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ELDGOS „Við búumst frekar við að það 
dragi jafnt og þétt úr þessu gosi – nema 
það bætist við ný kvika neðan frá,“ 
segir Freysteinn Sigmundsson, jarð-
eðlisfræðingur um gosið sem hófst í 
Grímsvötnum á laugardag.

Krafturinn í gosinu í Grímsvötnum 
nú er talinn vera um tífalt meiri en í 
síðasta gosi í eldstöðinni árið 2004. 
Þótt mikið hafi dregið úr gosinu í gær 
var það samt enn mjög öflugt og auk 
þess stöðugt að sögn Freysteins. „Gos-
mökkur yfir tíu kílómetra hæð getur 
haldið áfram búa til ský sem aska 

dreifist úr yfir stór svæði á Íslandi,“ 
segir hann.

Freysteinn segir að haldi gosið áfram 
af sama styrkleika og í gær megi búast 
við því, miðað við veðurspár, að aska 
berist suður til Evrópu.

Óhemju öskufall var í fyrrinótt og í 
gærmorgun allt frá Öræfum að Kirkju-
bæjarklaustri. Þjóðvegur 1 er lokaður 
frá Vík í Mýrdal að Freysnesi. Mikið 
af búpeningi var úti við og ekki hægt 
að huga að honum fyrr en nokkru eftir 
hádegi í gær. Virtust skepnurnar sleppa 
ótrúlega vel úr þessum hamförum.

Mánudagur
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Barnvæn kommóða  eftir bandaríska vöruhönnuðinn Peter 
Bristol hefur vakið athygli. Meðal annars er bent á hana á 
vefsíðunni dezeen.com. Skúffur kommóðunnar eru að lögun 
eins og það sem í þeim á að geyma. Ein skúffa eins og sokkur, 

önnur eins og bolur og þriðja eins og buxur í laginu.

Snorri Þórðarson Reykdal sýnir magnara, bókaskáp og bakka á vorsýningu Iðnskólans í Hafnarfirði.

Mínimalískur 
magnari

H eyrnartólamagnari, bókaskápur og bakki eru meðal verka Snorra Þórðarsonar Reykdal á vorsýningu 
Iðnskólans í Hafnarfirði, sem var 

opnuð á laugardaginn. „Ég hannaði heyrnar-
tólamagnara vegna þess að ég hef áhuga á 
hljómtækjum. Þetta var nógu lítið verk-
efni til að ég gæti ráðið við það sjálfur,“ 
segir Snorri sem naut þó liðsinnis Guð-
laugs Kristins Óttarssonar við hönnunina. 
„Magnarinn er úr eik og mjög mínimal-
ískur. Ég ætlaði fyrst að gera eitthvað 
öðruvísi en svo varð hann einfaldari með 
hverri skissu. Mig langaði að eiga þetta 
sjálfur.“

Þegar Snorri kláraði magnarann í vetur 
vantaði hann verkefni og hannaði því 
bókaskáp. „Þetta er einfaldlega eitthvað 

sem vantaði inn á heimilið. Við erum mikið 
bókafólk.“

Snorri hannaði einnig bakka. Hann fékk 
það verkefni að hanna hlut sem innihéldi að 

minnsta kosti tvö grunnform. „Ég sá fyrir mér 
að ég gæti gert hlut úr kassa og hring svo ég 

gerði morgunverðarbakka. Bakkinn sjálfur er 
kassi og hringir fyrir diska,“ upplýsir Snorri og 

bætir við að bakkinn sé með lausum eggjabikar. 
Vorsýningin stendur til 29. maí í Iðnskólanum í 

Hafnarfirði.

martaf@frettabladid.is

Cobb kolagrillin fengu disa verðlaunin 2007 

 

     Tilvalið kolagrill í ferðalagið, bátinn eða pallinn. Sparneytið á kol, 

aðeins 8-12 kolamolar duga fyrir steikingu. Hægt að staðsetja á borði   

 meðan grillað er þar sem grillið hitnar ekkert að utanverðu. 
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Valhöll fasteignasala hefur til sölu glæsilegt 
einbýlishús á einstakri útsýnislóð við Elliðavatn.

F asteignin er 272 fermetrar auk 48 fermetra inn-byggðs bílskúrs. Allar innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar frá Stíganda. Hiti er í öllum gólfum og Inbus hita- og ljósastýringarkerfi er í húsinu. Því er stýrt með snertiskjáum. Góð lofthæð er í húsinu og á gólfum eru flísar og plankaparket.
Komið er inn í forstofu með rúmgóð f ká

neðri hæðinni með sérsmíðuðum skápum. Fimm rúm-góð svefnherbergi eru á neðri hæð auk baðherbergis með baðkari, stórri innréttingu með granítplötu, hand-klæðaofni og veggsalerni. Við stigahol er gengt út á ver-önd. Steyptur stigi er upp á efri hæð með næturlýsingu.Á efri hæðinni eru stofa og eldhús í samliggjandi rými með mikilli lofthæð og innfelldri lýsingu. Úr stof-unni er gengt út á suðursvalir. Stórir gluggar eru með útsýni yfir Elliðavatnið, Bláfjöllin og yfir til Esjunnar. Eldhúsið er með eikarinnréttingu með eyju granít

Einbýli á útsýnislóð
Af efri hæð er útsýni yfir Elliðavatn, Bláfjöll og til Esjunnar.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNIMeira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi

Kringlukast
Opið 10–18.30

Síðasti dagurinn

20–50% afsláttur

Nýtt kortatímabil

viðarparket
Verðdæmi:
Eik 3ja stafa kr. 3.990 m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

■ 0 - 20.000 fet
■ 20 - 35.000 fet
■ 35 - 55. 000 fet

Öskuspá á hádegi

HUGAÐ AÐ FÉNU Mannskapur frá Múlakoti á Síðu, austan Kirkjubæjarklausturs, hugaði að fé sínu eftir að rofaði til af feikilegum öskubyl síðdegis í gær. Mennirnir voru með rykgrímur fyrir vitum eins og allir sem ætluðu 
að vera á ferli fyrir austan í gær. Hannes Jónsson á Hvoli í Fljótshverfi segir fé sitt hafa verið órólegt síðustu þrjá dagana fyrir gosið. „Þær fundu eitthvað á sér. Þær eru séðar,“ segir Hannes. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ELDGOS Allt útlit var í gærkvöldi 
fyrir að loftrýmið yfir Keflavík-
urflugvelli yrði lokað áfram í dag, 
en þó virtist möguleiki á að hægt 
yrði að opna Akureyrarflugvöll 
fyrir millilandaflugi.

„Við ætlum að vera klár í það, 
ef á þarf að halda, en flugfélögin 
verða að vísu að taka sínar rekstr-
arlegu ákvarðanir,“ segir Ásgeir 
Pálsson hjá Isavia, sem annast 
rekstur flugvalla á Íslandi.

Hann var í gærkvöld að hefja 
undirbúning að því að Akureyrar-
flugvöllur verði opinn í dag, en 
tók fram að allar spár geti breyst 
hratt.

Ákvarðanir um flug eru teknar 
með hliðsjón af spá bresku veður-
stofunnar um dreifingu öskunnar 
í háloftunum, en sú spá er meðal 
annars byggð á upplýsingum frá 
Veðurstofu Íslands og uppfærð á 
sex tíma fresti. - gb

Litlar líkur á flugumferð um Keflavík í dag vegna öskuskýsins:

Mögulega hægt að fljúga til Akureyrar

Óhemju öskufall í kröftugu eldgosi
Eldgos sem hófst í Grímsvötnum á laugardag var enn mjög öflugt í gær. Þótt nokkuð hafi dregið úr kraftinum mun aska geta dreifst 
víða um land og jafnvel borist til Evrópu síðar í vikunni. Búpeningur vestur og suður af eldstöðinni stóð af sér gríðarmikið öskufall.

 „Þótt þetta hafi sloppið til núna 
ætla ég rétt að vona að fáum ekki 
meira af slíkri ofankomu,“ sagði 
Hannes Jónsson, bóndi á Hvoli í 
Fljótshverfi.

Á Núpum í Fljótshverfi, austan 
Kirkjubæjarklausturs, voru ferða-
menn innlyksa í öskubylnum fram 
yfir hádegi. Ösku varð vart víða um 
land, allt frá Vestmannaeyjum norð-
ur til Akureyrar og frá Hornafirði 
til Reykjavíkur, sem í gærkvöldi var 
hulin dökku ösku mistri sem lagði 
vestur yfir landið.

Talið er að gossprungan í Gríms-
vötnum sé fremur stutt, aðeins nokkur 
hundruð metrar. Magnús Tumi Guð-
mundsson jarðeðlisfræðingur segir 
líklegast að mesti krafturinn verði úr 
eldgosinu  eftir nokkra daga. Sú gos-
virkni sem þá verði eftir hafi líkleg-
ast aðeins áhrif í kring um eldstöðina 
á Vatnajökli.

„Þetta er einfaldlega eðli þessara 
gosa, flest gos eru öflugust til að byrja 
með, en svo dregur úr þeim þar til þau 
lognast út af,“ segir Magnús Tumi.
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SPURNING DAGSINS

FÓLK Guðríður Guðbrandsdótt-
ir, íbúi í Furugerði 1, er 105 ára í 
dag. Hún fæddist á Spágilsstöðum 
í Dalasýslu 23.05.1906, sú sjötta 
í röðinni af ellefu systkinum. 
Lengst af vann hún fyrir sér sem 
vinnukona, við hreingerningar 
og þvotta, auk þess að selja eigið 
prjónles. 

Hún er vel ern, þótt sjónin sé 
farin að daprast, stundar leik-
fimi tvisvar í viku og tekur þátt í 
félagsstarfi eldri borgara.

Spurð hvað hafi breyst mest á 
þessum 105 árum segir Guðríður: 
„Ég held það muni nú mest um raf-
magnið. Það létti lífið ansi mikið 
hjá fólki eins og mér sem vann við 
hreingerningar og þvotta.“ 
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Fagnar 105 ára afmæli:

Fer í leikfimi 
tvisvar í viku

VEL ERN Guðríður Guðbrandsdóttir er 
105 ára í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÍRAK, AP Síðustu herdeildir Breta 
fóru frá Írak í gær og er aðild 
þeirra að hernaði í landinu því 
formlega lokið.

Flestar herdeildir Breta fóru 
frá landinu í júlí 2009 en sjóher-
inn var áfram með þjálfun fyrir 
íraska hermenn. Þegar mest lét 
voru 46 þúsund breskir hermenn í 
landinu.

Yfirmenn hersins minntust í 
gær þeirra 179 bresku hermanna 
sem létust á þeim átta árum sem 
herinn var staðsettur í Írak.

Sprengjuárásum hefur fjölg-
að mikið í Írak í þessum mánuði 
og létust að minnsta kosti sext-
án í slíkum árásum í Bagdad um 
helgina.   – þeb

Tímamót hjá breska hernum:

Farinn frá Írak

LÍBÍA, AP Evrópusambandið hefur 
opnað skrifstofu í Bengazi í Líbíu 
og þannig stofnað til formlegra 
tengsla við uppreisnarmenn þar í 
landi.

Catherine Ashton, yfirmaður 
utanríkis- og öryggismálastefnu 
ESB, fór til Bengazi í gær. Hún 
opnaði skrifstofuna og lofaði lang-
varandi stuðningi við lýðræði í 
Líbíu. Hún ræddi einnig við leið-
toga uppreisnarmannanna.

Nató hefur aukið aðgerðir sínar 
í landinu um helgina og voru 49 
loftárásir gerðar á laugardag.  – þeb

Aðgerðir hertar í Líbíu: 

ESB opnar skrif-
stofu í Bengazi

FRAKKLAND, AP Kona, sem hefur 
sagt frá því að Dominique 
Strauss-Kahn hafi beitt hana kyn-
ferðislegu ofbeldi fyrir átta árum, 
hefur ákveðið að kæra hann ekki.

Lögfræðingur hennar greindi 
frá þessu fyrir helgi. Hann sagði 
að hún vildi ekki tengja mál sitt 
við það mál sem hann er ákærður 
fyrir í Bandaríkjunum nú.

Strauss-Kahn var sleppt úr 
fangelsi í New York fyrir helgi 
gegn tryggingu. Hann bíður rétt-
arhalda vegna tilraunar til nauðg-
unar.  – þeb

Varð fyrir áreiti fyrir sjö árum:

Mun ekki kæra 
Strauss-Kahn

Matthías, ertu byrjaður að 
leita að orðum sem ríma við 
„Grímsvötn“?

„Nei, ég hugsa að ég verði alveg 
rólegur með það og fari ekki að 
starta neinu trendi.“

Söngvarinn Matthías Matthíasson flutti 
lagið Eldgos, sem fjallaði um gosið í Eyja-
fjallajökli, svo eftir var tekið í forkeppni 
Eurovision fyrr á árinu.

SJÁVARÚTVEGUR Frumvarp sjávarútvegsráðherra 
um breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu getur 
ekki orðið grundvöllur að sátt um rekstrargrunn 
sjávarútvegsins. Þvert á móti mun það kalla fram 
áframhaldandi deilur á komandi árum og verða til-
efni stöðugra breytinga á kerfinu. Þetta er mat Sam-
taka atvinnulífsins, Samtaka fiskvinnslustöðva og  
Landssambands íslenskra útvegsmanna sem þó lýsa 
yfir samstarfsvilja við stjórnvöld.

Samtökin hafa sent sjávarútvegsráðherra umsögn 
sína um frumvarpið. Þar segja þau ekkert að finna í 
frumvarpsdrögunum sem líklegt sé til að bæta hag 
þeirra fyrirtækja sem starfa í sjávarútvegi. Það og 
fyrirsjáanleg átök séu ólíkleg til að leiða til nokk-
urs annars en verri afkomu greinarinnar og um 
leið rýra hag fyrirtækjanna, fólksins sem hjá þeim 
starfar, þjónustuaðila, sveitarfélaga og þjóðarinnar 
allrar.

Þá eru frumvarpsdrögin sögð ganga þvert á ítrek-
aðar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar um að skapa 
sjávarútveginum góð rekstrarskilyrði til lengri 
tíma.

Loks lýsa samtökin miklum áhyggjum vegna þess 

að ekkert mat er lagt á hugsanlegar afleiðingar 
af ákvæðum þessara frumvarpsdraga en von er á 
úttekt hagfræðinganefndar um áhrif frumvarpsins 
í lok mánaðarins.   - mþl

SA, SF og LÍÚ mótmæla frumvarpi sjávarútvegsráðherra:

Frumvarpið ávísun á áralangar deilur

UMDEILT FRUMVARP Lítil sátt ríkir um frumvarp sjávarútvegs-
ráðherra en þessa dagana skila hagsmunasamtök og aðrir af 
sér álitsgerðum um frumvarpið.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SAMSKIPTI Bréf sem Íslandspóstur 
sendi á heimili landsmanna í síðasta 
mánuði vegna fyrirhugaðra breyt-
inga á útburðarþjónustu kostuðu 
fyrirtækið um 960 þúsund krónur. 
Í kostnaðinum felst efniskostnað-
ur við um 60 þúsund bréf, umslög, 
prentun og ísetning. Kostnaður við 
útburð er undanskilinn í tölunni. Í 
bréfunum var tilkynnt að frá 15. 
maí yrði hætt að bera út póst til 
þeirra sem ekki væru með nafn sitt 
sýnilegt á bréfalúgu eða póstkassa 
heimilis síns. Pósturinn hefur nú 
frestað breytingunum. 

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) 

beindi þeim tilmælum til Ísland-
spósts að fresta breytingunum eftir 
að kvartanir höfðu borist. Í tilkynn-

ingu frá PFS segir að stofnunin 
muni á næstu vikum vinna úr þeim 
athugasemdum sem borist hafa og 
skera úr um lögmæti þess að merk-
ing viðtakanda á bréfkassa sé for-
senda fyrir útburði. 

Anna Katrín Halldórsdóttir, 
framkvæmdastjóri markaðs- og 
sölusviðs, segir Íslandspóst ekki 
hafa tekið ákvörðun um hvernig 
almenningur verði látinn vita um 
hvort eða hvenær nýjar útburðar-
reglurn taki gildi. „En við komum 
því á einhvern hátt til fólks að þetta 
tekur gildi, ef til þess kemur,“ segir 
Anna Katrín.   - sv

Pósturinn frestar breytingum á póstburðarþjónustu um óákveðinn tíma: 

Bréf Póstsins kostuðu tæpa milljón

SETT Í PÓST Fyrirhugaðar áætlanir Íslands-
póst fólu í sér að þeir sem ekki væru 
með merkta póstkassa eða bréfalúgur 
fengju ekki póstinn sinn frá og með 15. 
maí síðastliðnum.   FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Fólk sem þjáist af lungnasjúkdómum, t.d. astma, 
getur fengið berkjubólgur sem vara í marga daga og 
lýsa sér í hósta, uppgangi og öndunarerfi ðleikum

Tilfi nning um aðskotahlut
Augnsærindi

kláði

blóðhlaupin 
augu

Útferð og 
tárarennsli

Skrámur á 
sjónhimnu

Bráð 
augnbólga

ljósfælni

Nefrennsli og 
erting í nefi 

Særindi í hálsi 
og hósti

Utandyra
■ Séu öndunarfæragrímur ekki 

tiltækar má nota vasaklút eða 
annan klæðnað sem heldur 
stærri ögnum frá.

■ Ráðlagt að nota hlífðargler-
augu.

■ Gjóskan getur verið varasöm 
vegna eldinga.

Innandyra
■ Börn og þeir sem eru með 

öndunarfærasjúkdóma 
skulu halda sig innandyra. 

■ Loka gluggum og hækka í 
ofnum til að draga úr því að 
ryk smjúgi inn. Hugsanlega þarf 
að þétta glugga.

■ Nota öndunar-
færagrímur 
utanhúss. 
Æskilegt að nota 
hlífðarföt.

„Við ráðleggjum fólki að vera ekki mikið úti við, 
að minnsta kosti ekki þeir sem eru viðkvæmir,“ 
segir Árný Sigurðardóttir hjá Heilbrigðiseftir-
liti Reykjavíkur. Öskuský frá Grímsvötnum var 
komið til höfuðborgarsvæðisins í gær og vissara 
að sýna varúð.

„Eftir því sem jarðfræðingar segja er að vísu 
ekki mikið af hættulegum efnum í þessu, en það 
breytir því ekki að þetta er ertandi ef þetta berst 
í augu og öndunarfæri. Fólk ætti að minnsta kosti 
að passa sig á að vera ekki að erfiða mikið úti við. 
En ef fólk þarf að vera lengi úti við væri ráðlegt að 
vera með grímu,“ segir Árný.

„Maður finnur þetta í augunum og bryður þetta 
í tönnunum. En veðurspáin er hagstæð eins og 
er, svo vonandi fýkur þetta burt í nótt. Þetta á að 
blása á haf út.“  - gb

Útivera er óráðleg
Grátt öskuský frá Grímsvötnum var komið til höfuðborgarsvæðisins í gær-
kvöldi. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur ráðleggur fólki að vera ekki mikið úti við.

ÖSKUGRÁTT MISTUR Íbúar á höfuðborgarsvæðinu urðu varir 
við öskufall og ertandi andrúmsloft í gærkvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Konan sem varð fyrir alvar-
legri árás eiginmanns síns í 
síðustu viku er látin. Hún hét 
Hallgerður Valsdóttir, var 
fædd árið 1967 og til heimil-
is að Prestastíg í Grafarholti. 
Hún hafði legið þungt hald-
inn á gjörgæsludeild síðan á 
sunnudaginn síðasta, var hald-
ið sofandi í öndunarvél. Hún 
lést svo eftir hádegi í fyrradag.

Eiginmaður Hallgerðar er í 
gæsluvarðhaldi vegna málsins 
og á yfir höfði sér ákæru fyrir 
morð. Hann hefur borið við 
minnisleysi í skýrslutöku hjá 
lögreglunni  

Lést eftir árás 

Ungur drengur 
lést eftir slys
Drengurinn sem var fluttur á 
gjörgæsludeild Barnaspítala 
Hringsins á laugardag eftir 
sundlaugarslys á Selfossi lést 
í gærdag. 

Drengurinn, sem var á 
sjötta aldursári, fannst með-
vitundarlaus á botni innilaug-
arinnar í Sundhöll Selfoss. 
Ekki er unnt að greina frá 
nafni drengsins að svo stöddu. 
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Súluritið sýnir ávöxtun leiðar 1 hjá eignastýringu MP banka 2003-2010.  
Leið 1, varfærin stýring, má fjárfesta í skuldabréfum 50-100% og hlutabréfum 0-50%.  
Öll innlend hlutabréf leiðarinnar voru seld fyrir mitt árið 2008.  
Starfsfólk eignastýringar hefur vakandi auga fyrir nýjum tækifærum sem kunna að 
myndast á hlutabréfamarkaði á næstunni. 
Meðalverðbólga er 6,4% á síðustu 8 árum.

14,4%

ÁRANGUR 
OKKAR TALAR 
SÍNU MÁLI

Meðalávöxtun á síðustu 8 árum*
MP banki hefur langa reynslu af eignastýringu fyrir einstaklinga, félög og 
sjóði. Aðferðafræði eignastýringar MP banka hefur skilað viðskiptavinum 
framúrskarandi árangri óháð markaðsaðstæðum hverju sinni.

Kynntu þér eignastýringu MP banka á www.mp.is eða hafðu samband í 
síma 540 3200.

 

Meðalávöxtun er 14,4% á síðustu 8 árum.*

* Nafnávöxtun eignastýringarleiðar 1, 2003-2010 skv. útreikningi MP banka. Ávöxtun 
miðast við söfn í stýringu allt árið. Ávöxtun er sýnd án þóknana en þær eru mismunandi 
eftir stærð safna. Um 65% viðskiptavina eignastýringar MP banka eru nú í leið 1. Athugið 
að ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð.
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ELDGOS Í GRÍMSVÖTNUM

Eldgosið sem hófst í Grímsvötnum 
undir Vatnajökli á laugardagskvöld 
flokkast með stærri gosum í þess-
ari virku gosstöð, og er margfalt 
öflugra en bæði síðasta gos í Gríms-
vötnum og gosið í Eyjafjallajökli í 
fyrra. 

Fyrsta hálfa sólarhringinn var 
krafturinn í gosinu um tíu sinnum 
meiri en í síðasta gosi í Grímsvötn-
um, sem varð árið 2004, eða í Eyja-
fjallajökli á síðasta ári, segir Magn-
ús Tumi Guðmundsson, prófessor í 
jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands.

Hann segir erfitt að meta hversu 
lengi gosið muni standa. Miðað við 
sögu gosa í þessari eldstöð má þó 
búast við því að mestur kraftur 
verði úr gosinu eftir nokkra daga 
segir Magnús. Áfram getur kraum-
að í lengri tíma, en áhrifin muni þá 
varla verða mikil utan Vatnajökuls. 

„Þetta er einfaldlega eðli þess-
ara gosa, flest gos eru öflugust 
til að byrja með, en svo dregur úr 
þeim þar til þau lognast út af,“ segir 
Magnús Tumi. 

„Eftir nokkra daga er lang líkleg-
ast að það versta verði afstaðið og 
sú gosvirkni sem þá verði eftir hafi 

aðallega áhrif á Vatnajökli,“ segir 
hann.

Eldgosið í Grímsvötnum er á 
sama stað og árið 2004. Magnús 
Tumi segir að sprungan sem gýs 
upp um sé ekki stór, nokkur hundr-
uð metrar í mesta lagi.

Eldgosið kom jarðeðlisfræð-
ingum ekki á óvart, þar sem jarð-
hræringar á svæðinu hafa verið 
afar svipaðar og fyrir gosið árið 
2004 sagði Steinunn Jakobsdóttir, 
jarðeðlisfræðingur á Veðurstofu 
Íslands, á upplýsingafundi með 
sendiherrum erlendra ríkja hér á 
landi í gær.

„Það má segja að við höfum búist 
við þessu eldgosi einhvern tíma á 

næstu mánuðum,“ sagði Steinunn.
Gos í Grímsvötnum eru alltaf 

sprengigos sem geta þeytt gosefn-
um í mikla hæð. Þau verða þegar 
basísk kvikan í eldstöðinni kemur 
upp í vatni undir jöklinum. Þegar 
vatnið og kvikan blandast saman 
verður sprenging, sem sprengi gosin 
eru kennd við. 

