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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.
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Edda Ýr Garðarsdóttir, myndlistarkona og 
kennari, kaus að eignast syni sína heima.„Við sambýlismaður minn eigum tvo syni og í bæði 

skiptin völdum við heimafæðingu,“ segir Edda Ýr 

Garðarsdóttir, myndlistarkona og kennari, sem
titlar sig þó sem skapandi móður þessa dagana. 

„Hugmyndin kviknaði á foreldranámskeiði efti
heimsókn í Hreiðrið heimili lfyri k

Edda segir fæðingarnar hafa gengið jafn snurðu-
laust fyrir sig og meðgöngurnar. „Í fyrra skiptið
átti ég uppi í rúmi og það kom á óvart hversu auð-
veld fæðingin reyndist. Ég hélt að hún yrði mun 

erfiðari miðað við reynslusögur annarra og það
sem ég hafði séð í bíómyndumÍ seinna tilviki

N95

FULLKOMNASTI
FARSÍMI Í HEIMI

5 megapixla myndavélmp3 spilari
3 kynslóð
WLAN
GPS

100 fríar framkallanir fylgjafrá Hans Petersen

Mælir með heima-
fæðingu

7 milljón eintök seld

FER SIGURFÖR UM HEIMINN

ELLEFU VERSALNIR OG UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Reykingabann 1.júní.
Af því tilefni bjóðum við okkar
geysivinsælu Stubbahús á 
afsláttarverði. 3 stærðir.

Pöntunarsími: 564 1783 ,
896 1783

Stubbahus.is

Gullpálminn til 
Rúmeníu

 Björn Heimir Önundarson er 
óvenju drátthagur ellefu ára 
drengur. Í tómstundum sínum 
finnst honum 
gaman að 
teikna
skopmyndir
af framá-
mönnum
þjóðarinnar. 

„Ég hef 
teiknað síðan 
ég var lítill en 
það var í 
febrúar í vetur 
sem ég byrjaði að teikna andlit 
stjórnmálamanna og annarra sem 
voru í fréttunum,“ segir Björn 
Heimir.   

Björn Heimir er naskur á 
smáatriði enda leyna líkindin milli 
skopmyndanna og fyrirmyndanna 
sér ekki. Spurður hvaða stjórn-
málamann honum þyki skemmti-
legast að teikna stendur ekki á 
svari:  „Björn Bjarnason. Hann 
hefur svo sterka drætti.“

Björn hefur 
sterka drætti

 Börn með fötlun eða 
greindarskerðingu eru helmingi 
líklegri til að verða fyrir kynferðis-
ofbeldi en börn sem ekki eru 
fötluð. Barnaverndaryfirvöld hafa 
ekki brugðist við þessum stað-
reyndum. Málið virðist ekki vekja 
athygli á Íslandi. Þetta segir 
Gerður Aagot Árnadóttir, læknir 
og formaður Landssamtakanna 
Þroskahjálpar.  

Gerður segir að rannsóknir sýni 
að þegar fötluð börn eiga í hlut séu 
ofbeldismennirnir oftast starfs-
menn sem eigi að veita börnunum 
liðsinni. „Þetta tengist aðstæðum 
barnanna, þau eiga oft erfiðara 
með að tjá sig og eru einangraðri 
en önnur og því í meiri hættu. 
Mikilvægt er að veita þeim 
fræðslu í forvarnarskyni en það 

hefur ekki verið gert. Barna-
verndaryfirvöld hafa kosið að líta 
framhjá því að þau eru börn, horfa 
aðeins á fötlunina, og segja málið 
ekki koma sér við,“ segir hún. 

Undir þau orð tekur Rannveig 
Traustadóttir, forstöðumaður 
Rannsóknarseturs í fötlunar-
fræðum. Nauðsynlegt sé að rann-
saka stöðuna hér á landi. Þau mál, 
þá sérstaklega í tengslum við 
Heyrnleysingjaskólann, sýni að 
full ástæða sé að beina sjónum 
frekar að stöðu fatlaðra. 

Brynhildur Flóvenz, lögfræð-
ingur og höfundur bókarinnar 
Réttarstaða fatlaðra, segir nauð-
synlegt að réttarkerfið og sam-
félagið bregðist við seinni tíma 
rannsóknum sem sýni að ofbeldi 
gagnvart fötluðu fólki sé algeng-

ara en talið hafi verið. Hún telur 
réttindagæslu fatlaðra hafa verið 
mjög veika hér á landi. Breytingar 
á kynferðisbrotakafla almennra 
hegningarlaga, sem samþykktar 
voru fyrr á þessu ári, hafi verið til 
mikilla bóta en málefni fólks með 
fötlun hafi setið á hakanum. 

Bragi Guðbrandsson, forstjóri 
Barnaverndarstofu, telur að ekki 
sé hægt að yfirfæra rannsóknir 
sem gerðar hafi verið á þessu máli 
alfarið á íslenskt samfélag vegna 
þess að sjaldgæfara sé að börn 
með fötlun búi á stofnunum, þar 
sem mesta hættan sé fyrir hendi. 
Byrjað hafi verið að skrá brot 
gagnvart börnum með fötlun sér-
staklega fyrir skömmu en ennþá 
eigi eftir að fullmóta þá skrán-
ingu.  

Fötluð börn mun 
oftar misnotuð
Bregðast þarf við rannsóknum sem sýna að fötluð börn eru í um helmingi 
meiri hættu á að vera misnotuð en ófötluð, segir formaður Þroskahjálpar.

Yfir hundrað manns tóku þátt í ferð Ferða-
félags Íslands upp á hæsta tind landsins, Hvanna-
dalshnúk, á laugardaginn. 

Þrátt fyrir að afar lítið skyggni hafi verið á 
tindinum sökum snjókomu og skýja var tilfinningin 
ólýsanleg að sögn Ernu B. Einarsdóttur, sem var í 
fyrsta sinn að klífa Hvannadalshnúk. „Það er æðis-
legt að hafa afrekað þetta og ég held að margir sem 

voru að fara í fyrsta skipti séu sömu skoðunar.“ 
Erna segist tvímælalaust ætla að endurtaka leikinn 
síðar í von um að geta notið útsýnisins betur þá.

Þetta er í þriðja skipti sem félagið skipuleggur 
ferð á Hvannadalshnúk yfir hvítasunnuhelgina. 
Gífurleg ásókn var í ferðina, sem var fullskipuð í 
byrjun apríl að sögn Ernu.

Ólýsanlegt að vera á toppnum

 Tveir hafa látist í 
banaslysum í umferðinni það sem 
af er ári. Ekki hafa jafnfáir látist í 
umferðinni fyrstu fimm mánuði 
ársins undanfarin sex ár hið 
minnsta. Á vef Umferðarstofu má 
sjá upplýsingar um fjölda 
banaslysa eftir mánuðum, aftur til 
ársins 2001.

Baldvin Viggósson, varðstjóri 
hjá umferðardeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu, segir að 
líklega megi þakka auknu eftirliti 
og auknum áróðri fyrir hversu fá 
slysin hafa verið í ár. „En tvö 
banaslys eru samt auðvitað 
tveimur of mikið.“

Talsvert þung umferð var inn á 
höfuðborgarsvæðið í gær. Hún 
náði hámarki um kvöldmatar-
leytið og hafði þá gengið nær 
slysalaust fyrir sig. 

Banaslys ekki 
færri í sjö ár

Sólóplata í sumar



 „Þetta var ótrúlegt. Alveg geggjað,“ 
segir Börkur Birgisson húsamálari úr Keflavík, sem 
á fimmtudagskvöldið í síðustu viku dró um 26 punda 
urriða úr Þingvallavatni. Fiskurinn kann að vera 
stærsta hrygna sem veiðst hefur í vatninu.

Vegna hvassviðris reyndist ómögulegt að beita 
flugustönginni svo Börkur dró fram kaststöng og 
egndi fyrir urriðana með makríl. Fljótlega dró til tíð-
inda.

„Mig hefur alltaf langað í tíu punda fisk og hef 
reynt víða en aldrei náð yfir tíu pundin heldur alltaf 
verið rétt undir markinu,“ útskýrir Börkur, sem ein-
mitt á fimmtudagskvöldið veiddi sinn fyrsta tíu 
punda fisk tveimur tímum áður en hann setti í ferlíkið 
sjálft í Þingvallavatni.

Að því er Börkur segir tók risinn hvað eftir annað í 
færið hjá honum á einum og hálfum klukkutíma.

„Tvisvar sinnum fór hann út með línuna og það 
rann úr honum eftir um hálfa mínútu. Í þriðja skiptið 
tók hann og sleit 28 punda girni, hann einfaldlega 
kubbaði það í sundur. Og í fjórða skipti tók hann. 
Þegar ég landaði honum þá lak öngullinn úr honum 
en þessi sem hann hafði slitið hálftíma áður var enn 
upp í honum.“

Börkur sá ekki urriðann fyrr en hann landaði 
honum. „Ég gerði mér þó alveg grein fyrir að það 
væri ferlíki á. Ég tók á honum eins og hægt var en 
hann reif færið sjö eða átta sinnum 60 til 70 metra út. 
Kunnugir menn segja mér að ég hafi náð honum af 
því að ég tók svona stíft og fast á honum,“ segir 
hann.

Börkur segist yfirleitt veiða á flugu og sleppa 
öllum fiski. „En í þetta skipti leit ég bara til himna. 
Ég veit heldur ekki hvort hann hefði lifað af. Ef ég 
fengi annan svona fisk á flugu myndi ég pottþétt 
sleppa honum.“

Jóhannes Sturlaugsson hjá rannsóknarfyrirtækinu 
Laxfiskum hefur fylgst með atferli urriðans í Þing-
vallavatni frá árinu 1999. „Ef þetta er hrygna eins og 
mér sýnist líklegast af myndum þá er þetta sú stærsta 
sem veiðst hefur í Þingvallavatni,” segir Jóhannes, 
sem hyggst skoða urriðann sem nú bíður þess í frysti-
kistu Barkar Birgissonar að verða stoppaður upp og 
hengdur upp á vegg.

Stærsta hrygnan 
úr Þingvallavatni
Börkur Birgisson húsamálari dró 26 punda urriða úr Þingvallavatni fyrir helgi. 
Jóhannes Sturlaugsson lífræðingur telur líklegt af myndum að dæma að urriði 
Barkar sé hrygna og þá sú stærsta sem veiðst hafi í Þingvallavatni.

Stærðar timburhús á 
Sólheimum í Grímsnesi varð eldi 
að bráð á laugardaginn var. 
Enginn var inni í húsinu þegar 
eldurinn kom upp og sakaði 
engan.

Slökkvilið frá Selfossi, Laugar-
vatni og Reykholti var sent á 
staðinn og þurfti meðal annars að 
slökkva sinuelda sem kviknuðu í 
norðanvindinum.

Húsið var flutt að Sólheimum 
frá Reykjavík árið 2001 og átti að 
gera það upp. Fyrir því fékkst 
ekki leyfi og hefur húsið staðið 
óhreyft síðan. Áður stóð það við 
Laugaveg og var kallað hús 
Samúels söðlasmiðs. 

Hús söðlasmiðs 
eldi að bráð

Eina sjónvarpsstöðin 
í Venesúela sem hlynnt var stjórnar-
andstöðunni og náði til allra lands-
manna, RCT, hætti útsendingu rétt 
fyrir miðnætti aðfaranótt mánu-
dags eftir að forseti landsins, Hugo 
Chavez, neitaði að endurnýja 
útsendingarleyfi stöðvarinnar. 
Chavez sakaði RCT, sem var elsta 
einkarekna sjónvarpsstöðin í 
Venesúela, um niðurrifsstarfsemi.

Ný ríkisrekin sjónvarpsstöð, 
TVES, kom í stað RCT og hóf 
útsendingar í gær með því að 
söngvarar sungu lög til heiðurs 
Chavez. Síðar í dagskránni birtust 
auglýsingar í nafni stjórnvalda þar 
sem sagði: „Núna tilheyrir 
Venesúela öllum.“

Á risastórum sjónvarpsskjám á 
götum úti mátti fylgjast með því 
þegar RCT hætti útsendingu og 
TVES tók við og þúsundir stjórnar-
sinna fögnuðu þegar skiptin áttu 

sér stað. Á sama tíma mótmæltu 
þúsundir stuðningsmanna RCT 
með því að berja potta og einhverjir 
hleyptu af byssum.

Chavez sagðist vera að koma á 

lýðræði á öldum ljósvakans með 
því að koma tíðni stöðvarinnar í 
hendur almennings. Andstæðingar 
hans hafa gagnrýnt þessa aðgerð 
sem aðför að málfrelsi.

 Fulltrúar Bandaríkj-
ana og Íran hittust í gær á fyrsta 
formlega fundi ríkjanna í 27 ár 
frá því að Bandaríkin riftu 
stjórnmálasambandi við Íran í 
kjölfar íslömsku byltingarinnar í 
Íran árið 1979.

Fundurinn í gær snerist alfarið 
um öryggismál í Írak og ekkert 
var farið í viðkvæm deiluefni 
ríkjanna þar sem helst ber að 
nefna kjarnorkuvæðingu Írans.

Bandaríska sendinefndin lagði 
áherslu á að Íranar hættu að sjá 
vígamönnum í Írak fyrir vopnum 
og fjármagni. Íranska sendi-
nefndin sagðist ekki taka þessar 
ásakanir alvarlega en að Íran 
byði íraska hernum þjálfun og 
búnað til að stuðla að öryggi.

Fyrsti formlegi 
fundur í 27 ár

Verið er að skoða kosti 
þess að reisa stóra lífmassaverk-
smiðju í Eyjafirði sem framleitt 
geti orku úr lífrænum úrgangi. 
Hugmyndin er komin frá 
hlutafélaginu Moltu ehf., en það 
var stofnað í kringum jarðgerð-
arverksmiðju sem fyrirhugað er 
að reisa í Eyjafjarðarsveit.

Stofnkostnaður við lífmassa-
verksmiðju yrði að öllum 
líkindum töluverður þar sem 
talið er að hún myndi kosta um 
800 milljónir króna.

Orka úr úrgangi

Jóhann, byrjið þið ekki bráðum 
á sjónvarpsútsendingum í 
svart-hvítu?

 Engar líkur eru taldar 
á því að breytingar verði gerðar á 
21 árs gömlu banni við hval-
veiðum á ársfundi Alþjóðahval-
veiðiráðsins sem hófst í gær í 
Alaska í Bandaríkjunum.

Frá því hvalveiðisinnar fengu í 
fyrra samþykkt með einu atkvæði 
að hvalveiðar í atvinnuskyni 
kynnu að verða teknar upp að 
nýju í framtíðinni hafa valdahlut-
föll breyst friðunarsinnum í vil 
með því að fleiri ríki sem andvíg 
eru veiðunum hafa gengið í ráðið. 
Þrjá fjórðu hluta atkvæða þarf í 
hvalveiðiráðinu til að hnekkja 
banninu. Ekki náðist í Stefán 
Ásmundsson, formann íslensku 
sendinefndarinnar, í gærkvöld.

Engin breyting 
gerð í Alaska

 Fjárfestingarsjóður í 
eigu arabaríkisins Dubai stað-
festir ekki að sjóðurinn íhugi að 
yfirbjóða bandarísku kauphöllina 
NASDAQ og gera tilboð í 
norrænu kauphöllina OMX. 
Íslenska kauphöllin er hluti af 
norrænu kauphöllinni.

Sænska ríkisútvarpið greindi 
frá því um helgina að sjóðurinn í 
Dubai væri að hugleiða tilboð í 
OMX og benti á að fyrrverandi 
stjórnandi OMX stýrði sjóðnum í 
Dubai. Reuters-fréttastofan hefur 
þó eftir stjórnanda alþjóðamið-
stöðvar fjármála í Dubai, Omar 
bin Suleiman, að sjóðurinn hafi 
ekki augastað á OMX. 

Dubai staðfestir 
ekki tilboð
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BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og 
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann 
ekki.

Núna bjóðum við 16 betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum.
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Toyota Avensis Sol 1800 Bensín sjsk.
Á götuna: 11.05 Ekinn: 27.000 km
Verð: 2.350.000 kr. Skr.nr. EF446

Toyota RAV4 VX 2000 Bensín sjsk. 
Á götuna: 09.06 Ekinn: 9.000 km
Verð: 3.520.000 kr. Skr.nr. RS220

Toyota Corolla Terra 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.05 Ekinn: 59.000 km
Verð: 1.290.000 kr. Skr.nr. PP912

Toyota RAV4 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 05.05 Ekinn: 68.000 km
Verð: 2.390.000 kr. Skr.nr. EE072

Toyota Corolla S/D Terra 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.05 Ekinn: 44.000 km
Verð: 1.330.000 kr. Skr.nr. KR362

Toyota Avensis W/G Sol 1800 Bensín sjsk.
Á götuna: 06.05 Ekinn: 101.000 km
Verð: 1.890.000 kr. Skr.nr. JE076

Toyota Avensis S/D Sol 1800 Bensín sjsk.
Á götuna: 01.06 Ekinn: 18.000 km
Verð: 2.390.000 kr. Skr.nr. JY556

Range Rover New  SE 4400 Bensín sjsk.
Á götuna: 01.04 Ekinn: 52.000 km
Verð: 6.250.000 kr. Skr.nr. RD124

Toyota Yaris Terra 1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 02.04 Ekinn: 9.000 km
Verð: 790.000 kr. Skr.nr. PY858

Toyota Corolla W/G Terra 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.05 Ekinn: 27.000 km
Verð: 1.570.000 kr. Skr.nr. MY662

Toyota Corolla W/G Luna 1600 Bensín 5 gíra 
Á götuna: 05.07 Ekinn: 100 km
Verð: 1.600.000 kr. Skr.nr. AG499

Toyota Avensis S/D EXE  2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 04.06 Ekinn: 65.000 km
Verð: 2.720.000 kr. Skr.nr. UI633

Toyota Yaris 5 dyra Terra 1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.01 Ekinn: 109.000 km
Verð: 750.000 kr. Skr.nr. ZV681

Hyundai Sonata S/D GLSi 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 07.03 Ekinn: 50.000 km
Verð: 1.250.000 kr. Skr.nr. MR585

Lexus LS430 S/D 4300 Bensín sjsk.
Á götuna: 03.04 Ekinn: 45.000 km 
Verð: 6.000.000 kr. Skr.nr. KI222

Lexus RX-300 EXE 3000 Bensín sjsk.
Á götuna: 09.05 Ekinn: 25.000 km
Verð: 4.890.000 kr. Skr.nr. KO817

ÞESSIR 16 BÍLAR HAFA SANNAÐ
SIG SEM SANNKALLAÐIR 
ÚRVALSBÍLAR



Vegfarendum og íbúum 
í Rimahverfi í Grafarvogi brá 
mörgum hverjum í brún í gær 
þegar hestur birtist í Langarima 
og spásseraði þar óáreittur. Hann 
gekk um hverfið í dágóða stund, 
áður en vaskir menn frá borgar-
yfirvöldum komu og færðu hann í 
hestakerru. Ekki fylgdi sögunni 
hvort hann steig um borð í hana 
nauðugur viljugur eða var farinu 
feginn.

„Mér fannst ég kannast við 
hestinn úr Grafarholti frá því í 
fyrra, þar sem hann spókaði sig á 
götunni,“ sagði sjónarvottur sem 
myndaði hestinn. „En kannski er 
það ekki rétt hjá mér.“ 

Hross spásseraði 
um Grafarvog

Á föstudaginn 
tekur reykingabann á veitinga- 
og skemmtistöðum gildi. 
Vinnueftirlit ríkisins hefur 
gengist fyrir könnun á líðan og 
viðhorfi starfsfólks á gisti-, 
veitinga- og skemmtistöðum í 
maí og hyggst leggja sömu 
könnun fyrir í haust til að meta 
áhrif reykingabannsins á 
starfsfólkið.

Hinn 1. júní verður með öllu 
óheimilt að reykja innanhúss í 
þjónusturýmum stofnana, 
fyrirtækja og félagasamtaka og 
þar sem menningar- og félags-
starfsemi fer fram. Í lögunum 
eru jafnframt settar tilteknar 
skorður við reykingum á 
útisvæðum þessara staða.

Áhrif reykinga-
banns könnuð

 Garðar Thor Cortes 
óperusöngvari söng breska 
þjóðsönginn á Wembley-leikvang-
inum í London í gær fyrir leik 
Derby og West Bromwich Albion. 
Tugþúsundir áhorfenda voru á 
vellinum og var Garðari vel tekið 
en liðin voru að berjast um sæti í 
efstu deild enska boltans á næsta 
ári. Fór leikurinn þannig að 
Derby sigraði með einu marki 
gegn engu og tryggði sér þannig 
þátttöku í efstu deildinni. 

Áhorfendur 
mjög hrifnir

Íslensku menntaverð-
launin verða afhent í Ingunnarskóla 
á morgun við hátíðlega athöfn.

Verðlaunin eru veitt í fjórum 
flokkum, einkum fyrir góðan 
árangur í grunnskólastarfi. Til 
greina koma skólar sem sinnt hafa 
vel nýsköpun eða farsælu sam-
hengi í fræðslustarfi, kennarar 
sem skilað hafa merku ævistarfi 
eða á annan hátt skarað fram úr, 
ungt fólk sem í upphafi kennslu-
ferils hefur sýnt hæfileika og lagt 
alúð við starf sitt og höfundar 
námsefnis sem stuðlað hafa að nýj-
ungum í skólastarfi. 

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, afhendir verðlaunin.

Fjórir flokkar 
verðlaunaðir

 Skíðafæri var gott á 
Akureyri um helgina og var 
skíðasvæðið í Hlíðarfjalli opið 
alla dagana. Að sögn Guðmundar 
Karls Jónssonar, forstöðumanns 
Skíðastaða, voru gestir í fjallinu á 
bilinu fjögur til fimm hundruð. 

Veður var gott og allt gekk vel 
fyrir utan lítið snjóflóð sem fór af 
stað þegar nokkrir skíðamenn 
ætluðu að ganga ofar í fjallið til 
að renna sér þaðan. Engin meiðsl 
urðu þó á fólki og fóru því allir 
ánægðir heim eftir helgina að 
sögn Guðmundar.

Allir ánægðir

Þrettán ný leyfi 
voru gefin út af Persónuvernd í 
apríl vegna vinnslu persónuupp-
lýsinga úr sjúkraskrám og 
þjóðskrá. Meðal þess sem á að 
rannsaka eru einkenni sálfræði-
legra erfiðleika hjá öldruðum 
innan átta vikna eftir að hafa misst 
maka sinn, áverkadauði Íslendinga 
á árunum 1996 til 2005, joðhagur 
þungaðra kvenna og unglings-
stúlkna, gagnsemi reglulegs 
mænuskaðaeftirlits á Landspítal-
anum fyrir mænuskaðað fólk og 
afdrif sjúklinga með tímabundna 
heilablóðþurrð. Einnig er veitt 
leyfi til söfnunar og vinnslu á 
stofnfrumum ætluðum til stuðn-
ings eftir háskammtalyfjameðferð 
sjúklinga með eitlakrabbamein og 
mergfrumuæxli.

