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NOREGUR „Fimm íslenskir prestar 
hafa ráðið sig til starfa í okkar bisk-
upsdæmi og við erum mjög ánægð 
með þá sem hafa komið,“ segir 
Steinar Skornedal starfsmannastjóri 
Niðaróssbiskupsdæmis í Noregi. 

Mikill skortur er á prestum í 
nyrðri héruðum Noregs og vantar 
um 50 til 60 presta til starfa. Norska 
kirkjan hefur beint sjónum sínum 
að kirkjunnar þjónum á Íslandi. 
Steinar kom síðastliðið haust til 
Íslands til að kynna starfsaðstæður 

í Noregi fyrir íslenskum prestum og 
guðfræðingum.

Arnaldur Bárðarson er einn 
þeirra presta sem sest hafa að í Nor-
egi. Hann gegnir nú starfi sóknar-
prests í bænum Hemne. Hann telur 
að um tíu íslenskir prestar starfi nú í 
Noregi. „Ég held að það komi bylgja 

af íslenskum guðfræðingum hingað. 
Atvinnumöguleikarnir fyrir þá eru 
litlir á Íslandi,“ segir hann.

Arnaldur segist hafa verið að 
brenna út í starfi á Íslandi.

„Félagsleg vandamál voru orðin 
svo mikil. Það var erfitt að taka á 
móti fólki á skrifstofunni og heyra 
sorgarsögur þeirra sem voru að 
missa vinnuna sína og húsin og áttu 
ekki fyrir mat,“ segir Arnaldur sem 
býst ekki við að snúa aftur heim.
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Fasteignasalan Torg er með á skrá fjögurra 
hæða sérhæð með bílskúr í Árbæ.

H æðin er skráð 127,5 fermetrar og bílskúrinn 
er 41 fermetri, í húsnæði við Krókavað 18 í 
Árbæ. 

Gengið er upp steyptar tröppur hægra megin við 
bílskúrinn upp á hæðina. Þar er komið upp á stórar 
svalir sem eru ofan á bílskúrnum. Þegar komið er inn úr forstofu er gengið inn í stórt 

alrými á hægri hönd. Eldhús er í alrými ásamt borð-
stofu, stofu og sjónvarpsholi. Þessum rýmum má raða 

upp eins og best hentar en borðstofan er hugsuð fyrir 
framan eldhúsið, stofan þar við hliðina út við glugga 
og sjónvarpshol næst herbergisganginum.

Baðherbergi er rúmgott með baðkari og sturtu-
klefa. Hjónaherbergi er inni á svefnherbergisgangi 
ásamt hinum herbergjunum, þvottahúsi og baðher-
bergi. Barnaherbergi eru tvö, bæði stór og rúmgóð. 
Þvottaherbergi er flísalagt með vinnuborði og vaski.

Bílskúr er 41 fermetri í heildina en honum má 
skipta niður í 32,3 fermetra bílskúr og 8,7 fermetra 
geymslu.

Hverfið er barnvænt og lítið um umferð. Stutt er í 
skóla og leikskóla frá eigninni.

Hæð og bílskúr á rólegum stað

Fasteignin stendur við Krókavað 18 í Árbæ. Þaðan er stutt í leikskóla, skóla og ýmsa þjónustu.

Inná www.landmark.is er hægt að panta verðmat eða setja í sölu. ...Og við höfum samband um hæl!Landmark fasteignasala - Þú hringir – við seljum!

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum um land allt. 
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Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum um land allt. 

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

Antique Annie Doll Pillow  heitir þessi púði eftir Thomaspaul. Hann er innblásinn af gömum postu-línsbrúðum og dúkkulísum og fæst í netversluninni www.2modern.com.

Bonito ehf. Friendtex Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Opnunartími:
mánud. -  föstud.  kl. 11:00 - 18:00   lokað á laugardögum

 ÚTSALA
    MIKIÐ ÚRVAL AF
FLOTTUM FATNAÐINÚ VALDAR FLÍKUR 2 FYRIR 1KÍKTU ÞAÐ BORGAR SIG

Gleðilegt grillsumar                      www.weber.is 

Elísabet Alma Svendsen stílisti eyðir sumardögum úti í garði þar sem hún grillar og ræktar kryddjurtir.

Skjólgóður blettur í 
miðbæ Reykjavíkur
Þ að er mikið skjól í garðinum og sól allan daginn þannig að á sólardögum reyni ég að vera eins mikið þar og ég get,“ segir Elísabet Alma Svendsen stílisti, en hún býr í miðbæ Reykjavíkur.Garðurinn er snotur bakgarður og Elísabet og fjölskylda hennar hafa nýlega hellulagt hluta af honum. Hún segist vera byrjuð að spreyta sig á ræktun kryddjurta.„Auk þess er ég með jarðarberjaplöntur í garðinum og rabar-bara en það má segja að við séum duglegust að grilla. Okkur líður mjög vel hér úti, drengurinn minn í göngugrindinni sinni og ég í kryddjurtapottunum.“  juliam@frettabladid.is

PRJÓNASUMAR 
52 uppskriftir á kríli, krakka, konur og karla

www.forlagid.is

Handbæ
kur o.fl. 6.-12.7.11
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Gráða & feta
ostateningar í olíu

Ég er kliiikkaður
í Cocoa Puffs!

Upplifir ævintýri
Elín Lovísa Elíasdóttir hefur 
lent í miklum ævintýrum í 
borginni Los Angeles.
fólk 22

Vítamínsprauta fyrir 
samfélagið
Miðstöð fræða og menn-
ingar undir merkjum sjálf-
bærrar þróunar verður ýtt 
úr vör á Húsavík í dag.
tímamót 12

UMHVERFISMÁL Regína Ásvaldsdótt-
ir, skrifstofustjóri borgarstjóra og 
nú staðgengill borgarstjóra, segir 
að sú hugmynd hafi verið rædd hjá 
borginni að sekta menn á staðnum 
fyrir slæma umgengni. Kostnað-
ur við að hreinsa Reykjavíkurborg 
hleypur á hundruðum milljóna 
króna á ári.

„Við höfum haft áhyggjur af því 
að kostnaðurinn við að hreinsa borg-
ina fari stöðugt hækkandi,“ segir 
Regína. „Umfangið hefur aukist 

en jafnframt höfum við þurft að 
skera niður svo vissulega hefur það 
verið rætt hvort við gætum farið út 
í eitthvað svipað og gerist annars 
staðar, til dæmis í Svíþjóð. Málið 
er ekki komið á neitt lokastig, það 
hefur til dæmis ekki verið kynnt í 
borgarráði.“ 

Samkvæmt nýrri lagabreytingu 
í Svíþjóð getur lögreglan sektað á 
staðnum hvern þann sem staðinn 
er að því að henda rusli á götuna. 
Sektin nemur 14.400 íslenskum 

krónum. Hér á landi er sóðaskapur 
sem þessi brot á lögreglusamþykkt 
Reykjavíkur og tekur lögreglan 
skýrslu af hverjum þeim sem hún 
stendur að verki. Það er síðan lög-
lærður fulltrúi lögreglunnar sem 
ákveður sektina en ef ekki er staðið 
í skilum fer málið fyrir dóm.

Fimm sinnum, það sem af er 
þessu ári, hefur lögreglan haft 
afskipti af mönnum fyrir sóðaskap 
sem er einu tilviki fleira en í fyrra.

 - jse

Kostnaður við hreinsun í Reykjavík hleypur á hundruðum milljóna:

Íhuga að sekta sóða í borginni 

Norska kirkjan á 
mannaveiðum hér
Sóknarprestur í Noregi býst við bylgju íslenskra presta þangað vegna atvinnu-
leysis. Skortur er á prestum þar og hefur norska kirkjan leitað guðfræðinga hér 
á landi. Álagið orðið mikið þar sem félagsleg vandamál hvíla þungt á prestum.

VÍÐA LÉTTSKÝJAÐ   á landinu í 
dag en þokubakkar með norður- 
og austurströndinni. Vindur hægur 
og hiti á bilinu 8-20 stig, hlýjast 
suðvestanlands.

VEÐUR 4
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RÍFANDI STEMNING Á NASA
Hljómsveitin Quarashi fær fjórar 
stjörnur fyrir lokatónleikana sína. 
fólk 16

skoðun  10

BJÖRGUN Áhöfn þyrlu Landhelgis-
gæslunnar fann um hálf níu leytið 
í gær feðga sem leitað hafði verið 
frá því seinnipart dags. Mennirn-
ir, faðir og tveir synir hans, ætl-
uðu í göngu í Klukkuskarði en svo 
virðist sem þeir hafi villst af leið. 

Mennirnir fundust í norðan-
verðum Hrútadal undir 
Hrútatindi, sem er í um þriggja 
kílómetra fjarlægð frá þeim stað 
þar sem bíllinn þeirra fannst. 
Mennirnir höfðu hins vegar 
gengið um tíu kílómetra leið 
þegar þeir fundust.  - kh

Áhöfn Gæslunnar á flugi:

Fundu feðga 
sem höfðu villst

ÚTI Í GEIMNUM Í alþjóðlegu geim-
stöðinni stilltu geimfarar sér upp til 
myndatöku.  NORDICPHOTOS/AFP

BANDARÍKIN, AP Verulega hefur 
fækkað í geimfarastéttinni síð-
ustu misserin, og enn mun geim-
förum fækka nú þegar Banda-
ríkin hætta alfarið notkun á 
geimskutlum.

„Þetta eru miklir umróta-
tímar og margir eiga erfitt með 
að sætta sig við óvissuna,“ segir 
Peggy Whitson, yfirgeimfari hjá 
bandarísku geimferðamiðstöð-
inni NASA.

Þar eru reyndar enn 60 geim-
farar að störfum, en stéttin má 
muna sinn fífil fegri því fyrir 
aðeins áratug voru þeir 149 
talsins.  - gb

Geimskutlur teknar úr notkun:

Ört fækkar í 
geimfarastétt

MÁLAÐ Í SÓLINNI Kristbergur Pétursson myndlistarmaður nýtti sér góða veðrið í Hafnarfirði í gær. 
Hann iðkaði list sína í Hellisgerði þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar þar að garði. Það viðrar vel til útiveru í 
dag, spáð er léttskýjuðu en sums staðar þokulofti norðaustan til. Hiti verður 12 til 20 stig, hlýjast í uppsveitum 
suðvestanlands.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sigurgangan stöðvuð
KR og Valur gerðu 
dramatískt jafntefli í 
toppslagnum í gærkvöldi.
sport 18
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Balkanika Restaurant

Kjúklinga shish kebab með hrís-
grjónum eða frönskum, salati, 
tahini-jógúrtsósu og pítubrauði.
Balkanika er fyrsti og eini veitinga-
staðurinn á Íslandi þar sem þú 
getur fengið ýmsa balkanska rétti.

HÓPKAUP.IS Í DAG

í krafti fjöldans

hópkaup.is

GILDIR Í 24 TÍMA

Kjúklinga shish kebab

890 kr.
1.990 kr.

Verð

55%
Afsláttur

1.100 kr.
Afsláttur í kr.

Sindri, er Gylfi að grilla í 
bændum?

„Hann er greinilega ekkert lamb að 
leika sér við.“

Landssamband sauðfjárbænda vill 
hækka viðmiðunarverð til bænda um 
25 prósent. Gylfi Arnbjörnsson, forseti 
ASÍ, mótmælir þessu harðlega og vill að 
neytendur sniðgangi lambakjöt. 