Gos í Grímsvötnum eru yfirleitt 
fremur lítil samanborið við önnur 
gos. Oft verður þó talsvert öskufall 
vegna gosa í þessari eldstöð. Búast 
má við því að öskufallið verði mikið 
til að byrja með, þar til askan hefur 
hækkað gígbarmana svo mikið að 
vatn kemst ekki lengur að eldstöð-
inni, segir Steinunn. Eftir það má 
búast við því að hraunið renni án 
mikils öskufalls, svipað og þegar 
gaus á Fimmvörðuhálsi í fyrra.

„Venjulega sest mest af öskunni 
á Vatnajökul, hún er ekki veruleg 
fyrir utan jökulinn nema í stærri 
gosum,“ segir Magnús Tumi. „Þetta 
gos sem nú er í gangi flokkast með 
stærri Grímsvatnagosum, og er 
miklu stærra en þau gos sem hafa 
komið á síðustu árum.“

 brjann@frettabladid.is

Krafturinn tíu sinnum 
meiri en í síðasta gosi
Líklegt er að mestur kraftur verði úr eldgosinu í Grímsvötnum eftir nokkra 
daga. Gosið getur staðið mun lengur en þá er ólíklegt að áhrif af öskufalli nái 
mikið út fyrir Vatnajökul. Eldgosið nú er með stærri gosum í Grímsvötnum.
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LÆGIR Á 
MORGUN  Víða stíf 
norðanátt á land-
inu í dag einkum 
við austurströnd-
ina. Él eða slydduél 
á norður og austur-
landi til morguns 
en annars úrkomu-
lítið. Bjartast á suð-
vesturhorninu en 
þar verður líklega 
gluggaveður sökum 
vinds. 

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

Virkur kafli hafinn í Grímsvötnum
Rannsóknir sem gerðar hafa verið á eldstöðinni í Grímsvötnum sýna að 
virkni hennar er mjög kaflaskipt. Þar koma 60 til 80 ára tímabil þar sem 
virknin er mjög mikil og oft ekki nema fimm til tíu ár milli eldgosa. Á móti 
koma álíka löng tímabil þar sem lengra líður á milli gosa, oft 20 ár eða 
meira.

Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði við Háskóla 
Íslands, segir að nú virðist virkt tímabil í eldstöðinni hafið fyrir um fimmtán 
árum. Þar varð lítið gos árið 1983, og gos árið 1996 og aftur 1998. Síðast 
gaus þar árið 2004. Fyrir gosið árið 1983 var rólegasta tímabilið í sögu 
Grímsvatna, um 500 ár.

„Það þarf alls ekki að koma á óvart að það komi verulegt gos í Gríms-
vötnum þegar hrina eins og sú sem nú er hafin er komin vel af stað, þegar 
tíu til tuttugu ár eru liðin af henni,“ segir Magnús.

Eftir nokkra daga er 
langlíklegast að það 

versta verði afstaðið og sú 
gosvirkni sem þá verði eftir 
hafi aðallega áhrif á Vatna-
jökli.

MAGNÚS TUMI GUÐMUNDSSON
JARÐEÐLISFRÆÐINGUR

Gosið í Grímsvötnum nú er hið 
fjórða í Vatnajökli síðan 1996, en 
þá hafði verið hlé á gosum þar að 
mestu í meira en hálfa öld.

Gosið 1996 hófst 30. september 
og stóð til 14. október, en þá hófst 
gosið miðja vegu milli Grímsvatna 
og Bárðarbungu og bræddi 3,5 kíló-
metra langa sprungu í jökulinn. 
Hún fékk nafnið Gjálp, en þaðan 
streymdi vatn til Grímsvatna allt 
þangað til hlaup hófst í Skeiðará 
5. nóvember. Hlaupið varð eitt hið 
stærsta í sögunni og skolaði burt 
brúnni yfir Gígju, olli verulegum 
skemmdum á Skeiðarárbrú og eyði-
lagði um 10 kílómetra kafla af þjóð-
veginum yfir sandana. Raflínur og 
símalínur sópuðust einnig burt á 
stórum köflum og var tjónið á þeim 
tíma metið á um milljarð króna. 
Talið er að rennslið í þessu hlaupi 
hafi numið 45 þúsund rúmmetrum 
á sekúndu.

Næst gaus í Grímsvötnum í 
desember 1998 og síðan aftur í 
nóvember 2004. Öll þessi þrjú gos 
í Grímsvötnum voru mun minni en 
gosið núna. 

Síðustu 800 árin eða svo er vitað 
um að minnsta kosti sextíu gos á 

eldstöðvakerfi Grímsvatna. Að 
sögn vísindamanna á Jarðfræði-
stofnun Háskóla Íslands eru Gríms-
vötn eitt öflugasta jarðhitasvæði 
jarðarinnar. Margt bendir til þess 
að virkni Grímsvatna komi í lotum, 
og standi hver lota í eina til eina og 
hálfa öld en síðan komi nokkurra 
áratuga hlé á milli. 

Á rólega tímabilinu frá 1938 
til 1996 varð reyndar að minnsta 
kosti eitt lítið gos í Grímsvötnum 
árið 1983. Einnig hefur verið leitt 
getum að því að lítil eldgos hafi átt 
sér stað þar í lok Grímsvatnahlaupa 
árin 1945 og 1954, þótt ekki sé vitað 
um það með neinni vissu.

Gosin í Grímsvötnum koma í lotum:

Fjórða eldgosið 
síðan hléinu lauk

SKEIÐARÁRHLAUP Brúin yfir Skeiðará 
skemmdist mikið og brúin yfir Gígju kvísl 
sópaðist burt í hlaupinu 1996.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÖK
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„The Diamond Standard“ 
uppþvottavélatöflurnar frá 
Finish fylgja með öllum 
Siemens uppþvottavélum.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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STÚDENTAGJAFIRNAR FÁST 
HJÁ JÓNI OG ÓSKARI 

Stúdentarósin 2011
úr 14 kt gulli

kr. 16.400  

údentastjarnan 2011
úr 14 kt gulli

kr. 13.500 
silfurhálsmen/-næla

kr. 5.900 

www.jonogoskar.is                                    LAUGAVEGUR / SMÁRALIND / KRINGLAN
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ELDGOS Í GRÍMSVÖTNUM

„Þetta sauðfé er með ólíkindum 
harðgert og búið að standa af sér 
margan hvellinn,“ sagði Hann-
es Jónsson, bóndi á Hvoli í Fljóts-
hverfi, er hann kom inn síðdegis í 
gær eftir að hafa vitjað kinda sinna 
þegar loksins rofaði til í öskufallinu 
frá Grímsvötnum.

Guðný Marta Óskarsdóttir, eigin-
kona Hannesar, sagði hið gegndar-
lausa öskufall hafa komið þeim í 
opna skjöldu. Sauðburður sé langt 
kominn á Hvoli og mest allt fé hafi 
verið úti við. Hjónin hafi óttast að 
talsvert af skepnunum hefði drep-
ist. Þegar ósköpunum linnti fannst 
þó ekkert dautt fé. Þvert á móti. 
„Þegar við komum út voru tvær 
ær bornar þrílembdar og tvær tví-
lembdar,“ sagði Hannes sem kvað 
með ólíkindum hversu vel kindurn-
ar hefðu staðið áhlaupið af sér.

Lárus Helgason á Kálfafelli sagði 
svipaða sögu og Hannes. Útlitið 
hafi verið býsna svart en þegar að 
hafi verið gáð hafi ekkert fé reynst 
dautt. „Það virðist standa þetta 
ótrúlega vel af sér, meira að segja 
nýborin lömb. Manni stórlétti að 
sjá hvernig það spjaraði sig,“ sagði 
Lárus.

Guðný á Hvoli sagði að í gær-
morgun hafi allt verið „kolbika-
svart“ en að ekki hafi þó væst 
um heimilisfólkið. Átján erlendir 
ferðamenn af ýmsu þjóðerni hafi 
verið í næturgistingu í sérstöku 
húsi rúma eitt hundrað metra 
frá íbúðarhúsinu. Þeir hafi ýmist 
verið á leið lengra austur á land 
eða í vesturátt til höfuðborgar-
svæðisins. Hannes fór í gegn um 
biksvartan öskusortann til að huga 
að gestunum sem ekkert reyndist 
ama að. „Ég fór nú þarna á milli 
aðallega eftir minni,“ sagði hann.

Hannes sagði fé sitt hafa verið 
mjög órólegt síðustu þrjá dagana 
fyrir gosið, sérstaklega á sjálfan 
gosdaginn. „Þær voru eirðarlaus-

ar og æddu um allt. Rolla sem var 
að bera kláraði það ekki fyrr en 
á fjórða staðnum. Þær voru allar 
á iði og fundu eitthvað á sér. Þær 
eru séðar,“ sagði Hannes.

Viðmælendur í Fljótshverfi voru 
sammála um að öskulagið eftir 
hrinuna í gær hafi verið á bilinu 
einn og hálfur til tveir og hálf-
ur sentimetrar. „Þótt þetta hafi 
sloppið til núna ætla ég rétt að 
vona að fáum ekki meira af slíkri 
ofankomu,“ sagði Hannes.

Nú bíður stórhreingerning 
heimilisfólksins á Hvoli enda 
reyndist ómögulegt að halda ösk-
unni úti. „Þetta smýgur inn um 
allt,“ sagði Guðný á Hvoli.  
 gar@frettabladid.is

Gosórói í sauðkindum 
fyrir Grímsvatnagosið
Hannes Jónsson á Hvoli í Fljótshverfi austan Kirkjubæjarklausturs segir kindur 
sínar hafa skynjað að eitthvað var í aðsigi dagana fyrir gosið í Grímsvötnum. 
Þrátt fyrir að mest allt fé í Fljótshverfi hafi verið úti fannst ekkert af því dautt.

HESTI BJARGAÐ Anna Harðardóttir á Hörgslandi teymir á eftir sér hest sem var bjargað í hús síðdegis í gær, kaldur og hrakinn eftir 
að hafa verið fastur í drullu frá því kvöldinu áður. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Staðreyndin er sú að við erum 
í óþægilega góðri æfingu síðan 
í fyrravor. Það vefst ekki fyrir 
okkur hvað þarf að gera þegar 
svona lagað fer í gang,“ segir Guð-
jón Arngrímsson, upplýsinga-
fulltrúi Icelandair, um viðbrögð 
fyrirtækisins vegna eldgossins í 
Grímsvötnum. Hann bætir við að 
meðan framhaldið sé enn óljóst 
séu aðgerðir einungis skipulagðar 
hálfan dag fram í tímann. „Það er 
of snemmt að hugsa um langtíma-
áhrifin. Nú fyrst í stað eru helstu 
verkefnin sem þarf að leysa úr 
taktísk. Að ná sambandi við þús-
undir viðskiptavina um allan heim, 
sem allir þurfa á sinni persónulegu 

lausn að halda.“
Öllu flugi Icelandair nú í morgun 

hefur verið aflýst, en alls voru um 
sex þúsund farþegar bókaðir í þau 
flug sem felld voru niður síðasta 
rúma sólarhringinn.

Guðjón fundaði í gærmorgun 
ásamt fulltrúum stjórnvalda og 
fleiri aðilum úr flug- og ferðaþjón-
ustu, en Katrín Júlíusdóttir iðnað-
arráðherra varð innlyksa á Horna-
firði og komst ekki á fundinn. Erna 
Hauksdóttir, framkvæmdastjóri 
Samtaka ferðaþjónustunnar, sem 
einnig var á fundinum, segir til-
gang hans einkum hafa verið að 
fá réttar upplýsingar frá almanna-
vörnum og gæta þess að réttum 
upplýsingum sé komið til skila til 
fólks, fyrirtækja og fjölmiðla, inn-
anlands og utan. „Við vonumst bara 
til þess að gosið verði ekki lang-
varandi,“ segir Erna, en hópurinn 
fundar aftur fyrir hádegi í dag. - kg

Öllu flugi Icelandair aflýst vegna eldgossins í Grímsvötnum:

Erum í óþægilega góðri æfingu

GUÐJÓN 
ARNGRÍMSSON

ERNA 
HAUKSDÓTTIR

Hjálparsveitarmenn aðstoðuðu bændur
Hjálparsveitarmenn fóru um í gær og heimsóttu fólk á bæjum á svæðinu 
sem verst varð úti í öskufallinu frá Grímsvötnum. „Eins og venjulega fóru 
þeir um allt og buðu fram aðstoð og gáfu fólki ráðleggingar. Þeirra framlag 
er algerlega ómetanlegt,“ segir Hjálmar Björgvinsson hjá Almannavörnum. 
Þegar rofaði til laust eftir hádegið var meðal annars dreift rykgrímum og 
hlífðargleraugum á öskusvæðinu. „Við höfum rekið okkur á það áður að 
þegar eitthvað svona stórt kemur upp er fólkið ein heild og allir hjálpast að.“  

„Það er erfitt að segja til um þetta 
núna því það er ekki búið að fá 
niðurstöður um hversu mikið sé 
af flúor og slíku í öskunni,“ segir 
Jón V. Jónmundsson sauðfjár-
ræktarráðunautur um áhrif ösk-
unnar úr Grímsvötnun og búfé og 
gróður. 

Fram kom í gær að fyrstu 
athuganir bentu til þess að ekki 
sé mikill flúor í öskunni. Jón segir 
reynsluna frá gosinu í Eyjafjalla-
jökli þá að áhrifin á gróður hafi 
frekar verið jákvæð en hitt. Hvað 
sauðfé varði sé hins vegar slæmt 
að setja þurfi það í hús eftir að 
ærnar eru bornar. „Spurningin 

er fyrst og fremst um að þetta 
verði ekki langur tími. Að þrengja 
þannig að fé býður heim hættunni 
á sjúkdómum og öðru slíku.“  - gar

Athuganir benda til að lítill flúor sé í öskunni:

Búfé og gróður ættu 
að sleppa úr öskunni

SAUÐFÉ Í HÆTTU Mikil þrengsli í fjár-
húsum gætu leitt til sjúkdóma.

 „Það má alveg búast við að eitthvað að fuglum 
drepist,“ segir Ævar Petersen fuglafræðingur um 

áhrif Grímsvatnaöskunnar á fuglalíf. „En þetta 
fer eftir tegundum og því hversu lengi þetta varir,“ 

bætir hann við og segir smáa fugla og mófugla og aðra 
fugla sem afla sér fæðu á landi verr setta en sjófugla 

sem geta leitað á haf út. Ekki séu allir fuglar farnir að 
verpa og margir geti endurtekið varpið 

„ En það er eins með fugla og kindur og mannfólkið, 
að ef þetta fer að standa yfir í margar vikur þá er allt í 
hættu.“  - gar

Ævar Petersen fuglafræðingur um gosið:

Eitthvað af fugli 
mun drepast



Samkvæmt lögum um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri 

nr. 24/2010, geta lögaðilar og einstaklingar sem eru eða hafa verið í atvinnurekstri sótt um greiðslu-

uppgjör á virðisaukaskatti, staðgreiðslu tryggingagjalds, staðgreiðslu opinberra gjalda og þing- og 

sveitarsjóðsgjöldum sem gjaldféllu fyrir 1. janúar 2010. 

Með greiðsluuppgjöri getur gjaldandi skuldbreytt vanskilum gjalda sem undir greiðsluuppgjörið falla, 

með því að gefa út skuldabréf til greiðslu vanskilanna. Skuldabréfið er til 5 ára með mánaðarlegum 

afborgunum og verðtryggt miðað við vísitölu neysluverðs en án vaxta. Fyrsta afborgun af skuldabréfinu 

er 1. júlí 2012. 

Athygli skal vakin á því að umsækjandi greiðsluuppgjörs skal vera í skilum með skatta og gjöld sem 

falla ekki undir greiðsluuppgjör.

Vakin er athygli á að heimilt er að stöðva atvinnurekstur vegna vanskila á virðisaukaskatti, staðgreiðslu 

opinberra gjalda og tryggingagjaldi. 

Þá er þeim aðilum sem eru með gjaldfallnar skuldir í áðurgreindum sköttum bent á að umsóknarfrestur 

um greiðsluuppgjör rennur út 30. júní næstkomandi. 

Á vef Tollstjóra eru ítarlegar upplýsingar um reglur og skilyrði greiðsluuppgjörs ásamt umsóknareyðublaði.

http://www.tollur.is/greidsluuppgjor

Hafðu samband við innheimtusvið Tollstjóra áður en það er of seint.

TOLLSTJÓRI,  Tryggvagötu 19,  101 Reykjavík,  sími: 560 0300,  fax: 551 6620,  vefur: www.tollur.is

Frestur til að sækja um greiðsluuppgjör 
rennur út 30. júní 2011

http://www.tollur.is/greidsluuppgjor

NÚ ERU SÍÐUSTU FORVÖÐ AÐ 
SÆKJA UM GREIÐSLUUPPGJÖR

GRÍPTU
TÆKIFÆRIÐ
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Atburðarásin

FLUGAKADEMÍAN

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 6. JÚNÍ Nánari upplýsingar er að finna á www.keilir.net
Leiðandi í flugkennslu

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 111141

Í Flugakademíu Keilis er lögð áhersla á nútímalega 

kennsluhætti og kennsluumhverfi. Flugfloti Keilis er 

bæði nýstárlegur og hátæknilegur. 

EINKAFLUG 

Námið veitir réttindi til að fljúga einshreyfils flugvél í flestum 
Evrópulöndum. Námið hentar bæði áhugamönnum og þeim 
sem hyggja á nám í atvinnuflugi.

FLUGUMFERÐARSTJÓRN

Námið undirbýr nemendur undir ábyrgðarmikið starf flug-
umferðar stjóra. Flugumferðarstjórar starfa í flugturnum og 
flugstjórnarmiðstöðvum og starfið felur meðal annars í sér að 
sjá um samskipti við flugmenn og tryggja öryggi flugvéla.  

ATVINNUFLUG

Námið undirbýr nemendur undir að stjórna farþegaflugvélum 
víðs vegar um heiminn og tekur mið af námsskrá sem er gefin 
út af JAA/EASA samkvæmt samevrópskri útgáfu flugskírteina.  

NÝTT: Staðnám hefst haustið 2011.

FLUGÞJÓNUSTA

Námið veitir vottun á grunnþjálfun flugfreyja og flugþjóna  
í samræmi við kröfur EASA (EU-OPS1.1005) og er viðurkennt  
af Flugmálastjórn Íslands. Fyrir þá sem vilja auka atvinnu-
möguleika sína í ferðageiranum enn frekar bætist við þjálfun í 
ýmsum greinum ferðaþjónustu, þ.á m. innritun og afgreiðslu.
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Ellefu ferðamenn voru strand á 
Islandia Hóteli Núpum, skammt 
fyrir austan Kirkjubæjarklaustur 
eftir að gos hófst í Grímsvötnum. 
Hótelið var í miðjum öskustrókn-
um sem barst frá gosstöðvunum 
sem eru í norðaustur af því. Árla 
dags í gær var hótelið að fyllast af 
ösku og utandyra var svo myrkt 
af öskunni að maður greindi ekki 
eigin hendur. Þá var fjúkið svo 
mikið að augu og vit fylltust þegar 
af ösku. Reynt var eftir megni að 
byrgja glugga og dyr. Innan dyra 
var samt fram eftir degi eins og 
yfir lægi þoka, gestir með klúta 
fyrir vitum og geislar loftljósanna 
gáfu öllu draugalegan blæ. Úti í 
öskurokinu var kolniðamyrkur.

Maia Loinaz frá Montreal í 
Kanada blótaði því að hafa ekki 
haldið áfram til Reykjavíkur 
kvöldið áður þegar hún frétti 
að gosmökkurinn væri bara á 
afmörkuðu belti á suðausturhluta 
landsins. „Ertu að segja mér að 
það væri hægt að aka í hálftíma 
og komast út úr þessu?“ spurði 
hún vantrúuð. 

Maia er stödd hér með kærasta 
sínum að skoða landið. Á laugar-
daginn voru þau í Skaftafell og 
fóru í gönguferðir í sólskininu. 
Þau ákváðu svo að vera nótt að 
Núpum. „Ergilegust er öll þessi 
bið og vita ekkert hvað maður 
á af sér að gera,“ sagði hún, en 
kvaðst þó alls ekki vera hrædd. 
Hún hafði þó ákveðnar áhyggjur 
af því að þurfa kannsi að skilja 
eftir bílaleigubílinn og dót sem í 
honum er. „En við erum búin að 
skemmta okkur mjög vel hérna,“ 
sagði hún. Ísland varð fyrir val-

inu sem áfangastaður hjá parinu 
vegna þess að það langaði til að 
komast í ævintýri í strjálbýli. Í 
fyrra sóttu þau nefnilega heim 
stórborgina Tókýó. „Og við vild-
um komast á einhvern veginn allt 
öðru vísi stað,“ sagði Maia. Og það 
tókst hjá þeim.

Laust fyrir klukkan tvö í gær 
kom svo að hótelinu brynvar-
inn björgunarsveitarbíll austan 
úr Öræfum með tvo innanborðs, 
Guðmund Ögmundsson, landvörð 
í Vatnajökulsþjóðgarði og Halldór 
Þorsteinsson frá Björgunarsveit-
inni Kára í Öræfum. Þeir komu 
færandi hendi með hlífðargler-
augu, rykgrímur og málningar-
límband þannig að staðarhaldar-
ar gátu þétt betur dyr og glugga.

Ferðin að Núpum hafði sóst 
þeim seint og illa sökum þess hve 
blint var á leiðinni, að sögn Hall-
dórs. Þannig höfðu þeir til dæmis 
í tvígang ekið fram hjá afleggjar-
anum að hótelinu þrátt fyrir að 
vera á sérútbúnum bíl með sterka 
ljóskastara,

Á Núpum var aðeins farið að 
birta til um tvö leytið og stuttu 
síðar heimilaði lögregla að fólk 
færi akandi út af svæðinu í 
vestur átt. Þá voru farnir að sjást 
í grámóskunni bílarnir á bíla-
stæðinu, í um fimm til sex metra 
fjarlægð frá húsinu. Ferðamenn 
á svæðinu gripu tækifærið feg-
ins hendi, en frá Islandia Hotel 
Núpum var haldið í sex bíla lest.

Á svæðinu austan Kirkjubæjar-
klausturs mátti svo sjá bændur 
huga að skepnum sínum, flytja til 
þeirra hey og reyna að koma kind-
um í hús.  olikr@frettabladid.is

Ferðamenn fastir í öskuroki
Aska gerði ferðafólki sem sat fast á hótelinu á Núpum lífið leitt. Brynvarinn bíll barðist í öskumyrkri frá Öræfum með hlífðargleraugu 
og rykgrímur handa fólkinu. Um miðjan dag fór að létta til og víða mátti sjá bændur reyna að bjarga skepnum sínum. 

17.30 Jarðskjálftamælar 
sýna aukinn óróa með upp-
tök í eða nálægt Gríms-
vötnum.
19.00 Óróinn nær hámarki. 
Gosið er hafið og sést 
mökkurinn víða að.

20.05 Flogið með 
vísindamenn yfir svæðið og 
aðstæður kannaðar.
20.30 Gosstrókurinn 
mælist 20 kílómetrar.
21.00 Vegagerðin lokar 
veginum yfir Skeiðarársand 
af öryggisástæðum.

21
. m

aí

8.30 Keflavíkurflugvelli lokað. Lokunin 
er byggð á spá frá bresku veðurstofunni.
9.00 Óróinn nær lágmarki.
10.00 Öllu flugi innanlands aflýst.

11.00 Samkvæmt mælum eykst óróinn 
að nýju en helst nokkuð jafn fram á 
kvöld. Sama má segja um gosstrókinn.
13.00 Gosmökkurinn mælist 13 til 15 
kílómetrar.
15.00 Icelandair fellir niður öll flug fram 
til hádegis í dag.

22
. m

aí

FRÉTTIR Á ENSKU Maia Loinaz og kærasti hennar frá Montreal 
í Kanada hlustuðu af athygli þegar voru fluttar voru, í lok 
hádegisfréttatíma Útvarps, fréttir af Grímsvatnagosinu á ensku. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HJÁLPIN BERST Gestir á Islandia Hotel Núpum vörpuðu öndinni léttar þegar úr öskubylnum birtist brynvarinn björgunarsveitarbíll 
með grímur og hlífðargleraugu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GOSVERKIN Helgi Pálsson, bóndi á Fossi á Síðu, færði 
skepnum hey um miðjan dag, en hann er með um 300 fjár. „Ef 
þetta verður ekki verra en núna, þá verður þetta í lagi,“ sagði 
hann, en margir óttuðust að kindur myndu drepast í stórum 
stíl í stríðu öskufallinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI

21.00 13.00 15.0019.00
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Tenórarnir 3

og einn í útrás

Jóhann Friðgeir         Garðar Thór Cortes

Gissur Páll      Snorri Wium

Diddú og Óskar Pétursson - Óperukórinn í Reykjavík

Föstudaginn 3. júní kl. 20.00

Miðasala 

í Hörpu 

og á

harpa.is

aukatónleikar í hörpu

Miðasala hefst kl.12

Félagar úr fjallaklúbbnum 24x24 á 
Akureyri voru á Vatnajökli þegar 
gosið hófst og létu vita af því. 