Þrettán ný 
rannsóknarleyfi

VIÐSKIPTA- OG
HAGFRÆÐIDEILD

www.hi.is
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METNAÐARFULLT, FRAMSÆKIÐ OG HAGNÝTT NÁM 

6 námsleiðir
BA í hagfræði 

BS í hagfræði 

BS í fjármálum

Umsóknarfestur er til 5. júní. 
Árleg skráningargjöld eru 45.000 kr.

Styrktu stöðu þína og sæktu um. 
Rafræn skráning og upplýsingar 
um námið eru á vef viðskipta- og 
hagfræðideildar, www.vidskipti.hi.is.

BS í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum

BS í reikningshaldi 

BS í stjórnun og forystu

 Tvö keimlík fíkni-
efnamál komu upp um helgina í 
umdæmi lögreglunnar í Borgar-
nesi annars vegar og lögreglunnar 
á Selfossi hins vegar. Í báðum til-
vikum voru sautján ára stúlkur 
teknar með fíkniefni innvortis.

Skömmu fyrir eitt aðfaranótt 
sunnudags stöðvaði lögreglan í 
Borgarnesi við reglubundið eftir-
lit bíl á leið í norðurátt á Vestur-
landsvegi. Þrennt var í bílnum; 
tvær sautján ára stúlkur, önnur 
undir stýri, og karlmaður sem var 
um tíu árum eldri. Lögreglumönn-
um þótti greinilegt að þau væru 
undir áhrifum. Þau voru færð á 
lögreglustöð þar sem kom í ljós að 
grunurinn var á rökum reistur.

Við læknisrannsókn kom í ljós 
að báðar stúlkurnar voru með 
fíkniefni innvortis, kókaín í 
smokkum sem þær höfðu falið í 
leggöngum sínum. Í annarri stúlk-
unni fundust fjórtán grömm og 
þrjátíu í hinni. Talið er að fólkið 
hafi verið á leið norður í land með 
efnið. Stúlkurnar og maðurinn 
voru yfirheyrð fram eftir nóttu og 
sleppt undir morgun. Málið telst 
upplýst. Foreldrum og barna-
verndaryfirvöldum var gert við-
vart. Varðstjóri segir að yfirleitt 
þegar svo ungt fólk er tekið með 
söluskammta af fíkniefnum sé það 
einungis „peð í spilinu“ eða eins 
konar „þrælar“.

Hálfum sólarhring síðar, um 
hálfeitt á sunnudag, kom lögregl-
an á Selfossi í veg fyrir fíkniefna-
smygl inn á Litla-Hraun þegar hún 
stöðvaði bíl í Þrengslunum fyrir 
hraðakstur. Ökumaður bílsins, 
átján ára piltur, var ökuréttinda-
laus og vaknaði grunur um að 
hann væri undir áhrifum fíkni-

efna, eins og farþegar hans; sautj-
án ára stúlka og tvítugur piltur.

Fólkið var allt fært á lögreglu-
stöð, og þar sýndi fíkniefnahundur 
stúlkunni grunsamlega mikinn 
áhuga. Í ljós kom að stúlkan reynd-
ist hafa falið þrettán grömm af 
hvítu efni, amfetamíni eða kóka-
íni, og ellefu grömm af hassi vafið 
í plast í leggöngum sínum. Þre-
menningarnir viðurkenndu að 
hafa verið á leið á Litla-Hraun og 
að hafa ætlað að smygla efnunum 
inn í fangelsið. Einn fangi var yfir-
heyrður vegna málsins. Að sögn 

lögreglu hafa þremenningarnir 
allir komið við sögu lögreglu 
áður.

Varðstjóri lögreglunnar á Sel-
fossi segir óalgengt að svo ungt 
fólk sé tekið með fíkniefni, hvað 
þá innvortis. „En miðað við atburði 
helgarinnar mætti ætla að þetta sé 
tiltölulega algengt hjá sautján ára 
unglingsstúlkum.“ Hann segir að 
ekki sé talið að málin tvö sem upp 
komu um helgina tengist. „Nei, 
ætli þetta sé ekki bara mögnuð til-
viljun.“

Þrjár sautján ára með 
fíkniefni í leggöngum
Þrjár sautján ára stúlkur voru teknar með fíkniefni í leggöngum í tveimur að-
skildum málum um helgina. Peð í spilinu eða þrælar, segir varðstjóri lögreglu.



Ekki missa af endurgreiðslunni!

Fjölskyldan hjá SPRON

Skráðu fjölskylduna á spron.is
og þú gætir tryggt þér og þínum endurgreiðslu þessa árs.
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Fjölskyldan hjá SPRON er þjónustuleið sem er án endurgjalds

og stuðlar að fjárhagslegum ávinningi fjölskyldunnar, bæði í formi endurgreiðslu og fríðinda.

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, 
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
* Hjá VÍS (Vátryggingarfélagi Íslands).

Ávinningur sem munar verulega um!
• 50% endurgreiðsla af öllum debetkortaárgjöldum fjölskyldunnar.

• Árlega 5% afsláttur á tryggingaiðgjöldum auk sérkjara á kaskótryggingum bifreiða.*

• Tómstundastyrkir, vegleg inngöngugjöf við skráningu og fleira.

• Endurgreiðsla á hluta af greiddum vöxtum vegna skuldabréfa, íbúðarlána, yfirdráttar eða víxla

og nú einnig vegna erlendra lána.



 Fjöldi fólks fór til 
Vestmannaeyja um hvítasunnu-
helgina og var fullt í allar ferðir 
með ferjunni Herjólfi og flugvél-
um Flugfélags Íslands, auk þess 
sem Flugfélag Vestmannaeyja 
flaug látlaust til Eyja.

Margt var við að vera í Eyjum 
um helgina. Fjölskylduhelgi undir 
yfirskriftinnni „Hrósum hvert 
öðru“ var haldin í þriðja skipti, sjó-
stangveiðimenn kepptu sín á milli 
á móti og 38 hljómsveitir stigu á 
stokk á tónlistarhátíðinni Eyjafest.

Allt fór þetta vel fram, að sögn 
lögreglunnar í Vestmannaeyjum, 
sem taldi að hátt í 400 manns hefðu 
bæst við íbúafjöldann.

 Hestar hafa fælst og 
menn fallið af baki og slasast 
vegna framkvæmdanna við hesta-
mannahverfið Heimsenda í Kópa-
vogi. Hestamenn telja að hesta-
mönnum sé ekki sýnd nægileg 
tillitssemi af hendi bæjaryfir-
valda og verktakans. „Vægðarlaus 
skepnuskapur,“ segir Gunnar 
Andrés Sigtryggsson hestamaður.

Gunnar Andrés datt af baki hinn 
20. febrúar þegar hann var að ríða 
út eftir hádegi. Hann segir að tveir 
stórir vörubílar hafi flautað og 
sturtað jarðvegi í nágrenni við sig, 
hesturinn fælst og hann fallið í 
götuna. Hann hafi legið hjálpar-
vana á reiðstígnum í 25 mínútur 
þar til vegfarandi hafi komið sér 
til aðstoðar eftir að hafa séð hest-
inn hlaupa um með mannlausan 
hnakkinn.

Sjúkrabíll kom og sótti Gunnar. 
„Ég lá í viku á sjúkrahúsi með sex 
viðbein brotin og skaddað vinstra 
lunga sem síðan féll saman. Ég 
þurfti að fara í brjóstholsaðgerð 
og fór þrisvar sinnum á lungna- og 
hjartaskurðdeild á Landspítalan-
um. Ég hef verið sjúklingur og frá 
vinnu í þrjá mánuði út af þessu 
slysi,“ segir hann.

Gunnar kveðst tala fyrir alla 
hestamenn á svæðinu. Hann nefnir 
sem dæmi að maður nokkur hafi 
nýlega verið að teyma undir sex 
ára dóttur sinni. „Hestarnir skynja 
umhverfið betur en við höldum 
oft. Hér eru stórar gröfur úti um 
allt, jafnvel við húsgaflinn á hest-
húsinu. Hestinum brá við eitthvað, 
rauk til og stelpan datt af baki og 
lærbrotnaði,“ segir hann og nefnir 
annað dæmi af konu sem var að 
ríða milli Heimsendahverfis og 
Andvarahverfis. „Hún hringdi í 
lögreglu því hún þorði ekki til 
baka. Vélarnar voru svo nálægt 
reiðstígnum.“

Gunnar er afar ósáttur við þau 
orð Stefáns L. Stefánssonar, starfs-
mann Kópavogsbæjar, í Frétta-

blaðinu nýlega þegar hann hélt því 
fram að verktakar tækju tillit til 
hestamanna. „Ég mótmæli þessu 
fyrir hönd allra hestamanna hér í 
Heimsendahverfinu og Andvara-
hverfi. Þetta er ekki rétt,“ segir 
hann. „Hér lifa menn í ótta með 
hestana sína, sjálfa sig og börnin 
sín.“

Stefán segist hafa frétt af stúlku 
sem hafi fallið af baki í vetrar-
byrjun en ekki brotnað. „Við 
höfum ekki fengið neinar tilkynn-
ingar um þessi slys og teljum 
okkur vinna í fullu samráði við 
hestamannafélagið. Markmiðið er 
að gæta fyllsta öryggis. Ef við 
fáum upplýsingar um slíkt 
bregðumst við að sjálfsögðu við.“

Féll af baki þegar 
vörubílar flautuðu
Hestamaður féll af baki og lá bjargarlaus í 25 mínútur eftir að vörubíll flautaði 
og sturtaði jarðvegi við reiðstíg í Kópavogi. Hestamenn telja þeim ekki sýnd 
næg tillitssemi. Kópavogsbær hefur ekki fengið tilkynningar um alvarleg slys.

Tæp 90 prósent íslenskra 
heimila eru með tölvur og 84 
prósent heimila geta tengst 
interneti, samkvæmt rannsókn 
Hagstofunnar á notkun heimila og 
einstaklinga á tæknibúnaði og 
interneti.

Níu af hverjum tíu Íslendingum 
á aldrinum 16 til 74 ára nota tölvu 
og internet. Flestir nota netið 
næstum daglega, helst til sam-
skipta og upplýsingaleitar.

Þriðji hver Íslendingur hefur 
pantað og keypt vörur eða 
þjónustu um internet. Algengast 
er að fólk kaupi farmiða, gistingu 
eða annað tengt ferðalögum á 
netinu.

Flestir nota 
netið daglegaHátt í 400 lögðu leið sína til Eyja

 Tvö rán voru framin 
í Reykjavík aðfaranótt sunnu-
dags og á sunnudagsmorgun, 
annað vopnað rán í verslun og 
hitt fólskuleg líkamsárás og rán. 
Tveir ræningjar eru enn 
ófundnir.

Ung kona lokkaði 67 ára karl-
mann inn í húsasund við Lauga-
veg á þriðja tímanum, en þegar 
inn í sundið var komið beið þar 
karlmaður sem sló manninn með 
barefli í hnakkann. Þau rændu af 
manninum veski, farsíma, bíl-
lyklum, tóbaki, úri og gleraugum. 
Síðan létu þau högg og spörk 
dynja á andliti hans og líkama 
svo hann hlaut skurði á höfði, 
nefbrotnaði og rifbeinsbrotnaði.  
Að sögn varðstjóra lögreglu 

hefur enginn verið handtekinn en 
rannsóknin mun vera í góðum 
farvegi.

Laust fyrir klukkan níu rændi 

maður um tvítugt verslun 10-11 á 
Dalvegi í Kópavogi, vopnaður 
járnstöng. Hann ógnaði starfs-
fólki með stönginni og lét það 
afhenda sér tóbak, peninga og 
smávörur. Því næst yfirgaf hann 
verslunina á hlaupum án þess að 
vinna starfsfólkinu mein.

Lögreglumaður sem kominn 
var á vettvang sá manninn yfir-
gefa verslunina og elti hann. 
Hann var loks handtekinn á leið 
til síns heima í Seljahverfi. Hann 
hafði losað sig við hluta þýfisins 
og bareflið, en var undir áhrifum 
fíkniefna og veitti mótþróa við 
handtöku. Maðurinn, sem á 
langan afbrotaferil að baki, var 
yfirheyrður en sleppt að því 
loknu. Málið telst upplýst. 

Viltu fá olíuhreinsunarstöð í þitt 
byggðarlag?

Fórstu í kirkju um hvítasunn-
una?





ÁRANGUR Á ÖLLUM SVIÐUM

Tveir menn voru 
fluttir meðvitundarlausir á slysa-
deild Landspítalans eftir fólsku-
legar líkamsárásir aðfaranótt 
sunnudags. Lögregla leitar enn 
tveggja árásarmanna.

Um klukkan þrjú réðst rúmlega 
tvítugur maður á annan og sló til 
hans á mótum Hverfisgötu og 
Klapparstígs. Mörg vitni urðu að 
árásinni og var lögregla snarlega 
kölluð til. Þegar hún kom á staðinn 
var maðurinn við það að missa 
meðvitund, með stórt sár á hnakk-
anum sem mikið blæddi úr. Maður-
inn var skilríkjalaus en ljóst þótti 
að hann væri erlendur. Hann var 
fluttur meðvitundarlaus á slysa-

deild og þegar hann vaknaði morg-
uninn eftir og gat sagt deili á sér 
kom í ljós að hann var Lithái. Hann 
var útskrifaður skömmu síðar.

Árásarmaðurinn, sem var undir 
áhrifum áfengis og vímuefna, var 
handtekinn á staðnum en sleppt að 
loknum yfirheyrslum. Hann þekkti 
ekki fórnarlambið.

Þá fannst maður liggjandi með-
vitundarlaus í blóði sínu í Engja-
seli í Breiðholti undir morgun. 
Tveir menn höfðu ráðist á hann og 
slegið í höfuðið. Vitni gátu gefið 
lögreglu upp númer bíls árásar-
mannanna, en þeir eru enn 
ófundnir. Fórnarlambið komst til 
meðvitundar undir hádegi.

Fimm önnur líkamsárásarmál 
komu til kasta lögreglu aðfaranótt 
sunnudags, flest minniháttar. 

 Vegfarendur um þjóðvegi 
landsins hafa upp á síðkastið víða 
tekið eftir stórum álftahópum á 
túnum við vegina. Guðmundur A. 
Guðmundsson fuglafræðingur 
segir ástæðuna vera þá að nú 
standi varptíminn sem hæst og 
því hópi sá hluti stofnsins sem 
ekki taki þátt í varpinu sig saman 
á meðan pörin sinni ungviðinu. „Í 
íslenska álftastofninum eru um 
tuttugu og fjögur þúsund fuglar 
og stór hluti hans tekur ekki þátt í 
varpinu. Núna erum við með um 
tvö þúsund pör þannig að varp-
fuglarnir eru ekki nema svona 
fjögur þúsund,“ segir hann.

Guðmundur segir ekkert óeðli-
legt við það að svo stór hluti 
stofnsins taki ekki þátt í varpinu. 
„Stofninn hefur verið í hægum 
vexti undanfarin ár og það eru 
þessi tvö þúsund pör sem sjá um 
að viðhalda honum. Margar 
ástæður geta verið fyrir því að 

hinir fuglarnir taka ekki þátt í 
varpinu og einhverjir þeirra eru 

til dæmis ungfuglar sem eiga bara 
eftir að para sig,“ segir hann.

Mikill minnihluti varpfuglar



Ljósleiðari er fjarskiptatenging fram-
tíðarinnar. Með ljósleiðaratengingu 
eru möguleikarnir til afþreyingar og
fjarskipta næstum endalausir – allt á
hraða ljóssins.

Við óskum Seltjarnarnesi 
til hamingju með að vera 
fyrsta ljósleiðaravædda
sveitarfélagið í heiminum! 
Þar er nú allt hægt – hratt.

Kostir ljósleiðarans
• Margfaldur hraði miðað við ADSL

• Sami nethraði til og frá notanda

• Óþarfi að greiða fyrir símalínu

• Ekkert loftnet, ekkert vesen

• Fjöldi sjónvarpsrása

• Myndleiga

• Sjónvarpið truflar ekki hraða Internetsins

• Ljósleiðarinn ræður við marga myndlykla

• Tilbúinn fyrir háskerpusjónvarp

Nú eru þúsundir heimila á höfuðborgar-
svæðinu tengd með ljósleiðara. Er þitt 
heimili eitt þeirra?

Nú er allt hægt hratt
– á Seltjarnarnesi

Til að kaupa þjónustu um ljósleiðarann hafið samband við eftirfarandi þjónustuaðila:

S. 515 6100 S. 1414 S. 414 1616 S. 525 2400

Kannaðu málið á www.gagnaveita.is



 Skólinn og foreldr-
ar nemenda með þroskahömlun 
hafa mjög ólíkt sjónarhorn í skóla-
málum barnanna, að því er fram 
kemur í nýrri rannsókn sem Kenn-
araháskólinn hefur gert fyrir 
Þroskahjálp. „Þetta er munur sem 
er ekki eðlilegur, að mínu mati, og 
þarf að skoða sérstaklega,“ segir 
Grétar L. Marinósson, prófessor 
við Kennaraháskóla Íslands. 

„Foreldrum finnst skólinn ekki 
gera nóg fyrir börnin og eru upp-
teknir af því að fá lestrarkennslu 
fyrir þau meðan skólarnir vilja 
frekar kenna þeim sjálfshjálp og 
verklega þætti. Það virðist vera 
undirliggjandi mismunandi trú á 

möguleika nemendanna til að 
læra. Foreldrar vilja að gerðar 
séu meiri kröfur og hafa meiri trú 
á krökkunum, en skólarnir virðast 
halda þeim meira í hlutverki yngri 
barna,“ segir hann.

Rannsóknin sýnir að 
foreldrarnir eru ekki nógu nánir 
þátttakendur í skólastarfinu. 
Réttur þeirra til að velja einir 
skóla fyrir barn sitt er ekki talinn 
sjálfsagður og þeir þurftu oft að 
berjast fyrir því að sérþarfir 
barnanna væru viðurkenndar í 
kerfinu. Grétar segir að margir 
foreldrar upplifi að börn þeirra 
séu útilokuð eða að þau fái ekki 
inngöngu í skóla. 

Skólinn eigi erfitt með að kenna 
nemendum félagsleg samskipti 
og líti ekki á það sem meginhlut-
verk sitt. Þetta valdi mörgum 
áhyggjum og geti valdið erfiðleik-
um í framtíðinni.

Verum með
fallegar tær

í sumar!

Verum með
fallegar tær

í sumar!

NÝTT
Bylting í meðferð
á fótsveppi …

– sveppasýkingarlyfið
sem einungis
þarf að bera á
einu sinni!

FÆST ÁN LYFSEÐILS

Lamisil Once 1% húðlausn inniheldur 10 mg af terbínafíni (sem hýdróklóríð). Lamisil Once er einskammta meðferð við fótsvepp (tinea pedis). Ekki má nota
Lamisil Once ef til staðar er ofnæmi fyrir terbínafíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins. Lamisil Once er eingöngu ætlað til útvortis notkunar. Lyfið er
eingöngu ætlað til húð-meðferðar á fótum. Lamisil Once á ekki að nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til. Konur með barn á brjósti eiga ekki að nota
Lamisil Once. Börn og unglingar undir 18 ára aldri eiga ekki að nota lyfið þar sem reynslu skortir af slíkri notkun. Lyfið á einungis að bera á einu sinni. Best er að
bera Lamisil Once á húðina eftir sturtu eða bað. Lyfið verður að bera á báða fætur, jafnvel þótt einkenni sjáist einungis á öðrum fæti. Þetta tryggir algjöra
eyðingu sveppsins. Hann getur leynst víðar á fótum þótt ekki sjáist nein merki um hann. Lamisil Once er mild lausn og ertir sjaldnast húðina. Geymið þar sem
börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningarnar sem fylgja hverri pakkningu. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan,
Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.
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Borgarráð hefur 
samþykkt þrjátíu milljóna króna 
fjárveitinu til aukinnar hreinsun-
ar í miðborginni. Fjármagnið fer 
meðal annars í aðgerðir gegn 
veggjakroti.

„Við höfum lagt fram tillögur í 
borgarráði um frekari lausnir á 
veggjakroti og höfum samræmt 
þau úrræði sem borgin hefur til 
þess að stemma stigu við 
skemmdarverkum af þessu tagi,“ 
segir Hrólfur Jónsson, sviðsstjóri 
framkvæmdasviðs Reykjavíkur-
borgar. 

Hrólfur segir að tekið verði á 
málunum frá ýmsum hliðum. 
Íþrótta- og tómstundaráð taki að 
sér að tala við krakkana í félags-

miðstöðvunum og menntasvið 
muni taka vandamálið fyrir í skól-
unum líka. „Við ætlum einnig að 
vera í samstarfi við íbúa og versl-
unareigendur í miðbænum,“ segir 
Hrólfur og bætir því við að allt sé 
þetta unnið í samstarfi við lög-
regluna.

Hrólfur segir að fræðsla skipti 
miklu máli og viðhorfsbreyting 
þurfi að eiga sér stað enda sé ekki 
í lagi að skemma eigur annarra 
með þessum hætti. 

Samið hefur verið við verktaka 
sem verður að störfum í miðborg-
inni næstu tvo mánuðina við þrif á 
veggjakroti. Stefnt er að því að 
bjóða út fleiri svæði til að þrífa í 
haust.

Verktakar fengnir í 
að þrífa veggjakrot

Félagsleg samskipti erfið
 Rúmlega þrítugur 

maður hefur verið dæmdur í 
hálfs árs fangelsi fyrir að hafa 
brotið glerflösku á andliti manns í 
Hressingarskálanum í Reykjavík 
í desember. Fórnarlambið hlaut 
tvo stóra og djúpa skurði í 
andlitið.

Árásarmaðurinn neitaði sök en 
vitnisburður hans þótti reikull og 
haldlítill gegn samhljóða frásögn 
annarra vitna.

Árásarmaðurinn var þrisvar 
dæmdur fyrir brot gegn almenn-
um hegningarlögum á árunum frá 
1997 til 2000. Þá hefur hann 
gengist undir fjölmargar sættir 
vegna ýmissa brota. 

