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matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

júlí 2011

Feta og fersk
  jarðarber
Sumarlegt salat að hætti mat-

reiðslumanna veitingahússins 73.

SÍÐA 6

Lífrænt
lostæti
Marentza Poulsen 

töfrar fram veislu 

úr garðinum.

SÍÐA 2

Ástríða er besta kryddið
Hjónin Gísli Egill Hrafnsson og Inga Elsa

Bergþórsdóttir elda af alúð og natni. 

SKEMMTUM OKKUR
INNANLANDS
FLUGFELAG.IS

Mamma henti mér út
Kolbeinn Sigþórsson 
ætlaði sér alltaf að verða 
knattspyrnumaður.
fótbolti 18

FANGELSISMÁL Fjölmargir brota-
menn sem hlotið hafa dóma 
ganga lausir þar sem ekki er 
rúm fyrir þá til afplánunar í 
fangelsum landsins. Sem dæmi 
má nefna að þrír dæmdir kyn-
ferðisbrotamenn eru enn lausir 
en ættu ef ástandið væri eðlilegt 
að vera að afplána dóma sína nú. 
Um tvo menn er að ræða sem 
dæmdir hafa verið fyrir nauðgun 
og einn sem dæmdur hefur verið 
fyrir kynferðis brot gegn barni, 
samkvæmt upp lýsingum frá 
Fangelsismála stofnun ríkisins.

Á fjórða tug dæmdra ofbeldis-

manna gengur laus, á áttunda 
tug manna sem brotið hafa gegn 
fíkniefnalöggjöfinni og rúm-
lega fjörutíu menn sem dæmd-
ir hafa verið fyrir þjófnaði og 
auðgunar brot bíða afplánunar. 
Sautján ofbeldis mannanna hafa 
verið fundnir sekir um árás sem 
valdið hefur stórfelldu líkams- 
eða heilsutjóni. 

„Staðan í fangelsunum eins 
og hún er nú veldur því að við 
veigrum okkur oft við að gefa út 
handtökubeiðnir,“ segir Erlendur 
S. Baldursson, afbrotafræðingur 
hjá Fangelsismálastofnun.

Ráðherrar hafa ekki komið 
sér saman um hvaða leið skuli 

farin við fjármögnun fang-
elsisins. Innanríkis ráðherra, 
Ögmundur Jónasson, hefur sagt 
að hann vilji að framkvæmd-
in sé fjármögnuð af ríkinu. Það 
væri ódýrari kostur en að einka-
aðilar fjármagni verkið. Jóhanna 
Sigurðar dóttir forsætisráðherra 
segir hins vegar að bjóða eigi 
fjármögnunina út, það flýti fram-
kvæmdum mest. 

„Við gætum tekið ákvörðun 
strax á morgun ef samstaða næð-
ist um þessa fjármögnunar leið,“ 
segir Jóhanna.

 - jss, kóp / sjá síðu 6

Ofbeldismenn ganga lausir 
Deilur í ríkisstjórn um fjármögnun nýs fangelsis tefja fyrir framkvæmdum. Tugir ofbeldismanna ganga 
lausir vegna plássleysis. Gætum tekið ákvörðun um útboð á morgun ef sátt næst, segir forsætisráðherra.

Fjöll, fossar og
fögur náttúra
Áhugaverð afþreying 
í Borgarfirði
ferðalög 28

Eins og hrúts-
pungur í 
framan
Steinda 
finnst 
krakkar 
skemmtilega 
hreinskilnir.
krakkasíða 36

Líf og fjör í 
Reykjadal

fólk 20

Harry Potter 
ævintýrinu lýkur

bíó 26

Sumarlegir réttir

6

310 brotamenn eru á 
boðunarlista 

Ofbeldisbrot  36
Fíkniefnabrot  74
Kynferðisbrot  13
Auðgunarbrot  42
Umferðarlagabrot  132
Annað  13
Alls  310 

Svona er staðan nú samkvæmt 
upplýsingum Fangelsismálastofnunar. 

STREÐAÐ Í SÓLINNI Þátttakendur í spinning-tíma í World Class í Ögurhvarfi nýttu sér veðurblíðina í hádeginu gær og færðu tímann út í 
sólina. Þátttakendur luku tímanum í svitakófi enda æfingin erfið og sólin heit.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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SAMGÖNGUR „Þetta er ekki til fyrir-
myndar,“ segir Einar Kristjáns-
son, hjá skipulags- og þróunar-
sviði Strætós, um tvær biðstöðvar 
á Vesturlands vegi.

Aðstæður við biðstöðvarnar 
tvær verða seint kallaðar góðar. Sú 
norðanmegin götunnar, við Viðar-
höfða, stendur þétt við akbrautina 
og engin leið er að henni nema upp 
brattan grasbala. Vandséð er að 
fatlaðir, fólk með barnavagna eða 
aðrir sem komast ekki óhindrað 
leiðar sinnar geti með góðu móti 
tekið strætisvagn til eða frá stöð-
inni. 

Hinum megin götunnar, hjá 
bensín stöð Skeljungs, er biðstöðin 
sömuleiðis svo þétt við fjölfarinn 
Vesturlandsveginn að varla nokkuð 
skilur farþegana frá götunni annað 
en kantsteinninn.

Einar bendir á að Strætó hafi lítið 
um biðstöðvarnar sjálfar að segja, 
þær séu á forræði hvers sveitar-
félags fyrir sig. „En við vinnum 
þetta mjög náið með sveitar-
félögunum og höfum í tæp fjögur ár 
verið að berjast fyrir breytingum 
á þessum stöðvum á Vesturlands-
veginum,“ segir Einar.

„Vandræðin liggja í því að 
Vesturlands vegurinn er ríkisvegur 
innan þéttbýlis. Reykjavíkurborg 
og Vegagerðin þurfa þess vegna að 
ná samkomulagi um þessi mál og 
við erum í rauninni bara lúsin milli 
tveggja nagla,“ bætir hann við.

Einar segir hins vegar að nýlega 
hafi borist bréf frá borginni þar 
sem lausn sé sögð í sjónmáli. Búið 
sé að teikna upp nýja biðstöð norðan 
megin og gera tillögu um að færa 
þá sunnan megin niður á Viðar-
höfða. „Það mun hins vegar tefja 
vagninn og svo mikið að við vitum 
ekki alveg hvort við getum sett það 

inn í okkar áætlun,“ segir hann.
„Við höfum helst viljað leggja 

þessa biðstöð niður,“ segir Einar. 
Það sé hins vegar ekki ákvörðun 
Strætós og biðstöðin sé töluvert 
notuð. Vonandi hilli hins vegar 
undir lausn. Strætó fundi reglulega 
með framkvæmdaráði borgarinnar. 

„Og þessar biðstöðvar eru allt-
af með á hverjum einasta fundi 
og verða það þangað til lausnin er 
fundin.“  stigur@frettabladid.is

VONDAR AÐSTÆÐUR Á efri myndinni má sjá farþega bíða eftir vagni á biðstöðinni 
norðan Vesturlandsvegar. Þeir sem standa lengst til vinstri skýla sér fyrir umferðinni á 
bak við vegrið. Á neðri myndinni má sjá brekkuna sem farþegar þurfa að klífa til að 
komast í strætó.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Varasamar biðstöðvar 
þyrnir í augum Strætó
Strætó hefur í tæp fjögur ár barist fyrir því að fá biðstöðvum við Vesturlandsveg 
breytt. Aðgengi er afleitt og farþegar bíða nokkra sentímetra frá hraðri umferð. 
Strætó linnir ekki látum fyrr en ástandið lagast. Borgin segir lausn í sjónmáli.

BANDARÍKIN, AP Bandaríska geim-
ferjan Atlantis hélt í gær af stað 
í síðustu ferð sína út í geiminn. 
Jafnframt er þetta síðasta ferð 
bandarískra geimferja. Notkun 
þeirra verður nú hætt, rúmlega 
þrjátíu árum eftir að fyrstu geim-
ferjunni var skotið út í geim.

Fjórir geimfarar eru með í 
þessari ferð, sem er heitið til 
alþjóðlegu geimstöðvarinnar. 
Ferðin tekur tólf daga. Eftir það 
verður ferjan til sýnis í banda-
rísku geimferðamiðstöðinni á 
Canaveral-höfða í Flórída. - gb

Síðasta geimferjuskotið:

Atlantis fór upp 
í geiminn í gær

BEINT UPP Í LOFT Geimferjan Atlantis fór 
á loft í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Snögg ehf. var stofnað 1967 
og hefur alla tíð verið til húsa í 
Suðurveri. Veitum samdægurs 
þjónustu ef þess er þörf.
Opið mánudaga til föstudaga 
kl. 08–18.

50 viðskiptavini þarf til að virkja tilboðið

í krafti fjöldans

190 kr. GILDIR 24 TÍMA

590 kr 68% 400 kr.

Kristján, verður ekki næst 
boðið upp á relax?

„Nei, við höldum bara áfram að 
guðlaxa, lagsmaður.“

Kristján Berg í Fiskikóngnum bauð 
viðskiptavinum sínum upp á guðlax í 
verslun sinni í gær. 

DÓMSMÁL Héraðsdómur Suður-
lands hefur vísað frá kröfu Páls 
Reynissonar, forstöðumanns 
Veiðisafnsins, þess efnis að 
honum verði afhentar um níutíu 
byssur sem lögregla lagði hald á 
um síðustu helgi á heimili hans. Í 
húsinu er jafnframt Veiðisafnið.

Lagt var hald á byssusafnið 
eftir að maðurinn hafði hleypt af 
skammbyssum sem hann handlék 
þegar lögregla kom á vettvang. 
Héraðsdómur hafnaði afhendingu 
þeirra enda hafði maðurinn verið 
sviptur skotvopnaleyfi til bráða-
birgða. - jss

Forstöðumaður Veiðisafnsins:

Fær ekki byssu-
safnið til baka

GENF, AP  Mannréttindafulltrúi 
Sameinuðu þjóðanna, Navi Pillay, 
telur að Bandaríkin hafi brotið 
alþjóðalög þegar mexíkóskur 
maður var tekinn af lífi í ríkis-
fangelsi í Texas. Pillay segir 
að með því að taka mexíkóskan 
ríkisborgara af lífi í bandarísku 
fangelsi vakni upp margar spurn-
ingar varðandi réttindi erlendra 
einstaklinga í landinu. 

Barack Obama Bandaríkja-
forseti fór fram á að aftökunni 
yrði frestað. Beiðni forsetans var 
hafnað af Hæstarétti Bandaríkj-
anna. 

Maðurinn var dæmdur til 
dauða árið 1994 fyrir að nauðga 
og myrða bandaríska tánings-
stúlku.  - sv

Mexíkói tekinn af lífi í Texas:

Beiðni Obama 
var hunsuð

UTANRÍKISMÁL Össur Skarphéðins-
son utanríkisráðherra var á ferð 
um Vesturbakkann og Jerúsalem 
í gær að kynna sér aðstæður. Hann 
segir þær skelfilegar.

„Ég hef sérstaklega verið að 
kynna mér þetta svokallaða land-
nám Ísraela og það er engum blöð-
um um það að fletta að þeir þjarma 
kerfisbundið að Palestínumönn-
um á þessum slóðum. Það kerfi 
sem þeir hafa sett hér upp minnir 
óhuggulega mikið á aðskilnaðar-
stefnuna í Suður Afríku á sínum 
tíma.“

Össur fundaði á fimmtudag með 
Riad Al Malki, utanríkisráðherra 
Palestínustjórnar, og tjáði honum 
að þjóðstjórn Fatah og Hamas 
væri forsenda þess að vinir Palest-
ínumanna í Evrópu gætu stutt þá 
með eins miklum þunga og mögu-
legt væri.

„Ég sagði honum sömuleiðis að 

ef fram kæmi tillaga á allsherjar-
þingi Sameinuðu þjóðanna í haust, 
að þeirra undirlagi, um að lýsa yfir 
stuðningi við Palestínu sem full-

valda ríki, miðað við landmær-
in 1967, þá mundi Ísland styðja 
hana.“

Eins mundi Ísland styðja tillögu 
um að Palestína yrði tekin inn í 
Sameinuðu þjóðirnar, en Barack 
Obama, forseti Bandaríkjanna, 
hefur lýst því yfir að hann vonist 
til þess að svo verði.

Össur afhenti utanríkis-
ráðherranum yfirlýsingu, svo-
kallaða diplómatanótu eða skrif-
lega yfirlýsingu, þess efnis að 
Ísland mundi hækka stöðu palest-
ínsku sendinefndarinnar gagnvart 
Íslandi, sem hefur aðsetur í Ósló, 
upp í formlega sendiskrifstofu. 
Það þýðir að yfirmaður hennar 
hefur titilinn sendiherra gagnvart 
Íslandi, án þess að hafa formlegar 
skuldbindingar.

„Með þessu erum við að sýna 
stuðning okkar við palestínsku 
þjóðina í verki,“ segir Össur. - kóp

Íslendingar munu styðja tillögu um sjálfstætt ríki Palestínu:

Líkir meðferð Ísraela við apartheid

UTANRÍKISRÁÐHERRA Össur hitti utan-
ríkisráðherra Palestínustjórnar í gær. 
Hann segir meðferð Ísraela á Vestur-
bakkanum helst líkjast aðskilnaðar-
stefnunni í Suður-Afríku.

Reykjavíkurborg og 
Vegagerðin þurfa 

þess vegna að ná samkomu-
lagi um þessi mál og við 
erum í rauninni bara lúsin 
milli tveggja nagla.

EINAR KRISTJÁNSSON
STARFSMAÐUR STRÆTÓS

DÓMSMÁL Karlmaður sem játað 
hefur að hafa smyglað til lands-
ins nær fjórum kílóum af mjög 
sterku amfetamíni skal sæta 
gæsluvarðhaldi til 26. júlí. Hæsti-
réttur hefur staðfest dóm héraðs-
dóms þessa efnis.

Málið hefur verið sent til ríkis-
saksóknara, sem gefur út ákæru 
á næstunni. Maðurinn hefur sætt 
gæsluvarðhaldi frá 14. júní. - jss

Nær fjögur kíló amfetamíns:

Dópsmyglari 
áfram í gæslu

Þrír á slysadeild
Þrír voru fluttir á slysadeild eftir 
árekstur sem varð á Suðurlandsvegi 
við afleggjarann að Hafravatni um 
klukkan tvö í gær. Slysið varð með 
þeim hætti að jeppi og jepplingur 
skullu saman og valt önnur bifreiðin.

LÖGREGLUFRÉTTIR

SAMGÖNGUR Í utanríkisráðuneytinu 
er það nú til vandlegrar skoðunar 
hvort fyrirhugað lendingarbann 
herflugvéla á Reykjavíkur flugvelli 
sé mögulegt og í samræmi við 
alþjóðlegar skuldbindingar Íslend-
inga.

Í drögum að samkomulagi á 
milli Jóns Gnarr borgarstjóra og 
Ögmundar Jónassonar innanríkis-
ráðherra segir að unnið skuli með 
það að leiðarljósi að banna umferð 
herflugvéla og flug í þágu her-
tengdrar starfsemi um flugvöllinn 
nema þegar hann þjónar hlutverki 
sem varaflugvöllur.

Lendingarleyfi allra flug-
véla erlendra ríkisstjórna, þar á 
meðal herflugvéla, eru hins vegar 
afgreidd af utanríkisráðuneytinu.

Fréttablaðið falaðist eftir skoð-
un á málinu hjá ráðuneytinu og 
hvort starfsmenn þess teldu bann 
af þessu tagi myndu brjóta í bága 
við alþjóðlegar skuldbindingar.

Urður Gunnarsdóttir, upplýs-
ingafulltrúi ráðuneytisins, segir 
málið flókið, þar sem málaflokk-
urinn varnarmál sé óðum að flytj-
ast til innanríkisráðuneytisins þótt 
lendingarleyfin séu enn á könnu 
utanríkisráðuneytisins. - sh

Utanríkisráðuneytið skoðar ákvæði í viljayfirlýsingu Jóns og Ögmundar vandlega:

Herflugvélabann undir smásjánni

HERÞOTUR Á REYKJAVÍKURFLUGVELLI Þetta vilja Jón Gnarr borgarstjóri og Ögmundur 
Jónasson innanríkisráðherra ekki sjá. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SPURNING DAGSINS



SUMAR
ÚTSALA

HiPoint klippur

40%
afsláttur

Skjólveggir

25%
afsláttur

Öll grill

20-25%
afslátturGarðhúsgögn

30%
afsláttur

Sláttuorf

20%
afsláttur

Viðarvörn og 

útimálning

20-45%
afsláttur

Leikföng

25%
afsláttur

Búsáhöld

20-30%
afsláttur

Flíspeysur

25%
afsláttur

Sláttuvélar

25%
afsláttur



9. júlí 2011  LAUGARDAGUR4

Í frétt um verð á vegabréfum í 
Fréttablaðinu í gær var ranglega sagt 
að það kostaði 1.540 krónur að fá 
vegabréf á Íslandi. Hið rétta er að það 
kostar 1.540 krónur fyrir hvert ár sem 
vegabréfið gildir. Vegabréfið gildir í 
fimm ár og kostar 7.700 krónur.

Í Fréttablaðinu í gær var því ranglega 
haldið fram að skiptastjóri Fons hefði 
stefnt þremur fyrrverandi stjórnar-
mönnum til greiðslu þriggja milljarða 
skaðabóta. Hið rétta er að hann hefur 
einungis kallað eftir afstöðu þeirra til 
bótaskyldunnar en ekki hefur verið 
tekin ákvörðun um málshöfðun.

LEIÐRÉTTING

Í frétt af guðlaxi í Fréttablaðinu í gær 
var sagt frá því að annar guðlax hefði 
verið sendur í uppstoppun norður 
í land árið 1991 en aldrei skilað sér 
til baka. Haraldur Ólafsson, sem 
sérhæfir sig í uppstoppun á fiskum, 
vill taka fram að hann kom ekki 
að því máli, enda ekki byrjaður að 
stoppa upp fiska á þeim tíma.

ÁRÉTTING

DÓMSMÁL Stórtækur fíkniefna-
smyglari, Junierey Kenn Par-
dillo Juarez, var í gær dæmdur í 
Héraðs dómi Reykjavíkur í sex og 
hálfs árs fangelsi fyrir að flytja 
nær 37 þúsund e-töflur og 4.471 
skammt af LSD til landsins.   

Þetta er með þyngri dómum sem 
burðardýr hefur hlotið í fíkniefna-
máli. 

Maðurinn var handtekinn í 
mars við komuna til landsins frá 
Kanaríeyjum. Fíkniefnin fundust 
í tveimur töskum hans en í þeim 
var falskur botn.

Við upphaf yfirheyrslna var 

framburður mannsins mjög á 
reiki. Þegar mynd tók að koma á 
málið lá ljóst fyrir að Juarez hafði 
tekið að sér að fara til Kanaríeyja 
í því skyni að sækja fíkniefni og 
flytja þau til landsins. Fyrir þetta 
átti fíkniefnaskuld hans að lækka 
um nokkur hundruð þúsund krón-
ur. Þá fékk hann hálfa milljón 
fyrir ferðakostnaðinum. Að auki 
kvaðst hann hafa fengið 200 þús-
und krónur frá ónafngreindum 
einstaklingi og hefði átt að fá hálfa 
milljón króna við afhendingu efn-
anna.

Þar sem Juarez var staddur í Las 

Palmas var hringt í hann. Eftir það 
kom Spánverji inn á hótel herbergi 
hans með tvær ferðatöskur og þeir 
skiptust á töskum. 

Juarez sagðist hafa séð að mað-
urinn opnaði falskan botn í ann-
arri töskunni og þar hefði verið 
plastpoki. Sjálfur hefði hann talið 
að hann ætti að sækja kannabis-
efni. Héraðsdómur sagði á hinn 
bóginn að Juarez hafi látið sér í 
léttu rúmi liggja hvaða fíkniefni 
var um að ræða og magn þeirra. 
Um mjög mikið magn hefði verið 
að ræða og styrkleiki e-taflanna 
yfir meðallagi. - jss

Átti að fá hálfa milljón við afhendingu efnanna og lækkun á fíkniefnaskuld sinni:

Stórtækur dópsmyglari fékk sex og hálft ár

JUNIEREY KENN PARDILLO JUAREZ Var 
dæmdur í sex og hálfs árs fangelsi.

SLYS Fjögur ungmenni sluppu 
ómeidd eftir að bát sem þau voru 
í hvolfdi seint á miðvikudags-
kvöld. 

Fólkið hafði verið á kvöldsigl-
ingu á Meðalfellsvatni og hvolfdi 
bátinum. Það náði að koma sér 
í lítinn hólma í vatninu og kalla 
eftir aðstoð. Björgunarsveitir af 
Kjalarnesi og úr Reykjavík fóru 
á staðinn ásamt slökkviliði. Ung-
mennin voru flutt á slysadeild 
enda köld og hrakin, en þau voru 
útskrifuð af spítala að lokinni 
aðhlynningu.  - þeb

Ungmenni sluppu ómeidd:

Hvolfdu báti á 
Meðalfellsvatni

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
höfuð borgarsvæðinu leitar nú 
rottweiler- hunds og eiganda hans 
eftir að sá fyrrnefndi réðst á 
gervihvítabjörn á Laugaveginum 
síðdegis í gær. Myndir náðust af 
geranda og eiganda hans, sem 
hurfu á braut.

Dýrið er í eigu verslunar 
neðar lega í götunni. „Ísbjörninn 
særðist nokkuð mikið og þarfn-
ast sauma,“ segir í tilkynningu 
frá lögreglunni, sem áréttar að 
hundar eru bannaðir víða í borg-
inni, þar með talið á Austurvelli, 
Austurstræti, Bankastræti og 
Laugavegi. „Skiptir þá engu um 
stærð hunda eða geðslag þeirra, 
eitt verður yfir alla að ganga,“ 
segir lögreglan. - sv

Lögreglan leitar bitvargs:

Hundur réðst á 
ísbjörn og beit

Teppa á Suðurlandsvegi
Mikil og þung umferð var á Suður-
landsvegi í gærkvöldi og hreyfðist 
hún afar hægt. Fjöldi manns var á leið 
austur á Bestu útihátíðina sem hófst 
á Gaddstaðaflötum við Hellu í gær. 
Búist er við hátt í tíu þúsund gestum.
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VÍÐA BJART   Lítur 
út fyrir bjarta helgi 
um mest allt land 
þó e.t.v. ekki fyrir 
austan fyrr en á 
mánudag. Dá-
lítil væta A-til í dag 
og á morgun og 
stöku seinniparts-
skúrir S-til. Hæg 
breytileg átt víðast 
hvar næstu daga 
og komin SV-átt 
á mánudaginn 
með bjartviðri og 
ágætum hita.

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður
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SUÐUR-SÚDAN Undanfarna daga 
hafa íbúar í Suður-Súdan búið 
sig undir stofnun nýs ríkis í sam-
ræmi við niðurstöður þjóðar-
atkvæðagreiðslu sem haldin var 
í janúar síðastliðnum. Sjálfstæði 
verður formlega lýst yfir í dag.

Leiðtogar margra Afríku-
ríkja verða viðstaddir hátíðar-
höldin ásamt Ban Ki-moon, 
framkvæmdastjóra Sameinuðu 
þjóðanna, og Colin Powell, fyrr-
verandi utanríkisráðherra Banda-
ríkjanna.

Sex ár eru síðan meira en tutt-
ugu ára borgarastríði lauk með 
friðarsamkomulagi. Partur af því 
samkomulagi var að íbúar í sunn-
anverðu landinu, sem aðhyllast 
ýmis afrísk trúarbrögð og kristni, 
fengju að kjósa um aðskilnað frá 
norðurhlutanum, þar sem arab-
ískumælandi íbúar eru í meiri-
hluta og alls ráðandi.

Nánast allir íbúar suður hlutans 
samþykktu sjálfstæði í kosning-
unum í janúar.

„Stjórnin á samt mikið verk 
óunnið,“ segir Albino Gaw, 
einn íbúanna í suðurhlutanum. 
„Annars verður allt hérna eins 
og það var áður.“

UNICEF, barnahjálp Sameinuðu 
þjóðanna, vekur athygli á því að 
ríflega helmingur íbúa þessa nýja 
ríkis er á barnsaldri. 

„Við verðum að gera allt sem í 
okkar valdi stendur til að hjálpa 
þessari „sjálfstæðiskynslóð“ að 
lifa af og blómstra,“ segir í yfir-
lýsingu frá UNICEF. 

Sigríður Víðis Jónsdóttir, upp-
lýsingafulltrúi UNICEF á Íslandi, 

var sjálf á þessu svæði sem blaða-
maður fyrir sex árum, stuttu eftir 
lok borgara stríðsins sem kostaði 
tvær milljónir manna lífið.

„Þá bjuggust fáir af þeim sem 
ég ræddi við við því að friðurinn 
myndi halda, hvað þá að kosning-
arnar fengju að fara fram – hvað 
þá að úrslitin yrðu virt,“ segir 
hún. „Nú hefur þetta allt hins 
vegar gengið í gegn og ég trúi því 
bara varla.“

Veruleg spenna er enn á milli 
norðurs og suðurs og hefur vaxið 
eftir að sunnanmenn samþykktu 
í janúar síðastliðnum að stofna 
sjálfstætt ríki.

Deilt er um legu landa mæranna 

og auðlindir í jörðu, einkum olíu 
og gas sunnan landamæranna, 
sem norðanmenn hafa haft veru-
legar tekjur af.

Óttast er að átök geti brotist út 
hvenær sem er, en reynt hefur 
verið að grípa til ráðstafana til 
að vinna gegn því. Meðal ann-
ars samþykktu fulltrúar beggja 
um síðustu mánaðamót að her-
laust svæði verði meðfram landa-
mærunum til að draga úr spennu.

Þá samþykkti Öryggisráð Sam-
einuðu þjóðanna í gær að 7.900 
manna alþjóðlegt friðargæslulið 
verði í Suður-Súdan, þar af 7.000 
hermenn og 900 lögreglumenn.

 gudsteinn@frettabladid.is

Nýtt ríki stofnað í 
suðurhluta Súdans
Íbúar Suður-Súdans lýsa formlega yfir sjálfstæði í dag. Suður-Súdan á erfitt 
verk fyrir höndum. Fátækt er mikil, innviðir fábreyttir og vaxandi spenna á 
norðurlandamærum hins nýja ríkis. Helmingur íbúanna er á barnsaldri.

ÆFA SIG FYRIR HÁTÍÐARHÖLDIN Börn í Suður-Súdan búa sig undir dansatriði sem 
þau ætla að sýna í dag.  NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Tveir hálfþrítugir menn 
hafa verið dæmdir í fimm mán-
aða skilorðsbundið fangelsi fyrir 
kynferðislega áreitni gegn ungri 
stúlku á Flúðum sumarið 2009.

Mennirnir fóru óboðnir inn í 
tjald þar sem stúlkan, fimmtán 
ára gömul, lá sofandi ásamt vini 
sínum. Annar káfaði á brjóstum 
hennar innanklæða og reyndi að 
kyssa hana á munninn á meðan 
hinn strauk læri hennar við kyn-
færin. Stúlkan vaknaði og hljóp 
grátandi út úr tjaldinu.

Tvímenningarnir neituðu 
sök og sögðu stúlkuna ljúga en 
dómara þótti framburður þeirra 
einkar ótrúverðugur. Þeir voru 
jafnframt dæmdir til að greiða 
stúlkunni 300 þúsund krónur í 
bætur.  - sh

Snertu sofandi 15 ára stúlku:

Dæmdir fyrir 
káf á tjaldstæði
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FRÉTTASKÝRING
Hvað tefur fyrir byggingu nýs 
fangelsis?

Ráðherrar í ríkisstjórn Íslands eru 
ekki sammála um hvaða leið beri 
að fara við byggingu nýs fangelsis. 
Mikill fjöldi brotamanna, sem hlot-
ið hefur dóma, gengur laus þar sem 
ekki er pláss fyrir þá í fangelsum 
landsins. 

Innanríkisráðherra, Ögmundur 
Jónasson, hefur sagt að hann vilji 
að framkvæmdin sé fjármögnuð af 
ríkinu. Það væri ódýrari kostur en 
ef einkaaðilar fjármögnuðu verkið. 
Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra segir hins vegar að bjóða 
eigi fjármögnunina út. Þá gætu líf-
eyrissjóðir eða einkaaðilar boðið 
í hana. Heimildir Fréttablaðsins 
herma að Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra sé sömu skoðun-
ar, en ekki náðist í hann við vinnslu 
fréttarinnar.

„Ég vil fara þá leið sem flýtir 
þessu mest; að bjóða fjármögnun-
ina út. Þá gætu lífeyrissjóðirn-
ir fjármagnað verkið og ríkið 
síðan borgað árlega leigu. Þetta 
var gert nýverið varðandi fjölgun 
hjúkrunar rýma. Við gætum tekið 
ákvörðun strax á morgun ef það 
næðist samstaða um þessa fjár-
mögnunarleið. Það er mikilvægt 
að menn séu ekki að halda í hug-
myndir sem ekki eru raunhæfar,“ 
segir Jóhanna.

Þessum orðum hlýtur að vera 
beint að Ögmundi Jónassyni, en 
hann hefur talað fyrir því að fram-
kvæmdin sé sett á fjárlög. Fyrir 
ríkisstjórn liggur tillaga þess efnis.

„Mér finnst það vera hið eina 
eðlilega í stöðunni, enda er sú leið 
í heildina mun ódýrari og þar af 
leiðandi hagkvæmari fyrir skatt-
greiðendur. Menn ætla að munur-
inn gæti verið á bilinu 300 til 500 
milljónir króna,“ segir Ögmundur.

Jóhanna segir að sé ætlunin að 

fara þá leið verði að svara því hvar 
eigi að skera niður eða afla tekna á 
móti. Alls er um 2 milljarða króna 
framkvæmd að ræða.

„Það þýðir ekki að koma með 
inn á borðið tillögu um 2 milljarða 
útgjöld og skilja eftir á borði ríkis-
stjórnarinnar. Menn verða að segja 
hvar á að skera niður og hvar á að 
skattleggja í staðinn. Við búum 
við mikinn fjárlagahalla og höfum 
þurft að skera niður í velferðar-
kerfinu. Við munum þurfa að sýna 
mikið aðhald áfram í fjármálum,“ 
segir Jóhanna, en kostnaður við 
framkvæmdina mundi leggjast á 
þetta ár og næsta.

Ögmundur segir hins vegar 
ekki þörf á niðurskurði eða skatta-
hækkunum. Hann vill að tekið sé 
lán fyrir framkvæmdinni og samið 
um frest á afborgunum. „Það er 
nákvæmlega það sama og mundi 
gerast ef einkaaðili tæki málið að 
sér. Hann mundi ekki greiða af 
sínum lánum fyrr en ríkið hæfi 
greiðslu á leigu.“ Eðlilegast sé að 
hefja framkvæmdina og fá fjár-
heimild á næsta ári.

Ögmundur segir að á endanum 
muni ríkissjóður borga hverja 
einustu krónu sem fer til verks-
ins, hver sem umgjörðin verður. 
Því hljóti menn að horfa til þess 
að það geti munað frá 300 milljón-
um upp í hálfan milljarð á leiðun-
um. „Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
var mjög áfjáður í að hafa ríkis-
bókhaldið í jafnvægi, en ef menn 
ætla út í þessa framkvæmd kemur 
þetta á einn stað niður fyrir raun-
verulegar greiðslur úr ríkissjóði.

Jóhanna og Ögmundur eru sam-
mála um að framkvæmdin sé brýn 
og að enginn ágreiningur sé um það 
innan ríkisstjórnarinnar. 

Jóhanna segir vel koma til 
greina að forsætisráðherra þurfi að 
höggva á hnútinn til að leysa málið.  
 kolbeinn@frettabladid.is

 jss@frettabladid.is

Deilur tefja nýtt fangelsi
Deilur innan ríkisstjórnar tefja fyrir því að farið hefur verið í útboð á nýju fangelsi. Tekist á um útboð fjár-
mögnunar eða lántöku ríkisins. Fjöldi hættulegra afbrotamanna gengur laus vegna plássleysis í fangelsum.

ÖGMUNDUR JÓNASSON JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR

„Staðan í fangelsunum eins og hún er nú veldur því að við veigrum okkur 
oft við að gefa út handtökubeiðnir,“ segir Erlendur S. Baldursson afbrota-
fræðingur hjá Fangelsismálastofnun.

Alls bíða 310 eftir að hefja afplánun, þar á meðal eru 
dæmdir nauðgarar og ofbeldismenn, en ekki er pláss 
fyrir þá í fangelsum landsins. 

„Þegar þetta er svona þröngt og oft yfirfullt, og 
tvímennt í mörgum klefum, gefur auga leið að við 
getum ekki gefið út handtökubeiðnir til lögreglu. Í það 
heila tekið er afar erfitt að vinna við þessar aðstæður og 
starfsfólk orðið svo langþreytt á þessu ástandi að það 
er þyngra en tárum taki.“

Ástæður, aðrar en plássleysi, eru fyrir því að sumir 
hinna dæmdu hafa ekki hafið afplánun. Einhverjir hafa 
sótt um náðun og hefja ekki afplánun fyrr en búið er að 

hafna beiðninni. Aðrir geta beðið um frest á afplánun, sem Fangelsismála-
stofnun er heimilt að veita. Til þess úrræðis hefur verið gripið í æ ríkari mæli 
gagnvart brotamönnum sem ekki eru taldir hættulegir umhverfi sínu, vegna 
plássleysis í fangelsunum. Enn aðrir eru í framsali eftir að hafa farið af landi 
brott og þó nokkrir með handtökubeiðni á sér. 

Starfsfólk langþreytt á ástandinu

ERLENDUR S. 
BALDURSSON

AÞENA, AP Fjármálaráðherra 
Grikklands segir að hópur lög-
fræðinga og endurskoðenda verði 
ráðinn í ráðuneytið til að elta uppi 
10 þúsund alvarlegustu skatt-
svikin í landinu. 

Talið er að um 900 þúsund 
Grikkir og grísk fyrirtæki skuldi 
landinu um 41 milljarð evra 
vegna skattsvika. 90 prósent af 
þeirri fjárhæð eru vegna 14.700 
skattgreiðenda og fyrirtækja.  - sv

Grikkland leitar að svikurum:

Skulda 41 millj-
arð evra í skatt

MÓTMÆLI Í GRIKKLANDI Fjármálaráðu-
neyti Grikklands hefur nú leit að 
umfangsmestu skattsvikurunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NAPÓLÍ, AP Aðalritari NATO, 
Anders Fogh Rasmussen, segir 

ekkert benda 
til þess að 
hryðjuverka-
samtök in al 
Kaída séu 
starfrækt í 
Líbíu. 

Rasmussen 
sagði við fjöl-
miðla í gær að 
stjórnvöld í 
Líbíu þyrftu að 

ná lengra í að ná sáttum þar sem 
engin hernaðarlausn sé til staðar. 

Varðandi ástandið í Sýrlandi, 
efast Rasmussen um að NATO 
muni taka þátt í að leysa deilurn-
ar þar í landi. - sv 

Aðalritari NATO um al Kaída:

Engin tengsl 
inn í Líbíu

ANDERS FOGH 
RASMUSSEN

Vilt þú íbúðarbyggð í 
Vatnsmýrinni?
Já 24,1%
Nei 75,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Gætir þú hugsað þér að kaupa 
litla rafmagnsvespu?

Segðu þína skoðun á Vísir.is

DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið 
úrskurðaður til að sæta nálgunar-
banni í þrjá mánuði. Má hann ekki 
koma nálægt heimili fyrrverandi 
eiginkonu sinnar og sambýlis-
manns hennar, né þeim sjálfum.

Maðurinn er grunaður um að 
hafa áreitt fólkið með ýmsum 
hætti. Hann hafi stolið farsíma 
frá konunni, sett þjófavarnarkerfi 
á heimili hennar í gang, kastað 
grjóti í rúðu og skemmt bifreiðar 
fólksins. Enn fremur er hann 
grunaður um að hafa sprautað í 
læsingu á útidyrahurð, auk hótana 
um líkamsmeiðingar og stöðugt 
ónæði með símhringingum og 
smáskilaboðum. - jss

Nálgunarbann í þrjá mánuði:

Stöðugt ónæði 
og eignaspjöll

VIÐSKIPTI Fyrirtækið Póstdreifing 
hefur tekið yfir starfsemi Póst-
hússins, sem séð hefur um 
dreifingu Fréttablaðsins. Bæði 
fyrirtæki eru hluti af fjölmiðla-
samsteypunni 365, en breytingin 
er liður í endurskipulagningu sam-
steypunnar. Breytingin tók gildi 
um mánaðamótin.

„Það hefur varla liðið sá dagur 
að ekki komi fólk til okkar að ná 
í póstsendingar og við þurft að 
beina þeim annað. Póstdreifing er 
meira lýsandi orð fyrir þá þjónustu 
sem við veitum,“ segir Hannes A. 
Hannesson, framkvæmdastjóri 

Póstdreifingar 
en áður Póst-
hússins.

Í tilkynningu 
frá fyrirtækinu 
segir að breyt-
ingin sé hugs-
uð sem liður í 
undirbúningi 
fyrir þær breyt-
ingar sem verða 
á  r e k s t r a r -

umhverfi póstþjónustu á Íslandi  
árið 2013 þegar einkaréttur 
Íslands pósts á dreifingu bréfa 
rennur út. Um leið sé verið að 

móta áherslur um aukið sjálfstæði 
í rekstri og aðgreiningu frá móður-
fyrirtækinu, þar sem dreifingar-
deild Fréttablaðsins rennur nú 
aftur inn í 365 miðla.

Dreifikerfi fyrirtækisins mun 
í kjölfarið taka breytingum til að 
aðlaga það nýjum aðstæðum. Einn-
ig munu viðbætur í þjónustuþáttum 
líta dagsins ljós á næstu mánuðum, 
segir enn fremur í tilkynningunni.

Um 500 manns starfa hjá Póst-
dreifingu eftir breytinguna. 
Dreifikerfi fyrirtækisins tekur til 
alls höfuðborgarsvæðisins, Reykja-
ness og Akureyrar. - mþl

Skipulagsbreytingar hjá dreifingaraðila Fréttablaðsins:

Póstdreifing dreifir nú Fréttablaðinu

ÖRYGGISMÁL Horn Hávallagötu og 
göngustígs þar er afar varhuga-
vert, segir Helga E. Jónsdóttir leik-
kona en hún lenti í hjólreiðaslysi á 
þeim stað í þarsíðustu viku. Hún 
handleggs- og rifbeinsbrotnaði þá í 
árekstri við annan hjólreiðamann.

„Þetta er svo þröngt hérna og 
í raun sér maður ekki þann sem 
kemur fyrir hornið fyrr en hann 
skellur í fangið á manni,“ segir 
hún. Það var nokkurn veginn þann-
ig sem hún mætti hjólreiðamannin-
um. „Þegar ég er að fara fyrir horn-
ið birtist hann allt í einu og skellur 
á framhjólinu hjá mér svo ég dett á 
olnbogann,“ segir hún.

Hún mælist til þess að settar 
verði upp grindur við hornið þann-
ig að þeir sem fari um það verði að 
hægja verulega á sér. „Þannig að 
einhver sem gleymir sér á hjólinu 
sínu aki ekki niður börn til dæmis 
sem hann gæti mætt á þessu var-
hugaverða horni,“ bætir hún við.

Hún segir að hinn hjólreiðar-
manninn hafi ekki sakað svo hún 
viti en hann hafi verið alveg miður 
sín vegna slyssins en þó hafi hann 
ekki áttað sig á þeim meiðslum sem 
hún hlaut í því. „Ég stóð nefnilega 

strax upp og hélt að allt væri í besta 
lagi, fór jafnvel að spjalla við ferða-
langa sem áttu leið hjá um öryggis-
mál. Svona eftir á að hyggja var það 
kannski full léttúðugt svona miðað 
við allt,“ segir hún og hlær við. - jse 

Helga E. Jónsdóttir leikkona lenti í hjólreiðaslysi á stað sem hún varar við:

Varhugavert horn í miðbænum

Á HORNINU VARHUGAVERÐA Leikkonan á slysstað með hendina í fatla.  MYND/HARALDUR

VIÐSKIPTI Matsfyrirtækið Moody‘s 
hefur ákveðið að lækka lánshæfis-
einkunn Orkuveitu Reykjavíkur 
(OR). Einkunnin fer úr Ba1 í B1 
með neikvæðum horfum.

Breytingin hefur ekki áhrif á 
rekstur eða skuldastöðu OR, segir 
í tilkynningu frá fyrirtækinu. 
Þar segir einnig að samkvæmt 
aðgerðaáætlun þess til 2016 sé ekki 
gert ráð fyrir erlendri fjármögnun 
á tímabilinu. Moody’s segist í til-
kynningu hafa áhyggjur af nokkr-
um áhættuþáttum sem valdið gætu 
OR vandræðum á næstu árum. - mþl

Orkuveita Reykjavíkur:

Moody‘s lækk-
ar einkunn OR

BRETLAND, AP David Cameron, for-
sætisráðherra Bretlands, segir 
nauðsynlegt að stofna nýja óháða 
fjölmiðlanefnd. Nefndin eigi að 

fylgjast með því 
hvort fjölmiðlar 
fari eftir siða- 
og fagreglum.

Ummæli 
Cameron koma 
í kjölfar þess 
að  fy r r ver -
andi fjölmiðla-
fulltrúi hans, 
Andy Coulson, 

var handtekinn í gær. Coulson var 
áður ritstjóri æsifréttablaðsins 
News of the World en komið hefur 
í ljós að blaðamenn þess stunduðu 
að brjótast inn í farsíma fólks í von 
um að fá efnivið í fréttir. 

Cameron hefur verið sakaður 
um dómgreindarleysi fyrir að ráða 
Coulson til sín.    - gb

Hlerunarhneyksli í Bretlandi:

Cameron vill 
fjölmiðlanefnd

HANNES 
HANNESSON 

DAVID CAMERON

KJÖRKASSINN



Tilboðin gilda út sunnudaginn 10. júlí 2011.

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

FRÍHAFNARDAGAR 
Dagana 7. - 10. júlí 

afnemum við virðisaukaskatt 
af öllum snyrtivörum.

TAX
FREE
DAGAR
SNYRTIVÖRU
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UMHVERFISMÁL Sorpa áformar að 
reisa gas- og jarðgerðarstöð á 
Álfsnesi en heildarkostnaður við 
hana gæti orðið vel á annan millj-
arð að sögn Bjarna Gnýs Hjarð-
ar, yfirmanns þróunar- og tækni-
deildar Sorpu. 

Oddný Sturludóttir, stjórnar-
formaður Sorpu, segir að stefnt sé 
að því að stöðin verði reist í áföng-
um og að vonir standi til þess að 
einhverjir þeirra verði tilbúnir í 
júlí 2013 en þá tekur gildi Evrópu-
tilskipun um að draga úr urðun á 
lífrænum úrgangi um helming frá 
því sem hún var árið 1995. Það ár 
var slík urðun um 60 þúsund tonn 
þannig að Sorpa stendur frammi 
fyrir því að geta ekki urðað 30 
þúsund tonn og þar með geta ekki 
unnið úr því metangas. 

„Ef þessi stöð verður ekki til 
staðar árið 2013 þá fer sá mögu-
leiki til spillis að geta unnið gas 
úr þessum 30 þúsund tonnum en 
við gætum hins vegar nýtt hann 
til jarðgerðar,“ segir Bjarni Gnýr. 
Hann segir þó hug Sorpumanna 
standa til þess að geta unnið sem 
mest af metangasi en eftir spurnin 
eftir því fer hríðvaxandi. Gas- og 
jarðgerðarstöðin myndi einnig 
gera Sorpu kleift að nýta úr-
ganginn betur. Til dæmis fer sig-
vatn til spillis nú um leið og það 
rennur úr haugnum en í nýrri stöð 
væri hægt að nýta það einnig til 
gasvinnslu.

„Sveitarfélögin sem standa að 
Sorpu hafa ekki tekið endanleg 

ákvörðun um það hversu hratt 
verður farið í þessa framkvæmd,“ 
segir Oddný. „Við settum af 
stað mikla úttekt og greiningu 
á stöðu byggðarsamlaganna og 
þeim verkefnum sem fyrir liggja 
hjá Samtökum sveitar félaga á 
höfuðborgar svæðinu (SSH) og 
við erum að rýna í niður stöðurnar 
núna en það liggur ljóst fyrir að 
öll sveitar félögin á höfuðborgar-
svæðinu eru tilbúin að koma 
þessari gas- og jarðgerðar stöð á 
koppinn í áföngum.“ 

Oddný segir að fleiri breytingar 
standi til í sorpumálum hjá íbúum 

höfuðborgarsvæðisins sem lúti 
að frekari flokkun sorps. „Þetta 
verður gert með það fyrir augum 
að koma verðmætu hráefni, sem 
ruslið er, til frekari vinnslu,“ segir 
hún.

„Þetta er frábært tækifæri 
til umhverfisuppeldis í nær-
umhverfinu þannig að fólki verði 
ljóst að við eigum ekki að kasta 
frá okkur rusli heldur losa okkur 
við það á ábyrgan hátt. Krakkarn-
ir eru núorðið með þetta á hreinu 
en nú þurfum við fullorðna fólkið 
að fara að taka við okkur,“ segir 
Oddný. jse@frettabladid.is 

1. Hvað á bygging nýs skemmti-
garðs í Smáralind að kosta?

2. Hvað heitir kynjafiskurinn 
sem skipverjar á Þór HF færðu 
Fiskikónginum í vikulokin?

3. Hvert er þema Menningarnætur 
í Reykjavík í ágúst?

SVÖRIN

1. Um fimmhundruð milljónir króna. 2. 
Hann heitir guðlax. 3. Gakktu í bæinn.

DÓMSMÁL Jón Bjarki Magnússon, 
blaðamaður á DV, hefur verið 
dæmdur til að greiða manni hálfa 
milljón í miskabætur fyrir meið-
yrði í umfjöllun um meint ofbeldi 
hans í garð barna sinna. Jóni Bjarka 
er einnig gert að greiða honum 750 
þúsund krónur í málskostnað.

Í umfjöllun blaðsins var haft 
eftir nafngreindum konum í óbeinni 
ræðu að maðurinn hefði beitt börn 
sín ofbeldi. Konurnar sendu frá sér 
yfirlýsingu við upphaf meðferðar 
málsins þar sem þær staðfestu að 
rétt hefði verið eftir þeim haft.

Niðurstaða Kolbrúnar Sævars-

dóttur héraðsdómara er sú að þetta 
skipti ekki máli, enda séu um mælin 
augljóslega ærumeiðandi og sam-
kvæmt þágildandi prentlögum beri 
blaðamaður ábyrgð á þeim, jafnvel 
þótt aðrir kunni að gera það líka.

Lögmaður Jóns Bjarka benti á að 
í nýjum fjölmiðlalögum væri þessu 
háttað á annan veg, en dómarinn 
komst að því að þau lög væru ekki 
afturvirk.

„Þetta er mjög há upphæð sem 
ég sé ekki fram á að geta borgað,“ 
segir Jón Bjarki. Hann segist þurfa 
að bera kostnaðinn sjálfur og sjái 
því fram á gjaldþrot. Hann bendir 

á að frétt hans í blaðinu hafi verið 
framhald fréttar sem annar blaða-
maður hafði skrifað á vef blaðsins 
daginn áður, þar sem sams konar 
ávirðingar birtust. Ekki hafi verið 
stefnt vegna hennar, enda hafi 
ábyrgð á netmiðlum verið í lausu 
lofti fram að setningu nýju fjöl-
miðlalaganna. „Það er eins og blek-
ið hafi skipt öllu máli,“ segir Jón 
Bjarki. Hann hefur ekki ákveð-
ið hvort dómnum verður áfrýj-
að. Þegar eru sambærileg mál, 
þar sem blaðamaður er dæmdur 
fyrir ummæli viðmælanda, á borði 
Mannréttindadómstóls Evrópu.  - sh

Jón Bjarki Magnússon blaðamaður þarf að greiða 1.250 þúsund úr eigin vasa og sér fram á gjaldþrot:

Dæmdur fyrir ummæli um meint ofbeldi föður

GETUR EKKI BORGAÐ Jón Bjarki sér ekki 
fram á að geta greitt bæturnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HEIMSENDING 
 á höfuðborgarsvæðinu
alla daga frá kl. 15–19

eða á smellugas.is 

Hafðu samband í síma

515 1115 

Smellugas

Smellugas

smellugas.is
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Bodrum í Tyrklandi
16. júlí

Frá 137.600 kr.
með „öllu inniföldu“  í 10 daga

Glæsileg gisting!
Heimsferðir bjóða frábært sértilboð til hins einstaka áfangastaðar 
Bodrum í Tyrklandi á ótrúlegum kjörum. Um er að ræða 10 nátta 
ferð í beinu leiguflugi með Icelandair.

Frá kr.  - með “öllu inniföldu” í 10 daga
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í fjölskylduherbergi  með öllu 
inniföldu á Royal Palm Beach ***+ í 10 nætur. Verð m.v. gistingu í tvíbýli 
159.900. 

Frábær tilboð á 
Royal Palm Beach ***+ 

og Hotel Royal 
Asarlik Beach * * * * *

Ath. Verð getur hækkað án fyrirvara. Mjög takmarkaður fjöldi flugsæta og herbergja í boði. 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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

Sorpa reisir dýra gas- 
og jarðgerðarstöð
Kostnaðurinn gæti orðið hátt á annan milljarð. Hún verður reist í áföngum og 
eiga einhverjir að vera tilbúnir eftir tvö ár. Breytt flokkunarkerfi er í bígerð.

GASHREINSISTÖÐIN Á ÁLFSNESI Mikil áhersla hefur verið lögð í að framleiða sem 
mest gas á Álfsnesi en án nýrrar gas- og jarðgerðarstöðvar yrði Sorpu ekki kleift að 
vinna gas úr 30 þúsund tonnum af sorpi eftir 2013. MYND/VALLI

VEISTU SVARIÐ?



