
Á heimasíðu Matís, www.matis.is, er að finna
gagnagrunn með upplýsingum um efnainnih ld
matvæla in efni, eins og þ i

Herpes-veiran gæti nýstí baráttunni við
krabbamein.

Ein tegund herpes-veirunnar semvísindamenn hafa þróað gæti reynst vel í baráttunni viðkrabbamein. Nýrannsókn sem kynntvar á læknaráðstefnuí Lugano í Sviss gefur tilkynna að veiran eyðikrabbameinsfrumum.Herpes-veiran, semheitir NV1020, hefurverið breytt af vísindamönnumþannig að hún fjölgi sér í krabba-meinsfrumum og eyði þeim um

leið. Veiran virðist sam-kvæmt fyrstu gögnum ekki gera heilbrigð-um frumum mein.„Við vonumstmeð þessu til að geta veitt með-ferð við krabba-meini án auka-áhrifa,“ segirDr. Axel Mes-cheder hjá líf-tæknifyrirtækinuMdiGene í München.Veiran hefur verið prófuð á dýrum enum þessar mundirstendur yfir rann-sókn í Bandaríkjunum þar semverið er að prófa meðferðina ámönnum.

Hugsanlega hægt að þróa lyfgeng astma í framtíðinni
Vísindamenn við háskóla í Lond-on hafa uppgötvað stökkbreytt gen sem getur aukið hættuna á astma um allt að 80 prósent. Í rannsókn sem náði til meira en2.000 barna fannst eitt gen semer hugsanlega orsök astmasjúk-dómsins. Þó að hlutverk gensins sé vísindamönnunum enn ráðgáta þá telja þeir að uppgötvun þess auki möguleikana á því að hægt

verði að þróa lyf gegn astma. „Uppbygging gensins er slík aðlyf ættu að virka á það,“ segirWilliam Cookson, prófessor í öndunarfæraerfðafræði viðImperial College í London, semjafnframt fór fyrir rannsókn-inni. „Við munum nú rannsaka möguleikann á því, en það mun taka nokkur ár áður en hægt verður að þróa raunhæfa sjúk-dómsmeðferð.“ Greint er frárannsókninni í nýjasta eintakinu af Nature. 

Verðlaunuð fyrir 
hönnun á Ítalíu

Kýr fá ekki 
frí um helgar

Í útileguna
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 Guðjón Þórðarson hefur 
stjórnað liðum til sigurs í 19 
bikarleikjum í röð og hann ætlar 
að vinna fimmta bikarinn í röð 
með Skagamenn í sumar. 

Guðjón neitar að gefa upp 
töfralausnina og segist passa upp 
á hana eins og sjáaldur augna 
sinna. Sextán liða úrslit VISA-
bikars karla hefjast í kvöld og 
auk leiks ÍA og Víkings uppi á 
Skaga verða augu margra á KR-
vellinum þar sem KR-ingar taka á 
móti Val.

Hefur ekki tap-
að síðan 1992

„Upphafið að þessu var bara 
vitleysisgangur,“ segir Jenný Jens-
dóttir, oddviti Kaldrananeshrepps, 
um þá ákvörðun að skipta veiðidög-
um hreppsins í Bjarnarfjarðará á 
milli þeirra sem eru á kjörskrá.

Jarðirnar Skarð og Klúka í Bjarn-
arfirði eru eign Kaldrananeshrepps 
og fylgir þeim stór hlutur í veiðifé-
lagi Bjarnarfjarðarár sem er þekkt 
sjóbleikjuá. Undanfarin ár hefur 
veiðirétturinn í heild verið leigður 
til fyrirtækisins Lax-ár.

„Á síðasta aðalfundi vildi meiri-
hluti landeigenda ekki lengur hafa 

þetta svona, fannst hentugra að 
sinna þessu sjálfir. Þegar ég sá að 
stangafjöldinn var nánast sá sami 
fjöldinn á kjörskrá sagði ég að það 
hugnaðist mér langbest að dreifa 
þessu á íbúana í stað þess að setja 
þetta í sölu. Það sem slegið var fram 
í hálfgerðu gríni var síðan 
samþykkt,“ segir Jenný. „Þetta er 
skemmtileg tilraun sem verður 
kannski til þess að þeir sem ekki 
hafa verið að veiða prufa stöngina.“ 

Að sögn oddvitans er óákveðið 
hvort sami háttur verði hafður á 
næsta sumar.

Allir á kjörskrá fengu veiðidag

 Tony Blair, fyrrver-
andi forsætisráðherra Bretlands, 
bjargaði eitt sinn núverandi 
forsætisráðherra, Gordon Brown, 
út af klósetti að því er kemur 
fram í bók fyrrverandi ráðgjafa 
Blairs, Alastair Campell. 

Brown og Blair hittust eftir lát 
leiðtoga Verkamannaflokksins til 
að ræða eftirmann hans. Blair 
taldi sig besta kostinn en Brown 
var ekki viss.

Brown brá sér síðan á salernið. 
Löngu síðar hringdi sími Blairs 
og svo heyrðist í símsvaranum: 
„Tony, þetta er Gordon. Ég er 
læstur inni á klósettinu.“ Blair á 
að hafa farið að klósetthurðinni 
og sagt: „Þú færð að dúsa þarna 
þangað til þú samþykkir.“

Síðar urðu þeir ásáttir um að 
Blair færi fram. 

Blair bjargaði 
Brown í neyð

 Einar K. Guðfinns-
son sjávarútvegsráðherra telur 
stöðu Íslands á erlendum markaði 
fyrir þorsk munu styrkjast í kjöl-
far kvótaskerðingar. Þrátt fyrir að 
framboðið verði minna í nokkur ár 
sé mikil eftirspurn eftir fiski sem 
veiddur er úr sjálfbærum stofni.

„Þeir sem kaupa mest af íslensk-
um fiski leggja mikla áherslu á að 
geta sannað fyrir sínum viðskipta-
vinum að þeir séu með fisk úr 
stofni sem er sjálfbær og nýttur 

með ábyrgum hætti,“ segir Einar. 
Hann segir eitt af því sem hann 

hafi haft í huga þegar hann tók 
ákvörðun um skerðingu á 
þorskkvóta hafa verið vitneskja 
sín um þetta álit markaðsins. Orð-
spor Íslands í þessu sambandi 
skipti miklu máli, og mikilvægt sé 
að viðhalda því.

„Til skamms tíma mun kvóta-
skerðingin skaða okkur allverulega
því við munum ekki geta haldið 
okkar forystu. Við höfum byggt á 

þeim styrkleika að geta lagað 
okkur að þörfum viðskiptavinar-
ins, og það verður erfiðara með 
minna framboði,“ segir Eggert B. 
Guðmundsson, forstjóri HB 
Granda.

„En hitt er líka rétt að þetta mun 
styrkja okkur í þeirri ímyndarbar-
áttu sem þorskurinn hefur átt í. 
Þetta er rökstuðningur fyrir því að 
hér séu menn staðráðnir í að stunda 
sjálfbærar veiðar og byggja upp 
þorskstofninn. “ 

Sterkari staða þrátt 
fyrir minna framboð
Sjávarútvegsráðherra telur kvótaskerðingu styrkja stöðu Íslands á fiskveiðimörkuð-
um. Framboðið minnki um tíma en fiskur úr sjálfbærum stofni sé eftirsóttur. Styrk-
ir okkur í ímyndarbaráttunni sem þorskurinn hefur átt í, segir forstjóri HB Granda.



 Icelandair gaf vil-
yrði fyrir því að uppsagnir þeirra 
ellefu flugmanna, sem fyrirtækið 
sagði upp fyrir skemmstu, yrðu 
teknar til baka, samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins.

Félag íslenskra atvinnu-
flugmanna taldi Icelandair brjóta 
kjarasamninga með því að ráða 
erlenda flugmenn í gegnum áhafna-
leigur til dótturfélagsins Latchart-
er í Lettlandi. Á sama tíma var ell-
efu íslenskum flugmönnum 
félagsins sagt upp og 24 sumar-
starfsmönnum. Þetta brjóti gegn 
forgangsréttarákvæði kjarasamn-
inganna.

Niðurstaðan varð sú að viðræð-

ur yrðu hafnar við Icelandair um 
forgangsréttarákvæðið og frekari 
þátttöku íslenskra flugmanna í 
verkefnum erlendis.

„Icelandair er reiðubúið að setj-
ast að samningaborði með okkur 
um málið,“ segir Jóhannes Bjarni 
Guðmundsson, formaður FÍA. 
„Við munum leita leiða til að skapa 
áframhaldandi sókn í erlendu 
leiguflugi með flugmönnum Ice-
landair.“

Jóhannes sat fundi með for-
svarsmönnum Icelandair í gær og 
í fyrradag vegna málsins. Niður-
staðan var loks kynnt á félags-
fundi FÍA í gærkvöld og náðist sátt 
um hana meðal félaga.

 „Þeir náðu einhverri 
skiptimynt sem við höfum fengið 
til baka,“ segir Guðjón K. Reynis-
son, framkvæmdastjóri 10-11. 
Tveir menn voru handteknir grun-
aðir um vopnað rán í 10-11 á Bar-
ónsstíg skömmu fyrir miðnætti á 
sunnudag. Mennirnir, sem eru á 
fimmtugsaldri, komu inn í versl-
unina vopnaðir skammbyssu. Þeir 
ógnuðu tveimur afgreiðslustúlk-
um og héldu á brott með ránsféð.

Lögreglan fékk tilkynningu frá 
Securitas stundarfjórðungi fyrir 
miðnætti. Tveimur til þremur 
mínútum síðar kom lögreglan á 
svæðið en þá voru ræningjarnir 
farnir. Lýst var eftir mönnunum 
og skömmu síðar kom tilkynning 
um að menn sem pössuðu við lýs-
inguna væru við Aktu-taktu við 
Sæbraut. Þar voru mennirnir 
handteknir og færðir í fangelsi. 
Þriðja mannsins sem talinn er eiga 
þátt í ráninu er leitað.

Síðar kom í ljós að mennirnir 
höfðu farið úr 10-11 búðinni á Bar-
ónsstíg niður í 11-11 búðina við 
Skúlagötu og reynt að fá ráns-
fengnum skipt í seðla.

Athygli vekur að báðir starfs-
menn voru yngri en átján ára. „Það 
er venjan að hafa eldra starfsfólk. 
Þarna misfórst eitthvað og við þurf-
um að koma í veg fyrir að það gerist 
aftur,“ segir Guðjón. „Stúlkurnar 
voru nýlega búnar að fara á öryggis-
námskeið og brugðust hárrétt við 
aðstæðum. Þeim verður veitt áfalla-
hjálp hjá færustu sérfræðingum,“ 
segir hann. Mennirnir hafa verið 
úrskurðaðir í níu daga gæsluvarð-
hald og miðar rannsókn vel að 
sögn lögreglu.

Þrír menn voru í gær 
sakfelldir fyrir að hafa skipulagt 
hryðjuverk í samgöngukerfi 
London 21. júlí árið 2005, tveimur 
vikum eftir að 52 létust í hryðju-
verkaárás í borginni. Þrír aðrir 
bíða dóms.

Sexmenningarnir voru sakaðir 
um að hafa reynt að sprengja sig 
í loft upp í þremur lestum og 
strætisvagni í tilraun til að 
endurspegla fyrri árásina. Ekki 
tókst að virkja sprengjurnar. 

Sakborningarnir sögðu 
sprengjurnar hafa verið plat og 
tilgangurinn hefði verið að 
mótmæla Íraksstríðinu. Lögregla 
sagði sprengjurnar hafa verið 
ekta en ekki ljóst af hverju þær 
hefðu ekki sprungið. 

Dæmdir fyrir 
að skipuleggja 
hryðjuverk

Rændu 10-11 vopn-
aðir skammbyssu
Tveir menn voru í gærkvöld úrskurðaðir í gæsluvarðhald en þeir rændu versl-
un 10-11 á Barónsstíg á sunnudagskvöld. Lögreglan náði þeim skömmu síðar í 
nágrenninu. Ekki liggur fyrir hvort um alvöru byssu var að ræða.

 Ronald Noble, yfirmaður 
alþjóðalögreglunnar Interpol, gagnrýnir harðlega 
aðgerðir bresku lögreglunnar gegn 
hryðjuverkamönnum. Hann segir bresku lögregluna 
hvorki nýta sér sem skyldi upplýsingar frá Interpol, 
né heldur hafi breska lögreglan viljað veita Interpol 
upplýsingar um menn sem hafi verið handteknir í 
Bretlandi grunaðir um hryðjuverk.

Noble segir reyndar að einungis 17 af 186 
aðildarríkjum Interpol fylgist reglubundið með því 
hvort vegabréfanúmer ferðamanna, sem koma til 
þessara landa, sé að finna á lista Interpol yfir stolin 
eða týnd ferðaskilríki. Meira en 15 milljón skjöl eru 
skráð á þennan lista, og þar á meðal eru meira en sjö 
milljónir vegabréfa.

„Á hinn bóginn er í öllum löndum leitað 
kerfisbundið í töskum okkar til að kanna hvort við 
erum með flöskur með vatni eða öðrum vökva. Þessi 
forgangsröðun sýnist vera misráðin.“

Noble segir að í Sviss sé flett upp í þessum 
gagnagrunni um það bil 300 þúsund sinnum í 
hverjum mánuði, og venjulega finnist þá um 
hundrað týnd eða stolin vegabréf. Bretar fletti hins 
vegar aðeins 30 sinnum í mánuði upp í þessum 

gagnagrunni, og í Bandaríkjunum sé aðeins 80 
sinnum á mánuði flett upp í honum.

Noble sér ekki minnstu ástæðu til að tengja 
hryðjuverkahættu sérstaklega við innflytjendur. 
Mesta hættan stafi einfaldlega af því að ekki sé 
kannað hvort vegabréf, sem fólk notar á ferðum 
sínum milli landa, séu stolin eða týnd. 

Gagnrýnir bresku lögregluna

Guðmundur, er ástæða til þess 
að stofna Ísbúðalánasjóð?

 Fjórir voru fluttir á slysadeild 
eftir árekstur nokkurra bíla á 
Miklubraut við Réttarholtsveg um 
sexleytið í gær. Tveir voru 
slasaðir, þó ekki mikið, og tveir 
fóru til aðhlynningar.

Slysið varð með þeim hætti að 
húdd eins bílsins opnaðist á ferð 
svo að ökumaðurinn ók á annan 
bíl, og síðan óku fleiri bílar hver á 
annan þegar þeir reyndu að 
afstýra slysi.

Lögregla sendi mikinn 
mannskap á svæðið, fimm 
lögreglubíla og tvo lögreglumenn 
á vélhjólum. Miklar tafir urðu á 
umferð um Miklubraut í um 
klukkustund af þessum sökum. 

Húdd opnaðist 
og olli árekstri

 Vladimír Pútín 
Rússlandsforseti hefur skipað 

sérstaka nefnd 
til að hafa 
umsjón með 
eyðslu vegna 
undirbúnings
Vetrar-
ólympíuleik-
anna í Sochi í 
Suður-Rúss-
landi árið 2014. 
Forsetinn segir 

að þurft hafi að skipa í nefndina 
til að sjá til þess að opinberu fé sé 
eytt skynsamlega og til að koma í 
veg fyrir fjárdrátt.

Stjórn Pútíns hefur heitið því 
að eyða rúmum 70 milljónum 
króna til að umbreyta Sochi fyrir 
Vetrarólympíuleikana og verða 
flest þeirra mannvirkja sem þarf 
til að halda leikana byggð frá 
grunni.

Hefur áhyggjur 
af fjárdrætti

 Tveir félagar 
bifhjólaklúbbsins Fáfnis eru 
lausir úr gæsluvarðhaldi. 
Mennirnir eru grunaðir um að 
hafa á fimmtudaginn lamið og 
sparkað í meðlim sem vildi hætta 
í klúbbnum ásamt því að berja 
hann með skiptilykli og röri.

Lögreglan fór fram á gæslu-
varðhald yfir báðum mönnunum 
til loka ágúst. Héraðsdómur taldi 
nægilegt að halda mönnunum til 
klukkan fjögur í gær. Hæstiréttur 
staðfesti þann úrskurð.

Rannsókn málsins mun halda 
áfram og ríkissaksóknari síðan 
ákveða hvort ákært verði í 
málinu.

Lausir úr gæslu-
varðhaldi

Rafmagn fór af álveri 
Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði rétt 
fyrir klukkan 17 í gær. Rafmagnið 
var komið í lag á áttunda tímanum 
í gærkvöldi, en ekki er vitað hvað 
olli biluninni.

Rafmagnsleysi í meira en fjóra 
tíma getur valdið því að málmur 
storkni í kerunum. „Það virðist 
vera sem þetta hafi reddast, en 
það tekur tíma að ná stöðugleika,“ 
segir Tómas Már Sigurðsson, 
forstjóri Fjarðaáls. Hann segir 
ómögulegt að segja til um hvað 
tjón á kerunum hefði kostað 
fyrirtækið. „Maður er ekkert að 
velta því fyrir sér, þetta er sloppið 
fyrir horn.“

Kerin virðast 
hafa sloppið

Uppsagnirnar teknar til baka



www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

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

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

Núna bjóðum við 12  betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum.
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Toyota Avensis S/D Terra 
1800 Bensin  5 gíra
Á götuna: 03.03 Ekinn: 90.000 km
Verð: 1.230.000 kr. Skr.nr. MJ-818

Toyota Avensis S/D Sol 
1800 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 11.05 Ekinn: 34.000 km
Verð: 2.170.000 kr. Skr.nr. SD-338

Toyota RAV4 4WD EXE 
2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 01.05 Ekinn: 50.000 km
Verð: 2.790.000 kr. Skr.nr. MK-348

Toyota Prius Hybrid
1500 Bensín/Rafmagn sjsk.
Á götuna: 05.01 Ekinn: 75.000 km
Verð: 950.000 kr. Skr.nr. BX-544

Lexus RX300 EXE 
3000 Bensín sjsk.
Á götuna: 09.05 Ekinn: 25.000 km
Verð: 4.690.000 kr. Skr.nr. KO-817

Toyota Corolla S/D Terra
1400 Bensín  5 gíra
Á götuna: 07.05 Ekinn: 53.000 km
Verð: 1.370.000 kr. Skr.nr. MI-543

Toyota Hilux D/C 2.5 SR 35" 
breyttur með öllu, flottur bíll
2500 Dísel  5 gíra
Á götuna: 11.04 Ekinn: 72.000 km
Verð: 2.990.000 kr. Skr.nr. YH-159

Toyota Avensis W/G
1800 Bensín sjsk.
Á götuna: 05.06 Ekinn: 22.000 km
Verð: 2.470.000 kr. Skr.nr. US-755

Toyota Corolla W/G
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.05 Ekinn: 50.000 km
Verð: 1.470.000 kr. Skr.nr. VB-062

Toyota RAV4 2WD 
1800 Bensín 5 gíra.
Á götuna: 04.02 Ekinn: 69.000 km
Verð: 1.150.000 kr. Skr.nr. VK-225

Toyota Land Cruiser 120 VX
4000 Bensín sjsk.
Á götuna: 09.05 Ekinn: 26.000 km
Verð: 5.290.000 kr. Skr.nr. ZR-492

Toyota RAV4 4WD 
2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 03.05 Ekinn: 84.000 km
Verð: 2.190.000 kr. Skr.nr. NT-004

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR
ERU EINFALDLEGA BETRI EN AÐRIR



• Dregur úr neikvæðum áhrifum rafsegulbylgja
• Eykur þol gegn streitu
• Eykur orku og úthald
• Dregur úr þreytu
• Eykur andlegt úthald og árverkni

QLink orkuhálsmen

Er borið af íþróttamönnum í fremstu röð, læknum, sjúkraþjálfurum og stórstjörum 
á borð við Mick Jagger, Jery Hall, Madonnu, Anthony Robbins, Ernie Els o.fl.

