
Ævintýraþráin togaði 
fjölskylduna til Rómar

 „Stelpurnar fóru allar að æpa,“ segir Gunn-
hildur Böðvarsdóttir, hópstjóri í Vinnuskólanum, 
sem fann beinagrind af eðlu í beði í Bólstaðarhlíð í 
hádeginu í gær.

„Ég var að reyta arfa í beðinu og ýtti smá mold 
frá,“ segir Gunnhildur. „Þá sá ég eitthvað sem ég 
hélt að væri rotta, svolítið stór rotta. En svo sá ég 
að það voru gaddar á halanum, þannig að ég sá að 
þetta gæti ekki verið rotta.“

Gunnhildur stjórnar hópi af þrettán til fjórtán 
ára krökkum sem hafa nýlokið áttunda bekk. Hún 
segist ekki hafa hugmynd um hvaðan eðlan sé 

komin. „Þetta hefur sennilega drepist í vetur, þetta 
kvikindi,“ segir Guðmundur Einarsson hjá 
Tilraunastöðinni að Keldum, sem kom og sótti 
hræið. Hann telur líklegt að eðlan hafi sloppið út 
og dáið úr kulda, eða einhver hafi grafið hana 
þarna.

„Þetta fer í brennslu, til að koma í veg fyrir 
smit,“ segir Guðmundur. Framandi dýr á borð við 
eðlur, tarantúlur og slöngur finnast nokkrum 
sinnum á ári, að sögn Guðmundar, en þau þarf að 
fanga þar sem þau geta borið með sér sjúkdóma, til 
dæmis salmonellu. 
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Fór á galadansleik 
hjá Elton John

Novator, eignarhaldsfé-
lag í eigu Björgólfs Thors Björgólfs-
sonar, greiðir í dag út rúmlega 182 
milljarða króna til hluthafa í lyfja-
fyrirtækinu Actavis. Heildarverð-
mæti viðskiptanna nemur 451 millj-
arði króna því auk þess sem félagið 
er keypt eru allar skuldir þess 
endurfjármagnaðar á sama tíma. 
Um er að ræða langstærstu ein-
stöku viðskiptin í íslenskri við-
skiptasögu. Hluthafar munu fá 
greitt í reiðufé inn á bankareikn-
inginn sinn. 

Ásgeir Friðgeirsson, upplýsinga-
fulltrúi Novator, segir að allt sé 

gert í senn, félagið keypt og skuldir 
endurfjármagnaðar. „Heildarverð-
mæti viðskiptanna sem ganga nú í 
gegn er því 5,5 milljarðar evra sem 
alfarið er fjármagnað af Deutsche 
Bank.“ Ásgeir segir að um sé að 
ræða stærstu yfirtöku á lyfjafyrir-
tæki í Evrópu á þessu ári. 

Ólafur Ísleifsson, lektor við við-
skiptadeild Háskólans í Reykjavík, 
segir ljóst að viðskiptin séu mikill 
viðburður í íslensku fjármálalífi, 
enda sé um áður óþekktar upphæð-
ir að ræða. „Viðskiptin eru líkleg til 
að hafa áhrif á gjaldeyrismarkað-
inn og munu að öðru óbreyttu 

styrkja gengi krónunnar. Ég tel lík-
legt að viðskiptin muni renna stoð-
um undir verðmyndun á hluta-
bréfamarkaði almennt, enda leita 
eigendur eftir álitlegum kosti til að 
setja fé sitt í vinnu annars staðar.“

Hluthafar í Actavis eru alls 4.336 
talsins en tuttugu stærstu hluthaf-
ar félagsins áttu fyrir kaupin um 
80 prósenta hlut í fyrirtækinu. Um 
tuttugu prósent hlutafjárins sem 
kemur til útborgunar í dag dreifast 
á milli fjölda einstaklinga. Ólafur 
Þór Finsen, sérfræðingur hjá fyrir-
tækjaráðgjöf Landsbankans, segir 
að 3.350 hluthafar eigi hlutabréf 

fyrir fimm milljónir króna og 
minna.  Heildarverðmæti hlutafjár 
í Actavis er um 300 milljarðar 
króna. 

Sérfræðingar fjármálastofnana 
sem Fréttablaðið hafði samband 
við benda á að viðskiptin séu af 
þeirri stærðargráðu að fyrirfram 
sé erfitt að meta heildaráhrif 
þeirra. Heildarverðmæti viðskipta 
Novator eru um 90 milljörðum 
hærri en íslensku fjárlögin árið 
2006, sem voru um 360 milljarðar.

Heildaraflaverðmæti íslenskra 
skipa sama ár var 76 milljarðar 
króna.

Hálf fjárlög greidd í reiðufé
Novator greiðir hluthöfum í Actavis 182 milljarða í dag vegna kaupa á félaginu. Félagið er endurfjármagn-
að á sama tíma og er heildarumfang viðskiptanna 451 milljarður króna, 90 milljörðum meira en íslensku 
fjárlögin árið 2006. Kaupin hafa víðtæk áhrif á markaði og talið er líklegt að gengi krónunnar styrkist.

Bjarnheiður Margrét Ingimundardóttir bjó í ár á Ítalíu ásamt fjölskyldu sinni.
Fyrir tæpu ári tóku hjónin Bjarnheiður MargrétIngimundardóttir og Björgvin Sigurðsson afdrifa-ríka ákvörðun um að flytja til Rómar á Ítalíu, ásamtbörnum sínum tveimur, Þorgils Birni, 9 ára, og Mar-gréti, 6 ára. Þau iðrast þess ekki og segir Bjarnheið-ur dvölina hafa þjappað fjölskyldunni betur saman.„Ævintýraþráin hafði lengi blundað í okkur hjón-unum og við gripum því tækifærið þegar Björgvinbauðst vinna hjá matvælastofnun Sameinuðu þjóð-anna í Róm,“ segir Bjarnheiður, sem er hjúkrunar-fræðingur, en tók sér launalaust leyfi til að hugsa um heimilið og segist hafa haft nóg að gera.„Í fyrsta lagi þurftu krakkarnir ofboðslega á mér að halda til að byrja með,“ segir hún Þau fó áú l

hvað að gera. Við vorum því alltaf saman ólíkt þvísem er á Íslandi, þar sem krakkarnir verja meiri tíma í skóla heldur en þeir gera á Ítalíu og eiga fleiri vini. Maður fékk því einstakt tækifæri til að kynn-ast börnunum betur og fyrir vikið erum við sterkari heild en áður.“ 
Að sögn Bjarnheiðar þurfti fjölskyldan tíma til að venjast breyttum aðstæðum, meðal annars tileinkasér ítölskuna sem þau töluðu ekki stakt orð í fyrirkomuna. „Við töluðum enga ítölsku í byrjun og Ítal-irnir litla sem enga ensku. Svo kom þetta smám saman og Þorgils er orðinn mjög flinkur í ítölskunni.“

Tungumálaörðugleikar komu þó ekki í veg fyrir að fjölskyldan ætti gæfurík samskipti við Ítali og ber Bjarnheiður þeim góða sög S i þ

Auglýsingasími

Umhverfisverndarsam-
tökin Sea Shepherd eru hætt við 
að koma hingað til lands í sumar 
til að berjast gegn 
hvalveiðum.
Samtökin boðuðu 
komu sína í maí, 
og kenndu 
fyrirhugaðar
aðgerðir sínar við 
Ragnarök.

Paul Watson, 
forseti sam-
takanna, sagði í 
gær að skip 
þeirra hefðu 
komið við á Galapagos-eyjum á 
leið frá Ástralíu til Íslands. Þar 
hefði verið mikil þörf fyrir skipið 
enda ráðgert að sökkva miklu 
magni af járnryki í sæ, sem 
samtökin berðust nú gegn. 

Vegna þessa hefði verið tekin sú 
ákvörðun að hætta við Íslandsför
þetta sumarið. Engar fréttir hefðu 
borist af veiðum Íslendinga á 
langreyðum svo þörfin væri meiri 
á Galapagos. Watson útilokar ekki 
að skipi Sea Shepherd verði stefnt 
á Íslandsmið að ári.

Ragnarök við 
Ísland afboðuð



 Kostnaður við göng til 
Vestmannaeyja gæti verið á bilinu 
50 til 80 milljarðar króna. Ganga-
gerðin er tæknilega möguleg en 
álitamál hvort réttlætanlegt geti 
verið að grafa og reka svo löng 
jarðgöng djúpt undir sjó á svo 
jarðfræðilega virku svæði.

Þetta er niðurstaða Verkfræði-
stofu Sigurðar Thoroddsen, sem 
mat kostnað við gerð jarðganga 
milli lands og Eyja fyrir Vega-
gerðina. Verkfræðistofan vann 
meðal annars úr niðurstöðum 
ýmissa skýrslna og gagna sem 
unnin hafi verið á liðnum árum, 
bæði fyrir samgönguyfirvöld og 
Ægisdyr, félag áhugafólks um 
vegtengingu milli lands og Eyja, 
að því er fram kemur í tilkynn-
ingu frá samgönguráðuneytinu.

„Það eru engin rök fyrir þessu, 
þetta eru bara getgátur,“ segir 
Árni Johnsen alþingismaður. Hann 
segir mikilvægt að ljúka rann-
sóknum á svæðinu til þess að eyða 
óvissu. Hann gagnrýnir að í 
skýrslunni sé það sagt álitamál að 
réttlætanlegt sé að gera göngin, 
það sé órökstudd fullyrðing sem sé 
dæmalaust innlegg í umræðuna.

„Tölurnar eru hærri en það sem 
við vonuðumst til að sjá,“ segir 
Elliði Vignisson, bæjarstjóri Vest-
mannaeyjarbæjar. Hann segir að 
fara verði vandlega yfir þessa 
skýrslu með það í huga að bæta 
samgöngur milli lands og Eyja 
eins og hægt sé.

„Þessar niðurstöður koma ekki 
á óvart, þetta er það sem heilbrigð 
skynsemi hefur sagt fólki í gegn-
um tíðina, að jarðgöng til Eyja séu 

óraunhæfur kostur,“ segir Stein-
unn Valdís Óskarsdóttir, formaður 
samgöngunefndar Alþingis.

Í fréttatilkynningu ráðuneytis-
ins kemur fram að verkfræðistof-
an hafi miðað við átján kílómetra 
göng. Sé miðað við að þau verði 
steypufóðruð fyrstu þrjá kíló-
metrana frá Vestmannaeyjum sé 
áætlaður kostnaður um 52 millj-
arðar króna. Verði þau steypu-
fóðruð alla leið nái kostnaðurinn 
líklega um 80 milljörðum króna.

Skýrsluhöfundar segja um 
þriðjung kostnaðarins til kominn 
vegna óvissu; kostnaðar við hönn-
un og eftirlit, kostnað verkkaupa 
af vöxtum á byggingartíma og 
fleira. Verði ákveðið að vinna 
áfram að málinu yrðu næstu skref 
ítarlegri jarðfræðilegar og jarð-
tæknilegar rannsóknir til að draga 
úr óvissu við verkið. Slíkar 
rannsóknir gætu kostað 115-275 
milljónir króna.

Kristján L. Möller samgöngu-
ráðherra vildi ekki tjá sig um 
málið í gær þar sem skýrslan 
hefur ekki verið kynnt í ríkisstjórn, 
að sögn Róberts Marshall, 
aðstoðarmanns ráðherra. Skýrslan 
verður kynnt á fundi ríkis-
stjórnarinnar á föstudag og gerð 
opinber eftir það.

Tölurnar eru hærri en 
það sem við vonuðumst 

til að sjá.

Örn, dó á upptökutækinu?

 Olíufélögin hafa öll 
lækkað verð á bensíni og dísilolíu. 
Lækkunin í gær var á bilinu þrjár 
til fjórar krónur á flestum 
stöðvum.

Hjá stóru félögunum þremur 
kostaði bensínið oftast um 122,3 
krónur lítrinn. Á sjálfsafgreiðslu-
stöðvunum kostaði lítrinn oftast 
um 120,7 krónur.

Samkvæmt lauslegri könnun 
var ódýrasta bensínið á höfuð-
borgarsvæðinu án vildarafslátta 
hjá Atlantsolíu í Skeifunni. Þar 
kostaði lítrinn 116,4 krónur án 
afsláttar.

Bensín og olía 
lækka í verði

Jónas Jónsson 
búnaðarmála-
stjóri látinn
Jónas Jónsson, fyrrverandi 
búnaðarmálastjóri, lést í 
Reykjavík í gær.

Jónas fæddist á Ystafelli í 
Köldukinn
1930.

Hann lauk 
stúdentsprófi
frá Mennta-
skólanum á 
Akureyri
1952, búfræði-
námi frá 
Hólum 1953 
og meistara-

námi frá landbúnaðarháskól-
anum að Ási í Noregi 1957.

Jónas sinnti ýmsum störfum 
innan landbúnaðarins til ársins 
1980 þegar hann varð búnaðar-
málastjóri. Gegndi hann því 
embætti til 1995.

Jónas lætur eftir sig 
Sigurveigu Erlingsdóttur frá 
Ásbyrgi og fjögur uppkomin 
börn.

Svo virðist sem verstu 
flóðin í Englandi séu í rénun, en þó 
eru meira en 350 þúsund íbúar á 
flóðasvæðunum enn án drykkjar-
vatns.

Björgunarfólk vann hörðum 
höndum í gær við að dæla vatninu 
af stórum svæðum sem enn voru á 
kafi. Íbúar reyndu sömuleiðis að 
bjarga því sem bjargað varð, 
hlóðu til að mynda sandpokum 
fyrir dyr til að halda vatninu úti.

Flóðin síðustu daga eru þau 
verstu í Bretlandi síðan árið 1947. 
Rigningarsumarið í ár er gjörólíkt 
sumrinu í fyrra, sem var eitt hið 
heitasta og þurrasta í sögu 
Bretlands.

Margir enn án 
drykkjarvatns

Þrettán mótmæl-
endur á vegum samtakanna 
Saving Iceland voru handteknir 
við mótmælaaðgerðir í Straums-
vík í gær. Mótmælendur hlekkj-
uðu sig við hlið og stöðvuðu 
þannig umferð um vinnusvæði 
álversins. Talsmaður samtakanna 
segir að mótmælin hafi farið frið-
samlega fram. 

„Við áttum nú ekki von á að 
vera látin í friði svo það kom ekki 
á óvart að lögreglan skyldi mæta. 
Það er yfirleitt þannig að lands-
lög eru látin gilda fremur en sið-
ferðismatið,“ segir Snorri Páll 
Jónsson Úlfhildarson, talsmaður 
Saving Iceland.

Mótmælendurnir voru um 
tuttugu talsins. Þeir sem hlekkj-
uðu sig við hliðið voru handteknir 
sem og nokkrir sem fóru inn á 
vinnusvæði og gerðu sig líklega 
til að klifra upp í krana. Ekki kom 
til óláta þegar lögregla kom á 
staðinn og Snorri segir að mót-
mælendurnir hafi tekið handtök-
unni með stóískri ró. 

Með mótmælunum vildu sam-
tökin mótmæla fyrirhuguðu 
álveri á Keilisnesi eða í Þor-
lákshöfn og vekja athygli á aðild 
Landsvirkjunar að álveri Rio 
Tinto í Suður-Afríku sem keyrt er 
áfram með kolum og kjarnorku.

Telja að göng til Eyja 
kosti 50-80 milljarða
Tæknilega er mögulegt að leggja göng til Vestmannaeyja. Álitamál er hvort 
réttlætanlegt sé að gera göng á svo jarðfræðilega virku svæði. Engin rök, bara 
getgátur segir þingmaður. Óraunhæfur kostur segir formaður samgöngunefndar.

 Múlavirkjun á Snæfellsnesi er ekki í 
samræmi við deiliskipulag sem gert var vegna 
virkjunarinnar. Straumönd og hrygningarstöðvum 
urriðans er nú ógnað. Samfellt uppistöðulón er frá 
stíflu Múlavirkjunar í Straumfjarðará og upp í 
Baulárvallavatn. Því er ekkert rennsli úr Baulár-
vallavatni sem er nauðsynlegt fyrir urriðann. 
Landvernd hefur sent Eyja- og Miklaholtshreppi 
bréf um að virkjunin verði lagfærð. 

Í lýsingu á framkvæmdinni kom fram að lónið 
myndi ekki ná að Baulárvallavatni. Þess vegna taldi 
Skipulagsstofnun að framkvæmdirnar þyrftu ekki 
að fara í umhverfismat. Á deiliskipulagsuppdrætti 
samþykktum af hreppsnefnd árið 2003 er inntakslón 
Múlavirkjunar einnig afmarkað og er gert ráð fyrir 
nokkrum kafla þar sem Straumfjarðará rennur úr 
Baulárvallavatni og í lónið.

Eggert Kjartansson, forsvarsmaður Múlavirkjun-
ar og oddviti Eyja- og Miklaholtshrepps, segir málið 
byggt á misskilningi. Hann geti ekki tjáð sig um 
málið að sinni. Bjarni Einarsson, einn af eigendum 
Múlavirkjunar, segir að virkjunin sé samkvæmt 
öllum reglugerðum. „Svona mál koma alltaf upp 

þegar einhvern vantar athygli. Núna vantar 
Landvernd athygli,“ sagði Bjarni. 

Stíflan ógnar lífríki á svæðinu

Stærsta laxi sumarsins 
hingað til var landað á Nessvæð-
inu í Laxá í Aðaldal í fyrradag.
Laxinn var 103 sentimetrar og 
var fiskurinn áætlaður ellefu 
kíló, vigtaður í háfnum.

„Það er alltaf viðburður nú í 
seinni tíð þegar tuttugu punda 
fiskur veiðist,“ sagði Haraldur 
Eiríksson hjá Stangaveiðifélagi 
Reykjavíkur. 

„Laxá í Aðaldal er sá staður á 
landi þar sem helst er von að fá 
stórlax. Veiði þar hefur hins 
vegar verið ákaflega döpur 
síðustu ár,“ sagði Haraldur og því 
vonist veiðimenn þar frekar eftir 
stórum löxum en mörgum.

