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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Erlingur Brynjúlfsson hefur um nokkurt skeið
rannsakað tölvusjón. Markmiðið er að geta búið
til þrívíddarlíkön með einni venjulegri myndavél
og reiknislíkani.

Erlingur Brynjúlfsson rafmagnsverkfræðingur
kláraði nýverið meistaraverkefni sitt. Verkefni hans
fólst í að meta þrívíða hreyfingu útlima mannsk
unnar með aðeins einni m dÞ

Aðferð Erlings byggist á því að punktar eru festir
á ákveðna staði á mannslíkamanum. Myndatökuvél
tekur mynd af hreyfingum líkamans og fylgir um 

leið hreyfingu punktanna eftir. Reiknilíkan reiknar
svo út hreyfinguna í þrívídd.Niðurstöður Erlings voru nokkuð jákvæðar en
hann segir að enn sé nokkuð í að ðf
kláruð
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Allur pakkinn 
í Sony Center

Ævintýri í Amazon Tekur upp í Berlín

Rúta sem keyrði 
pólska pílagríma frá heilögum 
stað í frönsku ölpunum fór fram 
af bjargsbrún í gær. Kviknaði í 
rútunni þegar hún skall á fljóts-
bakka og 26 manns létust.

Fjórtán slösuðust alvarlega, en 
slysið átti sér stað nálægt þorpinu 
Vizille, sem er ekki fjarri Greno-

ble. Fleiri hlutu minni áverka, en 
að minnsta kosti fimmtíu manns 
voru í rútunni. 

Rútan keyrði gegnum vegrið og 
féll tuttugu metra á bakka árinnar 
La Romanche, að sögn slökkviliðs-
manna. Enn er farþega leitað sem 
gætu hafa fallið úr rútunni og 
ofan í ána. 

Karlmaður á 
fertugsaldri var í gær sviptur 
ökuréttindum til bráðabirgða eftir 
að hann var tekinn á 192 kíló-
metra hraða á Reykjanesbraut, 
þar sem hámarkshraði er 90 
kílómetrar á klukkustund.

Hann var sviptur ökuleyfi til 
bráðabirgða og þarf að svara fyrir 
brot sitt fyrir dómstólum.

Nýleg lög sem tóku gildi á 
þessu ári gera dómstólum kleift 
að gera ökutæki upptæk sé 
ökumaður staðinn að ofsaakstri. 
Lögreglan á Suðurnesjum segir að 
það sé ekki útilokað að svo verði í 
þessu tilfelli. 

Ók á tæplega 
tvö hundruð 
kílómetra hraða

„Það kemur bara 
ekki til greina að ég horfi eftir 
manninum mínum í fangelsi á 
Möltu fyrir að bjarga tuttugu 
mannslífum,“ segir Fanný Hjart-
ardóttir, eiginkona Ólafs Ragnars-
sonar, skipstjóra á Eyborgu.

Ólafur hefur í um eitt ár starfað 
við flutninga á túnfiskskvíum 
fyrir maltverskt fyrirtæki sem 
hefur Eyborgina á leigu. 

Í lok júní var skipið á leið frá 
Líbýu til Möltu þegar Ólafur vakn-
aði um morgun og um tuttugu 
manns voru komin upp á kvína 
hjá honum. Hann tók fólkið um 
borð í skipið og flutti til Möltu í 
óþökk þarlendra yfirvalda sem 
síðan hafa fólkið í umsjón sinni. 
Fólkið er frá Eþíópíu, Nígeríu, 
Sómalíu og Erítreu. Sögðu þau tíu 
manns hafa drukknað þegar bát 
þeirra hvolfdi áður en þau björg-
uðust upp á kvína.

Í gær færði Ólafur svo Fannýju 
þær óvæntu fréttir að skipun 
hefði verið gefin út um handtöku 
hans fyrir að taka fólkið um borð. 
Ekki náðist tal af Ólafi sjálfum í 
gærkvöld en Fanný, sem rætt 
hafði við hann, sagði að þá hefði 
hann enn verið frjáls ferða sinna 
á Möltu. Engir aðrir úr áhöfn 
Eyborgar eru Íslendingar.

„Hann hringdi í mig í sjokki og 
ég fékk náttúrlega kast en er enn 
að reyna að fá það staðfest að það 
hafi í raun og veru verið gefin út 
handtökuskipun á hann. 

„Ég er alveg á nálum,“ segir 
Fanný sem síðast sá mann sinn í 
apríl.

Birgir Sigurjónsson, eigandi 
Eyborgarinnar, segist enn ekkert 
annað hafa heyrt um málið en að 
Ólafur hafi lesið um það í dag-
blaði á Möltu að til stæði að hand-
taka hann.

„Hann fer bara huldu höfði 
núna og er með slökkt á símanum. 
Sjálfur er ég að ímynda mér að 
þetta sé einhver fabúlering í 
blaðamanninum,“ segir Birgir 
sem kveðst munu hafa samband í 
dag við utanríkisráðuneytið. 
„Þetta er að verða hið skrýtnasta 
mál. Malta tók við þessu fólki af 
fúsum og frjálsum vilja og í 
mínum huga var málið leyst.“

Utanríkisráðuneytið hafði ekki 
haft veður af máli Ólafs þegar 
Fréttablaðið leitaði til þess. 

Yfirvöld á Möltu eru sögð hafa 
vaxandi áhyggjur af því að ólög-
legir innflytjendur sem koma 
þangað með bátum tengist hryðju-
verkum.

Yfirmaður í lögreglunni á 
Möltu, sem Fréttablaðið ræddi 
við, sagðist ekki kannast við að 
gefin hefði verið út handtökuskip-
un á Ólaf.

Skipstjóri fer í felur 
eftir handtökuskipun
Yfirvöld á Möltu eru sögð hafa gefið út handtökuskipun á Ólaf Ragnarsson 
skipstjóra sem bjargaði lífi tutttugu manns á Miðjarðarhafi. Ólafur er í felum.

TF-GNÁ, þyrla Landhelgis-
gæslunnar, var kölluð út um níu 
leytið í gærkvöldi. Tilkynnt var 
um veika konu í Héðinsfirði og 
fór björgunarbátur frá Siglufirði 
að sækja hana. Konan hafði verið 
á ferð með hópi fólks sem 
tilkynnti um veikindi hennar. 

Læknir var um borð í bátnum 
sem flutti hana á Siglufjörð. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
Landhelgisgæslunni átti þyrlan 
að flytja konuna frá Siglufirði á 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akur-
eyri. Ekki var vitað hvað amaði 
að konunni eða hvernig líðan 
hennar var þegar Fréttablaðið 
fór í prentun. 

Sótti konu á 
Siglufjörð



Fólki, sem tók á leigu 
íbúð fyrir 140 þúsund krónur á 
mánuði, var gert að greiða 
umsamda leiguupphæð þótt 
íbúðin hafi reynst minni en segir í 
leigusamningi. Í samningnum 
kom fram að íbúðin væri fjögurra 
herbergja og alls um 140 fermetr-
ar. Leigjendurnir segja að í ljós 
hafi komið að íbúðin sé aðeins 120 
fermetrar auk þess sem eigand-
inn nýtti 10 fermetra af henni 
sem geymslu. Þau nýttu því 
aðeins 110 fermetra og ættu því 
ekki að borga nema 110 þúsund 
krónur. Kærunefnd húsaleigu-
mála sagði leigjendurna hafa 
skoðað íbúðina fyrirfram og að 
leigan réðist ekki af fermetra-
fjölda. Því ættu þau að borga 
umsamda leigu.

Full leiga fyrir 
minni íbúð

„Þetta styrkir fyrst og fremst málstað 
okkar sem hvalveiðiþjóð,“ segir Einar Kristinn 
Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra um umfangsmestu 
hvalatalningu allra tíma sem sýnir að líklega sé 
langreyðastofninn í sögulegu hámarki.

Hafrannsóknastofnun lýkur í vikunni talningunni 
sem er í náinni samvinnu við Færeyinga og Norðmenn 
ásamt Grænlendingum, Rússum og Kanadamönnum.

Í Fréttablaðinu á laugardaginn var haft eftir Gísla 
A. Víkingssyni hvalasérfræðingi að áherslan væri 
lögð á að telja langreyðar og að tilfinning talningar-
manna væri sú að langreyðastofninn væri í sögulegu 
hámarki.

„Markmiðið með talningunni er að leiða fram 
hversu stórir stofnarnir eru. Þeir eru gríðarlega 
stórir og fara stækkandi sem hefur neikvæð áhrif á 
stærð annarra fiskistofna,“ segir Einar.

Einar segir að það hafi engin ákvörðun verið tekin 

um aukningu hvalveiðikvóta. „Þessar niðurstöður 
sýna að líffræðilegar forsendur fyrir veiðunum eru 
tvímælalaust fyrir hendi. Hvalveiðar eru þó eins og 
hver önnur atvinnugrein. Arðsemi hennar ræður 
mestu um það hvort henni verður haldið áfram. Því er 
hvalveiðum sjálfhætt seljist kjötið ekki.“

„Það er ekkert stór-
mál á ferðinni,“ segir Þorgerður 
Sigurjónsdóttir, oddviti Bæjar-
hrepps, sem vakið hefur nokkurn 
urg á Borðeyri með því að gefa 
tengdaforeldrum dóttur sinnar 
persónulegt leyfi sitt fyrir því að 
reisa frístundahús án formlegrar 
heimildar.

Eiginmaður Þorgerðar er 
Sæmundur Gunnar Benónýsson, 
formaður skipulags- og bygging-
arnefndar, sem hafði frestað að 
afgreiða umsókn um leyfi fyrir 
húsinu.

Framkvæmd-
ir á lóðinni hóf-
ust um miðjan 
júní og þegar 
hefur verið 
steyptur hús-
grunnur. Ætlun 
tengdafólks
oddvitans er að 
flytja gamalt 
veiðihús með 
svefnlofti á 
grunninn. Húsið 

hefur staðið við Víkurá sem er yst 
í Hrútafirðinum.

„Okkur fannst að það væri í lagi 
að gera þetta því það er nýtt deili-
skipulag í vinnslu og þar eru sett 
inn nokkur sumarhús á þessum 
stað,“ segir Þorgerður spurð um 
það hvers vegna hún hafi gefið 
tengdafólkinu leyfi til þess að 
byrja á framkvæmdum þótt engin 
leyfi séu í höfn.

Þorgerður kveðst ekki geta 
svarað því hvenær nýja deili-
skipulagið verði tilbúið og segir 
að ekkert sé verið að vinna við hið 
umdeilda hús í augnablikinu. „Það 
er búið að taka grunn en þetta 

stendur kjurrt eins og er. Það er 
ekki búið að taka ákvarðanir um 
eitt eða neitt,“ segir oddvitinn 
sem er í hreppsnefnd fyrir L-list-
ann.

Ingibjörg Rósa Auðunsdóttir, 
sem situr í hreppsnefnd fyrir 
minnihluta H-lista, segir að enda 
þótt fulltrúar listans vilji fylgja 
tíðarandanum og heimila frí-
stundabyggð á Borðeyri vilji þeir 
að settum reglum sé fylgt.

„Skipulags- og byggingarnefnd 
hafnaði því að veita leyfi fyrir 
þessu húsi þar sem gildandi deili-
skipulag gerir ekki ráð fyrir frí-
stundabyggð á Borðeyri. Starfs-

fólk Skipulagsstofnunar ríkisins 
hefur sagt mér að mál eins og 
þetta sé sérstaklega alvarlegt þar 
sem ekki aðeins séu framkvæmd-
ir hafnar án leyfis heldur yrði 
húsið líka í andstöðu við ríkjandi 
deiliskipulag,“ segir Ingibjörg og 
bætir við að það myndi aldrei líð-
ast í stærri sveitarfélögum að 
menn fengju að hefjast handa án 
þess að hafa tilskilin fram-
kvæmda- og byggingarleyfi.

„Enda hefur fólk hér í hreppn-
um ekki látið þetta óátalið og 
sumir hafa lýst andúð sinni við 
oddvitann,“ segir Ingibjörg Rósa 
Auðunsdóttir.  

Tengdafólk byggir án 
leyfis í skjóli oddvita
Oddviti Bæjarhrepps gaf tengdaforeldrum dóttur sinnar grænt ljós á að reisa 
sumarhús á Borðeyri þrátt fyrir að skipulagsnefnd hafi ekki gefið þeim leyfi. 
Ekkert stórmál, segir oddvitinn, en minnihlutinn vill að reglum sé fylgt.

 Mikil öryggisgæsla var á 
Listahátíð ungs fólks á Austur-
landi, LungA, sem fram fór á 
Seyðisfirði um helgina. Allt fór 
vel fram á hátíðinni en fyrirfram 
þótti rétt að hafa talsverðan 
viðbúnað. Sólarhringsvakt var hjá 
lögreglu og samið var við 
björgunarsveitarmenn um allt að 
þrettán manna vakt á tjaldstæði. 
Og fleiri varúðarráðstafnir voru 
gerðar eins og lesa má um í 
fundargerð bæjarráðs frá því 
fyrir helgi: „Karlmenni úr 
blakdeildinni verða í varaliði 
lögreglunnar ef í harðbakka 
slær“, sagði þar auk þess sem 
fram kom að haft yrði „hvíldar-
heimili“  á lögreglustöðinni fyrir 
þá sem yrðu áfengisdauðir. 

Karlmenni voru 
á bakvaktinni

Ekið var á reið-
hjólamann á Vesturlandsvegi við 
Úlfarsá í gærmorgun. Maðurinn 
var fluttur slasaður á slysadeild 
sjúkrahússins í Fossvogi.

Að sögn lögreglunnar var 
slysið ekki jafn slæmt og það leit 
út fyrir í upphafi. Maðurinn var 
fluttur meðvitundarlaus á 
sjúkrahúsið. Hann er beinbrotinn 
og hlaut höfuðáverka.

Maðurinn var með hjálm sem 
lögreglan segir að hafi bjargað 
því að ekki fór mikið verr. 
Hjálmurinn brotnaði við árekst-
urinn.

Hjálmurinn 
bjargaði miklu

Elsa, þarftu ekki að fara að 
galdra fram fleiri bækur?

Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra átti í 
gær fund með jórdanska utanríkis-
ráðherranum. Einnig snæddu þau 
hádegisverð ásamt ráðherra efna-
hagsmála þar í landi. Ráðherrarnir 
ræddu stöðu mála í Mið-Austur-
löndum og deilur Ísraela og Palest-
ínumanna.

Ingibjörg Sólrún heimsótti einn-
ig sjúkrahús sem rekið er af lækn-
um án landamæra. Vandi Jórdana 
vegna Íraksstríðsins var ræddur á 
sjúkrahúsinu og á fundinum með 
utanríkisráðherra.

„Hér eru 400 til 700 þúsund 
íraskir flóttamenn. Aðeins 37 þús-
und þeirra eru skráðir. Hinir eru 
óskráðir í landinu og þora því ekki 
að gefa sig fram eða leita á venju-
leg sjúkrahús. Börn þeirra ganga 
ekki í skóla og fá ekki þá menntun 

sem þau þurfa á að halda,“ segir 
Ingibjörg Sólrún. Það eru margvís-
leg vandamál sem fylgja þessum 
mikla flóttamannastraumi og 
Jórdönum þykir hjálp alþjóðasam-
félagsins hafa verið af skornum 
skammti.

Ráðherra átti fund vegna við-
skipta milli landanna undir lok 
dags. Hún segir mikinn áhuga vera 
á því að kynna Jórdaníu fyrir 
íslenskum fyrirtækjum og fjár-
festum sem hlið að Mið-Austur-
löndum.

Hjálpin af skornum skammti



- Hávaxtareikningar sem vaxa og dafna

Frábærir vextir
– á sparnaðinn þinn!

Upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200,
í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400 eða á spron.is

*Samkvæmt gildandi vaxtatöflu SPRON 11. júlí 2007.

Þú getur stofnað reikning á spron.is

Sparnaðarreikningar
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SPRON Vaxtabót
– allt að 14,60% vextir*
Óverðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu sem ber háa, 

stigvaxandi vexti eftir upphæð – auk þess stighækkandi

vaxtaálag eftir lengd sparnaðartímabils. Alltaf laus, engin 

lágmarksupphæð.

SPRON Viðbót
– allt að 7,20% vextir*
Verðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu sem er bundinn 

til 36 mánaða. Reikningurinn ber háa, verðtryggða vexti - auk 

þess stighækkandi vaxtaálag að binditíma loknum. Engin 

lágmarksinnborgun.

STIGHÆKKANDI
vextir á hávaxta-
reikningum SPRON!



Tilvalið í ferðalagið
Án viðbætts salts!Án viðbætts sykurs!

Kjarngóð næring í þægilegum umbúðum barnamatur.is

Íslenska ríkið 
hefur undirritað en ekki fullgilt 
þrjá samninga sem snúa að baráttu 
gegn alþjóðlegu mansali, skipu-
lagðri glæpastarfsemi og hryðju-
verkum.

Fastafulltrúi Íslands undirritaði 
Palermo-samning Sameinuðu þjóð-
anna gegn alþjóðlegri glæpastarf-
semi árið 2000, en hann bíður enn 
fullgildingar. Hins vegar hafa 
ákvæði samningsins verið innleidd 
að nokkru leyti í íslensk hegningar-
lög. Þannig var tekið tillit til hans 
við lagabreytingar árið 2003 og varð 
það til þess að mansal var gert refsi-
vert á Íslandi.

Samningur Evrópuráðsins gegn 
mansali var undirritaður árið 2005 
og hefur heldur ekki verið fullgild-
ur. „Við vildum sjá þróunina og þær 

lagabreytingar sem hafa verið gerð-
ar í löndunum í kring um okkur. Það 
þarf að skoða mjög vandlega hvað 
samningurinn felur í sér,“ segir 

Ragna Árnadóttir, skrifstofustjóri í 
dómsmálaráðuneytinu.

Að auki fer refsiréttarnefnd 
dómsmálaráðuneytisins  yfir  samn-
ing Evrópuráðsins um varnir gegn 
hryðjuverkum og ætlar að afgreiða 
alla samningana í einu.

Spurð hvort eðlilegt megi teljast 
að alþjóðasamningar séu svo lengi í 
skoðun, segir Ragna að samning-
arnir taki til mjög flókinna refsi-
réttarlegra atriða. Til dæmis sé Pal-
ermo-samningurinn viðamikill og 
nokkurn tíma hafi tekið að þýða 
hann. Hún á þó von á því að refsi-
réttarnefnd skili af sér tillögum í 
haust.

Samningur í skoðun í sjö ár

Yves Leterme, sem 
sækist eftir embætti forsætisráð-
herra Belgíu, söng rangan 
þjóðsöng í viðtali við sjónvarps-
fréttamenn á þjóðhátíðardaginn á 
laugardag. Í stað þess belgíska 
söng hann franska þjóðsönginn.

Leterme, sem er leiðtogi 
Flæmska kristilega demókrata-
flokksins, reynir nú að mynda 
samsteypustjórn í Belgíu. Atvikið 
þykir hið vandræðalegasta og var 
myndband af því komið á netið í 
gær. Þar sést að Leterme syngur 
„La Marseillaise“, þjóðsöng 
Frakka, í stað „La Brabanconne“, 
belgíska þjóðsöngsins.

Seinna um daginn náðust 
myndir af Leterme að tala í síma í 
miðri trúarathöfn í tilefni 
sjálfstæðis Belgíu. 

Söng rangan 
þjóðsöng

Barack Obama, 
einn af frambjóðendum demókrata 
til forseta Bandaríkjanna, lofaði 
forkólfum verkalýðsfélaga á 
laugardagskvöld að hann mundi 
taka þátt í verkföllum með þeim ef 
hann næði kjöri á næsta ári.

„Ég gekk með verkamönnum í 
verkfalli í Chicago í seinustu viku 
og sagði þeim að ef þeir væru enn 
þá að berjast eftir fjögur ár kæmi 
ég aftur sem forseti Bandaríkj-
anna til að ganga með þeim,“ sagði 
Obama á ráðstefnu stærsta 
verkalýðsfélags ríkisstarfsmanna í 
Iowa.

Ætlar í verkfall

Hvítskeggjaður
tryggingasölumaður frá Flórída 
vann keppni um hver sé líkastur 
nóbelsskáldinu látna, Ernest 
Hemingway, á árlegri hátíð í 
minningu rithöfundarins.

Larry Austin bar sigurorð af 122 
öðrum keppendum í keppninni, 
sem fram fór á Sloppy Joe‘s Bar, 
eftirlætisknæpu Hemingways, 
þegar hann bjó í Flórída á fjórða 
áratug síðustu aldar. Lokaumferð-
in var haldin á laugardag en þá 
voru 108 ár frá fæðingu skáldsins.

Hemingway er meðal annars 
þekktur fyrir skáldsögur sínar 
„Hverjum klukkum glymur“, 
„Gamli maðurinn og hafið“ og 
„Vopnin kvödd“. 

Talinn líkastur 
Hemingway

Stjórnarflokkur
Tyrklands, Réttlætis- og þróunar-
flokkurinn,  vann sigur í tyrk-
nesku þingkosningunum sem 
fram fóru í gær. Flokkurinn, sem 
byggist á íslömskum gildum, 
hyggur á inngöngu í Evrópusam-
bandið, en sætir gagnrýni stjórn-
arandstöðunnar fyrir að blanda 
saman stjórnmálum og trúar-
brögðum.

