöndu 
af teknó- og óperutónlist, blikk-
ljósum og „áhorfendabrettastökk-
um“! Kristján stendur á sviðinu 
ásamt listamanninum Svend E. 
Kristensen en þeir íklæðast bún-
ingum eftir tískuhönnuðinn Önju 
Vang Kragh, en þeir eru stór part-
ur af upplifuninni.

Gestaleikurinn CREATURE var 
frumfluttur í Husets Teater í Kaup-
mannahöfn. Kristján Ingimarsson 
er íslenskum leikhúsgestum að 
góðu kunnur en hér á landi hefur 
hann flutt nokkur verka sinna og 
tekið þátt í íslenskum uppákom-
um. Það eru áhorfendurnir einn-
ig en þeir eru eindregið hvattir til 
þess að taka með sér myndavélar 
á sýninguna, smella af og skrá-
setja þannig sýninguna með sínum 
hætti.  pbb@frettabladid.is

SKEPNAN 
SKRÍÐUR Á SVIÐ

Nokkuð er liðið frá fyrstu hrinu 
vorsýninga dansskólanna þar sem 
ungir dansarar reyna að leysa 
þá þraut sómasamlega að skila 
árangri vetrarins í öguðum dansi 
á örfáum mínútum frammi fyrir 
áhorfendum. Núna eru fram undan 
tvær nemendasýningar: Klassíski 
listdansskólinn heldur útskriftar-
sýningu í Borgarleikhúsinu þriðju-
daginn 12. maí kl. 20. 

Skólinn hefur verið starfræktur 
í fimmtán ár en útskrifar nú fyrsta 
nemendahóp sinn af framhalds-
braut. Tvær framhaldsbrautir eru 
við skólann, klassísk listdansbraut 
og nútíma listdansbraut. 

Boðið verður upp á klassísk 
verk, neo-klassísk og nútímadans-
verk. Nemendur sýna dansverk 
samin í samvinnu við danshöfund, 
endursköpun þekktra dansverka, 
dansverk samin af nemendunum 
sjálfum, vídeóverk, ljósmyndainn-

setningu og rannsóknarkynningu. 
Miðasala er í Borgarleikhúsinu.

Á fimmtudag verður svo frum-
sýning á lokaverkefni fyrstu nem-
enda Listaháskólans sem útskrif-
ast með sveinsprófið - BA - en þau 
eru fimm. Það er samið sérstak-
lega fyrir hópinn og verður frum-
sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsi. Verk-
ið semur Tony Vezich og kallar 
hann verkið Deadhead´s Lament.
 - pbb

Dansaranna dáð 
eftir nám

LISTDANS  Nemendur í Klassíska list-
dansskólanum. MYND KLASSÍSKI LISTDANSSKÓLINN

Mallorca

62%

40%

Fréttablaðið stendur upp úr

Allt sem þú þarft... ...sem þú þarft...

44%

73%

12–80 ára

34%

74%

18–49 ára

Lestur á höfuðborgarsvæðinu

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

Meðallestur á tölublað m.v. allt landið, 12–80 ára. Könnun Capacent í febrúar 2009 - apríl 2009. 

SKEPNAN Óborganleg leiksýning Kristjáns Ingimarssonar.
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Fyrir tólf árum var um fátt 
annað talað en skipamynd 
James Cameron, Titanic. 
Nú hafa stjörnur myndar-
innar sameinast um góða 
gjöf.

Leanoardo DiCaprio og Kate Wins-
let ásamt leikstjóranum Cameron 
hafa gefið eina farþeganum sem 
komst lífs af úr slysinu, og enn er 
á lífi, peningagjöf svo að viðkom-
andi geti átt áhyggjulaust ævi-
kvöld á elliheimilinu. Hin 98 ára 
Millvina Dean var níu mánaða 
þegar hún var um borð í Titan-
ic og það sigldi á ísjaka hinn 12. 
apríl 1912. Hún man, eðli málsins 
samkvæmt, lítið eftir dvöl sinni á 
skipinu. 

Það er ljósmyndari að nafni 
Don Mullan sem á heiðurinn að 
þessari fjársöfnun. Í írsku útgáf-
unni af Independent biðlaði 

hann til stjarna 
myndarinnar 

um að leggja 
sitt af mörk-
um til þess að 

Dean gæti 
dvalið 

áfram á elliheimilinu. Hann setti 
sjálfur upp sýningu með mynd-
um sínum og allur ágóðinn af sölu 
verka hans rann óskertur til Mill-
vinu. Mullan skoraði í kjölfarið 
á þau Winslet, DiCaprio, Camer-
on og söngkonuna Celine Dion að 
leggja til sömu upphæð og hann 
næði að safna til styrktar mál-
efninu. Leikararnir og leikstjór-

inn brugðust skjótt við og gáfu 30 
þúsund dollara eða ríflega fjórar 
milljónir íslenskra króna. Ekkert 
hefur hins vegar heyrst frá Celine 
Dion en hún fékk einmitt Óskarinn 
fyrir lag sitt, My Heart Will Go 
On, sem var flutt í myndinni með 
eftirminnilegum hætti. Myndin 
rakaði til sín Óskarsverðlaunum 
og sló öll met í miðasölu. 

Gjafmildar Titanic-stjörnur

GJAFMILD Leonardo DiCaprio og Kate Winslet hafa gefið síðasta 
eftirlifanda Titanic-slyssins veglega peningagjöf.  NORDICPHOTOS/GETTY

Tom Cruise hefur lýst því yfir að 
hann vilji ekki feta í fótspor leikara 
á borð við Arnold Schwarzenegger 
og verða stjórnmálamaður. Þetta 
sagði hann meðal annars í samtali 
við New York Daily News. Leikar-
ar hafa margir hverjir verið ansi 
pólitískir og má þar nefna Sean 
Penn sem var ansi duglegur við að 
senda George W. Bush tóninn. Clint 
Eastwood hefur einnig beitt sér þó 
nokkuð í stjórnmálum en enginn 
þeirra hefur náð jafnlangt og Arn-
old. Og auðvitað Ronald Reagan.

Tom Cruise hyggst hins vegar 
ekki fara inn á þessa braut. „Ég 
er leikari, ekki stjórnmálamaður, 
að leika er eitt af því sem ég geri 
vel,“ sagði Cruise við blaðið. „Ég 
hef æfingu í að leika og ég myndi 
aldrei vilja fara út í stjórnmál, 
mér finnst ég vera í miklu betra 
starfi.“

Cruise veðjar ekki á stjórnmálin

EKKI STJÓRNMÁLAMAÐUR Smávaxni leikarinn Tom Cruise myndi aldrei fórna ferli 
sínum sem leikari fyrir stjórnmálabaráttu.

KÓNGUR James Cameron 
sagðist vera konungur 
heimsins þegar hann 
hreppti hver Óskarsverð-
launin á fætur öðrum en 
hann hefur ekki gleymt 
fórnarlömbum Titanic-
slyssins.

Raunveruleikasjónvarps-parið Peter Andre og Katie 
Price, betur þekkt sem Jordan, eru að skilja. Þetta 
kemur fram í yfirlýsingu sem umboðsfyrirtæki 
þeirra sendi frá sér í gær. „Peter Andre og Katie 
Price ætla að skilja eftir fjögur og hálft ár, þau hafa 
bæði óskað eftir því að fjölmiðlar virði óskir þeirra 
um að fá að gera upp málin í kyrrþey á þessum erf-
iðu tímum í lífi þeirra.“

Ekki er víst að breskir fjölmiðlar eigi eftir að 
verða við þessum óskum því bæði Peter og Katie 
hafa kosið að halda sig ekki frá kastljósi fjölmiðl-
anna. Fjölskyldulíf þeirra var meðal annars mynd-
að í raunveruleikaseríunni Katie & Peter: Stateside 
en þau kynntust einmitt í öðrum raunveruleika-
þætti, I‘m a Celebrity ...Get me out of Here! Þau 
fóru heldur ekki í felur með brúðkaup sitt sem þótti 
með eindæmum glæsilegt og var haldið í Highclare-
kastalanum í Hampskíri. Og hafa auk þess verið 
fastagestir á síðum OK og Hello.  