Q-Link hálsmenin fást hjá Gilberti úrsmiði
og upplýsingar er að fá á heimasíðunni www.khelgason.is

 Ráðherrar í ríkisstjórn 
Tonys Blair höfðu á sínum tíma 
miklar efasemdir um réttmæti þess 
að ráðast á Írak. Þetta fullyrðir 
Alastair Campbell, fyrrverandi 
blaðafulltrúi Blairs, í dagbókum 
sínum sem komu út á bók í gær.

„Við höfðum öll, held ég, á stund-
um miklar efasemdir en hann virt-
ist engar hafa, eða hélt þeim að 
minnsta kosti vel leyndum, jafnvel 
fyrir okkur,“ skrifaði Campbell í 
dagbók sína 18. mars árið 2003, 
sama daginn og breska þingið féllst 
á að breski herinn tæki þátt í inn-
rásinni.

Mikið gekk á í liði Blairs á þess-
um tíma og á ríkisstjórnarfundi 
daginn áður en þingið hófst virtust 
þeir John Prescott aðstoðarforsæt-
isráðherra og John Reid, formaður 
Verkamannaflokksins, hreinlega 
orðnir líkamlega veikir, að því er 
Campbell skrifar.

Reid varaði Blair við því að fara 
út í þessar umdeildu hernaðarað-
gerðir: „Gerðir okkar verða dæmd-
ar af því þjóðfélagi sem tekur við 
af Saddam í Írak,“ segir í dagbók 
Campbells.

Dagbækur Campbells varpa nýju 
ljósi á þennan tíma, þótt áður hafi 
verið ljóst að ákvörðunin um að 
ráðast inn í Írak hafi verið afar 
umdeild innan bresku stjórnarinn-
ar. 

Campbell var stjórnmálaritstjóri 
hjá dagblaðinu The Daily Mirror, 
en sagði af sér til að vinna fyrir 
Blair, sem þremur árum síðar leiddi 
Verkamannaflokkinn til sigurs í 
þingkosningum. Blair gerði Camp-
bell að helsta fjölmiðlafulltrúa 
sínum, og Campbell varð fljótt 

alræmdur sem einn helsti 
„spunameistari“ bresku 
stjórnarinnar, og þótt 
víðar væri leitað. Hann 
lagði mikla vinnu í að 
hafa áhrif á allan frétta-
flutning af verkum ríkis-
stjórnarinnar, reyndi 
jafnan að draga fram 
jákvæðu hliðarnar og 
snúa vopnin úr höndum 
gagnrýnenda með öllum 
tiltækum ráðum.

Campbell sagði af sér árið 2003 í 
kjölfar rannsóknar á dauða vopna-
sérfræðingsins Davids Kelly, sem 
framdi sjálfsvíg eftir að upp komst 
að hann var heimildarmaður bresku 
fréttastofunnar BBC, þar sem 
stjórn Blairs var sökuð um að 
krydda og ýkja upplýsingar frá 

leyniþjónust-
unni til að rétt-
læta innrás í 
Írak.

Rannsóknin 
leiddi í ljós að 
Campbell hafði 
ekki gerst sekur 
um neitt mis-

jafnt í tengslum við lát Kellys, en 
hann sagði engu að síður af sér og 
segir nú að þessi tími hafi verið sá 
versti í lífi sínu: „Ég var þátttak-
andi í atburðarás sem varð til þess 
að maður tók þá ákvörðun að svipta 
sig lífi,“ sagði Campbell í viðtali við 
BBC.

Miklar efasemdir í 
ráðherraliði Blairs
Dagbækur eins helsta „spunameistara“ Blairs varpa nýju ljósi á harðar deilur 
innan bresku stjórnarinnar um innrásina í Írak. Alastair Campbell segir Blair 
hafa haldið eigin efasemdum leyndum frá nánustu samstarfsmönnum. 

 Vettvangsrannsókn 
lögreglunnar á Vestfjörðum sýnir 
að eldur var borinn að Tréverks-
húsinu á Bíldudal 20. febrúar 
síðastliðinn. Málið er því rannsak-
að sem íkveikja. Tæplega 600 
fermetra iðnaðarhúsnæði brann 
til grunna. Engin starfsemi hafði 
verið í húsinu síðustu vikurnar 
fyrir brunann.

Lögreglan á Vestfjörðum 
vinnur enn að rannsókn málsins 
og hvetur alla þá sem hugsanlega 
búa yfir vitneskju um eldsvoðann 
eða tildrög hans að hafa samband 
í síma 450-3730 hjá lögreglunni á 
Ísafirði eða 450-3744 hjá lög-
reglunni á Patreksfirði. 

Rannsakaður 
sem íkveikja

Annar umfangsmesti 
sólarhringur íslenskrar flugum-
ferðar frá upphafi var á sunnu-
dag. Á sjötta hundrað flugvéla 
fóru um svæði íslenska flug-
stjórnarsvæðið, en meðaltalið er 
innan við tvö hundruð flugvélar á 
sólarhring.

Ástæðan er, að sögn Flugstoða, 
að hagstæðir vindar léku um 
svæðið, sem olli því að nær öll 
umferð frá Evrópu til Ameríku 
fór þar í gegn. Í gærmorgun 
breyttust veðurstraumarnir að 
nýju og því mun flugumferð 
minnka.

Óvenju mikil 
flugumferð

Verndarvættirnar er 
nýr hópur sem hyggst berjast 
gegn mannréttindabrotum í garð 
samkynhneigðra, tvíkynhneigðra 
og kynskiptinga. Það eru félagar í 
Íslandsdeild Amnesty Inter-
national og Samtökunum ´78 sem 
standa að hópnum. 

Verndarvættirnar munu 
fylgjast með mannréttindabrot-
um og beita sér gegn þeim. 
Einnig munu þær brýna og hvetja 
íslensk stjórnvöld til aðgerða á 
alþjóðavettvangi.

Hópurinn mun taka þátt í 
Hinsegin dögum og vekja þar 
athygli á baráttumálum sínum.

Gegn mann-
réttindabrotum

 Héraðsdómur Austur-
lands dæmdi í gær karlmann um 
sjötugt til greiðslu 100 þúsund 
króna sektar fyrir að skjóta af 
riffli út um glugga á íbúð sinni á 
Egilsstöðum í fyrravor. Maðurinn 
var upphaflega ákærður fyrir að 
drepa læðuna Diddu með skotinu, 
en fallið var frá þeirri ákæru 
vegna þess að sýslumanni þótti 
sakfelling ólíkleg.

Einnig var 22 kalíbera Winchest-
er-riffill gerður upptækur, en 
maðurinn sagði riffilinn vera 
gamlan minja- og erfðagrip. Hann 
bar við fyrir dómi að erfitt hafi 
verið að miða og skjóta úr rifflin-
um. Við ákvörðun refsingarinnar 

var litið til þess að „veruleg hætta 
gat stafað af háttsemi ákærða, 
sérstaklega gagnvart börnum og 
dýrum sem oft stytta sér leið um 
garða fólks“.

Kristinn Kristmundsson, sem 
rekur vídeóleigu á Egilsstöðum, 
fann læðuna Diddu alblóðuga og 
sára á ganginum heima hjá sér 
eftir að maðurinn skaut í átt að 
kettinum í fyrravor. Hann sagði í 
samtali við Fréttablaðið nýlega að 
fyrst fallið var frá ákæru um 
eignaspjöll og brot á dýravernd-
unarlögum hygðist hann höfða 
einkamál gegn manninum til að fá 
skaðabætur fyrir að missa Diddu. 
Hann segir Diddu hafa verið 

hálfrar milljónar virði, og að missa 
hana hafi verið líkt og að missa 
nákominn ástvin. 

 George Bush 
Bandaríkjaforseti ætlar ekki að 

kalla banda-
ríska herliðið 
heim frá Írak. 
Stuðningur við 
Íraksstefnu
hans hefur 
minnkað innan 
Repúblikana-
flokksins; þrír 
öldungadeildar-

þingmenn flokksins hafa gagn-
rýnt stefnu hans á síðustu dögum.

Yfirmaður herafla Bandaríkja-
manna í Írak, David Petraeus, 
sagði í samtali við BBC í gær að 
stríðið gegn uppreisnarmönnum í 
landinu væri langtímaverkefni 
sem gæti tekið áratugi að ljúka.

Að minnsta kosti 3.065 banda-
rískir hermenn hafa fallið í Írak 
frá því stríðið braust út í mars 
árið 2003. 

Herinn ekki 
kallaður heim





Hópur pilta á aldrin-
um 14 til 16 ára veittist að krökkum 
úr Vinnuskóla Borgarbyggðar með 
fólskulegu ofbeldi við tívolíið í 
Kópavogi í gær. Drengirnir áttu 
eitthvað sökótt við einn úr hópnum 
út af skrifum á bloggsíðu og höfðu 
fyrr í sumar lamið þennan sama 
strák á tónleikum í Reykjavík, sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins.

„Við komum til Reykjavíkur til 
að fara í tívolí og skemmta okkur,“ 
segir Sigurþór Kristjánsson, 
verkstjóri Vinnuskóla Borgar-
byggðar. Til stóð að unglingarnir 
skemmtu sér í tívolíi og færu síðan 
í bíó, en af því varð ekki. „Ég ákvað 
að fara  með krakkana heim. Ég 
hætti ekki á að þessi sami hópur 
myndi bíða okkar fyrir utan bíóið,“ 

segir Sigurþór.
Atburðarásin var sú að fjórir 

strákar réðust að drengnum sem 
þeir töldu sig eiga sökótt við. Í kjöl-
farið brutust út áflog og fórnar-
lambið flúði inn í rútu. Gengið hélt á 
eftir honum. Bílstjórinn ásamt 
strák úr vinnuskólanum komu í veg 
fyrir að hópurinn kæmist inn í rút-
una. Þá réðust þeir að bílstjóranum 
og lömdu hann með brotnu kúst-
skafti.

„Þeir voru með dólgslæti og 
hlýddu ekki fyrirmælum lögreglu. 
Því þurfti að handjárna þá,“ segir 
Pétur Guðmundsson, aðalvarðstjóri 
lögreglunnar. „Þeir voru síðan 
færðir á lögreglustöðina í Kópavogi 
til yfirheyrsi og Barnaverndar-
nefnd var tilkynnt um málið.“

 Ástralskir foreldrar 
eru ævareiðir skólayfirvöldum í 
kaþólskum skóla sem neituðu 
fimm ára syni þeirra um 
inngöngu vegna 
fjölskyldunafnsins Hell sem 
þýðir „helvíti“ á íslensku.

Foreldrar Max vildu skrá hann 
í skólann til að flýja einelti sem 
hann varð fyrir í gamla skólanum 
vegna nafnsins. Byrjað var að 
undirbúa skráningu undir 
eftirnafni móður hans en þegar 
foreldrarnir vildu frekar halda 
Hell-nafninu drógu skólayfirvöld 
boðið til baka. Eftir að farið var 
með málið í fjölmiðla var Max 
boðin innganga á ný að sögn 
föðurins, Axel Hell.

Axel segir nafnið upprunnið í 
Austurríki þar sem það merki 
„bjartur“ eða „ljós“.

Pilti sem heitir 
„Helvíti“ hafnað 
í barnaskóla
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Bjarni Ómar Ragnarsson
- verslunarstjóri hjá RV

Umhverfisvottaðar hreinlætisvörur
– fyrir sumarbústaðinn og veiðihúsið

 Meðal þeirra bíla 
sem Reykjavíkurborg mun 
skilgreina sem „visthæfa“ eru 
bensínbílarnir Aygo og Citroën C1. 
Borgin mun bjóða visthæfum 
bílum ókeypis bílastæði í borginni, 
samkvæmt Grænum skrefum, sem 
kynnt voru í vor. 

Eigendum bensínbíla sem eyða 
minna en fimm lítrum á 100 
kílómetrum og losa minna en 120 
grömm af koltvísýringi, verður 
boðið upp á ókeypis bílastæði. Það 
sama gildir um dísilbíla, en þeir 
mega þó ekki eyða meira en 4,5 
lítrum á hverja 100 kílómetra. 
Þetta segir Egill Jóhannsson, 
framkvæmdastjóri Brimborgar.

Miðað er við svipaða 
skilgreiningu og gert er í Svíþjóð, 
að sögn Egils, sem átt hefur í 
viðræðum við borgina vegna 
skilgreiningarinnar.

„Bílar sem slíkir geta aldrei 
verið umhverfisvænir,“ segir Egill. 
„Reykjavíkurborg hefur sett fram 
ákveðna skilgreiningu. Bílar sem 
eru visthæfir þurfa ekki endilega 
að ganga fyrir öðru eldsneyti til að 
uppfylla þessa skilgreiningu.“

Að sögn Egils býður Brimborg 
upp á fjórar tegundir bíla sem 
uppfylla skilyrðin, þrjá dísilbíla og 
svo bensínbílinn Citroën C1. Egill 
vonast þó eftir að innflutningur á 
svokölluðum etanól-bílum hefjist 
með haustinu.

„Í dag getum við boðið upp á 
fimm tegundir etanól-bíla en á 
næsta ári níu eða tíu,“ segir Egill. 
Hann á í viðræðum við olíufélögin 
og stjórnvöld um innflutning og 
aðstöðu fyrir etanól.

Egill segir 61 þúsund etanólbíla í 
Svíþjóð og 870 bensínstöðvar þar í 
landi bjóða upp á etanól.

Toyota-umboðið er með 
bensínbílinn Aygo á sölu. Aygo 
eyðir 4,6 lítrum á 100 kílómetrum 
og er útblásturinn 109 grömm af 
koltvísýringi á kílómetrann.

Auk þess býður Toyota upp á 
svokallaðar tvinnbifreiðar, sem 
nota hybrid-tæknina. Toyota Prius-
tvinnbifreið kostar tæpar 2,7 

milljónir, en þrjár tegundir Lexus-
tvinnbifreiða eru fáanlegar, meðal 
annars LS600h, sem forseti Íslands 
fékk afhentan fyrir helgi.

Reykjavíkurborg kynnti tíu 
Græn skref í vor, sem meirihlutinn 
vill stíga til að vera til fyrirmyndar 
í umhverfismálum.

Ókeypis stæði í Reykjavík 
fyrir alla eyðslugranna bíla
Reykjavíkurborg ætlar að bjóða upp á ókeypis bílastæði fyrir visthæfa bíla. Meðal þeirra bíla sem falla undir 
skilgreininguna eru bensínbílarnir Aygo og Citroën C1. Reglurnar verða kynntar seinni part sumars.

„Markmiðið er að upp-
lýsa og aðstoða fyrrverandi vist-
fólk sem lenti í þessum raunum,“ 
segir Konráð Ragnarsson vara-
formaður Breiðavíkursamtak-
anna. Samtökin opnuðu í gær 
heimasíðuna breidavikursamtok-
in.is. þar sem hægt er að lesa frá-
sagnir fyrrum vistmanna af upp-
tökuheimilum ásamt almennum 
upplýsingum um þau upptöku-
heimili sem voru á vegum ríkisins 
á fyrri árum. Jóhanna Sigurðar-
dóttir félagsmálaráðherra opnaði 
síðuna með formlegum hætti í 
gær.

„Þó að samtökin heiti eftir 
Breiðavík eru þau alls ekki bara 

fyrir þá sem voru þar. Þarna eru 
menn sem voru á Kumbaravogi og 
á fleiri stöðum og margir sem eiga 
um sárt að binda. Við höfum stund-
um heyrt að svona hafi tíðarand-
inn bara verið á þessum tíma. 
Þetta var ekki tíðarandinn. Á sama 
tíma voru heimili sem leystu sömu 
verkefni með sóma og kunnáttu og 
enginn beið skaða af. Til dæmis 
Jaðar,“ segir Konráð.

Breiðavíkursamtökin voru 
stofnuð formlega þann 29. apríl 
síðastliðinn. Annan hvern sunnu-
dag halda samtökin fund í Laugar-
neskirkju, þar sem samtökin byrj-
uðu með dyggri aðstoð séra 
Bjarna Karlssonar.

Margir eiga um sárt að binda

Hefur þú séð Mýrina?

Keyrir þú á dísilbíl?

 Kona, sem sat í kviðdómi 
í morðmáli í London, á yfir höfði 
sér fangelsisdóm eftir að hún 
varð uppvís að því að hlusta á 
tónlist á meðan á réttarhöldunum 
stóð. Hún var handtekin og vísað 
úr kviðdómnum. Konan var sökuð 
um að nota slæðu til að hylja 
heyrnartól tengd við MP3-spilara. 
Með þessu gat hún sleppt því að 
hlusta á framburð sakborningsins, 
sem er gert að sök að hafa barið 
hreyfihamlaða konu sína til bana.

Konan hafði áður reynt að 
komast hjá því að sitja í kviðdómi, 
að sögn dagblaðsins The Sun. Í 
það skipti sagðist hún vera með 
tannpínu.

Hlustaði á tón-
list í dómsal

 Margeir Steingríms-
son, íbúi á dvalar- og hjúkrunar-
heimilinu Hlíð á Akureyri, færði 
Öldrunarheimilum Akureyrar 
myndarlega peningagjöf á 
dögunum. Upphæðin, þrjár 
milljónir króna, verður nýtt til að 
bæta og endurnýja húsbúnað og 
tæki á heimilunum. 

Stjórnendur Öldrunarheimila 
Akureyrar eru jafnframt mjög 
þakklátir fyrir velvilja og stórhug 
Margeirs og þakka honum þann 
einstæða höfðingsskap sem hann 
sýndi.

Íbúi gaf þrjár 
milljónir 

 Bandarísk kona fékk 
hátt í hundrað símtöl á dag frá 
óttaslegnum Víetnömum, þegar 
farsímanúmerið hennar var óvart 
skráð sem neyðarsími víet-
namska se-ndiráðsins.

Konan, sem er 55 ára, fékk 
farsíma í jólagjöf frá dóttur sinn. 
Fljótlega fóru símtölin að 
streyma inn. Það tók konuna sex 
mánuði að komast til botns í 
málinu. „Fólkið sagðist þurfa 
vegabréf og sagðist hafa sent inn 
beiðnir og jafnvel peninga,“ sagði 
konan. „Sumir áttu pantað far til 
Víetnam og fylltust örvæntingar 
yfir að komast ekki.“ 

Kona varð óvart 
sendiherra





edda.is

Hinn margverðlaunaði þríleikur Philip Pullman er 
loks kominn í kilju. Sannkallaður sögugaldur sem
heillar alla sem honum kynnast og eyðir öllu
kynslóðabili.  Fyrsta bókin var nýlega valin sú
besta úr hópi handhafa Carnegie-barnabóka-
verðlaunanna í 70 ár.

„Gefur allt sem góð bók á að gefa: Spennu, ótta,
gleði, hugmyndir og umfram allt uppfyllir hún 
nautnina sem felst í því að lesa.“
Gunnar Hersveinn, Morgunblaðinu

„Engu líkt ...  það eina sem við þurfum að gera 
er að halda áfram að lesa og vona að þetta 
taki aldrei enda.“
The Scotsman

Bestu barna- og unglingabækur
síðustu 70 ára

Auglýsingasími

– Mest lesið

 „Líkurnar eru óhagstæðar 
öllum sem reyna þetta, en ég hef 
trú á því að ég komist alla leið,“ 
segir Benedikt Hjartarson 
sundkappi sem ætlar að synda yfir 
Ermarsund milli Englands og 

Frakklands í 
dag. Nafni hans 
Benedikt La-
fleur reyndi við 
sundið í fyrradag 
en hætti eftir 
rúmar tuttugu 
klukkustundir.

„Ég er búinn 
að hlakka 
ótrúlega mikið 
til þessa dags. 

Félagar mínir verða eiginlega að 
halda í mig svo ég hoppi ekki út í 
hér og nú,“ segir hann.