Var landað í 
Laxá í Aðaldal





 „Ég hef bara ekki séð eitt ein-
asta kvikindi,“ segir Einar Júlíus-
son, byggingarfulltrúi Reykjanes-
bæjar. Bandaríkjamenn hafi ekki 
skilið eftir nein meindýr, líkt og 
óttast var. 

Á síðasta ári greindi þáverandi 
framkvæmdastjóri umhverfis- og 
skipulagssviðs Reykjanesbæjar 
frá því að þar væri mikil hætta á 
kakkalakkafaraldri. Hann hafði 
áhyggjur af því að óværan kynni 
að breiðast út til Reykjanesbæjar.

Einar segir að hvorki þau hjá 
bænum né rafvirkjarnir sem hafa 
starfað á svæðinu hafi orðið varir 
við kakkalakka.

„Það var orðin svo mikil stjórn á 
þessu hjá Kananum. Þegar þeir 
komu með búslóðir voru gámarnir 

úðaðir áður en farið var að hreyfa 
við þeim,“ segir hann. 

Áður fyrr hafi það hins vegar 
verið öðruvísi „Ég var að vinna 
þarna sem ungur maður og þá var 
allt morandi í kakkalökkum en það 
er ekkert þarna lengur.“

Ólafur Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Meindýraeyðingar 
Suðurnesja, hefur heldur ekki 
orðið var við kakkalakka. Hann 
telur ástæðuna fyrir því að menn 
óttuðust að skordýrin fylgdu varn-
arsvæðinu hafa verið samskipta-
örðugleikar við Bandaríkjamenn 
sem „bara fóru“.  Því hafi verið 
reiknað með því að enn væri 
slæmt ástand á vellinum.

Engir kakkalakkar á svæðinu

 „Lífið snýst bara um 
þetta,“ segir Jón Eyþór Helgason, 
faðir átta ára langveikrar stúlku. 
Fjölskyldan er ósátt við að eiga 
ekki möguleika á fjárhagsaðstoð 
fyrr en í óefni er komið.

Svanfríður Briana Romant Jóns-
dóttir er átta ára, en hún var á 
öðru ári þegar hún greindist með 
sjúkdóminn neurofibromatosis, 
týpu 1. Sjúkdómurinn lýsir sér 
þannig að æxli myndast í tauga-
slíðrum, og er Svanfríður meðal 
annars með æxli frá nefkoki niður 
að barkaloku, og þarf því að anda í 
gegnum barkatúpu.

„Heilsa hennar er alltaf að 
versna,“ segir Hanna Sigurðar-
dóttir, móðir Svanfríðar. Hanna 
hefur ekki getað unnið síðan dóttir 
hennar veiktist.

Jón segir að sú aðstoð sem fjöl-
skyldan hafi fengið frá hinu opin-
bera hafi verið afar takmörkuð, 
margfalt verðmætara hafi verið 
að vinnuveitandi hans og verka-
lýðsfélag hafi staðið þétt við bak 
þeirra. Þau fái umönnunarbætur 
og stuðningsfjölskyldu eina helgi í 
mánuði. Auk þess fái dóttir þeirra 
hvíldarinnlögn í Rjóðrinu einu 
sinni í mánuði.

Nýverið óskaði fjölskyldan eftir 
fjárhagsaðstoð frá félagsmála-
ráðuneytinu eftir að ljóst var að 
Svanfríður fengi rafmagnshjóla-
stól. Fjölskyldan þarf bíl með lyftu 
fyrir nýja hjólastólinn, auk þess 
sem hún þarf að flytja úr húsnæði 
á þremur hæðum. Von er á svari 
frá ráðuneytinu innan skamms.

„Við pössum í raun hvergi inn, 
og eigum hvergi rétt á aðstoð,“ 
segir Hanna. Tekjur Jóns eru of 

háar til að þau eigi rétt á greiðsl-
um, og gagnrýnir Hanna að fjöl-
skyldan geti ekki fengið fjárhags-
aðstoð fyrr en eftir að í óefni sé 
komið. Það valdi mikilli streitu að 
hafa áhyggjur af því hvernig eigi 
að koma mat á borðið og þaki yfir 
höfuðið þegar athyglin ætti að 
vera á veikindum Svanfríðar.

„Draumastaðan væri sú að 
konan mín fengi hálfgerð laun frá 
ríkinu fyrir að sjá um dóttur 
okkar,“ segir Jón. Hanna tekur 
undir þetta, og bendir á að á Norð-
urlöndunum fái fólk í þessari 
stöðu greidd laun fyrir að annast 
börn sín. Hún bendir á að þau hafi 
dóttur sína heima þrátt fyrir að 
hún gæti verið á spítala, og sinni 
sjálf ýmsum verkum sem hjúkr-

unarfræðingar og annað heilbrigð-
isstarfsfólk myndi ella sinna. Þar 
spari ríkið peninga, en þess njóti 
foreldrarnir ekki.

Fjölskyldan hefur ekki notið 
góðs af nýlegum lögum um aðstoð 
við foreldra langveikra barna þar 
sem sjúkdómurinn greindist fyrir 
1. janúar 2006. Aðeins foreldrar 
barna sem greind voru eftir þann 
tíma eiga rétt á aðstoð. 

Jafnvel þó þau hefðu átt rétt á 
aðstoðinni segir Jón að þær 
greiðslur hefðu bara orðið dropi í 
hafið. Reiknað sé með að foreldrar 
fái styrk í þrjá mánuði, en það sjái 
allir sem vilji að langveik börn séu 
jafnvel veik til frambúðar og því 
hrökkvi styrkir í þrjá mánuði 
skammt.

Fá ekki aðstoð fyrr 
en í óefni er komið
Foreldrar langveikrar stúlku fá ekki fjárhagsaðstoð og segjast hvergi passa inn í 
kerfið. Segja rétt að greiða foreldrum laun fyrir að vera heima hjá börnunum eins 
og gert sé á Norðurlöndunum. Atvinnurekandi og stéttarfélag hafa reynst betur.

Fjögur ungmenni voru flutt á 
slysadeild eftir bílveltu við 
Kúagerði á Reykjanesbraut á 
mánudagskvöld. Meiðsli þeirra 
reyndust ekki alvarleg.

Ökumaður bílsins, sem er 17 
ára, missti stjórn á honum með 
þeim afleiðingum að hann hafnaði 
á hvolfi úti í kanti á milli 
akgreina. Í fyrstu var talið að 
fólkið væri mikið slasað og var 
mikill liðsafli lögreglumanna 
kallaður til. Beita þurfti klippum 
til þess að ná einu ungmennanna 
úr flakinu.

Bifreiðin er talin ónýt en 
tildrög slyssins eru ókunn. 

Fernt flutt á 
slysadeild

Síðasti konungur 
Afganistans, Mohammad Zahir 
Shah, var jarðaður í Kabúl í 
Afganistan í gær. Shah lést á 
mánudaginn, 92 ára að aldri.

Shah var konungur í landinu á 
árunum 1933 til 1973 þegar 
honum var steypt af stóli og hann 
neyddist til að fara í útlegð á 
Ítalíu. Hann sneri aftur til 
landsins þrjátíu árum síðar. Þó að 
Shah hafi oft ekki verið mjög 
árangursríkur stjórnandi minnast 
samlandar hans þess að stöðug-
leiki ríkti í landinu þegar hann 
var við völd. 

Var jarðaður í 
Kabúl í gær

MS drykkjarvörur í útileguna
MS mjólkurdrykkirnir eru prótein- og kalkríkir og stútfullir 
af næringarefnum. Veldu þér ískaldan mjólkurdrykk í 
handhægum umbúðum í næstu verslun.

Bandarísk kona, 
Sherry Sullivan, hefur farið í mál 
við Fídel Kastró, forseta Kúbu. 
Sullivan telur að Kastró hafi 
valdið dauða föður hennar. 

Faðir hennar, Geoffrey Sullivan, 
var flugmaður í bandaríska 
flughernum og var skotinn niður 
yfir Kúbu árið 1963. Hann lést 
síðar í fangelsi á eyjunni og telur 
Sherry að hann hafi verið myrtur.

Á síðustu árum hafa margir 
bandarískir borgarar farið í mál 
við Kastró á svipuðum forsendum. 
Bæturnar til þeirra eru yfirleitt 
greiddar af eignum kúbversku 
ríkisstjórnarinnar sem Kennedy-
stjórnin frysti á sínum tíma.

Vill bætur fyrir 
látinn föður

Tvo árganga vantar svo 
til alveg í sandsílastofninn, 
samkvæmt niðurstöðum árlegrar 
rannsóknar Hafrannsóknastofn-
unarinnar á sandsíli, sem lauk 
síðastliðinn laugardag.

Samkvæmt mælingum Hafró 
er ástand stofnsins lakast við 
Vestmannaeyjar og greinilegt að 
hann er í mikilli lægð um þessar 
mundir. Þó fannst talsvert meira 
af seiðum en í fyrra, og voru þau 
stærri og farin að taka botn í 
meira mæli. 

Ýmsar fuglategundir byggja 
afkomu sína að verulegu leyti á 
sandsílum, og hefur slæmt ástand 
stofnsins því mikil áhrif.

Ástandið virðist 
verst við Eyjar
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 Áfengis- og tóbaksverslun 
ríkisins skilaði 10,4 milljörðum 
króna í skatttekjum í ríkiskassann 
í fyrra. Er þá hagnaður 
verslunarinnar undanskilinn, en 
hann nam um 602 milljónum.

Áætlað áfengisgjald fyrirtæk-
isins var 6,05 milljarðar og 
virðisaukaskattur um 4,35 millj-
arðar. Þennan kostnað áætla 
forsvarsmenn ÁTVR út frá 
innkaupaverði verslunarinnar. 

Til samanburðar má nefna að 
tekjustofnar eins og greiðslur 
launþega í Framkvæmdasjóð 
aldraðra nema 1,04 milljörðum, 
eða tæpum tíunda hluta skattbyrði 
Áfengisverslunarinnar. 

Fjármagnstekjuskattur, 12,3 
milljarðar, er nokkuð drýgri 
tekjulind en áfengisskattarnir. 
Tekjur ríkisins af stimpilgjaldi eru 
hins vegar sex milljarðar króna.

Framámenn flestra stjórnmála-

flokka hafa nýverið lýst yfir vilja 
sínum til að lækka áfengisgjaldið, 
en hvorki forsætis- né fjármála-
ráðherra hafa þekkst boð um viðtal 
við Fréttablaðið um þetta.

Tíu milljarðar í skatt í fyrra

Piltur á átjánda ári 
hefur viðurkennt að hafa brotist 
inn eða reynt innbrot á sjö stöðum 
á Akureyri undanfarna daga. Tvö 
önnur ungmenni voru í slagtogi 
við piltinn í eitt skiptið, þegar 
brotist var inn í húsnæði skóg-
ræktarinnar í Kjarnaskógi.

Pilturinn viðurkenndi að hafa 
brotist inn í verslanir Litalands og 
Radionaustar og reynt innbrot í 
þrjú önnur fyrirtæki. Þá viður-
kenndi hann innbrot í einbýlishús í 
Glerárhverfi sem lögreglu var 
ekki enn kunnugt um þar sem 
húsráðendur voru að heiman. 

Gunnar Jóhannsson, varðstjóri 
lögreglunnar á Akureyri, segir að 
ungmennin hafi stolið ýmsum 
verðmætum en megnið af þýfinu 
sé nú komið í réttar hendur. Málið 
telst upplýst. 

Viðurkenndi 
fjölda innbrota 

 Tony Blair, fyrrver-
andi forsætisráðherra Englands, 
hvatti leiðtoga Ísraels- og 
Palestínumanna í gær til að 
notfæra sér að nú virðist vera 
mögulegt að nálgast lausn á deilu 
þeirra. Blair segir að hann finni 
fyrir því að nýir möguleikar hafi 
skapast til að koma á sáttum fyrir 
botni Miðjarðarhafs og að 
ráðamenn Ísraels- og Palestínu-
manna vilji reyna að að komast 
að samkomulagi til að binda endi 
á áralangan ófrið.

Blair er í jómfrúarferð sinni í 
Ísrael sem sáttasemjari í 
deilunni. Hann fundaði með 
Mahmoud Abbas, forseta 
Palestínu, í gær og síðar með 
forsætisráðherra Ísraels, Ehud 
Olmert.

Blair telur lausn 
vera mögulega 

Guðmundur Arason eyðilagði 
afturdekkið á jeppanum sínum á 
miðvikudaginn í síðustu viku 
þegar hann keyrði yfir beitt 
stálrör „sem stóð eins og hnífur 
upp úr malbikinu“ í Skólastræti. 
Guðmundur segir að stálrörið hafi 
verið mikil slysagildra en sem 
betur fer hafi enginn slasað sig á 
því svo hann viti til.

Eftir að hafa keyrt yfir stálrörið 
hringdi Guðmundur á lögregluna 
sem kom á staðinn, tók skýrslu af 
honum og tók mynd af slysagildr-
unni.

Þegar blaðamaður mælti sér 
mót við Guðmund í Skólastræti í 
gær var búið að hylja stálrörið 
með hálfs metra háum hólki. 
„Lögreglan hefur sennilega hringt 
í borgaryfirvöld og þau hafa hulið 
rörið,“ segir Guðmundur.

Reif dekkið á 
bílnum sínum

 Væntanlegir íbúar á 
varnarsvæðinu gamla skrifuðu 
undir leigusamninga sína í gær. 

Áætlað er að um sjö hundruð 
manns búi, nemi og starfi þar, frá 
og með lokum ágústmánaðar. 
Flestir þeirra sækja háskóla í 
höfuðborginni, en um eitt 
hundrað verða við nýja frum-
greinadeild, sem Keilir, félag um 
uppbyggingu háskólasamfélags á 
varnarsvæðinu, stendur fyrir.

Sótt var um allar íbúðir sem í 
boði voru, en þær voru um þrjú 
hundruð talsins.

Allt að fimmtíu íbúðir til 
viðbótar verða að öllum líkindum 
auglýstar til útleigu þegar fram 
líða stundir. 

Bæta fimmtíu 
íbúðum við

 „Það þarf að leggja 
fram kæru á um sjötíu manns, 
eftir að farið hefur verið yfir öll 
gögn málsins. En sú tala gæti 
hækkað eftir að lögreglan lýkur 
rannsókn sinni,“ segir Erlendur 
Þór Gunnarsson, lögmaður Helga 
Rafns Brynjarssonar, sem að 
ósekju var sakaður um hundsdráp 
á netinu.

Erlendur þekkir ekki til þess að 
svo margir hafi verið kærðir í einu 
áður. Málið sé ennfremur sérstakt 
að því leytinu til að nánast allur 
ferill þess fari fram á netinu. Hann 
leggur kæruna inn til ofbeldis-
brotadeildar lögreglunnar í dag.

Nokkrir netverjar hafa nú þegar 
haft samband við Helga til að 
biðjast afsökunar. Helgi segir þá 
meðal annars hafa borið fyrir sig 
múgsefjun.

Lögmaður hans kveður múg-
sefjun nýstárlega vörn að sjá. 
„Það væri þá í fyrsta skipti, held 
ég, sem það er reynt.“

Nokkrir lykilmenn sýslumanns-
embættisins á Akureyri eru í 
sumarfríi. Því fást ekki upplýsing-
ar um hvort þeir sem báru ljúg-
vitni til lögreglunnar þar verði 
ákærðir.

Helgi segir þróun málsins ótrú-
lega í alla staði. Hann viðurkennir 
að hafa fundið til reiði þegar hund-
urinn Lúkas fannst loks og í ljós 
kom að sagan hafði verið uppspuni 
frá rótum, en ekki misskilningur. 
Sú tilfinning hafi þó fljótlega vikið 
fyrir létti.

„Nú er ég bara feginn. Ég hef 
aldrei séð þennan hund og ekki 
hugmynd um hvernig þetta fór af 
stað. En það kemur allt í ljós bráð-
lega,“ segir hann.

„Skjólstæðingur minn hefur 
engan áhuga á því að velta sér upp 
úr þessu máli,“ segir Erlendur. 
„Hann hefur fyrst og fremst í 
huga að hreinsa mannorð sitt 

endanlega með aðstoð lögregl-
unnar.“

Spurður segist Helgi hafa íhugað 
að fara norður og berja augum 
hundinn sem allt snérist um. Hins 

vegar hafi Kristjana Svansdóttir, 
eigandi hundsins, ekki enn hringt í 
hann, eftir að Lúkas sást á lífi. „Ég 
ætla nú bara að bíða eftir að þau 
hafi samband.“

Sjötíu verða kærðir  
í Lúkasarmálinu
Sjötíu manns verða kærðir fyrir meiðyrði eða hótanir í garð Helga Rafns Brynj-
arssonar, sem áður var úthrópaður hundaníðingur. Lögmaður man ekki til þess 
að svo margir hafi verið kærðir í einu. Nokkrir hafa beðið Helga afsökunar.

Ert þú fylgjandi virkjunar-
framkvæmdum í Þjórsá?

Ætlar þú að sjá nýju Simpson-
kvikmyndina?

 „Það fer alfarið eftir veðri hversu mörg flug 
verða farin,“ segir Guðbergur Rafn Ægisson 
ævintýramaður. Loftbelgsflug um Skjálfandaflóa og 
svæðið í kringum Húsavík er meðal þess sem í boði 
er á Húsavíkurhátíð sem stendur yfir í þessari viku 
í Norðurþingi.

Hátíðin samanstendur af Mærudögum sem hafa 
verið haldnir um árabil og Sænskum dögum sem nú 
eru haldnir í þriðja sinn. Fjöldi námskeiða og 
atburða fyrir alla aldurshópa er í boði á meðan á 
hátíðinni stendur. Meðal annars er hægt að læra 
afrískan trommuslátt, sjóhnútagerð og siglingar.