„Við vorum þarna tíu félagar 
sem vorum að ganga á Miðfells-
tind í Vatnajökli,“ segir Ragn-
ar Sverrisson. „Við byrjuðum að 
labba klukkan tvö aðfaranótt laug-
ardags og vorum á fimmtán tíma 
labbi. Þegar við komum niður af 
tindinum keyrðum við að Kirkju-
bæjarklaustri. Það var alveg heið-
skírt og við horfðum á jökulinn 
þegar eitt okkar í bílnum sagði: 
„Sjáið þið hvíta skýið sem kemur 
upp úr jöklinum.“ Annað sagði þá 
að það kæmu ekki ský upp úr jökl-
um,“ segir Ragnar. Skýið hækkaði 
og hækkaði svo hópurinn ákvað 
að stoppa bílana. „Við horfðum á 
þetta og fórum að taka myndir og 
föttuðum að þetta væri gos. Svo 
bara biðum við og horfðum í hálf-
tíma og sáum þetta hækka. Þetta 
fór mörg þúsund metra upp í loftið 
meðan við vorum þarna.“ 

Hópurinn lét vita af því sem 
hann hafði séð þegar á Hótel Laka 
á Kirkjubæjarklaustri var komið, 
og þar var gist aðfaranótt sunnu-
dags. „Þegar við vöknuðum klukk-
an átta sagði eitthvert okkar að við 
yrðum nú að sofa lengur því það 
væri enn hánótt. Þá var svo mikið 

myrkur að við áttuðum okkur ekki 
strax. 

Viðar Sigmarsson var einnig í 
hópnum og þurfti að fara út í gær-
morgun. „Bíllinn var kannski fjóra 
metra frá okkur og ég var bara 
gjörsamlega gráhærður þegar 
ég kom til baka. Það var aska alls 
staðar, maður sá ekki handa sinna 
skil.“  - þeb

Félagar í fjallaklúbbi sáu gosmökkinn myndast: 

Voru á leiðinni af jökl-
inum þegar gosið hófst

SJÓNARSPIL Ótal eldingar sáust í gosmekkinum í gær. Hann sést hér frá Vatnajökli, 
en jeppamenn óku upp á jökulinn og komust nálægt eldstöðinni.  
 MYND/JÓN ÓLAFUR MAGNÚSSON
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Veginum milli Freysnes og vest-
ur fyrir Kirkjubæjarklaustur var 
lokað í gær vegna gríðarlegs ösku-
falls frá eldgosinu í Grímsvötnum. 

Síðdegis í gær var veginum 
lokað allt frá Vík í Mýrdal. Að 
sögn Hjálmars Björgvinssonar hjá 
Almannavörnum voru menn inni á 
svæðinu sjálfu varaðir við því að 
vera á ferli nema mjög brýna nauð-
syn bæri til og láta þá vita af ferð-
um sínum. Hjálmar sagði að þrátt 

fyrir að veginum hafi verið lokað 
nokkuð vestan við Kirkjubæjar-
klaustur hefði þeim sem komið 
hefðu akandi úr vestri í gær og 
ekki ætlað lengra en á Klaustur 
verið hleypt í gegn. 

Aðspurður sagðist Hjálmar ekki 
vita til þess að nokkur hafi farið 
á svig við fyrirmæli yfirvalda í 
þessum efnum. „Fólk virðir þetta 
sem betur fer,“ sagði hann.
 - gar

Eldgosið lokar hringveginum:

Loka þjóðvegi til morguns

Um 2.200 elding-
ar á klukkustund

Gríðarlegur fjöldi eldinga hefur 
mælst í gosmekkinum frá eldgos-
inu í Grímsvötnum. Um fimmtán 
þúsund eldingar mældust á 
mælum Veðurstofu Íslands fyrstu 
átján klukkustundir gossins. Á 
þeim 39 dögum sem gosið í 
Eyjafjallajökli stóð mældust 790 
eldingar í mekkinum.

Mest hafa mælst 2.198 eld-
ingar á einni klukkustund, þúsund 
sinnum meira en þegar mest var í 
gosmekkinum frá Eyjafjallajökli, að 
því er fram kemur á vef Veður-
stofunnar. Það þýðir að á hverri 
mínútu mynduðust 37 eldingar, 
eða ríflega ein elding á hverjum 
tveimur sekúndum. - bj

Flugvél Landhelgisgæslunnar, 
TF-SIF, hefur ekki geta flogið 
að Grímsvötnun vegna bil-
unar í nefhjóli. Vonir standa 
til að viðgerð ljúki í dag svo 
hægt verði að nýta fullkominn 
tækjabúnað vélarinnar til að 
fylgjast með gosinu.

Vísindamenn fengu mjög 
nákvæmar upplýsingar um 
gosið í Eyjafjallajökli úr mæli-
tækjum vélarinnar. - bj

Flugvél Gæslunnar biluð:

Í loftið í dag
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Hafðu samband við okkur í síma 444 7000, á arionbanki.is
eða komdu í næsta útibú. Við tökum vel á móti þér.
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Ný íbúðalán

Hvað skiptir þig máli?
Það skiptir máli að geta fengið íbúðalán 
á góðum kjörum. Þess vegna bjóðum við 
hjá Arion banka viðskiptavinum okkar 
ný íbúðalán. 

Um er að ræða verðtryggð íbúðalán 
með föstum 4,3% vöxtum í 25 eða 40 ár.

Komdu við í næsta útibúi eða reiknaðu 
þitt dæmi á arionbanki.is.

Sigríður Dögg Arnardóttir
28 ára

„Það skiptir máli að hafa 
aðgang að íbúðalánum 
á hagstæðum kjörum.“

4,3%
„Að geta boðið 
vinum mínum 
í eftirminnileg 
matarboð.“

„Að heimilið 
mitt endur-
spegli það 
hver ég er.“

„Að bankinn
minn vinni 
með mér að 
markmiðum 
mínum.“

„Að geta ferðast
til framandi
landa til að 
upplifa eitthvað 
alveg nýtt.“
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Reglum um flug í gegnum ösku-
svæðið var ekki mikið breytt eftir 
reynsluna af gosinu í Eyjafjalla-
jökli í fyrra. Þetta segir Ásgeir 
Pálsson, framkvæmdastjóri flug-
rekstrarsviðs Isavia. 

„Það sem breyttist var það að 
mettunarmörkin fyrir blindflug 
voru hækkuð úr 200 míkrógrömm-
um á rúmmetra í 2000 míkró-
grömm. Þau voru sem sagt tíföld-
uð, en það var talið óhætt með því 
að um leið yrði fylgt ströngum 

reglum um viðhald á vélum og eft-
irlit.“

Gosið í Eyjafjallajökli setti mik-
inn þrýsting á flugframleiðendur 
um að gefa upp hve mikið ösku-
magn hreyflarnir og vélarnir þola. 

„Sá mökkur, sem hefur verið 
hér, er nú þegar kominn vel yfir 
2000 míkrógramma mörkin. 
Megnið af því svæði sem hefur 
verið lokað er með yfir fjögur þús-
und míkrógramma mettun.“

 - gb

Reynslan af gosinu í Eyjafjallajökli varð til þess að reglum alþjóðlegra flugmálayfirvalda var breytt:

Viðmiðunarmörk blindflugs voru tífölduð
VEL BÚINN Grímur og hlífðargleraugu 
voru nauðsynleg í öskufallinu.

Almannavarnir opnuðu í gær tvær 
fjöldahjálparstöðvar vegna gossins 
í Grímsvötnum. Önnur stöðin er á 
Kirkjubæjarklaustri og hin í Hof-
görðum í Öræfum. Fyrst og fremst 
hefur fólk leitað aðstoðar þar fram 
til þessa í gegn um síma og fengið 
upplýsingar um þróun gossins 
og ráðleggingar um viðbrögð við 
öskufallinu. Ekki stóð til í gær að 
opna hús með neyðargistiaðstöðu 
eða flytja fólk af svæðum.  - gar

Tvær fjöldahjálparstöðvar:

Aðstoð austan 
og vestan goss

„Við erum alveg róleg hér, það 
þýðir ekkert annað,“ sagði Hafdís 
Gunnarsdóttir í Freysnesi í Öræf-
um eftir kvöldmatarleytið í gær. 
Hafdís sagði um áttatíu manns 
hafa gist í Freysnesi og Skaftafelli 
aðfaranótt sunnudags. Vegurinn 
þaðan og til vesturs er lokaður. 
„Flest þetta fólk fór austur á land 
til að fara norðurleiðina suður,“ 
sagði Freydís. Aðspurð sagði hún 
engar skepnur þar í sveitinni hafa 
drepist svo vitað væri. Bjart var 
orðið yfir Freysnesi þegar rætt var 
við Hafdísi. „En hér er mikil aska 
yfir öllu svo ef það hreyfir vind þá 
verður allt svart aftur.“  - gar

Ekkert pat á fólki í Freysnesi:

Þýðir ekkert að 
vera órólegur

„Við erum í svolitlu mistri hérna,“ 
sagði Katrín Birna Viðarsdótt-
ir á Ásólfsskála undir Eyjafjöll-
um þegar Fréttablaðið náði tali 
af henni síðdegis í gær. „Það er 
komin smá himna yfir allt. Bílarn-
ir eru að verða brúnir.“

Hún segir bændur undir Eyja-
fjöllum þó ekki farna að búa sig 
undir verra ástand.

„Ekki miðað við spána eins og 
hún er núna. Við höldum að þetta 
verði ekkert alvarlegra en það er 
orðið, og miðað við það sem við 
fengum að kynnast í fyrra finnst 
okkur þetta ekkert alvarlegt.“ - gb

Bændur undir Eyjafjöllum:

Ekki eins alvar-
legt og í fyrra

Boli, snjóbíll Hjálparsveitar skáta 
í Reykjavík, hélt í leiðangur á 
Vatnajökul um sjöleytið í gær-
kvöldi með fjóra jarðvísindamenn 
frá Raunvísindastofnun Háskól-
ans. Ætlunin var að kanna aðstæð-
ur og taka sýni í námunda við 
gosið. Gunnar Kr. Björgvinsson 
úr hjálparsveitinni sagði aðstæður 
þokkalegar nálægt gosstöðvum. 
Það velti á aðstæðum hversu lengi 
leiðangursmenn yrðu á jöklinum, 
en það gæti mögulega teygst upp í 
tvo til þrjá daga. - kg

Jarðvísindamenn á Vatnajökli:

Gæti teygst í 
tvo til þrjá daga

BOLI Snjóbíllinn við rætur Skálafells-
jökuls klukkan 16 í gær.

Vifta

Túrbína

Aska

Eldsneytis 
ventlar

Sprengihólf

Loftpressa

Tærir 
málminn Stífl ar eldsneytis- og kælikerfi 

Bræðir og myndar húð
Áhrif ösku á 
þotuhreyfil
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HALLDÓR

Eftir verðbólguskot í kjölfar hruns hefur 
umræðan um að banna eigi verðtryggð 

lán verið hávær, meðal annars í nýlegri 
skýrslu Verðtryggingarnefndar. Þetta er 
undarlegt – verðtryggð lán hafa, 
þrátt fyrir allt, borið lægri nafn-
vexti en óverðtryggð lán, enda 
geta lánveitendur þá síður rukk-
að lántaka fyrir óvissuálagi sem 
jafnan fylgir óverðtryggðum 
lánum. Þetta eru niðurstöður 
erlendra rannsókna, auk þess 
sem samanburður á nafnávöxt-
un almennra skuldabréfalána 
banka og sparisjóða árin 1995-
2010 gefur til kynna að óverð-
tryggð lán eru lántökum jafnan 
kostnaðarsamari.

Takmörkuð áhrif stýrivaxta 
eru meðal ókosta verðtryggðra 
lána. Þetta kom berlega fram í undanfara 
hruns þegar stýrivextir hækkuðu sífellt 
án árangurs því verðbólga hélst lág vegna 
sterkrar krónu og bankar fóru að lána með 
lægra raunvaxtaálagi eða veita lán tengd 
erlendum myntum. Væru lán óverðtryggð 
myndi greiðslubyrði hækka í takti við 
vaxtahækkanir og virka eins og hækkun á 
leiguverði, sem drægi úr þenslu. Auk þess 

er freistnivandi fylgifiskur verðtryggðra 
lánveitinga því lántakendur þurfa að 
glíma við verðbólguskot, ekki lánveitend-
ur. 

Í stað þess að banna verð-
tryggð lán ætti að finna gullinn 
meðalveg í útlánum, þar sem 
framboð verðtryggðra og óverð-
tryggðra lána væri til staðar en 
dregið væri úr ókostum verð-
tryggðra lána. Einföld leið til að 
leysa vandann er að setja þak á 
verðtryggð lán tengt hverju veði. 
Sé hámarkslán af fasteignamati 
húsnæðis t.d. 70% en hámarks-
lánshlutfall fyrir verðtryggð 
lán einungis 50% þá þurfa þeir 
sem taka lán umfram 50% að fá 
óverðtryggt lán sem nemur í það 
minnsta 20% af fasteignamatinu.

Þannig bera stýrivextir meiri árangur, 
lántökum stendur til boða verðtryggt lán 
að ákveðnu marki en freistnivandi lán-
veitanda við útlán minnkar. Framboð á 
óverðtryggðum og verðtryggðum lána-
möguleikum er því til staðar, stýrivextir 
Seðlabankans virka betur við hagstjórn og 
vitund fólks á vaxtakostnaði tengdum mis-
munandi lánum verður betri.

(Ó)verðtryggð lán
Fjármál

Már Wolfgang 
Mixa
höfundur stundar 
PhD-nám við 
Háskólann í 
Reykjavík.

Takmörkuð 
áhrif stýri-
vaxta eru 
meðal ókosta 
verðtryggðra 
lána.

BioVinci D-vítamín
Vítamínið sem allir eru að tala um

     Fæst í apótekum

H
eilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, svo og Heilbrigðiseftir-
lit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis, hafa gert alvar-
legar athugasemdir við frummatsskýrslu Orkuveitu 
Reykjavíkur vegna fyrirhugaðrar jarðhitavinnslu við 
Gráuhnúka í Bláfjöllum. 

Eftirlitsstofnanirnar telja að áhrif hugsanlegrar brennisteins-
mengunar frá orkuvinnslunni séu stórlega vanmetin. Eingöngu sé 
stuðzt við spálíkön í stað þess að nota rannsóknir og mælingar, 
sem þó liggi fyrir. Ekkert sé fjallað um hugsanleg áhrif á stærsta 
íbúasvæði landsins, höfuðborgarsvæðið, sem þó sé skammt undan. 
Þá sé ekkert fjallað um veðurfar, en í austanáttum leggi brenni-
steinsfnykinn yfir borgina. Þá sé ekki fjallað um nýlegar rann-
sóknaniðurstöður, sem bendi til að tengsl séu milli vaxandi brenni-
steinsmengunar og meiri notkunar astma- og hjartalyfja.

Íbúar höfuðborgarsvæðisins, að minnsta kosti eystri hverfanna, 
þurfa ekki að vera sérfróðir um 
umhverfismál til að átta sig á að 
brennisteinsmengun er stóraukið 
vandamál eftir að Hellisheiðar-
virkjun var tekin í notkun. Í logni 
má oft finna megna brennisteins-
lykt og sumir eru alveg hættir að 
hafa ættarsilfrið uppi við vegna 
þess hvað fellur orðið hratt á það. 

Þetta eru hvort tveggja afleiðingar, sem hugsanlegt er að lifa 
með, sérstaklega af því að virkjunin er náttúrlega höfuðborgarbú-
um til hagsbóta. Hitt er miklu alvarlegri spurning, hvort brenni-
steinsmengunin hefur áhrif á heilsufar fólks. Eins og fram hefur 
komið í fréttaskýringum Fréttablaðsins undanfarna daga eru lang-
tímaáhrif brennisteinsvetnis í fremur litlu magni á heilsu fólks 
lítið rannsökuð. 

Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra ákvað í fyrrasumar 
að setja reglugerð, sem setur leyfileg mörk brennisteinsvetnis 
talsvert lægra en Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, WHO, miðar við. 
WHO-viðmiðið er sett með tilliti til bráðaáhrifa á augu, en ekki 
langtímaáhrifa á heilsu fólks sem býr við mengunina að jafnaði 
eins og höfuðborgarbúar gera nú. Ráðherra taldi vegna óvissu 
um langtímaáhrifin nauðsynlegt að setja mörkin nógu lágt til að 
almenningur nyti vafans. Þessu mótmæltu samtök orkufyrirtækja, 
en hyggjast þó að sjálfsögðu uppfylla skilyrði reglugerðarinnar.

Til þess hafa þau þrjú ár og á þeim tíma þarf meðal annars að 
meta hvort þróun nýrrar tækni, sem byggist á að skilja brenni-
steinsgasið frá gufunni og dæla því aftur niður í jörðina með 
affallsvatni, skilar árangri. Ef ekki, þarf að kaupa hreinsibúnað 
sem getur kostað OR allt að tíu milljörðum króna.

Í þessu máli er nauðsynlegt að læra af díoxín-hneykslinu varð-
andi mengun frá sorpbrennslum. Almenningur á að njóta vafans 
og ákvarðanir um meiri orkuvinnslu eiga að byggja á rannsóknum 
og mælingum, en ekki einhverju sem menn halda. Síðast en ekki 
sízt á að fjalla um málið algjörlega fyrir opnum tjöldum og miðla 
rannsóknaniðurstöðum rækilega til almennings. Hinu verða menn 
líka að átta sig á, að verði viðunandi mengunarvarnir dýrar, getur 
það þýtt að almenningur þurfi að borga meira fyrir orkuna.

Er brennisteinsmengunin hættuleg?

Unnið fyrir 
opnum tjöldum

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Og allir bara sáttir?
Sáttahugur getur átt sér margar birt-
ingarmyndir en vinstri græn buðu 
upp á athyglisvert afbrigði á flokks-
ráðsfundi sínum sem haldinn var 
um helgina. Fyrst var lögð fram til-
laga um ályktun þess efnis að úrsögn 
þremenninganna frægu á dögunum 
væri hörmuð og stjórnlagaráð hvatt 
til að skoða hvort þingmenn ættu að 
halda sæti sínu á þingi eftir að 
hafa sagt sig úr þeim þingflokki 
sem þau voru kosin 
fyrir. Þetta var ódul-
in og harkaleg ádeila 
á þremenningana. Í til-
lögunni sagði m.a. að þau 

hefðu beint „spjótum sínum gegn 
grundvallarmannréttindum lýðræð-
isþjóðfélags“ með því að sitja áfram 
á þingi. Þessi tillaga var síðan dreg-
in til baka af einskærum sáttahug, í 
von um að þremenningarnir sneru til 
baka í þingflokkinn. Eins konar „Nei-
djók“-útspil þar.

Hendur upp í loft
Sáttahöndin fálmaði þó út 
í tómið þar sem Lilja Mós-
esdóttir sagði í viðtali 
við mbl.is að ekkert 
í ályktunum flokks-

ráðsfundarins gæfi til 
kynna að mál væru að 

þróast í átt að þeim. „Það þarf meira 
að koma til,“ sagði Lilja.

Öll dýrin í skóginum …
Nokkur atriði úr blessaðri tillögunni 
rötuðu þó í ályktanir. Þar á meðal sú 
árétting að: „Samskipti flokksmanna 

VG skulu einkennast af gagnkvæmri 
virðingu, ást og kærleika“. Þetta 
ættu raunar flestir að hafa að 
leiðarljósi í mannlegum sam-
skiptum, en sú staðreynd að 
flokksráði VG þyki rétt að árétta 
svona nokkuð er mögulega lýs-

andi fyrir andann í stjórnmál-
um dagsins í dag.

thorgils@frettabladid.is
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Það er hundur rétt hjá mér í 
götunni sem hrekkur allt-

af í kút þegar hann sér mig og 
hugsar: Hvaða maður er þetta? 
Voff voff voff! Hann er mjög 
grunsamlegur! Voff! Ég þarf að 
hræða hann í burtu! Arff! Arrrf! 
Eigandinn kemur alltaf hlaup-
andi og hundskammar greyið og 
reynir að útskýra fyrir honum 
að ég sé bara nágranninn. For-
gefins. Næst þegar hann sér mig 
hugsar hann: Hvaða maður er 
þetta? Voff! Hann er mjög grun-
samlegur! Voff-voff!

Stundum finnst manni eins og 
andstaðan við aðild Íslands að 
ESB sé af svipuðum toga, ein-
hvers konar vanahugsun.

Horngrýtis taktíkin
Raunar beinist andstaða mest 
gegn því að ljúka aðildarviðræð-
um að ESB, sem andstæðingarnir 
kalla raunar alltaf „aðlögunar-
ferli“ og láta eins og Ísland hafi 
ekki einu sinni verið í EFTA og 
hvað þá EES áður en til þess-
ara viðræðna kom. Og vilja með 
engu móti að vitnist hvað kann að 
bjóðast Íslendingum innan sam-
bandsins.

Keppikeflið virðist fyrst og 
fremst að koma í veg fyrir að 
hagstæður samningur verði lagð-
ur fyrir þjóðina, því að þá kann 
svo að fara sem aldrei aldrei 
aldrei má gerast: að þjóðin sam-
þykki aðild. 

Sumt af þessari andstöðu við 
aðildarviðræður er til komið af 
íslensku „taktíkinni“ sem öllu 
ræður hér í stjórnmálum, fremur 
en hugsjónir, löngun til að duga 
sinni þjóð eða sýn á hagsmuni og 
möguleika þjóðarinnar í bráð og 
lengd, hvað þá lífskjör almenn-
ings sem ekki nokkur stjórnmála-
maður hugsar nokkru sinni út í. 
„Taktíkin“ gengur út á að ónýta 
mál til þess að komast sjálfur til 
valda. 

En af hverju er margir and-
vígir aðild? Til dæmis Samherja-
menn sem halda úti sjálfu Morg-

unblaðinu til að hamast í þessari 
„taktík“ – og Davíð Oddsson rit-
stjóri raunar mesti „taktíker“ 
allra tíma í íslenskum stjórn-
málum að margra mati, þó að 
árangurinn af henni sé einmitt 
umdeilanlegur á sviði utanríkis-
mála: Davíð setti sér það mark-
mið að halda ameríska hernum 
hér á landi með öllum ráðum – 
hélt að það væri hægt – og hélt að 
„taktíkin“ til þess væri að öðlast 
hylli Georgs W. Bush. Fyrir vikið 
lét Davíð undir höfuð leggjast að 
búa þjóðina og einkum Suður-
nesjamenn undir brottför hersins 
sem var óhjákvæmileg af ástæðu 
sem Davíð virðist aldrei hafa 
hugsað út í: herinn hafði hér ekk-
ert að gera.

Þrátt fyrir þessa undraverðu 

glámskyggni í hagsmunamálum 
þjóðarinnar virðist Davíð enn 
vera helsta leiðarljós margra í 
þeim efnum. Eða hvað er Sam-
herji að pæla? Fyrirtæki sem er 
með gríðarlega starfsemi í Evr-
ópu: af hverju er það á móti aðild 
Íslands að Evrópusambandinu? 
Getur verið að menn séu fastir 
í vanahugsun og vilji ekki láta 
reyna á það í viðræðum hvern-
ig Íslendingum gengur að halda 
yfirráðum sínum yfir auðlind-
inni?

Við og hin
Af hverju eru svona margir 
ráðamenn í VG andvígir aðild að 
Evrópusambandinu? Ekki eru 
kjósendur flokksins það jafn ein-
dregið, svo mikið er víst. Getur 
verið að hér sé líka á ferðinni 
gömul hefðarhugsun? Í VG eru 
sósíalistar, lýðræðissinnar og 
jafnréttissinnar að evrópskri 
hefð og eiga sér bræður og systur 
í ýmsum flokkum í Evrópu – og 
utan flokka – sem upp til hópa 
er „evrópusinnað“ fólk; aðhyllist 
þennan vettvang samninga, sam-

ráðs og málamiðlana milli þjóða 
fremur en að þjóðirnar láti sverfa 
til stáls sín á milli eða neyti 
aflsmunar. En í gömlum stjórn-
málahreyfingum er oft í gangi 
sjálfstæð hugsun óháð manneskj-
unum.