Hraðamyndavélar í göngum
Hraðamyndavélar í Bolungarvíkur-
göngum og Héðinsfjarðargöngum 
voru teknar í notkun á föstudaginn 
var. Uppsetningin er liður í umferð-
aröryggisáætlun stjórnvalda og er 
tilgangurinn sá að draga úr ökuhraða 
og fækka slysum.

SAMGÖNGUR

EGYPTALAND, AP Hosni Mubarak, 
sem hrökklaðist frá völdum í 
Egyptalandi snemma árs, var 
í gær sagður hafa fengið heila-
blóðfall og liggja í dái. 

Læknir hans bar þessar fregn-
ir til baka, sagði Mubarak hafa 
fengið blóðþrýstingsfall en sé að 
ná sér. Hann finni þó til svima. 
Það var lögmaður Mubaraks, 
Farid el-Deeb, sem áður hafði til-
kynnt að Mubarak væri í dái.

Mubarak hefur verið á sjúkra-
húsi síðan í apríl undir eftirliti 
lögreglu, þar sem hann var 
handtekinn sakaður um að bera 
ábyrgð á dauða fjölmargra 
mótmælenda. - gb

Lækni og lögmann greinir á:

Mubarak í dái 
eða með svima

HOSNI MUBARAK Hefur verið á sjúkra-
húsi síðan í apríl. NORDICPHOTOS/AFP

ÞÝSKALAND, AP Angela Merkel 
Þýskalandskanslari segir nú 
allt reynt til að koma í veg fyrir 
að fella þurfi niður eitthvað af 
skuldum gríska ríkisins. Hún úti-
lokar þó ekki lengur að til þess 
þurfi að koma.

Hún hefur verið gagnrýnd 
fyrir að standa stíf á því að 
Grikkir þurfi að greiða allar 
skuldirnar, en segir nú kannað 
hvort einhverjir lánardrottnar 
Grikkja bjóðist til að fella niður 
eitthvað af skuldum þeirra.

Helmut Kohl, fyrrverandi 
kanslari Þýskalands, segir að 
Merkel sé með einstrengings-
legri afstöðu sinni að eyðileggja 
það Evrópusamstarf, sem hann 
barðist alla tíð fyrir. - gb

Merkel Þýskalandskanslari:

Útilokar ekki 
skuldaafskriftir

ANGELA MERKEL Gagnrýnd fyrir ein-
strengingshátt gagnvart Grikkjum.

NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Fimm manns voru 
handteknir um eittleytið í fyrri-
nótt eftir að fólksbíl var velt í 
bílastæðahúsi við Höfðatún í 
Reykjavík. Að sögn lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu var bíll-
inn á hvolfi þegar komið var að 
og er hann talinn ónýtur. Ekki 
liggur fyrir hvernig tókst að velta 
bílnum.

Erfiðlega gekk að fá fimm-
menningana til að viðurkenna 
hver þeirra hafði ekið bílnum 
en þeir fóru í skýrslutöku hjá 
lögreglu í gærmorgun. - jhh

Lögreglan handtók fimm:

Veltu bíl í 
bílastæðahúsi

SÝRLAND, AP Fjöldi sýrlenskra her-
manna var sendur með þyrlum í 
gær til bæjarins al-Boukamal þar 
sem tugir hermanna höfðu gerst 
liðhlaupar og gengið til liðs við 
mótmælendur.

Mótmælendum gegn Bashar 
Assad Sýrlandsforseta fjölgar 
stöðugt þrátt fyrir æ harkalegri 
aðgerðir hers og lögreglu gegn 
mótmælendunum. 

Hundruð þúsunda héldu út 
á götur landsins á föstudag til 
að krefjast lýðræðisumbóta og 
afsagnar forsetans.  - gb

Mótmælendum fjölgar:

Tugir hlaupast 
úr Sýrlandsher

KENÍA, AP Tony Lake, yfirmaður Barnahjálpar 
Sameinuðu þjóðanna, segir að ástandið á 
þurrkasvæðunum í Afríku muni versna á 
næstu mánuðum. Fólk hefur ekki mat og 
engin uppskera er væntanleg til að bæta úr 
matarskortinum.

Hann segir að nú skipti öllu máli að útvega 
fjölskyldum aðstoð.

„Allt þetta fólk er á tæpasta vaði,“ segir 
hann, og tekur fram að ástandið nú megi 
rekja til nokkurra samverkandi þátta: 
þurrka, hærra verðs á matvælum og elds-
neyti, og langvinn stríðsátök í Sómalíu.

Þurrkarnir á þessum slóðum eru þeir 
verstu sem komið hafa í áratugi. Þúsundir 
manna hafa flúið ástandið í Sómalíu, þar sem 
ástandið er verst, yfir landamærin til Kenía 
og Eþíópíu, þar sem ástandið er einnig slæmt 
fyrir.

Uppskerubrestur hefur nú verið nokkur 
ár í röð vegna þurrkanna og búfénaði hefur 
fækkað verulega af sömu ástæðu.  - gb

Neyðin á þurrkasvæðunum í austanverðri Afríku eykst stöðugt:

Brýn þörf fyrir fjárhagsaðstoð

Á ÞURRKASVÆÐUM Í KENÍA Mæður með ungabörn leita aðstoðar í 
Turkana-héraði. NORDICPHOTOS/AFP

LANDBÚNAÐUR Miklir þurrkar víða 
í sveitum sunnanlands auk síðbú-
ins vorhrets í lok maí valda því að 
uppskera garðyrkjubænda verður 
tíu dögum til tveimur vikum síðar 
í ár en undafarin ár. 

„Í fyrra byrjuðum við að selja 
kartöflur í annarri viku júlí en 
það verður ekki fyrr en um næstu 
mánaðamót sem við getum byrjað 
núna,“ segir Sigurbjartur Pálsson, 
kartöflubóndi á Skarði í Þykkva-
bæ. 

Friðrik R. Friðriksson, ræktun-
arstjóri hjá Jöfra á Flúðum, tekur 
í sama streng en þar er rækt-
að kál í útigörðum. „Þetta hefur 
ekki skemmt neitt en gerir okkur 
samt lífið leitt því uppskeran er 
tíu dögum seinni nú og við höfum 
bara staðið í því að vökva dag og 
nótt,“ segir hann.

Sigurbjartur segist nú vonast 
eftir góðri tíð í júlí og ágúst svo 
uppskeran geti verið jafnmikil um 
sig og í fyrra. Uppskeran var góð í 
fyrra en þá uppskar Sigurbjartur 
350 til 400 tonn. „Ég setti niður í 
sambærilegt land núna þannig að 
ef allt gengur upp á þetta að vera 
svipað í ár en annars er kartöflu-
rækt eins og lottóið, maður legg-
ur undir á vorin og svo sér maður 
hvernig dettur úr pottinum á 
haustin,“ segir Sigurbjartur.

Spurður hvaða áhrif þessi 
seinkun hafi segir Friðrik. „Þetta 
styttir náttúrulega markaðstím-
ann. Kálið sem borðað var í síð-
ustu viku var ekki íslenskt kál.“ 
Hann segist nú vona að Kári verði 
ekki snemma á ferðinni svo að 
markaðstíminn styttist ekki líka 
í hinn endann.

Íslensk veðrátta virkar greini-
lega ekki eftir neinni jafnaðar-
reglu því örlítið austar unir Ólaf-
ur Eggertsson bóndi sér vel í 
vætutíðinni sem ríkt hefur undir 
Eyjafjallajökli. „Hér er ekki 
vandamál með þurrk það er frek-
ar allt of blautt,“ segir Ólafur. „Ég 
er satt að segja orðinn svolítið 
þreyttur á þessu, það gengur svo 

hægt hjá mér að heyja í þessari 
veðráttu. En ég hef svo sem ekki 
ástæðu til að kvarta, hér er korn 
og repja allt mjög fallegt, mikill 
heyfengur og túnin fallega græn.“ 
Hann segir það þekkt fyrirbæri 
að fjallaskúrir væti grund undir 
Eyjafjallajökli þegar þurrkar 
ríkja annars staðar á svæðinu. 
 jse@frettabladid.is

Þurrkar tefja upp-
skeru sunnanlands
Í venjulegu árferði væru kartöflur og kál farin að berast á borð landsmanna 
úr sunnlenskum sveitum. Þurrkar og vorhret valda því að svo er ekki enn í ár. 
Kartöflurækt er eins og lottóið, segir kartöflubóndi í Þykkvabænum.

ALLT Í BLÓMA Í GRÓÐURHÚSUNUM Hér er Friðrik ásamt Georg Ottóssyni garðyrkju-
bónda á Skarði. Þurrkar valda því að kálið er ekki enn sopið þar sem annars staðar.

MYND/ISLNEKT.IS

ÍTALÍA Silvio Berlusconi, forsætisráðherra 
Ítalíu, á að mæta fyrir rétti í dag. Hann 
hefur þó tilkynnt að hann komist ekki 
þar sem hann mun funda með Giorgio 
Napolitano, forseta landsins.

Berlusconi sætir ákærum fyrir mútur 
og að hafa borgað 17 ára stúlku fyrir kyn-
líf. Réttarhöld hefjast í báðum þessum 
málum í dag.

Hann er sakaður um að hafa borgað 
fyrrum lögmanni sínum, David Mills, 
fyrir að bera ljúgvitni. Þá er hann ákærð-
ur fyrir að hafa borgað marokkósku 
stúlkunni Karim El Mahroug ítrekað 
fyrir kynmök í glæsihúsi sínu. Að auki er 
hann grunaður um að hafa misbeitt valdi 

sínu með því að leysa hana úr varðhaldi 
lögreglu þegar hún var handtekin fyrir 
þjófnað í maí 2010.

Verði hann fundinn sekur um misbeit-
inguna getur hann fengið allt að 12 ára 
dóm.

Lögmenn Berlusconi hafa dregið vald 
réttarins í efa og sagt að sérstakan ráð-
herrarétt þurfti til að meta hvort misbeit-
ing valds hafi átt sér stað. Þá hafa þeir 
farið fram á að réttarhöldin verði færð 
nær heimili Berlusconi, en hann býr við 
góðan kost í Arcore, fyrir utan Milan.

Fjöldi vitna sem býr í Sviss mun bera 
vitnisburð í dag með aðstoð fjarfundar-
búnaðar. - kóp

Réttarhöld yfir Silvio Berlusconi forsætisráðherra hefjast í dag á Ítalíu:

Gæti fengið tólf ára fangelsi

SILVIO BERLUSCONI
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BrakandiBB
góð tilboð!

3.490 kr. /12 mán.

1.000 kr. símnotkun
á mán. í 12 mán. fylgir!

LG Optimus One

Stgr.: 39.990 kr.

4.990 kr. /18 mán.

2.000 kr. símnotkun
á mán. í 12 mán. fylgir!