Hátíðin var sett á mánudaginn og lýkur henni 
síðdegis á sunnudag með fótboltamótinu Sparkað 
gegn vímu. 

Loftbelgsflug í Skjálfandaflóa

 Rússnesk stjórnvöld 
ætla að senda lítinn kafbát í 
rannsóknarleiðangur undir ísinn 
við Norðurpólinn um næstu helgi.  

Tilgangur fararinnar er að 
rannsaka botninn undir ísnum til 
að undirbyggja tilkall Rússlands 
til stórs svæðis sem ekkert ríki 
hefur gert tilkall til, segir á 
fréttavef BBC. Til þess þarf 
botninn að vera náttúrulegt 
framhald af landgrunninu innan 
tvö hundruð sjómílna efna-
hagslögsögu Rússlands.

Rússar vilja 
hluta pólsins





 Hvað heitir forsætisráðherra 
Tyrklands?

 Hvað heitir hundurinn frá 
Akureyri sem hefur verið mið-
punktur fjölmiðlafárs á Íslandi 
síðustu daga?

 Enski miðvallarleikmaðurinn 
David Beckham spilaði sinn 
fyrsta leik með bandarísku 
fótboltaliði um helgina. Hvað 
heitir liðið?

 Denis Baykal, 
leiðtogi stærsta stjórnarand-
stöðuflokks Tyrklands, segir ekki 
koma til greina að næsti forseti 

landsins virði 
ekki aðskilnað 
trúar og 
stjórnmála.

„Sá sem 
verður kjörinn 
verður að verja 
af fyllstu 
heilindum innsta 
kjarna stjórnar-
skrárinnar,“ 
segir Baykal, 
sem hefur 
nægan þingstyrk 
til að koma í veg 

fyrir að frambjóðandi stjórnar-
flokksins verði kosinn.

Talsmaður stjórnarflokks 
Receps Tayyips Erdogans segir 
aftur á móti að kosningaúrslitin 
sýni að Tyrkir vilji ekki að her 
landsins blandi sér í stjórnmálin.

Vill málamiðl-
un um forseta

„Menn áttu von á meiri 
fjölgun dísilbíla. Þetta er nær neðri 
mörkum þess sem menn bjuggust 
við,“ segir Runólfur Ólafsson, 
framkvæmdastjóri Félags íslenskra 
bifreiðaeigenda. Þungaskattur á 
dísilbifreiðar var felldur niður 1. 
júlí 2005. Í staðinn var lagt olíu-
gjald á hvern lítra.

Árið 2005 voru nýskráðar ríflega 
sex þúsund dísilbifreiðar sem var 
tæplega sautján prósenta aukning 
flotans. Í fyrra voru nýskráðar rétt 
rúmlega sjö þúsund dísilbifreiðar 
sem er um sextán prósent aukning.

Fyrstu fjóra mánuði þessa árs 
voru nýskráðar rúmlega tvö þús-

und dísilbifreiðar. Með sömu fjölg-
un allt árið, án tillits til árstíða-
bundinna fjölgana, má gera ráð 
fyrir að fjölgunin verði rúmlega 
sex þúsund bifreiðar á árinu.

Runólfur segir að heimsmark-
aðsverð á olíu hafi þróast á þann 
veg að dísilolían sé dýrari en menn 
gerðu ráð fyrir við lagasetninguna. 
Það er meðal annars vegna aukinn-
ar eftirspurnar í Evrópu.

„Víða í Evrópu er gríðarleg fjölg-
un á dísilbifreiðum. Í mörgum lönd-
um í Mið-Evrópu eru dísilbifreiðar 
orðnar yfir fimmtíu prósent af 
nýskráðum bifreiðum,“ segir hann.

 Samkomulag um að 
veita öllum framhaldsskóla- og 
háskólanemum höfuðborgarsvæð-
isins frítt í strætisvagna er í nánd 
hjá Strætó bs. Aðildarsveitarfélög 
eiga einungis eftir að gefa form-
legt samþykki fyrir verkefninu. 
Frítt verður þá í vagna fyrir náms-
menn frá miðjum ágúst.

„Það er verið að bíða eftir öllum 
bæjarfélögunum, þau eru ekki 
búin að samþykkja þetta form-
lega,“ segir Þorbjörg Helga Vig-
fúsdóttir, sem situr í stjórn Strætó 
bs. fyrir hönd Reykjavíkurborg-
ar.

Þorbjörg segir líklegast að kort 
verði gefin út á hvern einasta 
námsmann á hans eigið nafn. „Við 
höfum fengið nemendafélög í lið 
með okkur til að hjálpa okkur að 
dreifa þessu og kynna málið innan 
síns skóla,“ segir Þorbjörg.

Ákveðið verður á fundi verk-
efnishóps í dag hvort kortin verði 
svokölluð Smartkort, en til staðar 
eru í strætisvögnum tæki sem 
lesa slík kort og telja þannig fjölda 
notenda. „Þá getum við nýtt tækja-
búnaðinn eitthvað betur til að 
telja, en hann er að vísu ekkert 

óskeikull,“ segir Þorbjörg. „Við 
munum telja mjög nákvæmlega 
hvort bílunum á götunum fækki 
og hvort fólk sé að fara í strætó.“

Verkefnið verður kynnt í byrjun 

ágúst, en hingað til hefur 
umhverfissvið Reykjavíkurborg-
ar undirbúið auglýsingaherferð 
fyrir það. „Það er mjög gott ef hin 
sveitarfélögin bætast við, þá 

breytum við bara texta og upplýs-
ingum á auglýsingunum,“ segir 
Þorbjörg.

Hugleikur Dagsson teikni-
myndahöfundur mun sjá um að 
teikna myndir fyrir auglýsingar, 
að sögn Þorvaldar Davíðs Kristj-
ánssonar, sem sér um kynningar-
mál vegna verkefnisins.

„Það eru bílastæðavandamál 
fyrir utan háskólana og framhalds-
skólana,“ segir Þorvaldur. „Það er 
ekki sjálfgefið að hafa bifreið til 
umráða á námsárunum og vonandi 
mun þetta létta nemendum róður-
inn.“ Nemendafélög hafi jafnvel 
viðrað hugmyndir um að bjóða upp 
á kaffi og kleinur á biðstöðvum 
strætó til hvatningar.

Að sögn Reynis Jónssonar, fram-
kvæmdastjóra Strætó bs., verður 
ódýrara að gefa frítt í strætis-
vagna á hvern einstakling eftir því 
sem fleiri sveitarfélög taki þátt.

„Ég er mjög bjartsýnn á að þetta 
takist, en málið er ekki formlega 
afgreitt úr bæjarráðum eða stjórn-
um þessara félaga,“ segir Reynir. 
„Það eru allir með fundi í þessari 
viku eða næstu og við vonum að 
þetta klárist.“

Viðræður um að veita öllum framhaldsskóla- og háskólanemum frítt í strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu 
eru á lokastigi. Ákveðið verður í dag hvort nota eigi Smartkortakerfið í verkefnið.

Talibanaleiðtoginn 
Abdullah Mehsud sprengdi sjálf-
an sig í loft upp með handsprengju 
í bænum Zhob í  suðvesturhluta 
Pakistan í gær. Pakistanski her-
inn, sem hafði verið á hælunum á 
Mehsud í þrjá daga, sat um hann 
og þrjá aðra menn fyrir dagrenn-
ingu. Talið er að Mehsud hafi frek-
ar viljað deyja en að láta ná sér 
lifandi.

Mehsud var grunaður um að 
hafa staðið á bak við margar 
hryðjuverkaárásir, meðal annars 
að hafa rænt tveimur kínverskum 
verkfræðingum árið 2004.

Mehsud barðist með talibönum 
í Afganistan áður en hann var 

handtekinn í desember árið 2001 
og stungið í Guantanamo-fangels-
ið á Kúbu. Ekki er vitað af hverju 
honum var sleppt úr fangelsinu 
árið 2004. 

Dauði Mehsuds er talinn vera 
mikilvægur fyrir stjórnvöld í Pak-
istan. Fyrr í vikunni reiddust yfir-
völd í Islamabad stjórnvöldum í 
Bandaríkjunum fyrir að hafa ýjað 
að því að hugsanlega þyrfti að 
senda bandarískt herlið til Pakist-
ans til að berjast við hryðjuverka-
menn. Pakistönsk yfirvöld sögðu 
að her landsins væri í betri stöðu 
til að hafa hendur í hári hryðju-
verkamanna og er dauði Mehsuds 
talinn vera til marks um það.

Sprengdi sig í loft upp í gær
Tónlistarhátíðin Ung 

Nordisk Musik fær þriggja 
milljóna króna styrk úr tónlistar-
sjóði í ár. Menntamálaráðherra 
úthlutaði styrkjum fyrir síðari 
helming þessa árs úr sjóðnum í 
síðustu viku. Ung Nordisk Musik 
er samnorræn tónlistarhátíð sem 
í ár verður haldin í Reykjavík. 

Tónlistarhátíðin Iceland 
Airwaves og Íslensk tónverka-
miðstöð fengu einnig myndarlega 
styrki, rúmlega eina milljón 
króna hvort verkefni. 

Alls voru veittir styrkir til 51 
verkefnis og var heildarfjárhæð 
þeirra rúmar átján milljónir 
króna.

Ung Nordisk 
Musik fékk mest

Komdu og líttu á úrvalið 
í verslunum okkar í Faxafeni 12
og Glerárgötu 32, Akureyri.

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12

KÓPAVOGUR:
Smáralind

GARÐABÆR:
Miðhraun 11

AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is
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Snjöll sænsk hönnun
sem gerir íslenskar

útilegur þægilegri og girnilegri

Til að borða af

Til að borða með





Fimm búlgarskir 
hjúkrunarfræðingar og einn pal-
estínskur læknir komu til Búlgaríu 
í gærmorgun eftir meira en átta 
ára dvöl í fangelsi í Líbíu. Ættingj-
ar tóku þeim fagnandi og Georgi 
Parvanov, forseti Búlgaríu, náðaði 
þau öll strax við komuna til Sofíu, 
höfuðborgar Búlgaríu.

„Ég hef beðið svo lengi eftir 
þessu augnabliki,“ sagði Snezhana 
Dimitrova, ein hjúkrunarkvenn-
anna, og faðmaði innilega einn ætt-
ingja sinn sem tók á móti þeim á 
flugvellinum.

Á sunnudaginn héldu þær Cecil-
ia Sarkozy, forsetafrú Frakklands, 
og Benita Ferrero-Waldner, sem 
fer með utanríkismál í fram-
kvæmdastjórn Evrópusambands-
ins, til Líbíu til að semja um fram-
sal fanganna sex til Búlgaríu. 

Nicolas Sarkozy Frakklandsfor-
seti fullyrðir að hvorki Evrópu-
sambandið né Frakkland hafi 
greitt Líbíu fé fyrir lausn hjúkrun-
arfræðinganna og læknisins. Hins 
vegar sagði hann að Katar hefði 
haft milligöngu um að fá fangana 
lausa og jafnframt gaf hann í skyn 
að Katar hefðu hugsanlega átt 
stærri þátt í að leysa vandann. 

Stjórnvöld í Líbíu höfðu sakað 
fólkið um að hafa vísvitandi smit-
að meira en 400 börn af alnæmis-

veirunni á sjúkrahúsi þar í landi, 
þar sem það starfaði fyrir níu 
árum. Í síðasta mánuði var svo 
loks eftir langvinn réttarhöld 
kveðinn upp yfir þeim dauðadóm-
ur í hæstarétti, en þeim dómi var 
breytt í lífstíðarfangelsi í síðustu 
viku. Í beinu framhaldi af því var 
samið um framsal þeirra til Búlg-
aríu. Palestínska lækninum var 
veittur búlgarskur ríkisborgara-
réttur í síðasta mánuði.

Abdul-Rahman Shalqam, utan-
ríkisráðherra Líbíu, skýrði frá því 
í gær að Evrópusambandið hefði, 
nú þegar fangarnir sex hafa verið 
látnir lausir, tekið Líbíu í sátt og 
bjóði fullt samstarf. Einnig ætli 
Evrópusambandið að veita Líbíu 
fjárhagsaðstoð, meðal annars til 
þess að alnæmissmituðu börnin fái 
viðeigandi meðferð alla ævi.

Hjúkrunarfræðingarnir og 
læknirinn hafa jafnan neitað því 
að hafa vísvitandi smitað börnin af 
alnæmisveirunni. Sérfræðingar 
hafa kennt skorti á hreinlæti á 
sjúkrahúsinu um.

Parvanov Búlgaríuforseti sagð-
ist í gær sannfærður um sakleysi 
þeirra, en sagði jafnframt að „hinn 
harmleikurinn – harmleikur smit-
uðu barnanna í Líbíu og ættingja 
þeirra“, væri sér enn ofarlega í 
huga.

Náðuð strax 
við komuna
Forseti Búlgaríu veitti fimm hjúkrunarfræðingum 
og lækni náðun í gærmorgun, eftir átta ára fangels-
isdvöl í Líbíu. Líbíustjórn féllst á framsal.

Skilti hefur verið sett upp í mynni Þjórsár-
dals sem sýnir hversu mikið af náttúru ferðamanna-
staðarins hverfur fái Landsvirkjun leyfi til að 
virkja Hvamms-, Holta- og Urriðafossvirkjun. 
Heimamenn á svæðinu settu skiltið upp, og vinna 
nú að því að kynna líf og umhverfi fólksins við ána.

Á skiltinu, sem sett var upp á mánudag, stendur 
„Áætluð lónshæð“ og sýnir það hversu hátt vatnið 
við Þverá nær ef af virkjunarframkvæmdum 
Landsvirkjunar verður. Guðfinnur Jakobsson í 
Skaftholti segir tilganginn vera að vekja athygli á 
þessari náttúru sem fáir þekkja.

„Það þarf að kynna þessa náttúru svo fólk geri 
sér grein fyrir því hvaða verðmæti eru hér á 
ferðinni,“ segir hann. „Það er erfitt að meta 
náttúrufegurð til fjár í samanburði við seld 
megavött í raforku, en náttúran er varanleg og 
verður verðmætari með tímanum.“

Guðfinnur segir heimamenn hafa hitt ráðherra 
Samfylkingarinnar, Össur Skarphéðinsson iðnaðar-
ráðherra og Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráð-
herra, og rætt við þá um virkjanaáformin. „Við 
viljum að Samfylkingin standi við loforð sín um 
stóriðjuhlé,“ segir hann.

John F. George, íbúi í 
Chambersburg í Bandaríkjunum, 
dó í þeirri bjargföstu trú að sýsla 
í Pennsylvaníu skuldaði honum 
yfir tvö hundruð rósir.

Samkvæmt hefð borguðu þrjár 
kirkjur í bænum afkomendum 
stofnanda bæjarins, Benjamin 
Chambers, eina rós á ári í leigu, 
þar sem Chambers hafði gefið 
þeim landið undir kirkjur.

George var afkomandi Chamb-
ers og hélt því staðfastlega fram 
við sýslumann þar til hann lést að 
hann ætti inni rósir, samkvæmt 
skjali frá árinu 1784. „Ég hélt 
alltaf að hann væri að grínast,“ 
sagði sýslumaður. 

Skuldaði látnum 
manni 200 rósir

WWW.N1.ISN1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 · SÍMI 440 1200

VARAHLUTIR
N1 býður landsins mesta úrval af varahlutum með 3 ára ábyrgð, 

í allar gerðir bifreiða.
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Hentugt við grillið
einnota borðbúnaður á tilboðsverði

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

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Á tilboði íjúlí 2007 Plasthnífapör, pappadiskar og plastglös

177 kr.

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

296 kr.

Pappadiskar 23cm,
50stk (20ík)

30/35cl, PET 
50stk (25ík)

25/30cl, PET
 50stk (25ík)

20cl rauðvín
10stk (25ík)

17cl á fæti
10stk (45ík)

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



Stjórn Hafnasam-
bands Íslands mótmælir aðdrótt-
unum sem gerðar hafa verið í 
fjölmiðlum um að hafnarstarfs-
menn víða um land séu óheiðarleg-
ir þegar þeir vigta sjávarafla úr 
skipum. Gísli Gíslason, formaður 
stjórnar Hafnasambands Íslands, 
segir að starfsmenn hafna skili 
Fiskistofu alltaf yfirliti um 
landaðan afla innan nokkurra 
klukkustunda frá uppskipun. 
„Starfsmenn hafna um allt land 
sinna hlutverki sínu af kostgæfni 
og samviskusemi enda hafa 
útgerðarfyrirtæki, sjómenn og 
Fiskistofa treyst störfum þeirra í 
hvívetna,“ segir Gísli.    

Mótmælir 
aðdróttunum

26. norræna sagn-
fræðingaþingið verður haldið í 
Háskóla Íslands dagana 8. til 12. 
ágúst. Sagnfræðistofnun og 
Landsnefnd sagnfræðinga standa 
að þinginu ásamt landsnefndum 
sagnfræðinga á hinum Norður-
löndunum.

Á þinginu verða 50 málstofur 
og eru fyrirlesarar hátt í tvö 
hundruð. Rúmlega 350 gestir 
munu sækja þingið. 

Norrænu sagnfræðingaþingin 
eiga sér langa sögu; hið fyrsta var 
haldið í Lundi í Svíþjóð árið 1905. 
Þingið hefur aðeins einu sinni 
farið fram áður hér á landi, árið 
1987.

Haldið á Íslandi 
í annað sinn

Tyrkneskur tölvu-
þrjótur sem kallar sig Charles 
Manson braust inn á vef íslenska 
fyrirtækisins Avion Aircraft Trad-
ing aðfaranótt föstudags og aftur 
sólarhring seinna. Á síðunni skildi 
hann eftir skilaboðin „Charles 
Manson was here“ og nokkur 
neikvæð ummæli um Írani. 
Skemmdarverkið er í rannsókn 
hjá lögreglu.