 Í VG hefur erfst viss tvíhyggja 
frá Alþýðubandalaginu og þar 
áður Sósíalistaflokknum, að 
ógleymdum Kommúnistaflokkn-
um. 

Þetta er hugmyndin um 
„Okkur“ og „Hin“. „Við“ vorum 
lengi vel „sósíalistísku ríkin“ 
og allir sem studdu þau en „hin“ 
voru hin „gamla og heimsvalda-
sinnaða Evrópa“. Síðan fóru 
menn að sjá í gegnum lygavefinn 
í Sovétríkjunum en áfram lifði 
tvíhyggjan; Evrópuríkin voru 

áfram „Hin“ meðan leitin stóð að 
samherjum. Stundum voru það 
nýfrjáls lönd Afríku – jafnvel 
Kúba, stundum þjóðir sem áttu í 
höggi við agressíf alþjóðafyrir-
tæki, ekki síst í Mið- og Suður-
Ameríku. Þetta var náttúrulega 
rík hugsun á árunum kringum 
landhelgismálin.

Ungt fólk sem hefur mennt-
ast og starfað í „gömlu“ Evrópu 
á hins vegar erfitt með að skilja 
þessa hugmynd um að þetta séu 
óvinalönd okkar, og er tamara að 
hugsa um sig og þjóðina sína sem 
hluta af þessari heild: þessari 
menningu, þessari sögu, þessum 
aðferðum við að útkljá mál. 

En áfram lifir samt tvíhyggjan 
gamla í VG – ekki meðal kjósenda 
heldur þingmanna, og raunar 
hafa þeir kjósendur sem styðja 
aðildina engan talsmann innan 
flokksins. 

Aftur á móti setur menn þar 
almennt hljóða þegar talið berst 
að því sem ætti þó að vera kjarni 
málsins: verður aðild að ESB til 
þess að bæta lífskjör almennings 
eða versna þau?

Tvíhyggjan gamla
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Keppikeflið virðist fyrst og fremst að 
koma í veg fyrir að hagstæður samningur 
verði lagður fyrir þjóðina, því að þá kann 

svo að fara sem aldrei aldrei aldrei má gerast: að 
þjóðin samþykki aðild.

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið 

sendan daglegan tölvupóst með blaði dagsins. 

Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Smiðsbúð 6   210 Garðabæ   Sími 564 5040 

Sitness
Kr. 39.900,- 

Góðir fyrir bakið!
      Veltikollar og hnakkstólar
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Body Balance
Kr. 39.900,- 

Bonanza
Kr. 65.900,- 
svart leður

til að hafa áhrif á niðurstöður í atkvæðagreiðslunni
er síðasti dagurinn24. maí

FLÓABANDALAGIÐ

sem þú hefur

um kjarasamningana. Sýnum ábyrgð og greiðum atkvæði

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Reykjavík - Reykjanesbæ 
Akureyri - Húsavík 
Vestmannaeyjum

Niðurföll
Renna, verð pr. meter

kr. 3.900
Einnig fáanlegt með 
Pottjárn-rist

100x100x118

1.290 kr.

100x100x125

1.290 kr.

100x100x188

1.490 kr. 
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timamot@frettabladid.is

HENRIK IBSEN (1828-1906) norska leikritaskáldið lést þennan dag.

„Minnihlutinn getur haft rétt fyrir sér en meirihlutinn hefur alltaf 
á röngu að standa.“

Þann 23. maí 1934 sátu lögreglumenn fyrir 
bandarísku bankaræningjunum Bonnie Parker 
(1910-1934) og Clyde Barrow (1909-1934) í 
Louisiana og skutu þau til bana. Í krufningar-
skýrslu kemur fram að á líkama Barrows hafi 
verið sautján skotsár og tuttugu og sex á líkama 
Parkers.
Barrow og Parker voru alræmd sem ræningjar 
og ofbeldismenn og eru betur þekkt sem 
Bonnie og Clyde. Þau ferðuðust um miðríki 
Bandaríkjanna í kreppunni miklu frá 1931-1934, 

ásamt gengi sínu, rændu banka og bensínstöðv-
ar, drápu lögregluþjóna og almenna borgara 
og svifust einskis. Gengið er talið hafa drepið 
níu lögregluþjóna auk fjölda óbreyttra borgara. 
Glæpir þeirra vöktu mikla athygli almennings, 
enda voru þau á lista lögreglunnar yfir mestu 
óvini þjóðarinnar.
Í dag þekkja þau flestir eingöngu sem sögu-
hetjurnar í kvikmynd Arthurs Penn, Bonnie 
and Clyde, frá 1967 þar sem þau voru leikin af 
Warren Beatty og Faye Dunaway.

ÞETTA GERÐIST  23. MAÍ 1934

Bonnie og Clyde skotin til bana

Ég fæddist á Spágilsstöðum í Laxár-
dal í Dalasýslu og bjó þar alla mína 
bernsku,“ segir Guðríður Guðbrands-
dóttir, sem í dag fagnar 105 ára afmæli 
sínu. „Við vorum ellefu systkinin og 
ég sú sjötta í röðinni. Rúmlega tvítug 
réðst ég sem vinnukona í Brautarholt 
í Dölum og var þar nokkur ár.“ Spurð 
um aðbúnað vinnufólks á þessum árum 
segir Guðríður að hann hafi ekki verið 
upp á marga fiska. „Það vantaði allt 
til alls. Vinnudagurinn var langur 
og vinnan mikil, allur þvottur var til 
dæmis þveginn í höndunum, allt tók 
mikið lengri tíma en nú til dags og það 
var oft orðið áliðið þegar maður komst 
í háttinn.“

Í Brautarholti kynntist Guðríð-
ur Þorsteini Jóhannssyni, sem var 
þar vinnumaður og þau felldu hugi 
saman, giftu sig og fluttu í Búðardal. 
„Ég fór að vinna sem vinnukona hjá 
sýslumanninum í Búðardal, en bóndi 
minn vann ýmsa íhlaupavinnu,“ segir 
hún. „Reyndar var hann lærður skó-
smiður og fékk töluverða vinnu við að 
gera við skó. Seinna fór hann að vinna 
hjá kaupfélaginu, ég hætti hjá sýslu-
manninum og vann við hreingerning-
ar og þvotta fyrir ýmsa í Búðardal.“ 
Árið 1952 missti Þorsteinn vinnuna 
hjá kaupfélaginu, fékk vinnu á Suður-
nesjum og flutti suður. „Ég varð eftir 
fyrir vestan með dóttur okkar, sem þá 
var tíu ára,“ segir Guðríður. „Það var 
ekkert húsnæði að fá fyrir sunnan. 
Ég flutti þó fljótlega á eftir honum og 
var á flækingi milli ættingja um tíma. 
Loks fengum við þó íbúð og Þorsteinn 
fékk vinnu í Reykjavík. Ég var heima 
bara, enda margir í mat og mikið að 
þrífa, en ég prjónaði mikið og seldi og 
reyndi að leggja mitt af mörkum. Þor-
steinn dó 1985 og ég hef búið ein síðan, 
alltaf reynt að bjarga mér sjálf, en nú 
er sjónin orðin svo léleg að það er orðið 
erfiðara.“

Guðríður hefur haldið hannyrðunum 
við og eftir hana liggur mikill fjöldi 
dúka, rúmteppa og mynda sem hún 
hefur heklað. Meðal annars mynd af 
síðustu kvöldmáltíðinni sem hún hekl-
aði og gaf Hjarðarholtskirkju. „Amma 
mín sótti mikið að mér þegar ég var 
að hekla myndina,“ segir Guðríður. 
„Hún var stöðugt í huga mínum svo ég 
ákvað að gefa þetta í kirkjuna hennar, 
Hjarðarholtskirkju, til minningar um 
hana. Þar hangir myndin yfir dyrum 
kirkjunnar.“ Myndirnar urðu fleiri og 

er þær meðal annars að finna í íbúð-
um aldraðra í Furugerði, þar sem Guð-
ríður býr, og hjá Rauða krossi Íslands. 

Guðríður var einn af stofnfélögum 
Félags áhugafólks um íþróttir aldraðra 
og stundar enn leikfimi tvisvar í viku 
með öðrum íbúum í Furugerði. Hún fer 
og hlustar á upplestra og sækir ýmsar 
aðra skemmtanir í húsinu. Lengi vel 
fór hún alltaf í göngu í hverfinu og í 
sund í Grensáslaug. 

En þegar hún horfir til baka hvað 

finnst henni þá hafa breyst mest á 
þessum 105 árum? „Ég held það muni 
nú mest um rafmagnið. Það létti lífið 
ansi mikið hjá fólki eins og mér sem 
vann við hreingerningar og þvotta.“

Guðríður ætlar ekki að viðhafa mikil 
hátíðarhöld í tilefni afmælisins, en ætt-
ingjar og vinir koma til hennar í kaffi 
og eins verður öllum íbúum í Furu-
gerðinu boðið upp á kaffi og með því 
seinnipartinn til að samfagna henni. 

fridrikab@frettabladid.is

GUÐRÍÐUR GUÐBRANDSDÓTTIR:  FAGNAR 105 ÁRA AFMÆLI Í DAG

Munar mest um rafmagnið

BJARGAR SÉR SJÁLF  „ÉG hef alltaf reynt að bjarga mér sjálf, en nú er sjónin orðin svo léleg að 
það er orðið erfiðara,“ segir Guðríður Guðbrandsdóttir sem er 105 ára í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Foreldraverðlaun Heim-
ilis og skóla – landssam-
taka foreldra verða afhent 
í sextánda sinn á morgun. 
Athöfnin fer fram á 2. hæð 
Þjóðmenningarhúss við 
Hverfisgötu og hefst klukk-
an 15. Katrín Jakobsdóttir 
menntamálaráðherra mun 
afhenda verðlaunin.

Dómnefnd velur eitt verk-
efni til Foreldraverðlauna 
Heimilis og skóla, en auk 
þeirra verða veitt hvatn-
ingarverðlaun til verkefnis 
sem dómnefnd telur að muni 

skila árangri til framtíðar. 
Einnig verða veitt ein dugn-
aðarforkaverðlaun og öll 
verkefni sem tilnefnd voru 
hljóta viðurkenningu.

Heimili og skóli 
veitir verðlaun

FORELDRAVERÐLAUNIN  verða 
veitt í Þjóðmenningarhúsinu.

Blúsband Jóhönnu Guðrúnar og Elvars Frið-
rikssonar leikur fyrir gesti Café Rosenberg 
miðvikudagskvöldið 25. maí frá klukkan 21.

Hljómsveitin mun leika og syngja nokkur 
vel valin lög eftir ýmsa höfunda ásamt því að 
frumflytja ný frumsamin lög.

Auk Jóhönnu og Elvars, sem bæði syngja, 
eru í hljómsveitinni Davíð Sigurgeirsson 
gítarleikari, Ásmundur Jóhannsson trommu-
leikari, Vignir Þór Stefánsson, sem leikur 
á píanó og orgel, og Valdimar Olgeirsson 
bassaleikari.

 Tónleikarnir hefjast klukkan 21 og kost-
ar 1.500 krónur inn. Sveitin hefur leikið á 
nokkrum tónleikum undanfarið, meðal ann-
ars á Blúshátíð í Reykjavík og hafa móttök-
urnar verið jákvæðar, að því er fram kemur 
í tilkynningu.

Jóhanna og Elvar á Rosenberg

Hljómsveitin Skuggamyndir 
frá Býsans leikur búlgörsk, 
makedónísk, tyrknesk og 
grísk þjóðlög á Háskóla-
torgi klukkan 12.30 í dag. 
Hljómsveitin er þekkt fyrir 
að sérhæfa sig í balkantón-
list, en sú tónlist er annáluð 
fyrir dulúð, brjálæði og mik-
inn tilfinningahita. Hljóm-
sveitin er skipuð valinkunn-
um tónlistarmönnum, þeim 
Hauki Gröndal klarinett-
leikara, Ásgeiri Ásgeirssyni 
á taboura, Þorgrími Jóns-
syni á bassa og Erik Qvick 
á slagverk.

Listahátíð í Reykjavík 
og Háskóli Íslands starfa 
saman í ár að fjölbreyttum 
Háskólatónleikum á aldaraf-

mæli Háskóla Íslands. Tón-
leikaröðin samanstendur af 
hádegistónleikum í bygging-
um Háskólans, spannar allt 
afmælisárið og tvinnast inn 
í dagskrá Listahátíðar.

Balkantónlist 
á Háskólatorgi

SKUGGAMYNDIR Haukur Gröndal 
leikur á klarinett í hljómsveitinni 
Skuggamyndir frá býsans.

1618 Þrjátíu ára stríðið hefst í Evrópu með uppþotum í Prag.
1949 Þýskaland skiptist formlega í Vestur-Þýskaland og Austur-

Þýskaland.
1965 Danir samþykkja að afhenda íslensku handritin, sem lengi 

höfðu verið bitbein þjóðanna.
1985 Stefna Íslendinga í afvopnunarmálum staðfest á Alþingi: Á 

Íslandi verða ekki staðsett kjarnorkuvopn.
1987 Hannes Hlífar Stefánsson verður heimsmeistari sveina í skák, 

14 ára gamall.
1992 Giovanni Falcone dómari er myrtur með sprengju í Palermo.
1995 Forritunarmálið Java er fyrst kynnt almenningi.
2003 Íslenska alþjóðabjörgunarsveitin fer út til Alsír til rústabjörg-

unar. Tveimur dögum fyrr varð jarðskjálfti í norðurhluta Alsír 
upp á 6,7 stig á Richter.

Merkisatburðir

SYNGUR BLÚS Jóhanna Guðrún 
syngur ásamt Elvari Friðrikssyni á 
Rosenberg á miðvikudagskvöld.

MOSAIK  

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

Sigfús Svavarsson
Þúfubarði 8, Hafnarfirði,

lést föstudaginn 13. maí. Útförin fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 24. maí kl. 13.00.

Nikulína Einarsdóttir
Halldóra Sigfúsdóttir   Guðmundur Ólafur Hauksson
Friðrikka Sigfúsdóttir
Sigurbjörn Sigfússon      Hjálmfríður Guðrúnardóttir

barnabörn og barnabarnabörn



Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Barnvæn kommóða  eftir bandaríska vöruhönnuðinn Peter 
Bristol hefur vakið athygli. Meðal annars er bent á hana á 
vefsíðunni dezeen.com. Skúffur kommóðunnar eru að lögun 
eins og það sem í þeim á að geyma. Ein skúffa eins og sokkur, 
önnur eins og bolur og þriðja eins og buxur í laginu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Snorri Þórðarson Reykdal sýnir magnara, bókaskáp og bakka á vorsýningu Iðnskólans í Hafnarfirði.

Mínimalískur 
magnari

H
eyrnartólamagnari, bókaskápur 
og bakki eru meðal verka Snorra 
Þórðarsonar Reykdal á vorsýningu 
Iðnskólans í Hafnarfirði, sem var 

opnuð á laugardaginn. „Ég hannaði heyrnar-
tólamagnara vegna þess að ég hef áhuga á 

hljómtækjum. Þetta var nógu lítið verk-
efni til að ég gæti ráðið við það sjálfur,“ 
segir Snorri sem naut þó liðsinnis Guð-
laugs Kristins Óttarssonar við hönnunina. 
„Magnarinn er úr eik og mjög mínimal-
ískur. Ég ætlaði fyrst að gera eitthvað 
öðruvísi en svo varð hann einfaldari með 
hverri skissu. Mig langaði að eiga þetta 
sjálfur.“

Þegar Snorri kláraði magnarann í vetur 
vantaði hann verkefni og hannaði því 
bókaskáp. „Þetta er einfaldlega eitthvað 

sem vantaði inn á heimilið. Við erum mikið 
bókafólk.“

Snorri hannaði einnig bakka. Hann fékk 
það verkefni að hanna hlut sem innihéldi að 

minnsta kosti tvö grunnform. „Ég sá fyrir mér 
að ég gæti gert hlut úr kassa og hring svo ég 

gerði morgunverðarbakka. Bakkinn sjálfur er 
kassi og hringir fyrir diska,“ upplýsir Snorri og 

bætir við að bakkinn sé með lausum eggjabikar. 
Vorsýningin stendur til 29. maí í Iðnskólanum í 
Hafnarfirði.

martaf@frettabladid.is

Listh

Gerið gæða- og verðsamanburð
12 mánaða vaxtalausar greiðslur

Cobb kolagrillin fengu disa verðlaunin 2007 

 

     Tilvalið kolagrill í ferðalagið, bátinn eða pallinn. Sparneytið á kol, 
aðeins 8-12 kolamolar duga fyrir steikingu. Hægt að staðsetja á borði   
 meðan grillað er þar sem grillið hitnar ekkert að utanverðu. 

Söluaðilar.: Járn og Gler hf  - Garðheimar  - Húsasmiðjan - Everest.                    
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Hollenski listamaðurinn  og hönnuðurinn Jeroen Ver-
hoeven heldur um þessar mundir fyrstu sýningu sína í 
London í galleríinu Blain/Southern. Miðdepill sýningarinnar 
er skrifborð úr gljáandi stáli.

„Ég var orðin þreytt á að finna 
bara Disney-karaktera  á veggina 
í barnaherbergin,“ segir Herdís 
Björk Þórðardóttir en hún sýndi 
vörulínu sína, sem nefnist Bimbi, 
á vorsýningu Myndlistaskólans á 
Akureyri síðastliðinn þriðjudag. 

Línan inniheldur veggskreyting-
ar, rúmföt, boli, púða, minnisbæk-
ur og tækifæriskort og húsgögn.

„Mig langaði til að gera heild-
stæða barnalínu, þar sem feng-
ist fleira en veggskreytingar. Ég 
hannaði vörurnar fyrir börn á 
öllum aldri og ekki sérstaklega 
fyrir stelpur eða stráka,“ útskýrir 
Herdís en hún skapaði ævintýra-
heim, mitt á milli draums og veru-
leika eins og hún orðar það.

„Ég vildi ekki hafa þetta of 
raunverulegt en samt eru þarna 
tré, fuglar og hús sem hægt er 
að tengja við. Ég útfærði línuna 
bæði í heilum borðum sem eru til-
búnir á vegginn og sem staka lím-
miða sem hægt er að raða saman 
að vild og blanda saman litum en 
línan kemur í sex litum. Planið 
er svo að bæta við línuna en ég 
er með langan lista í huganum af 
vörum sem mig langar að koma í 
framleiðslu,“ segir Herdís hlæj-
andi.

Hún hefur enda ástæðu til 
að vera ánægð en Bimbi-línan 
tryggði henni einkunnina tíu og 
hvatningarverðlaun frá skólanum 
við útskriftina.

„Það var bæði óvænt og 
skemmtilegt. Nú tekur bara við 
vinna við að koma vörunum á 
markaðinn en ég er þegar komin 
í samband við eina verslun hér á 
Akureyri. Ætla svo að þreifa fyrir 
mér í Reykjavík líka.“

Beðin um útskýringar á því 
hvaðan nafnið Bimbi sé komið 
upplýsir hún blaðamann að orðið 
þýði börn á ítölsku. Ljóðlínan 
Bimbirimbirimbam komi einnig 
við sögu. „Það er gömul þjóðvísa 
sem enginn veit hver samdi. Ég 
lét hana hljóma í myndbandi sem 
ég spilaði á sýningunni og eins 
er hún gegnumgangandi í öllum 
vörunum í línunni,“ segir Herdís. 
 heida@frettabladid.is 

Fékk tíu fyrir barnalínu
Herdís Björk Þórðardóttir útskrifaðist með einkunnina 10 í grafískri hönnun við Myndlistaskólann á 
Akureyri síðastliðinn þriðjudag. Hún hannaði vörulínu fyrir börn sem nefnist Bimbi.

Herdís Björk Þórðardóttir, nýútskrif-
aður grafískur hönnuður, sýndi nýja 
barnalínu, Bimba, á vorsýningu Mynd-
listaskólans á Akureyri. MYND/BJÖRN GÍSLASON

„Ég var orðin þreytt á að finna bara 
Disney-karaktera á veggina í barnaher-
bergin,“ segir Herdís Björk Þórðardóttir.

Ævintýraheimur Herdísar. MYND/HERDÍS BJÖRK ÞÓRÐARDÓTTIR

Bimbi-línan inniheldur límmiða, boli, rúmföt og húsgögn í barnaherbergið.
MYND/HERDÍS BJÖRK ÞÓRÐARDÓTTIR

Losnað við fíflana 
úr garðinum
Heiðgulir og bústnir fíflar 
stinga nú upp kollinum í 
görðum landsmanna. Þó þeir 
boði sumarið og gleðji yfirleitt 
augað eru þeir ekki velkomnir 
alls staðar. 

Fíflarnir eru þrautseigir og 
dreifa sér hratt. Þeim sem 
vilja losna við þá úr garðinum 

dugar því ekki að slá 
yfir þá með 
garðsláttuvél-
inni.  Árang-
ursríkast 
er að stinga 

plöntuna upp með rótum. Eins 
er hægt að úða yfir flötina 
með þar til gerðum illgres-
iseyði sem nálgast má í garð-
vöruverslunum en til eru efni 
sem eyða fíflum úr grasflöt en 
eyða ekki grasinu. 

Velja skal dag þegar ekki 
á að rigna til að úða eitri svo 
sem estur árangur náist og 
eins er betra að það sé logn, 
svo eitrið berist ekki með 
vindinum. Eftir að úðað hefur 
verið með fíflaeitri skal láta 
jarðveginn eiga sig í nokkra 
daga á eftir.

- rat

Þemu eru vinsæl í barna-
afmælum. Eitt þeirra gæti 
verið Putaland. Þannig 
gæti boðskortið verið 
örlítið kort innan í stóru 
umslagi, hægt væri að 
bjóða upp á drykki úr 
staupum, örsmáar grillað-
ar samlokur og svo smáa 
afmælistertu. Þannig geta 
krakkarnir 
upplifað 
örlítið 
ævintýr.

www.marthas-
tewart.com

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

Kassaklifur-GPS ratleikir-Bátasiglingar-Vatnaleikir-Frumbyggjastörf

Fyrir stráka og stelpur 8-12 ára - skipt í hópa eftir aldri
Upplýsingar og skráning á netinu - www.ulfljotsvatn.is

“Spennandi útilífsævintýri - fjör og hópefli”

INNRITUN ER HAFIN - Opið virka daga kl 10-16 - sími 550 9800 - sumarbudir@ulfljotsvatn.is

Ryðfríir neysluvatnshitarar, hitöld (element), 
hitastillar, hitastýringar, rafhitarar til húshitunar 
og flest annað til rafhitunar.

Við hjá Rafhitun erum sérfræðingar í öllu sem við 
kemur rafhitun. Við bjóðum einungis úrvals tæki 
sem hafa sannað sig með áralangri reynslu.

íslensk
framleiðsla

í 20 ár

Rafhitarar fyrir heita potta

10%
20%
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Valhöll fasteignasala hefur til sölu glæsilegt 
einbýlishús á einstakri útsýnislóð við Elliðavatn.

F asteignin er 272 fermetrar auk 48 fermetra inn-
byggðs bílskúrs. Allar innréttingar og hurðir eru 
sérsmíðaðar frá Stíganda. Hiti er í öllum gólfum 

og Inbus hita- og ljósastýringarkerfi er í húsinu. Því er 
stýrt með snertiskjáum. Góð lofthæð er í húsinu og á 
gólfum eru flísar og plankaparket.

Komið er inn í forstofu með rúmgóðum fataskáp. Við 
hlið forstofu er þvottahús með sérsmíðuðum innrétting-
um. Gengt er inn í bílskúrinn úr þvottahúsinu.

Gestasnyrting er við forstofu með veggsalerni og 
granítborðplötu við vask. Sjónvarpshol er miðsvæðis á 

neðri hæðinni með sérsmíðuðum skápum. Fimm rúm-
góð svefnherbergi eru á neðri hæð auk baðherbergis 
með baðkari, stórri innréttingu með granítplötu, hand-
klæðaofni og veggsalerni. Við stigahol er gengt út á ver-
önd. Steyptur stigi er upp á efri hæð með næturlýsingu.

Á efri hæðinni eru stofa og eldhús í samliggjandi 
rými með mikilli lofthæð og innfelldri lýsingu. Úr stof-
unni er gengt út á suðursvalir. Stórir gluggar eru með 
útsýni yfir Elliðavatnið, Bláfjöllin og yfir til Esjunnar. 