LG Optimus Black/White

Stgr.: 79.990 kr.
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1.000 kr. símnotkun
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LG Optimus Me

Stgr.: 27.990 kr.
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URBANEARS Bagis
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2.000 kr.símnotkun ámánuði í12 mánuðifylgir þessumfarsíma!
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BJARTVIÐRI   
verður víða á land-
inu næstu daga 
og vindur hægur. 
Það viðrar því vel 
fyrir ferðalanga, að 
minnsta kosti fram 
að næstu helgi. 
Hlýjast verður á 
Suðvesturlandi 
næstu daga þar 
sem hitinn gæti 
náð 20 stigum í 
innsveitum.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

BRETLAND, AP Lögreglan í London 
handtók í gær Rebekuh Brooks, 
sem fyrir helgi sagði af sér sem 
framkvæmdastjóri News Inter-
national, vegna farsímahlerana, 
sem starfsmenn hennar hjá viku-
blaðinu News of the World höfðu 
stundað um árabil.

Brooks segist sjálf veita lögregl-
unni fulla samvinnu við rannsókn 
málsins en er sökuð um að hafa 
sagt blaðamönnum að stunda sím-
hleranir.

Hún á að mæta ásamt feðgunum 
Rupert og James Murdoch, eigend-
um fjölmiðlaveldisins, í yfirheyrslu 
hjá breskri þingnefnd á morgun.

Paul Stephenson, yfirmaður lög-
reglunnar í London, hefur einnig 
sagt af sér vegna tengsla sinna við 
fjölmiðlaveldi Murdochs. Stephen-
son hefur verið gagnrýndur fyrir 
að hafa ráðið Neill Wallis til sín 
sem ráðgjafa, en Wallis er fyrrver-
andi framkvæmdastjóri News of 
the World. Wallis hefur verið yfir-
heyrður af lögreglunni í tengslum 
við hleranirnar.

Brooks hefur lengi verið hægri 
hönd Murdochs og var um tíma 
ritstjóri News of the World, en 
hleranahneykslið varð til þess 
að útgáfu blaðsins var hætt fyrir 
rúmri viku.

Mikil umskipti hafa orðið í lífi 
hennar á snöggum tíma. Um síð-
ustu jól snæddi hún með breska 
forsætisráðherranum og var talin 
ein valdamesta kona Bretlands. Nú 
situr hún í fangelsi, harðlega gagn-
rýnd og sætir háðsglósum fyrir 
hlut sinn í hlerunarmálinu.

Árum saman hafa getgátur og 
sögur af hlerunum, sem blaðamenn 
hjá News of the World hafi stundað, 
verið á sveimi. Það var þó ekki fyrr 
en upplýst var nýverið að blaða-
maður hafi árið 2002 brotist inn í 
farsímann hjá þrettán ára stúlku, 
Millie Dowler, sem þá var týnd en 
fannst síðar myrt, að upp úr sauð 
í Bretlandi. Blaðamennirnir eru 
sagðir hafa torveldað rannsókn 
málsins með þessu.

Murdoch sjálfur er ekki síður 
gagnrýndur fyrir ábyrgð sína í 
hlerunarmálinu. Hann hefur und-
anfarna áratugi byggt upp eitt 
helsta fjölmiðlaveldi heims, gefur 
meðal annars út dagblöð og rekur 
sjónvarpsstöðvar í Bretlandi, 
Bandaríkjunum, Ástralíu og víðar. 
Hann nýtur ekki lengur náinna 
tengsla sinna við stjórnmálamenn 
og aðra valdamikla einstaklinga í 
Bretlandi. gudsteinn@frettabladid.is

Brooks handtekin 
vegna hleranamáls
Hægri hönd Ruperts Murdoch segist veita lögreglunni í London fulla samvinnu 
við rannsókn hleranamálsins. Yfirmaður lögreglunnar í London þurfti að segja 
af sér. Fjölmiðlaveldi Murdochs sætir harðri gagnrýni í Bretlandi.

RUPERT MURDOCH OG REBEKAH BROOKS Fjölmiðlakóngurinn og fyrrverandi hægri 
hönd hans ganga í gegnum erfiða daga. NORDICPHOTOS/AFP
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SJÁVARÚTVEGSMÁL Jón Bjarnason, 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráð-
herra, hefur gefið út reglugerð 
um veiðigjald komandi fiskveiði-
árs samkvæmt lögum um stjórn 
fiskveiða. Veiðigjald komandi 
fiskveiðiárs verður 9,46 krónur af 
hverju lönduðu þorskígildiskílói 
og er áætlað að það skili um 4.500 
milljónum króna í ríkissjóð. Það 
er umtalsverð hækkun frá yfir-
standandi fiskveiðiári þar sem 
reiknað er með að veiðigjaldið 
skili um 2.700 milljónum.  

Hækkunin nú skýrist af aukn-
um aflaheimildum og því að 
Alþingi ákvað með breytingum 
á lögum um stjórn fiskveiða að 
hækka gjaldið úr 9,5 prósentum 
í 13,3 prósent af reiknaðri fram-
legð, að því er segir á vef sjávar-
útvegsráðuneytisins.  - kh

Veiðigjald næsta árs hækkar:

Greiða 9,46 
krónur á hvert 
þorskígildiskíló

BANDARÍKIN, AP Casey Anthony á 
sér fáa stuðningsmenn í Bandaríkj-
unum þótt hún hafi verið sýknuð af 
ákæru um að hafa myrt barn sitt. 

Hópur fólks var viðstaddur þegar 
hún gekk í gær frjáls manneskja út 
úr fangelsinu í Orlando í Flórída, 
þar sem hún hefur dvalist í nærri 
þrjú ár meðan mál hennar var til 
meðferðar hjá dómstólum.

Hún fékk fjögurra ára dóm fyrir 
að segja ósatt, en var látin laus 
vegna góðrar hegðunar í fangelsinu.

Almenningur í Bandaríkjun-
um hefur fylgst mjög með málinu 
og eru margir afar hneykslaðir á 

sýknudómnum. Hrópað var að henni 
þegar hún gekk út úr fangelsinu í 

gær, meðal annars var hún kölluð 
barnamorðingi.

Hún lét engan vita þegar tveggja 
ára dóttir hennar hvarf sumar-
ið 2008, heldur fór að heiman frá 
foreldrum sínum og sökkti sér í 
skemmtanalíf vikum saman áður 
en móðir hennar tilkynnti lögreglu 
um grun sinn um að hún hafi myrt 
barnið. Lík barnsins fannst hálfu ári 
síðar í skógi skammt frá heimili for-
eldra hennar. 

Óvíst er hvað hún tekur sér nú 
fyrir hendur, en foreldrar hennar 
hafa ekkert talað við hana síðan hún 
var handtekin.  - gb

Casey Anthony laus úr fangelsi eftir sýknun af ákæru um barnamorð:

Hörð viðbrögð almennings

LAUS ÚR FANGELSINU Casey Anthony 
ásamt lögmanni sínum í gær.

NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Huldufélagið Pace Asso-
ciates í Panama var skúffufélag 
sem Landsbankinn í Lúxemborg 
útbjó þegar hann var kominn út 
fyrir heimildir sínar til að lána 
beint til fasteignasjóðs á Ind-
landi. Baugur, Hannes Smárason 
og Kevin Stanford voru meðal 
hluthafa í sjóðnum. Þetta kom 
fram í fréttum Stöðvar 2 í gær. 
Í apríl 2007 lánaði félag Pálma 
Haraldssonar, Fons, félaginu 
Pace Associates þrjá milljarða 
króna og voru peningarnir milli-
færðir inn á reikning Pace hjá 
Landsbankanum í Lúxemborg. 

Pálmi Haraldsson sagði við 
fréttastofu Stöðvar 2 í gær að 
Hannes Smárason og Landsbank-
inn í Lúxemborg hefðu kynnt 
verkefnið fyrir sér á sínum tíma. 
Pálmi gat ekki svarað því um 
hvaða fasteignaverkefni hefði 
verið að ræða og hvar á Indlandi 
félagið hefði fjárfest.

Millifærsla frá Fons til Pace er 
nú til rannsóknar hjá sérstökum 
saksóknara. Ítarlega er fjallað 
málið á vísi.is.  - þþ

Flókin flétta Landsbanka:

Baugsmenn 
áttu hlut í Pace

KIRKJAN Athygli almennings 
hefur beinst of mikið að Karli 
Sigurbjörnssyni, biskupi Íslands, 
eftir að rannsóknarskýrsla um 
kynferðisbrot innan kirkjunn-
ar kom út. Þetta segir Guðbjörg 
Jóhannesdóttir, formaður Presta-
félags Íslands. 

Prestafélagið hélt prestafund 
í Safnaðarheimili Akureyrar-
kirkju í vikunni. Þar var rann-
sóknarskýrslan rædd í þaula, en 
til stendur að funda aftur með 
biskupi Íslands og Pétri Hafstein, 
forseta kirkjuþings, í haust.  - jhh

Prestafélagið fundar:

Of mikil athygli 
á biskupnum

Húsbíll valt í Grindavík
Húsbíll valt eftir árekstur við aðra 
bifreið í Grindavík um átta leytið 
á föstudagskvöld. Svo virðist sem 
ökumaður húsbílsins hafi ekki virt 
stöðvunarskyldu með þeim afleið-
ingum að aðkomandi bifreið ók inn 
í hlið húsbílsins. 

LÖGREGLUMÁL

Harry Potter setur nýtt met
Tekjur af nýju myndinni um Harry 
Potter námu 168 milljónum Banda-
ríkjadala um helgina, eða tæpum 
tuttugu milljörðum króna. Fyrra metið 
yfir tekjur á einni helgi átti kvikmynd-
in Batman: The Dark Knight, en það 
var 158 milljónir dala. 

MENNING
LANDBÚNAÐUR Sala á nautakjöti 
í júní var 11,7 prósentum minni 
en á sama tíma í fyrra. Ársfjórð-
ungssalan er 2,7 prósentum minni 
en í fyrra. Þetta kemur fram á vef 
Landssambands kúabænda.

Heildarframleiðsla á nautakjöti 
síðastliðna 12 mánuði nam 3.785 
tonnum, en alls voru framleidd 
26.606 tonn af kjöti á landinu öllu. 
Hlutdeild nautakjöts nemur því 
14,2 prósentum.

Ekki var aukning í sölu á neinni 
kjöttegund síðustu 12 mánuði 
og er það ný staða. Heildar-
sala á kjöti dróst saman um 2,4 
prósent síðastliðna 12 mánuði. 
Mest er selt af alifuglakjöti, eða 
26,9 prósent af allri kjötsölu, þá 
kindakjöti og loks svínakjöti. - kóp

Tæp 4.000 tonn seld:

Nautakjötssala 
dregst saman



„Nú verð ég
að vera

snöggur“

Íslandsbanki Fjármögnun hefur tekið upp nafnið Ergo og
er flutt á Suðurlandsbraut 14. Við bjóðum fjármögnunarleiðir 
fyrir bíla og ferðavagna og sértækar lausnir við fjármögnun 
atvinnutækja af öllum stærðum og gerðum.

Notaðu næstu daga til að finna draumabílinn. Ergo hjálpar til
með því að veita 50% afslátt af lántökugjöldum út júlí á 
bílalánum og bílasamningum.

Reiknaðu með okkur

Suð u r l a n d s b r a u t  1 4 155  R e y k j a v í k s ím i  4 40  4400 www . e r g o . i s e r g o@e r g o . i s
E r g o f j á rmögnun a r þ j ó n u s t a  Í s l a n d s b a n k a

50% afsláttur af lántökugjöldum út júlí

Dæmi
Þú tekur 3 milljóna króna lán til 7 ára
=> þú sparar 52.500 krónur
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þér að vinna kalkið úr mjólkinni. 
Meira fjör með Fjörmjólk! 