Þrír austfirskir vefir urðu fyrir 
barðinu á tyrkneska hakkaranum 
Uyussman fyrir helgi, allir hann-
aðir af fyrirtækinu Galdri á Horna-
firði og hýstir í Þýskalandi.

„Við tókum eftir þessu á föstu-
daginn,“ segir Björt Sigfinnsdóttir 

hjá LungA. „Allt sem við áttum, 
allur grunnurinn, það var allt farið. 
Ekkert eftir og við þurfum að 
byrja frá núlli. Margra mánaða 

vinna farin í vaskinn. Það eina sem 
við vitum er að þetta var einhver 
mjög fær.“

„Þetta eru oft einhver pólitísk 
skilaboð sem þeir vilja koma á 
framfæri,“ segir Arnþór Reynis-
son, tæknistjóri hjá Nýherja, 
tölvufyrirtækinu sem hýsir síðu 
Avion Aircraft Trading.

Tölvuþrjóturinn paTRiot braust 
inn á síðu Banana ehf. í júní og 
skildi eftir þjóðernissinnuð skila-
boð. „Önnur síða var í vinnslu, svo 
að þetta breytti engu fyrir okkur,“ 
segir Kjartan Már Friðsteinsson, 
framkvæmdastjóri Banana ehf. 
„Okkur fannst þetta eiginlega bara 
skemmtilegt.“

Tyrkir ráðast á íslenskar síður

Aldrei hafa fleiri 
konur verið kjörnar á þing í 
Tyrklandi og í nýafstöðnum 
kosningum. Áætlað er að um 45 
til 50 af 550 þingmönnum séu 
konur en ekki hefur verið upplýst 
um endanlega niðurstöðu. 

Ef þetta verður niðurstaðan 
munu tvöfalt fleiri konur sitja á 
þingi en áður hefur verið. 
Stjórnvöld í landinu hafa reynt að 
auka jafnrétti í landinu undanfar-
ið. Á lista yfir fjölda kvenfulltrúa 
á þjóðþingum heimsins er 
Tyrkland í 123. sæti. 

Aldrei fleiri 
konur á þingi

Verðmæti þess afla 
sem seldur var í beinni sölu 
útgerðar til vinnslustöðva nam 28 
milljörðum króna árið 2006. Það 
er um 37 prósent af heildarafla-
verðmæti, að því er fram kemur í 
nýjustu Hagtíðindum. 

Verðmæti sjófrystra afurða var 
26 milljarðar eða 34 prósent af 
aflaverðmæti. Verðmæti fisks sem 
fluttur var óunninn út í gámum 
var 7,9 milljarðar. Aflaverðmæti 
fisks sem keyptur var á markaði 
til endurvinnslu innanlands var 12 
milljarðar króna. Verðmæti afla 
sem keyptur var á fiskmarkaði og 
sendur út í gámum var 1,5 
milljarðar króna.

Mest í beinni 
sölu til vinnslu

 Guðni Ágústsson, formaður 
Framsóknarflokksins, mun 
afhjúpa minnisvarða um Ólaf Þ. 
Þórðarson, skólastjóra og 
þingmann Framsóknarflokksins, 
á Stað í Súgandafirði á morgun. 

Árni Johnsen, 
þingmaður
Sjálfstæðisflokks,
hannaði minnis-
varðann.

Ólafur gegndi 
þingmennsku fyrir 
Framsóknarflokk-
inn á Vestfjörðum 
um árabil. Hann 

var jafnframt mikill hestamaður, 
en féll frá fyrir aldur fram.

Félagar Ólafs og aðstandendur, 
auk þingflokks Framsóknar-
flokksins, standa að minnisvarð-
anum. Að athöfninni lokinni 
verður kaffisamsæti í Verkalýðs-
húsinu á Suðureyri. 

Gerði minnis-
varða um Ólaf
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KIA CARENS
Nýi sjö manna fjölnotabíllinn frá Kia er kominn 
og sameinar glæsilegt útlit, sveigjanlegt rými og 
frábæra aksturseiginleika.

Ríkulegur staðalbúnaður:

•  ABS og EBD hemlakerfi

•  ESP stöðugleikastýring

•  Álfelgur

•  Bakkskynjari

•  Loftkæling

•  3ja punkta öryggisbelti fyrir sjö farþega

•  Hraðastillir

•  Aksturstölva

•  Ræsitengd þjófavörn

... og margt fleira

2.850.000 kr.
DVD bílabíó og dráttarbeisli innifalið í verði 

FRÁBÆR KAUP!
Sjö manna Kia Carens CRDI dísil, sjálfskiptur, 2,0 l., 140 hö.

BÍLABÍÓ
Nú bjóðum við KIA Carens með 
DVD bílabíói og þráðlausum 
heyrnartólum, ásamt 5 frábærum
DVD diskum frá Senu.

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU.



 Átta bandarískir 
stjórnmálamenn, sem allir sækj-
ast eftir að verða forsetaefni 
Demókrataflokksins, sátu fyrir 
svörum í nokkuð óvenjulegum 
sjónvarpskappræðum í fyrra-
kvöld. Spurningarnar komu flest-
ar frá ungu fólki sem notfærði sér 
Youtube-vefinn til að ávarpa 
stjórnmálamennina.

Spurningarnar voru margar 
hverjar býsna kostulegar. Til að 
mynda mátti á einu myndbandinu 
sjá áhyggjufullan snjókarl spyrja 
út í hlýnun jarðar.

Sum svörin frá frambjóðendun-
um voru ekki síður óvenjuleg. 
„Hann þarf á hjálp að halda,“ sagði 
til dæmis Joe Biden, öldungadeild-
arþingmaður frá Delaware, þegar 
sýnt hafði verið myndband af 
manni sem hélt á skotvopni í fang-
inu og spurði hvernig frambjóð-
endurnir ætluðu að „vernda barn-
ið sitt“.

„Ég veit ekki hvort þessi maður 
er andlega hæfur til að eiga þessa 
byssu,“ sagði Biden.

Þá upplýsti John Edwards, sem 
er fyrrverandi öldungadeildar-
þingmaður frá Norður-Karólínu, 
viðstadda um að hann væri hreint 
ekki hrifinn af skærlitaða jakkan-
um sem Hillary Clinton klæddist 
þar á sviðinu.

Alvarlegri tónn var þó sjaldnast 
langt undan. Til dæmis kvaðst 
Barack Obama gjarnan vilja ræða 
við leiðtoga „óvinaríkjanna“ Írans, 

Sýrlands, Venesúela, Kúbu og 
Norður-Kóreu strax á fyrsta ári í 
forsetaembættinu.

Hillary Clinton sagðist hins 
vegar hreint ekki fáanleg til að 
ræða við leiðtoga þessara ríkja: 
„Ég vil ekki láta nota mig í áróð-
ursskyni,“ sagði hún.

Stundum þurfti að leggja hart 
að frambjóðendunum til þess að fá 
fram skýr og ótvíræð svör. Til 
dæmis þurfti að spyrja Clinton 
þrisvar hvort hún myndi senda 
bandaríska hermenn til Darfúr-

héraðs í Súdan áður en hún svar-
aði neitandi.

Frambjóðendurnir voru meðal 
annars spurðir hvort þeir myndu 
taka að sér forsetaembættið fyrir 
lögbundin lágmarkslaun, sem í 
Bandaríkjunum nema rétt tæp-
lega 350 krónum á tímann, og flest 
sögðust þau fús til þess. „Við 
höfum efni á því að vinna fyrir 
lágmarkslaun vegna þess að við 
sem stöndum á þessu sviði eigum 
flest heilmikið af peningum,“ 
sagði Obama.

Nýstárlegar kapp-
ræður demókrata
Unga fólkið í Bandaríkjunum baunaði í fyrrakvöld spurningum á átta demó-
krata sem sækjast eftir því að verða forsetaefni flokksins. Flestir sögðust þeir 
fúsir til að taka að sér forsetaembættið fyrir lögbundin lágmarkslaun.

 Robert Mugabe, 
forseti Simbabve, vill þjóðnýta 
erlend fyrirtæki, banka og 
námur í landinu. Hann hefur 
undirbúið frumvarp um þjóðnýt-

inguna sem lagt 
verður fyrir 
þing landsins 
fyrir þingkosn-
ingar sem fara 
fram í landinu í 
mars árið 2008. 

Alþjóðleg 
fyrirtæki sem 
kunna að verða 
fyrir barðinu á 
þjóðnýtingar-
hugmyndum 

Mugabes eru til að mynda 
Barclays-bankinn enski, 
námafyrirtækið Bindura Nickel 
Corporation og námafyrirtækið 
Rio Zim. 

Vill þjóðnýta 
banka í landinu

 Búist er við 
þúsundum gesta á norrænu 
menningarhátíðina Reyfi-
menningargnægð sem haldin 
verður í Norræna húsinu í 
Reykjavík dagana átjánda til 26. 
ágúst. Á hátíðinni verða rithöf-
undar, tónlistarmenn, dansarar, 
leikarar og fleiri listamenn frá 
Norðurlöndunum.

Meðal þeirra íslensku lista-
manna sem koma fram á 
hátíðinni eru þeir Einar Már 
Guðmundsson, Ólöf Arnalds og 
Caput-hópurinn. Af erlendum 
listamönnum má nefna sænsku 
skáldkonuna Camillu Läckberg 
og finnska dúettinn KatiMatti. 
Dagskrá hátíðarinnar má finna á 
heimasíðu Norræna hússins 
nordice.is.

Níu daga veisla 
í Norræna húsi



Áttatíu og tvær 
stórar flugvélar og þotur voru á 
skrá Flugmálastjórnar Íslands 

um
síðustu
áramót.
Jafn-
framt
voru 29 
léttari
vélar á 
skrá og 
hátt í 300 
litlar

vélar í eigu ýmissa aðila. 
Flugvélarnar eru alls 407 talsins, 
tíu fleiri en árið áður.

Þetta kemur fram í ársskýrslu 
flugöryggissviðs Flugmálastjórn-
ar. Stærsti flugrekandinn er 
Atlanta með 31 þotu, þrettán 
færri en árið 2005. Icelandair er 
með 22 þotur, Flugfélag Íslands 
með níu og Bláfugl með sjö. 

Flugvélum 
fjölgaði um tíu

Veiðifélag Þjórsár skorar 
á Landsvirkjun að hætta við virkj-
unarframkvæmdir í neðri hluta 
Þjórsár. Þetta kemur fram í 
fréttatilkynningu frá Kálfárdeild 
félagins. Einnig er skorað á 
sveitarstjórn Flóahrepps að hafna 
Urriðafossvirkjun og sveitar-
stjórn Skeiða- og Gnúpverja-
hrepps að fella bæði Hvamms- og 
Holtavirkjun úr skipulagi 
sveitarinnar. 

Segir veiðifélagið að gríðarleg 
röskun á lífríki í Þjórsá og öðru 
vatnasvæði verði ef virkjunar-
áformunum verður hrundið í 
framkvæmd.

Veiðimenn á 
móti virkjun

Miðvikudagur 25. júlí. 

Fimmtudagur 26. júlí

Föstudagur 27. júlí Sandvíkurdagur
Athuga að Sandvíkurdag ber nú upp á föstudag.

Laugardagur 28. júlí, útiskemmtun

Útiskemmtun á plani Miklagarðs f. o. m. kl. 14:00:

Sunnudagur 29. júlí

Dagskrá Vopnafjarðardaga 2007

Auglýsingasími

– Mest lesið



nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Byggir í vesturbænum í Kópavogi

Heimaslóð er vefur með upplýs-
ingum um sögu, menningu og 
náttúru Vestmannaeyja. Hann var 
settur á laggirnar árið 2005 og er 
rekinn af Vestmannaeyjabæ. Vef-
urinn er á svokölluðu wiki-formi, 
sem þýðir að margir geta skrifað 
nýjar greinar eða breytt þeim 
sem fyrir eru.

Á vefnum, sem hefur slóðina 
www.heimaslod.is, má til dæmis 
finna upplýsingar um alla Vest-
mannaeyinga sem búið hafa við 
Kirkjubæjarbraut, fuglategund-
irnar sem halda til í Eyjum og þær 
hátíðir sem haldnar eru í Vest-
mannaeyjum ár hvert. Sérstök 
undirsíða er einnig til um götur og 
kennileiti sem fóru að einhverju 
eða öllu leyti undir hraun í gosinu 
1973. Vefurinn er eins konar 
Wikipedia Vestmannaeyja, og er 
nánast jafn stór og öll íslenska 
Wikipedia-síðan. 

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í 
Vestmannaeyjum, segir vefinn 
fyrst og fremst að þakka frum-
kvæði ákveðinna starfsmanna 
bæjarins. „Við Eyjamenn eigum 

svo merkilega sögu og hér er svo 
margt að skoða að okkur fannst 
full ástæða til að nota internetið 
til að koma því til skila,“ segir 
hann. „Ég veit að grunnskólar og 

framhaldsskólar víða um landið 
hafa notað vefinn í verkefna-
vinnu, og ferðamenn nota þetta 
mikið áður en þeir heimsækja 
Eyjar.“

Vestmannaeyja-Wikipedia

Lúkas er rándýr Þurfti þá að taka hlé?

Í sumar starfa fimm ung-
menni á vegum Hins Húss-
ins og Blindrafélags Íslands 
undir merkjum Ungblind. 
Þau kanna aðgengi fyrir 
blinda og sjónskerta á höf-
uðborgarsvæðinu. 

„Við gerum úttektir á stöðunum og 
fáum svo fundi með yfirmönnum 
þar sem við greinum þeim frá nið-
urstöðum okkar,“ segir Hörður 
Kolbeinsson. „Það eru alls staðar 
meira eða minna sömu hlutirnir 
sem þarf að bæta,“ bætir Eyþór 
Þrastarson við. 

Í hópnum eru þrjú blind og sjón-
skert ungmenni, þau Eyþór, Dagný 
Kristjánsdóttir og Björn Andrés-
son. Þeim til halds og trausts eru 
svo aðstoðarmennirnir Hörður og 
Sindri Már Kolbeinssynir. Fimm-
menningarnir hafa í sumar heim-
sótt fjölfarna staði eins og sund-
laugar, Reykjavíkurflugvöll og nú 
síðast Kringluna. Þeir segja mikið 
vanta upp á merkingar, til dæmis 
við klósett og út- og innganga. 
Einnig þyrfti upplýsingatöflur á 
blindraletri svo einhver dæmi séu 
nefnd.

Hópnum hefur víðast hvar verið 
vel tekið en segir þó mismikinn 
áhuga vera á verkefninu. Flestir 
haldi að bætt aðgengi fyrir blinda 
og sjónskerta sé kostnaðarsamt og 
erfitt verkefni. „En þetta eru smá-

vægilegir hlutir sem hægt er að 
gera fyrir lítið sem ekki neitt. Það 
er bara ekki hugsað um þetta. 
Þetta er meira spurning um tíma 
og vinnu heldur en peninga.“ 

Úttektirnar sem ungmennin 
gera eru ekki formlegar. Þau segja 
sitt hlutverk aðallega vera að 
vekja athygli á aðgengismálunum 
en ekki að standa í stappi yfir að 
hlutunum verði breytt. Til þess 

gefst einfaldlega ekki nægur tími, 
enda verkefnið bara átta vikur. 

„Blindrafélagið sjálft var eigin-
lega versti staðurinn sem við 
höfum kannað. Sú úttekt var hvað 
harðorðust. Það er frekar öfugsnú-
ið,“ segja Björn og Dagný. Aðstoð-
armennirnir tveir bæta því við að 
Blindrafélagið ætti að vera fyrir-
mynd í þessum málum og mikil-
vægt sé að þar sé gott aðgengi.

Hópurinn hefur einnig fylgt 
eftir verkefni sem byrjað var á í 
fyrrasumar. Það felst í því að bjóða 
veitinga- og kaffihúsum að þýða 
matseðla yfir á blindraletur og 
prenta stækkaðar útgáfur fyrir 
sjónskerta. Nokkur veitingahús 
hafa þekkst boð þeirra og bjóða nú 
upp á sérstaka matseðla fyrir 
blinda og sjónskerta. 

Vekja athygli á aðgengismálum

Þarf að vera 
málefnalegt





greinar@frettabladid.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

F
yrr í þessari viku vakti Eiður Guðnason, sendiherra og 
fyrrverandi umhverfisráðherra, athygli á snautlegri 
flugafgreiðslu á Reykjavíkurflugvelli með grein hér í 
Fréttablaðinu. Að vísu eru það ekki ný sannindi en því 
fremur þörf áminning.

Brýning af þessu tagi leiðir um leið í ljós hversu mikilvægt er 
að hugsa flugvallarmál höfuðborgarsvæðisins í víðu samhengi. 
Fram til þessa hefur umræðan um þetta viðfangsefni mest snúist 
um hagsmunatog landsbyggðarfólks og þeirra Reykvíkinga sem 
sjá önnur not fyrir Vatnsmýrina.

Sannleikurinn er þó sá að Reykjavíkurflugvöllur hefur í nokkr-
um mæli verið notaður fyrir millilandaflug. Það á bæði við um 
áætlunarflug og einkaflug. Flest bendir til að einkaþotuflug um 
völlinn fari vaxandi. Nýlega eru síðan komnar fram óskir um 
aðstöðu þar til frekara millilandaflugs.

Af yfirlýsingum samgönguráðherra má ráða að þau yfirvöld 
séu áhugasöm um að þróa Reykjavíkurflugvöll í þessa veru til að 
efla samkeppni. Þannig sýnist standa vilji til að nota flugvöllinn 
til miklu umfangsmeiri flugstarfsemi á komandi árum en tak-
markaðs innanlandsflugs. 

Aukið þotuflug er á hinn bóginn líklegt til þess að herða til 
muna andstöðu við veru vallarins á þessum stað af umhverfisá-
stæðum. Að því mun aukheldur reka, ef að líkum lætur, að fjár-
málaráðherra komist einn góðan veðurdag að þeirri niðurstöðu að 
fjármunum skattborgaranna sé ekki vel varið með því að reka tvo 
alþjóðaflugvelli með fjörutíu kílómetra millibili. 