Meirihluti flokksins er minni 
en í síðustu kosningum, sem fram 
fóru árið 2002, en þegar 96 pró-
sent atkvæða höfðu verið talin, 
hafði flokkurinn 342 sæti á 550 
sæta þingi landsins. Flokkurinn 
hafði áður haft tvo þriðju þing-
sæta.

Lýðveldisflokkur fólksins, 
annar tveggja flokka sem vill 
aðskilja trúarbrögð og stjórnmál, 
hlaut 112 sæti, en hinn, Þjóðernis-
sinnaði aðgerðaflokkurinn, hlaut 
70 atkvæði.

Óháðir frambjóðendur, sem 
styðja aukin réttindi kúrdíska 
minnihlutans, fengu 23 af þeim 26 
sætum sem eftir voru.

Gríðarleg fagnaðarlæti brutust 
út meðal stuðningsmanna Rétt-
lætis- og þróunarflokksins þegar 
úrslitin voru ljós. Þeir dönsuðu og 
veifuðu fánum með mynd af ljósa-
peru, merki flokksins, fyrir utan 
höfuðstöðvar hans í Istanbúl og 
hrópuðu nafn forsætisráðherr-
ans, Recep Tayyip Erdogan.

Ráðherrann ávarpaði stuðn-
ingsmenn sína í Ankara þegar 
úrslitin voru ljós. „Lýðræði hefur 
staðist mikilvægt próf. Hvern 
sem þið kusuð, þá virðum við val 
ykkar. Við lítum á ágreining okkar 

sem hluta af lýðræðinu. Það er á 
okkar ábyrgð að vernda þessa 
fjölbreytni,“ sagði Erdogan.

Fjórtán flokkar og 700 óháðir 
frambjóðendur slógust um 
atkvæði 42,5 milljón kjósenda. 
Ólöglegt er að greiða ekki 
atkvæði, en viðurlögum við að 
mæta ekki á kjörstað er sjaldan 
beitt. Í síðustu kosningum var 
kosningaþátttakan um 79 prósent 
og virðist hún hafa aukist.

Kosningarnar fóru að mestu 
leyti friðsamlega fram, að sögn 

kjörstjórnar. Flokkar þurfa tíu 
prósent atkvæða til að ná kjöri á 
þing og þurfti því Réttlætis- og 
þróunarflokkurinn aðeins 46,9 
prósent til að ná 342 sætum.

Undir stjórn flokks Erdogan 
hefur verðbólga minnkað, erlend-
ar fjárfestingar aukist og hag-
vöxtur verið að meðaltali sjö pró-
sent á ársgrundvelli. Flokkurinn 
hefur hins vegar verið gagnrýnd-
ur fyrir afstöðu sína til kúrdískra 
aðskilnaðarsinna.

Stjórnarflokkurinn í 
Tyrklandi hélt velli
Stjórnarflokkur Tyrklands, Réttlætis- og þróunarflokkurinn, hélt meirihluta 
sínum í þingkosningunum í gær. Innganga í Evrópusambandið og aukin áhrif 
íslams eru á dagskrá. Forsætisráðherra segir lýðræðið hafa staðist próf.



UMBOÐSMENN: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík, Sími 420 3300. Bílasalan Ós, Akureyri, Sími 462 1430. Bílasala Austurlands, Egilsstöðum, Sími 471 3005. Bílasala Vesturlands, Borgarnesi, Sími 437 2100.

Í DAG LÆKKUM VIÐ VERÐ

Á ÖLLUM NÝJUM BÍLUM

VEGNA HAGSTÆÐS

GENGIS KRÓNUNNAR!

Tangarhöfða 8-12
112 Reykjavík
Sími 590 2000
www.benni.is
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Rekstrarvörur
1982–200725ára

Bjarni Ómar Ragnarsson
- verslunarstjóri hjá RV

Umhverfisvottaðar hreinlætisvörur
– fyrir sumarbústaðinn og veiðihúsið

„Það er lang best ef 
málinu er lokið á staðnum og 
brotamaður þarf að gera upp sekt 
sína við brotaþola,“ segir Jón H.B. 
Snorrason, aðstoðarlögreglustjóri 
höfuðborgarsvæðisins.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
hefur dómsmálaráðuneytið til 
athugunar tillögu frá Samtökum 
verslunar og þjónustu um svokall-
aða borgaralega sátt. Sáttin geng-
ur út á að sé einstaklingur gómað-
ur við búðarhnupl og játar brot 
sitt eru sakir gerðar upp á staðn-
um. Þá skrifar þjófurinn undir 
yfirlýsingu þar sem hann játar á 
sig brotið og greiðir bætur sem 
ganga til öryggiskostnaðar versl-

unarinnar. Afrit af yfirlýsingunni 
er sent til lögreglu þar sem brotið 
er skráð án þess að færast á saka-
skrá.

„Það fer talsverður tími hjá lög-
reglunni í að sinna svona málum. 
Það þarf að fara á staðinn og 
skrifa skýrslur. Við reynum alltaf 
að ljúka málunum á vettvangi,“ 
segir Jón.

Hann segir að verði þessi leið 
farin hafi lögreglan meiri tíma til 
að sinna öðrum verkefnum. Jón 
segir einnig að þetta geti haft 
varnaðaráhrif þar sem sá sem 
gerist sekur um þjófnað þurfi að 
gera upp sín mál við þann sem 
stolið er af.

Sparar lögreglu mikla vinnu

Burj-
turninn í Dubai er orðinn hæsta 
bygging heims, þrátt fyrir að 
framkvæmdir á honum muni ekki 
taka enda fyrr en undir lok næsta 
árs.
Skýjakljúfurinn er 512 metrar á 
hæð, fjórum metrum hærri en 
Taipei 101 turninn í Taívan, sem 
hefur verið hæstur síðustu þrjú 
ár. Burj-turninn er á hæð við sjö 
Hallgrímskirkjur.

Ríkisrekna verktakafyrirtækið 
Emaar Properties í Sameinuðu 
arabísku furstadæmunum heldur 
upplýsingum um endanlega hæð 
Burj-turnsins leyndum.

 Svo gæti farið að turninn verði 
yfir 693 metrar að hæð, eða rúm-
lega níu sinnum hærri en Hall-
grímskirkja. Í turninum verða 
160 hæðir, 56 lyftur, lúxusíbúðir, 
sundlaugar og útsýnispallur á 
124. hæð.

Bygging skýjakljúfsins hefur 
þó ekki gengið snurðulaust fyrir 
sig, en í mars í fyrra gerðu verka-
menn uppreisn og mótmæltu 
lágum launum sínum. 

Faglærðir smiðir fengu rétt 
rúmlega 500 krónur á dag í laun 
og óbreyttir verkamenn 350 krón-
ur.

Í óeirðunum ollu verkamenn-
irnir rúmlega 61 milljónar króna 
tjóni. Flestir af verkamönnunum 
fjögur þúsund eru Indverjar.

„Turninn er tákn þess að Dubai 
er heimsborg,“ sagði Greg Sang, 
yfirmaður verksins. Borgin er 
auðug af olíulindum og hefur 
hagnast gríðarlega að undan-
förnu.

Bygging skýjakljúfsins gæti 
kostað um 60 milljarða króna, en 
hann þekur um tvö hundruð hekt-
ara svæði, sem er um 1.200 millj-
arða virði. Turninn mun sjást úr 
100 kílómetra fjarlægð, að sögn 
verktakanna. Verkið hófst fyrir 
1.277 dögum og hefur gengið 
hratt fyrir sig. Á köflum hefur 
heil hæð verið reist á þremur 
dögum.

„Það er staðreynd lífsins að ein-
hvern tímann mun einhver annar 
byggja hærri byggingu,“ segir 
Sang.

Stærsti turn heims er á við 
sjö Hallgrímskirkjur
Burj-turninn í Dubai er orðinn hæsta bygging heims, þrátt fyrir að vera ókláraður. Turninn er orðinn 
fjórum metrum hærri en sá næststærsti, en gæti orðið yfir 693 metrar á hæð. Þá yrði hann á við níu Hall-
grímskirkjuturna.

66 tilkynningar bárust 
Barnavernd Reykjavíkur fyrstu 
fimm mánuði ársins vegna barna 
sem beita ofbeldi. Það er rúmlega 
300 prósenta aukning frá síðasta 
ári. Í heild bárust tæpar 600 
tilkynningar um afbrot barna á 
þessum tíma. 

Úrræðum innan barnaverndar 
hefur ekki fjölgað í hlutfalli við 
mikla aukningu á tilkynningum til 
barnaverndaryfirvalda síðustu ár. 
Á heimasíðu barnaverndarstofu 
kemur fram að meðferðarheimili 
fyrir börn séu sjö og þar sé pláss 
fyrir 51 barn á aldrinum 13 til 17 
ára. Að auki eru 13 rými fyrir 
unglinga að Stuðlum. 

Ofbeldisbrot-
um fjölgar ört

 Mótmælendur úr Saving 
Iceland-hópnum strengdu borða á 
Ráðhús Reykjavíkur klukkan 
hálfsex í gær. Á borðanum stóð 
„Vopnaveita Reykjavíkur?“, en 
mótmælendur höfðu hengt upp 
annan á göngubrúnni við Ráðhús-
ið sem á stóð „Stöðvum náttúru-
morð í þágu áls“ á enskri tungu.

Með mótmælunum vildi 
hópurinn benda á að Orkuveita 
Reykjavíkur, sem er í eigu 
Reykjavíkurborgar, selur orku til 
Century Aluminium og Alcan, 
sem framleiða ál á Íslandi, en 
tæpur þriðjungur álframleiðslu 
þessara fyrirtækja er notaður í 
vopnaframleiðslu.

Strengdu borða 
á Ráðhúsið

Göngugarparnir og frændurnir Gunnar 
Júlíus Helgason og Hilmar Egill Sveinbjörnsson 
voru í gærdag staddir í Skjaldbreið á ferð sinni frá 
Langanesi til Reykjaness. Ferðin hófst 6. júlí og 
stefna þeir að því að ljúka göngunni næsta fimmtu-
dagskvöld. Tvisvar sinnum hafa þeir lent í rigningu 
en annars hefur veðrið leikið við þá.

„Þeim hefur gengið rosalega vel. Þeir eru með 
allt á bakinu sem þeir þurfa, allan mat, vistir og 
allt,“ segir Júlía Halldóra Gunnarsdóttir, móðir 
Gunnars Júlíusar. „Þeir lögðu af stað á föstudegin-
um sjötta, flugu norður og keyrðu út á Font á 
Langanesi. Þeir hafa labbað mest 44 kílómetra yfir 
daginn og minnst tíu. Þeir hafa farið að meðaltali 
þrjátíu km á dag,“ segir Júlía, sem er afar stolt af 
strákunum.

Allur ágóði af göngunni rennur til Ungmennafé-
lagsins Þróttar í Vogum. „Þeir ætluðu að gera þetta 
að gamni sínu en síðan ákváðu þeir að ganga til 
styrktar góðu málefni. 

Þeir fengu góðan stuðning frá Íslensku ölpunum 
sem útveguðu þeim fatnað, Lyfja gaf þeim sjúkra-
kassa og Samkaup létu þá fá mat. Síðan flaug 
Flugfélag Íslands með þá norður.“

Að sögn Júlíu eru þeir frændur óvanir löngum 
göngum en það hefur síður en svo háð þeim. 
„Hilmar Egill er landfræðingur og Gunnar er 
pípari. Gunnar hefur verið í fótbolta og Hilmar 
hefur labbað svolítið. 

Þeir eru bara mjög áhugasamir um landið en þeir 
fóru reyndar fyrir nokkrum árum í þríþraut að 
gamni sínu.“ 

Ætti lögreglan að hjálpa til við 
leitina að hundinum Lúkasi?

Hefur þú sent flöskuskeyti?
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Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Toyotaskógar
Toyota á Íslandi hefur allt frá árinu 1990 stutt 
dyggilega við skógrækt með samstarfi sínu við 
Skógræktarfélag Íslands. Með áframhaldandi 
samstarfi munu skilgreind skógræktar- og 
útivistarsvæði verða efld ennfrekar með jákvæð 
umhverfisáhrif og útivistargildi fyrir almenning 
að leiðarljósi. 

Stuðningur við skógrækt er mikilvægur þáttur í 
umhverfisstefnu Toyota um allan heim og er 
hluti af framlagi fyrirtækisins til þarfra verkefna í 
þágu samfélagsins. Toyota á Íslandi hefur 
fastmótaða stefnu í umhverfismálum og er fyrst 
bífreiðaumboða á Íslandi til að hljóta umhverfis-
vottun ISO 14001 gæðastjórnunarkerfisins. Það 
er markmið Toyota á Íslandi að lágmarka 
umhverfisáhrif af starfsemi fyrirtækisins og 
jafnframt að styðja ýmis þörf verkefni á sviði 
umhverfisverndar í þágu samfélagsins. 

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um 
umhverfisstefnu Toyota á Íslandi á vefsíðu
fyrirtækisins www.toyota.is 

Við viljum vaxa með þér

Varmaland í Borgarfirði

Sandar
í Dýrafirði

Reyðarfjörður

Esjuhlíðar
Brynjudalur

Kjarnaskógur
við Akureyri

Toyota hefur ræktað skóga
á Íslandi frá 1990
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Gríptu augnablikið og lifðu núna

Komdu við í næstu Vodafone verslun og nældu þér í gæðabolta. 
Almennt verð 1.990 kr. 

Þú færð bestu kjörin með því að vera með allt  hjá okkur í Og1.

Meistaradeildarboltar á aðeins 990 kr. 
fyrir Og1 viðskiptavini.

Hittu í mark

Sektir vegna 
hraðaksturs í umdæmi lögregl-
unnar á Húsavík námu 800 þús-
und krónum fyrstu tvær vikurnar 
í júlí. Þar af voru 670 þúsund 
krónur vegna hraðaksturs 
erlendra ferðamanna sem þurfa 
að greiða sektirnar á staðnum. 
Þetta kemur fram í Skarpi, hér-
aðsfréttablaði Þingeyinga.

„Okkur finnst að Íslendingar 
hafi hægt á ferðinni eftir að sekt-
irnar voru hækkaðar en það virð-
ist ekki skila sér meðal erlendra 
ferðamanna,“ segir Sigurður 
Brynjúlfsson, yfirlögregluþjónn 
á Húsavík.

Sigurður segir að erlendir 

ferðamenn viti yfirleitt hver 
leyfilegur hámarkshraði er. Þeir 
átti sig hins vegar ekki á því fyrr 

en of seint hversu háar sektirnar 
eru orðnar.

„Langflestir borga 22.500 krón-
ur í sekt,“ segir Sigurður. Fyrir 
að keyra á bilinu 101 til 110 kíló-
metra hraða eru viðurlögin 30 
þúsund króna sekt. Þar sem 
erlendir ferðamenn staðgreiða í 
flestum tilfellum fá þeir afslátt 
og borga áðurnefndar 22.500 
krónur.

Hermann Ívarsson, varðstjóri 
hjá lögreglunni á Blönduósi, tekur 
undir orð Sigurðar. „Þessi hækk-
un hefur skilað sér til Íslending-
anna en hún virðist ekki hafa skil-
að sér til erlendu ferðamannanna, 
hvað sem veldur því.“

800 þúsund á tveimur vikum

Vélhjólamaður slas-
aðist er hann missti stjórn á hjóli 
sínu í lausamöl og féll í Finna-
firði inn af Bakkafirði skammt 
sunnan við Þórshöfn á föstudag-
inn.

Vitni urðu að slysinu sem varð 
með þeim hætti að maðurinn lenti 
út fyrir bundið slitlag og missti 
stjórn á hjólinu í beygju. 

Vegfarendur gerðu neyðarlínu 
viðvart.

Að sögn lögreglunnar á Húsa-
vík leit út fyrir að maðurinn væri 
mikið slasaður og því var hann 
fluttur frá Þórshöfn með sjúkra-
flugi til Reykjavíkur.

Maðurinn reyndist minna slas-
aður en talið var í fyrstu og er á 
batavegi.

Reykvíkingar sem haldnir 
eru grasfrjóaofnæmi gátu glaðst 
yfir rigningu síðustu daga. „Þeir 

geta allavega hreyft 
sig úti við án þess að 
hafa áhyggjur, held 
ég,“ segir Margrét 
Hallsdóttir hjá 
Náttúrufræðistofnun.

„Mjög líklegt er að 
grasfrjóin fari af stað 
aftur. Það er venjan á 

þessum árstíma að rigningin gefi 
ofnæmissjúklingum aðeins stutt hlé 
frá óþægindum,“ segir Margrét.

Magn grasfrjóa mældist 
gríðarlega hátt á þriðjudag, eða 
rúmlega hundrað frjó á hvern 
rúmmetra. Meðaltalið á þeim degi 
ársins á tímabilinu 1988-2003 er um 
30 frjó á rúmmetra.

Óvenju mikið 
af grasfrjóum

 Hvaða leikari hefur tekið 
að sér hlutverk Che Guevara í 
nýrri kvikmynd?

 Bók eftir hvaða íslenska rit-
höfund komst í úrslit alþjóðlegu 
smásagnaverðlaunanna Frank 
O´ Connor á dögunum?

 Hvað heitir nýkjörinn forseti 
Indlands?

Bjarga þurfti hundr-
uð manns úr þungum flóðum í Bret-
landi með þyrlum og bátum í gær. 
Miklar rigningar hafa valdið gríð-
arlegum vatnsflaumi í bæjum og 
meðal annars á fæðingarstað leik-
skáldsins William Shakespeare.

Vatn flæddi inn í kjallara Royal 
Shakespeare leikhússins í Strat-
ford-upon-Avon um 160 kílómetr-
um norðan við London. Hætt var 
við sýningu á Macbeth vegna flóð-

anna, þar sem nær ómögulegt var 
að komast að leikhúsinu.

Margir ökumenn gistu í bílum 
sínum, fastir á götunum, og aðrir 
leituðu bifreiða sem þeir höfðu 
skilið eftir á föstudag. Truflanir 
hafa orðið á flug- og lestasamgöng-
um. Flóðin gætu hafa valdið tjóni 
upp á mörg hundruð milljónir 
punda. Rigning í nokkra klukku-
tíma á föstudag var á við mánaðar-
birgðir af úrhelli.

Demban var á við 
mánaðar úrhelli





 Cristina Fernandez, eiginkona Nestors 
Kirchners Argentínuforseta, ætlar að bjóða sig fram 
í forsetakosningunum í landinu sem fara fram í lok 
október. Fernandez tilkynnti um framboð sitt á 
kosningafundi í borginni La Plata á fimmtudag. 

Nestor Kirchner sagði fyrr í mánuðinum að hann 
ætlaði ekki að sækjast eftir endurkjöri svo að kona 
sín gæti boðið sig fram í staðinn. Kirchner hefur 
verið forseti í landinu frá árinu 2003. 

Á kosningafundinum sagðist Fernandez ætla að 
halda áfram með vinstrisinnaðar umbætur eigin-
manns síns sem hefur reist efnahag Argentínu við 
eftir að hann hrundi árið 2002. Á síðustu mánuðum 
hefur stuðningur við Kirchner minnkað í landinu, 
meðal annars vegna þess að verðbólga hefur farið 
hækkandi í landinu. 

Í Argentínu má sami maðurinn aðeins gegna 
forsetaembættinu tvö kjörtímabil í röð. Pólitískir 
andstæðingar forsetans og Fernandez telja hugsan-
legt að hjónin ætli að reyna að gegna forsetaemb-
ættinu á víxl næstu árin. Þeir segja að framboð 
Fernandez sé ein af leiðum þeirra hjóna til að 
misnota forsetaembættið og að þau beri enga 

virðingu fyrir lýðræðislegum stofnunum í landinu. 
Skoðanakannanir benda til að Fernandez muni 

sigra í kosningunum í október en helsti keppinautur 
hennar er talinn verða fyrrverandi fjármálaráð-
herra landsins, Roberto Lavagna. 

Virtur sagnfræðingur í 
Þýskalandi vill að hin umdeilda 
bók Adolfs Hitlers, Mein Kampf, 
verði endurútgefin í Þýskalandi. 
Sökum höfundarréttarlaga hefur 
bókin, sem var ein sú umdeildasta 
á 20. öldinni, ekki verið gefin út 
frá lokum seinni heimsstyrjaldar-
innar en árið 2015 verður öllum 
frjálst að gefa hana út þar sem þá 
verða liðin 70 ár frá láti höfundar-
ins. Fréttavefur Der Spiegel 
greinir frá þessu. 

Hörst Möller, yfirmaður stofn-
unar um samtímasögu í München, 
hefur áhyggjur af því að árið 2015 
kunni nýnasistar að koma til með 
að misnota textann að því er hann 
sagði í samtali við þýska dagblað-
ið Frankfurter Allgemeine Zei-
tung. „Á meðan Mein Kampf er 
ekki fáanleg í útskýrðum texta 
eru engin takmörk fyrir einfeldn-
ingslegum tilgátum um efni bók-
arinnar. Akademísk útgáfa gæti 
tekið burt hinn einkennilega goð-
sagnakennda blæ sem umlykur 
Mein Kampf.“ 

Eftir lok seinni heimsstyrjald-
arinnar féll höfundarréttur Mein 
Kampf í skaut Bæjaralands, sem 
er eitt af sambandslöndum Þýska-
lands. Stjórnvöld þar hafa síðan 
ávallt neitað að gefa leyfi fyrir 
útgáfu bókarinnar undir því yfir-
lýsta markmiði að koma í veg 
fyrir útbreiðslu hugmyndafræði 
nasismans. Afstaðan er einnig 
byggð á „ábyrgð og virðingu fyrir 
fórnarlömbum Helfararinnar þar 
sem endurútgáfa myndi sýna 
þjáningu þeirra lítilsvirðingu,“ að 
því er fréttavefur Der Spiegel 
hafði eftir talskonu fjármálaráðu-
neytis Bæjaralands, sem fer með 
höfundarréttinn, á miðvikudag. 