Nú í nýjum

umbúðum með 

skrúftappa 

FRÉTTASKÝRING
Hvernig gengur nýjasta samskiptavefnum sem 
ætlað er að keppa við Facebook?

Bandaríska tæknifyrirtækið Google hleypti 
nýverið af stokkunum tengslavefnum Google+ 
sem er í anda Facebook. Netsérfræðingar telja 
vefinn stærstu ógnina sem fram hefur komið 
við Facebook og spá því að hið hljóða stríð sem 
geisað hefur á milli fyrirtækjanna harðni á 
næstu misserum.

Google+, sem þýða má sem plúsinn, er þriðja 
tilraun Google til að koma inn á tengslavefs-
markaðinn en hinar tvær, Buzz og Wave, náðu 
aldrei flugi. Plúsinn hefur hins vegar farið af 
stað með miklum krafti. Notendur eru orðn-
ir 10 milljón talsins og fer ört fjölgandi. Það 
er merkilegur árangur en einungis sextán 
dagar eru síðan fyrstu notendurn-
ir skráðu sig auk þess sem 
skráning er enn takmörkuð 
við þá sem fá boð frá öðrum 
notendum. Í kjölfarið hefur 
þeirri spurningu verið velt 
upp hvort Google hafi búið 
til Facebook-bana.

Plúsinn er að flestu leyti 
líkur Facebook. Notendur 
leita uppi vini sína, fjölskyldu 
og kunningja og geta auð-
veldlega deilt með þeim ljós-
myndum, áhugaverðum tengl-
um, myndböndum og þar fram 
eftir götunum. Helsta nýjung 
síðunnar er þjónusta sem 
kölluð er „hangout“ og þýða 
má sem hittingur. Hittingur-
inn gerir notendum kleift að 
spjalla sín á milli notandi vef-
myndavél og hljóðnema á mjög 
þægilegan hátt. Ólíkt flestum öðrum slíkum 
þjónustum geta fleiri en tveir notendur nýtt 
sér hana í einu. Vart þarf að taka það fram að 
Facebook mun brátt opna fyrir svipaða þjón-
ustu. Þá þykir Plúsinn vera notendavænn og 
auðskiljanlegur fyrir nýja notendur.

Google og Facebook 
eru sannkallaðir risar 
í netheimum en hafa 
hingað til boðið upp á 
ólíka þjónustu. Google 
hefur verið ráðandi 
leitarvél auk þess að 
bjóða upp á ýmsa aðra 
þjónustu. Facebook 
hefur hins vegar 
verið langstærsti 
samskiptamiðillinn 
við vini og kunningja 
á netinu. 

Fyrirtækin hafa þó sífellt verið að 
þróa þjónustu sína í átt til samkeppnisaðilans. 
Þannig gerir Facebook notendum kleift að leita 
eftir hlutum sem vinir og kunningjar mæla 
með og er þar með að vissu leyti komin í sam-
keppni við Google. Google hefur á hinn bóginn 
verið að reyna að tengja tengslaupplýsingar 

við leitarvél sína og hefur nú komið sér upp 
eigin tengslavef.

Þar að auki hafa fyrirtækin átt í harðvítugri 
baráttu um hæfileikaríkt starfsfólk í Kísil-
dalnum í Bandaríkjunum en reglulega hafa 
lykilstarfsmenn verið keyptir yfir til sam-
keppnisaðilans.

Loks hafa fyrirtækin reglulega reynt að 
bregða fæti fyrir þjónustu hins. Þannig er ekki 
lengur hægt að færa upplýsingar um tengiliði 
sína í Gmail-póstþjónustunni yfir á Facebook 
og heldur ekki hægt að færa upplýsingar um 
Facebook tengiliði yfir í Gmail. Þá hefur 
Facebook þegar séð til þess að ekki er hægt að 
flytja upplýsingar frá Facebook yfir á Plúsinn.

Spennandi verður að sjá hvort Plúsinn nær 
fótfestu í netheimum. Facebook hefur vita-
skuld mikið forskot enn sem komið er en marg-
ir telja að Plúsinn geti náð fótfestu og með ris-
ann Google á bak við sig hægt og rólega aukið 
markaðshlutdeild sína.  magnusl@frettabladid.is

Skerst í odda milli Facebook 
og Google í netstríðinu mikla
Tæknifyrirtækin Google og Facebook hafa undanfarið háð hljóðlátt stríð sín á milli um yfirráð í netheim-
um. Átökin fara nú harðnandi með tilkomu Google+, nýs tengslavefs Google, sem beint er gegn Facebook.

ORKUVEITAN Orkuveita Reykja-
víkur hefur hafið söluferli á fast-
eignum sem eru í hennar eigu. 
Salan er liður í því að létta á 
skuldastöðu fyrirtækisins.

Í Fréttablaðinu í fyrradag var 
auglýst til sölu rúmlega 1.600 
fermetra eign á Rafstöðvarvegi 
í Elliðaárdal. Þar er Minjasafn 
Orkuveitunnar til húsa. Orku-
veitan hefur líka sett jarðirnar 
Hvamm og Hvammsvík á sölu.

Eiríkur Hjálmarsson, upplýs-
ingafulltrúi OR, segir að talsvert 
hafi verið spurst fyrir um þessar 
eignir áður en þær hafi verið 
formlega auglýstar. Orkuveitan 
geri sér því vonir um að þau 
tilboð sem berist standi undir 
væntingum.

Hann segir að eignasala skipti 
töluverðu máli í þeirri áætlun að 
bæta skuldastöðu fyrirtækisins. 
Til standi að selja eignir fyrir 
allt að 10 milljarða króna í þeirri 
aðgerðaáætlun sem Orkuveitan 
hafi sett sér. - jhh

Reyna að létta á skuldum OR:

Minjasafnið 
auglýst til sölu

SAMGÖNGUR Vonast er til að hægt verði að 
bjóða út nýju brúna yfir Múlakvísl í haust en 
hún verður sterkbyggðari en sú sem hlaupið 
í ánni hreif með sér. Töluverð umferð hefur 
verið yfir bráðabirgðabrúna frá því að umferð 
var hleypt á hana í fyrradag. Hreinn Haralds-
son vegamálastjóri segir umferðina hafa 
gengið vel.

„Hún hefur gengið bara alveg frábærlega. 
Það hafa engar uppákomur verið og umferð 
flotið í báðar áttir hægt og rólega eins og við 
höfðum vonast til. Fólk tekur tillit til aðstæðna 
og lækkar hraða og tekur tillit til þeirra sem á 
móti koma því brúin er einbreið,“ sagði Hreinn 
í samtali við fréttastofu Stöðvar 2 í gær.

Hreinn segir að töluvert mikil umferð hafi 
verið yfir brúna í gær, sennilega á bilinu 
þúsund til fimmtán hundruð bílar, og von sé 
á jafnvel enn meiri umferð. Hreinn segir að 
endanlegur kostnaður við bráðabirgðabrúna 
liggi ekki fyrir. Hann telur að sá kostnaður 
hlaupi á tugum milljóna.

Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri Sam-
taka ferðaþjónustunnar, sagði í samtali við 
Stöð 2 það fagnaðarefni hve hratt og vel hafi 
gengið að reisa bráðabirgðabrúna. Þá hafi sel-
flutningar skipt sköpum, þannig að ferða-
þjónustan hafi ekki farið eins illa út úr hruni 
brúarinnar og stefndi í fyrst.

 - lvp

Bráðabirgðabrúin yfir Múlakvísl hefur reynst frábærlega að sögn vegamálastjóra: 

Nýja brúin verður boðin út í haust

FACEBOOK OG GOOGLE+ Hörð samkeppni er orðin á samskiptavefjunum Facebook og 
Google+. Síðarnefnda síðan er þriðja tilraun Google til að komast inn á tengslavefs-
markaðinn.  
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YFIR MÚLAKVÍSL Umferð yfir Múlakvísl hefur gengið vel 
frá því að bráðabirgðabrúin var opnuð í fyrradag. 

MYND/JÓHANNA M. GÍSLADÓTTIR

ÍSRAEL, AP Eitt af skipunum úr 
skipaflota, sem sigla átti til 
Gasastrandar, er lagt af stað frá 
Grikklandi. Grísk stjórnvöld hafa 
komið í veg fyrir að flotinn sigli 
af stað.

Nahla Chahal, einn mótmæl-
endanna sem standa að sigling-
unni, segir að skipið muni nálg-
ast Gasaströnd í dag. Búast má 
við því að ísraelski herinn stöðvi 
för þess, eins og gert var þegar 
sams konar floti sigldi til Gasa á 
síðasta ári.

Níu tyrkneskir mótmælendur 
létu þá lífið.

Mótmælendurnir vilja með 
þessu vekja athygli á einangrun 
Gasa og reyna að rjúfa hana. - gb

Mótmælendaskip lagt af stað:

Gæti komið til 
Gasa strax í dag

LANDBÚNAÐUR Öryggisreglur er varða 
meðferð á heyrúllum verða hertar í Bret-
landi. Frá þessu var greint á bændafrétta-
vefnum Farmers Weekly í gær. Eyjólfur 
Sæmundsson, forstjóri Vinnueftirlitsins, 
segir einnig ástæðu til að huga að slíkum 
breytingum hér á landi.

Í kynningarbæklingi sem breska Vinnu-
eftirlitið gaf út segir að margir hafi látist 
þar í landi eftir að hafa orðið fyrir hey-
rúllu, sumir eftir að þeir reyndu að stöðva 
rúllandi heyrúllu. Þær geta vegið á bilinu 
600 til 1.200 kíló. 

„Þetta hefur líka verið vandamál hér á 
landi,“ segir Eyjólfur. „Á undanförnum 
árum hefur orðið eitt banaslys er maður 
varð fyrir heyrúllu og oft hefur munað 
mjóu svo þetta er eitthvað sem íslensk 
stjórnvöld munu skoða,“ segir hann.

Á þriðjudaginn var sagði Fréttablaðið 
frá því þegar heyrúlla rúllaði niður 
brekkuna við Kvíaból í Köldukinn, braut 
fjósvegginn og endaði inni í fjósi hjá 
nokkrum kúm sem þar voru. - jse

Bresk yfirvöld grípa til aðgerða eftir að poppstjarna varð fyrir heyrúllu og lést:

Bretar herða reglur um heyrúllur

VIÐ HEYSKAP Hugsanlegt er að íslensk stjórnvöld herði öryggisreglur um 
heyrúllur eins og verið er að gera í Bretlandi.

Heyrúlla varð poppstjörnu að bana
Það varð til þess að vekja enn frekari athygli á hættunni sem stafar af heyrúllum 
þegar Mike Edwards, sellóleikari hljómsveitarinnar ELO, lést eftir að ein slík rúllaði 
af stað og skall á bifreið sem hann ók eftir hraðbraut þar í grennd. Slysið varð í 
september síðastliðnum.

Hljómsveitin ELO, eða Electric Light Orchestra, var afar vinsæl frá miðjum áttunda 
áratugnum og til upphafs þess níunda. Hún lagði upp laupana árið 1986.

Ætlarðu að grilla um helgina?
Já  55%
Nei  45%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefurðu ferðast innanlands í 
sumar?