Engin dæmi eru um slíkt þjónustustig með öðrum þjóðum miðað 
við jafnan farþegafjölda. Í fljótu bragði verður ekki séð að Kefla-
víkurflugvöllur, sem nú er í útjaðri höfuðborgarsvæðisins, verði 
fluttur nær miðju þess. Þessar einföldu staðreyndir er nauðsyn-
legt að hafa í huga við stefnumótun um þróun flugvallarstarfsemi 
á höfuðborgarsvæðinu öllu og skipulagi þess frá Skipaskaga að 
Garðskaga.

Ætla má að af sjálfu leiði að byggð muni á næstu áratugum þró-
ast milli Straumsvíkur og jaðarsins á Miðnesheiði. Það er náttúra 
samgöngumiðstöðva að draga til sín atvinnustarfsemi og byggð. 
Skipulag næstu áratuga á þessu svæði öllu ætti þar af leiðandi að 
taka mið af þessu.

Hafnfirðingar hafa nýlega ákveðið í allsherjaratkvæðagreiðslu 
að Straumsvík verði ekki framtíðarvettvangur fyrir álver. Á sama 
tíma eru áform eða bollaleggingar um að reisa álver á tveimur 
öðrum stöðum á fyrirsjáanlegu byggðaþróunarsvæði milli kjarna 
höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflugvallar.

Sú spurning hlýtur að vakna hvort það er skynsamleg ráðstöfun 
horft frá almennum skipulagssjónarmiðum. Er ekki full ástæða til 
þess að móta heildstæða stefnu um þróun flugvallarstarfsemi og 
byggðar á þessu svæði öllu? Geta skipulagsyfirvöld landsins látið 
kylfu ráða kasti hvernig þessi mál skipast á næstu áratugum?

Eins og sakir standa virðist sú stefna ríkjandi að láta þrýsting 
hverju sinni ráða viðbrögðum og aðgerðum bæði varðandi flug-
starfsemi og álver. Betra ráð væri hins vegar að samhæfa áform 
samgönguyfirvalda, skipulagsyfirvalda og þeirra sveitarfélaga 
sem hér eiga hlut að máli. Alltént mætti ljá slíku verklagi nokkra 
hugsun.

Kylfa ræður kasti

Þegar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
utanríkisráðherra, kynnti á Alþingi í 

vor þá fyrirætlan sína að fara til Palest-
ínu til að kynna sér stöðu mála þar frá 
fyrstu hendi kallaði Staksteinar Morg-
unblaðsins það barnaskap. Í heimsókn-
inni var áhersla lögð á að íslenski utan-
ríkisráðherrann væri kominn til að 
hlusta og til að kynnast aðstæðum og 
veruleika venjulegs fólks. Þess vegna ræddi hún 
við fjölda fólks beggja þjóða. Þegar þessari vel 
heppnuðu heimsókn er lokið vænir þingflokksform-
aður VG utanríkisráðherra um að ganga erinda 
Bandaríkjastjórnar. Þannig hittast þeir Staksteinar 
og Ögmundur í ástríku faðmlagi um svarthvíta 
heimsmynd fortíðarinnar.

Fátt er fjær sanni en að heimsókn þessi hafi verið 
innan ramma utanríkisstefnu Bandaríkjastjórnar. 
Íslandi er einmitt tekið vel á svæðinu því Íslending-
ar hafa ekki stórveldishagmuni að verja. Það er sér-
kennilegt að sjá Ögmund taka sér stöðu sem blaða-
fulltrúa Hamas, þegar viðleitni stuðningsríkja 
Palestínumanna um heim allan er að stuðla að ein-

ingu Palestínumanna. Innra stríð milli Pal-
estínumanna á Gaza fyrir þremur vikum 
var harmleikur á harmleik ofan. 

Utanríkisráðherra taldi í vor eðlilegt að 
Íslendingar fylgdu í fótspor Norðmanna og 
þróuðu samskipti við þjóðstjórn Palestínu. 
Það er hryggileg staðreynd að einangrun 
þjóðstjórnarinnar á Vesturlöndum var lík-
lega afdrifarík mistök. Síðan hafa Hamas-
liðar tekið stjórn á Gaza með vopnavaldi og 
gengið úr þjóðstjórninni. Við þessar aðstæð-
ur er óhugsandi að utanríkisráðherra við-
urkenni í reynd vopnað valdarán með því 

að funda með Hamas. Það gera Norðmenn heldur 
ekki. Hamas verða að ákveða hvort samtökin eru 
stjórnmálasamtök sem vinna á friðsamlegum og lýð-
ræðislegum forsendum eða öfgasamtök íslamista 
sem stefna að eilífum hernaði gegn Ísraelsríki. 

Eitt er þó ljóst. Utanríkisráðherra hefur sýnt 
frumkvæði að stefnumörkun á sviði utanríkismála 
sem er máluð í fleiri litum en svörtum og hvítum. 
Það er svo undir þeim fóstbræðrum Ögmundi og 
Staksteinari komið hvort þeir ætla að vera með í því 
verki eða ekki.

Höfundur er varaformaður utanríkismálanefndar 
Alþingis.

Öfgalaus stefna í málefnum Palestínu

Vísindasagnfræðingurinn dr. 
Steindór J. Erlingsson skrifaði 

í Fréttablaðið 16. júlí sl. í grein 
með sama heiti og þessi. Þar segir 
hann frá nýfenginni þekkingu sinni 
á ritunarsögu Nýja testamentisins 
og textafræðilegum úrlausnarefn-
um sem hann hefur frá bandaríska 
guðfræðiprófessornum Bart D. 
Ehrmann, einnig þeirri „að Jesús 
var nokkuð líklega til!“. Ehrmann 
þessi mun vera í röð fremstu 
sérfræðinga í textafræðum Nýja 
testamentisins. Ekki er ástæða til 
að draga það í efa.

Það er einkum tvennt sem virðist 
hafa vakið athygli og ánægju 
Steindórs. Annars vegar umræða 
Ehrmanns um heimsslitakenningar 
Jesú og hins vegar upplýsingar um 
ritunarsögu Nýja testamentisins og 
uppgötvanir textafræðinga á 
ólíkum lesháttum milli einstakra 
handrita sem fundist hafa. 
Tilgreinir hann sem dæmi að 
fræðimenn álíti að síðustu tólf 
versin í Matteusarguðspjalli séu að 
líkindum seinni tíma viðbót. Er svo 
að skilja að þessu og öðru hafi 
verið haldið leyndu fyrir almenn-
ingi í blekkingarskyni. 

Í fræðilegum útgáfum af 
grískum texta Nýja testamentisins 
er gerð grein fyrir margvíslegum 
textaafbrigðum. Þau eru ekkert 
leyndarmál. Fleiri forn handrit 
hafa fundist af ritum Nýja 
testamentisins, og annarra rita sem 
því tengjast, en af nokkrum öðrum 
fornum ritum. Þessar fræðilegu 
textaútgáfur eru síðan notaðar við 
Biblíuþýðingar og endurskoðun 
þýðinga um allan heim. Það vill svo 
til að í íslensku Biblíunni er getið 
um þetta umrædda textaafbrigði 
neðanmáls í Markúsarguðspjalli. 
Svo er um mörg önnur textaaf-
brigði. Hvert er leyndarmálið sem 
verið er að ljóstra upp?

Margar af niðurstöðum Ehr-
manns koma þeim ekki á óvart sem 
gluggað hafa í ritunarsögu Nýja 

testamentisins. Það kemur heldur 
ekki á óvart að fræðimenn dragi 
ólíkar ályktanir af niðurstöðum 
sínum. Þess vegna er hægt að finna 
virta vísindamenn sem komast að 
hliðstæðum niðurstöðum en draga 
af þeim ólíkar ályktanir. Menn eru 
nefnilega á hálum ís, sem erfitt 
getur verið að fóta sig á, þegar 
ályktanir eru dregnar af líkum, að 
ekki sé talað um ályktanir sem 
dregnar eru af týndum heimildum. 
Ályktanir fræðimanna, sagnfræð-
inga sem annarra, eru yfirleitt 
túlkun á niðurstöðum. Í sagnfræði 
er þessi túlkun m.a. fengin með 
hjálp túlkunarfræðanna, auk þess 
sem forsendur sem menn gefa sér 
og jafnvel lífsviðhorf rannsakand-
ans geta haft áhrif. Það er eðli 
vísindanna að takast á um álitamál 
til að komast nær sannleikanum. 
Þetta veit vísindasagnfræðingur-
inn að sjálfsögðu.

Sama gildir um framlag hins 
merka guðfræðings og mannvinar 
Alberts Schweitzers. Hann 
uppgötvaði ekki fyrstur heimsslita-
þáttinn í kenningu Jesú, enda hefur 
kirkjan aldrei þagað um hann. 
Schweitzer rannsakaði hins vegar 
þennan þátt sérstaklega og varpaði 
nýju ljósi á sumt og vakti það 
athygli fyrir einni öld. Þær 
víðtæku ályktanir sem hann dró af 
niðurstöðum sínum eru hins vegar 
umdeildar.

Sjálfur hef ég kosið að draga þá 
ályktun af niðurstöðum textafræð-
anna að grundvallarvitnisburður 
Nýja testamentisins sé í hæsta 
máta trúverðugur, vegna þess að 

þrátt fyrir margvíslegar uppgötv-
anir textafræðanna á textaafbrigð-
um, hafa þær ekki haggað 
grundvallaratriðum kristinnar 
trúar. Ég er þar í félagsskap mér 
lærðari manna.

Tilefni greinar Steindórs virðist 
þó ekki fyrst og fremst vera áhugi 
á textasögu Nýja testamentisins 
heldur ákafi hans að sýna fram á 
að kristin trú og boðun kirkjunnar 
hafi frá örófi alda verið byggð á 
vísvitandi blekkingum. Þær 
leynast víða samsæriskenningarn-
ar. Hvers vegna er ekki hægt að 
álykta sem svo að mönnum í 
frumkirkjunni hafi verið í mun að 
varðveita boðskap frumvotta 
kristinnar trúar eins vel og kostur 
var? Gerir það niðurstöðurnar 
ótrúverðugri að deilt hafi verið 
um leiðir til þess? Bendir reglan 
sem menn settu sér þegar ritin 
voru valin í Nýja testamentið á 4. 
öld ekki einmitt til vilja til að hafa 
það heldur er sannara reynist, þ.e. 
sú regla að velja eingöngu rit sem 
postuli hefði ritað eða postula-
lærisveinn, eða rit sem verið 
hefðu í notkun í söfnuði sem 
postuli hefði stofnað? 

Það er dapurlegt að menn skuli 
þurfa að tala um kristna kenni-
menn sem blekkingasmiði „sem 
er í mun að viðhalda sýndarmynd-
inni sem kirkjan hefur í gegnum 
aldirnar dregið upp til að viðhalda 
kristinni trú“, eins og Steindór 
kemst að orði. Það er dapurlegt að 
menn sjái sig tilneydda að tala um 
kristinn almenning sem einhvers 
konar fáfróða, jarmandi sauði 
sem sneyddir eru allri gagnrýn-
inni hugsun og láti fíflast af 
kenningum blekkingasmiða. 
Einhvern veginn finnst manni 
bágt ef menn þarfnast slíkra 
viðhorfa til að verja sína eigin 
guðlausu trúarsannfæringu.

Höfundur er fyrrverandi sóknar-
prestur í Hallgrímskirkju.

Viðheldur fáfræði kristninni?



Bjarnheiður Margrét Ingimundardóttir bjó í ár á 
Ítalíu ásamt fjölskyldu sinni.

Fyrir tæpu ári tóku hjónin Bjarnheiður Margrét 
Ingimundardóttir og Björgvin Sigurðsson afdrifa-
ríka ákvörðun um að flytja til Rómar á Ítalíu, ásamt 
börnum sínum tveimur, Þorgils Birni, 9 ára, og Mar-
gréti, 6 ára. Þau iðrast þess ekki og segir Bjarnheið-
ur dvölina hafa þjappað fjölskyldunni betur saman.

„Ævintýraþráin hafði lengi blundað í okkur hjón-
unum og við gripum því tækifærið þegar Björgvin 
bauðst vinna hjá matvælastofnun Sameinuðu þjóð-
anna í Róm,“ segir Bjarnheiður, sem er hjúkrunar-
fræðingur, en tók sér launalaust leyfi til að hugsa 
um heimilið og segist hafa haft nóg að gera.

„Í fyrsta lagi þurftu krakkarnir ofboðslega á mér 
að halda til að byrja með,“ segir hún. „Þau fóru nátt-
úrulega aldrei ein út þar sem Róm er stórborg og 
áttu enga vini í byrjun. Við vorum því í fullu starfi 
við að finna hentug leiksvæði, svo þau hefðu eitt-

hvað að gera. Við vorum því alltaf saman ólíkt því 
sem er á Íslandi, þar sem krakkarnir verja meiri 
tíma í skóla heldur en þeir gera á Ítalíu og eiga fleiri 
vini. Maður fékk því einstakt tækifæri til að kynn-
ast börnunum betur og fyrir vikið erum við sterkari 
heild en áður.“ 

Að sögn Bjarnheiðar þurfti fjölskyldan tíma til að 
venjast breyttum aðstæðum, meðal annars tileinka 
sér ítölskuna sem þau töluðu ekki stakt orð í fyrir 
komuna. „Við töluðum enga ítölsku í byrjun og Ítal-
irnir litla sem enga ensku. Svo kom þetta smám 
saman og Þorgils er orðinn mjög flinkur í 
ítölskunni.“

Tungumálaörðugleikar komu þó ekki í veg fyrir 
að fjölskyldan ætti gæfurík samskipti við Ítali og 
ber Bjarnheiður þeim góða sögu. Segir þá opna og 
vingjarnlega þjóð. Hún segist ánægð með dvölina 
þar ytra og gæti alveg hugsað sér að flytja aftur til 
Rómar þar sem borgin togi sterkt í hana. 

Þjappaði fjölskyldunni 
betur saman

Auglýsingasími

– Mest lesið



Haukur Bergmann opnar 
sjálfsafgreiðslubílaþvottastöð
á Akureyri.

„Þetta er nýjung fyrir norðan-
menn og klárlega þjónusta sem 
vantaði í bæinn,“ segir Haukur 
Bergmann Gunnarsson, eigandi 
sjálfsafgreiðsluþvottastöðinnar
Gljáans á Akureyri en stöðin verð-
ur sú fyrsta sinnar tegundar á 
Akureyri þegar hún opnar á morg-
un, fimmtudag. Haukur segist 
þegar hafa fundið fyrir miklum 
áhuga og er fullur eftirvæntingar. 
„Það eru allir mjög jákvæðir fyrir 
þessu og sammála um að þetta 
hafi verið eitthvað sem okkur 
vantaði. Akureyringar eru nátt-

úrulega þekktir fyrir að þrífa bíl-
ana sína mikið,“ segir Haukur 
brosandi.

Borgað er í sjálfsala með klinki 
eða korti og fer tíminn eftir upp-
hæðinni. „Við verðum með opið 
allan sólarhringinn allt árið um 
kring svo hægt verður að þvo bíl-
inn jafnvel í frosti og snjókomu,“ 
segir Haukur en formlegur opn-
unardagur verður á morgun og af 
því tilefni verður frítt í stöðina 
milli 12 og 16. „Við verðum á 
staðnum til að leiðbeina og hjálpa 
fólki. Það getur tekið smá stund að 
átta sig á þjónustunni og því um að 
gera að nýta opnunartilboðið svo 
þú sért sneggri næst þegar þú 
þarft að borga. Þá færðu meira 
fyrir peninginn.“

Frítt á fyrsta degi



Anna Kristjánsdóttir vélfræð-
ingur gekk Selvogsgötuna 
nýlega.

Anna Kristjánsdóttir vélfræðing-
ur gekk Selvogsgötu nýlega. Ekki 
vildi þó betur til en svo að hún fór 
af stað of vestarlega á heiðinni og 
var í marga tíma að komast inn á 
rétta leið. 

„Ég átti að fara upp á Hlíðar-
skarð en hafði sem sagt farið upp á 
röngum stað, það er að segja í 
Nátthagaskarði. Það var því ekki 
annað í stöðunni en að finna leið 
inn á Selvogsgötuna, sem liggur 
austar,“ rifjar Anna upp, sem upp-
götvaði ekki mistökin fyrr en eftir 
drykklanga stund með aðstoð korts 
og gps-tækis.

Það tók Önnu hvorki meira né 
minna en fimm tíma að finna rétta 
stíginn, merkta gönguleið. Þrátt 
fyrir það segist hún aldrei hafa 
fundið fyrir hræðslu á meðan á 
þessu stóð, jafnvel þótt hún hafi 
ekki mætt einni einustu mann-
eskju á leiðinnni og í mesta lagi 
nokkrum fuglum og skorkvikind-
um.

„Mér leið þvert á móti alveg dás-
amlega,“ segir hún. „Maður fær 
svo mikið út úr kyrrðinni. Þetta er 
náttúrulega heillandi leið, ekki síst 
vegna allra sagnanna, ferðalýs-
inga og þjóðsagna, sem henni 
tengjast. Þær auka áhugann á að 
skoða svæðið betur, sem er mest-
megnis grjótlendi.“

Gangan tók alls tíu tíma, frá Sel-
vogi til Hafnarfjarðar, og viður-
kennir Anna, sem er að eigin sögn 
engin sérstök göngumanneskja, að 

hafa verið orðin svolítið lúin þegar 
á leiðarenda var komið. Enda var 
þá klukkan líka orðin rúmlega ell-
efu á laugardagskvöldi.

Anna segist til allrar hamingju 

hafa verið vel búin undir ferðina, 
með bakpoka, skjólfatnað, nesti, 
góða skó, kortið og gps-tækið góða, 
sem hún var að nota í fyrsta sinn.

Skemmtilegar sögur 
tengjast Selvogsgötu

Icelandair hefur áætlunarflug 
til Toronto í Kanada næsta vor.