Hugmynd Möllers er misvel 
tekið meðal þýskra fræðimanna. 
Yfirmaður stofnunar um rann-
sóknir á andúð í garð gyðinga í 

Berlín, Wolfgang Benz, finnst 
hugmyndin fáránleg. „Hvernig 
geturðu sett skýringar við 800 
blaðsíðna einræðu þar sem Hitler 

opinberar galna heimsmynd sína? 
Þú þyrftir að skrifa eftir hverja 
einustu línu: „Hitler hafði rangt 
fyrir sér hér“ og síðan „Hitler er 

alveg úti á túni hérna“ og svo 
framvegis.“

Benz telur jafnframt að lítið 
myndi ávinnast þó að bókin yrði 
gefin út nú með skýringum þar 
sem nýnasistar og hægriöfga-
menn muni hvort sem er gefa 
hana út um leið og höfundarrétt-
urinn dettur úr gildi. 

„Og það er enginn að fara að 
kaupa akademíska útgáfu fyrir 
hundruð evra þegar þeir geta 
keypt ódýra kilju frá hægrisinn-
uðum útgefanda fyrir tvær evrur.“ 

Deilt um útgáfu á bók Hitlers
Útgáfuréttur á hinni umdeildu bók Adolfs Hitlers, Mein Kampf, í Þýskalandi verður öllum frjáls eftir átta 
ár. Virtur sagnfræðingur telur nauðsynlegt að verða á undan nýnasistum til að gefa bókina út með viðeig-
andi skýringum.

 Slysatíðni hjá öku-
mönnum Íslandspósts hefur lækk-
að verulega frá því fyrirtækið hóf 
notkun ökurita árið 2002. Þetta 
segir Ágústa Hrund Steinarsdótt-
ir, forstöðumaður markaðs- og 
kynningardeildar Íslandspósts.

„Við getum horft á bílana í raun-
tíma og þetta hefur gert það að 
verkum að það er bætt aksturslag, 
minni hraði og þar af leiðandi 
lægri slysatíðni,“ segir Ágústa.

Fyrirtækið rekur um 120 bíla á 
öllu landinu og eru ökuritar í flest-
um þeirra. Ökuritarnir eru búnir 
GPS-tækni sem getur metið akst-
urslag ökumanna.

„Í dag á Reykjavíkursvæðinu 

getum við fylgst með bílunum á 
skjá í rauntíma, séð hvar þeir 
stoppa, hvert þeir keyra, hvað þeir 

keyra hratt, hvar þeir eru staddir 
og svo framvegis,“ segir Ágústa.

Að sögn Þórólfs Gunnarssonar, 
stofnanda íslenska fyrirtækisins 
New Development sem framleiðir 
SAGA-ökuritana sem notaðir eru í 
bílana, er fyrirtækið komið með 
einkaleyfi á aksturslagsgreiningu 
víða um heim og þjónustar nú um 
áttatíu fyrirtæki á Íslandi.

„Þetta eru að verða þúsund bílar 
á Íslandi með svona búnað og það 
er mikil og góð reynsla af því,“ 
segir Þórólfur. „Við höfum auðvit-
að lent í því að fólk taki ökuritum 
illa, en gegnumgangandi hefur 
það verið byggt á vanþekkingu og 
ótta.“

Tjónum fækkar vegna ökurita

Sömu lottótölur 
komu upp tvo daga í röð í Texas- 
lottóinu í vikunni. Vinningsröðin 
849 var dregin í hádeginu á 
fimmtudag og svo aftur í 
hádeginu á föstudag.

Tilviljunin var enn ótrúlegri í 
ljósi þess að fimmtudagskvöldið 
var talnaröðin 948 dregin, 
spegilmynd af röðinni sem var 
dregin í tvígang.

„Við höfum fengið símtöl þar 
sem fólk efast um dráttinn, en 
tölurnar eru réttar, þetta eru ekki 
mistök,“ sagði talsmaður Texas- 
lottósins við dagblaðið San 
Antonio Express-News.

Líkurnar á að sama talnaröð 
komi upp tvo daga í röð í Texas- 
lottóinu er einn á móti milljón.

Sömu lottótölur 
tvo daga í röð

Talsmaður talibana 
í Afganistan sagði í gær að afgönsk 
yfirvöld hefðu frest fram til 
klukkan sjö í kvöld til að afhenda 
handsamaða talibana í skiptum 
fyrir 23 kóreska gísla, sem 
talibanar eru með í haldi.

Talsmaður talibana hafði áður 
sagt að yfirvöld hefðu frest fram 
til klukkan sjö í gærkvöldi til að 
afhenda fangana. Afganskir 
embættismenn ræddu við 
mannræningjana í gær til að reyna 
að leysa deiluna, en herlið er 
staðsett þar sem talið er að Suður-
Kóreumennirnir séu í haldi, ef ske 
kynni að ákveðið yrði að beita 
vopnavaldi.

Krefjast fanga-
skipta í kvöld

 Lögreglan í 
Borgarnesi stöðvaði á skömmum 
tíma á laugardaginn ellefu 
ökumenn fyrir of hraðan akstur.

Sá sem fór hraðast var mældur 
á 142 kílómetra hraða þar sem 
hámarkshraði er 90. Hann þarf að 
greiða 90 þúsund krónur í sekt. 
Hefði maðurinn ekið þremur 
kílómetrum á klukkustund hraðar 
hefði hann lent í næsta sektar-
flokki fyrir ofan. Þá hefði hann 
misst ökuleyfið í þrjá mánuði og 
þurft að greiða 130 þúsund 
krónur í sekt.

Nálægt því að 
missa prófið 





nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Færri nefndarstörf − meiri líkamsrækt

Það er nokkuð algengt að 
svokallaðir furðufiskar 
finnist við Íslandsmið. 
Suðrænum fisktegundum 
hefur fjölgað með hlýnun 
sjávar undanfarin ár. 

Á árunum 1996 til 2005 fundust 22 
fisktegundir í íslenskri landhelgi 
sem aldrei höfðu fundist áður. Að 
sögn Jónbjörns Pálssonar hjá Haf-
rannsóknastofnun hefur þekking á 
útbreiðslu sjaldgæfra tegunda við 
Ísland vaxið með árunum. „Það er 
bæði vegna rannsóknarleiðangra á 
djúpslóð en ekki síður vegna þess 
hvað sjómenn eru duglegir að 
senda sjaldgæfa fiska sem þeir 
rekast á til Hafrannsóknastofnun-
ar.“ 

Jónbjörn segir stundum erfitt að 
skilgreina hvaða fisktegundir eigi 
að flokka sem sjaldgæfar. „Sumar 
tegundir sem áður voru taldar 
mjög sjaldgæfar, meðan sókn 
veiðiskipa var nær eingöngu á 
grunnslóð, reyndust nokkuð 
algengar á djúpslóð þegar veiðar 
hófust þar. En þótt tegundirnar 
séu nokkuð algengar eru þetta 
samt sérkennilegir fiskar.“ Aðrar 
tegundir furðufiska finnast sjaldn-
ar. Það er yfirleitt vegna þess að 
það er svo lítið til af þeim eða 
vegna þess að þeir halda sig venju-
lega ekki á svo norðlægum slóð-
um.  

Að sögn Jónbjörns er sama hver 
ástæðan er fyrir því að fiskur sé 
sjaldgæfur. Allar upplýsingar um 
tegundina séu mikilvægar og inn-
legg í þekkingu okkar á því haf-
svæði sem við búum við. 

Streymi hlýsjávar inn á Íslands-
mið hefur aukist undanfarin ár. 
„Það er mjög líklegt að með þess-
um hlýja sjó berist fisktegundir 
norðar en þær hafa gert hingað 
til,“ segir Jónbjörn. 

Í lok júní veiddist síðast fiskur 
sem aldrei hefur sést hér á landi 
áður. Það var togarinn Hrafn 
Sveinbjarnarson sem veiddi fisk-
inn, sem er af sædjöflakyni, í 
Skaftárdjúpi. Fékk hann nafnið 
Batti.

Veiddi fisk af sædjöflakyni
Deilan mun 

kólna

ÍSLAND - ÞÝSKALAND
Grindavíkurvöllur, mán. 23. júlí - kl. 16.00

ALLIR Á VÖLLINN!

 Opin fangelsi Hangikjöti smyglað

Íslendingar eru á meðal þátttak-
enda í ævintýrakeppni sem hófst á 
laugardag á Grænlandi. Keppnin 
nefnist Artic Team Challenge og í 
henni keppa fjögurra manna sveit-
ir í fjallamennsku. Hlaupið er  yfir 
fjöll og jökla, hjólað yfir fjöll og 
róið á kanóum þá fimm daga sem 
keppnin stendur. Sautján sveitir 
frá ýmsum löndum taka þátt í 
keppninni, allt þrautþjálfaðir 
íþróttamenn.

Að loknum fyrsta deginum var 
íslenska sveitin, Team Intersport 
Iceland, í fjórða sæti. Þá hafði 
verið keppt í kanóaróðri og fjalla-
klifri. Á heimasíðu Gunnlaugs 
Júlíussonar, eins keppandans, 
kemur fram að fjallahjólreiðarnar 
séu ekki sterk hlið hjá íslenska lið-
inu.

Fjallamennska í 
ævintýrakeppni





Gott fyrir 
báða aðila

Íbúar á Kársnesi í Kópa-
vogi hafa stofnað samtökin 
Betri byggð á Kársnesi til 
að sporna við hugmynd-
um um nýtt skipulag á 
svæðinu. Vesturbær þessa 
næststærsta sveitarfélags 
landsins mun umbreytast 
töluvert við nýtt skipulag, 
en mikil undiralda er meðal 
íbúanna, sem hafa aðra sýn 
á framtíð Kársness en bæj-
aryfirvöld.

Bæjaryfirvöld í Kópavogi kynntu 
fyrirhugað framtíðarskipulag á 
Kársnesinu á fundi í Salnum 13. 
desember síðastliðinn. Að fundin-
um loknum bauðst íbúum að senda 
inn athugasemdir sínar.

Að sögn Örnu Harðardóttur, for-
manns Betri byggðar á Kársnesi, 
sendu á annað hundrað manns inn 
athugasemdir, en þær hafi ekki 
verið teknar til greina. Fátt sé um 
úrbætur í umsögnum sem bárust 
íbúum í apríl.

Bæjaryfirvöld segja Kársnesið 
vannýtt í dag. Þar séu hús í niður-
níðslu, ósnyrtilegt umhverfi og 
vannýtt húsnæði. Með nýju skipu-
lagi megi fjölga íbúum um þrjú 
þúsund á nokkrum reitum. Þar 
verði meðal annars hótel, smá-
bátahöfn, verslunarmiðstöð, 

heilsugæsla, íbúðir fyrir eldri 
borgara og fatlaða og 54 þúsund 
fermetra atvinnusvæði.

Aðfinnslur íbúa Kársness felast 
helst í fjórum þáttum. Í fyrsta lagi 
telja þeir stórskipahöfn ekki henta 
umhverfi og skipulagi Kársness. 
Það sama gildir um atvinnusvæðið 
á uppfyllingunni, en íbúarnir telja 
að með þessu sé verðmætum 
lóðum kastað á glæ.

Í þriðja lagi hafa íbúarnir 
áhyggjur af því að tvöföldun íbúa-
fjölda Kársnessins muni auka álag 
á innviði hverfisins og háar bygg-
ingar muni skerða útsýni. Í fjórða 
lagi muni umferðaraukning á 
Kársnesbrautinni valda mengun 
og slysahættu.

Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri 
í Kópavogi, segir að höfnina á 
Kársnesi verði seint hægt að kalla 
stórskipahöfn, þar sem hún hafi 
aðeins 125 metra kant. Höfnin hafi 
verið lengi til staðar og aðeins 
minni fragtskip muni koma til 
með að nota hana.

Auk þess telur hann það fegra 
svæðið að færa atvinnustarfsemi 
að mestum hluta út á landfyllingar 
og leyfa íbúabyggð að blómstra 
innar á nesinu. Jafnframt verði 
skólar stækkaðir til að mæta íbúa-
fjölgun.

Helsta gagnrýni íbúanna varðar 
aukna umferð um Kársnesbraut-
ina, en um hana fer nú mesti þungi 
umferðar á Kársnesi. Með tilkomu 
nýs skipulags, tvöföldun íbúa og 
stækkun atvinnusvæðis mun 
umferðin um Kársnesbrautina 
aukast úr allt að 8.200 ökutækjum 
á dag upp í 20.600 á dag hið mesta, 
að sögn bæjaryfirvalda.

Bæjaryfirvöld vilja breyta 
gatnakerfinu og bæta við umferð-
arljósum. Eftir breytingarnar 
getur Kársnesbrautin annað átján 
þúsund ökutækjum, en finnist 

ekki aðrar leiðir til að bæta gatna-
kerfið þarf að gera ráð fyrir 100-
270 færri íbúðum. „Fólk telur að 
ástandið í dag sé óviðunandi og 
sér engan veginn fyrir sér að hægt 
sé að auka umferðina meira,“ 
segir Arna.

Aukinni umferð við Kárnesbraut 
fylgir mengun og slysahætta. 
Hljóðmengun veldur íbúunum nú 
þegar áhyggjum og mun hljóðstig 
hækka með aukinni uppbyggingu. 
Við 31 hús verður hljóðstigið yfir 
65 desibelum, sem er yfir hljóðvi-
starmörkum fyrir gömul hverfi, 
að sögn Örnu. Bæjaryfirvöld segj-
ast vilja leita lausna á málinu.

Áhyggjur bæjaryfirvalda af 
svifryksmengun eru hins vegar 
hverfandi. Frá og með áramótum 
verða strætisvagnar í Kópavogi 
gjaldfrjálsir og telur bæjarstjóri 
að það muni minnka svifryks-
mengun. Að auki komi til greina 
að banna nagladekk. Með þéttri 
byggð verði styttra að fara í vinn-
una og því minna um mengun.

Bærinn vinnur eftir Staðardag-
skrá 21, sem miðar að því að gera 
sveitarfélög vistvænni. Vonast er 
til þess að söluverðmæti eigna í 
vesturbænum aukist við umbæt-
urnar og tekjur sveitarfélagsins 
einnig, vegna framkvæmdanna.

Stækkun hafnarinnar ber ábyrgð 
á umferð fimm þúsund fleiri bíla á 
Kársnesbrautinni daglega, að sögn 
Örnu, þrátt fyrir að Gunnar segi 
höfnina verða litla í sniðum.

„Við höfum sagt að okkur finn-
ist út úr kortinu að reka höfn fyrir 
eitt fyrirtæki. Það liggur í hlutar-
ins eðli að ferðunum muni fjölga, 
önnur fyrirtæki munu vilja nota 
höfnina,“ segir Arna. Íbúar hafa 
frest til 21. ágúst til að gera 
athugasemdir við skipulagið á 
hafnarsvæðinu.

Þrálátur orðrómur hefur verið 
uppi á Kársnesi um að BYKO hafi 
þegar verið gefið vilyrði fyrir lóð 
og aðstöðu við höfnina. „Það er 
svolítið sérstakt að mörgu leyti að 
Gunnar Birgisson talar alltaf eins 
og BYKO eigi að fá þarna aðstöðu, 
en BYKO er ekki búið að fá neinu 
úthlutað lögformlega,“ segir Guð-
ríður Arnardóttir, oddviti Sam-
fylkingarinnar. „Við viljum BYKO 
allt hið besta, en við teljum það 
hvorki þeirra hagsmuni né okkar 
að nýta þessa höfn,“ segir Arna.

fréttir og fróðleikur

Stúlkurnar mættar galvaskar til starfa

Ólík sýn á framtíð Kársness

Þriðjudagskvöldið 24. júlí

verður farin göngu- og

fræðsluferð um Elliðaárdal

undir leiðsögn Einars Gunn-

laugssonar, jarðfræðings.

Jarðfræði Elliðaárdals er

stórkostleg. Í dalnum má t.d. finna jökulrákaðar grágrýtisklappir, hraun frá

nútíma, sjávarhjalla og merkileg setlög. Gangan hefst við Minjasafnið í

Elliðaárdal kl. 19:30.

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Jarðfræði í
Elliðaárdal

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 I

C
E

 3
80

05
 0

6.
2

0
0

7



Opið: Virka daga kl. 9-18 • Laugardaga 11-16 

15%
70%

ÞVOTTAVÉLAR

OFNAR & HELLUBORÐ

29%

37%

15%

HÁFAR OG GUFUGLEYPAR
50%



greinar@frettabladid.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Fyrir fáeinum dögum las ég í 
Fréttablaðinu, að núverandi 

meirihluti í borgarstjórn 
Reykjavíkur stefndi ekki að 
millilandaflugi um Reykjavíkur-
flugvöll.

Þetta kom mér spánskt fyrir 
sjónir.

Í fyrsta lagi var mér ekki ljóst, 
að borgarstjórn Reykjavíkur réði 
því hvert væri flogið frá Reykja-
vík.

Í öðru lagi þá er rekið milli-
landaflug frá Reykjavíkurflug-
velli og hefur verið lengi. Þaðan 
er flogið bæði til Færeyja og 
Grænlands. Þaðan fljúga líka
næstum daglega einkaþotur í 
eigu íslenskra aðila til annarra 
landa.

Hitt er svo annað mál, að 
aðstaðan fyrir innanlandsflug og 
millilandaflug á Reykjavíkurflug-
velli hefur verið til háborinnar 
skammar í áratugi. Þar er líklega 
bæði við ríki og Reykjavíkurborg 
að sakast. 

Langlundargeð okkar í sumum 
greinum er nánast óskiljanlegt.

Uppistaðan í þeim byggingum 
,sem flugafgreiðslan er í, er 
herskáli frá fyrstu árum seinni 
heimsstyrjaldar. Klastrað hefur 
verið skúrum við þennan skála í 
næstum allar áttir í áranna rás. 

Sú aðstaða, sem farþegum, er
boðið upp á  þarna suður við
Skerjafjörð er fyrir neðan allar 
hellur. Sama gildir um aðstöðu 
þess fólks sem þarna starfar.   

Ítrekað verða seinkanir á flugi 
til Færeyja frá Reykjavík vegna 
þess hve aðstæður allar eru
slæmar í þessar svokölluðu
flugstöð Reykvíkinga. Samtímis 
er ekki hægt að afgreiða bæði þá 
sem eru að koma til landsins og

þá sem eru að fara til útlanda.
Ekki er langt síðan biðröð var út 
á götu við innritun í Færeyja-
flugið. Þá bjargaði blíðviðrið 
miklu. Aðstaða til vopnaleitar á
farþegum og í farangri þeirra 
eins og nú er krafist, er sömu-
leiðis óviðunandi. Ég skil 
reyndar ekki af hverju aðeins er 
leitað á farþegum sem fara til 
útlanda, en ekki þeim sem fljúga  
frá Reykjavík til annarra staða
innanlands. Kannski er það 
vegna þess að hreinlega er ekki 
hægt að koma því við vegna 
plássleysis.

 Þegar vélar Atlantic Airways 
koma frá Færeyjum með hátt í 
hundrað farþega með hundrað
ferðatöskur, þá er færibandið 
sem skilar töskunum inn í 
biðrýmið (sem er eins og sæmi-
lega stór stofa) líklega einir sex
metrar að lengd. Við enda þess 

hrúgast töskurnar upp og velta
svo út á  gólfið. Stundum stíflast 
allt.

Flugvellirnir á Akureyri og
Egilsstöðum eru langtum betur
búnir til að sinna millilandaflugi 
en flugvöllur höfuðborgarinnar. 
Þingmenn þeirra kjördæma hafa 
átt sinn þátt í að sjá um það. 

Á flugvellinum í Vágum í 
Færeyjum er prýðileg aðstaða.
Flugstöðin þar hefur ekki verið
dýr bygging. En hún er Færey-
ingum til sóma. Nú er talað um að 
stækka hana. Færeyingar hafa 
tekið rekstur flugvallarins í sínar  
hendur og það mun ekki vefjast 
fyrir þeim að stækka flugstöðina 
sína.

En það vefst endalaust fyrir 
okkur Íslendingum að koma upp 
mannsæmandi og boðlegri
aðstöðu fyrir ferðafólk á Reykja-
víkurflugvelli.

Ekki finnst mér trúlegt, að 
Reykjavíkurflugvöllur verði 
lagður niður. Kannski verður 
hann minnkaður. En það vekur 
mér ævarandi undrun að talað 
skuli um í alvöru að gera nýjan
flugvöll á  Hólmsheiði og verja
til þess milljörðum af skattfé
borgaranna. Frá Hólmsheiði eru 
ekki nema örfáir tugir kílómetra 
að einum besta og fullkomnasta 
flugvelli við Norður-Atlantshaf,  
Keflavíkurflugvelli.

Umræðan um nýjan flugvöll á 
Hólmsheiði, eða á skerjum úti í 
sjó, er út úr kú.

Höfundur er aðalræðismaður 
Íslands í Færeyjum.

