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Stoðtækjafyrirtækið Össur vinnur til alþjóðlegra verð-launa fyrir tækninýjung ogvekur heimsathygli fyrir. 
„Proprio foot er fyrsti gerviökkl-inn sem býr yfir gervigreind, enhingað til hafa þeir verið hlut-lausir ef svo má að orði komast,“segir Heiðrún Gígja Ragnars-dóttir hjá stoðtækjafyrirtækinuÖssuri.
Heiðrún hefur haft yfirumsjón með hönnun og þróun ökklans,sem hefur þegar vakið heimsat-hygli og unnið til gullverðlaunaMedical Design ExcellenceAwards og Best Of What’s NewIn Personal Health verðlaun Pop-ular Science. Er þá óupptalinítarleg umfjöllun í tímaritinuNew York Times.„Í stuttu máli sagt hefurökklinn innbyggða nema sem skynja umhverfið og aðlaga hannsvo að þörfum notandans, meðþeim afleiðingum að stýrð hreyf-ing á sér stað,“ útskýrir Heiðrún. „Hann stillir sig þannig í heppi-lega gráðu miðað við yfirborðiðsem gengið er á, hvort sem geng-ið er upp eða niður brekku, stiga eða á jafnsléttu.Í síðastnefnda tilvikinu lyftirökklinn líka upp tánum, þegarfætinum er sveiflað fram á við. Notandinn er því ólíklegri til að reka tærnar í. Eins og stundumvill verða með aðrar gerðir gervi-ökkla, þar sem þá skortir annaðhvort ákveðinn sveigjanleika eðahættir til að síga niður vegna of mikillar þyngdar.“Þar fyrir utan segir Heiðrúnökklann stilla sig eftir skóm eðaskóleysi notandans. Hann skynj-ar meira að segja hvort viðkom-andi er í íþrótta- eða spariskóm.Allt þetta sé afar mikilvægt svogönguálagið verði ekki of mikiðVanstilltir ger ili i
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Áttu dýrmæt
tæki ?
Explorer töskur erufullkomin vörn.

Þær eru vatnsheldar,höggþéttar og til íýmsum stærðum.

Auglýsingasími

Fá verðlaun fyrir 
ökkla sem hugsar

 „Til viðbótar við þær upp-
götvanir sem við kynnum núna 
eru ótrúlegir hlutir að koma út úr 
okkar rannsóknum. Á næstu miss-
erum verða kynntar rannsóknir 
sem eru geysilega spennandi, 
sumar praktískar en aðrar dálítið 
ógnvekjandi“, segir Kári Stefáns-
son, forstjóri Íslenskrar erfða-
greiningar (ÍE). 

Fyrirtækið og samstarfsaðilar, 
kynntu í gær tvær aðskildar rann-
sóknir sem hafa annars vegar leitt 
til uppgötvana á erfðaþáttum sem 
auka áhættu á gáttatifi, sem er 
algeng orsök heilablóðfalls. Hins 
vegar hefur fyrirtækið uppgötvað 
erfðabreytileika sem tengjast 
auknum líkum á blöðruhálskirtils
krabbameini.

Greiningarpróf sem byggt er á 
uppgötvun erfðabreytileika sem 
auka hættu á gáttatifi var sett á 
markað í gær. Greiningarpróf 
byggt á rannsóknum ÍE á krabba-
meini í blöðruhálskirtli kemur á 
markað innan fárra mánaða. 
Krabbameinið er eitt helsta heil-
brigðisvandamál Vesturlanda og 

veldur fleiri dauðsföllum meðal 
karla en nokkuð annað krabba-
mein, að lungnakrabbameini und-
anskildu. ÍE greindi frá því árið 
2006 að fundist hefði mikilvægur 
áhættuþáttur. Sú uppgötvun var 
mjög mikilvæg frá læknisfræði-
legu sjónarmiði vegna þess að 
helstu þekktu áhættuþættirnir 
voru þá aldur, fjölskyldusaga og 
kynþáttur. Uppgötvun ÍE nú teng-
ist tveimur nýjum breytileikum á 
öðrum litningi sem auka líkur á 
þessu skæða krabbameini. 

„Fyrri uppgötvanir okkar fjöll-
uðu um erfðavísa í litningi 8 sem 
auka líkur á þessu krabbameini“, 
segir Kári. „Nú erum við búin að 
finna tvo aðra erfðavísa í litningi 
17. Þegar þetta er lagt saman þá 
erum við komin með erfðabreyti-
leika sem skýra í kringum helm-
inginn af öllum tilfellum krabba-
meins í blöðruhálskirtli. Það er 
býsna gaman að segja frá því. 
Einnig að við erum að vinna grein-
ingartæki sem ég reikna með að 
verði komið á markað í lok þessa 
árs.“

Helmingur 
krabbameins-
tilfella skýrður
Uppgötvanir Íslenskrar erfðagreiningar skýra helm-
ing tilfella blöðruhálskirtilskrabbameins. Tvær nýjar 
rannsóknir fyrirtækisins voru kynntar í gær.

Leikprufur 
í London

Skrifar framhalds-
sögu um fótbolta

 Margir lögðu land 
undir fót um helgina og erilsamt 
var hjá lögreglu um land allt. 
Helgin gekk þó stórslysalaust 
fyrir sig.

Þung umferð var í nágrenni 
höfuðborgarinnar, á Suður- og 
Vesturlandsvegi, seinni partinn í 
gær en ekki mynduðust langar 

bílaraðir. Þá var að sögn lögreglu 
lítið um hraðakstur og engin 
alvarleg umferðarslys urðu.

Nokkrar bæjarhátíðir voru 
haldnar um helgina og þar fór 
allt vel fram. Ein líkamsárás kom 
til kasta lögreglu á Humarhátíð á 
Höfn í Hornafirði og er hún í 
rannsókn.

Lítið um óhöpp 

 Skortur hefur verið á rekaviði undanfarin 
ár og er mjög farið að ganga á áður myndarlegar 
birgðir margra rekaviðarhöndlara. Sigursteinn 
Sveinbjörnsson í Litlu-Árvík á Ströndum segist 
finna mikið fyrir rekaviðarskortinum, þótt ekki hafi 
hann hækkað verðið í þurrðinni.

„Það hefur ekki nema um tíu drumba rekið á fjöru 
hjá mér í vetur, miðað við nokkur hundruð á sama 
tíma þegar mest lét. Svona hefur þetta verið 
undanfarin ár,“ segir Sigursteinn.

En græðgin heltekur ekki Sigurstein þegar lítið 

rekur. „Ég hef selt unninn fermetra af lerki á 2.000 
til 2.500 krónur og furuna á tólf til fimmtán 
hundruð. Maður hefur nú ekkert hækkað það þótt 
lítið sé til.“ Sigursteinn segist ekki viss um hvað 
valdi sveiflum sem þessum. „Ætli þeir séu ekki bara 
farnir að passa sig á að missa minna,“ segir hann og 
á við síberísku timburflutningamennina sem þakka 
má stærstan hluta þeirra drumba sem rekur á 
Íslandsstrendur.

Hann segist hafa safnað góðum birgðum í gegnum 
árin, en þær séu óðum að ganga til þurrðar. 



Bifhjólamaður var 
stöðvaður fyrir ofsaakstur 
innanbæjar í Grindavík aðfarar-
nótt sunnudags. Maðurinn ók á 
133 kílómetra hraða þar sem 
hámarkshraði er 50 kílómetrar á 
klukkustund.

Maðurinn á von á hárri sekt 
því auk þess að aka allt of hratt 
kom í ljós að hann hafði ekki 
bifhjólaréttindi. Hann þarf því 
að greiða um 130 þúsund krónur 
í sekt og missir að líkindum 
ökuréttindi sín í þrjá mánuði. 

Þá var erlendur ferðamaður 
stöðvaður á Reykjanesbraut í 
gærmorgun. Sá ók á 137 kíló-
metra hraða og yfirgefur því 
landið með 90 þúsund króna sekt 
í farangrinum.

Réttindalaus á 
ofsahraða

 Hópur unglinga var 
rekinn af tjaldsvæðinu á Hellis-
hólum í Fljótshlíð á laugardag 
eftir ólæti og ölvun. 

Rúmlega fimmtíu ungmenni 
höfðu tjaldað á Hellishólum og 
þegar leið á föstudagskvöldið fór 
að bera á mikilli ölvun. Til 
slagsmála kom og einn ungling-
anna keyrði drukkinn út í á. 
Umsjónarmaður tjaldsvæðisins 
reyndi að skakka leikinn en þá 
réðust ungmennin á hann. Hann 
slasaðist ekki í árásinni. 

Lögreglan á Hvolsvelli var 
kölluð á staðinn og var ungmenn-
unum gert að yfirgefa tjaldsvæð-
ið um leið og rynni af þeim.

Gerðu aðsúg að 
umsjónarmanni

Júlíus, er eitthvað fleira í 
spilunum?

Breska lögreglan 
gerði húsleit í byggingum í grennd 
við Glasgow í Skotlandi og á Mið-
Englandi í gær og tóku fimmta 
manninn fastan í leitinni að þeim 
sem grunaðir eru um að hafa tengst 
bíl-árásinni á flugstöð Glasgow-
flugvallar og bílsprengjutilræðin 
sem koma tókst í veg fyrir í Lund-
únum. Einni af flugstöðvarbygg-
ingum Heathrow-flugvallar var 
lokað í gærkvöld vegna grunsam-
legs pakka sem þar fannst.

Hryðjuverkaógnin sem Bretar 
standa frammi fyrir er „langvar-
andi og stöðug,“ sagði Gordon 
Brown forsætisráðherra í sjón-
varpsávarpi til þjóðarinnar. Það er 
ljóst, sagði hann, að „við erum, 
almennt séð, að fást við fólk sem 
tengist al-Kaída.“ 

Á föstudag tókst lögreglu að 
hindra samræmd sprengjutilræði í 
miðborg Lundúna, þegar sjúkra-
flutningamenn urðu varir við reyk 
koma frá Mercedes Benz-bifreið 
sem lagt hafði verið fyrir utan fjöl-
sóttan næturklúbb. Í ljós kom að 
bíllinn var hlaðinn sprengiefni. 
Fáeinum stundum síðar fannst 
annar Benz fylltur sams konar 
sprengiefni.

Og á laugardag óku tveir menn 
Cherokee-jeppabifreið i ljósum 
logum á inngang flugstövarbygg-
ingarinnar á Glasgow-flugvelli. 

Peter Clarke, yfirmaður hryðju-
verkavarnadeildar bresku rann-
sóknarlögreglunnar Scotland Yard, 
sagði í gær að æ skýrari tengsl 
væru að koma í ljós milli árásarinn-
ar í Glasgow og sprengjubílanna í 
Lundúnum. Lögreglan hefði nú 
þegar orðið margs vísari um þá 

sem hlut hefðu átt að máli. 
Hann sagði hins vegar að það 

gæti tekið margar vikur að safna 
sönnunargögnum úr öryggis-
myndavélum.

Viðbúnaðarstig vegna hryðju-
verkahættu var hækkað í efsta stig 
í Bretlandi í gær. 

Jacqui Smith innanríkisráðherra 
sagði eftir fund með æðstu mönnum 
öryggismála í landinu að þjóðin 

myndi ekki láta hryðjuverkamenn 
beygja sig. Hún hvatti almenning 
til að vera á varðbergi.

Mennirnir tveir úr árásinni í Glas-
gow voru í haldi lögreglu, annar 
þeirra með alvarleg brunasár á 
sjúkrahúsi. 

Götu við sjúkrahúsið var lokað í 
gær á meðan lögregla sprengdi 
grunsamlega bifreið. Engin sprengi-
efni fundust þó.

Fimm handtökur í 
hryðjuverkarannsókn
Breska lögreglan handtók í gær fimmta manninn í tengslum við rannsóknina á 
tilraununum til hryðjuverka í Glasgow og Lundúnum. Sterkar vísbendingar sagðar 
um tengsl á milli þeirra. Hæsta viðbúnaðarstig vegna hryðjuverkahættu í gildi. 

Vladimír Pútín 
Rússlandsforseti kom í gær-
kvöld til Kennebunkport í 
Maine, þar sem hann hitti 
George W. Bush Bandaríkjafor-
seta í sumarhúsi í eigu George 
Bush eldri. Vonir stóðu til að hið 
nána andrúmsloft sem fundar-
staðurinn skapaði auðveldaði 
leiðtogunum að leysa úr þeim 
vaxandi ágreiningi sem orðið 
hefur vart við á milli ríkis-
stjórna beggja landa á síðustu 
mánuðum og misserum. 

Við brottförina frá Moskvu 
gat Pútín þess hve „vinsamleg“ 
persónuleg tengsl sín væru við 
Bush, og það ætti að lofa góðu 
um að fundurinn yrði árangurs-
ríkur. 

Forsetar rækta 
vinskapinn

Boeing 767 
breiðþota frá bandaríska flugfé-
laginu Delta nauðlenti á Keflavík-
urflugvelli í gær. Vélin var á leið 
frá Þýskalandi til Bandaríkjanna 
með 225 farþega. Hún missti afl á 
öðrum hreyflinum þegar hún var 
nálægt Íslandi og því var tekin 
ákvörðun um að lenda henni í 
Keflavík. Þar lenti hún um 
hálfþrjú á einum hreyfli. 

Önnur vél frá Delta átti að 
koma til Keflavíkur í gærkvöldi 
til að sækja farþegana og var 
þeim boðið í skoðunarferð í Bláa 
lónið á meðan á biðinni stóð.

Breiðþota lenti 
á einum hreyfli

 „Fyrsta hugsun mín, þegar ég fór þarna fram af, 
var sú að nú hlyti ég að vera dauður. Þegar ég lenti í 
gilinu og áttaði mig á því að ég var á lífi byrjaði ég á 
því að rífa af mér bakpokann og leita að símanum 
mínum. Þá kom í ljós að síminn var dauður og þá fór 
ég að verða svolítið hræddur um að ég ætti eftir að 
deyja löngum og kvalarfullum dauðdaga því enginn 
myndi finna mig,“ segir Brandur Þorgrímsson, sex-
tán ára Aðaldælingur sem steyptist á reiðhjólinu sínu 
11 metra fram af brúnni við Laxárvirkjun á föstu-
dag.

Brandur lá í gilinu í nokkurn tíma og bisaði við að 
koma símanum í lag. Þegar það tókst hringdi hann í 
móður sína sem hringdi á sjúkrabíl og lét starfsmenn 
virkjunarinnar vita. 

„Ég er afar þakklátur öllum þeim sem hjálpuðu 
mér. Ég slapp líka ótrúlega vel. Ég er bólginn alls-
staðar á líkamanum en braut engin bein nema í oln-
boga og þumli,“ segir Brandur sem telur jafnvel að 
æðri máttarvöld hafi gripið í taumana og komið sím-
anum í lag. „Síminn minn var í raun ónýtur þegar ég 
lenti í gilinu en mér tókst samt að hringja þetta eina 
símtal. Hann dó aftur strax eftir það og það hefur 
ekki kviknað á honum síðan,“ segir Brandur. 

Brandur vonast til að geta mætt aftur til vinnu 
sinnar í Laxárvirkjun fljótlega en segist ætla að leiða 
hjólið yfir brúna framvegis. 

Hélt ég hlyti að vera dauður

 Skógarkerfill hefur breitt 
verulega úr sér hér á landi undan-
farið og hefur meðal annars lagt 
undir sig stórar breiður við Mógil-
sá. Sigurður H. Magnússon, gróð-
urvistfræðingur hjá Náttúru-
fræðistofnun Íslands, vill að gripið 
verði til aðgerða til að hefta dreif-
ingu plöntunnar.

„Við hér á Náttúrufræðistofnun 
teljum að það þurfi að stemma 
stigu við þessari þróun og koma í 
veg fyrir að kerfillinn breiðist 
verulega út,“ segir Sigurður. 

Skógarkerfill var fluttur hingað 
til lands snemma á síðustu öld og 
ræktaður sem skrautjurt í görð-
um. Hann hefur breitt mikið úr 

sér, einkum í Eyjafirði og á höfuð-
borgarsvæðinu en einnig á Suður-
landi og Vestfjörðum. Plantan er 
ágeng og kæfir annan gróður. 

„Skógarkerfillinn myndar stór-
ar breiður sem mörgum þykja fal-
legar. Aðrar plöntur eiga erfitt 
uppdráttar þar sem skógarkerfill-
inn breiðir úr sér svo gróðurfar 
verður einsleitara,“ segir Sigurður. 
Hann segir besta ráðið í barátt-
unni við kerfilinn að hindra að 
hann berist á ný svæði og stinga 
upp nýjar plöntur. „Erlendis hafa 
menn náð að halda honum niðri og 
eyða með endurteknum slætti. 
Hann vex einkum í frjósömum 
jarðvegi og við ár og læki svo það 

getur verið varasamt að nota varn-
arefni til að eyða honum,“ segir 
Sigurður.

Skógarkerfill breiðir úr sér



Áberandi glæsilegur
Chevrolet Captiva er sportjeppi sem tekið er eftir. Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra öku- 
manna og útkoman er áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbó dísilvél með 5 þrepa sjálfskiptingu.
Þú getur valið um 5 eða 7 manna bíl og því fer vel um alla fjölskylduna. Chevrolet er á Tangarhöfðanum 
og við tökum vel á móti þér. 

www.benni.is Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00 Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala Austurlands, Egilsstöðum

Chevrolet Captiva
Meiri búnaður – bakkskynjari, aksturstölva, loftkæling o.fl., o.fl. 

Meiri kraftur – 16 ventla túrbó dísilvél með 320 Nm

Meira rými – 7 manna sportjeppi fyrir alla fjölskylduna

Captiva

Chevrolet Captiva
7 manna sportjeppinn sem tekið er eftir

Hlaðinn staðalbúnaði
Tölvustýrð miðstöð og loftkæling
ESP stöðugleikastýring (aftengjanleg)
Hraðastillir (cruise control), stjórnað í stýri
Nálgunarvörn
18” álfelgur
Aksturstölva

ARP veltivörn
TOD sjálfvirk drifstýring
DCS eykur öryggi niður brekkur
Tölvustýrð spólvörn
LRS heldur hæð við hleðslu
Og margt fleira
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 Tugþúsundir
palestínskra ríkisstarfsmanna 
munu í þessari viku fá í fyrsta 
sinn í meira en ár greidd út full 
laun sín, eftir að ísraelsk yfirvöld 
afhentu bráðabirgðastjórn 
Mahmouds Abbas, forseta 
Palestínumanna, út palestínskt 
skattfé sem hafði verið fryst. 