Peter og Katie eiga tvö börn, Junior og Princess 
Tiaamii. Price átti fyrir soninn Harvey með knatt-
spyrnukappanum Dwight Yorke sem síðar hefur 
átt vingott við íslensku fyrirsætuna Kristrúnu Ösp 
Barkardóttur. 

Ekki er enn vitað hvers vegna Peter og Katie 
tóku þessa ákvörðun sem kom eins og þruma úr 
heiðskíru lofti en breskir fjölmiðlar hafa reyndar 
að undanförnu velt vöngum yfir því hvort hjóna-

band þeirra væri valt. Ástandið skánaði lítið þegar 
breska blaðið The Sun birti myndir af Katie í frem-
ur annarlegu ástandi ásamt óþekktum karlmanni og 
lét, að sögn sjónarvotta, vel að honum. 

Jordan og Andre skilja

SKILIN Peter Andre og Katie Price, betur þekkt sem Jordan, 
hafa ákveðið að skilja eftir tæplega fimm ára hjónaband. Þau 
eiga tvö börn saman.

- bara lúxus
Sími: 553 2075

STAR TREK-POWER kl. 5.30, 8 og 10.40 10

X-MEN ORIGINS:WOLVERINE kl. 8 og 10.30 14

MÚMÍNÁLFARNIR(650kr.) kl. 6 - Íslenskt tal L

STATE OF PLAY kl. 10.10 12

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.50 (500 kr.) 12

� ATH! 500 kr.

POWERSÝNING
KL. 10.40

ÁLFABAKKA

KEFLAVÍK

AKUREYRI

SELFOSS

KRINGLUNNI

STAR TREK                          kl. 6 - 8D - 9 - 10:40D 10

STAR TREK XI                          kl. 5:30 - 8 - 10:40 VIP
X MEN                                      kl. 5:40 - 8 - 10:20 14

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 6D L

OBSERVE AND REPORT         kl. 8 - 10:40 16

17 AGAIN kl. 6 L

I LOVE YOU MAN kl. 8 12

THE UNBORN kl. 10:40 16

MONSTERS VS ALIENS m/ísl.tali kl. 6 L

STAR TREK XI                     kl. 8D - 10:30D 10

Alfreð Elíasson & Loftleiðir              kl. 5:30D - 8D - 10:30D L

NEW IN TOWN kl. 6 - 8 L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 6D L

LET THE RIGHT ONE IN kl. 10:10 16

17 AGAIN kl. 8 L

Alfreð Elíasson & Loftleiðir kl. 8 L

OBSERVE AND REPORT kl. 10:20 16

STATE OF PLAY kl. 10:20 12

STAR TREK XI kl. 8 - 10:30 7

Alfreð Elíasson & Loftleiðir kl. 10 L

NEW IN TOWN kl. 8 L

����
Empire

����
“Gleymdu nafninu. Ef þú fílar 
hraðskreiðan og dúndurspennandi
 sumarhasar með frábærum 
tæknibrellum og flottum leikurum 
þá er Star Trek mynd fyrir þig!”
Tommi - kvikmyndir.is

Frá Höfundi Lost og Fringe, J.J.Abrams, kemur 
STÓRMYND sem gagnrýnendur halda vart vatni yfir!

100/100
The Hollywood Reporter

100/100
Variety

100/100
“In the pop high it delivers, this is the greatest 
prequel ever made.” Boston Globe

���
kvikmyndir.com

����
Morgunblaðið

STAR TREK XI kl. 8 - 10:20 7

Alfreð Elíasson & Loftleiðir kl. 8 L

CRANK 2 : HIGH VOLTAGE kl. 10:20 16

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ
 - Í DAG - 
KR. 500

GILDIR EKKI Í VIP, Á ÍSLENSKAR MYNDIR OG Á MYNDIR Í 3D

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12
14
14
16
L
L
L

L

BOAT THAT ROCKED  kl.  8 - 10.10
X-MEN  WOLVERINE     kl.  8 - 10
DRAUMALANDIÐ     kl.  6
MÚMÍNÁLFARNIR   kl. 6

12
14
L
L

BOAT THAT ROCKED kl.  5.20 - 8 - 10.40
X-MEN  WOLVERINE  D     kl.  5.40 -  8 - 10.20
X-MEN  WOLVERINE LÚXUS  D    kl.  5.40 -  8 - 10.20
CRANK 2: HIGH VOLTAGE kl.  8 - 10.10
17 AGAIN     kl.  3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
DRAUMALANDIÐ   kl. 4 - 6
MÚMÍNÁLFARNIR   kl. 3.50

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

5%

12
14
12
L

BOAT THAT ROCKED     kl.  6 - 9
X-MEN  WOLVERINE     kl.  6.30 - 9
I LOVE YOU MAN      kl.  5.40 - 8 - 10.15 
DRAUMALANDIÐ   kl. 6 - 8 - 10

SÍMI 530 1919

12
12
12
16

STATE OF PLAY   kl.5.30 - 8 - 10.30
I LOVE YOU MAN    kl.  5.40 - 8 - 10.15
FAST AND FURIOUS   kl. 5.40 - 8 - 10.15
CRANK 2: HIGH VOLTAGE   kl.  5.50 - 8 - 10.10

SÍMI 551 9000

VINSÆLASTA MYNDIN Í 
HEIMINUM Í DAG!

ATH: Á EKKI VIÐ
UM LÚXUSSAL

ATH: Á EKKI VIÐ UM LÚXUSSAL



25%
afsláttur

ef þú sækir!*
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* Tilboðið gildir aðeins í dag, 12.maí 2009 - gildir ekki með öðrum tilboðum

Kíktu á matseðilinn á www.rubytuesday.is, 
hringdu og pantaðu mat fyrir þig og þína.

Pöntunarsímar: 
Skipholti 19 - 552 2211

Höfðabakka 11 - 517 3990

Ruby Tuesday
er í Eurovision-skapi
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Keflavíkurvöllur, áhorf.: 1272

Keflavík FH

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  8–13 (5–4)
Varin skot Lasse 4 – Daði 4
Horn 6–5
Aukaspyrnur fengnar 19–16
Rangstöður 8–3

FH 4–3–3  
*Daði Lárusson 8
Guðmundur Sævars. 6
Pétur Viðarsson 7
Ásgeir Gunnar Ásg. 6
Hjörtur Logi Valgarðs. 5
Davíð Þór Viðarsson 4
Matthías Vilhjálmss. 6
Tryggvi Guðmundss. 6
(78., Björn Sverrisson -)
Matthías Guðmunds.  4
(57., Alex. Söderlund 4)
Atli Guðnason 7
Atli Viðar Björnsson 4
(78., Hákon Hallfreðs. -)
*Maður leiksins

KEFLAVÍK 4–4–2 
Lasse Jörgensen  7
Guðjón Antoníuss 6
Bjarni Hólm Aðalst.  6
Alen Sutej 7
Brynjar Guðmunds.  6
Símun Samuelsen 5
Hólmar Örn Rúnars.  7
Jón Gunnar Eysteins. 5
Jóhann B. Guðm. 5
Magnús Þorsteinss.  6
(90. Einar Einarsson -)
Haukur Ingi Guðnas.  6
(67. Hörður Sveinss. 5)

1-0 Hólmar Örn Rúnarsson (54.)

1-1
Kristinn Jakobsson (7)

sport@frettabla-

Markaðurinn fylgir Fréttablaðinu á morgun

Bandaríski forstjórinn og íslenska vatnið.

Hvert stefnir verðbólgan?

Rýnt í netauglýsingar.