Icelandair hefur ákveðið að hefja 
beint áætlunarflug milli Íslands 
og  Toronto næsta vor. 

Flugfélagið mun halda áfram 
reglulegu flugi til Halifax og 
skoðar möguleika á flugi til 
Montreal, Winnipeg, Ottawa og St. John´s í Kanada. 
Þessar breytingar komu í kjölfar samnings um 
gagnkvæm flugréttindi milli Kanada og Íslands. 

Stefnt er á flug milli Íslands og Toronto allan ársins 
hring, fimm til sjö sinnum í viku. Flugtími er svipaður 
og til Baltimore/Washington; fimm og hálf klukku-
stund.

Reglulegt flug til 
Toronto næsta vor 

frá18.400
Vika í Þýskalandi

kr. - ótakmarkaður akstur, 
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald 
og skattar.

VW Fox eða sambærilegur

522 44 00 • www.hertz.is

Bókaðu bílinn heima
- og fáðu 500 Vildarpunkta
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Verð kr. 49.990
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna í 
stúdíóíbúð á Principito eða Timor Sol í 
viku. Aukavika kr. 15.000.
Brottför 15. ágúst kr. 5.000 aukalega.

Frábært verð – síðustu sætin

Verð kr.39.990
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 
2 börn í íbúð á Principito eða Timor Sol í 
viku. Aukavika kr. 15.000.
Brottför 15. ágúst kr. 5.000 aukalega.

Frábært tilboð til Costa del 
Sol á síðustu sætunum í 

ágúst.

Njóttu lífsins á þessum
vinsæla áfangastað við

góðan aðbúnað. Bjóðum
takmarkaðan fjölda íbúða á 
tveimur af okkar vinsælustu 
gististöðum, Timor Sol og

Principito Sol á
frábærum kjörum.  Skelltu 

þér til Costa del Sol og njóttu 
lífsins á einum af vinsælustu 

gististöðum Heimsferða.

Costa del Sol
15. eða 22. ágúst

frá kr. 39.990

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu
KOMATSU PC16-HS
og PC18-HS

Frábært verð!
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SKÓLAR &
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& FERÐIR

HÚSNÆÐI



ATVINNA

TILKYNNINGAR

Suðurgata 48
Keflavík
GÓÐ KAUP

Stærð: 129,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 18.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Gott  parhús  í  hjarta  Keflavíkur.  Héðan  er  stutt  í  alla  þjónustu,  skóla  og  leikskóla.  Skjólsæll  garður  fylgir
eigninni.  Mjög rúmgóð herbergi eru á efri  hæð. Flísalögð snyrting á neðri  hæð og gott baðherbergi á efri
hæð. Svalir  útaf  hjónaherbergi.  Eldhús með ljósum innréttingum og góðu vinnuplássi.  Tvöföld stofa með
útgengi í garðinn. Húsið stendur við rólega einstefnugötu. GÓÐ FYRSTU KAUP !

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Opið
Hús

FIMMTUDAG 26.JÚLÍ KL. 18:00-18:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

893-6001

848-8718

861-2743

Auglýsingasími

– Mest lesið



Matreiðslumaður/Kokkur
Salatbarinn Hótel Cabin óskar eftir að 

ráða matreiðslumann eða kokk í 
sumarvinnu.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. 

Ráðningartíminn er 4 – 5 vikur.

Nánari upplýsingar veitir Jóna eða 
Jóhann í síma 511-6030

Salatbarinn Hótel Cabin

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI KL. 20 - 21

F
ru

m

Fjarðargötu 19

Í einkasölu falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð í
mjög góðu fjölbýli í Breiðholtinu.  Eldhús nýlega
endurnýjað. Íbúðin er 95 fm auk þvottahúss í
kjallara.  stutt í skóla og leikskóla. Verð 19,9 millj.

Elías Magnússon á bjöllu - íbúð 0203.

VESTURBERG 8 - BREIÐHOLTI

Vorum að fá í einkasölu mjög góða, 120 fm íbúð á
frábærum stað í Setberginu. Gott skipulag á íbúð.
Örstutt í skóla, leikskóla og verslun. Verð 26,9 millj.

Ásta Eyjólfsdóttir á bjöllu - íbúð 0102.

TRAÐARBERG 5 - HAFNARFIRÐI

OPIÐ HÚS MILLI KL 18 OG 19.
REYKÁS 33 – 110 RVK.

Góð 4-5 herb. íbúð, hæð og ris 140,2 fm á 3. hæð
með miklu útsýni yfir Rauðavatn og upp til fjalla.
Íbúðin er vel skipulögð með fallegum innréttingum og
gólfefnum. Yfirbyggðar svalir. Verð 33,5 millj.
Bjalla merkt Gunnar og Margrét.

Margrét tekur á móti gestum.
Nánari upplýsingar gefur 

Þóra Þrastardóttir sölufulltrúi
Akkurat ehf. 822 2225

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

118.5 fm 3ja til 4ra herb.
íbúð. Laus við samning.
Rólegur stigagangur. Út-
sýni yfir borgina, út á sjó
og til fjalla, horfir yfir golfvöllinn. Verð 33,9 millj.

Jón Guðmann býður ykkur velkomin.
Upplýsingar hjá Guðnýju í gsm 821-6610

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Opið hús í dag miðvikudag kl 18:00 – 18:30 
Kristnibraut 8, 3. hæð til hægri, lyfta

Fr
u

m

Auglýsingasími

– Mest lesið



„Ég hef lært að það þarf ekki 
skurðaðgerðir eða vesen til að 

láta fólk líta stórvel út.“

Flugslys í Frakklandi

„Ég skil bara ekki hvernig þetta gat 
gerst,“ segir Kolbrún Bergþórsdótt-
ir hlæjandi þegar fimmtugsafmæl-
ið er nefnt. „Þetta kom mér alveg 
í opna skjöldu. Ég hef alltaf haldið 
að maður ætti að verða svo vitur og 
yfirvegaður og hafa skilning á öllu 
þegar maður kemst á þennan aldur 
en svo kemur í ljós að maður skilur 
ósköp fátt,“ bætir hún við.

Kolbrún segir að þrátt fyrir að vera 
skelfingu lostin sé hún alveg ákveð-
in í því að eyða seinni hluta ævinn-
ar betur en þeim fyrri. „Mér hefur 
verið sagt af konu sem sér í gegnum 
holt og hæðir að ég muni ná níræðis-
aldri. Allt sem hún hefur sagt fram 
að þessu hefur staðist þannig að ég á 
nógan tíma eftir,“ segir Kolbrún full 
af jákvæðni. 

Spurð hvernig hún ætli að eyða 
afmælisdeginum segir Kolbrún: 
„Samkvæmt plani átti ég að vera í 
fríi þessa viku en ég breytti plan-
inu. Ég er bara þannig gerð að mér 
fannst eitthvað óeðlilegt við að ég 
væri í fríi á afmælinu mínu af því 
mér finnst gaman að vinna og vinn-
an hefur alltaf skipt mig máli. Þess 
vegna fannst mér ómögulegt að eyða 
fimmtugsafmælisdeginum mínum í 
að gera ekki neitt. Það bara fannst 
mér ekki passa.“ Þótt hún verði í 
vinnunni í dag stefnir Kolbrún þó að 
því að fá sér eitthvað gott að borða í 
hádeginu og dekra aðeins við sjálfa 
sig. „Svo fæ ég mér kannski tvö til 
þrjú rauðvínsglös í kvöld,“ segir 
hún og hlær en veisluna ætlar hún 
að halda síðar. 

„Það var alveg frábært þegar ég 
varð fertug,“ segir Kolbrún, spurð 
um besta afmælisdaginn sinn. „Það 
var svo skemmtileg veisla með af-
skaplega skemmtilegu fólki og var 
skemmtilegasta afmæli sem ég hef 
átt. Jón Baldvin hélt ræðu og Hall-
grímur Helgason flutti ljóðabálk 
sem hann samdi sérstaklega um 
mig. Það er voðalega gaman þegar 
það er samið um mann ljóð og sér-
staklega af alvöru skáldum,“ segir 
Kolbrún.

40 ára afmæli
Snorri

Sigurfinnsson
Hlaðavöllum 12, Selfossi, 

er fertugur í dag.

Eiginmaður minn og faðir okkar,

Sigurður Guðni Björnsson
frá Viðey,

lést á Landspítalanum þann 22. júlí.

Randíður Vigfúsdóttir
Helga Sigurðardóttir
Björn Ingi Sigurðsson
Vigfús Sigurðsson
Mark Duffield
Þór Sigurðsson

Okkar ástkæra,

Sigfríður Eiríksdóttir
Útgarði 7, Egilsstöðum,

lést sunnudaginn 22. júlí 2007 á fjórðungssjúkrahúsinu
í Neskaupstað.

Björn Garðarsson
Eiríkur Björnsson                 Lena Reynisdóttir
Kristín Björnsdóttir             Björn Guðmundsson
Guðbjörg Friðriksdóttir       Haukur Stefánsson
Hjörtur Friðriksson              Hulda Jakobsdóttir

                og aðrir aðstandendur.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tendamóðir og amma,

Jóna Friðfinnsdóttir
Kristnibraut 6, Reykjavík,

sem lést á Krabbameinsdeild Landspítalans við
Hringbraut miðvikudaginn 18. júlí síðastliðinn, verð-
ur jarðsungin frá Bústaðakirkju föstudaginn 27. júlí
klukkan 11. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélagið.

Jóhannes B. Long
Berglind Long
Íris Long Guðmundur Guðjónsson
Helen Long Jón Ingi Hilmarsson
og barnabörn.

Guðbjörg Ásmundsdóttir
Dvalarheimili aldraðra, Borgarnesi, áður
Borgarbraut 45,

sem lést fimmtudaginn 19. júlí, verður jarðsungin frá
Borgarneskirkju laugardaginn 28. júlí kl. 14.00. Þeim
sem vilja minnast hennar er bent á Dvalarheimili
aldraðra, Borgarnesi.

Sólveig Ólafsdóttir
Þórður Ólafsson
Jón R. Rósant
Ásmundur Ólafsson
Brynja Ólafsdóttir
Einar Ólafsson
Ólafur Ingi Ólafsson
Ragnheiður Ólafsdóttir
Guðmundur Ólafsson
Hólmfríður Ólafsdóttir
og fjölskyldur.

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson





m daginn var ég 
stödd í matarboði 
þar sem gestum var 
falið það verkefni 
að telja upp nokkra 
u p p á h a l d s h l u t i 
sína. Þar var ekki 

átt við efnislega 
hluti, heldur tónlist, 

bók, kvikmynd og orð, 
svo eitthvað sé nefnt. Þetta olli 
mér heilmiklum heilabrotum. 
Þegar ég fór úr matarboðinu, með 
brotinn heila, hafði ég ekki enn 
komist að niðurstöðu. Skömmu 
síðar datt ég inn á sjónvarps-
stöð þar sem verið var að sýna 
brot úr þáttunum The Newlywed 
Game, sem hófu göngu sína á 
sjöunda áratugnum í Bandaríkj-

unum. Þar svara pör spurningum 
maka sinn. Til að fyrirbyggja að 
ég stæði á gati ef ég lenti í þeim 
aðstæðum (þó að nú eigi ég erfitt 
með að muna af hverju ég hélt 
að ég myndi lenda í fjörutíu ára 
gömlum þætti) tók ég stöðutékk 
á sambýlingnum: uppáhaldslitur, 
matur og þar fram eftir götunum. 
Þegar spurningarnar beindust að 
mér gat ég ekki lengur svarað. 

Ég hef uppgötvað að ég virð-
ist ekki lengur eiga mér neitt 
uppáhalds. Ef mér væri gert að 
fylla út síðu í bekkjarfélagabók-
unum gömlu, sem gengu alltaf 
um skólastofuna í nestistímum, 
gæti ég mögulega skrifað niður 
afmælisdaginn minn og nöfn for-
eldra. Hitt yrði tómt. 

Kannski ætti ég ekkert að 
kvarta um uppáhaldsleysi. Ég 
man að minnsta kosti að það 
þjakaði mig dálítið hérna í denn. 
Ég fékk alltaf samviskubit gagn-
vart böngsunum sem voru ekki 
uppáhalds, svo oftar en ekki 
enduðu þeir allir uppi í rúmi hjá 
mér. En æfingin skapar meistar-
ann, og ég sé að ég þarf að fara 
að leita þessar ótrúlega fyndnu 
bekkjarvinabækur uppi á ný. Þó 
að það sé erfiðara en að segja 
það að krýna einhvern matarrétt 
eða geisladisk uppáhaldskrón-
unni. Ætli ég neyðist bara ekki 
til búa til einhvers konar skema 
þar sem orðin angurværð, dala-
læða og belja geta skipt með sér 
uppáhaldshásætinu.
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VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

HEIMSFRUMSÝND MEÐ
ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ

11.
HVER

VINNUR!



Gunnar Ó. Kvaran gaf á dög-
unum út sinn fyrsta geisla-
disk, Sælureit. Uppistaðan 
eru frumsamin lög eftir 
Gunnar sem hann syngur og 
leikur undir á harmonikku. 

„Barnabarnið mitt, hún Unnur Líf 
Kvaran sem er tólf ára á einn texta 
sem mér þykir afskaplega vænt 
um,“ segir Gunnar Ó. Kvaran sem 
gaf nýverið út geislaplötuna Sælu-
reit. „Það kom þannig til að hún 
vann til verðlauna í skólanum 
sínum fyrir ljóð sem hún samdi. 
Þegar ég heyrði ljóðið stóðst ég 
ekki mátið og samdi smá lag við 
það.“  Þetta er fyrsta platan sem 
Gunnar gefur út. Hann er orðinn 
sextugur og fannst kominn tími til 
að gefa tónlistina sína út fyrst hann 
átti hana í handraðanum. Á plöt-
unni eru níu frumsamin lög eftir 
Gunnar við texta eftir Bjarna Jóns-

son fyrir utan fyrrgreint ljóð 
Unnar, barnabarns Gunnars. Auk 
þeirrra eru fjögur lög eftir aðra.

Þó að þetta sé fyrsta platan sem 
Gunnar gefur út hefur hann starfað 
við tónlist í um fjörutíu ár. „Ég hef 
verið að spila alla ævi. Ég spilaði 
meðal annars með Örnum á Glaum-
bæ og í Sigtúni við Austurvöll. Þar 
var ég með hljómsveit sem var 
kennd við mig.“

Gunnar syngur þau lög sem eru 
sungin á disknum og leikur undir á 
harmonikku. Hann segir þó að þetta 
sé ekki hefðbundin harmonikkutón-
list. Auk nikkunnar er leikið á ýmis 
önnur hljófæri auk þess sem Gunn-
ar vann með tölvuhljóð.

Gunnari Ó. Kvaran er oft ruglað 
saman við nafna hans og frænda, 
Gunnar Kvaran sellóleikara. „Við 
erum orðnir alltof margir með 
þetta nafn, sjö eða átta. Þess vegna 
auðkenni ég mig með Ó-inu. Annars 
nota ég aldrei millinafnið.“ 

Barokkfiðluleikarinn Kati Debretz-
eni heldur stórtónleika í Skálholts-
kirkju í kvöld klukkan átta. Bach-
sveitin í Skálholti leikur prógramm 
tileinkað tónskáldinu Domenico 
Scarlatti undir stjórn Kati sem 
hefur hlotið mikla athygli fyrir 
túlkun sína á barokktónlist. Liðin 
eru 250 ár frá andláti Scarlattis og 
mun Bach-sveitin halda upp á það í 
kvöld með efnisskrá helgaðri verk-

um hans og föður hans, Aless-
andros.

Kati verður einungis stödd á 
Íslandi í fáeina daga en að loknum 
tónleikunum heldur hún í tónleika-
ferðalag um Evrópu ásamt hinum 
margrómaða Sir John Eliot Gardin-
er, English Baroque Soloists og 
Montiverdi-kórnum og munu þau 
flytja ýmis verk eftir Bach-fjöl-
skylduna.

Stórtónleikar í 
Skálholtskirkju

10.000
AFSLÁTTUR

kr.

10.000
AFSLÁTTUR

kr.

6.000
AFSLÁTTUR

kr.

FYRSTIR KOMA, 

FYRSTIR FÁ

Hvaða áhrif hafa skattalækkanir á verðmætasköpun þjóðarinnar?

Getur Ísland orðið fjármálamiðstöð með því að lækka skatta á fyrirtæki?

Hversu mikið geta kjör almennings batnað með skattalækkunum?

Hver var reynslan af skattalækkunum á Íslandi 1991-2007?

Dagskrá:
Geir H. Haarde forsætisráðherra: Setningarávarp
Edward C. Prescott, Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði: Labor and Taxes
Dr. Daniel Mitchell: The Nordic Tiger—Iceland
Pierre Bessard: Tax Competition—The Swiss Example
Jón Þór Sturluson og Birgir Þór Runólfsson: Umsagnir
Spurningar og svör
Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra: Lokaorð

Öllum opin – ókeypis aðgangur
Nánari upplýsingar: www.skattamal.is

Pierre Bessard Björgvin G. Sigurðsson Daniel Mithcell Geir H. Haarde Edward C. Prescott

Skattalækkanir til kjarabóta
Ráðstefna Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands með Nóbelsverðlaunahafanum 

Edward C. Prescott í Þjóðminjasafninu fimmtudaginn 26. júlí kl. 16.00

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is

Rafstöðvar
Bensín- og díselrafstöðvar
í stærðum 2,5 kW -4,2 kW.

HAGSTÆTT VERÐ



Eins og fram kom í Frétta-
blaðinu í gær bauð Garðar 
Thór Cortes til veislu á 
veitingastaðnum Vanilla í 
Lundúnaborg í gær í tilefni 
af útkomu nýrrar smáskífu. 
Um er að ræða endurgerð á 
gamla A-Ha laginu Hunting 
High And Low en smá-
skífunni er ætlað að koma 
stóru plötu Garðars aftur í 
toppsæti klassíska listans í 
Bretlandi. 