Eldhúsið er með eikarinnréttingu með eyju, granít-
borðplötum og spanhellu. Einnig eru bakaraofn, gufuofn 
og örbylgjuofn ásamt tveimur uppþvottavélum.

Tvö svefnherbergi eru á hæðinni, eitt barnaherbergi 
og hjónaherbergi. Sér baðherbergi er inn af hjónaher-
berginu. Úr hjónaherberginu er gengt út á svalir.

Einbýli á útsýnislóð
Af efri hæð er útsýni yfir Elliðavatn, Bláfjöll og til Esjunnar.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

S :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s
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fasteignasala
Skeifan

FÖST LÁG 
SÖLUÞÓKNUN

Árkvörn – Bílskúr
Sérlega falleg 3ja herbergja 80 fm íbúð á jarðhæð 
ásamt bílskúr. Parket, fallegar innréttingar, sérgarður 
með timburverönd og skjólveggjum. 
Toppeign á eftirsóttum stað. Verð 26,9 millj.

Rauðhamrar
Falleg 4ra herbergja 112 fm íbúð á 3. hæð í góðu 
endurbættu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi. Parket og flísar. 
Stórar suðursvalir. Fallegar innréttingar. Góð eign á 
frábærum stað í Grafarvoginum. Verð 24,8 millj.

Djáknavegur, Úthlíð – Sumarhús.
Höfum til sölu þennan fallega 85 fm nýlega sumar-
bústað við Úthlíð. Fallegar innréttingar og parket. 
3 svefnherbergi. 170 fm timburpallur við húsið með 
heitum potti. Glæsilegt útsýni til suðurs. Til afhendingar 
strax með öllum búnaði. Tilboð óskast.

Starengi – laus strax
Falleg 3ja herbergja 84 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð) 
í snyrtilegu nýlegu 2ja hæða fjölbýli. Fallegar 
innréttingar. Parket og flísar. Gengið úr stofu í 
afgirta sérlóð með verönd í suður. Sér inngangur. 
Þvottahús í íbúð. Stutt í alla þjónustu. 
Verð 21,8 millj.

Kristnibraut – 4ra herbergja
Glæsileg 129.8 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) 
í litlu fjölbýlishúsi, ásamt stæði í bílgeymslu. 
Verð 29,8 millj.

Eyjabakki – 3ja herbergja
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 
1. hæð í mikið endurnýjuðu fjölbýli. Parket. 
Endurnýjað eldhús. Búið er að klæða blokkina að utan, 
skipta um gler, yfirfara þak og þakrennur, einnig nýtt 
dren. Falleg eign í góðu standi. Verð 19,6 millj.

Veghús – 4ra herbergja
Glæsileg 4ra herbergja 106 fm íbúð á 2. hæð 
í 3ja hæða fjölbýli. Gegnheilt parket. Stór stofa. 
3 svefnherbergi. 30 fm svalir og flottar innréttingar. 
Sérlega björt og falleg eign. Verð 25,9 millj.

Eiðistorg – 5-6 herbergja
Vorum að fá í einkasölu glæsilega 135 fm 5 til 6 herbergja 
íbúð á 2 hæðum á þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesi. 
Fallegar innréttingar. Parket. 2 góðar stofur. 4 svefnherbergi. 
Stutt í alla þjónustu. Verð 27,8 millj.

Efstihjalli – 4ra herbergja
Falleg 98 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli 
með aukaherbergi í kjallara. Parket, rúmgóð stofa, 
suðvestur svalir og góðar innréttingar. Skipti möguleg. 
Verð 26,8 millj.

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

Magnús Hilmarsson
Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Sölumaður / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

Réttarholtsvegur
Falleg og vel með farin 125 fm íbúð á 2. hæð í góðu 
steinhúsi ásamt góðum 26,4 fm bílskúr. Rúmgóðar 
stofur. Svalir í suðaustur. 2 góð svefnherbergi. 
Verð 25,5 millj.

Vesturberg
Góð 3ja herbergja 74 fm íbúð á 6. hæð í lyftublokk. 
Parket. Frábært útsýni. Þvottahús á hæðinni. 
Íbúð sem nýtist vel. Verð 15,1 millj.

Starfandi í yfir 25 ár!

Óskum eftir 2ja 
herbergja íbúð með 
yfirtöku á lánum.
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%%Söluþóknun óháð verði íbúðar

Ýmis söluþóknunargjöld
(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður o.fl.)

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur) 
Ýmis söluþóknunargjöld   
(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk.

Vsk. (25,5%)   

Samtals  

Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR

299.900

0

Fast verð án vsk.

Vsk. (25,5%)

238.964
60.936

350.000 625.000 930.000

237.100

1.167.150

159.37589.250

439.250 784.375

484.475139.350 867.250

30.00025.000

238.964 2,25% 900.000

30.000.00 40.000.00

2,0%

Samtals

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

1,7%

Að

HVA

20.000.00

10.000

0 - 60.000.000Söluverð á eign

Sími 568-5556    www.skeifan.is

skeifan .is

600.000340.000

P
IPA

R
\T

B
W

A
 • S

ÍA
 • 110481

Mjög fallegt 183 fm einbýlishús á einni hæð með 27 fm innb. bílskúr. Fallegar innréttingar. Parket. 
Opin og skemmtileg eign. Húsið er timburhús klætt að utan með múrsteini. Fallegur ræktaður garður. 
Ásett verð 57,9 millj.Neshamrar

Mjög fallegt 183 fm einbýlishús 

Stórglæsileg 138,2 fm efrihæð og ris í tvíbýli á frábærum stað við miðbæinn ásamt 23 fm bílskúr. 
Íbúðin er endurnýjuð á mjög smekklegan hátt. 3 svefnherbergi. Í risi er gullfalleg stofa með suðursvölum. 
Sérlega falleg eign á frábærum stað. Verð 39,6 millj.

Sunnuvegur HF. – Bílskúr
Stórglæsileg 138,2 fm efrihæð og ris

Fallegt 143 fm raðhús sem er hæð og ris. Parket og flísar á gólfum. Fallegar innréttingar úr kirsuberjavið. 
Stór timburverönd í vestur með skjólveggjum. Fallegt hús á góðum stað í Garðabænum. 
Verð 41,9 millj.

Erum með kaupanda 
að einbýlishúsi í 
Garðabænum fyrir allt 
að 90 milljónir.

Erum með kaupanda 
að einbýli, raðhúsi eða 
parhúsi í Salahverfi.

Erum með kaupanda að eign í Sörlaskjóli, 
Frostaskjóli, Granaskjóli eða næsta nágrenni 
við Grandaskóla, 140 fm eða stærra.

Ögurás
Fallegt 143 fm raðhús
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Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is
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www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4
Magnús Einarsson lgf.
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ATVINNUHÚSNÆÐI TIL LEIGU 
VEL STAÐSETT SKRIFSTOFU- OG ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI

Grensásvegur 8, 1.203 m², 3 hæðir
Grensásvegur 10, 1.779 m², 4 hæðir 
Ármúli 2, 3.384 m², 3 hæðir 
Guðríðarstígur 2–4, 2.045 m², 2 hæðir
Lyngháls 9, 1.961 m², 3 hæðir

Hermann Guðmundsson | hermann@m3.is | Sími 661 4700
Örn V. Kjartansson | orn@m3.is | Sími 825 9000

Guðríðarstígur 2–4

Ármúli 2

Grensásvegur 10

Grensásvegur 8

eignamidlun@eignamidlun.is
Sverrir Kristinson, lögg. fasteignasali
Geir Sigurðsson, lögg. fasteignasali | Sími 824 9096
Hilmar Þór Hafsteinsson, lögg. leigumiðlari | Sími 824 9098

Leigist út í heilu lagi eða smærri einingum.
Teikningar og myndir á www.m3.is og www.eignamidlun.is 

Bæj
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Sunnudaga  og 
sunnudagskvöld á Stöð 2.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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HÚSIN Í  BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • www.husin. isFr
um

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Sölumaður
jorunn@husin.is

Hvernig getum við 

aðstoðað þig?

Sími 511 5005
Ólafur Sævarsson
Sölumaður
oli@husin.is

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Skoðaðu nýja og spennandi staði og taktu þér far með 
einhverju af þeim 15 flugfélögum sem fljúga frá Íslandi 
á árinu. 

Prófaðu Dohop leitarvélina á Vísi, flug og gisting,
öll hagstæðustu tilboðin á einum stað.
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is



FASTEIGNIR.IS 15

www.skra.is
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Nú geturðu tilkynnt 
flutning á netinu

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

einn 
barnaís 
eða

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta 
aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild. 

Tryggðu þér áskrift í dag!

FYRIR 
229 KRÓNUR
FÆRÐ ÞÚ:

frábæra skemmtun í 
heilan sólarhring fyrir 

alla fjölskylduna

RIR 

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞAÐ ERU
ENGIN HÖFT Í
VIÐSKIPTUM
Á VÍSI

ÞAÐ ERUÞAÐ ERU



BÍLAR &
FARATÆKI

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

COLEMAN Bayside 12 fet. Árgerð 2002. 
Verð 1.490þ Rnr.102879. Flottur Vagn 
staðsettur í sal . Óskum eftir fleiri 
ferðavögnum á söluskrá okkar og á 
staðinn.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

Audi Q7 DÍSEL, 3/2008, ek 37þús.
km, nýja 3,0 dísel vélin 240hö, leður, 
bakkmyndavél, krókur, S-line útlit, 
Stórglæsilegur bíll, Ásett verð 9990þús.
kr, Rnr 141585, Er í salnum hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105 
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.

Toyota avensis árg.’99, ssk. Ek aðeins 
124þús, sk ‘12. Vel með farinn bíll. V. 
690þús. S. 8963044

TIL SÖLU SUABRU WAGON GX ÁRG 
2005 EK. 159 Þ.KM. VERÐ 1190 ÞÚS., 
SUBARU FORESTER ÁRG 2003 EK. 167 
Þ. KM. VERÐ 990 ÞÚS. OG TOYOTA 
AVENSIS ÁRG 2001 EK. 90 Þ. KM. Á VÉL 
VERÐ 790 ÞÚS. ALLIR SJÁLFSKIPTIR. 
S 8958956

Græn verðlækkun: Jeppar, pallbílar, 
fólksbílar frá Ford, Jeep, Dodge, 
Toyota, Chevrolet og flestum öðrum 
bílaframleiðendum. Nýjir frá verksmiðju 
METAN & BENSÍN. Umhverfisvæn 
tollalækkun. Lægri bifreiðagjöld. 
Tugir þúsunda sparast mánaðarlega 
í eldsneyti. Fáðu kynningarbækling 
á islandus.com og reiknaðu dæmið 
til enda. Grænir leigubílstjórar spara 
yfir 100þús/kr á mánuði! Hundruð 
ánægðra viðskiptavina.www.islandus.
com - Sími 5522000

Ford Mustang ‘05, ek. 83 þús, V6, ssk, 
leður, ásett 2490 þús. stgr. 1950 þús. 
S. 898 4861.

 0-250 þús.

Sárlangar í SUBARU JUSTY, vel 
gangfæran og drífandi. Hanna 
s:8961323

 250-499 þús.

Mitshubishi Lancer Station árg 97’ ek. 
93þ.km Traustur bíll V. 300þ. uppl: 
6958101

 500-999 þús.

Til sölu L200, fínn bíll, árgerð 1998. 
Uppl. í síma 898 1649.

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Til sölu Yamaha WR450 árg.2005, 
nýyfirfarið og í toppstandi, verð 450þkr. 
Uppl. í s.840 7031 og 844 4406

 Vespur

Af hverju að láta veðurblíðuna fara 
framhjá þér? Njóttu lífsins á vespu 
frá VDO. Verð aðeins 239 þús VDO 
Verkstæðið, Borgartún 36 S: 588 9747 
www.vdo.is

 Kerrur

Gæðakerrur - Góð reynsla Ýmsar 
stærðir 1 eða 2ja öxla. Íslensk smíð. 
www.brimco.is Brimco ehf. Flugumýri 
8, Mos. s. 894-5111 Opið 13-16.30

kerra til sölu ný 1,25x2,5m 750kg opin 
framan og aftan heitgalv verð 240000 
kr upl 8927687

 Tjaldvagnar

Combi Camp Venezia 2005 án fortjalds 
til sölu (svefnpláss fyrir 4). Mjög vel 
með farinn. Blár/hvítur. Uppl. í síma 
665 9806.

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

 Bátar

 Hjólbarðar

!!!TIL SÖLU!!!
Ný næstum ónotuð Firestone Dekk til 
sölu P 215/75 R15 Gerð winterforce. 
Verð 45 þús. Uppl: 772-6238 /Einar b.

 Varahlutir

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

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Fókus, M.Benz 
margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki 
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, 
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
Musso og margt fleira. Kaupum bíla 
til niðurrifs. S. 555 6666 & 666 6555. 
Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Sonata 97, Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99, 206 og 406 
ST. Nissan Almera 97, Ford 250 99, 
Megane 01. Opel Vectra ‘98 Kaupi bíla 
til niðurrifs. Sími 661 5270.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

VW, Skoda, Audi, Pajero - 
varahlutir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu 
tegundum. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11.

Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

grjótkanta og útvegum 
holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Garðaþjónusta 
Reykjavíkur 

 20% afsláttur fyrir eldri 
borgara.

 Öll almenn garðvinna á einum stað 
fyrir garðinn þinn. Trjáklippingar 
Beðahreinsanir, Trjáfellingar, 
garðaúðanir, þökulagnir,sláttur, 
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og 
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 669 0011. 
Þórhallur S. 772 0864.

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

Garðsláttur á GÓÐU verði. 
FAGMENNSKA og persónuleg þjónusta. 
ENGI ehf. Sími 615-1605.

MOSATÆTING OG GARÐSLÁTTUR Góð 
þjónusta-Gott verð-sendum gíró s. 896 
19 33

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 695 1918.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Er mosinn að eyðileggja 
grasflötinn!

 Erum með góðar lausnir við því. 
Garðaþjónusta Reykjavíkur S. 669 
0011. G

Garðsláttur
Fyrir einstaklinga, fyrirtæki og húsfélög. 
Vönduð vinna, gott verð! Sími 618 
3469.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

 Bókhald

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

 Fjármál

Evrur til sölu
3% yfir seðlagengi

uppl. í síma. 857 6711.

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar 
og hurðir, rafvirkjar og píparar með 
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta 
bætt við sig verkum. Nýbyggingar 
og allt viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. 
S. 899 3011.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

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

 Nudd

THE BEST!!LUXURY;WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY 
TIME!!!S:8698602.

Líkamsnudd! Frábær þjónusta, 
tilboðsverð í dag! S:6618272 eða 
6930348

 Spádómar

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

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

Lögg. Rafvirki getur tekið að sér 
verkefni. Gott verð í boði. Uppl. S: 
698 1524.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Smiðir geta bætt við sig stórum 
sem smáum verkefnum. Tilboð eða 
tímavinna. Uppl. í s. 856 5555.

 Viðgerðir

Fyrir flestar gerðir fólksbíla, dekkjaskipti 
og fer með bíla í skoðun. Uppl. í síma 
893 3475.

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Náttúrulegar gjafavöru
Saltkristalslampar, náttúruleg ilmkerti, 
mortel ofl. Tilvaldar útskriftargjafir! 
Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata) 
Opið mán-fös 12-18, lau 12-16. Verið 
velkomin! ditto.is

Rafskuttlur
Eigum á lager öflugar rafskuttlur með 
800 vatta mótor og 55AH rafgeymum, 
burðargetu upp í 250 kg. Verð frá 
349.000 H- Berg ehf. Sími 565 6500.

Kynntu þér 2 fyrir 1 stofntilboð okkar.

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

ÞVOTTASNÚRUR Íslenskar þvottasnúrur 
sem endast. Vélsmiðja Ingvars Guðna 
www.vig.is vig@vig.is S: 486-1810

Bergiðjan minigolf
Erum að taka niður pantanir núna. 
Uppl. í s. 774 6633 Bergiðjan ehf 
Tangarhöfði 2, 110. pukinn@simnet.is 
Erum á facebook.

ÞVOTTAVÉLAR, 
VARAHLUTIR

Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar, 
5-10 kg. og uppþvottavélar. Tökum 
bilaðar vélar uppí. Varahlutir á góðu 
verði. Opið alla daga 10:00- 18:00 
Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 847 
5545.

 Óskast keypt

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður 
S. 565 4854 

www.siggaogtimo.is

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

Kvistir
Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning 
tekur aðeins einn dag. Frábær 
fjárfesting. www.kvist.is S:846 5278.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Lyfjalaus verkjastilling, 50%-100% 
árangur á nokkrum mínútum. Sími: 
564 5959

á svölunum
LÉTT OG VIÐRÁÐANLEGT
STERKBYGGT OG TRAUST

SVALALOKANIR
Seljum glerbrautakerfi frá 
finnska framleiðandanum 
Jokke. 

Kerfið er létt og viðráðan-
legt í notkun, sterkbyggt 
og traust.

Einföld og hagstæð lausn 
sem eykur vellíðan á heimili 
þínu árið um kring.
Hagstætt verð og góð 
greiðslukjör

Mælum svalir og gerum 
tilboð að kostnaðarlausu.
Gerum einnig tilboð í 
handrið úti sem inni, ásamt 
glerskjólveggi og þök.   

Sælureitur

Skemmuvegur 24 Blá gata  - 200 Kópavogur
Sími 554 2570 - Gsm:  660 4088  - vheidar@simnet.

kemmmmmmumum veggugugug rrrr 24242424444244 BBBBBBBlááálálálálálálálá gggg ttatatattaaaa - 2222222200000000000

10 ára framleiðsluábyrgð

Til sölu
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Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862 
5920.

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Ýmislegt

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Golden Retriver hvolpur til sölu. 
Ættbókarfærður og sprautaður. Verð 
120þús. Uppl. í s. 863 8596.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Til leigu herbergi i Hafnarfirði. Upl. i 
s.8447075

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

 Húsnæði óskast

Óskum eftir 3.herb + íbúð í Rvk. Bílskýli 
æskilegt, reglusemi og góð umgengi. 
Uppl. í s. 663 0644.

Óskum eftir að taka á leigu 2-3ja herb. 
íbúð sem fyrst helst í; 101-107. Erum 
með kött. Meðmæli ef óskað er. Örn 
694-5419

Óska eftir herbergi til leigu. Uppl. í s. 
8947153,eftir 19.00

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

Sumarbústaður til leigu í nágrenni 
Egilsstaða. Gisting fyrir allt að 6 manns. 
Upplýsingar í síma 8437811 eftir kl.17

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

Vantar geymslu fyrir búslóð frá 4 
mannafjölskyldu , frá 30 maí í ca 2 
mán. Uppl í s. 865 9890

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

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR 
OG OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR  
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

ATVINNA

 Atvinna í boði

Café Rosenberg
Óskum eftir starfsmanni í uppvask og 
aðstoð í eldhús. Íslensku kunnátta 
skilyrði. Umsóknir sendist á smaar@
frett.is Merkt „café Rosenberg”

Óska eftir að ráða smið eða mann 
vanan uppsetningu á álgluggum. Uppl. 
í s. 693 5156

Okkur vantar duglegt fólk í kvöldstarf. 
góð laun. uppl gefur Atli í 553-6688 
eða atli@tmi.is

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt það 
til þín. Við munum gera við það og nota 
til að styrkja þá sem þurfa á hjálp að 
halda. Frekari upplýsingar hjá Tómasi 
í s. 8670830

 Einkamál

Maður á miðjum aldri óskar eftir að 
kynnast konu á aldrinum 45-50 ára 
með vináttu og sambúð í huga. Ég leita 
að konu sem hægt er að bera virðingu 
fyrir. 100% trúnaði heitið.Áhugasamar 
sendið Fréttabl. uppl. merkt „Traustur”

Atvinna

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

...ég sá það á Vísig þg

Fasteignir.is 
fylgir Fréttablaðinu 

á mánudögum.
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Grillskóli Jóa Fel

Taktu þátt í fjörinu!
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Heimsborgarinn

Heimsréttir RikkuSTÖÐ 2 VILD
Komdu með í 
sælkeraferð 
um heiminn

LDTÖÐ 2 VI
Allt að 30% afsláttur af áskrift

+ 5% Stöð 2 punkta afsláttur 

Leikkonan Ilmur á ferð um Evrópu

 allt um grillið í sumar 

Þín bíður ómissandi dagská á 25 ára afmæli Stöðvar 2.

Jói Fel grillar allt sem fyrir verður, Rikka leggur 
heimsmenninguna á borð og leikkonan Ilmur Kristjáns 
færir okkur stórborgarlífið heim í stofu. Suður-Ameríka 
logar í Copa America, Formúlan brunar áfram og 
Pepsi-deildin tekur sér ekkert sumarfrí.

Það er engin ástæða til að missa af frábærri 
dagskrá, gömlum félögum eða spennandi sporti í 

sumar. Stöð 2 hefur aldrei verið skemmtilegri. Horfðu hvar sem er

hvenær sem er

Allt fyrir áskrifendur

Þú safnar allt að 1.280 
Stöðvar 2 punktum á mán.

hvenær sem er
Færðu áskriftina í bústaðinn á 0 kr.
Helgaráskrift í bústaðinn á aðeins 1.990 kr.

Stöð 2 plús og Stöð 2 frelsi á VOD fylgir.

íííííí KKKKKKKKKKKoooooooommmmmmmmmmddddddduuuuuuuuu  mmmmmmmmmmeeeeeðððððððð  íííííí
ssssæææælllkkkkkeeerrrraaaaffffffeeeerrrrððððððð sssssssææææææææææællllllllkkkkkkkkeeeeerrrrrrrraaaaaaaaafffffffffeeeeeerrrrrrrððððððð
uuuuuuuummmmmmmmmm hhhhhhhhheeeeeeiiiiimmmmmmmmmmiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnn
Komdu með í 
sælkeraferð 
um heiminn
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. gróðurtegund, 6. líka, 8. áverki, 9. 
fúadý, 11. eldsneyti, 12. umstang, 14. 
reika, 16. hvað, 17. sunna, 18. drulla, 
20. mun, 21. faðmlag.

LÓÐRÉTT
1. hróss, 3. þys, 4. kennslubók, 5. 
æxlunarkorn, 7. gáta, 10. nudda, 13. 
smáskilaboð, 15. síll, 16. merki, 19. 
óreiða.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lyng, 6. og, 8. sár, 9. fen, 
11. mó, 12. stúss, 14. ramba, 16. ha, 
17. sól, 18. aur, 20. ku, 21. knús. 

LÓÐRÉTT: 1. lofs, 3. ys, 4. námsbók, 
5. gró, 7. getraun, 10. núa, 13. sms, 
15. alur, 16. hak, 19. rú. 

Hann spurði 
mig hvort mig 
vantaði ekki 
yfirhalningu.

Þannig 
að þú ert 
allt í einu 
laus og 
liðug?

Já. Þú ert 
nú búinn að 
vera laus og 
liðugur um 

stund, hvernig 
er ástandið 
þarna úti?

Sko, Sveppirnir 
eru ekki einu sinni 
eftir bókinni! Eftir 

bókinni! Eftir 
bókinni! Hversu 
galið er það!?

Enginn 
sárs-
auki! 

Enginn 
sárs-
auki!

Nei, sko, nú er 
kominn tími til 

að jóðla!

Bara, 
mikið af 
því sama.

En hvað 
ég hlakka 
mikið til.

Hún heilsaði mér í engu 
öðru en hlébarðaþveng 

og tælandi brosi.

Varir hennar voru 
rauðar eins og rós og 

þær ljómuðu í gegnum 
ljósa hárið hennar eins 

og neonskilti.

Jæja, Palli, þá skulum 
við skoða hverjar 
kröfurnar eru fyrir 
tungumálanámið.

Snúum okkur að 
máli málanna, 
hvíslaði hún.

Hvað 
er að, 

Hannes?

Mamma sagði að ég 
yrði að taka til í herberg-
inu mínu strax, annars!

Það er hrikalegt, 
hvað get ég gert?

Hjálpað 
mér? Eitthvað sem krefst 

ekki neinnar vinnu.

Svo ég sýndi 
honum hvern 

vantaði 
yfirhalningu.