Í Markaðnum á morgun

> Ekkert gengur hjá stelpunum hennar 
Elísabetar

Það gengur ekkert hjá Elísabet Gunnarsdóttur og liði 
hennar, Kristianstad, í sænsku úrvalsdeildinni. Kristi-
anstad tapaði sjötta leiknum í röð í gær, nú 2-0 fyrir 
Margréti Láru Viðarsdóttur og félögum í 
Linköping. Margrét Lára lék síðustu 9 
mínútur leiksins. Guðný Björk Óðins-
dóttir, Erla Steina Arnardóttir og 
Hólmfríður Magnúsdóttir léku allan 
leikinn fyrir Kristianstad. Kristian-
stad hefur tapað sex fyrstu leikjum 
sínum á tímabilinu og er eitt í 
neðsta sæti deildarinnar. Linköp-
ing komst með þessum sigri upp í 
annað sæti deildarinnar.

KÖRFUBOLTI Ágúst Björgvinsson 
skrifaði í gær undir samning við 
Hamar um að þjálfa bæði meist-
araflokksliðs félagsins í Iceland 
Express-deildinni næsta vetur. 
Ágúst mun auk þess vera yfir-
þjálfari yngri flokka félagsins.

„Þetta er búið að vera frek-
ar löng biðstaða hjá mér enda 
kláraðist tímabilið 13. mars. Ég 
er búinn að vera í viðræðum og 
það er ánægjulegt að vera búinn 
að klára þetta. Það var ekki búið 
að loka því algjörlega að ég yrði 
áfram með Hamar en ég var við-
ræðum við önnur lið. Það varð 
síðan ofan á að ég myndi halda 
áfram með Hamarsliðið,” sagði 
Ágúst.

„Ég er rosalega spenntur fyrir 
því verkefni að fara að þjálfa tvö 
úrvalsdeildarlið. Ég hef sinnt því 
einu sinni áður þegar ég þjálfaði 

bæði karla- og kvennaliðið hjá 
Haukum 2006,“ sagði Ágúst.

Ágúst Björgvinsson stýrði 
Hamarsliðinu til sigurs í 1. 
deild karla og undir hans 
stjórn unnu Haukakonur níu 
titla á árunum 2005 til 2007 
þar af alla fimm titlana 
í boði tímabilið 2006-
2007.

Karlalið Hamars 
er komið aftur upp í 
úrvalsdeild eftir eins 
árs fjarveru. „Það er 
mjög mikilvægt fyrir 
okkur að vera raun-
sæir. Það er mjög mikið 
af efnilegum strákum 
í liðinu og ég vil reyna 
að byggja þá upp,“ segir 
Ágúst og bætir við. „Við 
ætlum að halda áfram 
að byggja upp gott lið í 

Hveragerði og aðalmarkmiðið 
er að reyna að festa liðið aftur í 

sessi í úrvalsdeild ásamt því að 
byggja upp þessa ungu og efni-
legu stráka,” segir Ágúst.

Kvennalið Hamars náði 
sínum besta árangri í sögunni 

á síðasta tímabili. „Það var 
frábært hjá stelpunum að 
komast í úrslitakeppni í 
fyrsta skiptið. Þær spil-
uðu á móti verðandi 
Íslandsmeisturum og 
veittu þeim mikla sam-
keppni. Það eru mjög 

spennandi tímar hjá 
kvennaliðinu og það 
er hægt að gera mjög 
margt með þetta lið,” 
segir Ágúst en hann 

verður einnig þjálfari 
drengjaflokks sem og yfir-
þjálfari félagsins.   -óój

Ágúst Björgvinsson þjálfar bæði karla- og kvennalið Hamars næsta vetur:

Mikið af efnilegum leikmönnum

Körfuknattleikslið Grindavíkur hefur fengið góðan liðsstyrk fyrir 
átökin næsta vetur. Grindvíkingar hafa gert þriggja ára samning 
við miðherjann Ómar Sævarsson sem leikið hefur með ÍR und-
anfarin ár. „Þetta er mjög spennandi verkefni og vonandi næ 
ég að verða púsluspilið sem upp á vantar til að liðið geti unnið 
alla titla sem eru í boði,“ sagði Ómar í samtali við Frétta-
blaðið, en Grindvíkingar voru nokkrum sekúndum frá 
því að verða Íslandsmeistarar í vor. 
Honum verður m.a. ætlað að fylla það skarð sem 
Páll Kristinsson skilur eftir sig. „Það er stórt skarð 
að fylla. Páll er gríðarlega vanmetinn leikmaður,“ 
sagði Ómar. Hann ætlar að flytja til Grindavíkur en 
segir sárt að fara úr Breiðholtinu þar sem hann 
hefur spilað lengst af. „Það er erfitt að fara úr 
Breiðholtinu þar sem vel hefur verið hugsað um 
mann síðan maður var níu ára gamall. Ég er 
hins vegar ekkert að verða yngri og ég hugsa 
að allir hafi gott af smá breytingu. Maður má 
ekki festast í sömu hjólförunum,“ sagði Ómar. 

Hann hlakkar til að takast á við áskorunina í Grindavík. 
„Ég er að fara í lið sem er að leika til úrslita ár eftir ár á meðan 
ég hef ekki komist lengra en í aðra umferð og það er stór 
þáttur í ákvörðun minni,“ sagði Ómar. En hvernig á hann von 
á að falla inn í hraðan leikstíl Grindvíkinga? „Ég er léttur á fæti 

og tek ekki mörg skot frá þessum byssum í liðinu. Það er nóg 
af mönnum til að skora þarna og mitt hlutverk verður vænt-

anlega að hirða fráköst, verja skot og hlaupa með þeim. 
Ég þarf auðvitað að aðlagast þessu og það verður bara 
að koma í ljós hvernig ég passa inn í þetta. Ég hef samt 
fulla trú á að það takist og nú er þetta bara spurning 
hvernig guli liturinn fer mér,“ sagði Ómar í léttum dúr.
Óli Björn Björgvinsson, formaður körfuknattleiksdeildar 
Grindavíkur, segir Grindvíkinga ætla sér stóra hluti næsta 
vetur og er hæstánægður með liðsstyrkinn.

„Virkilega ánægður með að fá þennan strák. Þetta er 
hörkuduglegur og öflugur strákur. Hann var næstbesti 

kosturinn á eftir Hlyni Bæringssyni,“ sagði Óli Björn.

ICELAND EXPRESS-DEILD KARLA: ÍR-INGURINN ÓMAR SÆVARSSON ER GENGINN Í RAÐIR GRINDAVÍKUR

Það er erfitt að yfirgefa Breiðholtið

FÓTBOLTI Varamennirnir Obaf-
emi Martins og Peter Loven-
krands tryggðu Newcastle 3-1 
sigur á Middlesbrough í falls-
lagnum í ensku úrvalsdeildinni 
í gær. Þetta var fyrsti sigurinn 
hjá Newcastle undir stjórn Alan 
Shearer og með honum komst 
liðið upp úr fallsæti og sendi Hull 
í hóp þriggja neðstu liðanna.

Middlesbrough komst yfir á 
sjálfsmarki á 3. mínútu en Steven 
Taylor jafnaði skömmu síðar. - óój 

Skiptingar Shearer réðu öllu:

Newcastle vann

BEINT TIL STJÓRANS Obafemi Martins 
fagnar með Alan Shearer. NORDICPHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Keflvíkingar fögnuðu 
vel og innilega sigri á FH í gær. 
Sigri sem augljóslega skipti þá 
meira máli en þrjú stig. Þeir byrja 
því mótið vel en voru aldrei með 
öruggan sigur í höndunum gegn tíu 
FH-ingum.

Aðstæður á Sparisjóðsvellinum 
í gær voru ekkert til þess að hrópa 
húrra fyrir. Rok og rigning. Völl-
urinn afar þungur þess utan eftir 
rigningu dagsins. Liðunum gekk 
þrátt fyrir það merkilega vel að 
spila þokkalegan fótbolta á köfl-
um.