– FULLT HÚS ÆVINTÝRA– FULLT HÚS ÆVINTÝRA– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is
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30%
afsláttur af  

Loop Classic Spey 
 og Loop Evotec

tvíhendum

STANGVEIÐI-
DAGAR

20%
afsláttur
af öðrum 

 veiði vörum
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FRÉTTASKÝRING: Öðrum áfanga rammaáætlunar lokið

Niðurstöður 2. áfanga 
rammaáætlunar voru 
afhentar iðnaðarráðherra 
á miðvikudag. Þar er að 
finna lista yfir virkjana-
kosti og verndarsvæði ásamt 
greiningu á aðferðafræði 
nefndar innar. Áætlunin 
hefur verið nokkuð umdeild 
og umhverfissinnar óttast 
stórsókn virkjanasinna. 
Ekki er sátt um málið á milli 
ríkisstjórnarflokkanna.

Vinna við rammaáætlun hófst á 
vettvangi náttúruverndarráðs. Þá 
var hugmyndafræðin sú að lista 
upp þau svæði sem ekki mætti 
hrófla við vegna náttúrugildis 
þeirra. Vinnan færðist síðar til 

iðnaðarráðu-
neytisins og nú 
hefur 2. áfanga 
verið skilað. 
Þar er að finna 
lista yfir þá 
virkjanakosti 
sem verkefnis-
stjórnin metur 
hæfa og einn-
ig hvaða svæði 
beri að vernda.

Styr hefur staðið um áætlunina 
um langt skeið og má segja að í 
honum kristallist þau tvö viðhorf 
sem löngum hafa einkennt viðhorf 
Íslendinga gagnvart náttúrunni; 
verndunar- og nýtingarsjónarmið. 
Stjórnarflokkana hefur greint á 
um málið og vilji til verndunar er 
mun ríkari hjá Vinstrihreyfing-
unni – grænu framboði en Sam-
fylkingunni. 

66 virkjanakostir
Torfajökulssvæðið og Kerlingar-

Umdeild rammaáætlun að fæðast

Betri þjónusta
í Vörðunni

Varðan er vildarþjónusta fyrir viðskiptavini Landsbankans. 

persónulega þjónustu og fríðindi fyrir heildarviðskipti.

Virkjunarkostir og vernduð svæði
2. áfangi rammaáætlunar 

00

00

Vernduð svæði

Vatnsaflskostir

Jarðhitakostir

Skýringar

1

2 3

4

5
8

9

10

11

12
13

14
15

16

17

18
19

20

21
22

2425

26
27

28

2930
31

33

32

39

36
37

38
6263

68

78

83

82
81

91

92 93

94

95

96

97
99

100
101

8079

61

34

35

7
6

64
69

8788 89
848586

90

65
7066
7167
72

73
74
75
76

77

23

HornstrandirHornstrandir

Va
tns

fjö
rðu

r

Va
tns

fjö
rðu

r

BreiðafjörðurBreiðafjörður

BúðahraunBúðahraun

AndakíllAndakíll

GeitlandGeitland

ÞingvellirÞingvellir

HerdísarvíkHerdísarvík

Pollengi og TungueyPollengi og Tunguey

SurtseySurtsey

FjallabakFjallabak

ÁlftaversgígarÁlftaversgígar

ÞjórsárverÞjórsárver

Guðlaugstungur

Guðlaugstungur

VatnajökulsþjóðgarðurVatnajökulsþjóðgarður

LónsöræfiLónsöræfi

He
rð

ub
re

iða
rlin

dir

He
rð

ub
re

iða
rlin

dir
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Þjóðgarðurinn Þjóðgarðurinn 
SnæfellsjökullSnæfellsjökull

Vatnsaflskostir
1. Hvítá í Borgarfirði
2. Glámuvirkjun
3. Skúfnavatnavirkjun
4. Hvalá, Ófeigsfirði
5. Blönduveita
6. Skatastaðavirkjun B
7. Skatastaðavirkjun C
8. Villinganesvirkjun
9. Fljótshnúksvirkjun
10. Hrafnabjargavirkjun A
11. Eyjadalsárvirkjun
12. Arnardalsvirkjun
13. Helmingsvirkjun
14. Djúpá
15. Hverfisfljót
16. Skaftárveita með 
miðlun í Langasjó
17. Skaftárveita án 
miðlunar í Langasjó
18. Skaftárvirkjun / 
Búlandsvirkjun
19. Hólmsárvirkjun – án 
miðlunar
20. Hólmsárvirkjun – 
miðlunar í Hólmsárlóni
21. Hólmsárvirkjun neðri
22. Markarfljótsvirkjun A
23. Markarfljótsvirkjun B

24. Tungnaárlón
25. Bjallavirkjun
26. Skrokkölduvirkjun
27. Norðlingaölduveita
28. Búðarhálsvirkjun
29. Hvammsvirkjun
30. Holtavirkjun
31. Urriðafossvirkjun
32. Gígjarfossvirkjun

33. Bláfellsvirkjun
34. Búðartunguvirkjun
35. Hauksholtsvirkjun
36. Vörðufell 
37. Hestvatnsvirkjun
38. Selfossvirkjun
39. Hagavatnsvirkjun

Úr skýrslu verkefnastjórnar um rammaáætlun

Jarðhitakostir
61. Reykjanes
62. Stóra Sandvík
63. Eldvörp (Svartsengi) 
64. Sandfell
65. Trölladyngja
66. Sveifluháls
67. Austurengjar

68. Brennisteinsfjöll
69. Meitillinn
70. Gráuhnúkar
71. Hverahlíð
72. Hellisheiði
73. Innstidalur
74. Bitra
75. Þverárdalur (Ölfusvatnslendur)
76. Ölfusdalur
77. Grændalur
78. Geysir
79. Hverabotn
80. Neðri-Hveradalir

81. Kisubotnar
82. Þverfell
83. Hveravellir
84. Blautakvísl
85. Vestur-Reykjadalir
86. Austur-Reykjadalir
87. Ljósártungur
88. Jökultungur
89. Kaldaklof
90. Landmannalaugar
91. Hágönguvirkjun
92. Vonarskarð
93. Kverkfjöll
94. Askja
95. Hrúthálsar
96. Fremninámar
97. Bjarnarflag
98. Krafla I – stækkun
99. Krafla II
100. Gjástykki
101. Þeistareykir

GUÐMUNDUR PÁLL 
ÓLAFSSON
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Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

fjöll trjóna á toppi verndunarlista 
verkefnastjórnarinnar. Þau svæði 
eru talin búa yfir mestum náttúru-
verðmætum allra virkjunarkosta 
sem tekin var afstaða til. Alls 
komu 84 virkjanakostir á landinu 
til mats hjá verkefnisstjórninni en 
suma faghópa hennar skorti for-
sendur til að meta nokkra kostina 
og því hefur 66 kostum nú verið 
raðað, annars vegar með tilliti til 
verndargildis og hins vegar nýt-
ingarsjónarmiða. 

Alls er um 28 kosti í vatnsafli að 
ræða og 38 í jarðvarma. Þær virkj-
unarhugmyndir sem út af standa 
fara væntanlega í biðflokk sam-
anber lög um verndar- og orku-

nýtingaráætlun og koma því til 
mats síðar.

Þeir virkjanakostir sem þykja 
álitlegastir eru Hellisheiðin, en 
þar verður nýr áfangi gangsettur 
í haust, Blönduveita, þar sem 

framkvæmdir eru þegar hafnar, 
og Reykjanesið, en sótt hefur verið 
um virkjanaleyfi fyrir það svæði.

Aðferðafræði gagnrýnd
Rammaáætlunin átti að skapa sátt 
um virkjanir til framtíðar, í eitt 
skipti fyrir öll yrði til listi yfir 
svæði sem mætti nýta og þau sem 
yrðu vernduð. Ljóst er hins vegar 
á viðbrögðum við skýrslunni að 
engin sátt er um hana.

Guðmundur Páll Ólafsson líf-
fræðingur er einn þeirra sem harð-
lega hafa gagnrýnt vinnubrögðin 
við gerð rammaáætlunar. Hann 
óttast að áætlunin marki uppskrift 
að stórsókn orkufyrirtækjanna.

„Mín gagnrýni er helst á þeim 

forsendum að virkjanakostir eru 
alltaf í fyrirrúmi, ekki það að 
vernda íslenska náttúru og íslensk 
náttúruauðævi fyrir hamagangi 
nútímans og varðveita fyrir kom-
andi kynslóðir. Það er miklu mikil-
vægara en að virkja einhvers stað-
ar.“

Guðmundur gagnrýnir iðnaðar-
ráðuneytið og ýmsar stofnanir, svo 
sem Orkustofnun, fyrir það hvern-
ig staðið var að gerð áætlunar-
innar. Landsvirkjun hafi frjálsar 
hendur til að virkja svæði og eyði-
leggja. „Þetta eru fyrirtæki og 
stofnanir sem eru með ákaflega 
úreltar og forneskjulegar hug-
myndir um náttúruauðævi,“ segir 
Guðmundur. Hann segir valtað 
yfir verndarþáttinn í ramma-
áætluninni og þá sem hafi faglega 
þekkingu á að meta land. Inni á 
milli hafi fúskarar fengið að kom-
ast að vinnunni.

Guðmundur telur að rétt hefði 
verið að taka frá þau svæði sem 
vernda á áður en farið var að huga 
að virkjunarkostum.

Næstu skref
Listanum er ætlað að verða grunn-
ur að endanlegri flokkun svæð-
anna og verður hann notaður til 
að undirbúa nýja þingsályktunar-
tillögu um hvernig nýta skuli og 
vernda virkjanakosti á Íslandi. Sú 
tillaga fer í opið umsagnarferli.

Ljóst er hins vegar að björninn 
er fráleitt unninn þó listinn sé til-
búinn. Vinstri græn leggja mikið 
upp úr náttúruvernd og innan 
þeirra raða er ekki mikil ham-
ingja með listann. Það mun því 
kosta samningaviðræður á milli 
stjórnarflokkanna að ná saman 
um þá tillögu sem verður ekki 
einfalt verk samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Landsbankinn vinnur 
stöðugt að því að styrkja 
tengslin við viðskiptavini 
sína. Varðan gegnir þar 
lykilhlutverki.

Þinn eigin tengiliður 

Öllum Vörðufélögum 
stendur til boða persónu-
legur tengiliður í sínu 
útibúi sem tryggir gott 
og skilvirkt samband.

Vörðuráðgjöf 

Saman setjum við upp 
stöðumat til að meta 
heildarstöðu fjármála 
heimilisins og setjum 
fjárhagsleg markmið sem 
hægt er að endurskoða 

árlega. Þannig færð þú góða 

sem mynda grunninn að 
fjármálum heimilisins.

Fríðindasöfnun

Vörðufélagar safna fríð-
indum fyrir virk við skipti 
og valda þjónustu þætti. 
Þú getur valið hvort þú 

færð fríðindi í formi Auka-
króna Landsbankans, Vildar -
punkta VISA og Icelandair 
eða ferðaávísunar MasterCard.

Betri kjör 

Í Vörðunni nýtur þú hag-
stæðari kjara í bankanum, 
lántökugjöld eru lægri 
og við kaup í ákveðnum 
sjóðum borgar þú lægri 
þóknun. Félagar hafa rýmri 

gulldebetkorts er fellt niður. 
Sem heildstæð þjónusta 
fyrir fjármál heimilisins 
felur Varðan einnig í sér 
betri kjör á tryggingum hjá 
Verði og sérstök tilboð frá 
samstarfsaðilum til félaga.

Kynntu þér Vörðuna eða pantaðu Vörðuráðgjöf á landsbankinn.is, 
í næsta útibúi eða í síma 410 4000.
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Kostir þess að vera í Vörðunni

-
stæðar leiðir til að greiða niður lán.

Höfuðstóll lána

Tími

Þetta eru fyrirtæki 
og stofnanir sem 

eru með ákaflega úreltar og 
forneskjulegar hugmyndir um 
náttúruauðævi.

GUÐMUNDUR PÁLL ÓLAFSSON
LÍFFRÆÐINGUR 
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Ó
fremdarástandið í fangelsismálum er að verða óbæri-
legt. Öll fangelsi landsins eru yfirfull og yfir 300 manns 
á boðunarlista Fangelsismálastofnunar, þ.e. búnir að fá 
fangelsisdóm en komast ekki í afplánun. 

Einar Andrésson, formaður Fangavarðafélags Íslands, 
lýsti því í Fréttablaðinu í gær að til að reyna að ganga á biðlistann 
hefði verið gripið til þess ráðs að sleppa brotamönnum sem frekar 

væru til friðs úti í samfélaginu 
fyrr úr afplánun og láta þá til 
dæmis gegna samfélagsþjónustu. 
Þetta hefði hins vegar í för með 
sér að í fangelsunum væri nú 
enn harðsvíraðri hópur glæpa-
manna, þar á meðal meðlimir 
glæpagengja sem stundum lenti 
saman og sprautufíklar sem létu 

einskis ófreistað að smygla fíkniefnum inn í fangelsin.
Einar segir fangaverði oft lenda í lífshættulegum aðstæðum. 

Hann kallar eftir því að byggingu nýs fangelsis verði hraðað og 
segir að það muni meðal annars gera kleift að aðskilja glæpa klíkur, 
frelsa aðra fanga undan áreitni þeirra og hótunum, flokka fólk 
niður eftir aðstæðum, afeitra fíkniefnaneytendur og koma þeim 
þannig á beina braut.

Ástandið í fangelsismálum gengur gegn margvíslegum 
grundvallar reglum réttarríkisins. Brotamenn ganga lausir 
mánuðum og jafnvel árum saman eftir að þeir hafa fengið dóm, 
sem er brot á réttindum fórnarlamba þeirra og í ósamræmi við 
réttlætis kennd almennings. Í Fréttablaðinu í dag kemur fram að 
meðal manna sem hafa fengið dóm en ekki hafið afplánun eru 
margir ofbeldismenn, þar á meðal nauðgarar og barnaníðingar.

Skortur á fangaklefum þýðir að fangar eru vistaðir við heilsu-
spillandi aðstæður, sem er sömuleiðis mannréttindabrot og fer í 
bága við alþjóðasamninga sem Ísland hefur staðfest. Hin langa bið 
eftir afplánun þýðir að fótunum kann skyndilega að verða kippt 
undan mönnum sem hafa snúið af braut afbrota þegar loksins losnar 
handa þeim pláss í fangelsi. Nábýli harðsvíraðra glæpamanna og 
þeirra sem raunverulega vilja nýta fangelsisvistina til að mennta 
sig eða bæta, þýðir að þeir síðarnefndu eiga minni möguleika en 
ella. Loks er ástandið í fangelsunum ógn við öryggi og heilsu starfs-
mannanna, eins og ummæli Einars Andréssonar vitna um.

Eins og fram kemur í Fréttablaðinu í gær og dag virðist deila 
innan ríkisstjórnarinnar um hvort ríkið eða einkaaðilar eigi að 
reisa nýtt fangelsi á Hólmsheiði standa í vegi fyrir ákvörðun um 
að hefja framkvæmdir.

Vega þarf og meta bæði kostnaðinn við hvora leið um sig og hvor 
er líklegri til að koma fangelsinu í gagnið fyrr. Hafa þarf í huga að 
kostnaðurinn við núverandi ófremdarástand er líka talsverður og 
talsvert til vinnandi að ráða bót á því sem fyrst.

Vonandi verður andstaða innan Vinstri grænna við allt sem heitir 
„einka-“ ekki til að tefja ákvörðun um þessa bráðnauðsynlegu fram-
kvæmd lengur en orðið er. 

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Sennilega hefur engin ríkis-
stjórn önnur en sú sem nú 
situr lagt úr vör með jafn 
sterkan meðbyr. Nú er hún 

heillum horfin. Fáir meðhalds-
menn  verja hana. Takmarkað-
ur stuðningur þeirra sem næst 
standa forystumönnum stjórnar-
flokkanna byggist ekki á skír-
skotun til árangurs heldur þeirri 
afsökun að ekki sé kostur á öðru.

Það öfugsnúna við þessa stöðu 
er að nokkuð er til í afsökuninni 
fyrir þrásetu stjórnarinnar. Vand-
séð er að unnt sé að mynda annars 
konar stjórn á þessu kjör tímabili. 
Yfirgnæfandi líkur eru hins 
vegar á falli ríkisstjórnarinnar 

í kosningum. 
Eigi að síður 
er senni leg-
ast að hún sitji 
áfram eftir þær 
með liðstyrk 
framsóknar-
ma n na .  Þ að 
my ndi  eng u 
breyta um eðli 
stjórnarinnar 
því að Fram-

sóknarflokkurinn hefur fyrst og 
fremst átt málefnasamleið með 
vinstri væng VG og Hreyfingunni 
upp á síðkastið.

Fátt getur breytt því að Sjálf-
stæðisflokkurinn fari langt 

með að ná fyrri stöðu í næstu 
kosningum hvort sem þær verða 
fyrr eða síðar. Það væri mikill 
sigur þó að hann megi að ein-
hverju leyti rekja til óvinsælda 
stjórnarinnar. Að því leyti stendur 
forysta flokksins vel að vígi.

Þjóðin þarf frjálslyndari stjórn-
arstefnu með markvissari sýn 
á hagvöxt og alþjóðasamvinnu. 
Nauðsynleg breyting á stjórnar-
stefnu er hins vegar nánast óhugs-
andi án aðkomu Sjálfstæðisflokks-
ins. Gallinn á gjöf Njarðar er sá að 
þeirri pólitísku þoku ætlar ekki að 
létta sem seig yfir með málefna-
kreppunni sem gjald miðils- og 
bankahrunið leiddi af sér. 

Öfugsnúin staða

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Þau verkefni sem við blasa 
eru þess eðlis að nánast 
engar líkur eru á árangri 
nema þeir flokkar sem 

nálgast miðju stjórnmálanna frá 
hægri og vinstri taki höndum 
saman og finni málefna legar 
lausnir. Þetta eru Sjálfstæðis-
flokkurinn og Samfylkingin. Við 
ríkjandi aðstæður er samstarf 
þeirra hins vegar óhugsandi. Ekki 
verður séð að kosningar breyti 
neinu þar um. Ástæðurnar fyrir 
þessu eru margar.

Hafa verður í huga að núverandi 
forysta Samfylkingarinnar hefur 
fært flokkinn það langt til vinstri 
að hann getur ekki að öllu óbreyttu 
átt samstarf í átt að miðjunni. 

Hugmyndafræðileg gerjun gegn 
þessari lokuðu stöðu er að byrja 
innan Samfylkingarinnar. Engin 
merki eru þó um að hún opnist 
fyrir kosningar. 

Í því ljósi á Sjálfstæðisflokkur-
inn tveggja kosta völ í fylgisleit. 
Annar er sá að höfða til hægri 
vængs Samfylkingarinnar. Hinn 
er að keppa við Framsóknarflokk-
inn um Evrópusambandsóánægju-
fylgi frá VG. Seinni kosturinn virð-
ist hafa orðið ofan á. 

Það eru einkum tvær ástæður 
sem liggja til þess að Sjálfstæðis-
flokkurinn stefnir ekki við svo 
búið í samstarf við Samfylkinguna. 
Eitt er að veruleg tortryggni ríkir 
enn vegna stjórnarslitanna 2009. 

Annað er að þingmenn flokksins 
geta varla skilið skilaboð Morgun-
blaðsins á annan veg en að frá 
þeirri bæjarhellu yrði betur séð 
að flokkurinn stefndi að samstarfi 
við vinstri væng VG. Hætt er hins 
vegar við að draga myndi úr fylgis-
aukningunni ef slík áform yrðu 
opinber fyrir kosningar.

Samstarf Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks er ólíklegt eins 
og sakir standa. Óvíst er að þeir 
nái saman þingmeirihluta. Nú-
verandi þingmenn Framsóknar-
flokksins telja sig aukheldur vera 
eins og brennt barn eftir fyrra 
samstarf flokkanna. Slíka stjórn 
myndi líka skorta æskileg tengsl 
við verkalýðshreyfinguna.

Engin útgönguleið í augsýn

Við svo búið eru því veru-
legar líkur á umtals-
verðum kosningasigri 
Sjálfstæðisflokksins án 

þess að það opni sjálfkrafa leið að 
ríkisstjórnar samstarfi. Þetta þýðir 
að fólkið í landinu á væntanlega 
ekki kost á hófsamri frjálslyndri 
stjórn. Efnahagslega afleiðingin 
er áframhaldandi stöðnun eða mun 
hægari endurreisn en vera þyrfti 
út næsta kjörtímabil.

Hvenær svo sem næsta kjör-

tímabil hefst eru því meiri líkur en 
minni á að núverandi stjórnarsam-
starf haldi áfram með stuðningi 
framsóknarmanna. Hugsanlega 
gætu orðið breytingar á forystu 
ríkisstjórnarinnar. Formaður VG 
hefur í reynd leitt samstarfið til 
þessa. Í því ljósi væri formleg for-
ysta hans rökrétt. Framsóknar-
flokkurinn er ekki líklegur til að 
setja málefnaleg skilyrði sem þýð-
ingu hafa en hann gæti gert kröfu 
um forsætið.

Gangi mál þannig fram yrðu skoð-
anir verulegs hluta hefðbundinna 
frjálslyndra kjósenda Framsóknar-
flokksins og Samfylkingarinnar án 
málsvara við ríkisstjórnarborðið 
og kjósendur Sjálfstæðisflokksins 
áhrifalausir með öllu. Þetta þýðir 
einfaldlega að sú málefnalega pólit-
íska kreppa sem heft hefur endur-
reisnina í meir en tvö ár framleng-
ist yfir á næsta kjörtímabil. Enginn 
flokkur sýnist hafa hug á að brjóta 
þessa stöðu upp. 

Pólitíska kreppan framlengd

Óbærilegt ástand í fangelsismálum:

Ekki tefja 
nýtt fangelsi

NJÓTTU SUMARSINSJÓ U SU
TILBOÐSDAGAR

Eyjarslóð 5   101 Reykjavík   S: 511 2200   www.seglagerdin.is

ÆGIR TJALDVAGN
1.279.000.

*Afsláttur -200.000.

Verð kr. 1.079.000.

með fortjaldi

PALOMINO COLT
2.559.000.

*Afsláttur -369.000.

Verð kr. 2.190.000.

með fortjaldi
KÍKTU VIÐ OG GERÐU GÓÐ KAUP
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Undanfarin þrjú ár hefur fjár-
festing á Íslandi dregist veru-

lega saman og náði hún sögulegu 
lágmarki á síðasta ári. Undan-
farna tvo áratugi hefur þetta hlut-
fall numið 20% af landsframleiðslu 
en var tæplega 13% árið 2010. Ekki 
eru horfur á því að þetta hlutfall 
hækki markvert á þessu ári.

Blása þarf lífi í efnahaginn
Á síðustu árum hefur störfum 
fækkað verulega. Þegar umfang 
í bygginga- og mannvirkjagerð 
var sem mest störfuðu 18 þúsund 
manns í greininni en nú stefnir í 
að þar starfi einungis 4-6 þúsund 
manns. Fyrirtækjum hefur fækk-
að og þau farið minnkandi. Fátt 
bendir til að óbreyttu að þróunin 
sé að snúast við þannig að atvinnu-
lausum fækki. Lítil og minnkandi 
fjárfesting er meginástæða þess að 
lítið sem ekkert er farið að horfa 
til betri vegar í efnahagslífi lands-
ins. Það er ekki að ástæðulausu að 
litið er til fjárfestinga þegar rædd-
ar eru leiðir til að blása lífi í efna-
hagslífið. 

Fjárfesting er í eðli sínu ekk-
ert annað en að fé er lagt til hlið-
ar í formi sparnaðar og því ætlað 
að skapa aukna framleiðslugetu 
í framtíðinni og þar með aukna 
verðmætasköpun og betri lífs-
kjör til lengri tíma litið. Ótal rann-
sóknir sýna skýrt samband milli 
fjárfestinga og sparnaðar annars 
vegar og hagvaxtar hins vegar.

Fögur fyrirheit sumarið 2009
Það ríkti bjartsýni meðal þeirra 
sem skrifuðu undir stöðugleika-
sáttmálann fyrir tveimur árum um 
markmið og leiðir að endurreisn 
efnahagslífsins. Einn mikil vægur 
þáttur sáttmálans var að ríkis-
stjórnin myndi greiða götu þegar 
ákveðinna stórframkvæmda, vinna 
skipulega í samráði við atvinnu-
lífið að úrvinnslu áforma um aðrar 
stórframkvæmdir og að ganga til 
samstarfs við lífeyrissjóði um að 
þeir fjármögnuðu stórar verk-
legar framkvæmdir m.a. til að 
flýta fyrir arðbærum samgöngu-
framkvæmdum.

Þáverandi samgönguráðherra 
lagði fram á Alþingi frumvarp 
sem heimilaði ráðherra að stofna 
opinbert hlutafélag sem hafi þann 
tilgang að standa að vegalagningu 
umhverfis höfuðborgarsvæðið, auk 
Vaðlaheiðargangna, og taka gjald 
af umferð um viðkomandi vegi. 
Lögin voru samþykkt samhljóða á 
Alþingi 28. júní 2010 og í framhald-
inu hófst undirbúningur að stofnun 
félaganna og viðræður við lífeyris-
sjóði um fjármögnun þeirra. Þeim 
viðræðum var slitið í desember 
2010 vegna ósamkomulags um 
vaxtakjör þótt lítið bæri á milli.

Áform áréttuð vorið 2011
Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 
frá 5. maí sl. í tengslum við gerð 
kjarasamninga var vilji stjórnvalda 
áréttaður. Þar segir m.a.: „Áfram 
verður unnið að útfærslu tillagna 
um vegaframkvæmdir á Suðvestur-
landi og fjármögnun þeirra og er 
mikilvægt að samstaða náist um 
þau áform. Hér er um tugmilljarða 
framkvæmdir að ræða sem dreif-
ast á nokkur ár, en fyrstu áfangar 
eru tilbúnir til útboðs. Stjórnvöld 
munu skipa starfshóp með fulltrú-
um SA, ASÍ, fjármálaráðuneyti 
og innanríkisráðuneyti er reyni 
til þrautar að finna útfærslur sem 
gera mögulegt að ráðast í umfangs-
miklar samgönguframkvæmdir á 
Suðvestur landi og eftir atvikum 
víðar, fjármagnaðar með sérstök-
um hætti. Niðurstaða verði fengin 
í þá vinnu fyrir lok maí.“

Þegar svo virðist sem að ekk-
ert sé að vanbúnaði til að ganga 
frá stofnun félaganna, semja við 
lífeyrissjóði um fjármögnun og 
hefjast handa, þá kemur ráðherra 
samgöngumála og telur framgangi 
málsins allt til foráttu. Þrátt fyrir 

yfirlýsingar hagsmunaaðila um 
eindreginn vilja til að þetta þjóð-
þrifaverkefni geti orðið að veru-
leika þá situr ráðherrann við sinn 
keip og verkefnið er stopp.

Það er sannarlega tímabært að 
hefja umræðu og stefnumótun 
um framtíðargjaldtöku af umferð. 
Rafræn innheimta notenda- eða 
notkunar gjalda í gegnum gervi-
hnött er sú framtíðarsýn sem við 
blasir. Eitt gjald kæmi í stað ann-
arra gjalda, eins og olíugjalda og 
bensíngjalda. Tæknin er til staðar 
og innan Evrópu sambandsins er 
t.d. umræða um að innleiða slíka 
gjaldtöku á þungaumferð, þann-
ig að tekjur af þungaflutningum 

renni til einstakra landa í sam-
ræmi við notkun á vegum í hverju 
landi. Ísland hefur alla burði til að 
vera í fararbroddi þessarar þróun-
ar sem m.a. myndi gefa fyrirtækj-
um í nýsköpun verðug verkefni til 
úrlausnar.

Innviðir verði styrktir
Það er ekki einsdæmi að stjórnvöld 
ákveði að grípa til sérstaks átaks 
í styrkingu innviða eins og vega-
framkvæmda þegar efnahags-
lífið skreppur saman og störfum 
fækkar. Þannig háttaði til þegar 
kreppti að í upphafi 10. áratugar 
síðustu aldar. Auk þess að skapa 
ný störf og efla hagvöxt snúast 

samgönguframkvæmdir um aukið 
öryggi á vegum. Nægir að nefna 
stórfellda fækkun alvarlegra slysa 
á Reykjanesbraut við tvöföldun 
hennar. Samkvæmt mati Sjóvár 
hf. árið 2006 var árlegur heildar-
kostnaður vegna slysa og óhappa 
á Suðurlandsvegi til Selfoss um 1 
milljarður króna. Þar af var kostn-
aður tryggingafélaga og tjónvalda 
um 600 m.kr. og samfélagsins um 
400 m.kr.

Því verður ekki trúað að ríkis-
stjórnin ætli ekki að standa við 
nýlega yfirlýsingu sína um sér-
stakt átak í vegamálum líkt og 
unnið hefur verið að undan farin 
tvö ár. Þau úrlausnarefni sem 

greiða þarf úr svo unnt sé að hefj-
ast handa eru smávægileg í saman-
burði við þá þjóðarhagsmuni sem 
þetta átak svo sannarlega felur í 
sér. Í umræðunni undanfarna daga 
hefur enginn utan ráðherrans mælt 
gegn framkvæmdinni.

Það væri sæmd fyrir ráðherra 
samgöngumála að snúa við blaði 
sínu, horfa á það jákvæða í mál-
inu og hafa forgöngu um að hnýta 
lausa enda svo unnt verði að hefja 
framkvæmdir á næstu mánuðum. 
Það yrði öðrum hvatning til að 
ganga í hans fótspor, auka fjárfest-
ingu og fjölga störfum, sem þjóðin 
þarfnast meira en flest annað. Með 
því má breyta doða í dug.

Að breyta doða í dug
Samgöngumál

Vilmundur 
Jósefsson 
formaður Samtaka 
atvinnulífsins

Komdu í golf með Byr

Byr er stoltur styrktaraðili að Pro Golf og minnir á þann afslátt sem viðskiptavinir í Vildarþjónustu 
geta nýtt sér allan ársins hring.  

Básum í Grafarholti sunnudaginn 10. júlí milli klukkan 9 og 14. Það eina sem þú þarft að 

gera er að framvísa debet- eða kreditkorti frá Byr og því þarf ekki að skrá sig sérstaklega.

Sími 575 4000  I  byr@byr.is  I  www.byr.is

Þú ...
…getur prófað golf þér að kostnaðarlausu
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Beint lýðræði og rökræðu-
lýðræði eru tvennt ólíkt. Beint 

lýðræði felur í sér að borgararn-
ir taka pólitískar ákvarðanir án 
samráðs við stjórnmálamennina 
og á það við um setningu stjórn-
arskrár, afsal fullveldis, þjóðar-
atkvæðagreiðslur og að koma vald-
höfum frá þegar þeir hafa misst 
traust fólksins. Rökræðulýðræði 
er lýðræðis leg aðferð til að auka 
þátttöku borgaranna við laga-
setningar innan ramma fulltrúa-
lýðræðisins. Í því felst að hin ólíku 
sjónarmið almennings eru lögð 
til grund vallar þegar pólitískar 
ákvarðanir eru teknar og stjórn-
völd eru skyldug til að réttlæta 
allar ákvarðanir sínar með því að 
færa rök fyrir þeim sem almenn-
ingur skilur. 

Lýðræðið í dag
Nútíma frjálslynt lýðræði byggist 
á fulltrúalýðræði, þar sem stjórn-
málamenn eru fulltrúar borgar-
anna, þar sem þeim er ætlað að 
setja sig inn í flóknari pólitísk 
málefni, leita sér sérfræðings-
álita, safna sjónarmiðum hags-
munaaðila og taka síðan póli-
tískrar ákvarðanir með hagsmuni 
almennings að leiðarljósi. 

En lýðræðið er takmarkað. 
Flokksræðið er sterkt og leiðir 
til kappræðu frekar en málaefna-
legrar umræðu. Ólýðræðislegt 
vald sérfræðinga, hagsmunaaðila, 
fjármálaveldisins og skoðana-
myndandi fjölmiðlaveldis eru 
aðalógnir lýðræðisins. Vægi hins 
lýðræðislega kjörna Alþingis 
hefur minnkað, stjórnarhættir 
eru ofan frá og niður, ógegnsæi 
er í pólitískum málefnum ríkis-
ins og oftar er tekið meira mið af 
hagsmunaaðilum en almenningi. 
Gjá er milli stjórnmálamanna og 
fólksins. Þetta má glögglega sjá 
ef skoðaðar eru þær aðferðir sem 
notaðar eru til þess að taka pólit-
ískar ákvarðanir. 

Meirihlutaræði, þar sem ein-
faldur meirihluti ræður, ekki 

þarf að semja til að koma málum 
í gegn, né taka tillit til skoðana 
minnihlutans og oft er valtað 
yfir hann. Flokksforysturæðið 
er sterkt, venjulegir stjórnmála-
menn hafa lítið hlutverk, sérfræð-
ingaveldi ræður öllu í raun og 
borgararnir búa við kjörklefalýð-
ræði þar sem þeir hafa í raun ekk-
ert að segja nema í kjör klefanum 
á fjögurra ára fresti. 

„Samningar um hagsmuni” er 
dæmigert fyrir tveggja flokka 
samsteypustjórnir hérlendis, 
sem felur í sér helmingaskipti á 
völdum. Pólitísk vandamál eru 
séð sem hagsmunadeilur sem 
hægt er að semja um. Stjórnmál-
in þykja frekar opin og almennir 
stjórnmálamenn hafa stórt hlut-
verk í baktjaldamakki og hrossa-

kaupum. Sérfræðingarnir veita 
lögfræðilega og hagsmunatengda 
ráðgjöf. Þátttaka almennings 
truflar samningsmöguleika og 
andstæðum sjónarmiðum er því 
breytt í hagsmunatengsl og hafn-
að. 

„Samkomulag um gildi” breytir 
pólitískum vandamálum í deilur 
um gildi þegar ekki er hægt að 
semja um hagsmuni. Deilt er um 
frelsi eða jafnrétti, sjálfstæði eða 
samvinnu þjóða, virkjanir eða 
umhverfisvernd o.s.frv. Flokks-
foringjarnir komast að mála-
miðlunum frekar en að komast 
að endanlegum niðurstöðum, að 
vera sammála um að vera ósam-
mála með óljósa von um hægt 
verði að semja um þau í fram-
tíðinni. Stjórnmálin eru frek-
ar yfirborðskennd og hlutverk 
almennra stjórnmálamanna er 
að taka þátt í pólitísku þrasi, en 
sér fræðingarnir eru háspeki legir 
um gildin. Þátttaka borgaranna 
er ekki vel séð þar sem hún rask-
ar viðkvæmum málamiðlunum. 
Þeim sem vilja taka þátt er breytt 
í valdalitla stjórnmálamenn eða 
einhvers konar sérfræðinga um 

gildi til að koma þeim úr raun-
verulegum vandamálalausnum.

Rökræðulýðræði
Rökræðulýðræðinu er ætlað að 
auka þátttöku borgaranna og 
almennra stjórnmálamanna og 
styrkja þannig Alþingi og fulltrúa-
lýðræðið. Grundvöllur lagasetninga 
á ekki að vera eingöngu álit sér-
fræðinga og hagsmunaaðila. 

Formlegir borgarafundir á 
vegum Alþingis eiga að vera hluti 
af löggjafarvaldinu þar sem stjórn-
málamenn kynna álitamálin og eiga 
í samræðum við borgarana. Þá láta 
borgararnir reyna á skoðanir sínar 
og síðan þarf skipulega að safna 
sjónarmiðum þeirra til að leggja til 
í þann grunn sem pólitískar ákvarð-
anir Alþingis byggjast á. Gegnsæi í 

pólitískri stjórnsýslu er megin skil-
yrðið fyrir því að almenningur geti 
myndað sér skoðun á þeim á sömu 
forsendum og stjórnmálamenn. 
Rökræðan þarf að vera af heilind-
um og á jafnréttisgrundvelli. Mikil-
vægi ólíkra skoðana felst í því að 
þær eru hvati að frekari umræðum 
sem leiða til betri skilnings og geta 
leitt til nýrra lausna. 

Réttlæting pólitískra ákvarðana 
felur í sér að stjórnvöld verða að 
skýra með rökum hvers vegna þau 
tóku einhverja ákvörðun frekar en 
einhverja aðra og svara gagnrýni 
borgaranna. 

Með þessu móti fæst sátt um 
pólitískar ákvarðanir og lagasetn-
ingar og þegjandi samkomulag 
um að virða þær. Ekki vegna þess 
að maður sé sammála þeim, held-
ur vegna þess að þær hafa fengið 
réttláta málsmeðferð og öll sjón-
armið hafa fengið að komast að. 
Pólitískar ákvarðanir njóta þá frið-
helgi, en auðvitað er hægt að end-
urskoða þær síðar ef forsendurnar 
hafa breyst. 

Rökræðulýðræðið er tímafrekara 
og dýrara, en réttlátara, skynsam-
legra og virkara. 

Rökræðulýðræði mikilvægara 
en beint lýðræði

Staða félags- og hugvísinda 
innan Háskóla Íslands er ekki 

góð. Raunar er staðan að mörgu 
leyti svo slæm að furðu sætir. Í 
meistararannsókn minni á vald-
dreifingu og formgerð hins aka-
demíska vettvangs kom m.a. 
annars í ljós að félags- og hugvís-
indamenn upplifa sig sem undir-
málshóp innan akademíunnar. 
Hugvísindamönnum þótti sem 
þeir væru undir óeðlilegum kröf-
um raunvísindamanna um að 
stunda vísindi á ensku. Það er að 
stunda vísindi á forsendum raun-
vísindanna. Félagsvísindamönnum 
þótti sem þeir væru ekki metnir að 
verðleikum sem vísindamenn og 
sumir lýstu ástandinu jafnvel sem 
„akademískri aðskilnaðarstefnu 
milli félagsvísinda og raunvísinda.

Ástæða þess að félags- og hug-
vísindamenn upplifa stöðu sína 
gagnvart raun- og læknavísind-
um sem óréttláta byggir á ójafnri 
stöðu greinanna innan skólans. 
Hlutfall nemenda á fastráðna 
kennara er einn þeirra mælikvarða 
sem notaðir eru til að meta gæði 
háskóla víða um heim. Mælikvarð-
inn metur hversu mikið ráðrúm 
hver kennari hefur fyrir nemendur 

sína og sömuleiðis í rannsóknir. 
Vísindamaður sem ber ábyrgð á 9 
nemendum getur betur sinnt þeim 
og sínum eigin rannsóknum en sá 
sem ber ábyrgð á rúmlega 40 nem-
endum. Þeir skólar sem stæra sig 
af góðum gæðum hvað þetta hlut-
fall varðar eru með 10 nemendur 
eða færri á hvern fastráðinn kenn-
ara. Meðaltals hlutfallið fyrir HÍ 
er nú rúmlega tvisvar sinnum það, 
eða 23 nemendur á hvern kennara. 
Hlutfallið var 14 nemendur á kenn-
ara árið 1994 og hefur snarversnað 
síðan þá.

Meðaltalið segir hins vegar 
ekki alla söguna því talsverður 
breytileiki er milli vísindagreina 
innan HÍ hvað þetta varðar eins 
og sjá má á línuritinu. Nemend-
um á kennara hefur fjölgað í hug-
vísindum en þó sérstaklega félags-
vísindum frá árinu 1994 á sama 
tíma og hlutfallið hefur staðið í 
stað í raun- og læknavísindum. Á 
þessu tímabili fjölgaði nemendum 
en þó í samræmi við væntingar 
sé litið til hlutfallslegrar fjölg-
unar í gegnum söguna og þróun-
ar í öðrum löndum. Þessari aukn-
ingu nemenda var augljóslega ekki 
mætt með fjármagni til þess að 
viðhalda þeim gæðum sem voru 
árið 1994 og félags- og hugvísindi 
tóku á sig fall í gæðum til að þeim 
mætti viðhalda í raun- og lækna-
vísindum. Nemendur á kennara í 
félagsvísindum eru nú yfir 50 en 
hafa haldist í kringum 10 í raun- 
og læknavísindum.

Stundum er því haldið fram 
af raunvísindafólki að kennsla í 
félags- og hugvísindum byggist 
á öðrum forsendum en í þeirra 
eigin greinum. Það vill þannig til 
að þekking á kennslu og þekking-
armiðlun er mest innan félagsvís-
inda, nánar tiltekið kennslufræða, 
og samkvæmt þeim eru forsend-
ur góðrar kennslu áþekkar milli 
greina. Og þetta vita allir góðir 
kennarar og vísindamenn. Vís-
indin læra menn með því að fram-
kvæma vísindi í frjóu og metnað-
arfullu akademísku umhverfi og 
síðast en ekki síst með því að eiga 
í samræðu við aðra vísindamenn. 
Verklegir tímar eru nauðsynlegir 
í öllum vísindagreinum. Ástæðan 
fyrir því að félags- og hugvísindi 
fá ekki nema brot af því fjár-
magni sem rennur til raun- og 
læknavísinda er sú að þau njóta 
ekki réttmætrar virðingar, þau 
hafa ekki sama akademíska vald 
og raun- og læknavísindin. 

Félags- og hugvísindi eru ekki 
annars flokks og þessa mismun-
un þarf að leiðrétta án tafar. Rétt-
ast væri að greidd væri sama 
fjárhæð til kennslu með öllum 
háskólanemum en sérstaklega 
fyrir tækjabúnað. Tryggja þarf 
öllum nemendum samsvarandi 
gæði kennslu. Rektor Háskóla 
Íslands og menntamálaráðherra 
bera ábyrgð á því að tryggja hug- 
og félagsvísindum ásættanlegar 
aðstæður til jafns við aðrar vís-
indagreinar.

Akademísk aðskilnaðarstefna

Lýðræði

Björn 
Einarsson
læknir og 
heimspekinemi

Menntamál

Kristinn Már 
Ársælsson
BA í heimspeki, 
Diploma í kennslufræði 
og MA í félagsfræði

Ólýðræðislegt vald sérfræðinga, hags-
munaaðila, fjármálaveldisins og skoðana 
myndandi fjölmiðlaveldis eru aðalógnir 

lýðræðisins.

Álver eru engin 
skyndilausn

Í þriðju grein minni um vægi 
áliðnaðar á Íslandi fjalla ég 

um langtímaáhrif iðnaðarins hér 
á landi.

Því hefur gjarnan verið hald-
ið fram að með uppbyggingu í 
orkutengdum iðnaði sé verið að 
leita skyndilausna sem á end-
anum skilji lítið eftir 
sig. Stóriðjan sé ein-
hvers konar höfuð-
verkjartafla sem við 
grípum til þegar sam-
dráttar verður vart í 
hagkerfinu. Réttara 
sé að beina kröftum 
í uppbyggingu „ein-
hvers annars“ sem 
skilji eftir sig varan-
lega verðmætaaukn-
ingu. En stenst þessi 
fullyrðing?

Heildarfjárfesting 
við byggingu Kára-
hnjúka og álvers 
Fjarðaáls var um 266 
milljarðar króna á 
árunum 2004-2008. 
Innlendur hluti þess-
arar fjárfestingar er 
talinn hafa numið 82 
milljörðum króna eða 
innan við þriðjungi 
heildarfjárfestingarinnar. Þetta 
samsvarar að jafnaði 16 millj-
örðum króna á ári. Til þess að 
setja þetta í samhengi er hér um 
að ræða lítillega lægri fjárhæð 
en rann að jafnaði til viðhalds og 
uppbyggingar á vegakerfi lands-
manna á sama tímabili.

Vægi uppbyggingarfasa stór-
iðjunnar er því ekki nærri eins 
mikið og af er látið. Þegar öllu 
er á botninn hvolft er nánast hjá-
kátlegt að kenna þessari fram-
kvæmd um ofhitnun íslensks 
efnahagslífs á þessu tímabili. 
Þessar tölur mega sín lítils í 

samanburði við útlánaaukningu 
bankakerfisins, hækkun á mark-
aðsvirði íbúðarhúsnæðis lands-
manna og svo mætti áfram telja.

Innlend rekstrarútgjöld Fjarðaáls 
margfalt meiri en fjárfestingar-
kostnaður
En hvað er það sem uppbygg-
ing stóriðju skilur eftir sig? Ef 
við skoðum rekstur Fjarðaáls á 
árunum 2008-2010 má sjá að inn-
lend rekstrarútgjöld álversins 
á þessu tímabili námu 90 millj-
örðum króna. Á þessum þrem-
ur árum varði fyrirtækið því 
hærri fjárhæð í rafmagnskaup, 

launagreiðslur og kaup 
á vörum og þjónustu en 
varið var í innlenda efn-
isþætti byggingafram-
kvæmda álversins og 
virkjunar á fimm ára 
byggingartíma.

Ætla má að innlend-
ur rekstrarkostnaður 
Fjarðaáls verði um 
1.200 milljarðar króna 
að núvirði á gildis-
tíma raforkusamnings 
fyrirtækis ins, eða sem 
samsvarar fimmtán-
földum fjárfestingar-
kostnaði hér innanlands 
vegna verkefnisins. Svip-
uð mynd blasir við þegar 
horft er til virðisauka af 
áliðnaði í heild sinni, en 
útgjöld áliðnaðar hér á 
landi á síðasta ári námu 
alls 80 milljörðum króna. 
Raunar má til fróðleiks 

nefna að athugun á verðmæta-
sköpun í kanadískum áliðnaði 
leiddi í ljós að eitt 300 þúsund 
tonna álver skapar ámóta mik-
inn virðisauka á hverju 10 ára 
tímabili og stofnun 750 lítilla og 
meðal stórra fyrirtækja hefði gert 
á sama tíma. Meðallíftími álvera í 
Kanada er í dag 50 ár.

Uppbygging áliðnaðar er því 
fráleitt skyndilausn. Þvert á móti 
er þetta uppbygging iðnaðar sem 
skilur eftir sig umtalsverðan 
virðis auka á ári hverju og mun 
halda áfram að gera það næstu 
áratugina.

Áliðnaður

Þorsteinn 
Víglundsson
framkvæmdastjóri 
Samáls – Samtaka 
álframleiðenda á 
Íslandi

Þegar öllu 
er á botn-
inn hvolft 
er nánast 
hjákátlegt að 
kenna þessari 
framkvæmd 
um ofhitnun 
íslensks 
efnahags-
lífs á þessu 
tímabili.

ÁHRIF HITASTJÓRNUNAR 
Á ÞRÓUN HEILA 
SJÁVARSPENDÝRA
Thermogenesis in Cetacean Brain Evolution  
 

Dr. Paul Manger fjallar um rannsóknir sínar á formgerð  
heila sjávarspendýra mánudaginn 11. júlí kl. 16:00–17:00.
 
Niðurstöður rannsókna dr. Manger styðja nýstárlega 
kenningu þess efnis að stærð heila sjávarspendýra skapist 
af hitastjórnunarhlutverki hans, en ekki æðra hugarstarfi 
eins og talið hefur verið. 
 
Fyrirlesturinn, sem fram fer á ensku, verður haldinn í 
Háskólanum í Reykjavík, Betelgás (V.1.02).
 
Dr. Paul Manger er prófessor í líffærafræði við Witswatersrand 
háskóla í Jóhannesarborg. Að loknu doktorsprófi í taugavísindum 
starfaði dr. Manger við rannsóknir í samanburðarlíffærafræði við 
UCLA háskóla og UC Irivine háskóla. Áður en hann tók við núverandi 
stöðu árið 2002 var hann gistivísindamaður við Karolinska Institutet 
og fékkst þar við sjónkerfisrannsóknir. Dr. Manger hefur nú helgað 
sig alfarið samanburðarlíffærafræði og er hér á landi í þeim tilgangi 
að safna heilum úr hrefnum. Dr. Manger hefur birt um 115 
fræðigreinar og er leiðandi fræðimaður á sínu sviði.
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Ótrúlegt tilboð ! 

SÓLAR
Sjá einnigönnur frábær verðdæmi  á plusferdir.is!

Almería
Hotel Trinidad

99.125 kr.*
á mann m.v. 2 fulloðrna og 2 börn í 
Superior herbergi.
Brottför: 15. júlí eða 22. júlí.

Verð á mann frá:

Tenerife
Tropical Playa

109.900 
á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
stúdíóíbúð.  
Brottför: 21. júlí.

Verð á mann frá:

ALLT INNIFALIÐ!

ALLT INNIFALIÐ!
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A
uðvitað var maður 
alltaf úti í fótbolta 
hvort sem það var 
inni eða úti. Ég 
braut allt heima og 
mamma var farin 

að henda mér út. Það voru mörk á 
grasblettinum fyrir utan og ég lék 
mér í fótbolta hvern einasta dag,“ 
segir Kolbeinn, sem nýverið skrif-
aði undir fjögurra ára samning hjá 
hinu sögufræga knattspyrnufélagi 
Ajax í Amsterdam.

Það kom snemma í ljós að Kol-
beinn, sem er fæddur árið 1990, 
hafði einstaka knattspyrnuhæfi-
leika og var sérstaklega duglegur 
við markaskorun. Hann raðaði inn 
mörkunum á Pollamótinu í 6. flokki 
í Vestmannaeyjum og 5. flokki á 
Akureyri og nafn hans var á vörum 
allra sem fylgdust með mótunum. 
Kolbeinn, sem segist eiga frábær-
ar minningar frá þessum tíma, á 
ekki langt að sækja markheppnina. 
Andri bróðir hans, og nú umboðs-
maður, var mikill markaskorari. 
Slæm hnémeiðsli gerðu það að verk-
um að Andri náði ekki eins langt og 
reiknað hafði verið með og hann 
lagði skóna á hilluna fyrir aldur 
fram.

„Þegar ég var ungur talaði fólk 
um að ég væri barnastjarna. Fólk 
vissi hver ég var. Þegar við vorum 
að spila öskruðu foreldrar mikið á 
mig inn á völlinn hvort sem okkur 
gekk vel eða ekki. Það kom fyrir 
að jafnaldrar mínir báðu mig um 
eigin handaráritanir þegar ég var 
um tíu ára gamall. Auðvitað er 
skrýtið að fá svona athygli þegar 
maður er ungur en ég hef þurft 
að lifa við hana allan fótboltaferil 
minn,“ segir Kolbeinn.

Erlend lið fylgjast með Kolbeini
Kolbeinn spilaði með Víkingum í 
Fossvogi allt þar til hann náði 16 
ára aldri, þegar hann færði sig vest-
ar í Fossvogsdalinn til HK. Sumar-
ið 2006 steig hann sín fyrstu skref 
með meistaraflokki félagsins þrátt 
fyrir að vera enn gjaldgengur í 3. 
flokk.