Ýmis þekkt andlit úr skemmtana-
lífi borgarinnar litu við og ber 
þar helst að nefna tískuhönnuðinn 
Karen Millen. Auk þess var Jenny 
Frost, meðlimur stúlknasveitar-
innar Atomic Kitten, á svæðinu 
en hún tilkynnti í mars síðastliðn-
um að hún ætti von á sínu fyrsta 
barni.

Leikkonan Lindsay Lohan á ekki sjö 
dagana sæla þessa dagana. Hún var 
handtekin fyrir ölvunarakstur í maí 
síðastliðnum eftir að hún lenti í árekstri 
á blæjubílnum sínum. Hún fór í áfengis- 
og fíkniefnameðferð í kjölfarið, þaðan 
sem hún var send heim fyrir skemmstu. 
Nú hefur sagan endurtekið sig því 
Lohan var handtekin í Santa Monica 
fyrir ölvunarakstur snemma í gærmorg-
un, aðeins ellefu dögum eftir að hún 
lauk meðferðinni sem stóð í sex vikur.

Lohan fagnaði 21 árs afmælisdegi 
sínum innan veggja meðferðarheimilis-
ins en í vikunni bárust fréttir af því að 
hún hefði blandað vodka út í orkudrykk-
inn sinn þegar enginn sá til. Samkvæmt 
lögum í Bandaríkjunum er einstaklingum 
undir 21 árs aldri óheimilt að neyta 

áfengis. Það gerir það að verkum að 
hún braut þá að minnsta kosti ekki lög 
með drykkjunni í þetta skiptið.

Sagan segir að leikkonan hafi 
einnig haft kókaín í fórum sínum á 
þriðjudag og að áfengismagnið í 
blóði hennar hafi verið rúmum 
þriðjungi hærra en leyfilegt er. 
Henni var þó sleppt gegn 25.000 
dollara tryggingu sem jafngildir 
1,5 milljónum íslenskra króna.

Lindsay aftur ölvuð undir stýri

Plötusnúðurinn Alex Anderson 
kemur fram á klúbbakvöldum 
Flex Music á Akureyri og í Reykja-
vík um verslunarmannahelgina. 
Anderson, sem er þekktur fyrir 
fjölbreytilegan stíl sinn, hefur 
farið á kostum á nokkrum af 
stærstu klúbbum heims í Banda-
ríkjunum, Asíu og á Ibiza. Einnig 
hefur hann verið plötusnúður á 
helstu klúbbunum í London.

Anderson spilar í Sjallanum 3. 
ágúst og kvöldið eftir á Nasa. 
Engin forsala verður á aðgöngu-
miðum heldur verða miðar ein-
göngu seldir við innganginn. Miða-
verð er 1.500 krónur.

Alex þeytir 
skífum

Fundaaðstaða
Smáréttahlaðborð

Konfektkökur
Smurt brauð

Auglýsingasími

– Mest lesið





Eflaust búast fæstir tónleikagest-
ir Airwaves-hátíðarinnar við að 
sjá þekktan tískuhönnuð á einu 
sviðinu en sú verður nú samt raun-
in. Það er hann Henrik Vibskov, 
danski tískuhönnuðurinn, sem 
kemur fram ásamt danska tónlist-
armanninum Trentemöller en 
Vibskov sér um trommuleik á tón-
leikunum.

Hönnuðurinn hefur í rauninni 
stundað trommuleik lengur en 
fatahönnun, en hann var einungis 
tíu ára þegar bróðir hans kenndi 
honum á trommur. Hann hefur 
leikið undir á alls tíu plötum 
með ýmsum tónlistarmönnum og 
nú síðast á plötu Trentemöllers, 
The Last Resort. Auk þess er 

hinn fjöl-
hæfi Vib-
skov ágæt-

ur breikari 
og hefur unnið 
til verðlauna á 
því sviði. Hann 
hefur áður 

komið til Íslands og nú síðast í 
fyrra þegar hann hélt listasýningu 
í versluninni KronKron en þar 
fást einnig föt eftir hann. Þá bjó 
þessi fjölhæfi listamaður til 
skemmtilegan skúlptúr úr bleik-
um kartöflum eins og sést á með-
fylgjandi mynd. 

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

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

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

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

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

16

10
14

16
14
14

16
16
12

DEATH PROOF kl. 8 - 10.15
1408 kl. 8 - 10
EVAN ALMIGHTY kl.  6
DIE HARD 4.0 kl. 5.40

16
16

14

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

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

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTN

NÚ VERÐUR ALLT GEFIÐ Í BOTN

BYGGÐ Á SÖGU STEPHEN KING

NÝJASTA MEISTARAVERK

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

"GEGGJAÐUR STÍLL... 
STERK OG BRÁÐSKEMMTILEG

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

"GEGGJAÐUR STÍLL... 
STERK OG BRÁÐSKEMMTILEG

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

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

“HELVÍTI FLOTTUR 
HOLLUSTUEIÐUR”

- T.S.K - BLAÐIÐ

“HELVÍTI FLOTTUR 
HOLLUSTUEIÐUR”

- T.S.K - BLAÐIÐ

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

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Sími: 553 2075

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

SHREK, Fíóna, Stígvélaði 
kötturinn og Asninn eru 

mætt aftur í skemmtilegasta 
ævintýri allra tíma

ÁLFABAKKA

DIGITAL

KRINGLUNNI

VIP

KEFLAVÍK

AKUREYRI

www.SAMbio.is 575 8900

BLIND DATING kl. 8 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

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

OCEAN´S 13 kl. 10:10 7

GEORGIA RULES kl. 5:30 - 8 - 10:30 7

HARRY POTTER 5 kl. 5:20 - 8 - 10:40 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

SHREK 3 M/- Ensku TAL kl. 8 L

PIRATES 3 kl .10 10 HARRY POTTER 5 kl. 6 - 9 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

BLIND DATING kl. 8 L

DIE HARD 4 kl. 10 14

GEORGIA RULES kl. 8 - 10 7

HARRY POTTER 5 kl. 6 - 9 10

SHREK 3 M/- ÍSL TAL kl. 6 L

GEORGIA RULES kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 7

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

HARRY POTTER 5 kl. 2 - 5 - 8 10

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

Hljómsveitin Benni Hemm 
Hemm er þessa stundina á 
tónleikaferðlagi um Banda-
ríkin. Gengið hefur á ýmsu 
eins og við er að búast 
þegar ellefu manna sveit 
leggur land undir fót. 

„Við erum búnir með svona meiri-
hlutann af tónleikaferðalaginu 
okkar. Við byrjuðum í New York í 
byrjun mánaðarins en erum núna 
að slaka á í New Orleans,“ sagði 
Benni þegar Fréttablaðið náði tali 
af honum. Hljómsveitin hafði þá 
spilað á þrettán tónleikum frá 
fimmta júlí. Fyrstu tónleikarnir 
fóru fram í New York eins og áður 
segir en þeir fóru fram á staðnum 
Mercury Lounge, sem er einn 
þekktasti og svalasti tónleikastað-
ur borgarinnar. Þaðan hefur leið-
in legið í gegnum borgir á borð 
við Chicago, Minneapolis, San 
Francisco, Los Angeles og Hous-
ton.

Tónleikar Benna Hemm Hemm 
hafa verið mjög vel sóttir fyrir 
utan nokkar undantekningar. „Í 
Portland, þar sem The Polyphonic 
Spree voru að spila í næsta húsi, 
voru til dæmis ekki mjög margir. 
En í Seattle vorum við að spila á 
frábærum 400 manna stað sem 
var alveg pakkaður.“ 

Eftir tónleika sína í Los Angeles 
hélt hljómsveitin Black Lips eins 

konar leynigigg sem fáir vissu af. 
Á heimasíðu Benna Hemm Hemm 
má lesa að þar hafi „einhver mjög 
fræg leikkona sem leikur í mjög 
frægum sjónvarpsþáttum“ verið í 
sleik við vinkonu sína á dansgólf-
inu. Benni vill þó ekkert fara 
nánar út í þá sálma.

Sveitin lenti líka í leiðinda atviki 
í byrjun ferðarinnar. Benni hafði 
verið búinn að bóka og borga rútu 
sem átti að hýsa sveitina og flytja 
út allan túrinn en þegar á hólminn 

var komið var rútan ekki á staðn-
um og fyrirtækið sem Benni hafði 
skipt við reyndist ekki til. „Þetta 
var bara eins og í einhverjum 
lélegum krimma. Við náðum samt 
að bjarga þessu fyrir horn og 
fengum nýja rútu með æðislegum 
bílstjóra þannig að okkur líður vel 
núna,“ útskýrir Benni og sér 
greinlega ekki eftir neinu. Nánar 
má lesa um ævintýri sveitarinnar 
á heimasíðunni bennihemmhemm.
com.

Vibskov trommar á Airwaves

Gríptu augnablikið og lifðu núna

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

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

Meistaradeildarboltar á aðeins 990 kr. 
fyrir Og1 viðskiptavini.

Hittu í mark



Fransk-kanadíska hljómsveitin 
Chalk Joke og hin alíslenska 
Campfire Backtracks spila á tón-
leikum á Kaffihúsinu Hljómalind 
í kvöld. 

Hljómsveitirnar spila báðar 
beiglaða þjóðlagatónlist eða 
Freaky Folk. „Pierre í Chalk Joke 
er fékk þá hugmynd að við héld-
um saman tónleika þegar hann sá 
okkur spila á Airwaves í fyrra.“ 
segir Markús Bjarnason úr Camp-
fire Backtracks. „Við völdum að 
spila á Hljómalind því staðurinn 
er nógu lítill til að bera alveg 
órafmagnaða tónleika.“

Pierre tók fyrir stuttu þátt í 
listahátíðinni Díónýsíu og stóð 
meðal annars fyrir stomp tónleik-
um í kirkjunni á Borgarfirði 

Eystri með fólki þaðan. Tónleik-
arnir hefjast kl. 20 og er ókeypis 
inn.  

Alveg órafmagnað
Britney Spears kom stórfurðulega fram í 
einkaviðtali við bandaríska blaðið OK! 
Magazine. Samkvæmt heimildum Tmz.
com voru skapsveiflur stjörnunnar jafn-
margar og ferðir hennar á salernið. 
Hún ku hafa látið í ljós einhvers konar 
ofsóknaræði í viðtalinu, og óttaðist á 
tímabili að þakið myndi hrynja. Í mynda-
töku fyrir blaðið virtist Britney í litlu 
sambandi við raunveruleikann, og 
segir heimildamaðurinn að myndirn-
ar séu svo slæmar, að væru þær birt-
ar myndu þær „eyðileggja feril 
hennar“. Stjarnan ku hafa afþakkað 
hjálp hárgreiðslu- og förðunarfag-
manna sem OK! mætti með á stað-
inn, og lét „druslulegar vinkonur 
sínar“ í staðinn sjá um förðun og 
stíliseringu, samkvæmt heimildar-
manninum. Þar að auki mun Britn-
ey hafi notað fokdýran Chanel-kjól 

til að hreinsa hundaskít af gólfinu, og þurrkað 
sér um hendur á mörg þúsund dala Gucci kjól. 

Að því er Tmz.com greindi frá á mánudaginn 
höfðu útgefendur OK! fundað til að ákveða 
hvort blaðið myndi greina frá raunveruleg-
um atburðum, eða hagræða sannleikanum til 
að vernda poppprinsessuna. Í gær tilkynnti 

ritstjóri OK! blaðmanni Tmz.com að þegar 
blaðið kemur út, myndi það „segja sann-
leikann“. Ritstjórinn sagði einnig að blaðið 

hefði varið „átakanlegum degi með 
Britney Spears“, og orðið vitni að 
„hrópi á hjálp sem muni fá á og 
hryggja lesendur“. Viðtalið mun 
birtast í næsta tölublaði OK!, sem 
kemur út á föstudaginn. 

Britney hrópar á hjálp í OK!

Faldo Series 
Iceland Championship
31. júlí - 1. ágúst 2007 Grafarholtsvelli

Flokkur                       Fæðingarár
  21 árs og yngri bæði kyn  ´86-´88
  18 ára piltar                   ´89
  17 ára piltar                   ´90
  16 ára drengir                 ´91
  15 ára og yngri drengir  ´92
  18 ára og yngri stúlkur  ´89

Teigur
  Hvítur/Blár
  Hvítur
  Hvítur
  Hvítur
  Hvítur
  Blár

Forgjafarlágmörk
7
8
9
10

  11
  15

Faldo Series er unglingamót sem hófst að frumkvæði Nicks Faldo árið 1996 og er nú orðið aðalvettvangur
fyrir unga afrekskylfinga í Bretlandi og Asíu. Margir af bestu áhuga- og atvinnumönnum dagsins í dag hafa 
keppt í mótaröðinni og þeir sem skara fram úr hafa komist í Team Faldo, æfingahóp sem nýtur 
persónulegrar leiðsagnar Nick Faldo. Nú hefur Golfklúbbur Reykjavíkur samið við stjórnendur Faldo Series
um að halda mótið næstu þrjú árin og er von Golfklúbbsins að Íslendingar geti átt fulltrúa í Team Faldo
á komandi árum.

Leiknar verða 36 holur fyrri daginn og 18 þann seinni. 
Leikfyrirkomulag mótsins er höggleikur án forgjafar.
Þeir sem hafa þátttökurétt eru kylfingar fæddir 1986 eða síðar með forgjafartakmörkun.

Veitt verða verðlaun fyrir þrjú efstu sætin í hverjum flokki en sigurvegarar í hverjum flokki taka þátt í:
Faldo Series Grand Final sem fer fram í Bretlandi síðar á þessu ári.

Mótsgjald er 5.000 kr.  Skráning er hafin í síma 585 0210 og lýkur fimmtudaginn 26. júlí kl. 16:00.
Hámarksþátttaka eru 90 keppendur.

EKKI ER HÆGT AÐ SKRÁ SIG Á MÓTIÐ Á GOLF.IS.

Æfingahringir fyrir mótið eru frá þriðjudeginum 24. júlí til föstudagsins 27. júlí og þarf að panta rástíma 
á golf.is eða í síma 585 0210.



Fer af fullum krafti í návígi við Ronaldinho

 Gunnar Heiðar Þorvalds-
son kannast ekkert við meintan 
áhuga þýska 1. deildarliðsins 
Borussia Mönchengladbach á sér. 
Kicker hélt því fram í gær að 
Gunnar væri orðinn ósáttur hjá 
Hannover en þrátt fyrir að viður-

kenna að tímarnir hafi verið erfið-
ir í byrjun horfir Gunnar björtum 
augum fram á veginn.

„Þetta hefur verið smá mótstaða 
frá fyrsta degi. Þjálfarinn sem 
keypti mig var rekinn og ég þurfti 
því að sanna mig alveg upp á nýtt. 
Þá byrjaði meiðslasagan og ég átti 
því erfitt með að sýna mitt rétta 
andlit,“ sagði Gunnar. Framherj-
inn hefur þó aldrei hugsað sér til 
hreyfings.

„Nei en ég skil þjálfarann að 
hafa keypt fleiri framherja til liðs-
ins. Ég veit að ég er spurningar-
merki í hans augum en ég er kom-
inn í frábært form og vonandi held 
ég áfram að raða inn mörkum í 
Þýskalandi, hvort sem það verði 
hjá Hannover eða annars staðar,“ 
sagði Gunnar Heiðar. Þjálfari liðs-
ins hefur ekki enn rætt við hann 
um hlutverk hans á komandi tíma-
bili.

Ég kem alveg af fjöllum
 Darri Hilmarsson, 

framherjinn ungi hjá KR, verður 
áfram í Vesturbænum á næsta 
tímabili. Darri hafði hug á því að 
reyna fyrir sér hjá háskóla í 
Bandaríkjunum en hefur nú 
ákveðið að stunda nám sitt í HR.

Þetta eru mikil gleðitíðindi 
fyrir lið KR því Darri hefur 
spilað stórt hlutverk í Frosta-
skjólinu síðustu tvö ár og stóð sig 
afar vel í úrslitakeppninni á 
síðasta tímabili. Þá skoraði hann 
7,3 stig að meðaltali í leik og hirti 
3,4 fráköst. Þá var hann með 43 
prósenta þriggja stiga nýtingu.

Darri er aðeins tvítugur að 
aldri og hefur leikið tuttugu leiki 
með drengja- og unglingalandslið-
um Íslands og var enn fremur 
valinn sá leikmaður hjá KR sem 
sýndi mestar framfarir á síðasta 
tímabili.

Darri áfram hjá 
KR næsta vetur

 VIKING skófatnaður

heldur fótunum þurrum!

 Valsmönnum mistókst að 
hirða toppsætið af FH eftir 4-2 tap 
gegn Fylki í gær. Fyrri hálfleikur 
var opinn og fjörugur á blautum 
Laugardalsvellinum og bæði lið 
fengu ágæt færi áður en Peter 
Gravesen kom Fylki yfir úr 
vítaspyrnu. Kjartan braut þá á 
Alberti Brynjari sem hafði 
sparkað boltanum í átt að 
hornfánanum en Gravesen lét 
mótmæli Valsmanna sem vind um 
eyru þjóta og skoraði örugglega.

Tæpri mínútu síðar jafnaði 
Daníel Hjaltason metin með 
laglegu skoti eftir að hafa leikið á 
varnarmenn Fylkis eftir góða 
sókn. Valsmenn áttu margar slíkar 
í fyrri hálfleiknum og eftir að hafa 
skotið í stöngina tróð Helgi 
Sigurðsson boltanum yfir línuna 
eftir hornspyrnu og skoraði sitt 
áttunda mark í sumar.