Hálft ár fyrir 
árás með flösku



Hérna gerist það 

RAUNVÍSINDADEILD

www.hi.is

Til að ná árangri þarf metnað. Í tæpa öld hefur Háskóli Íslands gegnt lykilhlutverki 
í íslensku samfélagi og tekið þátt í að efla það og styrkja.
Metnaður Háskóla Íslands er metnaður íslensku þjóðarinnar. Stefna Háskóla Íslands 
er skýr: Til að þjóna sem best íslensku samfélagi hefur Háskóli Íslands sett sér það 
langtímamarkmið að vera á meðal 100 bestu háskóla í heimi. Það er framtíðin.

Frá rannsóknastofu í örtækni við eðlisfræðistofu Raunvísindastofnunar Háskólans.
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Próf frá raunvísindadeild Háskóla 
Íslands hefur veitt nemendum 
aðgang að framhaldsnámi og 
rannsóknum við flesta af bestu
háskólum heimsins. 

Eftirspurn eftir hámenntuðu fólki 
á sviði raunvísinda og tækni er 
sívaxandi á öllum sviðum þjóð-
lífsins. Raunvísindamenntað fólk 
starfar meðal annars við rann- 
sóknir, hátækniiðnað, kennslu, 
fjármál, stjórnsýslu, þjónustu og 
umhverfismál.

Raunvísindadeild er eina alhliða 
háskóladeildin á Íslandi sem fæst 
við raunvísindi og gegnir því lykil-
hlutverki sem kennslu-, rannsókna- 
og menningarstofnun. Alls er boðið 
upp á 21 námsleið til BS-prófs við 7 
skorir. Rannsóknatengt framhaldsnám
til meistaraprófs og doktorsprófs er 
í boði í öllum greinum. Nám við 
deildina er að skipulagi og innihaldi 
sambærilegt við það sem best gerist 
við erlenda háskóla. Rannsóknanám
er öflugt og vaxandi.

Umsóknarfrestur fyrir grunnnám er til 5. júní

Upplýsingar á www.raunvisindi.hi.is
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MATVÆLA- OG NÆRINGAFRÆÐI 

Umsóknarfrestur er til 5. júní

MATVÆLA- OG
NÆRINGARFRÆÐISKOR

Þrjár námslínur eru í boði: 

Næringarfræði

Matvælavinnsla

Matvælaefnafræði

Matvæla- og næringafræðingar eru mjög eftirsóttir á vinnumarkaði þar sem

þeir sinna mikilvægum störfum sem tengjast matvælaframleiðslu, manneldi,

heilbrigðisþjónustu, rannsóknum, stjórnun, ráðgjöf og markaðsmálum. 

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu skorarinnar:

www.raunvisindi.hi.is/page/matvskor

Sokkabuxur sem eru sérsni›nar
fyrir stórvaxnar konur

„Auðvitað trúir 
maður því að þessir varnargarðar 
séu reistir út af því að þörf er á 
þeim og að ekki sé kastað til 
höndunum við verkið,“ segir Jón 
Andrjes Hinriksson, útibússtjóri 
Olís á Siglufirði. „Þó held ég að 
þú finnir engan sem þykir 
varnargarðurinn ekki stinga í 
augun.“

Jón Andrjes segist heyra 
ýmislegt sem brenni á fólki og 
það sé orðið langþreytt á 
ástandinu.

„Eins og málið var kynnt fyrir 
okkur átti að græða varnargarð-
inn upp jafnóðum og hann yrði 
reistur. Það hefur ekki verið gert 

og íbúar í norðanverðum bænum 
geta ekki opnað glugga vegna 
moldar í loftinu. Bílar sem eru 
þvegnir að morgni eru orðnir 
grútskítugir seinni partinn,“ 
segir Jón.

Skiptari skoðanir eru um önnur 
álitamál sem tengjast fram-
kvæmdunum og erfiðara að 
fullyrða nokkuð um það að svo 
stöddu máli. „Eigendur húsa sem 
standa alveg nyrst í bænum eru 
hræddir um að þunginn af 
varnargarðinum valdi sigi á 
húsunum.“

Ráðist var í gerð snjóflóða-
varnargarða víðs vegar um landið 
eftir úttekt ofanflóðasjóðs.

Moldin fýkur á bíla

 Stjórnir Byrs spari-
sjóðs og Sparisjóðs Kópavogs, 
SPK, hafa veitt stjórnarformönn-
um sínum umboð til að ganga til 
viðræðna um sameiningu sjóð-
anna. Sameiginlegur sjóður Byrs 
og SPK yrði með 130 milljarða 
króna efnahag. Í tilkynningu frá 
sjóðunum segir að með samein-
ingu fjölgi möguleikum til fram-
þróunar og sóknar og að til verði 
fyrirtæki með mjög sterka mark-
aðsstöðu á höfuðborgarsvæðinu.

Byr sparisjóður varð til í fyrra 
við sameiningu Sparisjóðs vél-
stjóra og Sparisjóðs Hafnarfjarðar. 
Sjóðurinn rekur nú sex útibú í 
Reykjavík, Garðabæ og Hafnar-
firði og SPK er með þrjú útibú í 
Kópavogi. Ragnar Z. Guðjónsson, 
sparisjóðsstjóri Byrs, segir að 
sjóðurinn sé að leita sér að hús-
næði fyrir höfuðstöðvar því að 
mjög óhentugt sé að vera á tveim-
ur stöðum. Á þessari stundu komi 
Kópavogur helst til greina, til 
dæmis í nýbyggingunum við 
Smáralind. „Við eigum ekki í 
samningaviðræðum við neinn,“ 
segir hann.

Byr hefur verið í húsnæðishug-
leiðingum frá sameiningu en 
engin niðurstaða liggur fyrir. „Við 
þurfum náttúrlega að finna okkur 
sameiginlegar höfuðstöðvar. Við 
komum ekki allri starfseminni 
fyrir í Hafnarfirði og heldur ekki 
í Borgartúni,“ segir hann. „Við 
höfum skoðað fullt af eignum. Ef 
við ætlum að vera með alla starf-
semina á einum stað fyrir utan 
útibúareksturinn myndum við 
flytja alla starfsemi aðra úr 
Borgartúni og Hafnarfirði nema 
útibúin.“

Breytingar eru fyrirhugaðar á 
útibúi Byrs á Strandgötu í Hafnar-
firði. „Við ætlum að færa það til 

nútíma horfs. Við fækkuðum 
gjaldkerastúkum og gerðum fleiri 
breytingar í takt við þá þróun sem 
hefur átt sér stað í bankaafgreiðslu
í Borgartúni 2005 og ætlum að 
gera það sama á Strandgötu. Við 
ætlum að gera hana að stórglæsi-
legu, nútímalegu útibúi. Kjarna-
útibúin verða þá tvö, annað í 
Hafnarfirði og hitt í Reykjavík.“

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri í 
Hafnarfirði, segir að bærinn hafi 
áhuga á húsnæði sparisjóðsins og 
viðræður átt sér stað. Þetta þurfi 
að skýrast á næstu vikum. „Við 
þurfum að bæta við okkur rými á 
þessu svæði og höfum verið að 
banka í bakið á sparisjóðnum. Ef 
tækifæri opnast þá höfum við 
áhuga á að skoða það.“

Breytingar á 
útibúum Byrs
Stjórnarformaður Byrs og stjórnarformaður SPK 
hafa fengið umboð til að eiga viðræður um samein-
ingu sjóðanna. Byr leitar að nýju húsnæði. 

Tveir karlkyns 
flamingóar hafa gengið 
yfirgefnum unga í foreldrastað 
í dýragarði í Gloucestershire í 
Bretlandi, að því er BBC 
greinir frá.

Flamingóarnir Carlos og 
Fernando, sem hafa verið 
saman í sex ár, hafa reynt að 
koma sér upp eigin fjölskyldu 
með því að stela eggjum 
annarra flamingóa. Hafa þeir 
flæmt þá af hreiðrum sínum og 
setið sjálfir á eggjunum.

Þegar hreiður með unga var 
yfirgefið í síðustu viku ákvað 
starfsfólk dýragarðsins að 
velja flamingóana til að 
„ættleiða“ ungann og sinna þeir 
foreldrahlutverkinu af alúð.



 Heimildarmyndin „Annað líf 
Ástþórs“ var frumsýnd á 
Heimilda- og stuttmyndahátíðinni 
í Reykjavík í Tjarnarbíói í gær. 
Hún er saga ungs bónda á 
Rauðasandi á Vestfjörðum, 
Ástþórs Skúlasonar , sem missti 
allan mátt í líkamanum fyrir 
neðan mitti eftir umferðarslys 
árið 2003. Í kjölfarið hefur hann 
þurft að takast á við gjörbreyttar 
aðstæður eftir slysið. 

Þorsteinn Jónsson kvikmynda-
gerðarmaður er leikstjóri og 
framleiðandi myndarinnar.

Annað líf Ást-
þórs frumsýnd

Stjórn Sameinaða 
lífeyrissjóðsins hefur ákveðið að 
taka upp leiðbeinandi reglur 

Sameinuðu
þjóðanna um 
ábyrgar
fjárfestingar. 
Þorbjörn
Guðmundsson
stjórnar-
formaður segir 
upptökuna ekki 
kalla á miklar 
breytingar.

Þeir sem 
gangast undir reglurnar skuld-
binda sig til að taka tillit til 
umhverfis- og félagslegra þátta 
við fjárfestingar. „Menn hafa að 
miklu leyti nú þegar tileinkað sér 
reglurnar þrátt fyrir að vinna ekki 
formlega eftir þeim,“ segir 
Þorbjörn. Hann segir þó að þetta 
geti haft áhrif í framtíðinni þegar 
lífeyrissjóðir fara í auknum mæli 
að fjárfesta erlendis. 

Tillit tekið til fé-
lagslegra þátta

 Rúmlega fertugur maður 
hefur fyrir Héraðsdómi Reykja-
víkur verið ákærður fyrir vopna-
lagabrot og brot gegn valdstjórn-
inni fyrir að hafa, undir áhrifum 
áfengis í september síðastliðnum, 
skotið úr haglabyssu á víðavangi, 
barið lögreglumann með byssu-
skeftinu og hótað honum lífláti.

Tveir menn, annar þeirra vopn-
aður haglabyssu, voru á gangi um 
nótt í Efra-Breiðholti og skaut 
annar þeirra úr byssunni í götuna. 
Sérsveit Ríkislögreglustjóra var 
kölluð út um leið og ljóst var að 
vopnaður maður væri á ferð, og 
þegar lögreglumenn komu á vett-
vang voru mennirnir komnir niður 

í Elliðaárdal. Annar mannanna 
sýndi engan mótþróa við handtöku, 
en sá vopnaði streittist á móti og 
sló meðal annars einn lögreglu-
mannanna í hnakkann með byssu-
skeftinu með þeim afleiðingum að 
lögreglumaðurinn féll við og hlaut 
eymsli á hnakka. Þá sneri hann sér 
að öðrum lögreglumanni með byss-
una að vopni og beindi hlaupinu að 
honum. Lögreglumaðurinn náði 
taki á hlaupinu og beindi því frá 
sér og var maðurinn þá tekinn 
höndum.

Þess er krafist að maðurinn verði 
dæmdur til refsingar, og auk þess 
að þrjár haglabyssur og þrír rifflar 
verði gerð upptæk.

 Gert er ráð fyrir 
að um 2.500 ungmenni muni 
starfa hjá Vinnuskóla Reykjavík-
ur nú í sumar. Skráningum lýkur í 
næstu viku en skólinn hefst 11. 
júní og gert er ráð fyrir að fjöldi 
nemenda verði svipaður og í 
fyrra. Guðrún Þórsdóttir, 
skólastjóri Vinnuskólans, segir að 
hægt verði að útvega öllum vinnu 
sem vilja og það sé nóg af 
verðugum og skemmtilegum 
verkefnum sem bíða ungmenn-
anna í sumar. 

Sumarstarf skólans stendur til 
3. ágúst en elstu nemendurnir 
geta fengið að vinna til 10. ágúst.

Vinnuskólinn 
að hefjast



nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Sellófan í Finnlandi og Rússlandi

Á Breiðabólsstað í Fljótshlíð 
býr óvenju drátthagur 
drengur. Björn Heimir heitir 
hann og er Önundarson. Í 
tómstundum fæst hann við 
að teikna skopmyndir af 
framámönnum þjóðarinnar. 

„Ég hef verið að teikna síðan ég 
var lítill en það var í febrúar í 
vetur sem ég byrjaði að teikna 
andlit stjórnmálamanna og ann-
arra sem voru í fréttunum. Ég fór 
í heimsókn á bókasafnið á Hvols-
velli og komst þar í bækur með 
teikningum eftir Sigmund. Fyrst 
reyndi ég að herma eftir honum 
en svo fór ég að teikna sjálfstætt 
og skapa minn eigin stíl.“ Þannig 
lýsir Björn Heimir upphafinu að 
hinu nýja áhugamáli sínu. Hann 
kveðst prenta út mannamyndir úr 
tölvunni og teikna svo fríhendis 
eftir þeim og vera með sérstaka 
blýanta við verkið. „Pabbi gaf mér 
teiknidót í vetur í fyrirfram 
afmælisgjöf. Hann sagði að það 
hefði verið flottasta teiknisettið í 
Pennanum,“ segir hann ánægður.

Björn er nýorðinn ellefu ára og 
var í 5. bekk Hvolsskóla í vetur en 
segist ekki teikna stjórnmálmenn 
í tímunum þar. „Mér hefur alltaf 
gengið vel í myndmennt og stund-
um aðstoða ég kennarann 
núorðið,“ segir hann, þó án alls 
yfirlætis.

Það er meira en lítið gaman að 
fletta möppunni hans Björns 
Heimis. Allir karakterarnir auð-
þekktir og málaðir sterkum litum. 
Sumir hafa gælunöfn. Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir er Ranka og 
Jóhanna Sigurðardóttir Jósa.  En 
hvern skyldi honum þykja 
skemmtilegast að teikna? „Björn 
Bjarnason. Hann hefur svo sterka 
drætti.“ En hefur einhver pólitíkus-
anna fengið að sjá mynd af sér? 
„Já, Gunnar Birgisson kom í heim-
sókn og hann brosti bara þegar 
mamma sýndi honum myndina af 
sér,“ svarar hann kankvís.

Næst er Björn Heimir spurður 
hvort hann hafi eitthvað teiknað 
sveitungana í Fljótshlíðinni. Hvað 
með pabba? Hefur hann fengið 
mynd af sér? Drengurinn flettir 
upp á öftustu síðu og hver blasir 
þar við með kragann um hálsinn 
annar en Breiðabólsstaðar-
klerkurinn? Býst listamaðurinn 
við að hafa erft teiknihæfileikann 
frá honum? „Nei,“ svarar hann 
ákveðinn. „Ég hugsa að ég hafi 
þetta frá móðurömmu minni sem 
heitir Guðrún Bóel.“ 

Í lokin er Björn Heimir spurður 
hvort hann hugsi sér að feta í fót-
spor Sigmunds? „Já vonandi,“ 
svarar hann einarðlega og bætir 
svo við: „En ég ætla ekki að gera 
teikningarnar að aðalstarfi því 
mig langar að verða læknir eins 
og afarnir mínir.“ 

Eflaust getur hann létt sjúkling-
um sínum lundina með því að 
myndskreyta stofuna. 

Finnst skemmtilegast að 
teikna Björn Bjarnason 

Engu rústað Landsvirkjun ekkert 
fríríki

Forvarnir 
mikilvægastar



 Gorenje þvottavélar Gorenje þvottavélar

REYKJAVÍK
Rönning
Borgartúni 24
Sími  562 4011

AKUREYRI
Rönning
Óseyri 2
Sími  460 0800 

REYÐARFJÖRÐUR
Rönning
Nesbraut 9
Sími  470 2020

REYKJANESBÆR
Rönning
Hafnargötu 52
Sími  420 7200

1200 snúninga 5 kg:
1200 snúninga 6 kg:
1400 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 7 kg:

54.900.-
67.900.-
72.900.-
79.900.-
109.900.-

Fyrir íslensk heimili

Íslenskar leiðbeiningar
5-7 kg hleðsla
1200-1600 snúningar 
A í orkunýtni
A í þvottahæfni

Mjög hljóðlátar
Auðveldar í notkun
Hristivörn
Flæðivörn
Íslenskt stjórnborð
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greinar@frettabladid.is

HUGARFAR
Félag fólks með heilaskaða, aðstand-
endur þess og áhugafólk um málefnið 

Félagsfundur verður haldinn miðvikudaginn
30.maí 2007 kl: 20:00  í sal  Öryrkjabanda-
lagsins Hátúni 10 efstu hæð. Fyrirlesari verð-
ur Atli Gíslason lögfræðingur/alþingismaður,
frjálsar umræður á eftir.

Allir velkomnir.
Stjórnin

Á
ferð um Litháen á dögunum, þar sem gjaldmiðill-
inn er litháískar lítur, varð leiðarahöfundi hugsað 
til þess sem Daniel Gros, forstöðumaður Evr-
ópurannsóknastofnunarinnar CEPS í Brussel, 
tjáði Fréttablaðinu í fyrrasumar. Gros, sem er 

þekktur sérfræðingur í málefnum evrópska myntbanda-
lagsins, taldi ástæðulaust fyrir lönd eins og Litháen, sem 
gekk í Evrópusambandið árið 2004, að bíða með upptöku 
evrunnar. Litháar stefndu reyndar að því að skipta út lít-
unni fyrir evruna um síðustu áramót, en þar sem verðbólga 
taldist lítið eitt yfir viðmiðunarmörkum Maastricht-skilyrð-
anna svonefndu varð ekki af því í bili. Slóvenía er eina landið 
af nýju aðildarríkjunum í Mið- og Austur-Evrópu sem geng-
ið er til liðs við evrusvæðið enn sem komið er. Að minnsta 
kosti Kýpur og Malta munu bætast við um næstu áramót og 
Eystrasaltslöndin Litháen, Lettland og Eistland fljótlega í 
kjölfarið. Öll nýju aðildarríkin eru skuldbundin til að taka 
upp evruna þegar þau uppfylla skilyrðin. Eftir því sem evru-
svæðið verður stærra stækkar hlutfall evrunnar í utanríkis-
viðskiptum Íslendinga. 

En aftur að orðum Daniels Gros. Hann telur það almennan 
sannleik, að lítil og opin hagkerfi – eins og bæði Eystrasalts-
löndin og Ísland eru – hagnist mest á aðild að stóru mynt-
bandalagi. Einna mestu muni um aðganginn að hinum stóra 
og stöðuga fjármálamarkaði sem evrusvæðið býður upp á. 

Stefnuyfirlýsingum um Evrópumál var greinilega haldið 
í algjöru lágmarki í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórn-
ar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. En þar sem for-
maður Samfylkingarinnar er nú orðinn utanríkisráðherra 
og iðnaðar-, viðskipta- og bankamál eru jafnframt á hendi 
þess evrópusinnaða flokks má vænta þess að aukin nálgun 
við Evrópusambandið komist á dagskrá á kjörtímabilinu. 
Einkum og sér í lagi ef þær raddir innan Sjálfstæðisflokks-
ins styrkjast enn, sem kalla eftir evrunni. Styrkur þeirra 
radda hefur greinilega verið að vaxa á undanförnum miss-
erum, enda mikið um veikleika krónuhagkerfisins rætt í 
viðskiptalífinu, einkum og sér í lagi í fjármálageiranum. 

Að minnsta kosti er ljóst að ekkert annað stjórnar-
samstarf væri líklegra til að sveigja stefnuna í átt að Evrópu-
sambandinu og evrunni, hvað sem líður hörðum orðum 
forystumanna Sjálfstæðisflokksins í þeim efnum á síðustu 
kjörtímabilum.

Nálgazt evruna

Ekkert annað stjórnarsamstarf væri líklegra til að 
sveigja stefnuna í átt að Evrópusambandinu og   
evrunni.

Vesturbæingar eru almennt stoltir 
af hverfinu sínu og líður þar vel. 

Reynslan sýnir að hafi fólk einhvern 
tímann búið í Vesturbænum vill það 
gjarnan búa þar áfram. Við höfum jú 
Vesturbæjarlaugina, íþróttafélagið 
okkar KR, Ægisbúa, góða skóla, Mela-
búðina, Skerjafjörðinn, göngustíg-
inn við Ægisíðuna, Háskólabíó, Landa-
kotstúnið, okkar gróna hverfi og svona mætti 
áfram telja. En alltaf má gera betur.

Fyrir stuttu stóð hverfisráð Vesturbæjar fyrir 
opnum íbúafundi þar sem farið var yfir hvað 
efst er á baugi í hverfinu auk þess sem íbúar 
komu fram með ábendingar um hvað betur 
mætti fara. Almenn umgengni, rusl og veggja-
krot var það sem helst brann á íbúunum. Fólk 
kallaði eftir almennri viðhorfsbreytingu og 
benti á að hver og einn þarf að hirða sinn garð 
eða blett.

Síðasta sumar fór af stað fegrunarátakið 
„Tökum upp hanskann fyrir Reykjavík“ við 
góðar undirtektir íbúa og var tekið til hend-
inni í Breiðholti, í Árbæ og á Kjalarnesi. Nú er 
komið að Vesturbænum. Næsta laugardag, 2. 
júní, verður hreinsunardagur í Vesturbænum 

og hefst átakið kl. 11 á fjórum stöðum: 
við Grandaskóla, á Landakotstúni, við 
Melaskóla og við Skerjaver í Skerja-
firði. Dagurinn endar svo með grill-
veislu og fjölskylduskemmtun við 
Vesturgarð, þjónustumiðstöð Vestur-
bæjar við Hjarðarhagann. Til að undir-
búa hreinsunardaginn sjálfan sem best 
boðar borgarstjóri til samráðsfundar 
með íbúum miðvikudaginn 30. maí í 
Melaskóla. 

Með fegrunarátakinu er ætlunin að 
fegra hverfið okkar með því að tína 

rusl, mála leiktæki á leikvöllum, hnýta fótbolta-
net, þökuleggja, kantskera, sópa og hreinsa 
veggjakrot svo eitthvað sé nefnt. Átakið er stórt 
skref til að taka á þeim þáttum sem helst voru 
ræddir á íbúafundinum í Vesturbænum og það 
með samstarfi íbúa og starfsmanna borgarinn-
ar. Ég er viss um að fegrunarátakið getur skipt 
sköpum í þeirri viðhorfsbreytingu sem íbúar 
hverfisins kölluðu eftir á íbúafundi hverfisráðs-
ins.

Ég hvet íbúa Vesturbæjarins til að láta sitt 
ekki eftir liggja og taka til hendinni í hverfinu 
okkar. Við sjáumst vonandi sem flest laugardag-
inn 2. júní kl. 11.

Höfundur er formaður hverfisráðs Vesturbæjar.