Óskiljanlegt langlundargeð

Fyrir skemmstu birtist á þessum síðum 
greinin „Viðheldur fáfræði kristninni?“ 

þar sem ég benti m.a. á þá staðreynd að stór 
hluti fræðimanna í Bandaríkjunum og 
Þýskalandi hafi frá því bók Alberts 
Schweitzer „Leitin að hinum sögulega Jesú“ 
kom út árið 1906 litið á Jesúm sem heims-
endaspámann.  Ef eitthvað er að marka við-
brögðin sem ég hef fengið við greininni á 
almenningur erfitt með að trúa þessu upp á 
„frelsarann“. Hvað sem því líður virðist 
heimsendatrúin enn lifa góðu lífi innan Þjóðkirkjunn-
ar, eins og sjá má í  prédikun sr. Bolla Péturs Bollason-
ar „Lausn yðar er í nánd“, sem hýst er á tru.is.

Í vangaveltum sínum segir Bolli að sama hversu 
mikill sem hræðsluáróðurinn um fuglaflensuna og 
hlýnun jarðar verður séu þetta „ekki tákn um endalok 
heims vegna þess að þetta eru einmitt hugmyndir 
okkar mannfólksins um endalokin“. Bolli er á því að 
„Guð“ kristinna manna hafi það á sinni „könnu að 
ákvarða um endalokin, hvernig svo sem þau verða?“ 
Síðan veltir hann því upp „af hverju í ósköpunum er ég 
að fjalla um endalokin á þessum kyrrláta og góða tíma 
sem aðventan er“? Svarið er einfaldlega „að guðspjall 
dagsins [Lúkas, 21:25-33] fjallar um komu Jesú hina 
síðari er ‚himinn og jörð munu líða undir lok“, sem 
sýnir skýrt að með endurkomunni er „ekki einvörð-

ungu um að ræða friðsama birtingu jóla-
barnsins“.

Eins og tæplega helmingur Bandaríkja-
manna virðist Bolli trúa að Jesú sé væntan-
legur með sverð í hendi. „Já, Jesús kemur 
fyrr en varir á skýi og mun dæma lifendur og 
dauða eins og við kristið fólk höfum játað og 
játum enn.“  Eina leiðin til þess að forðast 
skapofsa „jólabarnsins“ er að mati Bolla 
stöðugur undirbúningur, sem hlýtur að fela í 
sér að meðtaka kristna trú og rækta hana, 
„þannig að koma hans verði okkur í raun ekki 
til dóms, heldur til hjálpræðis“.

Nú ætti öllum að vera ljóst að Biblían 
boðar heimsendi, sem mun bresta á fyrr eða 

síðar. Skiptir þá litlu hvort ummerki hans megi greina 
í samtímanum, eins og áróðursmeistarar sjónvarps-
stöðvarinnar Ómega halda fram, eða hvort hann muni 
koma okkur að óvörum, eins og Bolli ýjar að. Þá mun 
hinn friðsami Jesú skólakristinfræðinnar snúa aftur 
til jarðar í vondu skapi og fara, eins og Bolli gefur í 
skyn, með ófriði gegn öllum þeim sem ekki á hann 
trúa.  Nú skil ég eina ástæðu þess að sr. Birgir Ásgeirs-
son, sem ég gagnrýndi nýlega í greininni „Þjóðkirkjan, 
umburðarlyndi og heimska“ (Fbl., 21/12, 2006), kallar 
alla þá sem hafna meintri tilvist Guðs kristinnar, þ.e. á 
fimmta milljarð einstaklinga, „heimskingja“: Þeir sem 
ekki játa trú á „jólabarnið“ eiga líklega yfir höfði sér 
dauðadóm þegar „það“ snýr aftur til jarðar.

Höfundur er doktor í vísindasagnfræði.

Enn um Jesúm og heimsendi

„... það vekur mér ævarandi 
undrun að talað skuli um í 
alvöru að gera nýjan flugvöll 
á Hólmsheiði og verja til þess 
milljörðum af skattfé borgar-
anna. [...] Umræðan um nýjan 
flugvöll á Hólmsheiði, eða á  
skerjum úti í sjó, er út úr kú.“

P
ólitísk umræðuhefð á Íslandi kallar ekki á að orðum 
fylgi ábyrgð. Meira er um vert að þau veki athygli. Hún 
er oftar en ekki sett skör hærra en ábyrgðin sem að baki 
býr. Tvö nýleg dæmi segja sína sögu um þetta.

Fyrir skömmu gerði félagsmálaráðherra harða hríð 
að Seðlabankanum. Ráðherrann tók þar í sama streng og ýmsir 
gagnrýnendur bankans í atvinnulífinu. Kjarni málsins er á hinn 
veginn sá að reginmunur er á stöðu ráðherrans og talsmanna 
atvinnulífsins.

Ef gagnrýnin á vaxtastefnu Seðlabankans á við rök að styðjast 
geta einungis tvenns konar aðstæður valdið því: Annaðhvort er 
löggjöfin sem bankastjórarnir vinna eftir gölluð eða þeir eru ekki 
starfi sínu vaxnir.

Við þessum aðstæðum eiga talsmenn atvinnulífsins engin ráð. 
Ríkisstjórnin hefur þar á móti ekki aðeins völd til að bregðast við: 
Á hennar herðum hvílir beinlínis skylda til athafna ef brestur er í 
löggjöfinni eða framkvæmd hennar.

Ráðherrann sem hér á hlut að máli hefur hins vegar ekki litið 
svo á að sama ábyrgð fylgi orðum hans og embætti. Sama má 
segja um varaformenn stjórnarflokkanna sem nú boða lækkun á 
áfengisgjaldi í kjölfar upplýsinga um að áfengisverð er hærra hér 
en annars staðar þekkist.

Nú er það svo að skattar á áfengi helgast bæði af heitum tilfinn-
ingum og kaldri þörf ríkissjóðs fyrir peninga. Fyrir breytingum á 
áfengispólitíkinni má að sönnu færa ýmis rök. Það á bæði við um 
skattlagningu og söluhátt. En á hverjum peningi eru tvær hliðar.

Teiknarinn Engström lét á sinni tíð einum af drykkjuboltum 
sínum þau fleygu orð í munn að brennivínið væri alltaf sinna pen-
inga virði. Þau hafa ratað í hagfræðirit til marks um eftirspurnar-
teygni áfengis. Samkvæmt því hagfræðilögmáli hefur verðið ekki 
afgerandi áhrif á söluna.

Fyrir þá sök geta þeir sem boða lækkun á áfengisgjaldinu ekki 
með sterkum rökum haldið því fram að ríkissjóður muni fá aukn-
ar tekjur af meiri sölu verði skatturinn lækkaður. Hér gildir ein-
faldlega ekki sama lögmál og um lækkun fyrirtækjaskatta.

Kjarni málsins er sá að ríkissjóður hefur miklar tekjur af 
áfengissölunni. Þær renna til þarfra verkefna. Tíu hundraðshlut-
ar af heildartekjum ríkissjóðs af áfengi fara sennilega langt með 
að kosta rekstur Háskólans á Akureyri. 

Þegar varaformenn ríkisstjórnarflokka boða lækkun á stórum 
tekjustofni ríkissjóðs verða að fylgja þeim orðum tillögur um 
hvernig henni eigi að mæta: Annaðhvort með nýjum gjöldum eða 
niðurskurði verkefna. Það hafa þeir ekki gert. 

Aðhaldssemi í rekstri ríkissjóðs er ein af forsendum þess að 
koma á efnahagslegu jafnvægi og lækka vexti. Lækkun vaxta er 
eitt af mestu hagsmunamálum íbúðakaupenda. Lausatök á ríkis-
sjóði eru ávísun á hærri vexti. 

Þegar varaformenn stjórnarflokkanna boða lækkun á áfengis-
gjaldi án þess að gera grein fyrir hvernig þeim tekjumissi verður 
mætt hækka þeir í áliti hjá áfengiskaupendum. Þeir vinna hins 
vegar gegn hagsmunum íbúðakaupenda.

Kjósi fjármálaráðherrann eins og sakir standa að taka hags-
muni íbúðakaupenda fram yfir hagsmuni áfengiskaupenda er það 
ábyrg afstaða. Þar vikju minni hagsmunir fyrir meiri. Fjármála-
ráðherrann ætti þá fremur lof skilið en hinir.   

Áfengi og vextir
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Mjög margir íbúar 
á Kársnesinu hafa 

gripið til þess ráðs að 
hengja borða utan á hús 
sín þar sem mótmælt 
er hugmyndum núver-
andi meirihluta sjálf-
stæðismanna og fram-
sóknarmanna um gríðar-
lega þéttingu byggðar á 
Kársnesinu með tilheyr-
andi umhverfisspjöll-
um og auknum umferðarþunga. Á 
einum borðanum stendur að um-
ferðarþunginn muni aukast upp 
í átján þúsund bíla á dag. Það er 
í takt við það sem hönnuðir þess-
ara hugmynda hafa fullyrt. 

Ég hef áður á þessum vettvangi 
lýst andstöðu minni og Frjáls-
lynda flokksins við þessar hug-
myndir varðandi Kársnesið en 
líka rifjað upp sams konar mál 

úr fortíð þessa meiri-
hluta Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks í 
Kópavogi. Sams konar 
deilumál hafa síðan 
fylgt þessum meirihluta 
til þessa dags. Ég nefni 
deilur um uppbygg-
ingu við Lund, við Kópa-
vogstúnið, Heiðmerkur-
málið, Glaðheimamál-
ið og nú síðast óánægju 
vegna hugmynda um 
nýtt skipulag fyrir Nón-
hæð. Meirihluti Sjálf-
stæðisflokks og Fram-

sóknarflokks er búinn að missa 
alla framtíðarsýn og veruleika-
skyn. Trú þessa meirihluta er 
ekki lengur á einkaframtak-
ið, ekki lengur á umhverfismál, 
ekki á íbúalýðræði eða lýðræði 
yfir höfuð. Ef Sjálfstæðisflokk-
urinn hefði trú á lýðræði, frelsi 
einstaklingsins og umhverfinu 
þá væri fólk í vesturbæ Kópa-
vogs ekki að hengja borða utan á 

hús sín til varnar lýðræðinu, um-
hverfinu og rétti sínum sem ein-
staklingar. Hefði þessi meirihluti 
trú á einstaklingnum og umhverfi 
hans þá sæi hann til þess að gam-
algróin strandlengja vesturbæj-
ar Kópavogs fengi að halda sér, í 
takt við vilja íbúanna. Hann sæi 
til þess að fólk sem keypti sér lóð 
eða íbúð á skipulögðu svæði ætti 
það ekki á hættu að fá í bakið að 
skipulaginu væri bara breytt, 
með ofbeldi, eins og er að gerast í 
vesturbæ Kópavogs. 

Ég skora á alla Kópavogsbúa að 
setja sig í spor okkar sem búum 
í vesturbænum og styðja okkur 
gegn þessum áformum. Viljið þið 
fá átján þúsund bíla á dag fram 
hjá bakgarðinum ykkar? Værir 
þú sáttur við að fá skyndilega 
fimm þúsund manna byggð í bak-
garðinn hjá þér? 

Nei, ekki ég heldur!

Höfundur er formaður Frjálslynda 
flokksins í Kópavogi.

Við þurfum stuðning bæjarbúa

Sæll, Gunnar.
Hversu lengi ætlar þú að 

skella skollaeyrum við óánægju 
íbúa á Kársnesi vegna fyrirhug-
aðra skipulagsbreytinga á svæð-
inu?

Mér brá þegar ég las svar þitt 
í Fréttablaðinu (21. júlí 07) við 
áhyggjum íbúa hér. Ætlar þú að 
slá ryki í augun á fólki með því 
að einfalda mengunarmálin á svo 

ótrúlegan hátt eða gerir 
þú þér í raun ekki betur 
grein fyrir áhrifum af 
margfaldri bílaumferð 
hér? Að sjálfsögðu er 
ekki aðeins um svif-
ryk af nagladekkjum að 
ræða heldur um hávaða-
mengun og loftmeng-
un frá bílaútblæstri al-
mennt auk slysahættu 
fyrir gangandi vegfar-
endur, ekki síst börn. 

Kársnesið er botn-
langi þar sem öll um-

ferð verður að fara í 
gegnum flöskuháls til að 
komast af svæðinu. Fyr-
irhugað skipulag þýðir 
ekkert annað en að troða 
í botnlangann þannig að 
hann springi. Slíkt væri 
ekkert annað en stórslys í 
byggingarmálum og algjör 
rangtúlkun á hugmyndinni 
um þéttingu byggðar.

Höfundur er íbúi við Kópa-
vogsbraut.

Opið bréf til bæjarstjóra Kópavogs

Engin hækkun á 
lífeyri aldraðra enn

Stjórnmálaflokk-
arnir  lofuðu eldri 

borgurum margvís-
legum kjarabótum 
fyrir kosningar. Engin 
hækkun hefur enn 
orðið á lífeyri aldr-
aðra frá almanna-
tryggingum. Það eina 
sem hefur gerst í mál-
efnum aldraðra er að 
þeir, sem eru 70 ára 
og eldri, geta nú farið út á vinnu-
markaðinn án þess að sæta skerð-
ingu  tryggingabóta vegna at-
vinnutekna. En þessi breyting 
tekur ekki til ellilífeyrisþega á 
aldrinum 67-70 ára. Þeir sæta 
áfram skerðingu tryggingabóta, 
ef þeir eru á vinnumarkaðnum.

Flestir, sem ná eftirlauna-
aldri, þ.e. 67 ára aldri, hætta að 
vinna þá vegna þess að þá vilja 
þeir fara að taka það rólega 
eftir að hafa unnið langa starfs-
ævi  en einnig vegna þess að það 
fer svo mikið í skatt af atvinnu-
tekjunum. Það eru litlar líkur á 
því, að þeir sem hætta að vinna 
67 ára fari að vinna á ný 70 ára. 
Það er ágætt að stuðla að því 
að þeir eldri borgarar sem eru 
heilsugóðir geti verið á vinnu-
markaðnum. En það er ekki að-
alatriðið í kjaramálum eldri 
borgara. Aðalatriðið er að líf-
eyrir eldri borgara frá almanna-
tryggingum sé það hár, að hann 
dugi til sómasamlegrar fram-
færslu. Þess vegna verður líf-
eyririnn að hækka. Því var lofað 

fyrir kosningar, að svo 
yrði. En það kosningalof-
orð hefur ekki verið efnt.
Eldri borgarar krefjast 
þess, að staðið verði við 
kosningaloforðið. Það 
eru engar efndir að reka 
eldri borgara út á vinnu-
markaðinn. Eldri borgar-
ar eru búnir að skila sínu 
vinnuframlagi til þjóðfé-
lagsins. Þeir eiga rétt á 
sómasamlegum lífeyri.

Hvað er sómasamlegur lífeyrir 
aldraðra einstaklinga, sem búa 
einir? Hagstofan hefur kannað 
neysluútgjöld heimilanna í land-
inu og þar á meðal einstaklinga. 
Samkvæmt síðustu neyslukönn-
un Hagstofunnar þurfa einstakl-
ingar 210 þúsund á mánuði fyrir 
neysluútgjöldum, til jafnaðar.
Skattar eru hér ekki meðtaldir.
Ég  tel, að lífeyrir aldraðra ein-
hleypinga ætti að nema þessari 
tölu, að lágmarki. Ég miða þá 
við þá, sem ekki fá lífeyri úr líf-
eyrissjóði, heldur hafa eingöngu 
lífeyri frá almannatryggingum.
Í dag er lífeyrir þessara ein-
staklinga 126 þúsund á mánuði. 
Það vantar því tæplega 100 þús-
und krónur á  mánuði upp á að 
lífeyrir almannatrygginga dugi. 
Það verður að leiðrétta lífeyrinn 
strax eða í síðasta lagi í haust 
þegar þing kemur saman. Ekki 
kemur til greina að bíða lengur 
með leiðréttingu. Það verður að 
efna kosningaloforðin.

Höfundur er viðskiptafræðingur.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Loks fulltrúi fólksins í ríkisstjórn

Röðun í ráðuneyti 
nýju stjórnarinn-

ar er Samfylkingunni 
til sóma. Sjálfstæðis-
flokkurinn var ekki 
eins lýðræðislegur. 
Það hefði verið flokkn-
um til framdráttar að 
gera Guðfinnu að ráð-
herra án þess að vitað 
sé hvers er að vænta af 
henni eða Guðlaugi. Jafnrétti er 
hverjum sem það virðir til sóma. 
Vonandi er landbúnaðurinn ekki í 
hættu með nýrri stjórn. Í fóstur-
vísamálinu og gegn innflutningi 
hráss kinda- og nautakjöts, barð-
ist Guðni Ágústsson hetjulega og 
var óþreytandi að vekja athygli 
á íslenska hestinum. Hann er 
að vísu misvitur, en hver er það 
ekki? 

Það sem gerir þessa ríkisstjórn 
vinsamlega almenningi, er skip-
un Jóhönnu Sigurðardóttur í eina 
af mikilvægustu stöðunum. Hún 
hefur verið skærasta stjarna 
jafnaðarmanna í langan tíma og 
sú manneskja sem setur ekki 
sjálfa sig í forgang eins og of oft 
vill verða með þingmenn. Það sást 
vel þegar hún var félagsmálaráð-
herra. Hún er það besta við þessa 

ríkisstjórn og sú sem 
almenningur setur 
traust sitt á, enda er 
hún ekki manneskja 
innihaldslauss orða-
gjálfurs og sýndar-
mennsku. Jóhanna er 
orðin ráðherra mik-
ilvægustu mála aldr-
aðra, öryrkja og lág-
launafólks og það útaf 
fyrir sig gerir ríkis-
stjórnina trúverðugri. 

Ég vona að með 
Þórunni Sveinbjarn-

ardóttur hafi þjóðin loksins feng-
ið alvöru umhverfisráðherra, en 
forverar hennar skrumskældu 
það góða sem ráðuneytið á að 
standa fyrir. Sá fyrsti er þó ekki 
meðtalinn. Hann reyndi hvað 
hann gat en mætti fordómum og 
skilningsleysi. Allir hinir ráð-
herrarnir voru íslenskri náttúru 
erfiðir ljáir í þúfu og skiluðu ein-
ungis vandræðum fyrir hana og 
íslensku þjóðina. Einn var svo ut-
angátta að hann lét friða mink og 
ref á Vestfjörðum og hélt að þjóð-
in tryði fullyrðingum sínum og 
annarra líffræðinga um að dýrin 
virtu landamerki. Nú eru dýr 
þessi og mávar að eyða mófugli. 
Já, öllu sem þau ráða við. Annar 
ráðherra skildi ekki hvað menn 
sæju merkilegt og fagurt í víð-
erninu norðan Vatnajökuls. Utan 

reykingabanns var friðun rjúp-
unnar það eina góða sem hann 
gerði. Sá næsti afnam friðunina. 
Menn dæmi sjálfir hvort andlegt 
umkomuleysi hrjái þetta mikil-
væga ráðuneyti. 

Nú er að sjá hvort Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir hafi áttað sig á 
því að köld rökvísi og samningar 
um afslátt á hagsmunum aldraðra 
og fatlaðra er feigðarflan sér-
hvers jafnaðarmanns. Ég vona að 
hún slíti frekar samstarfinu en 
að verða eins og mús undir fjala-
ketti. Hræðilegt þegar Framsókn 
og Sjálfstæðisflokkur settu Hall-
dór í forsæti ríkisstjórnar, þvert 
á vilja þjóðarinnar. Hvorugur 
flokkurinn skilur að enginn er 
svo smár að ekki sé betra að hafa 
hann með sér en móti. Framsókn-
arflokkurinn hefði ekki brennt 
sér brýr að baki ef þau orð væru 
leiðarljós hans.

Síðasti heilbrigðisráðherra 
vann gegn hagsmunum fatlaðra 
í tilraunum þeirra til að fá sann-
gjarna lausn á styrkjum til bíla-
kaupa og styttingu eignartíma. 
Brennt barn forðast eldinn, það 
skilur Guðlaugur Þór vonandi 
betur en forustufólk Framsókn-
ar. Sín vegna og allra hinna, vona 
ég að hann brenni hvorki nú né 
síðar, sér allar brýr að baki.

Höfundur er trésmíðameistari.



Erlingur Brynjúlfsson hefur um nokkurt skeið 
rannsakað tölvusjón. Markmiðið er að geta búið 
til þrívíddarlíkön með einni venjulegri myndavél 
og reiknislíkani.

Erlingur Brynjúlfsson rafmagnsverkfræðingur 
kláraði nýverið meistaraverkefni sitt. Verkefni hans 
fólst í að meta þrívíða hreyfingu útlima mannskepn-
unnar með aðeins einni myndavél. 

„Þetta var ekki auðvelt verkefni því það eru svo 
takmarkaðar upplýsingar sem fást með tvívíðri mynd 
úr einni myndavél,“ segir Erlingur. „Oftast er notast 
við tvær eða fleiri myndavélar til að ná þrívíddinni 
en það fælist mikill sparnaður í að geta notast við 
bara eina vél.“

Aðferð Erlings byggist á því að punktar eru festir 
á ákveðna staði á mannslíkamanum. Myndatökuvél 
tekur mynd af hreyfingum líkamans og fylgir um 
leið hreyfingu punktanna eftir. Reiknilíkan reiknar 
svo út hreyfinguna í þrívídd.

Niðurstöður Erlings voru nokkuð jákvæðar en 
hann segir að enn sé nokkuð í að aðferðin sé full-
kláruð.

„Ég vona að í framtíðinni nýtist tæknin til dæmis í 
göngugreiningu og einnig tölvuleikjagerð þegar gera 
þarf módel af hreyfingu manna,“ segir Erlingur. „Það 
að geta reiknað út þrívídd með einni myndavél, nær 
hvaða myndavél sem er í rauninni, yrði mun hag-
kvæmara en þær aðferðir sem notast er við í dag svo 
kostirnir yrðu ótvíræðir.“

Ódýrara er auga en augu

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 20.6.2007.