Undanfarnar vikur hefur athygli 
heimsbyggðarinnar beinst að Úganda, 

litlu ríki í Austur-Afríku sem miðað við 
smæð hefur verið furðu oft í fréttum frá 
því ég komst til vits á ára. Ekki var harð-
stjórinn Idi Amin fyrr horfinn úr emb-
ætti en stríð braust út sem kostaði fjölda 
manns lífið. Uppreisnarmenn rændu börn-
um og létu þau berjast í stríðinu eða not-
uðu sem kynlífsþræla. Þótt heimurinn sé 
vissulega fagur er hjartalag fólks býsna 

mismunandi. Ég fékk að hitta sum þess-
ara barna þegar ég heimsótti Úganda 
með Barnaheillum sl. vetur. Sum 
voru óskaplega dapureyg, enda oft 
langsoltin. 

BÖRNIN eru mörg hver send á 
fastandi maga í skólann og fá ekki 
að borða fyrr en þau koma heim 

seint um kvöldið. Það er þá eina mál-
tíðin sem þau neyta yfir daginn. Þótt 

friður hafi komist á fyrir rúmum 
tveimur árum er mikið starf enn 
óunnið. Til dæmis þarf að mennta 
bæði börn og fullorðna upp á nýtt 
því vegna stríðsins kann heil 
kynslóð Úgandabúa hvorki að 
rækta jörðina né elda matinn 
sem hún gæti gefið af sér. Þessu 
þarf að breyta og til þess þarf 
landið aðstoð frá umheiminum.

ÁSTÆÐAN fyrir því að Úganda skaut 
nýlega upp í fréttum er sú staðreynd að 
fyrir þinginu lá frumvarp sem kvað á 
um þungar refsingar við samkynhneigð. 
Umheimurinn brást við af röggsemi 
og mótmælunum rigndi yfir ráðamenn 
landsins. Afleiðingarnar urðu þær að 
frumvarpinu var frestað. Ég heyrði af 
andúð heimamanna gagnvart samkyn-
hneigð í ferðinni og fannst þessi þjóð 
þurfa að glíma við nógu mörg grafal-
varleg vandamál tengd hatri þótt hún 
væri nú ekki að gera líka vandamál úr 
ástinni.

ÞEGAR fjallað var um frumvarpið 
óhuggulega á Alþingi á dögunum sló 
það mig að sjá þingmenn stæra sig af 
þeirri þróunaraðstoð sem við höfum veitt 
Úgandabúum og hóta því að draga úr 
henni yrðu nýju lögin samþykkt. Allir 
vita að við Íslendingar höfum aldrei haft 
neina ástæðu til að flagga þeim upphæð-
um sem við höfum varið til þróunarað-
stoðar. Þær hafa ekki verið það rausnar-
legar. Á þetta hafa margir bent í gegnum 
tíðina sem og þá staðreynd að í stríði eru 
það alltaf óbreyttir borgarar og dapur-
eygir sársvangir krakkar sem þurfa að 
þjást. Það minnsta sem við getum gert er 
að halda áfram þeirri litlu þróunaraðstoð 
sem við þó veitum.

Réttlæti siðaðra þjóða

Fræðslumynd um krabbamein í ristli og endaþarmi
sýnd á RÚV þriðjudaginn 24. maí kl. 21:25

„Þetta er svo lúmskt“

Krabbameinsfélag Reykjavíkur, Ristilfélagið og Stómasamtök Íslands. 
Auglýsingin er gerð í samvinnu við Roche og Merck Serono.

Krabbameinsfélagið

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi



DOKTORSNÁM, MEISTARANÁM OG GRUNNNÁM 
VIÐ TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD HR

DOKTORSNÁM
 PhD í verk- og tæknivísindum

MEISTARANÁM
 MSc í byggingarverkfræði

 – Framkvæmdastjórnun
 – Mannvirkjahönnun
 – Steinsteyputækni
 – Umferð og skipulag
 MSc í framkvæmdastjórnun
 MSc í skipulagsfræðum 

 og samgöngum
 MEd í heilsuþjálfun og kennslu
 MSc í íþróttavísindum og þjálfun
 MSc í heilbrigðisverkfræði
 MSc í lífupplýsingafræðum 

Saman
látum

við
hjólin

snúast

UMSÓKNARFRESTUR 
ER TIL 5. JÚNÍ

www.hr.is

 MSc í rafmagnsverkfræði
 MSc í vélaverkfræði
 MSc í orkuverkfræði 

 (í samstarfi  við REYST)
 MSc í ákvarðanaverkfræði
 MSc í fjármálaverkfræði 
 MSc í rekstrarverkfræði

GRUNNNÁM
VERKFRÆÐI

BSc í fjármálaverkfræði
BSc í hátækniverkfræði
BSc í heilbrigðisverkfræði
BSc í hugbúnaðarverkfræði
BSc í rekstrarverkfræði
BSc í vélaverkfræði

TÆKNIFRÆÐI
BSc í byggingartæknifræði
BSc í iðnaðartæknifræði
BSc í rafmagnstæknifræði
BSc í vél- og orkutæknifræði

ÍÞRÓTTAFRÆÐI
BSc í íþróttafræði

BYGGINGAFRÆÐI
IÐNFRÆÐI

BSc í byggingafræði
Diplóma í byggingariðnfræði
Diplóma í rafi ðnfræði
Diplóma í rekstrariðnfræði
Diplóma í véliðnfræði
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Hin 18 ára gamla Sigrún 
Eva Ármannsdóttir var 
kjörin ungfrú Ísland á 
Broadway á föstudagskvöld. 
Mikið var um dýrðir  og 
ljósmyndari Fréttablaðsins 
fangaði stemninguna.

… og brosi í gegnum tárin

ORÐLAUS Sigrún Eva átti ekki til orð þegar úrslitin lágu fyrir.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KOMIN Í POPPIÐ Fegurðardrottningin 
Magdalena Dubik kom fram og flutti lag 
ásamt Védísi Vantídu Guðmundsdóttur. 
Saman skipa þær dúettinn Galaxies.

STUDDI KÆRUSTUNA Egill Gillzenegger studdi Gurrý, kærustuna sína, sem lenti í 
fjórða sæti.

KROPPASÝNING Stúlkurnar komu fram í 
alls kyns fatnaði.

VERÐLAUNAPALLURINN Sigrún Eva 
ásamt Guðlaugu Dagmar Jónasdóttur 
sem lenti í öðru sæti og Sigríði Dag-
björtu Ásgeirsdóttur sem hafnaði í því 
þriðja.

PAUL 5.50, 8 og 10.10

GNÓMÍÓ OG JÚLÍA 2D - ISL TAL 5

GNÓMÍÓ OG JÚLÍA 3D - ISL TAL 5

FAST & FURIOUS 5 7 og 10

THOR 3D 7.30 og 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

T.V. -KVIKMYNDIR.ISA.E.T. -MBL 

T.V. -TTTTT.VTT  kvikmyndir.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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SÝND MEÐ ÍSL. TALI

NICHOLAS CAGE ER MÆTTUR Í HÖRKU HASARMYND
DRIVE ANGRY 3D

Jack Sparrow er mættur í stærstu mynd sumarsins! Stórkostleg þrívíddarævintýramynd með Johnny Depp, 
Penélope Cruz,  Ian McShane og Geoffry Rush. Sýnd í Disney Digital 3D í völdum kvikmyndahúsum

-BoxofficeMagazine
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PIRATES OF THE CARIBBEAN 3D kl. 5 - 8 - 10 - 11
DÝRAFJÖR (ANIMALS UTD) M/ ísl. Tali kl. 5:30
DRIVE ANGRY 3D TEXTALAUS kl. 10.30
THOR 3D kl. 8 - 10 30
SOMETHING BORROWED kl. 5.30 - 8

12

12

KRKRKKRKRRININININGLGLGLGLLLLGLUNUNUNUNNU NINININII
10PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl. 6 - 7 - 9 - 10

FAST FIVE kl. 5:30 - 10:20
THE LINCOLN LAWYER kl. 8

PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl. 5 - 7 - 8 - 10
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl.9:20 (2D)
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 Luxus VIP kl. 5 - 8
DÝRA FJÖR (ANIMALS UTD) M/ ísl. Tali kl. 6
FAST FIVE kl. 5:20 - 8 - 10:40
SOMETHING BORROWED kl. 5:50 - 8 - 10:20

V I P

16

10

L

AKAKKKA URURURURRRRUREYEYEYEYYE RIRIRIIRII
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl.  5 - 8 - 10:50
ANIMALS UNITED ísl tal kl.  6 
DRIVE ANGRY kl.  8 - 10:20

12

16

10

SESSSSEELFLFLFLFOSOSOSOSSSSO SSSSS
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl. 8 - 10:50
FAST FIVE kl. 8
PRIEST kl. 10:50
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SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

“BESTA ‘PIRATES’ MYNDIN” 
- M.P FOX TV P.H. BOXOFFICE MAGAZINE

NÁNARI UPPLÝSINGAR
OG MIÐASALA Á

PIRATES 4 3D KL. 4 - 5 - 8 - 10 - 11  10
PIRATES 4 3D Í LÚXUS  KL. 5 - 8 - 11  10
PRIEST 3D KL. 6 - 8 - 10.30  16
GNÓMEÓ OG JÚLÍA 3D  KL. 4 - 6 L
FAST FIVE KL. 8 - 10.40  12
THOR 3D  KL. 8  12
RIO 3D ÍSLENSKT TAL KL. 3.40 L

PAUL KL. 8 - 10 12
FAST FIVE KL. 5.40 - 10 12
PRIEST 3D KL. 8 16
GNÓMEÓ & JÚLÍA 3D  KL. 5.40 L

WATER FOR ELEPHANTS  KL. 5.30 - 8 - 10.30 L
GNÓMEÓ OG JÚLÍA 3D KL. 6 L
FAST FIVE KL. 6 - 9  12
HÆVNEN KL. 5.40 - 8  12
HANNA KL. 8 - 10.20  16
PRIEST 3D KL. 10.30  16

JACK SPARROW ER MÆTTUR Í STÆRSTU MYND SUMARSINS! - STÓRKOSTLEG ÞRÍVÍDDARÆVINTÝRAMYND

HEIMSFRUMSÝNING!

BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is

HUR MÅNGA LINGON FINNS DET I VÄRLDEN?

ROUTE IRISH

OKKAR EIGIN OSLÓ

BOY 

101 REYKJAVÍK (MEÐ ENSKUM TEXTA)

GAURAGANGUR (MEÐ ENSKUM TEXTA)

ROÐLAUST OG BEINLAUSTM. ENSKUM TEXTA)

18:00, 20:00, 22:00

20:00, 22:10
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18:00

20:00

22:00

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
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15%
afsláttur í maí 
á öllum stærðum af 

Nicotinell IceMint
Dæmi: 2 mg, 204 stk. 

með afslætti 5.516 kr. 



MILLJÓNA

Háskóli Íslands fagnar nú hundrað ára afmæli sínu. Happdrættið 
er í eigu Háskóla Íslands og öllum hagnaði af rekstri þess hefur 
frá upphafi verið varið til uppbyggingar hans.

eða hjá næsta umboðsmanni.
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VALUR 1-0 FRAM

1-0 Guðjón Pétur Lýðsson (86.)

Vodafone-völlurinn, áhorf.: 1.073
Dómari: Þóroddur Hjaltalín Jr. (5)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  8–3 (3–1)
Varin skot Haraldur 1 – Ögmundur 2
Horn 2–5
Aukaspyrnur fengnar 10–8
Rangstöður 2–0

Valur  4–3–3  Haraldur Björnsson 5 - Jónas Tór 
Næs 6, Atli Sveinn Þórarinsson 5, Halldór Kristinn 
Halldórsson 6, Pól Justinussen 3 - Guðjón Pétur 
Lýðsson 6,, *Haukur Sigurðsson 6, Christian R. 
Mouritzen 5 (81., Jón Ákason -) - Rúnar Sigurjóns-
son 4 (84., Andri Stefánsson -), Hörður Sveinsson 2 
(71., Ingólfur Sigurðs. -), Matthías Guðmundsson 4.

Fram 4-3-3 Ögmundur Kristinsson 5 - Alan Lowing 
4, Kristján Hauksson 4, Jón Guðni Fjóluson 5, 
Sam Tillen 4 - Halldór Hermann Jónsson 5, Daði 
Guðmundsson 3, Jón Orri Ólafsson 5 - Kristinn Ingi 
Halldórsson 5, Ívar Björnsson 4 (77., Guðmundur 
Magnússon -), Almarr Ormarsson4 (62., Hjálmar 
Þórarinsson 5).

ELDGOSIÐ Í GRÍMSVÖTNUM  hafði sín áhrif á boltann í gær því fresta varð 
leik Þórs og FH þar sem innanlandsflug lá niðri. FH náði ekki að safna liðinu saman 
nógu snemma til þess að keyra í leikinn. Stefnt er að því að spila klukkan 19.15 í kvöld.

SYKURLAUSAR - BRAGÐGÓÐAR
NÁTTÚRULEG LITAREFNI - 20 STK.

MEISTARANÁM 
Í ÍÞRÓTTAFRÆÐI

MSc í íþróttavísindum og þjálfun
 Ætlað þeim sem vilja sérhæfa sig í þjálfun 
 keppnis- og afreksíþróttafólks og    
 rannsóknum á sviði íþróttafræði.

MEd í heilsuþjálfun og kennslu
 Ætlað þeim sem vilja sérhæfa    
 sig í íþróttakennslu  og lífsstílsfræðum 
 á sviði heilsuræktar. 
 Gráðan veitir kennsluréttindi.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 5. JÚNÍ

Víkingsvöllur, áhorf.: 852

Víkingur Grindavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  4–6 (0–2)
Varin skot Magnús 1 – Óskar 0
Horn 5–1
Aukaspyrnur fengnar 8–13
Rangstöður 2–5

GRIND. 4–5–1  
Óskar Pétursson 6
*Alexander Magnú. 6
Ólafur Örn Bjarnas. 6
Jamie McCunnie 6
Ray Jónsson 5
Óli Baldur Bjarnason 4
(86., Scott Ramsey  -)
Jóhann Helgason 4
Orri Hjaltalín 5
Paul McShane 6
Yacine Si Salem 6
Robbie Winters 6

*Maður leiksins

VÍKING. 4–5–1  
Magnús Þormar 6
Walter Hjaltested 5
Milos Milojevic 6
Mark Rutgers 6
Hörður Bjarnason 5
Halldór Sigurðsson 4
Denis Abdulahi 6
Baldur Aðalsteinsson 4
Sigurður Lárusson 4
(66., Kemar Roofe  4)
Marteinn Briem 5
(66., Björg. Takefusa  6)
Helgi Sigurðsson 4

0-0
Þorvaldur Árnason (8)

STAÐAN Í PEPSI-DEILDINNI:
KR 5 3 2 0 10-5 11
ÍBV 5 3 1 1 6-3 10
Valur 5 3 0 2 5-3 9
Keflavík 5 2 2 1 8-6 8
Stjarnan 5 2 2 1 9-7 8
Fylkir 5 2 1 2 7-8 7
Breiðablik 5 2 1 2 9-10 7
Víkingur 5 1 3 1 3-3 6
FH 4 1 2 1 6-4 5
Grindavík 5 1 1 3 4-8 4
Þór 4 1 0 3 2-6 3
Fram 5 0 1 4 2-8 1

HANDBOLTI Heimsmet var sett á 
Parken í Kaupmannahöfn á laug-
ardag þegar tæplega 37 þúsund 
manns sáu danska ofurliðið AGK 
tryggja sér meistaratitilinn með 
sigri á Bjerringbro-Silkeborg, 
30-21.

„Þetta var helvíti gaman. Ég 
er mikill stuðningsmaður FCK í 
fótboltanum og hef farið á Parken 
að sjá þá safna titlum fyrir fullu 
húsi. Ég hef alltaf öfundað þá af 
því og það var því draumur að 
fá að lyfta bikarnum á þessum 
stað núna. Þetta gleymist aldrei,“ 
sagði Arnór Atlason, fyrirliði 
AGK, sem fékk það skemmtilega 
hlutverk að lyfta bikarnum.

„Ég brosi bara hringinn. 
Þetta er búinn að vera geggjað-
ur dagur. Ég held ég eigi aldrei 
eftir að upplifa það aftur að spila 
handbolta fyrir framan 36 þús-
und manns.“

Snorri Steinn Guðjónsson er 
einnig í meistaraliði AGK og átti 
flotta innkomu í leikinn þar sem 
Arnór var markahæstur.

„Að spila handbolta á fullum 
fótboltavelli er mjög sérstakt 
svo ég segi ekki meira. Þetta er 
búið að vera óraunverulegt í dag 
og reyndar öll vikan. Það vissi 
enginn hvað hann var að fara út 
í. Það er ekki hægt að útskýra 
hvernig upplifun þetta var. Fólk 
hefði þurft að vera á staðnum til 
að skilja það,“ sagði Snorri Steinn 
sem vill næst spila í Liverpool.

„Ég spurði hann að því áðan 
hvort hann væri ekki til í að 
leigja Anfield næst. Ég náði 
aldrei að spila fótbolta þar og 
þá er eini möguleikinn að spila 
handbolta á Anfield. Hann tók 
vel í það þannig að það er aldrei 
að vita hvað gerist,“ sagði Snorri 
léttur.   - hbg

Arnór lyfti bikarnum á Parken:

Draumur að 
rætast hjá mér

MEISTARAR Arnór og Snorri Steinn eru 
hér með bikarinn á Parken.

FÓTBOLTI Víkingar úr Reykjavík 
tóku í gærkvöldi á móti Grindvík-
ingum í 5. umferð Pepsi-deildar 
karla. Lokatölur urðu 0-0 jafn tefli 
sem líklegast verður að teljast 
sanngjörn niðurstaða. 

Leikmenn beggja liða voru 
afskaplega rólegir í tíðinni strax 
frá upphafsflauti Þorvaldar 
Árnasonar dómara. Lítið 
markvert gerðist í fyrri 
hálfleik. Eina markverða 
færi hálfleiksins átti Ólaf-
ur Örn Bjarnason þegar 
skalla hans var bjargað 
á marklínu eftir horn-
spyrnu frá hægri. 

Sama ládeyðan réði 
ríkjum í seinni hálfleik. 
Rétt eins og í fyrri hálfleik 
þá voru það gestirnir sem 
áttu hættulegasta færi hálf-
leiksins. Paul McShane fékk 
það í upphafi seinni hálf-
leiks þegar hann komst einn 

gegn Magnúsi í marki Víkinga. 
McShane voru mislagðar fætur 
og fór skot hans fram hjá marki 
heimamanna. 

Ólafur Örn Bjarnason, spilandi 
þjálfari Grindvíkinga, var sæmi-
lega sáttur við jafnteflið. 

„Þetta var daufur leikur en við 
fáum samt tvö góð færi og þar var 
tækifæri til þess að ná í öll stigin. 

Þetta er hins vegar búið að vera 
svona undanfarið hjá okkur. 

Við höfum alveg fengið 
færin, það þarf bara að 
nýta þau. Á meðan við 
erum að skapa okkur 
þessi færi þá þurfum við 

bara að halda ró okkar og 
byrja á því að skora. Svo 
einfalt er það,“ sagði 

Ólafur Örn.  - ae

Tilþrifalítið og lélegt hjá Víkingi og Grindavík:

Steindautt í Stjörnugrófinni

EKKERT FAGNAÐ Björgólfur 
og félagar í Víkingi sýndu 
ekkert í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Það var ekki fallegur fót-
bolti sem boðið var upp á á Voda-
fone-vellinum að Hlíðarenda þegar 
Valur lagði Fram 1-0 í Reykjavík-
urslagnum í gærkvöld með marki 
fjórum mínútum fyrir leikslok.

Mönnum var í fersku minni leik-
ur liðanna í Lengjubikarnum í vor 
þar sem sjö rauð spjöld fóru á loft 
og var búist við látum en allt annað 
var uppi á teningnum. Fram mætti 
með ákaflega varnarsinnað lið og 
lagði höfuðáherslu á að hindra að 
andstæðingurinn næði upp sínum 
leik á kostnað eigin sóknarleiks.

Þorvaldur Örlygsson, þjálf-
ari Fram, gaf ekki mikið fyrir 
þá gagnrýni að hann mætti með 
varnarsinnað lið til leiks þar sem 
miðjumenn voru frammi og varn-
armenn á miðjunni. „Við erum með 
svipaðan mannskap og í síðasta 
leik og með þrjá frammi. Við þétt-
um inn á miðjuna eins og vera ber, 
svoleiðis er það,“ sagði Þorvaldur 
í leikslok.

Kristján Guðmundsson, þjálfari 
Vals, var öllu sáttari við leikinn og 
úrslit hans enda lið hans að landa 
sigri eftir tvö töp í röð. „Við undir-
bjuggum okkur fyrir þennan leik 
vitandi það að andstæðingurinn 
myndi spila eins og hann gerði og 
okkar taktík var að loka ákveðn-
um svæðum og opna önnur og spila 
boltanum inn í ákveðin svæði fyrir 
aftan þeirra varnarmenn. Það 
gekk ágætlega en ekkert of vel. 
Við færðum pressuna aðeins ofar 
í seinni hálfleik og færðumst nær 
með þeim færum sem við fengum 
og svo tókst okkur að setja inn eitt 
mark með frískum fótum Andra og 
Ingólfs sem lögðu upp færið sem 
Guðjón rak smiðshöggið á,“ sagði 
Kristján eftir leikinn.

Það var í raun mikil þolinmæð-
isvinna fyrir Val að brjóta Fram 
á bak aftur og sækja stigin þrjú 
sem voru í boði. „Menn mega ekki 
missa einbeitinguna gegn svona 
liði og halda því varnarhlutverki 
sem hver og einn leikmaður er 
með og þó stúkan vilji að menn 
færi sig framar og geri eitthvað 
meira nálægt markinu þá er þessi 
leikur þannig að menn þurfa að 
halda einbeitingu allan leikinn og 
fara alveg eftir uppskriftarbók-
inni,“ sagði Kristján sem viður-
kenndi að stigin þrjú í kvöld voru 
aðeins stærri en vanalega í ljósi 
þess að liðið hafði tapað tveimur 
leikjum í röð eftir að hafa sigrað 
tvo fyrstu leiki tímabilsins.

Staða Fram eftir þrjá leiki er 

vægast sagt svört. Liðið hefur 
náð í eitt stig og aðeins skorað 
tvö mörk. Taktík liðsins í gær-
kvöld var ekki til þess að liðið 
vinni sér marga aðdáendur hjá 
hlutlausum fótboltaáhugamönn-
um. Þeir reyndu að kæfa leikinn 
og voru vægast sagt slakir fram 
á við. Þjálfarinn virðist ekki vera 
með svör við því hvernig sé hægt 

að bæta sóknarleikinn og spurning 
hvort hann sé kominn á endastöð 
með liðið. „Frá mínum bæjardyr-
um séð þá vorum við með ágætis 
tök á leiknum og skipulagðir en 
fengum á okkur mark og töpuðum 
út af því,“ var lýsing Þorvaldar á 
því sem fram fór á Vodafone-vell-
inum í gærkvöld. 

 - gmi

Fram situr fast á botninum
Valur vann mikilvægan sigur á Fram í bragðdaufum leik á Vodafone-vellinum 
í gær. Guðjón Pétur Lýðsson heldur áfram að reynast Val vel en hann skoraði 
sigurmarkið. Framarar eru í vandræðum og sitja sem fyrr á botninum.