Segðu skoðun þína á visir.is

KJÖRKASSINN
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NOREGUR Vegna prestaskorts líta 
Norðmenn nú til Íslands í leit sinni 
að þjónum kirkjunnar. Starfs-
mannastjóri Niðaróssbiskups-
dæmis, Steinar Skomedal, kom til 
Íslands síðastliðið haust og kynnti 
um leið starfsaðstæður í Nor-
egi fyrir íslenskum prestum og 
guðfræðingum.

„Við höfðum fengið fyrirspurnir 
frá Íslandi og þar sem ég átti erindi 
til Íslands spurði ég biskup Íslands 
hvort ég gæti ekki haldið kynning-
arfund um leið. Ég lagði áherslu á 
að við ætluðum ekki reyna að ná í 
duglega presta frá Íslandi, held-
ur gæti þetta verið tækifæri fyrir 
atvinnulausa presta. Það komu 
talsvert margir á þann fund,“ segir 
Skomedal.

Hann segir prestaskort einkum 
vera í nyrðri héruðum Noregs þar 
sem nýútskrifaðir guðfræðingar 
sæki helst um stöður nálægt Ósló 
og öðrum stórum borgum. Sam-
kvæmt fyrirsögnum norskra fjöl-
miðla hafa íslenskir prestar bjarg-
að sóknum í Norður-Noregi. 

„Það hafa fimm íslenskir prestar 
ráðið sig til starfa í okkar biskups-
dæmi og við erum mjög ánægð með 
þá sem hafa komið,“ bætir Skome-
dal við.

Arnaldur Bárðarson er einn 
þeirra íslensku presta sem starfa 
í sóknunum kringum Þrándheim. 
Þangað kom hann í janúar 2010 
eftir að hafa þjónað sem prestur í 
íslensku þjóðkirkjunni í fjórtán ár, 

síðast í Glerárkirkju á Akureyri.
„Ég var búinn að ákveða að fara 

í námsleyfi á þessum tíma en þau 
voru felld niður í kreppunni. Ég 
ákvað samt að breyta til og sótti um 
hér í Niðaróssbiskupsdæmi. Mér 
líkar afskaplega vel hér í Hemne 
og ég sé ekki fram á að ég komi 
aftur til starfa á Íslandi,“ greinir 
Arnaldur frá.

Hann kveðst hafa verið að brenna 
út í starfi sínu í Glerárkirkju. 
„Félagsleg vandamál fólks voru 
orðin svo mikil. Það var erfitt að 

taka á móti fólki á skrifstofunni og 
heyra sorgarsögur þeirra sem voru 
að missa vinnuna sína og húsin sín 
og áttu ekki fyrir mat. Ég gat rétt 
þeim kort frá Hjálparstarfi kirkj-
unnar með nokkurra þúsunda króna 
inneign til þess að kaupa nauðþurft-
ir fyrir næstu daga. Ég þoldi þetta 
ekki. Við bjuggum í landi sem ætti 
að geta verið ríkasta land heims 
miðað við náttúruauðlindir. Ég gat 
ekki horft upp á þetta óréttlæti.“

Arnaldur var reiður þegar hann 
fór frá Íslandi. „Mér er runnin 

reiðin en ég finn enn til með þeim 
sem eiga í erfiðleikum og einkum 
þegar ég ber saman ástandið við 
veruleikann hér í Noregi. Hér 
lækka lánin þegar maður greið-
ir af þeim, öfugt við það sem ger-
ist á Íslandi. Ég keypti mér bíl við 
komuna hingað og lánið sem ég tók 
í sparisjóðnum er að hverfa. Ég er 
með tvöfalt hærri laun sem prestur 
hér en heima á Íslandi. Konan mín 
sem var sérkennari á Íslandi er nú 
kennari innan kirkjunnar hér og 
hennar laun eru þrefalt hærri en á 
Íslandi. Mánaðarleiga fyrir hús hér 
úti á landsbyggðinni er 60 til 80 þús-
und íslenskar krónur. Hér er hægt 
að lifa ódýrt.“

Norskt samfélag er afar fjöl-
skylduvænt, að sögn Arnaldar. 
„Vinnutíminn er miklu styttri. Lyf-
læknisþjónusta og tannlækningar 
eru gjaldfrjálsar fyrir börn undir 
16 ára aldri og það munar um slíkt 
þegar börnin eru fimm eins og í 
okkar fjölskyldu.“

Íslenski presturinn í Hemne segir 
gott að vera þjónn norsku kirkjunn-
ar. „Það er vel séð fyrir öllu. Fólk-
ið er elskulegt og það lítur ekki á 
Íslendinga sem útlendinga.“

Arnaldur telur að í öllum Noregi 
starfi nú um tíu íslenskir prestar. 
„Það eru nokkrar umsóknir í gangi 
og nokkrir eru að hugsa sig um. Ég 
held að það komi bylgja af íslensk-
um guðfræðingum hingað. Atvinnu-
möguleikarnir fyrir þá eru litlir á 
Íslandi.“ ibs@frettabladid.is

Íslenskir prestar bjarga 
sóknum í Norður-Noregi
Skortur er á prestum í nyrðri héruðum Noregs. Starfsmannastjóri Niðaróssbiskupsdæmis hefur kynnt 
starfsaðstæður íslenskum prestum. Séra Arnaldur Bárðarson býst við bylgju íslenskra presta til Noregs. 

VIÐ SÓKNARKIRKJUNA Arnaldur Bárðarson við kirkjuna í Hemne þar sem hann hefur 
þjónað síðan í ársbyrjun 2010.

Kynntu þér Vörðuna eða pantaðu Vörðuráðgjöf á landsbankinn.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000. landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Betri þjónusta
í Vörðunni
Varðan er vildarþjónusta fyrir viðskiptavini

Landsbankans. Markmið þjónustunnar er að

STJÓRNLAGARÁÐ Vinnu við áfanga-
skjal stjórnlagaráðs er að mestu 
lokið og undirbúningur að drög-
um að frumvarpi til stjórnskip-
unarlaga er hafinn. Frumvarps-
drögin verða tekin fyrir á fundi 
stjórnlagaráðs í vikunni. Fundur 
ráðsins í síðustu viku var sá síð-
asti þar sem nefndir lögðu fram 
tillögur inn í áfangaskjalið. 

Stjórnlagaráð samþykkti í síð-
ustu viku tillögu um að kirkjuskip-
an ríkisins yrði færð í almenn lög 
í stað þess að kveðið sé á um þjóð-
kirkjuna í stjórnarskránni. Þá var 
einnig samþykkt að ef gera skuli 

breytingar á kirkjuskipan verði 
það borið undir þjóðaratkvæði. 

Samkvæmt áfangaskjalinu 
getur Alþingi sett inn ákvæði 
um að hægt sé að kjósa á Alþingi 
þvert á lista. Þá verður framboð 
að ná fjögurra prósenta fylgi til 
að ná inn þingmönnum. Einn-
ig var samþykkt að aðeins megi 
binda ákveðnum kjördæmum tvö 
af hverjum fimm þingsætum. 

Lagt er til í áfangaskjalinu 
að fjármálaráðherra þurfi að 
leita samþykkis fjárlaganefndar 
fyrirfram fyrir útgjöldum utan 
fjárlaga.  - þeb

Stjórnlagaráð hefur að mestu lokið vinnu að áfangaskjali sínu: 

Drög að frumvarpi í vinnslu

Á STJÓRNLAGARÁÐI Stjórnlagaráð tekur 
frumvarpsdrög fyrir á fundi í vikunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VÍSINDI Fundist hefur gen sem er 
tengt 70 prósentum af krabbamein-
um sem erfitt er að meðhöndla 
með hormónameðferðum. Genið 
fannst við rannsókn sem greint er 
frá í vísindaritinu Nature.

Notuð var ný tækni þar sem 
hundruð gena eru prófuð í einu, í 
stað þess að prófa eitt í einu eins 
og venjan er. Vísindamenn segja að 
þessi genafundur geti skipt gríðar-
lega miklu máli ef hægt verður 
að þróa lyf út frá honum. Hormón 
geta ýtt undir stækkun krabba-
meinsæxla og því hafa verið notuð 
lyf sem hindra slíkt ferli.

Allt upp undir þriðjungur 
brjóstakrabbameina er hins vegar 
ekki af völdum hormóna og þess 
vegna virka fyrrnefnd lyf ekki í 
slíkum tilfellum. Í þeim tilfellum 
skortir úrræði.  - jhh

Greint frá nýrri rannsókn: 

Fundu nýtt 
krabbameinsgen

FÓLK Hundruð manna voru sam-
ankomin á Miðaldadögum sem 
fram fóru á Gásum við Hörg-
árósa í Eyjafirði um helgina. 
Stemningin var góð enda veður 
prýðilegt. 

Í gær fóru fram skylmingar en 
í fyrradag var rennisteinshreins-
un og kolagröf. Þá var unnið að 
smáhandverki, spilaður knatt-
leikur og fólk reyndi sig við axar-
kast, bogfimi og steinakast auk 
þess að aðstoða við kaðalgerð. 
Gásir voru helsti verslunarstaður 
Norðurlands á 13. og 14. öld.  - jhh

Víkingar í Eyjafirði:

Fjöldi fólks sótti 
Gása heim

LÍBÍA, AP Herþotur á vegum NATO 
sprengdu snemma í gærmorgun 
vopnabúr og geymslur stjórnar-
hersins í austurhluta Trípolí, 
höfuðborgar Líbíu. Einnig var 
sprengjum varpað á fleiri skot-
mörk í borginni, þar sem æðstu 
ráðamenn þjóðarinnar hafast við.

Uppreisnarsveitir áttu einnig í 
hörðum átökum við stjórnarher 
Múammars Gaddafí í olíuborg-
inni Brega austan til í landinu. 
Hvorki uppreisnarherinn né liðs-
menn Gaddafís virðast þó ná að 
brjótast út úr þeirri pattstöðu 
sem ríkt hefur í hernaðinum 
mánuðum saman. - gb

Harðar árásir á Trípolí:

Hergeymslur 
eyðilagðar

1 Hvað vill Landssamband sauð-
fjárbænda hækka viðmiðunarverð 
til bænda mikið?

2 Hvað heitir eigandi blaðsins 
sáluga News of the World?

3 Hvað heitir ný plata Jóns Jóns-
sonar?

SVÖR:

1. Um 25% 2. Rupert murdoch
 3. wait for fate

VEISTU SVARIÐ?
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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SKOÐUN

Frá því að jökulhlaupið eyðilagði brúna 
yfir Múlakvísl hefur tekist á ótrúlega 

stuttum tíma að gera nýja brú og þar með 
lágmarka tjón ferðaþjónustunnar á Suðaust-
urlandi. Þetta er fagnaðarefni. Vegagerðin, 
lögregla, björgunarsveitir og aðrir sem hafa 
komið að verkinu hafa staðið sig með mikilli 
prýði en margir þeirra voru kallaðir heim 
úr fríum.

Hálf milljón ferðamanna kom til Íslands 
2010. Gjaldeyristekjur ferðaþjónustunn-
ar eru fimmtungur af heildargjaldeyris-
tekjum þjóðarbúsins og er ferðaþjónustan 
orðin ein af undirstöðu atvinnugreinum 
þjóðarinnar. Þarna á bak við eru þúsund-
ir einstaklinga sem eiga raunverulegra 
hagsmuna að gæta.