Þetta fé hafa ísraelsk yfirvöld 
innheimt fyrir hönd palestínskra 
yfirvalda en neitað að afhenda 
palestínsku stjórninni sem 
Hamas-samtökin fóru fyrir.
Andvirði nærri 7,5 milljarða 
króna voru millifærðar í gær og 
palestínskir embættismenn 
staðfestu það. 

Ætlað að styrkja 
völd Abbas

 „Það sem er mikilvægt við 
að greina þennan erfðabreytileika 
er að gáttatif býr í mörgum tilfell-
um að baki heilablóðfalli. Heila-
blóðfall er algengasta ástæða fötl-
unar í okkar samfélagi og því afar 
mikilvægt að geta fyrirbyggt það. 
Til þess verðum við að vita hverjir 
eru í áhættu“, segir Kári Stefáns-
son, forstjóri Íslenskrar erfða-
greiningar (ÍE). Fyrirtækið hefur 
safnað miklu af gögnum sem sýna 
að nýtt greiningarpróf fyrirtækis-
ins, sem sett var á markað í gær, 
hefur forspárgildi um það hverjir 
fá heilablóðfall. 

Stutt er síðan ÍE kynnti jákvæð-
ar niðurstöður í þróun hjartalyfs. 
Spurður um stöðu fyrirtækisins 
með hliðsjón af fjölda birtinga á 
niðurstöðum rannsókna og árang-
urs í þróun lyfja og greiningar-
prófa, segir Kári að starfið gangi 
vel. „Ég held við séum staðsett þar 

sem búast hefði mátt við þegar 
þessi ferð hófst. Mér finnst þó að 
okkur hafi miðað ýfið betur áfram 
en ég hefði reiknað með. Við erum 
komin með tvö greiningarpróf á 
markað núna og stefnum á að 
verða komin með þrjú, jafnvel 
fjögur slík próf til viðbótar á 
markað fyrir áramót.“ Kári segir 
fyrirtækið hafi verið stofnað til að 
vinna að mannerfðafræði á Íslandi 
með það fyrir augum að þróa lyf 
og greiningartæki. „Erfðafræðin 
hefur gengið mjög vel og ekki síst 
að undanförnu. Við höfum verið að 
einangra mikið af erfðavísum í 
hinum ýmsu sjúkdómum og það 
verður framhald á því. Þeirri vitn-
eskju hefur okkur tekist að nýta 
til að búa til greiningartæki og það 
sem vinnst er að fyrirbyggjandi 
aðgerðir verða árangursríkari.“ 

Það sem er athyglisvert varð-
andi uppgötvun ÍE á erfðabreyti-

leika sem tengist auknum líkum á 
blöðruhálskirtilskrabbameini er 
að sami breytileiki minnkar líkur 
á að einstaklingur fái áunna syk-
ursýki. „Þessi breytileiki ver þig á 
annan bóginn, en vegur að þér á 
hinn“, segir Kári. Faraldsfræði-
legar rannsóknir hafa áður gefið 
til kynna að sjúklingar með þessa 
tegund krabbameins fái síður 
áunna sykursýki. Er þetta í fyrsta 
sinn sem niðurstöður erfðafræði-
legra rannsókna styðja þetta sam-
band á milli sjúkdómanna 
tveggja.

Emil Lárus Sigurðsson, yfir-
læknir í Hafnarfirði, hefur rann-
sakað gáttatif og meðhöndlað 
sjúklinga sem haldnir eru sjúk-
dómnum. „Þetta er mjög áhuga-
vert. Vandamálið er stórt og þörf-
in fyrir próf sem þetta er vissulega 
fyrir hendi svo þetta eru góðar 
fréttir.“

Greiningarprófið með 
mikið forspárgildi
Íslensk erfðagreining kynnti í gær niðurstöður tveggja nýrra rannsókna. Upp-
götvaðir hafa verið erfðaþættir sem auka áhættu á blöðruhálskirtilskrabba-
meini og gáttatifi, sem er algeng orsök heilablóðfalls. 

 Dómsátt sem gera á 
fyrrverandi forseta Ísraels kleift 
að komast hjá nauðgunarákæru 
og hugsanlegum fangelsisdómi 
hefur vakið upp hörð og óvænt 
viðbrögð í Ísrael. 

Dómsáttin milli saksóknara og 
Moshe Katsav, sem lét af embætti 
forseta í gær, gengur út á að 
aðeins verði réttað yfir honum 
fyrir veigaminni brot en nauðgun 
og hann yrði aðeins dæmdur í 
skilorðsbundið fangelsi. 

Fyrst þegar ríkissaksóknari bar 
ákærurnar fram í janúar náði hún 
yfir brot sem varða allt að 20 ára 
fangelsi.

Fjölmenn mótmæli voru vegna 
málsins í Tel Aviv um helgina. 

Hörð viðbrögð 
við dómsátt

Ný ríkisstjórn 
Sjálfstæðisflokks og Samfylking-
ar nýtur stuðnings 83 prósenta 
þjóðarinnar samkvæmt þjóðar-
púlsi Gallup. Almennt er fólk 
ánægðara með ráðherraval 
Samfylkingar en Sjálfstæðis-
flokks. Þannig segjast fimmtíu 
prósent aðspurðra vera ánægðir 
með ráðherraval Samfylkingar-
innar en 41 prósent við ráðherra-
val Sjálfstæðisflokksins. 

Fylgi flokkanna breytist lítið 
frá síðustu mælingu.

Meirihlutinn 
styður stjórnina

 Síðdegis í gær lagði 
„Haffolinn frá Glendalough“, 30 
metra langskip sem er nákvæm 
eftirgerð slíks skips frá 11. öld 
sem fannst í Hróarskeldufirði, af 
stað frá Hróarskeldu áleiðis til 
Dyflinnar. Um borð er 65 manna 
áhöfn af ýmsu þjóðerni. 

„Víkingarnir eru að koma aftur. 
Verið viðbúnir,“ hrópaði danski 
skipstjórinn, Carsten Hvid, til 
mannfjöldans sem fylgdist með 
skipinu láta úr höfn. „Þið verðið 
mjög velkomnir í Dyflinni í þetta 
sinn,“ svaraði Dick Roche, 
umhverfisráðherra Írlands. Írska 
höfuðborgin var stofnuð af 
víkingum á 9. öld. Áætluð koma 
skipsins þangað er 14. ágúst. 

Siglt í kjölfar 
forfeðranna

 Fram hafa komið til-
lögur um að fá Hafrannsókna-
stofnun flutta til Ísafjarðar, að 
sögn Sigurðar Péturssonar bæj-
arfulltrúa. Hann segir að ekki sé 
um að ræða formlegar tillögur 
heldur aðeins hluta þeirra hug-
mynda sem fram hafi komið til 
þess að efla starfsemi á Vest-
fjörðum. 

„Við höfum líka alla nauðsyn-
lega þjónustu hér: vélsmiðjur og 
skipaþjónustu og auk þess höfum 
við sjómennina,“ segir Sigurður. 
„Umræður hafa verið um að efla 
rannsóknir og háskólastarfsemi. 
Hér væri hægt að koma á fót 
rannsóknamiðstöð í tengslum við 

háskóla í sjávarútvegsfræðum 
sem gæti verið mótvægi við eða 
starfað sem deild undir stofnun-
inni.“  

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri á Ísafirði segir hluta Haf-
rannsóknastofnunar nú þegar 
vera á Ísafirði. „Nú er líka verið 
að stækka og byggja upp miðstöð 
veiðarfærarannsókna þar.“  

Halldór segist telja heppilegra 
að byggja upp nýjar einingar og 
ráða nýtt fólk en að rífa eitthvað 
upp með rótum. Hann segir þó að 
ef ákvörðun yrði tekin um að 
flytja stofnanir eins og Hafrann-
sóknastofnun frá Reykjavík 
myndi bærinn vilja fá þær. 

Allt sem til þarf á Ísafirði
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„Viðbragðstími sjúkrabíla gagnvart 
okkur er mjög slakur, það þekki ég sem fulltrúi í stjórn 
Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins,“ segir Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir, bæjarstjóri í Mosfellsbæ. „Við Mosfell-
ingar höfum haft áhyggjur af þessu síðan byggðasam-
lagið var stofnað, og bent á að þetta yrði að fara betur,“ 
segir hún.

Eins og fram hefur komið í Fréttablaðinu voru færri 
en tíu prósent neyðarútkalla sjúkrabíla til Mosfellsbæj-
ar í fyrra innan viðmiðunarmarka, sem eru átta mínútur. 
Óheppilegri staðsetningu slökkvistöðvarinnar á Tungu-
hálsi er þar helst um að kenna, en langan tíma tekur 
sjúkrabíla að komast þaðan út á Vesturlandsveginn.

„Það er von á bót og betrun, ef við getum sagt svo, 
með staðsetningu nýrrar slökkvistöðvar við Vestur-
landsveg hjá Úlfarsfelli,“ segir Ragnheiður. „Hún er 
vel staðsett, í aðeins mínútu akstursfjarlægð frá lög-
sögumörkunum.“

Ragnheiður segir að horft hafi verið til þess hvort 
slökkvistöð ætti að vera reist í Mosfellsbænum, en 
Vesturlandsvegurinn hafi verið valinn til að stöðin geti 
þjónað fleirum.

„Sjálfsagt verður hugað að því að setja aðra slökkvi-
stöð fyrir norðan okkur þegar byggðin fer enn lengra í 
þá átt, en þangað til er þetta fín staðsetning.“

Bót og betrun með nýrri stöð

Reykjavíkurborg
greiðir Valsmönnum hf. tíu 
milljónir á mánuði í sekt vegna 
tafa á gildistöku deiliskipulags á 
Hlíðarendasvæðinu. „Það urðu 
þarna ákveðnar breytingar bæði 
hjá Valsmönnum og Reykjavíkur-
borg,“ sagði Hanna Birna 
Kristjánsdóttir borgarfulltrúi. 

Breytingarnar sem Valsmenn 
óskuðu eftir voru að ný aðkoma 
yrði gerð inn á svæðið. Það ásamt 
því að ákveðið var að fjölga 
íbúum á svæðinu verulega varð 
til þess að auglýsa varð breytingu 
bæði á aðal- og deiliskipulagi að 
nýju, að sögn Birgis Hlyns 
Sigurðssonar skipulagsstjóra. 

Breytingar á 
breytingar ofan

Eru sektir vegna umferðarlaga-
brota orðnar of háar?

Ætti að stofna göngudeild fyrir 
spilafíkla?

Nýskráningum nýrra 
fólksbíla inn í landið hefur fækk-
að um rúm 26 prósent á fyrstu 
fimm mánuðum ársins miðað við 
sama tímabil í fyrra. Nýskrán-
ingum notaðra bíla hefur fækkað 
um tæpan helming.

Ástæðu þessa má rekja til 
sterks gengis krónunnar gagn-
vart dollara í upphafi síðasta 
árs, að sögn Einars Solheim, 
framkvæmdastjóra rekstrar-
sviðs Umferðarstofu.

„Þetta voru miklir metmánuðir 
í fyrra,“ segir Einar. „Í janúar, 
febrúar og mars í fyrra var krón-
an svo sterk gagnvart dollaran-
um að menn voru að hamast við 
að flytja inn bíla frá Bandaríkj-
unum.“

Einar býst við að innflutning-
urinn sé að taka við sér. „Krónan 
hefur verið að styrkjast frá því 
fyrstu mánuðina í ár, svo að inn-
flutningur í apríl og maí í ár var 
talsvert meiri en í fyrra. Það 
stefnir í að árið í ár verði ekki 
minna en í fyrra.“

Bílainnflutningur sveiflast 
með ytri hagsveiflum, að sögn 
Einars. „Auðvitað er kannski 
verra að reka fyrirtæki við 
svona sveiflukenndar aðstæður. 
En þeir kvarta alveg örugglega 
ekki núna, því núna er mjög 
mikið selt af nýjum bílum,“ segir 
Einar.

Um eitt þúsund færri Toyota-
bílar voru fluttir inn fyrstu fimm 
mánuði ársins en á sama tíma í 
fyrra. Haraldur Þór Stefánsson, 
framkvæmdastjóri sölusviðs 
Toyota segir þetta vera annars 
vegar vegna fjölda bílaleigubíla 
sem seldust í fyrra og hins vegar 

vegna samdráttar miðað við 
sama tíma í fyrra.

„Markaðurinn minnkaði um 25 
prósent milli ára,“ segir Haraldur. 
En við segjum að árið núna sé svip-
að og árið 2005 sem var frábært. 
Árið 2006 var auðvitað algjörlega 
brjálað, maður hefur aldrei séð 
annað eins. Við seldum áttahund-

ruð bíla, bara í mars. Það var bara 
eitthvað sem hefur aldrei gerst.“

Rúmlega 43 þúsund fólksbílar 
hafa verið skráðir inn í landið frá 
upphafi árs 2005. „Þetta er í 
300.000 manna landi,“ segir Har-
aldur. „Við getum ekkert kvartað. 
Það er bara tóm gleði sem hér 
ríkir.“

Fjórðungi færri nýir 
fólksbílar fluttir inn
Nýskráningum nýrra fólksbíla inn í landið fyrstu fimm mánuði ársins hefur 
fækkað um fjórðung. Nýskráningum notaðra bíla hefur fækkað um helming. 
Metmánuðir í fyrra, að sögn Umferðarstofu. Innflutningur er að taka við sér.

 „Þetta var bara mjög vel heppnaður 
fundur,“ segir Valgerður Halldórsdóttir, einn gesta á 
baráttufundi til verndar Þjórsár. Það voru náttúruunn-
endur og áhugafólk um verndun Urriðafoss sem stóðu 
fyrir fundinum sem fór fram í gær. Markmiðið með 
fundinum var að styðja baráttu gegn því að sveitar-
stjórn Flóahrepps veiti leyfi til að virkja á svæðinu. 

Að sögn Valgerðar eru allir þeir sem stóðu að fundin-
um heimamenn. „Það var heimafólk sem flutti ávörp 
og talaði. Einnig voru flutt ljóð heimamanna og svo 
framvegis.“

Valgerður segist telja að um 100 til 200 manns hafi 
verið á fundinum, bæði heimafólk og aðrir gestir. Hún 
er sjálf Hafnfirðingur og formaður félagsins Sólar í 
straumi, sem barðist gegn stækkun álversins í Straums-
vík. Hún telur umræður um mótmæli sem þessi vera á 
villigötum og segir að ekkert sé athugavert við að 
aðkomufólk sýni málum sem þessum áhuga. „Okkur 

kemur þetta jafnmikið við og það sem er að gerast ann-
ars staðar í heiminum. Þetta er ekkert einkamál Flóa-
manna,“ segir Valgerður og bætti því við að á fundin-
um í gærdag hafi sérstaklega verið þakkað fyrir 
stuðning þess fólks sem á fundinn mætti. 

Ekkert einkamál Flóamanna
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KIA Picanto er einkar lipur, fallegur og sparneytinn smábíll 
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DRAUMASTAÐUR Á NESINU

Hrólfsskálamelur 2–8

Ítarlegar
upplýsingar
um eignirnar 
á vefsíðu okkar
www.iav.is

www.iav.is

ÍBURÐARMIKLAR ÍBÚÐIR
ÍAV reisir þrjú fjölbýlishús við Hrólfsskálamel á Seltjarnarnesi. Í fyrsta húsinu eru 26 íbúðir en alls verða 
um 80 íbúðir í húsunum þremur. 

Gæðastig íbúðanna er með því hæsta sem þekkist á markaðnum. Á það jafnt við um hönnun, efnis-
val, búnað og frágang. Lofthæð í stofum, eldhúsum og herbergjum er mun meiri en almennt gerist. 
Gólfsíðir gluggar í stofum og herbergjum gefa mikla birtu. Tvöföld gólf tryggja mikla hljóðeinangrun. 
Svalaskýli eru á svölum.

Við hönnun íbúðanna voru þægindi og öryggi íbúa höfð í öndvegi. Loft íbúða eru niðurtekin og með 
innfelldri lýsingu með sérstakri ljósastýringu. Gólfhiti er með þráðlausum nemum. Á baðherbergjum
er borðplata úr graníti og í flestum íbúðanna eru bæði baðker og sturta. Í íbúðunum verður loft-
skiptakerfi.

Íbúðunum er skilað fullbúnum með fljótandi plankaparketi á gólfum. Í eldhúsi eru vandaðar 
innréttingar með eldunareyju, og borðplötu úr graníti. Eldhústæki eru af Miele-gerð með burstaðri 
stáláferð, eða sambærilegt. 

Að utan eru húsin að mestu klædd með leirbrenndum flísum og að hluta með sléttri álklæðningu. 
Allir gluggar eru álkæddir timburgluggar. Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds.

 Hvar er flugvöllurinn sem 
varð fyrir hryðjuverkaárás um 
helgina?

 Hvaða ljósmyndari vinnur 
með hirðljósmyndara dönsku 
konungsfjölskyldunnar?

 Hvaða danska lið hefur gert 
Rúrík Gíslasyni tilboð?

Baráttan gegn fíkniefn-
um var viðfangsefni fundar sem 
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, átti með Kadir Topbas, 
borgarstjóra Istanbúl á föstudag. 

Istanbúl er ein fimmtán 
evrópskra borga sem tekur þátt í 
forvarnaverkefni sem byggir á 
rannsóknum við Háskóla Íslands 
og Háskólann í Reykjavík, sem og 
reynslu Reykjavíkurborgar á 
þessu sviði. Borgarstjórinn 
ítrekaði persónulegan stuðning 
sinn við verkefnið.

Forsetinn heimsótti höfuðstöð-
var Actavis í Tyrklandi að fundin-
um loknum og ræddi við forystu-
menn í lyfjaiðnaði landsins.

Funduðu um 
fíkniefnavanda

Ísabella Henríetta Ingiríður Margrét 
var nafnið sem dóttir Friðriks krónprins af Danmörku 
og Maríu Elísabetar krónprinsessu var gefið er hún 
var skírð við hátíðlega athöfn í kapellu Fredensborg-
arhallar á Sjálandi í gær. 

Prinsessan unga, sem fæddist þann 21. apríl, er 
annað barn krónsprinshjónanna. Hún er nú þriðja í 
ríkiserfðaröðinni á eftir föður sínum og eldri bróður, 
hinum tveggja ára gamla Kristjáni prins. 