Um veturinn stóð Kolbeinn sig 
vel með drengjalandsliði Íslands og 
skoraði meðal annars fjögur mörk í 
sigri á Rússum. Frammistaða hans 
vakti athygli erlendis og svo fór að 
hann samdi við hollenska félagið 
AZ Alkmaar árið 2007.

Þjálfari AZ Alkmaar hinn þraut-
reyndi Louis van Gaal tók hinn 
sautján ára Kolbein strax inn í aðal-
liðið.

„Van Gaal var aðalástæðan fyrir 
því að ég fór til Alkmaar. Hann 
ræddi við mig persónulega og 
sýndi mér mikinn áhuga. Svo voru 
Aron [Einar Gunnarsson] og Grét-
ar [Rafn Steinsson] þarna líka. Hol-
lenska deildin hefur líka alltaf verið 
góð stöð fyrir unga leikmenn svo ég 
taldi mig vera að taka góða ákvörð-
un. En maður getur alltaf meiðst,“ 
segir Kolbeinn.

Hundleiðinleg endurhæfing
Raunin varð sú að hann glímdi við 
erfið meiðsli í tvö ár, var í stöðugri 
endurhæfingu og fékk aldrei að 
sparka í bolta, sem hann segir hafa 
verið hundleiðinlegt og erfitt.

„Ég talaði mikið við Andra, sem 
hjálpaði mér mikið enda þekkti 
hann þessa stöðu af eigin raun. 
Hann fór ungur út til Bayern Mün-
chen og meiddist fljótlega. Það var 
svipað með mig. Andri minnti mig 
reglulega á að þetta væru ekki 
sömu meiðsli og fóru svo illa með 
hann og það gaf mér trú á að ég 
gæti snúið aftur. Auðvitað hugs-
aði maður stundum hvort maður 
þyrfti að hætta vegna meiðsla. Það 
er erfitt fyrir ungan leikmann sem 
er nýkominn út í atvinnumennsku. 
Ég vonast til þess að vera búinn að 
taka út þennan pakka,“ segir Kol-
beinn.

Eftir langa baráttu við meiðsl-
in fór Kolbeinn að láta til sín taka 
með AZ Alkmaar á síðasta tímabili. 
Framan af var hann fyrst og fremst 
varamaður en nafnið Sigþórsson 

fór sem eldur í sinu um alla Evrópu 
eftir 6-1 sigurleik liðsins í deildar-
leik gegn Venlo. Kolbeinn skoraði 
fimm mörk í leiknum og vann sér 
fast sæti í liðinu.

„Þetta var á þeim tímapunkti 
sem ég var að fá tækifæri í 
byrjunar liðinu. Maðurinn sem var 
á undan mér í röðinni í framherja-
stöðuna var búinn að vera meiddur 
í tvo leiki. Ég hafði byrjað leikina 
en ekki tekist að skora. Þjálfarinn 
kallaði mig á fund einni og hálfri 
klukkustund fyrir leikinn. Hann 
sagði mér hreint út að ég yrði að 
skora til að halda sæti mínu í byrj-
unarliðinu því hinn leikmaðurinn 
væri að koma úr meiðslum. Það 
setti aukna pressu á mig og gaf mér 
auka kraft. Stíflan brast með þess-
um fimm mörkum og það hjálpaði 
mér mjög mikið,“ segir Kolbeinn.

Verið undir pressu frá unga aldri
Frábær frammistaða Kolbeins 
með félagsliði sínu og U21 lands-
liði Íslands vakti athygli stóru lið-
anna og svo fór að Ajax klófesti 
markahrókinn eftirsótta. Kolbeini 
var úthlutað treyju númer níu, sem 
margir af bestu leikmönnum knatt-
spyrnusögunnar hafa borið í gegn-
um árin.

„Ég vonaðist eftir því að fá níuna 
en bað ekki um hana. Þeir vildu að 
ég fengi hana. Þeir hafa mikla trú 
á mér og ég er keyptur til þess að 
gera góða hluti og skora mörk. Ég 
er tilbúinn í það og ætla mér að 
gera það,“ segir Kolbeinn.

Hann segir Ajax vera stórt félag 
sem hafi alið af sér góða leikmenn. 
Vel sé fylgst með leikmönnum sem 
standa sig hjá félaginu. Þetta geti 
því verið stór stökkpallur fyrir 
hann standi hann sig vel.

Kolbeinn segir knattspyrnustjór-
ann Frank de Boer hafa tjáð sér 
að hann væri hans fyrsti kostur í 
framlínu hollensku meistaranna 
sem spila í riðlakeppni Meistara-
deildar Evrópu á næstu leiktíð. 
Hann segir pressuna á sér vita-
skuld mikla en hann sé þó vanur 
henni.

„Það er auðvitað meira undir 
núna, en það hefur svo sem alltaf 
verið pressa á mér síðan ég var 
ungur leikmaður. Ég fann alltaf 
fyrir því að ég þyrfti að sýna hvað 
ég gæti því allir bjuggust við miklu 

af mér. Bróðir minn var góður leik-
maður og ég vildi verða jafngóður 
ef ekki betri. Ég setti sjálfur á mig 
pressu til að ná því.“

Slapp við unglingavinnuna
Kolbeinn segist alltaf hafa stefnt á 
frama í knattspyrnu og aldrei átt 
neitt varaplan í bakhöndinni.

„Ég hef aldrei hugsað um neitt 
annað en að fara í fótboltann. Ég 
hef lagt mikið á mig til þess að 
komast þangað sem ég er núna. 
Sem betur fer gekk það því ég veit 
ekki hvar ég væri ef ég væri ekki 
í fótbolta.“

Kolbeinn segist hvorki hafa verið 
góður skólastrákur né efni í skrif-
stofumann. „Ég var ekki ofarlega á 
einkunnalistanum. Það er ekki gott 
að segja frá því en ég var frekar 
latur að læra heima og lesa bæk-
urnar. Það var ekki mín deild. Ég 
vildi frekar vera úti og sparka í 
tuðru en að lesa bækur. Þetta var 

það sem ég vildi í lífinu, að spila 
fótbolta.“

Kolbeinn fór ekki í unglingavinn-
una á sumrin líkt og flestir jafn-
aldrar hans. Hann varði tíma sínum 
í fótbolta þess í stað. „Ég fór frekar 
út í fótbolta en að vinna. Pabbi sagði 
við mig að ef ég vildi einbeita mér 
að fótboltanum myndi það kannski 
skila sér í auknum tækifærum. Það 
borgaði sig og ég sé ekki mikið eftir 
því. Reyndar vildi pabbi einu sinni 
fá mig í vinnu í bakaríið hjá sér að 
skúra gólf og setja í einhver form. 
Ég held ég hafi ekki þraukað tvo 
tíma,“ segir Kolbeinn og hlær.

Kolbeinn hefur búið einn í Hol-
landi undanfarin fjögur ár ef undan 
er skilið fyrsta hálfa árið. Þá dvaldi 
eldri systir hans, Sif, hjá honum, 
sem hann segir hafa hjálpað sér 
mikið.

„Hún kenndi mér öll verkin á 
heimilinu, sem hefur nýst mér vel. 
Maður kann núna að þrífa fötin sín, 

taka úr þvotta- og uppþvottavél-
inni. Hún fór yfir það með mér. Ég 
hefði reyndar mátt læra betur að 
elda ofan í sjálfan mig. Ég er latur 
að elda og fer eiginlega alltaf út að 
borða. Ég þarf að bæta mig á því 
sviði,“ segir Kolbeinn. 

Raunhæft að koma 
A-liðinu á stórmót
Það er skammt stórra högga á milli 
í fótboltanum. „Ef þú stendur þig 
vel lofa þig allir og ef þú stendur 
þig illa ertu rakkaður niður og 
talað illa um þig. Þetta er bara 
það sem fylgir fótboltanum. Menn 
í atvinnumennsku verða að læra að 
taka því,“ segir Kolbeinn.

Kolbeinn var í eldlínunni með 
U21 landsliði Íslands á Evrópu-
mótinu í Danmörku fyrr í sumar. 
Íslenska þjóðin gerði miklar kröf-
ur til landsliðsins og strákarnir 
settu pressu á sjálfa sig. Kolbeinn 
náði ekki að nýta tvö dauðafæri í 
fyrsta leiknum gegn Hvít-Rússum 
sem tapaðist.

„Það var mjög erfitt að sofna 
eftir leikinn. Ég fékk náttúrulega 
tvö dauðafæri í þessum leik og 
það var mjög svekkjandi að hafa 
ekki náð að skora. Hefði boltinn 
farið inn hefði leikurinn breyst og 
stemningin í liðinu verið allt öðru-
vísi. Okkur tókst ekki að rífa okkur 
upp fyrir leikinn gegn Sviss. Við 
vorum enn í sárum. Það var vendi-
punktur í keppninni að ná ekki að 
setja mörk á þá áður en þeir fengu 
víti og rauða spjaldið. En það er 
lærdómur fyrir sjálfan mig og allt 
liðið að hafa farið í gegnum svona 
mót. Nú vitum við hvernig það er 
að fara á stórmót og reynum að 
nýta þá reynslu í framtíðinni.“

Kolbeinn telur að íslenska þjóðin 
búist við því að kjarninn í U21 árs 
liðinu geti komið íslenska A-lands-
liðinu á stórmót í framtíðinni. Það 
sé einnig draumur leikmannanna 
sem hann telur raunhæfan. Auð-
vitað verði Íslendingar að trúa því 
að það sé mögulegt því sé trúin ekki 
til staðar þá gerist ekki neitt. „Ef 
allir leikmennirnir sem spiluðu á 

EM halda áfram að byggja sig 
upp og bæta sig sem leikmenn 
held ég að það sé raunhæft að 
komast upp úr riðli og komast á 

Evrópumót eða heimsmeistaramót. 
Það yrði algjör draumur.“

Mamma henti mér út
Kolbeinn Sigþórsson gaf jafnöldrum sínum eiginhandaráritanir þegar hann var tíu ára gamall. Kolbeinn Tumi Daðason settist niður 
með nafna sínum, nýjustu stórstjörnu íslenskrar knattspyrnu, en líf hans hefur snúist um fótbolta frá því hann man eftir sér.

HEFUR SKORAÐ ÓFÁ MÖRKIN Kolbeinn segir bestu minningar sínar úr yngri flokkum vera af Shell-mótunum fyrir 6. flokk í Vestmannaeyjum og skyldi engan undra. Hann varð 
þrívegis markakóngur mótsins, fyrst þegar hann var enn gjaldgengur í 7. flokk.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FETAR Í FÓTSPOR VEL ÞEKKTRA LEIKMANNA

Vel þekktir leikmenn hafa leikið í treyju númer níu hjá Ajax rétt eins og 
Kolbeinn mun gera í vetur.

Johan Cruijff  1964-1973, 1981-1983
Þrefaldur Evrópumeistari með Ajax og þrisvar kjörinn 
knattspyrnumaður ársins í Evrópu. Skipti síðar yfir í treyju 
númer 14 sem hefur verið tekin úr umferð hjá Ajax 
honum til heiðurs.

Marco van Basten 1982-1987
Þrívegis kjörinn knattspyrnumaður ársins í Evrópu og 
einu sinni í heiminum. Evrópumeistari með Hollandi 
1988 og tvisvar í sigurliði AC Milan í Evrópukeppni 
meistaraliða.

Zlatan Ibrahimovic 2001-2004
Í meistaraliði Ajax og Barcelona auk 
Mílanó liðanna AC og Inter. Fimm 
sinnnum knattspyrnumaður ársins í 
Svíþjóð og tvisvar sinnum á Ítalíu. 
Næstdýrasti knattspyrnumaður 
allra tíma.

Klaas-Jan Huntelaar 2005-2009
Í sigurliði Hollands og markakóng-
ur á EM U21 árið 2006. Tvívegis 
markakóngur í hollensku deildinni 
og hefur leikið með stórliðum á 
borð við AC Milan og Real Madrid.

Kolbeinn Sigþórsson 2011-



Costa del Sol
Beint morgunflug 
með Icelandair

– með hálfu fæði
frá kr. 99.900 

Costa del Sol

frá kr. 49.900*

*) Netverð á mann. Flugsæti báðar leiðir 

með sköttum 19. júlí. Verð 30. júlí kr. 59.900. 

19. júlí í 11 nætur
30. júlí í 10 nætur

Hotel Balmoral **+

Frá kr. 99.900
10 eða 11 nætur með hálfu fæði

Hotel Griego Mar ***
Hotel Roc Flamingo ***
Frá kr. 139.900 
10 eða 11 nætur með „öllu inniföldu“

Takmarkaður sætafjöldi og gisting í boði!
Athugið að verð getur breyst án fyrirvara.
Sjá nánar á www.heimsferdir.is.

10 eða 11 nátta ferð - ótrúleg kjör!
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K
emur mynd af okkur 
í blaðinu?“ Spyrjandi 
og eftirvæntingarfull 
andlit mæta blaða-
manni og ljósmyndara 

þegar þau ganga inn í sumarlegan 
garðinn í Reykjadal. Þá má vart á 
milli sjá hverjir eru starfsmenn 
og hverjir gestir, því allir skarta 
heimatilbúnum índíanafjöðrum. 
Indíánaþema með pokahlaupi og 
indíanasöngvum er á dagskránni 
í dag.

„Þau eru búin að bíða síðan 
snemma í morgun og finnst voða-
lega spennandi að fá heimsókn,“ 
segir Sólveig Hlín Sigurðardóttir, 
forstöðumaður sumarbúðanna.

Pokahlaupið er byrjað og krakk-
arnir keppast við að hvetja hvert 
annað áfram að indíánasið. Með 
brosin að vopni stilla þau sér 
ófeimin upp við myndavélina og 
fullvissa okkur um að það sé alltaf 
líf og fjör í Reykjadal. 

Líf og fjör 
í Reykjadal
Sumarbúðir lamaðra og fatlaðra í Reykjadal fengu 
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins í vor. Álfrún 
Pálsdóttir og Haraldur Guðjónsson ljósmyndari 
fengu að kíkja við í Mosfellsdalinn og taka þátt í 
indíánaleik með hressum krökkum í Reykjadal. 

AF LÍFI OG SÁL Sólveig Hlín Sigurðardóttir er forstöðukona Reykjadals, en hún er 
menntaður líffræðingur og byrjaði í Reykjadal sem sumarstarfsmaður með námi. 
„Það má segja að maður sé í þessu af lífi og sál. Gleðin og andinn hérna smitar út 
frá sér og ég get ekki hugsað mér sumar án Reykjadals.“ FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

SÖNGSTUND Einbeitingin var mikil inni í índíánatjaldinu, þar sem sungnir voru söngvar á borð við „Kalli litli kónguló“ og „Litli Óli í 
skógi“. 

EKKI LOFTHRÆDD Þessi unga stúlka var lipur á leið sinni yfir.  

NÓG AÐ GERA Garðurinn í Reykjadal býður upp á ýmiss konar leiki.

ÓFEIMIN VIÐ MYNDAVÉLINA Sumarbúðir lamaðra og fatlaðra í Reykjadal eru ómissandi hluti af tilverunni hjá börnunum enda 
býður hver einasti dagur upp á ný ævintýri. Daglegar sundferðir, reiðtúrar, kvöldvökur og veiðiferðir er bara hluti af því sem 
börnin fá að gera á meðan á dvöl þeirra stendur. 

„Ég man að eitt sumarið fór ég til 
Spánar og ég saknaði Reykjadals 
svo mikið að ég gerði mér sér-
staka ferð hingað um leið og ég 
kom heim til að heilsa upp á 
krakkana,“ segir Herdís Sólborg 
Haraldsdóttir stjórnmálafræðingur, 
en þetta er fimmta sumarið sem 
hún vinnur við sumarbúðirnar í 
Reykjadal. 

„Það er sérstakur andi sem 
myndast hérna meðal starfsfólks-
ins. Við höfum öll mikinn metnað 
fyrir starfinu enda er ekki annað 
hægt. Þetta er bæði gaman og 
krefjandi og það vilja allir gera það 
besta fyrir börnin,“ segir Herdís 
og bætir við að það sé eiginlega 
merkilegt hvað lífið í Reykjadal 
gengur smurt fyrir sig, en starfs-
fólkið gistir í litlum sumarbústað 
við hliðina á aðalbyggingunni og 
eyðir því miklum tíma saman. 

„Ég held að vandfundinn sé 
svona góður starfsandi eins og 
myndast hérna á milli okkar og 
öllum þykir mjög vænt um stað-
inn,“ segir Herdís. Hún á örugglega 
eftir að vera viðloðandi Reykjadal 
um ókomna tíð. 

Sérstakur andi 
meðal starfsfólks

HERDÍS SÓLBORG HARALDSDÓTTIR 

■ Árið 1959 hóf Styrktarfélag 
lamaðra og fatlaðra rekstur á 
sumarbúðum fyrir fötluð börn, 
en starfsemin hefur verið í 
Reykjadal í Mosfellssveit frá 
árinu 1963. 

■ Árið 1969 var starfræktur 
heimavistarskóli í Reykjadal sem 
mætti þörfum fatlaðra barna. 
Sex árum seinna var skólakerfið 
tilbúið að taka á móti börnum 
með sérþarfir og sumarbúðir 
tóku við af heimavistinni. 

■ Í dag hljóðar starfsemi 
Reykjadals upp á tveggja vikna 
sumarbúðir á sumrin og helgar-
dvalarstað á veturna fyrir fötluð 
börn og ungmenni.

■ Árlega dvelja í Reykjadal um 
200 börn víðs vegar að af 
landinu.

■ Sund og leikur í vatni hefur 
ávallt verið mikilvægur hluti 
starfsins í Reykjadal, en þar 
hefur verið sundlaug frá árinu 
1965. Ný sundlaug var tekin í 
notkun árið 1994 en þá hafði 
staðið yfir söfnun frá árinu 
1989. Heimild: www.slf.is

■ UM REYKJADAL
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Utanríkisráðherra tók nýlega undir orð stjórnar-
andstæðings á Alþingi og sagði íslenska stjórn-
málamenn vissulega geta gætt hagsmuna 
Íslands betur en nú er gert, innan ramma EES-
samningsins.

Ráðherra benti á eina leið sem er opin, en 
það er samstarf við hópa á Evrópuþinginu. Þetta 
gætu íslenskir flokkar nýtt sér, eins og Norð-
menn gera, til að hafa áhrif á mál sem koma til 
með að taka gildi í EES. Íslensku flokkarnir ættu 
því að þiggja boð um seturétt í flokkahópum í 
Brussel, segir ráðherra.

Fréttablaðið spurði starfsfólk flokkanna um 
tengsl þeirra við Evrópuþinghópa.

Framsóknarflokkurinn hefur, í krafti aðildar 
að Alþjóðasamtökum frjálslyndra flokka, sent 
fulltrúa bæði á þing ELDR (Frjálslyndir demókrat-
ar í Evrópu) og til ALDE, sem er Evrópuþinghóp-
ur ELDR og þriðji stærsti flokkahópur Evrópu-
þingsins. Framsókn hefur ekki sótt um aðild að 
ELDR, en það hefur komið til tals. Meðal leiðtoga 
ALDE eru Íslandsvinirnir Pat the Cope Gallagher 
og Diana Wallis.

Sjálfstæðisflokkurinn á enga aðild að flokka-
hópum á Evrópuþinginu en bæði EPP og ECR 
hafa boðið honum til samstarfs. EPP er hreyfing 
mið-hægrimanna, kristilegra demókrata. EPP er 
evrópusinnaður félagsskapur. Frægir foringjar 
EPP eru Angela Merkel og Nicolas Sarkozy. 

ECR er hins vegar flokkur íhaldsmanna 
sem efast um ágæti aukins samruna 

Evrópusambandsríkjanna. 
Stór hluti ECR var áður í EPP, 

til dæmis þekktasti leiðtoginn: 
David Cameron. Félagsskapur 
þessi er nokkuð illræmdur 
á meginlandinu, því honum 
tengjast nýnasistar og aðrir 
hatursmenn innflytjenda.

Hreyfingin á engan formlegan 
samstarfsflokk á Evrópuþinginu 
og innan hennar hefur ekki verið 

rætt um hvaða flokkur yrði fyrir valinu, gangi 
Ísland í ESB. Í svari Hreyfingarinnar til blaðsins er 
tekið fram að til greina kæmu m.a. allir flokkar 
sem taka almannahagsmuni fram yfir sérhags-
muni.

Samfylkingin er lengst komin í þessum 
málum. Hún er aukaaðili að PES, flokki 
evrópskra sósíalista, en var áheyrnaraðili, áður 
en umsóknarferlið hófst.

Formaður PES er Daninn Poul Nyrup Rasmus-
sen en þekktasta andlitið kannski sá spænski 
José Zapatero. Í PES er einnig Jens Stoltenberg, 
forsætisráðherra Noregs. Dagur B. Eggertsson, 
varaformaður Samfylkingar, situr í stjórn PES.

Samband sósíalista og demókrata, S&D er 
þinghópur PES og sá næststærsti á þinginu.

VG hefur lagt mesta áherslu á samstarf við 
flokka á Norðurlöndunum en hefur átt í óform-
legu samstarfi við GUE/NGL, sem er hópurinn 
lengst til vinstri á Evrópuþinginu. Meðal annars 
tekur VG þátt í einstaka ráðstefnum og dæmi um 
það er heimsókn þingflokks GUE/NGL hingað til 
lands í vor þar sem ráðherrar VG héldu ræður.

Í GUE/NGL eru flokkar eins og Sinn Fein og 
Die Linke, sem á rætur sínar í kommúnistaflokki 
Austur-Þýskalands. Þar eru einnig danskir 
efasemdamenn um aukinn samruna í Evrópu. 
GUE/NGL er „staðfastlega skuldbundið Evrópu-

samrunanum“ en vill breyta núverandi kerfi. 
Formaður er STASI-uppljóstrarinn fyrrverandi 
Lothar Bisky.

VG mun ekki hafa átt í samstarfi við flokk 
græningja/EFA á Evrópuþinginu.

E
vrópuþingið er fordæma-
laus tilraun til að skapa 
lýðræðislegt löggjafar-
vald utan um umsvifa-
mikið milliríkjasamstarf, 

eða sjálfa alþjóðavæðinguna eins og 
hún birtist í Evrópusamstarfinu. 
Þing kjörinna fulltrúa án ríkis.

Þótt hvert aðildarríki Evrópu-
sambandsins hafi þar ákveðinn 
fjölda þingmanna eiga þeir ekki að 
gæta hagsmuna eigin ríkis fyrst 
og fremst heldur ganga í pólitíska 
Evrópuþinghópa í samræmi við 
hugsjónir.

Hingað til hafa sérhagsmunir 
einstakra þjóða ekki mikil áhrif 
haft á afstöðu þingmanna en önnur 
einstök mál geta klofið stjórnmála-
hópa, sérstaklega vegna afstöðu til 
Evrópusamstarfsins almennt: meiri 
samruna eða minni. Þingið þykir 
þó í heildina afar samrunasinnað, 
langt umfram kjósendur sína.

Sígild vinstri-hægri aðgreining á 
við á Evrópuþinginu eins og víðar 
en Evrópumál eru þeirrar náttúru 
að passa ekki alltaf inn í hana. Sum  
stefnumál einkenna Evrópuþingið  
umfram önnur því það hefur lagt 
sérstaka rækt við umhverfismál 
og mannréttindi. En öll ákvarðana-

taka innan þingins, og raunar ESB 
sem slíks, er afrakstur mikils karps 
og samningagerðar. Í takt við það, 
og þar sem engri ríkisstjórn þarf að 
steypa, greiða þrír stærstu stjórn-
málahóparnir (EPP, S&D og ALDE) 
samhljóða atkvæði í 75 til 80 pró-
sent tilvika. Samvinna þessi styrkir 
þingið sem sjálfstæða stofnun ESB.

Ýmis hlutverk og margar tungur
Evrópuþingið fer með löggjafar- og 
fjárveitingarvald innan ESB ásamt 
ráðherraráðinu og að hluta til fram-
kvæmdastjórninni. Það sinnir pólit-
ísku eftirliti og stýringu gagnvart 
framkvæmdavaldinu. Það kýs for-
seta framkvæmdastjórnarinnar að 
undangengnum yfirheyrslum. Það 
hefur og sett framkvæmdastjóra af.

Starf þingsins felst að miklu leyti 
í nefndarstarfi og að ræða skýrslur 
úr nefndum. Almennar um ræður og 
ályktanir taka sinn tíma og nokkur 
tími fer í samskipti við ráðherra-
ráð og framkvæmdastjórn. Innan 
þingsins eru 20 fasta nefndir en 
einnig tilfallandi rannsóknarnefnd-
ir.

Tæplega 6000 manns starfa 
hjá þinginu og stór hluti rekstrar-
kostnaðar þess felst í að túlka orð 

þingmannanna. Í ESB eru 23 opin-
ber mál  og hver þingmaður má 
ávarpa þingið á sinni tungu.

Engin völd yfir ráðherrum
Það fer eftir eðli máls hverju sinni 
hversu mikil áhrif Evrópuþingið 
getur haft. Í sumum málum hefur 
það neitunarvald, í öðrum getur það 
í mesta lagi tafið mál og allt þar á 
milli. Þingið getur ekki átt frum-
kvæði að lagasetningu heldur þarf 
að biðja framkvæmdastjórnina 
um það. Í heildina er ljóst að þing-
ið hefur töluverð áhrif á lagasetn-
inguna, þótt það hafi engin völd yfir 
ráðherraráðinu og leiðtogaráðinu.

Ýmsar gamlar hefðir, svo sem að 
láta ekki duga að þinga á einum stað 
heldur eyða peningum í að halda úti 
starfsemi í borgum þriggja aðildar-
ríkja, í Brussel, Lúxemborg og 
Strassborg, varpa skugga á störf 
Evrópuþingsins.

Þá þykja þingfundirnir heldur 
dauflegir og eru oft illa sóttir. Ekki 
hefur heldur fegrað ásýnd þingsins 
að þingmenn þar hafa gerst sekir 
um spillingu, svo sem að ráða ætt-
ingja sína til starfa. Þá má nefna að 
Evrópuþingmenn þykja ekki í mikl-
um tengslum við almenning.

Kosið um Evrópu
Evrópuþingið er sú stofnun Evrópusambandsins sem mest hefur 
sótt í sig veðrið síðustu ár. Þar eru stærstu hóparnir oft sam-
mála. Allir íslensku flokkarnir, nema Hreyfingin, eru í talsam-
bandi við Evrópuflokka, en Samfylkingin ein á í formlegu sam-

starfi. Klemens Ólafur Þrastarson kynnti sér málið.

ÉG MÓTMÆLI! Dæmigerður Evrópuþingmaður hefur reynslu af stjórnmálum, er fyrr-
verandi ráðherra eða forseti. Hann gæti einnig verið að hefja ferilinn. Bændahöfð-
ingjar og verkalýðsforingjar hafa komist á Evrópuþingið, sem og nokkrir fyrrverandi 
háttsettir embættismenn ESB. Einnig má nefna að frægðarmenni reyna að komast 
til Brussel.  

Hvar stæðu íslensku flokkarnir?

Evrópuþingið var upphaflega valda-
laus en ráðgefandi stofnun – kölluð 
samkunda frekar en þing. Þingmenn-
irnir voru valdir úr hópi þingmanna 
aðildarríkjanna og sátu því á tveimur 
þingum í senn. Þjóðþingin voru 
iðulega ofar á dagskrá þessara þing-
manna en samkoman í Brussel.

Árið 1979 var fyrst kosið beint 
til Evrópuþingsins og breytti það 
eðli þess. Allar götur síðan hefur 
Evrópuþingið sótt í sig veðrið. Nú 
eru þingmennirnir þar í fullu starfi. 
Völd þingsins hafa aukist við hverja 
sáttmálabreytingu aðildarríkjanna og 
nú er svo komið að það er orðið ein 
mikilvægasta stofnun ESB. 

Mikilvægi hennar helgast ekki síst 
af því að fulltrúar hennar, þing-
mennirnir, eru kosnir beinni kosningu 
af borgurum aðildarríkjanna til að 
sitja þar. Í öðrum stofnunum er hinn 
frægi lýðræðishalli ESB því meiri: þar 
er lengri vegur frá atkvæði kjósanda 
til ákvarðanatökunnar. 

Þannig séð er Evrópuþingið sú 
stofnun sem getur helst löggilt 
Evrópusamrunann, sér í lagi í augum 
almennings. Það er orðið að einu 
mikilvægasta löggjafarþingi heims og 
ákvarðanir þess hafa áhrif víðar en á 
Evrópska efnahagssvæðinu.

Við kosningar til þingsins er ekkert 
sameiginlegt kosningakerfi notað 
í aðildarríkjunum og þær fara ekki 
endilega fram á sama degi í þeim. Illa 
hefur gengið að skapa stemningu fyrir 
kosningunum og Evrópumálin verið 
í bakgrunni. Fólk er gjarnan kosið á 
þingið eftir því sem er í gangi í innan-
ríkisstjórnmálum. Til dæmis fá flokkar 
stjórnarandstöðu góða kosningu því 
kjósendur vilja refsa sitjandi ríkisstjórn. 

Ein ástæða því að áhugi á 
Evrópuþingkosningum mælist lítill er 
sú að það er engin Evrópuríkisstjórn, 
sem þingið veitir meirihlutastuðning 
eða ekki. Það þykir því ekki jafn 
mikið í húfi fyrir kjósendur og í t.d. 
þjóðþings kosningum. Kosningaþátt-
taka hefur minnkað úr 62% árið 1979 
og í 43% árið 2009. Þó fer þetta eftir 
löndum. Í smæsta ríkinu, Möltu, kjósa 
t.d. 80%.

Aukið mikilvægi þings, minni áhugi almennings

GEGN RITSKOÐUN Evrópuþingmenn mótmæla hér fjölmiðlalögum Viktors Orban, 
forsætisráðherra Ungverjalands, þegar hann ávarpaði þingið í janúar. 

Á Evrópuþinginu eiga frá og með 
árinu 2014 að sitja ekki fleiri en 
750 þingmenn til fimm ára í senn 
og einn forseti þingsins að auki. 
Fastneglt er að aðildarríki skulu 
minnst hafa sex þingmenn en það 
fjölmennasta (Þýskaland) hefur 96. 
Ísland hefði sex þingmenn, eins og 
fjögur önnur ríki.

Þetta eru sumsé 751 þingmaður 
fyrir 500 milljón íbúa 27 aðildar-
ríkja. Er það mikið eða lítið? Í New 
Hampshire-ríki í Bandaríkjunum 
eru 400 þingmenn í umboði 1,3 
milljóna íbúa. Á Alþingi eru 63 fyrir 
310.000 íbúa. Löggjafarþingið á Ind-
landi (Alþýðuhúsið) hýsir hins vegar 
543 þingmenn, sem starfa fyrir 1,2 
milljarða manna.

Innan ESB fá smáríkin gjarnan 
hlutfallslega meira vægi en þau 
stóru. Þetta kemur greinilega fram 
á Evrópuþinginu þar sem ríkir öfug 

hlutfallsregla. 
Samkvæmt 

henni er 
sætunum 
skipt milli 
aðildarríkj-
anna þannig 
að smáríkin fá 
hlutfallslega 
fleiri kjörna 
fulltrúa en 
þau stærri. 

Einn 

þingmaður frá Þýskalandi situr fyrir 
hverja 860.000 landa sína en þing-
maður frá Íslandi kæmi til Brussel í 
umboði 52.000 Íslendinga. 

Að meðaltali er um einn 
þingmaður fyrir hverja 656.000 
íbúa ESB.

Sumir fá fleiri þingmenn en aðrir

SLÖK MÆTING Þótt Ísland fengi sex 
þingmenn á Evrópuþingið er ekki 
þar með sagt að þeir myndu alltaf 
mæta í vinnuna, ekki frekar en við 
Austurvöll. 

Staðan á yfirstandandi
kjörtímabili, 2009 til 2013: 

Hópur Fjöldi þingmanna
EPP 265 
S&D 184
ALDE 84
Grænir/EFA 55
ECR 54
GUE/NGL 35
EFD 32
Utan hópa 27

Meirihlutamyndanir á þinginu:
1979-1989 Mið-hægri flokkar
1989-1994 Vinstri-grænir flokkar
1994-1999 Meirihlutalaust
1999-  Mið-hægri flokkar

Land Fjöldi
Þýskaland 96
Bretland 73
Pólland 51
Grikkland 22
Svíþjóð 20
Danmörk 13
Slóvenía 8
Lúxemborg 6
Malta 6



Viltu vinna miða á Transformers?
Öllum sem líkar við (like) Facebook síðu Bílabúðar
komast í lukkupott og geta unnið boðsmiða á Tran
Slóðin er: 
www.facebook.com/bilabudbenna

Föstudaginn 13. júlí verða dregnir út 80 miðar á flo
hasarmynd sumarsins og fá vinningshafar tilkynn
gegnum Facebook.

Chevrolet Spark
Einn af mest seldi bíllinn 
á Íslandi lék aðalhlutverk í 
Transformers 2.
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Samfilm, Bílabúð Benna og Chevrolet á Íslandi kyn
sumarsmellinn Transformers – Dark of the Moon. 
Að því tilefni gefur Bílabúð Benna 80 Facebook
vinum sínum boðsmiða á kvikmyndina. Bendum á
Transformers útgáfan af Chevrolet Camaro 2011 er
sýnis í Sambíói Egilshöll. Einnig hvetjum við alla t
heimsækja Chevrolet bílafjölskylduna í Tangarhöf
og taka rúnt í reynsluakstri.  Vertu vinur á Faceboo
og taktu þátt í Transformers leiknum.

SPARK
Spark L kr. 1.790.000

Gæði í 100 ár

Ár slaufunnar

www.benni.is

Chevrolet er góði gæinn!

Sérfræðingar í bílumSérfræ

Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000 
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3330
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636

SAMSTARF TIL GÓÐRA VERKA
WWW.SOS.IS - WWW.BENNI.IS
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L
augavegurinn verður lokaður 
fyrir umferð bíla frá gatnamót-
um Vatnsstígs að gatnamótum 
Skólavörðustígs út júlímánuð. 
Þessi breyting virðist hafa lagst 

ágætlega í vegfarendur, sem hafa fjölmennt 
í bæinn síðustu daga. Verslunargatan hefur 
breyst mikið í gegnum tíðina og óhætt er 
að fullyrða að þær breytingar hafi flestar 
verið til góðs. Pétur Ármannsson arkitekt 
segir götuna vera áhugaverða enda geymi 
hún fjölbreytta og kaflaskipta sögu íslenskr-
ar byggingalistar. „Upphaflega var þetta 
aðeins stígur sem lá upp Bakarabrekku og 
að Vegamótum en seint á nítjándu öld var 
tekin ákvörðun um að leggja veg að þvotta-

laugunum í Laugardalnum til að auðvelda 
vinnukonum gönguna þangað. Um aldamót-
in voru farin að rísa nokkur hús með götunni 
sem svipaði til húsanna við Laugaveg 4 og 
6. Smám saman þróaðist síðan gatan yfir í 
það að verða verslunargata þar sem Íslend-
ingar ráku sjálfstæðan rekstur og í kjölfar-
ið fóru að rísa stærri og veglegri timburhús 
við götuna.“ 

Eftir Reykjavíkurbrunann árið 1915 varð 
óheimilt að byggja stór timburhús í mið-
bænum og í staðinn risu mörg þrílyft stein-
hús eins og Kirkjuhúsið. Sé gengið eftir 
Laugaveginum má sjá hvernig byggingar-
listin hefur þróast í gegnum aldirnar og ættu 
borgarbúar að njóta hennar og skoða. 

Stígur sem varð 
verslunargata
Laugavegi var lokað að hluta fyrir bílaumferð í byrjun mán-
aðar og verður göngugata út júlí. Sara McMahon grúskaði í 
gömlum myndum og ræddi við Pétur Ármannsson arkitekt 
um Laugaveginn. 

LAUGAVEGURINN Í DAG Eftir að lokað var fyrir 
bílaumferð hafa gangandi og hjólandi vegfarendur 
meira pláss til að spóka sig. Veitingastaðir hafa 
einnig verið fljótir að bregðast við og settir hafa 
verið stólar og borð út á gangstéttina svo hægt sé 
að njóta sólarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

IÐANDI LAUGAVEGUR Hér má sjá bílum lagt misvel við Laugaveginn og mikla umferð í átt að Bankastrætinu. Myndin er tekin á áttunda áratugnum.

LOFTMYND Loftmynd af Laugaveginum á áttunda 
áratugnum. Þarna má glitta í hornhúsið við Lauga-
veg og Smiðjustíg sem nú hýsir Gullkúnst Helgu.

UMFERÐARLJÓS Ekki er langt síðan öll umferðarljós hurfu af Laugaveginum. Hér má sjá tvö slík og handrið 
til að skilja að gangandi vegfarendur og umferð við verslunina Vísi.

LÍF Á LÆKJARTORGI Lækjartorgi hefur einnig verið lokað fyrir umferð. Þessi mynd er frá níunda áratugnum 
og má sjá borgarbúa njóta sólarinnar á torginu.

HJÓLAUMFERÐ Efri hluti Laugavegarins er nú með 
hjólreiðastíga fyrir hjólreiðamenn en áður lét fólk 
götuna duga eins og þessi herramaður. 

MYNDIR/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR



HÚSGAGNAHÖLLIN
HÚSGAGNAHÖLLIN OPIÐ:

1.390
FULLT VERÐ: 1.990

BREEZI diskamotta. 
30x45 cm. Hvít eða silfur.

BODUM FYRKAT Grillgaffall, 
bursti, pensill, spaði, töng.
Einnig til í lime og svörtu.

BREEZI löber. 40x138 cm. 
Hvítur eða silfur.

SPIZY kollur, blár, grænn, 
appelsínugulur eða bleikur.

BODUM Bistro Jumbo 
bolli með undirskál.

LAXI borðstofustóll. 
Lakkaður svartur eða hvítur.

NÚNA

50%
AFSLÁTTUR

NÚNA

50%
AFSLÁTTUR

NÚNA

30%
AFSLÁTTUR

NÚNA

35%
AFSLÁTTUR

NÚNA

70%
AFSLÁTTUR

TILBOÐIN
GILDA TIL
11. JÚLÍ!

TILBOÐ!HELGAR-

MORGAN La-z-boy stóll. B:92 D.90 H.100 cm. 
Fæst með vínrauðu, grænu eða brúnu áklæði.

MARTINI La-z-boy stóll. B:84 D:80 H:101 cm. 
Natur áklæði.

2 SÆTA 3 SÆTA

1.490
FULLT VERÐ: 2.990

490
FULLT VERÐ: 1.699

490
FULLT VERÐ: 790

5.990
FULLT VERÐ: 12.990

69.990
FULLT VERÐ: 109.980

69.990
FULLT VERÐ: 119.990

NÚNA

35%
AFSLÁTTUR

NÚNA

40%
AFSLÁTTUR

1.990
FULLT VERÐ: 3.990

NÚNA

50%
AFSLÁTTUR

STK.
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Harry Potter-ævintýrinu lýkur
Sögurnar um Harry Potter og ævintýri hans í galdraheimum eru flestum kunnar. Börnin sem lásu fyrstu bókina þegar hún kom 
út eru komin á fullorðinsaldur og sama má segja um Harry. Í tilefni þess að áttunda og síðasta myndin sem gerð er eftir bókunum 
um Harry verður frumsýnd í bíó á miðvikudag rifjar Birgir Þór Harðarson upp söguna af galdradrengnum og ævintýrum hans.

Dauðadjásnin eru þrír hlutir sem Dauðinn sjálfur á að 
hafa gefið þremur bræðrum eftir að þeir reyndu að forð-
ast hann. Þeir óskuðu sér galdrasprota, endurlífgunar-
steins og huliðsskikkju. Hvert og eitt er til í raun þó að 
margir í galdraheimum haldi að sagan sé ævintýri fyrir 
börn.

Galdrasprotinn. Dauðinn gaf elsta bróðurnum 
galdrasprota sem sigrað gæti alla aðra sprota. Sprotinn 
var í eigu Albus Dumbledore og var grafinn með honum. 
Voldemort nær hins vegar sprotanum í lok fyrri kvik-
myndarinnar.

Endurlífgunarsteinninn. Dauðinn gaf öðrum 
bróðurnum stein sem gat reist fólk upp frá dauðum. 
Bróðirinn sá endurlífgaði eiginkonu sína en hún átti 
ekki heima með lifendum og því létust þau 
bæði í eymd. Steinninn var í eigu fjölskyldu 
Voldemorts en Voldemort notaði steininn 
sem helkross. Steinninn endar svo í fórum 
Dumble dores, sem eyðileggur helkrossinn.

Huliðsskikkjan. Dauðinn gaf þriðja 
bróðurnum huliðsskikkju sína. Bróðirinn 
vildi fá það sem mundi vernda hann 
frá dauðanum þar til hann ætti að 
deyja úr elli. Skikkjuna ánafnaði 
hann syni sínum og þriðji bróðirinn 
fylgdi Dauðanum í sátt. Harry fékk 
skikkjuna í arf frá föður sínum.

■ DAUÐADJÁSNIN

Harry er kennt eftir að hann mætir Voldemort 
í fyrsta skipti að ást móður hans á honum sé 

vörn gegn hinu illa. Ástæðan fyrir því að Volde-
mort gat ekki snert hann með berum höndum var sú 
að móðir hans fórnaði sjálfri sér til að bjarga 
honum. 

Þetta er mikilvægt atriði í öllum sög-
unum um Harry Potter. Albus Dumble-
dore útskýrði fyrir Harry að ástin og 
væntumþykja væru mögnuðustu galdrar 
sem nokkur galdramaður gæti búið yfir. 
Voldemort kann ekki þessa galdra. Hann 
hefur enga trúa á náunganum og 
treystir aðeins sjálfum sér. 

Skýringin á göllum Volde-
morts gæti verið að móðir 
hans yfirgaf hann eftir að 
hann fæddist. Föður sinn 

þekkti hann aldrei. Tom Marvolo 
Riddle gat ekki hugsað sér að gang-
ast við nafni mugga og kallar sig því 
Voldemort.

Voldemort sem aldrei hefur eign-
ast vini er því illur og gerir allt 
sem þjónar honum best.

Harry er hins vegar brenndur 
af ástinni fyrir lísfstíð. Foreldr-
ar hans birtast honum í ýmsum 
myndum þegar hætta steðjar að 

og vinir hans og velunn-
arar hjálpa honum úr 

vandræðum. Það er því 
heillandi að skoða þá 

hlið sögunnar sem snýr 
að væntumþykju og 

vinaböndum.

■ HARRY KANN GALDRA SEM VOLDEMORT KANN EKKI

Lærifaðir Harrys er Albus 
Dumbledore. Þáttur Dumble-
dores í framvindu bókanna 
um Harry Potter er mikilvæg-
ur. Hann leggur leið Harrys 
svo sigur geti unnist gegn 
Voldemort.

Ætla má að um leið og for-
eldrar Harrys voru drepnir hafi 
Dumbledore hafist handa 
við áætlun sína. Hann kemur 
Harry fyrir hjá móðursystur 
hans þar sem hann nýtur 
áfram verndar fjölskyldunnar. 
Harry fær svo fræðslu í Hogwarts þar sem Dumbledore 
kennir honum um veikleika Voldemorts. Það er svo 
Harrys að framkvæma.

Eftir lát Dumbledores kemur í ljós að flest það sem 
komið hafði fyrir Harry hafði verið skipulagt af Dumble-
dore. Það var hans vilji svo Harry væri tilbúinn að mæta 
Voldemort upp á líf og dauða.

Áætlun Dumbledores er svo fullkomin að hann undir-
býr eigin dauða. Severus Snape myrðir hann fyrir framan 

Harry í hæsta turninum í Hogwarts. Spurningin sem 
hangir í lausu lofti fyrir síðustu myndina er hvort 

Snape sé hliðhollur Fönixreglunni eða Voldemort. 
Og, auðvitað, hvort áætlunin hafi virkað.

■ ÁÆTLUN DUMBLEDORES

L
iðin eru rúm fjórtán ár síðan fyrsta 
Harry Potter-bókin var gefin út í Eng-
landi. Síðan hafa verið gefnar út sex 
til viðbótar og nú á allra næstu dögum 
er áttunda kvikmyndin frumsýnd, en 
farin var sú leið að hafa myndina sem 

gerð var eftir sjöundu bókinni í tveimur hlutum. 
Bæði bækurnar og kvikmyndirnar um galdra-

strákinn hafa notið gríðarlegra vinsælda um 
allan heim og verið þýddar á 68 tungumál, þar 
með taldar þýðingar á latínu og forngrísku. Seld-
ar hafa verið yfir 400 milljónir eintaka af bók-
unum og er Jo Rowling höfundur bókanna tólfta 
ríkasta konan á Bretlandseyjum, eignir hennar 
eru metnar á tæpa 93 milljarða íslenskra króna.

Í kvikmyndinni sem frumsýnd verður á mið-
vikudaginn er farið yfir síðustu kaflana í Harry 
Potter-ævintýrinu og það er kannski við hæfi að 
lokabardaginn fer fram í sjálfum Hogwarts-skóla, 
þar sem ævintýrið byrjaði.

Harry var aðeins ellefu ára þegar við kynnt-
umst honum fyrst. Hann var að stíga sín fyrstu 
skref í galdraheimum og að uppgvöta uppruna 
sinn upp á nýtt. Honum hafði verið talin trú um að 
foreldrar hans hefðu farist í bílslysi og því hefði 
honum verið komið fyrir hjá frændfólki sínu, 
hinni þröngsýnu Dursley-fjölskyldu. Foreldrar 
Harrys voru myrtir þegar hann var aðeins eins 
árs af Voldemort eftir að hann heyrði spádóm um 
að sá sem gæti orðið honum að falli myndi fæðast 
á síðasta degi sjöunda mánaðar ársins.

Flókið líf
Svona hefst ævintýrið og barátta hins góða og illa 
í galdraheimum. En hlutirnir í lífi Harrys eru 
ekki svona einfaldir. Honum er ætlað að skilja 
andstæðing sinn. Mann sem fórnaði sál sinni til 
að verða enn öflugri og enn sterkari galdrakarl 
en hann var. Albus Dumbledore lærifaðir Harrys 
deyr, áður en hann getur kennt honum allt, fyrir 
hendi Severus Snape, sem allir þekkja sem hinn 
illgjarna kennara. 

Snape er flókinn, mjög erfiður að skilja og það 
kemur á daginn að hann er ekki allur þar sem 
hann er séður. Alan Rickman sem leikur Snape 
í myndunum er til að mynda eini leikarinn sem 
fékk að vita örlög og forsögu persónu sinnar áður 
en fyrsta myndin var gerð.

Harry og vinir hans Ron Weasley og Hermione 
Granger þurfa því að leysa gátuna á eigin spýt-
ur. Það á eftir að reynast erfitt. Vinátta þeirra 

hangir oft á bláþræði vegna verkefna sem full-
þroska galdrakarlar og konur ættu í erfiðleikum 
með að sigrast á. 

En Dumbledore var búinn að hugsa fyrir öllu. 
Í erfðaskrá sinni ánafnar hann Harry gullnu eld-
ingunni sem hann náði í fyrsta Quidditch-leiknum 
sem hann spilaði. Í fyrri hluta kvikmyndanna um 
Dauðadjásnin kom fram að sama gullna elding-
in „muni opnast að leikslokum“. Einnig ánafnaði 
hann Harry sverði Godrics Griffindor, því sem 
hann notaði til að drepa basilíuslönguna á öðru 
ári sínu í Hogwarts. Sverðið má nota til að tor-
tíma helkrossunum sem Harry, Ron og Hermione 
leita að.

Dauðadjásnin
Og það er fleira sem Harry þarf að íhuga áður 
en lokabaradaginn hefst. Í geðsjúkri leit 
sinni að ódauðleika er Voldemort á hött-
unum eftir Dauðadjásnunum. Þau saman-
standa af ósigrandi galdrasprota, huliðs-
skikkju og endurlífgunarsteini.

Í galdraheimum er börnum sögð saga um 
þessa hluti. Dauðadjásnin eru þó mikilvæg 
fyrir framvindu sögunar um Harry og Volde-
mort því í lok fyrri hlutans sést hvar Voldemort 
brýst inn í grafhvelfingu Dumbledores og stelur 
galdrasprotanum ósigrandi.

Uppgjör í galdraheimum
Þegar fyrri hlutanum sleppti hafði þríeykinu rétt 
tekist að sleppa undan drápurum Voldemorts. 
Þeim hafði einnig tekist að bjarga Griphook 
sem starfaði í Gringotts-banka og Olivander 
sprotasmið.

Þá höfðu þau tortímt einum helkrossi 
til viðbótar við þann sem eyðilagður var 
í Leyniklefanum, þann sem Dumbledore 
eyðilagði.

Harry Potter og annar hluti Dauðadjásn-
anna er því eins konar uppgjör í galdra-
heimum. Lokabardaginn er eins ótrúleg-
ur og lokabardagar gerast og það skyldi 
engan undra að Harry Potter er eina von 
Fönixreglunnar gegn Voldemort.

Sautján árum áður, kvöldið örlagaríka 
þegar Harry Potter lifði af, merkti Volde-
mort Harry sem þann eina sem gæti orðið 
honum að falli. Hvort sem Harry líkar það 
betur eða verr þá stendur honum ekkert 
annað til boða en að hjóla í’ann.

Þeir eru ekki gamlir leikar-
arnir sem mynda þríeykið 
góða. Daniel Radcliffe 
er fæddur árið 1989 og 
var tólf ára þegar fyrsta 
myndin var frumsýnd. 
Jo Rowling sagðist vera 
himinlifandi yfir Daniel 
og sagði hann vera hinn 
fullkomna Harry.

Daniel hefur fengið 
að spreyta sig í öðrum 
hlutverkum en Harry 
Potter. Hann hefur verið 
duglegur í leikhúsinu, 
leikið í West End-sýningum og á Broadway við góðan orðstír.