Fegrum Vesturbæ

Ég skilgreindi eitt sinn klass-
íska jafnaðarstefnu sem gull-

inn þríhyrning öflugrar vel-
ferðar, trausts atvinnulífs og í 
nútímasamfélaginu yrði hvor-
ugu náð án einbeittrar og öfl-
ugrar menntasóknar. Þetta 
er undirstaða þeirrar sterku 
ríkisstjórnar sem í síðustu viku 
tók við völdum. Í stefnuyfirlýs-
ingu hennar er í senn lögð sterk 
áhersla á að bæta kjör þeirra 
sem erfiðast standa í samfélag-
inu, en um leið er ýtt undir fram-
tak einstaklingsins og frelsi í 
viðskiptum. Í öllu falli er ljóst 
að Þingvallastjórnin hefur alla 
burði til að standa undir nafni 
sem frjálslynd umbótastjórn.

Mér segir svo hugur að at-
burðarásin innan stjórnar-
andstöðunnar muni á næstu 
misserum verða athyglisverð – 
og fréttnæm. Mér finnst líklegt 
að meðan stöðugleiki einkenni 
samstarf stjórnarflokkanna
muni bresta á með brimi og ólgu 
innan tveggja stærstu stjórnar-
andstöðuflokkanna.

Innan Framsóknar er upp-
bygging að hefjast eftir alvar-
legan kosningaósigur. Framsókn 
veður í ungum talent. En ósigur 
Framsóknar varð með sérkenni-
legum hætti til þess að gæðings-
efnum er áfram beitt á kalbletti 
úthaganna. Í þeirra stað eru 
gamlir stríðshestar leiddir fram 
á veðhlaupabrautina.

Innan Framsóknar virðist 
því tími langvinnrar gerjun-
ar og pólitískra meltingartrufl-
ana framundan. Þó Guðni Ág-
ústsson hafi á sínum efri pólit-
ísku árum unnið fullnaðarsigur 
á veldi Halldórs og sé tekinn við 
formennsku ætlar Valgerður 
Sverrisdóttir sér varafor-

mennskuna. Hún er harðasti 
andstæðingur Guðna sem enn 
er á pólitískum dögum og gæti 
allt eins lagt í formannsframboð 
gegn Guðna. 

Á hliðarlínunni ólmast svo Siv 
og gæðingsefni einsog Björn 
Ingi Hrafnsson, Páll Magnús-
son, Sæunn Stefánsdóttir, norðan-
drengirnir báðir og margir fleiri. 
Langur tími mun því líða áður en 
fólkorrustum um mannaforráð 
sleppir innan Framsóknar – ef 
það gerist þá á kjörtímabilinu. 

Innan VG hlýtur að fara fram 
sársaukafull skoðun á þeirri 
staðreynd að forysta flokksins 
átti stærstan hlut að þeirri at-
burðarás sem leiddi til mynd-
unar Þingvallastjórnarinnar. 
Flokkarnir þrír, sem mynduðu 
stjórnarandstöðuna á síðasta 
kjörtímabili, höfðu einsett sér 
að freista myndunar ríkisstjórn-
ar ef sú gamla félli. Það tókst 
ekki. Fráfarandi ríkisstjórn hélt 
naumlega velli með eins manns 
meirihluta. Báðar ríkisstjórn-
irnar, sem á undan sátu – vinstri 
stjórnin og Viðeyjarstjórnin – 
héldu líka velli með eins manns 
meirihluta árin 1991 og 1995. 
Báðum var slitið og í bæði skipt-
in með þeim rökum að svo naum-
ur meirihluti væri ekki á vetur 
setjandi.

Naumur, og óstarfhæfur meiri-
hluti fráfarandi stjórnar, var því 
möguleiki sem stjórnarandstaðan
hlaut að hafa skoðað í aðdrag-
anda kosninga. Hann, og yfir-
vofandi fylgishrun Framsóknar, 
velti vitaskuld upp þeim mögu-
leika að ríkisstjórn yrði mynduð 
undir forystu Samfylkingar og 
með þátttöku VG og Framsóknar 
– sem samkvæmt sögunni reikar 
gjarnan til vinstri eftir kosninga-
ósigra í kjölfar stjórnarþátttöku 
með Sjálfstæðisflokki.

Formaður VG kistulagði hins 
vegar alla möguleika á mynd-
un vinstri stjórnar. Hann gerði 
það ljóst með skýrum hætti að 
VG gæti ekki hugsað sér að fara í 
ríkisstjórn með Framsókn. Árás-
ir hans á Framsókn í uppgjörs-
þáttum ljósvakans bak kosning-
um gerðu það sérhverjum lands-
manni ljóst. Bersýnilegt var, að 
forysta VG hafði lesið stöðuna 
með gleraugum ritstjóra Morgun-
blaðsins og taldi sig eiga mögu-
leika á að mynda stjórn með 
Sjálfstæðisflokknum. Öðru vísi 
er ekki hægt að skilja þá grófu 
fingurbrjóta sem VG átti á tafl-
borði stjórnmálanna hina ör-
lagaríku daga í kjölfar þingkosn-
inganna. Það var þessi afstaða 
forystu VG sem hrinti af stað at-
burðarásinni sem leiddi til mynd-
unar Þingvallastjórnarinnar. 

Í uppgjörinu, sem hlýtur að 
fara fram um þessa atburðarás, 
hljóta menn líka að horfa til af-
drifa Reykjavíkurlistans. Upp úr 
honum slitnaði vegna afskipta 
forystu VG – sem þá einsog nú 
virtist fremur sjá samstarf við 
Sjálfstæðisflokkinn í hillingum 
en reyna myndun öflugs meiri-
hluta til vinstri. 

Þetta er dálagleg ferilskrá 
hins grjótharða vinstris – eða 
hvað?

Stöðugleiki og ólga



Áalþjóðlega reykleysisdeginum 
31. maí eru skilaboð Alþjóða-

heilbrigðismálastofunarinnar
þau að 100%  reyklaust umhverfi 
sé áhrifaríkasti hátturinn til að 
vernda fólk fyrir óbeinum reyk-
ingum og þeim skaðlegu áhrifum 
sem þær geta valdið.

Það eru meira en fimmtíu ár 
síðan vísindamenn sýndu fram á 
að tóbaksreykur væri reykinga-
manninum hættulegur heilsufars-
lega. Nokkru síðar komu fram 
sannanir fyrir skaðlegum áhrif-
um óbeinna reykinga, að óbein-
ar reykingar gætu valdið sömu 
reykingatengdu sjúkdómunum 
hjá reykingamanni og einstakl-
ingi sem verður fyrir tóbaksreyk 
frá öðrum. Dæmi um þessa sjúk-
dóma eru hjarta- og æðasjúkdóm-
ar og krabbamein.

Vitneskjan um skaðleg áhrif 
óbeinna reykinga hefur fengið 
mikla og aukna þyngd í tóbaks-
varnalögum og reglugerðum í 
fleiri og fleiri löndum víðs vegar 
um heiminn. Hinar ýmsu tak-
markanir reykinga hafa verið 

lögfestar og Ísland hefur verið 
þar mjög framarlega. Reykingar 
eru bannaðar í obinberum bygg-
ingum, ýmsum stofnunum, bið-
stofum, skólum, sjúkrahúsum og 
heilsugæslustöðvum, kvikmynda-
húsum sem og almenningsfarar-

tækjum, og mætti hér lengi telja. 
Hver getur í dag hugsað sér reyk-
ingar í flugvélum eða kvikmynda-
húsum?

Bann eða takmarkanir við reyk-
ingum á veitinga- og skemmti-
stöðum voru fyrst teknar upp í 
Kaliforníu árið 1995. Í Evrópu 
voru Írar fyrstir með innleiðingu 
algjörs banns árið 2004. Í kjölfar-
ið hefur hvert landið á fætur öðru 
fylgt á eftir með mismunandi út-
færslum sem eiga það samt sam-
eiginlegt að virða rétt einstakl-
ingsins til reyklauss umhverfis 
og ekki síst virða rétt starfsfólk 
til að vinna í reyklausu umhverfi. 
Evrópulönd sem takmarka reyk-
ingar á veitinga- og skemmtistöð-
um eru núna um þrjátíu talsins, 
mörg þeirra með algjört bann. Í 

Ástralíu, Bandaríkjunum og Kan-
ada hafa fjölmörg fylki og ríki 
bannað reykingar algjörlega. 
Mörg lönd hafa tekið ákvörð-
un um slíkt bann á næstunni m.a. 
tekur bann gildi á England 1. júlí 
nk. Enn önnur lönd hafa nú þegar 
gert áætlun um bann. 

Upplýsingar sem berast frá 
löndum sem innleitt hafa bann við 
reykingum á veitinga- og skemmti-
stöðum eru mjög jákvæðar. Bann-
ið er virt, gestum fækkar ekki, 
velta eykst í flestum tilvikum, 
starfsfólkið verður heilsuhraust-
ara og stuðningur almennings við 
bannið eykst með tímanum.

Það mikilvæga skref sem Ís-
land tekur 1. júní þegar reyking-
ar verða bannaðar á öllum veit-
inga- og skemmtistöðum er bar-

áttumál marga og kannski ekki 
síst Krabbameinsfélagsins. Það 
hefur verið forgangsverkefni 
þess í meira en hálfa öld að draga 
úr skaðsemi tóbaksreykinga með 
öllum tiltækum ráðum.

Krabbameinsfélagið óskar 
landsmönnum til hamingju með 
þennan áfanga og minnir á að 
reyklaust umhverfi hjálpar reyk-
ingafólki að draga úr reyking-
um sínum og jafnvel hætta alveg. 
Reyklaust umhverfi á ríkan þátt 
í að hindra að börn og ungt fólk 
byrji að reykja. Það skulum við öll 
hafa að leiðarljósi. 

Nanna er formaður Krabbameins-
félags Reykjavíkur og Guðlaug er 

framkvæmdastjóri sama félags. 

Reyklaust loft – allra heilsuhagur

... verk- og tæknifræðingum til starfa. Í boði eru spennandi störf í alþjóðlegu

umhverfi. Mikil erlend samskipti. Færni í ensku og spænsku skilyrði en kunnátta

í kínversku og hindí æskileg. Mjög góð laun. Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík

bjóða nám sem veitir ungu fólki aðgang að þessum störfum.

Íslenskt atvinnulíf árið 2015
óskar eftir...



Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@fretta-
bladid.is eða hringja í síma 550 5000.

Í dag eru tíu ár liðin frá því tónlist-
armaðurinn Jeff Buckley drukknaði í 
Mississippi-ánni, daginn áður en hann 
átti að hefja upptökur á plötu sinni 
My Sweetheart the Drunk. Í minn-
ingu hans hafa nokkrir valinkunnir 
tónlistarmenn slegið sér saman um að 
halda honum minningartónleika.

Tónleikarnir fara fram í Austurbæ 
í kvöld, en víða um heim hafa sams 
konar tónleikar verið skipulagðir, 
enda snart þessi tónlistarmaður nán-
ast undantekningarlaust hjörtu þeirra 
sem á hann hlýddu. 

Einn af aðstandendum tónleikanna 
í kvöld er Franz Gunnarsson en fyrir 
fimm árum hélt hann sams konar 
tónleika ásamt félögum sínum. 

„Þeir heppnuðust alveg stórkost-
lega vel og síðan hef ég verið undir 
þrýstingi frá fólki um að gera þetta 
aftur. Þegar ég svo hitti Mary Gui-
bert, móður Jeffs Buckley, í Banda-
ríkjunum í fyrra og hún lagði bless-
un sína yfir framtakið kom ekki 
annað til greina,“ segir Franz og 
bætir því við að vegna blessunar-
innar hafi verið ákveðið að spýta í 

lófana og gera þetta að enn stærri 
viðburði en áður. „Hljómsveitin 
er skipuð ellefu hljóðfæraleikur-
um ásamt sex söngvurum. Þar af 
eru tveir aðalsöngvarar, Sverrir 
Bergmann og Kristófer Jensson, 
en gestasöngvarar eru til dæmis 
Páll Rósinkrans og Andrea Gylfa-
dóttir,“ segir Franz og lofar mik-
illi gæsahúð í salnum. „Fyrir fimm 
árum fóru kvenkyns áheyrendur að 
gráta og nú munu strákarnir gera 
það líka.“

Eimskip-CTG í Noregi fékk 
nýlega afhent nýtt frysti-
skip sem er það þriðja sem 
félagið fær á einu og hálfu 
ári. Þá eru þrjú önnur frysti-
skip í smíðum fyrir félagið. 

Með tilkomu skipanna 
rúmlega tvöfaldast afkasta-
geta Eimskipa-CTG en 
heildarfjárfestingin í sex 
nýjum skipum nemur um 
8 milljörðum króna. Samið 
var um smíði þessara skipa 
á árunum 2004 til 2006. 

Nýja frystiskipið er 
blanda af frysti- og gáma-
skipi og er 82 metra langt 
og 16 metra breitt og er það 
sérstaklega styrkt til sigl-
inga í ís. Á skipunum er 
síðuport af fullkomnustu 
gerð sem styttir löndunar- 

og lestunartíma um allt að 
helming. Frystiskipið var 
byggt af Myklebust Verft 
AS í Noregi. Skipið á eftir að 
fá nafn en það verður nefnt 
eftir fossi í samræmi við 
hefð Eimskips. Ráðgert er 
að skipinu verði gefið nafn í 
Reykjavík í byrjun júní.

Frystiskip til Eim-
skip-CTG í Noregi

„Að bæta hljóði við kvik-
myndir væri eins og að setja 

varalit á Venus frá Milo.“

Ný meirihlutastjórn mynduð í Reykjavík

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi

Guðmundur Bernharð
Sveinsson
Eyrarflöt 6, Akranesi,

andaðist á Sjúkrahúsi Akraness fimmtudaginn 24. maí.
Útförin fer fram frá Akraneskirkju föstudaginn 1. júní
kl. 14.

Hulda Ingibjörg BenediktsdóttirHaraldur Jónsson
Ómar Guðmundsson  Viktoría Loftsdóttir
Guðrún Þóra Guðmundsdóttir Sigurjón Jósefsson
Hafdís Dagmar Guðmundsdóttir
Guðmundur Guðmundsson Margrét Bjarnadóttir
Hólmfríður Dröfn Guðmundsdóttir  Sigurður Grétar Davíðsson
Magndís Bára Guðmundsdóttir      Reynir Sigurbjörnsson
Bryndís Guðmundsdóttir
og afabörn.

Ástkær eiginmaður minn, sonur, faðir, tengdafaðir og afi,

Gunnar Hjálmarsson
Víðihvammi 24, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Digraneskirkju miðvikudaginn 
30. maí kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakk-
aðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á minning-
arsjóð Þorbjörns Árnasonar, Í hjartastað.

Þórey Þórðardóttir                 Sigurður Sigfússon
Þórður Gunnarsson            Berglind Ósk Þráinsdóttir
Magnús Gunnarsson
Guðni Rúnar Gunnarsson
og barnabörn.

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

Helgi Hallsson
frá Siglufirði, Víðilundi 24, Akureyri,

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn
31. maí kl.13.30. Þeim sem vilja minnast hans, er bent á
aðstandendafélagið Vinarhöndina, hjúkrunarheimilinu
Seli.

Edda Indriðadóttir
Anna Margrét Helgadóttir
Indriði Hallur Helgason
Helga Sigríður Helgadóttir           Sigurgeir Harðarson
afa og langafabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðrún Þrúður Vagnsdóttir
Skagfirðingabraut 49, Sauðárkróki,

andaðist á Sjúkrahúsinu á Sauðárkróki miðvikudaginn
23. maí. Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju föstu-
daginn 1. júní kl. 13.30.

Þorvaldur L. Hreinsson            Lisbeth Hreinsson
Birgir Hreinsson
Auður Sigríður Hreinsdóttir     Bjarni Már Bjarnason
Halldís Hulda Hreinsdóttir    
Friðrik Hreinn Hreinsson          Ástrós Guðmundsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson



Edda Ýr Garðarsdóttir, myndlistarkona og 
kennari, kaus að eignast syni sína heima. 

„Við sambýlismaður minn eigum tvo syni og í bæði 
skiptin völdum við heimafæðingu,“ segir Edda Ýr 
Garðarsdóttir, myndlistarkona og kennari, sem 
titlar sig þó sem skapandi móður þessa dagana. 
„Hugmyndin kviknaði á foreldranámskeiði, eftir 
heimsókn í Hreiðrið, heimilislega fæðingaraðstöðu 
fyrir konur. Ég hugsaði í framhaldinu með mér 
hvað væri eiginlega heimilislegra en að eiga heima 
og fannst aðstæður á spítölum yfirleitt vera allt of 
stofnana- og kuldalegar.“

Edda segist aldrei hafa verið í vafa um að ákvörð-
unin væri rétt og ekki óttast að hún kynni að hafa 
neikvæðar afleiðingar í för með sér. „Ég gerði þetta 
náttúrlega ekki nema að vel athuguðu máli. Síðan 
gengu meðgöngurnar svo vel í bæði skiptin að ég 
hafði engar áhyggjur yfir því að eitthvað kynni að 
fara úrskeiðis. Ég treysti líka ljósmóðurinni til að 
geta tekist á við allar óvæntar uppákomur.“

Edda segir fæðingarnar hafa gengið jafn snurðu-
laust fyrir sig og meðgöngurnar. „Í fyrra skiptið 
átti ég uppi í rúmi og það kom á óvart hversu auð-
veld fæðingin reyndist. Ég hélt að hún yrði mun 
erfiðari miðað við reynslusögur annarra og það 
sem ég hafði séð í bíómyndum.

Í seinna tilvikinu var ferlið lengra. Hríðir hóf-
ust daginn áður og ég beið alltaf eftir að eitthvað 
gerðist, þar sem sú fyrri gekk svo fljótt fyrir sig. 
Hlutirnir fóru þó fyrst af stað þegar ljósmóðirin 
kom í hús. Fæðingin átti sér stað í mjög notalegu 
umhverfi. Ég var í fæðingarlaug og allt baðað í 
kertaljósum. Tvær ljósmæður voru hjá mér, ásamt 
Bjössa og mömmu minni, á meðan eldri strákurinn 
svaf í næsta herbergi. Aðstæður hefðu ekki getað 
verið betri.

Ég vil bara hvetja sem flesta til að skoða heima-
fæðingar sem valmöguleika. Enda eru fæðingar 
ekki sjúkdómur og þurfa ekki alltaf að eiga sér stað 
inni á stofnunum, heldur eru þær eðlilegur hluti af 
lífinu.“

Eðlilegur hluti af lífinu

N95

FULLKOMNASTI
FARSÍMI Í HEIMI

5 megapixla myndavél
mp3 spilari
3 kynslóð
WLAN
GPS

VIÐ HEIMTUM ÓDÝRA FARSÍMA

100 fríar framkallanir fylgja
frá Hans Petersen

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 23.4.2007.

3,4%

Þannig er mál
með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
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SAMANBURÐUR Á LÁNUM

MYNTKÖRFULÁN *** BLANDAÐ LÁN ** ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ 20.000.000 20.000.000 20.000.000

VEXTIR 4,0% * 4,4% * 5,0%

GREIÐSLUBYRÐI**** 66.500 100.800 96.600

* M.v. 1. mánaða Libor vexti 23.04.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.
*** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,4% til 4,5% m.v. myntkörfu 4.
**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.

Reiknaðu út hvernig
greiðslubyrði þín lækkar á 
www.frjalsi.is eða hafðu
samband í síma 540 5000.



Bak við sum húsin í Kópavogi eru ekki bara 
blómagarðar heldur líka gerði fyrir hesta.

Einstök stemning virðist ríkja í vestanverðu Vatns-
endahverfi á þessum árstíma því þar er ekki bara ak-
andi og gangandi fólk á ferð heldur líka hestamenn í út-
reiðartúrum. Hesthúsin eru þar byggð við íbúðarhúsin 
og gerðin á bak við. Einn og einn eða fleiri saman stíga 
íbúarnir svo á bak gæðingum sínum síðdegis og ríða í 
átt að Elliðaárdalnum eða niður á stíginn sem liggur 
meðfram vatninu. Mæðgurnar Hulda Katrín Eiríks-
dóttir og Hjördís Ágústsdóttir eru einmitt að leggja 
í‘ann þegar blaðamann og ljósmyndara ber að. Hundur 
og köttur trítla um stéttarnar. Þarna sameinast sveit 
og borg. 

Athygli vekur hvað hin 10 ára Hulda umgengst hest-
ana af miklu öryggi og augljóst að þar er enginn við-
vaningur á ferð. „Það er rétt,“ segir móðir hennar 
Hjördís, því Hulda Katrín er þegar komin út á hlað, 
búin að kemba, leggja á og hreinsa undan hófunum á 
sínum reiðskjóta svo amma hennar þurfi ekki að sópa 
stéttina á eftir henni. „Dóttir mín er hestakona af lífi 
og sál. Hún býr hér hjá afa sínum og ömmu bara til að 
geta verið með hestana og fer í reiðtúr á hverjum degi í 
hvaða veðri sem er. Hún tók þátt í 360 kílómetra hesta-
ferð fyrir tveimur árum og fór aðeins einu sinni inn í 
bílinn sem var með hópnum. Í sleppitúrum og öðrum 
útreiðartúrum er hún alltaf í forreið.“ 

Sameina sveit og borg
ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir



Nýstárlegur hægindastóll.

Legubekkurinn Loop er hannaður af Gala Wright fyrir ítalska fyrirtækið 
Coro. Stóllinn er úr stáli og plastkenndum textíl en að liggja í honum er 
líkt og að svífa í lausu lofti. Skemmtilegt og öðruvísi garðhúsgagn.

Gala Wright er ungur hönnuður og raunar er Loop-legubekkurinn út-
skriftarverkefni hennar. Hún klífur þó metorðastigann hratt og hefur 
unnið að nokkrum verkefnum fyrir Habitat.

Í lausu lofti

Lokasala
30 – 70% afsláttur

PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING



Í Laugum spa er boðið upp á 
sérstakt nudd þar sem líkam-
inn er nuddaður upp úr súkku-
laði. Anna María Jónsdóttir 
eigandi segir nuddið mjög 
vinsælt.

Súkkulaðinuddið í Laugum spa er 
sannkallað dekur að sögn Önnu 
Maríu. „Í súkkulaðinuddinu nudd-
um við líkamann upp úr hrein-
um kakómassa sem við blöndum 
saman við náttúrulegar olíur og 
hitum,“ segir hún.