Benedikt kallar sundið 
Emmusund til minningar um 
Emmu Katrínu Gísladóttur, 
bróðurdóttur sína, sem lést úr 
krabbameini á Barnaspítala 
Hringsins þann 16. maí á þessu 
ári. „Emma var yndislega góð 
stúlka sem fór langt fyrir aldur 
fram. Þegar hún veiktist lofaði 
ég henni að kalla sundið þessu 
nafni. Hún hefði orðið níu ára 
núna í byrjun júlí.“

Upphaflega átti Benedikt að 
synda í gær, á fimmtugsafmæli 
sínu, en gat það ekki vegna þess 
hve lengi nafni hans var á sundi. 
Þeir sem hyggjast þreyta sundið 
þurfa að fá sérstakan sundrétt til 
þess. Benedikt Lafleur fékk 
fyrsta sundrétt en Benedikt 
Hjartarson annan. Því gat hann 
ekki lagt af stað fyrr en Lafleur 
lauk sínu sundi.

En hvers vegna heldur Benedikt 
að honum takist að synda yfir, ef 
nafna hans tókst það ekki? „Ég 
hef það fram yfir Benedikt 
Lafleur að vera töluvert mikið 

Syndir Emmusund
Benedikt Hjartarson ætlar að synda yfir Ermarsund í dag, stuttu eftir að nafni hans 
Lafleur gafst upp á sömu leið. Hann telur ágætar líkur á að hann komist alla leið. 
Sundið kallar hann Emmusund til minningar um frænku sína sem lést ung að aldri.

 Gísli Marteinn Baldurs-
son borgarfulltrúi segir ekki rétt 
að Reykjavíkurborg raski sam-
keppni með því að bjóða borgar-
búum upp á bláar endurvinnslu-
tunnur undir blaðapappír. Borgin 
hafi um árabil hvatt fólk til að 
flokka pappírinn frá öðrum 
úrgangi og sett upp grenndargáma 
í hverfum hennar.

Talsmenn Viðskiptaráðs hafa 
gagnrýnt fyrirætlanir borgarinn-
ar um bláu tunnurnar. Þeir segja 
Reykjavíkurborg ráðast í beina 
samkeppni við einkaaðila, en tvö 
fyrirtæki bjóða borgarbúum nú 
þegar upp á endurvinnslutunnur.

„Það er lögbundið hlutverk 

borgarinnar að sækja heimilis-
úrgang heim til fólks og meðal 
þess sem fólk setur í tunnurnar 
sínar eru dagblöð og annar pappír,“ 
segir Gísli. „Við erum að urða of 
mikið af pappír og það er ótrúleg 
sóun á verðmætum. Grenndar-
gámarnir hafa ekki skilað nægum 
árangri við endurvinnslu og þess 
vegna erum við að teygja okkur 
lengra með því að bjóða fólki að 
panta sér bláa tunnu.“

Hann segir borgina ekki vera að 
færa sig inn á nýtt svið með þessu. 
Bláu tunnurnar séu í raun aðeins 
smærri útgáfur af grenndargám-
um, sem hafa verið í hverfum 
borgarinnar um árabil. 

betri sundmaður, þó hann hafi 
ótrúlegt kuldaþol og ódrepandi 
dugnað. Veðurspáin er góð og ég 
er staðráðinn í að standa mig.“

Ásamt Benedikt eru með í för 
Ingþór Bjarnason, sálfræðingur 
og pólfari, Stefán Karl Sævars-

son, verkfræðingur og þjálfari, 
og Heimir Örn Sveinsson tölvu-
fræðingur og fyrrverandi keppn-
ismaður í sundi. Hægt er að fylgj-
ast með gengi Benedikts á 
ermasund.blogspot.com.





Rannsóknarnefnd 
umferðarslysa gerir fjölmargar 
tillögur að úrbótum í umferðar-
málum í nýútkominni skýrslu 
sinni fyrir árið 2006. Meðal 
annars segir nefndin hluti sem 
hanga úr baksýnisspeglum ekki 
eiga neinn rétt á sér og að sjálf-
lýsandi varúðarmerkingar skuli 
settar á hross.

Fram kemur að tvö banaslys í 
fyrra megi rekja til veikinda öku-
manna og lyfjanotkunar vegna 
þeirra. Nefndin telur brýnt að 
skoðað verði með hvaða hætti 
megi koma í veg fyrir akstur 
fólks sem í raun er óhæft til að 
stjórna ökutæki sökum veikinda 
eða lyfjanotkunar. Nefndin bein-
ir þeim tilmælum til landlæknis 
að skoða hvort læknum skuli gert 
skylt að tilkynna um vanhæfni 
sjúklinga til aksturs og að trún-
aðarskyldu verði jafnframt létt 
af læknum í slíkum málum.

Þá segir í skýrslunni að vísvit-
andi brotahegðun eigi sök á 
flestum banaslysum í umferð-
inni. Margir þeirra sem orsök-
uðu banaslys í fyrra hafi haft 
fjölda brota í ökuferilskrá og 
hafi verið sviptir ökurétti áður. 
Hvatt er til þess að skoðað verði 
hvernig betur megi verjast 
hættulegum ökumönnum með 
aðgerðum eins og sviptingu öku-
réttinda og upptöku ökutækja.

Nefndin gagnrýnir einnig 
mjög merkingar á vettvangi 
banaslyss sem varð í nóvember í 

fyrra á Reykjanesbraut nærri 
IKEA í Garðabæ, þegar ölvaður 
maður ók á steypuklump á fram-
kvæmdasvæði á veginum. Segir 
í skýrslunni að stefnuör hafi 

ekki blikkað eins og hún átti að 
gera vegna þess að rafgeymir 
hafi verið tómur, götulýsing hafi 
verið óvirk og að lögregla hafi 
ítrekað gert athugasemdir við 

merkingar verktakans, án árang-
urs. Telur nefndin nauðsynlegt 
að sett verði í reglugerð hvernig 
merkingum á vinnusvæðum skal 
háttað.

Prjál burt af baksýnisspeglum 
og sjálflýsandi merki á hross 
Rannsóknarnefnd umferðarslysa vill að skoðað verði hvort gera eigi læknum skylt að tilkynna um van-
hæfni sjúklinga til aksturs vegna veikinda eða lyfjanotkunar. Nefndin gerir fjölda tillagna um úrbætur.

 Umhverfisráðu-
neytið segir fyrirhugað þorskeldi 
í Hvalfirði kunna að hafa umtals-
verð umhverfisáhrif og hefur 
ráðuneytið ógilt ákvörðun Skipu-
lagsstofnunar um að eldið þurfi 
ekki í umhverfismat.

Fyrirtækið AGVA ehf. hyggst 
koma á fót þriggja þúsunda tonna 
þorskeldi í sjókvíum í Hvalfirði 
og jafn miklu eldi í Stakksfirði 
við Reykjanes. Ráðuneytið segir 
ekki ástæðu til að eldið í Stakks-
firði fari í umhverfismat en segir 
að með vísan í möguleg áhrif á líf-
ríki og laxagengd í Hvalfirði auk 
sammögnunaráhrifa með öðrum 
framkvæmdum þurfi að meta 

umhverfisáhrifin af þorskeldi 
þar. Meðal annars muni áhrif 
verða vegna næringarefna eins 
og fosfórs og köfnunarefnis sem 
berist frá þorskeldinu. Þetta 
kunni að skapa auknar líkur á 
blóma eitraðra þörunga. Þá segir 
ráðuneytið mögulegt, einkum ef 
þorskur sleppi úr kvíunum, að 
hann stundi afrán á laxaseiðum 
og að hann gæti hugsanlega haft 
áhrif á laxagöngur. Þrjár lax-
veiðiár eru í Hvalfirði.

Það voru Landssamband veiði-
félaga, Samtök eigenda sjávar-
jarða og fiskeldisfyrirtækið 
Geirsá ehf. í Hvalfirði sem kærðu 
ákvörðun Skipulagsstofnunar.

  Pervez Musharraf, 
forseti Pakistans, ákvað í gær að 
senda hóp manna til að reyna að 
semja við meinta hryðjuverka-
menn sem hafast við í Rauðu 
moskunni í Íslamabad. Jafnvel 
var talið að forsetinn myndi gera 
allsherjarárás á moskuna. 

Pakistanski herinn hefur setið 
um moskuna í viku og hafa 24 
látið lífið í átökum. 

Ekki liggur fyrir hvaða 
skilmála sendinefnd Musharraf 
mun bjóða hinum meintu 
hryðjuverkamönnum. Talið er að 
150 gíslar séu inni í moskunni. 
Leiðtogi hinna meintu hryðju-
verkamanna í moskunni hefur 
sagt að þeir muni frekar deyja en 
gefast upp.   

Umræður en 
ekki innrás

Tívolíið í Kaup-
mannahöfn hefur ákveðið að rifta 
samningi við skemmtigarð í 
Japan, þar sem býsna nákvæm 
eftirlíking af dönsku frummynd-
inni hefur verið starfrækt í tíu ár.

Japanska tívolíið hefur greitt 
dönsku fyrirmyndinni 250 þúsund 
danskar krónur á hverju ári fyrir 
leyfi til þess að nota danska 
vörumerkið og Tívolínafnið.

Danir saka Japani um að hafa 
ekki sinnt verkefninu af nægum 
krafti. Aðsókn að japanska 
garðinum hefur dregist mjög 
saman. Öllum tillögum til úrbóta, 
sem borist hafa frá danska 
tívolíinu, hefur verið hafnað.

Riftir samningi 
við Japan



 Ástsæli ísbjarnarhúnn-
inn Knútur og þjálfari hans, 
Thomas Doerflein, munu hætta 
að koma fram saman tvisvar á 
dag að því er yfirvöld dýragarðs-
ins í Berlín greindu frá í gær. 

Knútur var aðeins níu kíló að 
þyngd þegar hann birtist almenn-
ingi fyrst í mars en er nú að 
nálgast 50 kíló.

Héðan í frá verður Knútur til 
sýnis líkt og önnur dýr í dýra-
garðinum. Talskona dýragarðsins 
sagði breytinguna tilkomna í 
fyrsta lagi til að tryggja öryggi 
Doerfleins en einnig væri verið 
að undirbúa Knút undir að 
umgangast aðra birni en ekki 
bara fólk.

Knútur hættir 
að koma fram

Borgarstjórinn í Fort 
Lauderdale í Bandaríkjunum vill 
eyða 250 þúsund dölum í útikamar 
sem hindrar samkynhneigða í að 
stunda kynlíf.

Kamarinn á að staðsetja við 
Sebastian-ströndina, sem þekkt er 
sem samkomustaður samkyn-
hneigðra karlmanna. Kamarinn 
leyfir fólki einungis að dvelja inni 
í stuttan tíma áður en dyrnar 
opnast sjálfkrafa.

Borgarstjórinn Jim Naugle, sem 
er repúblikani, segir kynlíf 
samkynhneigðra vera plágu á 
almenningssalernum. „Þeir stunda 
kynlíf, kynlíf með ókunnugum, 
ólöglegt kynlíf,“ segir Naugle.

Vill 250 þúsund 
dala útikamar

Byggðin undir 
hrauninu er ný heimasíða sem 
var opnuð formlega um helgina í 
tilefni goslokahátíðar í Vest-
mannaeyjum. Heimasíðan er 
hugarfóstur Helgu Jónsdóttur 
sem missti sjálf æskuheimili sitt 
í gosinu.

„Síðan er til minningar um 
þessa stórkostlegu byggð sem 
fór undir hraunið. Ásamt því að 
vera virðingarvottur við það fólk 
sem missti allt sitt og hafði kjark 
til að snúa aftur,“ segir Helga 
Jónsdóttir, upphafsmaður síð-
unnar.

Helga hefur unnið að síðunni í 
sjálfboðavinnu síðastliðin sjö ár 

og fyrir um ári kom Vestmanna-
eyjabær inn í verkefnið. Hún er 
fædd og uppalin í austurbænum í 
Vestmannaeyjum þar sem þrjú 
til fjögur hundruð heimili fóru 
undir hraun í gosinu árið 1973. 

Á síðunni er yfirlit yfir þau 
heimili og götunúmer sem fóru 
undir hraunið. Þar er hægt að 
smella á viðkomandi svæði og fá 
upplýsingar um íbúa og myndir 
sem hafa borist Helgu. „Þetta er 
eins konar gluggi á hraunið bæði 
fyrir þá sem þar bjuggu og til að 
minningin um byggðina, fólkið og 
mannlífið fyrir gos lifi áfram,“ 
segir Helga. Byggðin undir hraun-
inu: byggdin1973.eyjar.is

Virðingarvottur við þá sem misstu allt
76 ára amma, sem 

framdi vopnað rán í banka í 
Pittsburgh, slapp við hámarks-
refsinguna, 34 ára fangelsi, en 
þarf að afplána 23 mánaða 
stofufangelsi.

Konan sagði dómaranum að 
hún hefði rænt bankann til að 
hjálpa fullorðnum geðklofa syni 
sínum, sem var gjaldþrota og í 
sjálfsmorðshugleiðingum.

Hún þurfti einnig að greiða 
þremur gjaldkerum 10.000 
dollara, en hún beindi að þeim 
skammbyssu í bankanum. Einn 
þeirra hafði einungis unnið í 
bankanum í nokkra daga og hélt 
fyrst að ránið væri æfing.

76 ára amma 
rændi banka

afsláttur
50%
af öllum sóttum pizzum á matseðli frá 10. júlí - 9. ágúst

www.mastercard.is/tilbod

Gildir 10. júlí - 9. ágúst 2007 
af sóttum pizzum af matseðli, 

ef greitt er með MasterCard korti. 
Gildir ekki með öðrum tilboðum.



 Ákveðið var að leggja 
niður aðra stöðu aðstoðarskóla-
stjóra í Grunnskólanum á Ísafirði 
á bæjarstjórnarfundi 21. júní. Var 
þetta gert samkvæmt tillögu úr 
fjárhagsáætlun þrátt fyrir að ljóst 
væri orðið að vegna biðlauna 
aðstoðarskólastjórans yrði enginn 
sparnaður með uppsögninni. 

„Meðan málið var í vinnslu leit 
ég þannig á að það væri fyrst og 
fremst verið að ræða sparnað og 
þetta væri ekki persónulegt,“ 
segir Jóna Benediktsdóttir, fyrr-
um aðstoðarskólastjóri. „Þegar 
upp er staðið eru þetta ekki fjár-
hagsleg rök og aldrei hefur verið 
fundið að mínum störfum,“ segir 

Jóna og bætir við að auðvelt sé að 
draga þá ályktun að málið snúist 

um pólitík, en hún er fulltrúi 
minnihluta í bæjarstjórn. 

„Ég fer ekkert leynt með það að 
ég hef oft gagnrýnt skólayfirvöld 
enda er það mitt hlutverk í minni-
hluta.“

Ingibjörg María Guðmundsdótt-
ir er forstöðumaður Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar. 
Hún segir uppsögnina fyrst og 
fremst vera breytingu á stjórn-
endaskipulagi. Málið hafi verið 
lengi á dagskrá og það sé af og frá 
að uppsögn Jónu sé af pólitískum 
toga. „Það hefur ekkert með henn-
ar pólitísku skoðanir að gera hvort 
þessi staða eða aðrar eru lagðar 
niður.“ 

ASKJA · Laugavegi 170 · 105 Reykjavík · Sími 590 2100 · www.askja.is · ASKJA er eini viðurkenndi sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi.

Mercedes-Benz B-Class er hinn fullkomni fjölskyldubíll og býr yfir sveigjanleika sem 
fáir aðrir bílar geta státað af. Hann er ótrúlega rúmgóður miðað við hversu nettur og 
lipur hann er auk þess að vera kraftmikill, þægilegur og sportlegur, allt í senn. Hann
er nefnilega fjölhæfur eins og þú og er bæði fáanlegur með bensín- og dísilvél.

Fjölhæfur eins og þú

Verð frá 2.590.000 kr.

Sumartilboð Vildarþjónustunnar

50%
afsláttur af flugi hjá Flugfélagi Íslands
í sumar. Nánar á spar.is

www.spar.is

„Menn fengu 
hreinlega tár í augun,“ segir Jón 
Kristinn Snæhólm, aðstoðar-
maður borgarstjóra Reykjavíkur 
sem um helgina afhenti starfs-
bróður sínum í Moskvu tvo 
íslenska reiðhesta til eignar.

Fjármálafyrirtækin Glitnir og 
Norvik lögðu fram fjármagn til 
kaupanna á tveimur úrvalsgæð-
ingum, þeim Kolstakki undan 
Stíganda á Sauðárkróki og Frey 
undan Óríon frá Litla-Bergi. 
Engir skriflegir samningar voru 
gerðir um verkefnið en hvort 
fyrirtæki mun hafa lagt fram 
eina milljón króna til kaupa á 
hestunum og reiðtygjum. Flug-
leiðir fluttu síðan gæðingana 
endurgjaldslaust til Moskvu sem 
og tvo knapa og dýralækni.

„Fyrir okkur var kærkomið 
tækifæri þegar borgarstjóri 
bauð upp á það að atvinnulífið 
tæki þátt í þessari heimsókn og 
við ákváðum að nýta okkur það 
til að koma okkur á framfæri í 
Moskvu,“ segir Pétur Hrafn 
Óskarsson talsmaður Glitnis.

Að sögn Péturs keypti Glitnir 
fyrr á þessu ári finnska fjár-
málafyrirtækið Fim sem rekur 
40 manna skrifstofu í Moskvu. 
Segir hann fyrirtækið hafa feng-
ið afar góða kynningu í tengslum 
við heimsókn borgarstjórans.

Í sama streng tekur Hjalti 
Baldursson, framkvæmdastjóri 
Norwest, dótturfélags Norvikur. 
„Norvik banki var að opna nýjar 
höfuðstöðvar í Rússlandi og 
borgarstjóri tók þátt í að opna 
þær. Þetta tókst gífurlega vel og 
það var gerður góður rómur að 
þessari ferð í hvívetna,“ segir 
Hjalti sem kveður Norvik hafa 

greitt fyrir annan hestinn en vill 
ekki staðfesta að fyrirtækið hafi 
lagt fram eina milljón króna.

Jón Kristinn segir hugmyndina 
að því að færa Júrís Luzhkov 
borgarstjóra Moskvu íslenska 
reiðhesta að gjöf eiga rætur að 
rekja til þess að Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson borgarstjóri hitti 
Luzhkov í heimsókn hans á 
Íslandi árið 2001. „Lushkov hafði 
lesið sér til og talaði þá mikið um 
íslenska hestinn og sagði hann 
vera stórmerkilega skepnu,“ 
segir Jón Kristinn sem kveður 
gjöfina hafa fallið í feykigóðan 
jarðveg:

„Rússarnir héldu vart vatni yfir 
hestunum og Luzhkov skoðaði þá í 
krók og kring. Tveir íslenskir 
knapar í landsliðsbúningum sýndu 
hestana og allar gangtegundirnar. 
Þetta var alveg æðislegt og við í 
íslensku sendinefndinni vorum 
afar stolt.“

Aðspurður segir Jón Kristinn 
vissulega um óvenju rausnarlega 
gjöf að ræða. „Þetta verður ekki 
toppað. Vonin er sú að þessi gjöf 
opni íslenska hestinum leið inn í 
Rússland,“ segir hann.

Bankar borga 
tvær milljónir 
fyrir gæðinga
Glitnir og Norvik greiddu saman tvær milljónir 
króna fyrir tvo íslenska hesta sem borgarstjórinn í 
Reykjavík færði starfsbróður í Moskvu að gjöf.

Tæplega fertugur 
maður og kona um tvítugt voru 
handtekin á Selfossi í síðustu viku 
grunuð um fjársvik. Maðurinn 
hafði fundið peningaveski sem 
innihélt meðal annars greiðslukort.