Rupert Grint er fæddur árið 1988 og er elstur þeirra þriggja. Hann hafði 
aldrei leikið áður en hann fékk hlutverkið í fyrstu myndinni en hóf snemma 
að taka önnur verkefni. Rupert hefur ekki tekið þátt í mjög farsælum 
verkefnum fyrir utan Harry Potter en einbeitir sér þó frekar að kvikmyndaleik.

Emma Watson er fædd árið 1990 og er því yngst í þríeykinu. Gagn-
rýnendum hefur yfirleitt þótt hún standa sig best af þeim þremur en það 
hefur ekki orðið til þess að hún leiki meira. Emma hefur gjarnan kvartað 
undan frægðinni og valdi til að mynda að halda áfram með námið og settist 
á skólabekk frekar en að leggja áherslu á ferilinn. Emmu hefur farnast vel í 
tískuheiminum. Hún hefur fengist við fyrirsætustörf og verið ráðgjafi hönn-
uða í Bretlandi. Nú síðast sat hún fyrir hjá Lancôme í mars á þessu ári.

■ DANIEL, EMMA OG RUPERT



Tilboð til Færeyja
– 3 daga helgarferð til nágranna okkar í Færeyjum. 
– Aðeins klukkustundarflug frá Reykjavík. 
– Gisting á Hotel Hafnia.  

– 4 stjörnu hótel staðsett í miðbæ Þórshafnar. 
– Þessi notalegi höfuðstaður hefur  
   upp á mikið að bjóða. 

Innifalið:

– Flug til og frá Færeyjum
– Gisting í þrjár nætur  
   á Hótel Hafnia og morgunmatur

*Gildir á völdum dagsetningum í ágúst - desember. 

Verð á mann aðeins 89.900 kr.

Bókanlegt hjá hópadeild Flugfélags Íslands í síma 570 3075 eða á netfanginu hopadeild@flugfelag.is
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Ágúst – desember
Flug og gisting á Hótel Hafnia

– Hádegismatur laugardag  
   á Kafe Kaspar
– Kvöldverður sunnudag  
   á Hótel Hafnia
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Borganes

Bifröst

1. Hafnarfjall
Margir hafa lent í sviptivindum 
undir Hafnarfjalli og fýsir kannski 
ekki að ganga  á tindinn. En þeir 
sem það gera verða ekki sviknir 
af fögru útsýni. Fjallið er nokkuð 
auðgengt en gangan hefst norðan-
megin fjalls.

2. Hvanneyri
Í því prjónaæði sem ríður yfir land-
ann er óhætt að mæla með heim-
sókn í Ullarsetrið á Hvanneyri, 
verslun og vinnustofu áhugafólks 
af Vesturlandi um ullariðn. Margt 
fleira er að sjá á Hvanneyri, sem 
er aðsetur Landbúnaðarháskóla 
Íslands. 

3. Bjössaróló
Heimsókn á einn skemmtilegasti 
róló landsins, Bjössaróló í Borgar-
nesi, mun pottþétt hitta í mark hjá 
yngstu kynslóðinni. Rólóinn var 
reistur af Birni H. Guðmundssyni 
trésmíðameistara og hefur sérstætt 
útlit sem hefur verið vel varðveitt. 

4. Landnámsetrið
Landnámssetrið í Borgarnesi 
hefur fest sig í sessi sem skyldu-
stopp fyrir ferðamenn. Sýning-
arnar eru forvitnilegar 
og kaffihúsið gott.  

5. Brúðuheimar

Heimsókn í Brúðuheima í Borgar-
nesi er skemmtileg fyrir börn og 
fullorðna, þar má skoða fallegar 
brúður, fara á sýningar og svo er 
kaffihúsið dásamlegt.

6. Glanni og Paradísarlaut
Rétt sunnan við Bifröst liggur 
afleggjari til austurs og göngu-
stígur í framhaldi þar sem fag-
urt útsýni er yfir fossinn Glanna. 
Áfram er svo hægt að ganga niður í 
Paradísarlaut, fagra laut í hrauninu 
með lítilli tjörn sem aldrei leggur.  

7. Hreðavatn
Það er skemmtilegur túr að aka að 
Hreðavatni en víðsýnt er af leið-
inni frá Hreðavatni og upp á hæð-
ina vestan við það. Ef áfram er 
haldið yfir ásinn er komið niður 
að litlu vatni sem heitir Selvatn. 

Þarna er hægt að ganga 
vestan megin inn í 
skógræktar girðinguna 
og njóta stórkostlegs 

útsýnis yfir héraðið. 

8. Grábrók
Ganga á Grábrók er þægileg og 
hentar allri fjölskyldunni. Þó fjall-
ið sé ekki hátt er víðsýnt af toppn-
um, gott útsýni yfir Norðurárdal og 
fjallahringinn. 

9. Kleppjárnsreykir
Á ferðalagi er ekki ónýtt að geta 
gert góð kaup á grænmeti og sult-
um eins og raunin er á Kleppjárns-
reykjum. Þar er einnig indælis 
sundlaug sem gott er að fara í. 

10. Reykholt
Slóðir Snorra Sturlusonar eru 
áhugaverðar heim að sækja. Sögu-
sýning í Snorrastofu hittir í  mark 
og svo má ekki gleyma að líta á 
heitu laugina þar sem Snorri baðaði 
sig forðum daga.

11. Húsafell
Tjaldsvæðið í Húsafelli er mjög 
fínt og sundlaugin á svæðinu góð. Í 
nágrenni þessa vinsæla sumarleyfis-
staðar til áratuga er margt skemmti-
legt að skoða, hella, Húsafell og fjöll 
svo fátt eitt sé nefnt. 

Fossar, fjöll og fjölskylduvænt fjör
Margt áhugavert og skemmtilegt fyrir ferðamenn er að finna í Borgarfirði og nágrenni. Fréttablaðið bendir hér á nokkra 
staði sem enginn ferðalangur á þessum slóðum ætti að láta framhjá sér fara.

Bylgjulestin sem fagnar 25 ára 
afmæli Bylgjunnar með ferð um 
Ísland í sumar verður á Sauðárkróki 
og verður þátturinn Ævintýraeyjan 
með Hemma Gunn og Svansý 
sendur þaðan út.

Klassík í Reykholti
22. til 24. júlí fagnar Reykholtshátíð 
fimmtán ára afmæli sínu. Á hátíðinni 
leika listamenn frá Íslandi, Noregi, 
Litháen, Englandi og Svíþjóð klass-
íska tónlist af fjölbreyttu tagi. 

Nytjamarkaður í Brákarey
Körfuknattleiksdeild Skallagríms 
stendur fyrir nytjamarkaði í Brákarey 
í Borgarnesi á laugardögum í sumar.

Varðeldur og Eyvi
Á hverjum laugardegi fram í ágúst er 
tendraður varðeldur í Hátíðarlundi 
í Húsafelli klukkan níu. Eyjólfur 
Kristjánsson, söngvarinn góðkunni, 
sér um sönginn við eldinn.

Farmall-fagnaður 
Laugardaginn 16. júlí efna menn til 
Farmall-fagnaðar á Hvanneyri. Þá 
eru allir áhugamenn velkomnir með 
forndráttarvélar sínar að Hvanneyri. 

■ HÁTÍÐIR OG VIÐBURÐIR FRAM UNDAN:

Opnunartími:
Mán-Fös. kl: 10-18
Laug-Sun. kl: 12-16

Fossháls 5-7   l   110 Reykjavík
Sími 551 5600   l   utilegumadurinn.is 

Rockwood fellihýsi fyrir íslenskar aðstæður
Rockwood Premier 2317G 12 fet. Rockwood 191XR OFF ROAD 10 fet.Rockwood Premier 1904 10 fet.

Ríkulegur staðalbúnaður í Rockwood fellihýsum
• Galvaníseruð grind
• Evrópskar þrýstibremsur
• Upphitaðar 12 cm springdýnur
• Tjakkar með sandskeifum á öllum 
 hornum
• Góð fjöðrun, fjaðrir sem henta vel á 
 íslenskum vegum
• Útdraganleg trappa við inngang
• Breitt nefhjól (uppblásið gúmmídekk)
• Handbremsa og varadekk m/hlíf

• 50 mm kúlutengi
• 220v tengill (blár skv. reglugerð)
• Útvarp með geislaspilara, 
 hátalarar inni og úti
• Radial dekk / 13” álfelgur
• Vatnsh. öndunardúkur í svefnrými
• Dometic kæliskápur XL 2,5 cubic
• SMEV ryðfrí gaseldavél m/rafstarti
• 2 gaskútar
• Gasviðvörunarkerfi

• Öflug Truma combi 4 miðstöð 
 m/heitu vatni
• Stór loftlúga m/þriggja hraða viftu
• Skyggni (markísa)
• Skyggðir gluggar
• Flugnanet f. gluggum og hurð
• Gardínur f. gluggum og svefnrými
• 2ja feta geymsluhólf
• Stórt farangurshólf
• Voldugir öryggisarmar fyrir þak 

 og tjald
• 3 x 12 volta loftljós og 1 x útiljós
• 1 x færanlegt lesljós með viftu
• 110 amp rafgeymir
• Heitt og kalt vatn, tengt
• Rafmagnsvatnsdæla
• 86 lítra vatnstankur
• Klósett með hengi

Torfæru útgáfan frá Rockwood
fyrir þá sem vilja komast lengra.

m/ útdraganlegri hlið.

• upphækkað á 15” dekkjum
• sér styrkt grind og sterkari hjólabúnaður.

Verð: 2.698.000krVerð: 2.998.000kr Verð: 2.898.000kr
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[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

júlí 2011

Feta og fersk
  jarðarber
Sumarlegt salat að hætti mat-
reiðslumanna veitingahússins 73.
SÍÐA 6

Lífrænt
lostæti
Marentza Poulsen 
töfrar fram veislu 
úr garðinum.
SÍÐA 2

Ástríða er besta kryddið
Hjónin Gísli Egill Hrafnsson og Inga Elsa
Bergþórsdóttir elda af alúð og natni. 

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

VIKUTILBOÐ Á ÞRÁÐLAUSU

19.990
ogitech ClearChat PC
Þráðlaus heyrnatól með hljóðnema
Drægni er u.þ.b. 10 metrar
Hljóðnemi með umhverfishljóðsíu
2.4GHz USB sendir fylgir

BETRA
ALLTAF

VERÐSEX VERSLANIR
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Hollt
Hvunndags/til 
hátíðabrigðaFiskur A Aðal-

réttur
Græn-
meti

KRAUM

SKINKURÚLLUR OG FAT AF HVÍTKÁLI
Júlía Margrét Alexandersdóttir skrifar:

SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

matur kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins. 
Ritstjórn: Roald Eyvindsson og Sólveig Gísladóttir Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Forsíðumynd: Gísli Egill Hrafnsson Pennar: Gunnþóra Gunnarsdóttir, Júlía Margrét 
Alexandersdóttir, Marta María Friðriksdóttir, Níels Gíslason, Ragnheiður Tryggvadóttir og 
Vera Einarsdóttir.  Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
sigridurdagny@365.is og Ívar Örn Hansen ivarorn@frettabladid.is

Það þykir orðið nokkuð sjálfsagt að matseðill heimilisins breytist 
milli árstíða og skulu léttari réttir þá vera í brennidepli um þess-
ar mundir; salöt, sjávarréttir, kjúklingaspjót og bökur. Ég fór að 

hugsa hvort og þá hvernig sumarmatseðill hafi verið á mínu heimili 
fyrir 20-30 árum og man ekki eftir sérstökum árstíðaskiptum í matseðl-
inum. Nágrannarnir grilluðu pylsur á góðviðrisdögum. Þá var kannski 
keypt vatnsmelóna ef hún var til í Nóatúni. Krakkaskarinn át frost-
pinna. Vinnufélagi minn sem á foreldra sem dvöldu mikið í Frakklandi 

sagði mér að á sumrin hefðu þau snætt salöt með eggjum og 
beikoni sem aðalrétt úti á svölum. Einhver framúrstefnuleg 

heimili hafa kannski útbúið „agúrkutunnur“ – gúrkur 
fylltar með sýrðum rjóma og rækjum. Heimilistíminn 

gaf þá uppskrift í einu tölublaði í kringum árið 
1980 og sagði réttinn vera mjög svo hress-

andi sumarmat.
Ég æstist öll upp eftir að hafa rekist á 

agúrkutunnurnar og hélt áfram að glugga í 
gömul dagblöð í leit að sumaruppskriftum 
fyrri tíma. Ég var spennt að sjá hvort ég 
fyndi eitthvað jafn kostulegt og agúrkutunn-

urnar (lystileg útkoma þar sem sýrður rjómi 
lekur eins og hraunkvika úr um það bil 20 senti-

metra háum gúrkustönglum) eða annan gleymd-
an og girnilegan rétt úr fortíðinni. Margt af því 

sem ég rakst á kannaðist ég við. Þannig voru ófáar 
gratínuppskriftir gefnar á þessum árum sem sagðar 

voru henta sumarkvöldverði, fiskigratín, blómkálsgratín og 
kartöflugratín. Sumarsalöt úr káli, tómötum og gúrkum fann ég – enda 
úrvalið af grænmeti ekki svo mikið meira í verslunum í þá daga. Annað 
hafði ég ekki prófað, svo sem heitan hvítkáls- og ostarétt, gúrkusúpu og 
makkarónurétti með eggjum og bræddu smjöri.

Ein uppskriftin sem ég rakst á er sumarréttur ársins 1986 að sögn 
Dagblaðsins Vísis. Flórentínskar skinkurúllur eru þar sagðar vera léttur 
ítalskur sumarréttur og er meðal annars búinn til úr smjördeigi, spínati, 
skinku, eggjum, sýrðum rjóma og kryddaður með múskati, salti og pipar. 
Ég er að spá í að bera fram flórentínskan sumarrétt einhvern tímann 
í vikunni og sjá hvort hann sé nokkuð verri en geitaostssalatið sem ég 
matreiddi fyrir nokkru úr fimmtán grænmetistegundum. Og hver veit 
nema maður hendi hvítkáls- og ostarétti í fat eitthvert kvöldið.

Yfir hundrað ára gamall peningakassi blasir við þeim 
sem leggja leið sína í verslunina Kraum í Aðalstræti 
10 þessa dagana. Á hann að vekja minningar um 
krambúðarstemningu fyrri tíma enda var um langt 
árabil rekin verslun í þessu sögufræga húsi. Nýlega 
var einnig farið að selja ýmiss konar íslenska mat-
vöru í Kraumi. „Okkur langaði til að vekja athygli á 
því hvernig bændur og aðrir íslenskir aðilar vinna 
með íslenska náttúru í matvöru. Við vildum þannig 
færa íslenska matarhönnun nær ferðamanninum,“ 
segir Halla Bogadóttir framkvæmdastjóri Kraums. Í 
versluninni fást til dæmis hin frægu súkkulaðieldfjöll 
og skyrkonfekt. Þá eru þar til sölu allar vörur frá Urta 
Islandica þar sem lögð er mikil áhersla á te, íslenskt síróp og marmelaði. „Þá vinna þær mikið 
með salt og pipar sem þær blanda annars vegar með þara og hins vegar bláberjum,“ upplýsir 
Halla. Hún nefnir einnig til sögunnar kaffi sem malað er í gamalli og voldugri kaffikvörn.

„Þá tókum við einnig inn nýja tegund af sápum frá Sápusmiðjunni. Til dæmis vinsæla skrúbb-
sápu með ösku úr Eyjafjallajökli,“ segir Halla og minnist einnig á íslenskar snyrtivörur á borð 
við dropana frá Sif cosmetics.
Í tengslum við íslenska matvöru hefur Kraum einnig tekið inn matartengda hönnun á borð við 
teglös frá Gleri í Bergvík, kartöflubretti eftir íslenskan arkitekt, glasabakka frá Samverki á 
Hellu og tekrúsir sem búnar eru til úr íslenskum leir frá Stykkishólmi. 

Íslensk matarhönnun

 FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Í Cafe Flóru í Grasa-
garðinum í Laugar-
dal er eingöngu notað 

grænmeti sem eigand-
inn Marentza Poulsen 
ræktar sjálf. Hún hefur 
rekið kaffihúsið í fjór-
tán ár og reynir alltaf að 
spegla umhverfið í mat-
argerðinni. „Allt sem við 
bjóðum upp á er lífrænt,“ 
segir Marentza, „og eng-
inn áburður notaður við 
ræktunina. Það er ótrú-
lega auðvelt að rækta 
salat á Íslandi.“ Þegar 
Marentza eldar mat fyrir 
aðra stefnir hún alltaf að 
því að gera máltíðina að 
upplifun. „Ég legg mikla 
áherslu á að maturinn 
gleðji þig. Þú átt að upp-
lifa fegurð og ástríðu,“ 
segir hún. - ng

SALAT
3 ferskar perur
4 ferskar gráfíkjur
1 gráðostur má vera hvaða ostur 
sem er.

1 ¼ bolli hvítvínsedik
4 ¼ bolli þurrt hvítvín
200 g sykur
4 kanilstangir
Korn úr 1 vanillustöng.

Setjið hvítvínsedik, hvítvín, sykur, 
kanilstangir og vanillu í pott og 
látið suðuna koma vel upp.

Þvoið perurnar og hreinsið þær og 
skerið þær í þunnar sneiðar langs-

um. Leggið perusneiðarnar í heitan 
löginn og látið liggja í 5-10 mínút-
ur. Takið perurnar upp úr og kælið.

DRESSING
6 msk. hvítvínslögur
2 msk. góð ólífuolía
Smá salt

Takið ferska salatið, skolið vel og 
þerrið, veltið því upp úr dressing-
unni. Setjið í fallega skál eða á disk. 
Perusneiðunum er raðað á salatið. 
Gráfíkjurnar eru skornar í fernt og 
settar á salatið ásamt gráðostinum. 
Gaman er að nota æt blóm eins og 
skjaldfléttu og morgunfrú svo eitt-
hvað sé nefnt.

      HIMNESKT SALAT ÚR GARÐINUM

Góðgæti úr
GARÐINUM
Að eiga jurtagarð eru forréttindi sem allir ættu að fá að njóta. Marentza
Poulsen smurbrauðsjómfrú gefur lesendum uppskrift að salati úr sínum garði.

„Það er auðvelt að rækta salat á Íslandi,” segir Marentza Poulsen, hér með ferskt og girnilegt salat. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Við reynum að haga elda-
mennskunni í samhengi 
við árstíðirnar og við 
það hráefni sem best er á 

hverjum tíma,“ segir Gísli.
„Karfinn hentar vel á grill-

ið, er hæfilega feitur og þéttur 
og losnar ekki í sundur. Hann er 
líka á skikkanlegu verði.“ Þeim 
hjónum er kappsmál að vita hvað 
þau láta ofan í sig og rækta sínar 
eigin kryddjurtir í chermoula-
marineringuna sem ættuð er frá 
Norður-Afríku. „Hún er vinsæl 
á sjávarfang og kjúkling, ein-
föld og ofboðslega góð með grill-
uðum fiski. Svo finnst okkur 
gott að borða blöndu af villihrís-
grjónum með karfanum. Það 
tekur lengri tíma að sjóða þau en 
bragðið á einstaklega vel við fisk. 
Þessi réttur er einfaldur, hollur og 
sumarlegur.“

Líf Gísla og Ingu snýst að 
stórum hluta um mat en þau vinna 
mikið af kynningarefni fyrir mat-
vælafyrirtæki og hafa auk þess 

gefið út tvær matreiðslubækur 
saman. Þá er þriðja bókin væntan-
leg í haust. „Það snýst allt um mat 
hjá okkur. Við tölum mikið um mat 

og fjöllum um mat og höfum mik-
inn áhuga á hvaðan hráefnin koma. 
Við erum líka óhrædd við að prófa 
okkur áfram.“ - rat

Sumarlegur karfi
Hjónin Gísli Egill Hrafnsson ljósmyndari og Inga Elsa Bergþórsdóttir grafískur 
hönnuður hjá auglýsingastofunni Fabrikkuni eru mikið áhugafólk um matargerð. 
Þau grilluðu karfa í sumarblíðunni og ljóstruðu upp uppskriftinni.

Gísli Egill Hrafnsson ljósmyndari og Inga Elsa Bergþórsdóttir, grafískur hönnuður, 
eru forfallnir matgæðingar og gefa hér lesendum uppskrift að hollum sumarrétti.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Grillaður karfi í chermoula-marineringu. MYND/GÍSLI EGILL HRAFNSSON

MARINERING
75 ml kóríanderlauf, gróf-
söxuð
75 ml steinselja, grófsöxuð
2 hvítlauksrif, kramin
½ tsk. kummin, malað
½ tsk. paprika
½ tsk. sítrónupipar
½ tsk. salt
¼ tsk. cayennepipar
2 msk. ólífuolía
1 msk. sítrónusafi

Maukið allt saman í mat-
vinnsluvél.

500 g karfaflak með roði 
eða tvær vænar steikur 
sneiddar úr flakinu
salt og pipar

Hitið grill vel upp. Beinhreins-
ið fisk og smyrjið mariner-
ingu vel yfir hann á roðlausu 
hliðinni. Setjið fiskinn á grillið 
með roðhliðina niður og grill-
ið við háan hita í 2-3 mínútur 
í lokuðu grillinu. Snúið fisk-
inum við með spaða og klárið 

steikinguna á um það bil 2 
mínútum. Hafið grillið lokað á 
meðan. Saltið og piprið eftir 
smekk. Einnig er hægt að 
grilla fiskinn í fiskiklemmu.

KÖLD SÍTRUSSÓSA
½ dós sýrður rjómi
klípa af kummin
klípa af cayennepipar
börkur af ½ sítrónu, bara 
guli hlutinn, fínrifinn
börkur af ½ límónu, bara 
græni hlutinn, fínrifinn

Hrærið lauslega saman.

Berið fiskinn strax fram með 
soðnum villihrísgrjónum, 
kaldri sítrussósu, sítrónubát-
um og salati.

GRILLAÐUR KARFI Í CHERMOULA-
MARINERINGU FYRIR TVÖ

A

  

 

S. 440-1800  www.kælitækni.is  Okkar þekking nýtist þér ...  

 Mylur alla ávexti, grænmeti  
 klaka og nánast hvað sem er
 Hnoðar deig
 Býr til heita súpu og ís
 Uppskriftarbók og DVD diskur fylgir  
  

 Vita Mix svunta og 
 kanna fylgja með á  
 meðan birgðir endast
 

Blandarinn sem allir eru
að tala um! 

Úðabrúsi 5L 

kr. 2.695

ALLTAF EITTHVAÐ NÝTT

Verkfæralagerinn
Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is 

Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-17, sun. kl. 13-17

Bílaþvottakústar

2.995 Bílabónvélar 3 gerðir

frá kr.4.995

12V Fjöltengi

kr.1.995
Straumbreytir
12V->230V

kr.7.995
Straumbreytir
230V->12V

3.985
12/24V Framlenging

kr.999

Reiðhjólafestingar á kúlu

F/2-hjól kr. 4.785
F/3-hjól kr. 9.760



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

Þ
að ætla gestir að sunnan 
að koma í heimsókn til 
Mao um helgina. Hún býr 
í elsta íbúðarhúsi Flat-

eyrar í Önundarfirði, Sveinshúsi 
sem var byggt árið 1880. 

„Hér er villigarður fullur af 
blómum og útsýnið er sjór og fjöll 
að sjálfsögðu. Bara allt sem við 
viljum,“ segir Mao seiðandi röddu 
í símann. „Um helgina ætla ég að 

njóta lífsins í sólinni hér í þorpinu. 
Ég ætla að taka á móti gestum 
og drekka kaffi með þeim og láta 
þeim líða vel. Ég ætla örugglega 
að baka brauð og búa til rabar-
barakökur og ég ætla að setja smá 
koníak út í kaffið, bara pínu til að 
krydda tilveruna. Svo ætla ég að 
setja á þægilega rómantíska tón-
list eins og núna,“ segir Mao og 
ber símann sinn upp að hátalara 

og leyfir blaðamanni að hlusta á 
bossanóva-tónlist. 

Hún þarf ekki að sýna gestum 
sínum bæinn, þeir eru nefnilega 
ekki að koma í fyrsta skipti, þeir 
koma alltaf aftur: „Það er svo gott 
hérna megin við fjöllin.“

2

MYND/SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR

Mao, listakona og þúsundþjalasmiður, skapar og gerir allt sem mögulegt er:

Skapar í skjóli fjalla

Skátafélagið Landnemar  býður upp á fjöl-
skyldudagskrá í Viðey í dag. Þar munu skátarnir 

reisa frumbyggjaþorp og gefst gestum tækifæri til 
að læra að bjarga sér að hætti þeirra. Á morgun 

er markmiðið að reyna að slá Íslandsmet og jafn-
vel heimsmet í flugdrekaflugi. Sjá nánar á www.

gerumeitthvad.is.

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

Gæði & Glæsileiki

FÁKAFENI 9 - Sími: 553 7060
Opið mánud-föstud. 11-18 & laugard. 11-16

Sérverslun með

brúðargjafir
Úrval brúðargjafa á frábæru tilboðsverði
Ofið úr Pima bómull sem er einstök að gæðum
Yfir 40 tegundir íslenskra rúmfata til brúðargjaf

Lín Design  Laugavegi 176  Sími 533 2220  www.lindesign.is

Dúnmjúkar 

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

VEIÐIKORTIÐ FÆSTÁN1

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði 
á 120 stöðum um land allt. Nánari 
upplýsingar á visir.is/dreifing

naðarverði 
ánari

g
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Hin pólskættaða Mao, sem vill 
koma fram undir listamanns-
nafni sínu, endaði ekki fyrir til-
viljun á Flateyri. 

Hún var að leita að íbúð í 
miðbæ Reykjavíkur af því hún 
þurfti að flytja úr Miðstrætinu. 

En hún gat ekki hugsað sér að 
búa annars staðar í Reykjavík 
en einmitt í þeirri götu. „Og þá 
spurði einhver: af hverju flyturðu 
ekki til Flateyrar? Og ég fann 
ekki nógu góða afsökun fyrir því 
að flytja ekki og var farin tveim-
ur vikum síðar,“ segir Mao. 

En hvað gerir hún eiginlega á 
Flateyri? „Allt allt, skapa skapa 
skapa, meira meira. Í vor verður 
sýning í brúðuleikhúsinu, ég er 
orðin formaður Leikfélags Flat-
eyrar og við ætlum að gera eitt-
hvað skemmtilegt í haust. 

Ég kenni útlendingum íslensku 
og svo er ég félagsráðgjafi og 
gef fólki stundum bjór á barn-
um,“ segir Mao sem gerir allt 
sem hægt er að gera í fjörðunum 
djúpu en reynir fyrst og fremst 
að skapa. 

 Niels@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

„Það er ekki nokkur spurning að 
það verður brjálað stuð enda reikn-
um við með 200 hressum krökkum 
sem munu etja kappi í fótbolta, 
sundi, frjálsum og strandbolta, svo 
fátt eitt sé nefnt,“ segir Gunnar 
Gunnarsson, ritari Ungmenna- og 
íþróttasambands Austurlands, sem 
stendur fyrir Sumarhátíð á Fljóts-
dalshéraði um helgina.

Ekkert verður til sparað við að 
gera hátíðina sem veglegasta enda 
fagnar sambandið 70 ára afmæli í 
ár. Keppni hófst í sundi og frjáls-
íþróttum í gær og eftir það hefur 
hver spennandi viðburðurinn rekið 
annan. Sjálf afmælisveislan verður 
hins vegar í dag klukkan 17 og lofar 
Gunnar góðri skemmtun. „Fárán-
legir fáránleikar, afhjúpun á lukku-

dýri UÍA og afhending verðlauna 
úr ljóða- og myndlistar-
samkeppni Snæfells eru 
meðal uppákoma.“ Rús-
ínan í pylsuendanum er 
svo ein stærsta og girni-
legasta afmæliskaka sem 
hefur lengi sést. 

Gunnar er ekki í nokkrum 
vafa um að bæði núverandi og 
fyrrverandi félagar í UÍA eigi 
eftir að fjölmenna um helgina, 
enda hafi sambandið allt frá 
stofnun þann 28. júní 1941 
skapað kjölfestu í æskulýðs- og 

í þrót tasta rfi  á 
Austurlandi sem 
hafi hreyft við lífi 
margra. „UÍA hefur 
staðið fyrir fjöl-
mörgum mótum og 

viðburðum í gegnum 
árin í samstarfi við tæp-
lega 40 aðildarfélög og því 
haft góð og víðtæk áhrif. 
Í dag hlaupa meðlimir 
sambandsins á einhverj-
um þúsundum og af þeim 
eru virkir íþróttaiðkendur 
þrjú til fjögur þúsund. UÍA 

er því meðal stærstu héraðssam-
bandanna og eitt helsta samein-
ingartákn Austurlands,“ útskýr-
ir hann og býður alla hjartanlega 
velkomna.

Hátíðarhöldunum verður form-
lega slitið síðdegis á morgun með 
glímukynningu í Minjasafni Aust-
urlands. Þar stendur jafnframt 
yfir sögusýning sem var opnuð á 
föstudag og munu hún og ljóða- og 
myndlistarsýning í Sláturhúsinu fá 
að standa áfram. Allar nánari upp-
lýsingar á heimasíðu UíA, slóðin er 
www.uia.is. roald@frettabladid.is

Í kringum 200 hressir krakkar taka þátt í Sumarhátíð UÍA sem hófst í gær. 

Gefið í á endasprettinum.

Eldri keppendur láta ekki sitt eftir liggja.

Einkennisdýr Austurlands í nýju 
ljósi. Um helgina verður heiti á nýju 

lukkudýri UÍA ljóstrað.

Húllumhæ 
fyrir austan
Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands blæs til veisluhalda á 
Fljótsdalshéraði um helgina. Þá fer í hönd Sumarhátíð sambandsins 
sem er óvenju vegleg af því tilefni að sjötíu ár eru liðin frá stofnun þess.

borðapantanir í síma: 5800 101    101hotel@101hotel.is     www.101hotel.is

101 brunch
laugardaga og sunnudaga frá 11 til 15

101 brunch  –  hollustu brunch  –  beikon og egg brunch

 Stórútsala
30-50% afsláttur 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA 
YKKUR 
MEIRI VÍSI?

Sköpunarkrafturinn blómstrar á Flateyri enda náttúrufegurðin engu lík.  MYND/MAO

Látrabjarg  er í fyrsta sæti á lista ferðavefsins Lonely planet 
yfir eftirsóknarverðustu staði heims til að skoða villt dýralíf. 
Ekki amalegt að geta skroppið í skoðunarferð yfir helgi. 



Félögin Alcan, Landsbankinn, Landsvirkjun, Síminn og Íslandsbanki hafa stofnað þekkingarsetur 
um samfélagsábyrgð fyrirtækja á Íslandi. Þekkingarsetrið hefur það að markmiði að auka þekkingu 
og efla getu fyrirtækja til að sýna samfélagslega ábyrgð. 

Óskað er eftir starfsmanni í starf framkvæmdastjóra setursins. Framkvæmdastjóri verður fyrst um 
sinn eini starfsmaður setursins.

FRAMKVÆMDASTJÓRI 
ÞEKKINGARSETURS UM SAMFÉLAGSLEGA ÁBYRGÐ

Umsóknarfresturinn er til og með 24. júlí. 

Helstu verkefni

   þekkingarsetursins

    rannsóknarverkefna tengd samfélagslegri   

   ábyrgð fyrirtækja og samstarfs við rannsakendur

Persónueinkenni/hegðunareinkenniHæfniskröfur

   fyrirtækja æskileg

   Norðurlandamáli

Umsóknir skulu sendar á netfangið ragnam@skipti.is

  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Ráðgjafi í innflutningsdeild 
Eimskip leitar að ráðgjafa í sölu og þjónustu flugflutninga 
sem er hluti af þjónustu innflutningsdeildar Eimskips. 
Ráðgjafi ber ábyrgð á faglegri ráðgjöf, sölu, tengslum 
við viðskiptavini og heildarþjónustu vegna flugþjónustu 
Eimskips. Um er að ræða krefjandi starf með fjölbreyttum 
tækifærum fyrir kraftmikinn einstakling sem er tilbúinn að 
takast á við ný verkefni.  

Menntunar- og hæfniskröfur: 

og færni í mannlegum samskiptum

Fulltrúi í viðskiptaþjónustu 
Eimskip leitar að fulltrúa í viðskiptaþjónustu Eimskips. 
Í starfinu felst meðal annars bókanir og stýring á akstri 
innflutningsvöru auk almennrar þjónustu við viðskiptavini 
Eimskips. Um er að ræða fjölbreytt starf í öflugum hópi 
starfsmanna viðskiptaþjónustu.  

Menntunar- og hæfniskröfur: 

og færni í mannlegum samskiptum

Vöruhúsaþjónusta 
í Dreifingarmiðstöð 
Eimskip vill ráða starfsmann í vöruhúsaþjónustu í 

ræða starf við vörumóttöku og vöruafgreiðslu á kælivörum 
sem og almennum sendingum.  

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Nánari upplýsingar um störfin veitir: Umsóknarfrestur fyrir störfin er til                 

hjá Eimskip. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.eimskip.is  

Öllum umsóknum verður svarað og farið með 
þær sem trúnaðarmál.

til að slást í þann hóp og takast á við spennandi framtíðarstörf. 

FRAMTÍÐARSTÖRF HJÁ EIMSKIP

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

SLÖKKVILIÐSSTJÓRI
DALVÍKURBYGGÐ

Capacent Ráðningar

Starfssvið:
•  Yfirumsjón og ábyrgð á rekstri og stjórnun slökkviliðsins
•  Ábyrgð á faglegri starfsemi slökkviliðsins
•  Úttektir, eldvarnareftirlit og stjórnun aðgerða
•  Stefnumótun og áætlanagerð 
•  Ábyrgð á þjónustusamningum
•  Samskipti við hagsmunaaðila
•  Bakvaktir yfirstjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun með sérmenntun í brunamálum eða hafa starfað að 

lágmarki í eitt ár í slökkviliði sem löggiltur slökkviliðsmaður
•  Reynsla og/eða haldgóð þekking á stjórnun slökkviliðs
•  Leiðtogahæfni 
•  Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
•  Góð almenn tungumála- og tölvukunnátta
•  Þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Umsjón með starfinu hafa Jónína Guðmundsdóttir (jonina.gudmundsdottir@capacent.is) og Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga að 
fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umhverfis- og tæknisvið Dalvíkurbyggðar auglýsir eftir slökkviliðsstjóra. Starfshlutfall slökkviliðsstjóra er 70%, en mögulega er hægt að auka starfshlutfall í 
100% með öðrum verkefnum.  Æskilegt er að nýr slökkviliðsstjóri taki til starfa í september nk. 

Dalvíkurbyggð er 2000 manna sveitarfélag í Eyjafirði. Þar er 
blómlegt atvinnulíf, öflugt menningarlíf og aðstaða til íþróttaiðkunar 
framúrskarandi. Umhverfið er sérlega fjölskylduvænt og aðstæður til 
útivistar eru með því besta sem gerist hér á landi, jafnt sumar sem vetur.

Capacent Ráðningar
Glerárgötu 36
Sími 540 1000

Laun og starfskjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag og samkvæmt starfsmannastefnu Dalvíkurbyggðar. 
Í samræmi við mannréttindastefnu Dalvíkurbyggðar eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um starfið.
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Bílabúð Benna opnaði nýlega þjónustumiðstöð að 
Tangarhöfða 8. Þar eru vel búið þjónustuverkstæði 
ásamt hjólbarða- og smurverkstæði.

Starfsmaður á smurstöð
Starfssvið:

-Almenn olíuskipti á fólksbílum og jeppum
-Smáviðgerðir

Hæfniskröfur:
-Góð reynsla í olíuskiptum
-Þekking á bílum
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
-Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Starfsmaður á dekkjaverkstæði
Starfssvið:

-Almenn dekkjaþjónusta

Hæfniskröfur:
-Mikil og góð reynsla af dekkjaþjónustu
-Þekking á bílum
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
-Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Bifvélavirki á þjónustuverkstæði
Starfssvið:

-Allar almennar viðgerðir á bílum

Hæfniskröfur:
-Réttindi í bifvélavirkjun
-Reynsla í viðgerðum á fólksbílum
-Leitað er að skipulögðum og öguðum einstaklingi
-Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnubrögðum
-Tölvukunnátta
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi

Við leitum að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum 
með þægilegt viðmót og ríka þjónustulund.  Um er að ræða 
framtíðarstörf hjá spennandi og öflugu fyrirtæki í sókn.

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23, 
110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið atvinna@benni.is fyrir 
mánudaginn 18. júlí. Nánari upplýsingar veitir Björn Ragnarsson.

Sérfræðingar í bílum

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 
www.benni.is  - benni@benni.is

Hefur þú gaman af bílum?
Bílabúð Benna óskar eftir drífandi starfsfólki

JOB REFERENCE : 11/11

EFTA Surveillance Authority webpage:
www.eftasurv.int

Deadline for application: 
5 August 2011
Interviews: August/September 2011 

Application must be filled in and sent
online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Role description:
The successful candidate will provide
support relating to operational proce-
dures in the Internal Market Affairs
Directorate (e.g. checking compliance
with case handling procedures, col-
lecting data, producing statistics and
reports, using Excel in particular), and
provide general assistance to the
management and staff of the
Directorate.  The successful candidate
may also be assigned additional tasks
by the Director.

Essential Skills:
l Relevant work experience and edu-

cation,
l Excellent command of written and

spoken English, 
l Comfortable with figures and

statistics,
l Very good computer literacy, espe-

cially proficiency with MS Word,
Excel, Outlook and Power Point, 

l Good organisational and communi-
cation skills,

l Flexibility and ability to work both
independently and in a team,

Desirable:
l Norwegian, Icelandic or German

langua ge skills (EFTA languages),
l Interest in European affairs,
l Experience in working on security

related issues.

Performance Indicators:
The performance indicators for this
position include oral and written com-
munication and presentation skills,
analytical skills and problem-solving,
quality and result orientation, compli-
ance with internal rules, processes
and instructions, as well as sociability
and teamwork, organisation skills,
autonomy, motivation to work, initia-
tive, transfer of knowledge, flexibility
and creativity and IT skills.

Conditions :
The position is placed at grade B5 of
the salary scale, starting at 45.578.88 €
per year.  Appointments are normally
made at step 1 of the indicated grade.
Depending on, inter alia, the candi-
date’s family status, allowances and
benefits may apply.  Favourable tax
conditions apply. 
Overview of conditions at: http://
www.eftasurv.int/about-the-
authority/vacancies/recruitment-
policy. 

While its staff members shall normally
be nationals of one of the three EFTA
States party to the EEA Agreement, the
Authority will also consider other
applications, primarily those of
nationals of the other States that are
party to the EEA Agree ment.

Start date:  As soon as possible 
in the autum

Type and duration of appointment:
fixed-term contract of three years. 
Job title : Assistant.  
If considered desirable, an additional
fixed-term contract of three years may
be offered. 

Questions regarding the post may be
posed to Mr Ólafur Einarsson, 
Director of the Internal Market Affairs
Directorate, to +32 (0)2 286 18 73 
or Mrs Tuula Nie mi nen, 
Deputy Director of the Internal Mar ket
Affairs Directorate, 
to +32 (0)2 286 18 67.

Questions regarding the recruitment
process may be posed to Mr Erik 
J. Eidem, Director of Administration,
on +32 (0)2 286 18 90 or 
Mrs Sophie Jeannon, HR Assistant,
on +32 (0)2 286 18 93.   

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance by Iceland, Liechtenstein and Norway with the law of the European Economic Area, enabling those
countries to participate in the European internal market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers that correspond to those
of the European Commission.  The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. The Authority is led by a College which consists
of three members appointed by the EEA EFTA States.  

Assistant

SECURITAS ÓSKAR
EFTIR LAUNAFULLTRÚA

FJÁRMÁLASVIÐ SECURITAS HF. ÓSKAR
EFTIR AÐ RÁÐA TIL SÍN LAUNAFULLTRÚA
Starfshlutfall 100%

STARFSSVIÐ:

Útreikningur launa og bókun í fjárhagsbókhald

Afstemmingar og uppgjörsvinna

Skýrslugerð

Ýmis tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:

Menntun sem nýtist í starfi

Reynsla af launavinnslu, bókhaldsstörfum og uppgjörsvinnu

Reynsla af Navision

Mjög góð þekking á Excel

Frumkvæði í starfi og öguð vinnubrögð

Góðir samskiptahæfileikar og sveigjanleiki

Brennandi áhugi á launavinnslu og bókhaldi.

Starfið hentar jafnt körlum sem konum. Nánari upplýsingar veitir  Kristín Dögg 
Höskuldsdóttir, fulltrúi á Starfsmannasviði Securitas, í síma 580 7000 eða
netfanginu kristind@securitas.is.

Umsóknarfrestur er til og með  14. júlí.

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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



Forstöðumaður, 
hópstjóri, vörustjóri...
Í kjölfar stefnu- og skipulagsbreytinga auglýsir Reiknistofa bankanna hf. nýjar stjórnunar-
stöður innan fyrirtækisins. Framundan eru spennandi verkefni sem miða að því að gera 
Reiknistofuna að alhliða þjónustumiðstöð og fyrsta valkosti fyrirtækja á fjármálamarkaði, 
til að nútímavæða og hagræða í sínum tæknirekstri.

Þjónustumiðstöðin veitir viðskiptavinum 
eina gátt að allri þjónustu félagsins 
og sér um prófanir á nýjum lausnum 
og vöktun á öllum kerfum félagsins. 
Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar er 
einn af lykilstarfsmönnum félagsins, þarf 
að vera framsækinn og traustur leiðtogi 
og öðrum góð fyrirmynd. 

Staðan heyrir undir forstjóra.

Í starfinu felst umsjón og ábyrgð með 
vöruþróun, vefþjónustu og þjónustulagi 
gagna. Um er að ræða stjórn á nýjum 
hópi innan Hugbúnaðarlausna.

Staðan heyrir undir framkvæmdastjóra 
Hugbúnaðarlausna.

Um er að ræða tvær hópstjórastöður 
á Rekstrar- og öryggislausnasviði. 

Hópstjóri Net- og öryggisþjónustu er
ábyrgur fyrir ytri sem innri nethögun 
félagsins, með öryggi, áreiðanleika og 
afkastagetu að leiðarljósi. Hópurinn 
annast tölvurannsóknir, innbrota- og 
vírusvarnir.

Upplýsingar veitir:
Guðbrandur Jónasson,
starfsmannastjóri,
í síma 896 3328.
Umsóknir ásamt kynningarbréfi 
skal senda Guðbrandi Jónassyni, 
gudbrandur@rb.is, fyrir 14. júlí nk.

Vörustjóri vefþjónustu og þjónustulags gagna á Hugbúnaðarlausnasviði

Hópstjórar á Rekstrar- og öryggislausnasviði

Hæfniskröfur
» Leiðtogahæfileikar og                                                                    
    stjórnunarreynsla
» Góðir samskiptahæfileikar 
» Þekking á grundvallaratriðum
    þjónustustjórnunar 
» Gæðastjórnunarþekking
» Starfsreynsla sem nýtist í starfi 
» Gott vald á íslensku
» Menntun á háskólastigi

Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar

Hugbúnaðarlausnir eru ábyrgar fyrir 
nýsmíði, framþróun og viðhaldi á eigin 
hugbúnaði fyrir fjármálafyrirtæki sem 
og aðlögun, innleiðingu og þróun á 
aðkeyptum stöðluðum hugbúnaði. 
Sviðið þróar og aðlagar lausnir, bæði 
fyrir opið umhverfi og stórtölvuumhverfi. 

Hópstjóri aðgangsstýringa er ábyrgur fyrir 
hönnun og uppsetningu aðgangsstýringa 
að rafrænum aðgerðum og gögnum í 
stórtölvu og Windows og Unix umhverfi. 

Helstu verkefni
»  Móttaka þjónustu-, aðgangs-,
    vinnslu- og verkbeiðna
»  Skilgreina og koma í farveg hjá   
    sérfræðingum flóknari beiðnum
»  Prófanir á nýjum lausnum
»  Vöktun á öllum kerfum félagsins
» Þróun deildar og þjónustuferla

Helstu verkefni
» Samskipti við viðskiptavini
» Skilgreining og framþróun lausna
» Sérfræðiaðstoð
» Að tryggja þjónustugæði
» Hönnun og arkitektúr

Hæfniskröfur
» Góðir samskiptahæfileikar
» Háskólamenntun og starfsreynsla 
    í upplýsingatækni
» Gott vald á íslenskri tungu

Helstu verkefni
»  Umsjón skipulagðra vinnubragða 
    í hópum, með áætlunum og eftirfylgni
»  Umsjón með virku gæðaeftirliti í hópnum
»  Mat á þjálfunarþörf starfsmanna

Hæfniskröfur
» Góðir samskiptahæfileikar 
» Háskólamenntun í upplýsingatækni 
» Starfsreynsla við upplýsingatækni 
» Gott vald á íslenskri tungu

Stöðurnar heyra undir framkvæmdastjóra 
Rekstrar- og öryggislausnasviðs.
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www.kopavogur.is 

Smárahvammur/Kjarr - Sameining

Leikskólinn Smárahvammur/Kjarr óskar eftir deildarstjóra og leikskólakennurum

Þann 1. ágúst n.k. sameinast leikskólinn Kjarrið leikskólanum Smárahvammi. Sameinaður leikskóli verður sex 
deilda og framundan er skemmtilegt tímabil þar sem unnið verður við sameininguna, að byggja nýjan leikskóla 
á grunni tveggja eldri. Þetta er langtíma verkefni þar sem lögð verður áhersla á að sameina það besta sem báðir 
skólarnir búa yfir í góðri samvinnu kennara og foreldra. Leikskólarnir eru í Kópavogsdal, þar sem stutt er í mjög 
góð og skemmtileg útivistarsvæði á öllum árstímum.

Smárahvammur starfar í anda Hugsmíðahyggju og er að hefja þróunarstarf þar sem unnið verður með 
námumhverfi skólans.  Aðferðir starfendarannsókna verða notaðar við þróunarstarfið. 

Einkunnarorð Smárahvamms eru sjálfræði, hlýja og virðing

Ráðningartími og starfshlutafall
Við þurfum að bæta við leikskólakennurum og deildarstjóra í okkar frábæra og samheldna hóp starfsmanna. 
Starfshlutfall er 100% og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar og hæfniskröfur
Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun. Ábyrgur og jákvæður einstaklingur sem á auðvelt með 
mannleg samskipti. Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá leikskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Félags leikskólakennara. Unnið er samkvæmt 
starfslýsingum Félags leikskólakennara, sjá http://fl.ki.is/

Umsóknarfrestur er til og með 24. júlí 2011.

Upplýsingar gefa leikskólastjóri, Maríanna G. Einarsdóttir í síma 840 2685. Einnig má senda fyrirspurnir á 
smarahvammur@kopavogur.is 

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar http://www.kopavogur.is

KÓPAVOGSBÆR

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á

Ellingsen leitar að áhugasömu og duglegu sölufólki 
af báðum kynjum í útivistardeild verslunarinnar að 
Fiskislóð 1. Ellingsen selur útivistarfatnað frá Columbia, 
Devold og Didriksons. Umsækjendur þurfa að hafa 
áhuga og þekkingu á útivistarbúnaði auk þess að hafa 
áhuga á og stunda útivist. Um framtíðarstarf er að 
ræða. Vinnutíminn er 9–18 virka daga og annan  
hvern laugardag.

HELSTU VERKEFNI
• Sala á útivistarfatnaði, skóm 
 og öðrum útivistarvörum

• Ráðgjöf til viðskiptavina  
  um útivist og búnað

• Umhirða sölusvæðis

HÆFNISKRÖFUR
• Áhugi á útivist og heilsu
• Áhugi á sölumennsku
• Rík þjónustulund

ellingsen.is

Hjá Ellingsen er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til náms og 
heilsueflingar, áreiðanleika, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð. Umsækjendur þurfa 
að búa yfir ríkri þjónustulund, vera stundvísir, reglusamir og heiðarlegir í samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Guðjónsson, 
bjarnig@ellingsen.is. Umsóknir þurfa að berast í 
tölvupósti á diddi@ellingsen.is fyrir 17. júlí. 

ÚTIVIST OG 
HEILSU?

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

Löggiltur endurskoðandi - samstarf
Viðskiptafræðingar með rekstur á sviði reiknings-
halds og skattskila óska eftir samstarfi við löggiltan 
endurskoðanda.

Áhugasamir sendið upplýsingar á 
reikningsskil@gmail.com. 
Fullum trúnaði heitið.

»
»
»

»

»

»
»

»
»
»

»
»

»
»

SKJÓL
Hjúkrunarheimili

                       

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR OG SJÚKRALIÐAR

LAUS STÖRF

Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðinga og 
sjúkraliðaliða til starfa.

Starfshlutfall samkomulag.

Upplýsingar veitir:

Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdarstjóri 
hjúkrunar í síma 522 5600, virka daga milli 8-16.
Umsóknir er einnig hægt að senda á 
gudny@skjol.is

 
 Skjól hjúkrunarheimili
 Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík                   
 Sími 522 5600



LAUGARDAGUR  9. júlí 2011 7

Nýr leikskóli - Leirvogstunguskóli 
Leikskólakennarar og annað starfsfólk óskast.

Auglýst er eftir leikskólakennurum og öðru starfsfólki 
til starfa í nýjan leikskóla, Lerivogstunguskóla sem 
tekur til starfa í ágúst. Um er að ræða stöðu deildar-
stjóra, almennra leikskólakennara og aðstoðarfólks. 
Kjör eru skv. stéttarfélagi KÍ og Stamos við LNS

Leirvogstunguskóli verður fyrst um sinn rekinn sem 
útibú frá Reykjakoti en daglegur stjórnandi verður 
með fasta viðveru í skólanum. 

Upplýsingar um starfið veitir Gyða Vigfúsdóttir 
í síma 8916609. 
Umsóknarfrestur er til 25. júlí og skal umsóknum 
skilað á netfangið rkot@mos.is ásamt upplýsingum 
um menntun og reynslu.
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MarkaðsfulltrúiHelstu verkefni:Aðstoð við sölu- og markaðsstörf.
Yfirumsjón með hópabókunum.

Aðstoð við hópa.
Hæfniskröfur:Að minnsta kosti tveggja ára starfsreynsla 

í afþreyingar-, ferðaiðnaði eða sambærilegum 

störfum.