Að sögn Önnu Maríu er 
súkkulaðinuddið ekki aðeins nota-
legt heldur mjög gott fyrir húðina. 
„Í kakóbaunum er efni sem heitir 
teobrómín og það er gríðarlega 
auðugt af andoxunarefnum og 
nánast hvergi í náttúrunni hægt 
að finna eins mikið af þeim á 
einum stað. Við viljum auðvitað fá 
eins mikið og við getum af andox-
unarefnum inn í kroppinn okkar 
til þess að vinna á móti oxun sem 
flýtir fyrir öldrun. Í kaffibaunum 
er líka koffín þannig að nuddið 
keyrir líkamann svolítið upp og er 
örvandi og gríðarlega gott fyrir 
blóðrásina. Svo er það bara mýkj-
andi og gott fyrir líkamann í heild 
sinni.“

Boðið hefur verið upp á 
súkkulaðinuddið í Laugum spa 
í eitt og hálft ár en Anna María 
kynntist því erlendis. „Í Ameríku 
eru svona Hershey´s-staðir og ég 
er búin að vera mjög spennt fyrir 
þessu í langan tíma. Ég hafði því 
bara samband við eina stöðina 
úti og fólkið þar leiðbeindi mér 
áfram og út frá þeirri kennslu og 
bestu fáanlegum efnum hér hann-
aði ég þetta nudd,“ segir hún.

Súkkulaðinuddið hefur væg-
ast sagt verið mjög vinsælt. 
„Eiginmönnum finnst sérstaklega 
gaman að gefa konunum sínum 
svona nuddtíma. Þegar þær eru 
búnar að fara í sturtu og þvo af 
sér olíuna lykta þær eins og kon-
fektmolar. Súkkulaðilyktin helst 
á af því að við notum þessar góðu 
olíur með því og áhrifin eru að 

skila sér inn í líkamann í alveg 
tólf tíma. Þetta er því ekkert búið 
um leið og tíminn er búinn.“

Anna María segir að þó að auð-
vitað sé best að fara reglulega 
í svona nudd hafi einn tími líka 
mjög góð áhrif. „Nuddið stendur í 
klukkutíma og baðstofan og allur 
pakkinn fylgir með. Ég hef sjálf 
farið í svona nudd og það er alveg 
frábært svo ég get vel mælt með 
því.“

Konurnar eins og konfekt



fasteignir
Mest lesna fasteignablað landsins 29. MAÍ 2007

Remax Torg hefur til sölu mikið endur-
nýjað einbýlishús í Garðabæ.

Stór, gróinn garður fylgir einbýlishúsinu sem 
stendur við Hvannalund í Garðabæ. Húsið 
er mikið endurnýjað bæði að utan og innan 
en innanhússarkitekt eignarinnar er Pétur 
Hafsteinn Birgisson. Lýsing er sérhönnuð 
og allar innréttingar sérsmíðaðar. Eldhús er 
með sérsmíðaðri innréttinu úr kirsuberja-
við, granít borðplötum og stáltækjum. 

Stofa og borðstofa eru bjartar og sam-
liggjandi með arni í miðju rýminu. Frá eld-
húsi og stofu er gengið í sólstofu sem í dag er 
nýtt sem sjónvarpsherbergi, þaðan er hægt 
að ganga út í garð, inn í bílskúr og þvotta-
hús.

Baðherbergi er rúmgott og flísalagt í hólf 
og gólf. Þar er bæði sturtuklefi og nuddbað-
kar auk innbyggðs útvarps í vegg.

Hjónaherbergi er rúmgott með sérsmíð-
uðum skápum og rauðeikarparketi á gólfi. 

Barnaherbergi eru þrjú og öll með parketi 
á gólfi.

Garðurinn er fallegur og gróðursæll. Hiti 
er í bílaplani, útiljós báðum megin við hús 
með sjálfvirkum rofum.

Húsið er mikið endurnýjað og var allt 
málað árið 2005. Þá hefur rafmagn verið 
endurnýjað, búið að leggja fyrir sjónvarpi, 
tölvum og síma i öll herbergi og öryggis-
kerfi sett upp.

Verð: 62 milljónir

Granít og stál í eldhúsi
Stór og gróinn garður fylgir eigninni
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LÓÐIR Á SELFOSSI
Til sölu glæsilegar eignarlóðir í vel staðsettu, nýlega

skipulögðu íbúðarhverfi á Selfossi. Um er að einbýlis-

húsa- og fjölbýlishúsalóðir. Í næsta nágrenni er gert ráð

fyrir að muni rísa leikskóli og grunnskóli. Auðveld að-

koma er að hverfinu og stutt er í alla þá frábæru þjón-

ustu sem Árborg hefur uppá að bjóða. 

http://www.log.is/hagaland

Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi
Austurvegi 3, 800 Selfoss 480 2900 - lög.is
Löggiltir fasteignasalar: 
Ólafur Björnsson hrl. & Sigurður Sigurjónsson

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

FISKVINNSLA - ÚTFLUTNINGUR. Til sölu fiskút-
flutningsfyrirtæki á Höfuðborgarsvæðinu. Mjög góð erl. sambönd.
Mikil vaxandi velta. Einstakt tækifæri. Uppl. eingöngu á skrifstofu
- ekki í gegnum síma.

NUDD OG GRENNINGARSTOFA. Til sölu glæsilegt
heilsustúdíó með góðan tækjakost. þekkt stofa í rúmgóðu hús-
næði. Staðsetning mjög miðsvæðis. Góður tími framundan. Frá-
bært tækifæri.

BARNAFATAVERSLUN. Til sölu skemmtileg barnafata-
verslun með flott vörumerki fyrir 0-16 ára í nýlegu leiguhúsnæði
miðsvæðis í Borginni. Falleg vara - góð sala. Topp tækifæri.

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR í hverfi 108.
Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni, fína afkoma.
Bullandi traffic. Hér er á ferð frábært tækifæri. Leitið upplýsinga.

GLÆSILEG SNYRTISTOFA: Til sölu þekkt stofa  á góð-
um stað með góða aðkomu. Góður tækjakostur. Tilvalið fyrir 2
snyrtifræðinga og naglafræðing. Skemmtilegt tækifæri.

SÉRVERSLUN - EIGIN INNFLUTNINGUR.
Glæsileg verslun í nýju leiguhúsnæði í Smáranum.  Flytur inn
gjafavöru, húsgögn og teppi  frá 22 þjóðlöndum. Frábær heima-
síða. Skemmtilegt tækifæri.

HÁRGREIÐSLUSTOFA. Til sölu í góðu hverfi, 5 vinnu-
stöðvar og 2 vaskstólar og góður búnaður. Verð 3,1 millj.

INNRÖMMUN. Til sölu innrömmunarstofa á frábærum stað
í góðu húsnæði í austurbæ. Tilvalið fyrir tvo samhenta einstak-
linga. Góður tækjakostur og gott verð.

HÁRGREIÐSLUSTOFA TIL SÖLU. Mjög þekkt og vel
staðsett stofa með 2 þvottastöðvar og 6 vinnustöðvar. Hefur starf-
að á sama stað sl. 10 ár. Gott verð. 

BAR Í GÓÐU HVERFI. Til sölu rekstur hverfisbars í
huggulegu húsnæði, sem einnig fæst á frábærum kjörum. Ýmis
skipti koma til greina á rekstri

Endilega leitið nánari upplýsinga.
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Sóltún 7 - 105 Reykjavík                         
Skemmtileg 2 herbergja íbúð á 6. hæð 79 fm að stærð ásamt stæði í bílakjallara í 7
hæða húsi. Mjög snyrtileg og rúmgóð eign með frábæru útsýni. Rúmgóð lyfta og an-
dyri með dyrasíma. Húsið er steinsteypt með álklæðningu að utan. Öll tæki í eldhúsi
fylgja. Verð 30 millj.
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30.000.000

Hafnargötu 51-55, 230 Reykjanesbæ - sími 420 4050 - fst@fst.is

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Kári Halldórsson, lögg. fasts.

Opið virka daga kl. 9–18

Sérlega falleg 118 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi
m/stæði í bílageymslu. Stórar L-laga svalir. Frábært útsýni.
Verð 39,5 millj.

Hulda og Kristinn 
taka á móti gestum sími 565 3484

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17-19
STRANDVEGUR 15, 0306 - GARÐABÆ
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Suðurgata 48
Keflavík

Verð: 20,7
Stærð: 129,1 m2
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 18,3

Bílskúr: nei

Parhús  á  tveimur  hæðum  í  hjarta  Keflavíkur.  Fjögur  góð  svefnherbergi  og  rúmgott  baðherbergi  á  efri
hæð. Breiður og góður stígi á milli hæða. Á neðri hæð er eldhús, þvottahús og lítið wc ásamt góðri stofu
og  fallegri  borðstofu.  Útgengt  er  í  sólríkan  afgirtan  garð.  Héðan  er  stutt  í  alla  þjónustu  ,  skóla  og
leikskóla.  Þetta  er  falleg  og  fjölskylduvæn  eign  sem  hefur  verið  endurnýjuð  að  miklum  hluta  í  rólegri
einstefnugötu.

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús MIÐVIKUD.30.05 KL.18:30-19

SUÐURBYGGÐ, SELFOSSI 

Íbúðalóðir á Selfossi 
Vorum að fá í sölu nýtt  íbúðahverfi á Selfossi þar eru lóðir fyrir alls 144 íbúðir, þar af eru m.a. 
18 einbýlishúsalóðir auk fjölda par- og raðhúsalóða á einni og tveimur hæðum. Lóðir eru
mismunandi að stærð og hefur hönnun þeirra miðast við að hafa byggingarreitinn sem 
rýmstan og ætti því fjölbreytileiki við hönnun húsa að vera mögulegur, nýtingarhlutfall er frá 
0,35 upp í 0,8. Lóðirnar eru einstaklega vel staðsettar, stutt er í grunnskóla og leikskóla.  Stutt 
er niður á fast.

Nánari upplýsingar www.sudurbyggd.is  og  á skrifstofu Lögmanna Suðurlandi

Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi 
Austurvegi 3 - 800 Selfossi - sími 480 2900 - www.log.is

Löggiltir fasteignasalar: Ólafur Björnsson hrl.
Sigurður Sigurjónsson hrl. og Christiane L. Bahner hdl. 



Herragarður á jörðinni
Kjarnholtum 3, 
Bláskógabyggð
Um er að ræða 7 hektara spildu úr
Kjarnholtum 3 í Biskupstungum
ásamt 302,6 fm einbýlishúsi auk
hesthúss og salar sem sambyggður
er hesthúsinu.  Þarna hefur verið rek-
in ferðaþjónusta um árabil og er m.a

svefnpláss fyrir 35 í húsinu. Búið er að skipuleggja lóðir fyrir 14 smáhýsi
á spildunni svo eignin býður upp á mikla möguleika í ferðaþjónustu.
Staðsetningin er einstök enda eitt fallegasta bæjarstæði landsins og út-
sýnið gerist vart glæsilegra. Vel sést yfir Geysissvæðið sem og Tungufljót
auk fjallahringsins í kring. Í hesthúsinu eru 18 básar og salurinn sem
sambyggður er rúmar 130 manns. Verð 74,0 m.

Vallartröð 4, Selfossi. 
Gott 30 hesta hús í Vallartröðinni. Í húsinu eru 14 eins hesta stíur og 16
tveggja hesta stíur. Húsið er byggt úr yleiningum og stálgrind. Veggir eru
steyptir upp í c.a 1.20 m í básum. Verð 32,0 m.

Miðtún 9, Selfossi 
140,7 fm endaraðhús. Húsið er steinsteypt, ein og hálf hæð. Bílskúrs-
réttur fylgir Verð 24,5 m.

Tröllhólar 37, Selfossi 
Lóð og sökkull undir einbýlishús. Sökkullinn er alls 190,7 fm að grunn-
fleti. Útlitsteikningar fylgja en burðarþols og lagnateikningar fylgja ekki.
Gatnagerðagjöld eru greidd. Búið að leggja fyrir heitum potti og jarð-
vegsskipta undir sólpall. Verð 9,0 m.

Lambhagi 9, Selfossi. 
119,7 fm einbýlishús ásamt 50,4 fm bílskúr.  Húsið er byggt úr timbri og
klætt að utan með stálklæðningu. Verð 25,4 m.

Dverghólar 14, Selfossi. 
Snyrtilegt  118,6 fm steniklætt parhús ásamt 28 fm. bílskúr byggt árið
2001. Húsið er hægt að fá afhent við kaupsamning. Verð 28,9 m.

Þrastarimi 3, Selfossi 
138,4fm parhús á tveimur hæðum ásamt 9,5fm sólstofu og 35,3fm bíl-
skúr. Eignin er steinhús byggt 1990. Verð 28,2 m.

Austurbrúnir 1B, Grímsnes og Grafningshreppi 
78,8 m2 sumarbústað byggðan árið 2004. Húsið er klætt að utan með
liggjandi timburklæðningu og uþb. 90 m2 verönd við bústaðinn með
heitum potti. 5740 m2 eignarlóð. Verð 21,8 m.

Ástjörn 5 íb. 106, Selfossi 
69,3 fm íbúð á fyrstu hæð í fjölbýli. Sérinngangur er í hverja íbúð. 
ÍBÚÐIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR. Verð 14,4 m.

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801
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Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson 
BA í lögfræði 

Hallgrímur Óskarsson 
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Fr
um

Lónsbraut, Hfj, 200 fm.
Til leigu mjög gott inn-
keyrslubil í nýlegu húsi við
höfnina í Hafnarfirði. Rým-
ið er 200 fm endabil með
um 5,5 mtr. lofthæð og 2x
innkeyrsluhurðum sem eru
4,5x4,5 mtr á stærð hvor
um sig. Góð lýsing, 3ja
fasa rafmagn, kaffistofa,
wc, skrifstofa á milligólfi.
Laust nú þegar.

Súðarvogur 240 fm á 2 hæðum.
Til sölu sérlega vel stað-
sett og standsett atvinnu-
húsnæði á 2 hæðum.
Neðri hæðin er 120 fm,
með innkeyrsluhurð, rýmið
er einn salur/lager. Efri
hæðin er 120 fm þar sem
nú eru skrifstofur, opið  og
bjart rými, mjög fallegt út-
sýni. Húsnæðið er með
góða aðkomu Dugg-
uvogsmegin. Eignin er
sérlega vel viðhaldið.

Súðarvogur, 241 fm iðnaðarhúsnæði.
Til sölu á eftirsóttum stað
241 fm iðnaðarhúsnæði
með 1x innkeyrsluhurð og
gönguhurð. Húsnæðið
skiptist í góðan vinnusal
með lofthæð ca. 3,5 mtr,
skrifstofur og kaffistofa.
Getur verið laust fljótlega.
Hringið og fáið tíma til að
skoða.

Skeifan 279 fm.
Til leigu frábærlega
vel staðsett 279 fm
atvinnuhúsnæði á 2
hæðum í Skeifunni
sem áður hýsti
Krónuna, hentar
undir hverskyns
verslunar-, þjón-
ustu- eða léttiðnað-
arstarfsemi. Mjög
sýnilegt, góð að-
koma og næg bíla-
stæði fyrir við-
skiptavinina.

Tunguháls, Rvk, 1070 fm stækkanlegt í 2770 fm.
Í einkasölu fremri hluti
hússins samtals 1070 fm
iðnaðarhúsnæði í eftirsótt-
asta iðnaðarhverfi Reykja-
víkur. Með  fylgir sam-
þykktur byggingarréttur
eignarhlutans fyrir samtals
1700 fm á tveimur hæð-
um.  Samtals yrði þá um
að ræða 2770 fm heildar-

stærð þar sem grunnflötur hússins yrði um 1560 fm og um 900 fm
á 2. hæð. Góðar stórar innkeyrsluhurðir. Fallega innréttaðar skrif-
stofur, kaffistofa og eldhús um 210 fm. Teikningar og nánari upp-
lýsingar á skrifstofu okkar.

Skrifstofa-/vinnustofa miðsvæðis, 70 fm.
Til leigu við Kleppsmýrar-
veg um 70 fm rými á 2.
hæð í bakhúsi. Stutt í
helstu stofnbrautir. Rýmið
hentar sérlega vel sem
vinnustofa eða stúdíó.
Hagstæð leiga. Laust nú
þegar.

Miklabraut - Frábært tækifæri.
Til sölu sérlega vel stað-
settar verslunar- og þjón-
ustueiningar á einu fjöl-
farnasta og mest áberandi
horni höfuðborgarinnar.
Hægt er að kaupa eignirn-
ar stakar eða sem ein
heild. Kærkomin fjárfest-
ing. Eignirnar eru á versl-

unarhæð auk rýmis í kjallara hússins og skiptast þannig:  28,5 fm
og 52,3 fm rými á verslunarhæð auk 73,5 fm rými í kjallara eða
samtals 125,8 fm, jafnframt er 49 fm viðbygging auk 42,3 fm rými
í kjallara, einnig er sjálfstæð bygging 36 fm. Samanlagt eru eign-
irnar á verslunarhæð 165,7 fm og í kjallara 115,8 fm.

Bæjarlind, Kóp, - Skrifstofuhúsn.

Til leigu mjög vel staðsett skrifstofuhúsnæði að Bæjarlind. Góð
aðkoma og næg bílastæði. Slitsterkur dúkur á gólfum, tölvu-
lagnir til staðar. Laust nú þegar.

Dvergshofði, 95 fm skrifstofur.

Til leigu um 95 fm skrifstofurými á 2. hæð við Dvergshöfða. Sér-
inngangur, vel innréttað. Góð staðsetning. Hentar vel fyrir þjón-
ustu- eða skrifstofustarfsemi. Laust nú þegar.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Óskar Mikaelsson,
ráðgjafi, atvinnuhúsnæði 

og fyrirtæki
Valgeir Kristinsson, 

Hrl., Lögg. faseignasali



Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960
www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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international
Spánn,

Kýpur og Grikkland

Fasteignir erlendis!
Fasteignir á TYRKLANDI 

Bjóðum SKOÐUNARFERÐIR, í 4-6 daga. - Innifalið er flug, fæði og gisting. 
Til Spánar 15.500,- Til Kýpur, Grikklands og Tyrklands 35.000,-

Ertu á leiðinni erlendis? -  DAGSSKOÐUNARFERÐ kostar ekkert!

Vantar þig HÚSNÆÐI Á LEIGU á Spáni kíktu á www.propertyrentals.com

Má bjóða þér að fá glæsilega bæklinga senda heim?

Hafðu samband!

– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar 
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð frá 75.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
30 ára reynsla
71.000 viðskiptavinir

SKOÐUNARFERÐIR FRÁ 15.500.-

*NÝTT



Steinefnið króm er nauðsyn-
legt fyrir orkubúskap líkam-
ans vegna hlutverks þess í 
efnaskiptum glúkósa. Það 
er þó ekki það eina 
sem krómið gerir fyrir 
líkamann heldur er það 
einnig mikilvægt í efna-
hvörfum kólesteróls, fitu 
og próteina.

Króm stuðlar að 
stöðugu blóðsykur-
magni og minnk-
ar því matarlyst 
og löngun í sæt-
indi. Það hefur 
verið notað með 
góðum árangri 
til að hækka 
góða kólester-
ólið í blóðinu 
og lækka það 
slæma. Þá er 
það talið hindra 
slagæðastíflur
og hjartasjúk-
dóma ásamt því 
að auka virkni 
ónæmiskerfis-
ins.

Króm pikkól-
ínat hvetur til þyngdar-
taps og uppbygging-

ar vöðva og er því mikið notað 
bæði af einstaklingum í megr-
un og þeim sem stunda íþróttir 
en íþróttamenn þurfa mun meira 
magn af krómi en aðrir þar sem 

áreynsla eykur útskilnað þess 
margfalt.

Þá má nefna að í bók-
inni „Hættum að eldast“ er 
þeirri kenningu varpað fram 
að króm stuðli að langlífi og 

hægi á öldrun en einnig er 
krómið talið geta haft góð 

áhrif á húð þeirra 
sem kljást við 
unglingabólur.

Skortur á krómi 
getur valdið 
gláku, kvíða, 
þreytu, sykur-
óþoli, óeðlileg-
um efnaskipt-
um amínósýra 
og aukinni 
hættu á bein-
gisnun.

Margþætt áhrif króms

Ungbörn geta greint á sjón-
rænan hátt hvenær fólk skiptir 
milli tungumála.

Ný rannsókn hefur leitt í ljós að 
fjögurra mánaða börn greina hve-
nær fólk talar móðurmál barnsins 
og hvenær ekki með því að lesa í 
svipbrigði. Áður fyrr var vitað að 
börn gætu greint á milli tungumála 
með hlustun en þetta er í fyrsta 
sinn sem tekist hefur að sýna fram 
á áhrif sjónræna þáttarins.

Átta mánaða hafa flest börn 
glatað þessum hæfileika nema þau 
séu í umhverfi þar sem fleiri en 
eitt tungumál er talað. Hæfileik-
inn gæti haft mikið að segja um 
hæfni barna til að læra fleiri en 
eitt tungumál. 

Börn þekkja 
móðurmálið

Yfirvöld í nokkrum Mið-
Ameríkuríkjum hafa innkall-
að eitrað tannkrem frá Kína. 
Margir hafa áhyggjur af 
vörueftirliti þar í landi.

Yfirvöld í ýmsum Mið-Ameríku-
ríkjum hafa innkallað sendingu 
af eitruðu tannkremi frá Kína. 
Frá þessu er greint á vef BBC. 
Kremið inniheldur eitrað efna-
samband sem meðal annars er 
notað í kælivökva fyrir vélar.

Þetta er ekki í fyrsta sinn 
sem slíkt kemur upp á en yf-
irvöld í Dóminíska lýðveld-
inu hafa bannað tvær tegund-
ir af tannkremi frá Kína. Tann-
kremið er þó ekki eina eitraða 
varan því fyrr á árinu neyddust 
kínverskir framleiðendur til að 
innkalla gæludýrafóður í stór-
um stíl er það reyndist eitrað. 
Fjöldi dýra drapst. 

Spurningar hafa vaknað um 

vörueftirlit í Kína og uppi eru 
háværar raddir bæði innan Kína 
og utan sem krefjast endurbóta.

Eitrað tannkrem

Stundatafla fyrir Opna kerfið
mán þri mið fim fös lau sun

06:30 4. 5. 1. 1. 8.
07:30 1. 1. 4. 9.
08:30 4. 1. 1. 1.
09:30 1.
10:30 7.
11:30

12:15 2. 1. 1. 7.
13:30 1. 1.
14:30

15:30

16:30 3. 1. 1. 4. 1.
17:30 1. 1. 8. 1.
18:25 1.