Maðurinn greiddi í þrígang fyrir 
vörur með kortinu, meðal annars 
tóbak, samtals fyrir að verðmæti á 
sjöunda þúsund króna. Konan 
afgreiddi manninn, en hún þekkti 
hann og var fullkunnugt um það í 
öll skiptin að hann væri ekki að 
nota eigið kort.

Bæði gengust þau við brotunum 
við yfirheyrslur og hefur málið 
verið sent ákæruvaldinu til 
meðferðar.

Sviku út vörur 
á annars kort

 Nígerískir 
mannræningjar hafa sleppt 
þriggja ára gamalli enskri stúlku, 
Margaret Hill, sem þeir rændu á 
fimmtudag. Mike Hill, faðir 
stúlkunnar, sagði að dóttur sinni 
hefði verið sleppt vegna þrýstings 
frá nígerískum stjórnvöldum. 

Mannræningjarnir kröfðu 
foreldra stúlkunnar um 
lausnargjald og hótuðu að drepa 
hana ef þeir fengju það ekki. Að 
sögn föður hennar greiddu þau 
ekkert lausnargjald. 

Margaret er þriðja barnið sem 
er rænt í Nígeríu undanfarnar sex 
vikur; hinum tveimur var sleppt 
eftir nokkra daga í haldi.

Slepptu ensku 
stúlkunni





Gildir 10. júlí á meðan birgðir endast.

Fiðrildi 6 stk. Bl. litir Gashylki f/ rjómasprautuSultukrukkur 3 stærðir

Drykkjarkanna í tindósCelebration glös 3 stk.

Simba vatnsbyssa XS 150Vatnsbyssa lítil

Myndavél lítil, 4 litir

Smekkir 3 í pakka

Sápukúlutæki

Sápukúlur m/ sleikjó, 60 ml Vatnsblöðrur

99kr/pk.99kr/pk.

99kr/stk.99kr/stk.

99kr/stk.

99kr/stk.

99kr/pk.99kr/stk.

99kr/pk.99kr/stk. 99kr/pk.

99kr/pk.

99kr/pk.

Smábílar 7 sm, 10 teg



Kirsuberjatómatar 250g

99kr/pk.

Súkkulaði- eða vanilluís

Myllu hvítlauksbrauð
fínt eða gróft

Ítalskar pizzur 2 stk./pk.

Kjarnafæði hrásalat 350 g

Pop Secret örbylgjupopp 298 gMS ab mjólk 1 l

Risabrauð 1 kg

99kr/stk.

99kr/pk.99kr/pk.99kr/stk.

99kr/pk.

99kr/pk.

99kr/stk.

99kr/stk.99kr/stk.

McVities súkkulaði kex

99kr/pk.

99kr/stk.

99kr/pk.

BKI kaffi Extra 400 g

Brazzi ávaxtasafiTab 2 l plast

Holta kjúklingapylsur
5 stk. í pakka



greinar@frettabladid.is

Jóhannesi Kr. Kristjánssyni og 
Kristni Hrafnssyni eru það 

nokkur vonbrigði að undirritaður 
skuli hafa gagnrýnt efnistök í 
Kompásþætti sem sýndur var 6. 
maí sl. og fréttaumfjöllun í kjölfar 
þáttarins. Lýsa þeir þessu yfir í 
blaðagrein hinn 18. júní. 

Nú skyldi maður halda að 
boðberar opinnar umræðu myndu 
fagna því að fá ábendingar 
um hvað mætti betur fara. En 
gagnrýnin virðist hitta þá félaga 
illa og þeir velja að vega að þeim 
sem gagnrýna með aðdróttunum 
og lítt dulbúnum hótunum. Um 
leið varpa þeir hlutleysi sínu 
fyrir róða og taka sér stöðu í 
umfangsmiklu pólitísku máli. Þá 
pirrar það Kompásmenn að helsti 
sérfræðingur í sjávarútvegsmálum 
meðal fréttamanna hefur tjáð 
sig opinberlega með sama hætti 
og ég. Reyna þeir að gera hann 
tortryggilegan. Ég get upplýst 
Kompásmenn um það að ég hef 
ekki rætt einu orði við umræddan 
fréttamann um þessi mál, en bið 
þá að hugleiða hvað verður til þess 
að við drögum sömu ályktanir af 
umfjölluninni.

Í Kompásþættinum kemur fram 
um heimildarmennina að margir 
þeirra viðurkenni að hafa brotið 
lög. Síðan segir orðrétt: „Þeim 
er illa við kvótakerfið sem þeir 
segja að geri heiðarlegustu 
menn að glæpamönnum.“ Ég 
sé fyrir mér Kompásþátt sem 
ber yfirskrifina „Stórfelld svik í 
skattkerfinu.“ Tugir ónafngreindra 
heimildarmanna sem allir hafa 
stundað skattsvik segja að 
skattakerfið geri heiðarlegustu 
menn að glæpamönnum. Í 
kynningu var sagt að „svindlið 
teygði anga sína allt frá bátnum 
sem veiðir fiskinn og til fyrirtækja 
sem selja fiskinn úr landi“. Einn 
viðmælenda sagði að líklega 
væru innan við 1% heiðarlegir, 
en bætti svo við að jafnvel væri 
þetta of há tala því líklega væru 
allir í þessu. Ég hef haldið því 

fram að umfjöllun sem nálgast 
alla er starfa í sjávarútvegi sem 
brotamenn sé bæði ósanngjörn og 
ómálefnaleg. Jóhannes og Kristinn 
segja þá skoðun mína furðulega í 
grein sinni. 

Ég gagnrýndi umfjöllun um 
fiskveiðistjórn í Færeyjum þar 
sem m.a. var sýnt graf sem sýna 
átti veiði á þorski við Færeyjar 
á árunum 1925-2007. Talað var 
um tvær kreppur í færeyskum 
sjávarútvegi og önnur ranglega 
tengd við tímabil þar sem 
fiskveiðum var um skamman 
tíma stýrt með aflamarkskerfi. Af 
framsetningu þáttagerðarmanna 
og viðtölum hefði mátt ætla að 
veiðar hefðu dregist saman vegna 
tilkomu aflamarkskerfisins. 
Kerfinu var í raun komið á eftir 
að veiðar höfðu dregist saman og 
jukust veiðarnar á ný í kjölfarið. 
Ranglega er sýnt að þorskaflinn 
við Færeyjar hafi verið um 25 þús. 
tonn árið 2005 þegar hann var í 
raun um 14 þús. tonn, þar af rúm 
4 þúsund tonn íslenskur þorskur 
veiddur rétt austan miðlínu 
landanna. 

Að lokum gerði ég athugasemdir 
við fréttaflutning Stöðvar 2 í kjöl-
far þáttarins. Birtar voru ásakan-
ir á hendur nafngreindu sjávar-
útvegsfyrirtæki frá fyrrverandi 
starfsmanni og meðeiganda. Við-
komandi sagðist hafa verið beitt-
ur þrýstingi til að stunda stór-
felld lögbrot fyrir 12–13 árum. 
Haft var samband við núverandi 

framkvæmdastjóra fyrirtækis-
ins um klukkutíma áður en frétt-
ir áttu að hefjast og var honum 
boðið að svara fyrir þessar ásakan-
ir. Þannig vildi til að í gögnum fyr-
irtækisins var bréf frá Fiskistofu 
frá þessum tíma þar sem kom fram 
að ekkert væri að finna athugavert 
við starfsemi þess. Bréf þetta var 
sent fréttastofu Stöðvar 2 og hefðu 
flestir sanngjarnir menn talið að 
það myndi vega þyngra en fram-
burður þess sem hafði ekkert í 
höndunum. Sú var þó ekki raunin 
og fréttin um meint og algjörlega 
órökstudd brot fyrirtækisins birt. 
Rétt er að taka fram að einungis 
með að skoða skráðan afla skips-
ins sást að fullyrðingarnar stóðust 
ekki. Kompásmenn segja í grein 
sinni að bréf Fiskistofu feli ekki í 
sér „fullkomna og óræka sönnun 
þess að ekkert óeðlilegt hafi verið 
á seyði hjá tilteknum útgerðarað-
ila“. Í huga þeirra félaga eru menn 
þannig sekir uns annað sannast.

Í réttarríkinu er það grundvallar-
regla að allir eigi rétt á réttlátri 
og vandaðri málsmeðferð. Til að 
tryggja þetta höfum við þrískipt-
ingu valdsins í löggjafar-, fram-
kvæmda- og dómsvald. Tryggt er 
að sami aðili fari ekki með alla 
þætti og ekki ber að ákæra nema 
að undangenginni vandaðri rann-
sókn sem talið er að leiði til sak-
fellingar. Þó að til ákæru komi eiga 
sakborningar ríkan rétt og vafa-
atriði eru túlkuð þeim í hag. Sömu 
grundvallarkröfur eiga fréttastof-
ur sem standa undir nafni að gera. 
Kompásmenn og þeir sem bera 
ábyrgð á fréttaflutningi Stöðvar 
2 féllu á prófinu í umræddri um-
fjöllun. Í fréttatíma Stöðvar 2 var 
ákært, dæmt og líflátið í beinni út-
sendingu og allar reglur um vand-
aða málsmeðferð brotnar. Þegar 
þetta er síðan gagnrýnt er mönn-
um hótað.

Höfundur er 
framkvæmdastjóri LÍÚ. 

Greinina má lesa 
í heild sinni á visir.is.

Að ákæra og dæma í beinni

Vissulega var hægt að segja að pólitískt 
andrúmsloft í landinu hafi verið 

rafmagnað þegar Einar K. Guðfinnsson 
sjávarútvegsráðherra kynnti ákvörðun sína 
og ríkisstjórnar um að þorskkvóti fyrir 
næsta fiskveiðiár yrði skorinn niður um 
þriðjung. Ákvörðunin kallaði á kjark og 
hugrekki hjá ráðherranum sem kemur frá 
Vestfjörðum og er þingmaður landsbyggðarinnar 
sem á afar mikið undir veiðum og vinnslu á þorski.

Ekkert kemur í stað 60.000 tonna af þorski nema 
uppbygging stofna til lengri tíma. Vonandi verðum 
við farin að veiða helmingi meiri þorsk eftir áratug 
eða svo. Okkar í ríkisstjórn og á Alþingi er að taka 
höggið af landsbyggðinni einsog kostur er. Vel út-
færðar og kraftmiklar aðgerðir í samgöngum, fjar-
skiptum, menntun og flutningi starfa án staðsetning-
ar út á land eru á meðal þeirra og verða kynntar ítar-
lega á næstunni.

Annað sem tengist uppbyggingu nýrrar starfsemi 
utan höfuðborgarinnar eru stórhuga hugmyndir Keil-

is og Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar 
um nýjan skóla og nemendagarða á vallar-
svæðinu á Miðnesheiði. Talsvert hefur verið 
fjallað um bráðabirgðalög sem ríkisstjórnin 
setti fyrir helgi sem veita aðlögunartíma til 
þriggja ára til að skipta út rafkerfi á svæð-
inu að því uppfylltu að fyllsta öryggis sé 
gætt, lekaliðum komið fyrir og allra sjónar-
miða öryggisstaðla sé mætt innan þess kerf-
is sem þar er. Annaðhvort var að veita aðlög-
un eða stöðva þá uppbyggingu sem nú stend-
ur yfir á svæðinu. Þróunarfélagið er þegar 

byrjað að lagfæra rafmagnskerfið á svæðinu svo 
hægt sé að nota það á fullnægjandi og öruggan hátt. 

Að sjálfsögðu verður skipt um kerfið og evrópskt 
rafmagnskerfi tekið upp á svæðinu en hér eru mikil 
verðmæti undir og brýnt að öflug starfsemi hefjist 
á svæðinu. Lögin eru skilyrt við aðgerðaráætlun um 
útskiptin og tímabundin við þrjú ár.

Svona er pólitíkin. Stundum eru einungis erfiðir 
kostir sem blasa við en það þarf að leysa málin. Og 
þá er að velja þann kostinn sem talinn er bestur og 
þjóna almannahagsmunum til lengri tíma litið.

 Höfundur er viðskiptaráðherra.

Rafmagnað andrúmsloft

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

L
ögreglan á Blönduósi hefur um árabil mátt þola illt 
umtal vegna rösklegrar framgöngu við vegaeftirlit. 
Þó vill svo til að þeir sem hafa horn í síðu þessara 
samviskusömu laganna varða eru fyrst og fremst 
bílstjórar sem aka yfir löglegum hámarkshraða. 

Ótal sögur eru til af miskunnarleysi Blönduóslöggunnar við 
hraðamælingar og sektir, jafnvel þótt hraðinn sé ekki mikið 
yfir leyfilegum mörkum.

Stefna sýslumannsins á Blönduósi minnir í þessum efnum á 
„zero tolerance“ löggæslustefnu sem Rudy Giuliani innleiddi 
þegar hann hreinsaði til í New York í borgarstjóratíð sinni. 

New York-búar uppskáru betri og öruggari borg. Og 
Giuliani svo miklar vinsældir og virðingu að hann þykir einn 
af líklegri kandídötum repúblikana fyrir forsetakosningarnar 
í Bandaríkjunum á næsta ári.

Nú er glæpatíðni í New York og hraðakstri íslenskra bíl-
stjóra á vegum úti ekki sérstaklega saman að jafna. Nema að 
því leyti að sýslumaðurinn á Blönduósi og Giuliani hafa báðir 
beitt þeirri árangursríku aðferð að gera löggæsluna mjög 
sýnilega, ef ekki hreinlega áþreifanlega. Giuliani fjölgaði lög-
regluþjónunum á götum New York; sýslumaðurinn á Blöndu-
ósi lætur sína menn vera á svo til stöðugri ferð um vegi um-
dæmisins.

Það er því engin tilviljun að það snarhægir á umferðinni á 
þjóðvegi 1 frá Staðarskála og norður í Langadal þar sem lög-
sögu Blönduóslögreglunnar sleppir. Þetta þekkja allir sem 
keyra reglulega milli Reykjavíkur og Akureyrar. Á þessum til-
tekna kafla fara ekki aðrir mikið yfir 90 en þeir sem eru ný-
græðingar í akstri um Húnavatnssýslur. Og oftar en ekki eru 
þeir gripnir í geisla hraðamælingatækja heimamanna.

Orðspor Blönduóslögreglunnar dugar sem sagt til að 
hægja á hraðakstri og stöðug viðvera lögregluþjónanna við 
umferðareftirlit viðheldur orðinu sem af þeim fer.

Lykilorðin í þessu sambandi eru sýnileg löggæsla. Full 
ástæða er til að færa þessi tvö orð til bókar á tímum sífellt fleiri 
löggæslumyndavéla því fjölgun þeirra hefur fylgt tilhneiging 
til að fækka lögreglumönnum á ferð.

Þegar eftirlitsmyndavélar lögreglunnar voru til að mynda 
settar upp í miðbæ Reykjavíkur á sínum tíma var ferðum 
lögregluþjóna um svæðið fækkað. Vélarnar hafa vissulega 
reynst vel við að upplýsa afbrot. Forvarnagildi þeirra er 
hins vegar heldur takmarkað þegar brotamennirnir hafa 
áttað sig á því hvaða svæði þær ná yfir og fremja brot sín 
utan sjónmáls þeirra. Ein lausn er að setja upp sífellt fleiri 
eftirlitsmyndavélar. Slíkt ofureftirlit, þar sem hver hreyfing 
er fest á filmu, er þó hvorki eftirsóknarvert né raunhæft.

Gamla lagið, nálægð lögreglumanna af hold og blóði, er mun 
vænlegra til árangurs. Það er því gleðilegt að lesa um áætlanir 
Stefáns Eiríkssonar, lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins, um 
að efla svæðisstöðvar lögreglunnar og auka sýnileika hennar. 
Þangað liggur leiðin. Ekki að skjáum eftirlitsmyndavélanna. 

Blönduóslögreglan 
vísar veginn



Á heimasíðu Matís, www.matis.is, er að finna 
gagnagrunn með upplýsingum um efnainnihald 
matvæla.

„ÍSGEM er gagnagrunnur sem geymir upplýsingar 
um efnainnihald matvæla á íslenskum markaði og 
hefur nú í fyrsta sinn verið birtur á netinu,“ segir 
Ólafur Reykdal, verkefnastjóri hjá Matís ohf. „Við 
létum útbúa forrit sem flytur gögnin úr grunni 
fyrirtækisins og beint á heimasíðuna okkar www.
matis.is.“

Að sögn Ólafs er hægt að leita eftir um það bil 900 
fæðutegundum í ÍSGEM og finna upplýsingar um 
hverja og eina. „Eins og orkugildi hverrar eða nánar 
tiltekið kílókalóríur, fitu í matvælum, prótein, kol-
vetni og viðbættan sykur,“ útskýrir hann. „Líka upp-
lýsingar um bætiefni, eins og vítamín og steinefni.“

Ólafur bendir á að ÍSGEM sé sniðugt meðal annars 
fyrir þá sem ætla að halda í við sig eða forðast ákveð-

in efni, eins og þeir sem vilja takmarka salt- eða 
sykurmagn í matnum hjá sér. Enn sem komið er sé þó 
ekki hægt að fletta upp óhollustu eða óæskilegum 
efnum eins og hann kallar þau, þar sem uppbyggingu 
gagnagrunnsins sé ekki lokið. 

„Svo er tiltölulegt auðvelt að nota gagnagrunninn,“ 
segir Ólafur. „Sumum gæti þótt upplýsingamagnið 
helst til mikið, en þá er hægt að nálgast upplýsing-
arnar á pdf-skjölum, sem eru vinstra megin á heima-
síðunni. Með því að smella á þann lið framkallast listi 
yfir fæðutegundir og síðan er hægt að skoða vörur í 
töflum á einföldu formi. Þar er líka auðveldara að 
bera saman vörutegundir.“

Birtingin á netinu er þó aðeins fyrsti liðurinn hjá 
Matís í að gera gögn um matvæli aðgengileg á vef-
síðu fyrirtækisins, eins og fyrr sagði. Næst verða 
settar inn ítarlegri upplýsingar um matvæli og skýr-
ingartextar með þeim og upplýsingar um aðskotaefni 
fyrir fisk og fiskafurðir.

Upplýsingaveita um
efnainnihald matvæla

Herpes-veiran gæti nýst 
í baráttunni við 
krabbamein.

Ein tegund herpes-
veirunnar sem 
vísindamenn hafa 
þróað gæti reynst 
vel í baráttunni við 
krabbamein. Ný 
rannsókn sem kynnt 
var á læknaráðstefnu 
í Lugano í Sviss gefur til 
kynna að veiran eyði 
krabbameinsfrumum.
Herpes-veiran, sem 
heitir NV1020, hefur 
verið breytt af vísindamönnum 
þannig að hún fjölgi sér í krabba-
meinsfrumum og eyði þeim um 

leið. Veiran virðist sam-
kvæmt fyrstu gögnum 

ekki gera heilbrigð-
um frumum mein. 
„Við vonumst 

með þessu til að 
geta veitt með-
ferð við krabba-
meini án auka-
áhrifa,“ segir 
Dr. Axel Mes-
cheder hjá líf-
tæknifyrirtækinu

MdiGene í München.
Veiran hefur verið 
prófuð á dýrum en 
um þessar mundir 
stendur yfir rann-

sókn í Bandaríkjunum þar sem 
verið er að prófa meðferðina á 
mönnum.

Herpes gegn 
krabbameini

Hugsanlega hægt að þróa lyf 
geng astma í framtíðinni

Vísindamenn við háskóla í Lond-
on hafa uppgötvað stökkbreytt 
gen sem getur aukið hættuna á 
astma um allt að 80 prósent. Í 
rannsókn sem náði til meira en 
2.000 barna fannst eitt gen sem 
er hugsanlega orsök astmasjúk-
dómsins. Þó að hlutverk gensins 
sé vísindamönnunum enn ráðgáta 
þá telja þeir að uppgötvun þess 
auki möguleikana á því að hægt 

verði að þróa lyf gegn astma.
 „Uppbygging gensins er slík að 
lyf ættu að virka á það,“ segir 
William Cookson, prófessor í 
öndunarfæraerfðafræði við 
Imperial College í London, sem 
jafnframt fór fyrir rannsókn-
inni. „Við munum nú rannsaka 
möguleikann á því, en það mun 
taka nokkur ár áður en hægt 
verður að þróa raunhæfa sjúk-
dómsmeðferð.“ Greint er frá 
rannsókninni í nýjasta eintakinu 
af Nature. 