3,7%
Frjálsi fjárfestingarbankinn lánar fyrirtækjum og einstaklingum til kaupa eða 

endurfjármögnunar á atvinnuhúsnæði. Lánstími er allt að 30 árum og við kappkostum

að veita framúrskarandi þjónustu á hagstæðari kjörum. Komdu til okkar í Lágmúla 6,

hringdu í 540 5000 eða sendu póst á frjalsi@frjalsi.is til að kynna þér málið nánar.

Finndu þér stað

Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði
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Ef það er klikkað og getur 
drepið fólk, varið hermenn eða 
njósnað um óvini þá geturðu 
verið viss að DARPA er að 
fjármagna þróun þess.

DARPA stendur fyrir Defense 
Advanced Research Projects 
Agency eða Rannsóknarstofnun 

hátækni-varnarbúnaðar. Stofnun-
in heyrir undir varnarmálaráðu-
neyti Bandaríkjanna og er henni 
ætlað að finna, fjármagna og 
fylgja eftir framúrstefnulegustu 
og framsæknustu rannsóknar-
verkefnunum sem mögulega er 
hægt að nýta í hernaðartilgangi.

Áhættan í verkefnum DARPA 
er mikil en ágóðinn er það einnig. 
Nýlega skilaði til dæmis verkefni 
sem stofnunin fjármagnar í Har-
vard háskóla einni af fyrstu fljúg-
andi vélmennunum í formi flugu 
(þó sumir telji að herinn hafi nú 
þegar yfir slíkum tækjum að 
ráða).

Sum verkefnanna sem DARPA 
fjármagnar þessa stundina hljóma 
eins og þau eigi betur heima í vís-
indaskáldsögum og tölvuleikjum: 
Leiser-stýrðar byssukúlur fyrir 
handvopn, hljóðskyldir fyrir 
háværa skriðdreka, fjarstýring á 
hákörlum svo þeir nýtist í hernað-
artilgangi(?!!?), rafskaut tengd 
mannheilanum sem á einhvern 
hátt vara hermenn við hættu áður 
en heilinn nær að vinna úr hættu-

boðum og ósýnilegur skjöldur sem 
hægt er að skjóta út um.

Já, mikið rétt. Ósýnilegur 
skjöldur fyrir hermenn og farar-
tæki sem endurnýjar sig sjálft, 
ver hermenn fyrir skotárásum og 
sprengjum en hleypir skotum 
gegnum sig að innanverðu. Halló 
einhver?

Klikkuðu DARPA-vísindamennirnir

Breytingar gerðar á starfsemi 
Sony Center í Kringlunni. Til 
stendur að auka úrval svokall-
aðra „high-end“ vara og auka 
um leið þjónustu.

Það hefur varla farið framhjá 
mörgum sem lagt hafa leið sína í 
Kringluna að verslunin Sony Cent-
er hefur verið lokuð um nokkurt 
skeið. Að sögn Bjarna Kristins-
sonar, framkvæmdastjóra Sony 
Center, er verið að gera lítilshátt-
ar breytingar á búðinni ásamt því 
sem til stendur að breyta vöru-
framboðinu og bæta þjónustuna.

„Verslunin er orðin nokkurra 
ára gömul og af þeim sökum þótti 
okkur tímabært að lappa aðeins 
upp á hana,“ segir Bjarni. „Við 
erum ekki að umbylta versluninni, 
þrátt fyrir að hún verði vissulega 
ögn flottari þegar hún verður 
opnuð að nýju hinn 28. júlí. Breyt-
ingin verður aðallega fólgin í vöru-
framboði og betri þjónustu en 
áður.“

Að sögn Bjarna verður aukin 
áhersla lögð á high end-línu Sony, 
sem samanstendur af dýrari, flott-
ari og ekki síst sérhæfðari vörum. 
Síðasttalda atriðið kalli jafnframt 
á aukna þjónustu þar sem fyrir-
tækið mun annast uppsetningu, 
stillingu og kennslu í notkun græj-
anna, ásamt því að útvega verk-

taka í flóknari verkefni. „Við-
skiptavinir okkar koma til með að 
geta valið um nokkra mismunandi 
pakka,“ útskýrir Bjarni. „Einn 
pakki kemur til með að saman-
standa af vörum og uppsetningu. 
Annar af vörum, uppsetningu og 
þjónustu verktaka og svo fram-

vegis.  Við erum alls ekki að finna 
upp hjólið, heldur fyrst og fremst 
að svara kallinu. 

Viðskiptavinir okkar gera aukn-
ari kröfur um þjónustu og við 
erum að gera okkar besta til að 
verða við því.“

Allur pakkinn í Sony Center

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

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING
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Remax Senter kynnir: Fallegt 
214,3 fermetra raðhús með 
glæsilegu útsýni.

Remax hefur fengið til sölu glæsi-
legt og sérlega sjarmerandi raðhús 
á besta stað í Kópavogi. Á neðri 
hæðinni er innbyggður bílskúr, 
forstofa, þvottahús og tveggja 
herbergja íbúð með sérinngangi. 
Á efri hæðinni er gott opið rými, 
stórar stofur, eldhús, baðherbergi 
og fjögur góð herbergi. Fataher-
bergi liggur inn af hjónabergi. 
Flest gólfefni eru ný, hurðar eru 
nýjar og eldhúsinnrétting hefur 
verið endurnýjuð.

Íbúðin á neðri hæð skiptist í 
flísalagðan gang með góðum skáp-
um, flísalagt baðherbergi, park-
etlagt herbergi og flísalagt eld-
hús með harðplastinnréttingu en 
þaðan er útgengt í garðinn. 

Innaf eldhúsinu er parketlögð 
stofa og úr holinu er innangengt í 

bílskúr og þvottahús. 
Á efri hæð eru tvær flísalagð-

ar stofur sem vísa til suðurs en 
af þeim er gengið út á stóra stein-
steypta verönd. Eldhúsið tengist 
borðstofunni og er með glugga til 
austurs. Eldhúsið er með hvíts-
prautaðri innréttingu og borðkrók 
en mósaíkflísar eru milli efri og 
neðri skápa. Innaf holinu til vest-

urs er nýlega teppalagður gangur 
og innaf honum eru þrjú teppalögð 
barnaherbergi, hjónaherbergi með 
verönd og baðherbergi. 

Óhætt er að fullyrða að hér sé 
á ferðinni sérlega skemmtilegt og 
fallegt raðhús á besta stað í Kópa-
vogi.

Nánari upplýsingar gefur Kittý 
Johansen hjá Remax. - mhg

Falleg hönnun á 
gróðursælum stað

Glæsilegt raðhús í skemmtilegum stíl á gróðursælum stað í 
Kópavogi.

Stór steinsteypt verönd er við húsið.

Á efri hæð eru tvær flísalagðar stofur.

Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar

Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu gólfhitastýringa

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

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

LÍKAMSRÆKTARSTÖÐ Til sölu þekkt líkamsræktarstöð í góðu
leiguhúsnæði ca 400 fm. Mjög góð aðstaða og mikill tækjakostur. Sömu eig-
endur s.l. 6ár. Stór viðskiptamannahópur. Mjög gott verð. Leitið nánari upp-
lýsinga.

SÓLBAÐSSTOFA Til sölu vinsæl sólbaðsstofa á mjög góðum stað.
Allt nýir Ergoline bekkir með sjónvarpi, auk þess er þarna naglasnyrting og
ásetning. Staðsetning: verslunar og þjónustumiðstöð. Sami eignadi frá upp-
hafi. Mikil viðskipti.

SÉRVERSLUN Í KRINGLUNNI OG LAUGAVEGI Til
sölu glæsileg sérverslun með náttúrulegar snyrtivörur og með eigin innflutn-
ing. Ákveðin sala. Frábært tækifæri. Upplýsingar á skrifstofu.

FYRIRTÆKI Í UMBÚÐAIÐNAÐI Til sölu gott fyrirtæki með
góða afkomu og viðskiptasambönd. Miklir vaxtamöguleikar. Hentar mjög vel
2 samhentum aðilum. Upplýsingar á skrifstofu okkar.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ TOPP MERKI Til sölu
skemmtileg barnafataverslun með vinsæl og flott vörumerki fyrir 0-16 ára í
nýlegu leiguhúsnæði miðborginni. Glæsileg vara - góð sala. Topp tækifæri.

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

FLOTTUR HVERFIS-PÖBB Til sölu hverfis-pöbb í ca 240 fm
húsnæði, flott innréttað. Mjög góð aðkoma og bílastæði. Stór verönd og skjól-
veggir fyrir utan plássið. Allt sér. Nú er lag. Endilega leitið upplýsinga.

HEILSUSDTÚDÍÓ - SNYRTISTOFA Til sölu glæsilegt
heilsustúdíó og snyrtistofa með góðan tækjakost. þekkt stofa í skemmtilegu
húsnæði. Staðsetning mjög góð. Mikið að gera. Frábært tækifæri.

GLÆSILEG SNYRTISTOFA og VERSLUN Til sölu þekkt
og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða aðkomu. Góður tækja-
kostur. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing. Skemmtilegt tækifæri.

BLÓM OG GJAFAVARA Til sölu rekstur blóma og gjafavöru-
verslunar í verslunar-og þjónustukjarna. Verð aðeins kr 2,5 - 2,6millj. með
vörulager. Frábært tækifæri.

Endilega leitið nánari upplýsinga - Sjáið www.atv.is
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LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir fallegt endaraðhús með 
innbyggðum bílskúr á góðum stað í Seljahverfi. Húsið er á 
þremur hæðum. Fyrsta hæð: Anddyri og stórt þvottahús 
með sána, sturtu og bílskúr. Önnur hæð: Anddyri með 
gestasalerni, eldhús með borðkrók, stór stofa með útgengi 
á svalir, ásamt borðstofu. Þriðja hæð: Þrjú góð svefnherbergi 
og eitt gluggalaust herbergi, stórt baðherbergi. Geymsluloft 
er í húsinu. Góður afgirtur garður og hellulagður pallur eru 
við húsið. Stutt er í skóla og alla þjónustu.
HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA Í SÍMA 822 3600

Flúðasel V. 39.900.000

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.is

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • Sími: 512 3600 • www.logheimili.is

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Lögmaður og lögg. fast.sali með þér alla leið!

Lögheimili Eignamiðlun kynnir fallega 3 herbergja íbúð 
við Þinghólsbraut í Kópavogi. Um er að ræða rúmgóða 
íbúð á góðum stað í Kópavogi. Rúmgott eldhús með 
borðkrók, eldri tækjum, dúkur á gólfi. Baðherbergi 
með flísum tengi fyrir þvottavél sturtuklefi flísar eru 
á gólfi. Hjónaherbergi er með útgegnt á suðursvalir, 
dúkur á gólfi. Gangur með parketi sem og stofu sem er 
mjög rúmgóð. Barnaherbergi með skáp dúkur á gólfi. 
Eign á góðum stað.
HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA Í SÍMA 822 3600

Þinghólsbraut V. 19.500.000

Miðfellslandi við Þingv.vatn. V. 19.700.000

Mikil sala á öllum eignum. Í júlí og ágúst fylgja frí flutningsþrif!

EIGNIR ÓSKAST!
• 2ja herbergja í hverfi 

101, 105, 107 og 220
• 3ja herbergja í hverfi 

105, 107, 109, 200 og 220
• 3-4 herbergja í Permaformhúsi í Mos.
• 4ra herbergja í hverfi 109
• Rað- og eða parhúsi í 201 og 203 
• Einbýlishúsi í hverfi 108, 170, 201 og 

203 eða Norðurbæ Hafnarfjarðar á 
einni hæð.

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir heilsársbústað við 
Sandskeið E-gata 2 í Miðfellslandi við Þingvallavatn. Bú-
staðurinn er rúmlega 74 fm. að auki er ca 65 fm pallur. 
Rúmgóð forstofa og geymsla innaf. Svefnh. eru 3 geta 
verið 4. Baðh. með sturtuklefa. Eldhúsinnr. verður kláruð, 
aðrar innrétt. vantar ásamt gólfefni. Rafmagn. Kamína er í 
stofu, innflutt frá Kanada bjálkaklædd. 5000 fm eignalóð.  
HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA Í SÍMA 822 3600
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Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500
www.thingholt.is

Traust fasteignasala í 30 ár

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

kok@thingholt.is

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
GSM 896 0421

ingvi@thingholt.is

Þórarinn 
Egill

sölufulltrúi
GSM 892 3862

toti@thingholt.is

Þórarinn 
Kópsson

lögg. fast.sali
GSM 820 9505

kopsson@thingholt.is

VAÐLABREKKA 11 - AKUREYRI
Tilboð óskast í glæsilega 2.205 fm. einbýl-
ishúsalóð við Vaðlabrekku sem er staðsett
við Vaðlareit í hlíðum Vaðlaheiðar beint á
móti Akureyri. Frábær staðsetning með
glæsilegu útsýni yfir Eyjafjörðinn og Akur-
eyri. Frekari upplýsingar gefa sölufulltrúar
Þingholts sími 590 9500 eða thing-
holt@thingholt.is
Verð Tilboð - Einbýlishúsalóð

SMIÐJUVEGUR 2 - KÓPAVOGUR, 
Óskað er eftir tilboði í gott atvinnuhúsnæði
á góðum stað í Kópavogi, Húsnæðið skipt-
ist í verslun - lager - skrifstofur - vöru-
geymslu og íbúð. Húsnæðið allt er 3.090
fm og eru 4 fastanúmer á heildar eigninni.
Þetta er gott tækifæri fyrir fjárfesta og er
mjög leiguvænt svæði.
Verð Tilboð - brunab.mat 235,6 mkr.

DREKAVELLIR 18 - HAFNARFIRÐI

Hafnarfirði - Stórfenglegt útsýni - Tvær
íbúðir á stigapalli - Tvær stórar lyftur -
Stæði í bílageymslu. Íbúðin er 167,4 fm
auk 12,2 fm geymsla, samtals 179,6 fm.
Skipting eignar: Forstofa - Þvottaherbergi
- Stór geymsla (gæti nýst sem svefnher-
bergi) - Hol -Sjónvarpskrók - Stofa / Borð-
stofa - 60 fm svalir - Heitur pottur - Eld-
hús - Gesta snyrtingu -  Stórt baðherbergi
- Hjónaherbergi - Tvö barnaherbergi.
Verð 59,0 mkr. - Herbergi 4-5

HRINGIÐ NÚNA OG PANTIÐ SKOÐUN Á ÞESSAR EIGNIR

VEGNA MIKILLAR SÖLU 
VANTAR ALLAR TEGUNDIR EIGNA Á SÖLUSKRÁ. 

Nýjung í okkar þjónustu !

Þú flytur - VIÐ ÞRÍFUM!
Hringdu í síma 590 9500 og fáðu upplýsingar.
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Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl.

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Grímur

Hergeirsson,

BA lögfræði

Holtabyggð - Flúðir.
Glæsilegt og vel hannað heilsárshús í fallegu umhverfi.
Húsið skilast fullbúið með vönduðum innréttingum, 80 fm
verönd, potti, útisturtu og sánu. Verð 29,9 millj.

Dverghólar - Selfossi.
Vönduð og vel innréttað 4ra herbergja parhús með innb.
bílskúr. Vandaðar innréttingar, flísar og parket á gólfum.
Innkeyrsla malbikuð. Verð 28,9 millj.

Jórutún - Selfossi.
Mikið endurnýjuð einbýlishús í frábæru umhverfi á eigna-
lóð með glæsilegum garði. 2 stofur, 4-5 svefnherbergi, 2
baðherbergi. 100 fm verönd. Verð 41,9 millj.

Miðtún - Selfossi.
Skemmtilega hannað og talsvert endurnýjað endaraðhús
„utan ár“ á Selfossi. Parket og flísar á gólfum. Flott útsýni í
jaðri byggðar. Verð 25,5 millj.

Hásteinsvegur - Stokkseyri.
Talsvert endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum með
bílskúr, alls 215 fm á einstakri stórri lóð með sjávarsýn. Get-
ur nýst í tvennu lagi. Verð 28,5 millj.

Heimahagi - Selfossi.
Mikið endurnýjað 159 fm einbýli með innb. bílskúr í grónu
hverfi. 3 svefnherb., nýjar innréttingar, flísar og eikarparket
á gólfum. Verð 24,9 millj.

Írargerði - Stokkseyri.
Lítið og notalegt tvílyft einbýlishús við sjóvarnargarðinn á
Stokkseyri. Eignin telur 2 stofur, 2 svefnh, eldhús, búr, bað
og skemmtilegan garð. Verð 16,2 millj.

Austurbyggð - Laugarás.
Nýtt og vandað 167 fm einbýlishús á stórkostlegum út-
sýnisstað í Biskupstungum. Gott skipulag og miklir glugg-
ar. Eign sem vert er að skoða. Verð 34,5 millj.

Grafhólar - Selfossi.
Glæsilegt 186,9 fm parhús með innb. bílsk, innst í botn-
langa við opið grænt svæði. Mjög gott innra skipulag, 4
svefnh. Afh tilb til málunar að innan. Verð 28,9 millj.

Kálfhólar - Selfossi.
Snyrtilegt og vel skipulagt 186 fm einbýlishús með innb.
bílskúr á barnvænum stað. 3 svefnh., stór stofa, vandaðar
innréttingar og gólfefni. Verð 31,9 millj.

Birkigrund - Selfossi.
Steypt og stæðilegt tvílyft 180 fm parhús í vinsælu hverfi
innst í botnlaga. 4 svefnherb, gróinn garður, stór verönd.
Verð 28,8 millj.

Réttarheiði - Hveragerði.
Bjart og snyrtilegt endaraðhús með innbyggðum bílskúr,
parket og flísar á gólfum, góðar innréttingar, gróinn garð-
ur og hellulögð innkeyrsla. Verð 28,9 millj.
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Miklabraut - Tækifæri.
Til sölu sérlega vel stað-
settar verslunar- og þjón-
ustueiningar á einu fjöl-
farnasta og mest áberandi
horni höfuðborgarinnar.
Hægt er að kaupa eign-
irnar stakar eða sem ein
heild. Kærkomin fjárfest-
ing. Eignirnar eru á versl-

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

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

Ögurhvarf, 640 fm, til 3.340 fm.
Til sölu eða leigu glæsilegt
steinsteypt atvinnuhús-
næði. Steinsnar frá Bónus
og Húsasmiðjunni Elliða-
vatnsmegin í Kópavogi.
Húsnæðið er uppsteypt og
afhending getur verið fljót-
lega. Möguleiki er að leigja
eða kaupa húsið að hluta
til eða  í heild sinni, t.d.

640 fm á tveimur hæðum, eða t.d. 2.690 fm súlulaust rými. Allar
nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsing á skrifstofu.

Eyrartröð,  518 fm, iðnaðarhúsn.  
Til sölu eða leigu í vel við-
höldnu húsi um 518 fm
iðnaðarhúsnæði með
mjög góðri lofthæð, um
5,8 mtr. Eignin er að mestu
leiti einn salur, súlulaus.
Ein stór innkeyrsluhurð en
mögulegt að bæta við
hurðum. Húsnæðið býður
uppá skemmtilega nýting-
armöguleika. Lóð rúmgóð
í kring og mjög góð að-

koma að húsi og innkeyrslum. Stutt frá hafnarsvæðinu. Laust
nú þegar.

Fiskeldisstöð í rekstri m/fasteignum.
Til sölu fiskeldisstöð
ásamt atvinnuhúsnæði og
kerjum, staðsett í landi
Saurbæjar í Hvalfirði. 2x
200 rm útikör með ca. 500
fm gólfradíus, 1x 80 rm
útikar og 2x 60 rm útikör.
3ja ára lífmassi nú. Áætl-
aður lífmassi 2008 er um
100 tonn. Áætlaður líf-

massi 2009 er um 140 tonn. Vatnshitakerfi svo ekki frjósi í kerjum.
Fullkomið eftirlitskerfi stýranlegt í gegnum netið. Fullkomin sjálfvirk
skömmtun. Í húsnæðinu eru 7 seiðaker í kjallara og 5 á efri hæð
þess. Auk þess eru skrifstofur og vinnuaðstaða.

Eyrartröð, Hfj,
Til sölu vel viðhaldið iðn-
aðarhúsnæði á Hvaleyrar-
holti. Húsið er samtals
1.171 fm að stærð og
skiptist í tvær einingar,
annarsvegar 652,8 fm, þar
af eru um 130 fm milligólf

og eru m.a. skrifstofur, geymslur og snyrting, er í útleigu, og svo
hinsvegar er um að ræða 518,4 fm viðbyggingu sem hefur um 5,8
meðaltals lofthæð og býður þvi uppá marga skemmtilega nýting-
armöguleika. 2x Innkeyrsluhurðir eru um 4 m. Lóðin er mjög rúm-
góð um 2.976 fm. Báðir hlutar hússins eru sambyggðir og því hægt
að nýta í tvennu lagi eða í heild. Til sölu í heild eða tvennu lagi.
Teikn. og frekari uppl. á skrifstofu okkar.

Hverafold  240 fm 
Fallegt húsnæði mót suðri
sem er nýtt undir hverfis-
pöbb, vel innréttað. Góð
aðkoma og bílastæði.
Skjólveggir við húsnæðið
og verönd. Allt sér. Gott
lán getur fylgt. Tilboð
óskast.

Drangahraun, Hfj,  528 fm.