Ath. númerin útskýra tímana

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

Opna kerfið Þinn tími er kominn!
1. Almenn þjálfun, þol, styrkur og liðleiki
2. Púltími, hressileg upphitun, ýmist á palli eða gólfi, styrktar- og liðleikaþjálfun
3. Pallatími, samsett spor, mikil brennsla 
4. Lóðatími, upphitun ýmist á palli eða á gólfi, unnið með þyngd og mótstöðu, lóð, stangir, teygjur
5. Liðleikaþjálfun, upphitun, styrktar- og slökunarteygjur
6. Yoga
7. Bræðingur, líkamsrækt með dansívafi, salsa, mambo, samba, jazz, funk og stuð
8. MRL - Magi, rass og læri
9. Stöðvaþjálfun, fjölbreyttir vaxtamótunartímar

Nú geturðu gerst áskrifandi að líkamsrækt JSB
Betra verð í áskrift, aðeins 3.990 kr. á mánuði

Glæsilegur nýr tækjasalur!
Barnagæsla - Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!
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Kennsla í tækjasal
5 daga vikunnar

Sumarkort
13 vikur

á 13 þúsundStaðurinn - Ræktin

telpurS onuK rtelpurS onuK rtelpurS onuK r

Dreifingaraðili ,  S.L.I ehf. ,  Sími: 866 9512

Fæst hjá:

Aftur til náttúru

GOTT FYRIR
BEININ

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • jsb@jsb.is • www.jsb.is
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Danspúl
Sumarnámskeið fyrir stelpur
og stráka 16 ára og eldri
Danspúl 1, tímabil   4.06 – 7.07
Danspúl 2, tímabil   9.07 – 13.08

Skemmtileg blanda af dansi og líkamsrækt,
tímar fyrir þá sem elska að dansa!

Verð 17.000 kr. 3x60 mín. í viku. Þeir sem
skrá sig á tvö tímabil fá annað tímabilið
á hálfvirði! Aðeins 25.500 kr. fyrir bæði
tímabilin.

Klassískur ballett – Modern - Jazz
Sumarnámskeið fyrir stelpur
og stráka 13 ára og eldri
Tímabil 11.06 – 28.06

Upplagt dansnámskeið til að skerpa 
tæknikunnáttuna og halda sér í formi.
Verð 21.000 kr. 3x135 mín. í viku.

Skráning er hafin á öll námskeið
í síma 5813730 og í jsb@jsb.is

Ath. 16 ára og eldri fá frían aðgang að tækjasal 
og -líkamsræktartímum í Opna kerfinu meðan á 
námskeiði stendur.

hjá DANS
studiósumarVorog



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

550 5600

Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Ein af þeim manneskj-
um sem ég hef lært hvað 
mest af í lífinu er mús-
limi. 

Þegar við leigðum 
saman í Kaupmannahöfn 
hér um árið byrjaði hún 

oft daginn á að þakka fyrir. 
Hún þakkaði guði til dæmis fyrir 
það að við værum myndarlegar 
og vel gefnar, hún þakkaði fyrir 
fallega heimilið okkar og hún þakk-
aði fyrir vinskapinn. 

Þessi góða kona (sem þá var 
rúmlega tvítug) hafði flúið ásamt 
móður sinni frá Teheran til Kaup-
mannahafnar um 1980. Þeim mis-
líkaði stefna Khomeinis og vildu 
búa við meira frelsi og minni for-
ræðishyggju.

Í Danmörku vorum við útlend-
ingar í landi sem ekki var okkar 
eigið og eitt af því sem kom svolítið 
á óvart var að á vissan hátt vorum 
við, frá Íran og Íslandi, mjög ólíkar 
Dönum þegar kom að margs konar 
gildum. Gildum sem fremur er að 
finna í Íslendingasögunum og pers-
neskum þjóðsögum en Biblíunni og 
Kóraninum.

Vinkona mín lagði til dæmis mikla 
áherslu á að vinir óvina manns gætu 
aldrei verið raunverulegir vinir og 
veit ég það fyrir víst að þessa vísu 
hafði hún aldrei lesið:

Vin sínum 
    skal maður vinur vera, 
    þeim og þess vin. 
    En óvinar síns 

    skyli engi maður 
    vinar vinur vera.

Lífsreynd sem hún var, eftir 
að hafa lifað af byltingu og flúið 
heimaland sitt, vissi hún betur en 
ég að ekki eru allir viðhlæjendur 
vinir. 

Fordómar eru að dæma fyrir-
fram það sem maður ekki þekkir 
og fordómalaust get ég því full-
yrt að kynni mín af múslimum 
hafa verið góð. Í mínum huga eru 
múslimar gáfaðar og góðar konur 
sem hægt er að læra sitthvað af; til 
dæmis þakklæti og varkárni og bið 
ég því fordómafulla að hika áður 
en farið er í yfirlýsingarnar. 

Við eigum meira sameiginlegt 
með múslimum en margan grunar.

SMS
LEIKUR

SENDU SMS JA 28F
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR

UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR

OG MARGT FLEIRA!

Frumsýnd 30. maí

STRANGLEGA BÖNNUÐ INNAN 16 ÁRA
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BLÓÐUGT FRAMHALD AF 28 DAYS LATER

Gítarnámskeið hefst 4. júní 

8 einkatímar fjórar vikur
sími: 581 1281

gitarskloi@gitarskoli.is

www.gitarskoli.is





Dagskrá Kirkjulistahátíðar 
í Reykjavík var kynnt á 
dögunum. Hátíðin er óvenju 
stór í sniðum þetta árið, auk 
þess sem hún mun í fyrsta 
sinn teygja anga sína út 
fyrir borgarmörkin.

Kirkjulistahátíð í Reykjavík verður 
haldin í ellefta sinn dagana 11.-19. 
ágúst. Hátíðin var fyrst haldin 
árið 1987 á vígsluári Hallgríms-
kirkju og heldur því upp á tuttugu 
ára afmæli sitt með veglegri dag-
skrá undir yfirskriftinni „Ég vil 
lofsyngja Drottni“. Að þessu sinni 
verða fjörutíu erlendir listamenn 
gestir hátíðarinnar, en alls munu á 
fjórða hundrað flytjenda bera uppi 
hina glæsilegu dagskrá en ekki er 
vitað um aðra kirkjulistahátíð í 
heiminum af sömu stærðargráðu.
Bakhjarlar Kirkjulistahátíðar hafa 
frá upphafi verið Listvinafélag
Hallgrímskirkju, Reykjavíkur-
prófastsdæmi og biskup Íslands. 
Tvö stærstu verk hátíðarinnar 
verða flutt bæði í Hallgrímskirkju 
og Skálholtsdómkirkju og er það í 
fyrsta sinn sem farið er út á land 
með hátíðina.

Stærstu verk kirkjutónbók-
menntanna hafa ávallt verið á dag-
skrá Kirkjulistahátíðar og í ár 
verða tvö stórverk flutt í upphafi 
og við lok hátíðarinnar. H-moll 
messan eftir J. S. Bach, sem er eitt 
stórbrotnasta tónverk allra tíma 
og óratórían Ísrael í Egyptalandi 
eftir G. F. Händel, sem verður flutt 
í fyrsta sinn á Íslandi á hátíðinni, 
fyrst í Skálholtskirkju 17. ágúst og 
síðan í Hallgrímskirkju á lokatón-
leikum hátíðarinnar 19. ágúst.

Meðal erlendra þátttakenda 
verða kontratenórsöngvarann 
Robin Blaze sem er heiðursgestur 
hátíðarinnar en hann tók einn-
ig þátt í hátíðinni 2005. Hann 
syngur einsöng í báðum óratórí-
unum og leiðbeinir söngvurum í 
flutningi óratóríu Händels. Robin 
Blaze hefur haslað sér völl í hópi 
fremstu túlkenda Purcells, Bachs 
og Händels og kemur fram á tón-

leikum víða um heim, í Evrópu, í 
Suður-Ameríku, Norður-Ameríku, 
Japan og Ástralíu. 

Einn fremsti bassasöngvari í 
heiminum í dag, Peter Kooij, frá 
Hollandi kemur einnig fram á há-
tíðinni, hinn heimsfrægi þýski 
tenórsöngvari Gerd Türk sem 
og Monica Frimmer sópransöng-
kona. Auk þeirra kemur Alþjóð-
lega barokksveitin í Haag í Hol-
landi nú í 5. sinn til Íslands til 
að leika í Hallgrímskirkju undir 
stjórn Harðar Áskelssonar. Fjöldi 
innlendra listamanna tekur einn-
ig þátt í hátíðinni og má þar nefna 
Elfu Rún Kristinsdóttur fiðlu-
leikara, Eyjólf Eyjólfsson tenór og 
Svövu Björnsdóttur myndlistar-
konu sem setur upp sýningu í for-
dyri Hallgrímskirkju meðan á há-
tíðinni stendur.

26 27 28 29 30 31 1

26.888 kr.

Réttu tækin í þrifin
Háþrýstingur á bílinn, stéttina og húsið

Tilboðið gildir út maí 2007 
eða meðan birgðir endast. 
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Bjarnþór Þorláksson
bílstjóri RV

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Vortilboð
2007

Nilfisk-ALTO
háþrýstidælur

Nilfisk-ALTO C100 4-5

Dæluþrýstingur: 100 bör.
Vatnsmagn: 320 l/klst.

7.888 k
r.

Nilfisk-ALTO E140 1-9 S X-tra

Dæluþrýstingur: 140 bör.
Vatnsmagn: 500 l/klst.

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



Rannsóknarhópurinn Deus ex 
cinema hefur starfað með Kirkju-
listahátíð í tvö skipti við góðar 
undirtektir. Þátttaka hópsins í 
Kirkjulisthátíð í ár er tvíþætt. 
Í fyrsta lagi verður kvikmynd-
in Vier Minuten sem hlaut kvik-
myndaverðlaun kirkjunnar árið 
2006 sýnd í Tjarnarbíói og fjall-
að um hana í tengslum við þá sýn-
ingu. Í öðru lagi verði ljósi varp-
að á danska kvikmyndagerðar-
manninn Carl Theodor Dreyer. Sú 
dagskrá er tvískipt. Annars vegar 
málþing um kvikmyndagerð Drey-
ers og áhrif hans í kvikmyndasög-
unni og sýnd nokkur myndbrot úr 
myndum hans. Hins vegar verður 
ein af hans frægustu þöglu mynd-
um, Jóhanna af Örk sýnd á stóru 

tjaldi undir orgelinu  í Hallgríms-
kirkju, við spuna og frumsamda 
tónlist organistans Wilfrieds Kaets 
frá Þýskalandi sem hefur sérhæft 
sig í tónlist við þöglar trúarlegar 
kvikmyndir.

Síðast en ekki síst munu nýsköp-
un og gjörningar ungs listafólks á 
Listvöku unga fólksins skipa stór-
an sess á hátíðinni en Helgi Hrafn 
Jónsson, básúnuleikari og söngv-
ari, hefur umsjón með Listvöku 
unga fólksins á hátíðinni í ár.

Eins og á undanförnum hátíðum 
verður einnig boðið upp á stutt-
ar kyrrðarstundir í hádeginu með 
ritningarlestri og tónlistarflutn-
ingi. Allar nánari upplýsingar er 
að finna á vef Kirkjulistahátíðar 
www.kirkjulistahatid.is.

Framleiðandi: Reykjagarður hf.  Fosshálsi 1 110 Reykjavík  Sími 575 6440  www.holta.is

EINFALT OG GOTT – NÝTTU TÍMANN VEL

Nýju heitu og girnilegu réttirnir frá Holta

grillaður

– gríptu einn í hádeginu
eða á leiðinni heim

Kjúklinga-lasagne
ásamt grænmeti
Létt og nýstárlegt. 

Tikka masala 
með hrísgrjónum og grænmeti
Tikka-kjúklingur hefur alls staðar 
slegið í gegn. 

Kjúklingabringa í sveppasósu 
með hrísgrjónum og grænmeti 
Sígildur, bragðgóður réttur. 

Grillaður kjúklingur
– heill eða hálfur
Stendur alltaf fyrir sínu, heitur
eða kaldur, sem aðalréttur, nesti
eða í salatið.

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



PLATÍNUM-KORT

N‡tist stjórnendum
fyrirtækja sem þarfnast 
ví›tækrar þjónustu og 
bestu trygginga.

FYRIRTÆKJAKORT GLITNIS  
NÝJUNG
Glitnir b‡›ur fjölbreyttara úrval fyrirtækjakorta en 
þekkst hefur og fleiri frí›indi standa til bo›a.

Hægt er a› velja milli eftirtalinna frí›inda:

Endurgrei›slu af veltu kortsins, 
sem er n‡r valkostur fyrir fyrirtæki

Fer›aávísunar MasterCard, sem 
rennur til fyrirtækis e›a starfsmanns

Vildarpunkta Icelandair

55
85

Tvö helstu verðlaun kvik-
myndahátíðarinnar í 
Cannes fóru til Rúmeníu 
þetta árið en rúmensk kvik-
myndagerð hefur verið í 
miklum blóma síðustu ár.

Það var rúmenska myndin 4 
Months, 3 Weeks and 2 Days 
sem stóð uppi sem sigurvegari 
kvikmyndahátíðarinnar í Cann-
es þegar Gullpálminn var afhent-
ur á sunnudagskvöld við mikinn 
fögnuð viðstaddra í höllinni Palais 
des Festivals. Christían Mungiu, 
leikstjóri myndarinnar, sagði við 
verðlaunaafhendinguna: „Ég vona 
að þessi verðlaun séu góðar fréttir 
fyrir litla kvikmyndagerðarmenn 
frá litlum löndum. Það lítur út 
fyrir að það þurfi ekki stórar upp-
hæðir eða fullt af stjörnum.” 

Myndin, sem er einstaklega 
raunsæ og vel leikin, fjallar um 
tvær unglingsstúlkur í Rúmeníu 
undir stjórn Ceausescu sem reyna 
að koma annarri þeirra í ólöglega 
fóstureyðingu. „Þessi saga sem 
við höfðum svo mikla trú á mun ná 
til áhorfenda um allan heim núna 
vegna þessara verðlauna,” sagði 
Mungiu en hann hefur aðeins 
leikstýrt tveimur myndum áður. 
„Fyrir ári síðan hafði ég ekki hug-
mynd um að ég myndi gera þessa 
mynd og fyrir hálfu ári hafði ég 
enga peninga til þess.“

Rúmensk kvikmyndagerð hefur 
verið að sækja í sig veðrið undan-
farin ár. Fyrir tveimur árum 
vann Cristi Puiu Un Certain Reg-
ard-verðlaunin í Cannes, fyrir 
The Death of Mr. Lazarescu, en 
sú mynd vann verðlaun um allan 
heim. „Þessi verðlaun eru það 
besta sem hefur komið fyrir þessa 
nýju bylgju af rúmenskri kvik-
myndagerð,” sagði Mungiu og 
þakkaði öðrum rúmenskum leik-
stjórum. „Án ykkar væri ég ekki 
hér.“ Un Certain Regard-verðlaun-
in fóru einnig til Rúmeníu þetta 
árið, en það var Christian Nem-
escu sem vann þau fyrir fyrstu 
mynd sína „California Dreaming“ 
sem gerist í Kosovo-stríðinu árið 
1999.

Fátt kom á óvart þegar verðlaunin 
voru afhent en vinningsmynd-
in 4 Months, 3 Weeks and 2 Days 
var þriðja myndin sem var frum-
sýnd í keppninni og hlaut bestu 
dóma gagnrýnanda og mikið lof 
áhorfenda. Hún var því talin 
sigurstranglegust allan tímann 
ásamt mynd Coen-bræðranna
„No Country for Old Men“. Coen-
bræðurnir voru reyndar hvergi 
sjáanlegir í hátíðarhöllinni þegar 

verðlaunin voru veitt og þótti því 
ljóst að verðlaunin færu til Rúm-
eníu.

Besti leikstjóri var valinn Julian 
Schnabel fyrir myndina The 
Diving Bell and the Butterfly sem 
hlaut einnig mikið lof gagnrýn-
anda. Myndin fjallar um franska 
ritsjóra Elle sem fékk heilablóðfall 
43 ára og gat aðeins tjáð sig með 
öðru augnlokinu. Besta leikkonan 
var valin suður-kóreska leikkon-
an Jeon Do-Yeon fyrir túlkun sína 
á syrgjandi móður og eiginkonu í 
Secret-Sunshine. Bestu leikara-
verðlaunin fóru til Rússans Kon-
stantin Lavronenko fyrir hlutverk 
sitt í The Banishment en Spánverj-
inn Javier Bardem hafði verið tal-
inn líklegur til að vinna þau verð-

laun fyrir leik sinn í mynd Coen-
bræðra.

Það sem kom helst á óvart var 
að önnur verðlaunin í keppninni, 
svokölluð Grand Prix-verðlaun,
skyldu fara til japönsku myndar-
innar The Mourning Forest eftir 
Naomi Kawase. Sú mynd er eink-
ar hæg og falleg mynd um sam-
band ungrar stúlku við gaml-
an mann sem hún kynnist þegar 
hún fer að vinna á elliheimili. 
„Boðskapurinn í myndinni er 
sá að það sem er ósýnilegt er 
jafn mikilvægt því sem er sýni-
legt,“ sagði Kawase við blaða-
menn eftir verðlaunaafhending-
una. Fatih Akin fékk verðlaun 
fyrir besta handritið fyrir „The 
Edge of Heaven“ en fyrri mynd 
hans „Head On“ vann Berlínar-
björninn 2004 og fór sigurför um 
heiminn.

Þá vann Gus Van Sant sérstök 
hátíðarverðlaun í tilefni af 60 ára 
afmæli hátíðarinnar fyrir hjóla-
brettamyndina Paranoid Park, 
og stjórnandi hátíðarinnar Gilles 
Jacob afhenti Jane Fonda verða-
laun fyrir ævistarf í kvikmynd-
um en sú verðlaun hafa aðeins 
verið veitt þrisvar áður í Cannes. 

.

Anthony Kiedis, söngvari Red Hot 
Chili Peppers, á von á barni með 
kærustu sinni, Heather Christie. 
Christie er tvítug að aldri og starf-
ar sem fyrirsæta, en Kiedis er 44 
ára gamall. Þau hafa verið saman 
í tvö ár og undanfarna mánuði 
hafa sögusagnir af meintri þung-
un Christie gengið fjöllum hærra 
í netheimum. 

Kiedis verð-
andi faðir



GULLKORT

Hentugast í vi›skiptafer›um
og innifelur ví›tækar fer›atryggingar.

INNKAUPAKORT

Afar hentugt vi› kaup 
á rekstrarvörum
og þjónustu. 

– Meira úrval og fleiri frí›indi
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Fyrir fjórum árum skutust sjóræn-
ingjar Karíbahafsins upp á stjörnu-
himininn og sigldu örugga leið á 
toppinn. Æðið sem gekk yfir heim-
inn var ógnarmikið með tilheyr-
andi brúðum og öskudagsbúning-
um. Að sjálfsögðu sá peningamask-
ínan í Englaborginni sér leik á borði 
og ákvað að ekki skyldi eingöngu 
framleiða eina heldur búa til svo-
kallaðan þríleik 
en það hafði áður 
gefið góða raun í 
Hringadrottins-
sögu. Eini mun-
urinn var sá að 
þríleikurinn var 
fyrir hendi hjá 
Jackson og félög-
um en leikstjór-
inn Gore Ver-
binski og hand-
ritshöfundarnir
þurftu að púsla 
heilum helling af 
allskyns brotum 
til að láta söguna 
ganga upp.

Og í At World’s Enda eða Við 
Heimsenda er tilgangurinn að leiða 
aðdáendur sjóræningjanna í allan 
sannleika um endalok Jack Sparrow 
og félaga. Varla verður sagt að sá 
endir sé beysinn heldur vekur mynd-
in upp miklu fleiri spurningar. 

Síðast þegar við skildum við 
Sparrow var hann dauður. Þau 
Elizabeth Swann og Will Turner 
ákveða að gera út leiðangur til 
að bjarga honum en á sama tíma 
hyggst Verslunarfélagið illa gera 
út af við sjóræningja fyrir fullt og 
allt. Til að gera langa sögu stutta 
tekst sjóræningjunum að snúa á 
laganna verði og nánast allir verða 
hamingjusamir fyrir rest.

At World‘s End er klúðurslega 
skrifuð og þegar áhorfendur skilja 
hvorki upp né niður í söguþræðinum 
er ekki nema von að einhver spyrji 
sig; hefði ekki verið ráð að eyða 
hærri upphæð af þeim þrem hundr-

uð milljónum dollara sem mynd-
in kostaði í að fullgera söguna. Að 
Heimsenda er heilum klukkutíma 
of löng og það hefði þurft sérþjálf-
aðan garðyrkjumann til að grisja út 
alla óþarfa útúrsnúninga og flækj-
ur. 

Leikurinn er í flestum tilvik-
um frekar vafasamur og eftir tvo 
og hálfan tíma af „æí“ og „hó“ fer 

hugurinn fljót-
lega að reika. Ör-
fáar skemmtileg-
ar skrýtlur frá 
náunganum með 
gleraugað og feita 
vininum hans 
bjarga engu. Og í 
raun má spyrja sig 
hvað hefði orðið 
um þessa mynd 
ef hún nyti ekki 
fulltingis Johnny 
Depp og Geoffrey 
Rush. Stjarna 
þeirra Orlando 
Bloom og Keiru 
Knightley hefur 

í það minnsta hrapað um nokk-
ur stig og reyndar virðast þessar 
dægurflugur hafa sungið sitt síð-
asta með Við Heimsenda.  Depp og 
Rush ganga hins vegar ósærðir frá 
borði og geta eflaust hugsað með 
sér í ellinni að þarna lögðu þeir sitt 
af mörkum til afþreyingarmenn-
ingarinnar. En vafalítið verður þess 
langt að bíða þar til þessir mætu 
menn taka þátt í þessari gerð kvik-
mynda. Reyndar verður að vara að-
dáendur Rolling Stones við því að 
fara á klósettið í miðri mynd því 
þáttur Keith Richards er ekki ýkja 
langur og ein klósettferð gæti eyði-
lagt kvöldið. 

Þrátt fyrir mikinn pening og 
mikið púður eru sprengingarn-
ar máttlitlar. Að Heimsenda er því 
misheppnaður endir á ævintýri sem 
hófst með góðri flugeldasýningu en 
fjarar út með einni lítilli ýlu. 

Misheppnaður lokakafli



Rokkarinn Magni Ásgeirsson 
hefur upptökur á sinni fyrstu 
sólóplötu í Danmörku eftir tvær 
vikur. „Þetta er svolítið „scary“ 
en mjög skemmtilegt,“ segir 
Magni um sólótilburði sína. „Við 
förum þarna þrír vinirnir. Þetta 
er orðin svo mikil lenska að fara 
til Danmerkur. Á móti sól fór 
þarna síðasta sumar þegar ég var 
í Bandaríkjunum og Sálin er búin 
að fara þarna og Beggi Árelíus 
tók upp sína plötu þar,“ segir 
Magni. „Þetta verður voða þægi-
legt og næs. Þarna er skemmti-
legt sveitastúdíó og gott í matinn 
og „alt i orden“.“ 

Magni og félagar hans, Baddi 
og Gunni úr Sóldögg, ætla að 
dvelja í eina viku í Danmörku og 
býst hann við miklum afköstum. 