FH-ingar stýrðu ferðinni úti á 
velli en Keflvíkingar freistuðu 
þess að nýta hraða framherja sinna 
með stungusendingum á Hauk 
Inga og Magnús Sverri. Hauk-
ur Ingi var sérstaklega sprækur 
framan af.

Vendipunktur leiksins varð á 20. 
mínútu þegar Davíð Þór, fyrirliði 
FH, togaði Hauk Inga niður sem 
var að sleppa í gegn eftir magn-
aða stungusendingu Jóhanns B. 
Guðmundssonar. Davíð var aft-
asti maður og Kristinn Jakobsson 
dómari gat lítið annað gert en sent 
Davíð Þór í snemmbúna sturtu.

Nokkuð lá á FH eftir rauða 
spjaldið en Keflavík tókst þó ekki 
að skapa sér afgerandi færi. Atli 
Guðnason fékk aftur á móti fínt 

færi hinum megin, náði góðu skoti 
en Lasse Jörgensen varði vel í 
horn. Lítið gerðist eftir það og 
markalaust þegar liðin fóru að fá 
sér te í kuldanum.

Síðari hálfleikur fór ákaflega 
rólega af stað. FH-ingar sterkari 
ef eitthvað var. Það voru nákvæm-
lega engin teikn á lofti að eitt-
hvað væri að fara að gerast þegar 
Hólmar Örn kom Keflvíkingum 
yfir með laglegu skoti eftir að 

hafa tekið frákast við vítateiginn. 
Smekklega gert hjá Hólmari.

Tíu FH-ingar börðust grimmi-
lega í slagveðrinu en sóknir þeirru 
voru ómarkvissar og bitlausar. Það 
var einna helst Atli Guðnason sem 
lét eitthvað að sér kveða. Keflvík-
ingar fengu tvö dauðafæri í hálf-
leiknum en Daði varði laglega í 
bæði skiptin.

Aðeins eins marks forysta var 
alltaf hættuleg en FH-ingar nýttu 

föstu leikatriðin sín illa og sköp-
uðu lítið. Keflvíkingar fögnuðu 
ógurlega í leikslok og ljóst að sig-
urinn skipti þá miklu máli enda fór 
allt til fjandans síðast þegar þeir 
spiluðu á heimavelli sínum.

„Þetta skipti okkur svo sannar-
lega gríðarlegu máli og það er afar 
sætt að vinna Íslandsmeistarana í 
fyrsta leik. Þetta var það síðasta 
sem við þurftum til þess að loka á 
tímabilið í fyrra,“ sagði brosmild-
ur þjálfari Keflavíkur, Kristján 
Guðmundsson.

„Mér fannst FH-ingarnir samt 
standa sig frábærlega þó svo þeir 
hafi verið einum leikmanni færri. 
Eins gott og það var að vinna þá 
hefði verið mjög vont að klára 
ekki leik þar sem við erum manni 
fleiri í 70 mínútur. Við fengum 
ekki alveg eins mörg færi og skot 
á markið og við vildum enda gerðu 
strákarnir ekki alveg það sem 
fyrir þá var lagt í teignum. Við 
munum fara yfir það.“

Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, 
var merkilega léttur eftir tapið og 
augljóslega langt frá því að vera 
að fara á taugum þrátt fyrir tap í 
fyrsta leik.

„Það er auðvitað alltaf svekkj-
andi að tapa og sérstaklega þar 
sem við náðum að halda þessu 
markalausu fram að leikhléi og svo 
var lítið að gerast þegar við gefum 
þeim þetta mark. Við reyndum 
samt og við hefðum kannski getað 
jafnað með smá meiri einbeit-
ingu,“ sagði Heimir en hvað fannst 
honum um rauða spjaldið?

„Þetta var klárlega brot hjá 
Davíð en ég sá ekki þar sem ég 
stóð hvort það var einhver fyrir 
innan sem hefði getað stoppað 
þetta. Kristinn er samt okkar besti 
dómari og hann virtist viss í sinni 
sök í þessari stóru ákvörðun. Ég 
hef ekki séð þetta aftur og ætla því 
ekki að gagnrýna dóminn,“ sagði 
Heimir. henry@frettabladid.is

Þungu fargi létt af Keflvíkingum
Keflvíkingar telja sig hafa endanlega mokað yfir vonbrigði síðasta sumars með því að leggja Íslandsmeist-
ara FH, 1-0, í Keflavík. FH lék manni færri í 70 mínútur eftir að Davíð Þór Viðarsson fékk rautt spjald.

1-0 FYRIR KEFLAVÍK Leikmenn Keflavíkur fagna hér sigurmarki sínu, á móti Íslands-
meisturum FH, ásamt stuðningsmönnum sínum.  MYND/VÍKURFRÉTTIR

SIGURMARKIÐ Hólmar Örn Rúnarsson 
skorar hér sigurmarkið. MYND/VÍKURFRÉTTIR
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18.40 Reading – Burnley, 
beint    STÖÐ 2 SPORT 2

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

19.40 Ally McBeal  
  STÖÐ 2 EXTRA

20.00 The New Adventures of 
Old Christine   STÖÐ 2

21.00 Nýtt útlit   SKJÁREINN

22.20 Lögregluforinginn - 
Gluggar sálarinnar   SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Talsmenn Oxyfam 
sem er stóráhugavert sprotafyrirtæki koma 
í þáttinn.

21.00 Frumkvöðlar  Elinóra Inga Sigurð-
ardóttir ræðir um þróun lyfja gegn eyrna-
bólgu, hönnun og útrás og aðstoð fyrir 
frumkvöðla. 

21.30 Grasrótin  Guðfríður Lilja Grétars-
dóttir ræðir um stjórnmálin útfrá viðhorfum 
Vinsti grænna.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn.

16.05 Talið í söngvakeppni  (3:3) (e)

16.35 Leiðarljós

17.15 Táknmálsfréttir

17.25 Arthúr

17.50 Markaregn  Sýnd verða mörk-
in úr síðustu umferð Íslandsmótsins í fót-
bolta. (e)

18.20 Fréttir

18.50 Veðurfréttir

19.00 Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva  Bein útsending frá fyrri for-
keppninni í Moskvu.

21.00 Skemmtiatriði úr Söngva-
keppninni

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Lögregluforinginn - Glugg-
ar sálarinnar  (The Commander: Windows 
of the Soul) (2:2) Bresk sakamálamynd 
eftir Lyndu La Plante. Clare Blake, yfirmaður 
morðdeildar lögreglunnar í London, er köll-
uð úr fríi eftir að prestur er stunginn til bana 
í kirkju sinni. Aðalhlutverk: Amanda Burton, 
Joanne Adams, Paul Brightwell, Simon Britt-
on og Christopher Fulford.

23.10 Ríki í ríkinu  (The State Within) 
(2:7) 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 virð-
ist engum geta treyst. Meðal leikenda eru 
Jason Isaacs, Ben Daniels, Neil Pearson og 
Sharon Gless. 

00.00 Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva  (e)

02.00 Dagskrárlok

08.00 Failure to Launch

10.00 Accepted 

12.00 Beethoven‘s 2nd 

14.00 Failure to Launch

16.00 Accepted 

18.00 Beethoven‘s 2nd 

20.00 Into the Blue Hörkuspennandi 
ævintýramynd með Jessicu Alba og Paul Wal-
ker. Þau leika kafara sem finna sögulegan 
fjársjóð en skammt frá liggur einnig flugvéla-
brak með miklu magni af kókaíni.

22.00 Havana 

00.20 Stage Beauty 

02.10 Back in the Day 

04.00 Havana

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

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

16.10 Pepsí mörkin 2009 Magnús Gylfa-
son og Tómas Ingi Tómasson fara yfir alla 
leiki umferðinnar ásamt íþróttafréttamönnum 
Stöðvar 2 Sport.

17.10 Keflavík - FH Útsending frá leik 
Keflavíkur og FH í Pepsi-deild karla.

19.00 Arsenal - Man. Utd. Útsending frá 
leik í Meistaradeild Evrópu.

20.40 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu Hver umferð er skoðuð í bak og 
fyrir. Viðtöl við leikmenn liðanna og komandi 
viðureignir skoðaðar.