Látin móðir Maríu Elísabetar hét Henríetta, móður-
amma Friðriks hét Ingiríður og Margrétarnafnið er í 
höfuðið á ömmunni, Margréti Þórhildi drottningu. 
María Elísabet tjáði fréttamönnum að þau hjónin 
hefðu síðan komið sér saman um nafnið Ísabellu, sem 
ekki er í höfuðið á neinum.

Skírnarathöfninni var sjónvarpað beint í Dan-
mörku. Mikill mannfjöldi safnaðist saman við kapell-
una til að hylla fjölskylduna ungu.

Tveggja hreyfla bandarísk 
orrustuflugvél úr síðari heims-
styrjöld mun í vikunni millilenda á 
Íslandi á leið sinni til Duxford á 
Englandi, þangað sem leið hennar 
var heitið á sínum tíma þegar hún 
brotlenti á Grænlandsjökli árið 
1942.

Vélin var grafin upp úr jöklinum 
með mikilli fyrirhöfn árið 1992 og 
stórfé eytt í að gera hana upp. Hún 
er ein þriggja véla af sinni gerð, 
Lockheed P-38 Lightning, sem til 
eru í flughæfu ástandi. Hún ber nú 
nafnið „Glacier Girl“.

Eigendur vélarinnar standa nú 
að því að fljúga vélinni alla þá leið 
sem til stóð að hún flygi fyrir 65 
árum. Mustang-orrustuflugvél, 
sem var með í för, kom við á 
Reykjavíkurflugvelli á föstudag en 
bilun olli töfum á flugi Jökul-
mærarinnar. Í gær var hún enn í 
Kanada.

Vélin var hluti af flugsveit sem 
síðar var nefnd „Týnda flugsveitin“ 
eftir að hún varð að nauðlenda 
vegna veðurs á jöklinum. „Týnda 
flugveitin“ var hluti af svonefndri 
Bolero-áætlun, sem kom hundruð-
um herflugvéla frá Bandaríkjunum 

til Englands - um Kanada, Græn-
land og Ísland - á fyrstu misserun-
um eftir að Bandaríkin hófu þátt-
töku í stríðinu.

Hægt er að fylgjast með fram-
vindu leiðangursins á vefnum 
www.airshowbuzz.com.

Jökulmærin lendir í Reykjavík
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Nú er rétti tíminn til að kaupa garðsláttuvélar

Á GÓÐU VERÐI!

4 ha Briggs & Stratton mótor 
51,5 cm sláttubreidd, 
5 hæðarstillingar,
Grassasfnari.

28.900,- 35.900,-

5 ha Briggs & Stratton mótor 
51,5 cm sláttubreidd, 
5 hæðarstillingar,
Grassasfnari.

45.900,-

6 ha Briggs & Stratton mótor 
51,5 cm sláttubreidd, 
5 hæðarstillingar,
Grassasfnari, drif.

3,5 ha Briggs & Stratton mótor 
50 cm sláttubreidd, 
5 hæðarstillingar,

21.900,-

Hentugt við grillið
einnota borðbúnaður á tilboðsverði

Tilboðið gildir út júlí 2007 
eða meðan birgðir endast. 
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Snæbjörn Árnason,
sölumaður hjá RV

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Á tilboði íjúlí 2007 Plasthnífapör, pappadiskarog plastglös

177 kr.

Plasthnífar 100stk (10ík)
Plastgafflar 100stk (10ík)

296 kr.

Pappadiskar 23cm,
50stk (20ík)

30/35cl, PET 
50stk (25ík)

25/30cl, PET
 50stk (25ík)

20cl rauðvín
10stk (25ík)

17cl á fæti
10stk (45ík)

217 kr. 157 kr.217 kr.
238 kr.

Auglýsingasími

– Mest lesið

 Bresku prinsarnir 
Vilhjálmur og Harry buðu í gær 
tugþúsundir gesta velkomna á 
minningartónleika um móður 
þeirra, Díönu prinsessu, á 
nýbyggðum Wembley-leikvang-
inum í Lundúnum. 

Díana hefði orðið 46 ára á þess-
um degi, og 31. ágúst næstkom-
andi verða rétt tíu ár frá andláti 
hennar í bílslysi í París. 

Á tónleikunum tróð upp sumt af 
uppáhaldstónlistarfólki prinsess-
unnar ástsælu, þeirra á meðal Tom 
Jones, Nelly Furtado og Duran 
Duran, en einnig yngri listamenn 
á borð við Kanye West, P. Diddy, 
Joss Stone og Lily Allen. 

 Kínversk stjórnvöld boða 
nú hertar aðgerðir til að taka á 
þrælkun í múrsteinaverksmiðjum 
í sveitahéruðum landsins í kjölfar 
mikillar fjölmiðlaumfjöllunar um 
málið. Herferðin mun standa yfir í 
tvo mánuði og aðallega beinast að 
verksmiðjum og kolanámum.

Lögregla hefur ráðist inn í yfir 
8.000 múrsteinabrennslur og kola-
námur undanfarnar vikur í héruð-
unum Shanxi og Henan þar sem 
ástandið er talið verst. Nærri þús-
und verkamönnum hefur verið 
bjargað úr ánauð, þar af eru tugir 
barna, og um 160 stjórnendur 
múrsteinabrennslna hafa verið 
handteknir.

Héraðsstjóri Shanxi, Yu Youjun 

hefur beðið fórnarlömb og fjöl-
skyldur þeirra formlega afsökunar 
og varð þar með fyrstur ráða-
manna til að viðurkenna ábyrgð í 
málinu.

Þetta hneykslismál, sem hefur 
verið helsta hitamálið í kínversk-
um fjölmiðlum undanfarnar vikur, 
hefur vakið alþjóðlega athygli á 
aðbúnaði verkafólks í Kína.

Eftir að fjölmiðlar höfðu birt 
fjöldann allan af frásögnum um 
þrælahald tóku stjórnvöld við sér 
og fyrir tveimur vikum birtist 
skýrsla á vef ríkisstjórnarinnar 
um að allt niður í átta ára gömul 
börn hafi verið barin og þvinguð 
til að vinna langan vinnudag án 
matar eða borgunar.  

Þrælahald í Kína 
hneykslar þjóðina





Litháískir glæpamenn, sem stöðv-
aðir hafa verið í tollinum hér á 
landi og sitja nú í íslenskum fang-
elsum, eiga það nokkrir sameigin-
legt að hafa undirbúið ferðatilhög-
un sína í gegnum ferðaskrifstofuna 
Jetis í Kaunas. Í gegnum hana 
útvega þeir sér farmiða, jafnvel á 
vitlausum nöfnum og röngum 
vegabréfanúmerum. Í Fréttablað-
inu á föstudag voru rakin mál sem 
sýna með óyggjandi hætti að 
skipulögð glæpastarfsemi, sem 
rætur á að rekja til Kaunas í Lithá-
en, væri farin að festa rætur hér á 
landi en tollverðir hafa á undan-
förnum tveimur árum komið í veg 
fyrir að hátt í 70 kíló af amfetam-
índufti komist inn á markað hér. 
Jafnframt hefur lögreglan stað-
fest að einn mannanna hafi komist 
inn í landið með skammta af efnum 
áður en hann var stöðvaður. Talið 
er að um mikið magn hafi verið að 
ræða enda var sami maður tekinn 
með sterkan amfetamínvökva 
þegar hann var stöðvaður í tollin-
um, sem hefði mátt vinna úr tugi 
kílóa af sterku amfetamíndufti.

Þrátt fyrir háværa fjölmiðlaum-
ræðu í Litháen um hversu auðvelt 
það virðist vera fyrir glæpamenn 
að undirbúa ferðir sínar til ann-
arra landa með hjálp Jetis, hefur 
aldrei farið fram opinber rann-
sókn á ferðaskrifstofunni. Starfs-
maður stofunnar vildi ekki tjá sig 
við Fréttablaðið, þegar leitað var 
eftir því, en sagði „ekkert óeðli-
legt“ við starfsemi stofunnar og 
það væri ekki „þeim að kenna“ þó 
margsinnis hafi verið bókaðir far-
miðar á stofunni sem reyndust 
vera ferðir fíkniefnainnflytjenda, 
og þá yfirleitt af þriðja manni sem 
hvergi kæmi nærri ferðinni. 

„Það er eitthvað bogið við Jetis 
eins og svo margt annað hérna í 
borginni,“ segir Giedré Goriené 
ritstjóri vikuritsins Karstas Kom-
entaras sem fjallað hefur ítarlega 
um skipulagða glæpastarfsemi í 
borginni. „Það sem er athyglis-
verðast er að yfirvöld, og þá sér-
staklega lögreglan, gerir ekkert 
til þess koma í veg fyrir þetta og 
þess vegna þarf alþjóðasamfélagið 
að grípa inn í. Líklegt er að ferða-
skrifstofan hafi verið stofnuð að 
grunni til fyrir illa fengið fé, enda 
getur það verið afskaplega gott 

fyrir fíkniefnasmyglara að eiga 
ferðaskrifstofu.“

Íslensk stjórnvöld hafi ekki þrýst 
á um að gripið verði inn í fíkni-
efnaframleiðsluna í Kaunas þrátt 
fyrir að nokkur af stærstu amfet-
amínsmyglmálum Íslandssögunn-
ar megi rekja beint þangað. 

Alþjóðalögreglan Interpol hefur 
hins vegar beitt stjórnvöld í Lithá-
en töluverðum þrýstingi. Þá hafa 
Norðurlöndin einnig komið þeim 
skilaboðum til stjórnvalda í Lithá-
en að það sé „áhyggjuefni“ hversu 
marga glæpi mega rekja til lands-
ins sem koma upp.

Flestir viðmælendur Frétta-
blaðsins, sem voru á þriðja tug, 
voru sammála um að það væri 
vandkvæðum bundið að „gera 
eitthvað í málunum“ ef stjórn-
völd í Litháen væru ekki fáanleg 
til þess að herða eftirlit með 
glæpasamtökum í landinu, sér-
staklega í Kaunas, og láta til skar-
ar skríða gegn fíkniefnaframleið-
endum. „Ef það verður ekkert 
gert, þá sjáum við örugglega 
fleiri svona dæmi [um fíkniefna-
smygl],“ sagði einn heimildamað-
ur Fréttablaðsins innan lögregl-
unnar.

Lögreglumenn í landinu voru aug-
ljóslega uggandi yfir því hversu 
margt fólk hefði komið hingað til 
lands frá Austur-Evrópu sem ekk-
ert væri vitað um. Nýleg rannsókn 
lögreglumanna á afbrotum hér á 
landi sýnir að innflytjendur koma 
margfalt meira að ólöglegri hátt-
semi heldur en fyrir fáum síðan. 
„Hingað hefur ekki verið að koma 
fólk sem hefur það gott í sínu 
heimalandi og reynslan erlendis 
frá sýnir að fólkið getur leiðst út í 
afbrot, eða á jafnvel einhvern 
brotaferil að baki.“ Lögreglu-
mennirnir tóku þó skýrt fram að 
langflestir innflytjendur legðu 
gott eitt af mörkum til samfélags-
ins en hins vegar væri það „óheppi-
legt“ að hafa ekki upplýsingar um 
sakaferil mikils fjölda manna sem 
hingað hafa komið. 

Þannig hefur fjöldi fólks, sem 

hafa fengið úthlutaða kennitölu 
hjá Þjóðskrá en er ekki á skrá hjá 
Vinnumálastofnun, vaxið mikið 
frá því landið var opnað fyrir fólki 
frá nýjum ríkjum Evrópusam-
bandsins 1. maí í fyrra. Rúmlega 
1.800 kennitölur hafa ekki skilað 
sér inn í kerfið hjá Vinnumála-
stofnun, sé einungis horft til Aust-
ur-Evrópulandanna átta sem land-
ið var opnað fyrir. Ástæðurnar 
fyrir því geta verið margar sam-
kvæmt upplýsingum frá Vinnu-
málastofnun. Hugsanlegt er að 
viðkomandi einstaklingur, sem 
fékk kennitölu úthlutað, hafi aldrei 
skilað sér til landsins, unnið hér á 
landi í skamman tíma eða vinnu-
veitendur fólksins ekki sinnt því 
nægilega vel að skrá fólkið. Til 
dæmis eru hér á landi um 1.300 
Pólverjar með kennitölu sem ekki 
eru á skrá og ekkert er vitað um, 
og um 250 Litháar. 

Þriðjudagskvöldið 3. júlí verður farin göngu-

og fræðsluferð um Elliðaárdal undir leiðsögn

Stefáns Pálssonar, sagnfræð- 

ings. Dalurinn á sér merka

sögu allt frá komu Ketil-

bjarnar gamla landnáms-

manns. Gengið verður um og

sagðar sögur.

Gangan hefst kl. 19:30 við Minjasafnið í Elliðaárdal. 

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

Sögur
og sagnir í
Elliðaárdal
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Fíkniefnasmyglarar bóka hjá Jetis 





greinar@frettabladid.is

Skoðanir á því, hvað beri að 
gera til að stemma stigu við 

ofsaakstri eru misjafnar. Það 
fyrsta sem kemur í hug margra 
er að enn þurfi að herða refs-
ingar. 

Það eigi að elta fólk uppi, gera 
ökutækin upptæk, svipta fólk 
ökuleyfi, dæma menn í háar 
sektir og jafnvel fangelsi.

Eftirfylgd lögreglu við þá 
sem keyra of hratt hafa iðulega 
endað með skelfingu og stofna 
enn fleiri mannslífum í hættu 
en nauðsynlegt er. 

Í Fréttablaðinu 28. júní birtist 
frétt þess efnis, að það væri 
fagnaðarefni að sektir við um-
ferðalagabrotum hefðu hækkað 
umtalsvert í vor. Í sömu frétt 
stóð einnig að þrátt fyrir að 
sektir hefðu aukist hefði ekki 
dregið úr hraðaakstri. Lögregl-
an hefur sektað fleiri. Ég spyr: 
Hver er tilgangurinn?  

Refsingar hafa ekki mann-
bætandi áhrif á fólk. Þær geta 
hleypt illu blóði í þá sem á að 
refsa, einkum og sér í lagi, ef 
refsingin þykir of hörð miðað 
við brotið. Refsingar eru ekki 
markmið í sjálfu sér, heldur 
beitum við þeim til að hafa áhrif 
á hegðun fólks. Í tilviki ofsa-
aksturs er markmið refsinga að 
draga úr slíkum akstri og koma 
í veg fyrir að hann eigi sér stað, 
ekki það að ná fram hefndum á 
þeim sem stunda hann. Hertar 
refsingar gegn ofsaakstri eru 
ekki í samræmi við það mark-
mið okkar að draga úr honum. 
Vissulega geta harðar refsingar 
bælt hegðun tímabundið og ljóst 
er að séu ökutæki ofsaaksturs-
manna gerð upptæk - eins og 
lagt hefur verið til - stunda þeir 
sem nást ekki ofsaakstur aftur 
um sinn. En slíkum refsingum 

fylgja miklir ókostir. Sá, sem á 
von á því að ökutæki hans verði 
gert upptækt, er mun líklegri til 
að reyna að stinga lögregluna 
af, en sá sem á von á vægari 
refsingu. Refsingar kenna fólki 
ekki að fylgja lögum heldur ein-
ungis að forðast refsingu. Í til-
viki þeirra sem stunda ofsa-
akstur getur það þýtt að keyra 
innan löglegs hámarkshraða, en 

það getur líka þýtt að keyra svo 
langt yfir honum að lögreglan 
nái þeim ekki. 

Eftir að hafa búið í Svíþjóð kom 
mér ýmislegt spánskt fyrir 
sjónir þegar ég flutti aftur til 
Íslands. Eitt af því voru hraða-
hindranir. Þar sem ég bjó í Sví-
þjóð voru hraðahindranir kyrf-
ilega merktar í þeim tilgangi 
að ökumenn færu hægar yfir, 
en hér heima voru þær oftast 
ómerktar og því refsing fyrir 
þá sem keyrðu of hratt. Þeir 
sem keyrðu of hratt hentust yfir 
hindrunina og fóru illa með öku-
tækið sitt, en hægðu ekkert á 
sér. Hér verðum við að spyrja 

okkur hvert sé markmið hraða-
hindrana. Er tilgangurinn ekki 
að fá ökumenn til að aka hægar, 
frekar en skemma ökutæki 
þeirra sem aka of hratt? Skilti, 
sem gefur ökumanni til kynna, 
að hraðahindrun sé framundan- 
og gefur honum þannig tæki-
færi til að hægja á sér- nær 
markmiði sínu mun betur en 
hraðahindrunin ein og sér.

Að tilkynna fólki, að eitthvað 
neikvætt sé væntanlegt kall-
ast neikvæð styrking innan sál-
fræðinnar. Refsingar eru aftur 
á móti gefnar eftir að neikvætt 
atferli á sér stað og bæla hegð-
un einungis tímabundið. Refs-
ingar hafa einnig þann ókost 
að vera umbun fyrir þann sem 
refsar. Neikvæð styrking hefur 
þann kost fram yfir refsingu, að 
hún eykur tíðni þeirrar hegðun-
ar, sem við viljum ná fram. Öku-
maður sem sér að hraðamæling 
er framundan er mun líklegri til 
að hægja á sér en sá sem ekki 
veit af mælingu.  

Þegar upp er staðið verðum við 
að spyrja okkur sjálf hvert er 
markmiðið með umferðarlög-
gæslu? Viljum við að fólk aki 
hægar eða viljum hefna okkar 
á þeim sem aka of hratt? Ef við 
viljum að fólk aki hægar má 
nota aðferð Svíanna. Í stað þess 
að liggja í leyni myndi lögreglan 
setja upp vel sýnileg skilti, sem 
gæfu til kynna að hraðamæl-
ingar væru framundan. Þannig 
næði lögreglan því markmiði að 
lækka hraða ökutækja. Ef við 
erum hins vegar bara að hugsa 
um að refsa fólki höldum við 
uppteknum hætti og vonum að 
það leiði ekki til fleiri alvar-
legra slysa. 

Höfundur er sálfræðingur

Hvað er til ráða? 

Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is

5 kr. afsláttur
         þegar þú átt afmæli!
Þeir sem eru með dælulykil 
Atlantsolíu fá 5 krónu afslátt af
lítraverði þegar þeir kaupa
eldsneyti á afmælisdaginn
sinn.

Fyrir nokkrum árum var Þjóð-
hagsstofnun lögð niður. Rökin 

voru þau að liðnir væru þeir tímar 
að ein ríkisstofnun færi með mat á 
efnahagsástandi og tillögur um að-
gerðir til þess að ná settu markmiði 
ríkisstjórnarinnar. Í stað Þjóðhags-
stofnunar kæmu greinadeildir við-
skiptabankanna, hver með sitt mat 
og greiningu á efnahagslífinu og 
svo efnahagsskrifstofa Fjármála-
ráðuneytisins að auki. 