Vart hefur orðið í umræðunni við þau 
sjónarmið að ferðaþjónustan hafi gert 
of mikið úr tapi vegna rofs hringvegar-
ins og gengið of hart fram í kröfum um 
aðgerðir til að tryggja samgöngur. Athuga 
verður að mikið var undir fyrir fyrir-
tæki á svæðinu enda sumarið háannatími 
í ferðaþjónustunni og júlí langstærsti 
mánuðurinn. Hver tapaður dagur hefur 
miklu meiri áhrif en ef slíkt gerðist um 
hávetur. Ferðaþjónustufyrirtæki vinna 
í haginn fyrir sumarið og er það  mikið 

áfall ef sá tími nýtist ekki. Það var því 
ekki úr lausu lofti gripið að tjónið kynni 
að nema tugum eða hundruðum milljóna. 
Samkvæmt tölum frá Rannsóknarsetri 
Háskóla Íslands á Höfn í Hornafirði 
myndi 10% fækkun ferðamanna í júlí 
leiða til 100 milljóna tekjuskerðingar fyrir 
ferðaþjónustuaðila og önnur fyrirtæki í 
Hornafirði. Ferðaþjónustufyrirtæki eru 
flest smá í sniðum, oft einyrkjastarfsemi 
eða fyrirtæki með fáa starfsmenn. Rekstr-
artap vegna náttúruhamfara er allajafna 
ekki bætt, þar sem fyrirvarar eru gerðir 
við slíkt af hálfu tryggingarfélaga. Þarna 
er um að ræða raunverulegt fólk sem 
missir tekjur þegar það síst má við. Hvert 
umfang tapsins var á eftir að koma í ljós 
en við blasir að það var lífsspursmál fyrir 
fyrirtæki á svæðinu að brugðist yrði hratt 
við, eins og gert var.

Hringvegurinn er lífæð ferðaþjónustu á 
landsbyggðinni og gríðarlegt hagsmuna-
mál að hann sé opinn. Það er aldrei hægt 
að fyrirbyggja náttúruhamfarir á borð við 
þær sem hafa riðið í ár og í fyrra, en mikil-
vægt að í slíkum tilfellum séu viðbrögðin 
fumlaus, allir vinni samhent að því að lág-
marka skaðann og samhugur ríki um þá 
miklu hagsmuni sem um er að tefla.

Högg á versta tíma
Ferða-
þjónusta

Sigríður Dögg 
Guðmundsdóttir
framkvæmdastjóri 
Ríkis Vatnajökuls

D
rög að nýju frumvarpi til laga um velferð dýra, sem 
Fréttablaðið hefur sagt frá, taka á mörgum gloppum í 
núverandi löggjöf og margs konar vanrækslu og illri 
meðferð á dýrum sem því miður viðgengst í samfélagi 
okkar, sem á þó að heita siðað.

Alltof algengt er að lesa fréttir af skelfilegri meðferð á skepnum í 
sveit, af hendi fólks sem hefur þó atvinnu af ræktun þeirra. Sveitar-

félög og eftirlitsstofnanir virðast 
oft hafa furðu bitlaus úrræði til 
að taka á vanrækslunni og sóða-
skapnum. 

Það virðist sömuleiðis fara í 
vöxt að fólk í þéttbýli umgangist 
gæludýr sem einhvers konar 
leikföng sem hægt er að henda 
þegar maður er orðinn leiður á 
þeim. Alltof algengt er að fólk 

losi sig við til dæmis ketti og kanínur með því að sleppa þeim á 
víðavangi, þar sem er allsendis óvíst að dýrin geti bjargað sér.

Í greinargerð með frumvarpinu er nefnt eitt dæmi sem margir 
átta sig sennilega ekki á að sé ill meðferð á dýrum; að gefa þau í 
tækifærisgjöf (svín og kalkúnar eru nefnd sérstaklega) fólki sem 
hefur hvorki aðstæður til né áhuga á að halda þau. Þetta þykir víst 
stundum fyndið, en er í raun mannvonzka.

Á öllu þessu og mörgu fleiru er tekið í frumvarpsdrögunum.  
Meðal stórra breytinga er að fella tvenn lög, sem til þessa hafa gilt 
um málaflokkinn, saman í ein og einfalda stjórnsýsluna í kringum 
hann. Þannig mun Matvælastofnun nú bera meginábyrgð á eftir-
liti með búfjárhaldi og aðgerðum gegn skepnueigendum sem ekki 
fara eftir lögum og reglum. Fá á stofnuninni skilvirkari þvingunar-
úrræði til að knýja fram úrbætur á aðbúnaði dýra. Þar á meðal er 
að svipta bændur sem fara illa með skepnur opinberum styrk.

Allur búrekstur með skepnum, svo og annað skepnuhald í 
atvinnuskyni, til dæmis starfsemi tamningamanna, verður starfs-
leyfisskyldur, verði frumvarpsdrögin að lögum. Tilgangurinn er að 
menn sýni fram á að þeir séu færir um að halda skepnur áður en 
þeir fá leyfi til að hafa af því atvinnu. Þessi og ýmis önnur ákvæði 
frumvarpsins þykja bæði sauðfjárbændum og hestabændum 
íþyngjandi, ef marka má ummæli þeirra hér í Fréttablaðinu. Krist-
inn Guðnason, formaður Félags hrossabænda, sagði í laugardags-
blaðinu að núverandi lög og reglugerðir ættu að duga til að taka á 
fáeinum svörtum sauðum í stéttinni, ef þeim væri aðeins beitt rétt 
og af röggsemi.

Ástæða er til að skoða vel þessar athugasemdir þegar frumvarps-
drögin fara í umsagnarferli. Ef hægt er að ná markmiðum um vel-
ferð dýra án aukins eftirlits og kostnaðar, er það auð vitað æskilegt. 
Einhverra hluta vegna virkar núverandi kerfi þó ekki sem skyldi 
og fólk sem augljóslega er ekki hæft til að halda skepnur fær að 
níðast á þeim, jafnvel árum saman, án þess að stjórnvöld grípi inn í.

Hér á velferð dýranna að vera í fyrirrúmi, ekki hagsmunir 
bú skussanna. Ill meðferð á dýrum er smánarblettur á samfélaginu 
sem við eigum að leitast við að afmá.

Ill meðferð á dýrum er smánarblettur á samfélagi okkar.

Velferð dýra 
í fyrirrúmi

Upphrópanaumræðan
Rökleysi virðist vera orðið boðorð 
dagsins í umræðu og enginn þarf 
lengur að færa rök fyrir máli sínu. 
Upphrópanir eru nóg og því hærra 
sem hrópað er því betra. Gylfi Arn-
björnsson, forseti ASÍ, hvatti neyt-
endur um helgina til að sniðganga 
lambakjöt vegna tillögu um fjórð-
ungshækkun á viðmiðunarverði 
til bænda. Í stað þess að taka 
umræðu um landbúnað á Íslandi, 
styrkjakerfi til bænda og hag 
neytenda, ákvað Ásmundur Einar 
Daðason, þingmaður Fram-
sóknarflokksins, hins vegar 
að grípa til upphrópana. 
Sniðgöngum Gylfa, segir 

Ásmundur, hann sé nefnilega Sam-
fylkingarmaður. Svona umræða er 
ekki líkleg til að skila neinu, nema 
reyndar smáumfjöllun í fjölmiðlum.

Vinsæll hjá West Ham?
Eiður Smári Guðjohnsen er á leið til 
Grikklands að leika fótbolta. Lengi 
vel leit út fyrir að hann væri á leið 

til West Ham, en það breyttist 
á síðustu stundu. Þetta er í 
annað sinn sem Eiður er á 
leið til West Ham en hættir 
við. Líklega er hann ekki sá 

vinsælasti hjá stuðn-
ingsmönnum 
liðsins nú um 
mundir.

Hetja óskast
Vandræðagangur kirkjunnar manna 
ríður ekki við einteyming og nú 
hefur Prestafélag Íslands óskað eftir 
fundi með Karli Sigurbjörnssyni 
biskup og Pétri Hafstein, forseta 
kirkjuþings. Kirkjan virðist ekki 
vita í hvorn fótinn hún á að stíga í 
kjölfar rannsóknarskýrslu kirkjunnar. 

Sama hver niðurstaðan verður 
hlýtur að viðurkennast að tími 
hetjanna virðist liðinn. Biskup 
hafði færi á að verða slík 
hetja í viðbrögðum sínum við 
skýrslunni. Kannski er það færi 

ekki runnið honum úr 
greipum.

 kolbeinn@frettabladid.is
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Andlát Sævars Ciesielski tákn-
ar ekki endalok Geirfinns- 

og Guðmundarmála. Málinu lauk 
ekki þegar Sævar og nokkur 
önnur ungmenni játuðu á sig 
sakir – alls konar sakir, allar þær 
sakir sem þeim var gert að játa og 
meira til svo að úr varð ein alls-
herjar játningaflækja sem þýskur 
lögreglumaður á eftirlaunum var 
látinn greiða úr. Málinu lauk ekki 
heldur þegar þau voru dæmd og 
því lauk ekki þegar þau voru búin 
að afplána dóminn: þessu máli 
lýkur ekki fyrr en það verður 
tekið upp á ný af réttbærum yfir-
völdum og það leitt til lykta á þann 
hátt að íslenskt samfélag geti 
horfst í augu við sjálft sig og sagt, 
áminnt um sannsögli, að þessir 
tilteknu þegnar þess hafi loksins 
fengið réttláta málsmeðferð.

Andlát Sævars Ciesielski er ein-
ungis áminning um að enn grúfir 
þetta mál yfir okkur óuppgert – 
enn klórum við okkur í hausnum 
ráðþrota yfir málinu og eigum 
erfitt með að sætta okkur við 
lausn málsins. 

Hvaða máls? Tveir menn hurfu. 
Þeir áttu það eitt sameiginlegt að 
fyrsti stafurinn í nafninu þeirra 
var G en hafa verið spyrtir saman 
æ síðan. Annar þeirra var að 
koma snöggklæddur og ölvaður af 
balli í Hafnarfirði og sást reika 
um í vetrarkuldanum á Reykjavík-
urveginum að reyna að stöðva bíla 
– hinn fékk símtal og þurfti aðeins 
að skreppa en kom aldrei aftur. 

Þar með lýkur raunverulegri 
vitneskju okkar um afdrif þess-
ara manna. Engin tengsl voru 
milli þeirra og ungmennanna sem 
dæmd voru fyrir að hafa orðið 
þeim að bana. Engin lík fund-
ust. Engin ástæða fannst. Enginn 
ásetningur var leiddur í ljós. 
Engin tengsl fundust milli þess-
ara tveggja mannshvarfa. Engin 
morðvopn – raunar engin morð; 
engin sönnun fannst fyrir því að 

þeim hefði yfirleitt verið ráðinn 
bani. En það komu sem sé fram 
játningar eftir einangrun  í gæslu-
varðhaldi og alls kyns harðræði.