21.10 Players Championship Sýnt frá 
hápunktunum á PGA mótaröðinni í golfi.

22.05 NBA tilþrif Öll bestu tilþrif vikunnar 
í NBA körfuboltanum.

22.35 World Supercross GP Að þessu 
fór mótið fram á Rice Eccles Field í Salt Lake 
City.

23.30 NBA 2008/2009 - Playoff 
Games Bein útsending frá leik í úrslita-
keppni NBA.

07.00 Newcastle - Middlesbrough Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.00 Fulham - Aston Villa Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.40 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

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

18.40 Reading - Burnley Bein útsend-
ing frá síðari leik Reading og Burnley í und-
anúrslitum ensku 1. deildarinnar.

20.40 Man. Utd. - Man. City Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.20 Arsenal - Chelsea Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

00.00 Reading - Burnley Útsending frá 
undanúrslitaleik í ensku 1. deildinni.

01.40 Markaþáttur Allir leikir umferð-
arinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

17.30 Rachael Ray 

18.15 This American Life  (1:6) Banda-
rísk þáttaröð þar sem fjallað er um venju-
legt fólk sem hefur óvenjulegar sögur að 
segja. Umsjónarmaður er Ira Glass. (e)

18.45 The Game  (8:22) Bandarísk gam-
anþáttaröð um kærustur og eiginkonur 
hörkutólanna í ameríska fótboltanum. 

19.10 Spjallið með Sölva  (12:12) (e)

20.10 The Biggest Loser  (16:24) Banda-
rísk raunveruleikasería þar sem fitubollur 
berjast við bumbuna. 

21.00 Nýtt útlit  (9:11) Hárgreiðslu- 
og förðunarmeistarinn Karl Berndsen veit-
ir venjulegu fólki nýtt útlit, allt frá förð-
un til fata. Það þarf engar geðveikar æfing-
ar, megrunarkúra eða fitusog, bara einfaldar 
lausnir og góð ráð. . 

21.50 The Cleaner  (10:13) 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. William 
hjálpar ungum píanista, stúlku sem er for-
fallinn fíkill en fyrst þarf hann að fást við 
fjölskyldu hennar sem er ekki mjög sam-
vinnuþýð.

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  (17:24) Bandarískir þættir um 
störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las 
Vegas. (e)

00.20 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego 
Afram!, Stuðboltastelpurnar og Krakkarnir í 
næsta húsi.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Grumpy Old Women (3:4) 

10.00 Notes From the Underbelly 

10.20 Extreme Makeover. Home Ed-
ition (4:25) 

11.05 Logi í beinni 

11.50 60 mínútur 

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (187:260) 

13.25 The Weather Man 

15.10 Sjáðu 

15.35 Barnatími Stöðvar 2 Tutenstein, 
Ben 10, Stuðboltastelpurnar, Áfram Diego 
Afram!

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (15:24)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.35 The Simpsons (10:22) 

20.00 The New Adventures of Old 
Christine (6:10) Christine er fráskilin ein-
stæð móðir sem lætur samviskusemi og 
óþrjótandi umhyggju í garð sinna nánustu 
koma sér í eilíf vandræði. Sérstaklega á hún 
erfitt með að slíta sig frá fyrrverandi eigin-
manni sínum sem hún á í vægast sagt sér-
kennilegu sambandi við.

20.25 How I Met Your Mother (18:20) 

20.50 Bones (10:26) Dr. Temperance 
“Bones” Brennan réttarmeinafræðingur er 
kölluð til ráðgjafar í flóknum morðmálum. 
Brennan og rannsóknarlögreglumaðurinn 
Booth vinna vel saman en spennan á milli 
þeirra hefur verið að magnast allt frá upp-
hafi þáttanna.

21.35 Little Britain 1 (3:8) 

22.05 Ashes to Ashes (8:8) 

23.00 Auddi og Sveppi 

23.40 Grey‘s Anatomy (20:24) 

00.25 Fringe (16:21) 

01.15 The Weather Man 

02.55 Natural City 

04.50 Little Britain 1 (3:8) 

05.15 Fréttir og Ísland í dag 

> Jessica Alba
„Mér finnst ekkert gaman að vera 
hálfber fyrir framan myndavélarn-
ar og sem betur fer hafa menn 
tekið eftir því að það er ekki 
það eina sem ég get gert.“ 
Alba fer með aðalhlutverkið í 
myndinni Into the Blue sem 
Stöð 2 bíó sýnir í kvöld.

Um helgina var haldinn fyrirlestur um hina 
svokölluðu „Slow Food“ matarstefnu í 
Norræna húsinu. Stefna sú er einstaklega 
heiðarlegt og fallegt fyrirbæri og var sett 
á fót til höfuðs skyndibitamenningunni, til 
verndar staðbundnum matreiðsluvenjum og 
með umhverfisverndarsjónarmið að mark-
miði. Sumsé, burt með aukaefni, draslmat, 
hormóna, transfitusýrur og inn með lífræna 
heimaræktun og rétti búna til úr hráefnunum 
sem finnast í þínu næsta nágrenni. Því miður 
missti ég af fyrirlestrinum þar sem ég var 
sjálf stödd uppi í sumarbústað á Þingvöllum. 
Þar horfði ég í fyrsta sinn nýjum augum á 
vannýttan grænmetisgarðinn og hvítu rjúpuna 
sem korraði makindalega í garðinum. Sá fyrir 
mér fjöll af  heimaræktuðu klettasalati og 
ljúffenga villibráð á grillið.  Slow Food, eða 

rókostur eins og hann heitir víst á íslensku, er 
nokkurn veginn það sem hinn geðþekki breski 
sjónvarpskokkur Jamie Oliver er að elda í nýj-
ustu þáttaröðinni sinni á Stöð 2 sem nefnist 
Jamie at Home. Á sunnudagskvöld var hann 
að búta niður héra, dádýr og kanínu ásamt 
rófum, kartöflum og ýmiss konar kryddjurtum 
úr garðinum og breytti þessu í einhvers konar 
lífrænt ræktaða orgíu fyrir bragðlaukana. 
Oliver, sem hefur verið ötull í baráttunni gegn 
ruslfæði í Bretlandi, segir að maður þurfi 
heldur ekki að búa í sveitinni til þess að geta 
ræktað matjurtir heldur geti maður alveg eins 
gert þetta á svölunum í blokkinni hjá sér. Á 
tímum þar sem sex tómatar og þrjár kjúklinga-
bringur kosta þig jafnmikið og tveir leikhús-
miðar er vel þess vert að hugsa um aðeins 
breytta lifnaðarhætti. 

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON HRÍFST AF RÓKOSTI OG HEIMARÆKT

Oliver einfaldar lífið
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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

10.05 Jonathan Creek 10.55 Jonathan Creek 
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 The Inspector Lynley 
Mysteries 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 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Horisont 
10.35 Aftenshowet 11.05 Aftenshowet 2. del 
11.30 Testen 12.00 Det lille hus på prærien 12.50 
Nyheder på tegnsprog 13.00 DR Update - nyh-
eder 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 Ha‘ det godt 18.00 Mission. 
Baby 18.30 TV Avisen 18.55 SportNyt 19.00 Det 
Europæiske Melodi Grand Prix 2009 21.00 Brinck 
- Lad musikken sejre 21.30 Dødens Detektiver 
21.55 Vi bliver ved! 22.25 Boogie Mix 

10.00 NRK nyheter 10.10 Puls 10.35 Schrödingers 
katt 11.00 NRK nyheter 11.05 Berlin, Berlin 11.30 
Danske vidundere 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 
- nyheter på samisk 15.25 Dyrisk 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 Tilbake til 
katastrofen - jordskjelvet i Sichuan 18.25 Redaksjon 
EN 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Eurovision Song 
Contest 2009 21.00 Kveldsnytt 21.15 Extra-trekn-
ing 21.25 Fuglene 

16.45 Hollyoaks (186:260) 

17.15 Hollyoaks (187:260) 

17.40 Ally McBeal (24:24)

18.25 Seinfeld (2:13)

18.45 Hollyoaks (186:260)

19.15 Hollyoaks (187:260)

19.40 Ally McBeal (24:24) Ally McBeal 
kveður í bili en ný syrpa kemur í haust.

20.25 Seinfeld (2:13) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvennylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk. Hann er nefnilega óendan-
lega smámunasamur og sérvitur. Sem betur 
fer á hann góðan vinahóp sem er álíka duttl-
ungarfullur og hann sjálfur. 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.00 Entourage (2:12) Vincent og félag-
ar standa nú á krossgötum því þrátt fyrir að 
nokkrum þeirra hafi orðið býsna ágengt og 
búnir að skapa sér þokkalegt nafn þá neydd-
ust þeir í lokaþætti þriðju seríu til að flytja úr 
villunni góðu. 