Í einkasölu vel staðsett samtals 528 fm iðnaðarhúsnæði, þar af er
108 fm á 2. hæð m.a. undir skrifstofur. Húsið er steinsteypt horn-
hús með mjög rúmgóðri lóðaraðkomu. Húsið er með mikilli loft-
hæð, 5,8 vh. og 7,4 í mæni, stálbitarennur fyrir allt að 5 tonna brú-
arkrana gafla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x talsins, skrifstofur,
wc og kaffistofa. Húsið er til sölu eða leigu og hentar undir flesta
atvinnustarfsemi. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölu-
mönnum okkar.

Drangahraun Hfj.

Í einkasölu vel staðsett steinsteypt atvinnuhúsnæði, skiptist í
1.122 fm framhús á tveimur hæðum auk 255 fm bakhúsi, samtals
um 1.377 fm.  Framhús - Neðri hæðin er að mestu nýtt undir létta
iðnaðarstarfsemi en tilvalin sem t.d. verslun, hlaupaköttur og op
á milli hæða, 1x innkeyrsluhurð í porti, starfsm.aðst., wc, mót-
taka. Á efri hæð eru m.a.  skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús.
Manngengt geymsluloft er yfir allri efri hæðinni, hlaupaköttur og
op. Um 100 fm geymslukjallari. Hvorki geymsluloft né -kjallari eru
í fm-tölu húss. Bakhúsið er 255 fm með 3 innkeyrsluhurðum og
góðri lofthæð, að mestu eitt iðnaðarrými. Húsnæðið selst/leigist í
heilu lagi eða smærri einingum. Mögulegur byggingarréttur
Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar. 

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

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

próf í fasteigna-, fyrirt.- 
og skipasölu, ráðgjafi 

atvinnuhúsnæðis

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Leifur Sörensen,
próf í fasteigna-, fyrirt.- 

og skipasölu, hagfr., ráð-
gjafi - fyrirtækja.

www.byggd.is

Björn Guðmundsson, löggiltur fasteignasali

Austurbyggð 9, Akureyri

Mjög gott og mikið endurnýjað einbýlishús ásamt
sambyggðum bílskúr á frábærum og grónum stað á
Brekkunni. Stutt í alla skóla og þjónustu. Laus eftir
samkomulagi.
Verð kr. 35.800.000,-
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Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500 
www.thingholt.is

Traust fasteignasala í 30 ár

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

kok@thingholt.is

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

Þórarinn 
Egill

sölufulltrúi
toti@thingholt.is

Þórarinn 
Kópsson

lögg. fast.sali
kopsson@thingholt.is

EINSTAKT TÆKIFÆRI

GÓÐ VELTA - GÓÐ FRAMLEGÐ - GOTT VERÐ

Góðar umboðstekjur eru af lottó og spila-
kössum og yfir 1.000 titlar af DVD fylgja.

Allar frekari upplýsingar um rekstur 
og verð eru aðeins veittar á skrifstofu 
Þingholts hjá Ingva í símum 590 9500

og 896 0421 eða ingvi@thingholt.is

bspain á Íslandi
Fasteignir á Spáni

Höfum opnað söluskrifstofu á Snorrabraut 27 

Opnunartími frá kl. 11-17.

Snorrabraut 27, 105 Reykjavík
Símar 534 1599 og 690 9211

Netfang: petrina@bspain.com
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DREKAVELLIR 18 - HAFNARFIRÐI
Glæsilega „Penthouse“ íbúð á 9. hæð - Stórfeng-
legt útsýni - Tvær íbúðir á stigapalli - Tvær stór-
ar lyftur - Stæði í bílageymslu. Íbúðin er 167,4 fm
auk 12,2 fm geymsla. Forstofa - Þv.herb. - Stór
geymsla - Hol - Sjónvarpskrók - Stofa / Borð-
stofa - 60 fm svalir - Heitur pottur - Eldhús -
Gestasnyrting -  Stórt baðherb. - Hjónaherb. -
Tvö barnaherb. Verð 59,0 mkr. - Herbergi 4-5.

Skipholt 15, 105 Reykjavík

Sími 590 9500
www.thingholt.is

Traust fasteignasala í 30 ár
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Auglýsingasími

– Mest lesið



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

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson 
BA í lögfræði 

Hallgrímur Óskarsson 
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

BÓNDI Í BORG
NÝ FRÍSTUNDABYGGÐ Í NÁTTÚRUVÆNU UMHVERFI

TJARNABYGGÐAR Í ÁRBORG

Þú getur verið með hesta, kindur, vinnustúdíó eða næstum því hvað sem

þú hefur áhuga á. Við höfum lóðirnar og húsin og getum byggt eftir

þínum hugmyndum. Öll þjónusta í Tjarnabyggð kemur frá Sveitarfélaginu

Árborg. Þú býrð í borg en samt í sveit.

Nánari upplýsingar fást hjá 

Lögmönnum Suðurlandi

Land á bökkum Hvítár

Um er að ræða mjög fallegt 48 ha. land á bökkum Hvítár, gegnt
Vaðnesi. Landið er úr jörðinni Hallanda Hraungerðishreppi. Stutt er í
alla þjónustu, á Selfossi eða um 8 km. Fyrir liggur samþykki frá
skiplagsyfirvöldum fyrir 31 frístundalóð á bilinu 5.350-9.347 fm auk
opinna svæða til útivistar. Rafmagn er komið á svæðið. Stutt í heitt og
kalt vatn. Fallegar göngu- og reiðleiðir. Verð 110 m.

Nánari upplýsingar fást hjá Lögmönnum Suðurlandi
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PIRATE MASTER - kl. 20:50 SAVED - kl. 21:35



Eignir – skipti
Viltu skipta á einhverju sem þú átt og vilt
eitthvað í staðinn?

Farðu á www.skipta.is
og skráðu þína eign.

Mikil hreyfing! - Góð skipti!
Láttu hlutina gerast og farðu á 

www.skipta.is

Skipta.is
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Opið hús – opið hús

L a u g a r n e s v e g u r  1 0 4 ,
1 0 5  R e y k j a v í k

4ra herbergja endaíbúð með 
aukaherbergi í kjallara.

Verð: 25.000.000

Stærð: 123,6 fm.

Róbert, sími 866 3644, sýnir í kvöld 
mánudagskvöld, milli kl. 19 og 21.

Verð: 26,7
Stærð: 109,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20,200,000
Bílskúr: Bílskýli

Marteinslaug
113 Grafarholt

Falleg og opin 109,1 fm útsýnisíbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi. Íbúðin er með
vönduðum eikarinnréttingum, gólfefnum og stæði í opinni bílageymslu. Stofan
er björt og rúmgóð. Tvö rúmgóð svefnherbergi með góðum eikarfataskápum.
Fataherbergi  er  inn  af  hjónaherberginu.  Fallegt  eldhús  með  rúmgóðri
eikarinnréttingu.  Keramik  helluborð  og  electrolux  ofn  ásamt  viftu  yfir
helluborði. Uppþvottavél í innréttingu. Tvöfaldur general electric ísskápur með
klakavél  fylgir.  Úr  eldhúsi  er  sérlega  fallegt  útsýni  til  Esjunnar,Úlfarsfells  og
víðar. Stórar suðvestur svalir.

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Falleg íbúð með frábæru útsýni

F
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Fasteignasala • Ármúli 21 • www.kjoreign.is

DESJAKÓR 8 - KÓPAVOGI Glæsilegt nýtt steinsteypt einbýlishús á
einni hæð með innbyggðum bílskúr alls 248 fm. Húsið er frábærlega vel stað-
sett í lokaðri götu með fallegu útsýni. Húsið er fullfrágengið. Verð 87,0 millj.

TEKIÐ VERÐUR Á MÓTI ÁHUGASÖMUM MILLI KL. 17 OG 20.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG KL. 17-20

Auglýsingasími

– Mest lesið

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



Gerum gott úr flessu
Árlega berst miki› af prentu›um pappír inn á heimilin í landinu
en kosturinn er sá a› hann má endurn‡ta. Leggjum okkar af
mörkum fyrir náttúruna og skilum honum í næsta pappírsgám
e›a endurvinnslutunnu.
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70 ára afmæli
Hólmfríður
Jónsdóttir

Fríða í Garðshorni verður sjötug mið-
vikudaginn 25. júlí. Af því tilefni er 

öllum vinum og ætting jum boðið í kaffi   
í Kirkjulundi, safnaðarheimili 

Kefl avíkurkirkju, klukkan 16.00-19.00
á afmælisdaginn.

Okkar ástkæra dóttir, móðir, tengdamóðir,
sambýliskona, systir og amma,

Agnes M. Jónsdóttir
Fífuhvammi 5, 200 Kópavogi,

lést á heimili sínu miðvikudaginn 11. júlí.
Útför hennar fer fram frá Digraneskirkju, þriðjudag-
inn 24. júlí kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
líknarfélög.

Margrét A. Kristinsdóttir
Bergþór Bergþórsson     Ágústa Óskarsdóttir
Jón Ólafur Bergþórsson     Guðný Laxdal Helgadóttir
Örnólfur Kristinn Bergþórsson Kristín Birna Sævarsdóttir
Agnes Björg Bergþórsdóttir
Sveinjón Jóhannesson
Gróa Björg Jónsdóttir
Guðlaug Jónsdóttir
Nikulás Kristinn Jónsson
og barnabörn.

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma,
langamma og systir,

Edda Guðjónsdóttir
Sléttuvegi 17 í Reykjavík, verður jarðsungin frá
Grensáskirkju þriðjudaginn 24. júlí kl. 11.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vildu minnast hennar er bent á minningarkorta-
sjóð Krabbameinsfélagsins.

Guðjón Sigurðsson Guðný Þ. Pálsdóttir
Jóhannes Sigurðsson Heiðrún Jónsdóttir
Sigurður Logi Jóhannesson
Ólöf Edda Guðjónsdóttir Daníel Sigrúnarson Hjörvar
Andrés Már Jóhannesson
Einar Orri Guðjónsson
Tómas Hrafn Jóhannesson
Jón Hallmar Stefánsson
Heiðveig Björg Jóhannesdóttir
Aþena Sif Daníelsdóttir Hjörvar
Steinarr Guðjónsson

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Kveðjuathöfn um

Einar Odd Kristjánsson
alþingismann,

sem lést þann 14. júlí sl., verður í Hallgrímskirkju í
Reykjavík miðvikudaginn 25. júlí kl. 15.00. Útför hans
verður gerð frá Flateyrarkirkju laugardaginn 28. júlí
kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast Einars Odds er góð-
fúslega bent á Maríusjóðinn á Flateyri, sími 450 2560.

Sigrún Gerða Gísladóttir
Brynhildur Einarsdóttir Illugi Gunnarsson
Kristján Torfi Einarsson Dagný Arnalds
Einar Arnalds Kristjánsson
Teitur Björn Einarsson
Jóhanna G. Kristjánsdóttir
Kristján Erlingsson
Vigdís Erlingsdóttir
og fjölskyldur.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

AFMÆLISBÖRN

„Ég kaus repúblikana í ár; 
demókratar höfðu skilið eftir 

óbragð í munninum.“

Fall fegurðardrottningar

Blómabúðin Hlíðablóm hefur staðið 
á horni Lönguhlíðar og Miklubrautar 
í ein tuttugu ár en nýverið flutti hún 
í Skipholt 70. Jafnframt færðu eig-
endurnir út kvíarnar og festu kaup 
á blómaversluninni í Austurveri við 
Háaleitisbraut.

Stefanía Unnarsdóttir byrjaði að 
vinna í Hlíðablómum hjá mömmu 
sinni tvítug að aldri og heillaðist svo 
af starfinu að hún ákvað að kaupa 
búðina þegar mamma hennar fluttist 
erlendis. „Það er draumur margra að 
vinna í blómabúð og ég var heppin að 
fá þetta tækifæri,“ segir Stefanía. 

„Við sem störfum í versluninni í dag 
eigum margra ára reynslu að baki, 

þetta er okkar líf. Starfið er áhuga-
vert og skapandi og erum við aldrei 
að gera sama hlutinn tvisar, sem gerir 
starfið svo skemmtilegt,“ segir Stef-
anía. Ekki skemmir fyrir að ein af 
samstarfskonum Stefaníu í verslun-
inni er æskuvinkona hennar Ágústa 
Valdís Jónsdóttir. „Við höfum verið 
vinkonur frá sex ára aldri og hefur 
hún verið að vinna hjá mér alla tíð,“ 
segir Stefanía. 

Dagurinn byrjar snemma hjá þeim 
stöllum því sækja þarf ný og fersk 
blóm á hverjum degi. Honum lýkur 
seint þar sem verslunin er opin til tíu 
á kvöldin. „Við erum hvergi nærri 
hættar og eigum eftir að verða gaml-

ar konur í Hlíðablómum,“ segir Stefan-
ía og hlær. Hún segir blóm spanna vítt 
svið og það sé gefandi að gera fallega 
hluti fyrir fólk, sama hvert tilefnið er. 

Ekki er hægt að sleppa Stefanínu 
án þess að forvitnast um hvaða blóm 
séu í tísku um þessar mundir. „Gladí-
ólur, liljur og orkideur eru rosalega 
vinsælar og eru bleikir og hvítir litir 
mjög áberandi,“ segir hún og bætir 
við að það sé alltaf að færast í aukana 
að fólk kaupi blóm bara fyrir sjálft 
sig. „Rauðu rósirnar eru samt allt-
af langvinsælastar. Ekki er hægt að 
reka blómabúð án þess að selja rauð-
ar rósir,“ segir Stefanía. 
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Garðtraktorar
Nú er tækifæri að
eignast Sentinel

garðtraktor á 
betra verði!

Úrval garðtraktora með 
eða án grassafnara, 
stærðir 12,5 - 18 hö.

Um daginn skrapp vinur 
minn í sumarbústaðinn. 
Sem er eiginlega ekki í 
frásögur færandi nema 
að meðan á dvöl hans 

þar stóð, sem var í len-
gra lagi, tók nágranni 
hans að sér að passa 
fuglinn fyrir hann. 

Átti hann að skipta um vatn 
hjá honum annan hvern dag og 
fylla á kornið. Segja nokkrum sin-
num „bíbí minn“ á dag og jafnvel 
klappa. Þegar heim kom tók við 
vini mínum illa þefjandi íbúð. Páf-
agaukur á bak og burt. Fiður um 
allt gólf. Vatnsdallur fullur af páf-
agauksskít og tómur matardallur. 
Leit bar engan árangur. Nágran-
ninn sagðist hafa sinnt honum 
en að vísu lagst í flensu síðustu 

þrjá daga og ekki getað farið til 
hans. Hélt það myndi ekki koma 
að sök. Enda hefði hann skilið við 
fuglinn í góðu formi. „Hann var 
bæði sönglandi og fljúgandi þegar 
ég fór frá honum,“ sagði hann og 
þótti augljóslega miður að þessi 
sjaldgæfi páfagaukur væri á bak 
og burt. 
Vinur minn hefur oft haldið langar 
ræður um gáfnafar þessa ágæta 
fugls í matarboðum. Og talið okkur 
trú um að hann gæti talað. Jafnvel 
að hann gæti mælt frumsamdar 
setningar af goggi sínum sem þyk-
ir víst einsdæmi í heiminum. Fugl-
inn á einnig að geta sýnt hvað hann 
langar í hverju sinni með höfuð-
hreyfingum og flugi.
Vin minn grunaði engu að síður 
nágranna sinn um græsku en 

gat þó ekki fært sönnur á neitt 
enda hafði hann engar sannanir. 
Fljótlega frétti ég hins vegar af 
því að unglingur, sem skrifaði á 
bloggsíðu vinkonu frænku minnar, 
hafði séð tvo náunga sparka nestis-
boxi á milli sín úti á svölum fjöl-
býlishúss. Taldi hann sig líka hafa 
heyrt agalega skræki og jafnvel 
séð fiður fjúka. 
Og ég og vinur minn förum því 
fram á kertagöngu – á fimm 
stöðum á landinu – og viljum sjá 
sem flestar minningargreinar um 
fuglinn Nikulás á moggablogginu. 
Að vísu hefur hvorki nestisboxið, 
hræið af fuglinum né sjónarvott-
arnir fundist. Og illvirkjarnir 
tveir þykjast að vísu hafa verið í 
Færeyjum þegar meint dráp átti 
sér stað. En netið – það lýgur ekki.



11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Hún er eiginlega 
spenntari en ég.

512 5100    SYN.IS   VERSLANIR VODAFONE

VERÐ FRÁ 
2.368 KR.



Grínistinn og Íslandsvinurinn Jamie Kennedy 
mætti á tölvuleikjaráðstefnuna E3 á dögunum og 
var með uppistand. Það hefði verið í góðu lagi ef 
ekki væri fyrir þá staðreynd að Jamie var í afar 
annarlegu ástandi með úfið hár og í fráhnepptri 
skyrtu. Sáu viðstaddir ekki betur en að Jamie væri 
drukkinn enda nuddaði hann andlitið á sér í sífellu, 
hló upp úr þurru og spurði svo: „Hvar eru brandar-
arnir mínir eiginlega?“

Uppistandið var allt hið vandræðalegasta og 
skánaði ekki þegar Jamie bauð hjólabrettakappann 
Tony Hawk velkominn í salinn en sá hefur verið að 
vinna að eigin tölvuleik. Jamie tók viðtal við Tony 
og spurningarnar voru hver annarri undarlegri. Sá 
síðarnefndi virtist varla vita hvort hann ætti að 
hlæja eða gráta og varð flóttalegri á svipinn eftir 
því sem leið á viðtalið. Fyrirtækið sem framleiðir 
leik Tonys heitir Neversoft. Jamie varð sérstak-
lega tíðrætt um þá staðreynd og sagði Tony í 
óspurðum fréttum að sér þætti nafnið furðulegt. 
Myndband af frammistöðu Jamies má sjá á 
gametrailers.com.

Kennedy í annarlegu ástandi

Ofurfyrirsætan Naomi Campbell komst 
í fréttirnar fyrir skömmu þegar út 
spurðist að hún hefði samþykkt að leika 
í auglýsingu fyrir bandaríska kleinu-
hringjafyrirtækið Dunkin´ Donuts. Sér-
staka athygli vakti að Naomi hefði fall-
ist á að gera grín að ímynd sinni í 
auglýsingunni, en fyrirsætan þykir sér-
staklega skapvond og ekki er langt síðan 
hún var fundin sek um að hafa ráðist á 
aðstoðarkonu sína og var dæmd til sam-
félagsþjónustu. Nú er auglýsingin 
komin í spilun vestanhafs og sitt sýnist 
hverjum um ágæti hennar. Í henni má 
sjá Naomi standa í bleikum silkikjól og 
gylltum hælaskóm utan við stórt einbýl-

ishús. Hún er með skóflu í annarri hendi 
og ætlar sér augljóslega að fara að gróð-
ursetja tré. Ekki vill þó betur til en svo 
að strax við fyrstu skóflustunguna brýt-
ur hún hælinn af öðrum skónum og 
missir algjörlega stjórn á skapi sínu. Í 
framhaldinu sparkar hún í tréð og brýt-
ur rúðu í húsinu fyrir aftan sig með því 
að fleygja í hana steini. Forvitnilegt 
væri að vita hvort fyrrnefndri aðstoðar-
konu Naomi hafi fundist auglýsingin 
sniðug.

Campbell auglýsir 
kleinuhringi
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VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

HEIMSFRUMSÝND MEÐ
ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ

11.
HVER

VINNUR!

Hollywoodstjarnan og 
vandræðagemsinn Linds-
ay Lohan er enn og aftur 
umfjöllunarefni fjölmiðla. 
Nú er því haldið fram að 
áfengismeðferð sem hún fór 
í hafi engan árangur borið. 
Lindsay hafi meira að segja 
neytt áfengis meðan á með-
ferðinni stóð.

Lindsay Lohan hélt upp á 21 árs 
afmæli sitt með vinum og vanda-
mönnum meðan hún var í áfengis-
meðferð. Hún fékk sérstakt leyfi 
frá meðferðarfulltrúum sínum til 
að fagna þessum merka áfanga og 
var sérstaklega tekið fram að 
hvorki áfengi né fíkniefni yrðu 
höfð um hönd í veislunni. Breska 
Heimsfréttablaðið telur sig hafa 
öruggar heimildir fyrir því að 
leikkonan hafi sjálf neytt áfengis í 
miklu magni í veislunni. Í kjölfar-
ið hafi meðferðarfulltrúar hennar 
skipað henni að ganga með ökkla-
band sem skynjar þegar hún neyt-
ir áfengis.

„Lindsay sagði að veislan yrði 
róleg og þar myndu gestir drekka 
gos og borða pitsur. Hún var hins 
vegar staðráðin í að hrynja í það 
sjálf og var alltaf að laumast til að 
blanda vodka út í Red Bull,“ segir 
einn gestanna í veislunni. „Það 
voru líka margir sem heyrðu hana 
spyrja hvort einhver væri með 
alsælu eða önnur eiturlyf fyrir 
hana,“ segir gesturinn ennfremur.