Dómsmorð
Þær játningar sem byggt var á 
við dómsuppkvaðningu í málinu 
voru þess eðlis og fengnar fram 
með þeim hætti að það hlýtur 
að teljast undrunarefni að þær 
skuli hafa verið lagðar til grund-
vallar þegar Hæstiréttur dæmdi 
ungmennin fyrir manndráp af 
gáleysi. Til samanburðar má geta 
þess að nýlega sýknaði Héraðs-
dómur nokkra menn í svokölluðu 
Exeter-Holding-máli á þeim for-
sendum að jafnvel þótt sannað 
þyki að þeir hafi brotið verklags-
reglur við ákvarðanir um útlán 
bankans liggi ekki fyrir sönnun 
um að það hafi verið af ásetningi; 
þessir menn hafi sem sé auðgast 
um nokkra milljarða á kostnað 
almennra sparifjáreigenda í ógáti; 
þetta hafi verið nokkurs konar 
gróði af gáleysi …

Þannig er þeirra réttlæti. Þess 
nutu Sævar og hin ungmennin 
aldrei á sínum tíma. Davíð Odds-
son, þáverandi forsætisráðherra, 
tjáði sig býsna afdráttarlaust um 
þetta í ræðustól Alþingis í október 
1998 og ætli þau ummæli svo hátt-
setts manns í samfélaginu hljóti 
ekki að teljast það næsta sem 
Sævar komst því að fá uppreisn 
æru: 

„Ég segi það fyrir mig persónu-

lega að mér urðu mikil vonbrigði 
að Hæstiréttur skyldi ekki séð 
sig geta haft lagaskilyrði til að 
taka Geirfinnsmálið upp á nýjan 
leik. Ég hef fyrir mitt leyti kynnt 
mér þetta mál rækilega í gegnum 
tíðina og tel að þar hafi mönnum 
orðið á í messu í stórkostlegum 
mæli á nánast öllum stigum máls-
ins. Ég held að þó það hefði verið 
mjög sársaukafullt fyrir íslenska 
dómstólakerfið, þá hefði það verið 
gott og nauðsynlegt, hundahreins-
un fyrir okkur ef nota má það 
óvirðulegt orð, að fara í gegnum 
það mál allt og með hvaða hætti 
það var unnið. Þeir sem hafa 
kynnt sér það mál rækilega geta 
ekki annað en sagt að þar var 
víða pottur brotinn […] Það var 
ekki aðeins eitt dómsmorð framið 
á allri þessari vegferð, þau voru 
mörg dómsmorðin sem framin 
voru á þessari vegferð allri og það 
er mjög erfitt fyrir okkur að búa 
við það.“

Engin fermingarveisla
Sérstakur saksóknari sem skip-
aður var við meðferð Hæstaréttar 
á beiðni Sævars um endurupptöku 
málsins, Ragnar Hall, sagði háðs-
lega þegar þeirri beiðni var hafn-
að að þetta væru svo sem ekki 
neinir kórdrengir sem hefðu verið 
sóttir í fermingarveislu. 

Hann átti við að þetta hefðu 
verið illmenni og þess vegna 
fengið makleg málagjöld hvað 
sem sekt liði í þessu tiltekna 

máli. Þannig var viðhorf valds-
ins alla tíð: mátulegt á pakkið. 
Þessir krakkar voru guðslömbin 
sem tóku á sig syndir heimsins. 
En þetta var óvart alveg rétt hjá 
þessum fulltrúa valdsins: Sævari 
Ciesielski stóð aldrei til boða að 
gerast kórdrengur. 

Líf hans var fjarri því að líkj-
ast fermingarveislu – en farm-
urinn sem hann bar með sér um 
sína daga var þungur. Hann var 
hrakinn, smáður og fyrirlitinn frá 
fyrstu tíð og þurfti að beita klækj-
um til að komast af. Strax sem 
barn er hann sendur í útlegð á 
hið alræmda drengjafangelsi sem 
rekið var í Breiðavík. Um tvítugt 
er hann smákrimmi í Reykjavík 
með listamannsdrauma – langar 
að að læra kvikmyndagerð. Þá 
kemst upp um ávísanamisferli af 
því tagi sem íslenskir smákrimm-
ar sérhæfðu sig í og hinn langi 
armur laganna læsir krumlum 
sínum í hann. 

Hann slapp ekki undan honum 
fyrr en hann gekk frjáls maður út 
úr fangelsi mörgum árum síðar. 
Um hríð barðist hann hetjulega 
fyrir því að hreinsa nafn sitt og 
ekki var hægt annað en að dást að 
elju hans og þreki í þeirri baráttu. 
En öllum umleitunum hans var 
hafnað af hinu gráa valdi, og loks 
gafst hann upp á þessu samfélagi. 

Undir lokin var hann kominn 
á þann stað þar sem samfélagið 
vildi alla tíð hafa hann: utangarðs, 
orðinn útilegumaður á ný.

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Höfum opnað 
OUTLET í hluta 

verslunar okkar 
BYKO Kauptúni

Opnunartímar í Kauptúni:
Mán.-Fös.: 08:00 - 18:00
Laugardaga: 10:00 - 17:00
Sunnudaga: 11:00 - 17:00

Allt að
Kauptúni

G A R Ð A B Æ

80%
afsláttur

Útilegumaður deyr

AF NETINU

Sævar varð fyrir pynt-
ingum
Ég kynntist honum á Litla Hrauni 
rétt eftir 1980 og urðum við 
ágætis kunningjar. Strax þá talaði 
hann um að hann væri saklaus 
af þeim ákærum sem hann var 
dæmdur fyrir. Hann sat í tvö ár í 
einangrun. Tvö ár í einangrun er 
í raun svo hræðileg pynting að 
engin orð ná utan um það. Hvað 
þá ef lyf eru mulin ofan í matinn 
þinn og þér haldið vakandi, 
kaffærður í skolpfötu, hótað og 
hafður í járnum. Allt þetta þurfti 
Sævar að þola rétt rúmlega 
tvítugur. Hann var eyðilagður sem 
manneskja þennan tíma sem 
hann var í einangrun.
pressan.is/pressupennar/Bubbi-
Morthens
Bubbi Morthens

Ráðherra hvattur til 
aðgerða
Við erum því miður þegar búin 
að sýna að réttlætið tók skemmri 
tíma fyrir Jón Hreggviðsson á 
sautjándu öld en Sævar Cie-
sielski á okkar dögum. Það er 
okkar skömm. Bæði mín og þín 
skömm, Ögmundur. En nú höfum 
við sýnt hvað við getum. Lögfræð-
ingar þínir eru varla ódeigari en 
vegagerðarmennirnir. Ræstu þá út, 
Ögmundur, og ljúkum málinu!
blog.eyjan.is/illugi
Illugi Jökulsson



18. júlí 2011  MÁNUDAGUR12

Merkisatburðir
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Þennan dag árið 1984 komst Beverly Lynn 
Burns á spjöld sögunnar sem fyrsta konan 
í heiminum til að verða flugstjóri Boeing 
747-vélar. Burns fór jómfrúarferðina fyrir 
flugfélagið People Express frá Newark-flug-
vellinum í New York til Los Angeles.

Beverly á glæstan feril að baki en hún sett-
ist í helgan stein í febrúar 2008 eftir tuttugu 
og sjö ár í bransanum. Á meðan hún starfaði 
fyrir People Express stjórnaði hún flugvélum 
á borð við Boeing 737, 727 og 747. Seinna 
þegar flugfélagið var sameinað Continental 
Airlines árið 1987 bætti hún DC-9, DC-10, 

Boeing 757 og 767 á ferilskrána. Í maí 2001 
gerðist hún svo flugstjóri á tæknivæddustu 
flugvél þess tíma, Boeing 777.

Fyrir afrek sín í flugi hefur Beverly unnið 
til margra verðlauna. Árið 1985 hlaut 
hún Amelia Earhart-verðlaunin fyrir hið 
sögulega fyrsta flug og sama ár heiðraði 
öldungadeildarþingmaður New Jersey, Frank 
R. Lautenberg, hana og sagði að hún hefði 
opnað dyr fyrir milljónir bandarískra kvenna í 
flugheiminum. Þá fékk hún bréf frá þáverandi 
forseta Bandaríkjanna, Ronald Reagan, þar 
sem hann óskaði henni til hamingju.

ÞETTA GERÐIST  18. JÚLÍ ÁRIÐ 1984

Fyrsta konan flýgur Boeing 747

NELSON MANDELA  er 93 ára í dag.

„Menntun er besta vopnið til að breyta heiminum.“

Garðarshólmi, miðstöð 
fræða og menningar undir 
merkjum sjálfbærrar þró-
unar, verður ýtt úr vör á 
Húsavík í dag. Verkefnið 
verður kynnt almenningi 
með ýmsum hætti en form-
leg opnun verður árið 2015.

Miðstöðin verður til húsa 
í gömlu síldarverksmiðj-
unni á hafnarbakka Húsa-
víkur. Markmið hennar 
er að stuðla að rannsókn-
um og fræðslu um málefni 
sem snerta sambúð manns 
og náttúru; hvernig hvort 
mótar hitt og hvernig má 
horfa til fortíðar og skapa 
þannig öflugt og lífvænlegt 
samfélag til framtíðar. 

„Markmiðið er að kafa 
ofan í það hvernig við 
eigum að fara að því að lifa 
á þessari jörð í framtíðinni 
án þess að éta hana undan 
okkur,“ segir Sigurður 
Eyberg, verkefnastjóri 
Garðarshólma, og heldur 
áfram: „Kjarninn í húsinu 
verður sýning sem rekur 
sögu manns og náttúru á 
Íslandi alveg frá því að 
Garðar Svavarsson nam 
land á Húsavík. Það sem 
gerir svæðið í kringum 
Húsavík merkilegt er að 
við getum rakið það alger-
lega í landslaginu hvern-
ig sagan þróaðist; hvaða 
áhrif maðurinn hefur haft 
á umhverfi sitt og hvaða 
áhrif umhverfið hefur 
haft á manninn, söguna og 
menninguna.“ 

Sigurður segir stefnt að 
því að gera glæsilega sýn-

ingu sem stenst alþjóðlegan 
samanburð enda verður hún 
að laða að. Þá segir hann 
gert ráð fyrir aðstöðu til 
bæði rannsókna og fræða og 
að miðstöðinni sé ætlað að 
sprauta lífi í hnignandi sam-
félög fyrir norðan.  „Húsið 
verður auk þess nýtt sem 
funda-, veislu-, kaffi- ráð-
stefnu-, og menningarhús.“ 

Garðarshólmi hefur verið 
í þróun um nokkurt skeið og 
verður enn um sinn. Vernd-
arar hans eru Karl Gúst-
av XVI. Svíakonungur og 
Ólafur Ragnar Grímsson 
forseti Íslands en meðal 

samstarfs- og stuðnings-
aðila eru Háskóli Íslands, 
Kaupmannahafnarhá-
skóli, Háskólinn í Stokk-
hólmi, Landbúnaðarhá-
skóli Íslands, Landgræðsla 
ríkisins, Skógrækt ríkisins  
og Swedish National Her-
itage Board svo fáeinir séu 
nefndir.