Það yrði því úr nógu að velja og 
álit margra óskyldra aðila hlyti að verða betra 
en eitt ríkisálit. Svo var því bætt við að efna-
hagsmál væru jú að sumu leyti matskennd hug-
vísindi og byggð á ófullkomnum upplýsingum. 
Það væri ekki til einn algildur sannleikur, held-
ur mat á veruleikanum  byggt á ófullkomnum 
upplýsingum. Einmitt við slíkar aðstæður væri 
algerlega nauðsynlegt að leggja niður ríkis-
ráðgjöfina og byggja þess í stað á áliti og skoð-
anaskiptum margra aðila. Það væri farsælla til 
lengri tíma. 

Þannig hefur þetta verið síðan. En þegar 

kemur að sjónum, lífríkinu þar 
og fiskistofnunum, þá eiga lands-
menn ennþá sína Þjóðhagsstofnun, 
nema hvað þar heitir hún Hafrann-
sóknastofnun. Þá er ríkisráðgjöfin 
enn við líði. Satt að segja er þekk-
ing á hafinu og fiskistofnunum ekki 
nærri eins mikil og á efnahagslífi 
landsmanna, enda viðfangsefnið 
miklu flóknara, viðameira og erfið-
ara að nálgast. 

Það sést best á því að 
ríkisstofnunin treystir sér ekki til 
að spá fyrir um stærð fiskistofna 
nema eitt ár fram í tímann. Samt 
láta menn eins og aðeins einn sann-
leikur sé til um mat á fiskistofnun-

um. Áberandi er hversu erfitt vísindamenn utan 
ríkisstofnunarinnar eiga uppdráttar og lítinn að-
gang að fjármagni. Það er beinlínis lagst gegn 
vísindastarfsemi á þessu sviði sem ekki er innan 
ríkisstofnunarinnar. Er ekki kominn tími til þess 
að stuðla að framförum sem ávallt fylgja starfi 
margra vísindamanna, áliti þeirra hvers og eins 
og skoðanaskiptum eða voru það kannski mistök 
að leggja niður Þjóðhagsstofnun á sínum tíma?

Kristinn H. Gunnarsson, 
þingmaður Frjálslynda flokksins

Ríkisráðgjöfin

Refsingar kenna fólki ekki að 
fylgja lögum heldur einungis 
að forðast refsingu.

Þ
að eru iðjuleysingjar sem spila póker upp á pening. 
Hinir sem þiggja peningaverðlaun eða verðmæta vinn-
inga fyrir góðan árangur í bridds eða skák eru taldir 
afreksmenn og njóta velþóknunar. 

Eitthvað á þessa leið eru ríkjandi staðalímyndir sam-
félagsins af þeim sem blanda saman keppni og von um gróða auk 
hinnar ómetanlegu sigurtilfinningar.

Tvískinnungurinn er víða. Þeir sem kaupa miða í happadrætti 
Háskóla Íslands, spila á Lengjunni eða Lottóinu eru ekki litnir 
hornauga en þeir sem eyða tíma og fjármunum í spilakassa Há-
skólans eru álitnir undirmálsfólk. Konungur hræsninnar, borgar-
stjórinn í Reykjavík kemur í veg fyrir opnun spilasalar í Mjódd, 
en heimilar umyrðalaust tvöföldun sams konar salar við Hlemm 
og amast ekki við rekstri spilasala annars staðar. Það mátti álíta 
að aðgerðin í Mjódd væri upphafið að allsherjar prinsippátaki 
borgarstjóra við að koma spilasölum úr „fjölskylduvænum“ 
hverfum. Þegar upp var staðið var hún ekki annað en þrá eftir 
því að skora pólitísk stig.

Umræðan um fjárhættuspil er þannig full af þversögnum. 
Ýmsir hafa til dæmis bent á að það sé ósæmandi að stofnanir 
á borð við Háskóla Íslands og SÁÁ hagnist á spilakössum sem 
valdi spilafíkn. 

Þeir sem eru á þeirri skoðun mættu gjarnan velta fyrir sér 
hvert hagnaðurinn ætti að fara ef ekki til góðra verka? Rétt er 
að minna á að auk Háskólans og SÁÁ njóta íþróttahreyfingin, 
ungmennafélögin, Rauði krossinn og öryrkjabandalög góðs af 
spilakössunum.

Þar fyrir utan er það að sjálfsögðu til mikillar fyrirmyndar að 
spilafíklar standa á þennan hátt að nokkru leyti sjálfir straum af 
kostnaðinum ef þeir þurfa að leita sér meðferðar.

Hvort eigi að leyfa tiltekin spil, hvar spilasalir eiga að vera 
staðsettir er góð og gild umræða. Það er hins vegar barnaskapur 
að halda að fjárhættuspil leggist af ef þau eru bönnuð eða spila-
kössum lokað. Von um skjótfenginn gróða heillar alltaf ákveðinn 
fjölda fólks. Það mun aldrei breytast.

Nýstofnað Pókerfélag Íslands þrýstir á rétt manna til að taka 
þátt í pókermótum þar sem er keppt um peningavinninga. Ekki 
er eftir neinu að bíða með að taka af skarið um þann rétt. 

Annað, og ef til vill meira aðkallandi mál, er þó að aðlaga lög-
gjöfina um fjárhættuspil breyttu umhverfi sem fylgir spila-
mennsku á netinu. Fjölmörg erlend fyrirtæki bjóða upp á póker-
spil á netinu og veðmál um íþróttaúrslit. Hagnaðurinn af þeim 
rekstri rennur ekki til góðra mála á Íslandi. 

Alþingi bíður að skýra stöðu þeirrar starfsemi sem er á gráu 
svæði eins og málum er háttað nú.

Lastaskattar í 
þágu góðra mála

Það er barnaskapur að halda að fjárhættuspil 
leggist af ef þau eru bönnuð.



Hvar sem þú ert – Hvert sem þú ferð
Sportbúðin er í leiðinni út úr bænum

Prijon Seayak – Mest keypti sjókayak á Íslandi mörg undanfarin ár. 
Lengd 490 sm, breidd 55 sm, þyngd 26 kg.  Prijon Seayak er með fram- og afturlest

ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.
Nú fylgir luxus stýri öllum Prijon bátum.  Litir: Rauður og Mango (gulur).

Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Prijon Kodiak – Vinsæll sjókayak frá Prijon, einkum hannaður
fyrir stærri og þyngri ræðara. Lengd 518 sm, breidd 59 sm, þyngd 28 kg.

Fram- og afturlest ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.  Nú fylgir
luxus stýri öllum Prijon bátum. Litir: Rauður, Mango (gulur) og Granite (grár).

Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Prijon Motion – Vinsæll bátur fyrir smærri og léttari ræðara. 
Nokkuð hraðskreiður og stöðugur. Lengd 454 sm, breidd 59 sm, þyngd 26 kg.  Fram- og

afturlest ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.  Nú fylgir luxus stýri
öllum Prijon bátum.  Litir: Rauður, Mango (gulur) og blár. 

 Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Prijon Touryak – Ekki ósvipaðir eiginleikar og Prijon Motion en
hannaður fyrir stærri og þyngri ræðara. Lengd 470 sm, breidd 63 sm, þyngd 25

kg.  Fram- og afturlest ásamt daghólfi fyrir framan mannop. Stillanleg sæti og fótstig.  Nú
fylgir luxus stýri öllum Prijon bátum.  Litir: Rauður og Mango (gulur).

 Verð aðeins 129.900 eða aðeins 11.300 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Point 65 Nemo – Klettstöðugur og skemmtilegur kayak fyrir
byrjendur. Lengd 350 sm, breidd 63 sm, þyngd 22 kg. Afturlest, þægilegt sæti og

stillanleg fótstig. Verð á Nemo með svuntu og ár er aðeins 84.900 eða aðeins
7.438 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Point 65 Picnic – Annar skemmtilegur bátur frá Point 65,
hannaður fyrir vötn og styttri ferðir með ströndinni. Lengd 450 sm,
breidd 65 sm, þyngd 24 kg. Stöðugur bátur sem lætur vel að stjórn.  Þægilegt sæti og

stillanleg fótstig. Verð á Picnic með svuntu og ár er aðeins 89.900 eða
aðeins 7.867 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Point 65 Five-O-Five – Nýr bátur frá þessum sænska framleiðanda.
Hannaður fyrir byrjendur og miðlungs ræðara.  Lengd 505 sm, breidd 59 sm, þyngd 25 kg. 
Þægilegt sæti og stillanleg fótstig. Verð á Five-O-five með stýri, ár og svuntu er

aðeins 109.900 eða aðeins 9.583 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Point 65 XP – Hraðskreiður og skemmtilegur bátur fyrir lengra komna.
Lengd 545 sm, breidd 55 sm, þyngd 25 kg.  Þægilegt stillanlegt sæti og stillanleg fótstig.

Framlest, afturlest og daghólf. XP kemur bæði með stýri og skeggi / ugga.
Verð á XP trefjabátnum með XP svuntu er aðeins 199.900 eða

aðeins 17.308 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Þú færð ár og svuntu með Prijon kayak á aðeins 9.990 og 15% afslátt af öllum búnaði og göllum.

Point 65 SeaRover – Hraðskreiður og skemmtilegur trefjabátur fyrir
lengra komna ræðara. Stöðugri en XP og því hentugri fyrir miðlungs ræðara.  Lengd

525 sm, breidd 63 sm, þyngd 25 kg.  Framlest, afturlest og tvö daghólf. SeaRover kemur
bæði með stýri og skeggi / ugga. Verð á SeaRover trefjabát með svuntu er aðeins

209.900 eða aðeins 18.167 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Point 65 XP Kevlar – Nú fæst þessi vinsæli bátur einnig úr Kevlar á
ótrúlega góðu verði. Lengd 545 sm, breidd 54 sm, þyngd aðeins 19,2 kg. Þægilegt
sæti og stillanleg fótstig.  Fram- og afturlest auk daghólfs. XP Kevlar kemur bæði með stýri
og skeggi / ugga. Verð á XP Kevlar ásamt svuntu er aðeins 298.900 eða aðeins

25.806 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Þurrgallar frá Kokatat og Artistic Sportswear í ótrúlegu úrvali.

Krókhálsi 5 - 110 Reykjavík -  Sími 517 8050 - Sportbudin.is

Kayakarnir fást í Sportbúðinni Krókhálsi 5

Sportbúðin býður alla báta og búnað með vaxtalausum
Visa og Euro raðgreiðslum til allt að 12 mánaða.

3% lántökugjald og færslugjald er innifalið í mánaðagreiðslum.

15% afsláttur af þurrgöllum og aukabúnaði 
með keyptum sjókayak í Sportbúðinni



Á undanförnum misserum hefur 
menningarlíf við Reykjavíkur-
höfn tekið miklum breytingum. Þar 
blómstra nú margir veitingastaðir og 
enn bætist í flóruna. Humarbáturinn 
er þar á meðal en það er fyrirtækið 
Hvalalíf sem stendur þar að baki með 
bræðurna Hilmar og Gunnar Stefáns-
syni við stjórnvölinn. 

„Tilkoma þess að við stofnuðum 
þetta fyrirtæki var eiginlega bara sú 
að það hefur orðið svo mikil aukning 
í ferðamannaiðnaðinum og við sáum í 
þessu fjölbreytt og skemmtilegt tæki-
færi,“ segir Gunnar Stefánsson, en 
hann er meðal þeirra fyrstu sem tóku 
upp á því að bjóða ferðamönnum upp 
á hvalaskoðunarferðir og stangveiði. 
„Það má segja að ég sé frumkvöðull 
að sjóstangveiðiferðum hérlendis og 
hef verið í þessu undanfarin fimmtán 

ár, þó að Hvalalíf hafi reyndar verið 
stofnað núna síðastliðið vor.“

Með Hvalalífi er boðið upp á margar 
nýjungar og þar má segja að veitinga-
bransinn og ferðamannaþjónustan 
sameinist á frumlegan og skemmti-
legan hátt. Bræðurnir festu kaup á 
gamla ferjubátnum Baldri sem hefur 
nú fengið nafnið Humarbáturinn og 
er orðinn að veitinga- og skemmtistað. 
Hann liggur við suðurbugt Reykjavík-
urhafnar og fer aldrei frá landi, en 
upp við hann liggur hins vegar hvala-
skoðunarbáturinn Andrea sem siglir 
út á flóann þrisvar sinnum á dag. 

„Humarbáturinn er í dag hundrað 
og fimmtíu manna veitingastaður 
sem er öllum opinn, en einnig þeim 
sem eru á leið út í hvalaskoðun og sjó-
stangveiði með Andreu. Hugmynd-
in sem við lögðum fyrst og fremst 

upp með er sú að þegar fólk kemur 
til baka úr hvalaskoðun og sjóstang-
veiði þá látum við beinhreinsa og 
flaka fiskinn og svo er honum hent á 
grillið. Þetta hefur fallið einstaklega 
vel í kramið hjá mannskapnum enda 
mjög gott og skemmtilegt borða fersk-
an fisk sem maður hefur veitt sjálf-
ur,“ segir Gunnar og bætir því við að 
eftir matinn bjóðist gestum að halda 
til í bátnum og syngja karókíslagara. 
„Við höfum verið að prufukeyra þetta 
skipulega og það má segja að betur 
hafi tekist til en við áttum von á. Við 
ætluðum aldrei að losna við fólkið úr 
bátnum. Þau skemmtu sér svo vel að 
þau yfirgáfu bátinn ekki fyrr en eftir 
tólf tíma.“

Frekari upplýsingar um ferðir 
Hvalalífs er að finna á www.hvalalif.is

Amelia Earhart gufar upp
„Ef þú hatar aðra persónu 

þá hatarðu eitthvað í henni 
sem er hluti af sjálfum þér. 

Það sem ekki er hluti af 
okkur sjálfum, truflar okkur 

ekki.”

AFMÆLI

Aðeins er tímaspursmál hve-
nær bjöllutegund sem hlotið hefur 
nafnið asparglytta nemur land í 
Reykjavík. Hún fannst fyrst hér 
á landi á Mógilsá í fyrravor, og er 
þegar farin að breiðast út, segir Er-
ling Ólafsson skordýrafræðingur.

Ekki er vitað hvernig bjallan barst 
fyrst hingað til lands. Erling segir 
hana þegar farna að breiðast út, þegar 
svipast hafi verið um eftir henni 
fyrir nokkrum dögum hafi hún verið 
komin í næsta dal við Mógilsá, en hafi 
ekki náð í Mosfellsbæ eða Mosfells-
dal. Bjallan er fleyg, og segir Erling 
að á góðviðrisdögum eins og verið 
hafi undanfarið geti hún lagst í ferða-
lög og numið ný lönd.

Líklegt er að bjallan láti að sér 

kveða í Mosfellsbæ á næsta ári, og 
einungis tímaspursmál hvenær hún 
kemst til höfuðborgarinnar og ann-
arra nágrannasveitarfélaga, segir 
Erling.

Bjallan vaknar úr dvala í apríl og 
byrjar að éta lauf þegar þau spretta. 
Hún leggst á alaskaösp, blæösp, viðju 
og gulvíði. Erling segir óvíst hvernig 
trén bregðist við þessum nýja mein-
valdi, bjallan geti hamlað trjávexti og 
trén verði ljót.

Bjallan verpir svo um sumarið, og 
þegar lirfurnar klekjast út taka þær 
til við að éta laufblöð fram á haust. 
Það eru einkum tré sem standa í 
skjóli og lauf á neðstu greinum stórra 
trjáa sem bjallan herjar á. 

Ný bjöllutegund nemur land

Landsnet hefur gefið út 
upplýsingabæklinginn Há-
spennulínur - aðgát skal höfð, 
þar sem finna má ýmsan 
gagnlegan fróðleik um um-
gengni við háspennulínur og 
önnur flutningsvirki. Bæk-
lingurinn er jafnt ætlaður 
þeim sem vinna að skipu-
lagsmálum, sveitarfélögum, 
verktökum, landeigendum, 
sumarbústaðaeigendum og 
áhugafólki um útivist.

„Okkur sem störfum hjá 
Landsneti er ljóst að flutn-
ingsvirki fyrirtækisins, 
einkum háspennulínur, hafa 
töluverð sjónræn áhrif og 
skoðanir á þeim eru skiptar.  
Því reynum við eftir fremsta 
megni að hanna mannvirki 
þannig að þau falli sem best 
að landinu og að hægt sé að 
annast viðhald þeirra með 
eins litlu raski og frekast 

er unnt,“ segir Þórður Guð-
mundsson, forstjóri Lands-
nets.  „Stefnumótun okkar í 
umhverfismálum tekur mið 
af þessum þáttum og von-
andi sýnum við með fram-
göngu okkar að orð og at-
hafnir fara saman.“

Umgengni við 
háspennulínur

Fallegir legsteinar 
á góðu verði

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, sonur, bróðir, tengdasonur og
afi,

Einar S. Ólafsson
framkvæmdastjóri, Háholti 6, Garðabæ,

sem andaðist á heimili sínu aðfaranótt föstudagsins 22.
júní, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju föstudaginn 6.
júlí kl. 13.00. Blóm og kransar afbeðin en þeim sem vildu
minnast hans er vinsamlegast bent á heimahlynningu LSH
(Krabbameinsfélagið, sími 540-1990).

Inga Jóna Andrésdóttir
Ásta Sigríður Einarsdóttir Finnbogi V. Finnbogason
Elínborg Einarsdóttir Örn Þórðarson
Inga Ólöf Sigurjónsdóttir Alexander Arndísarson
Alexander Dagur Finnbogason
Einar Auðunn Finnbogason
Ólafur J. Einarsson
Sjöfn Ólafsdóttir Eyjólfur Sigurðsson
Sigríður Williamsdóttir Andrés Guðmundsson
og aðrir aðstandendur.







Stoðtækjafyrirtækið Össur 
vinnur til alþjóðlegra verð-
launa fyrir tækninýjung og 
vekur heimsathygli fyrir. 

„Proprio foot er fyrsti gerviökkl-
inn sem býr yfir gervigreind, en 
hingað til hafa þeir verið hlut-
lausir ef svo má að orði komast,“ 
segir Heiðrún Gígja Ragnars-
dóttir hjá stoðtækjafyrirtækinu 
Össuri.