Í ofanálag hefur leikkonan aftur 
tekið saman við vandræðagems-
ann Calum Best, son fótbolta-
mannsins George Best, sem var 
þekktur alkóhólisti og kvennabósi. 
Calum hafði skömmu áður haldið 
framhjá Lindsay. Hann kom aftur 

á móti færandi hendi með dem-
antsarmband sem metið er á 1,2 
milljónir króna. „Hún fyrirgaf 
honum allt saman. Vandamál 
Lindsay er að hún hreinlega elsk-
ar allt sem er slæmt fyrir hana.“

Þegar starfsfólk meðferðar-
heimilisins komst að því að Lohan 
hefði neytt áfengis í veislunni 
heimtaði það að hún myndi hér 
eftir ganga með ökklabandið sem 

greinir áfengisneyslu. Að sögn 
vina hennar vildi Lindsay ekki að 
fólk kæmist að þessu og því hefur 
hún lýst því yfir að það hafi verið 
hennar ákvörðun að ganga með 
ökklabandið. „Hún á enn langt í 
land með að ná stjórn á áfengis- og 
fíkniefnaneyslu sinni. Sama hvað 
á gengur og hvað hefur komið 
fyrir, hún vill alltaf bara skemmta 
sér.“

Auglýsingasími

– Mest lesið



ÞESSAR 8 KONUR ERU UM ÞAÐ BIL AÐ 
HITTA 1 DJÖFULLEGAN MANN!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

HARRY POTTER kl. 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10
HARRY POTTER LÚXUS kl. 3 - 6 - 9
EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5 - 8 - 10.45
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
TAXI 4   kl. 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5.30 - 8 - 10.40
FANTASTIC FOUR 2 kl. 5.45 - 8 - 10.15 

16

10
14

16
14
14

16
16
12

DEATH PROOF kl. 8 - 10.20
1408 kl. 8 - 10
EVAN ALMIGHTY kl.  6
DIE HARD 4.0 kl. 5.40

16
16

14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

DEATH PROOF kl. 5.20 - 8 - 10.40
1408 kl. 5.50 - 8 - 10.10
DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTN

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTN

BYGGÐ Á SÖGU STEPHEN KING

NÝJASTA MEISTARAVERK

ÞESSAR 8 KONUR ERU UM ÞAÐ BIL AÐ 
HITTA 1 DJÖFULLEGAN MANN!

"GEGGJAÐUR STÍLL... 
STERK OG BRÁÐSKEMMTILEG

...BARA STUÐ!"
- ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON, MANNLÍF

"GEGGJAÐUR STÍLL... 
STERK OG BRÁÐSKEMMTILEG

...BARA STUÐ!"
- ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON, MANNLÍF

- S.V - MBL- S.V. - MBL

“HELVÍTI FLOTTUR 
HOLLUSTUEIÐUR”

- T.S.K - BLAÐIÐ

“HELVÍTI FLOTTUR 
HOLLUSTUEIÐUR”

- T.S.K - BLAÐIÐ

DEATH PROOF kl. 4.50, 7.30 og 10-POWER 16
1408 kl. 8 og 10 16
EVAN ALMIGHTY kl. 4 og 6 L
DIE HARD 4.0 kl. 7.30 og 10 14
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4 og 5.45 L
www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

SHREK, Fíóna, Stígvélaði 
kötturinn og Asninn eru 

mætt aftur í skemmtilegasta 
ævintýri allra tíma

ÁLFABAKKA

DIGITAL

KRINGLUNNI
HARRY POTTER 5 kl. 6 - 7 - 9 - 10 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

PIRATES 3 kl .10 10

VIP

KEFLAVÍK

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 10

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8
EVAN ALMIGHTY kl.  2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 L

BLIND DATING  kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 - 10:10 L

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

PIRATES 3 kl. 4 10

UPPREISNIN ER HAFIN

www.SAMbio.is 575 8900

HARRY POTTER 5 kl. 6 - 9 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

BLIND DATING kl. 8 L

DIE HARD 4 kl. 10 14

MORGUNBLAÐIÐ
RUV
DV

AKUREYRI
HARRY POTTER 5 kl.  6 - 9 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl.  6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

Vegna fréttar í Fréttablaðinu á 
laugardag um raunveruleikaþátt 
um söngflokkinn Nylon vill Einar 
Bárðarson umboðsmaður koma 
eftirfarandi á framfæri:

„Í dag birtir Fréttablaðið grein 
um mistök. Mistökin lágu í óleið-
réttri fréttatilkynningu sem fór 
frá mér í vikunni vegna brott-
hvarfs Emilíu Óskarsdóttur úr 
Nylon, í framhaldinu sé búið að 
ákveða að framleiða sjónvarps-
þætti sem sýndir verða í haust. 
Vegna mistaka fór út í fyrstu til-
kynningunni að þættirnir yrðu 
sýndir á Stöð 2 og Sirkus sem var 
ekki rétt hjá mér en stuttu síðar 
var það leiðrétt.

Klukkan 13.25 á þriðjudaginn 
var send út tilkynning sem endaði 
á fullyrðingu að Stöð 2 og Sirkus 
ætlaði sér að taka raunveruleika-
þættina til sýningar. Tilkynningin 
var bara send í þessu formi til 
dagblaðanna fjögurra. Skömmu 
eftir að tilkynningin fór út gerði 

ég mér grein fyrir mistökunum og 
klukkan 15.49 sama dag var send 
út leiðrétting til þeirra miðla sem 
ég vissi að væru að vinna grein 
um málið. Þar sagði, sem rétt var, 
að Stöð 2, Sirkus og Skjár einn  
væru að skoða þættina með sýn-
ingu í haust í huga. Um tíuleytið 
um kvöldið sama dag var síðan 
send út almenn fréttatilkynning á 
miklu stærri hóp fjölmiðlamanna 
með fréttina í heild sinni.

Eins og kemur fram í fréttinni í 
morgun og kom fram í tilkynning-
unni hafa bæði Stöð 2, Sirkus og 
Skjár einn skoðað þessa þáttar-
hugmynd alvarlega. Þetta stað-
festa bæði Pálmi Guðmundsson, 
sjónvarpsstjóri Stöðvar 2, og 
Björn Sigurðsson, sjónvarpstjóri 
Skjás eins, í fréttinni í morgun. Í 
fréttinni er látið í veðri vaka að 
þessir ágætu menn komi af fjöll-
um, allt sé á svokölluðu „byrjenda-
stigi“ (sem er stig sem ég kannast 
ekki við). Málið er þannig látið líta 

torkennilega út. Þátturinn er ein-
faldlega í söluferli og skoðun 
stöðvanna. Á næstu dögum eða 
vikum kemur síðan í ljós hvaða 
sjónvarpsstöð mun sýna þáttinn. 

Mistök gerast og lítið við þeim 
að gera en að taka á þeim ábyrgð. 
Það skal fúslega viðurkennast að 
þarna voru um mistök af minni 
hálfu að ræða. Þetta er ekki í 
fyrsta sinn sem ég geri mistök og 
örugglega ekki í síðasta sinn. Ég 
tek fulla ábyrgð á því og bið máls-
hafandi menn afsökunar. Mér 
fannst leiðinlegt að ekki var haft 
samband við mig við vinnslu 
greinarinnar og mér gefinn kostur 
á að viðurkenna mistökin.

Ég hef séð Fréttablaðið gera 
mistök. Ég sá Fréttablaðið leið-
rétta mistökin daginn eftir. Þess 
vegna virði ég Fréttablaðið og 
framsetningu þeirra á fréttum líð-
andi stundar. Sá sem gerir aldrei 
neitt gerir aldrei mistök.“

Athugasemd frá Einari Bárðarsyni

Næsta plata breska popparans 
James Blunt, All the Lost Souls, 
kemur út 18. september. Fyrsta 
smáskífulagið af plötunni, 1973, er 
væntanlegt á öldur ljósvakans. 
Fékk Blunt innblásturinn að lag-
inu þegar hann dvaldi á Ibiza við 
Spán þar sem hann samdi plöt-
una.

„Ég hafði ekki verið einn í þrjú 
ár. Ég hafði sofið í tónleikarútu 
með tólf manns. Þetta var því gott 
tækifæri fyrir mig til að stoppa og 
líta í kringum mig og sjá hvað 
hafði gengið á í lífi mínu og finna 
ró í leiðinni,“ segir Blunt. Dvaldi 
hann megnið af síðasta ári á Ibiza 

þar sem hann jafnaði sig eftir 
skilnaðinn við tékknesku fyrir-
sætuna Petru Nemcovu. 

Fyrsta plata Blunt, Back to 
Bedlam, kom út árið 2004 í Bret-
landi og ári síðar í Bandaríkjun-
um. Hefur hún selst í ellefu millj-
ónum eintaka og sló lagið You´re 
Beautiful rækilega í gegn. „Ég á 
örugglega ekki eftir að selja ellefu 
milljón eintök af nýju plötunni,“ 
sagði Blunt. „Ég á góðar minning-
ar frá síðustu plötu en ég ætla ekki 
að reyna að herma eftir henni á 
neinn hátt.“

Blunt samdi plötu á Ibiza

Fyrirsætan Kate Moss er 
endanlega búin að fá nóg 
af Pete Doherty. Hún hefur 
skipt um lás á íbúðinni sinni 
og leitar að húsi.

Kate Moss hefur síðustu vikuna 
verið að leita sér að húsi í Norður-
London. Fyrir á fyrirsætan glæsi-
íbúð í sama hverfi en nú vill hún 
eignast friðsælla heimili. Það er 
ekki síst til að losna við fyrrum 
kærasta sinn, rokkarann og eitur-
lyfjasjúklinginn Pete Doherty, en 
einnig paparazzi-ljósmyndara sem 
sitja stöðugt um hana.

Kate fékk nóg af Pete á dögun-
um eftir að hann hélt framhjá 
henni með fyrirsætu frá Suður- 
Afríku. „Pete er viðbjóðslegur. 
Hann lítur út eins og snigill og 
hagar sér eins og snigill því hann 
skilur alltaf eftir sig slóð vegna 
ruglsins í kringum hann,“ mun 
fyrirsætan hafa sagt við vinkonu 
sína.

Vinkonur hennar segja í viðtöl-
um við breska fjölmiðla að sam-
bandið sé endanlega búið, Kate 
vilji ekkert með Pete lengur hafa. 
„Okkur finnst þetta frábært. Hún 
hefur kvatt þennan rokklífsstíl 
hans og er farin að hugsa um sjálfa 
sig aftur,“ sagði vinkona hennar.



Nokkrar stjörnur úr banda-
ríska sjónvarpsgeiranum 
eru væntanlegar hingað til 
lands í ágúst, þar sem þær 
munu miðla af reynslu sinni 
til íslensks sjónvarpsfólks 
á ráðstefnu á vegum fyrir-
tækisins MediaXchange.

Ráðstefnan ber heitið „Outside the 
Box“, en þar mun íslensku sjón-
varpsfólki gefast tækifæri á að fá 
innsýn í framleiðsluferli leikins 

sjónvarpsefnis í Bandaríkjunum. 
Björn Þórir Sigurðsson, dagskrár-
stjóri Skjás eins, hefur verið fyrir-
tækinu innan handar við skipu-
lagningu, og hann segir ráðstefnuna 
frábært tækifæri fyrir íslenskt 
sjónvarpsfólk. „Kvikmyndasjóður 
Íslands er að auka fjármagn til 
framleiðslu sjónvarpsefnis, svo 
þetta er tilvalið tækifæri til að 
koma með smá ferskleika inn í 
þetta umhverfi,“ sagði hann. „Við 
eigum mikið af fagfólki sem vinn-
ur við sjónvarp, en höfum kannski 
ekki haft tækifæri til að þjálfa 
okkur mikið,“ bætti hann við.

Hingað til lands kemur til að 
mynda forstjóri Scott Free Prod-
uctions, David Zucker, og rithöf-
undurinn Carol Flint, sem hefur 
skrifað og framleitt þætti á borð 
við Bráðavaktina, West Wing og 
The Unit. 
Ráðstefnan einbeitir sér að fram-
leiðsluferli leikins sjónvarpsefnis. 
„Það er kannski einna helst það 
sem hefur vantað hjá okkur. En 
með auknu fjármagni opnast nýir 
möguleikar, og ég veit að á öllum 
sjónvarpsstöðvunum er áhugi á að 
sinna þessu,“ sagði Björn. Til 

marks um það hafa sjónvarps-
stöðvarnar þrjár, Pegasus, Saga 
film og Kvikmyndamiðstöðin, 
lagst á eitt til að ráðstefnan verði 
að veruleika. 
Björn segir Bandaríkjamenn bera 
af í framleiðslu slíks sjónvarps-
efnis. „Hiklaust. Og Danir hafa til 
dæmis náð góðum árangri með því 
að stúdera þetta. Þeir hafa fengið 
þrenn alþjóðleg Emmy-verðlaun á 
síðustu árum. Sven Clausen, einn 
aðalframleiðandi þeirra, hefur til 
dæmis unnið með þessu fyrirtæki. 
Hann framleiddi Örninn, Rejse-

holdet og Krónikuna svo eitthvað 
sé nefnt. Hann er nýbúinn að koma 
hingað, og nú förum við bara beint 
í kúna,“ sagði hann sposkur. 
Ráðstefnan er opin öllum sem hafa 
áhuga á framleiðslu leikins sjón-
varpsefnis. „Þetta er hugsað fyrir 
fagfólk, en þeir sem hafa áhuga á 
að snúa sér að skrifum á sjón-
varpsefni, eru í fjölmiðlafræði eða 
ganga með einhverja hugmynd í 
maganum, eru velkomnir líka,“ 
sagði Björn. Ráðstefnan stendur 
yfir 22. til 24. ágúst.
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Gæði og gott verð.

 Óvíst er hvort Eiður 
Smári Guðjohnsen verði með í för 
þegar Barcelona heldur til æfinga-
búða í Skotlandi í dag en hann 
meiddist á æfingu með liði sínu í 
gær. Þetta var aðeins önnur æfing 
Barcelona eftir sumarfrí og að því 
er fram kemur í spænskum fjöl-
miðlum er það vinstra hnéð sem 
er enn þá að angra íslenska lands-
liðsfyrirliðann en þar varð hann 
fyrir meiðslum undir lok síðasta 
tímabils. Eiður Smári hóf æfing-
una en varð að hætta eftir nokkrar 
mínútur vegna sársauka. Svo gæti 
farið að Eiður Smári verði eftir í 
Barcelona til að fá bót meina sinna 
og fari því ekki til Skotlands. 

Thierry Henry, einn af nýju 
mönnunum í liði Barcelona, fer 
hins vegar með til Skotlands og 
mun taka þátt í æfingaleikjunum 
gegn Dundee og Hearts. Henry 
hefur ekki spilað leik frá því í 
mars vegna meiðsla en hann æfði 
af krafti með Barcelona um helg-
ina og skiptist á bröndurum með 
Ronaldinho á sinni fyrstu æfingu. 

Frank Rijkaard, þjálfari 

spænska liðsins, segir að allir leik-
menn byrji á sama stað á undir-
búningstímabilinu og fái þar tæki-
færi til að sanna sig fyrir komandi 
tímabil. „Enginn á öruggt sæti í 
liðinu. Getan er sannarlega til 
staðar en það verður að vera hung-
ur á sama tíma. Nýju leikmennirn-
ir auka samkeppnina í hópnum og 
það er af hinu góða,“ segir Rijka-
ard.

Markvörðurinn Victor Valdés 
var ánægður með liðið eftir fyrstu 
æfinguna í sumar og líst vel á þá 
viðbót sem Henry er fyrir sókn 

liðsins. „Við höfum ótrúlega leik-
menn í öllum stöðum og framlínan 
er sú besta í heimi.“

Eiður meiddist á annarri æfingunni

Ekki oft sem svona tækifæri bjóðast 

Fjölmargir Íslendingar 
komu við sögu með liðum sínum á 
Norðurlöndunum um helgina. 
Djurgården, undir stjórn Sigurðar 
Jónssonar, vann 2-1 sigur á 
meisturum Elfsborg í sænsku 
úrvalsdeildinni og er í 3. sæti. 
Sölvi Geir Ottesen spilaði fyrstu 
74 mínúturnar fyrir Djurgarden.
Stefán Gíslason lék allan leikinn 
fyrir Bröndby í Danmörku sem 
gerði 2-2 jafntefli við Nord-
sjælland og það gerði Rúrik 
Gíslason sömuleiðis fyrir Viborg 
sem tapaði 6-0 fyrir Esbjerg. Kári 
Árnason spilaði fyrir AGF sem 
tapaði fyrir OB, 0-2. 

Í norsku úrvalsdeildinni höfðu 
Kristján Örn Sigurðsson og 
Ólafur Örn Bjarnason í Brann 
góðar gætur á Veigari Páli 
Gunnarssyni og félögum í 
Stabæk. Brann vann 3-0 sigur í 
toppslagnum og er í efsta sæti 
með 29 stig en Stabæk er með 28 
stig í öðru sæti eftir leikinn í gær.  
Jóhannes Harðarson var í 
byrjunarliði Start sem tapaði 
fyrir Aalesund, 2-1. Haraldur 
Freyr Guðmundsson lék allan 
leikinn fyrir Aalesund. Þá tapaði 
Lyn fyrir Sandefjord 3-1 þar sem 
Indriði Sigurðsson spilaði allan 
leikinn en Emil Hallfreðsson 
síðasta hálftímann. 

Brann á toppinn

Spánverjinn Fernando 
Alonso sýndi og sannaði af hverju 
hann hefur orðið meistari í for-
múlu 1 síðustu tvö ár þegar hann 
tryggði sér sigur í Nurburgring-
brautinni í gær með því að taka 
snilldarlega fram úr Felipe Massa 
þegar aðeins fimm hringir voru 
eftir. Alonso og Massa höfðu háð 
einvígi um fyrsta sætið og hafði 
heimsmeistarinn betur eftir 
framúraksturinn. Kimi Raikkön-

en féll úr leik vegna bilunar og 
Lewis Hamilton komst ekki í stig-
asæti, en hann ræsti aftastur eftir 
að hafa kless bíl sínum á vegg í 
tímatökunum á laugardag.

Úrslitin í Þýskalandi juku 
spennuna í stigakeppni öku-
manna og er forskot Hamilton 
nú komið niður í tvö stig. Hamilt-
on hefur 70 stig en Alonso 68 
stig. Massa er þriðji með 59 stig 
og Raikkönen hefur 52 stig. 

Alonso sýndi snilli sína 

 „Ég hef aldrei misst trúna 
á að vinna stórmót og vissi að einn 
daginn myndu hlutirnir ganga upp 
fyrir mig. Þessi sigur skiptir mig 
öllu máli og það er ánægjulegt að 
vita til þess að í framtíðinni verð-
ur mín minnst sem sigurvegara á 
stórmóti,“ sagði hinn 35 ára gamli 
Harrington eftir mótið en hann 
hafði aldrei áður borið sigur úr 
býtum á stórmóti. Harrington 
hefur verið atvinnukylfingur í 12 
ár og unnið 13 smærri titla á ferl-
inum.

Þetta var í fyrsta sinn frá árinu 
1999 sem Evrópumaður sigrar á 
Opna breska og jafnframt í fyrsta 
sinn í 60 ár sem íri hampar sigri á 
mótinu, frá því hinn sálugi Fred 
Daly lék þann leik árið 1947.

Garcia, sem hafði leitt mótið frá 
fyrsta degi og verið með þriggja 
högga forystu fyrir lokadaginn í 
gær, fór afar illa að ráði sínu og 
var nokkuð frá sínu besta í gær. 
Hann lék hringinn á tveimur högg-
um yfir pari og var heppinn að 
komast í bráðabanann undir það 
síðasta.

Harrington hafði spilað frábært 

golf framan af degi og hafði sigur-
inn í hendi sér eftir 17. holu. Hann 
fékk hins vegar tvöfaldan skolla á 
þeirri 18. og gaf Garcia gullið 
tækifæri til að tryggja sér sigur. 

Sá spænski náði hins vegar ekki 
að setja niður 3 metra pútt og því 
þurfti að grípa til bráðabana til að 
ná fram sigurvegara.

Það varð ljóst strax á 1. holu í 

bráðabana að Harrington hafði 
sálfræðilega yfirburði gagnvart 
Garcia og náði hann strax tveggja 
högga forystu. Garcia hélt áfram 
að pútta illa á meðan Harrington 
spilaði af miklu öryggi á flötun-
um. Spánverjinn náði þó að setja 
nokkra pressu á Harrington á 
lokaholu bráðabanans en sá írski 
höndlaði pressuna og setti niður 
eins metra langt pútt fyrir sigri. 

„Ég reyndi að fara ekki fram úr 
sjálfum mér og hugsaði aðeins um 
sjálfan mig. Ég reyndi að vera 
jákvæður eftir mistökin á 18. holu 
og held að það hafi skipt sköpum í 
bráðabananum. Ég náði alltaf að 
halda ró minni,“ sagði Harrington.

Tiger Woods, sigurvegari móts-
ins síðustu tvö ár, lék á pari í gær 
og náði aldrei að blanda sér í slag 
efstu manna. Hann endaði í 12.-18. 
sæti á alls tveimur höggum undir 
pari. „Ég er vonsvikinn en hef 
samt notið þess að spila á mótinu. 
Teighöggin urðu mér að falli í þetta 
sinn,“ sagði Tiger. „Púttin voru í 
góðu lagi lengst af en ég fann 
aldrei taktinn í upphafshöggun-
um.“

Padraig Harrington frá Írlandi vann dramatískan sigur á Opna breska meistaramótinu í golfi í gær eftir 
spennuþrunginn bráðabana við Spánverjann Sergio Garcia, sem fór illa að ráði sínu á lokasprettinum   
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 David Beckham spilaði 
síðustu 12 mínúturnar þegar Chel-
sea lagði LA Galaxy af velli í 
æfingaleik í Los Angeles í gær. 
John Terry skoraði eina markið í 
leik sem þótti ekki mikið fyrir 
augað. 27 þúsund áhorfendur á 
Home Depot vellinum í LA hylltu 
Beckham þegar hann kom inn á og 
í hvert sinn sem hann snerti bolt-
ann var honum ákaft fagnað. 