Gen sem veldur 
astma fundið



Hugleiðsluleiðbeinandinn
Pierre Stimpfling verður með 
hugleiðsluhelgi í Bláfjöllum 
helgina 13.-15. júlí þar sem 
hann leiðbeinir fólki við að ná 
tökum á hugleiðslunni með 
nýrri aðferð.

Ólöf Sverrisdóttir heldur utan um 
hugleiðsluhelgina ásamt fleirum 
og segir aðferðir Pierre hafa skil-
að góðum árangri fyrir þá sem 
hafa numið þær. „Hann hefur 
komið hingað til lands nokkuð 
reglulega til að kenna þessa tækni 
sem hjálpar fólki við að opna fyrir 
tilfinningar sínar og hleypa út því 
sem situr fast,“ segir Ólöf og tekur 
þá gamla sektarkennd sem dæmi.
„Sumir verða fyrir sterkri and-
legri upplifun við að fara á nám-
skeið hjá honum því þegar opnað 
er fyrir tilfinningarnar þá er eins 
og opnist líka fyrir sterka teng-
ingu við eitthvað andlegt og æðra,“ 
bætir hún við. 

„Dagskráin er mjög afslöppuð 
alla helgina og þrátt fyrir að það 
sé dagskrá þá er líka svigrúm 
fyrir fólk til að spjalla saman. Eins 
er þögn og íhugun hluti af dag-
skránni.“

Ólöf segir námskeiðin hafa 
verið vel sótt í gegnum tíðina og 

að þau virðist verða vinsælli með 
tímanum því aðsókn og eftirspurn 
hafi aukist mikið. „Margir fá 
mjög mikið út úr því að fara úr 
amstri hversdagsins í sveita-
kyrrðina og hugleiða heila helgi,“ 
segir Ólöf.

Hugleitt í Bláfjöllum

Geispi er ekki ábending um 
súrefnisskort eins og margir 
halda.

Ný rannsókn sálfræðinga við 
Albany-háskólann í New York-ríki 
bendir til þess að geispi sé ekki 
ábending um súrefnisskort eins og 
almennt hefur verið álitið. Sálfræð-
ingarnir rannsökuðu 44 nemendur 
og komust að því að við geispa berst 
kalt loft til heilans og kælir hann 
þannig að auðveldara er fyrir við-
komandi að halda sér vakandi.

Nemendurnir voru látnir horfa á 
myndband af fólki að geispa en sú 
staðreynd er alþekkt að geispi er 

bráðsmitandi. Þeir nemendur sem 
önduðu í gegnum nefið voru ólík-
legri til að geispa heldur en þeir 
sem önduðu með munninum. Töldu 
rannsakendur það stafa af því að 
æðar í nefholi sendi kalt loft til 
heilans. Þá geispuðu þeir nemend-
ur mun minna sem höfðu kaldan 
bakstur á enninu en þeir sem höfðu 
heitan bakstur. 

Almennt hefur verið talið að fólk 
geispi þegar það vanti súrefni. 
Rannsakendur komust hins vegar 
að því að það hafði engin áhrif á 
geispa hvort súrefnismagn í blóði 
var hækkað eða lækkað.

Geispinn kælir heilann

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

Fæst hjá: Yggdrasil

Lakkrís, Berja 
og ávaxtabragð

BARNAVITAMÍN

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig! Bloggaðu með
símanum!

Hvar sem er og 
hvenær sem er!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg



María Sjöfn Dupuis Davíðs-
dóttir sigraði í alþjóðlegri 
hönnunarkeppni í Mílanó á 
Ítalíu.

Ljós eftir íslenskan hönnuð, Maríu 
Sjöfn Dupuis Davíðsdóttur, prýðir 
forsíðuna á ítalska hönnunartíma-
ritinu Ottagono, sem er lesið um 
allan heim og nýtur töluverðrar 
virðingar fagaðila. Ástæðan er sú 
að ljósið hlaut fyrstu verðlaun í 
alþjóðlegu hönnunarkeppninni 
Euroluce í Salone de Mobile, sem 
var nýlega haldin í Mílanó á 
Ítalíu.

„Ég ákvað að senda ljósið inn í 
gamni,“ útskýrir María Sjöfn og 
er hógværðin uppmáluð, þótt hún 
hafi borið sigur af fimmtíu hönn-
uðum hvaðanæva að úr heiminum. 
„Ljósið kallast Brilliant Bjartur 
og er þeim eiginleika gætt að geta, 
með hjálp innbyggðs skynjara, 
breytt um lit og lýsingu í takt við 
dagsbirtu.“

Eins og fyrr sagði hafnaði María 
Sjöfn í fyrsta sæti fyrir Brilliant 
Bjart, en í umsögn dómnefndar 
segir meðal annars að ljósið sé 
vitnisburður um einfalda og ein-
staklega fallega hönnun, sem hafi 
borið af í keppninni. Nánari lýs-
ingu á eiginleikum ljóssins er 

síðan að finna í tímaritinu Otta-
gono, ásamt fleiri ljósmyndum. Er 
þar útskýrt að form þess dragi 
dám af hefðbundinni klukku, sem 
undirstriki framrás tímans og 
breytingarnar sem verða á birt-
unni samfara henni.

Þess má geta að þetta er ekki í 
fyrsta sinn sem verk eftir Maríu 
Sjöfn vekja alþjóðlega athygli. 
Ljós eftir hana, sem kallast Time 
Square, lenti til að mynda í undan-

keppninni á Braunprize 2003. 
Fyrir ullarverkið Ilja, sem var til 
sýnis í New York, var hún síðan 
valin ein af níu alþjóðlegum 
ungum hönnuðum til að taka þátt 
og sýna á hönnunardögum á Diesel 
Stylelab í New York.

Framganga Maríu Sjafnar hefur 
vakið nokkra athygli og átti þátt í 
því að hún fékk nýverið vinnu hjá 
Foster + Partners, einu stærsta 
arkitektafyrirtæki í heimi, sem er 
í eigu Normans Foster lávarðs og 
er í London. 

En hvaða þýðingu skyldi sigur-
inn hafa fyrir hönnuðinn? „Ég veit 
það ekki enn þá, annað en að ljósið 
fer nú í framleiðslu,“ svarar hún 
hress að bragði. „Annars ætla ég 
nú ekki að láta sigurinn snúa öllu á 
hvolf og einbeita mér frekar að 
því sem ég er að gera hérna úti.“ 

Vann fyrstu verðlaun í 
hönnunarkeppni á Ítalíu

EKTA
GÚMMÍ-SKÓR

BORGARNESI S: 437 1240

VARIST EFTIRLÍKINGAR

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
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Kýr fá ekki frí
Strákarnir á Stærri-
Bæ II sitja ekki auðum 
höndum í sumar BLS. 2

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Vörn gegn brunaslysum • Tvöfalt brunaöryggi
Termix hitastýring fyrir setlaugar frá Danfoss

Rafeindastýring nemur hitastig í setlauginni

Lokar fyrir innrennsli þegar óskuðu hitastigi er náð

Ódýr og hagkvæm lausn

Vönduð vara, lítill viðhaldskostnaður

Áralöng reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður

Auðveld í uppsetningu

•

•

•

•

•

• www.stillumhitann.is
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Strákarnir á Stærri-Bæ II eru á 
þeysispani í allt sumar og telja 
ekki eftir sér að reka kýr eða 
stunda heyskap. 

Guðjón og Sigurður Ágústssynir 
eru 11 og 12 ára strákar sem eru 
fæddir og uppaldir að Stærri-Bæ 
II í Grímsnesi. Þeir voru í óða önn 
að moka úr fjósinu þegar blaða-
mann bar að garði, en gátu þó að-
eins lagt frá sér gaffalinn til að 
spjalla.

„Okkar starf á sumrin er að 
fara út með beljurnar á morgnana 
og ná í þær aftur á kvöldin. Síðan 
þurfum við að passa heimaln-
ingana Doppu og Skoppu og gefa 
þeim að borða,“ segir Guðjón. 

Heimalningarnir þurfa að fá 

heita mjólk fjórum sinnum á dag 
og strákarnir sjá um að hita hana 
sjálfir. Þeir taka líka til hendinni 
í fjósinu þar sem Guðjón hefur 
þurft að kljást við kóngulær síð-
astliðna daga.

„Það er svolítið mikið af kóngu-
lóm í fjósinu og ég er búinn að 
vera að veiða þær í dag. Mér líkar 
nefnilega ekkert sérstaklega vel 
við þær,“ segir Guðjón. Verkefnin 
eru fjölbreytt í sveitinni og strák-
arnir eru sammála um að þeir vilji 
frekar vera heima innan um dýrin 
og náttúruna heldur en að fara í 
sumarbúðir eins og borgarbörnin. 

Að sögn Guðjóns eru kýrnar 
oftast blíðlyndar en ef þær eru til 
vandræða þurfa þeir bara að kalla 
svolítið á þær og kannski ýta aðeins 
við þeim með beljuprikinu. Kýrn-

ar eru þrjátíu og tvær og strákarn-
ir eru ekki í neinum vanda með að 
þekkja þær í sundur. 

Á veturna taka strákarnir að 
mestu frí frá sveitastörfum og 
sinna náminu við Ljósuborgar-
skóla þar sem þeir stunda nám 
ásamt þrjátíu krökkum úr sveit-
inni. Skólabíllinn nær í þá á 
morgnana og síðan fara þeir á 
handboltaæfingar inn á Selfoss. 
En þrátt fyrir að nóg sé að gera í 
sveitinni hafa strákarnir líka tíma 
til að horfa á barnaefnið og kom-
ast í sumarfrí.

„Beljurnar taka sér ekkert frí 
en við ætlum til Svíþjóðar í ágúst 
og látum passa þær á meðan. Síðan 
til Taílands í mánuð um jólin. Þá 
verður ágætt að fá frí frá beljun-
um,“ segir Guðjón. rh@frettabladid.is

Beljur fá ekki frí um helgar
Strákarnir á Stærri-Bæ II, þeir Sigurður og Guðjón Ágústssynir, eru miklir dugnaðarforkar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sigríður Tómasdóttir frá Brattholti 
var sennilega fyrsti náttúruvernd-
arsinninn á Íslandi. Hún var frá 
bænum Brattholti við Gullfoss og 
tilheyrði fossinn landareign Bratt-
holts. 

Sigríði, sem var fædd árið 1874, 
var mjög annt um fossinn og lagði 
að honum fyrstu göngustígana og 
tók að sér að fylgja gestum að foss-
inum. Í byrjun 20. aldar þegar er-
lendir fjárfestar íhuguðu að virkja 
íslenska fossa hóf Sigríður mikla 

baráttu. Hún setti sig upp á móti 
valdamestu mönnum landsins og 
gekk svo langt að hún hótaði að 
fleygja sér í fossinn yrði hann virkj-
aður. Margir telja að harðfylgi Sig-
ríðar hafi á endanum komið í veg 
fyrir að fossinn yrði virkjaður. 

Við Gullfoss hefur verið reist-
ur minnisvarði um stúlkuna sem 
elskaði fossinn og árið 1990 var 
opnað upplýsingasetur á efra bíla-
planinu við Gullfoss sem nefnt var 
Sigríðarstofa. - rh

Stúlkan sem elskaði fossinn

Byggðin undir hrauninu er heiti á 
nýrri heimasíðu sem var opnuð í 
byrjun júlí. Síðan er hugarfóstur 
Helgu Jónsdóttur, frá Vestmanna-
eyjum, sem sjálf missti æsku-
stöðvar sínar í gosinu árið 1973.

Helga hefur unnið að síðunni 
síðan um aldamót en fyrir ári kom 
Vestmannaeyjabær inn í verkefn-
ið. Síðan er að sögn Helgu virð-
ingarvottur við fólkið sem missti 
allt og hafði kjark til að snúa 
aftur, ásamt heimildum um menn-
ingu, mannlíf og byggðina sem 
var fyrir gosið í Vestmannaeyj-

um. Um 3-400 heimili fóru undir 
hraunið sem tilheyrði austurbæn-
um í Vestmannaeyjum.  

Á síðunni er yfirlit yfir þær 
götur sem fóru undir hraun-
ið ásamt húsnúmerum. Þar er 
að finna upplýsingar um tiltek-
ið hús og íbúa, ásamt myndum ef 
þær hafa borist til Helgu. Síðan er 
að sögn Helgu eins konar gluggi 
inn í hraunið. Bæði fyrir þá sem 
þar bjuggu og fyrir unga fólkið í 
Eyjum.

Slóðin er: byggdin1973.eyjar.is 
- rh

Gluggi inn í hraunið
Byggðin undir hrauninu er heimild um lífið í Vestmannaeyjum fyrir gosið árið 1973.

Ný reiðhöll var vígð í byrjun júlí 
að Friðheimum í Biskupstungum. 
Markmiðið er að halda hestasýn-
ingar fyrir ferðamenn þar sem 
gestir geta hlustað á fróðleik og 
séð íslenska hestinn af áhorfenda-
pöllum.

Eftir sýningu verður síðan hægt 
að komast í návígi við hestana og 
fara á bak. Höllin er með aðstöðu 
fyrir tuttugu hross og verður höll-
in einnig nýtt fyrir hrossarækt, 
tamningar og reiðkennslu.

Eigendur reiðhallarinnar að Frið-
heimum eru Knútur Rafn Ármanns-
son og Helena Hermundardóttir. - rh  

Ný reiðhöll í Biskupstungum

Íslenski hesturinn býður erlendum 
ferðamönnum upp á sýningar í nýju 
reiðhöllinni að Friðheimum í Biskups-
tungum.

SET ehf. Röraverksmiðja • Eyravegur 41 • 800 Selfoss
Sími: 480 2700 • Fax: 482 2099 • Netfang: set@set.is • Vefsíða: http://www.set.is

Miklar breytingar hafa orðið við lagningu

hitaveitna þar sem foreinangruð plaströr eru nú

notuð í grennri lögnum í meiri mæli, í stað

hefðbundinna hitaveituröra úr stáli.

Röraverksmiðjan SET er eitt fárra fyrirtækja í

heiminum sem framleiðir foreinangruð PEX rör

í nýrri og tæknilega fullkominni framleiðslulínu.
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Fyrsta sundlaugin á Borg 
í Grímsnesi sem var vígð á 
sjálfan þjóðhátíðardaginn.

Sundlaugin að Borg í Grímsnesi 
var opnuð í byrjun apríl og þá 
fyrst til reynslu. Laugin var síðan 
formlega vígð í blíðskaparveðri á 
sjálfan þjóðhátíðardaginn.

Í vor fóru nemendur Grunn-
skólans Ljósuborgar í skólasund 
í nýju lauginni. „Aðsóknin hefur 
verið framar björtustu vonum og 
sveitungar og sumarbústaðafólk 
hefur verið duglegt að mæta,“ 
segir Kristín Ólafsdóttir, sund-
laugavörður að Borg í Grímsnesi.

Sundlaugin hefur enn ekki feng-
ið endanlegt nafn. Margar góðar 
hugmyndir eru á lofti og að sögn 
Kristínar bíða allir spenntir eftir 
hinu endanlega nafni.

Sundlaugin býður upp á 25 
metra keppnislaug, vaðlaug, heit-
an pott og nuddpott ásamt gufu-
baði og stærðarinnar rennibraut 
sem trónir yfir lauginni og er að 
sögn Kristínar besta auglýsingin. 

„Þetta er fyrsta laugin sem rís 
að Borg og er kærkomin meðal 
sveitunga og þeirra fjölmörgu 
gesta sem dvelja í bústöðum við 
Borg og í Grímsnesi ár hvert,“ 
segir Kristín. 

Laugin mun fljótlega taka á móti 

sundgörpum til æfinga og reiknar 
Kristín með því að keppt verði í 
lauginni áður en langt um líður. 

Í sumar hafa farið fram sund-
námskeið fyrir yngstu kynslóð-
ina í sveitinni og hefur Magnús 
Tryggvason sundþjálfari haft veg 
og vanda af því námskeiði. 

„Þetta fyrirkomulag hefur 
mælst vel fyrir og við vonum 
að þessi sundnámskeið glæði 
áhugann á sundíþróttinni meðal 
sveitunga,“ segir Kristín. 

Sundlaugin að Borg í Grímsnesi 
er opin alla virka daga kl. 10.00-
21.30 og um helgar kl. 10.00-19.00.
Sími: 486-4402.

rh@frettabladid.is

Sveitungar synda á Borg
Aðsóknin í sundlaugina að Borg í Grímsnesi hefur farið fram úr björtustu vonum segir Kristín Ólafsdóttir sundlaugavörður.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bryggjuhátíðin á Stokkseyri fer 
fram dagana 12.-15. júlí fjórða 
árið í röð. Venjan er að bryggjan 
bregði sér í annan búning á meðan 
hátíð stendur. Hún hefur bæði 
verið vettvangur fyrir listsýning-
ar, tískusýningar og tónleika en í 
ár breytist hún í þyrlupall.

Þyrlusveit Landhelgisgæslunn-
ar kemur í heimsókn föstudags-
kvöld þar sem hinn sívinsæli Árni 
Johnsen treður upp með varðeld 
og söng.

Meðal annarra tónlistaratriða 
er hljómsveitin Karma á fimmtu-
dags- og föstudagskvöld. Hljóm-
sveitin Vítamín tekur síðan við 
fjörinu ásamt sunnlenskum ungl-
ingahljómsveitum á laugardag.

Á sunnudeginum verður hags-

munafélag hestaeigenda á Stokks-
eyri með hátíðardagskrá í tilefni 
30 ára afmælis félagsins. 

Alla hátíðina verða ljósmynd-
ir frá fyrri hátíðum til sýnis við 
Skeljungsskálann. Dagskrá í fullri 
lengd er að finna á slóðinni www.
stokkseyri.is. - rh

Bryggjuhátíð á 
Stokkseyri

Töfragarðurinn á Stokkseyri mun án efa 
skarta sínu fegursta á meðan Bryggju-
hátíð stendur.

Geysir í Haukadal er einn 
vinsælasti ferðamannastað-
ur landsins og má þar finna 
heilmikla þjónustu við ferða-
menn. 

Geysir Shops ehf. samanstendur 
af söluskála, minjagripaverslun 
og þjónustu við Geysisstofu, sem 
er fræðasetur. Elmar Freyr Vern-
harðsson er annar tveggja rekstr-
araðila fyrir Geysi Shops ehf.

„Það hefur verið mikil aukn-
ing á ferðamannastraumi undan-
farin ár og við fáum gríðarlega 
stóran hluta ferðamanna á okkar 
svæði,“ segir Elmar og bætir því 
við að íslenskum ferðamönnum 
hafi fjölgað líkt og erlendum enda 

hafi sumarbústöðum fjölgað gríð-
arlega í nágrenni við Geysi. „Yfir 
veturinn er að verða ótrúlega mikil 
aukning á ferðamannastraumi líka 
en þó eru þrír til fjórir mánuðir 
sem geta verið nokkuð daprir.“

Elmar segir að í Geysisstofu, 
sem er nokkurs konar fræðaset-
ur, megi finna ýmsar upplýsing-
ar um Geysi jafnt jarðfræðilegar 
sem sögulegar auk þess sem þar 
er jarðskjálftamælir og fleira sem 
gaman er að skoða. „Eins erum við 
með stóra minjagripaverslun og 
vinnum statt og stöðugt að því að 
auka vöruúrvalið þar en við erum 
með opið alla daga ársins þannig 
að það er heilmikil þjónusta hér 
fyrir ferðamenn,“ segir Elmar.