„Maður gerir örugglega meira á 
viku heldur en á tveimur mánuð-
um, enda ekkert annað að gera.“

Að sögn Magna hefur hann 
verið að semja efni á plötuna í 
eitt ár. Lögin verða öll á ensku og 
er gripurinn væntanlegur í búðir 
hérlendis í lok júlí og kemur út 
á svipuðum tíma á iTunes. Síðar 
meir vonast hann til að koma 
henni á markað erlendis og verða 
þá enskar útgáfur af lögum Á 
móti sól í stað þeirra erlendu 
tökulaga sem verða á íslensku út-
gáfunni.

Magni býst við því að halda út-
gáfutónleika á heimaslóðum sínum 
á Borgarfirði eystri í Bræðslunni, 
sama stað og skoska sveitin Belle 
and Sebastian og Emilíana Torrini 
spiluðu á síðasta sumar. 

Magni með sólóplötu í sumar

PIRATES 3 kl. 3.15, 6.30 og 10-POWER 10
SPIDERMAN 3 kl. 4, 7 og 10 10
SEVERANCE kl. 8 16
SHOOTER kl. 10 16
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 4 og 6 -450 kr.- L

www.laugarasbio.is                Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

www.SAMbio.is 575 8900

ÁLFABAKKA
PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 4:30 - 6 - 8 - 10 10

PIRATES 3 VIP kl. 4:30 - 8
ZODIAC kl. 6 - 9 16

THE REAPING kl. 8 - 10:10 16

SPIDER MAN 3 kl. 5 10

BLADES OF GLORY kl. 5:50 - 8 12

ROBINSON FJ...  ÍSL TAL kl. 3:50 L

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI
PIRATES  3 kl  6 - 8 - 10 10

GOAL 2 kl  6 7

PIRATES  CARRIBEAN 3 kl. 6 - 8 - 10 10

DIGITAL
PIRATES OF THE CARIBEAN 3
kl. 6:15 - 8 - 10 - 10:20 10

GOAL 2 kl. 5:50 - 8 7
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

F.G.G. Fbl.

Gömlu rokkhundarnir í 
Deep Purple og Uriah Heep 
stigu á stokk í Laugardals-
höllinni. Trausti Júlíusson
var meðal gesta.

Það var vel full Laugardalshöll 
sem tók á móti meðlimum Uriah 
Heep þegar þeir hófu leik upp úr 
klukkan átta á sunnudagskvöldið. 
Þó að í núverandi mannaskipan 
sveitarinnar sé aðeins einn upp-
haflegur meðlimur, gítarleikarinn 
Mick Box, þá eru þessir fimm sem 
skipa sveitina núna allir búnir 
að vera í henni í yfir tuttugu ár, 
nema trommuleikarinn sem byrj-
aði í mars sl. eftir að Lee Kerslake 
hætti af heislufarsástæðum. Með-
limir Uriah Heep líta svolítið út 
eins rokk-hobbitar; glaðsinna 
framsettir eldri menn með grátt 
sítt hár. Og í góðu stuði. Fyrir tón-
leikana var ég einna spenntast-
ur að sjá bassaleikarann Trevor 
Bolder sem var í Spiders from 
Mars með Bowie. Frábær bassa-
leikari sem átti stjörnuleik á tón-
leikunum.

Uriah Heep fékk mjög góðar 

móttökur. Sveitin spilaði nokkur 
af sínum þekktustu lögum, þar á 
meðal Gipsy, Sunrise, The Wizard 
og Lady In Black. Uppbyggingin á 
tónleikunum var þannig að Uriah 
Heep spilaði í klukkutíma og Deep 
Purple svo í tvo tíma. Það sást 
á meðlimum Heep að þeir voru 
yfir sig ánægðir með móttökurn-
ar og voru hálf sárir yfir því að fá 
ekki að spila nema í klukkutíma. 
Þeir enduðu á July Morning og 
komu svo aftur og tóku ofurhitt-
arann Easy Livin’. Hápunkturinn 
á ágætu setti sem skilur þó ekki 
mjög mikið eftir sig. 

Eftir smá hlé mætti Deep Purple 
á sviðið. Purple og Heep eiga 
ýmislegt sameiginlegt. Breskar 
rokksveitir sem gerðu sín bestu 
verk snemma á áttunda áratugn-
um. Þær hafa líka sömu hljóð-
færaskipan. Söngur, gítar, bassi, 
trommur og hljómborð, en orgel-
ið hefur stórt hlutverk hjá báðum 
sveitum. Það verður að segjast 
eins og er að tónlist Deep Purple 
höfðar meira til mín heldur en 
gleðislagarar Heep-manna. Flott-
ari lagasmíðar, þéttari keyrsla og 
meiri tilþrif í spilamennskunni. 
Sveitin er í dag skipuð söngvar-

anum Ian Gillan, bassaleikaran-
um Roger Glover og trommuleik-
aranum Ian Paice sem allir voru í 
sveitinni þegar hún gerði meist-
araverk eins og In Rock og Mach-
ine Head og svo gítarhetjunni 
Steve Morse og hljómborðsleikar-
anum Don Airey. 

Deep Purple var í ágætu formi 
á sunnudagskvöldið. Þeir tóku 
fullt af hitturum og nokkur nýrri 
lög. Hápunktarnir fyrir mig voru 
lögin Into the Fire, Fireball, When 
a Blind Man Cries, Space Truckin’ 
og svo hið stórkostlega Highway 
Star. Meðlimum Purple tókst að 
gera þetta nokkuð lifandi þó að 
þeir séu búnir að spila flest þessi 
lög í áratugi. Byrjunin á Highway 
Star var t.d. flott og þeir brutu 
prógrammið upp með sólóum og 
millispilum. Þetta eru allt flottir 
gaurar þó að Gillan sé orðinn svo-
lítið þreklaus. Hann komst þokka-
lega frá sínu, en stjarna kvöldsins 
var gítarleikarinn Steve Morse -
ótrúlega flinkur og hnitmiðaður í 
sólóunum.

Eftir að dagkránni lauk komu 
uppklappslögin: Smoke on the 
Water (salurinn söng með hástöf-
um), Hush og Black Night sem 
byrjaði með því að Roger Glover 
tók sóló sem endaði á bassalínunni 
úr laginu og salurinn tók strax við 
sér og söng með og stemningin 
náði hámarki... 

Á heildina litið voru þessir tón-
leikar hin besta skemmtun. Nost-
algían í algleymingi og allt eins og 
maður hafði búist við.



Sir Paul McCartney segist aldrei 
hafa unnið með færari tónlistar-
manni en John Lennon. Enginn hafi 
jafnast á við hæfileika fyrrverandi 
félaga hans úr Bítlunum. 

„Ég passa mig alltaf dálítið áður 
en ég fer að vinna með öðru fólki 
vegna þess að hlutirnir ganga ekki 
eins auðveldlega og ótrúlega og þeir 
gerðu með John,“ sagði McCartney 
í viðtali við BBC. Á meðal ann-
arra sem hann hefur unnið með eru 
Stevie Wonder og Michael Jackson. 
„Að vinna með öðrum er merkilegt 
vegna þess að mér finnst ég hafa 
verið dekraður eftir að hafa unnið 
með John. Við náðum ótrúlega vel 
saman.“

Lennon sá besti
Fyrirtæki Sigurjóns Sighvats-
sonar, Scanbox, mun koma að 
framleiðslu þriggja sænskra 
kvikmynda. Scanbox mun einnig 
sjá um dreifingu myndanna um 
Norðurlönd auk þess sem fyrir-
tækið mun annast DVD-útgáfu 
þeirra. Tvær af þessum mynd-
um fara í tökur á næsta ári en 
frá þessu var greint á vef kvik-
myndatímaritsins Screen Daily. 
Scanbox er því á góðri leið með 
að verða einn stærsti framleið-
andi og dreifingaraðili í hinni 
ört vaxandi og blómlegu kvik-
myndaframleiðslu Skandinavíu.

Sigurjón var staddur á kvik-
myndahátíðinni í Cannes þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum 
og sagði hann fyrirtækið vera 
að stækka ört núna. Það væri 

á góðri leið með að verða eitt 
af fimm hundruð stærstu fyr-
irtækjum Danmerkur en ekki 
er langt síðan Scanbox keypti 
hlutabréf í norska framleiðslu-
fyrirtækinu Paradox Holding 
AS. 

Þá hefur Sigurjón ráðið leik-
stjórann Vadim Perelman til 
að leikstýra endurgerð dönsku 
kvikmyndarinnar Lad de små 
børn. En Perelman þessi gerði 
meðal annars verðlaunamyndina 
House of Sand and Fog. Sigurjón 
ætti ekki að vera í vanda með að 
finna stjörnurnar við frönsku 
rívíeruna. 

„Það er eiginlega mesti kost-
urinn en um leið mesti lösturinn; 
það eru eiginlega allir hérna,“ 
segir Sigurjón.

Stórtækur í Skandinavíu



á 86. mínútu. Mjög óvænt pínu líf 
sem dó beint í kjölfarið.

Bæði lið geta vel spilað góðan 
fótbolta og þau spiluðu bæði vel 
á löngum köflum á fyrstu tveim 
þriðjungum vallarins. Þegar bolt-

inn aftur á móti nálgaðist teig and-
stæðinganna fjöruðu sóknirnar 
undantekningalaust út og það án 
þess að varnarmennirnir tækju 
sérstaklega mikið á því. Allir 
varnarmenn leiksins komust vel 

frá sínu, markverðirnir öruggir, 
Hjörvar varði eina færi leiksins 
en aðrir leikmenn voru slakir. Það 
er ekkert flóknara en það.

Willum Þór Þórsson, þjálfari 
Vals, deildi ekki skoðun blaða-
manns á gæði leiksins og kaus að 
líta á hann jákvæðum augum. „Það 
vantaði herslumuninn á að klára 
sóknirnar. Þess vegna kláruðum 
við ekki leikinn. Ég er ánægður 
með liðið. Við gáfum ekki færi 
á okkur og höfðum undirtökin 
lengstum. Blikarnir komu grimmir 
og gáfu ekki færi á sér. Við feng-
um nóg af færum til að klára leik-
inn. Ég lít á málið þannig að við 
höfum unnið eitt stig hér í dag,“ 
sagði Willum.

Hjörvar Hafliðason, fyrirliði 
Blika, var þokkalega sáttur. „Við 
ætluðum að fá eitthvað úr þess-
um leik. Lögðum upp með að halda 
hreinu og reyna að læða inn einu 
marki en mér fannst við aldrei 
vera nálægt því,“ sagði Hjörv-
ar, sem metur stöðuna í deildinni 
á einfaldan hátt. „Vormótinu er 
lokið og niðurstaðan úr því er sú 
að FH er orðið Íslandsmeistari. 
Ég ætla að nota tækifærið og vera 
fyrstur til að óska FH til hamingju 
með titilinn.“

Þess má síðan geta að Jóhannes 
Valgeirsson dómari var yfirburða-
maður á vellinum og leysti sitt 
verkefni með miklum sóma.

Lítum ekki á tímabilið sem einhverja martröð

Sænska úrvalsdeildin

Norska úrvalsdeildin

 Keflvíkingar fóru með 
öruggan 3-0 sigur af hólmi úr 
viðureign sinni gegn nýliðum 
HK í gær. Leikurinn var í járn-
um til að byrja með og Keflvík-
ingar reyndu að byggja upp spil 
en komust lítt áleiðis gegn þéttri 
vörn HK. Heimamenn héldu bolt-
anum vel en uppskáru lítið á 
meðan HK-ingar fengu nokkur 
ágæt færi sem þeir náðu þó ekki 
að nýta.

Þolinmæði Keflvíkinga skilaði 
sér þó þegar Þórarinn Brynjar 
rak smiðshöggið á frábæra sókn 
þar sem Baldur og Símun Samuel-
sen sáu um undirbúning. Skömmu 
áður hafði Jónas Guðni átt skot í 
innanverða stöng HK-marksins. 
Keflvíkingar voru betri aðilinn í 
fyrri hálfleik og hefðu hæglega 
getað skorað fleiri mörk á meðan 
hugmyndasnauður sóknarleik-
ur gestanna var ekki líklegur til 
að bera árangur ef frá eru taldar 
upphafsmínútur leiksins.

Síðari hálfleikurinn byrjaði 
fjörlega og HK fór illa með tvö 
góð færi áður en besti maður vall-
arins, Símun Samuelsen, skoraði 
mark eftir snarpa sókn heima-
manna. Keflvíkingar höfðu öll 
völd á vellinum og spilamennska 
þeirra upp völlinn var frábær. 
Guðmundur Steinarsson skoraði 
þriðja markið eftir að Gunnleifur 

hafði varið frá Símun og öruggur 
Keflavíkursigur varð staðreynd.

„Þetta var auðvitað alls ekki 
það sem við ætluðum okkur. 
Við brotnuðum niður við fyrsta 
markið eftir að við höfðum verið 
að spila vel. Síðan kemur annað 
markið eftir fína byrjun á seinni 
hálfleik og þá hættum við bara 
og við gefumst upp, sem var al-
gjör óþarfi. Keflvíkingar eru með 
mjög gott lið og við vissum það 
alveg en við leggjum ekkert árar 
í bát þrátt fyrir þessa skelli, við 
rífum okkur upp eins og alltaf,“ 
sagði Gunnleifur, fyrirliði HK, 
eftir leikinn en Kópavogsliðið tap-

aði 4-0 fyrir FH í síðustu umferð. 
Guðmundur Steinarsson sagði að 
markmiðinu hefði verið náð hjá 
Keflvíkingum, þrjú stig í hús.

„Þeir fengu sín færi og hefðu 
getað verið komnir yfir en þetta 
hafðist og markmiðið okkar að 
taka þrjú stig var staðreynd. Við 
náðum upp fínu spili á köflum en 
það er ýmislegt sem við þurfum 
að bæta í fríinu sem er að koma. 
Þetta er þó allt á réttri leið. Við 
erum nokkuð sáttir eftir þetta 
hraðmót í upphafi en við höldum 
okkar striki og gefum bara í ef 
eitthvað er,“ sagði Guðmundur.

Ótvíræðir yfirburðir Keflvíkinga

 Væntingar áhorfenda 
í garð leiks Breiðabliks og Vals 
fyrir leikinn í gær voru nokkrar 
enda höfðu bæði lið sýnt lipra 
spretti í fyrstu leikjum mótsins. 
Það er skemmst frá því að segja 
að liðin stóðu ekki undir vænting-
um og niðurstaðan 0-0 í tíðindalitl-
um leik.

Fyrri hálfleikur byrjaði fjörlega.
Valsmenn tóku öll völd á miðjunni 
strax í upphafi og keyrðu hraðar 
sóknir. Blikar virkuðu stressaðir 
og hræddir við gestina á upphafs-
mínutunum og gáfu þeim allt of 
mikinn tíma á boltanum.

Strax á 6. mínútu fékk Sigur-
björn Hreiðarsson eitt besta færi 
sumarsins þegar hann stóð einn 
gegn Hjörvari Hafliðasyni, mark-
verði Blika, en Hjörvar varði slakt 
skot Valsarans.

Blikar rönkuðu við sér í kjölfarið 
og voru síst lakari það sem eftir 
lifði hálfleiksins, sem var reyndar 
mjög slakur því hvorugt liðið náði 
að skapa sér teljandi færi það sem 
eftir lifði leiks. Fjörið í upphafi 
var það eina markverða. Það voru 
því flestir fegnir þegar Jóhannes 
blés til hálfleiks því það var sann-
kölluð pattstaða inni á vellinum.

Hálfleikurinn breytti engu því 
síðari hálfleikur var leiðinlegri 
en sá fyrri en það töldu flestir 
vallargestir nánast ómögulegt. 
Leikur beggja liða var steingeldur, 
ekkert óvænt í gangi, sóknarmenn 
svifaseinir og varnarmenn lið-
anna þurftu ekki að hafa sérstak-
lega mikið fyrir hlutunum.

Það hafði nákvæmlega ekk-
ert gerst, og þá meina ég ekkert, 
í síðari hálfleik þegar Hafþór átti 
ágætt skot rétt framhjá markinu 

Tvö af betri knattspyrnuliðum landsins, Breiðablik og Valur, ollu miklum vonbrigðum í gær þegar þau 
buðu upp á einn litlausasta og leiðinlegasta leik sumarsins. Niðurstaðan var markalaust jafntefli.



Flugfélag Íslands flýgur yfir 40 ferðir
í viku til Egilsstaða. Þú nýtur þess að
lesa dagblöðin, fá þér kaffi og súkkulaði 
og áður en þú veist af er lent á 
Egilsstöðum.

Ferðin tekur enga stund.
Taktu flugið.

Pantaðu í síma 570 3030

eða á www.flugfelag.is

TÍMINN FLÝGUR flugfelag.is
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* Flugvallarskattar innifaldir. Eingöngu bókanlegt á netinu. Takmarkaður sætafjöldi.
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 Víkingar unnu sinn fyrsta 
deildarsigur í 14 ár og sinn fyrsta 
sigur á KR-vellinum í 16 ár þegar 
þeir unnu KR 1-2 í 4. umferð 
Landsbankadeildar karla í gær. 
KR-ingar sitja því einir á botn-
inum með eitt stig út fyrstu fjór-
um leikjum sínum og það er ljóst 
að innkoma Rúnars Kristinsson-
ar er ekki að breyta miklu fyrir 
Vesturbæjarliðið. Leikstíll liðsins 
er bæði leiðinlegur og ber lítinn 
sem engan árangur. 

Rúnar sýndi nokkur tilþrif þegar 
hann þá komst í tæri við boltinn á 
milli allra háloftaspyrnanna sem 
komu ítrekað úr vörninni. 

Stefán Kári Sveinbjörnsson 
skoraði fyrsta mark leiksins eftir 

frábæran undirbúning Gunn-
ars Kristjánssonar sem hafði 
hafði brotist í gegnum KR-vörn-
ina vinstra megin eftir sendingu 
frá Sinisa Kekic. Kekic skoraði 
síðan seinna markið skömmu fyrir 
leikslok úr skyndisókn og eftir 
stungusendingu Jökuls Elísabetar-
sonar en Henning Jónasson náði 
að minnka muninn undir lokin.

Jökull Elísabetarson átti góðan 
leik á miðjunni hjá Víkingi. „Við 
þurftum á þessum þremur stigum 
að halda og ætluðum okkur ekkert 
minna. Við vissum að þetta yrði 
mikil barátta og að eitt mark ætti 
að geta dugað. Okkar plön gengu 
alveg upp,“ sagði Jökull kátur 
eftir leikinn. „Við erum mjög 

sáttir við stöðu mála og að vera 
komnir með sjö stig eftir fjórar 
umferðir. Þetta er töluvert betri 
byrjun en í fyrra og við ætlum 
ekkert að falla heldur stefnum í 
efri hlutann,“ sagði Jökull, sem 
lék áður með KR eins og þeir Egill 
Atlason og Gunnar Kristjánsson 
en þessir þrír hefðu gert mikið 
fyrir KR-liðið í gær.

Teitur Þórðarson er á villigötum 
með KR-liðið, leikkerfið er ekki 
að ganga upp og liðið getur verið 
komið 11 stigum á eftir FH-ingum 
vinni þeir Fram í kvöld. 

 Víkingur er hins vegar í topp-
málum og öllum að óvörum í efri 
hluta deildarinnar.

Breytinga þörf hjá KR-ingum



Viltu leggja lið í 3-12 tíma á mánuði? 

Við óskum eftir sjálfboðaliðum í 
          sölubúðir á sjúkrahúsum

Um er að ræða 2-4 tíma vaktir, á daginn, kvöldin 
eða um helgar.

Nánari upplýsingar í síma 545 0408
og hjá sjalfbodamidlun@redcross.is

Margt smátt gerir eitt stórt!

Verið velkomin. 

FJARÐABYGGÐ

LdB FC Malmö tapaði 
sínum öðrum leik í röð í sænska 
kvennafótboltanum í gær þegar 
liðið tapaði 0-2 fyrir Djurgården 
á útivelli. 

Með LdB FC Malmö spila Ást-
hildur Helgadóttir og Dóra Stef-
ánsdóttir. Malmö fékk 16 af 18 
mögulegum stigum út úr fyrstu 
sex leikjum sínum en hefur nú 
tapað fyrir toppliðunum tveimur, 
Umeå IK og Djurgården. 

Ásthildur lék í 72 mínútur gegn 
Djurgården en Dóra kom inn á 
sem varamaður á 65. mínútu.

Tvö töp í röð 
hjá Malmö

Roger Federer segist sann-
færður um að hann geti farið með 
sigur af hólmi á Opna franska 
meistaramótinu í tennis sem 
hófst um helgina. Titillinn er sá 
eini sem þessi besti tenniskappi 
heims á eftir að vinna.

„Ég hef aldrei komið á Roland 
Garros jafn tilbúinn andlega. Ég 
er ekki lengur hræddur við þetta 
mót, ég er ekki hræddur við að 
þurfa að spila fimm sett, ég er 
ekki hræddur við að vera sigur-
stranglegastur og ég vil svo sannar-
lega vinna,“ sagði Federer.

Federer sigurviss

Derby County tryggði 
sér sæti í ensku úrvalsdeildinni á 
nýjan leik í gær þegar liðið lagði 
WBA í umspilsleik á Wembley, 1-0. 
Stephen Pearson sem skoraði eina 
mark leiksins á 61. mínútu eftir 
sendingu frá Giles Barnes.

Mikið var undir í leiknum enda 
talið 60 milljóna punda virði að 
komast upp um deild. Derby var 
síðast í úrvalsdeild árið 2002.

Derby County í 
úrvalsdeild

Fylkir og ÍA gerðu 2-2 
jafntefli á Fylkisvellinum í gær en 
mikið var um hátíðarhöld í Árbæn-
um þar sem heimamenn fögnuðu 
40 ára afmæli félagsins. 

Það var þó enginn hátíðarbragur 
á leikmönnum Fylkis, sem voru 
afskaplega lengi að koma sér í 
gang. Fyrir það fyrsta tókst Peter 
Gravesen að ná sér í gult spjald 
og svo beint rautt á tuttugu mínút-
um og léku því Fylkismenn einum 
manni færri lungann úr leiknum.