„Þetta var yndislegt og ég er 
stoltur og hrærður yfir þeim við-
tökum sem ég fékk. Andrúmsloft-
ið var engu líkt,“ sagði Beckham 
eftir leikinn. 

Beckham var ekki mikið í 
boltanum þann tíma sem hann 
spilaði og sagðist hann ekki hafa 
verið leikfær. „Ökklinn er bólg-
inn og ég hef ekki æft í nokkr-
ar vikur. En ég vildi hins 
vegar taka þátt í þessum 
leik,“ sagði hann. 

Jose Mourinho sagði 
frammistöðu Galaxy hafa 
komið sér á óvart. „Þeir veittu 
okkur virkilega harða keppni og 
ég held að leikmennirnir hafi vilj-
að sýna Beckham að liðið er gott.“

  „Ég lít ekki á mig sem 
fatlaðan einstakling. Það er ekkert 
sem ófatlaðir geta sem ég get ekki 
gert,“ segir hinn 20 ára gamli Pist-
orius, sem haft hefur mikla yfir-
burði í sínum flokki á meðal fatl-
aðra síðustu misseri og meðal 
annars sett 26 heimsmet í 100, 200 
og 400 metra hlaupi. Pistorius 
telur sig eiga mesta möguleika á 
að ná árangri á meðal almennra 
hlaupara í 400 metra vegalengd-
inni og hefur því lagt mesta 
áherslu á hana. 

Báðir fætur Pistorius voru fjar-
lægðir þegar hann var 11 mánaða 
gamall vegna fæðingargalla sem 
ollu því að kálfabein hans uxu ekki 
rétt. Alla sína ævi hefur hann  því 
stuðst við gerviútlimi og á frjálsí-
þróttavellinum hleypur hann um á 
sérhönnuðum hlaupafótum frá 
Össuri sem vegna lögunar sinnar 
eru gjarnan kenndir við „Cheetah“, 
eða blettatíg. 

Pistorius hefur síðustu vikur 
barist fyrir leyfi frá Alþjóða 
frjálsíþróttasambandinu, IAAF, til 
að keppa á Ólympíuleikunum í 
Peking á næsta ári. Það hefur 
tekið hann langan tíma að fá 

hljómgrunn inann  IAAF en á síð-
ustu vikum hefur heldur verið að 
rofa til og í síðustu viku mættu 
sérfræðingar á vegum sambands-
ins til Rómar og sáu Pistorius 
keppa í almennu 400 metra hlaupi. 
Þar voru allar hans hreyfingar og 
tækni rannsakaðar ítarlega með 
það að markmiði að sjá hvort hann 
njóti einhvers forskots umfram 
ófatlaðra hlaupara. 

Pistorius kom síðastur í mark í 
hlaupinu á 47,65 sekúndum en 
vegna þess að hann hljóp út fyrir 
brautina var tími hans ekki tekinn 
gildur. Athygli vakti að Pistorius 
mældist hraðari á síðari 200 metr-
um hlaupsins en þeim fyrri, sem 
þykir afar óvenjulegt. Þykir það 
ýta undir vangaveltur um að Pist-
orius eigi auðveldara en aðrir með 
að halda út heilt hlaup á svipuðum 
hraða og þreytist síður í fótunum.
Sjálfur segist Pistorius ekki í nein-
um vafa; hann hafi alls ekki for-
skot á ófatlaða og þvert á móti mun 
aldrei verða til gervifótur sem sé 
„betri“ en hinn náttúrulegi fótur. 
„Ef hlaupafæturnir veita mér eitt-
hvert forskot, af hverju hafa þeir 
sem glíma við sömu fötlun og ég 
ekki sama forskot?“ segir Pistori-
us og vísar þannig í ótvíræða yfir-
burði sína í spretthlaupum þeirra 
sem vantar á báða fætur. Félaga-
samtök sem tengjast íþróttum fatl-
aðra hafa gagnrýnt IAAF harðlega 
fyrir afstöðu sína í málinu og hafa 
lýst því yfir að sambandið hafi for-
dóma gagnvart fötluðum íþrótta-
mönnum. Talsmenn IAAF vísa því 
algjörlega á bug. 

„Þetta er ekki eins einfalt og 
Pistorius vill láta. Hlaupafæturnir 
eru hannaðir til að gera hann fljót-
an. Við óttumst að hann komist í 
aðstæður líkt og í formúlu 1 þar 
sem hann fer einfaldlega til fram-
leiðanda síns og segir:  „Gerið mig 
hraðari.“ Það þarf að kanna allar 
hliðar málsins áður en hann fær 

leyfi til að keppa í almennum 
flokki,“ segir Nick Davies, tals-
maður, IAAF.

Til að komast á ÓL þarf Pistori-
us að hlaupa á 45,9 sekúndum fyrir 
júlí á næsta ári, auk þess að fá 
leyfi frá IAAF. Hans besti tími er 
46,34 sekúndur en til samanburð-

ar er heimsmetið í greininni 43,18 
sekúndur. „Ég tel mig geta náð 
þessum lágmörkum og ætla að 
gera mitt allra besta til að ná þeim. 
Vonandi mun þá draumurinn um 
Ólympíuleikana rætast,“ segir 
Pistorius.

Suður-afríski spretthlauparinn Oscar Pistorius á þann draum heitastan að keppa á Ólympíuleikunum. Á 
hann vantar hins vegar báða fætur fyrir neðan hné og því hleypur hann um á sérhönnuðum gervihlaupa-
fótum frá Össuri. IAAF kannar nú hvort leyfa eigi Pistorius að keppa með ófötluðum hlaupurum. 
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Fær Pistorius að keppa í almennum flokki?

Venjulegir fætur í  samanburði við fætur Pistorius

1. Fótur lendir á jörðu

Venjulegur
hlaupari reynir
á alla vöðva fótsins 
og dreifir orkutapi

2. Spyrnustaða

3. Ræsing:

Áreynsla á
rassvöðva

Gervifætur Pistorius 
pressast saman og 
taka orku frá lærvöðva.

Lærvöðvi

Kálfi

Tindur

Fótur: Blanda
kolefna

Hólkur Tími (sekúndur)

400mKeppni 200m 100m

Oscar Pistorius, sem hleypur á tveimur gervifótlimum, gerð-
um úr kolefnistrefjum, hefur hug á að keppa á meðal þeirra
sem glíma ekki við fötlun. Alþjóða frjálsíþróttasambandið
rannsakar hvort gervilimirnir veiti Pistorius ósanngjarnt forskot.

Beckham hrærður yfir viðtökunum 

Sænski landsliðsmaðurinn 
Freddie Ljungberg hefur skrifað 
undir samning við Íslendingaliði 
West Ham og mun Eggert Magnús-
son hafa pungað út þremur 
milljónum punda fyrir sænska 
landsliðsmanninn.

Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
hafði tilkynnt Ljungberg að hann 
væri ekki inni í framtíðaráætlun-
um sínum með liðið. Eggert var 
ekki lengi að hafa samband við 
sænska miðjumanninn enda ljóst 
að hann mun reynast West Ham 
umtalsverður liðstyrkur.

Eggert kaupir 
Ljungberg

Guðrún Erla Hilmars-
dóttir, fyrirliði íslenska stúlkna-
landsliðsins, mun ekki leika 
meira með liðinu á Evrópumóti U-
19 ára landsliða. Guðrún Erla 
tognaði á ökkla í leiknum gegn 
Danmörku á föstudagskvöld og 
gengur um á hækjum. Um tíma 
var haldið að hún væri jafnvel 
ökklabrotin, en svo er ekki. 

Íslenska liðið hefur tapað 
báðum leikjum sínum. Liðið 
leikur sinn þriðja og síðasta leik í 
riðlakeppninni gegn Þýskalandi í 
dag en þýsku stelpurnar hafa 
þegar tryggt sér sæti í úrslita-
keppni.

Spilar ekki meira

 Eiður Smári Guðjohnsen 
var í gær enn á ný orðaður við 
sölu frá Barcelona til félags í 
ensku úrvalsdeildinni. Daily Mail 
og fleiri blöð segja frá því að sést 
hafi til Eiðs Smára í Manchester í 
síðustu viku þar sem hann 
skoðaði íbúðir í borginni. Þykir 
það gefa sterklega til kynna að 
hann sé á förum til meistara 
Manchester United eða 
Manchester City. 

Observer, eitt af virtari blöðum 
Bretlands, vitnar í heimildar-
mann sem er náinn íslenska 
landsliðsfyrirliðanum og segir 
hann mjög áhugasaman fyrir því 
að fara til West Ham. Þá er einnig 
haft eftir heimildarmanni innan 
Barcelona að Eggert Magnússon 
og félagar hafi „þörfina og 
peningana til að fá Eið Smára til 
sín“.

Ekki náðist í Arnór Guðjohn-
sen, föður og umboðsmanns Eiðs, 
né Eggert Skúlason, talsmann 
hans, í gær til að bera undir þá 

Orðaður við 
þrjú félög í gær

Mexíkóski sóknarmaður-
inn Giovanni dos Santos hjá 
Barcelona er við það að hljóta 
spænskan ríkisborgararétt, að því 
er forseti félagsins Joan Laporta 
segir. Leikmaðurinn, sem er 18 
ára, þykir gríðarlega efnilegur en 
hefur ekki komist inn í aðallið 
Barcelona til þessa vegna 
fjöldatakmarkana á leikmönnum 
utan Evrópu. Aðeins fjórir slíkir 
leikmenn mega vera í hópnum 
hverju sinni. 

Líklegt má telja að Giovanni fá 
tækifærið með Barcelona um leið 
og hann er orðinn spænskur. 
Myndi það þýða enn harðari 
samkeppni fyrir Eið Smára 
Guðjohnsen í baráttunni um sæti 
í framlínu liðsins.

Verður spænskur 
ríkisborgari
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Samkenndin er ótrúlega

sterk enda mjög margir

sem eiga von á sér.

VERÐ FRÁ

2.368 KR.



Ævintýralegar sælkerabúðir

Prófaðu ljúffenga ýsurétti á tilboði.

Sælkerabúðir Gallerí kjöts og Fiskisögu: Dalvegur 4, Tjarnarvellir 15, Búðakór 1, Grensásvegur 48
Sælkerabúðir Fiskisögu: Hamraborg 14a, Skipholt 70, Höfðabakki 1, Nesvegur 100 Sundlaugarvegur 12, Háaleitisbraut 58-60, Ægisbraut 29, Akranesi

Tilboðsverð aðeins

1.190.-kr/kg

Tilboðið gildir út vikuna.

Ýsa í Toscanasósu.

Ýsa í Karrýkóríandersósu.

Ýsa í Humarkoníakssósu.

Nöldurseggur hefði átt að keppa
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ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Njóttu dagsins
- taktu flugið

Aðeins nokkur skref á Netinu og þú ferð á loft

Það getur ekki verið auðveldara.
Þú bókar flugið á flugfelag.is þar sem 
þú finnur ódýrustu fargjöldin og að 
auki frábær tilboð.

Njóttu dagins, taktu flugið 

og smelltu þér á flugfelag.is

flugfelag.is
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„Það verður búið að skreyta 
Laugaveginn þegar ég kem heim,“ 
segir kvikmyndatökumaðurinn 
Óttar Guðnason. Hann er nú loks-
ins kominn til Berlínar þar sem 
undirbúningur fyrir hasarmynd-
ina Stopping Power er kominn á 
fullt. Leikstjóri myndarinnar er 
enginn annar en hinn hollenski 
Jan de Bont sem sjálfur hóf feril 
sinn í kvikmyndatökustólnum. 

Þótt enn sé rúmur mánuður þar 
til eiginlegar tökur hefjast hefur 
Óttar nóg fyrir stafni. Samkvæmt 
kvikmyndatímaritinu Variety 
hyggst de Bont tjalda öllu til og 
hefur Stopping Power verið lýst 
sem „51 mínútu eltingarleik þar 
sem bílar, einkaþotur, orrustuþot-
ur og þyrlur koma við sögu,“ svo 
vitnað sé í kvikmyndabiblíuna 
Variety. Óttar getur að einhverju 
leyti tekið undir þessi orð og við-
urkennir að hann sé með fiðring í 
maganum. „Þetta er alveg gríðar-
leg áskorun fyrir mig en um leið 
ákaflega spennandi,“ segir Óttar 
og bætir því við að í ljósi fortíðar 
de Bont sem kvikmyndatöku-
manns sé eilítið meiri pressa á 
hann að standa sig. Kvikmynda-
tökumaðurinn segist þó vera 
hvergi banginn þótt hann eigi 
eftir að vera á fleygiferð á lofti og 
láði enda sé de Bont búinn að velja 
í kringum sig marga af fremstu 
áhættuleikstjórum heims. „Þetta 
verður allt eins öruggt og hugsast 
getur.“

Stórleikarinn John Cusack er 
eini leikarinn hingað til sem stað-
fest hefur verið að leiki í mynd-
inni. Hann mun fara með hlutverk 
venjulegs fjölskylduföður sem 
verður fyrir því að húsbílnum 
hans er rænt í miðborg Berlínar 
með dóttur hans innanborðs. Tvö 
önnur stórnöfn hafa verið nefnd í 
tengslum við myndina en Óttar 
vildi lítið tjá sig um það mál.

Meira en ár er liðið síðan Óttar 
var ráðinn til verksins en síðan 
var myndinni frestað um óákveð-

inn tíma. Kvikmyndatökumaður-
inn sagðist vera feginn að boltinn 
skyldi vera farinn að rúlla. 

„Maður hefur verið með þetta 

aftan í hnakkanum allan þennan 
tíma og nú bíður maður bara eftir 
því að komast í gírinn af fullum 
krafti.“
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Erfidrykkjur
Smurt brauð

Kaffihlaðborð

„Ég hlusta á Guns’n Roses, Red 
Hot Chili Peppers og Justin 
Timberlake. Stundum hlusta ég 
á útvarpið, en ef það er eitthvað 
væmið þá skipti ég um stöð.“

„Við lentum hérna 7. júlí og förum 
28. til New York,“ segir Brynja 
Björk Garðarsdóttir, blaðamaður á 
Mannlífi og fyrrum þáttastjórnandi 
á sjónvarpsstöðinni Sirkus. Ólíkt 
þeirri ímynd sem var kynnt í sjón-
varpsþættinum fræga um næturlíf-
ið í Reykjavík er Brynja fjarri 
öllum skarkala borgarlífsins. Hún 
er nefnilega í Perú og var stödd í 
litlum bæ sem heitir Olliantaytam-
bo ásamt kærastanum sínum, leik-
stjóranum Guðjóni Jónssyni og 
fjölskyldu hans. „Um leið og við 
lentum fórum við til Amazon-skóg-
anna og vorum þar í nokkra daga 
en héldum síðan upp í Andesfjöll-
in,“ segir Brynja en dvölin í frum-
skógum Suður-Ameríku dró dilk á 
eftir sér því í fjögur þúsund metra 

hæð veiktist Guðjón heiftarlega. 
„Hann fékk einhverja moskító-
flensu og alveg hrikalega háan hita. 
Þetta var alveg skelfilegt en honum 
er eitthvað að líða betur. Við erum 
því á leiðinni til Cuscon og ætlum 
að fá sýklalyf þar,“ segir Brynja.

Ferðalag hersingarinnar er ævin-
týrum blandið en þau hafa gist í 
tjöldum í bæði Amazon-skógunum 
og Andesfjöllunum. Brynja tekur 
þó skýrt fram að þau fái einnig 
tækifæri til að láta þreytuna líða úr 
sér á hótelum. Að sögn Brynju fékk 
hún hálfgert menningarsjokk þegar 
hún kom til þessa fátæka lands. „Ég 
hef aldrei séð fólk lifa svona 
fábrotnu lífi eins og hérna í Andes-
fjöllunum. Hérna hafa krakkarnir 
varla séð sjónvarp og við leyfðum 

þeim að hlusta á iPodinn okkar sem 
þeim þótti mikið tækniundur,“ segir 
Brynja Að sögn Brynju er veður-
farið uppi í fjöllunum ekkert ólíkt 
því sem gerist á Íslandi. En þrátt 
fyrir að þau hafi verið vel búin 
íslenskum fatnaði dugði það ekki til 
gegn kuldanum í háloftunum. „Við 
vorum voðalega kokhraust og héld-
um að þetta væri nú ekki verra en 
íslensk útilega. Eftir eina nótt 
neyddumst við hins vegar til að 
kaupa okkur bæði ullarpeysur, vett-
linga, húfur og síðar nærbrækur,“ 
segir Brynja.

Brynja Björk á ævintýraslóðum í Perú

„Okkur hafa borist þó nokkrar til-
lögur en það hefur ekki enn verið 
valið í liðið. Einhver nöfn hafa þó 
borið oftar á góma en önnur,“ segir 
Valgerður Guðmundsdóttir, menn-
ingarfulltrúi Reykjanesbæjar. 
Eins og fram hefur komið í Frétta-
blaðinu hyggst Sjónvarpið endur-
vekja spurningakeppni 24 stærstu 
sveitarfélaganna í haust en sam-
bærilegir þættir nutu mikilla vin-
sælda í lok níunda áratugar síð-
ustu aldar á RÚV og síðar Stöð 2. 
Reykjanesbær reið á vaðið og aug-
lýsti eftir tilnefningum í keppnis-
liðið og hyggst sveitarfélagið aug-
ljóslega koma vel undirbúið til 
leiks. „Við veljum tvo og sendum 
síðan nokkrar tilnefningar að 
þessum „fræga“ og „skemmti-
lega“ sem síðan Sjónvarpið velur,“ 
segir Valgerður.

Valgerður segist ekki hafa haft 
fregnir af því að önnur sveitarfé-
lög séu farin að þreifa fyrir sér og 
segir skýringanna kannski að leita 
að í Reykjanesbæ búi heill her af 
vitringum sem gæti vel spjarað 
sig í svona keppni. „Annars líst 
mér bara vel á þetta og það er allt-
af gaman að taka þátt í einhverju 
svona sem gæti líka virkað sem 
jákvæð kynning á bæjarfélaginu,“ 
segir Valgerður. Menningarfull-
trúinn sagðist ekki eiga neinn 
óskamótherja en viðurkennir að 
óneitanlega yrði forvitnilegt ef 
Reykjanesbær myndi mæta Akra-
nesi í ljósi uppþota sem urðu eftir 
leik Keflavíkur og ÍA. „Þetta gæti 
orðið eldfimur og viðkvæmur bar-
dagi en um leið opnast möguleikar 
á ljúfsárri hefnd fyrir okkur,“ 
segir Valgerður í léttum dúr.

Keppni við Akranes gæti orðið ljúfsár hefnd

Auglýsingasími

– Mest lesið
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- Lifið heil

Ef tímatal okkar væri miðað við 
Miklahvell væri býsna erfitt 

að setja á sig ártöl úr mannkyns-
sögunni. Til dæmis að muna að 
Kristur fæddist árið 13699999993 
og Múhameð flýði frá Mekka til 
Medína árið 13699998615 og Ísland 
varð lýðveldi árið 13999998056. 

sem trúa þeirri sköpunar-
sögu að Miklihvellur hafi verið 
upphaf alls hafa það fyrir satt að 
þessi merkilegi atburður hafi átt 
sér stað fyrir 13,7 milljörðum 
árum. Sá ágæti bókstafstrúarmað-
ur James Ussher biskup yfir 
Írlandi reiknaði hins vegar út að 
það sem við köllum Miklahvell (en 
hann sköpun heimsins) hefði haf-
ist nokkru síðar, eða sunnudaginn 
23. október árið 4004 f. Kr.

finnst erfitt að muna 
ártöl, jafnvel þótt sjaldan sé um 
meira en fjögurra stafa tölur að 
ræða. Flestir tengja ártöl við fólk 
eða atburði. Forn-Rómverjar mið-
uðu við konsúla sína en þeir höfðu 
vit á að láta fólk ekki sitja lengi í 
háum embættum. Árið 44 f.Kr. hét 
samkvæmt þeirra tímatali Árið 
sem Gaius Julius Caesar og Mar-
cus Antonius voru konsúlar.

miðum tímatal okkar við fæð-
ingu Krists og segjum að núna sé 
árið 2007. Svo höfum við ýmsa 
atburði til að minna okkur á merki-
leg ártöl sem allir kunna svo sem 
1914, 1918, 1939, 1944, 1945 og svo 
framvegis. Og svo hleður hver 
einstaklingur sér minnisvörður úr 
persónulegum atburðum. Árið 
sem ég fæddist, datt í Tjörnina, 
fermdist, kynntist maka mínum 
og þar fram eftir götunum.

að glöggva sig á hvað tímanum 
líður er hægt að tengja við eitt-
hvað sem er tímanna tákn. „I 
Wanna Hold Your Hand“ með 
Bítlunum kom út í nóvember 1963. 
Aðdáendur James Bonds muna að 
Sean Connery var Bond á árunum 
1962-67, (+1971), George Lazenby 
(sem aldrei skyldi verið hafa) árið 
1969, Roger Moore 1973-1985, 
Timothy Dalton 1987-89, Pierce 
Brosnan 1995-2002 og núna er 
veldistími Daníels Craigs sem 
hófst árið 2006.

sem yngri eru fara út í lífið 
með það á bakvið eyrað að Harry 
Potter-tímabilið mikla hófst í júlí 
1997 – og lauk í júlí 2007. Og svo 
segir fólk að það sé erfitt að muna 
ártöl!

Að muna ártöl