22.25 Peep Show (10:12) 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 (6:8)

23.40 Weeds (11:15) 

00.10 Auddi og Sveppi 

00.40 Sjáðu 

01.05 Fréttir Stöðvar 2 

02.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

10.00 Rapport 10.05 Bergen - Kirkenes t/r 
10.35 Mäklarna 11.05 Berguvarnas rike 11.30 
Anslagstavlan 11.40 Första divisionen 13.10 
Drömprinsen 14.00 Rapport 14.05 Gomorron 
Sverige 14.55 Ellens 100 år 15.25 Tonårsliv 
15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med A-ekon-
omi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Go‘kväll 
17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyhet-
er 17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Rena 
Malena 19.00 Eurovision Song Contest 21.00 
Kulturnyheterna 21.15 Sommer 22.15 Sändningar 
från SVT24

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
07.30 Fréttayfirlit
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
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt

14.03 „Blámenn eru hróðugir af sigri 
þessum...”
15.03 Útvarpssagan: Höfuðlausn
15.30 Stuff Smith og Oscar Peterson leika
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Bláar nótur í bland
21.00 Í heyranda hljóði
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu
23.00 Gatan mín
00.07 Næturtónar

How I Met Your Mother 
er talin sú gamanþátta-
röð sem best hefur fyllt 
það skarð sem Friends 
skildi eftir sig. Hér eru 
á ferðinni þættir sem 
eru fyndnir, ferskir og 
sneisafullir af rómantík. 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 
sögumaðurinn Ted kynnt-
ist móður barnanna sinna 
og hver hún í raun er.

STÖÐ 2 KL. 20.25
How I Met Your Mother

Keppnin er nú haldin í 54. skipti, nú í 
Moskvu, og alls taka þátt 42 

þjóðir. Í undankeppninni 
í kvöld keppa átján 

þjóðir og þar á meðal 
Íslendingar sem eru 
númer 12 í röðinni. 
Á fimmtudag keppa 
svo 19 þjóðir en tíu 

efstu þjóðirnar úr hvorri 
keppni vinna sér sæti í 

úrslitakeppninni sem 
fer fram á laugardag-

inn. Auð auki verða þá 
flutt lag Rússlands, 
sem sigraði í fyrra, 
Bretlands, Frakk-
lands, Spánar og 
Þýskalands.

   VIÐ MÆLUM MEÐ

Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva
Sjónvarpið kl. 19.00

▼
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„Við ákváðum að draga okkur út úr þessu 
áður en þetta myndi ganga eitthvað lengra. 
Þetta er ekki það sem okkur langar að 
gera,“ segir Rakel Magnúsdóttir söngkona 
sem hefur ákveðið að segja skilið við hljóm-
sveitina Elektru. Hið sama á við um systur 
hennar, Hildi.

Stúlknasveitin Elektra er ekki nema 
nokkurra mánaða gömul. Hún var stofnuð 
fyrir forkeppni Eurovision og spáðu marg-
ir henni sigri þar. Það gekk ekki eftir og 
síðan hefur farið frekar lítið fyrir Elektru. 
Nýverið var þó byrjað að spila nýtt lag með 
sveitinni á íslenskum útvarpsstöðvum.

Rakel og Hildur komu fyrst fram á sjón-
arsviðið í X-Factor fyrir tveimur árum 
undir nafninu Hara. Þær segjast hafa notið 
þess að starfa með Elektru og engin leið-
indi séu við skilnaðinn. „Þetta var besta 

niðurstaðan. Akkúrat núna ætla ég bara að 
fara í sumarfrí. Svo er ég með mörg plön 
sem er erfitt að tala um akkúrat núna,“ 
segir Rakel. Hún segist þó ekki vera hætt 
að syngja. „Ekki ef einhver vill hlusta á 
mig. Við erum alla vega ekki að leggja ein-
hvern hljóðnema á hilluna, enda eigum við 
engan hljóðnema.“

Hildur segir að mikil vinna hafi fylgt því 
að vera í Elektru. Hún sé með fjölskyldu og 
í skóla og allt í kringum hljómsveitina hafi 
verið aukavinna. Nú breytist það. „Ég ætla 
bara að fara að gera eitthvað allt annað. 
Maður er svona að skoða heiminn núna.“

Valgeir Magnússon, umboðsmað-
ur Elektru, segir að nýir meðlimir verði 
kynntir þegar hljómsveitin kemur fram 
á lokakvöldi Ungfrú Ísland hinn 22. maí 
næstkomandi.  - hdm

Hörðustu aðdáendur Eurovision-
keppninnar þykja jafnan litríkir  
persónuleikar sem njóta þess í 
botn að auglýsa sig og áhugann á 
keppninni. En á hverri reglu eru 
undantekningar og Stefán Eiríks-
son, lögreglustjóri á höfuðborgar-
svæðinu, er ein af þeim. 

Hann er nefnilega forfallinn 
aðdáandi þessarar vinsælu söng-
lagakeppni. „Jú, þetta er alveg 
rétt, ég held reyndar að ég sé 
bara eins og hver annar Íslend-
ingur, hef haft áhuga á þessu frá 
blautu barnsbeini,“ segir Stef-
án og reynist tregur í taumi, er 
ekki alveg viss hvort hann eigi 
að gangast við þessum áhuga. En 
fellst síðan á að ræða stuttlega 
um þetta áhugamál. „Það hefur 
reyndar aðeins dregið úr þessu á 
síðustu árum,“ skýtur hann inn 
í. 

En Eurovison-veislur Stefáns 
voru víst æði veglegar og þar 

var boðið upp á Eurovision-leiki 
og þar fram eftir götunum.

Stefán segir að eitthvað minna 
fari fyrir slíkum samkvæmis-
leikjum eftir því sem árin fær-
ast yfir. „Jú, hvað eigum við að 
segja, núverandi staða gerir það 
að verkum að maður getur ekki 
verið með samkvæmi af þeirri 
stærðargráðu sem áður var.“ 

Hann er, venju samkvæmt, 
bjartsýnn á gott gengi íslenska 
lagsins. „Ég hef alltaf haft trölla-
trú á íslensku flytjendunum og 
hef það líka núna, ég er fæddur 
bjartsýnismaður,“ segir Stefán 
en bætir því við að hans spár hafi 
aldrei gengið eftir. - fgg
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LÁRÉTT
2. margskonar, 6. í röð, 8. blóðhlaup, 
9. tækifæri, 11. númer, 12. bragsmið-
ur, 14. þótti, 16. í röð, 17. eyða, 18. 
sóða, 20. tvíhljóði, 21. nudda.

LÓÐRÉTT
1. elds, 3. tveir eins, 4. fugl, 5. dýra-
hljóð, 7. aftursæti, 10. athygli, 13. 
umrót, 15. þráður, 16. fjaðurmagn, 
19. til.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ýmsu, 6. áb, 8. mar, 9. 
lag, 11. nr, 12. skáld, 14. stolt, 16. þæ, 
17. sóa, 18. ata, 20. au, 21. niða. 