Valur Fannar skoraði fjórða 
mark sitt í sumar snemma í síðari 
hálfleik í þessum galopna leik en 
Valsmenn virtust hreinlega ekki 
mæta til leiks í síðari hálfleik. 
Þremur mínútum síðar skoraði 
Halldór Hilmisson skondið mark 
þegar hann hitti boltann illa en 
samt sem áður lak hann upp í sam-
skeytin og Fylkir þar með komið 
yfir. Frábær karakter hjá Fylkis-
mönnum að koma svo sterkir til 
baka.

Albert Brynjar kom boltanum 
svo í netið eftir að Fylkismenn 
löbbuðu í gegn Valsvörnina og 

endurkoman fullkomnuð. Vals-
menn sáu aldrei til sólar í síðari 
hálfleik og Fylkismenn gengu á 
lagið og unnu verðskuldaðan
sigur. 

Leifur Garðarsson, þjálfari 
Fylkis, var að vonum sáttur með 
sína menn í leikslok. „Þegar við 
stöndum saman erum við skruggu-
góðir. En við vorum jafnlélegir í 
síðasta leik og við vorum góðir í 
þessum þannig að við höldum 
okkur á jörðinni,“ sagði Leifur í 
viðtali á Sýn eftir leik. 

Kollegi hans hjá Val, Willum Þór 
Þórsson, sagði tíu mínútna kafla í 
síðari hálfleik gera útslagið í leikn-
um. „Þá fer liðið algjörlega úr jafn-
vægi og vörnin vissi ekki hvort 
hún væri að koma eða fara í fram-
haldinu. Því fór sem fór. En við 
áttum að klára þennan leik í fyrri 
hálfleik,“ sagði Willum.

Valsmenn hefðu getað hirt toppsætið af FH í Lands-
bankadeildinni gegn Fylki í gær en kolféllu á prófinu. 
Fylkismenn spiluðu frábærlega í síðari hálfleik.

Landsbankadeild karla



Fanndís Friðriksdóttir, 
17 ára stelpa úr Breiðabliki, skor-
aði öll þrjú mörk 19 ára landsliðs 
Íslands í úrslitakeppni Evrópu-
mótsins sem fram fer hér á landi 
og varð um leið markahæsti leik-
maður riðlakeppninnar.

Fanndís skoraði tvö mörk í 
lokaleiknum gegn Þjóðverjum 
sem eru núverandi Evrópumeist-
arar og afar líklegir kandidatar 
til þess að fara einnig alla leið í 
ár. Fanndís varð sú eina sem náði 
að skora hjá Þýskalandi í riðla-
keppninni en þýska liðið vann 
alla þrjá leiki sína með marka-
tölunni 7-2.

Fanndís skoraði fyrst með skoti 

fyrir utan teig gegn Dönum, svo 
eftir að hafa komist inn í send-
ingu varnarmanna Þjóðverja og 
loks eftir að hafa fengið laglega 
stungusendingu frá Lindu Rós 
Þorláksdóttur. Fanndís hafði 
aðeins leikið þrjá landsleiki fyrir 
mótið og þetta voru fyrstu mörk 
hennar fyrir 19 ára landsliðið.

Fjórir leikmenn hafa skorað 
tvö mörk í keppninni og þær eiga 
allar eftir að spila leiki, undanúr-
slitaleik á fimmtudag og svo 
úrslitaleikinn komist þeirra lið 
alla leið. Þær sem eru einu marki 
á eftir Fanndísi eru Maren 
Mjelde og Ingvild Isaksen frá 
Noregi, Nadine Kessler frá 
Þýskalandi og Marie-Laure Delie 
frá Frakklandi. Þýskaland mætir 
Frakklandi í undanúrslitunum en 
England spilar við Noreg. 

Þess má geta að Fanndís hefur 
með þessu skorað 3 af 4 mörkum 
sem íslensk knattspyrnulandslið 
hafa skorað í lokakeppni stór-
móts. Kolbeinn Sigþórsson skor-
aði einmitt eina mark 17 ára 
landsliðs Íslands í EM í Belgíu í 
vor en það var í fyrsta sinn sem 
íslenskt landslið vinnur sér sæti í 
úrslitakeppni EM eða HM.

Markahæst í riðlakeppninni

 Íslandsmeistarar FH eru 
mættir til Færeyja þar sem þeir 
spila seinni leikinn við HB á 
Tórsvelli í forkeppni Meistara-
deildar Evrópu í kvöld. FH vann 
fyrri leikinn 4-1 og því í lykilstöðu 
að komast áfram í aðra umferð 
annað árið í röð.

Þetta er í níunda skiptið sem 
íslensk lið koma með tveggja 
marka mun eða meiri inn í seinni 
leikinn í Evrópukeppnum félags-
liða og í öll hin átta skiptin hafa 
íslensku liðin farið áfram í næstu 
umferð.

FH er aðeins fjórða liðið sem 
hefur náð þriggja marka forskoti 
eða meira eftir fyrri leikinn en hin 
voru Fram 1990, ÍA 1995 og Kefla-
vík 2005. Fram vann sænska liðið 
Djurgårdens 3-0 á heimavelli í 
fyrstu umferð Evrópukeppni 
bikarhafa 1990 og gerði síðan 1-1 
jafntefli í útileiknum. Skagamenn 
unnu báða leikina 3-0 gegn írska 
liðinu Shelbourne FC í forkeppni 
meistaradeildarinnar 1995 en sá 
fyrri var á útivelli. Keflavík vann 
síðan 4-0 útisigur á Etzella Ettel-
brück frá Lúxemborg í fyrri leik 
liðanna í forkeppni Evrópukeppni 
félagsliða 2005 og fylgdi því eftir 

með 2-0 sigri á heimavelli í seinni 
leiknum.

Komist FH áfram í kvöld mætir 
liðið Bate Borisov frá Hvíta-Rúss-
landi. Bate bar sigurorð af Apoel í 
síðari leik liðanna í gær, 3-0, og 
komst þar með óvænt áfram með 
þremur mörkum gegn tveimur.

-

Íslensk lið hafa aldrei 
klikkað í sömu stöðu

 Sænska knattspyrnu-
stjarnan Zlatan Ibrahimovic er 
búinn að samþykkja nýjan 
samning við ítölsku meistarana í 
Internazionale, sem gerir hann að 
einum allra launahæsta knatt-
spyrnumanni heims – ef undan 
eru skildir auglýsinga- og 
ímyndarsamningar.

Zlatan var með samning til 
2010 þar sem hann fékk um 490 
milljónir íslenskra króna fyrir 
tímabilið en nýi samningurinn 
hljóðar upp á 616 milljónir á ári, 
eftir skatt. Þetta gera 1,7 
milljónir í laun á dag. 

1,7 milljónir í 
laun á dag

Auglýsingasími

– Mest lesið



Bold hefur dáleiðandi áhrif

Ævintýralegar sælkerabúðir

Prófaðu ljúffenga ýsurétti á tilboði.

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

Tilboðsverð aðeins

1.090.-kr/kg

Tilboðið gildir út vikuna.

Ýsa í Toscanasósu.

Ýsa í Karrýkóríandersósu.

Ýsa í Humarkoníakssósu.



Opið mánudaga–föstudaga 8–18,
laugardaga 10–16 og sunnudaga 12–16

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is
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Harry Potter-æðið náði hámarki á 
föstudag þegar síðasta bókin um 
galdrastrákinn með gleraugun 
kom út. Vinkonurnar Elín Arna 
Ellertsdóttir og Inga Þóra 
Ingvarsdóttir gengu skrefinu 
lengra en flestir Potter-aðdáendur 
því þær fóru alla leið til Edinborg-
ar að kaupa bókina. „Ég er búin að 
vera mikill aðdáandi bókanna í 
mörg ár,“ segir Elín Arna. „Á þeim 
tíma hef ég kynnst mörgum í 
gegnum netið sem deila þessum 
áhuga. Margir af þessum vinum 
mínum hittust um allan heim í til-
efni af útkomu bókarinnar. Flestir 
hittust í Tennessee í Bandaríkjun-
um en við ákváðum að fara til 
Edinborgar líkt og margir breskir 
aðdáendur enda á Rowling heima í 
borginni. Eitt af því sem við gerð-
um var að fara á kaffihúsið sem er 
fyrir neðan veitingastaðinn þar 
sem Rowling skrifaði mikið í byrj-
un,“ segir Elín Arna, en búið er að 
loka veitingahúsinu sjálfu.

J. K. Rowling, höfundur bók-
anna, var í London þegar sala bók-
arinnar hófst. „Þegar síðasta bók 
kom út fór ég til London og beið 
þar í röðinni á Oxford Street, þá 
var Rowling hins vegar í Edinborg. 
Svo var þetta öfugt núna,“ segir 
Elín Arna og hlær. „Hún las reynd-

ar fyrsta kaflann úr bókinni í 
beinni útsendingu en við hlustuð-
um ekki á það, vorum allt of spennt 
til þess. Við fórum upp á háaloft 
hjá einni okkar þar sem við sátum 
og lásum þangað til bókin var búin. 
Fyrsta manneskjan kláraði klukk-
an sex að morgni en við Inga Þóra 
ekki fyrr en um ellefuleytið.“ 

Elín Arna segist vera fullkom-
lega sátt við bókina og endalokin 

þótt vissulega sé ljúfsárt að nú 
hafi ævintýrið tekið enda. „Mjög 
mikill partur af þessu var að geta 
sér til um endalokin. Auðvitað var 
gaman að sjá að maður hafði haft 
rétt fyrir sér að einhverju leyti. 
En þetta er ljúfsárt. Það verður 
aldrei önnur bók. Rowling hefur 
að minnsta kosti sagt það þótt við 
séum ekki alveg búin að gefa það 
upp á bátinn.“ 

Lásu Potter á háalofti í Edinborg

„Svona uppákomur eru væntan-
lega bara hendingar. Ég held ég 
hafi enga sérstaka spádómsgáfu,“ 
segir rithöfundurinn og blaðamað-
urinn Árni Þórarinsson sem sendi 
frá sér glæpasöguna Tíma nornar-
innar fyrir tveimur árum. Í henni 
segir frá hundshvarfi sem er óneit-
anlega líkt hinu svokallaða Lúkas-
armáli. „Ég hef lent í þessu áður. 
Glæpasagan virðist liggja á hleri 
með það sem er að gerast undir 
niðri í umhverfinu.“

Í bókinni hverfur kjölturakkinn 
Snúlli, sem er eina ást hjóna á 
Akureyri, í brekkunum kringum 
Akureyrarkirkju. Blaðamaður 
gerir hið dularfulla hvarf að blaða-
máli og í framhaldinu segist ung 

stúlka hafa bjargað 
hundinum úr klóm 
óknyttastráka sem voru 
í þann mund að henda 
honum í Pollinn. Síðar 
kemur í ljós að hundur-
inn „hvarf“ ekki og það 
voru engir óknytta-
strákar heldur stal unga 
stúlkan hundinum.

„Mér datt nú í hug 
þegar ég sá fréttina að 
þarna væri raunveru-
leikinn meiri skáld-
skapur en skáldskapur-
inn sjálfur,“ segir Árni 
og segist ekki hafa liðið eins og 
sjálfum Nostradamusi. „Þá myndi 
ég nú vilja sjá eitthvað merkilegra 

fyrir en svona sirk-
usatriði.“ Hann úti-
lokar ekki að norna-
tengingin hafi sitt að 
segja. „Það er líklega 
einhver álagamáttur í 
þessum bókstöfum þó 
ég ætli alls ekki að 
óska þess að aðrir 
alvarlegri hlutir í 
bókinni rætist. 
Reyndar var líkfund-
ur á haugunum á 
Akureyri í þessari 
sömu bók. Dekkjum 
var hlaðið ofan á líkið 

og kveikt í þeim. Um daginn var 
kveikt í dekkjum á þessum sömu 
haugum. Það vantaði bara líkið.“

Spáði fyrir um Lúkasarmálið af tilviljun

„Ég hlusta mestmegnis á X-ið, 
fyrir utan íþróttakjaftæðið í 
hádeginu, og rás tvö. Annars 
hlusta ég mjög mikið á Björk og 
Gus gus og svo Wulfgang, Skáta 
og nýja lagið hans Páls Óskars.“

Íslendi athafnamaðurinn Ármann 
Þorvaldsson, forstjóri Kaupþings 
Singer í London, prýddi nýlega 
síður breska slúðurtímaritsins 
OK! Ármann og Þórdís Edwald, 
eiginkona hans, voru á meðal gesta 
á árlegum galadansleik tónlistar-
mannsins Sir Eltons John sem 
haldinn var á búgarði hans og eig-
inmannsins á dögunum.

Galadansleikur Eltons ber yfir-
skriftina „White Tie & Tiara Ball“ 
og var nú haldinn níunda árið í 
röð. Galadansleikurinn er í raun 

fjáröflunarsamkoma fyrir góð-
gerðasamtök tónlistarmannsins 
sem berjast gegn útbreiðslu 
alnæmis. Það var því ekki ókeypis 
fyrir Ármann og Þórdísi að mæta 
á dansleikinn, ódýrustu miðarnir 
kostuðu þrjú þúsund pund eða um 
360 þúsund íslenskar krónur á 
manninn. Alls söfnuðust ríflega 
700 milljónir króna þetta kvöldið.

En þó að um góðgerðasamkomu 
sé að ræða er þetta fyrst og fremst 
stórt og mikið partí fyrir fræga 
fólkið. Það má vel sjá í umfjöllun 
tímaritsins OK! sem leggur heilar 
tuttugu síður undir atburðinn. Og 

það er gert vel við gestina í mat, 
drykk og skemmtiatriðum. Þema 
kvöldsins var Las Vegas og á mat-
seðlinum var meðal annars að 
finna nautafilet, gljáðan geitaost, 
túnfisk-sashimi, ferskan krabba 
og kornalinn kjúkling. Tom Jones 
og Shirley Bassey sungu fyrir 
gesti og að sjálfsögðu steig gest-
gjafinn líka á svið. Þá var haldið 
sérstakt fjáröflunaruppboð þar 
sem hæstbjóðendur gátu unnið 
ferð með Elton og eiginmanni hans 
til Afríku eða einkatennistíma hjá 
Roger Federer á heimili Eltons. 
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VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA SMF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

HEIMSFRUMSÝND MEÐ
ÍSLENSKU OG ENSKU TALI 27. JÚLÍ

11.
HVER

VINNUR!





Mér fannst gaman að ganga til 
prestsins. Frásagnirnar voru 

mér ekki framandi, enda hafði ég 
sótt sunnudagaskóla í marga 
vetur. Eftir fermingu hélt ég 
áfram að velta Guði fyrir mér en 
aldrei tókst mér samt að finna eirð 
í mínum beinum í messu. Æðiber-
ið lét á sér kræla við fyrstu tónun. 
Bekkjarsystir mín tók það til 
bragðs að bjóða mér með sér á 
samkomu hjá Ungu fólki með hlut-
verk. Mig langaði til að æla af leið-
indum þótt vissulega hafi aðeins 
bráð af mér þegar ungur maður 
lagði frá sér rafmagnsbassann til 
að tala tungum. Svonalagað var 
samt ekki fyrir mig.

liðu og ekki minnist ég þess 
að hafa velt því fyrir mér hver 
væri sóknarkirkjan mín fyrr en 
kom að því að ég vildi ganga í 
hjónaband. Að sjálfsögðu reyndist 
þó lítill vandi að komast að því og 
við hjónin játuðumst hvort öðru 
þar við hátíðlega athöfn. Síðar 
fæddist okkur sonur og hann 
létum við skíra í lítilli sveitakirkju 
norður í landi. Nú í vor fluttum við 
fjölskyldan í annað hverfi og voru 
stórfyrirtækin ekki lengi að fá 
veður af því, enda fylgjast for-
ráðamenn Húsasmiðjunnar og 
BYKO vel með búferlaflutningum 
landsmanna. Þeir ruku strax til og 
skrifuðu okkur bréf þar sem þeir 
óskuðu okkur til hamingju með 
nýju íbúðina og kynntu vöruval 
sitt fögrum orðum.

ljósi þess að í kirkjum landsins 
fara yfirleitt fram margar af 
merkilegustu athöfnunum í lífi 
okkar − þar giftumst við, skírum 
börnin okkar og kveðjum þá sem 
okkur þótti varið í − finnst mér 
merkilegt að þær skuli láta stór-
fyrirtækin ein um að bjóða nýja 
íbúa velkomna. Ekki væri úr vegi 
að kirkjan sendi nýjum sóknar-
börnum svo sem eins og dulítið 
ljósrit þar sem henni gæfist tæki-
færi til að kynna sóknarpresta, 
messutíma og sunnudagaskóla. 
Með því móti gæti hún komið 
betur til móts við fólkið sem hún á 
að þjóna. Ekki getur verið að þessa 
þjóð vanti bara pallaefni og grill. 
Guðsorðið hlýtur að mega fljóta 
með. Hér ríkir trúfrelsi og líklega 
þætti mörgum kveðja frá kirkj-
unni óviðeigandi en það má þá 
bara láta hana rjúka jafnhratt í 
endurvinnsluna og allar mega-
vikukynningarnar frá pitsustöð-
unum.

ég eigi ef til vill ekki eftir 
að sitja á fremsta bekk í næstu 
messu er aldrei að vita nema ein-
hver annar fái í þessu bréfi sókn-
arkirkjunnar sinnar svar við því 
sem hann vissi ekki einu sinni að 
hann hefði verið að spyrja að.

Megavika 
kirkjunnar
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

www.toyota.is

Hilux - Enn betri með stærri vél
Nú er ekki hægt að standast það lengur að setjast undir 
stýri á Hilux Double Cab, fjallkóngi, vinnuþjarki og 
borgarbarni sem enginn stenst snúning við íslenskar 
aðstæður. Þú færð ekki styrk og öryggi á hagstæðara verði.

Nýr Hilux er með öflugri 3,0 lítra D-4D dísilvél (common 
rail turbo). Hann er rýmri, hljóðlátari, rennilegri og getur 
tekist á við mun kröfuharðari verkefni en áður.

Láttu reyna á'ann

Verð 2.990.000 kr.*

*Gildir fyrir Hilux Double Cab