Heiðrún hefur haft yfirumsjón 
með hönnun og þróun ökklans, 
sem hefur þegar vakið heimsat-
hygli og unnið til gullverðlauna 
Medical Design Excellence 
Awards og Best Of What’s New 
In Personal Health verðlaun Pop-
ular Science. Er þá óupptalin 
ítarleg umfjöllun í tímaritinu 
New York Times.

„Í stuttu máli sagt hefur 
ökklinn innbyggða nema sem 
skynja umhverfið og aðlaga hann 
svo að þörfum notandans, með 
þeim afleiðingum að stýrð hreyf-
ing á sér stað,“ útskýrir Heiðrún. 
„Hann stillir sig þannig í heppi-
lega gráðu miðað við yfirborðið 
sem gengið er á, hvort sem geng-
ið er upp eða niður brekku, stiga 
eða á jafnsléttu.

Í síðastnefnda tilvikinu lyftir 
ökklinn líka upp tánum, þegar 
fætinum er sveiflað fram á við. 
Notandinn er því ólíklegri til að 
reka tærnar í. Eins og stundum 
vill verða með aðrar gerðir gervi-
ökkla, þar sem þá skortir annað 
hvort ákveðinn sveigjanleika eða 
hættir til að síga niður vegna of 
mikillar þyngdar.“

Þar fyrir utan segir Heiðrún 
ökklann stilla sig eftir skóm eða 
skóleysi notandans. Hann skynj-
ar meira að segja hvort viðkom-
andi er í íþrótta- eða spariskóm. 
Allt þetta sé afar mikilvægt svo 
gönguálagið verði ekki of mikið. 
Vanstilltir gervilimir geti nefni-
lega skaðað bak, hné og mjaðma-
liði.

Að sögn Heiðrúnar verður 
gerviökklinn aðeins seldur 
útvöldum viðskiptavinum að 

minnsta kosti fyrst um sinn, það 
er segja stoðtækjafræðingum og 
-fyrirtækjum, sem fara í gegnum 
sérstaka þjálfunaráætlun hjá 
Össuri, og læra að meðhöndla 
búnaðinn rétt. „Það skiptir gríð-
arlega miklu máli,“ bendir hún á 

í því samhengi. „Enda um mikil-
væga nýjung að ræða sem hefur 
þegar hlotið mikla umfjöllun og 
alþjóðlega viðurkenningu og 
skiptir sköpum fyrir þá sem 
skortir afl í ökkla.“

Ökkli sem hugsar

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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STIGAR
Allar mögulegar gerðir
Handrið og handriðaefni
Sjá heimasíðu okkar
www.byggingavorur.com
 Mex -  byggingavörur
Lynghálsi 3  Sími 567 1300 & 848 3215

Áttu dýrmæt
tæki ?
Explorer töskur eru
fullkomin vörn.

Þær eru vatnsheldar,
höggþéttar og til í
ýmsum stærðum.

Auglýsingasími

– Mest lesið



Tao Ma fer eigin leiðir með 
nýjum síma.

Hönnuðurinn Tao Ma lætur sér 
fátt um finnast þótt snertiskjár 
njóti vaxandi vinsælda á kostnað 
takka og hefur sent frá sér síma 
með risastórum kvartskristölum, 
sem gegna hlutverki takka.

Undir takkaborði símans eru 
þar að auki innbyggð ljós svo 
kristalarnir lýsast upp þegar ýtt 
er á þá. Við það minnir síminn 
einna helst á kristals-stjórnborðið 
í leynilegum íshelli Súpermans, úr 
samnefndum kvikmyndum.

Kristalssími

Ný verslun með tæknivörur 
hefur verið opnuð í Hlíðar-
smára í Kópavogi.

Sense er ný verslun fyrir staf-
rænan lífsstíl og býður upp á 
hágæða lausnir á sviði hljóð-, 
mynd- og ljósastýringar. Verslun-
in mun bjóða upp á mikla þjón-

ustu, þar sem þarfir viðskipta-
vina eru skilgreindar, búnaður er 
valinn og að lokum settur upp á 
heimilum. 

Í versluninni við Hlíðarsmára 
er fjölbreytt og fullkomið sýning-
arrými þar sem gefst kostur á að 
sjá möguleikana sem felast í þess-
um stafræna lífsstíl. 

Stafrænn lífsstíll í nýrri verslun

4010.- með vsk 990.- með vsk 119.396
984.’ Með vsk

verðdæmi 240x230 85.905 
með vsk

verðdæmi 240x230 85.905 
með vsk

59.000.- með vsk

173.055.- með vsk

24.825 með vsk

3.337.- með vsk

34.999.- með vsk

185.505.- með vsk

78.998.- með vsk

8964.- með vsk per meter.

1980.- með vsk

3100.- með vsk

topdrive.is Smiðjuvellir 3 Keflavík Sími: 422-7722
Allar þessar ólíku vörur eiga það sameiginlegt að fást hjá

topdrive.is Smiðjuvellir 3 Keflavík Sími: 422-7722



Fjöruferðir er nýtt afþreyingar-
fyrirtæki á Hornafirði. Það 
sameinar siglingu um Horna-
fjörð, fjórhjólaakstur um fjörur, 
gönguferð að innsiglingunni, 
sela- og fuglaskoðun. 

Hornfirðingurinn Haukur Svein-
björnsson er í forsvari fyrir Fjöru-
ferðir. Hann hefur hingað til verið 
kenndur við Olís en er staddur úti 
á Ólandsbryggju þegar hringt er í 
hann. „Við byrjuðum bara núna í 
júní með fjöruferðirnar og erum 
að slá í gegn hjá þeim sem hafa 
prófað. „Mér leið eins og ég væri í 
sjóræningjaleiðangri,“ voru orð 
eins ferðamannsins,“ segir Hauk-
ur glaðlega og lýsir ferðunum 
nánar. „Við förum á bátum frá 
Óslandsbryggjunni yfir á Mela-
tanga þar sem flugvöllurinn okkar 
var í fyrstu. Í framtíðinni verður 
komið þar fyrir upplýsingum um 
sögu flugsins á Hornafirði. 
Á fjörunum erum við með tíu fjór-
hjól og förum á þeim út í Hvanney 
sem er við innsiglinguna um 
Hornafjarðarós. Þar er farið í tut-
tugu mínútna göngutúr og miðlað 

fróðleik um baráttu sjómanna við 
ósinn gegnum tíðina. Ekki líður sá 
dagur að selur sjáist ekki í ósnum 
og eftir að við hófum þessar ferðir 
fóru æðarkollurnar að gera sér 
hreiður þarna því þær finna sig 
öruggari þegar fólk er á ferli í 
kringum þær. Á fjörunum er því 
einstakt tækifæri til að njóta 
ósnortinnar náttúru og líka virða 
fyrir sér tignarlegt útsýni til fjalla 
og jökla ef vel viðrar.
Að loknum göngutúrnum keyrum 
við á hjólunum um fjöruna þar 
sem hafið okkar er að berja og 
fáum að sleppa fram af okkur 
beislinu í um það bil 20 mínútur. 
Þar er örugg leiðsögn og engum 
hætta búin. Síðan er haldið til baka 
eftir braut sem liggur inn á gömlu 
flugbrautirnar. 
Þessi ferð tekur um 70 mínútur og 
þeir sem hafa farið með okkur eru 
mjög hrifnir. Það gildir jafnt um 
Íslendinga og útlendinga. 
Svo bjóðum við líka uppá 40 mín-
útna siglingu um fjörðinn. En ferð-
irnar sem innihalda blöndu af sigl-
ingu, hjólatúr og göngu njóta mun 
meiri vinsælda enda bjóða þær 
upp á meiri spennu.“ 

Leið eins og í 
sjóræningjaferð
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www.stilling.is // stilling@stilling.is

Skeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur | Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður

Draupnisgata 1, 600  Akureyri | Eyrarvegur 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000

Upplifðu Ísland með THULE ferðavörum.

Margvíslegar lausnir fyrir mismunandi þarfir.

Allar upplýsingar um                   ferðaboxin
er að finna á vef Stillingar www.stilling.is

Fæst á  N1 í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is
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Remax Senter er með bjarta og fallega 
fjögurra herbergja íbúð í fjórbýli með 
sérinngangi.

Íbúðin sem um ræðir er í Blásölum 18 í 
Kópavogi. Komið er inn í anddyri með 
svörtum mustang-flísum og mahony-skáp, 
en allar hurðir og skápar í íbúðinni eru úr 
mahony. Til vinstri er rúmgott svefnher-
bergi með góðum skápum.

Eikarparkett er á allri íbúðinni nema í 
eldhúsi en þar er plastparkett. Baðherberg-
ið er rúmgott með hvítsprautaðri innrétt-
ingu, baði og sturtu. Dökkbláar flísar eru á 
gólfum og hvítar flísar á veggjum.

Til hægri er rúmgott eldhús með Ma-
hony-innréttingu sem er mjög rúmgóð. Á 
milli skápa eru gráar flísar og á borðum 
er ljóst harðplast frá Axis. Í eldhúsinu eru 
Electrolux-eldavél og ofn og að auki fylgir 
Blomberg-uppþvottavél með.

Gengið er úr eldhúsinu inn í stofuna sem 
er mjög björt með einstaklega fallegu út-
sýni. Úr stofunni er einnig útgengt á suð-
ursvalir.

Á svefnherbergisgangi eru tvö björt 
barnaherbergi og þvottaherbergi með 
vaski. Halógen-lýsing er í allri íbúðinni 
nema í barnaherbergjunum, mikil lofthæð 
er í íbúðinni og skápapláss er einstaklega 
gott. Þess má einnig geta að á fyrstu hæð er 
geymsla með hillum og glugga.

Í bakgarðinum eru góð leiktæki og stutt 
er í skóla og þjónustu.

Íbúðin kostar 30,9 milljónir.

Frábært
útsýni

Íbúð í Blásölum 18 
er nú til sölu 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

fasteignir

Búseti auglýsir
– laus íbúð til úthlutunar 11. júlí

umsóknarfrestur er 
til og með 10. júlí

Fr
um

Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

Búseti hsf.

Skólatún 6 Íbúð: 202
225 Álftanes

4 herb. 114 fm
Almennt lán
Afhending að ósk eiganda:
1. september nk.

Hámarksverð: 2.277.669 - kr
Lágmarksverð: 1.873.809 - kr
Búsetugjald: 93.617 - kr

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta

Dæmi um vaxtabætur: 

Hjón/sambúðarfólk:  . . . . . 266.353.-

Einstæðir foreldrar:   . . . . 207.140.-

Einhleypir:  . . . . . . . . . . . 161.064.-

Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði.
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Fr
um

Ögurhvarf, 640 fm, 2.690 fm eða 3.340 fm.
Til sölu eða leigu glæsilegt
steinsteypt atvinnuhús-
næði. Steinsnar frá Bónus
og Húsasmiðjunni Elliða-
vatnsmegin í Kópavogi.
Húsnæðið er í byggingu
og afhending getur verið í
lok sumars. 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.

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

Eyrartröð, Hfj, 
Til sölu vel viðhaldið iðn-
aðarhúsnæði á Hvaleyrar-
holti í Hafnarfirði. 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 við-
byggingu sem hefur um 5,8 meðaltals lofthæð og býður þvi uppá
marga skemmtilega nýtingarmöguleika, hægt að fá leigt. 2x Inn-
keyrsluhurðir eru um 4 mtr. Lóðin er mjög rúmgóð og telur um
2.976 fm að stærð. Báðir hlutar hússins eru sambyggðir og því
hægt að nýta í tvennu lagi eða í heild sinni. Til sölu í heild sinni eða
tvennu lagi  Teikningar og frekari upplýsingar 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 ósk-
ast.

Tunguháls, Rvk,  1070 fm stækkanlegt í 2770 fm.
Í einkasölu fremri hluti
hússins samtals 1070 fm
iðnaðarhúsnæði ásamt
211 fm steypts milligólfs.
Með  fylgir byggingarréttur
eignarhlutans fyrir samtals
1700 fm á tveimur hæð-
um.  Samtals yrði þá um
að ræða 2770 fm heildar-
stærð þar sem grunnflötur

hússins yrði um 1560 fm og um 900 fm á 2. hæð. Góðar stórar inn-
keyrsluhurðir og góð aðstaða. Vel innréttaðar skrifstofur, kaffistofa
og eldhús um 210 fm. Heildarlóðarstærð er Teikningar og nánari
upplýsingar á skrifstofu okkar.

Köllunarklettsvegur 841 fm.
Til sölu eða leigu við
Sundahöfn, lager- eða
framleiðsluhúsnæði á 2.
hæð með innkeyrslu á
jarðhæð auk hlaupakötts í
lofti sem gengur inneftir
rýminu. Húsnæðið er eitt-
hvað stúkað niður með
léttum innveggjum en
þarfnast standsetningar.
Nánari upplýsingar á skrif-
stofu okkar.

Völuteigur, 270 fm, 365 fm eða 635 fm.
Til sölu, í nýju glæsilegu
stálgrindarhúsi tvö iðnað-
arhúsnæði sem eru hvor
um sig 10,8 x 25 mtr. að
grunnfleti. Hægt er að fá
iðnaðarrýmin stök eða
bæði saman þá samtals
635 fm. Annarsvegar er
um að ræða 270 fm iðnað-
arhúsnæði, stærð 10,8 mtr
x 25 mtr, mikil lofthæð, 4x
innkeyrsluh. -tvær á hvor-

um enda, og hinsvegar 365 fm iðnaðarhúsnæði, endabil með 95
fm milligólfi, innkeyrsluhurðir og gegnumkeyrsla.

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 Teikn-
ingar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar. 

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.

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.
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Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

Jón Bjarni Jónsson
Sölufulltrúi
GSM: 896 1067
jonbjarni@logheimili.is

Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.isSkipholti 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 glæsilega eign í Grafarvoginum. 
Íbúðin er á tveimur hæðum og er samtals 162.2 fm á tveimur efstu 
hæðunum í sex hæða blokk. Íbúð með miklu útsýni og hátt til lofts. 
Stofa og borðstofa er stórt rými með mikilli lofthæð (ca 4,7 m) og með 
stórum gluggum og glæsilegt útsýni til vesturs og norðurs. Útgengt er 
úr stofu út á svalir. Úr stofu er síðan stigi upp á efri hæðina. Á efri hæð 
er einnig opið rými með stórum gluggum til norðvesturs. Borðst., stofa 
og eldhús. Eldhús er nýlegt. Glæsileg eign. Stutt í alla þjónustu s.s. í 
Spönginni. Makaskipti á ódýrari eign koma til greina.
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 822 3600 OG BÓKAÐU SKOÐUN.

162.2 fm

Byggt 2000

Brunab.mat
24,3 millj.

Barðastaðir Verð 45.000.000.-

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir heilsársbústað við Sandskeið E-gata 2 
í Miðfellslandi við Þingvallavatn. Bústaðurinn 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. Ál og plastgluggar allir með innbyggðu 
flugnaneti. Kamína er í stofu, innflutt frá Kanada bjálkaklædd. 5000 fm 
eignalóð. Að sögn eiganda verða ekki byggð fleiri hús við þessa götu, 
gott útsýni að vatninu. Stutt í Golf. 30 km á Selfoss. Bústaður með mikla 
möguleika. gott lán frá Lífeyrissjóði VR getur fylgt með ca 3 millj.
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 822 3600 OG BÓKAÐU SKOÐUN.

74 fm

Byggt : 2005

Brunab.mat
16 millj.

Miðfellslandi við Þingvallavatn. Verð 19.700.000.-

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir vel skipulagða 4ra herb. íbúð 96,4 
fm á 2. hæð í góðu fjölbýli. Komið er inn í forstofu með eikarparketi, á 
vinstri hönd eru barnaherbergi með plastpaketi síðan kemur rúmgott 
hjónaherbergi með góðu skápaplássi, á hægri hönd er baðherbergi 
með kari og sturtu ágæt innrétting og gert ráð fyrir þvottavél á baði. 
(einnig eru tæki í sameign). Eldhús er rúmgott með borðkrók. Korkur á 
gólfi. Stofa og borðstofa með eikarparketi útgent á suðursvalir. Garður 
er skjólgóður blokk er U-laga og er því garðurinn mjög barnvænn. Fjöl-
skylduvænt hverfi - íbúð á rólegum og eftirsóknarverðum stað.
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 822 3600 OG BÓKAÐU SKOÐUN.

96.4 fm

Byggt 1967

Brunab.mat
16 millj.

Hraunbær 188 Verð 21.300.000.-

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN var að fá í einkasölu glæsilegan bústað 
á leigulóð í landi Þóroddsstaða í Grímsnesshrepp. Um er að ræða 
leigulóð til 30 ára. (Nánari skilalýsing er í vinnslu). Bústaðurinn 
afhendist rúmlega fokheldur búið er að einangra og pasta. 18 fm 
svefnloft sem ekki er innifalið í fermetratölu. Makaskipti á 3ja herb, 
íbúð á höfuðborgarsvæðinu möguleg. 
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 822 3600 OG BÓKAÐU SKOÐUN.

81,7 fm

Byggt 2007

Sumarhús Grímsnes Verð 14.900.000.-

LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir til leigu stórglæsilegt verslunnar-
húsnæði við Grenásveg. Um er að ræða 320 fm verslunnar og lager-
rími, góðir sýningargluggar falleg gólfefni góða kaffiaðstaða. Húsnæði 
sem býður uppá miklamöguleika. Frábær staðsetning. Húsnæðið er 
laust.

HRINGDU NÚNA Í SÍMA 822 3600 OG BÓKAÐU SKOÐUN.

319,8 fm

Byggt 1981

Brunab.mat
34,3 millj.