Viðkomandi þarf að hefja störf þann 

15. ágúst næstkomandi.

veggja ára sta
fþreyingar-, ferðaiðnaði eða sa

störfum.

Viðkoman15. ágúst n
Vaktstjórar (tvö störf)Helstu verkefni:Dagleg umsjón leiktækja, leiksvæða og matsölu.

Vaktstjórn og umsjón með þjálfun starfsfólks.Starfsreynsla:Að minnsta kosti tveggja ára reynsla við 
stjórnunarstörf í afþreyingar-, ferða-, íþróttastarfi eða 

sambærilegum störfum.
 Viðkomandi þarf að hefja störf þann 
15. ágúst næstkomandi.

Öll störfin heyra beint undir framkvæmdastjóra.
Umsókn ásamt ferilskrá og mynd skal senda á 
vinna@skemmtigardur.is fyrir 18. júlí.
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PP

Starf
Að mi
stjórnu
sambæ

 Viðkom
15. ágú

Mannauðsstjóri

Helstu verkefni:

Yfirumsjón með daglegum rekstri og móttöku.

Yfirumsjón með miðasölu.

Yfirvaktstjórn og umsjón með þjálfun starfsfólks.

Aðstoða framkvæmdastjóra við ýmis stjórnunarstörf.

Starfsreynsla:

Að minnsta kosti tveggja ára starfsreynsla af 

bókhaldi eða stjórnun.

 Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.

Í HAUST  OPNAR  NÝR  OG  STÓRGLÆSILEGUR  SKEMMTIGARÐUR  Í  
SMÁRALIND OG  VERÐUR  SÁ  EINI SINNAR  TEGUNDAR  Á  ÍSLANDI.
Við leitum að lykilfólki til að hjálpa okkur að gleðja þúsundir gesta okkar.

VVVaakktstjórar (tvö s
elstu verkefni:gleg umsjón leiktækja, letstjórn og umsjón með þ

VVVaa

He
Dag
Vaktnnauðsstjóri

k fni: kstri og móttöku.

Kynningar- og viðburðastjóri

Helstu verkefni:

Útbúa kynningar- og viðburðaáætlanir og gæta þess að 

áætlununum sé fylgt. Vinna markaðsáætlun í samstarfi 

við framkvæmdastjóra. Taka ábyrgð á því að sölumarkmið 

náist. Hafa umsjón með viðburðum.

Hæfniskröfur:

Að minnsta kosti þriggja ára reynsla af stjórnunarstarfi 

í afþreyingar- , ferðaiðnaði eða sambærilegum störfum.

Viðkomandi þarf að hefja störf þann 

15. ágúst næstkomandi.

arkaðsfulltrúiHelstu verkefni:Aðstoð við sölu- og markaðsstörf.
Yfirumsjón með hópabók

Aðstoð við

Kynnniiiinngar- og viðburð

Helstu verkefni:

úa kynningar- og viðburðaáætlanir og gæta þess að 

fylgt Vinna markaðsáætlun í samstarfi 

ábyrgð á því að sölumarkmið 

Markaðsfiðburðas j Mark ððburðastjóóriiii

gum 

f þann 

ndi þarf að hefja störf þnæstkomandi.

ða 

beint undir framkvæmdastjóraÖll störfin heyra b

Tæknimenn (tvö störf)

Helstu verkefni:

Viðhald og uppsetning leiktækja.

Starfsreynsla:

Að minnsta kosti tveggja ára reynsla af 

rafiðnaðar-, rafeinda- eða vélvirkjastörfum.

Viðkomandi þarf að hefja störf þann 

15. ágúst næstkomandi.

Rafvirkjar.
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa við almennar 

raflagnir og tölvulagnir.

Upplýsingar í síma 517 6900, 660 6904 eða 
660 6901 á skrifstofutíma 9 til 17
netfang: fagtaekni@fagtaekni.is

Tímabundin staða í 2. fiðlu 
Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir lausa til 
umsóknar tímabundna stöðu uppfærslumanns 
í 2. fiðlu til afleysinga starfsárið 2011-2012. 

Umsókn, ásamt ferilskrá, skal hafa borist 1. ágúst 
2011 á skrifstofu hljómsveitarinnar eða á netfangið 
kristin@sinfonia.is. 

Hæfnispróf fer fram 30. ágúst 2011. Upplýsingar 
um prófið er að finna á vef hljómsveitarinnar, 
www.sinfonia.is, auk þess sem starfsmannastjóri 
veitir upplýsingar í síma 897 2515. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands 
Harpa, Austurbakka 2, 101 Reykjavík » Sími: 545 2500

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SJÓNVARP
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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 Tækifærið þitt!     Sjá nánar á www.intellecta.is

Vefforritun

SQL sérfræðingar

Linux og gagnagrunnar

Java forritun

Hugbúnaðarprófanir

Hugbúnaðarsérfræðingar

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

 

Verkefnastjóri
Stjörnublikk ehf óskar eftir 
verkefnastjóra til starfa.

Hæfniskröfur eru:
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Þekking á Autocad og reynsla
• Söluhæfileikar og mannleg samskipti

Umsóknir sendist á finnbogi@stjornublikk.is ekki síðar en 
15. júlí nk.

Stjörnublikk ehf - Smiðjuvegi 2 - 200 Kópavogi.
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Lágafellsskóli Mosfellsbæ 
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi  þar sem

einkunnarorðin  SAMVERA, SAMVINNA OG SAMKENND eru höfð 
að leiðarljósi?

Lágafellsskóli vill ráða til starfa:

Forstöðumann Frístundasels Lágafellsskóla í 100% starfshlutfall
Í frístundaselinu fer fram faglegt frístundastarf fyrir nemendur yngsta 
stigs að hefðbundnum skóladegi loknum. Starf forstöðumanns felur í sér 
skipulag á faglegu starfi  og daglegan rekstur, auk samstarfs við foreldra, 
starfsfólk grunnskóla og aðra aðila vegna íþrótta- og tómstundastarfs. 
Ráðið verður í stöðuna frá og með 8. ágúst 2011.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi  æskileg
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

Frístundaleiðbeinendur í 40-50% starfshlutfall
Frístundaleiðbeinendur taka þátt í skipulagningu faglegs frístundastarfs og 
leiðbeina börnum í leik og starfi , í samvinnu við samstarfsfólk og starfsfólk 
grunnskóla. 
  
Hæfnikröfur.
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi .
• Áhugi á að vinna með börnum.
• Frumkvæði og sjálfstæði. 
• Góð færni í samskiptum.

Vinnutími frá ca.kl. 13:00. Möguleiki á minna starfshlutfalli. Umsækjendur 
þurfa að hafa náð 20 ára aldri og geta hafi ð störf 18. ágúst 2011.

Umsóknarfrestur um störfi n er til og með 25. júlí 2011
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélaga. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 8968230. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  johannam@lagafellsskoli.is

Okkur vantar bifreiðasmið eða mann vanann bílaréttingum
Viðkomandi þarf að vera í þokkalegu líkamlegu formi, vera stund-

vís, hafa toppstikkið í lagi og jú geta rétt bíla að sjálfsögðu.

Ef þig langar í hóp þeirra bestu 
settu þig þá í samband við okkur í síma 5678686.

Bílastjarnan Kar ehf Bæjarflöt 10 Grafarvogi  112 Reykjavík
„Reyklaus vinnustaður“

PUBLIC AFFAIRS ASSISTANT – NEW MEDIA

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Public Affairs 
Assistant – New Media lausa til umsóknar. 

Umsóknarfrestur er til 22 júli, 2011. Frekari 
upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual 
for the full time position of Public Affairs Assistant 
– New Media. The closing date for this position is
July 22, 2011. Application forms and further 
information can be found on the Embassy’s home 
page:http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to : 
reykjavikvacancy@state.gov

Viltu auðga líf mitt? 
Ég er 41 árs, móðir og gift kona með hreyfihömlun 
sem óskar eftir persónulegri aðstoðarmanneskju til 

starfa, helst sem fyrst. Í boði eru dagvaktir virka daga, 
kvöldvaktir virka daga og helgarvaktir.

Ég þarfnast aðstoðar við flestar athafnir daglegs lífs, 
svo sem við klæðnað, vinnu heima, tölvuvinnu og 

ýmis önnur verk.

Markmið aðstoðarmanneskju er að stuðla að 
tækifærum mínum til þátttöku í samfélaginu og að 
viðhalda og auka lífsgæði mín. Æskilegt er að hún 
hafi bílpróf því ég hef eigin bíl til umráða. Hún þarf 

einnig að vera barngóð því von er á barni í lok ágúst.
Jákvæðni, sveigjanleiki og virðing er lykillinn að 

farsæld í okkar samstarfi.

Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrár ásamt meðmælum 
berist á netfangið: asdisjenna hjá simnet.is 

eða í síma 775-7377.
Með fyrirfram þökk,

Ásdís Jenna Ástráðsdóttir
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Auglýsing um próf 
til endurskoðunarstarfa
Með vísan til laga nr. 79/2008 um endurskoðendur, verða próf 
til löggildingar til endurskoðunarstarfa haldin í október 2011 
sem hér segir:

Próf samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 589/2009,  fyrri hluti 
þriðjudaginn 18. október
Próf samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 589/2009,  seinni hluti 
fimmtudaginn 20. október

Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar nr. 
589/2009 um próf til löggildingar endurskoðunarstarfa.

Þeir prófmenn sem áttu ólokið einu, tveimur eða þremur 
prófum við gildistöku laga nr. 79/2008 samkvæmt lögum nr. 
18/1997 og reglugerð nr. 475/1998 með síðari breytingum, 
sbr. ákvæði 9. gr. reglugerðar nr. 589/2009, og kjósa ekki að 
þreyta próf samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 589/2009, skulu 
eiga þess kost að þreyta próf samkvæmt eldri reglugerð nr. 
475/1998 með síðari breytingum sem hér greinir:

Próf í endurskoðun   þriðjudaginn 18. október
Próf í gerð reikningsskila fimmtudaginn 20. október
Próf í skattskilum   fimmtudaginn 20. október
Próf í reikningsskilafræðum föstudaginn 21. október

Vakin er sérstök athygli á því að þetta er í síðasta sinn sem 
unnt verður að þreyta próf samkvæmt eldri reglugerð.

Próftökugjald er eftirfarandi:

Próf samkvæmt eldri reglugerð nr. 475/1998: 70.000 kr. 
 hvert próf. 

Próf samkvæmt núgildandi 
reglugerð: 180.000 kr. samtals vegna fyrri og seinni hluta.

Væntanlegir prófmenn skulu fyrir 5. ágúst nk. tilkynna próf-
nefnd hvaða próf þeir hyggjast þreyta. Tilkynningar sendist 
formanni prófnefndar, Árna Tómassyni, Hraunbraut 20, 200 
Kópavogi.

Tilkynningu skulu fylgja nafn prófmanns og kennitala, 
heimilisfang, tölvupóstfang og staðfesting um að fullnægt sé 
skilyrðum 4. og 6. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 79/2008 eða 4. og 
5. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 18/1997 eftir því sem við á, ásamt 
kvittun fyrir greiðslu prófgjalds samkvæmt gjaldskrá. Greiða 
skal prófgjald inn á reikning ríkissjóðs: 0001-26-025017, kt. 
5401269-6459.

Prófnefndin mun boða til fundar með prófmönnum fyrir lok 
ágúst nk.

Reykjavík 2. júlí 2011.

Prófnefnd löggiltra endurskoðenda

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í 
jarðvinnu og lagnavinnu við verkið: 

„SNIÐRÆSI ÁRVEGUR 2011“.

Verklok eru 20 október 2011

Verkið felst í gerð fráveitu lagna í Árvegi frá sjúkrahúsi Suðurlands að 
lóð MBF og endurbyggingu 30m kafla af götunni Heiðmörk, einnig skal 
lagfæra gatnamót Heiðmerkur og Austurvegar
Leggja á skólplögn, regnvatnslögn og vatnslögn og hitaveitu.  
Jarðvegsskipta skal og fylla í með burðarlagi þar sem þess er þörf.  Ganga 
skal frá lagnastæði með malbiki, grasi og möl þar sem þess er þörf samt 
því að steypa kantsteina, malbika gangstétt  og götu.  Að lokum skal jafna 
yfirborð lands utan gatna og ganga frá því samkvæmt fyrirmælum eftirlits.
Tekið skal fram að búast má við miklu jarðvatni á svæðinu, verktaki mun 
því þurfa að dæla jarðvatni á verktímanum.  Einnig þarf að dæla skólpi og 
halda skólplögnum í rekstri á verktímanum.

Helstu magntölur eru:
 - Gröftur   2650 m3
 - Fleygun/sprengingar 1400 m3
 - Fyllingar   3400 m3 
 - Fráveitulagnir  387 m
 - Vatnslagnir  25 m
 - Malbikun   1175 m2
 - Hitaveita   14 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðjudeginum 
12 júlí.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband við 
Ingibjörgu í síma 412 6900, eða með tölvupósti til imba@verksud.is og 
gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin 
send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til Verkfræðistofu Suðurlands, Austurvegi 1-5, 
800 Selfossi fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 26 júlí 2011, en þá verða þau 
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Framkvæmda og veitusvið Árborgar

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
Sorphirða í Rangárvallasýslu.

Sorpstöð Rangárvallarsýslu bs. óskar eftir tilboðum í verkið 
„Sorphirða í Rangárvallasýslu“.

Samningstímabil þessa útboðs er frá 1. desember 2011 til 30. 
nóvember 2017.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-
deginum 12. júlí 2011. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Ingibjörgu í síma 412-6900 eða með 
tölvupósti til imba@verksud.is og gefa upp nafn, heimilisfang, 
síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögn  send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Rangárþing eystra, Hlíðarveg 
15, 860 Hvolsvelli, fyrir kl. 14:00 miðvikudaginn 31. ágúst 2011, 
en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Sorpstöð Rangárvallasýslu bs.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Hverfapottar 2011 -  Útboð 1.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á  kr. 3.000, frá 
og með 12. júlí 2011 í þjónustuveri Reykjavíkurbor-
gar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.

Opnun tilboða: 27. júlí 2011 kl. 10:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12676

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.
is/utbod.
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Við leitum að 
góðu fólki

Á vefnum getur þú með einföldum hætti 

flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu 

í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli 
landsins og hún birtist frítt í heila viku á 

einum stærsta vefmiðli landsins –                          

             og Fréttablaðið kynna 
nýjan og öflugan atvinnu- 

og raðauglýsingavef

...ég sá það á visir.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði 
á 120 stöðum um land allt. Nánari 
upplýsingar á visir.is/dreifing

ostnaðarverði 
t. Nánari 
fing



Gunnar Sverrir
862 2001 

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
899 6753 

arg@remax.is

Um er að ræða sérstaklega glæsilegt einbýlishús alls 500,9 fm. með auka íbúð ásamt innbyggðum 30,8 
fm. bílskúr og 60,9 fm. hesthúsi.
 Komið er inn í rúmgóða forstofu/hol með skápum. Á þeirri hæð er herbergi auk þvottaherbergis með innangengt inn í bílskúr. 
Svo er gengið upp hálfa hæð, þar er eldhús með miklum innréttingum með granít borðplötum og vönduðum eldhústækjum. Í 
borðstofunni er sérsmíðað granít borð. Stofan er rúmgóð með útgengi út á stórar svalir (ca. 60fm) með glæsilegu útsýni. 
Hjónaherbergið er með stórum fataskápum, sér baðherbergi með baðkari og sturtu, flísar á gólfi og veggum. Einnig er gengið út 
á svalirnar úr hjónaherberginu.
Á neðrihæðinni er fjölskyldustofa með arni og heitum pott, 3 svefnherbergi eru á hæðinni öll með útgengi út í garð. Einnig er 
baðherbergi með sturtu og innréttingu ásamt stórri geymslu.
 Af neðri hæðinni er gengið niður fjórar tröppur, en þar er kaffistofa með fullbúinni eldhúsinnréttingu. Innaf því er hesthús 
innréttað fyrir 8 hesta, mjög vandað með flísum á gólfi. Möguleiki að nýta rýmið fyrir til vinnustofu eða aðra íbúð.
Á miðhæðinni er sér 3ja herbergja íbúð með sérinngangi sem skiptist í góða stofu, eldhús með vönduðum innréttingum og 
granít borðplötu. Baðherbergi með sturtu og innréttingu þar er gert ráð fyrir þvottavél. Svefnherbergið eru með fataskápum. 
Hægt er að opna úr íbúðinni inn í aðalíbúðina.
Lóðin er mjög snyrtileg fullfrágengin með timburpalli, fallegum gróðri og steyptar stéttar.

Asparhvarf18
203 Kópavogur

Opið hús mánudaginn 11. júlí kl. 18:00 - 18:30



Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753

Okkur er sönn ánægja að kynna 
Selmu Ágústsdóttur, innanhússarkitekt.

Markmið okkar er að veita vandaða og góða þjónustu. 

Nú höfum við fengið til liðs við okkur Selmu Ágústsdóttur 

innanhússarkitekt sem mun veita viðskiptavinum okkar 

ráðgjöf um hvernig skal undirbúa fasteign fyrir söluferli.

Ystasel 25
109 Reykjavík
Fallegt og mikið endurnýjað

Stærð: 270,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1979

Fasteignamat: 42.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000

Mjög vandað einbýlishús á eftirsóttum stað í Seljahverfinu. Eignin hefur verið endurnýjuð að miklu leiti. Húsið
er  á  tveimur  hæðum  og  er  u.þ.b.  300  fm  með  ca.  42  fm  bílskúr.  Fjölskylduvænt  hús  með  m.a.  5-6
svefnherbergjum, tveimur baðherbergum, stofu með arni, stóru eldhúsi  og fl. Húsið er skráð í FMR 270,1 fm
og að auki  ca 30 fm á neðri  hæð sem eru  óskráðir.  Komið er  inn á flísalagða forstofu með fataskápum. Á
forstofu og holi  er  granít  á gólfi.  Eldhúsið er  rúmgott  með vönduðum eldhústækjum. Úr holi  er  gengið inn á
flísalagt baðherbergi með góðri innréttingu, sturtu og baðkari,  útgengi er út á pall  frá baðherbergi.  Stofan er
björt og rúmgóð með arni parketlögð með gegnheilum Aski á gólfum, gengið er út á stórar svalir úr stofu. Í dag
eru 2 svefnherbergi á efri hæð. Úr holi er gengið niður á neðri hæð húsins sem skiptist í 2 barnaherbergi, stórt
hjónaherbergi,  leikherbergi,  þvottahús  og  baðherbergi  með  gufubaði.  Bílskúr  er  flísalagður  með  stórri
innkeyrslu hurð. Harðviðspallur er fyrir framan húsið, lóðin var tekinn í gegn að öllu leiti fyrir 2 árum. Húsið er
staðsett neðst í Seljahverfi á mjög barnvænum stað.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 19.30 - 20.00

899 6753

Tjarnargata 10a
101 Reykjavík
Flott íbúð við tjörnina

Stærð: 103,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1928

Fasteignamat: 21.200.000

Verð: 33.900.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Íbúð  á  mjög  vinsælum  stað  í  101  RVK.  Um  er  að  ræða  104fm  íbúð  að
Tjarnargötu 10a við Ráðhúsið.  4 herbergja íbúð með 3m lofthæð á fjórðu hæð. Stór og mikil 40fm stofa með
stórum gluggum með útsýni yfir ráðhúsið og litlu tjörn, hlýlegt parket á gólfum. Í eldhúsi og svefnherbergjum er
náttúrusteinn  á  gólfi.  Tvö  svefnherbergi,  eitt  baðherbergi.  skápar  í  öllum  herbergjum.  Svalir  með  útsýni  til
vesturs  er  inn  af  svefnherbergi.  7fm  sér  geymsla  í  kjallara.   Íbúðinni  fylgir  réttur  að  tveimur  bílastæðum  í
bílakjallara ráðhússins. Kostnaður per bíl er 1250kr á mánuði. Íbúðin er nýmáluð að innan, Húsið að utan var
mikið tekið í  gegn árið 2008, skipt um þak, málað og sprunguviðgert.  Allar upplýsingar gefa Ástþór Reynir í
síma 899-6753 eða arg@remax.is og Gunnar Sverrir í síma 862-2001 eða á gunnar@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á þriðjudaginn kl 17.00 - 17.30

899 6753

8622001

Nesvegur 125
107 Reykjavík
Rúmgóð eign í vesturbænum

Stærð: 227,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 35.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:  Fallega og rúmgóða hæð ásamt bílskúr á vinsælum stað í vesturbænum.
Á  hæðinni  skiptist  eignin  í  anddyri,  gestasnyrtingu,  baðherbergi  með  baðkari,  stórt  eldhús,  stofu,  2
barnaherbergi, hjónaherbergi með útgegni út á svalir.  Úr anddyrinu er gengið niður í sameignina sem hefur
að skipta geymslu, inngang í bílskúr, sólstofu með útgengi út í garð, snyrtingu og hjóla geymslu. Einnig er á
neðri hæðinni svefnherbergi og fjölskylduherbergi.Eldhúsið var stækkað og innréttingin var endurnýjuð 2005,
einnig  er  útgengi  út  á  svalir  úr  eldhúsinu.  Innaf  hjónaherberginu  er  fataherbergi.  Stofan  og  borðstofan  er
rúmgóð með hringstiga niður í herbergin sem eru á jarðhæðinni.Búið er að endurnýja mikið í eigninni og var
byggt við hluta af húsinu 2004-2005 þá voru inntökin endurnýjuð auk skolps og dren. Skipt var um  þakjárn
2005.Allar  upplýsingar um eignina gefur  Gunnar Sverrir  í  síma 8622001 eða á gunnar@remax.is  og Ástþór
Reynir í síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 19.30 - 20.00

899 6753

Gautavík 33
112 Reykjavík
4ra herbergja íbúð á vinsælum stað

Stærð: 117,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 20.450.000

Verð: 27.500.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:4ra  herbergja  íbúð  á  annarri  hæð með sérinngangi  og  hjólastólalyftu.  Íbúðin  er
skráð 117,9 fm, þar af er 26,2 fm risloft inn af íbúðinni sem er nýtt sem vinnuherbergi og geymslan er 4,7 fm.
Lýsing  eignar:  Forstofa:  Flísar  á  gólfi,  fataskápur  og  hengi.  Svefnherbergi:  2  svefnherbergi  með  parketi  og
skápum.
Baðherbergi: flísalagt í hólf og gólf, bæði baðkar og sturtuklefi, hvít innrétting.Þvottahús: Hvít innrétting með
góðri vinnuhæð fyrir þvottavél og þurrkara, þvottasnúrur og hillur. Eldhús: L-laga eldhúsinnrétting úr mahogný,
ásamt  eyju  með góðu skápaplássi,  efri  og  neðri  skápar,  gler  á  milli  skápa,  flísar  á  gólfi.  Stofa:   Opið  er  frá
eldhúsi, parket er á gólfi, frá stofu er útgengt á rúmgóðar svalir með útsýni.  Risloft: Er skráð 26,2 fm en er í
raun  töluvert  stærra  þar  sem  það  er  undir  súð  en  með  fullri  lofthæð  í  miðjurými.  Er  hægt  að  nota  sem
sjónvarpsherbergi eða svefnherbergi. Filtteppi á gólfi, þakgluggi og klætt loft. Sameign: sérgeymsla í sameign,
sameiginleg hjóla- og vagnageymsla.  Sérmerkt bílastæði.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 17.00 - 17.30

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
8622001

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
8622001

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
8622001
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- með þér alla leið -

569-7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is 
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Aflagrandi  107 Reykjavík
Glæsilegt 190 m2 endaraðhús

5 svefnherbergi og stórar stofur

Vandaðar innréttingar

Gott hús innst í botnlagna

v. 57,9 millj

Nánari upplýsingar veitir:
Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is  sími 899 1178

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Hrefnugata 4
105 Reykjavík
Góð sérhæð með risi og bílskúr 

Stærð: 134,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1939

Fasteignamat: 25.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.000.000
Íbúðin er með eikarparketi á gólfi sem er ný slípað og lakkað.
Svefnherbergi er á hæðinni með fataskáp og dúk á gólfi.Rúmgóð Stofa/ borðstofa með parket á gólfi,
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, baðkar með sturtuhengi, handklæðaofn og hvít innrétting.Eldhús
með hvítri innréttingu, eldavél, viftu og góðum borðkrók. Beyki stigi er á milli hæða.Á efri hæð eru þrjú
svefnherbergi. Baðherbergi með flísum á gólfi.Sjónvarpshol með beykiparket á gólfi. Þvottahús er í
sameign. Sér bílskúr.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is
8936001



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

METAN ! Infiniti QX56 05/2005 
metanbreyttur , eyðsla ca 10-12 pr 
100 km 8 manna hlaðinn aukabúnaði, 
glæsilegur bíll sem vert er að skoða, 
möguleiki á 4.0 mil kr láni verð 5.9 mil 
(eftir lokun 893-6337)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

FLEETWOOD AMERICANA SANTA FE 
07/2007, sólskyggni, alveg eins og nýtt! 
Verð 1.790.000. #281746 - Upptjaldað 
í salnum!

JEEP WRANGLER 4X4 Árgerð 2004, 
ekinn 55 Þ.KM, sjálfskiptur, 33” dekk 
og flottar álfelgur! Mjög gott verð 
1.990.000. #190995 - Þessi fallegi 
græni er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

CADILLAC Escalade 4 dr 4wd. ekinn 72 
Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur. 8 MANNA 
Tilboðsverð 2.320. þús Rnr.127697.

MAZDA 3 turbo. GLÆSILEGT EINTAK 
, ekinn 58 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Tilboðsverð 2.490. þús Rnr.129314.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

FORD Expedition limited 4X4. Árgerð 
2007, ekinn 67 Þ.KM, sjálfskiptur, Einn 
með öllu, Lítur út sem nýr, Ásett verð 
6.490þús.kr Rnr.115198, er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Volvo S60 20V Turbo, sjálfskiptur árg. ‘05 
ekinn 71þús. Topplúga,bakkskynjarar, 
leður og aukafelgur á nagladekkjum. 
Flottur bíll og bíll í toppstandi. 
Verðhugm. 2390þús. stgr. Uppl. í síma 
858 0413

Nissan Almera Acenta 1,8 árg’04. Ssk, 
ek.70 þús. Á heilsársdekkjum. Nýsk, V. 
990 þús. Uppl í s. 775 1205

Izuzu trooper árg 1999 ekinn 245000 
mikid endurnyjadur mótor. Beinskitur 
35”breittur gódur bíll. Uppl sverrir 690 
7141

Til sölu Toyota Corolla árg ‘99, ný 
skoðaður. Ek. 184þ. Uppl. í s. 869 2900

MMc Galant advance árg 2000 ekinn 
164000 . Ledur og lúga sjalfskiptur. 
Uppl sverrir 690 7141.

Hiace 9 manna dísel. ssk. afturdrifinn, 
ek. 89þ. Sólúga, dráttarkrókur, ofl. 
Góður bíll stgr 2,3m. Bein sala. s. 861 
2327.

Honda CRV árg 98” ek. 204þ. Topplúga. 
ssk, dráttarbeisli, góð heilsársdekk, sk. 
12” vel með farinn, góð smurbók. V. 
590þ. ENGINN SKIPTI SKOÐUÐ. s. 861 
7313.

Nissan Terrano 2,4 bensín, árg 99, 
beinnsk, dráttarkr, sko 2012, fæst á c.a 
350.000 stgr. s.893 5201

50% ódýrara eldsneyti. Einföld metan 
breyting á bílnum. Engin útborgun. 
Greiðist að fullu með rekstrarsparnaði 
og þú átt fullt af peningum afgangs! 
Reiknaðu út þinn bíl á www.
islandus.is. Bjóðum einnig ódýrari 
nýja og notaða bíla frá öllum helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - 
Sími 5522000.

VW POLO árg 2007, sjálfsk., ek. aðeins 
40 þús. Sumar- og vetrardekk. Fallegur 
bíll. Uppl í s: 825 2424

Til sölu Suzuki Intruder 1800, árg. 
2008, ek. 3.300 km. Perluhvítt. Verð 
2.190 þús. Uppl. í s. 893 9110.

Til sölu Bens árg. ‘79. Fornbíll. Þarfnast 
umönnunar. Uppl. í s. 822 9754.

Daewoo Lanos 2000 árg. 2012 skoðun. 
keyrður 109.000 km! Nýtt, legur, allt í 
bremsum ofl. V. 350þ. Uppl. í s. 868 
0129.

Mercedes Benz 200E árg. ‘90. Mikið 
yfirfarinn og skoðaður, ný heilsársdekk 
+ auka 4 dekk á felgum. Verð 350 þús. 
Meiri upplýsingar í síma 897 4201.

Til sölu VW Passat árg. ‘06 ek. 95 þús. 
V. 2,4 eða tilboð. Gott áhv. lán. S. 699 
2918.

MMC Lancer til sölu. Station árg. ‘98. Ek. 
204 þús. Sjsk., skoðaður, sparneytinn 
bíll í fínu lagi. Tilboð. S. 895 8194.

Kia Sorento EX 2005 ekinn 99300km 
sjálfskiptur, ný tímareim. Vel með farinn 
bíll í flottu standi, verð 1.995.000kr stgr. 
Engin Skipti. upl í 8244042

Tilboð 2,3 milljónir!
Til sölu Hobby 560 KMFE. Eitt með 
öllu. 2,5m á breidd, 12-220v kerfi, 
heitt og kalt vatn, ískápur, örbylgjuofn, 
sólarsella, dúkur yfir gras, markísa, 
sóltjöld 2x5m, útvarp m/geislaspilara, 
sjónvarpsloftnet, wc og sturta ofl. Uppl. 
í s. 842 4605

Jeep Grand Cherokee árg 1995, ekinn 
aðeins 75 þ.km. Einstakur bílskúrsbíll, 
sannkallaður gullmoli. Uppl. í síma 65 
99 200.

MAN 26.480 6x4,árgerð 2003, ekinn 
380.000 km. BENZ ACTROS. 6x4 árgerð 
2003 ekinn 385.000 km. Bílarnir eru til 
sýnis hjá Olíudreifingu að Gelgjutanga 
v/Kleppsmýrarveg. Upplýsingar í síma 
550 9946.

Chevrolet Silverado 2500 ‘05. ek. 79þ.
km. Bensín. TILBOÐ 1.690þ. s.698 
6021.

Pontiac Transam árg. ‘00 ek. 36 þús. 
mílur. Hlaðinn aukabúnaði. V. 3,4. S. 
869 4261.

150 cc buggy bíll til sölu, götuskráður 
með skoðun til 2014. Verð 450þ. s. 
843-7785

Til leigu Pontiac transport árgerð 98 
í góðu ástandi, 7 manna. sirka 15 júlí 
- 15 ágúst. verð 60þ kr vikan, uppl: 
869 6690

Subaru Leg. St. ‘97 sk. ‘12. Ek. 187 þús. 
Dökkgrænn. V. 280 þús. S. 777 5066.

Jeep Cherokee árg’97. Skráður ‘98. 35” 
dekk, CB útvarp, loftdæla, dráttarkúla. 
Verð 380þús. S. 777 4426

FORD 350 ‘02 með ferðahúsi á palli. 
OPEL Vectra 2,5 v6 ‘97. KIA Sporteg 
Grand ‘00. RENAULT Megane Senic 4x4 
‘00. S. 895 6307

Ódýr bíll, skipti!! Ford 250, dísel, árg’99, 
ssk, stærri vél. Skipti á fólksbíl 4x4 eða 
jeppling. S. 846 4245 og 844 6609.

 0-250 þús.

Jeep Grand Cherokee ‘93. Sk. 2010. Ek. 
265þ.km. Verð kr. 250þ. S. 820 7585.

Daihatsu Sirion ‘99, blár. Sjálfsk. Ekinn 
119þ. Verð 250þ. S: 774 7550. afo4@
hi.is

 250-499 þús.

Kia Picanto 09/2005 Beinsk ek 108þ 
km Skoðaður 2012 Nýleg tímareim 
Verð 490þús. s692 3665

MMC Pajero’96,ek.216 þ.32”sumar-og 
vetrard á álf. Fjarst. Mögul. skipti. V: 
550þ. Jón s:6966650

 500-999 þús.

Hyundai Getz. Ek. 133 þús. Árg ‘03. 
Skipt um tímareim í 90þ.km. Verð 
680þ. Uppl í s 898 5343.

38” jeep cheerokee . sjálfskiptur 
.rafmagn samlæsingar .gps.talstöð.
cd.beysli fr+aftan.toppgræja.verð 
tilboð.s 770 2175

Mitsubishi Pajero ‘97 Ekinn 254000 
Sjálfskiptur diesel 2,8 skodun 2012 
S.864 3860

Til sölu Ford Focus Station, árg 99, 
beinskiptur, ek. 185 þ. nýtt púst, nýir 
bremsuklossar, sími 696 9569

 1-2 milljónir

Volvo XC90 2004, sett 2,6m tilbo 2m. 
sj: http://bjarki.net/XC90 S: 8220448

Audi TT 2002. Gullmoli í toppstandi, 
keyrður aðeins 56.000km, lækkað verð 
1.990.000 stgr. Uppl. í s-660 0088

Suzuki Grand Vitara ljósgrár árg. 
‘06 ekinn 106þús skoðaður 2012 á 
1.850þús Tilboð og upplýsingar í síma 
869 7379.

Toyota Corolla H/B Sport 1.6 árg. 
2005. Ekinn 80þús km. Beinsk., 
sumar+vetrardekk. Verð 1.450 þ.kr. 
659-1805

 2 milljónir +

Discovery HSE G4. Árgerð 2007, ekinn 
77 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, einn með 
öllu, Umboðsbíll, Verð 7.490.000. Uppl. 
861 9416 /861 7364.

Til sölu
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Gott verð! Landrover Freelander árg 
2008. Ek 85þ km, ásett verð 4,5m, 
bein sala 3,7m topp bíll, einn eigandi, 
þjónustaður af umboði frá upphafi. 
Uppl í s:820 4080

MMC Montero ‘03 grásans E. 62.000 
km. 7-manna V6 bensín 203 Hö. 
Áhvílandi um 1500 þús. Uppl. í s: 
869-6176.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

Almera, Golf, Polo, Focus, 
Peugeot 206 eða Lancer

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

Óska Óska
Eftir ódýrum bíl ekki eldri en ‘98. Má 
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 899 
9066.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca. 
30 - 150 þús. S. 896 6744.

 Jeppar

Díseljeppi
Til sölu svartur Ssangyong Kyron árgerð 
2007. Krókur. Ssk. Ek 74 þ. Uppl. s: 863 
4638, oligunn59@gmail.com. Verð 2,8. 
(2,5 stgr.)

 Fornbílar

Af sérstökum ástæðum er til sölu M. 
Benz 280 SLC. Sjsk., árg. 1975. Ek. 
aðeins 255 km. Tilboð óskast. S. 896 
3044.

 Pallbílar

Frábær Ferðabíll! Dodge Dakota ‘03. 
Keyrður 135þ 4 dyra Verð:1.500.000 
s:8647734

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

 Vörubílar

Renault Premium 420 CD árg. ‘02. 
26-6x2. Uppgerður gírkassi og nýir 
spíssar. V. 3,9 + VSK. Uppl. í s. 898 
9006.

 Húsbílar

Til sölu Ford húsbíll árg. ‘81. Ek. 
138.000 km. Sjón er sögu ríkari. Uppl. í 
síma 822 9754.

 Mótorhjól

Lítið notað Kawasaki kx85 ‘07 Verð 
280þ Nýr stimpill. Sími 692 3665

Kawasaki ER-6F ‘06 Ný skoðað, ný dekk 
o.fl. ásett verð 830þ TILBOÐ 690þ s. 
6960178

Til sölu frábært byrjendahjól fyrir ca 
8-12 ára. Yamaha PW80 árg. 2006 lítið 
notað. Verð 190.000.- Engin skipti. Sími 
864 1044.

Yamaha XV1700 Road Star Midnight 
Silverado. Glæsilegt og vel með farið 
hjól árg. 2004, ekið 11þ mílur. Rúða, 
sissy bar, veltigrind, K&N loftsía, hlaðið 
krómi. Næsta skoðun 2012. Verð tilboð. 
Engin skipti. Uppl. í síma 864 4648 eða 
ragnarmg@símnet.is

Til sölu flott og vel með farið Yamaha 
R6, árg.2005, ek.11þús.km. Ný dekk, 
nýr rafgeymir, flækjur og power 
commander. Uppl. í s. 694 8774 e. kl 
18. Tilboð 750þ

Yamaha XT 660 dual sport ferðahjól til 
sölu. Árg. ‘08. Vel útbúið með töskum 
og fleira. Ásett v. 1.190 þús. S. 893 
0777.

Harley Davidsson V-rod Screaming 
Eagle árg. ‘05. Meiriháttar hjól. Ásett v. 
2.490 þús. Tilboð óskast. S. 893 0777.

Kawasaki Ninja 250cc minnaprófshjól 
2005 árgerð til sölu. Hjólið er vel með 
farið einungis keyrt 3089 mílur og ný 
yfirfarið og skoðað fyrir 2012. Verð 380 
þús. Sími 699 6330.

Honda Shadow Spirit VT750 C2, 
skráð 2008, ekið aðeins 800km. Verð 
890.000. Upplýsingar í síma 699-0282 
eða á day@day.is

Kawasaki 450 kfx, árg. 07’ mjög gott 
hjól, lítið ca 37 tíma. Uppl. í síma 898 
4004

 Kerrur

155.000 kr. fyrir frábæra Þýska 
gæðakerru frá HUMBAUR, 13” dekk, 
burðargeta 620 kr. heildarþyngd 750 
kg. Innanmál 205x110x30 cm. www.
topplausnir.is Lyngás 18, Garðabæ, 
s:517 7718

 Hjólhýsi

Caraveller California 500. Stórt fortjald, 
rafmagns- og gashiti, ísskápur, klósett 
og margt fl. Mjög vel með farið. 
1.700þús. Uppl í s 899 6582 og 824 
1089

Hjólhýsi til sölu í Efra-hverfinu á 
Laugarvatni. Einnig nýuppgert lítið 
hjólhýsi og 30 fm pallaefni. Uppl. í s. 
868 6321 & 566 7378

Til sölu innréttaður gámur . 
Vel skipulagður, með eldhúsi, 
eldhúsborði,klósetti,sturtu og góðu 
rúmi. Eldhús og baðinnréttingar eru frá 
JKE-designe.Hitakútur fylgir,staðsettur 
í geymslu gáms.Verð 1.190.000, Ath 
skipti á bíl. Uppl. s. 897 3700.

Dethleffs 540 hjólhýsi, árg ‘07. 
Kóngsvegur 1a, Laugarvatni. Ásamt 
markisu, 45fm verönd, 4,4fm 
geymsluskúr, útigrill, garðhúsgögn ofl. 
ATH: ALLT MJÖG LÍTIÐ NOTAÐ. Uppl í 
s. 892 0456

Landhouse 750 með heilsársfortjaldi 
í hjólhýsabyggð, Laugavatni. S. 820 
5698

 Fellihýsi

Fleetwood Evolution E1 
9,5 ft.

Vagninn er árg. 2006 í topp standi. 
Loftpúðafjöðrun, sólarsella, Vebasto 
gasmiðstöð, 2 gaskútar,12 og 230 volt, 
2ja ára stórt fortjald frá Seglagerðinni, 
heitt vatn, salerni, tengdamömmubox 
o.s. fr. Ásett verð 1990 þús. Uppl. í síma 
869 1122.

Fellihýsi til sölu. Paloma Colt með öllu. 
Nýskoðað. Áætlað verð 1,5 millj. eða 
samkomulag. S. 861 4501.

Clipper 106 ST árg. ‘08. 9 1/2 ft + 
geymslukassi. Sólarsella, grjótgrind, 
markísa, heitt og kalt vatn. V. 1650 
þús., áhvílandi ca. 700 þús. Uppl. í s 
865 1811.

Fleetwood Cheyenne 10ft árg. 2008. 
Einn eigandi, mikill aukabúnaður, verð 
1.950þ. uppl. 844 4772.

10 feta Coleman Cheyenne fellihýsi, kr 
950þ. Skoð. ‘13. Sólarsella, útvarp, cd, 
hjólagrind. Nýjar bremsur og dekk. S. 
694 1699, Gunnar.

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og 
húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18. 
S. 587 0626 & 696 3522. www.ke.is

Palomino Yearling 4120, 12 fet, árg. ‘08. 
2 borðkrókar, galvaniseraður undirvagn, 
þrýstibremsur, sólarsella, fortjald, 
2 rafgeymar, 2 gaskútar, svefntjöld, 
grjótgrind o.fl. Verð 1.990 þús. S. 898 
6639.

Palomino Yearling’05, fortjald, 
sólarsella, ísskápur og svefntjöld. 
1.650þ s: 6926600

Fleetwood Bayside 12 fet. Nýskr. 
22.07.2009. Notað nokkrar nætur, eins 
og nýtt. Sólarsella, markísa, grjótgrind, 
2 gaskútar o.fl. Verð 2.950.000. Uppl. 
í s. 696 4280.

Til sölu Fleetwood Taos nýskráð ‘08. 
Einstaklega vel farið. Upphækkað, 
220V, öflug miðstöð, tveir gaskútar, 
svefntjöld og eggjabakkadýnur. Uppl. 
s: 8689959

Palomino Colt 9 ft. árg 07’ til sölu. 
M. fortjaldi, sólarsellu, geymslukassa 
og svefntjöldum. Galvanhúðaður 
undirvagn og álfelgur. Ásett v. 1,7millj., 
áhvílandi 400þ.kr. Uppl: 662 0974

Til sölu Palamino Colt 9ft., árg 98’ uppl: 
869 5583

Fleetwood Bayside 12 feta 2005. 
Fortjald, sólarsella, Markísa, heitt vatn, 
nýr rafgeymir, hitari og margt fl. s: 
6987000.

Til sölu glæsilegt og lítið notað 12 
feta Fleetwood bayside fellihýsi árg 
‘06 til sölu. Með Klósett, 2 gaskúta, 
markhýsa, sjónvarpstengill, útvarp og fl. 
Verð 1.950 þús. Uppl: 897 4255, Hinrik

 Pallhýsi

Ferð með pallhýsi um landið er engu 
lík. Sýningarhús eru á Oddagötu 8. ( 
Háskólaplanið) Eigum 1 hús fyrir F150 
m/stuttan pall. Einkaumboð á Íslandi 
„Travellitecampers.com” S. 663 4646 
Erum alltaf við símann

Til sölu pallhýsi af Ford 150. Mjög vel 
með farið. Travel Lite 800. Árg. 2006. 
Tilboð 1590 þús. uppl. í síma 6592961 
Stjáni.

 Tjaldvagnar

Camplet Concord 2003 með Royal 
tjaldi, eldhúsi m/vaski, geymslukassa 
og mottu. Í góðu standi. v 650.000, 
sími 6946196 & 8444304

Til sölu vel með farinn Combi Camp 
árg. ‘06. Með fortjaldi. V. 680 þús. Uppl. 
í s. 863 1424.

Esterel top volume árg 00 lítur vel út og 
nýlegt fortjald fylgir. S: 696 2064

Compicamp ‘91 m.fortjaldi. Vel með 
farinn.1 eigandi. V.320þús. S.660 1202.

 Vinnuvélar

 Bátar

Jaxon slöngubátur 360cm. 9,9 
hö.honda fjórg.mótor. 2 ára .kemur í 
tösku. 395 þús. s847 7663

Til sölu tæplega 6 metra súðbyrðingur í 
góðu ástandi, með einsstrokka safnvél. 
Einnig getur fylgt bátnum Garmin 
gps plotter með nýlegu sjókorti og 
innbyggðum dýptarmæli. Áhugasamir 
hafið samband í síma 844 0114 Gulli.

Til sölu 18 feta plastbátur með 90hp 
utanborðsmótor, dýptarmæli/fisksjá, 
GPS og björgunarbát. Kerra fylgir. Verð 
2,0 millj. Báturinn er við bryggju í 
Hafnarfjarðarhöfn. Nánari upplýsingar í 
síma 898 4275.

Til sölu Yamarin 59C, 6manna 
sportbátur 5,81 meter. Yamaha 100 
hestafla mótor, aðeins 50 tímar. Hentar 
vel á sjó sem vatn. Kerra fylgir. Verð 3,9 
m. stgr. Upplýsingar í síma 860 7900.

Til sölu Bayliner CAPRI 195 með DF 175 
hö. Suzuki mótor árg. ‘08 lítið keyrður. 
Skoða skipti. Sími 899 2058.

Chapparal bátur 6m, GPS, dýptarmælir, 
björgunarbátur, vagn, 2.5 m.kr. S. 897 
2779 Þröstur.
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FJÓRIR FLJÓTLEGIR

RÉTTIR FYRIR SVALIRNAR

LÉTT ÁVAXTASALAT 
FYRIR EINN
Skerið 2 ferskjur í litla 
bita og blandið 
þeim saman 
við lófafylli 
af blá-
berjum í skál. 
Hrærið 3 msk. 
af hlynsírópi 
saman við ¼ tsk. 
af sjávarsalti og 2 
msk. af appelsínu-
safa. Hellið blöndunni 
yfir ávaxtablönduna og 
snæðið.   

BAKAÐUR KÚRBÍTUR
FYRIR EINN
Í þennan rétt þarf einn miðlungsstóran 
kúrbít, 2 msk. ólífuolíu, ¼ bolla af 

rifnum 
parmesan-
osti, salt og 
pipar. 
Kúrbíturinn 
er skorinn í 
um 1 
sentimetra 
þykkar 
sneiðar og 
settur í 
eldfast mót 
eða á 

bökunarpappír á plötu. Ólífuolíunni er 
hellt yfir kúrbítinn og þar á eftir er 
parmesanostinum stráð ofan á. 
Rétturinn er bakaður í 190° C í 35-40 
mínútur. Tilvalið miðdegissnarl á 
svölunum.

KARTÖFLUSALAT MEÐ 
BEIKONI OG EGGJUM
FYRIR EINN
Sjóðið 200 g af kartöflum, kælið, 
skrælið og skerið í bita við hæfi. 
Harðsjóðið 2 egg og skerið þau í bita 
af svipaðri stærð og kartöflurnar. 
Steikið 4-5 sneiðar af beikoni og skerið 
í litla bita. Blandið saman 2 msk. af 
majónesi, 2 msk. af sýrðum rjóma og 1 
msk. af rifsberjahlaupi. Kryddið 
blönduna með salti og pipar. Blandið 
kartöflunum, eggjunum og beikoninu 
saman við sósuna og setjið í skál. Best 
er að láta salatið standa í kæli, að 
minnsta kosti í 5 klst. áður en snætt er.

FERSKIR MAÍSSTÖNGLAR 
FYRIR EINN
Maísstönglar með bræddu smjöri og 
salti er einfaldur réttur sem slær 
yfirleitt í gegnum hjá ungum sem 

öldnum. Oft er 
hægt að kaupa 
maísstönglana 
ferska og er um 
að gera að nýta 
sér slík tækifæri 
og henda 
nokkrum í pott 
eða á grillið. 
Muna bara að 
hreinsa blöðin 
utan af honum 
áður. Til að fá 
maísinn mjúkan er 
gott að sjóða 

hann í 15 mínútur en vilji fólk hann 
heldur stökkan er nóg að sjóða hann í 
8 mínútur. Á grillinu er gott að miða 
við 15 mínútur. Setjið smjör og salt á 
stönglana eftir eldun og saltið ekki 
suðuvatnið, það gerir þá harða.

NJÓTTU
www.ora.is

GRILLUM SAMAN Í SUMAR

GRILLAÐU
AF ÁSTRÍÐU

www.allrecipes.com er vefsíða þar sem 
hægt er að nálgast ýmsar uppskriftir, 
meðal annars grískt pasta, vatns-
melónu salat og rjómalagaða aspassúpu.

www.bbcgoodfood.com 
birtir ýmsar uppskriftir. 

Þar er að finna 
grænmetisrétti, 
heilsusamlegar 

uppskriftir, 
og ýmsa 
þjóðlega 

rétti. 

www.foodista.com er vefsíða þar sem 
birtar eru fréttir og fróðleikur um mat 
ásamt uppskriftum. Markmiðið er að 
búa til alfræðiorðabók um mat á netinu.

Sniðugar vefsíður
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Hugmyndin að þessu salati kom þegar við vorum að stækka matseðilinn hjá okkur á 
73 og okkur fannst vanta sumarlegt salat á hann. Fátt er sumarlegra en fersk jarðar-
ber. Þegar ég fór að prófa hvað færi best með þeim endaði ég á fetaosti og konfekttó-

mötum, ásamt dressingunni okkar. Þetta prufukeyrðum við svo á starfsfólkinu og nokkrum 
kúnnum og allir voru sammála um að þetta passaði mjög vel saman,“ segir Arnbjörn um 
tilurð salats ins sem hann gefur lesendum fúslega uppskrift að. „Þetta hentar ágætlega sem 
valkostur fyrir þá sem vilja koma og njóta sólarinnar í garðinum okkar en eru ekki alveg 
tilbúnir í 400 gramma nautasteikina eða 300 gramma hamborgarann,“ bendir hann á.  - gun

Sumarsalat úr jarðarberjum, konfekttómötum, fetaosti og Lambhagasalati. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ferskt íslenskt salat (t.d. Lambhagasalat).
Jarðarber 4-5 stykki fer eftir stærð, skorin í fernt (auðvitað má nota miklu meira 
af þeim, eftir smekk).
3-4 konfekttómatar eða kirsuberjatómatar einnig skornir í fernt.
u.þ.b. 10 bitar fetaostur 
smá Maldon-sjávarsalt yfir

„Það má nota ýmsa dressingu með þessu salati en við á 73 kjósum að nota með 
því ferska sítrónu-hunangsdressingu sem búin er til á staðnum,“ segir Arnbjörn 
brosandi en lengra fer hann ekki í uppljóstrunum.

SUMARSALAT 73

Fátt sumarlegra en
FERSK JARÐARBER
Sól, jarðarberjasalat og hvítvínsglas eða Toppur er algerlega málið í sumar að mati
Arnbjörns Kristjánssonar veitingamanns á 73 og móður hans Jóhönnu Arnbjörnsdóttur.