- sh

Mikil fjölgun 
ferðamanna

Elmar Freyr Vernharðsson er annar tveggja rekstraraðila Geysis Shops ehf. og stend-
ur hér fyrir framan Geysi Center. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Rafting eða flúðasiglingar niður 
stórfljót njóta sífellt meiri vin-
sælda. Á Suðurlandi býður Arc-
tic Rafting upp siglingu á þremur 
stórfljótum á Suðurlandi: Hvítá, 
Markarfljóti og Hólmsá.

Ferðirnar eru misjafnar eftir 
ám og skiptast í þrennt. Flúðasigl-
ing niður Hvítá er ævintýraleg 
ferð sem endar á Drumboddsstöð-
um þar sem boðið er upp á heitan 
pott, gufubað, bar og veitingar. 

Gljúfur Markarfljóts sýnir 
stórkostlega náttúru Íslands upp á 
sitt besta þar sem siglt er framhjá 
Þórsmörk umkringdri jöklum.

Hólmsá er æsispennandi ferð 
þar sem adrenalín og hraði eru 
einkunnarorðin.

Í öllum ferðunum sitja þátttak-
endur 4 til 12 saman í uppblásn-
um bát ásamt leiðsögumanni. Allir 
klæðast blautgöllum, björgunar-
vestum og hjálmum auk þess að 
fá blautskó. Hægt er að velja um 
mismunandi erfiðleikastig sigl-
inga, frá Class II til Class IV+. 
Allar nánari upplýsingar: www.
articrafting.is - rh

Niður flúðir og fljót

Siglt niður Hvítá.

Hafðu samband og við önnumst alla þætti fyrir þig.
Komum á staðinn og tökum mál.
Gerum föst verðtilboð.
Og önnumst uppsetningu ef þess er óskað.

Gagnhei›i 72 · 800 Selfoss · Sími 482 4100 · Fax 482 4102 · Netfang: ghs@ghs.is · www.ghs.is

Gluggar

Opnanleg fög

Útihurðir

Svalahurðir

Rennihurðir

Fura

Mahogny

Oregon pine

Límtré

Sprautulökkun

Hálfþekjandi viðarvörn

Olíuborin harðviður
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Græni drekinn ræðst sjaldnast 
á garðinn þar sem hann er 
lægstur. 

Transformers-teiknimyndirnar er 
það fyrsta sem manni dettur í hug 
þegar Græni drekinn sýnir listir 
sínar. Hann ferðast mikið á sögu-
slóðum Njálu þessa dagana og er 
við mun friðsælli störf en aðrir 
drekar.

„Við erum að gróðursetja greni-
tré hérna við Tumastaði þessa dag-
ana. Trén verða síðan söguð niður 
í jólatré og enn önnur verða söguð 
niður í við til að smíða úr,“ segir 
Guðjón Helgi Ólafsson, skógrækt-
armaður og eigandi Græna drek-
ans.

Græni drekinn er Menzi Muck 
skógarvél sem á uppruna sinn 
í Sviss. „Vélin er hönnuð fyrir 
vinnu í svissnesku ölpunum þar 
sem land er mjög bratt og erfitt 
yfirferðar. Þess vegna hentar hún 
ágætlega fyrir íslenskar aðstæð-
ur,“ segir Guðjón Helgi.

Vélinni tengjast aukavélar eins 
og sænska plöntuvélin Bräcke og 
grisjunarvélin Woody 51 og frá 
austurríska fyrirtækinu Konrad.   

„Plöntunarvélin sker upp þöku, 
snýr henni við og skýtur plöntunni 
ofan í. Síðan ber hún áburð og 
vökvar. Þessi aðferð hefur gefist 

mjög vel við gróðursetningu á Ís-
landi. Grisjunarvélin aftur á móti 
grípur um tré, fellir það, afkvist-
ar og sagar í fyrirfram ákveðnar 
lengdir,“ segir Guðjón Helgi.

Fyrirtæki Guðjóns Helga ber 
sama nafn og skógarvélin sem varð 
til fyrir algjöra tilviljun. „Þegar ég 
var að fylla út pappírana við stofn-
un fyrirtækisins þurfti ég að gefa 
upp nafn á nýja fyrirtækinu. Ég 
hafði ekkert velt því fyrir mér en 
varð litið á gamla græna pallbílinn 
sem ég var á og nefndi fyrirtækið 

eftir honum,“ segir Guðjón Helgi 
hlæjandi.

Þegar skógarhöggsvélin var 
pöntuð fyrir rúmu ári kom að 
sjálfsögðu ekki annað til greina 
en að hún væri græn! „Vélin er 
venjulega ekki til í grænu en ég 
fékk undanþágu og á einu grænu 
vélina í heiminum,“ segir Guðjón 
Helgi.

Græni drekinn á heima í Hvera-
gerði eins og fram kemur á heima-
síðu Drekans. www.drekinn.is

rh@frettabladid.is

Græni skógardrekinn á 
Njáluslóðum

Guðjón og Græni drekinn taka að sér skógræktarstörf og eru minna fyrir að spúa 
eldi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tjaldstæðið á Flúðum býður upp á 
þráðlaust net fyrir gesti sína. Þró-
unarfélag Hrunamannahrepps tók 
við rekstri tjaldstæðisins og ferða-
miðstöðvarinnar á Flúðum í vor og 
kom í gagnið þessari nýjung. 

Tjaldstæðið er opið allan sólar-
hringinn en þjónustumiðstöðin 
er opin virka daga frá kl. 9.00-
23.00 og til miðnættis um helgar. 
Netaðgangurinn er ókeypis fyrir 
tjaldgesti. - rh  

Þráðlaust net á tjald-
stæðinu á Flúðum

Á tjaldstæðinu á Flúðum er hægt að 
taka með sér fartölvuna og skoða næsta 
áfangastað á netinu. 

Eyjan með dyrnar í hólnum 
hefur laðað margan ferða-
langinn til sín. Dyrhólaey er 
eitt af sérkennum Íslands. 
Hún er lítil og sérkennileg 
eyja, sem er samt ekki eyja 
heldur skagi skammt frá Vík 
í Mýrdal. 

Hægt er að keyra út í Dyr-
hólaey og ganga út á brúnina 
þar sem er glæsilegt útsýni 
og fjölskrúðugt fuglalíf.

Dyrhólaey er hæst um 
120 metrar yfir sjó og er 
tæplega tveir kílómetrar 
þar sem hún er lengst. Dyr-
hólaey var lengi vel syðsti 
oddi landsins þar til Katla 
bætti við sandströndinni hjá Hjörleifshöfða árið 1918. Á gömlum kort-
um má sjá að Dyrhólaey er nefnd Portland. Enda port annað orð yfir hlið 
eða op. - rh

Dyrhólaey eða skagi

Dyrhólaey er skagi skammt frá Vík í Mýrdal.

NÝTT Flísabúðin kynnir
Nýtt á Íslandi!

Auðvelt í notkun.
10mm lag er ca. 10 desibil
Margar úrlausnir:

  Á ójafna fleti jafnvel með sprungum svo og á álagsfleti.

•
•
•

Fljótandi hljóðeinangrun.

Flísabúðin hf • Stórhöfða 21 • 110 Reykjavík • Sími 545 5500 • www.flis.is•
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Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000

Kynnist okkur af eigin raun
Heimsækið Landsvirkjun í sumar.

Stöðvarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar. 

Kraftverk
Listaverk sem sjaldan hafa komið fyrir almennings-
sjónir – mörg hver með áhugaverða sögu sem 
tengist Landsvirkjun og orkumálum.
Kjarval, Ásgrímur, Gunnlaugur Blöndal og fleiri.
Ljósafossstöð við Sog

Líf í Þjórsárdal
Ómissandi viðkomustaður á leiðinni inn á 
Sprengisand og í Veiðivötn.
Sultartangastöð ofan Þjórsárdals

Á ferð um Suðurland

Kynnist umhverfisvænni íslenskri orku og skoðið
fjölbreyttar sýningar um menningu, list og sögu.

Þjó›veldisbærinn
Í Þjórsárdal, nálægt Búrfellsstö›, stendur Þjó›veldisbærinn sem er eftirger› 
gamla bæjarins a› Stöng. Hjá Þjó›veldisbænum hefur einnig veri› reist 
mi›aldakirkja sem áður stó› í bæjarhla›inu a› Stöng. Þjó›veldisbærinn er 
opinn frá 1. júní til um 8. september alla daga vikunnar frá kl. 10.00–12.00 
og 13.00–18.00.
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU WH609,
WH714 og WH716

Frábært verð!
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Nesbyggð

Skrifstofuherbergi við Grensásveg
Til leigu skrifstofuherbergi, 

með aðgangi að snyrtingu og eldhúsi.

Rafmagn og hiti innifalinn.

Upplýsingar í síma 824 6610

Frum

Jón Hersir Elíasson 
taugalæknir
hefur opnað læknastofu í Lífsteini,
Álftamýri 1-5, 108 Reykjavík.

Sérsvið: Mígreni/Höfuðverkjasjúkdómar

Tímapantanir í síma 530 8300

eysinga
rvélstjóri

• Samherji hf óskar eftir 
eysinga

á frystitogarann Polonus. 

• Polonus er gerður út 
undir pólskum fána á 
vegum Samherja hf.

• Möguleiki á framtíðar-
 fyrir réttan aðila.

•

Samherji er eitt
ugasta sjávarút-

vegsfyrirtæki landsins
með víðtæka starfsemi
víðsvegar um Evrópu.  
Samherji hf hefur
á að skipa hæfu og
framtakssömu starfs-
fólki og stjórnendum,

ota,
aheimild-

um og fullkomnum
verksmiðjum í landi.

Upplýsingar um
ð gefur

Jóhannes
Þorvarðarson
660-9147,
joivarda@simnet.is

SAMHERJI hf

EIGNIR ÓSKAST!
Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:

FÉLAG FASTEIGNASALA

FÉLAG FASTEIGNASALA

Fr
u

m

• 2ja herbergja í hverfi
101, 105, 107 og 220

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

Fr
um

Lóð undir einbýli

Úlfarsárdalur

Stærð lóðar: 369 fm.

Stærð húss: 280 fm á tveim
hæðum.

Verð: Tilboð óskast í
byggingarrétt.

Nánari upplýsingar í síma 866 3644



[Hlutabréf]

Úrvalsvísitalan hækkaði um 1,82 
prósent í gær og stendur í 8.702 
stigum sem er hæsta gildi hennar 
frá upphafi. Bréf í Exista hækk-
uðu mest, um 4,78 prósent. Ice-
landair hækkaði um 3,67 prósent 
og Kaupþing um 2,69 prósent.

Alls hækkuðu bréf níu af fjór-
tán félögum í úrvalsvísitölunni, en 
einungis þrjú félög lækkuðu. Bréf 
í Össuri lækkuðu mest, um 2,27 
prósent.

Úrvalsvísitalan hefur hækkað 
um tæp þrjátíu og sex prósent 
frá áramótum. Greiningardeild 
Glitnis hefur spáð fjörutíu og 
fimm prósenta hækkun á árinu, 
samanborið við 15,8 prósenta 
hækkun í fyrra. 

Jónas Friðþjófsson, sérfræðing-
ur greiningar Glitnis, segir bjart 
yfir markaðnum. Spár bank-
anna hafi allar gert ráð 
fyrir hækkunum auk 
þess sem von sé á 
góðum uppgjörum 
frá þungavigtar-
félögum. „Útlitið 
er mjög bjart og 
aðstæður góðar. 
Síðan bætist 
við að Actavis 
er á leiðinni út 
af markaði. 
Þar losnar 
um mikið af 
peningum og 
hluti þeirra 
fer væntan-
lega á inn-
lendan hluta-
bréfamark-
að.“

Jónas telur 
líklegt að af-

komuspár bankanna hafi haft sitt 
að segja um hækkanir undan-
farinna daga. „Ef maður mætir 
á svæðið og segir tólf prósenta 
hækkun fram undan næstu sex 
mánuði er eðlilegt að einhverj-
ir fjárfestar hlaupi til. Í kjölfarið 
fylgir síðan hækkunarrykkur og 
það er einmitt það sem við erum 
að sjá.“

Greiningardeild Kaupþings 
hefur spáð því að úrvalsvísitalan 
endi í 9.000 til 9.500 stigum í árs-
lok. Haraldur Yngvi Pétursson, 
sérfræðingur greiningardeildar, 
segir hækkanir undanfarinna daga 
hugsanlega skýrast af þremur 
meginþáttum. „Í fyrsta lagi finnst 
mér líklegt að við sjáum áhrif 

afskráningar Actavis. Auk þess 
eru menn líklega að nýta sér 
áframhald á hagstæðri fjár-
mögnun í erlendum myntum eftir 
stýrivaxtaákvörðun Seðlabank-
ans. Loks hafa bankarnir birt hag-
stæðar afkomuspár undanfarna 
daga sem gætu leitt til hreyfinga 
á markaði.“

Haraldur Yngvi segist ekki 
endilega sjá neinar lækkanir í 
spilunum en útilokar þó ekki að 
smávægileg leiðrétting eigi sér 
stað. „Markaðurinn hefur náttúr-
lega hækkað mikið á skömmum 
tíma. Það er ekkert óalgengt að 
slíkum hækkunum fylgi einhverj-
ar lækkanir.“

Kátt í kauphöllinni
Miklar hækkanir hafa orðið á hlutabréfamarkaði undanfarna daga. Afskráning 
Actavis, hagfelld lánskjör í erlendri mynt og hagstæðar afkomuspár eru líkleg-
ar skýringar að mati sérfræðinga.

Heimsmarkaðsverð á hráolíu sveifl-
aðist nokkuð á helstu fjármála-
mörkuðum í gær. Verðið rauk upp 
í 76 dali á tunnu á föstudag eftir að 
mannræningjar námu þriggja ára 
gamla stúlku á brott. Móðir stúlk-
unnar er frá Nígeríu en faðirinn 
breskur og starfar í olíuiðnaði. 

Verðið hefur ekki verið hærra 
síðan Ísraelsher réðst inn í Líbanon 
í júlí í fyrra en þá fór verðið í sögu-
legar hæðir, 78,65 dali á tunnu. 

Stúlkunni var sleppt úr haldi á 
sunnudagskvöld og lækkaði verð-
ið á svartagullinu í kjölfarið. Verð-
ið á Brent Norðursjávarolíu, sem er 
lykilvísir á olíumarkaði, fór í 75,68 
dali á tunnu um miðjan dag í gær. 

Greinendur segja eftirspurn 
eftir eldsneyti hafa aukist mikið í 
sumar, ekki síst í Bandaríkjunum. 
Blásið hafi í olíuvinnslu í Banda-

ríkjunum vegna þessa en gera þurfi 
betur. Fréttastofa Reuters hefur 
eftir greinendum að Samtök olíu-
útflutningsríkja (OPEC) þrjósk-
ist til að auka framleiðslukvóta. 
Slíkt sé nauðsynlegt enda geti verð-
ið hækkað áfram þegar nær dreg-
ur fellibyljatímabilinu í Bandaríkj-
unum auk þess sem talsverð eftir-
spurn eftir eldsneyti muni haldast 
yfir sumartímann.

Olíuverð nálægt 
sögulegu hámarki



Harmleikur á Þingvöllum

Í dag verður fleytt blómum á Öskju-
vatni til að minnast þess að eitt hundr-
að ár eru liðin frá því að Þjóðverjarnir 
Walther von Knebel jarðfræðingur og 
Max Rudloff málari drukknuðu þar, að 
því er talið er. Lík þeirra hafa aldrei 
fundist. Gönguferð verður að vatninu 
undir leiðsögn og lagt af stað frá bíla-
planinu í Vikraborgum (Öskjuplani) 
klukkan 14. Í framhaldi af henni eða 
um klukkan 16.30 til 18 verður sam-
vera í Drekagili þar sem gestum verð-
ur boðið upp á lummukaffi að hætti 
landvarða við Drekagil, auk dagskrár 
sem hæfir deginum. 

Þeir Knebel og Rudloff voru í rann-
sóknarleiðangri við Öskju, ásamt Hans 
Spethmann jarðfræðinema í júlí árið 
1907. Hans var við jarðfræðiathugan-
ir í fjöllunum norðaustan Öskjuvatns 
10. júlí en hinir tveir munu hafa verið 
við rannsóknir úti á vatninu á ótrygg-
um báti úr segldúk. Hinni vafasömu 
fleytu er kennt um slysið. 

Vorið 1908 kom Ina von Grumbkow, 
unnusta Walthers von Knebels, hing-
að til lands. Í ágúst kom hún að Öskju-
vatni til að leita ummerkja eftir unn-
usta sinn og félaga hans. Hún trúði því 
varla að þeir gætu hafa horfið alger-
lega sporlaust. Eftir nokkra dvöl og 
leit við Öskjuvatn að einhverju sem 
minnti á þá varð hún þó að láta sann-
færast um það. Áður en hún yfirgaf 
Öskju hlóð hún og fylgdarlið hennar 
minnisvarða um þá félaga sem stend-
ur enn. Hann er örskammt norðvestan
 við Víti og í honum er gestabók. 

Við vesturbakka vatnsins, skammt 
frá Mývetningahrauni, er annar 
minnisvarði um hina þýsku vísinda-
menn. Það er varða með marmara-
plötu. Hún er kveðja frá austurrísk-
um leiðangri sem stundaði rannsókn-
ir sunnan Vatnajökuls 1950. Að þeim 
minnisvarða er um þriggja klukku-
stunda ganga frá Víti. 

Bergþóra Kristjánsdóttir, yfir-
landvörður í Herðubreiðarlindum og 
Öskju, verður leiðsögumaður í göngu-
ferðinni að Öskjuvatni í dag. Hún 
hefur kynnt sér vel náttúrusögu svæð-
isins og einnig atburðina sem gerðust 
þar fyrir hundrað árum. „Hér var allt 
á kafi í snjó þegar Þjóðverjarnir komu 
í júlí 1907. Það tók þá tuttugu tíma að 
komast á hestum úr Svartárkoti inn 

að Öskju. Hér sást ekki á dökkan díl 
nema rétt á barmi Vítis sjálfs þar sem 
þeir fundu auðan blett fyrir tjaldið.“ 
lýsir hún. 

Yfir kaffinu og lummunum eftir 
gönguna ætlar Bergþóra að lesa úr 
bók eftir Inu von Grumbkow, unnustu 
Walthers. Bókin var gefin út af Erni og 
Örlygi árið 1982 og heitir Ísafold. Hún 
birtir margar myndir úr Íslandsför 
Inu. Undir mynd af Öskjuvatni standa 
meðal annars þessi orð. „Fáum dauð-
legum mönnum er búin jafn konung-
leg gröf og þeim báðum sem hér hvíla 
í þessu tígullega, bjarta fjallavatni ... 
Hér ríkir friður dýpstu alvöru á björt-
um sumardögum og dimmum vetrar-
stundum – öld eftir öld.“

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
amma og langamma,

Sveinbjörg Guðfinna
Kristinsdóttir
Barmahlíð 11,

andaðist á lungnadeild Landsspítala – háskólasjúkra-
húsi í Fossvogi, fimmtudaginn 5. júlí síðastliðinn.

Sigurður Guðlaugsson
Sigurður Kr. Jóhannsson og fjölskylda
Gréta Jóhannsdóttir og fjölskylda

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

Garðar Pálsson Þormar
Maríubakka 28, Reykjavík,

sem andaðist fimmtudaginn 5. júlí sl., verður
jarðsunginn frá Grafarvogskirkju fimmtudaginn
12. júlí kl. 13.00. Þeim sem vildu minnast hans er bent
á Sjálfsbjörg, Landssamband fatlaðra s. 550 0300.