Grensásvegur Til leigu

EIGNIR ÓSKAST!
• 2ja herbergja í hverfi 

101, 105, 107 og 220

• 3ja herbergja í hverfi 
105, 107, 109, 200 og 220

• 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.
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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

Norðurbrú
210 Garðabær
Stórglæsileg eign í Sjálandshverfinu

Stærð: 116,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.770.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000

Stórglæsileg og vönduð 3 herbergja 116,7 fm íbúð í sjálandshverfinu í Garðabæ. Íbúðin er á jarðhæð með sérfleti
fyrir framan. Lyfta og stæði í bílgeymslu fylgir. Íbúðin er einstaklega björt með stórum gluggum í stofu og eldhúsi
sem ná  frá  gólfi  og  upp í  loft.  Sandblásnar  filmur  eru  í  gluggum.  Fallegir  skrautlistar  eru  meðfram allri  íbúðinni.
Komið  er  inn  í  íbúðina  í  opið  rými  með  fallegum  HGH  hvítmöttuðum  skápum.  Eikarparket  og  hurðar  eru  í  allri
íbúðinni nema í forstofu þar er svartar flísar. Eldhúsið er opið með HGH hvítmöttuðu eldhúsinnréttingu. Stál eyja
og stál háfur er í miðjunni. Stál Ískápur og uppþvottavél fylgja með. Hvítar rúllugardardínur frá Sólargluggatjöldum
fylgja með allri íbúðinni. Svefni-og barnaherbergið eru rúmgóð með HGH hvítmöttuðum skápum. Skrifstofurými er
í  íbúðinni.  Tenglar  eru í  öllum herbergjum.  Baðherbergið er  með HGH hvítmattri  innréttinu.  Flísar  í  hólf  og gólf.
Upphengt klósett og ofn. Þvottaherbergi er í íbúðinni. Halogen lýsing í allri íbúðinni.

Senter

Valdimar J.
Lögg. fasteignasali

Kittý Johansen
Sölufulltrúi

vj@remax.is

kitty@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

695 4161

Til sölu 950 fm sjávarlóð við Fossvoginn
með útsýni yfir Perluna, Öskjuhlíð og út
Skerjafjörð. Lóðin er í botnlanga og því
lítil umferð í götunni auk þess sem það er
leikskóli staðsettur í innan við 200 fm
fjarlægð og þurfa börn ekki að fara yfir
götu til að komast í leikskólann. Á lóðinni
er í dag gamalt 100 fm timburhús. Vífill
Magnússon, arkitekt hefur teiknað 225
fm einbýlishús á lóðinni. Miðað við nýt-
ingarhlutfall á nýlega byggðum húsum í
götunni þá mætti reisa 450-560 fm hús á
lóðinni. Enginn A-Gatnagerðagjöld þarf
að greiða fyrir byggingu á nýju húsi á
lóðinni. Verðhugmynd: 65-75 millj.  

Áhugasamir hafið samband 
við Eirík í síma 822 0830

– Sjávarlóð við Fossvog –
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Glæsileg útsýnisíbúð 
á Seltjarnarnesi
Til sölu glæsileg útsýnisíbúð á fjórðu hæð við Austurströnd
6, á Seltjarnarnesi.  Stærð íbúðar er rúmir 100 fm. en að
auki fylgir henni 23.8 fm. stæði í bílskýli, geymsla og sam-
eiginlegt þvottahús á hæð.
Ásett verð er 32 m.

Allar nánari upplýsingar veitir Ólafur 
hjá Lögmannsstofu Árna Ármanns Árnasonar

í síma 697 3379. 

Lögmannsstofa Árna Ármanns Árnasonar ehf. 
Skúlagötu 30, 101 Reykjavík, s. 551 1348, 
netfang: logmannsstofa-aaa@simnet.is
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Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

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
skjólveggir. Allt sér. Nú er lag. Endilega leitið upplýsinga.

SÉRVERSLUN - EIGIN INNFLUTNINGUR. Glæsileg versl-
un í nýju leiguhúsnæði í Smáranum. Flytur inn gjafavöru, húsgögn og
teppi frá 22 þjóðlöndum. Einstök heimasíða fylgir. Frábært tækifæri.

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

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.

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR - MIKIL VELTA Til
sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með fína afkomu. Bullandi
traffic. Hér er á ferð frábært tækifæri. Leitið upplýsinga.

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

HÁRGREIÐSLUSTOFA Í HVERFI 101. Til sölu þekkt hár-
greiðslustofa vel staðsett, 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur búnað-
ur mjög góður. Verð 5,5 - 6 millj. 

INNRÖMMUNAR - STUDIÓ. Til sölu innrömmunarstofa á frá-
bærum stað í góðu húsnæði í austurbæ. Tilvalið fyrir tvo samhenta ein-
staklinga. Góður tækjakostur og gott verð.

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

Endilega leitið nánari upplýsinga - Sjáið www.atv.is
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ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Veislulist og Skútan
Óskum eftir að ráða í eftirtalin störf: 

Vanan matreiðslumann sem getur unnið sjálfstætt. Vaktavinna
mest dagvinna. Aðstoð í eldhús.vinnutími er frá kl. 8 - 4. 

Matreiðslunema. Vaktavinna mest dagvinna.
Umsóknir sendist á e.mail skutan@skutan.is eða 

hringið í s. 555 1810 Sigurpáll.

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsing um breytingar á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur

Í samræmi við 18. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með 
auglýstar til kynningar tilögur að breytingum á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001 - 2024. 

Spöngin við Móaveg
Tillagan felur í sér að skilgreindur er nýr þéttingar-
reitur fyrir íbúðarbyggð í vesturhluta Spangarinnar 
við Móaveg, þar sem gert er ráð fyrir allt að 100 
nýjum íbúðum, þar af um 50 íbúðum fyrir eldri 
borgara. Tillagan gerir einnig ráð fyrir að landnotk-
un í vesturhluta Spangarinnar, milli Móavegar og 
Borgavegar, breytist úr miðsvæði í íbúðarsvæði.  
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulags- 
og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni 
3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 2. júlí 2007 
til og með 13. ágúst 2007. Einnig má sjá tillögurnar á 
heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem 
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum 
við tillögurnar skal skila skriflega eða á netfangið 
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs 
eigi síðar en 13. ágúst 2007.  
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir inn-
sendar athugasemdir með tölvupósti.

Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins 
frests, teljast samþykkja tillögurnar. 

Reykjavík, 2. júlí 2007 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Heildsala – Smásala
Til sölu með eigin innflutning og góða álagn-
ingu, ásamt fínum samböndum. Góð uppgrip

framundan. Verð ca. 12 m. Svar merkt:
„Tækifæri“ sendist á netfang: galle@isl.is.







Efnt verður til sérstakrar hóp-
ferðar til Kaupmannahafnar í 
haust til að minnast þar 200 ára 
afmælis Jónasar Hallgrímssonar.

Fjölmargir staðir í Kaupmanna-
höfn tengjast veru listaskáldsins 
góða þar. Því verður víða staldrað 
við á Jónasarhátíð sem haldin 
verður dagana 7.-9. september. 
Icelandair býður upp á hópferð á 
þá hátíð sem kostar 59 þúsund á 
manninn, miðað við tvo í herbergi 
á fjögurra stjörnu hóteli við Vest-
urbrúargötu.

Í Sívala turni er nú hljómleika-
salur í þeim vistarverum þar sem 
íslenskir fræðimenn dvöldu á 
nítjándu öld. Þar mun hin íslenska 
söngsveit Fífilbrekkuhópurinn 
flytja lög Atla Heimis Sveinsson-
ar við ljóð Jónasar að kvöldi 7. 
september. Daginn eftir verður 
farið til Sorö undir leiðsögn Böðv-
ars Guðmundssonar rithöfundar. 
Þar dvaldi Jónas hjá vini sínum 
Jepetus Steenstrup náttúrufræð-
ingi og síðar rektor Kaupmanna-
hafnarháskóla og átti góða daga 
innan um önnur skáld skömmu 
áður en hann lést. Orti hann þar 
nokkur sinna bestu ljóða og skrif-
aði nokkur af sínum skemmti-
legustu bréfum. Lesið verður úr 
þeim og fleira verður til skemmt-
unar yfir hádegisverði á þessum 
sögufræga stað þar sem einn 
þekktasti skóli Danmerkur var 
um aldir. Ferðinni lýkur á Hvi-
ids Vinstue við Kóngsins Nýja-
torg þar sem Íslendingar í Kaup-
mannahöfn sátu löngum yfir öl-
krúsum og hugsuðu og ortu til 
ættjarðarinnar. 

Á sunnudagsmorgun 9. sept-
ember verður gönguferð um slóð-
ir Jónasar og annarra Fjölnis-
manna um gamla miðbæinn 
undir leiðsögn Sigrúnar Gísla-
dóttur. Eftir hádegi verður efnt 
til ráðstefnu um skáldið og nátt-
úrufræðinginn Jónas á Nordatl-
antiske Brygge í tengslum við 
mikla Jónasarsýningu sem þar er 
haldin. Síðan verður flogið heim 
um kvöldið. 

Nánari upplýsingar um ferðina 
er að finna á www.icelandair.is.

Nýr sjóður sem styrkir meistara- 
og doktorsnema í hjúkrunar-og ljós-
móðurfræðum hefur verið stofnað-
ur við Háskóla Íslands. Hann nefn-
ist Rannsóknasjóður Ingibjargar 
R. Magnúsdóttur í höfuðið á stofn-
anda hans og hefur að markmiði að 
efla framhaldsnám og rannsóknir í 
áðurnefndum fræðum. 

Ingibjörg hefur verið einn ötul-
asti talsmaður þróunar í hjúkrunar-
menntun hér á landi og var ein 
þeirra sem stóð að stofnun náms-
brautar í hjúkrunarfræði við 
Háskóla Íslands sem varð að veru-
leika árið 1973. Árið 1998 hófst 

meistaranám í greininni við HÍ og 
á aldamótaárinu varð námsbrautin 
sjálfstæð deild innan skólans, 
hjúkrunarfræðideild.

Ljósmæðrafélag Íslands, Heil-
brigðis- og tryggingamálaráðu-
neytið, Glitnir og Rannsóknastofn-
un í hjúkrunarfræði hafa lagt fé til 
sjóðsins, auk Ingibjargar og frænda 
hennar Magnúsar F. Guðrúnarson-
ar. Þar fyrir utan hafa sjóðnum 
borist fjölmargar gjafir fyrir til-
stuðlan dr. Sigrúnar Gunnarsdótt-
ur hjúkrunarfræðings. Kristín Ing-
ólfsdóttir rektor og Ingibjörg und-
irrituðu stofnsamninginn.

Nýr styrktarsjóður 
stofnaður við HÍ

Á slóðum 
Jónasar í Höfn

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

– Mest lesið

Íslendingar verða 
væmnari og tilfinn-
ingaóðari með hverju 
árinu sem líður. Hér 
áður fyrr stærðum 
við okkur af karl-
mennsku og dug og 
létum ekkert græta 

okkur. Nú fjölmennum 
við í líkvökur til þess að syrgja 
dauða hunda. 

Kannski erum við komin svona 
langt frá upprunanum. Fyrir nokkr-
um áratugum bjó annar hver Ís-
lendingur í sveit og hélt þar skepn-
ur en nú þekkja margir ekkert til 
dýra annarra en þeirra sem passa 
í nettar handtöskur og taka sig vel 
út í Burberrykápu. 

Ég hef örlitlar áhyggjur af því að 

við séum að verða eins og Banda-
ríkjamennirnir sem við gerum 
grín að fyrir tilfinningasemi í garð 
hvaladrápa en skeytingarleysi 
gagnvart fólki í neyð.

Hundurinn Lúkas hristi svo 
sannarlega upp í landanum í vik-
unni sem leið og kjaftasöguþjóð-
in smjattaði á fréttum af hrottaleg-
um dauða hans. Vissulega var með-
ferðin á Lúkasi viðurstyggileg og sé 
sagan sönn verður að draga gerend-
ur til ábyrgðar. Það er skelfilegt að 
misþyrma dýrum og sagan frá Ak-
ureyri ber vott um algjört virðing-
arleysi og hrottaskap.

Það má hins vegar ekki gleym-
ast að þótt dýramisþyrmingar séu 
hrikalegar þá eru mannamisþyrm-
ingar verri. Að minnsta kosti vona 

ég að við séum ekki orðin það veru-
leikafirrt að við leggjum líf manns 
og hunds algjörlega að jöfnu. 

Þess vegna þótti mér undar-
legt að lesa um ofsóknirnar sem 
einn hinna meintu hundamorðingja 
hefur mátt sæta. Á heimasíðu hans 
er honum hótað ofbeldi sem er mun 
alvarlegra en það sem henti vesl-
ings Lúkas. Þeir sem fordæma með-
ferðina á hundinum hóta því að gera 
piltinum það sama jafnvel þótt ekki 
hafi verið sannað að hann sé sekur. 

Hvenær drepur maður hund og 
hvenær drepur maður ekki hund? 
Þarf ekki að sanna glæpinn? Og 
hvort er alvarlegri glæpur að 
drepa hund eða hóta manneskju, 
sem ef til vill er saklaus, misþyrm-
ingum og lífláti?





Þess berast nú fregnir að Þjóð-
verjar hyggist á haustdögum 
setja á stofn sérstaka sjón-
varpsrás sem helguð verður 
dauðanum. Vefrit Deutsche 
Welle greinir frá því að sam-
band þýskra útfararstjóra 
standi að baki stöðinni sem 
mun sjónvarpa efni allan sól-
arhringinn en þar verði meðal 
annars fjallað um sorgarferli, 
útfararsiði, reglugerðir og 
annað tilstand er fylgir þessu 
óumflýjanlega hlutskipti.

Haft er eftir talsmanni 
samtakanna að markmið fé-
lagsins sé að létta af þeirri 
bannhelgi sem umlykur dauð-
ann. Markhópur stöðvarinnar, 
sem verður einnig aðgengileg 
á internetinu, er ört stækk-

andi hópur eldri borgara 
í Þýskalandi en þeir til-
heyra kynslóð sem básún-
ar lítt tilfinningar á torg-
um né er mjög upplýstur 
um praktísk mál er fylgja 
þessum hinstu förum.

Upplýst er að rekst-
urinn verður að hluta til 
fjármagnaður með dánar-
tilkynningum sem hægt 
verður að birta á stöðinni 
en einnig vonast aðstand-
endur stöðvarinnar til 
þess að fyrirtæki og stofn-
anir sem deila fyrrgreind-
um markhóp muni stökkva 
um borð í vagninn.

Sjónvarp dauðans

Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 
hefst eftir helgina en að 
þessu sinni verða kvæða-
menn áberandi á hátíðinni 
en þá verður einnig boðið 
upp á námskeið á háskóla-
stigi um íslenska þjóðlaga-
tónlist.

Hátíð þessi var haldin í fyrsta 
sinn árið 2000 fyrir tilstuðlan Fé-
lags um Þjóðlagasetur sr. Bjarna 
Þorsteinssonar sem hefur veg og 
vanda að skipulagningu hennar 
en umsvifin hafa aukist ár frá ári. 
Listrænn stjórnandi hátíðarinnar 
er Gunnsteinn Ólafsson tónlistar-
maður. Segja má að dagskráin sé 
fjórþætt því auk hefðbundinna 
tónleika, þar sem flutt er bæði 
íslensk og erlend þjóðlagatón-
list, eru kynningar ýmiskonar og 
fræðsluerindi auk þess sem boðið 
verður upp á leiklist, bæði í formi 
sýninga og námskeiða fyrir börn.

Nú verður ennfremur haldið 
námskeið um íslenska þjóðlaga-
tónlist undir formerkjum Þjóð-

lagaakademíunnar á Siglufirði en 
markmið þess er að kynna þátttak-
endum heim íslenskra þjóðlaga, 
þjóðkvæða og þjóðdansa. Rósa 
Þorsteinsdóttir er meðal leiðbein-
anda á námskeiðinu en hún segir 
það brautryðjendaverk að koma 
á slíkri fræðslu. „Námskeið sem 
þessi eru mjög sjaldgæf, það hafa 
verið kennd námskeið um íslensk 
þjóðlög innan þjóðfræðinnar í Há-
skóla Íslands en það hefur ekki 
verið í boði að undanförnu.“ Rósa 
segist vonast til þess að aukin 
fræðsla um þennan menningar-
arf muni vekja áhuga ungs tón-
listar- og fræðafólks á að rann-
saka hann betur og nýta sér hann 
á markvissan hátt. „Það hafa sann-
arlega fleiri gott af því að kynnast 
þjóðlagaarfinum betur, til dæmis 
kennaranemar en þeir munu koma 
að námskeiðinu nú og geta von-
andi nýtt sér þekkinguna áfram 
til kennslu og þannig vakið áhuga 

komandi kynslóða á þessu efni.“ 
Rósa segir að þjóðlagaáhugi 

hérlendis fari vaxandi þó enn sem 
komið er séu fáir sem sinni rann-
sóknum á því sviði. „Ég sé fyrir 
mér mörg rannsóknarefni þessu 
tengd. Þjóðlögin eru ekki grip-
in úr lausu lofti heldur grein-
ast þau í ólík svið því öll tengj-
ast þau ákveðnum kvæðagrein-
um sem rannsaka þarf hvert fyrir 
sig.“ Hún nefnir að gömul sálma-
lög hafi til að mynda verið lít-
illega rannsökuð svo og lög við 
barnagælur og þulur en aðrar teg-
undir þjóðlaga svo sem vikivakar, 
rímnalög og tvísöngur sé enn óp-
lægður akur.

Rósa segir að Þjóðlagahátíðin 
á Siglufirði sé mikill fengur fyrir 
áhugafólk um þjóðlaga- og heim-
stónlist en hún hefur sótt hátíðina 
frá upphafi. „Þeir sem einu sinni 
prófa geta ekki hætt,“ segir hún 
kímin og bætir við að stemningin 

sé ávallt góð þó hún sé vitaskuld 
mismunandi eftir því hvaðan þátt-
takendurnir koma. „Ég hef sótt 
tónleika á Þjóðlagahátíðinni sem 
eru mér algjörlega ógleymanlegir. 
Ég man eftir því að hafa komið út 
af tónleikum og hugsað með mér: 
„Af hverju voru ekki allir hérna!“ 

Hún tekur fram að framtak 
þetta skipti ekki minna máli fyrir 
heimamenn og nærsveitunga. 
„Landsbyggðin þarf líka á því 
að halda að þar séu menntunar-
möguleikar í boði. Þetta er ekki 
bara til þess að fólk komi að sunn-
an til þess að fara á hátíðina og 
námskeiðið heldur vona ég líka 
að fólkið á svæðinu nýti sér þetta 
tækifæri.

Dagskrá þessa árs er afar fjöl-
breytt en Rósa kveðst spenntust 
fyrir langspilsþinginu sem haldið 
verður á laugardaginn. „Það verð-
ur gaman að sjá og heyra í frænk-
um íslenska langspilsins sem koma 
víða að.“ Hún segist einnig vera 
spennt að heyra armenska tónlist 
en hún verður í hávegum höfð að 
þessu sinni. Tónskáldið John Sark-
issian mun til dæmis segja frá 
tónlistarhefð Armena og þarlend-
ir tónlistarmenn munu halda tón-
leika, ásamt Sinfóníuhljómsveit 
unga fólksins.