Bókin Safar og þeytingar geymir fjölbreytt 
úrval hollustudrykkja úr alls kyns hráefnum. Í 
henni eru uppskriftir að fljótlegum drykkjum 
sem einfalt er að útbúa. Drykkirnir eru úr 
grænmeti og ávöxtum og eiga það sameig-
inlegt að vera ferskir og uppfullir af næring-
arefnum. Ítarleg atriðisorðaskrá auðveld-
ar leit að drykkjum úr ákveðnu hráefni. Lím-
ónusæla, berjaþeytingur og ástarfuni eru á 
meðal yfir tvö hundruð drykkja í bókinni.

A

FREISTING.IS  er fréttasíða um mat og vín. Á síðunni má lesa nýj-
ustu fréttirnar úr veitingageiranum ásamt mannlífsfréttum 

sem honum tengjast og fróðleiksmola um mat og 
vín. Einnig er hægt að nálgast uppskriftir á síð-

unni. Síðan er sjálfstæð eining innan matreiðslu-
klúbbsins Freistingar, sem fjórir skólafélagar 
úr Hótel- og veitingaskólanum stofnuðu árið 
1994. Tilgangur klúbbsins er að öðlast frek-
ari þekkingu á leyndardómum matargerðar-
menningar almennt, til dæmis á sykurskreyt-

ingum, klakaskurði og vínþekkingu.

BÆNDAMARKAÐUR  er starfræktur í Garðyrkju-
stöðinni Engi í Laugarási í Biskupstungum. Mark-
aðurinn er opinn föstudaga, laugardaga og sunnu-
daga frá klukkan 12 til 18. Virka daga er hægt að 
kaupa kryddjurtir og það grænmeti sem tiltækt er 
frá klukkan 13 til 18 ef ábúendur eru á staðnum, en 
þá er markaðurinn ekki opinn.

STEINEFNI  eru nauðsynleg næringarefni sem líkaminn 
þarfnast í litlu magni fyrir eðlilega líkamsstarfsemi. Mismik-
ið er af steinefnum í fæðutegundum eins og kjöti, korn-
vörum, fiski og mjólk. Steinefni eru nauðsynleg af þrem-
ur ástæðum, til að byggja upp sterk bein og tennur, til að 
stjórna vökvajafnvægi líkamans og til að umbreyta matn-
um sem við borðum í orku.

Margt smátt

MATREIÐSLUBÓKIN

Frískandi í sólinni

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi



Nokkrar góðar 
ástæður til að velja 
NUTRILENK GOLD

Átti orðið erfitt með 
svefn sökum verkja

NUTRILENK
 

Ólína Berglind Sverrisdóttir
Ræstitæknir 48 ára

NÁTTÚRULEGT
FYRIR LIÐINA

Hver er munurinn á NUTRILENK Active 
og NUTRILENK Gold ?

NUTRILENK Active er hentugt fyrir þá sem
þjást af stirðleika og verkjum í liðum 
Nutrilenk Active getur haft jákvæð áhrif 
á liðvökvann.

NUTRILENK Gold er hentugt fyrir þá
sem þjást af minnkuðu liðbrjóski og
slitnum liðum.

Get ég tekið inn hvorutveggja? 
- Já það getur unnið 
  mjög vel saman.

NUTRILENK Gold
er fáanlegt í flestum apótekum, 
heilsubúðum og heilsuhillum 
stórmarkaðanna.

----------------------------------------------

GOLD

Skráðu þig á 

                     síðuna

NUTRILENK fyrir liðina 

– því getur fylgt heppni!

NUTRILENK Gold getur verið góð forvörn,
ákjósanleg fyrir fólk sem stundar álags-
vinnu, álagsíþróttir og þar sem slitgigt
er talin ættgeng.

NUTRILENK Gold er framleitt á einstakan 
hátt svo að líkaminn þinn nýti betur virku
efnin í NUTRILENK svo bestur árangur verði.

NUTRILENK Gold getur  viðhaldið 
heilbrigði liða og beina, svo þú getur 
mögulega lifað heilbrigðari lífi án verkja 
og eymsla.

NUTRILENK Gold inniheldur vatnsmeð-
höndlað brjósk úr fiskbeinum sem getur 
verið öflugt byggingarefni fyrir liði og bein.

Ólína Berglind hefur þjáðst af liðverk-
um í mörg ár og fyrir um ári síðan var 
hún ekki bjartsýn á að geta haldið 
áfram í sínu starfi.

„Fyrir 6 árum  fóru verkir í axlarliðum að 
gera verulega vart við sig sem má að 
mörgu leyti rekja til starfs míns en því 
fylgir mikið álag. Einnig varð ég fyrir því 
óláni fyrir 2 árum að lenda í umferðar-
óhappi þar sem ég slasaðist bæði á baki 
og mjöðm.“

Að hræra í pottunum 
var orðið mál
„Verkurinn var mestur í hægri öxlinni, 
sem hrjáði mig í vinnu og við daglegt 
amstur. Ég hef unnið við ræstingar í 
mörg ár sem er starf sem krefst mikillar 
hreyfingar og sjálfsagt slítandi fyrir liðina 
og  ég var farin að finna verulega til eftir 
daginn. Einfaldir hlutir eins og hræra í 
pottum og annað sem reyndi á öxlina 
var ansi sárt.“

Margar svefnlausar nætur
„Verkir í liðum voru orðnir svo slæmir að 
oft á tíðum átti ég erfitt með svefn sem 
kom verulega niður á dagsforminu. Eftir 
umferðaróhappið byrjaði ég að fara til 
sjúkraþjálfara þar sem verkir í bakinu og 
mjöðminni höfðu bæst við. Það var fátt 
sem sló á verkina annað en verkjalyf.“

NutriLenk Gold náttúrulegt 
efni breytti öllu
„Fyrir u.þ.b. einu ári kynntist ég Nutrilenk 
Gold og fann ég mjög fljótt fyrir 
breytingum og er ég allt önnur í dag. 
Verkirnir í bakinu og mjöðminni eru 
sama sem horfnir og öxlin er öll önnur. 
Ég er komin í ræktina og get lyft lóðum 
sem var nánast óhugsandi fyrir einu ári. 
Það eina sem ég hef breytt er að taka inn 
Nutrilenk Gold. Ég hvet  fólk sem getur 
lítið hreyft sig sökum verkja að prófa 
þetta frábæra náttúrulega efni. Ég sé 
sannarlega ekki eftir því,“ segir Ólína að 
lokum kát í bragði.

Innflutningsaðili: Gengur vel ehf
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VIÐ MÆLUM MEÐ…

matur SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

...HEIMAGERÐUM 
FROSTPINNUM
 Heimagerðir íspinnar eru afar spenn-
andi meðal yngstu kynslóðarinnar 
og svalandi yfir sumarið. Íspinnabox 
má fá í ýmsum búsáhaldabúðum og 
uppskriftir eru margar á netinu. Til 
dæmis má nota fersk jarðarber og 
jógúrt, ávaxtasafa eða banana.

SKÁL AF FERSKUM 
ÁVÖXTUM
 Ávextir ættu 
að vera hluti 
a f  dag legr i 
fæðu. Með 
því að koma 
fyrir girnilegum 
ávöxtum í fallegri 
skál þar sem auð-
velt er að nálg-
ast þá aukast lík-
urnar á því að 
fólk gæði sér á 
þeim.

SVALANDI
SUMARDRYKKUR
 Hressandi drykkir eru endur nærandi. 
Fjölda uppskrifta að óáfengum 
drykkjum er að finna á netinu en 
einnig er hægt að spila þetta af 
fingrum fram. Góð hugmynd er að 
blanda saman sprite, myntu og lím-
ónu. Með smá hrásykri er kominn 
fyrirtaks óáfengur mojito.

UPPSKRIFTAVEFUR VÍSIS
 Uppskriftir sem birst hafa í Frétta-

blaðinu í gegnum tíðina 
má finna á vefsíðunni 

Vísir.is. Þar er farið 
í flokkin Lífið og 

síðan smellt á 
matur.

Yfirnáttúrulegur
veitingastaður

Gló leggur ríka áherslu á að nota einungis ferskasta og besta hráefni sem völ er á. Daglega 
eru í boði fjórir mismunandi réttir: Hráfæðisréttur, kjúklingaréttur, grænmetisréttur og súpa, 
með öllum réttum er brakandi ferskt salat og ljúffengar sósur sem kitla bragðlaukana. 
Kökur staðarins eru orðnar velþekktar á meðal sælkera.

Sollu þarf vart að kynna fyrir landsmönnum enda verið frumkvöðull í gerð hollari matar
í fjölmörg ár og er stöðugt að leita nýrra leiða til að gera góða rétti betri.

Listhúsinu Laugardal · Engjateig 19 · 104 Reykjavík · Sími 553 1111 · www.glo.is

Opnunartími: Virka daga 11-20 · Laugardaga 11-15

L
E
Y
N

I
V
O

P
N

I
Ð

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fyyllggstu mmeeððAuglýsýseendur vivivinnsamlegagast hafið ð sambanand:
Sigrgríðíður Halalllglglgrímsdóóttttir í símmaa 512 544332 eða ssigigridurh@@365.is
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 Flug

Til Sölu 1/7 hlutur í flugvélinni TF-GJA, 
C-172 ásamt jafnstórum hlut í flugskýli 
á Selfossi. Uppl. í s. 860 6884.

Til sölu hlutur/ir í TF-HER, PA-28-140. 
Ódýrt og heppilegt fyrir tímasafnara. 
Nýr Prop. og með nýrri viðhaldsáætlun. 
Skoða allt. Uppl. í síma 862 0083.

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

Dunlop 225 60R18 slitin 3mm. Seljast 
á hálfvirið. 4stk. s. 844 9306

36” trexus dekk til sölu á 16,5 x 12” 
breiðum felgum 8 gata, uppl: 858-5127

Ónotuð 31” dekk, álfelgur, 250 þ. 
Suzuki Grand Vitara ‘98 fylgir með. S. 
896 0885

 Varahlutir

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

Varahlutavaktin
er þjónusta með notaða varahluti í bíla. 
Vorum að opna á Eldshöfða 6 (Gamla 
Vaka). Allir velkomnir. Opið 09-18 og 
lau. 10-14. Uppl. í s. 555 6666

VW, Skoda, Audi, Pajero - 
varahlutir 

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 699 6069 & 663 
5315.

 Hreingerningar

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Flutningsþri f ,  gól fbónun, 
teppahreinsun, gluggaþvottur. Alhliða 
garðaþjónusta. www.hreingerningar.is 
S. 772 1450

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

 Garðyrkja

Gerðu Garðinn frægan
Tek að mér alla almenna garðaþjónustu 
ss. Jarðvegsskipti, Trjáfellingar, 
stubbatætingu, Hellulagningar og 
margt fleira. Erum með trjákurlara sem 
tekur allt að 30cm svera trjáboli, tréin 
unnin á staðnum. Véla og tækjaleiga. 
Jákvætt ehf S. 696 9932 jakvaett@
simnet.is

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

Gröfuþjónusta Auberts.

Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

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

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

 Bókhald

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

 Málarar

Þarftu að láta mála hjá þér? Tek að mér 
inni- og útimálun, stór og smá verk. 
Skjót ot vönduð þjónusta. Margra ára 
reynsla. Uppl. í s. 858 7531. Pétur.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Þakvernd - Þakviðgerði
100% vatnsþéttingar með Pace 
aðferðinni. 10 ára ábyrgð. S. 777 5697.

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

 Tölvur

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

Er tölvan þín hæg eða biluð? - Ókeypis 
tölvuaðstoð Á undanförnum árum hef 
ég stundað meistaranám erlendis í 
Computers, en hluti af lokaverkefni 
mínu er að veita almenningi ókeypis 
tölvuaðstoð í dag frá kl. 8 í síma 898-
6898. Þá mun ég líka veita Íslendingum 
aðgang að öflugri reikniformúlu sem 
byggir á sk. Algorithmical Beats Per 
Minuscule tækni, hefur klínískt sannaða 
virkni og bætir tölvur um 20-30% Ath. 
sérstök tölvukunnátta er óþörf Geymið 
auglýsinguna Björn Patrick Swift s. 898 
6898

 Nudd

THE NEW LUXURY!!!!
Whole Body Massage in Reykjavik. Very 
Discret and Private. Any time 7759441

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

 Spádómar

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

Spái í spil ræð drauma ekkert mínútu 
gjald. Tímapantanir í síma. 891 8727. 
Stella.

Spásími 908 7000
Tarot, miðlun, trúnaður, draumar. Opið 
frá 12-23 S. 863 1987 visa/euro.

 Rafvirkjun

RAFMAGNSTÖFLUR! 
S. 663 0746

 Rafmagnstöflur ásamt búnaði á 
frábæru verði. Uppsetning innifalin í 
verði. Straumblik ehf, lögg. rafverktaki.

 Trésmíði

Tek að mér trésmíða vinnu: nýsmíði, 
breytingar og viðhald. Loftur S: 694 
9020

 Önnur þjónusta

Fatabreytingar
Vegna sumarleyfa 
verður opið milli 

kl. 13-17 í Júlí. 

Allar fatabreytingar og 
viðgerðir.

Skraddarinn á Horninu, 
Skúlagata 26 

Sími 552 5540.

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

SunGard sólarfilmur
Sólarfilma í hús og bíla. Vönduð 
vinnubrögð og áralöng reynsla. Gerum 
föst verðtilboð. AMG Aukaraf ehf 
Dalbrekku 16, Kópavogi, s: 585-0000, 
www.aukaraf.is

Jóna armböndin! Orka/Jafnvægi Verð 
aðeins kr. 1,490- Frí heimsending hjá 
www.hebol.is

Úrval af girðingaefni til sölu. Hér er um 
góða vöru að ræða á góðu verði. ÍsBú / 
Síðumúla 31, 3 hæð / Sími 5629018 / 
isbu@isbutrade.com / www.isbutrade.
com

Gróðurhús TILBOÐ !!!
6fm með hertu gleri 230þ. 9fm með 
hertu gleri 330þ. KLIF ehf, S:552-3300

Cuts diamant hellu- og flísasög lítið 
notuð á hálfvirði. Brunavarnarhurð, 
glæný & barnakojur úr Ikea. s. 898 
4344

Til sölu 200l fiskabúr. Dæla og allur 
búnaður fylgir með ásamt skenki. Verð 
70þ. S. 847 0915

Til sölu málverk eftir Sigfinn, 
Vestmannaeyjar pastel. Margrét 
Reykdal, Olína klettar. Gifsmynd eftir 
Kristrúnu Pálmadóttir. Uppl. í s. 773 
0615.

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Kaupum ýmislegt 
gamalt dót

30 ára og eldra, t.d. húsgögn, 
ljósakrónur, hansahillur, leirtau, 
veski, dúka, spegla, skartgripi, 

leikföng og fl. og fl. (óskum 
einnig eftir dánarbúum)

Fríða frænka, Vesturgata 3, 

Opið mánud - föstudaga 12-18 
og laugard 12-14. 

S. 551 4730 & 864 2223.

Mótatimbur óskast. Ca 600 
lengdarmetrar og slatta af 2x4. 
Tilboð óskast. Uppl. í s. 866 8915 og 
rikkigust@visir.is

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Óska eftir að kaupa spónlagningapressu. 
Nánari uppl. í síma 861 1337

 Skotvopn

Sumar útsala á skotveiðivörum. Allt að 
40 % afsláttur. Tactical.is Netverslun

 Til bygginga

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

Domti Smáratorgi
Fyrir heimilin í landinu. Bara ódýrari.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

 Líkamsrækt

Sniðugar megrunarvörur! Vivamax 
fitness og nuddbelti, mini vöðvaörvandi 
tæki, krem gegn appelsínuhúð og fl. á 
www.eshop.is klikkaðu á Fitocentrum 
merkið 100 % árangur.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Kínverskur læknir/nuddari í Hamraborg 
20A. Nálastunga sem er gott fyrir 
heilsuna. Sími 564-6969

EKKERT SEX NUDD,

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

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

 Barnið

Fitocentrum. Sniðugar vörur fyrir 
smábörn, nefryksuga, snuð, hitamælir 
og fleira. www.eshop.is og klikkaðu á 
Fitocentrum merkið. Láttu barnið þitt 
anda léttar...

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC - NORSKA I & 
II - ENSKA f FULLORÐNA- 

ENSKA f. BÖRN-STÆ-
aukatímar

ICELANDIC, 3 weeks Md to Fr. Level 
I/Stig I: 9-11: 30, Level II: 19:45-21:30 
starts 11/7, 25/7, 5/9. NORSKA 4 
vikur, stig I: mán-fös 18:45-20:15, stig 
II kl 17-18:30 byrjar 11/7, 5/9. ENSKA 
f. fullorðna kl 15-16:30, mán-fös, 
4vikur, 11/7, 5/9. ENSKA f börn: 
laugardaga; 5-8 ára kl. 10-50, 9-12 
ára kl.11-12:10, byrjar 29/8. IceSchool-
fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, s.5881169, 
www.iceschool.is

TÁLGUNÁMSKEIÐ
Frábært sumarnámskeið 13.&16.7. 
F.börn&fullorðna Skráning s:555 1212 
Handverkshúsið

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu gamalt, fallegt buffet frá 1903. 
Uppl. í síma 695 3112

 Dýrahald

Hreinræktaðir Labrador Hvolpar 
Gullfallegir hvolpar undan 
einstaklega fallegum, skapgóðum 
og margverðlaunuðum foreldrum. 
Ættbókarfærðir og tilbúnir til 
afhendingar í kringum 13.júlí. Nánari 
uppl.-disa@gaman.is/863 7737

Maltese rakkar
Fjórir maltese rakkar til sölu af 
hollenskum verðlaunahundum að 
uppruna. Tilb. til afhendingar í byrjun 
ágúst. Uppl. í s. 698 8014

Hundagalleríið auglýsir

Kíktu á heimasíðuna 
okkar: www.dalsmynni.is 

Hundaræktun með starfsleyfi.

S. 566 8417 Tökum visa/euro

Yndislegir papillonhvolpar óska eftir 
framtíðarheimili, fjórir 9 vikna rakkar 
tilbúnir til afhendingar. Með ættbók frá 
HRFÍ, örmerktir og heilsufarsskoðaðir. 
Upplýsingar í s- 4866034, á www.123.
is/hlidar og hlidgnup@hotmail.com.

Gullfallegur rakki Japanese Chin. 
Örmerktir, bólusettir og með ættbók. S. 
772 1322 og 554 5470

Dýrahald Tæplega 6 mánaða gamall, 
glæsilegur, hreinræktaður Shar pei 
hundur þarf að eignast nýtt heimili. 
Upplýsingar í síma 426 9415 og 862 
3642.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

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

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

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

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

4-5 íbúð til leigu í Kóp. 140 fm, frá 
01.08 S. 772 1322 og 554 5470.

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 
773 3182.

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

Til leigu 4 herb. íbúð í efra Breiðholti 
Verð 147.000, - á mánuði. Upplýsingar 
í síma 895 9376 á milli 14 - 16.

Til leigu 130 ferm. 5-6 herb. sérhæð í 
Skerjafirði. fyrir reyklausa og reglusama 
leigjendur. Laus strax, uppl. í síma 
8931808.

Þægileg stúdióíbúð til leigu á Flókagötu. 
Hentar vel fyrir námsmenn. Leiga 65þ. 
pr. mánuð, hiti og rafmagn innifalið. 
3 mánaða fyrirframgreiðsla. Meðmæli 
skilyrði. Nánari uppl. Rakel 822 0866 á 
milli kl 17-18 á virkum dögum.

3 herb. íbúð til leigu, í nágrenni Rvk. 20 
mín. keyrsla til Rvk. Ásamt hesthúsi. S. 
869 5212./618 1616

Tvö herbergi til leigu í Árbæ. S. 692 
8461.

Húsnæði við Lund í Svíþjóð, hentar vel 
fyrir háskólastúdenta. S: 499 2072/571 
2073

 Húsnæði óskast

Óska eftir leiguhúsnæði á höfuðb. sv. 
Helst í 105 eða 101 RVK, Hef 2 ketti. 
Greiðslug. 80þ. Skilv. gr. og reglus. 
heitið. S. 845 6068, Linda.

60 ára einhleyp kona óskar eftir íbúð, 
2. til 3. herbergja, hfj, kóp eða gbr. 
Greiðslugeta 85-95 þús á mán. 693 
4189

ATH SKIPTI !!!
Sumarbústaður á Suðurlandi óskast í 
skiptum fyrir gott sumarhús á Spáni. 
Upl í síma 861 1751

Fjögurra manna fjölskylda óskar 
eftir leigu húsnæði í Vogum á 
Vatnsleysisströnd sem fyrst. Sími 
8617446 eða e-mail tryggvijohan@
visir.is

Ung kona óskar eftir snyrtilegri íbúð á 
höfuðborgarsvæðinu, fyrirfram greiðsla 
eða trygginga víxill engin fyrirstaða. 
Anna 659 8508

 Húsnæði til sölu

Hús til sölu í Blönduhlíð í Skagafirði. 
85.5 fm á stærð, hitaveita komin að 
vegg, landið í kringum húsið er 0,6 
hekt. V. 12 milljónir. S. 863 6239.

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir að taka á leigu 50-100fm 
atvinnuhúsnæði undir handverk. S: 
845 4096.

Fiskbúð til sölu á besta stað í bænum. 
Uppl. í síma 896 3851.

 Sumarbústaðir

Til sölu sumarhús til flutnings. Selst 
hæstbjóðanda. Stærð 35 fm. S. 898 
4988.

Stórt sumarhús til leigu 
í Grímsnesi!

Gistiaðstaða f. 10-15 manns. 
Helgarleiga 85þús sun-föst 5 nætur 
115þús. Heitur pottur og sauna. Uppl. 
898 1598 sjá heimasíðu og myndir á 
www.sumarhus.edicypages.com

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

Sumarbústaðarlönd 
til sölu.

Fallegar lóðir í landi Kílhrauns á 
Skeiðum, 19km austan Selfoss. 

Vegur, kalt vatn, rafmagn og 
sími að lóðamörkum. Lóðirnar 

eru frá 5000fm-11.600fm 
og kosta frá 1.800.000kr 
Sölusýning laugardag og 

sunnudag.

Hafið samband í síma 824 
3040 Hlynur. Heimsíðan er: 

www.kilhraunlodir.is

Til sölu rúmlega 0.5 ha 
sumarbústaðaland í landi Úteyjar 
1, Bláskógabyggð. Frábært útsýni. 
Heitt og kalt vatn ásamt rafmagni á 
lóðamörkum. Upplýsingar í síma 899 
9694/486 1194/896 2684

Til sölu 25 m2 sumarhús/gestahús. 
Hentar vel sem fyrsta hús á lóð. Einnig 
sem ferðaþjónustuhús. Selst fokhelt 
og fullfrágengið að utan. Tilbúið til 
flutnings. Aðstoð við flutning fylgir. 
Einnig allar teikningar og úttekt. Verð 
kr. 2,6 m. Hef einnig til sölu 9,8 m2 
garðhús. Fullfrágengið og tilbúið til 
flutnings. Verð kr. 950 þús. Upl. í síma: 
8932853

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

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

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR 
OG OPNARAR

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

 Gisting

Íbúðargisting við Nyhavn í 
Kaupmannahöfn. 80 fm. Facebook: 
Gisting Kbh. Uppl. í s. 004550127560.

Gisting í miðbænum, verð 15þ. 
dagurinn, 70þ. vikan. Uppl. S. 8981492.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Eldsmiðjan á Bragagötu leitar að 
vaktstjóra í eldhúsi og bakara. Um 
er að ræða 100% störf í vaktavinnu. 
Hæfniskröfur og umsóknareyðublöð á: 
http://umsokn.foodco.is

Sölu og afgreiðslustarf. Óskum eftir að 
ráða duglegan og hressan starfskraft 
til starfa . Sveiganlegur vinnutími 3 
daga í viku og annan hvern laugardag. 
Vinsamlega sendið umsóknir / 
fyrirspurnir á netfangið: iana@simnet.is

Need driver with bus license. Must 
speak some spanish. wanted for 
transfers to and from the airport. 
Please call 8955316, ask for Alfonso.

Bjarni Fel Sportbar óskar eftir hressum 
þjónum/barþjónum. Upplýsingar á 
staðnum 12-14.Júní milli 12:00-18:00, 
Austurstræti 20

Fín Sumarvinna
Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868-4551 eftir hádegi virka 
daga. 20

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Einstaklings- og fjölskylduuppbygging - 
Áfallaheilun - www.kaerleikssamtokin.is.

 Einkamál

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

Kona um sjötugt óskar eftir að kynnast 
heiðarlegum manni á svipuðum aldri 
sem vini og félaga svar sendist á 
Fréttablaðið merkt Vinur

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið 
á kostnaðarverði á 120 stöðum 
um land allt. Nánari upplýsingar 
á visir.is/dreifingeifing

ari upplýsingar 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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timamot@frettabladid.is

VALGERÐUR SIGURBERGSDÓTTIR:  FAGNAR AFMÆLI OG FYRSTU SKÓFLUSTUNGU

Unnið stíft akkúrat þessa dagana

BRYNDÍS SCHRAM  fyrrverandi skólameistari er 73 ára.

„Aldurinn skiptir ekki máli heldur hvað maður er 
að fást við á hverjum tíma.“

73

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug 
vegna andláts og útfarar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Bjargar Jóhannsdóttur
Bólstaðarhlíð 13, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á F 2 og G 2 á Hrafnistu 
í Reykjavík fyrir alúð og góða umönnun.

Jóhann Ólafsson    Jeanne Miller
Sigrún Ólafsdóttir    Helgi Bergþórsson
ömmubörn og langömmubörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
vináttu og hlýhug við andlát og útför 
dóttur minnar og systur okkar,

Sigríðar Sigtryggsdóttur
Vesturbrún 17.

Sérstakar þakkir til starfsfólks í Vesturbrúninni, 
Bjarkarási og hjá Heimahlynningu fyrir hlýja og 
fagmannlega umönnun hvort heldur var í lífi Siggu og 
starfi eða í veikindum hennar undir lokin.

Elín Sigurðardóttir
Sigurlaug Anna Sigtryggsdóttir Erla Sigtryggsdóttir 
og fjölskyldur.

Elskuleg eiginkona mín, móðir , 
tengdamóðir og amma,

Ísleif Þórey Grímsdóttir
frá Vestmannaeyjum,

andaðist  á spítala í Somerset, New-Jersey 31. maí.
Útförin hefur farið fram.

Gerry Doyle
Theodora Doyle Connor Thomas Vincent Connor
Thomas G. Connor
Miochael T. Connor    

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Bjarni Magnússon
Brúnavegi 9, Reykjavík,

áður til heimilis á Bugðulæk 16, Reykjavík, lést á 
líknardeild Landspítalans í Kópavogi miðvikudaginn 
6. júlí. Útförin fer fram frá Laugarneskirkju 
föstudaginn 15. júlí kl. 15.00. Sérstakar þakkir til 
starfsfólks líknardeildar Landspítalans í Kópavogi.

Birna Birgisdóttir
Gunnar Ólafur Bjarnason Sigrún Sigfúsdóttir
Dóra Bjarnadóttir Gylfi Gunnarsson
Gunnar Ásbjörn Bjarnason Guðný Káradóttir
Hannes Bjarnason Birna Vilbertsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, dóttir, móðir, 
tengdamóðir og amma, 

Dagmar Koeppen
Þinghólsbraut 56, Kópavogi,                   

lést 2. júli. Útför hennar fer fram frá Dómkirkjunni í 
Reykjavík, mánudaginn 11.  júlí  2011,  kl. 13.00.

Brynjar Bjarnason                           Erwin Pétur Koeppen
Erwin                    Marcela
Ingimar                Magdalena
Angela                 Sverrir
og barnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar 
og tengdamóðir, systir og mágkona, 
amma og langamma, 

Edda Sigrún Svavarsdóttir 
Illugagötu 50, Vestmannaeyjum, 

lést á Heilbrigðisstofnun Vestmanneyja 29. júní.
Útförin fer fram frá Landakirkju í dag, laugardag 9. 
júlí kl. 14.00. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á 
Félag nýrnasjúkra s: 561 9244.

Garðar Gíslason
Svavar Garðarsson  Valdís Stefánsdóttir
Gísli Þór Garðarsson  Elva Ragnarsdóttir
Eggert Garðarsson  Svava Johnsen
Sigríður Garðarsdóttir  Hjalti Hávarðsson
Lára Ósk Garðarsdóttir  Jósúa Steinar Óskarsson
Garðar Rúnar Garðarsson  Rinda Rissakorn

Halldór Pálsson
Friðrikka (Rikka) Svavarsdóttir Hrafn Oddsson
Áslaug Svavarsdóttir  Ingvar Vigfússon
Svava Svavarsdóttir  Egill Ásgrímsson
Sif Svavarsdóttir  Sævar Guðjónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Friðbjörn Guðni 
Aðalsteinsson

lést þann 7. júlí. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Ásta Einarsdóttir
Magnús Guðnason
Klara Sveinbjörg Guðnadóttir
Birgir Guðnason                            Borghildur Sverrisdóttir
Eygló Guðnadóttir                         Kristinn Gunnarsson
Ingi A. Guðnason                           Sonja Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Einlægar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýju við andlát 
og útför elsku eiginmanns mín, föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Einars Ó. Stefánssonar
húsgagnabólstrara,
Sólheimum 23, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki hjartadeildar 
Landspítalans við Hringbraut fyrir einstaka hlýju og 
umönnun.

Ásta Kristjánsdóttir
Stefán Einarsson  Inga Þórsdóttir
Sigríður Einarsdóttir  Þorgeir Kristjánsson
Berglind Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Valgerður Sigurbergsdóttir matráðs-
kona í jarðvinnufyrirtækinu Skúta-
bergi á Akureyri fagnar tveimur 
stórum áföngum í dag, sjötugsafmæli 
og fyrstu skóflustungu að húsi eina 
vinnuvélasafns Íslands, Konnasafns, 
sem tekin verður á Skútum í Hörgárdal 
klukkan 15. Safnið heitir eftir manni 
hennar, Konráði Vilhjálmssyni véla-
manni sem lést skyndilega í febrúar 
síðastliðnum. 

Þegar Valgerður er beðin að rifja 
upp sitthvað frá sínum dögum er hún 
fljót til svars: „Mínir dagar eru allir 
eins svo þetta verður einfalt. Síðan 
stóra áfallið reið yfir hafa þeir að 
minnsta kosti allir verið ósköp svip-
aðir.“ 

Valgerður ólst upp í hópi tíu systkina 
í Svínafelli í Nesjum. Þar runnu Horna-
fjarðarfljótin beggja megin við bæinn. 
„Ég fór oft yfir Fljótin á hestum, í kláf 
og síðar bílum en þrátt fyrir þetta 
vatnauppeldi slapp ég við að þurfa að 
bjarga mér á sundi sem var gott. Það 
fóru nefnilega allir út á Höfn að læra 
að synda á ungdómsárunum nema ég, 
mér fannst ég þurfa að hjálpa mömmu 
með mjaltir og fleira og hef ekki enn 
haft tíma til að læra sund.“ 

Ung kveðst Valgerður hafa verið 
send austur í Norðfjöð að hjálpa til á 
heimili og einnig norður í Skagafjörð 
að passa bróðurson sinn. „Þá strax var 
ákveðið að ég færi í húsmæðraskólann 
á Löngumýri. Það passaði til að þegar 
ég fór þangað, 19 ára, var ég búin að 
finna skagfirskan draumaprins og fór 
ekkert heim eftir það heldur flutti til 
hans að Ytri-Brekkum í Akrahreppi. 
Konráð var nefnilega í vinnuflokknum 
sem kom austur að brúa Hornafjarðar-
fljótin vorið 1960. Þetta var allt undir-
búið einhvers staðar.“

Meðan börnin, átta talsins, voru 
ung kveðst Valgerður mest hafa sinnt 
heimilishaldi og búskap. „Stundum 
var ég líka að kokka í vinnuflokkum 

með Konráði og þess vegna urðu börn-
in snemma svo tengd vélavinnu. En 
á haustin var ég oft í sláturhúsinu á 
Sauðárkróki og ég vann við löndun líka 
hjá Fiskiðjunni. Svo var ég húsvörður 
í félagsheimilinu Miðgarði í nokkur ár 
en seinna gerðist ég ráðskona í fullu 
starfi hjá fjölskyldufyrirtækinu okkar 
Arnarfelli, sem fékkst við vegagerð og 
fleiri framkvæmdir víða um land.“ 

Ekki gerir Valgerður mikið úr eigin 
vinnuvélareynslu. „Ég var einu sinni 

eitthvað á ýtu við vegagerð á Háreks-
staðaleiðinni. Það var komið fram 
undir jól, við hjónin vorum ein eftir í 
flokknum og veðrið orðið frekar kulda-
legt. Þá fannst mér betra að taka þátt 
í jarðvinnunni en að hanga ein í búð-
unum.“

Nú eldar Valgerður handa 15 manns 
og sumum þeirra færir hún mat í 
malar gryfjuna á Skútum. „Það er 
unnið svo stíft akkúrat þessa dagana,“ 
er skýringin.  gun@frettabladid.is

MATMÓÐIR MEÐ MEIRU Valgerður tekur fram að fyrsta skóflustunga að Konnasafni verði 
klukkan 15 í dag á Skútum í Hörgárdal og býður í kaffi á eftir. MYND/HEIDA.IS
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Útivist stendur fyrir kvennaferð á 
Hornstrandir 14. til 19. júlí næst-
komandi og er þetta eina kvennaferð 
félagsins sem opin er fyrir almennar 
bókanir. 

Fararstjórar eru þær Kristjana 
Kristjánsdóttir og Jóhanna Benedikts-
dóttir, sem í fjölmörg ár hafa staðið 
fyrir og stýrt kvennaferðunum. 

Ekið er á einkabílum til Ísafjarðar 
og gist eina nótt. Siglt er daginn eftir 
til Hesteyrar, gengið yfir í Aðalvík 
og tjaldbúðir settar upp. Búnaðurinn 
er ferjaður með á báti til Aðalvíkur. 
Síðan taka dagsferðir við og gengið 

verður á áhugaverða staði út frá bæki-
stöðvunum.

Til að mynda verður gengið á Darra 
og Straumnesfjallið. Þá verða skoðaðar 
gamlar stríðsminjar og hugað að sér-
stöðu náttúrunnar á Hornströndum. Í 
miðri ferðinni, verður búnaður hóps-
ins ferjaður yfir að Látrum og tjald-
búðirnar settar þar upp aftur. Þetta 
er tveggja skóa ferð sem flestar konur 
geta ráðið við.

Seinasta kvöldið verður grillað og 
síðan verður hópurinn sóttur daginn 
eftir að Látrum og siglt til Ísafjarðar.

- gun

HORNSTRANDIR Ferðin er eina kvennaferð Útivistar sem er opin fyrir almennar bókanir.

REYNSLUBOLTAR Kristjana og Jóhanna hafa 
staðið fyrir kvennaferðum í fjölmörg ár. 

Kvennaferð á Hornstrandir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Jónína Þ. Finnsdóttir
frá Flateyri,

andaðist að morgni miðvikudagsins 6. júlí, og verður 
jarðsungin frá Áskirkju miðvikudaginn 20. júlí  
kl. 13.00.

Grímur Þ. Sveinsson
Finnur Torfi Magnússon Þórunn Erhardsdóttir
Steinþór Bjarni Grímsson Sigurbjörg Lóa Ármannsdóttir
Sveinn Víkingur Grímsson
Sigurveig Grímsdóttir Kristinn R. Sigurðsson
barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför okkar elskulegu móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Erlu Jennadóttur Wiium

sem jarðsungin var frá Hveragerðiskirkju miðviku-
daginn 29. júní 2011. Sérstakar þakkir færum við 
starfsfólkinu á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Ási í 
Hveragerði fyrir einstaka umönnun og hlýju.

Vilhelm Gunnar Kristinsson Galina Shcherbina
Ásbjörn Ragnar Jóhannesson Elín Aðalsteinsdóttir
Sigfríður Inga Wiium Kjartan Smári Bjarnason
Margrét Sigrún Wiium Alejandro Herrera Martin
Stefanía Gunnlaug Wiium
Jenný Hugrún Wiium Þorsteinn Hansen
Elín Ósk Wiium Stefán Ómar Stefánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri sonur, unnusti og bróðir,

Sigþór Bessi Bjarnason
Næfurási 3, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
miðvikudaginn 6. júlí. Útför verður auglýst síðar.

Guðrún E. Baldvinsdóttir    Bjarni Bessason
Erna Jóna Guðmundsdóttir
Magnús Snorri Bjarnason
Sólveig Bjarnadóttir

Hjartans þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og 
útför okkar ástkæru eiginkonu, móður, 
dóttur, tengdamóður, systur, mágkonu 
og ömmu,

Ingu Jóhönnu 
Birgisdóttur
Frostafold 14, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks deildar B2 á Landspítala 
Fossvogi  fyrir alúð og góða umönnun.

Halldór Úlfarsson
Ásdís Halldórsdóttir Guðmundur Finnbogason
Úlfar Þór Halldórsson
Birgir Jóh. Jóhannsson
Þóra Viktorsdóttir
systkini og barnabörn.
Guð blessi ykkur.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
dóttir, amma, systir og frænka,

Ragnheiður 
Brynjúlfsdóttir 
viðskiptafræðingur, 
Bleikargróf 11, Reykjavík,

lést á blóðlækningadeild Landspítalans við 
Hringbraut, mánudaginn 4. júlí sl. Útförin fer fram frá 
Grafarvogskirkju föstudaginn 15. júlí  kl. 13.00.

Smári Grímsson 
Sigrún Elsa Smáradóttir Vilhjálmur Goði Friðriksson
Sigríður Bríet Smáradóttir Sigurður Sigurðsson
Steinunn Lilja Smáradóttir Kristinn Már Matthíasson
Brynjúlfur Jónatansson
Smári Rúnar Róbertsson
Ragnheiður Anna Róbertsdóttir
Guðrún Gígja Vilhjálmsdóttir
Steinunn Erla Sigurðardóttir
systkini og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu 
okkur samúð og vinarhug við andlát og 
útför elskulegs eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður, afa, langafa og bróður,

Magnúsar Daníelssonar
fyrrverandi lögregluvarðstjóra,
Strikinu 8, Garðabæ.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk lungnadeildar 
Landspítalans í Fossvogi.

Elín Ringsted
Guðmundur Ringsted Magnússon Þórunn Pétursdóttir
Guðríður Kristín Magnúsdóttir Kristján G.    
 Hálfdánarson
Daníel Þorkell Magnússon
Hrönn Magnúsdóttir Guðmundur Skúli   
 Hartvigsson
Geirlaug Magnúsdóttir Theodór Ásgeirsson
Magnús Már Magnússon Sigríður Kristín   
 Hafþórsdóttir
Þórólfur Daníelsson Jarþrúður Lilja   
 Daníelsdóttir
afa- og langafabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, fóstur-
faðir, tengdafaðir og afi, 

Snorri Kristjánsson 
bakarameistari,
Dvergagili 9, Akureyri, 

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju   
þriðjudaginn 12. júlí kl. 13.30

Heba Bjarg Helgadóttir
Kristján Snorrason Anna Lísa Óskarsdóttir 
Júlíus Snorrason Linda Ragnarsdóttir 
Birgir Snorrason Kristín Petra Guðmundsdóttir 
Kjartan Snorrason Sveindís I. Almarsdóttir 
Anna Lára Finnsdóttir Davíð Valsson 
Kristín Sveinsdóttir Einar Viðarsson 
og afabörn.

Einlægar þakkir færum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð, hlýju, 
vinarhug og aðstoð við andlát og útför 
sonar okkar, bróður, mágs, barnabarns, 
frænda og vinar,

Eggerts Arnar Helgasonar
Dalhúsum 3.

Helgi Helgason         Hólmfríður Eggertsdóttir
Helgi Helgason
Stefán Þór Helgason    Karen Rakel Óskarsdóttir
Inga Rut Helgadóttir
Ísak Hrafn Helgason
Þórunn Þorgeirsdóttir
frændsystkini og vinir.
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Rizzoli & Isles

How I
    Met Your
        Mother      Seven Pounds

    Body of Lies
   When in Rome
  The Last Song
Jumper

Damages

The Closer

  True
Blood

Cougar Town

Sons of Anarchy

Hot in
  Cleveland

The Good Guys

Off the Map
     frá þeim sem færðu
         okkur Grey’s Anatomy

So You Think
   You Can Dance
         Vinsælasti þátturinn
            vestanhafs

Grillskóli Jóa Fel

Þú færð Stöð 2,

Stöð 2 bíó og 

  Stöð 2 extra

   frá aðeins

     229 kr á dag

 allt um grillið í sumar 

...OG HVAR SEM ER!

   HORFÐU 

HVENÆR SEM ER...

færðu áskriftina upp í bústað 

    þér að kostnaðarlausu

Nýttu þér Stöð 2 frelsi
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Er gaman að leika Steindann 
okkar? „Já, það getur verið 
mjög gaman, sérstaklega þegar 
ég bregð mér í góð gervi eða 
þegar ég leik karaktera sem 
eru mjög ólíkir mér í raunveru-
leikanum.“
Er ekki erfitt að búa til 
svona marga brandara 
og lög? „Það er að sjálf-
sögðu vinna á bak við 
hvern einasta brandara. 
Við erum þrír sem skrifum 
þættina og náum ótrúlega vel 
saman. Við höfum ekki lent í 
ritstíflu hingað til.“
Meinarðu allt sem þú segir í 
sjónvarpi? „Nei alls ekki, langt 
frá því. En að mínu mati má 
gera grín að öllu.“ 
Er stundum dýpri boð skapur 
eða falin merking í mynd-
böndunum með þér? „Geturðu 
komið með eitt dæmi? Að sjálf-
sögðu, en áhorfendur verða að 
finna það út sjálfir.“
Hvenær þarftu að vakna á 
morgnana og hvenær finnst þér 
best að vakna? „Það er rosalega 
misjafnt, stundum þarf ég að 
vakna eldsnemma og stundum 
fæ ég að sofa út. Ég get verið 
lengi í gang á morgnana. Mér 
finnst best að vakna klukkan 
10 og vinna frekar fram eftir, 
þannig kem ég fleiru í verk.“
Hvað ætlaðirðu að verða þegar 
þú varst lítill? „Leikstjóri, svo 
með árunum fór ég að heillast 
meira af því að skrifa og leika.“
Hverjir voru uppáhalds sjón-
varpsþættirnir þínir þegar þú 
varst krakki? „Þeir voru marg-
ir, til dæmis Skot á mark, Kalli 
og félagar og Nonni og Manni. 
Svo þegar ég varð ungling-
ur voru það Tvíhöfði og Fóst-
bræður.“
Hvað finnst þér um krakka? 
„Þeir eru mjög skemmtilegir, 
krakkar eru svo hreinskiln-
ir. Einu sinni sagði krakki við 

mig að ég liti út eins og hrúts-
pungur í framan. Hver getur 
hatað það?“
Það er ein kona sem er alltaf 

í þáttunum. Er 
hún kærast-
an þín? „Það 
er hún Þór-
unn Antonía. 
Hún er kærast-
an hans Bents, sem leik-
stýrir og skrifar með mér 
þættina.“
Heldurðu að sería þrjú 
komi út? „Já, ég held 
það. Við sáum alltaf 
fyrir okkur að þetta yrðu 
þrjár seríur. Svo langar 
okkur að prófa að gera eitt-
hvað nýtt. Við erum með mjög 
margar hugmyndir. Við erum 
langt frá því að vera saddir.“
Spilarðu tölvuleiki? „Ég spila 

mjög mikið af tölvuleikjum 
og þá aðallega á PS3. Ég spila 
COD og Mortal Kombat mest, 
enda er sá síðarnefndi besti 
tölvuleikur allra tíma. Þegar 
ég spila COD nota ég Galil með 
Suppressor og er óstöðvandi.“
Hver er uppáhaldsmaturinn 
þinn? „Saltkjöt.“

krakkar@frettabladid.is
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Það er að sjálf-
sögðu vinna á 

bak við hvern einasta 
brandara. Við erum 
þrír sem skrifum þætt-
ina og náum ótrúlega 
vel saman.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Fíll og mús fóru í bíó. Fíllinn 
sat beint fyrir framan músina. 
Í hléinu spurði músin fílinn: 
„Gætirðu nokkuð fært þig um 
eitt sæti svo ég sjái mynd-
ina líka?“ Þegar fíllinn neit-
aði settist músin fyrir fram-
an hann og sagði: „Nú sérðu 
hvað þetta er pirrandi.“

Spurning: Af hverju veiddi Nói 
bara tvo fiska á meðan hann 

var í örkinni?
Svar: Hann var bara með tvo 
ánamaðka.

Einu sinni fóru fíll og mús 
saman í sund. Þegar á leiðar-
enda var komið áttaði fíllinn 
sig á því að hann hafði gleymt 
sundskýlunni heima. „Ekkert 
mál,“ sagði þá músin. „Ég er 
með tvær.“

Nafn og aldur: Ég heiti Þórhildur Stein-
unn Kristinsdóttir og ég er 13 ára.
Í hvaða skóla ertu: Ég er í Víkurskóla 
í Vík.
Í hvaða stjörnumerki ertu: Ég er naut.
Áttu happatölu? Já, 13.
Helstu áhugamál/hvað gerirðu í frí-
stundum þínum? Ég les, syng, spila á 
píanó og dansa með klappstýruliðinu 
mínu.
Eftirlætissjónvarpsþáttur: Desperate 
Housewives.
Besti matur? Pasta með hvítlauksosta-
sósu.
Eftirlætisdrykkur? Vatn.
Hvaða námsgrein er í eftirlæti? Enska.
Áttu gæludýr – ef svo er, hvernig dýr 
og hvað heitir það? Nei, því miður.

Skemmtilegasti dagurinn og 
af hverju? Aðfangadagur – það 
skýrir sig sjálft.
Eftirlætistónlistarmaður/
hljómsveit? Paramore.
Uppáhalds litur? Grænn.
Hvað gerirðu í sumar? Ég er 
í unglingavinnunni hálfan dag-
inn. Svo er ég mikið úti og líka 
að æfa mig að syngja.
Skemmtilegasta bók sem þú 
hefur lesið? Twilight-
bækurnar eftir Stephenie 
Meyer.
Hvað ætlarðu að verða 
þegar þú ert orðin stór? 
Dansari, söngkona eða 
leikkona.

Þórhildur Steinunn Kristinsdóttir

ALLS KYNS skemmtileg ævintýri og þjóðsögur er að finna 
á vefslóðinni http://www.snerpa.is/net/.
A
á

FANNST ÉG EINS OG 
HRÚTSPUNGUR Í FRAMAN  
Steinþóri Steinþórssyni, betur þekktum sem Steindi Jr., finnst skemmtilegt hvað 
krakkar eru hreinskilnir og þykir Mortal Kombat vera besti tölvuleikur allra tíma.

Á Vísi er hægt að horfa 
á myndskreyttan upp-
lestur úr þessum sígildu 
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf  
og Alfinn álfakóng á Vísi

a 

u 

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 
1928 í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið 
endurprentað. Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna holl-
enska meistarans G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum 
börnum í tugi ára. 

ý

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið



Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík

Sumarblóm

30%
afsláttur

SUMAR
ÚTSALA

Útsala

799kr

Margarita

Fjölærar

plöntur

30%
afsláttur

Hansarós

Fræ

60%
afsláttur

Útipottar og

svalakassar

30-50%
afsláttur

Bastkörfur

30-50%
afsláttur

Trjáplöntur

Garð- og

garðskálarósir

30%
afsláttur

Trjáplöntur 

og runnar

30%
afsláttur
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Fiðraði Örn 
var óskoraður konungur 

regndansins

Það kemur 
bara eitt til 

greina.

Eldri kona braust í dag inn á 
skrifstofu forstjóra „Catwalk 
powder“-megrunarduftsins 

og tróð þó nokkru af dufti 
ofan í háls hans. Lögregla 

segir...Er þetta 
ekki...?

Hver 
önnur?

Ef ég hefði einka-
kennara væri ég 
miklu fljótari að 

læra heima.

Nú?

Hmm.

Já, og það myndi gefa mér 
meiri tíma til að einbeita mér 

að kjarnaáhugamálum mínum.

Hver eru 
kjarnaáhuga-

mál þín?

Að forðast 
heimanám.

Ég fékk ekki góðan 
nætursvefn 
en það 
reddast.

Ég verð miklu betri þegar ég er 
búinn að hella upp á kaffi, 
fá mér morgunmat 
og lesa blaðið.

Megum 
við fá 

vöfflur?

Ég er að vinna í 
þessu, ókei?

Það er komið 
hádegi, fer 
morgunmatur-
inn ekki að 
verða til?

7.30 f.h. 12 á hádegi

LÁRÉTT
2. fyrirhöfn, 6. frá, 8. drulla, 9. 
nægilegt, 11. aðgæta, 12. bolur, 14. 
yfirstéttar, 16. strit, 17. meðvitundar-
leysi, 18. gilding, 20. mun, 21. engi.

LÓÐRÉTT
1. djæf, 3. skóli, 4. brá, 5. knæpa, 7. 
skóhljóð, 10. guð, 13. skip, 15. högg, 
16. angra, 19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ómak, 6. af, 8. aur, 9. nóg, 
11. gá, 12. stofn, 14. aðals, 16. at, 17. 
rot, 18. mat, 20. ku, 21. akur. 

LÓÐRÉTT: 1. dans, 3. ma, 4. augnlok, 
5. krá, 7. fótatak, 10. goð, 13. far, 15. 
stuð, 16. ama, 19. tu. 

Jákvæðar
fréttir fyrir 
sumarið

Allt sem þú þarft

*Meðan birgðir endast

Það fá allir afmælisblöðru* 
á sölustöðum Fréttablaðsins 

um land allt.

Þú færð Fréttablaðið
á 16 stöðum á Austurlandi.

Það er engin ástæða til að missa af neinu í sumar. Fréttablaðið er 
aðgengilegt um land allt. Því er dreift ókeypis í lúgur og kassa á 
kjarnadreifingarsvæði okkar. Auk þess er það selt í lausasölu á 
kostnaðarverði á 120 sölustöðum um land allt. 