Ingunn Þormar
Sigfús Þormar
Sigríður Þormar
Páll Þormar    Angela Ragnardóttir
Sigfríð Þormar    Jón Pétursson
Kristinn Þormar    Jónína Samúelsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

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

Pétur Kristján Bjarnason
skipstjóri, frá Ísafirði, Búagrund 17,
Kjalarnesi,

sem lést á Borgarspítalanum 29. júní sl., verður jarð-
sunginn frá Lágafellskirku í Mosfellsbæ, þriðjudaginn
10. júlí næstkomandi kl. 13.00.

Helga Ebenezersdóttir
Ebba G. Pétursdóttir Þorgrímur Októsson
Herdís Pétursdóttir Sigurður Helgi Guðjónsson
Elín Þ. Pétursdóttir Gunnlaugur Jóhannesson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín, systir okkar og
mágkona,

Hrönn Árnadóttir
Víðihlíð, Grindavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja mánudaginn 2.
júlí. Útför fer fram frá Grafarvogskirkju miðvikudag-
inn 11. júlí kl. 13.00.

Þorgeir Jón Júlíusson
Grétar Árnason     Þórdís Herbertsdóttir
Þráinn Árnason     Guðrún Jónsdóttir
Petrína Bára Árnadóttir     Örn Randrup
Elínóra Ágústa Conway      Chase Conway
Arnþrúður Berglind Árnadóttir

Við þökkum einstakan hlýhug og samúð
við andlát elskulegrar eiginkonu, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Elínar Sigurðardóttur,
Fögrukinn 9, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til hjúkrunarþjónustu Karitas og
hjúkrunarfólks LSH, deild 13 G.

Trausti Ó. Lárusson
Auður Traustadóttir   Guðmundur Á. Tryggvason
Anna Kristín Traustadóttir
Sigrún Traustadóttir
Óskar Lárus Traustason Guðrún Pálsdóttir
Elín Ósk, Trausti, Svava Dís, Bjarni, Tryggvi, Páll Arnar
og barnabarnabörn.

www.minningargreinar.is

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Magnús Finnbogason
verslunarmaður, Gnoðarvogi 68,

andaðist föstudaginn 6. júlí á Landspítalanum við
Hringbraut. Útförin verður auglýst síðar.

Steinunn Stefanía Magnúsdóttir      Ísleifur Jónsson
Jóhanna Finnborg Magnúsdóttir
Hafliði Sigtryggur Magnússon         Svanhildur Agnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

„Mér finnst vera munur á að 
spyrja heimskulegra spurn-

inga og vera heimskur. Að 
vera heimskur er bara að vita 

ekki en það krefst hugrekk-
is að spyrja heimskulegra 

spurninga til að vita meira.“



Blaða·maður KK • starfsmaður blaðs, sá sem hefur atvinnu
af að skrifa í blöð - Íslensk orðabók

„Ég heiti Sigríður Dögg Auðunsdóttir.

Mér finnst skipta máli að vinna á fjölmiðli sem 
þorir að sigla á móti straumnum og taka á mál-
efnum sem samfélaginu er nauðsynlegt að fjallað 
sé um. DV er fjölmiðill sem veitir nauðsynlegt
aðhald. Ég tala þínu máli.“

Talar þínu máli
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Nútímanum og 
nútíðinni fleygir 
svo hratt fram að 
það sem var fyrir 
fimm sekúndum er 
þátíð. Öll skilaboð 

berast rafrænt eða 
gegnum tölvusnúrur 
og kapla og 
tölvupóstsamskipti

hafa gert það að 
verkum að við fáum fréttir af 
vinum, ættingjum og ókunnugum 
á örskotsstundu. Allt er háð 
tímamörkum og ef eitthvað fer 
úrskeiðis í áætlunum okkar getur 
brugðið til beggja vona. Tölvupóstar 
geta verið svo mikilvægir að ef þeir 
eru ekki opnaðir strax þá geta þeir 
hreinlega eyðst eða týnst í öllum 

hinum mikilvægu tölvupóstunum.  
„Þarf að fá svar strax“ og „Getur þú 
gert þetta núna?“ eru setningar sem 
hafa rutt sér til rúms í nútíðinni. 
Jafnvel er látið smella í fingrum 
til að leggja áherslu á mikilvægið. 
Ekkert má bíða betri tíma eða 
til morguns, allir verða að grípa 
gæsina á meðan hún gefst. Annars 
verður einhver fyrri til. Og svo er 
hlaupið af stað. Gervihnattaöldin 
sem Icy-tríóið söng um árið 1985 
á svo sannarlega við í dag. Og 
þau lönd sem ekki eru tengd við 
tímaásinn verða útundan, þurfa að 
bíða á varamannabekknum eftir 
því að nútíminn hertaki allt. Geri 
alla meðvitaða um hvað tímanum 
líður. 

Forn-Grikkir hefðu vafalítið 

ekki slegið hendinni á móti því ef 
Philippides hefði bara getað sent 
yfirstjórninni í Aþenu tölvupóst og 
tilkynnt að herir þjóðarinnar hefðu 
gjörsigrað Persa. Þá neyddumst við 
ekki til að horfa á yfir fjögurra tíma 
hlaup á Ólympíuleikunum þar sem 
grindhoraðir karlmenn reyna að 
pína sig í gegnum þessa illræmdu 
42 kílómetra. Og auðkýfingar 
Íslands væru væntanlega ekki 
á hlaupum úti um allar trissur í 
spandex-göllum og Nike-skóm. En 
sem betur fer hefur tímabrjálæði 
nútímamannsins eyðilagt allar 
slíkar sögur og í dag senda hermenn 
bara skilaboð heim á Nokia-
símanum sínum. „Sprengdum upp 
þorp í dag – er ekki allt annars gott 
að frétta?“





Í vikunni verður fimmta 
kvikmyndin um galdra-
strákinn Harry Potter 
frumsýnd. Aðdáendur bók-
anna bíða hins vegar marg-
ir hverjir spenntari eftir 
sjöundu bókinni og vona 
heitt og innilega að Potter 
haldi lífi.

Vefsíða Waterstone-netbókaversl-
unarinnar hefur sett af stað und-
irskriftalista og biðlar þar til J.K 
Rowling um að gefa galdraungl-
ingnum grið. „Fyrst Bobby Ewing, 
Superman og Sherlock Holmes 
gátu allir risið upp frá dauðum þá 

getur hinn voldugi Potter gert slíkt 
hið sama. Það er að segja ef hann 
deyr,“ stendur á heimasíðu Water-
stone. „Við viljum því með þessum 
undirskriftalista skora á Rowling 
að halda áfram að skrifa um ævin-
týri hans innan Hogwarts.“ 

Rowling hefur þegar lýst því yfir 
að hún hafi fellt tár við skriftir á 
sjöttu bókinni sem hefur verið gefið 
nafnið Harry Potter and the Deat-
hly Hollows og gefið í skyn að ann-
aðhvort Hermione, Ron eða Harry 
láti lífið. Samkvæmt vefsíðunni 
verða undirskriftirnar afhentar 
Bloomsbury-útgáfunni þegar einni 
milljón þátttakenda hefur verið náð. 
Daniel Radcliffe, sem leikur galdra-
strákinn, hefur lýst því yfir að hann 
búist við því að hann eigi eftir að 

deyja. Og að hann verði jafnvel hálf-
svekktur ef sú verður ekki raunin. 
Má þá reikna með að ófá tár renni 
niður kinnar ungra sem aldinna 
þegar slíkt verður fært upp á hvíta 
tjaldið að hætti kvikmyndanna.

En á meðan Potter-aðdáendur 
bíða upp á von og óvon eftir sjö-
undu bókinni hafa þeir huggað sig 
við Harry Potter og Fönixregluna 
en hún hefur slegið í gegn hvar-
vetna. Myndin var nýlega frum-
sýnd í London að viðstöddum að-
alleikurunum og fékk afbragðs-
góða dóma en þar glímir Potter við 
sjálfan Voldemort sem snýr aftur. 
Myndin verður frumsýnd á mið-
vikudaginn hér á landi og má reikna 
með löngum biðröðum fyrir framan 
kvikmyndahús borgarinnar.

Britney Spears hefur látið breyta 
erfðaskrá sinni til að tryggja að 
móðir hennar, Lynne, fái ekki for-
ræði yfir tveimur sonum Britn-
eyjar og Kevins Federline, Sean 
Preston og Jayden James. Yngri 
systir Britneyjar, Jamie Lynne, 
mun í staðinn erfa eignir söng-
konunnar og fá forræði yfir 
sonum hennar þegar söngkon-
an fellur frá, að því er National 
Enquirer greinir frá. Látist Britn-
ey áður en Jamie Lynne verður 
sjálfráða fellur forræðið í skaut 
frænku hennar, Alli Sims, þangað 
til að Jamie nær 21 árs aldri.

Upp úr slitnaði á milli 
mæðgnanna á dögunum þegar 
Britney sakaði móður sína um að 
hafa neytt sig til að leggjast inn 
á meðferðarheimilið Promises. 
Lynne hefur verið vongóð um að 
deilan leysist fljótt og vel, en svo 
virðist ekki ætla að vera.

Britney 
breytir erfða-
skrá sinni



Hátískuvikunni í París er 
nýlokið og meðal þeirra 
sem sýndu var að sjálfsögðu 
Karl Lagerfeld fyrir Chan-
el. Hann kallaði línuna High 
Profile og lagði áherslu 
á að flíkurnar væru sem 
glæsilegastar séðar á hlið. 
„Allt er flatt að framan, það 
snýst allt um prófílinn.“

Línan þótti ólík fyrri línum Karls 
Lagerfeld fyrir tískuhúsið 
og hann kynnti nýja sýn 
á hina klassísku Chanel-
dragt. Sýningin fór fram 
utandyra í Saint Cloud- 
garðinum í París og rigndi 
niður á hátískuflíkurnar. 
Það dró þó ekki úr áhrif-
um hönnunarinnar og grá-
móskulegt veðrið fór 
vel með öllum glæsi-
leikanum.

Þarna mátti meðal 
annars sjá fjaðrir, 
pífur og útsaum og 
litirnir voru demp-
aðir. Grátt, ljós-
fjólublátt, fölbleikt, 
ljósblátt og grænt í 
bland við svart og 
hvítt. Sumar fyrir-
sæturnar báru ný-
tískulega útgáfu 
af gömlu lamb-
húshettunni en 
leðurbuxur og 
leðurgrifflur voru 
gott mótvægi 
við allar rómant-
ísku og fallegu 
flíkurnar. 
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FRÁ LEIKSTJÓRA                         BRUCE ALMIGHTY

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

EVAN ALMIGHTY kl. 4 - 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5 - 8 - 10.45
DIE HARD 4.0 LÚXUS kl. 5 - 8 - 10.45
FANTASTIC FOUR 2 kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
HOSTEL 2   kl. 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 5

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

THE LOOKOUT kl. 5.50 - 8 - 10.10
DIE HARD 4.0 kl. 5.30 - 8 - 10.40
PREMONITION kl. 5.45 - 8 -10.15
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8.20 -10.30

14

18
10

14
12

14
12

EVAN ALMIGHTY kl. 6 - 8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 8 - 10.20
PREMONITION kl. 6

14
12

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

EVAN ALMIGHTY kl. 6 -8 - 10
DIE HARD 4.0 kl. 5.15 - 8 - 10.45
PREMONITION kl. 5.45 - 8 -10
FANTASTIC FOUR 2 kl. 6 - 8 - 10

EVAN ALMIGHTY kl. 4, 6, 8 og 10 L
DIE HARD 4.0 kl. 7.30 og 10-POWER 14
SHREK 3 enskt tal kl. 4, 6 og 10 L
SHREK 3 íslenskt tal kl. 4, 5.45 og 8 L

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

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

ævintýri allra tíma

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

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 4 - 6 L

PIRATES 3 kl.  5:30 10

ZODIAC síðasta sinn kl. 9 16

EVANT ALMIGHTY kl. 4 - 6 - 8 - 10:10  L

EVANT ALMIGHTY VIP kl.  4 - 6 - 8 - 10:10  L

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

OCEAN´S 13 kl. 8 - 10:30  7

DIGITAL
DIGITAL

KRINGLUNNI

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

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

PIRATES 3 kl. 5:30 - 8:40 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

er blind

EVAN ALMIGHTY kl. 8 - 10 L

DIE HARD 4 kl. 10 14

SHREK 3 kl. 8 L

www.SAMbio.is 575 8900

Evan 
hjálpi
okkur

Geisladiskurinn með lögunum úr myndinni Astrópíu 
er allur að smella saman og ljóst er að þar verður á 
ferðinni einvalalið úr röðum ungra og efnilegra tón-
listarmanna. Þarna eru til dæmis tónlistarmenn og 
hljómsveitir eins og FM Belfast, Sprengjuhöllin, Mot-
ion Boys, Ultra Mega Technobandið Stefán, Lay Low, 
Wulfgang, Kaja og fleiri.  

„Við óskuðum eftir lögum í Fréttablaðinu og feng-
um um það bil hundrað lög send. Við höfum svo verið 
að fara í gegnum þann banka og velja úr en einn-
ig sóttumst við eftir lögum sumra hljómsveitanna,“ 
segir Júlíus Kemp, einn framleiðenda myndarinnar. 

Auk hinna fersku og ungu flytjenda munu nokkr-
ir gamlir og góðir vera með lög í myndinni. Þar má 
nefna Birgittu Haukdal, Stefán Hilmarsson, Helga 
Björns, Sverri Bergmann og fleiri. „Auk laganna 
verður líka alvöru kvikmyndatónlist í myndinni sem 
Þorvaldur Bjarni gerir. Við fengum Sinfóníuhljóm-
sveit Búlgaríu til að spila skorið svo þetta lofar allt 
mjög góðu.“ Geisladiskurinn með lögunum úr mynd-
inni kemur í búðir 22. júlí en myndin verður svo 
frumsýnd mánuði síðar. 

Ferskleiki í Astrópíu

Lára Rúnarsdóttir syngur 
í nýju „kokkteilbandi“ sem 
ber heitið Kvartett Jakobs 
Smára Magnússonar. Vignir 
Guðjónsson fékk að vita 
meira um málið.

„Við köllum þetta kokkteilband 
því það er ákveðinn fílingur yfir 
þessari tónlist. Við erum að spila 
gömul eighties-lög og setjum þau í 
nýjan búning eftir eigin höfði. Úr 
verður svolítið sérstakt en mjög 

gott grúv,“ segir Lára en æfingar 
hjá sveitinni hafa staðið yfir síð-
ustu vikur. 

Kvartettinn er hugarfóstur 
bassaleikarans Jakobs Smára 
Magnússonar og því fær hans 
nafn að njóta sín í titli kvartetts-
ins. „Hann er forsprakkinn og 
hugmyndasmiður á bak við þetta 
allt saman. Hann sér um að velja 
lög og heldur þessu saman. Algjör 
snillingur,“ segir Lára. 

Auk þeirra tveggja spilar Pétur 
Hallgrímsson á gítar og Arnar 
Gíslason, unnusti Láru, lemur 

húðir. Söngkonan segir samstarf-
ið með kærastanum ganga mjög 
vel. „Þetta gengur mjög vel hjá 
okkur og enginn ágreiningur 
hefur komið upp. Ég held að það 
fari bara vel saman að vera með 
kærastanum í hljómsveit,“ segir 
Lára og hlær. 

Enn sem komið er hefur kvart-
ettinn ekki komið fram opin-
berlega en fram undan er spila-
mennska í mannfögnuðum af 
ýmsu tagi. „Við erum að leggja 
lokahönd á prógramið og förum þá 
af stað fyrir alvöru,“ segir Lára.

Slefberi nefnist einn af hinum 
skapandi sumarhópum Hins Húss-
ins. Hópinn skipa þau Logi Leó 
Gunnarsson, Birna Björnsdóttir og 
Helena Aðalsteinsdóttir. „Við erum 
með ljósmynda- og tónlistarverk-
efni og í hverri viku vinnum við 
með sérstakt þema. Út frá þem-
anu vinnum við svo tónlist og ljós-
myndir,“ segir Logi Leó Gunnars-
son. Í þessari viku vinnur hópur-
inn með þemað andstæður en áður 
hefur hann unnið með þemu eins 

og staði, nærmynd, dýr og liti. 
Aðspurður hvers vegna þau 

völdu nafnið Slefberi segir Logi 
Leó: „Þetta var bara orð sem kom 
upp þegar við leituðum að nafni 
en þetta þýðir víst slúðurberi og 
er gamalt orð yfir það.“

Krakkarnir verða með sýningu 
á Föstudagsfiðrildi Hins Hússins 
næstkomandi föstudag og upplýs-
ingar um stað og tíma má finna á 
vefsíðunum www.hitthusid.is og 
www.myspace.com/slefberi. 

Vinna myndir og tóna



Grét úr leiðindum við bókbandið Þessi endurkomuplata Manchest-
er-sveitarinnar Happy Mondays 
er hennar fyrsta plata með nýju 
efni síðan Yes Please kom út fyrir 
15 árum. Sveitin hefur verið að 
byrja og hætta af og til síðan 
hún hætti fyrst árið 1993. Í dag 
eru söngvarinn og textasmiður-
inn Shaun Ryder, dansarinn Bez 
og trommuleikarinn Gaz Whelan 
þeir einu sem voru í hljómsveit-
inni þegar hún var upp á sitt 
besta.

Bassaleikarinn Paul Ryder og 
hljómborðsleikarinn Paul Davis 
sem margir vilja meina að hafi 
verið mennirnir á bak við tón-
list Happy Mondays á sínum tíma 
eru báðir víðs fjarri. Shaun, sem 
er þekktur sem eitt vonlausasta 
eiturlyfjafórnarlamb rokksög-
unnar, er samkvæmt fréttatil-
kynningum nú endurhæfður og 
edrú og til í slaginn. 

Þegar Happy Mondays voru upp 
á sitt besta á plötunum Bummed 
og Pills & Thrills & Bellyaches þá 
spiluðu þeir skemmtilega grúví 
og skítuga blöndu af rokki og 
danstónlist. Á nýju plötunni reyna 
þeir að endurtaka fyrri afrek, en 
með litlum árangri. Það vantar 
kraftinn, flæðið og grúvið í þessi 
nýju lög og klunnalegur ljótleik-
inn (sem var alltaf hluti af sjarma 
sveitarinnar) er einn eftir. Það 

eru engin Kinky Afro, Step On 
eða Wrote For Luck hér. Það má 
að vísu enn brosa að textunum á 
stöku stað, en það er langt frá því 
að vera nóg. Ein versta plata sem 
ég hef heyrt lengi. 

Vonlaus endurkoma



Þetta var ekkert stelpumark

 Skagamenn hefja keppni 
í Visa-bikar karla í kvöld þegar 
þeir fá Víkinga í heimsókn upp á 
Skaga. Skagamenn ættu að mæta 
til leiks fullir bjartsýni enda er 
Guðjón Þórðarson í brúnni. 

Guðjón hefur stýrt liði til 
sigurs í 19 bikarleikjum í röð 
á Íslandi en hann gerði lið að 
bikarmeisturum fjögur ár í röð 
frá 1993 til 1996. Þetta verður 
fyrsti bikarleikur Guðjóns hér á 
landi síðan í bikarúrslitaleiknum 
1996 en íslenskt lið tapaði síðast 
bikarleik undir hans stjórn fyrir 
tæpum fimmtán árum þegar KA 
sló ÍA út úr undanúrslitum 7. 
ágúst 1992.