Hátíðin verður sett á miðviku-
daginn með göngu í Siglufjarðar-
skarði þar sem kvæðamenn munu 
láta til sín taka. Síðan tekur einn 
viðburður við að öðrum fram á 
sunnudagskvöld. Meðal þátttak-
enda verða Bára Grímsdóttir og 
Chris Foster sem munu kveða og 
spila. Að utan kemur hljómsveitin 
Andromeda4 og heldur uppi fjör-
inu sem og Tríó Hanne Juul frá Sví-
þjóð sem mun koma fram ásamt 
kvæðamanninum Steindóri And-
ersen. Tónleikarnir verða haldnir 
víðsvegar um bæinn, þar á meðal 
í Bræðsluverksmiðjunni Gránu, í 
Bátahúsinu og á Bíókaffi. 

Nánari upplýsingar um dag-
skrána má nálgast á heimasíðunni 
www.siglo.is

Kl. 10.00
Myndlistarmaðurinn Daníel 
Björnsson sýnir í D-sal Hafnar-
húss Listasafns Reykjavíkur í 
Tryggvagötu. Í innsetningu sinni 
„Reitur“ vinnur hann með al-
gengar táknmyndir úr ljósmynd-
um, ljósi og hráum efnivið. 

fframsækni
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Vörður er í eigu Byrs-sparisjóðs, Landsbankans 
og SP-Fjármögnunar.
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Veidimadurinn.is - Sportbudin.is - Veidihornid.is

Þrjár sérverslanir - ein netverslun
Alltaf meira úrval - Alltaf betra verð

Munið vinsælu 
gjafabréfin okkar

Simms Freestone
öndunarvöðlur og

Simms Freestone skór.
Einhverjar mest keyptu

öndunarvöðlurnar á markaðnum.
Fullt verð 32.800.

Pakkatilboð aðeins 27.880.

Simms L2 öndunarvöðlur
og Simms L2 skór.

Þú færð ekki Gore-tex vöðlur á betra verði.
Vöðlur með styrkingu á álagsstöðum.

Léttir og sterkir skór með filtsóla.
Fullt verð 44.800.

Pakkatilboð aðeins 37.990.

Scierra fluguveiðipakki.
Scierra Avalanche einhenda ásamt Scierra fluguhjóli með góðri

bremsu.  Vönduð flotlína, undirlína, taumatengi og taumur. 
Gjöful veiðihúfa og kastkennsla á DVD fylgir. 

Fullt verð 25.900.  Pakkatilboð aðeins 19.900

Scierra tvíhendupakki.
Scierra Avalanche tvíhenda í 4 hlutum.  12,6 eða 14 fet. 

Vandað Scierra fluguhjól úr áli. Scierra skotlína, undirlína og
sökktaumur. Gjöful veiðihúfa og kastkennsla á DVD fylgir. 

Fullt verð 44.900.  Pakkatilboð aðeins 37.800.

Scierra MBQ
vöðlur og skór.

Vinsæll öndunarvöðlupakki á
frábæru verði.

Fullt verð 29.990.
Pakkatilboð aðeins 19.950.

Ron Thompson
Aquasafe
veiðijakki.

Vinsæll, vatnsheldur jakki
með útöndun.

Fullt verð 12.995.  Nú á
tilboði í júní aðeins 9.995.

Ron Thompson
neoprenvöðlur.

4mm þykkt efni. Styrkingar á hnjám.
Góður brjóstvasi.

Fóðruð stígvél með filtsóla.
Fullt verð 12.995.

Nú á tilboði í júní aðeins 8.995

Scierra Canyon
veiðijakki.

Vandaður, vatnsheldur jakki
með gó ðri útöndun.

Fullt verð 17.995.  Nú á tilboði
í júní aðeins 14.495



Fatafellan Dita von Teese kom ný-
lega fram á einkasýningu fyrir 
fólk eins og Jasmine Guiness, 
Rosario Dawson, Henry Holland, 
Gareth Pugh og Steven Tyler. Hún 
er andlit nýs varalits frá MAC sem 
nefnist Viva Glam og á sýning-
unni dansaði hún upp á risastórum 
þriggja metra háum, dökkbleikum 
Viva Glam varalit. 

Þegar hún mætti á sýninguna 
var hún afar glæsileg í skósíðum 
hátískukjól frá Christian Dior en 
á sviðinu klæddist hún glitrandi 
bleikum búningi. Einnig bar hún 
kúrekahátt og tvær byssur eins 
og alvöru strippari. Viðstaddir 
voru afar hrifnir af frammistöðu 
Ditu eftir sýninguna. „Var hún 
ekki dásamleg?!“ sagði fatahönn-
uðurinn Henry Holland æstur. 
„Ég var feginn að fá desert eftir 
sýninguna. Ég þurfti virkilega 
súkkulaðismáköku eftir þetta!“

Dita strippaði
fyrir fræga fólkið

Fyrirhugaðir risatónleikar Roll-
ing Stones í Belgrad í Serbíu hafa 
verið færðir vegna mikilla mót-
mæla dýraverndunarsinna um 
þau slæmu áhrif sem tónlistin 
gæti haft á hross í nágrenninu. 
Áætlað var að tónleikarnir færu 
fram á stærstu veðreiðabraut 
landsins sem tekur yfir 80 þúsund 
manns en skipuleggjendur höfðu 
áhyggjur af því að 300 hross sem 
hafa búsetu í bakhúsi við höllina 
myndu tryllast við lætin í gaml-
ingjunum í Stones. Því hefur 
verið ákveðið að halda tónleik-
ana í almenningsgarði í borginni 
þann 14. júlí næstkomandi.

Tónleikarnir eru hluti af Bigger 
Bang-tónleikaferð Stones um 
heiminn en þetta er í fyrsta sinn 

sem hljómsveitin kemur fram í 
Serbíu. Árið 2003 varð sveitin að 
hætta við tónleika vegna morðs-
ins á þáverandi forsætisráð-
herra landsins, Zoran Djindjic, 
og á síðasta ári urðu rokkararnir 
að aflýsa áætluðum tónleikum 
vegna veikinda Keiths Richards.  

Almennt er talið að þetta sé 
síðasta tónleikaferð The Roll-
ing Stones um heiminn, enda 
þótt meðlimir sveitarinnar segist 
ekki vera á leiðinni að hætta. Af 
þessum sökum hefur verið mik-
ill áhugi í Serbíu fyrir tónleikum 
Keith Richards og félaga.

Tónleikar Stones í Belgrad færðir vegna hrossa

Rokkabillí 
brimbrettagæjar





DIE HARD 4.0 kl. 4.30, 7.30 og 10-POWER 14
SHREK 3 enskt tal kl. 4, 6, 8 og 10 L
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4, 6 og 8 L
FANTASTIC FOUR 2 kl. 10 L

www.laugarasbio.is                

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

Nicollette Sheridan Cedric the Entertainer Lucy Liu

SHREK, Fíóna, Stígvélaði kötturinn og 
Asninn eru mætt aftur í skemmtilegasta 

ævintýri allra tíma

www.SAMbio.is 575 8900

ÁLFABAKKA
OCEAN´S 13 VIP kl. 5:30
PIRATES 3 kl. 5:30 - 9 10

ZODIAC kl. 9 16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 4 L

BLIND DATING kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 10

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 L

SHREK 3 VIP kl. 8 - 10:10
SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 4 - 6 L

OCEAN´S 13 kl. 6 - 8 - 10:30 7

DIGITAL
DIGITAL

KRINGLUNNI

DIGITAL
DIGITAL

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6:15 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8:15 - 10:20 L

CODE NAME CLEANER kl. 6 - 8 - 10:10 10

OCEAN´S 13 kl. 8 - 10:30 7

PIRATES 3 kl. 5 10
KEFLAVÍK

AKUREYRI
SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 6 - 8 L

BLIND DATING kl. 8 10

ástin er blind
stefnumótamynd ársins!

DIE HARD 4 kl. 8 - 10:30 14

SHREK HINN ÞRIÐJI kl. 8 L

HOSTEL 2 kl. 10 16

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

DIE HARD 4.0 kl. 5 - 8 - 10.45
DIE HARD 4.0 LÚXUS kl. 5 - 8 - 10.45
SHREK THE THIRD kl. 3 - 5 - 7 - 9.10 - 11.10
SHREK HINN ÞRIÐJI (ÍSL TAL) kl. 3 - 5 - 7
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
HOSTEL 2   kl. 9

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

DIE HARD 4.0 kl. 5.30 - 8.20 - 11
PREMONITION kl. 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8.20 -10.30
THE HOAX  kl. 5.30 - 8
28 WEEKS LATER kl. 10.30

14

18

14
12

12
16

14
12

18
14

DIE HARD 4.0 kl. 5.40 - 8 - 10.20
PREMONITION kl. 8 - 10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6

14
12

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45
PREMONITION kl. 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8 - 10
HOSTEL 2 kl. 8 - 10
THE LIVES OF OTHERS kl. 5.30

Martröð eða 
raunveruleiki?

JOHN MCCLANE ER 
MÆTTUR AFTUR!

ÞORIR ÞÚ AÐ 
MÆTA?

YIPPEE KI YAY

Systkinin Smári og Fríða 
Dís Guðmundsbörn er fólkið 
á bakvið blúshljómsveitina 
Klassart, sem nýverið gaf 
út sína fyrstu plötu og á lag 
vikunnar á Tónlist.is.  

Klassart var upphaflega dúett 
skipaður þeim systkinum en eftir 
að móðir þeirra sendi inn upptöku 
af laginu Bottle of Blues í Blús-
lagakeppni Rásar 2 á síðasta ári 
fór af stað snjóbolti sem segja má 
að sé enn að rúlla. 

„Allt í einu heyrðum við af því 
að við værum komin í úrslit í ein-
hverri blúslagakeppni og það var 
auðvitað allt mömmu að kenna. 
Við fyrirgáfum henni eftir að það 
varð ljóst að við unnum keppn-
ina,“ segir Smári og hlær. Hluti af 
sigurlaununum var að koma fram 
á Blúshátíðinni á Ólafsfirði í fyrra 
og þar vöktu Klassart verðskuld-
aða athygli. Í kjölfarið gerðu þau 
systkin plötusamning við Geims-
tein og mun afraksturinn, platan 
Bottle of Blues, koma í verslanir í 
þessari viku. 

„Við höfum lengi verið að koma 
fram saman á ýmsum klúbba-
kvöldum og skemmtunum og 

höfum safnað okkur upp það 
miklu efni að það var ekkert því 
til fyrirstöðu að gera plötu. Kiddi 
í Hjálmum og Baggalút stjórn-
aði upptökum og hann kom okkur 
í samband við frábæra tónlist-
armenn sem eru nú með okkur í 
hljómsveitinni,“ segir Smári en 

níu lög eru á plötunni, öll eftir 
hann sjálfan. 

Lagið Örlagablús hefur þegar 
fengið töluverða spilun á Rás 2 
og þess má geta að það verður lag 
vikunnar á Tónlist.is frá og með 
næstu viku. 

Stella McCartney mun setja á svið 
fyrstu netmótmæli í heimi gegn 
pelsum þann 12. júlí næstkomandi. 
Þá hyggst hún mótmæla notkun 
á dýrafeldi í tískuheiminum en 
þetta gerir hún í samvinnu við  
PETA dýraverndunarsamtökin.

„Við erum alltaf að leita að 
nýjum aðferðum til þess að vekja 
athygli á þessu málefni og þeirri 
slæmu meðferð sem viðgengst á 
svokölluðum feld-býlum. 

Við stukkum því á tækifærið 
þegar Stella kom með þessa hug-
mynd,“ sagði Ingrid Newkirk for-
seti PETA. 

Þeir sem heimsækja síðuna 
munu eiga kost á að finna upp 
á slagorði í anda fyrri slagorða 
PETA og sigurvegarinn verður 
valinn af McCartney sjálfri,“ 
sagði Ingrid en í fyrstu verðlaun 
eru miðar á tískusýningu Stellu 
fyrir sumarið 2008 í París. 

Slóðin á heimasíðuna er www.
secondlife.com.

Stella mótmælir á netinu

Gamaleikarinn Jim Carrey 
ætlar að framleiða og leika aðal-
hlutverkið í gamanmyndinni 
Sober Buddies. Fjallar hún um 
drykkfelldan forstjóra tölvufyrir-
tækis sem er fyrir rétti dæmdur 
til að taka með sér félaga á ráð-
stefnu í Las Vegas sem á að halda 
honum frá Bakkusi. Þróast málin 
þannig að félaginn, sem er leik-
inn af Carrey, missir sjálfur fót-
ana í drykkjunni og lendir í hinum 
ýmsu vandræðum. 

Carrey hefur einnig tekið að sér 
aðalhlutverkið í myndinni I Love 
You Philip Morris, sem fjallar um 
kvæntan mann sem er dæmdur í 
fangelsi þar sem hann verður ást-
fanginn af klefafélaga sínum.

Jim Carrey drekkur stíft



Danshópurinn Hnoð samanstend-
ur af fjórum ungum stúlkum sem 
stunduðu allar nám í Listdans-
skóla Íslands. „Við erum aðallega 
að vekja athygli á dansi, leikum 
okkur mikið með spuna og vinn-
um út frá aðstæðunum. Þetta er 
svolítið í dansleikhússtíl,“ segir 
Ásrún Magnúsdóttir en hópurinn 
er hluti af Skapandi sumarstarfi 
Hins hússins. 

„Við förum um allan bæ og 
nýtum okkur umhverfið. Til 
dæmis fórum við niður í bæ um 
daginn, klæddar í svart frá toppi 
til táar. Svo fundum við stað á 
Laugaveginum sem okkur fannst 
passa og dönsuðum líka niður 
allan Laugaveginn.“ Auk Ásrúnar 
eru þær Berglind Pétursdóttir, 

Rósa Ómarsdóttir og Védís Kjart-
ansdóttir í danshópnum fima. 

Á hverjum föstudegi er svokall-
að Föstudagsfiðrildi Hins húss-
ins og þá eru allir hóparnir að 
bralla eitthvað sniðugt í miðbæn-
um. „Í gær vorum við á Lækjar-
torgi með dans-innsetningu þar 
sem við dönsuðum okkar útgáfu 
af Svanavatninu,“ segir Ásrún 
en stelpurnar eru allar þjálfaðar 
bæði í nútímadansi og ballett þó 
svo að hópurinn einbeiti sér að 
nútímadansinum. „Það er margt 
framundan hjá okkur í sumar 
og til dæmis ætlum við að sýna 
í lok sumars í Hafnarhúsinu. Svo 
verðum við bara niðri í bæ að 
skemmta vegfarendum.“

Dansarar hnoðast 
um bæinn

Vilhjálmur Bretaprins var 
kominn aftur í fang kær-
ustu sinnar, Kate Middlet-
on, aðeins fjórum dögum 
eftir að þau tilkynntu að 
þau væru hætt saman. Þau 
hafa haldið sambandi sínu 
leyndu síðan í apríl.

Breska þjóðin stóð á öndinni í apríl-
mánuði þegar tilkynnt var að Vil-
hjálmur Bretaprins og unnusta 
hans, Kate Middleton, hefðu slit-
ið samvistum. Talið hafði verið 
að þau myndu ganga í hjónaband 
og hún yrði því drottning landsins 
þegar Vilhjálmur erfir krúnuna. 
Nú hefur breska Heimsfréttablaðið 
greint frá því að samband þeirra 
Vilhjálms og Kate 
standi enn. Raunar 
liðu ekki nema fjór-
ir dagar frá því þau 
hættu saman þar 
til þau voru komin 
aftur í fang hvors 
annars.

„Þetta hefur verið 
heilmikið mál, að 
halda sambandinu 
leyndu og að skipu-
leggja leynilega ást-
arfundi þeirra,“ segir 
heimildarmaður 
blaðsins. „Vilhjálm-
ur og Kate voru ósátt 
og þau hættu saman. 
Hins vegar liðu ekki 
nema nokkrir dagar 
þar til þau voru byrj-
uð saman aftur.“ Þar 
að auki töluðu þau 
mikið saman í síma fyrstu dagana 
eftir að þau hættu saman.

Ástæða þess að prinsinn og Kate 
hafa haldið sambandi sínu leyndu í 
þrjá mánuði er sú að þau vildu losna 

við þá pressu sem 
var á þeim. Mikið 
hafði verið rætt og 
ritað um að þau ætl-
uðu að trúlofa sig. 

„Þau þoldu einfaldlega ekki press-
una. Svo hefði það líka verið hálf 
hallærislegt að byrja strax saman 
aftur eftir svo áberandi skilnað.“
Á meðan breskir fjölmiðlar skrifuðu 

mikið um hinn nýja piparsveinalífs-
stíl Vilhjálms var hann í raun enn 
ástfanginn af Kate Middleton. Og 
það jafnvel meira en áður: „Þau 
eru yfir sig ástfangin, og mun ham-
ingjusamari en þegar heimsbyggðin 
fylgdist með þeim. Ég held ekki að 
þau muni nokkurn tímann aftur 
íhuga að hætta saman.“



 Í gær höfðu tæplega 
13.500 manns skorað á Alfreð 
Gíslason að halda áfram með 
landsliðið á undirskriftalista Vísis. 
Vilji þjóðarinnar er alveg skýr en 
hún vill að Alfreð haldi áfram að 
þjálfa strákana okkar og viðtök-
urnar við undirskriftalistanum 
hafa verið ótrúlegar.

„Ég get ekki neitað því að mér 
hlýnaði um hjartaræturnar þegar 
ég frétti af þessum undirskrifta-
lista og hversu margir væru búnir 
að skrifa undir. Sonur minn lét 
mig reglulega vita af því,“ sagði 
Alfreð léttur en hann hefur verið 
í fríi síðan Serbarnir voru lagðir í 
Höllinni á þjóðhátíðardaginn.

„Þrátt fyrir listann og annað 
ætla ég að taka mér minn um-
hugsunartíma og ég geri ekkert 
ráð fyrir að gefa HSÍ svar fyrr en 
í lok júlí. Þá verður undirbúning-
ur fyrir tímabilið með Gummers-
bach kominn á fullt og ég í betri 
stöðu til að meta hlutina,“ sagði 
Alfreð en engum dylst að hann 
hefur mikinn áhuga á að halda 
sínu góða starfi með landsliðið 

áfram. Alfreð veit aftur á móti 
ekki hvort hann geti sinnt starf-

inu eins vel og hann vill sökum 
tímaskorts og þjálfun landsliðs-

ins gerir það einnig að verkum 
að hann er minna með fjölskyld-
unni en ella. HSÍ hefur gefið það 
út að Alfreð fái þann umhugsunar-
tíma sem hann þurfi enda sé hann 
fyrsti kostur sambandsins. 