Þú getur alltaf fengið Fréttablaðið beint í símann, fartölvuna 
eða spjaldtölvuna hvar sem er og hvenær sem er á Vísi.is eða 
fengið það sent með tölvupósti daglega.

Nánar um dreifinguna má lesa á visir.is/dreifing.

Mónakó, Bakkafirði
N1, Vopnafirði
Olís, Fellabær
N1 Þjónustustöð, Egilsstöðum
Bónus, Egilsstöðum
Samkaup Úrval, Egilsstöðum
Samkaup Strax, Seyðisfirði
Olís, Reyðarfirði
Grillskálinn Orka, Reyðarfirði

Fjöldi lausasölustaða á Austurlandi

Góður vinur minn á eldgamlan Land 
Rover, klassískan dýrgrip. Um árið 

varð hann aftur á móti vélarvana. Þetta olli 
vini mínum talsverðu hugarangri, það var 
rándýrt að skipta um vél og varla forsvaran-
legt að eyða slíkum peningum í svona gaml-
an bíl. Á móti kom að hann fengi varla jafn-
góðan fararskjóta nema fyrir mun hærri 
upphæð. Með þetta var hann að bögglast 
heillengi uns hann bar vandræði sín undir 
eiginkonu annars vinar okkar. Hún var 
ekki lengi að leysa málið. „Láttu hann Pétur 
reikna þetta fyrir þig,“ sagði hún. „Hann 

er snillingur í að reikna út að það sé hag-
kvæmast að gera það sem hann langar 
mest til.“ Land Roverinn fékk umsvifa-
laust nýja vél og ekki örlar á eftirsjá hjá 
eigandanum.

VIÐ MENNIRNIR teljum okkur gjarn-
an vera skynsemisverur. En þegar upp er 

staðið kemur einatt í ljós að skyn-
semin má sín lítils gagnvart til-

finningunum. Ef við lítum 
til baka sjáum við flest að 
hvað eftir annað höfum við 
tekið ákvarðanir byggð-

ar á tilfinningum en ekki 
skynsemi. Við metum það 
nefnilega oftast sem svo að 
það sé skynsamlegt að taka 
mark á tilfinningunum. 
Samt heyrist oft talað á 

niðrandi hátt um tilfinningarök, eins og þau 
séu ógild eða a.m.k. ekki fullgild og megi 
sín lítils gagnvart svokölluðum skynsemis-
rökum.

NÁTTÚRUVERNDARSINNAR eru meðal 
þeirra sem legið hafa undir ámæli fyrir að 
beita tilfinningarökum. Við því hafa þeir 
brugðist með því að reyna að sýna fram á að 
málstaður þeirra sé skynsamlegur óháð til-
finningum, náttúruvernd sé hagkvæm. And-
stæðingar þeirra nota að eigin mati ísköld 
skynsemisrök. Hjá þeim eru atvinnuupp-
bygging og efnahagur sett á oddinn en ekki 
kjánalegar tilfinningar. En af hverju setja 
þeir þetta á oddinn? Er það ekki til að við-
halda byggð í plássinu sem þeir bera svo 
miklar tilfinningar til? Hvaða skynsemi er í 
því að borga stórfé og fórna náttúruperlum 
til að í hverjum firði geti verið þorp fyrir 
nokkur hundruð hræður að draga fram 
lífið? „Landið allt í byggð“ var einhvern tím-
ann mikilvægt slagorð. En af hverju? Er það 
skynsamlegt eða hefur það fyrst og fremst 
tilfinningalegt gildi fyrir okkur?

MIG LANGAR ekki að gera lítið úr mann-
legri skynsemi. Ég er ekki frá því að hún 
reynist oft vel. En stundum fæ ég það á 
tilfinninguna að mikilvægasta hlutverk 
hennar sé þó að vera dulbúningur fyrir til-
finningarnar gagnvart vélrænni rökhyggju 
okkar.

Tilfinningarök
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Eyðibýli og húsarústir eru 
mynd- og yrkisefni Nökkva 
Elíassonar ljósmyndara og 
Aðalsteins Ásbergs Sigurðs-
sonar ljóðskálds í bókinni 
Hús eru aldrei ein. 

„Hús eru aldrei ein/ um þau ráfa 
svipir/ stíga fæti á þröskuld/ hrasa 
í lúnum tröppum/ stika níu álna 
gólf/ með staf í hendi/ og starandi 
augnaráð,“ segir í upphafslínum 
ljósmynda-ljóðabókarinnar Hús 
eru aldrei ein, sem komin er út á 
vegum Uppheima. Bókin saman-
stendur af svarthvítum ljósmynd-
um Nökkva Elíassonar af eyðibýl-
um víða um land, sem Aðalsteinn 
Ásberg Sigurðsson yrkir ljóð við. 

Enskar þýðingar ljóðanna fylgja 
einnig. 

Hús eru aldrei ein er endur-
skoðuð og uppfærð útgáfa bókar-
innar Eyðibýli, frá árinu 2004. 
Hún seldist upp fyrir nokkrum 
árum og hafði Nökkvi því hug á 
að endur útgefa hana. Hins vegar 
hafði mikið af nýju efni safnast 
upp síðan þá, bæði myndir og ljóð, 
nógu mikið til að gefa út nýja bók. 

„Í staðinn völdum við það besta 
úr gömlu bókinni og nýja efninu,“ 
segir Nökkvi. „Útkoman er að 
mínu viti mun sterkari bók.“  

Elstu myndirnar eru frá 1985 og 
spannar bókin því um aldarfjórð-
ung. Nökkvi segir að eyðibýlin hafi 
verið áhugamál sem vatt upp á sig. 

„Mig vantaði i rauninni bara 
verkefni, ákveðið þema til að elta. 
Ég byrjaði því að fara í túra á 
sumrin og mynda eyðibýli hér og 
þar um landið.“ 

Nökkvi segir hjólin hafa byrjað 
að snúast eftir sýningu sem hann 
hélt á eyðibýlamyndum í Ljós-
myndasafni Reykjavíkur. 

„Þá kom Aðalsteinn Ásberg að 
máli við mig og viðraði hugmynd-
ina að bókaútgáfu. Mál og menn-
ing bauð útgáfusamning. Það gerði 
mér kleift að hella mér í þetta og 
klára verkefnið á næstu þremur 
árum, sem ég varði í að þræða 
krummaskuð landsins og varð 
eigin lega heltekinn; verkefnið fór 
að verða hluti af sjálfum mér.“ 

Nökkvi segir að þótt mark miðið 
hafi ekki verið að gera tæmandi 
úttekt á eyðibýlum á Íslandi bregði 
bókin engu að síður ljósi á byggða-
sögu landsins.

„Mörg þessara húsa hafa verið 
jöfnuð við jörðu og önnur byggð 
upp. Þessar myndir eru því ákveð-
in heimild um söguna og þróun 
byggðar, þótt markmiðið hafi 
fyrst og fremst verið að ná góðri 
mynd.“ Nökkvi segist hafa leitast 
við að fanga fegurðina í hrörnunni. 
„Sums staðar er eins og fólk hafi 
einfaldlega staðið upp og gengið 

burt, leirtauið er jafnvel enn á 
borðum. Það hvílir sorglegur 
drungi yfir þessum húsum, sem er 
mjög áhrifaríkur og ég vildi reyna 
að festa á mynd. Þess vegna hafði 
ég myndirnar svarthvítar, litmynd-
irnar urðu helst til konfektkassa-
legar þrátt fyrir myndefnið. Ljóð 
Aðalsteins Ásbergs geirnegla síðan 
þennan anda og stemningu sem ég 
reyni að ná fram, um leið og þau 
búa til nýja vídd fyrir myndirnar.“

Spurður hvort hann sé búinn að 
fá nóg af eyðibýlum svarar Nökkvi 
neitandi. „Þetta er eilífðar verkefni. 
Ég var síðast á Reykjanesi um síð-
astliðna helgi. Það eru alltaf ný býli 
að fara í eyði og yfirleitt tekur það 
nokkur ár fyrir þau að grotna nógu 
mikið til að ég fái áhuga á þeim.“ 
Austurland er eftir lætis landshluti 
hans, þaðan sem hann er ættaður. 

„Það er enginn hörgull á eyðibýlum 
fyrir austan, Fljótsdalshérað er til 
dæmis gullnáma fyrir mann eins 
og mig.“    
 bergsteinn@frettabladid.is
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menning@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 9. júlí 2011 

➜ Tónlistarhátíð
14.00 Jazzhátíð í Skógum. Ókeypis 
tónleikadagskrá í Skógakaffi. Aðal-
tónleikar hátíðarinnar í Fossbúð kl. 21 
og aðgangseyrir er kr. 1.500.

➜ Uppákomur
10.00 Afrískur dagur í Hjartagarðinum 
á Laugavegi með afrískri tónlist, döns-
um, list og uppákomum. Allir velkomnir.
12.00 Álfagarðurinn verður opinn 
um helgina í Hellisgerði, Hafnarfirði. 
Sýning nokkra listamanna. Sjáandinn 
Ragnhildur Jónsdóttir með álfagöngu 
um Hellisgerði þar sem hún kynnir og 
lýsir álfum og huldufólki sem þar býr. 
Gangan tekur um 40 mínútur og kostar 
kr. 1.500.
14.00 Félagarnir Einar Már Guðmunds-
son og Bjartmar Guðlaugsson slá 
saman og troða upp á Sjávarbarnum 
við Grandagarð. Þeir flytja sögur, ljóð og 
söngva. Allir velkomnir.
14.00 Menningarveisla Sólheima með 
tónleikum Unnar Birnu og Munaðar-
leysingjunum í Sólheimakirkju og fyrir-
lestri Hrólfs Sigurðssonar um mikilvægi 
íslensks drykkjarvatns í Sesseljuhúsi. 
Aðgangur er ókeypis.

➜ Myndlist
10.00 Konstantinos Zaponidis með 
sýningu í L51 Artcenter, Laugavegi 51. 
Yfirskrift sýningarinnar er Impressions of 
Iceland. Allir velkomnir.
16.00 Síðasta sýningarhelgi á verkum 
Huldu Hlínar í Ráðhúsinu. Opið laugar-
dag kl. 16-19 og sunnudag kl. 14-18. 
Allir velkomnir.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 
hægt að skrá þá inni á visir.is.

➜ Tónleikar
12.00 Zuzana Ferjencikova orgelleikari 
frá Vín spilar á hádegistónleikum í Hall-
grímskirkju. Miðaverð er kr. 1.500.
15.00 Tríó Ragnheiðar Gröndal spila 
á sumartónleikum Jómfrúarinnar við 
Lækjargötu. Leikið er utandyra. Aðgang-
ur er ókeypis.
22.00 Andrea Gylfa flytur tónlistar-
perlur kvikmyndanna ásamt hljómsveit 
á ObLadíOblada, Frakkastíg. Aðgangs-
eyrir er kr. 1.500. 

22.00 Margrét Eir og Hljómsveitin Thin 
Jim með tónleika á Græna hattinum. 
Miðaverð er kr. 2.000.
23.00 Illgresi með tónleika á Faktorý. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000. 

– ÞVÍ X ER EKKI NÓG!

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU YKKUR SIRKUS SÓLEY

MIÐASALA
Í TJARNARBÍÓI, 
Á MIÐI.IS OG 
Í SÍMA 527 2102SÝNT Í TJARNARBÍÓI Í JÚLÍ

S I R K U S  
Í S L A N D S  
K Y N N I R

                   AUKASÝNINGAR!
 í kvöld 9. júlí  kl. 14 og 18
 sunnudag 10. júlí  kl. 14 og 18

„Húmor, metnaður og 
skemmtun í hávegum höfð“

—Kidda, Pressunni

FEGURÐIN Í HRÖRNUNINNI 

NÖKKVI ELÍASSON Leitast við að fanga fegurðina í hrörnunni með aðstoð ljóða Aðal-
steins Ásbergs Sigurðssonar.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BRJÁNSLÆKUR Elstu myndirnar í bókinni eru frá 1985 en þær nýjustu voru teknar í fyrra. Mörg húsanna hafa verið jöfnuð við jörðu síðan þá og önnur gerð upp. 

Eyðibýlin við ströndina 
eru fleiri en heiðarbýlin
sem verða á vegi okkar. 
Og einhvern veginn
virðist það eðlilegt.

Hús sem starir án afláts 
út á breiðan fjörð
hefur meiri möguleika 
en heiðarbýlið sem kúrir 
niðurbrotið undir barði
bíður þess að veturinn
breiði þykkan feld yfir 
laut og leiti, bakka og hjalla. 

MÖGULEIKAR 

NÝR REYFARI KOMINN ÚT Út er komin bókin Það sem aldrei gerist eftir norska höfundinn Anne Holt. Í bókinni 
finnast þjóðkunnir Norðmenn myrtir á hrottafenginn hátt í Ósló.  Morðinginn virðist leita hefnda en enginn veit fyrir hvað. 
Bókin er sjálfstætt framhald reyfarans Það sem mér ber. Salka gefur bókina út hér á landi en Solveig Brynja Grétarsdóttir þýddi. 



Grunnur að góðri máltíð
www.holta.is

Royal bringur
Kjúklingabringurnar frá Holtakjúklingi eru fersk og hrein afurð sem framleidd 

er af mikilli fagmennsku. Þær eru fáanlegar með tvennskonar kryddlegi - 
rósmarín og hvítlauk eða Texas - og henta bæði á grillið og í ofninn. 

Nú geta matgæðingar haft það ljómandi gott í sumar.
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folk@frettabladid.is

Stjörnur eru ekki aðeins fríðar 
ásýndum heldur eru þær marg-
ar einnig vel að sér í tungu-
málum. Til að mynda tala þau 
Joseph Gordon-Levitt og Jodie 
Foster bæði frönsku og Gwyneth 
Paltrow og Casey Affleck eru 
þekkt fyrir góða spænskukunn-
áttu. Aðrar stjörnur eru þó svo 
heppnar að hafa fengið sitt annað 
tungumál strax með móður-
mjólkinni. 

SANDRA BULLOCK
Óskarsverðlaunahafinn Sandra 
Bullock er hálfþýsk og talar lýta-
lausa þýsku. Móðir hennar, Helga 
Meyer, var þýsk óperusöngkona 
og söngkennari og ferðaðist 
Bullock gjarnan með henni er 
hún tók að sér verkefni í Evrópu. 
Bullock dvaldi oft hjá ömmu 
sinni og frænku í Nürnberg og 
náði þá fullkomnum tökum á 
þýskunni. 

VIGGO MORTENSEN
Hjartaknúsarinn á bandaríska móður 
og danskan föður. Mortensen-fjölskyld-
an bjó lengi í Argentínu og því talar 
Mortensen spænsku. Eftir háskólanám 
ákvað leikarinn að halda af stað út í 
heim í leit að sjálfum sér og bjó þá um 
stund í Danmörku, þar sem hann vann 
meðal annars sem vörubílstjóri og 
blómasali. Mortensen talar reiprenn-
andi dönsku og spænsku.

CHARLIZE THERON
Fólk gleymir því gjarnan að 
leikkonan Charlize Theron er 
ekki bandarísk heldur frá Suður-
Afríku og því er enska ekki 
hennar fyrsta mál. Leikkonan 
fæddist í bænum Benoni í 
Suður-Afríku og bjó þar til sextán 
ára aldurs, þá flutti hún til Ítalíu 
til að sinna fyrirsætustörfum. 
Móðurmál Theron er afrikaans 
en hún skilur einnig hollensku.

NATALIE PORTMAN
Leikkonan Natalie Portman fæddist sem 
Natalie Hershlag og er faðir hennar frá 
Ísrael. Portman fæddist í Jerúsalem og 
bjó þar til fjögurra ára aldurs en þá flutti 
fjölskyldan til Bandaríkjanna. Portman 
talar bæði ensku og hebresku og hefur 
látið þau orð falla að hjarta hennar búi 
í Jerúsalem; „Þar finnst mér ég eiga 
heima.“ NORDICPHOTOS/GETTY

COLIN FIRTH
Hinn breski Colin Firth er 
kvæntur ítalska kvik-
myndaframleiðandanum 
Livia Giuggioli og deila 
þau tíma sínum á milli 
London og Ítalíu. Firth 
talar fullkomna ítölsku 
og veigrar sér ekki við að 
veita viðtöl á því tungu-
máli.

Mikið var um dýrðir í London þegar rauða dreglinum var 
rennt út fyrir leikaralið Harry Potter myndanna. Síðasta 
myndin í seríunni um vinsæla galdrastrákinn, Harry 
Potter og dauðadjásnin, seinni hluti, var frumsýnd í Lond-
on í vikunni. 

Harry Potter og dauðadjásnin hefur hlotið einróma lof gagnrýnenda sem 
segja myndina verðugan endapunkt fyrir galdrastrákinn og að hún svíki 
ekki aðdáendur sína. Myndin er sú áttunda sem gerð hefur verið um Harry 
Potter á tíu árum en myndirnar eru með þeim vinsælustu í kvikmynda-

sögunni og hafa halað inn rúmlega 6,3 milljarða dala.
Myndin verður frumsýnd hér á landi þann 13. júlí og 

hafa þegar selst á þriðja þúsund miðar í forsölu.
Þríeykið Daniel Radcliffe, Rupert Grint og Emma Wat-

son skörtuðu sínu fegursta á frumsýningunni og Watson 
gat ekki haldið aftur af tárunum þegar hún kvaddi Harry 

Potter. 

FELLDU TÁR 
FYRIR POTTER

ÖLL FJÖLSKYLDAN Breski leikarinn Warwick Davis 
mætti með alla fjölskyldu sína á frumsýninguna.

GÓÐUR HÓPUR Leikaranir Emma Watson, Rupert Grint og höfundur Harry Potter-
bókanna J.K. Rowling eru sannkallað draumateymi. Í baksýn má sjá aðalleikarann 
Daniel Radcliffe.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KVEÐJUSTUND Leikkonan Emma Watson gat ekki haldið aftur af tárunum á frum-
sýningunni á síðustu Harry Potter-myndinni. 

EINTÖK  seldust af nýjustu plötu Beyoncé í Bandaríkjunum í 
síðustu viku og náði hún toppsæti á Billboard listanum. Platan 
kallast „4“ en þetta er einmitt fjórða sólóplata söngkonunnar.

Lady Gaga segist ekki lengur 
gera greinarmun á sjálfri 
sér og þeirri persónu sem 
kemur fram á sviðinu. Lady 
Gaga, sem heitir réttu nafni 
Stefani Germanotta, segir að 
hún fari oft á tíðum svo djúpt 
í karakter að búningarnir og 
framkoma hennar séu einfald-
lega orðin jafn mikilvæg og 
líffærin. 

„Línurnar á milli mín og 
karaktersins eru orðnar mjög 
óljósar og ég veit varla mun-
inn á leik og alvöru. Ef þú 
bæðir mig um að fjarlægja 
risavaxið höfuðfat í partíi 
myndi mér líða eins og þú 
værir að biðja mig um að fjar-
lægja lifrina.“

Lady Gaga í 
tómu rugli

VEIT EKKI MUN Á LEIK OG ALVÖRU 
Lady Gaga segist sökkva sér svo 
djúpt í karakter að oft þekki hún ekki 
mun á sjálfri sér og þeirri persónu 
sem hún leikur.

Tvítyngdar Hollywood-stjörnur

310.000



Almennar upplýs ingar 544 4000

L I N D I R  –  S K E I FA N  –  G R A N D I  –  V E F V E R S L U N

Símsala 575 8115

FULLNÝTTU WINDOWS 7  
Á GÆÐA FARTÖLVU
Aðeins 2,6 cm á hæð og 1,43 kg

Einfaldara – hraðvirkara

SATR63013U

Toshiba Satellite 13.3“
Örgjörvi Intel Core i5 prosessor/2,53GHz
Vinnsluminni 4gb DDR3 1066Mhz
Harður diskur 500GB 5400SN SATA
Skjákort Intel Graphics Media Accelerator HD
Skjár 13,3“ LED (1366x768)
Tengi HDMI, 3 USB, minniskortalesari, 10/100/1000 netkort
Stýrikerfi Windows 7 Home Premium 64bit
Rafhlaða Allt að 8,55klst
Þyngd 1,43kg
Ábyrgð 2 ára neytendaábyrgð

169.995
eða 14.886 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust lán, alls 178.632 kr. 
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Söngvarinn Robbie Williams 
hyggur á barneignir á næstunni 
með eiginkonu sinni, bandarísku 
leikkonunni 
Aydu Field. 
Hann tekur þó 
skýrt fram að 
frúin sé ekki 
ólétt.

Williams 
kveðst hafa 
náð fullkomn-
um tökum á lífi 
sínu eftir ára-
langt sukk og 
svínari. Þar með telur hann sig 
tilbúinn að verða pabbi. „Ég ætla 
að verða pabbi, kannski á næsta 
ári eða árið þar eftir,“ segir Rob-
bie, sem er í góðum gír. „Í byrjun 
ársins fékk ég það á tilfinninguna 
að hlutirnir gætu breyst. Þetta 
byrjaði sem tilfinning en nú er 
ég viss.“ 

Robbie allur 
að róast

ROBBIE WILLIAMS

Matt Bellamy, söngvara Muse, dreymir um að taka 
upp plötu í geimnum. Þetta segir hann í viðtali á tón-
listarvefnum Contact Music.

Bellamy sagði að það yrði svalt að taka annað hvort 
upp tónlistarmyndband eða lag í geimnum. Hann seg-
ist þegar vera búinn að hafa samband við auðkýfing-
inn Richard Branson og reyna að sannfæra hann um 
að senda hljómsveitina frítt út í geim þegar geimflug-
félag hans, Virgin Galactic, hefur störf.

„Yrði ég hræddur úti í geimnum? Nei, það yrði allt 
í lagi með mig,“ sagði Bellamy. Hann sagðist einnig 
vera kominn með mikinn áhuga á stjörnufræði, eftir 
að rússneskir aðdáendur gáfu honum stjörnukíki eftir 
tónleika í Moskvu. 

„Áhorfendurnir í Moskvu voru örugglega þeir áköf-
ustu sem ég hef séð,“ sagði hann. „Þeir klikkuðust og 
keyptu handa mér risastóran stjörnukíki. Ég stillti 

honum upp þegar ég kom heim og  skoðaði tunglið. Ég 
meina það! hefurðu skoðað tunglið í gegnum stjörnu-
kíki? Þar eru fjöll og dót. Það er ótrúlegt.“

Vill taka upp lag í geimnum

ÚT Í GEIM Matt Bellamy, söngvari Muse, hefur fengið mikinn 
áhuga á stjörnufræði.

Leikkonan Reese Witherspoon 
giftist að nýju í vor. Nú heyr-
ast þær sögusagnir að hún og 
eiginmaðurinn, Jim Toth, vilji 
gjarnan eignast barn saman 
og gera ýmislegt til að úr því 
verði.

Samkvæmt bandarískum 
miðlum hafa Witherspoon 
og Toth brugðið á það ráð að 
leggjast á bæn á hverju kvöldi 
í von um að getnaður verði. 
„Þau þrá bæði að eignast barn 
en í stað þess að prófa tækni-
frjóvgun hafa þau snúið sér til 
Drottins. Þau biðja saman á 
hverju kvöldi áður en þau fara 
í háttinn í von um að verða 
bænheyrð,“ var haft eftir 
innanbúðar manni. 

Witherspoon, sem á fyrir tvö 
börn, er aðeins hálffertug að 
aldri og því er alls ekki ólík-
legt að hún muni eignast þriðja 
barnið áður en langt um líður.

Biðja fyrir getnaði

LANGAR Í BARN Reese Witherspoon og 
eiginmann hennar, Jim Toth, langar að 
eignast barn saman og hafa þau því snúið 
sér til Drottins.
 NORDICPHOTOS/GETTY
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Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is

Sigríður Hallgríms
S: 5125432, gsm 6924700
sigridurh@365.is

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

www.ring.is  /  m
.ring.is

ferðalög
JANÚAR 2011
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INÚÍTALÍF

Góður markaður Íslendingar geta nú nýtt

sumarfríið til að leigja út íbúðir sínar í g

fyrirtækið Iceland Summer.  

SÍÐA 2

Skemmtileg lífs-

reynsla  Lilja Björk 

Jónasdóttir starfaði 
arbúðir anda-íðasta tlar SÍÐA 6

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

JANÚAR 2011

sJónasdóvið sumabarna í Baríkjunum síð
sumar og æt

aftur í vor.SÍÐA 6

föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 11. mars 2011

Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi

Kr.

TILBOÐ
Kr.Kr.117.950

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

15.6”

117.950000000000
15.6”115.6”11

Skandínavísk hönnun

 Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokk-

hólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar 

hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir 

gefa góða mynd af þeim straumum sem 

einkenna skandinavíska hönnun og þangað 

flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsvæðið er stórt og yfirgripsmikið 

en einnig eru sýningar víðs vegar um 

borgina. Í ár var viður alls ráðandi, eins og 

oft áður enda grunnefni í skandinavískri 

framleiðslu. Náttúrulegar áferðir og 

umhverfisvænar framleiðsluaðferðir nutu 

sín í bland við skæra og sterka liti. E
innig 

voru pastellitir áberandi o

hvítt og svart sé á undanh

Það gætir afturhvarf

hjá ungum fyrirtækjum

framleiðsluháttum. Efn

messing sáust víða svo

prjónaða, heklaða og o

EVERYTHING MATTERS.

heimili&
hönnu

n
febrúar 2011
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Klassísk 

hönnun í 

nýju ljósi

Ungir hönnuðir 

létu ljós sitt skína í 

Stokkhólmi. Þeirra 

á meðal var Jaeuk 

Jung.

SÍÐA 6

Mikill græjukarl

Ásgeir Kolbeinsson útvarpsmaður kann vel 

við sig í miðbænum. 

SÍÐA 2

RT T
LBOÐ

menning[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]
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DRÖGUM VARLA FLEIRI 

DÆMI

Á djúpum miðum

SÍÐA 2

Útsprungnar rósir 

SÍÐA 2 

ú nýtt 
ar í gegnum 

r.  

SÍÐA 2

Útsprungngngngng
Kjartan Guðdustar rykið

Th

matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

mars 2011

Dekrað við bragðlaukana

Albert Eiríksson færir ljúffenga döðluköku í 

nútímalegra og heilsusamlegra horf. 
SÍÐA 2

Hreinn unaður
Kristín Eik Gústafsdóttir býr til 

fádæma flotta tertu sem allir geta 

spreytt sig á.SÍÐA 4 g

preytt sig á.ÐA 4
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fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Þ órður Hermannsson sækir Hitt húsið með dóttur sína Karitas Lóu 6 mánaða. Þórður er 23 ára nýútskrifaður tónsmiður frá LHÍ. „Karitas Lóa er mitt fyrsta barn en kærastan mín átti tvö börn fyrir svo við erum með þrjú börn heima. Ég er í fæðingarorlofi núna og finnst mjög gott 

að geta hitt aðra foreldra og þá hittir hún líka aðra krakka.“ 
Þórður segir þá fræðslu sem boðið er upp á koma sér vel fyrir unga nýbak-aða foreldra en annanhvern miðvikudag eru faglegir fyrirlestrar eða kynning-ar. Hann segir félagsskapinn ekki síður mikilvægan.

„Það er gott að hafa stuðning af fleiri ungum foreldrum en það eru ekki marg-ir vinir mínir komnir með börn. Hópur-inn sem hittist er á aldrinum 18 til 25 ára. Við erum öll með okkar fyrsta barn og að ganga í gegnum svipaða hluti. Það er alltaf 

febrúar 2011

Í hundunum 
Theodóra Róbertsdóttir sýnir á stærstu hundasýningu heims í næsta mánuði. 

SÍÐA 2

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Ungir kenna fullorðnum
Nemendur úr sjöunda bekk Grandaskóla kenna fullorðnum á tölvur.  

SÍÐA 6

Alla miðvikudaga milli klukkan 14 og 16 geta ungir foreldrar mætt með börnin sín í Hitt húsið, rætt málin og fengið faglega ráðgjöf varðandi umönnun ungbarna. Starfið ber yfirskriftina Ungt fólk með ungana sína. 

Gott að hitta aðra unga foreldra
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

okkar.is

ze
b
ra

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi 
mismunandi sérblaða kemur út í hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá ráðgjöfum
okkar um hvar auglýsingin þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar – mars 2011
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Það ríkir mikil og hörð sam-
keppni milli karlkyns leik-
ara sjónvarpsþáttanna True 
Blood ef marka má frétt Star 
Magazine. Tímaritið heldur 
því fram að leikararnir berjist 
um bestu línurnar og athygli 
kvenna.

„Ryan Kwanten og Alexander 
Skarsgård eru stanslaust í inn-
byrðis samkeppni. Þeir keppa 
jafnvel um hvor þeirra lyfti 
þyngri lóðum og hvor geti gert 
fleiri magaæfingar,“ hafði tíma-
ritið eftir innanbúðarmanni. 
Samkeppninni lýkur víst ekki 
þar því karlkyns stjörnurnar 

keppa einnig um hylli kvenna. 
Sá eini sem tekur ekki þátt í 
slíku er Stephen Moyer sem 
er kvæntur mótleikkonu sinni, 
Önnu Paquin. „Þeir reyna við 
auka leikkonurnar og metast svo. 
Stephen tekur ekki þátt í slíku 
en hann er svo mikið merki-
kerti að fáir þola að vera nálægt 
honum.“

Keppast um hylli kvenna

KEPPNISMAÐUR Alexander Skarsgård er 
í stöðugri samkeppni við Ryan Kwanten 

á tökustað True Blood. NORDICPHOTOS/GETTY

Kid Rock segir að hjónaband 
hans og Pamelu Anderson hafi 
verið stórskemmtilegt. Parið 
gifti sig árið 2006 en þau skildu 
aðeins fimm mánuðum síðar. Kid 
Rock segir að þrátt fyrir ein-
hverja erfiðleika hafi hann aldrei 
skemmt sér jafn vel í lífinu. „Að 
gifta mig var eitt það skemmti-
legasta sem ég hef gert. Ég man 
ekki eftir öðrum tíma í lífinu 
sem var skemmtilegri en þegar 
ég gifti mig. Það var svo gaman 
hjá okkur að við giftum okkur 
fjórum eða fimm sinnum,“ sagði 
Kid Rock í viðtali við spjallþátta-
stjórnandann Piers Morgan á 
dögunum.

Góðar stundir 
með Pamelu

SJÚKLEGA GAMAN Kid Rock segir að 
það skemmtilegasta sem hann hafi gert 
í lífinu sé að giftast Pamelu Anderson.

Weston Cage, sonur leikarans 
Nicolas Cage, og eiginkona hans, 
Nikki Williams, hafa skráð sig 
saman í áfengismeðferð. Hjóna-
kornunum, sem eiga von á sínu 
fyrsta barni, lenti illilega saman 
fyrir skömmu og fjölluðu banda-
rískir fjölmiðlar ítarlega um 
málið. 

Weston segir hins vegar að 
málið hafi verið blásið upp, þetta 
hafi verið stormur í vatnsglasi. 
„Við áttum vissulega í útistöð-
um en hann sló mig aldrei í and-
litið,“ segir Nikki í samtali við 
vefsíðuna TMZ.com. Hún vísaði 
því jafnframt á bug að þau hjón-
in ætluðu að skilja.

Saman í meðferð

VANDRÆÐAGEMSI Nicolas Cage hefur 
sjálfur átt í erfiðleikum með skapsmuni 
sína.

Heiti lyfs og virk innihaldsefni: Íbúprófen Portfarma 400 mg filmuhúðaðar töflur. Hver tafla inniheldur íbúprófen 400 mg. Ábendingar: Bólgueyðandi og verkjastillandi lyf, ætlað til notkunar við liðagigt, slitgigt, tíðaverkjum, tannpínu og höfuðverk. Lyfið má einnig nota sem verkjalyf eftir minni háttar aðgerðir, t.d. 
tanndrátt. Skammtar og lyfjagjöf: Skammtastærðir handa fullorðnum: Sjúkdómseinkenni og lyfjasvörun ákvarða hæfilegan skammt fyrir hvern einstakling. Skammtar eru venjulega 600-2000 mg á dag og ekki er mælt með stærri dagsskammti en 2400 mg. Hæfilegt er að gefa lyfið 3-4 sinnum á dag í jöfnum 
skömmtum. Við tíðaverkjum: 400 mg, 1-3 sinnum á dag eftir þörfum. Við gigt: 400 mg eða 600 mg, 3 sinnum á dag. Morgunskammt má gefa á fastandi maga til að draga fljótt úr morgunstirðleika. Við nýrnabilun þarf að minnka skammta. Skammtastærðir handa börnum: Venjulegir skammtar eru 20 mg/kg 
líkamsþunga á dag, gefið í 3-4 jöfnum skömmtum. Börnum, sem vega innan við 30 kg, skal eigi gefa meira en 500 mg á dag. Frábendingar: Ofnæmi fyrir íbúprófeni eða einhverju hjálparefnanna. Sjúklingar, sem hafa fengið astma, nefslímubólgu eða ofsakláða eftir töku acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi 
lyfja (annarra en barkstera), skulu ekki notað lyfið. Lyfið er ekki ætlað vanfærum konum. Lyfið skal ekki notað ef lifrarstarfsemi er skert eða ef alvarlegur hjarta- eða nýrnasjúkdómur er til staðar. Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun: Gæta þarf varúðar við gjöf lyfsins hjá sjúklingum með aukna 
blæðingartilhneigingu eða helluroða (SLE). Einnig hjá sjúklingum með veilt hjarta, nýrna- eða lifrarsjúkdóm, sérstaklega ef meðhöndlað er með þvagræsilyfi samtímis, þá þarf að fylgjast með mögulegri minnkaðri nýrnastarfsemi og vökvasöfnun. Íbúprófen Portfarma töflur innihalda laktósa. Sjúklingar með 
galaktósaóþol, laktasaþurrð eða glúkósa-galaktósa vanfrásog, sem eru sjaldgæfir arfgengir kvillar, skulu ekki taka lyfið inn. Meðganga og brjóstagjöf: Fullnægjandi rannsóknir á mönnum hafa ekki verið framkvæmdar. Dýratilraunir hafa ekki sýnt nein áhrif á þroska fósturs. Lyfið í venjulegum skömmtum er 
ekki talið hafa áhrif á barn á brjósti. Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla: Á ekki við. Lesið vandlega leiðbeiningar í fylgiseðli fyrir notkun.

ÍB
ÚPRÓFENIÐ

Í B
LÁU PÖKKUNUM

ER K
OMIÐ
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FTUR!

• Nettar töflur
• Auðvelt að brjóta í tvennt
• Þægilegar til inntöku

• Hitalækkandi
• Verkjastillandi
• Bólgueiðandi

Íbúprófen Portfarma er einnig ætlað börnum (sjá skammtastærðir fyrir börn)
 

Paris Hilton hrósar lífvörðum 
sínum í hástert fyrir frammi-
stöðu þeirra þegar þeir yfirbug-
uðu eltihrelli fyrir utan heimili 
fyrirsætunnar á þjóðhátíðardegi 
Bandaríkjanna. 

Hinn 36 ára James Rainford 
veittist fyrst að Hilton við dóm-
hús í Kaliforníu á síðasta ári og 
fékk Hilton í kjölfarið nálgunar-

bann á hann. Rainford 
lét sér hins vegar 
ekki segjast og 
birtist fyrir utan 

hús hennar hinn 
4. júlí. Lífverðir 
fyrir sætunnar 

tóku málin í 
sínar hendur 

og á vef-
svæði 

sínu 
þakk-
ar hún 
þeim 

fyrir 
snör hand-

tök. „Sem 
betur fer er 

ég með öflugt 
öryggis kerfi og 
fjóra lífverði 
til taks allan 
sólarhringinn. 
Þeir brugðust 
við áður en við-
komandi náði 
að meiða ein-
hvern.“

Hrósar líf-
vörðunum

ALLT RÉTT Líf-
verðir Parisar 
Hilton brugðust 
hárrétt við þegar 
eltihrellir birtist 
fyrir utan heimili 
hennar.
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                                LAUGARDAG - SUNNUDAG         

ZOOKEEPER KL. 1 (TILBOÐ) L
TRANSFORMERS 3 KL. 1 (TILBOÐ) 12
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 1 (TILBOÐ) L
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TALTT 3D KL. 1 (TILBOÐ) L

ZOOKEEPER KL. 3 (TILBOÐ) L
BAD TEACHER KL. 3 (TILBOÐ) 14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 3 (TILBOÐ) L

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUSKEMMTUN!

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRTB.B. - MBL.

NT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULTMEMER GULULTLT

ZOOKEEPER 2(700 kr), 4, 6 og 8

TRANSFORMERS 4, 7 og 10

BRIDESMAIDS 4, 6.30, 9 og 10.10

MR.POPPERS PENGUINS 2(700 kr)

KUNG FU PANDA 2  2D 2(700 kr)

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

T.V. - kvikmyndir.is

-BOX OFFICE MAGAZINE

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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TRANSFORMERS 3 Sýnd í 3D kl. 2 - 5 - 8.15 - 10.20
TRANSFORMERS 3 Luxus VIP Sýnd í 2D kl. 2 - 5 - 8.15
HORRIBLE BOSSES Forsýning     kl. 8 -g 10:20 (EINGÖNGU Á SUNNUDAG)

BEASTLY kl. 6
SUPER 8               kl. 5.30 - 8 - 10:20  (EINGÖNGU Á LAUGARDAG)

THE HANGOVER 2 kl. 8 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 2 - 4
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 2 - 4 - 6
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 Sýnd í 2D kl. 2 - 5 - 8 - 10:40
DÝRAFJÖR M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 2.15 TRANSFORMERS 3 Sýnd í 3D kl. 3 - 5 - 8

HORRIBLE BOSSES Forsýning kl. 10
BEASTLY kl. 8 - 10:20
SUPER 8 kl. 3 - 5:30 - 8
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 3 - 6

TRANSFORMERS 3 3D        kl. 4.45 - 6.45 - 8 - 10 - 11.15
SUPER 8 kl. 2.45 - 5.30 - 8 - 10.30
MR. POPPER’S PENGUINS kl. 2.45 - 5.30
HANGOVER PART II kl. 8
KUNG FU PANDA 2 ísl tal 3D kl. 2.45 - 4.45
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3Dkl. 2.45
HANGOVER PART II kl. 10.20 (EINGÖNGU LAUGARDAG)

HORRIBLE BOSSES kl. 10.30 (EINGÖNGU SUNNUDAG)

TRANSFORMERS 3 kl. 5 - 8
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali kl. 4
SUPER 8 kl. 5:50 - 10:30
BEASTLY kl. 8

KUNG FU PANDA 3 kl. 2
TRANSFORMERS 3 kl.   5 - 8 - 11:10
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl.  2 - 5
SUPER 8 kl.   8 - 10:20
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FLOTTASTA HASARMYND SUMARSINS FORSÝNINGAR 
ALLA HELGINA!

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á SAMBIO.IS
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EKKI TALA VIÐ DÝRIN...NEMA ÞAU TALI VIÐ ÞIG FYRST!

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

-.T.V., SÉÐ & HEYRT

„FRÁBÆR!“
B.G. - MBL.

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG MIÐASALA Á

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

FLOTTASTA HASARMYND SUMARSINS

ZOOKEEPER KL. 4 - 6 - 8 - 10  L
BAD TEACHER KL. 4 - 8  14
BRIDESMAIDS KL. 5.50 - 10 12

ZOOKEEPER KL. 3 - 5.45 - 8 - 10.15 L
BAD TEACHER KL. 3 - 5.50 - 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 3 - 5.50 - 8 - 10.10 L
X-MEN: FIRST CLASS KL. 5.20 - 8 - 10.40  12

ZOOKEEPER KL. 1 - 3.30 -5.45 -8 -10.15 L
ZOOKEEPER Í LÚXUS  KL. 1 - 3.30 -  5.45 L
TRANSFORMERS 3 3D KL. 1 - 5 - 8 - 11  12
TRANSFORMERS 3 3D Í LÚXUS  KL. 8 - 11  12
BAD TEACHER KL. 5.50 - 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 1 - 3.40 - 5.50 L
BRIDESMAIDS KL. 8 - 10.40  12
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TAL 3D KL. 1 - 3.40 L

5%

„...MIKIL ÁGÆTIS 
SKEMMTUN FYRIR 
FJÖLSKYLDUNA“

B.B. - MBL.

Tónlist  ★★★★

Ólgusjór
Lockerbie

Lockerbie er fjögurra manna 
sveit úr Reykjavík og Hafnar-
firði sem var stofnuð árið 2008 
og vakti strax þá nokkra athygli 
fyrir frammstöðu sína á tónleik-
um með hljómsveitunum For a 
Minor Reflection og Soundspell. 
Í fyrrasumar sigraði Lockerbie í 
sumarlagakeppni Rásar 2 og Sýr-
lands með laginu Snjóljón og síðan 
hefur sveitin verið dugleg að koma 
sér á framfæri úti í hinum stóra 
heimi, gaf meðal annars út smá-
skífu hjá Bad Panda Records í upp-
hafi ársins 2011. Og nú er fyrsta 
stóra platan, Ólgusjór, komin út á 
vegum Record Records.

Tónlist Lockerbie má flokka með 
tónlist síðrokksveita eins og For a 
Minor Reflection, en lagasmíðar 
þeirra Lockerbie-drengja eru sér-
staklega melódískar og yfirbragð-
ið léttara en hjá mörgum sveitum 
í þessum geira. Textarnir eru líka 

á íslensku, sem færir þessa alþjóð-
legu tónlist nær okkur. Útsetning-
arnar eru mjög vel úr garði gerðar. 
Auk fjórmenninganna kemur fjöldi 
aukahljóðfæraleikara við sögu, 
blásarar og strengjaleikarar. Það 
sem setur hvað sterkastan svip á 
útkomuna er annars vegar góður 
söngur Þórðar Páls Páls sonar og 
hins vegar píanóleikur Davíðs 
Arnars Sigurðssonar.

Ólgusjór er fyrirtaks frum-
smíð. Lögin eru öll góð og vinnsla 
á plötunni er fyrsta flokks. Nafnið 
Ólgusjór á kannski ekkert sérstak-
lega vel við þessa tónlist, hún er í 
grunninn bæði ljúf og hljómfögur. 
Inn á milli stigmagnast hún samt 
og meiri kraftur leysist úr læðingi.

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Melódísk og vel útfærð 
tónlist frá mjög efnilegri hljómsveit.

George Clooney og ítalska 
fjölmiðlakonan Elisabetta 
Canalis ákváðu í júní að 
slíta samandi sínu. Mikið 
hefur verið fjallað um sam-
bandsslitin bæði í ítölskum 
og bandarískum fjölmiðlum 
og velta menn því fyrir sér 
hvað hafi valdið slitunum.

US Weekly telur ástæð-
una vera þá að Clooney hafi 
ekki þolað hversu athyglis-
sjúk Canalis var. „Þegar 
þau voru í fríi eyddi hún 
ómældum tíma inni í her-
berginu að gera sig tilbúna 
til að fara á ströndina. Hún 
naut þess þegar teknar 
voru af henni myndir og 
elskaði athyglina sem sam-
bandið færði henni. George 
missti brátt áhugann þegar 
hann varð vitni að þess-
ari hegðun,“ var haft eftir 
heimildar manni. 

Clooney þoldi ekki athyglissýkina

BÚIÐ SPIL Georg Clooney og Elisabetta Canalis hafa slitið sambandi sínu. Sagt er að Clooney 
hafi ekki þolað athyglissýkina í Canalis.  NORDICPHOTOS/GETTY

Efnilegir síðrokkarar
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íí í fyfyfyffyylglgdd memeðð fufullllororðnðnumum

PI
PA

PI
PA

RRRR
\\

TB
W

A
 

W
A

 
TB

W
AA

B
SÍ

A
 S

ÍA
 

 S
ÍAÍA

94
11

94
11

19
11

111
1111 

444

www.kvartmi la . is

REYKJANESBRAUT

M
ÍLU

BRA
U
T

M

KVA
RTM

KVA
RTM

ÍLU
BRA

U
T

B
ÍLA

-

STÆ
Ð

I

ÁLVERIÐ Í STRAUMSVÍK

K
ÝÝ

S
U

ÍÍ
U

U
K

R
Ý

S
U

V
ÍK

U
R

V
EE

G
U

R

ÁLFHELLA

R
A

U
Ð

H
E

L
L

A
L

A

AAððaallkkeeppppnnii ssummaarrssiinnss aaððeeiinnss ffyrriirr ggööttubbííllaa//hhjjóóll

DAGSKRÁ
14.00 Keppni hefst
17.00 Verðlaunaafhending

á pallinum

VERÐLAUN:
•  Bensínúttektir frá Skeljungi
•  Toyo Tires dekk frá 

Bílabúð Benna

• Mothers-bón
• Gjafabréf frá Gokart.is

Bílar með drifi á einum 
öxli keppa í 5 flokkum:

• 4 sílendra
• 6 sílendra 
• 8+ sílendra, yngri en árgerð 1985
• 8+ sílendra, eldri en árgerð 1985
• 8+ sílendra, Radíal dekk

Fjórhóladrifnir bílar 
keppa í einum flokki:

• 4x4 flokkur

Jeppar, trukkar og pallbílar
keppa í einum flokki:

• Jeppaflokkur

Mótorhjólaflokkar

Racerar:
• 799cc og minni
• 800cc og stærri

Hippar:
• 999cc og minni
• 1000cc og stærri
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sport@frettabladid.is

PEPSI-DEILD KARLA  verður áberandi um helgina en þá fara 
fram þrír leikir. Breiðablik tekur á móti Þór í dag og hefst leikurinn 
klukkan 16. Á morgun taka Eyjamenn á móti FH og hefst sá leikur líka 
klukkan 16. Klukkan 20 fer síðan fram leikur Fylkis og KR.

Helga Margrét Þorsteinsdóttir frjálsíþróttakona

Frjálsar íþróttir flokkast að 
forminu til sem einstaklings-
íþróttir en í mínum huga er það 
alls ekki svo. Jú vissulega fer ég 
ein út á hlaupabrautina og inn í 
kúluvarpshringinn. Ég get ekki 
stólað á að liðsfélagi minn komi 
mér til bjargar þegar ég lendi í 
vandræðum og úrslitin, hversu 
hratt ég hleyp eða langt ég kasta, 
velta eingöngu á minni eigin 
frammistöðu og engum öðrum.

Raunin er samt sú að að baki 
mér standa svo ótalmargir sem 
leggja sitt af mörkum svo ég geti 
náð sem bestum árangri. Árang-
ur minn er í rauninni afsprengi 
af samvinnu milli mín og allra 
þeirra sem koma að mínu lífi með 
einhverjum hætti. 

Svo að nokkur dæmi séu tekin 
þá skipuleggja þjálfararnir mínir 
þjálfunina, kenna mér réttu 
tæknina og leggja línuna sem ég 
reyni að fylgja. Læknir, nudd-
ari og sjúkraþjálfarar gera allt 
sem í þeirra valdi stendur svo 
að líkaminn minn þoli álagið og 
sálfræðingurinn hjálpar mér að 
halda geðheilsu.

Umboðsmanninum mínum 
tekst að sannfæra styrktar aðila 
um að styðja við bakið á mér 

fjárhagslega og stendur sig með 
miklum sóma því ég fæ stuðning 
úr öllum áttum. Vinir og æfinga-
félagar hvetja mig dyggilega 
áfram og gera lífið skemmti-
legra. Síðast en ekki síst er það 
svo fjölskyldan sem er líklega 
minn stærsti styrktaraðili á 
öllum sviðum lífsins. 

Þessi upptalning er alls ekki 
tæmandi og ég sé strax að ég er 
að gleyma liðinu mínu, Glímu-
félaginu Ármanni og öllu því 
fólki sem stoppar mig úti á götu 
og óskar mér góðs gengis.

Ég veit fyrir víst að ég gæti 
aldrei staðið í þessu ein. Ég spyr 
mig að því á hverjum einasta 
degi hvort ég verðskuldi virki-
lega allan þann stuðning sem 
ég fæ og hvernig í ósköpunum 
standi á því að ég sé svo heppin 
að fá þetta tækifæri. 

Ég kem líklega aldrei til með 
að getað þakkað nægilega fyrir 
allan þann stuðning, hjálp og 
hvatningu sem ég fæ á hverjum 
einasta degi. Það eina sem mér 
dettur í hug að ég geti gert er að 
afreka eitthvað stórkostlegt og 
vona að það gleðji öll þau hjörtu 
sem hafa hjálpað mér í gegnum 
tíðina – það ætla ég að gera! 

Ómetanlegur stuðningur

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI ÍÞRÓTTIR
Meiri Vísir.

FÓTBOLTI Knattspyrnumaðurinn 
Aron Einar Gunnarsson stóðst 
læknisskoðun hjá Cardiff City í gær 
og skrifaði að henni lokinni undir 
þriggja ára samning við félagið. 
Cardiff á nú aðeins eftir að ganga 
frá greiðslu á uppeldisbótum til 
Coventry.

„Félagið er búið að vera í baráttu 
um sæti í efstu deild síðustu tvö ár 
og varið miklum fjármunum í liðið. 
Völlurinn er góður og æfingaað-
staðan mjög flott. Maður finnur 
fyrir því að þetta er stærra batterí 
en hjá Coventry,“ segir Aron Einar 
hæstánægður með nýja samning-
inn sem hann segir mun betri en 
hjá Coventry. 

Aron spilaði upp yngri flokka 
með Þór á Akureyri áður en hann 
gekk til liðs við AZ Alkmaar í Hol-
landi árið 2006, sautján ára gam-
all. Tveimur árum síðar gekk Aron 
til liðs við Coventry þar sem hann 
hefur spilað undanfarin þrjú tíma-
bil.

Aron segir enska boltann henta 
honum vel en lið í Hollandi og 
Þýskalandi sýndu honum einnig 
áhuga. Hann segir miklu máli hafi 
skipt hversu mikinn áhuga Malky 
Mackay, þjálfari Cardiff, sýndi 
honum.

„Þjálfarinn hringdi fjórum sinn-
um í mig í fríinu. Hann er búinn að 
tala mikið við Heiðar Helguson en 
þeir voru saman hjá Watford. Hann 
sér mig sem varnarsinnaðan miðju-
mann fyrir framan vörnina. Ég 
spilaði þar mitt fyrsta tímabil með 
Coventry sem var mitt besta hjá 
félaginu. Mér líst vel á þetta og vona 
að ég geti verið hluti af liði sem fer 
upp í úrvalsdeildina,“ segir Aron.