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. mm, 4. sandlóa, 
5. urr, 7. baksæti, 10. gát, 13. los, 15. 
taug, 16. þan, 19. að. 

HÆTTAR Í ELEKTRA Hara-systurnar Hildur og Rakel, 
fremst á myndinni, eru hættar í stúlknasveitinni Elektru.
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BESTI BITINN Í BÆNUM

„Ítalía er alltaf klassískur staður 
en sá allra besti er Hereford. Ég 
er mikill steikarmaður. Maður 
er ekki mjög duglegur að fara 
út að borða en þessi er svona 
spari.“

Böðvar Þór Eggertsson, Böddi, 
hárgreiðslumaður.

„Við tökum þessu með stóískri ró 
en þetta er auðvitað ágætis vís-
bending um að við höfum verið 
að gera góða hluti,“ segir Jónat-
an Garðarsson, liðsstjóri íslenska 
Eurovision-hópsins í Moskvu. 
Samtök sem kalla sig OGAE spá 
Íslandi öðru sætinu í sínum und-
anriðli í kvöld. Í samtökunum eru 
allir Eurovision-klúbbarnir og þeir 
blaðamenn sem eru samankomnir í 
Moskvu til að fylgjast með Eurov-
ision-keppninni. Þeir gefa atkvæði 
eftir hverja og eina æfingu og lag 
Íslands, Is it True?, hefur verið að 
fikra sig upp töfluna, jafnt og þétt. 
„En við erum búin að vera í öðru 
sætinu í nokkra daga,“ segir Jón-
atan. 

Til gamans má geta þess að 
sömu aðilar spáðu Eurobandinu 
og íslenska laginu í fyrra fjórða 
sæti eftir síðustu æfinguna. Jónat-

an upplýsir að Selmu Björnsdóttur 
hafi verið spáð sigri af sama fólki 
þegar hún söng If I had your Love 
en hún komst ekki áfram. 

Söngkonan Jóhanna Guðrún var 
sjálf alveg pollróleg þegar blaða-
maður náði tali af henni í gær. Hún 
sagðist ekki hafa neina töfralausn 
á því að vera svona yfirveguð þrátt 
fyrir að bera væntingar íslensku 
þjóðarinnar á herðum sér. „Þetta 
er bara spurning um hvernig per-
sónuleiki maður er; maður verð-
ur bara að vera fókuseraður, ég 
fer snemma að sofa, drekk ekki 
og er bara með hugann við efnið,“ 
útskýrir Jóhanna Guðrún. „Og svo 
er ég ekki þessi stressaða týpa,“ 
bætir hún við.

Unnusti Jóhönnu, Ólafur Ólafs-
son, var í þann veginn að lenda í 
Moskvu þegar samtalið fór fram 
og söngkonan var að sjálfsögðu 

himinlifandi yfir því að vita af 
honum í salnum í kvöld. Ekki er 
víst að skötuhjúin fái mikinn tíma 
saman því í nógu er að snúast hjá 
Jóhönnu. Í gærkvöldi kom hún 
fram í sænska Eurovision-partíinu 
sem er tileinkað fjórmenningun-
um í Abba en 35 ár eru liðin síðan 
söngflokkurinn sigraði í þess-
ari keppni með laginu Waterloo. 
Jóhanna var augljósleg full sjálfs-
trausts því hún hugðist syngja 
The Winner Takes it All. „Ég var 
reyndar ekkert búin að spá í titil-
inn, valdi bara lagið sem ég kunni 
best.“ Þar að auki ætlaði Jóhanna 
að mæta í veislu hjá Ísraelsmönn-
um þar sem hún ætlaði að syngja 
lag Íslendinga ásamt bakröddun-
um Friðriki Ómari, Heru Björk 
og Ernu Hrönn. Þess má geta að 
Jóhanna verður tólfta í röðinni í 
kvöld.  freyrgigja@frettabladid.is

JÓHANNA GUÐRÚN: POLLRÓLEG ÞRÁTT FYRIR SPÁ UM GOTT GENGI

Íslandi spáð öðru sæti í kvöld

ALLT SAMKVÆMT ÁÆTLUN Allar æfingar hafa gengið vel og nú er bara að leggjast á bæn og vonast til þess að Jóhanna Guðrún 
verði meðal þeirra bestu á laugardagskvöldið. Hér er söngdrottningin á opnunarhátíð Eurovision-keppninnar þar sem hún klædd-
ist svörtum síðkjól og vakti mikla athygli hjá fjölmiðlafólki.  FRÉTTABLAÐIÐ/ALMA

ÓLÍKLEGUR AÐDÁANDI Stefán Eiríksson 
er mikill Eurovision-aðdáandi og 

hafði það fyrir hefð að bjóða upp á 
Eurovision-leiki í Eurovision-samkvæm-

um sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Eurovision-óður lögreglustjóri

Hara-systur hættar í Elektra

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Katrín Júlíusdóttir.

 2 Ellefu.

 3 Gauragangs.

Leikkonan Edda 
Björgvinsdóttir hefur 
sent bréf til félags-
manna í Félagi íslenskra 
leikara þar sem hún 
kvartar yfir viðtali 
sem birtist við 
hana í helgarblaði 
DV. Bréfið hefst á þessum orðum: 
„Kæru kollegar. Ég veit að þið 
þekkið ákaflega mörg tilfinninguna 
þegar þið neyðist til að fara í viðtöl 
við hina ýmsu prentmiðla og það 
er komið algjörlega aftan að ykkur, 
þið gerð að fíflum og niðurlægð 
með samhengislausum, heimsku-
legum og villandi forsíðutexta og 
ömurlegum fyrirsögnum.“ Fyrir-
sögnin á forsíðu blaðsins var „Ég 
varð nýlega skotin“ sem mun vera 
bein tilvitnun í Eddu úr viðtalinu. 
Það er vonandi að Edda „neyðist“ 
ekki til að fara í fleiri viðtöl ef hún 
sættir sig ekki við að eigin ummæli 
séu notuð í fyrirsögn.

Eins og komið hefur fram 
í Fréttablaðinu er Stefán 
Karl Stefánsson nú í 
hljóðveri ásamt Veigari 
Margeirssyni og Gísla Rún-
ari Jónssyni að taka upp 
nýja plötu. Stefán lýsti því 
yfir að hann væri hættur 
í Latabæ en hann hyggst 
þó klæðast búningi Glanna glæps í 
Pennsylvaníu í lok júní. Þetta verð-
ur þá í fyrsta skipti í meira en heilt 
ár síðan að hökustóri þrjóturinn og 
Stefán rugla saman reytum.

Aðdáendur Bubba Morthens eru 
ekki á eitt sáttir við Eirík Hauks-
son. Eiríkur var sérstakur gestur í 
Eurovision-þætti Idolsins og tók 
lagið fyrir gesti Smáralindarinnar. 
Ekki var um að ræða Eurovision-
slagara heldur GCD-lagið Sum-
arið er tíminn sem Eiríkur söng á 
minningartónleikum um Rúnar Júl 
nýverið. Bubbamenn segja augljóst 

að frammistaða Eiríks 
sýni það og sanni að 
það sé erfitt að feta 
í fótspor kóngsins, 
slíkir séu hæfileikar 

hans.

 - hdm, fgg
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LOFTRIFFLAR
Úrval sem á sér ekki hliðstæðu

Loftrifflar á verði við allra hæfi.  Æfðu þig í allt sumar.

–Hatsan 85X – Nákvæmur og kraftmikill loftriffill í hlaupvídd 4,5mm.
Kraftur 305 m/s.  Einskota riffill með lamarlás.  Svart synthetic skefti.  

Skeftisplötur fylgja svo hægt er að lengja eða stytta skefti eftir þörfum.
3-9x32 sjónauki fylgir ásamt sjónaukafestingum. Muzzle Brake. Verð aðeins 29.995

Hatsan 85X Camo - Nákvæmur og kraftmikill loftriffill í hlaupvídd 4,5mm.
Kraftur 305 m/s.  Einskota riffill með lamarlás. Mossy Oak Break Up 
felulitað skefti. Skeftisplötur fylgja, hægt að lengja eða stytta skefti..