„Riðillinn á EM er alveg svaka-
lega spennandi og erfiður. Þetta 
verða rosaleikir og það gegn 
liðum sem eru í sárum eftir okkur. 
Þau hyggja eflaust á hefndir. Sló-
vakarnir eru líka að koma upp 
með fínt lið og eru sýnd veiði en 
ekki gefin. Milliriðillinn er líka 
svakalegur. Þetta er alvöru mót,“ 
sagði Alfreð sem er væntanlega á 
leiðinni til Íslands með Gummers-
bach annað árið í röð en lið Al-
freðs er í sama riðli og Valur nái 
Íslandsmeistararnir að slá út Vik-
ing Malt.

„Það verður alveg frábært að 
koma aftur með Gummersbach á 
klakann og ég er mjög ánægður 
með þennan drátt. Þetta er ann-
ars svakalegur riðill og líklegast 
sá sterkasti í Meistaradeildinni,“ 
sagði Alfreð Gíslason.

Alfreð Gíslason, landsliðsþjálfari í handbolta, segir að sér þyki mjög vænt um þann stuðning sem hann hefur 
fengið frá þjóðinni en tæplega 13.500 manns hafa sett nafn sitt á undirskriftalista Vísis og þar með hvatt 
Alfreð til að halda áfram með landsliðið. Hann mun ekki taka neina ákvörðun fyrr en í lok júlí.

 Frank Lampard hefur 
hafnað nýju risatilboði frá 
Chelsea sem hefði gert hann að 
launahæsta leikmanni félagsins 
með 121 þúsund pund í vikulaun 
eða rúmar 14 milljónir króna. 
Lampard á tvö ár eftir af núver-
andi samningi.

„Chelsea þurfti ekki að bjóða 
mér neitt og ég held bara áfram,“ 
sagði Lampard sem er sterk-
lega orðaður við Barcelona og 
Juventus.

Hafnaði nýju 
risatilboði

KA hefur ekki skorað í 575 mínútur

Hið rómaða Shell-mót 
fór fram í Vestmannaeyjum um 
helgina. Breiðablik varð meistari 
A-liða eftir æsispennandi úrslita-
leik gegn ÍBV. Valur tók brons-
ið sem og vann innanhúsmótið 
ásamt ÍBV.

Stjarnan varð meistari B-liða, 
HK fékk silfur og KA brons. 
Blikar unnu líka í flokki C-liða en 
Þór vann í flokki D-liða. Þór og 
Stjarnan voru prúðustu liðin en 
Fjölnir og Valur fengu háttvísis-
verðlaun KSÍ.

Shell-mótsliðið árið 2007 er skip-
að eftirfarandi drengjum: Albert 
Guðmundsson (KR), Andri Þór 
Sólbergsson (Fram), Brynjar Orri 
Briem (HK), Gabríel Ingi Agnars-
son (Þróttur), Grétar Snær Gunn-
arsson (Haukar), Gunnar Sigurðs-
son (Valur), Jökull Blængsson 
(Fjölnir), Pétur Steinn Þorsteins-
son (Grótta), Richard Snæþór Sig-
urðsson (Selfoss), Vignir Jóhanns-
son (Þór), Viktor Karl Einarsson 
(Breiðablik).

Breiðablik meistari
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 Í fyrsta sinn í langan tíma 
var átta þúsund manna múrinn 
rofinn nú í áttundu umferð Lands-
bankadeildarinnar. Gögn Frétta-
blaðsins ná aftur til 1985 og ekki 
á þeim tíma hefur ein og sama 
umferðin verið jafn vel sótt. 8368 
manns komu á leikina fimm.

Það stefnir í að 100 þúsund 
manna múrinn verði einnig rof-
inn áður en mótinu lýkur en að því 
hefur lengi verið stefnt. Nú þegar 
hafa rúm 51 þúsund manns komið 
á völlinn og er mótið ekki hálfnað. 
Aldrei áður hefur það gerst að 
meira en 50 þúsund áhorfendur 
hafa sótt leiki efstu deildar karla 
svo snemma.

Ef núverandi meðaltal heldur 
sér út sumarið munu um 115 þús-
und áhorfendur mæta á leiki 
Landsbankadeildar karla.

„Þetta eru auðvitað frábærar 
fréttir,“ sagði Geir Þorsteinsson, 
formaður KSÍ. „Við fengum gott 
veður á þessum dögum og það 
hefur örugglega hjálpað til. Svo 
eru líka leikir í miðri viku betur 
sóttir en þeir um helgar,“ sagði 
Geir.

Hann bindur miklar vonir við að 

100 þúsund manna múrinn verði 
rofin. „Það er auðvitað stefnan og 
þetta lítur ágætlega út í dag.“

FH og KR hafa fengið lang-
flesta áhorfendur á sína heima-
leiki í sumar og þarf því ekki að 
koma á óvart að mest sótti leik-
ur sumarsins til þessa var viður-
eign þessara liða. 2238 áhorfend-
ur voru á þeim leik en meðalfjöldi 
áhorfenda á leikjum sumarsins til 
þessa er 1278. 

Fram fær fæsta áhorfendur og 
er eina liðið ásamt HK í dag sem 
er með meðalaðsókn á heimaleiki 
sína undir þúsund áhorfendum.

Mesta aðsókn á eina 
umferð í seinni tíð

 Ökuþórar Ferrari tóku 
völdin á Magny Cours-brautinni í 
Frakklandi í gær. Kimi Raikkon-
en kom fyrstur í mark og Felipe 
Massa annar en hann var á rás-
pól. Ferrari-strákarnir hægðu því 
aðeins á hinum sjóðheita Lewis 
Hamilton sem varð þriðji í gær. 
Hann hefur fjórtán stiga forystu 
í keppninni um heimsmeistaratit-
ilinn en hann komst á verðlaunap-
all áttundu keppnina í röð í gær.

„Loksins gekk ræsingin vel hjá 
mér,“ sagði Finninn sem var að 
vinna sína elleftu keppni á ferlin-
um. „Ég reyndi að setja pressu á 
Felipe og ég náði að skjótast fram 
úr honum að lokum. Ég bjóst allt-
af við erfiðum stundum á ferl-
inum og fólk er fljótt að gleyma 
manni þegar maður hættir að 
sigra keppnir. Það var ljúft að ná 
sigri hér í dag.“

Lewis Hamilton hefur verið á 
mikilli siglingu á keppnistíðinni, 

vann síðustu tvær keppnir og 
varð annar í fjórum keppnum þar 
á undan.

„Ég byrjaði ekki vel. Ég veit 
ekki hvað gerðist en ég sá Kimi 
fljúga fram úr mér. Ég er samt 
nokkuð sáttur og á meðan við 
höldum stöðugleika er ekki yfir 
neinu að kvarta. Ég bíð spenntur 
eftir breska kappakstrinum,“ 
sagði Hamilton. 

Ferrari-liðið komið 
aftur í gang

Sky-fréttastofan greindi 
frá því í gær að Fulham hafi 
gengið frá kaupum á framherj-
anum Diomansy Kamara frá 
WBA fyrir 4 milljónir punda og 
að WBA fengi þar að auki einn 
leikmann frá Fulham. 

Sá leikmaður er Heiðar Helgu-
son en WBA staðfesti á heima-
síðu sinni um helgina að félagið 
væri í viðræðum við Fulham og 
þar kom fram að Fulham hefði 
boðið félaginu að fá Heiðar og 
pening fyrir Kamara.

WBA hafnaði upprunalega 
tilboði Fulham en eftir að Ful-
ham bauð Heiðar og pening 
fóru hjólin að snúast. Fréttirnar 

voru ekki staðfestar á heimasíð-
um félaganna í gær en Sky taldi 
sig hafa heimildir fyrir kaupun-
um og er talin áreiðanleg frétta-
stofa.

Það bendir því flest til þess að 
Heiðar leiki í ensku 1. deildinni 
næsta vetur en hann hefur að 
öllum líkindum lokaorðið í mál-
inu þar sem hann er með samn-
ing við félagið. 

Heiðar frá Fulham til WBA?
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Blaða·maður KK • starfsmaður blaðs, sá sem hefur atvinnu
af að skrifa í blöð - Íslensk orðabók

„Ég heiti Valur Grettisson.

Ég er blaðamaður á DV af því að ég vil segja sögur 
af raunverulegu fólki í raunverulegum aðstæðum. 
Ég vil miðla þessum sögum, því þær geta haft 
mikil áhrif og eru nauðsynlegt innlegg í þjóðfélags- 
umræðuna. Ég tala þínu máli.“

Talar þínu máli
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„Fiskarnir fengu sýkingu í 
augun og þess vegna þurfti ég 
að tæma búrið,“ segir Lísbet 
Harðardóttir, sjávardýragarðs-
stjóri á Ísafirði. Eins og Frétta-
blaðið greindi frá fyrir skömmu 
opnaði Lísbet lítinn sjávardýra-
garð, sem var í raun eitt 1.800 
lítra fiskabúr, utandyra í Neðsta 
kaupstað á Ísafirði. Sjávardýra-
garðurinn vakti mikla lukku en 
nú stendur hann tómur. 

„Vinnukarlarnir í bænum slitu 
í sundur streng sem lá í búrið og 
það varð eitthvað vesen í kring-
um það. Svo fengu fiskarnir 
sýkingu í augað svo ég varð að 
sleppa þeim í sjóinn,“ útskýrir 

Lísbet. „Ég ætlaði að fá penisil-
ín handa fiskunum en strákur-
inn sem ætlaði að redda því var í 
sumarfríi og því fór sem fór.“

Lísbet hefur þó ekki lagt árar 
í bát þótt ákveðnir byrjunarörð-
ugleikar hafi látið á sér kræla 
við opnun sjávardýragarðs-
ins. „Nú er gott fólk gengið í 
málið sem ætlar að hjálpa mér 
að koma þessu aftur af stað. 
Það er kannski eins gott að hafa 
fengið svona mikla hjálp frá 
þessu góða fólki því stundum 
veit ég ekki hvernig ég á að bera 
mig að í þessu,“ segir Lísbet 
Harðardóttir, sjávardýragarðs-
stjóri á Ísafirði.

Sýking í sjávardýragarðinum á Ísafirði

„Þetta var ótrúlega ánægjulegt og 
eiginlega bara algjör snilld,“ segir 
Magnús Scheving en hann var við-
staddur áheyrnarprufur á miðviku-
dag fyrir Latabæjar-leiksýningu 
sem setja á upp í London í febrú-
ar á næsta ári. Mikill fjöldi áhuga-
manna og leikara reyndi fyrir sér 
í hlutverkum hinna góðkunnu per-
sóna Latabæjar í Criterion-leikhús-
inu á West End og sagði Magnús að 
það væri eiginlega búið að ráða í 
öll hlutverk nema sjálfan Íþrótta-
álfinn eða Sportacus eins og hann 
heitir uppá ensku.

Magnús segir að fjöldi karlmanna 
hafi reynt sig við hlutverkið og að 
sá yngsti hafi verið fjögurra ára 
gamall strákur. „Hann var alveg 
ótrúlega lunkinn og ég stóð á hönd-
um með honum fyrir framan alla,“ 
segir Magnús en eins og gefur að 
skilja var hann full lágvaxinn fyrir 

hlutverkið. Sá elsti var hins vegar 
fjörutíu og tveggja ára og honum 
tókst ekki betur til en svo að hann 
fékk „nei“ eftir aðeins þrjár mínút-
ur. „Þegar hann byrjaði að syngja 
þá varð flestum ljóst að þetta var 
ekki rétti maðurinn,“ segir Magnús 
en meðal áhugasamra voru meðal 
annars blaðamenn frá The Indi-
pendent og Times. 

Magnús reiknaði með að ráðið 
yrði í hlutverkið í þessari viku en 
segir jafnframt að hann hefði sjálf-
ur ekki hreppt hlutverkið þótt það 
hefði verið fyrir tíu árum. „Þú mátt 
ekki vera of vöðvastæltur, þarft þó 
að geta hreyft þig og geta gert æf-
ingar sem enginn annar getur. Sam-
fara þessu verður þú að geta sung-
ið, leikið og talað við börnin,“ segir 
Magnús sem telur sig ekki búa yfir 
tvennu af þessu en vildi ekki gefa 
upp hvað það væri. „Það ætti hins 

vegar að liggja í augum uppi.“ Og 
til að bæta gráu ofan svart fyrir 
þann leikara sem hreppir hnossið 
þá þarf hann að vera klæddur í 
hálfgerðan skíðagalla en búningur 
Íþróttaálfsins er síður en svo svið-
svænn enda heitur og loftþéttur. 
„Og leikarinn má hvorki svitna né 
blása úr nös enda getur Íþróttaálf-
urinn ekki verið lafmóður.“

Latabæjarsýningin hefur að und-
anförnu verið að taka Suður-Amer-
íku með trompi. Var nýlega frum-
sýnd í Argentínu fyrir fullu húsi og 
þar er uppselt á allar sýningar. Á 
næstunni verður hún síðan sett upp 
í Mexíkó, Chile og Brasilíu. „Það 
var aðeins auðveldara að finna fólk 
í hlutverkin þar heldur en í Bret-
landi enda eru Bretar síður en svo 
þekktir á sviði fimleika og liðleika, 
ólíkt þeim í suðrinu.“

„Ég er með antíkbúð þannig 
að mér finnst allt gamalt alveg 
æðislegt. Ef ég set eitthvað á 
hlusta ég á gamla danstónlist 
eins og ragtime, swing og big 
band-tónlist.“ 

Tónlistarmaðurinn Örvar Þóreyj-
arson Smárason úr hljómsveitinni 
Múm hefur samið framhaldssög-
una Kempur í knattspyrnu. Ger-
ist hún í Vestur-Þýskalandi á sjötta 
áratugnum og fjallar um hinn 
drykkfellda fótboltakappa, Ottmar 
Oberfüss. Inga Birgisdóttir, systir 
Jónsa úr Sigur Rós, myndskreytir 
söguna. 

Örvar, sem er Valsari, segist 
vera mikill knattspyrnuáhugamað-
ur og hafi því ákveðið að láta sög-
una sína gerast í knattspyrnuheim-
inum til að skemmta sjálfum sér. 
„Ég er búinn að ganga með það dá-
lítið lengi í maganum að gera fram-
haldssögu og er með aðra í smíðum 
sem heitir Svíadrykkjan. Ég hef 
svo gaman af því að láta fólk bíða,“ 
segir Örvar, sem hefur áður gefið 

út ljóðabók og stuttu skáldsöguna 
Úfinn strokinn. „Ég er búinn að 
skoða nokkrar fótboltabækur upp 
á síðkastið til að vinna undirbún-
ingsvinnuna. Ein heitir Tómas 
miðframherji. Það er skemmtileg 
barnabók um knattspyrnu sem ég 
mæli með.“  

Auk fótboltasögunnar og Svía-
drykkjunnar langar Örvar að gefa 
út myndskreytt framhaldssögu-
blað sem vonandi lítur dagsins ljós 
á komandi misserum.

Fyrsti hlutinn af fjórum um 
Kempur í knattspyrnu verður í 
DVD-tímaritinu Rafskinnu sem 
kom út í fyrsta sinn um helgina. 

Örvar með framhaldssögu um fótbolta

FYRSTUR
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- Lifið heil

Marmaris heitir lítið sjávar-
pláss í Tyrklandi. Þetta er út-

gerðarbær og lifir á ferðamönnum 
en ekki fiskveiðum. Tiltölulega 
stutt er síðan Íslendingar fóru að 
venja komur sínar til Marmaris að 
njóta góðrar aðhlynningar í sum-
arleyfinu. Öldum saman hafði þá 
verið lítill samgangur milli Tyrk-
lands og Íslands. 

 var þó töluvert um 
ferðir íslenskra pilta til Tyrklands 
sem þá hét raunar Býsantíum eða 
Austrómverska keisaradæmið. 
Strákum frá Íslandi þótti spenn-
andi að komast í lífvörð keisarans 
í og kallast „væringjar“ en keisar-
anum þótti að sama skapi hyggi-
legt að ráða utansveitarmenn til 
að gæta sín, rétt eins og páfanum 
í Róm þykir enn í dag vissara að 
hafa einvörðungu Svisslendinga í 
lífverði sínum.

samskiptum
þjóðanna líður eru Íslendingar au-
fúsugestir í Marmaris og má ekki 
á milli sjá hvorum aðilanum líkar 
betur við hinn, Íslendingum við 
Tyrki eða Tyrkjum við Íslendinga. 
Íslendingar hér ljúka upp einum 
munni um að Tyrkir séu upp til 
hópa öndvegisfólk, vinalegir, hjálp-
fúsir, hreinlátir og notalegir. 

 afstaða 
Tyrkja til Íslendinga að einhverju 
leyti mótuð af því að ferðamenn 
eru hið nauðsynlega hráefni sem 
þarf til að hægt sé að stunda ferða-
mannaiðnað. Þannig að þær til-
finningar sem tyrkneskir ferða-
bændur bera til ferðamanna eru 
vitanlega jákvæðar svipað og ís-
lenskum bændum þykir yfirleitt 
vænt um búsmala sinn. En hráefni 
í öllum iðngreinum getur verið 
misjafnt. Almennt séð virðist ákaf-
lega gott orð fara af Íslendingum 
hérna í Marmaris. Tyrkneskur 
ferðamálafrömuður gaf þeim þá 
einkunn að þeir væru fyrsta flokks 
ferðamenn, kurteisir, vinsamlegir, 
hljóðlátir og þakklátir.

 hef ég búið er-
lendis á hóteli þar sem Íslending-
ar eru í meirihluta en hérna á hinu 
indæla Forum-íbúðahóteli í Marm-
aris eru nær allir gestirnir ís-
lenskir. Og það er örugglega leit-
un að öðru eins fyrirmyndarfólki. 
Hér í eina tíð fór það orð af Ís-
lendingum á sólarströndum að 
þeir reyndu ævinlega að innbyrða 
nóg af ódýru áfengi til að koma út 
í gróða við heimkomuna og væru 
erfiðir viðureignar. Það virðist 
vera liðin tíð og ef það góða sam-
komulag, hjálpsemi og greiðvikni 
sem hér ríkir meðal Íslendinga er 
vísbending um hvert þjóðin stefnir 
í framtíðinni verður þess skammt 
að bíða að allt Ísland verði orðið að 
einu kærleiksheimili.

Íslendingar í 
útlöndum