„Það var alltaf leiðinlegt að spila 
við Cardiff og núna er maður orð-
inn hluti af þessu liði,“  segir Aron 
og hlær. 

Cardiff hefur verið grátlega 
nálægt því að komast upp í ensku 
úrvalsdeildina undanfarin ár. Á 
síðasta tímabili komst liðið í umspil 
um sæti en datt út í undan úrslitum. 
Árið áður komst Cardiff alla leið 
í úrslitaleikinn en beið lægri hlut. 
Liðið hefur misst sterka leikmenn 

úr hópnum frá því á síðasta tímabili.
„Jú, við misstum nokkra en það 

er líka búið að semja við sex leik-
menn á síðustu vikum. Þjálfarinn er 
líka nýr og mér líst vel á hann. Í gær 
fengum við Robbie Earn shaw frá 
Nottingham Forest sem hefur skor-
að grimmt fyrir það lið og velska 
landsliðið.“

Aron Einar, sem er 22 ára gamall, 
segir líf atvinnumannsins erfitt að 
því leyti að menn geti verið á stöð-
ugum flutningi. 

„Ég var búinn að koma mér vel 
fyrir í Coventry og átti góða félaga 
í liðinu sem ég á eftir að sakna. En 
svona er fótboltinn. Ég skipti líka úr 
AZ Alkmaar á sínum tíma þar sem 
ég átti marga vini. Í fótboltanum 
þarf maður að breyta til og fórna 
ýmsu. En ég lít á þetta sem jákvæð-
an hlut og reyni að koma mér inn 
í þetta fljótt,“ segir Aron fullur til-
hlökkunar. 

Spurður hvort það sé einhver 
veitingastaður eða ísbúð á horninu 
í Coventry sem hann kveðji með 
söknuði hlær Aron Einar.  „Nei, 
það er enginn Brynjuís þarna í 
Coventry.“

Síðasta tímabil hjá Aroni Einari 
var óvenju langt. Að loknu tíma-
bilinu í Englandi tóku við lands-

liðsverkefni sem lauk með Evrópu-
mótinu í Danmörku. Hann segist 
hafa slakað vel á í Dubai undan-
farnar tvær vikur þar sem hann lá 
á sundlaugarbakkanum og hreyfði 
sig lítið sem ekkert. 

Aron Einar hélt í morgun í 
æfingaferð til Spánar með nýju liðs-
félögum sínum.

„Það er vakning klukkan fjögur   
(í morgun) þannig að ég kíki rétt 
heim til Coventry og næ í hreinar 
nærbuxur. Svo bruna ég aftur til 
Cardiff, upp á hótel og síðan beint 
upp í vél,“ sagði Aron í léttum dúr. 

Hann var nýkominn úr læknis-
skoðun klukkan fimm að staðar tíma 
en skoðunin tók tæpar átta klukku-
stundir. Bíltúrinn til Coventry og til 
baka til Cardiff tekur um fimm tíma 
og því er líklegt að Aron hafi lítið 
sofið í nótt.

Aron Einar sem hefur spilað 22 
landsleiki fyrir Íslands hönd er ekki 
kominn með treyjunúmer hjá nýja 
félaginu. Hann veit þó hvað hann 
vill.

„Það er ekki búið að úthluta núm-
erum. En það er enginn númer 
sautján sem var hjá liðinu í fyrra 
þannig að ég ætla að reyna að fá 
hana,“ segir Aron.  
 kolbeinntd@365.is

Enginn Brynjuís í Coventry
Aron Einar Gunnarsson skrifaði undir þriggja ára samning við Cardiff City í 
gær. Aron hélt í morgun í æfingaferð til Spánar með nýjum liðsfélögum.

VINSÆLL Í COVENTRY Aron Einar var valinn besti leikmaður Coventry af stuðnings-
mönnum félagsins á sínu fyrsta tímabili hjá félaginu.  NORDIC PHOTOS/GETTY 

FÓTBOLTI Eiði Smára Guðjohnsen 
stendur til boða tveggja ára 
samningur við nýliða Swansea í 
ensku úrvalsdeildinni. Þetta kom 
fram í fréttum Stöðvar 2 í gær-
kvöldi. 

Samkvæmt heimildum stöðvar-
innar er tilboð Swansea mjög gott 
en staðsetning félagsins í Wales 
stendur í Eiði Smára. Ferðalagið 
frá London til Cardiff tekur tvær 
og hálfa klukkustund með lest. 

Auk Swansea standa Eiði til 
boða samningar við bandarísku 
atvinnumannaliðin New York Red 
Bulls og New England Revolution. 
 - hm, ktd

Swansea vill Eið Smára:

Gott tilboð á 
borðinu

LIGGUR UNDIR FELDI Eiður er með 
nokkur járn í eldinum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

1. deild karla
KA - ÍA 1-4
0-1 Guðjón Heiðar Sveinsson, 0-2 Ólafur 
Valur Valdimarsson, 0-3 Hjörtur Hjartarson, 1-3 
sjálfsmark, 1-4 Hjörtur Hjartarson
Víkingur Ólafsvík - BÍ/Bolungarvík 4-1
0-1 Nicholas Deverdics, 1-1 Artjoms 
Goncars, víti, 2-1 Artjoms Convars, víti, 3-1 Guð-
mundur Steinn Hafsteinsson, 4-1 Eldar Masic
Upplýsingar frá fótbolti.net.

ÚRSLIT

GOLF Íslensku landsliðin í golfi 
töpuðu viðureignum sínum á 
EM áhugamanna í golfi í gær. 
Íslenska kvennalandsliðið sem 
spilar í Austurríki beið lægri hlut 
gegn Ítalíu, 2:3. Signý Arnórs-
dóttir og Valdís Þóra Jónsdóttir 
unnu sína leiki í tvímenningi. 

Karlaliðið sem keppir í Portú-
gal beið einnig lægri hlut gegn 
Ítalíu, 1:4. Guðmundur Ágúst 
Kristjánsson vann sinn leik en 
aðrir leikir töpuðust. Tapið þýðir 
að karlaliðið þarf að fara í for-
keppni fyrir EM að ári.

Bæði landsliðin leika um 15. 
sætið í dag. Karlarnir mæta Eng-
lendingum en konurnar Tékkum. 
 - ktd

Spila um 15. sæti á morgun:

Bæði lið töp-
uðu gegn Ítalíu

STAÐAN
ÍA  10  9  1  0  29-4   28
Selfoss  10  7  1  2  23-10   22
Þróttur R.  10  5  2  3  13-12  17
Víkingur Ó.  10  4  3  3  14-12   15
Fjölnir  10  4  3  3  17-19  15
Haukar  10  4  2  4  14-12  14
Grótta  10  3  4  3    8-11   13
BÍ/Bolungarv.  10  4  1  5  12-19  13
ÍR  10  3  2  5  12-18  11
KA  10  3  1  6  11-19  10
Leiknir R.  10  0  4  6  10-17   4
HK  10  0  4  6  11-21   4

FÓTBOLTI Skagamenn sóttu þrjú 
stig norður yfir heiðar á Akur-
eyri í gærkvöldi þegar liðið lagði 
KA með fjórum mörkum gegn 
einu. Liðið er enn ósigrað í deild-
inni að loknum tíu leikjum, hefur 
skorað flest mörk og fengið á sig 
fæst. Miðað við spilamennsku 
liðsins í sumar er fátt sem getur 
komið í veg fyrir að félagið kom-
ist upp í efstu deild á nýjan leik.

Hjörtur Júlíus Hjartarson 
skoraði tvö marka Skagamanna í 
gærkvöld. Hjörtur hefur skorað 
tíu mörk í deildinni, eða mark 
að meðaltali í leik og er marka-
hæstur.

Í hinum leik gærkvöldsins 
unnu Víkingar í Ólafsvík stór-
sigur á BÍ/Bolungarvík 4-1.  -ktd

Skagamenn skora mörkin:

Ósigraðir og í 
frábærri stöðu

SJÓÐANDI HEITUR Það er ekki að sjá að 
Hjörtur sé á 37. aldursári.



Fótboltastuttbuxur.  Litur: Svartar.  Stærðir:  
128-164.

Fótboltatreyja.  Litir: Svört, blá.  Stærðir: 128-164.

oltaskór fyrir gras- og gervigrasvelli.  
ðir: 28 - 38 2/3.

Fótbolti.  Stærðir: 4 og 5. Markmannshanskar.  Barnastærðir. Fótboltalegghlífar.  Stærðir: 120 - 180 cm. Fótboltasokkar. 

Fótboltaskór f/gervigras.
klúbbtilboð gildir eingöngu í Lindum og Bíldshöfða
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SUNNUDAGSKVÖLD FM 92,4/93,5

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2
10.30 ‚Allo ‚Allo! 10.55 ‚Allo ‚Allo! 11.20 
‚Allo ‚Allo! 11.45 Deal or No Deal 12.20 
Top Gear 13.15 Top Gear 14.05 Top 
Gear 14.55 Top Gear 15.45 QI 16.15 
QI 16.45 QI 17.15 QI 17.45 Live at 
the Apollo 18.30 The Graham Norton 
Show 19.15 Michael McIntyre‘s Comedy 
Roadshow 20.00 Silent Witness 20.55 
Silent Witness 23.30 QI 00.00 QI 00.30 
QI 01.00 QI 01.30 Live at the Apollo 
02.15 The Graham Norton Show 03.00 
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow 
04.00 ‚Allo ‚Allo! 04.25 ‚Allo ‚Allo!

08.30 Tintin 08.55 Isas Stepz 09.10 
Fodboldpigerne 09.35 That‘s So Raven 
10.10 Boxen 10.25 Merlin 11.10 
Ægyptens gåder 12.00 Kyst til kyst 13.00 
90‘erne tur retur 13.30 Vilde roser 14.15 
Tæt på en dronning 15.05 McBride 
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 
17.00 Ægyptens gåder 18.00 Menneskets 
planet 18.50 Bag om Menneskets planet 
19.00 TV Avisen 19.15 Aftentour 2011 
19.40 Kammerater i krig 20.40 Mord 
efter bogen 21.25 Verdens skrappeste 
forældre 04.00 Rasmus Klump

> Cate Blanchett
„Það var ekki fyrr en ég uppgötvaði að 
leikarar gætu haft áhrif á fólk að ég 
ákvað að leggja leiklistina fyrir mig.“ 
Cate Blanchett leikur í verðlaunamynd-
inni The Curious Case of Benjamin 
Button sem fjallar um vægast sagt óvenju-
legan einstakling, leikinn af Brad Pitt, sem 
eldist afturábak. Myndin er sýnd á 
Stöð 2 Bíói kl. 20.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
endur sýnir efni frá liðinni viku.

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Sumar raddir 09.00 
Fréttir 09.03 Landið sem rís 10.00 
Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 Fáni 
og flattur þorskur 11.00 Guðsþjónusta í 
Bústaðakirkja 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Víðsjá 14.00 Útvarpsleikhúsið: Skapalón 
15.00 Firðir 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva 
18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 18.50 
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Óskastundin 19.40 Fólk og fræði 20.10 
Tónleikur 21.05 Heilshugar 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 
22.25 Söngleikir 23.20 Af minnisstæðu 
fólki: Valtýr Guðmundsson 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar

10.20 Landinn (e)

10.50 HM kvenna í fótbolta

13.00 Popppunktur (e)

14.05 Horfnir heimar – Borg 
mannsins, Borg guðs (6:6) (Anci-
ent Worlds) (e)

15.20 HM kvenna í fótbolta

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Með afa í vasanum 
(43:52)

17.42 Skúli Skelfir (33:52)

17.53 Ungur nemur - gamall 
temur (21:30)

18.00 Stundin okkar (e)

18.25 Önnumatur frá Spáni 
– Sjávarfang (8:8) (AnneMad i 
Spanien) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Landinn

20.10 Í takt við tímann Ís-
lensk bíómynd frá 2004. Hér er tek-
inn upp þráðurinn frá því í myndinni 
Með allt á hreinu 20 árum fyrr.

21.50 Sunnudagsbíó - Wallis 
og Játvarður (Wallis & Edward) 
Árið1936 afsalaði Játvarður VIII sér 
konungstign á Englandi til þess að 
geta gifst Wallis Simpson, tvífráskil-
inni bandarískri konu.

23.25 Óvættir í mannslíki (2:6) 
(Being Human) (e)

00.25 Tríó (5:6) (e)

00.50 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 ESPN America

07.00 The Scottish Open (1:2)

10.20 John Deere Classic (3:4)

12.30 The Scottish Open (2:2)

16.30 John Deere Classic (3:4)

19.00 John Deere Classic (4:4)

22.00 Champions Tour - 
Highlights (13:25)

22.55 Golfing World

23.45 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist

12.00 Rachael Ray (e)

12.40 Rachael Ray (e)

13.25 Dynasty (8:28) (e)

14.10 How to Look Good 
Naked (1:8) (e)

15.00 Top Chef (7:15) (e)

15.50 The Biggest Loser (15:26) 
(e)

16.35 The Biggest Loser 
(16:26) (e)

17.20 Survivor (8:16) (e)

18.05 Happy Endings (5:13) (e)

18.30 Running Wilde (5:13) (e)

18.55 Rules of Engagement 
(9:26) (e)

19.20 Parks & Recreation 
(9:22) (e)

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (10:50) (e)

20.10 Psych (13:16).

20.55 Law & Order: Criminal 
Intent (7:16) Bandarískir spennu-
þættir sem fjalla um störf rann-
sóknar  lögreglu og saksóknara í New 
York. Stúlka er numinn á brott eftir 
að hafa verið skilin eftir á hótel-
herbergi foreldra sinna á meðan þau 
snæddu kvöldverð.

21.45 Shattered (3:13).

22.35 In Plain Sight (1:13) (e)

23.20 The Bridge (1:13) (e)

00.10 Last Comic Standing 
(6:12) (e)

01.10 The Real L Word: Los 
Angeles (7:9) (e)

01.55 CSI: Miami (22:24) (e)

02.40 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2

11.30 Sorry I‘ve Got No Head

12.00 Nágrannar

12.20 Nágrannar

12.40 Nágrannar

13.00 Nágrannar

13.20 Nágrannar

13.45 Mad Men (12:13)

14.35 America‘s Got Talent 
(6:32)

15.20 The Ex List (12:13)

16.05 Amazing Race (8:12)

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.10 Frasier (22:24)

19.35 Ramsay‘s Kitchen Night-
mares (2:4)

20.25 The Whole Truth (3:13) 
Nýtt og spennandi lögfræðidrama. 

21.10 Rizzoli & Isles (9:10) 
Spennandi glæpaþáttaröð um leyni-
lögreglukonuna Jane Rizzoli og lækn-
inn Mauru Isles sem eru afar ólík-
ar en góðar vinkonur. Jane er eini 
kvenleynilögreglumaðurinn í morð-
deild Boston og er hörð í horn að 
taka og mikill töffari. Maura er hins 
vegar afar róleg og líður best á rann-
sóknarstofu sinni meðal þeirra látnu. 
Saman leysa þær hættulegar morð-
gátur í Boston.

21.55 Damages (8:13) Þriðja 
þáttaröðin með Glenn Close og 
Rose Byrne í aðalhlutverki. Lögfræð-
ingurinn Patty Hewes lætur ekkert 
stöðva sig og heldur upp óbreyttum 
hætti við að verja misjafna einstak-
linga á meðan Ellen Parsons er farin 
að vinna fyrir saksóknara. Hún flæk-
ist þó í þó í mál Patty og spenn-
an eykst þegar náinn samstarfsfélagi 
þeirra finnst myrtur.
22.40 60 mínútur
23.25 Daily Show: Global 
Edition
23.50 Fairly Legal (5:10)
00.35 Nikita (16:22)
01.20 Saving Grace (14:14)
02.05 The Closer (11:15)
02.50 Undercovers (9:13)
03.35 The Storm
05.00 The Whole Truth (3:13)
05.45 Fréttir

08.40 The Wedding Singer

10.15 Top Secret

12.00 Shark Bait

14.00 The Wedding Singer

16.00 Top Secret

18.00 Shark Bait

20.00 The Curious Case of 
Benjamin Button

22.40 Billy Bathgate

00.25 Even Money

02.15 The Dead One

04.00 Billy Bathgate

06.00 Glastonbury

17.35 Bold and the Beautiful

17.55 Bold and the Beautiful

18.15 Bold and the Beautiful

18.35 Bold and the Beautiful

18.55 Bold and the Beautiful

19.15 Ísland í dag - helgar-
úrval Hröð og skemmtileg saman-
tekt með því helsta sem boðið var 
upp á í Íslandi í dag í vikunni sem 
er að líða.

19.40 Sorry I‘ve Got No Head 
Stórskemmtilegir þættir þar sem 
margir af þekktustu grínurum Breta 
fara á kostum í hlutverkum ýmissa 
kynlegra karaktera eins og Ross sem 
er eini nemandinn í skólanum sínum 
og vígalegu víkingarnir sem eru 
hræddir við nánast allt.

20.15 So You Think You Can 
Dance (6:23) 

21.45 So You Think You Can 
Dance (7:23) 

22.30 Sex and the City (7:18) 
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina eft-
irminnilegustu og skemmtilegustu 
þáttaröð síðari tíma. 

23.00 Sex and the City (11:20)

23.30 ET Weekend

00.15 Sjáðu

00.40 Sorry I‘ve Got No Head

01.10 Fréttir Stöðvar 2 

01.55 Tónlistarmyndbönd frá 

11.30 Bretland Bein útsend-
ing frá kappakstrinum á Silverstone-
brautinni í Bretlandi.

14.00 F1: Við endamarkið

14.30 High 1 Open

17.00 Sterkasti maður Íslands

17.45 Eiður Smári Guðjohnsen 
Að þessu sinni er það Eiður Smári 
Guðjohnsen, leikmaður Barcelona 
á Spáni. 

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

19.35 Bretland Útsending frá 
kappakstrinum á Silverstone-braut-
inni í Bretlandi.

21.35 F1: Við endamarkið

22.05 High 1 Open Útsending frá 
lokadegi á High 1 Open golfmótinu 
sem er liður í OneAsia-mótaröð-
inni. Þetta er sjötta mótið í OneAsia 
mótaröðinni í ár.

15.20 Brasilía - Paragvæ Út-
sending frá leik Brasilíu og Paragvæ í 
Copa America 2011.

17.05 Venesúela - Ekvador Út-
sending frá leik Venesúela og Ekva-
dor í Copa America 2011. Liðin eru í 
B-riðli ásamt Brasilíu og Paragvæ.

18.50 Kólumbía - Bólivía Bein 
útsending frá leik Kólumbíu og Bóli-
víu í Copa America 2011. Liðin eru í 
A-riðli ásamt Argentínu og Kostaríka.

21.00 PL Classic Matches: 
Liverpool - Manchester Utd, 
2000 

21.30 Premier League World 
Áhugaverður þáttur þar sem enska 
úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum 
ýmsu óvæntu og skemmtilegum 
hliðum.

22.00 Peter Schmeichel Einn 
besti markvörður veraldar fra upphafi 
verður kynntur til sögunnar að þessu 
sinni. Peter Schmeichel, danska 
tröllið, gerði garðinn frægann með 
Manchester Utd og þykir einn besti 
markvörður heims fyrr og siðar.

22.30 Kólumbía - Bólivía Út-
sending frá leik Kólumbíu og Bólivíu 
í Copa America 2011.

07.05 Minnenas television 08.05 
Disneydags 09.00 En sång om glädje 
09.25 Svaleskär 09.55 Rapport 10.00 
Utvandrarna 10.50 Fairly Legal 11.30 
Skyll inte på mig 12.00 Skyll inte på 
mig 12.30 Sommarkväll 13.30 Hipp 
Hipp 14.00 Rapport 14.05 Jämna plå-
gor 14.35 Semester, semester, semes-
ter 14.55 Speedway-VM 2011 15.55 
Sportnytt 16.00 Rapport 16.10 Det goda 
livet 17.00 Sportspegeln 17.30 Rapport 
18.00 Taube på Gröna Lund i 50 år 
19.00 Från Lark Rise till Candleford 20.00 
Sommarpratarna

19.00 Fiskikóngurinn 

19.30 Bubbi og Lobbi

20.00 Hrafnaþing

21.00 Einar Kristinn og sjávar-
útvegur

21.30 Kolgeitin

22.00 Hrafnaþing

23.00 Motoring

23.30 Eitt fjall á viku

Dagskrá ÍNN er endurtek-
in um helgar og allan sólar-
hringinn 

06.25 Ei reise over Island 06.55 
Uventet besok 07.25 I sørhellinga 07.55 
Sommeråpent 08.40 Sommeråpent 
09.25 Kos og kaos 09.55 Et løp for 
livet 10.25 Skjergardsmat 10.55 Fotball 
12.55 Folk 13.25 Ut i nærturen 13.40 
Håkon Håkonsen 15.10 Toralv Maurstad 
- med teater i blodet 16.10 Ingen grenser 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Friidrett 19.00 
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 
19.30 Kriminalsjef Foyle 21.00 Kveldsnytt 
21.15 Damenes detektivbyrå nr. 1 22.10 
Babyen frå Gatwick 23.10 På veg til 
Malung

Spennandi lögfræðidrama 
úr smiðju Jerry Bruckheimer 
þar sem áhorfandinn fær að 
fylgjast með sakamáli bæði 
frá sjónarhorni saksóknara 
og verjanda sakborningsins. 
Þegar vinsæll dómari er 
sakaður um morð fær hann 
Jimmy Brogan til að verja 
sig. Í ljós kemur að málið 
gæti tengst símahlerun á 
eiturlyfjasala sem dómarinn 
veitti leyfi fyrir.

STÖÐ 2 KL. 20.25

The Whole Truth

Faxafeni 5, Reykjavik 
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

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

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

> Pierce Brosnan
„Þegar fólk trúir ekki á þig verður 
þú að hafa trú á sjálfum þér.”
Pierce Brosnan fer með aðal-
hutverk í kvikmyndinni 
Seraphim Falls, sem fjallar 
um fimm menn sem hefja 
grimman eltingarleik við 
mann að nafni Gideon að 
beiðni Carvers ofursta og er 
sýnd á Stöð 2 kl. 22.20.

21.00 Helginn Helginn er þáttur þar sem 
Helgi Hrafn og Helgi Steinar setjast í sófann 
og ræða um fréttir og efni af netinu. Þeir fá 
til sín gesti, prufa nýjustu tækni og ræða um 
það sem gengur og gerist að hverju sinni.

20.00 Hrafnaþing

21.00 Græðlingur

21.30 Svartar tungur

22.00 Gestagangur hjá Randveri

22.30 Veiðisumarið

23.00 Fiskikóngurinn 

23.30 Bubbi og Lobbi

00.00 Hrafnaþing

Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn 

08.00 Morgunstundin okkar

10.20 Með okkar augum (1:6) (e)

10.30 Að duga eða drepast (31:31) (e)

11.30 Leiðarljós (e)

12.10 Demantamót í frjálsum 
íþróttum

14.10 Golf á Íslandi (3:14) (e)

14.40 Mörk vikunnar (e)

15.05 Ástin grípur unglinginn (9:10)

15.50 HM kvenna í fótbolta

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Friðþjófur forvitni (9:10)

18.23 Eyjan (9:18) (Øen) (e)

18.46 Frumskógarlíf (9:13) (Jungle Beat)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Popppunktur (Jónas Sig & Ritvélar 
framtíðarinnar - Morðingjarnir)

20.45 Glundroðakenningin (Chaos 
Theory) Líf tímastjórnunarráðgjafa tekur 
óvænta stefnu þegar örlögin neyða hann til 
þess að velta fyrir sér eðli ástar og fyrirgefn-
ingar. Leikstjóri er Marcos Siega og meðal 
leikenda eru Ryan Reynolds, Emily Mortimer 
og Stuart Townsend.

22.15 Sveðjan (Sling Blade) Einfeldningur 
sem verið hefur á geðsjúkrahúsi í 20 ár eftir 
að hann myrti móður sína og ástmann henn-
ar er látinn laus og hefur nýtt líf í smábæ. At-
riði í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.

00.30 Lífs eða liðin (Over Her Dead 
Body) (e)

02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Legally Blonde
10.00 A Fish Called Wanda
12.00 Unstable Fables: 3 Pigs & a Baby
14.00 Legally Blonde
16.00 A Fish Called Wanda
18.00 Unstable Fables: 3 Pigs & a Baby
20.00 Dirty Rotten Scoundrels
22.00 Prom Night
00.00 Disaster!
02.00 Cake: A Wedding Story
04.00 Prom Night

07.00 Barnatími Stöðvar 2

12.00 Bold and the Beautiful

12.20 Bold and the Beautiful

12.40 Bold and the Beautiful

13.00 Bold and the Beautiful

13.20 Bold and the Beautiful

13.40 So you think You Can Dance 
(6:23)

15.05 So you think You Can Dance 
(7:23)

15.50 Grillskóli Jóa Fel (4:6)

16.25 Gossip Girl (21:22)

17.10 ET Weekend

17.55 Sjáðu

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval

19.29 Veður 

19.35 America‘s Got Talent (6:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Keppendur eru af öllum 
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn 
misjafnir og keppendur eru margir. 

20.20 Seven Pounds Falleg mynd með 
Will Smith, Rosario Dawson og Woody 
Harrelson í aðalhlutverkum. Ungur verkfræð-
ingur leggur í ótrúlegt ferðalag til að breyta 
og bæta líf sjö ókunnugra manneskna.

22.20 Seraphim Falls Spennandi og 
dramatísk mynd með stórleikurunum Liam 
Neeson og Pierce Brosnan í aðalhlutverkum.

00.10 The Love Guru Skrautleg gaman-
mynd með meistara Mike Myers úr Austin 
Powers og Wayne‘s World myndunum. Að 
þessu sinni bregður Myers sér í hlutverk 
Pitka, Bandaríkjamanns sem var upp í Ind-
landi meðal gúrúa. Hann ákveður nú að 
snúa aftur til heimalandsins með það að 
markmiði að hasla sér völl í hinum gjöfula 
sjálfshjálparbransa.

01.35 Comeback Season Rómantísk 
gamanmynd um giftan mann sem reynir að 
heilla konuna sína aftur eftir framhjáhald og 
fær unga fótboltastjörnu til liðs við sig.

03.10 The Happening

04.40 ET Weekend

05.20 Grillskóli Jóa Fel (4:6)

05.55 Fréttir

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.45 Rachael Ray (e)

12.25 Rachael Ray (e)

13.10 Rachael Ray (e)

13.55 Real Housewives of Orange 
County (1:17) (e)

14.40 Dynasty (7:28) (e)

15.25 High School Reunion (8:8) (e)

16.10 My Generation (2:13) (e)

17.00 One Tree Hill (10:22) (e)

17.45 Psych (12:16) (e)

18.30 The Bachelor (11:11) (e)

20.00 Last Comic Standing (6:12)

21.00 Rocky Balboa Þetta er síðasta kvik-
myndin um ítalska folann Rocky Balboa. 
Mikið vatn er runnið til sjávar hjá hnefaleika-
manninum goðsagnakennda. 

22.45 Trauma (e) Hörkuspennandi 
sálfræðitryllir. Ben vaknar úr dái eftir bílslys 
og veröldin hrynur þegar hann fréttir að eig-
inkona hans Elisa hafi látist í slysinu. 

00.20 Shattered (2:13) (e)

01.10 Smash Cuts (12:52)

01.35 The Real L Word: Los Angeles 
(7:9) (e)

02.20 Whose Line Is It Anyway? 
(22:39) (e)

02.45 High School Reunion (8:8) (e)

03.30 The Real Housewives of 
Orange County (12:12) (e)

04.15 Million Dollar Listing (4:6) (e)

05.00 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

07.25 Golfing World

08.15 John Deere Classic (2:4)

11.15 Golfing World

12.05 Inside the PGA Tour (27:42)

12.30 The Scottish Open (1:2)

16.30 John Deere Classic (2:4)

19.00 John Deere Classic (3:4)

22.00 LPGA Highlights (10:20)

23.20 Inside the PGA Tour (27:42)

23.45 ESPN America

16.00 Nágrannar

16.20 Nágrannar

16.40 Nágrannar

17.00 Nágrannar

17.25 Nágrannar

17.50 Ally McBeal (12:22)

18.35 Gilmore Girls (10:22)

19.20 Cold Case (2:23)

20.05 Office (4:6) 

20.40 Grillskóli Jóa Fel (4:6) Jói Fel snýr 
aftur í glænýrri þáttaröð þar sem hann kenn-
ir okkur réttu handtökin og sýnir okkur að 
vel megi grilla annað og meira en bara kjöt-
sneiðar, hamborgara og pylsur.

21.15 Glee (10:22)  

22.05 Ally McBeal (12:22)

22.50 Gilmore Girls (10:22)

23.35 Cold Case (2:23)

00.20 Office (4:6)

00.50 Glee (10:22)

01.40 Sjáðu

02.10 Fréttir Stöðvar 2 

02.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

08.55 Formúla 1 - Æfingar

10.00 Veiðiperlur Flottur þáttur þar sem 
farið er ofan í allt milli himins og jarðar 
sem tengist stangaveiði. Farið verður í veiði 
í öllum landshornum og landsþekktir gestir 
verða í sviðsljósinu.

10.35 N1 mótið Sýnt frá N1 mótinu á 
Akureyri þar sem knattspyrnustjörnur framtíð-
arinnar eru í aðalhlutverki. Það eru strákar í 5. 
flokki sem keppa á N1 mótinu.

11.15 F1: Föstudagur Hitað upp fyrir 
komandi keppni í Formúlu 1 kappakstrinum. 
Gunnlaugur Rögnvaldsson skoðar undirbún-
ing liðanna fyrir kappaksturinn.

11.45 Formúla 1 2011 - Tímataka

13.20 High 1 Open

15.50 Spænski boltinn: Barcelona - 
Hercules

17.35 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Sporting

19.20 Formúla 1 2011 - Tímataka Út-
sending frá tímatökunni fyrir kappaksturinn á 
Silverstone-brautinni í Bretlandi.

20.55 High 1 Open Útsending frá fyrri 
keppnisdegi á High 1 Open í Suður-Kóreu. 
Þetta er sjötta mótið í OneAsia mótaröðinni.

23.25 Box - Vitali Klitschko - 
Shannon Briggs

13.30 Premier League World Áhuga-
verður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð.

14.00 Maradona 2

14.25 Season Highlights 1999/2000 
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í 
hröðum og skemmtilegum þætti.

15.20 Perú - Mexikó Útsending frá leik 
Perú og Mexíkó í Copa America 2011.

17.05 Úrugvæ - Chile Útsending frá leik 
Úrúgvæ og Chile í Copa America 2011.

18.50 Brasilía - Paragvæ Bein útsend-
ing frá leik Brasilíu og Paragvæ í Copa Amer-
ica 2011. Liðin eru í B-riðli ásamt Venesúela 
og Ekvador.

21.20 Venesúela - Ekvador Bein út-
sending frá leik Venesúela og Ekvador í 
Copa America 2011. Liðin eru í B-riðli ásamt 
Brasilíu og Paragvæ.

23.25 Brasilía - Paragvæ

Munið þið eftir sumrinu 2007? Það er sem mig minni að 
þá hafi landinn verið í allþéttum fílíng, spriklandi hress í 
samtímanum en gjóandi gráðugum augum til framtíðar, rall-
hálfur og tanaður. Þá var þjóðin ung og saklaus. Fyrir sumum 
var sumarið 2007 sólríkt frí úti á landi eða úti í löndum; fyrir 
öðrum var það tími síhækkandi verðbréfa. Fyrir mér var það 
sumarið þegar Copa America, Suður-Ameríkukeppnin í 
fótbolta, réði ríkjum í sjónvarpinu.

Leo Messi varð tvítugur það sumar og var þá þegar orðinn 
besti fótboltamaður í heimi. Miðvallarhershöfðinginn Juan 
Roman Riquelme var á hátindi ferilsins og klæddist treyju 
númer tíu í argentínska landsliðinu, sem kókhausinn Diego 
Armando Maradona hafði gert ódauðlega tveimur áratugum 
fyrr. Frábært lið Argentínu hefði átt að vinna keppnina en 
sprakk á limminu í úrslitunum gegn Brasilíumönnum. Samt 
gerðist ég svo djarfur á þessari síðu að segja að Copa America 

2007 hefði verið „skemmtilegasta fótboltamót síðustu 25 ára” og 
hef ekki dregið þá fullyrðingu til baka enn.

Þess vegna er það með blendnum hug sem ég tjái mig 
hér á opinberum vettvangi um Copa America 2011, sem 
stendur nú einmitt sem hæst. Skemmst er frá því að segja 

að keppnin hefur verið hundleiðinleg og ólíkleg til að lifa 
lengi í minningunni. Mörk virðast hafa verið bönnuð og 
leikgleðin er takmörkuð. Það er helst Síle, eða Chile eins 

og landið hét þar til fyrir skömmu, sem hefur sýnt einhvern 
lit en leikmenn liðsins spila af þvílíkum þrótti að mig grunar að 
þeir taki téðan Diego Maradona sér til fyrirmyndar í fleiru en 
bara fótboltanum. Argentínumenn hafa leikið tvo leiki og gert tvö 
markalaus jafntefli en eru ekki dottnir út og Leo Messi á alveg að 
geta spilað fótbolta. Ég ætla að gefa þeim séns en ef þriðja marka-
lausa jafnteflið verður í leik Argentínu og Kostaríku (eða Costa Rica) 
á mánudagskvöldið er ég farinn út í sumarið.

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON LIFIR ENN Í VON UM FRÆGÐARVERK Í FJARLÆGRI ÁLFU

Sárt ert þú leikinn Sámur fóstri
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Grillbrauð með gráðaosti

1/2 stk gráðaostur2
1 kúla mozzarella ostur eða einn poki litlar kúlur
Ferskt rósmarín (1-2 greinar)
1/2 poki valhnetur2
1 blaðlaukur
2 msk púðursykur
Olía/smjör

Ristið valhnetur á þurri pönnu. Skerið blaðlauk í sneiðar og 
steikja upp úr olíu og smjöri, bætið við púðursykri þegar hann 
hefur brúnast aðeins. Látið standa smá stund á pönnunni í
sykrinum. Myljið gráðaost og skerið mozzarella ostinn í þunnar 
sneiðar.

Takið grillbrauðið úr kæli og setjið útflatt á bökunarpappírnum á 
meðalheitt grillið. Þegar deigið hefur lyft sér heilmikið myndast 
bólur. Snúið brauðinu við í heilu lagi þegar neðri brúnin er orðin 
gullinbrún og fjarlægið pappírinn (allt í lagi þó að pappírinn 
brenni). Lækkið hitann og setjið blaðlauksfyllinguna á brauðið
og dreifið því næst ostinum jafnt yfir. Lokið grillinu og látið
ostinn bráðna. Fylgist samt vel með að neðri hliðinn brenni ekki. 
Skerið í litla bita og berið fram.

www.godgaeti.is

Grillbrauðið frá Wewalka er 
frábært eitt og sér, sem forréttur 
eða bara með grillmatnum.

3.-5. JÚNÍ Grindavík           
10.-11. JÚNÍ  Selfoss  
17.-18. JÚNÍ  Hrafnseyri
24.-25. JÚNÍ Garður 
1.-2. JÚLÍ  Sauðárkrókur
8.-9. JÚLÍ  Borgarnes
15.-16. JÚLÍ  Flúðir
22.-23. JÚLÍ Fáskrúðsfjörður     
5.-6. ÁGÚST Dalvík
12.-13. ÁGÚST Hveragerði
20. ÁGÚST Reykjavík
26.-28. ÁGÚST Skaftahlíð

BYLGJULESTIN Í SUMAR

 VIÐ VERÐUM
Í BORGARNESI
UM HELGINA

VIÐ
Í BO
UMMUM

 
Í

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ HEMMI GUNN OG SVANSÍ
Á laugardaginn verður Ævintýraeyjan með Hemma Gunn og 
Svansí á Bylgjunni. Boðið verður upp á frábær tónlistaratriði 
og uppákomur fyrir alla fjölskylduna.

Vertu með Bylgjunni og Olís um helgina.

BYLGJULESTIN ÞAKKAR Skagfirðingum frábærar 
móttökur um síðustu helgi. Nú um helgina verður 
Bylgjulestin í Borgarnesi.

Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

08.10 Inspector Lynley Mysteries 08.55 Inspector 
Lynley Mysteries 09.40 ‚Allo ‚Allo! 10.05 ‚Allo 
‚Allo! 10.30 ‚Allo ‚Allo! 10.55 ‚Allo ‚Allo! 11.20 ‚Allo 
‚Allo! 11.45 My Family 12.15 My Family 12.45 My 
Family 13.15 Top Gear 14.05 Top Gear 15.00 Top 
Gear 15.50 Top Gear 16.40 New Tricks 17.30 
New Tricks 18.20 Inspector Lynley Mysteries 19.10 
Inspector Lynley Mysteries 20.00 Silent Witness 
20.50 Silent Witness 21.40 Top Gear 22.30 Top 
Gear 23.25 Top Gear 00.15 Top Gear 01.05 New 
Tricks 01.55 New Tricks

11.30 Jamie Olivers Amerika 12.20 
Grænsekontrollen 13.05 Quiz og Kærlighed 14.05 
Mord på hjernen 15.40 Før søndagen 15.50 
Hammerslag Sommermix 16.20 Held og Lotto 
16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt 
17.05 Bag om Menneskets planet 17.20 Geniale 
dyr 17.45 Aftentour 2011 18.10 Merlin 18.55 
Sherlock Holmes: Den adelige ungkarl 20.40 Erin 
Brockovich 22.45 Murphy, dit hjerte er i fare 04.00 
Noddy 04.10 Fandango med Chapper og Sokke 
04.40 Kasper & Lise 04.50 Zoe Kezako

09.55 George Michael på scenen i London 10.55 
Frå Lark Rise til Candleford 11.45 Ansikt til ansikt 
12.15 På veg til Malung 12.45 Brua til Terabithia 
14.20 Synkronsvømming for herrer 15.20 
Herskapelig redningsaksjon 16.10 Det fantastiske 
livet 17.00 Dagsrevyen 17.30 Lotto-trekning 17.40 
Etter at du dro 18.10 Toralv Maurstad - med teater 
i blodet 19.10 Nye triks 20.00 Babyen frå Gatwick 
21.00 Kveldsnytt 21.15 Catch a Fire 22.50 Elvis - 
store øyeblikk 23.45 Dansefot jukeboks m/chat

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Sjö 
dagar sælir 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna 
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Risar falla 14.00 Hefðarkettir og ræsisrottur 
14.40 Útvarpsperlur: Landið í þér 15.25 Með 
laugardagskaffinu 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Í 
boði náttúrunnar 17.05 Húslestrar á Listahátíð 
2011 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Ekkert liggur á: Þemakvöld útvarps-
ins - Kaupmannahöfn 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

10.00 Sommarpratarna 11.00 Dox 12.35 Fairly 
Legal 13.15 Undercover Boss 14.00 Rapport 
14.05 Skrotliv 14.15 Friluftsliv 14.25 Allsång på 
Skansen 15.25 Möte med Emma Jangestig 15.50 
Helgmålsringning 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 
16.15 Utvandrarna 17.05 En sång om glädje 17.30 
Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Sommarkväll 19.00 
Fairly Legal 19.40 Hipp Hipp 20.10 Rapport 20.15 
Queen 21.45 Sommarmord 22.15 Hetta 00.20 
Rapport 00.25 Nilecity 105,6 00.55 Black angels 
01.45 Rapport

Toppmynd með Will Smith í aðal-
hlutverki. Hann leikur mann sem 
leitar uppi sjö góðar manneskjur 
og reynir að bæta eða bjarga lífi 
þeirra.

STÖÐ 2 KL. 20.20

Seven Pounds
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Nafn: Eysteinn Sigurðarson

Aldur: 20 ára.
Starf: Rödd 
sannleikans í 
Villta Vestrinu á 
FM957.
Fjölskylda: Hún 
er stór og flókin.
Foreldrar: 
Sigurður Böðvars-
son læknir og 
Anna Kristín Ólafsdóttir stjórnsýslu-
fræðingur.
Búseta: Hótel Mamma í Vestur-
bænum.
Stjörnumerki: Bogmaður.

Eysteinn Sigurðarson er einn af 
þáttastjórnendum Vilta Vestursins á FM 
957 alla virka morgna frá kl. 7-9.

„Charlie Murphy er mjög fyndinn 
sögumaður,“ segir Berang Sha-
hrokni, verkefnastjóri hjá sænska 
afþreyingarfyrirtækinu Absimilis 
Entertainment.

Absimilis stendur fyrir komu 
grínistans Charlie Murphy til 
landsins, en hann treður upp í 
Hörpu laugardaginn 1. október. 
Murphy er stóri bróðir leikarans 
Eddie Murphy og var í fylgdarliði 
hans á árum áður. 

Shahrokni sér um uppistands-
sýningar víða um Evrópu og hefur 
áður flutt grínista til Íslands. 
Hann var í föruneyti Pablo Franc-
isco þegar hann tróð upp í Reykja-
vík í október á síðasta ári og segist 
hafa fundið fyrir miklum áhuga á 
bandarísku gríni hér á landi. „Mér 

fannst því góð hugmynd að flytja 
fleiri grínista til Íslands,“ segir 
hann og bætir við að hann hafi í 
hyggju að flytja inn stór nöfn til 
Íslands í framtíðinni. 

Margir muna eftir Charlie 
Murphy úr gr ínþát tunum 
Chappelle Show, sem sýndir voru 
á Skjá einum fyrir nokkrum árum. 
Þar sagði hann meðal annars 
óborganlegar sannar sögur af tím-
anum í fylgdarliði bróður síns. Á 
meðal þeirra sem voru fyrirferðar-
miklir í sögunum voru tónlistar-
mennirnir Rick James og Prince. 
Shahrokni segir Murphy vera ein-
stakan sögumann og að sá hæfi-
leiki leyni sér ekki í uppistandinu. 
„Sýningin hans er ólík sýningum 
annarra grínista. Hún er mjög 

lík þáttunum E! True Hollywood 
Stories, en bara miklu fyndnari.“

Shahrokni segir að Ísland sé nú 
komið aftur á kortið hjá fyrirtæki 
hans, eftir óvissu sem skapaðist 
meðal annars í kjölfar efnahags-
hrunsins. Þá segir hann tónlist-
ar- og ráðstefnuhúsið Hörpu hafa 
mikið að segja og að loksins sé 
kominn salur sem henti fullkom-
lega fyrir sýningar sem þessar. 
„Hingað til hefur ekki verið tón-
leikasalur í Reykjavík. Það hafa 
ekki verið margir salir sem virka 
fyrir listamennina okkar,“ segir 
hann. „Harpa er akkúrat það sem 
Reykjavík þarf á að halda, en ég 
vildi að þar væri líka fimm eða sex 
þúsund manna salur.“ 

 atlifannar@frettabladid.is

BERANG SHAHROKNI: LOKSINS KOMINN SALUR UNDIR GRÍNIÐ Á ÍSLANDI

Charlie Murphy segir 
sannar sögur í Hörpu

BRÆÐUR Charlie Murphy, til hægri á myndinni, ásamt litla bróður, leikaranum Eddie Murphy. NORDICPHOTOS/GETTY

„Við unnum smá verkefni með honum um dag-
inn og það var alveg rosalega gaman, hann er 
algjör snillingur. Hann verður alveg pottþétt 
hluti af plötunni,“ segir Georg Holm, bassa-
leikari Sigur Rósar. 

Tónskáldið Daníel Bjarnason mun vinna 
með Sigur Rós á næstu plötu sveitarinnar. 
Bassaleikarinn segir meðlimi sveitarinnar 
hafa klárað nokkra grunna að lögum en vildi 
ekki staðfesta neinar tölur í þeim efnum. 
Fréttablaðið hafði heyrt tölunni níu fleygt 
fram. „Þau gætu verið fleiri og þau gætu verið 
færri,“ segir Georg en hann var staddur í 
Tyrklandi í fríi þegar Fréttablaðið náði tali af 
honum.

Sigur Rós hefur legið í dvala í dágóðan 
tíma enda var söngvarinn þeirra, Jón Þór 

Birgisson, að einbeita sér að sólóferli sínum. 
Georg viðurkennir að fríið hafi gert þeim gott. 
„Það var fínt að gera ekkert tónlistartengt í 
smá tíma, bara anda og hafa gaman.“ Alvara 
lífsins tekur hins vegar við í þarnæstu viku 
þegar vinna hefst að nýju. Bassaleikarinn vildi 
ekki gefa upp neina nákvæma dagsetningu á 
útgáfu þótt umboðsmennirnir væru eflaust til-
búnir með þær.  Og hann boðar nýja tíma hjá 
Sigur Rós. „Platan verður full af leikgleði eins 
og á þeirri síðustu en við erum að feta nýjar 
slóðir, jafnvel aðrar slóðir en við höfum nokk-
urn tímann fetað.“  - fgg

NÝR SAMSTARFSFÉLAGI Tónskáldið Daníel Bjarnason 
vinnur með Sigur Rós á næstu plötu sveitarinnar. 
Georg Holm lýsir honum sem snillingi.

„Ég hef lengi verið að spá og spekúlera í þessum hlut-
um og langað til að gera eitthvað þessu líkt. Ég  datt 
í algjöran lukkupott þegar ég fann þennan bíl,“ segir 
Guðfinnur Karlsson, athafnamaður með meiru en oft-
ast kenndur við Prikið. Á næstunni mega höfuðborg-
arbúar búast við því að sjá einstakt farartæki á götum 
bæjarins. Hamborgarastað á hjólum, innblásinn af 
rokki og róli eins og nafnið gefur til kynna; Rokk Inn. 
Finni er kominn með leyfi fyrir bílnum á Geirsgö-
tuplani, ætlar að færa út kvíarnar enn frekar og 
hyggst jafnframt herja á afmæli og aðrar veislur. 

„Þetta er mjög einfalt, bara grillaður hamborg-
ari og kók,“ segir Finni. Og hamborgararnir 
bera engin venjuleg nöfn heldur eru kenndir við 
alvöru rokkgoð og hljómsveitir; Axl Rose, Led 
Zeppelin og Frank Zappa svo einhverjir séu 
nefndir.

Eins og myndirnar gefa til kynna hefur 
Finni lagt mikla vinnu í að endur-
byggja bílinn og hann er þessa 
dagana að koma fyrir borðum í 
honum. Með honum fylgir síðan 
hoppukastali sem athafnamaður-
inn er að panta frá Kína og hann 
verður auðvitað í stíl við allt 
annað, í hamborgaralíki.  - fgg

Rokkhamborgarar á hjólum

ÓTRÚLEGUR VIÐSNÚNINGUR Þegar Finni 
fann bílinn var greinilegt að hann 

þurfti að leggja mikla vinnu í hann. 
Það hefur hann nú gert og bíllinn 
lítur svona út í dag. Hann á þó 
enn eftir að leggja lokahöndina 
á meistaraverkið áður en það 
sigrar heiminn.

Sumarlokun

Skrifstofa VM verður lokuð vegna  
sumarleyfa 18. júlí – 2. ágúst.

Umsóknir í sjúkra- og fræðslusjóð sem greiða 
á 29. júlí, þurfa að berast fyrir 15. júlí.

Sími umsjónarmanns 

orlofshúsa er 693-1333. 

Hún svarar eingöngu fyrir-

spurnum vegna orlofshúsa.

VM-FÉLAG VÉLSTJÓRA OG MÁLMTÆKNIMANNA 
Stórhöfða 25   -   110 Reykjavík   -   575 9800   -   www.vm.is

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir meiri virkni meira úrval

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir, 
ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um veiði, hvort heldur 
sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og nýttu þér 
allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.

Daníel Bjarnason á næstu plötu Sigur Rósar
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

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

50 umsækjendur
Það er greinilegt að margir renna 
hýru auga til stöðu dagskrárstjóra 
á Skjá einum þessa dagana. Alls 
hafa um fimmtíu umsóknir borist 
sjónvarpsstöðinni um starfið á 
síðustu dögum. Kristjana Thors 
Brynjólfsdóttir hefur gegnt starfi 
dagskrárstjóra undanfarið en 
sagði starfi sínu lausu í vor, þar 
sem hún hyggst flytja á erlenda 
grund og freista 
gæfunnar 
þar. For-
svarsmenn 
Skjás eins 
stefna á 
að vera 
búnir að 
ráða í stöðu 
dagskrár-
stjóra í lok 
þessa 
mán-
aðar.

Sérkennilegt nafn
Á tímum útrásarvíkinga og 
góðærisins dúkkuðu oft upp 
eignarhaldsfyrirtæki með furðuleg 
nöfn. Beeteebee Ltd. og 7 
hægri voru fyrirtæki sem vöktu 
töluverða athygli og nú virðist 
þessi sérkennilega tíska vera að 
snúa aftur. Þannig hafa fjárfest-
arnir Andri Sveinsson og Heiðar 
Már Guðjónsson stofnað saman 
fyrirtæki til að halda utan um fjár-
festingastarfsemi sína. Fyrirtækið 
hefur varnarþing að Flókagötu 
63 í Reykjavík og heitir Svarta 
svipan ehf. Ekki liggur þó fyrir að 
svo stöddu hver það var sem átti 
hugmyndina 
að þessari 
áhuga-
verðu og 
óvenjulegu 
nafngift. 

 - fgg, áp 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Yfirburðir Fréttablaðsins 
á dagblaðamarkaði
staðfestir

Allt sem þú þarft

DV: 11% – Fréttatíminn: 49%éttatíminn: 49%
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29%

DV: 10% – Fréttatíminn: 37%

ALLT LANDIÐ
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Fréttablaðið og Morgunblaðið 
kemur út sex daga vikunnar, á 
meðan DV kemur út þrisvar í viku 
og  Fréttatíminn einu sinni.

Prentmiðlakönnun 
Capacent Gallup.
Janúar til mars 2011, meðallestur á 
tölublað 18–49 ára.

1 Milljónir sáu eldað á eldfjalli

2 Ísland fimmta dýrasta landið

3 Blaðamaður DV dæmdur fyrir 
meiðyrði 

4 Blaðamaður býst við 
gjaldþroti 

5 Látin laus strax í næstu viku
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