SKÓGARHLAUP? Haraldur Björnsson, markvörður Vals, virðist hér vera kominn í 
vandræði en hann slapp með skrekkinn. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Enska úrvalsdeildin
ASTON VILLA - LIVERPOOL 1-0
1-0 Stewart Downing (32.).
BOLTON - MANCHESTER CITY 0-2
0-1 Joleon Lescott (42.), 0-2 Edin Dzeko (61.).
EVERTON - CHELSEA 1-0
1-0 Jermaine Beckford (73.).
FULHAM - ARSENAL 2-2
1-0 Steve Sidwell (25.), 1-1 Robin van Persie 
(28.), 2-1 Bobby Zamora (55.), 2-2 Theo Walcott 
(88.).
MANCHESTER UNITED - BLACKPOOL 4-2
1-0 Park Ji-Sung (20.), 1-1 Charlie Adam (39.), 
1-2 Gary Taylor-Fletcher (56.), 2-2 Anderson (62.), 
4-2 Michael Owen (80.).
NEWCASTLE - WEST BROMWICH ALBION 3-3
1-0 Steven Taylor (15.), 2-0 Peter Lövenkrands 
(38.), 3-1 Somen Tchoyi (61.), 3-2 Somen Tchoyi 
(70.), 3-3 Somen Tchoyi (89.).
STOKE CITY - WIGAN ATHLETIC 0-1
0-1 Hugo Rodallega (77.).
TOTTENHAM - BIRMINGHAM CITY 2-1
1-0 Roman Pavlyuchenko (48.), 1-1 Craig Gardner 
(78.), 2-1 Roman Pavlyuchenko (92.).
WEST HAM UNITED - SUNDERLAND 0-3
0-1 Boudewijn Zenden (16.), 0-2 Stephane Ses-
segnon (50.), 0-3 Cristian Riveros (92.).
WOLVES - BLACKBURN 2-3
0-1 Jason Roberts (21.), 0-2 Brett Emerton (37.), 
0-3 David Hoilett (45.), 1-3 Jamie O’Hara (72.), 
2-3 Stephen Hunt (86.)
LOKASTAÐAN:
Man. United 38 23 11 4 78-37 80
Chelsea 38 21 8 9 69-33 71
Man. City 38 21 8 9 60-33 71
Arsenal 38 19 11 8 72-43 68
Tottenham 38 16 14 8 55-46 62
Liverpool 38 17 7 14 59-44 58
Everton 38 13 15 10 51-45 54
Fulham 38 11 16 11 49-43 49
Aston Villa 38 12 12 14 48-59 48
Sunderland 38 12 11 15 45-56 47
WBA 38 12 11 15 56-71 47
Newcastle 38 11 13 14 56-57 46
Stoke City 38 13 7 18 46-48 46
Bolton 38 12 10 16 52-56 46
Blackburn 38 11 10 17 46-59 43
Wigan Athletic 38 9 15 14 40-61 42
Wolves 38 11 7 20 46-66 40
Birmingham 38 8 15 15 37-58 39
Blackpool 38 10 9 19 55-78 39
West Ham 38 7 12 19 43-70 33

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Eftir spennuþrunginn dag 
í enska boltanum kom það í hlut 
Birmingham og Blackpool að falla 
niður í ensku B-deildina. Alls gátu 
fimm lið fallið í lokaumferðinni.

Lengi vel var ástandið slæmt 
hjá Úlfunum sem voru 3-0 undir 
í hálfleik gegn Blackburn og töp-
uðu. Þeir sluppu samt en það sama 
verður ekki sagt um Blackpool 
sem tapaði 4-2 fyrir meisturum 
Man. Utd eftir að hafa komist 1-2 
yfir á Old Trafford.

„Þetta er góður og sérstakur 
hópur sem félagið á og við erum 
allir mjög vonsviknir,“ sagði hinn 

skrautlegi þjálfari Blackpool, Ian 
Holloway.

„Er við náðum forystunni fórum 
við að trúa á að við gætum bjargað 
okkur. Við fengum færi til að klára 
dæmið en það gekk ekki. United 
kom síðan með Wayne Rooney og 
liðið kann að vinna leiki. Fyrir 
utan allt þá hafa strákarnir verið 
frábærir í vetur og því er mjög 
erfitt að sætta sig við þessa niður-
stöðu.“

Birmingham virtist lengi vel 
ætla að bjarga sér frá falli en 
mark frá Roman Pavlyuchenko 
undir lokin gerði út um vonir liðs-

ins að halda sæti sínu. „Mér er 
óglatt. Þegar við jöfnuðum hélt ég 
að þetta væri komið hjá okkur. Það 
var hrikalegt hvernig allt spilaðist 
undir lokin,“ sagði Alex McLeish, 
stjóri Birmingham, en hann gæti 
misst starf sitt í kjölfar þessarar 
niðurstöðu. „Ég var sleginn niður 
í dag en mun rísa upp aftur. Það 
mun taka sumarið að jafna sig en 
framhaldið kemur í ljós eftir að ég 
hef rætt við stjórnarformanninn.“

Arsenal endaði í fjórða sæti 
deildarinnar og Liverpool mun 
ekki leika í Evrópukeppni á næsta 
tímabili.   - hbg

Gríðarleg spenna þegar fimm lið reyndu að bjarga sæti sínu í enska boltanum:

Blackpool og Birmingham féllu

SLAPP MEÐ SKREKKINN Úlfarnir voru 
heppnir og Mick McCarthy gat fagnað í 
leikslok. NORDIC PHOTOS/AFP

MEISTARAR Það var Nemanja Vidic sem 
lyfti bikarnum í gær.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

GRÁTIÐ Stuðningskona Birmingham faðmar hér Craig Gardner, leikmann liðsins, að 
sér eftir leik. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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DAGSKRÁ:

Mánudagur 23. maí 
GETUR ÞÚ NOTAÐ RAFMAGNSBÍL?
Hlynur Stefánsson, lektor í rekstrarverkfræði
Stofa: V.1.12 – ORKUTÆKNISTOFA

Þriðjudagur 24. maí
AÐ BEISLA VINDINN – VINDGÖNG
Leifur Þór Leifsson, lektor í vél- og orkutæknifræði 
og vélaverkfræði, ásamt nemendum
Stofa: V.1.12 – ORKUTÆKNISTOFA

Miðvikudagur 25. maí
SVEFN – LÚXUS EÐA NAUÐSYN? 
Karl Ægir Karlsson, dósent í heilbrigðisverkfræði
Stofa: M.1.08 – FÖNIX 2

Fimmtudagur 26. maí
HEFUR VEGHÖNNUN ÁHRIF Á UMFERÐARMENNINGU?
Haraldur Sigþórsson, lektor í byggingarverkfræði 
og Elmar Andri Sveinbjörnsson meistaranemi
Stofa: M.1.08 – FÖNIX 2

Föstudagur 27. maí
INNRÁS VÉLMENNANNA!
Jón Guðnason, lektor í hátækniverkfræði, ásamt nemendum 
Stofa: V.2.09 – RAFEINDA- OG STÝRITÆKNISTOFA

ALLIR VELKOMNIR!

           Fyrirlestraröðin er í samstarfi  við Samtök iðnaðarins

Erindi verða fl utt kl. 12:00 – 12:30 alla dagana.

VERKIN TALA 
TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD HR
Í SAMSTARFI VIÐ SAMTÖK IÐNAÐARINS

Fyrirlestraröð

-

Kynnt verða áhugaverð verkefni sem nem-
endur í verkfræði og tæknifræði hafa unnið í 
hagnýtum námskeiðum undir handleiðslu 
kennara tækni- og verkfræðideildar HR.

23. – 27. maí í Háskólanum í Reykjavík

STJARNAN 1-1 KR

1-0 Jesper Jensen (50.)
1-1 Kjartan Henry Finnbogason (68.) 
Stjörnuvöllur, áhorf.: 921
Dómari: Magnús Þórisson (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  8–7 (4–3)
Varin skot Magnús 2 – Hannes 2
Horn 7–8
Aukaspyrnur fengnar 13–11
Rangstöður 4–2

Stjarnan 4–3–3 Magnús Karl Pétursson 6 - Baldvin 
Sturluson 5 (90., Aron Grétar Jafetsson -), Tryggvi 
Sveinn Bjarnason 4, Nikolaj Pedersen 6, Hörður 
Árnason 6 - Daníel Laxdal 7, Þorvaldur Árnason 
5, *Jesper Jensen 7 - Jóhann Laxdal 6, Halldór 
Orri Björnsson 5, Garðar Jóhannsson 5 (64., Björn 
Pálsson 5).

KR 4-3-3 Hannes Þór Halldórsson 7 - Dofri Snorra-
son 6, Grétar Sigfinnur Sigurðarson 5, Skúli Jón 
Friðgeirsson 5, Guðmundur Reynir Gunnarsson 6, 
Ásgeir Örn Ólafsson 6, Bjarni Guðjónsson 6, Viktor 
Bjarki Arnarsson 5 - Kjartan Henry Finnbogason 6, 
Óskar Örn Hauksson 5, Guðjón Baldvinsson 4 (64., 
Baldur Sigurðsson 5).

FÓTBOLTI Stjarnan og KR gerðu 
1-1 jafntefli í kaflaskiptum leik í 
Garðabænum í gærkvöldi. Eftir 
bragðdaufan fyrri hálfleik þar 
sem liðunum gekk illa að skapa sér 
færi mættu Stjörnumenn ákveðnir 
til leiks í síðari hálfleik. 

Með vindinn í bakið að vopni 
sóttu þeir stíft og uppskáru fljót-
lega mark. Daninn Jesper Holdt 
Jensen smellhitti þá boltann rétt 
utan vítateigs KR sem steinlá 
neðst í markhorninu. 

Stjörnumenn hefðu getað bætt 
við mörkum áður en uppaldi Vest-
urbæingurinn í vörn Stjörnu-
manna, Tryggvi Sveinn Bjarna-
son, gerði sig sekan um slæm 
mistök. Eftir að hafa leikið glæsi-
lega á nokkra KR-inga missti hann 
boltann of langt frá sér. Tilraun 
hans til þess að vinna hann aftur 
var vægast sagt háskaleg og átti 
Magnús Þórisson engra kosta völ 
en gefa Tryggva sitt annað spjald 
og þar með rautt. Óskynsamleg 
tækling sem gjörbreytti gangi 
leiksins.

„Hann er búinn að biðjast 
fyrirgefningar á þessu, svona 
getur alltaf gerst,“ sagði Garðar 
Jóhannsson, framherji Stjörnu-
manna, í leikslok. Garðar þurfti 
sjálfur að yfirgefa völlinn skömmu 
síðar vegna tognunar í læri sem 
hann taldi smávægilega. 

Manni fleiri tóku KR-ingar 
völdin á vellinum og uppskáru 
mark fljótlega. Þá skoraði Kjart-
an Henry Finnbogason skallamark 
eftir fallegt spil. Það sem eftir lifði 
leiks voru Vesturbæingar mun 
meira með boltann en án þess að 
skapa sér færi. Stjörnumenn ætl-
uðu ekki að fara stigalausir frá 
leiknum eftir að hafa haft á honum 
öll tök og börðust virkilega vel. 
Jafntefli líklega sanngjörn úrslit.

„Þetta er gríðarlega erfiður 

útivöllur. Við erum búnir að gera 
þrjú jafntefli í röð hérna þann-
ig að þetta er bara sagan enda-
lausa. Ósáttur út frá því hvernig 
þetta þróaðist en þegar á heildina 
er litið voru þetta kannski sann-
gjörn úrslit,“ sagði Grétar Sig-
finnur Sigurðarson, varnarmaður 
KR, í leikslok. Liðin mætast í Val-
itor-bikarnum á miðvikudaginn á 
sama stað og líklegt að tipparar 
muni merkja við x í þeim leik.

Garðar Jóhannsson var svekkt-
ur yfir stiginu. „Mér fannst við 
vera miklu betra liðið og mér 
fannst þeir ekki eiga færi í öllum 
leiknum þannig séð. Við byrjuð-
um seinni hálfleikinn frábærlega, 
hefðum getað verið komnir í 2-0. 
Svo missum við mann út af og leik-
urinn breytist. Við leggjumst aftur 
og þeir sækja á okkur en eru bara 
með boltann, skapa ekki neitt fyrir 
utan jöfnunarmarkið.“

KR-ingar halda toppsætinu í 
deildinni og eru enn ósigraðir. Það 
hlýtur þó að vera áhyggjuefni fyrir 
Rúnar hversu illa gekk að nýta sér 
liðsmuninn síðasta hálftímann. 
Dofri Snorrason nýtti tækifæri 
sitt mjög vel í stöðu hægri bak-
varðar og var ljós punktur í leik 
KR. Þá má minnast á stórkostlega 
markvörslu Hannesar Þórs Hall-
dórssonar í marki KR þegar hann 
varði langskot Garðars Jóhanns-
sonar frábærlega í stöðunni 1-0.

Stjörnumenn eru á fínni siglingu 
eftir að hafa verið ósáttir með sinn 
hlut í fyrsta leik sínum í Keflavík. 
Síðan þá eru þeir ósigraðir og líta 
vel út þrátt fyrir hrakspár spark-
spekinga fyrir mót.  - ktd

Tryggvi gerði uppeldis-
félagi sínu stóran greiða
Heimskuleg tækling Tryggva Sveins Bjarnasonar kostaði Stjörnuna tvö stig 
gegn KR í gær. KR er enn á toppnum eftir að hafa fengið stig í Garðabænum.

STÁL Í STÁL Það var ekkert gefið eftir í Garðabænum og liðin fengu jafnan hlut.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Kristinn Steindórsson sá um Fylkis-
menn er hann gerði þrennu í 3-1 sigri Breiða-
bliks gegn heldur fáliðuðum andstæðingum.

Breiðablik vann sterkan sigur, 3-1, gegn 
Fylki á Kópavogsvelli í gærkvöldi, en Krist-
inn Steindórsson gerði öll mörk heima-
manna. Blikar komust 2-0 yfir eftir 
aðeins tuttugu mínútna leik, en gestirn-
ir gáfust ekki upp og náðu að minnka 
muninn fyrir hálfleik. Í síðari hálf-
leik missti Fylkismenn tvo leik-
menn útaf með rauð spjöld, eftir 
það var róðurinn heldur erfiður 
fyrir gestina og Blikar innsigluðu 
3-1 sigur undir lokin.

„Ég er bara virkilega sáttur, þrjú stig í hús 
og liðið allt að koma til,“ sagði Kristinn Stein-
dórsson, leikmaður Breiðabliks, eftir sigurinn í 
gær. Kristinn skoraði fyrstu þrennu sumarsins 
og í leiðinni öll mörk Blika í gær.

„Við byrjuðum leikinn mjög svo sterkt og kom-
umst strax í 2-0, en á þeim tíma vorum 
við með tögl og hagldir á leiknum. 
Síðan skora Fylkismenn og við hleyp-
um þeim allt of mikið inn í leikinn. Í 

síðari hálfleik missa Fylkismenn síðan menn af 
velli og eftir það var sigur okkar aldrei í hættu. 
Þetta var fyrsta þrennan mín á ferlinum og það 

gefur mér enn meira sjálfstraust upp á fram-
haldið að gera,“ sagði Kristinn.

„Ég er bara ósáttur við þessum úrslit,“ 
sagði Ólafur Þórðarson, þjálfari Fylkis, 

eftir tapið í gærkvöldi.
„Jafnræði var með liðunum þang-

að til að dómarinn tekur upp á því 
að senda mína menn í sturtu. Þegar 
Valur Fannar (Gíslason) fær að líta 
sitt annað gula spjald þá er leik-
urinn í raun búinn, sú ákvörðun 
var röng og hreinlega óskiljanleg. 

Spilamennska minna drengja var alls 
ekkert alslæm þó svo að menn hafi ekki allt-

af verið á tánum, það eru jákvæðir hlutir 
í gangi hjá mínu liði,“ sagði Ólafur Þórð-
arson. - sáp

Íslandsmeistararnir að rétta úr kútnum eftir erfiða byrjun á Íslandsmótinu:

Blikar komnir á beinu brautina

STERKUR Guðmundur Kristjánsson lék 
vel á miðjunni og lagði upp mörk.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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HLEðSLA ER KJÖRIN FYRIR ALLA ÞÁ SEM TREYSTA Á 
HOLLA OG UPPBYGGILEGA NÆRINGU EFTIR GÓðA ÆFINGU,

LANGT HLAUP EðA MILLI MÁLA. ÞAð ER ENGIN TILVILJUN Að 
HLEðSLA ER VINSÆLASTI PRÓTEINDRYKKUR Á ÍSLANDI.* 

HENTAR VEL FÓLKI MEð MJÓLKURSYKURSÓÞOL.

MJÓLKURSAMSALAN WWW.MS.IS

NÚ EINNIG MEÐ KÓKOS OG SÚKKULAÐI

PRÓTEINDRYKKURINN SEM
ÍSLENDINGAR FÁ ALDREI NÓG AF

Nettóvöllur, áhorf.: 1.063

Keflavík ÍBV

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  7–9 (2–5)
Varin skot Ómar 3 – Abel 1
Horn 6–2
Aukaspyrnur fengnar 13–13
Rangstöður 4–3

ÍBV 4–3–3  
Abel Dhaira 7
Kelvin Mellor 6
Eiður Sigurbjörns. 8
Rasmus Christiansen 7
Matt Garner 7
Þórarinn Valdimars. 7
*Finnur Ólafsson 8
Tony Mawejje 7
Guðm. Þórarinsson 5
(76., Brynjar Guðj.  -)
Andri Ólafsson 7
(58., Ian Jeffs   5)
Tryggvi Guðmunds. 7
(46., Denis Sytnik  4)

KEFLAV. 4–3–3  
Ómar Jóhannsson 6
Goran Jovanovski 4
Adam Larsson 6
Haraldur Guðm. 6
Brynjar Guðm. 6
Einar O. Einarsson 6
Andri St. Birgisson 7
Jóhann B. Guðmun. 4
(84., Bojan Ljubicic  -)
Hilmar G. Eiðsson 4
(62., Grétar Hjartar.  5)
Magnús Þorsteins. 3
(62., Magnús Matt.  5)
Guðm. Steinarsson 6

*Maður leiksins

0-1 Tryggvi Guðmundsso, (1.), 
0-2 Andri Ólafsson (10.)

0-2
Örvar Sær Gíslason (3)

Kópavogsv., áhorf.: 1.260

Breiðablik Fylkir

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  10–7 (5–3)
Varin skot Ingvar 2 – Fjalar 2
Horn 4–1
Aukaspyrnur fengnar 12–13
Rangstöður 3–3

FYLKIR 4–3–3  
Fjalar Þorgeirsson 5
Þórir Hannesson 6
Kristján Valdimars. 5
Valur F. Gíslason   5
Tómas J. Þorsteins. 6
Ásgeir B. Ásgeirsson 5
Gylfi Einarsson 6
Andrés Jóhannesson 6
(70., Ísak Gylfas.  5)
Ingimundur Óskars. 4
Jóhann Þórhallsson 4
(65., Davíð Ásbjö.  5)
Albert B. Ingason 4
(33., Andri Jóns.  5)

*Maður leiksins

BREIÐA. 4–3–3  
Ingvar Þór Kale 6
Arnór Aðalsteinsson 6
Finnur O. Margeirs. 6
Elfar Freyr Helgason 6
Kristinn Jónsson 7
Guðm. Kristjánsson 7
Jökull Elísabetarson 6
Arnar Björgvinsson 5
(46., Andri Yeoman  7)
Rafn Andri Haralds. 6
(82., Tómas Garðars.  -)
*Kristinn Steindór. 9
Dylan McAllister 6
(82., Marko Pavlov  -)

1-0 Kristinn Steind.., (13.) 2-0 Kristinn 
Steind.., (18.) 2-1 Þórir Hannes., (32.), 
3-1 Kristinn Steind., víti (71.)

3-1
Vilhjálmur Þórarinsson (4)

FÓTBOLTI Lokaumferð Pepsi-deild-
arinnar í fyrra var dramatísk 
fyrir Eyjamenn. Þeir töpuðu fyrir 
Keflavík, 4-1, á útivelli og misstu 
þar með að Íslandsmeistaratitlin-
um. Í gær hefndu þeir fyrir þær 
ófarir.

Tryggvi Guðmundsson missti af 
leiknum í fyrra vegna leikbanns 
en hann var ekki nema rétt um 
50 sekúndur að bæta fyrir það. Þá 
kom hann ÍBV yfir með föstu skoti 
í teignum og Keflvíkingar fylgdust 
steinrunnir með. Andri Ólafsson, 
fyrirliði ÍBV, bætti síðara markinu 
við á tíundu mínútu – einnig með 

föstu skoti. Þar við sat. Eyjamenn 
héldu áfram að sækja með bakið í 
vindið en Keflvíkingar unnu sífellt 
betur inn í leikinn. Þegar þeir léku 
undan vindinum í seinni hálfleik 
voru þeir meira með boltann en 
gekk afar illa að skapa sér hættu-
leg færi. 

„Það skiptir öllu máli að skora 
snemma gegn Keflavík. Þeir eru 
með góða vörn og það er erfitt að 
spila gegn þeim. Við vissum að 
þeir myndu svo reyna að koma 
boltanum inn í teiginn þegar þeir 
voru með vindinn í bakið en vörn-
in okkar var frábær með Eið Aron 

fremstan meðal jafningja. Hann 
er alveg ótrúlega öflugur varnar-
maður,“ sagði Heimir Hallgríms-
son, þjálfari ÍBV. „Keflavík hefur 
verið mikið hrósað sem liðið á 
skilið en mér fannst við vera mun 
betri hérna í kvöld.“

Willum Þór Þórsson var ekki 
ósáttur við sína menn þrátt fyrir 
tapið í kvöld. „Fyrstu tíu mínút-
urnar voru erfiðar. Þeir náðu for-
ystunni, unnu vel úr henni og við 
áttum á brattann að sækja eftir 
það. Við mættum mjög öflugu liði 
í kvöld sem vissi hvað þessi leikur 
myndi snúast um.“  - esá

Eyjamenn komnir á beinu brautina eftir 2-0 útisigur í Keflavík:

ÍBV hefndi ófaranna í Keflavík

BARÁTTA Andri Ólafsson og félagar í ÍBV gerðu góða ferð til Keflavíkur.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.15 Tveir gestir 

18.45 Að norðan Með Hildu Jönu Gísla-
dóttur. Fjölbreyttur þáttur um norðlenskt 
mannlíf.

 19.00 Fróðleiksmolinn

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu

20.30 Golf fyrir alla Eru einhverjar töfra-
lausnir í þessari íþrótt?

21.00 Frumkvöðlar Elínóra Inga og 
Kwinn-ráðstefnan í Hörpu. 

21.30 Eldhús meistaranna Magnús Ingi 
og Viðar Freyr í eldhúsum höfuðborgarinnar.

  Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

07.15 Köld slóð
08.55 The Groomsmen
10.30 Liar Liar
12.00 Kirikou and the Wild Beasts
14.00 The Groomsmen
16.00 Liar Liar
18.00 Kirikou and the Wild Beasts
20.00 Köld slóð
22.00 Who the #$&% is Jackson 
Pollock
00.00 The Hoax 
02.00 The Man in the Iron Mask
04.10 Who the #$&% is Jackson 
Pollock

07.00 Man. Utd. - Blackpool 
14.15 Everton - Chelsea
16.00 Aston Villa - Liverpool
17.45 Premier League Review
18.45 PL Classic Matches: Charlton - 
Man Utd, 2000 
19.15 Tottenham - Birmingham Út-
sending frá leik Tottenham Hotspur og Birm-
ingham City í lokaumferð ensku úrvalsdeild-
arinnar.
21.00 Sunnudagsmessan Sunnudags-
messan með þeim Guðmundi Benediktssyni 
og Hjörvari Hafliðasyni er þáttur sem eng-
inn má láta fram hjá sér fara. Leikirnir krufðir 
til mergjar af fagmönnum og lífleg og fagleg 
umræða um enska boltann.
22.15 Premier League Review Flottur 
þáttur um ensku úrvalsdeildina þar sem leik-
ir helgarinnar verða skoðaðir og krufðir til 
mergjar.
23.15 Ensku mörkin
23.45 Sunnudagsmessan
01.00 Stoke - Wigan

06.00 ESPN America
08.10 Crowne Plaza Invitational (4:4)
11.10 Golfing World
12.00 Golfing World
12.50 Volvo World Match Play Cham-
pionship 2011 (2:2)
17.10 PGA Tour - Highlights (18:45)
18.00 Golfing World
18.50 Crowne Plaza Invitational (4:4)
22.00 Golfing World
22.50 Champions Tour - Highlights (7:25)
23.45 ESPN America

16.55 Skógarnir okkar - Vaglaskóg-
ur (3:5)

17.20 Landinn (e)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Mærin Mæja (15:52)

18.08 Franklín (64:65)

18.30 Sagan af Enyó (21:26)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Í góðum tilgangi - Grænlensku 
börnin (I den bedste mening - Grønlands-
børnene) Dönsk heimildamynd. 

20.55 Snjór Ungur drengur vaknar, en virð-
ist enn staddur í draumi. Íslensk stuttmynd 
eftir Jón Egil Bergþórsson.

21.10 Leitandinn (25:44) (Legend of 
the Seeker) Bandarísk þáttaröð um ævintýri 
kappans Richards Cyphers og dísarinnar Ka-
hlan Amnell.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Íslenski boltinn Í þættinum er 
fjallað um Íslandsmótið í fótbolta karla.

23.10 Liðsaukinn (1:32) (Rejseholdet) 
Dönsk spennuþáttaröð um sérsveit sem er 
send um alla Danmörk að hjálpa lögreglu á 
hverjum stað að upplýsa erfið mál. 