3-9x32 sjónauki fylgir ásamt sjónaukafestingum. Muzzle Brake. Verð aðeins 35.995

Hatsan AT44-10 Beech – Nákvæmur og kraftmikill loftriffill í hlaupvídd 4,5mm.  
Kraftur 325 m/s.  10 skota riffill knúinn þrýstilofti.  

Vandað hnotuskefti með stillanlegum púða. Stillanleg Tru-Glo sigti.  
Spor fyrir sjónauka.Verð aðeins 65.900

Hatsan AT44-10 Synthetic – Nákvæmur og kraftmikill loftriffill í hlaupvídd 4,5mm.  
Kraftur 325 m/s.  10 skota riffill knúinn þrýstilofti.  Svart „thumbhole“ 

skefti með stillanlegum púða. Stillanleg Tru-Glo sigti.  
Spor fyrir sjónauka. Verð aðeins 59.900.

Hatsan AT44-10 Camo – Nákvæmur og kraftmikill loftriffill í hlaupvídd 4,5mm.
  Kraftur 325 m/s.  10 skota riffill knúinn þrýstilofti.  „Thumbhole“ skefti með 

stillanlegum púða. Stillanleg Tru-Glo sigti.  Mossy Oak Break Up felulitaður.  
Spor fyrir sjónauka. Verð aðeins 69.900

BSA Lonestar – Ensku BSA loftrifflarnir eru þekktir fyrir vandaða smíði og mikla
 nákvæmni.  Hlaupvídd 4,5mm.  Einskota riffill knúinn þrýstilofti.  Kraftur 328 m/s.  

Vandað viðarskefti með gúmmípúða.  Sérlega vandað og nákvæmt hlaup.
Sjónauki á mynd er aukabúnaður. Verð aðeins 99.900  

BSA Scorpion T10 Beech – Ensku BSA loftrifflarnir eru þekktir fyrir vandaða 
smíði og mikla nákvæmni.  Hlaupvídd 4,5mm.  10 skota riffill knúinn þrýstilofti.

Kraftur 328 m/s.  Vandað skefti og nákvæm hlaup einkenna BSA rifflana.  
Spor fyrir sjónauka.  Muzzle Brake. Sjónauki á mynd er aukabúnaður. Verð aðeins 139.900

BSA Scorpion T10 Tactical – Ensku BSA loftrifflarnir eru þekktir fyrir vandaða 
smíði og mikla nákvæmni.  Hlaupvídd 4,5mm.  10 skota riffill knúinn þrýstilofti.
Kraftur 328 m/s.  Tactical útfærslan af Scorpion rifflinum.  Spor fyrir sjónauka.  

Muzzle Brake. Sjónauki á mynd er aukabúnaður. Verð aðeins 129.900.

Gamo CO2 Extreme – Nýr byltingarkenndur 10 skota, þrýstiloft knúinn 
pumpuriffill frá Gamo.  4,5mm hlaupvídd.  Auka magasín fylgir.  

Kraftur 250 m/s.  Stillanleg fibersigti.  Spor fyrir sjónaukafestingar. 
 Verð aðeins 55.900.

Gamo Whisper X – Kraftmikill og nákvæmur einskota riffill með lamarlás.
Kraftur 300 m/s.  Hlaupvídd 4,5mm.  Tactical skefti.  Hlaup með Muzzle Brake.  

Fiber sigti.  3-9x40 sjónauki fylgir ásamt sjónaukafestingum. Verð aðeins 55.900

Gamo Shadow RSV – Nákvæmur einskota riffill með lamarlás.  Kraftur 300 m/s. 
 Hlaupvídd 4,5mm.  Vandað plastskefti með púða.  Hlaup með Muzzle Brake.  

4x32 sjónauki fylgir ásamt sjónaukafestingum.. Verð aðeins 49.900

Gamo Shadow Sport – Einn vinsælasti Gamo riffillinn í Bandaríkjunum.
Einskota loftriffill með lamarlás.  Nýtt vandað hlaup.  

Vandað plastskefti með púða.  Kraftur 300 m/s.  
3-9x40 sjónauki og sjónaukafestingar fylgja. Verð aðeins 46.900

Gamo Delta Fox Combo –  Vinsæll pakki fyrir minni skotmenn.  
Einskota riffill með lamarlás. Kraftur 160 m/s.   Tactical skefti.  

4x30 sjónauki og sjónaukafestingar fylgja.  Einnig fylgja skotskífur, 
gildra og ein dós af skotum Delta Fox pakkanum. Verð aðeins 29.995

Sportbúðin - Krókhálsi 5 -  517 8050 - sportbudin.is Sportbúðin - Krókhálsi 5 -  517 8050 - sportbudin.is 

Einnig úrval af fylgihlutum svo sem skotskífur, 
gildrur, skotmörk, töskur og fleira

Til þess að eignast loftriffil þarftu að 
vera orðinn 20 ára og með skotvopnaleyfi
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Páls Baldvins
Baldvinssonar

Í dag er þriðjudagurinn 12. maí, 
132. dagur ársins. 

4.23 13.24 22.28
3.50 13.09 22.31

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

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%

Fyrir nokkrum misserum tók 
einhver bankinn upp á því að 

dreifa til leikskólabarna smokk-
um. Bíddu, ekki verjum, heldur 
léreftshólkum með vörumerki 
bankans áprentuðu og innan 
tíðar voru allar stelpur tekn-
ar að ganga með svona vafning 
um hausinn, lifandi Glitnis-aug-
lýsingar. Þetta kom sér svo sem 
ágætlega í þrálátum lúsafar-
aldri frá tiltekinni fjölskyldu á 
heimilinu. Lengi eftir að óvær-
an var kveðin niður voru mörg 
börnin með húfur inni við, nú 
eða skuplur.

ALLT var þetta höfuðfatafár 
í línu við vaxandi ákafa hatta-
manna við að ganga, sitja og 
standa með hattkúfa af ýmsu 
tagi sem var ekki hægt að lesa 
nema á einn veg: þeir menn 
þurftu mikið að styrkja reður-
kennd sína og sanna fyrir sjálf-
um sér og öðrum að þeir væru 
barmamiklir á tilteknum stöð-
um. Hattar voru einhvers konar 
reðuruppbót. Kóngadýrkun. 
Takið bara eftir hverjir eru 
helstu hattamenn landsins.

GAMALL maður sagði mér eitt 
sinn að á þeim árum þegar allir 
voru með hatta eða húfur hafi 
verið erfitt hér í þræsingnum 
að halda höfuðfötum. Veðrátt-
an bauð ekki upp á pottlok eða 
barðahatta nema þeir væru 
keyrðir niður fyrir eyru. Kven-
hattar voru sama próblem.

ÞETTA rifjaðist allt upp þegar 
íslenskar listakonur á besta 
aldri áttu langt samtal í útvarpi 
um Laugaveginn, laugarnar 
og konur á fyrri tíð. Það kom 
þeim mest á óvart og reynd-
ist óskiljanlegt að formæður 
þeirra gengu til útiverka með 
skuplur, ýmist bundnar í kverk 
eða í hnakka. Svo firrist heim-
urinn. Og gleymist hinn upphaf-
legi tilgangur höfuðfats sem úti-
fatnaðar: að veita skjól fyrir sól 
og regni.

BROT í uppbundinni skuplu 
svo barð myndaðist og slútti 
fram yfir ennið var til að verj-
ast bæði regni í andlitið, veita 
skjól framhöfði en ekki síst að 
vernda andlit fyrir sól því það 
er bara í seinni tíð að það er fínt 
að vera sólskininn. Allar þjóðir 
sem búa við sólfar vita að það 
er óhollt – nema bjánarnir við: 
fólk á tímum rannsókna og upp-
lýsingar.

Sko skupluna
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