„Ég ætla alls ekki að ljóstra því 
upp hver er lykillinn að þessum ár-
angri í bikarnum því þá gætu aðrir 
farið að herma eftir þessu. Þessi 
uppskrift hefur dugað vel því ég 
vann bikarinn 1993, 1994, 1995 og 
1996. Ég ætla síðan að vinna 2007,“ 
sagði Guðjón Þórðarson í samtali 
við Fréttablaðið en fyrsti bikar-
leikur hans hér á landi í tæp ellefu 

ár er á Akranesvelli í kvöld. 
„Spennustigið er hærra í öllum 

bikarleiknum og bikarleikir eru 
öðruvísi. Það er meira undir og  
ef þú vinnur fjóra leiki þá vinn-
ur þú bikarkeppnina,“ segir Guð-
jón sem ætlar ekki að gefa nein-
um upp hvernig hann fer að þessu. 
„Ég passa upp á bikaruppskrift-
ina mína eins og sjáaldur augna 
minna,“ segir Guðjón en hann sér 
mikinn sjarma við bikarinn. 

„Fegurðin við bikarkeppnina er 
þessi óvissa. Miðlungslið geta hitt 
á góðan dag og geta slegið út mun 
sterkari lið. Það gefur öllum tæki-
færi,“ segir Guðjón en hann ætlar 
ekki að vanmeta mótherja kvölds-

ins þrátt fyrir misjafnt gengi. 
„Víkingur er með gott lið og þó 

að þeir hafi verið í smá erfiðleik-
um núna þá er það eitthvað sem 
þeir hrista af sér. Ég vona samt 
að þeir geri það ekki á morgun 
[í dag],“ sagði Guðjón að lokum í 
léttum tón. 

Fjórir aðrir leikir fara fram í 16 
liða úrslitunum í kvöld. 

Fjarðabyggð tekur á móti Fjölni 
á Eskifjarðarvelli, KR og Valur 
mætast á KR-vellinum, Íslands-
meistarar FH ferðast til Eyja og 
mæta þar ÍBV á Hásteinsvelli og 
Framarar mæta Haukum á Ásvöll-
um.

Guðjón Þórðarson gerði fjögur lið að bikarmeisturum frá 1993 til 1996. Hann 
stjórnar sínum fyrsta bikarleik í ellefu ár uppi á Skipaskaga í kvöld.

Sir Alex Ferguson, stjóri 
Man. Utd, greindi frá því í gær að 
United væri við það að landa Arg-
entínumanninum Carlos Tevez 
sem hefur þegar gengið frá launa-
samningi við ensku meistarana.

„Við erum að tala saman en 
viljum vera vissir um að allt sé 
í lagi,“ sagði Ferguson en West 
Ham var sektað um fimm milljón-
ir punda vegna þess hvernig stað-
ið var að málum með Tevez og 
Mascherano á sínum tíma. United  
hefur því vaðið fyrir neðan sig.

„Þetta hefur tekið rúman mánuð 
og ég hélt við myndum landa þessu 
máli um helgina en þetta fer von-
andi að klárast,“ sagði Ferguson.

United er að 
landa Tevez  Það fór eins og marg-

an grunaði að Bernd Schuster 
myndi taka við liði Real Madr-
id af Fabio Capello. „Liðin hans 
leika skemmtilegan fótbolta og 
hann mun ráða við stjörnum prýtt 
lið okkar,“ sagði Ramon Calderon, 
forseti Real Madrid.

Athygli vakti að Schuster talaði 
um að Cesc Fabregas væri einn af 
þeim leikmönnum sem hann væri 
spenntur fyrir.

Schuster þjálfaði Getafe síð-
ustu ár með fínum árangri en Mi-
chael Laudrup var ráðinn í hans 
stað í gær. Schuster borgaði sig 
út úr samningnum við Getafe svo 
hann gæti farið til Real.

Schuster tekur 
við Real

Williams Gallas segir 
marga leikmenn Arsenal vera 
ósátta með þróun mála hjá liðinu 
í kjölfar þess að Thierry Henry 
var seldur til Barcelona og að 
Arsene Wenger skuli ekki breyta 
út frá venju sinni að kaupa bara 
unga og óreynda leikmenn. 

„Ég er ekki hjá Arsenal til að 
ná 3. sæti. Arsenal þarf sterk-
ari leikmenn,“ sagði Gallas sem 
hefur óskað eftir fundi með 
stjórn félagsins.

Margir ósáttir 
hjá Arsenal

 Í gær var liðið eitt ár frá 
því að Zinedine Zidane kvaddi 
knattspyrnuheiminn með eftir-
minnilegum hætti þegar hann var 
rekinn út af í úrslitaleik HM. 

Zidane sagði í viðtali við þýska 
blaðið Bild að hann myndi aldrei 
fyrirgefa ítalska leikmanninum 
Marco Materazzi sem hann skall-
aði í brjóstkassann. 

Fyrirgefur ekki 
Materazzi



 Hinn 17 ára gamli Eggert 
Rafn Einarsson mun væntanlega 
spila í stöðu miðvarðar við hlið 
Tryggva Bjarnasonar hjá KR gegn 
Val í VISA-bikarnum í kvöld en þá 
hefjast 16 liða úrslit keppninnar. 
Hann verður þannig settur til höf-
uðs Helga Sigurðssonar, heitasta 
sóknarmanns landsins um þess-
ar mundir. Tveir helstu miðverð-
ir KR, Pétur Hafliði Marteinsson 
og Gunnlaugur Jónsson, eru í leik-
banni og því þarf að gera róttæk-
ar breytingar á vörninni.

Helgi fór illa með KR-inga í 
viðureign liðanna í deildinni fyrr í 
sumar og skoraði bæði mörk liðs-
ins í 2-1 sigri. Helgi hefur skor-
að alls sjö mörk fyrir Val í fyrstu 
níu leikjum deildarinnar en Egg-
ert segist sjálfur ekki hræðast þá 
tölfræði.

„Helgi er vissulega mjög 
lunkinn en þegar út í leikinn er 
komið er hann eins og hver annar 
andstæðingur fyrir mér. Ég mun 
gera allt sem ég get til að stoppa 
andstæðinginn, sama hvað hann 
heitir,“ segir Eggert Rafn, sem 
fékk eldskírn sína með KR gegn 
FH í 6. umferð. Síðan þá hefur 
hann átt fast sæti í stöðu hægri 
bakvarðar hjá KR. Í fjarveru Pét-
urs og Gunnlaugs verður Eggert 
líklega færður í stöðu miðvarðar 
– stöðu sem hann þekkir mjög vel 

frá fyrri tíð. 
„Ég er miðvörður að upplagi og 

kann mjög vel við þá stöðu. Ég held 
að ég sé betri miðvörður en ætli 
bakvörðurinn verði ekki framtíð-
arstaðan. Ég hef ekki alveg stærð-
ina í mér fyrir miðvörðinn,“ segir 
Eggert í léttum tón en bætti við að 
hann myndi spila hvar sem þjálf-
arinn vill hafa hann. „Ég reyni 
bara að gera mitt besta og vona að 
það skili sér.“

Eggert er ekki eini drengja-
landsliðsmaðurinn sem verður í 
sviðsljósinu í kvöld því hinn 16 ára 
gamli Trausti Sigurbjörnsson mun 
líklega standa á milli stanganna 
hjá ÍA gegn Víkingi í kvöld. Trausti 
varð einn allra yngsti leikmaður-
inn til að spila í Landsbankadeild-
inni í sumar þegar hann kom inn á 
gegn Keflavík í síðustu viku. 

Íslandsmeistarar FH fara í 
heimsókn til Vestmannaeyja og 
í Hafnarfirði eigast við Haukar 
og Fram. Þá tekur Fjarðabyggð á 
móti Fjölni á Eskifirði. 

17 ára piltur settur 
til höfuðs Helga

 Joan Laporta, forseti 
Barcelona á Spáni, hefur sett 
saman lista með boðorðum sem 
leikmenn liðsins munu þurfa að 
fylgja í hvívetna frá og með næsta 
tímabili, ellegar munu þeir ekki 
eiga von á góðu. Laporta hefur 
fengið sig fullsaddan af agaleys-
inu og innanbúðarkrísunni sem 
gerði vart við sig á liðnu tímabili 
og smitaði greinilega út frá sér til 
leikmanna inni á vellinum. Bar-
celona vann engan titil á síðasta 
tímabili eftir að hafa orðið Spánar- 
og Evrópumeistarar árið á undan. 

Enn sem komið er hefur 
spænskum fjölmiðlum ekki tek-
ist að verða sér úti um listann með 
boðorðunum en talið er að þau séu 
um tíu talsins. Þó er vitað um hvað 
flest þeirra ganga út á.

Laporta ætlar greinilega að sjá 
til þess að leikmenn  komi úthvíld-
ir á æfingar því frá og með kl. eitt 
eftir miðnætti ríkir útgöngubann 
hjá leikmönnum liðsins og munu 
þeir þurfa að sofa í að lágmarki 

átta klukkutíma áður en 
þeir mæta á æfingu dag-
inn eftir, sem hefst á slag-
inu 10.30. Allir leikmenn 
verða að vera mættir á 
æfingasvæðið að lágmarki 
tíu mínútum áður en æfing 
hefst.

Laporta hefur bannað 
allar undanþágur frá hóp-
æfingu nema að formleg 
beiðni berist frá læknum 
liðsins. Er talið víst að þessi 

regla sé sett til höf-
uðs Ronaldinho, 
sem átti það til að 
kjósa séræfingar 

inni í lyftingasal frekar en að æfa 
með félögunum úti á velli á síðustu 
leiktíð. Einnig hefur leikmönnum 
verið gert skylt að boða forföll á 
æfingu að minnsta kosti tveimur 
tímum áður en hún hefst – og þá 
skal afsökunin vera ósvikin. 

Varla þarf að taka fram að brot 
á einhverjum boðorðanna mun 
hafa alvarlegar afleiðingar fyrir 
viðkomandi.

Leikmenn fylgi boðorðum Laporta
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„Vegamót koma fyrst upp í 
hugann, þeir standa alltaf fyrir 
sínu. Svo fór ég á taílenska 
staðinn í Vesturbænum um 
daginn, hann kom mér á óvart. 
Það var bæði gott og ódýrt.“

Eiður Smári Guðjónsson, leikmað-
ur Barcelona og fyrirliði íslenska 
landsliðsins í fótbolta, kom eigin-
konu sinni á óvart í 
annað sinn á fáum 
dögum um helg-
ina. Ragnhild-
ur Sveinsdótt-
ir, kona Eiðs, 
varð þrítug 
á sunnudag-
inn og á af-
mælisdaginn
færði Eiður 
henni glæ-
nýjan bíl að 
gjöf. Bíllinn 
er af gerðinni 
Mini Cooper, 
svartur að lit 

og kostar að líkindum á bilinu 3-4 
milljónir króna.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
um helgina hélt Eiður 

Smári óvænta 
afmælisveislu 

fyrir 
Ragnhildi á 

fimmtudagskvöld í garðinum við 
hús þeirra í Fossvoginum. Það var 
Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi, 
sem skipulagði veisluna fyrir vin 
sinn. Meðal þeirra sem skemmtu í 
veislunni voru Stefán Hilmarsson, 
Björn Jörundur Friðbjörnsson 
og Jón Ólafsson auk systranna í 
Hara-flokknum. Grillmatur var á 
borðum í veislunni og þjónar sáu 
um að skenkja gestum víni eftir 
þörfum.

Eiður Smári færði frúnni nýjan bíl

Gengi KR-inga í Landsbankadeild-
inni hefur verið á allra vörum í 
sumar enda byrjun liðsins í mót-
inu ein sú slakasta sem um getur. 
Fyrir nokkrum vikum síðan var 
leikmönnum liðsins smalað saman 
í ferð sem ætlað var að efla and-
ann í hópnum. Ekki dugðu neinir 
minni spámenn til þess að hrista 
hópinn saman og ákveðið var að fá 
Jón Gnarr til þess að hitta liðið á 
Thorvaldsen. Skemmst er frá því 
að segja að KR hefur ekki tapað 
leik síðan.

„Það er engin spurning að 
þáttur Jóns Gnarr í þessu er stór 
– hann var mjög sniðugur,“ segir 
Sigmundur Kristjánsson leikmaður 
KR og hlær spurður að því hvort 
liðið eigi Jóni velgengnina að 
þakka. Hann neitar því ekki að það 
hefði verið betra að fá grínistann 
til þess að skemmta liðinu fyrr. 
„Engin spurning. Kannski við 
ættum að fá hann til þess að koma 
árlega á síðustu æfinguna fyrir 
mót,“ segir Sigmundur en bætir 
því við að ekki hafi allir haft húmor 
fyrir uppistandinu. „Ákveðnir 
menn í liðinu eru með 
mjög grunnan húmor 
og föttuðu ekki grínið. 
Björgólfi Takefusa fannst 
Jón til dæmis ekkert 
fyndinn. Það er kannski 
ástæðan fyrir því að 
hann hefur ekki 
skorað síðan þetta 
var.“ Sigmundur 
segir að eftir því 

sem hann hugsi betur um málið 
sjái hann skýrt samhengi milli 
þess hverjir hlógu að Jóni og þess 
hversu vel mönnum hefur vegnað 

eftir það. „Þeir menn sem 
skildu grínið eru búnir 
að halda liðinu uppi 
eftir þetta. Guðmundur 
Pétursson hefur tekið 
við af Björgólfi sem 
markaskorari. Hann 
er greinilega með 
húmorinn í lagi.“

Jón Gnarr var 
staddur í útlöndum 

þegar Fréttablaðið náði 

tali af honum en gaf sér þó tíma 
til að lýsa yfir einlægri gleði sinni 
yfir tapleysinu. „Ég er mjög glaður 
að heyra þetta. Ég þarf kannski 
bara að gerast stuðningsmaður 
KR og fara að mæta á leiki og 
svona,“ sagði Jón og bætti því 
við að hingað til hefði hann ekki 
haft neinn áhuga á fótbolta. 
„Eftir þessar fréttir er ég farinn 
að fá áhuga. Ég fór líka að hugsa 
að ef ég væri alltaf á leikjum og 
þeir færu að vinna rosa mikið, þá 
myndu þeir kannski fara að spila 
í útlöndum og ég gæti fengið að 
fara með.“

„Við erum þeim hjónum alveg 
ótrúlega þakklátir og móttökurnar 
hafa verið bæði hlýlegar og 
yndislegar,“ segir Egill Helgi 
Kristinsson, sem situr í stjórn 
Breiðavíkursamtakanna. Eins og 
fram kom í Fréttablaðinu í gær eru 
Íslendingar tregir við að ferðast til 
Breiðavíkur eftir að upp komst um 
illa meðferð á unglingsdrengjum 
þar á 6., 7. og 8. áratugnum. Framar 
í blaðinu má síðan sjá umfjöllun 
um heimasíðu sem samtökin 
hafa stofnað á vefslóðinni 
breidavikursamtokin. is.

Málið vakti mikla 
athygli í fjölmiðlum 

á sínum tíma og sagði Keran 
Stueland Ólason, annar eigandi 
gistiheimilisins, í samtali við 
Fréttablaðið í gær að þau hjónin 
hefðu fundið áþreifanlega fyrir 
því að íslenskt ferðafólk væri 
feimið að koma til þeirra. „Þessi 
staður má alls ekki gleymast og 
minning hans verður að lifa. Við 
viljum taka það skýrt fram að við 
höfum alls ekkert á móti staðnum 
heldur eingöngu kerfinu sem 

brást okkur og sumu af því 
fólki sem þarna braut á 
okkur,“ bætir Egill við.

Strákarnir frá Breiðavík 
hafa nú farið þangað 

saman einu sinni, um 
hvítasunnuhelgi, og 
buðu hjónin Keran 
og Birna Mjöll 
Atladóttir þeim 
að gista hjá sér að 
kostnaðarlausu.
Að sögn Egils 

verður framhald 

á þessum ferðum. Einnig stendur 
til að endurgera fangaklefann sem 
þarna er sem og að endurreisa 
leiksvæðið en á sínum tíma fékkst 
aldrei leyfi til að gera það. „Ég hef 
grátið mikið í gegnum ævina en 
taldi mig alveg vera hættan því. En 

þegar ég kom þangað á gistiheimilið 
til þeirra og sá hversu vel mér gat 
liðið þarna þá klökknaði ég,“ segir 
Egill sem vildi hvetja Íslendinga til 
að gera sér leið vestur og þannig 
halda minningu staðarins á lofti.

Þakklátir staðarhöldurum í BreiðavíkAuglýsingasími

– Mest lesið

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is
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- Lifið heil

Það er haugalygi að allar 
skoðanir séu jafn réttháar. 

Það hljómar vel og réttlátt en 
eftir smá umhugsun sér hver 
maður að slíkt fyrirkomulag 
gengur ekki upp. Skoðanir eru 
nefnilega sjaldnast einkamál 
þess sem hefur þær heldur hafa 
þær áhrif á umhverfi manns. 

er hægt að fara létta 
leið í vali sínu á lífsviðhorfum og 
telja það mikla skoðun að segja 
að Stones séu betri en Bítlarnir, 
hundar betri gæludýr en kettir og 
svo framvegis. Það eru allar líkur á 
því að fólk lendi ekki í alvarlegum 
útistöðum vegna þeirra viðhorfa. 

hafa valið sér svokallaða 
pólitíska rétthugsun. Slík 
hugsun er góð og þörf á margan 
hátt en orðin nokkuð víðfem. 
Reyndar minna sumir þættir 
hennar um margt á hræsni. Sá 
sem er pólitískt rétthugsandi 
getur nefnilega of oft sloppið 
við að taka afstöðu í málum en 
einbeitt sér að því að fussa yfir 
skoðunum annarra. Slíkt fólk 
getur til að mynda hneykslast á 
íbúum Njálsgötu fyrir að vilja 
ekki fá rónablokk, afsakið, 
heimili fyrir heimilislausa 
menn, í nágrenni sitt. Þá virkar 
það gott og umburðarlynt. Sama 
fólk og þetta segir myndi þó 
seint bjóða væntanlegum íbúum 
Njálsgötu í kakó og pönnsur með 
rjóma, jafnvel þótt það gefi sig 
nú út fyrir að vera tilbúið með 
pönnsupönnuna, sjálfan arfinn 
frá ömmu að norðan, á lofti. 

bý ég nokkuð langt frá 
væntanlegu heimili get því ekki, 
og þarf ekki, að mynda mér al-
mennilega skoðun í þessu máli. 
Ég get svo sem stamað út úr 
mér að ég hafi haft nokkur sam-
skipti við útigangsfólk þar sem 
pabbi og mamma hafi alltaf 
verið tilbúin að veita þurfandi 
fólki húsaskjól í gegnum tíð-
ina. Ég veit samt ekki hvort þau 
eða ég tækju stóru heimili fyrir 
útigangsfólk fagnandi, sá sem 
tæki ákvörðun um slíkt þyrfti að 
minnsta kosti að ræða það mál 
vandlega við þau. Slíkt var ekki 
fyrir hendi hjá íbúum Njáls-
götu heldur fengu íbúar götunn-
ar fyrst að vita af ætluðu hús-
næði í fjölmiðlum og skiljanlegt 
að allir hafi ekki breitt út faðm-
inn og fagnað nýju nágrönnum 
sínum. 

hef aldrei hitt manneskju, og 
umgengst þó töluvert mikið af 
harðsvíruðu frjálshyggjufólki, 
sem þykir óeðlilegt að heim-
ili fyrir útigangsfólk sé komið á 
laggirnar. Öllum þykir það nauð-
synlegt og gott framtak. Allir vita 
líka að eitt sinn voru rónar börn 
og flestir þeirra glíma við erfið 
veikindi. Það þýðir samt ekki að 
fólk verði að vera sátt við að fá 
hóp þeirra í næsta hús til fram-
búðar. Umræður og ósætti um 
slíkt eru ofur eðlileg. Við verðum 
aldrei alveg á sömu skoðun og 
náunginn og skoðanir hans verða 
aldrei jafnháar okkar eigin. 
Málamiðlanir geta gert okkur 
öllum lífið auðveldara. Vonandi 
fæst ein slík á Njálsgötu. 

eru kettir mikið betri 
en hundar.

Réttar skoðanir