00.10 Kastljós (e)

00.45 Fréttir (e)

00.55 Dagskrárlok 

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.45 An Idiot Abroad (6:9) (e)
17.35 Rachael Ray
18.20 Spjallið með Sölva (14:14) (e)
19.00 Kitchen Nightmares (8:13) (e)
19.45 Will & Grace (12:25) Endursýn-
ingar frá upphafi á hinum frábæru gaman-
þáttum. 
20.10 90210 (20:22) Bandarísk þáttaröð 
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills. 
Annie talar Mörlu inn á að koma á frumsýn-
ingu á kvikmynd á meðan Teddy grunar að 
Marco sé að halda framhjá sér.
20.55 Hawaii Five-O (12:24) Bandarísk 
þáttaröð sem byggist á samnefndnum spennu-
þáttum sem nutu mikilla vinsælda á sjöunda 
og áttunda áratugnum. Stórglæpamaðurinn 
Victor Hess hefur snúið aftur til Hawaii. Chin 
er rænt og í kjölfarið reynir McGarrett þrengja 
hringinn til að hafa upp á honum.
21.45 CSI (19:22) Bandarískir sakamála-
þættir um störf rannsóknardeildar lögregl-
unnar í Las Vegas. Langston og Sara rann-
saka mál látins félagsráðgjafa á meðan Nick 
og Brass reyna að komast til botns í sjálfsvígi 
17 ára stúlku sem varð fyrir hrottalegu ein-
elti á netinu.
22.35 Penn & Teller (3:9) 
23.05 Californication (8:12) (e)
23.35 Rabbit Fall (8:8) (e)
00.05 CSI: New York (10:23) (e)
00.50 Will & Grace (12:25) (e)
01.10 Hawaii Five-O (12:24) (e)
01.55 Pepsi MAX tónlist 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful 
09.30 The Doctors
10.15 Smallville (1:22) 
11.00 Lie to Me (10:13) 
11.45 Falcon Crest (28:28) 
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance 
15.05 ET Weekend
15.50 Barnatími Stöðvar 2 
17.05 Bold and the Beautiful 
17.30 Nágrannar 
17.55 The Simpsons (8:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag 
19.11 Veður 
19.20 Two and a Half Men (8:22) 
19.45 Modern Family (13:24) Frábær 
gamanþáttur um líf þriggja ólíkra en dæmi-
gerðra nútímafjölskyldna. 
20.10 Glee (19:22) Önnur gamanþáttaröð-
in um metnaðarfullu menntaskólanemana 
sem halda áfram að keppast við að vinna 
söngkeppnir á landsvísu þrátt fyrir mikið mót-
læti frá klappstýrukennaranum Sue.
20.55 The Event (21:22) Hörkuspennandi 
þættir um venjulegan, ungan mann sem 
hafður er fyrir rangri sök. Ásamt kærustu sinni 
lendir hann á flótta og áður en þau vita af 
eru þau orðin flækt í meiri háttar samsæri.
21.40 Nikita (10:22) Ný og hörkuspenn-
andi þáttaröð frá Warner Bros um leyniþjón-
ustuna Division sem ræður til sín ungmenni 
sem áttu erfiða æsku. 
22.30 Saving Grace (9:14)
23.15 The Office (4:6) 
23.45 How I Met Your Mother (8:24) 
00.10 Bones (8:23) 
00.55 Hung (5:10)
01.25 Eastbound and Down (5:6) 
01.55 True Blood (9:12) 
02.45 True Blood (10:12)
03.35 A Nation Without Women 
05.10 Two and a Half Men (8:22)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

19.30 The Doctors

20.15 Ally McBeal (6:22) Ally, Glen, Ray-
mond og Jenny fara á tvöfalt stefnumót, 
Cage snýr aftur og Ling situr fyrir nakin.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.55 The Mentalist (20:24) Þriðja serí-
an af frumlegum spennuþáttum um Patrick 
Jane, sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknar-
lögreglunnar í Kaliforníu. 

22.40 Rizzoli & Isles (2:10) Spennandi 
glæpaþáttaröð um leynilögreglukonuna Jane 
Rizzoli og lækninn Mauru Isles sem eru afar 
ólíkar en góðar vinkonur. 

23.25 Damages (1:13) Þriðja þáttaröð-
in með Glenn Close og Rose Byrne í aðal-
hlutverki. Lögfræðingurinn Patty Hewes lætur 
ekkert stöðva sig og heldur uppi óbreytt-
um hætti við að verja misjafna einstaklinga 
á meðan Ellen Parsons er farin að vinna fyrir 
saksóknara. 

00.20 Ally McBeal (6:22) 

01.05 The Doctors

01.45 Sjáðu 

02.10 Fréttir Stöðvar 2 

03.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

07.00 Pepsi-mörkin

08.10 Pepsi-mörkin 

15.45 Spænski boltinn: Malaga - 
Barcelona 

17.30 Keflavík - ÍBV

19.20 Pepsi-mörkin Hörður Magnússon, 
Hjörvar Hafliðason og Magnús Gylfason gera 
upp leikina í Pepsi deild karla. 

20.30 Golfskóli Birgis Leifs (9:12) Golf-
þáttur þar sem besti kylfingur Íslands, Birgir 
Leifur Hafþórsson, tekur fyrir allt sem teng-
ist golfi og nýtist kylfingum á öllum stigum 
leiksins.

21.00 Spænsku mörkin

21.50 Miami - Chicago

23.35 The Short Game 

00.00 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

00.30 F1: Við endamarkið

01.00 Oklahoma - Dallas Bein útsend-
ing frá leik Oklahoma City Thunder og Dall-
as Mavericks í úrslitakeppni NBA. Þetta er 
fjórða viðureign liðanna í úrslitum Vestur-
deildarinnar.

> Jim Carrey
„Ég hlaut mikinn stuðning frá foreldrum 
mínum. Það er eitt af því sem ég hef 
alltaf kunnað vel að meta. Þau 
sögðu ekki að ég væri asna-
legur; þau sögðu að ég væri 
fyndinn.
Jim Carrey leikur útsmoginn 
lögfræðing og sérfræðing í 
að hagræða sannleikanum í 
skemmtilegu gamanmyndinni 
Liar Liar sem er á Stöð 2 Bíói í 
dag kl. 16.

Komin aftur !

OPIÐ 
Virka daga frá kl. 10-18

Lau frá kl. 11-17
Sun frá kl. 13-17 

Verðdæmi:
90x200 cm kr. 65.900,-
100x200 cm kr. 69.900,-
120x200 cm kr. 75.900,-
140x200 cm kr. 79.900,-

Gerðu gæða- og

verðsamanburð!

Síðasta sending rauk út !

Ótrúlegt
verð

Alltaf þykir mér það jafn ótrúleg upplifun að fylgjast með 
fréttum af íslenskum eldgosum. Á laugardagskvöldið var 
fjölmiðlafólk, eins og gefur að skilja, ekki lengi að koma 
sér á staðinn til þess að sýna landsmönnum hvernig 
umhorfs er í Grímsvötnum eftir að gosið hófst. Frétta-
tímar RÚV og Stöðvar 2 í gærkvöld voru undirlagðir af 
fréttum af gosinu og ég sat algjörlega límd við skjáinn. 

Eldgos eru iðulega mögnuð sjón og ég hefði gert 
ýmislegt til þess að geta skellt mér austur í gær til að 
líta það berum augum. Eldingarnar, askan og drunurnar 
láta okkur vita, eins og einn viðmælandi Stöðvar 2 sagði 
við því að vera fastur í Helsinki vegna öskufalls, að það 
erum ekki við sem ákveðum ein hvernig heimurinn 
virkar. Það er fyrirbæri sem kallar sig Náttúra og hún 
gerir það eins og henni sýnist. 

Það var virkilega átakanlegt að sjá hvaða áhrif ösku-

fallið hefur á búfénaðinn. Stöð 2 náði mynd af kind 
sem lá í andaslitrunum vegna öskunnar á meðan 
bóndinn var að reyna að gefa henni vatn úr flösku. 
Bændur á svæðinu bjuggust við því að missa einhver 
lömb vegna gossins, sem komu flestöll í þennan heim 
í fyrr í mánuðinum. Einn bændanna var að upplifa sitt 
annað gos á rúmu ári og sagði í viðtali að sig langaði 
mest til þess að gráta þegar hún heyrði fréttirnar af 
Grímsvötnum. 

Það er engin leið að átta sig á þeim miklu áhrifum 
sem eldgos hafa á umhverfi sitt, en fréttastofurnar 
stóðu sig vel í gærkvöldi við að veita okkur innsýn í 
ástandið á svæðinu. Til að mynda var hárgreiðsla Jón-
asar Margeirs, fréttamanns Stöðvar 2, greinilega eitt af 
því sem sótti sér innblástur í þessar miklu náttúruham-
farir sem eru að heilsa okkur á nýjan leik. 

VIÐ TÆKIÐ: SUNNA VALGERÐARDÓTTIR FYLGIST MEÐ GOSINU

Sjónvarpið sýnir sjónarspilið vel
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Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

07.25 Monarch of the Glen  08.15 My Family  
08.45 My Family  09.15 My Family  09.45 
EastEnders  10.15 Fawlty Towers  10.50 ‚Allo ‚Allo!  
11.25 ‚Allo ‚Allo!  12.00 Keeping Up Appearances  
12.30 Fawlty Towers  13.05 ‚Allo ‚Allo!  13.40 ‚Allo 
‚Allo!  14.15 The Weakest Link  15.00 The Weakest 
Link  15.50 Fawlty Towers  16.20 ‚Allo ‚Allo!  16.55 
‚Allo ‚Allo!  17.30 Dalziel and Pascoe  18.20 Dalziel 
and Pascoe  19.10 Top Gear  20.00 Jack Dee Live 
at the Apollo  20.45 QI  21.15 Little Britain  21.45 
Coupling  22.15 Jack Dee Live at the Apollo  

11.20 Bonderøven  12.00 DR1 Dokumentaren - 
Stemmer til salg  13.00 DR Update - nyheder og 
vejr  13.10 Jamie i det fede USA  14.00 Timmy-tid  
14.10 Chiro  14.15 Den fortryllede karrusel  14.30 
Kaj og Andrea - Robinson og Willy  15.00 De 
uheldige helte  15.50 DR Update - nyheder og 
vejr  16.00 Jamies mad på 30 minutter  16.30 
TV Avisen med Sport  17.05 Aftenshowet  18.00 
Jamie Oliver i de Franske Pyrenæer  19.00 TV 
Avisen  19.25 Horisont  19.50 SportNyt  20.00 
Miss Marple  21.35 OBS  21.40 Kysset af spritten

11.50 Filmavisen  12.00 NRK nyheter  12.05 
Bondeknolen  12.35 Ut i nærturen  13.00 NRK 
nyheter  13.10 Par i hjerter  14.00 NRK nyheter  
14.10 Ingen grenser  15.00 NRK nyheter  15.10 
Dyrisk  15.40 Oddasat - nyheter på samisk  
15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00 Førkveld  
16.40 Distriktsnyheter  17.45 Lev lenge!  18.15 
Walkabout. Irland rundt på 80 kroner  18.45 Fysikk 
på roterommet  18.55 Distriktsnyheter  19.30 
Norge i krig - oppdrag Afghanistan  20.00 The 
Street  21.00 Kveldsnytt  21.15 Lewis

11.00 Sommarnöje sökes  12.35 Klädkod  13.05 
Gloria-tv  13.10 Gomorron Sverige  14.00 Rapport  
14.05 Prins Williams flickvän Kate  14.50 Vilma  
14.55 Mästarnas mästare  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport med A-ekonomi  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Fråga doktorn  17.00 Kulturnyheterna  17.15 
Regionala nyheter  17.30 Rapport med A-ekonomi  
18.00 Djursjukhuset  18.30 Det söta livet  19.00 
Himmelblå  19.45 Väsen  20.00 Ramp  20.30 
Ett evigt berättande  21.00 Damages  21.45 
Vetenskapens värld  22.45 Rapport

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.03 Vítt og breitt 07.30 
Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund 
með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 
Samfélagið í nærmynd 12.00 Hádegisútvarpið 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir og auglýsingar 13.00 Hringsól 14.00 
Fréttir 14.03 Bak við stjörnurnar 15.00 Fréttir 
15.03 Útvarpssagan: Náðarkraftur 15.25 Fólk og 
fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00 
Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 
20.30 Kvika 21.10 Frá Tónskáldaþinginu í Lissabon 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvölds-
ins 22.15 Girni, grúsk og gloríur 23.05 Lostafulli 
listræninginn 23.45 Málstofan 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

Fótboltamessan er núna á 
mánudagskvöld þar sem Gummi 
Ben og Hjörvar Hafliða gera upp 
leikina í lokaumferð ensku úrvals-
deildarinnar.

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 21.00
Sunnudagsmessan

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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BESTI BITINN Í BÆNUM

„Þetta eru örugglega sextíu 
verk, allt málverk á striga. Nú er 
ákveðnu tímabili að ljúka og þegar 
því er lokið hefst ég bara handa 
við eitthvert annað tímabil,“ segir 
Sævar Karl Ólason. Hann opnar 
sína fyrstu einkasýningu sunnu-
daginn 29. maí á heimili sínu í Mün-
chen og sendi út boðskort í gær.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
fyrir skömmu hafa Sævar og eig-
inkona hans, Erla Þórarinsdóttir, 
komið sér notalega fyrir í Mün-
chen í Þýskalandi eftir að þau seldu 
tískuvöruverslunina Sævar Karl í 
Bankastræti. Þar sinnir Sævar 
aðaláhugamálinu sínu og málar 

listaverk af miklum móð. 
Þegar Fréttablaðið náði 
tali af honum hljómaði ljúf 
sígild tónlist undir og Sævar 
stóð úti á veröndinni í þrjá-
tíu stiga hita og var að mála. 
„Það er frábært að opna sína 
eigin sýningu, ég hef 
nú verið með í ein-
hverjum samsýning-
um,“ segir Sævar.

Sýningin stend-
ur eingöngu yfir í 
einn dag og renn-
ur helmingurinn 
af söluverðinu 
til mæðrastyrks-

nefndarinnar í München. „Þetta 
er göfugt málefni,“ segir 
Sævar og bætir því við að 
ástæðan fyrir því að hann sé 
að opna sýningu sé afar ein-
föld: „Allir listamenn sækjast 

eftir klappi og ákveðinni 
viðurkenningu.“ - fgg

Sævar Karl opnar sýningu 

BOÐSKORTIÐ Sævar 
Karl sendi út boðskort í 
gær og bauð á opnun 
á sýningu á verkum 

sínum. Helmingurinn af 
hagnaðinum rennur til 

mæðrastyrksnefndarinnar í 
München.

„Það er franska pylsan í Laugar-
dalnum. Þar upplifir maður 
þennan franska blæ sem hellist 
yfir líkamann.“

Guðmundur Jörundsson fatahönnuður.

Ný plata tónlistarmannsins 
Jóhanns Jóhannssonar við mynd-
verkið The Miner‘s Hymns kemur 
út á mánudaginn. Verkefnið, sem 
hann vann með kvikmyndagerðar-
manninum Bill Morrison, fjallar 
um kolanámumenn í norðurhluta 
Englands. 
„Þetta er verk sem var pantað af 
festivali í borginni Durham. Ég 
kannaðist við verkin hans Bills. 
Hann hefur sérhæft sig í að vinna 
með efni úr kvikmyndasöfnum 
og notar gjarnan skemmdar film-
ur. Mér fannst mjög spennandi að 
vinna með honum enda höfðaði 
efnið til mín,“ segir Jóhann. „Við 
ferðuðumst nokkrum sinnum til 
Durham, sem er kannski menn-
ingarlegur miðpunktur á þessu 
svæði sem við erum að fjalla um. 
Við fórum til að kanna jarðveginn, 
skoða kvikmyndasöfn og hitta tón-
listarmenn þaðan,“ segir Jóhann 
en tónlist hans við stiklu úr kvik-
myndinni Battle of Los Angeles 
sem frumsýnd var á þessu ári 
vakti mikla athygli á bæði honum 
og tónlist hans.

Jóhann vann með lúðrasveit 
frá Durham í tengslum við verk-
efnið og frumflutti með henni The 
Miner’s Hymns í dómkirkju borg-
arinnar, sem er um þúsund ára 
gömul. Nokkrum mánuðum síðar 
var platan og DVD-mynddiskur 
með verkefninu tekin upp í kirkj-
unni.

Tónlistarmyndverk Jóhanns og 
Morrison er sérstætt að því að leyti 
að ekkert er talað inn á myndina 
heldur fær tónlist Jóhanns að njóta 
sín með gömlum myndum frá því 
kolanámuvinnsla í Norður-Eng-
landi var í blóma á síðustu öld. 
„Þarna er verið að minnast þessa 

iðnaðar og lífsstíls sem er horfinn,“ 
segir Jóhann, sem fékk mjög góða 
dóma fyrir plötuna hjá BBC. 

Myndin var frumsýnd á Tribeca-
kvikmyndahátíðinni fyrir skömmu 
og fékk þar einnig góða dóma. 

JÓHANN JÓHANNSSON:  VANN MEÐ LÚÐRASVEIT FRÁ DURHAM

Minnist kolanámumanna

KOLANÁMUPLATA Jóhann Jóhannsson samdi tónlist við myndina The Miner’s 
Hymns.

„Þetta er svolítið uppgjör og póli-
tísk ádeila á sjálfa okkur og aðra,“ 
segir Guðlaugur Viktorsson, stjórn-
andi Lögreglukórsins. Kórinn hefur 
gefið út plötuna GAS - Góðir alþýðu-
söngvar, þar sem sungin eru lög 
eftir Bubba, KK, Bergþóru Árna-
dóttur, Hörð Torfason og fleiri.

Í textum laganna er spurt áleit-
inna spurninga og fjallað um 
siðgæði, óréttlæti, fordóma og 
mannvonsku, kjarabaráttu, smá-
borgarahátt, ástina og sorgina. 
Samúel J. Samúelsson og Ómar Guð-
jónsson útsettu tónlistina og á meðal 
söngvara á plötunni eru Sigríður 
Thorlacius, Sigurður Guðmunds-
son, Sigtryggur Baldursson, Jónas 
Sigurðsson og Samúel sjálfur. „Það 
var æðislegt að vinna með þeim,“ 
segir Guðlaugur. „Mín fyrsta hug-
mynd var að vinna með trúbadora-
músík. Svo kom hrunið og löggan 
stóð í þessum átökum. Þá var Bubbi 
áberandi og Hörður Torfa. Þessi 
söngvaskáld vildu segja ýmislegt 
og hafa sagt ýmislegt í gegnum tíð-
ina,“ segir Guðlaugur, sem hefur 
stjórnað Lögreglukórnum í 21 ár. 
„Ég leitaði að ádeilutextum sem 
höfðuðu til ástandsins og þjóðar-
innar. Ef maður hugsar um upp-
gjör þurfa allir að skoða sig, ekki 

bara bankamenn. Allt siðgæði var 
fokið út um gluggann og lagið hans 
KK, Siðgæði, kveikti í mér að gera 
þetta.“

Skemmtilegar myndirnar á 
umslagi plötunnar voru teiknaðar 
af Halldóri Baldurssyni, þar sem 
meðal annars má sjá egg sem kast-
að hefur verið í Alþingishúsið. - fb 

Lögreglukórinn með uppgjör

KÓRINN Lögreglukórinn syngur á 
plötunni GAS ásamt Sigríði Thorlacius, 
Sigurði Guðmundssyni og fleira 
valinkunnu fólki. 

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX

„Critics choice“
Time Out, London

„Þessi leiksýning hefur allt 
sem þarf til að skapa vel 

heppnað og 
eftirminnilegt leikverk.“

I.Þ., Mbl.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

AUKA
SÝNINGAR



- umsóknarfrestur til  29. september

- umsóknarfrestur til  9. september

SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ

TAKTU SKREFIÐ

Námsráðgjöf og upplýsingar:
sími 525 4444    
endurmenntun.is

NÁMSBRAUTIR SEM HEFJAST Í HAUST:
LEIÐSÖGUNÁM Á HÁSKÓLASTIGI

GÆÐASTJÓRNUN

FRAMKVÆMDAFERLI MANNVIRKJAGERÐAR        
– fjármögnun, samningar, útboðsreglur og uppgjör

VERKEFNASTJÓRNUN – LEIÐTOGAÞJÁLFUN

HUGRÆN ATFERLISMEÐFERÐ
- Eins árs þverfaglegt, hagnýtt nám

- Tveggja ára nám fyrir sálfræðinga og geðlækna

 FJÖLSKYLDUMEÐFERÐ (NÁM Á MEISTARASTIGI)

NÁM TIL LÖGGILDDINGAR FASTEIGNA-, FYRIRTÆKJA OG SKIPASALA

LYKILÞÆTTIR ÞJÓNUSTU – MARKVISS LEIÐ

REKSTUR, STJÓRNUN OG MARKAÐSSETNING SMÁFYRIRTÆKJA – MARKVISS LEIÐ

Einnig í
fjarnámi

Einnig í
fjarnámi*S
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Allir sem hafa sótt námskeið hjá okkur síðastliðna 
12 mánuði eru jákvæðir gagnvart Endurmenntun.*
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DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Gosið truflar tónleika
Eldgosið í Grímsvötnum setti strax 
í gær strik í reikning tónleika-
þyrstra Íslendinga sem ætluðu að 
sjá hljómsveitina Caribou á Nasa. 
Tónleikunum var aflýst, enda búið 
að loka Keflavíkurflugvelli. Fleiri 
erlendir tónlistarmenn eru á leið-
inni til landsins í næsta mánuði. 
Sjarmatröllið Jamie Cullum kemur 

til dæmis fram í 
Hörpu 23. júní og 

harðkjarnahljóm-
sveitin Converge 
er væntanleg 

þann 20. Tónleika-
gestir geta því ekki 

annað en vonað 
að náttúran 
rói sig niður 
á næstunni 
svo flug-
samgöngur 
komist 
aftur í 
samt horf.  

H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16 

FYRSTU FIMM
FJÖLSTILLANLEGU
HJÓNARÚMUNUM

FYLGIR
iPAD2

FJÖLSTILLANLEG HEILSURÚM

NÝ SENDING!

HJÓNARÚM MEÐ
ÞRÝSTIJÖNUNARDÝNU

(2X 90X200 cm)

TILBOÐSVERÐ 
386.100 kr.
Fullt verð 514.800 kr.

ERGOMOTION 400 LÍNAN

tilfinninguna. Staðan hjálpar blóðrásinni og minnkar
pressu á mjóbak og axlir.

ERGOMOTION 100 LÍNAN
• Ergomotion er einn öflugasti og sterkasti 

stillanlegi botninn sem er fáanlegur í dag.

• Botninn er inndraganlegur á sleða svo hægt 
er að nýta ljósið á náttborðinu.

• Lyftigetan er gífurleg þar sem í botninum eru 
tveir mótorar. Einn fyrir höfuðgafl og annar 
fyrir fótgafl.

• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða næloni 
svo ekkert ískur og óþarfi að smyrja.

• Hljóðlátt og öflugt.

• 3 mm. tvíhert stálgrind undir öllum botninum.

• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

• Einföld og þægileg fjarstýring.

ATH! VIÐ EIGUM FLEIRI STÆRÐIR AF ERGOMOTION HEILSU-
RÚMUM OG FLEIRI TEGUNDIR AF HEILSUDÝNUM FYRIR ÞAU.
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AÐ VERÐMÆTI
84.990 kr.

1  Ekki bjartsýn á framhaldið 

2  Ferðalangarnir komnir í 
leitirnar – aðrir fjórir týndir

3  Gosið sást greinilega frá 
Reykjavík 

4  Hótelgestir komast hvorki 
lönd né strönd 

5  Björgunarsveitir hafa þurft frá 
að hverfa

Feðgin á djasshátíð
Gamla brýnið og nýkrýndi 
heiðursverðlaunahafi Íslensku 
tónlistarverðlaunanna, Þórir 
Baldursson, verður aðalgestur 
hinnar árlegu Jazz- og blúshátíðar 
í Kópavogi sem haldin verður 
dagana 3. til 4. júní næstkom-
andi. Þórir kemur fram ásamt 
djasssveitinni Gömmum sem 
gerði garðinn frægan á níunda 
áratugnum, en dóttir Þóris, Sunna 
Margrét úr Bloodgroup, kemur 
líka fram á hátíðinni. 
Aðrir sem troða 
upp eru meðal 
annarra Björgvin 
Halldórsson, 
Svavar Knútur, 
Raggi Bjarna.
 -afb, kg
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