Þess utan gerðist ekki mikið 
fyrr en Jón Vilhelm Ákason skor-
aði fyrra mark ÍA. Það gerði hann 
eftir góðan undirbúning Króatans 
Vjekoslav Svadumovic sem var að 
spila sinn fyrsta leik með ÍA ásamt 
landa sínum, Dario Cingel. 

Tveimur mínútum síðar slapp 
Haukur Ingi einn í gegn en í stað 
þess að gefa boltann á Christi-
an Christiansen reyndi hann skot 
sjálfur sem fór framhjá. 

Valur Fannar Gíslason bætti fyrir 
það á 42. mínútu er hann skoraði 
fyrra jöfnunarmark Fylkis. Hann 
hóf þá sókn sjálfur með sendingu á 
Halldór Hilmisson, sem lék varnar-
menn ÍA grátt og gaf svo aftur út 
í teig á Val Fannar. Hann þrumaði 
knettinum í markið.

Skagamenn reyndu að nýta sér 
liðsmuninn í síðari hálfleik með því 
að færa menn framar á völlinn en 
við það misstu þeir yfirhöndina á 
miðjunni og Fylkismenn voru fyrir 
vikið hættulegri. 

Gestirnir komust engu að síður 
aftur yfir. Svadumovic var þar að 
verki með skoti af stuttu færi eftir 
laglega aukaspyrnu Bjarna Guð-
jónssonar.

Á 83. mínútu fær svo Christian 
boltann eftir innkast, keyrir á vörn 

ÍA og kemst framhjá fimm mönn-
um áður en hann afgreiðir knöttinn 
í netið. Glæsilegt mark.

Hann var svo aftur að verki á 
lokamínútunum er hann komst einn 
í gegn. Heimir Einarsson braut á 
honum og víti var dæmt. David 
Hannah fékk gullið tækifæri til að 
innsigla sigurinn en Páll Gísli Jóns-
son varði arfaslaka spyrnu hans.

„Ég er mjög svekktur,“ sagði 
Christian eftir leik. „Við spiluðum 
betur en þeir þrátt fyrir að vera 
manni færri. Ég var ánægður með 
markið mitt en ekki þegar vítið var 
dæmt. Ég átti að skora sjálfur en 
hikaði. Ég var svo tæklaður áður en 
náði að skjóta. Eitt stig er allt í lagi 
en ekki nógu gott að mínu mati.“

Guðjón Þórðarson var einn-
ig óánægður með að hafa ekki 
náð öllum þremur stigunum. „Við 
misstum mann út af vegna meiðsla 
og lékum manni færri síðasta kort-
erið. Þrátt fyrir það fengum við gott 
færi í lokin. Við getum við engan 
sakast nema okkur sjálfa,“ sagði 
Guðjón og átti þar við er Ragnar 
Leósson fékk frían skalla af stuttu 
færi en hitti ekki markið.

„Við nýttum okkur liðsmuninn 
ekki nógu vel og þurfum að sýna 
meiri rósemd í slíkri stöðu. Það er 
fullt af hlutum sem við getum bætt 
en miðað við hvernig leikurinn var 
er ég óánægður með að hafa ekki 
tekið þrjú stig í dag.“

Fylkir og ÍA gerðu 2-2 jafntefli á 40 ára afmælisdegi fyrrnefnda félagsins í Ár-
bænum í gær. ÍA lék manni fleiri í 70 mínútur en Fylkismenn brenndu af víti.
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VERKFRÆÐISTOFNUN
HÁSKÓLA ÍSLANDS

VETTVANGUR
RANNSÓKNA
Í VERKFRÆÐI VIÐ HÍ

MEISTARADAGUR VERKFRÆÐINNAR
FIMMTUDAGINN 31. MAÍ, KL. 13–18 Í VR-II, HJARÐARHAGA 2–6

DAGSKRÁ:
Sameiginlegur fundur í stofu V-158
13:00 –13:10 Setning: Sigurður Brynjólfsson, forseti Verkfræðideildar
13:10 –13:25 Stefán Sigurðsson, fulltrúi 30 ára verkfræðinga
13:25 –13:40 Rannveig Rist, fulltrúi 20 ára verkfræðinga

14:00–17:00 Meistaravarnir og kynningar á doktors- og meistaraverkefnum

17:00–18:00 Léttar veitingar og spjall

Aðgerðar-
rannsóknir
(V-158)

Jarðtækni
og greining
burðarvirkja
(V-157)

Orku- og 
umhverfis-
rannsóknir
(V-156)

Tölvusjón,
gagna- og 
áhættugreining
(V-155)

Doktors-
verkefni
(V-138)

14:00

14:45
15:00

15:45
16:00

Meistaravörn:
Jens Þórðarson
Spálíkön og bestun fyrir
lager endurnýtanlegra 
flugvélavarahluta.
Leiðb.: Páll Jensson.

Kaffi

Meistaraverkefni:
Hildur Sævarsdóttir
Grákassalíkön og 
rekstrarbestun orku-
notkunar í flutningaskipi.

Hulda Hallgrímsdóttir,
Leiðarbestun skipa – 
lágmörkun kostnaðar.

Guðbjörg Heiða 
Guðmundsdóttir
Áætlanagerð fyrir 
hámarkshagnað í íslenska 
þorskiðnaðinum.

Kaffi

Meistaravörn:
Arnaldur Gylfason
BioSequenceTools – A 
string algorithm library 
for applications in 
molecular biology.
Leiðb.: Guðmundur R. 
Jónsson og Daníel Fannar
Guðbjartsson.

Meistaravörn:
Davíð Rósenkrans 
Hauksson
Stíflugarðar með þétti- 
dúk – Hönnun og 
greining með tilliti 
til jarðskjálftaáraunar. 
Leiðb.: Sigurður Erlingsson 
og Atli Gunnar Arnórsson.

Meistaravörn:
Inga Rut Hjaltadóttir 
Lárétt stífni staura. 
Leib.: Bjarni Bessason 
og Jón Skúlason.

Meistaravörn:
Leifur Skúlason Kaldal
Yfirborðsbylgjumælingar
og ysjunarhætta. 
Leiðb.: Sigurður 
Erlingsson og Bjarni 
Bessason

Meistaraverkefni:
Björk Hauksdóttir
Burðarþolsgreining
á steinsteyptum vegg. 
Leiðb.: Bjarni Bessason 
og Per Golterman.

Meistaraverkefni:
Joseph Oyeniyi Ajayi
Grouting in Karahnjukar 
headrace tunnel with
emphasis on post 
grouting.
Leiðb.: Birgir Jónsson, 
og Björn A. Harðarson, 
Geotek.

Meistaravörn:
Ríkey Huld Magnúsdóttir
Forhitun bílvéla fyrir 
ræsingu.
Leiðb.: Halldór Pálsson.

Meistaravörn:
Jónas Ketilsson
Afkastageta háhita-
svæða: Reiknilíkan 
af Svartsengi.
Leiðb.: Magnús Þór 
Jónsson og Halldór 
Pálsson.

Meistaravörn:
Snjólaug Ólafsdóttir
Hydrogen Sulfide 
Concentration in 
Reykjavik City due 
to Emissions from
Geothermal Power Plants. 
Leiðb.: Sigurður Magnús
Garðarsson og Lúðvík 
Gústafsson, Umhverfissvið 
Reykjavíkurborgar.

Meistaravörn:
Eiríkur Gíslason 
Assessing avalanche
hazard in ski areas with 
the SAMOS 2D snow
avalanche model.
Leiðb.: Sigurður Magnús
Garðarsson, HÍ, Tómas 
Jóhannesson og Harpa 
Grímsdóttir, Veðurstofu.

Meistaravörn:
Sveinbjörn Jónsson
Flóðrakning með 
takmörkuðum gögnum.
Leiðbeinendur:
Sigurður Magnús
Garðarsson og
Hrund Ólöf Andradóttir.

Meistaravörn:
Erlingur Brynjúlfsson
Þrívíð endurbygging 
á hreyfingu útlima út
frá tvívíðri myndarunu.
Leiðb.: Jón Atli 
Benediktsson.

Doktorsverkefni:
Georges Guigay
Fire Safety Engineering: 
Experimental and 
numerical study of
under-ventilated fires.

Gísli Herjólfsson,
Hagnýt stýrikerfi 
byggð á tímasvörunum
kerfa á lokuðu formi.

Doktorsverkefni:
Fjóla Jóhannesdóttir
Hverjar eru líkurnar 
á að þú mjaðmarbrotnir?

Ketill Heiðar 
Guðmundsson
Hönnun, greining og 
bestun á rafsegulvökva 
bremsu.
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Rafael Benitez hefur 
sagt Peter Crouch að hann eigi 
framtíð fyrir sér hjá Liverpool. 
Craig Bellamy verður líklega 
seldur í sumar og tveir fram-
herjar koma væntanlega til fé-
lagsins, sem ætlar sér að stokka 
upp í herbúðum sínum í sumar. 
Samuel Eto´o er talinn vera efstur 
á óskalista Benitez en hann lýsti 
yfir aðdáun sinni á Liverpool í 
síðustu viku.

„Benitez sagði mér að ég væri í 
áætlunum hans og það dugar mér. 
Hjá Liverpool er alltaf mikil sam-
keppni um stöður, sérstaklega 
þegar stjórinn breytir mikið til,“ 
sagði Crouch en Robbie Fowler er 
farinn frá félaginu auk fleiri leik-
manna.

Ég verð áfram 
hjá Liverpool

 Lewis Hamilton var 
bannað að reyna að gera atlögu að 
sigri í Formúlu 1 kappakstrinum 
í Mónakó um helgina. Hamilton 
lenti í öðru sæti á eftir félaga 
sínum hjá McLaren, Fernando 
Alonso.

Ron Dennis, liðsstjóri McLaren, 
sagði að hann hefði „í raun þurft 
að ákveða fyrir fram hver ynni í 
Mónakó“ og Hamilton sættir sig 
við sinn hlut.

„Ég verð að lifa með þessu. Ég 
er ökuþór númer tvö, þannig er 
það bara,“ sagði Hamilton, sem 
vakið hefur verðskuldaða athygli 
með frábærum árangri í upphafi 
keppnistímabilsins.

Meinað að berj-
ast til sigurs

 Cleveland minnkaði muninn í 
2-1 í einvíginu gegn Detroit Pist-
ons í úrslitum austurdeildarinn-
ar í NBA með 88-82 sigri í fyrri-
nótt. LeBron James var allt í öllu 
hjá Cleveland, hann skoraði 32 
stig, hirti 9 fráköst og gaf 9 stoð-
sendingar og hreinlega bjargaði 
Cleveland frá glötun í úrslitunum.

„Maður þroskast og lærir með 
hverjum leik og þessi var líklega 
einn sá stærsti í sögu félagsins,“ 
sagði James eftir leikinn og fékk 
um leið hrós frá þjálfara sínum, 
Mike Brown. „LeBron tók okkur 
á herðar sér og bar okkur til sig-
urs,“ sagði Brown um hinn 22 
ára gamla James, sem sýndi allar 
sínar bestu hliðar í leiknum.

Cleveland vann 
lykilsigur



FRJÁLSAR
TÓPASÁSTIR!

TÓPAS TIL FÓLKSINS

Til hvers að lifa lífinu ef öllum líður illa?



Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500     Akureyri: Hofsbót 4, s: 462 3504     Egilsstaðir: Miðvangur 1, s: 471 2954
Opið virka daga 10-18 og laugardaga 11-15

ÞAR SEM FAGMENNSKA OG FJÖLBREYTNI FARA SAMAN
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„Við köllum okkur Stokkana sem 
á færeysku þýðir meðal ann-
ars prjónapinnar,” segir Marína 
Svabo Ólason snyrtifræðingur, 
„róari“ og formaður.

Undanfarin fimm ár hafa fær-
eyskar konur, sem eru saman í 
saumaklúbbi, rúllað upp kapp-
róðrakeppni Sjómannadagsins. 
Mega sín lítils rammir en klaufa-
legir Íslendingar gegn þessu fær-
eyska kvennaliði sem samstillt 
klýfur yfirborð sjávar á sínum 
róðrabát. Bergur Þorkelsson hjá 
Sjómannadagsráði segir þær búa 
yfir einstaklega flottu róðralagi 
og séu samtaka. „Stigsmunur er að 
sjá þær róa miðað við hin liðin.”

Róðrakeppnin er árlegur við-
burður og fer fram klukkan tvö 
á sjómannadag sem er að þessu 
sinni 3. júní. Þegar hafa níu lið 
skráð sig til keppni: JPV útgáfa, 
Grandi, Sjómannsdætur, Sjó-
mannssynir, Hansen landshöfð-
ingi og fleiri lið. En ef einhver 
ætlar að veðja ráðleggur Frétta-
blaðið þeim sem þykir vænt um fé 
sitt að setja peninginn á færeyska 
saumaklúbbinn.

Lið Stokkanna skipa þær Mar-
ína, Leila Arge – búningaklæð-
skeri í Þjóðleikhúsinu, Palma 
Rasmussen – leiðbeinandi á leik-
skóla, Elín Svarrer Wang – tann-
læknir, Jutta Mikladal - vinnur 
á frístundaheimili, Anna Eiríks-
dóttir – markaðsdeild Kaupþings 
og Majbritt Haraldsson – sjúkra-
liði/innköllunarstjóri á kvenlækn-
ingadeild.

Marína er formaður og hin hóg-
værasta, vill ekki gera of mikið úr 
hæfileikum Stokkanna og bendir 
á að róðrakeppni sé þjóðaríþrótt 
Færeyinga:

„Okkur finnst við ekki merki-
legar. Þú ættir að sjá þá úti í Fær-

eyjum. Þar eru allir mjög spenntir 
fyrir kappróðri. Þar þekkjast ekki 
blandaðar áhafnir, heldur skiptist 
í kvenna- og karlalið auk þess sem 
róið er á ýmsum stærðum báta. 
Við vorum tvær í hópnum sem 
höfðum prófað þetta og þannig 
kom þetta til, í spjalli okkar á milli 
í saumaklúbbnum.”

Að sögn Marínu eru ekki mikl-
ar æfingar sem fylgja þátttöku. 
Enda bátarnir ekki sjósettir nema 
tveimur til þremur vikum fyrir 
keppni. Flestar hafa færeysku 
konurnar verið hér um nokkurra 
ára skeið, allt upp í 18 ár, og stund-
um koma nýjar inn.

„Eins og núna, ein okkar er 
ófrísk og þá fundum við bara unga 
stelpu sem er nýkomin til landsins 
og ætlar í skóla. Giskaðu nú bara 
einu sinni,” segir Marína aðspurð 
hvað hafi valdið því að þær eru 
búsettar á Íslandi:

„Elta einhvern yndislegan og 
fallegan Íslending. Að sjálfsögðu. 
Þeir eru svo flottir.”

Marína segir þær í Stokkun-
um ekki vera íþróttakonur – nema 
einu sinni á ári. Í róðrakeppninni. 
Segir að ræðarar verði að hafa ein-
hverja vöðva en aðallega er snýst 
þetta um að vera samtaka.

„Ég geri mér fyllilega grein fyrir 
því að það eru ákveðnar andstæður 
í rokki og barnafötum. Fötin eru 
hins vegar þess eðlis að þetta pass-
ar vel saman. Þetta eru virkilega 
rokkuð og kúl barnaföt og ef þú vilt 
ekki að barnið þitt verði nörd frá 
fyrsta degi þá eru þessi föt málið,“ 
útskýrir útvarpsmaðurinn Hermann 
Fannar Valgarðsson, betur þekktur 
sem Hemmi feiti á X-inu, sem ný-
lega venti sínu kvæði í kross og hóf 
að selja barnaföt á netinu. 

Hemmi tryggði sér umboð-
ið hér á landi fyrir Stardust-vöru-
merkið frá Bretlandi, en um er að 
ræða sérhannaðan og fjölbreyttan 
barnafatnað með ákveðnu „fönk-
uðu“ yfirbragði eins og Hemmi vill 
meina. Sjálfur er hann nýbakaður 

faðir en það var einmitt væntanlegt 
föðurhlutverk sem ýtti honum út í 
hinn nýja bransa.

„Eftir að við vissum að barn væri 
á leiðinni fór ég að kanna markaðinn 
í barnafötunum og ég datt eiginlega 
fyrir slysni inn á þessa bresku síðu. 
Fljótlega komst ég einhvern veginn 
í samband við konuna sem hannar 
fötin úti í Bretlandi og þá varð ekki 
aftur snúið,“ segir Hemmi.

Auk þess að sinna útvarps-
mennskunni rekur Hemmi eigið 
hugbúnaðarfyrirtæki svo að það 
voru hæg heimatökin þegar að því 
kom að setja upp heimasíðu.

„Ég byrjaði á að panta nokkrar 
flíkur að utan og bar þær undir kon-
una og saumaklúbbinn. Þær urðu 
líka svona voðalega hrifnar þannig 

að ég pantaði meira. Og síðan hefur 
þetta undið smám saman upp á sig,“ 
segir Hemmi en tekur þó fram að 
hann sé ekki orðinn ríkur á uppá-

tækinu, ekki enn sem komið er. „En 
ég hef ofsalega gaman af þessu og 
það er það sem skiptir máli“ segir 
Hemmi.

Hemmi selur barnaföt á netinu

„Ég segi það sem gamall flug-
stjóri að það er alveg eins öruggt 
að fljúga inn Ísafjarðardjúp eins 
og til Akureyrar eða Reykjavíkur. 
Veðurskilyrðin eru hins vegar 
þannig fyrir vestan að það er ekki 
eins oft flogið þangað,“ segir sál-
fræðingurinn og fyrrverandi flug-
stjórinn Rúnar Guðbjartsson, sem 
hyggst reyna að losa Vestfirðinga 
við flughræðslu fyrstu helgina í 
júní.

Þetta er í annað sinn sem Rúnar 
fer vestur með námskeiðið en 
hann hefur þegar hjálpað Norð-
lendingum og höfuðborgarbú-
um að losa sig við þennan hvim-
leiða kvilla, sem óneitanlega getur 
reynst fólki erfiður ljár í þúfu á 
tímum flugaldar. „Helmingurinn 
af þessu er sálfræðiþátturinn og 
þá beiti ég svokallaðri hugrænni 

atferlismeðferð,“ segir 
Rúnar sem reynir þá að fá 
þátttakendur til að breyta 
viðhorfum sínum þegar 
það fær sér sæti í flugvél. 
„Grunnhugsunin er sú að 
fólk hugsar að það verði 
að vera öruggt eða að það 
verði að vera við stjórn-
völinn,“ segir Rúnar. „Fólk 
lærir að tala á móti full-
yrðingum sínum á öðrum 
nótum eins og að það óski 
sér að vera öruggt,“ út-
skýrir Rúnar.

Síðari hluti námskeiðs-
ins er ekki síður mikilvægur en 
þá breytist Rúnar úr sálfræðingi í 
reynslubolta úr flugheimum. „Ég 
fer þá nákvæmlega í það hvernig 
flugið virkar enda er fólk oft hrætt 
við það sem það þekkir ekki,“ út-

skýrir Rúnar sem fer 
út í minnstu smáat-
riði og fá þátttakendur 
meðal annars nasasjón 
af því hvernig hreyfl-
ar flugvélanna virka 
og hvernig flugmenn 
reikna út varaelds-
neyti. Hann tekur þó 
skýrt fram að þessar 
útskýringar fari allar 
fram á mannamáli 
þannig að allir viti út í 
hvað þeir eru að fara.

Rúnar segist finna 
fyrir miklu þakklæti 

vegna þessa framtaks síns enda 
hafi margir þeirra sem sækja þau 
ekki ferðast með flugvél í mörg 
ár. „Og þeim sem ekki komast má 
kannski benda á að ég hef líka 
tekið fólk í einkatíma.“

Kennir Vestfirðingum að 
losna undan flughræðslu

„Krua Thai á Tryggvagötunni. 
Bara góður matur og stutt að 
fara.“

Gó› rá› og gagnlegar uppl‡singar
um heita vatni›

www.stillumhitann.is





Sums staðar er samkennd ná-
granna mikil og félagslíf og 

dagleg samskipti þeirra á milli í 
miklum blóma. Annars staðar veit 
fólk varla af nágrönnum sínum 
og vill hafa það þannig. Svo getur 
þetta breyst. Núna virðist mér til 
dæmis að samvitund og samstaða 
íbúa við Njálsgötuna á milli Bar-
ónsstígs og Snorrabrautar sé tals-
vert meiri en hún var árin sem ég 
bjó á efstu hæðinni á Njálsgötu 74, 
húsi sem fyrirhugað er að gera að 
athvarfi fyrir heimilislausa. 

tímann sem ég bjó þar 
þurfti ég ekki í eitt einasta skipti að 
eiga samskipti við neinn nágrann-
anna. Nú virðist þarna hins vegar 
vera komið nátengt samfélag fólks 
um bætt og fegurra mannlíf akk-
úrat á þessum bletti höfuðborgar-
innar, samfélag sem undanfarið 
hefur verið iðið við að benda á þá 
aðför borgaryfirvalda að hinu göf-
uga mannlífi, sem þarna virðist 
hafa myndast virkt íbúalýðræði 
um að rækta og styrkja, sem í því 
er fólgin að koma ógæfufólki fyrir 
í einu húsanna.

er reyndar ekki alveg rétt 
að ég hafi ekki átt nein samskipti 
við neinn nágrannanna. Á jarðhæð 
þessa húss bjó nefnilega um tíma 
fíkniefnasali sem ég deildi stiga-
gangi með og varð fljótt málkunn-
ugur. Um þessar mundir reykti 
hann sig skakkan á Austurvelli í 
Íslandi í dag undir vökulum augum 
Jóns Ársæls, þannig að það er ekki 
beinlínis eins og hann hafi farið 
leynt með neyslu sína. Ekki varð 
ég var við mikil mótmæli gegn bú-
setu hans þarna þótt hver maður 
með sjónvarp, augu í hausnum 
og lágmarksraunveruleikateng-
ingu hefði átt að geta áttað sig á 
því hvað þarna væri á seyði, enda 
gestagangurinn hjá honum ekkert 
venjulegur.

rekur mig minni til þess að 
nokkurn tímann hafi hlotist af því 
ónæði á leikskólanum Barónsborg 
að í fimmtán metra fjarlægð frá 
rólunum þar færi fram umfangs-
mikil fíkinefnasala. Nú hafa íbúar 
svæðisins hins vegar gríðarlegar 
áhyggjur af því að þar leggist allt 
uppeldisstarf niður í kjölfar þess 
að útigangsmenn fái húsaskjól í 
íbúðinni þar sem hverfisdílerinn 
bjó áður.

er þó rétt að láta íbú-
ana njóta sannmælis. Þeir eru, eins 
og fram hefur komið, alls ekki á 
móti því að heimilislausir fái heim-
ili. Bara ekki í götunni þeirra.

Góðir grannar

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi
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