Jóhanna Sigurðardóttir 
forsætisráðherra mun sjó-
setja verkefnið klukkan 17 í 
dag en að auki munu Timo 
Summa, sendiherra Evrópu-
sambandsins, Anders Ljung-
gren, sendiherra Svíþjóðar, 
Bergur Elías Ágústsson, 

sveitarstjóri Norðurþings 
og Kirsten Hastrup, pró-
fessor við Kaupmannahafn-
arháskóla ávarpa samkom-
una. Á morgun verður svo 
fyrirlestraröð tengd mið-
stöðinni þar sem fjölmarg-
ir erlendir og innlendir 
fræðimenn stíga á stokk. Þá 
verður Garðarsstofa starf-
rækt á meðan á sigling-
arhátíðinni Sail Húsavík 
og Mærudögum stendur en 
þar gefst almenningi kost-
ur á að kynna sér þá starfs-
semi sem verður í Garðars-
hólmi og koma með frekari 
tillögur. vera@frettabladid.is

GARÐARSHÓLMI, MIÐSTÖÐ FRÆÐA- OG MENNINGAR:  ÝTT ÚR VÖR Á HÚSAVÍK

SPRAUTAR LÍFI Í BYGGÐIRNAR

OPNAR FORMLEGA ÁRIÐ 2015 Miðstöðin hefur verið í þróun um nokkurt skeið og verður enn um sinn. Á 
innfelldu myndinni er Sigurður Eyberg verkefnastjóri Garðarshólma.

64    Eldur kviknar í Róm og brennur í níu daga. Sagt var að 
Neró keisari hefði leikið á hörpu á meðan eldarnir geis-
uðu.

1918  Undirritaðir eru samningar milli Íslands og Danmerkur um 
frumvarp til sambandslaga milli landanna tveggja. Frum-
varpið var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 19. októ-
ber um haustið og gekk í gildi 1. desember. Varð þá Ísland 
sjálfstætt, frjálst og fullvalda ríki í konungssambandi við 
Danmörku.

1925 Minningabók Adolfs Hitler, Mein Kampf, kemur út í Þýska-
landi.

1931 Hafin er bygging verkamannabústaða við Hringbraut, 
Bræðraborgarstíg og Ásvallagötu í Reykjavík.

1963 Gasverksmiðjan Ísaga við Hlemmtorg í Reykjavík brennur. 
Miklar sprengingar urðu í brunanum og skemmdust nálæg 
hús.

MOSAIK  

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

Ástþór Sveinn Markússon
Aðallandi 3,

andaðist fimmtudaginn 14. júlí á Landspítalanum við 
Hringbraut.
 
Halldóra Gísladóttir
Ólafur Svavar Ástþórsson     Ásta Guðmundsdóttir
Anna Guðlaug Ástþórsdóttir Hallgrímur G. Magnússon
Ásta Ástþórsdóttir Gunnar Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Alma Anna Þórarinsson  
f. Thorarensen
læknir, síðast til heimilis að 
Laugarásvegi 36, Reykjavík,

sem andaðist á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni laugar-
daginn 9. júlí sl., verður jarðsungin frá Langholtskirkju 
þriðjudaginn 19. júlí kl. 13.00.

Þórarinn Hjaltason Halla Halldórsdóttir
Oddur Carl Gunnlaugur Hjaltason Ingibjörg H.
 Jakobsdóttir
Sigríður Hjaltadóttir  Þórir Ragnarsson
Hrólfur Hjaltason
Gunnlaug Hjaltadóttir
ömmubörn og langömmubörn. 

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur hlýhug og samúð við 
andlát og útför ástkærs eiginmanns 
míns, föður okkar, sonar og bróður,

Georgs Guðna 
Haukssonar.

Sigrún Jónasdóttir
Elísabet Hugrún Georgsdóttir
Guðrún Gígja Georgsdóttir
Tómas Kolbeinn Georgsson
Hrafnkell Tumi Georgsson
Jón Guðni Georgsson
Karitas Jónsdóttir            Haukur Tómasson
Sigrún Hauksdóttir

Fyrsta skóflustunga var nýlega 
tekin að gestamótttöku vinnu-
vélasafns að Skútum í Hörgár-
byggð. Það gerðu í sameiningu 
Valgerður Sigurbergsdóttir, 
matráðskona hjá Skútabergi á 
Akureyri, og Guðmundur Sig-
valdason, sveitarstjóri Hörgár-
byggðar. 

Safnið mun heita Konnasafn 
eftir eiginmanni Valgerðar, 
Konráði Vilhjálmssyni véla-
manni sem lést í febrúar síðast-
liðnum. Hann hóf söfnun vinnu-
véla fyrir mörgum árum og 
kunni sögu hverrar og einnar 
sem skráð var jafnóðum. 

Konráð vissi að með safninu 
yrði saga vinnuvéla á Íslandi 
varðveitt og þar með saga fram-
kvæmda og ræktunar. Fjöl-
skyldan heldur uppi merki hans. 
Hún stefnir að því að fjölga enn 
fágætum vélum og myndum og 
koma þaki yfir safngripina á 
næstu misserum. 

Heimasíða safnsins er www.
vinnuvelasafn.is. - gun

Áfangi í sögu vinnuvélasafns

AÐ SKÓFLUSTUNGU AFLOKINNI Fjölskylda Konráðs Vilhjálmssonar við væntanlegan byggingarstað á 
Moldhaugnahálsi, í landi Skúta í Hörgárbyggð. MYND/GUN 



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

Antique Annie Doll Pillow  heitir þessi púði eftir 
Thomaspaul. Hann er innblásinn af gömum postu-
línsbrúðum og dúkkulísum og fæst í netversluninni 
www.2modern.com.

Bonito ehf. Friendtex 
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Opnunartími:
mánud. -  föstud.  kl. 11:00 - 18:00   lokað á laugardögum

 ÚTSALA
    MIKIÐ ÚRVAL AF
FLOTTUM FATNAÐI

NÚ VALDAR FLÍKUR 2 FYRIR 1
KÍKTU ÞAÐ BORGAR SIG

Gleðilegt grillsumar 
                     www.weber.is 

Listh

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Elísabet Alma Svendsen stílisti eyðir sumardögum úti í garði þar sem hún grillar og ræktar kryddjurtir.

Skjólgóður blettur í 
miðbæ Reykjavíkur

Þ
að er mikið skjól í garðinum og sól allan daginn þannig 
að á sólardögum reyni ég að vera eins mikið þar og ég 
get,“ segir Elísabet Alma Svendsen stílisti, en hún býr í 
miðbæ Reykjavíkur.

Garðurinn er snotur bakgarður og Elísabet og fjölskylda 
hennar hafa nýlega hellulagt hluta af honum. Hún segist vera 
byrjuð að spreyta sig á ræktun kryddjurta.

„Auk þess er ég með jarðarberjaplöntur í garðinum og rabar-
bara en það má segja að við séum duglegust að grilla. Okkur 
líður mjög vel hér úti, drengurinn minn í göngugrindinni sinni 
og ég í kryddjurtapottunum.“  juliam@frettabladid.is



Frida  heitir þessi rómantíski borðlampi frá Perch. 
Hann minnir helst á vatnskönnu með skermi og gæti 
allt eins verið heimatilbúinn.

Húsryk er fjölbreytt 
blanda af ýmiss 
konar efnum sem 
eru breytileg frá einu 
húsi til annars. Rykið 
getur meðal annars 
innihaldið þræði úr 
fötum, gólfteppum og 
öðrum ofnum efnum, 
húðflögur af fólki og 
dýrum, bakt-
eríur og 
fæðu-
leifar. 

www.visinda-
vefurinn.is

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

SUMARÚTSALA

Opið
mán.fim 12–18, fös. 12–16,

Sími 694 7911
Eikjuvogur 29, 104 Rvk. 

Sumartilboð
40% 
af öllum
handklæðum

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

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

Garðhúsgögn sem húsgagnaframleiðandinn 
Magis setur í framleiðslu vekja gjarnan mikla eft-
irtekt. Má þar nefna hönnun franska hönnuðarins Pierre 
Paulin sem lést á þarsíðasta ári, 82 ára að aldri, en stóll 
hans, Flower Outdoor, fór í framleiðslu sama ár og 
hönnuðurinn lést. 

Þá eru fleiri hönnuðir með ýmiss konar spennandi 
mublur í garðinn í framleiðslu hjá Magis. 
 juiliam@frettabladid.is

Þessi fallegi fuglabakki er ekki nýr af nálinni en alltaf 
jafn skemmtilegur. Jasper Morrison hannaði hann árið 
2001 og má til að mynda hengja bakkann í tré.  

Garðstóll Pierre Paulin sem Magis hóf 
framleiðslu á árið 2009. Stóllinn kallast 

Flower Outdoor. MYND/ÚR EINKASAFNI

Lúxushönnun 
fyrir garðinn
Líkt og hægt er að láta sig dreyma um margar
vikur af sólardögum má einnig láta hugann reika 
til lúxusgarðhúsgagna og skoða hvað fremstu 
hönnuðir heims eru að gera á því sviði. 

Galli & Perico hönnuðu þennan 
morgunverðarbakka árið 1995 
fyrir Magis og þá úr beyki. Nú í ár 
kom bakkinn aftur á markað og 
þá einnig í þessum fallega rósavið. 
Bakkann má vel nota úti í garði.



FASTEIGNIR.IS
18. JÚLÍ 201129. TBL.

Fasteignasalan Torg er með á skrá fjögurra 
hæða sérhæð með bílskúr í Árbæ.

H æðin er skráð 127,5 fermetrar og bílskúrinn 
er 41 fermetri, í húsnæði við Krókavað 18 í 
Árbæ. 

Gengið er upp steyptar tröppur hægra megin við 
bílskúrinn upp á hæðina. Þar er komið upp á stórar 
svalir sem eru ofan á bílskúrnum. 

Þegar komið er inn úr forstofu er gengið inn í stórt 
alrými á hægri hönd. Eldhús er í alrými ásamt borð-
stofu, stofu og sjónvarpsholi. Þessum rýmum má raða 

upp eins og best hentar en borðstofan er hugsuð fyrir 
framan eldhúsið, stofan þar við hliðina út við glugga 
og sjónvarpshol næst herbergisganginum.

Baðherbergi er rúmgott með baðkari og sturtu-
klefa. Hjónaherbergi er inni á svefnherbergisgangi 
ásamt hinum herbergjunum, þvottahúsi og baðher-
bergi. Barnaherbergi eru tvö, bæði stór og rúmgóð. 
Þvottaherbergi er flísalagt með vinnuborði og vaski.

Bílskúr er 41 fermetri í heildina en honum má 
skipta niður í 32,3 fermetra bílskúr og 8,7 fermetra 
geymslu.

Hverfið er barnvænt og lítið um umferð. Stutt er í 
skóla og leikskóla frá eigninni.

Hæð og bílskúr á rólegum stað
Fasteignin stendur við Krókavað 18 í Árbæ. Þaðan er stutt í leikskóla, skóla og ýmsa þjónustu.

Inná www.landmark.is er hægt að panta 
verðmat eða setja í sölu. 

...Og við höfum samband um hæl!
Landmark fasteignasala 
- Þú hringir – við seljum!

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum um land allt. 



Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is





Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Frostafold 12 112 Reykjavík
Eftirsótt eign!

Góð 3ja herbergja

Sérinngangur og bílskúr

Góður suðurpallur

Nánari upplýsingar veitir:
Ragna S. Óskarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

ragna@miklaborg.is  
sími 892 3342

ALLIR VELKOMNIR   17:30 - 18:00

mánudagur 18.júlí

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 24,4m

v. 57,9m

Aflagrandi
Glæsilegt endaraðhús

107 Rvk

190 m2 - 5 svefnherbergi 
Stórar stofur
Vandaðar innréttingar
Gott hús innst í botnlagna

v. 25,9m

Andrésbrunnur
Sérlega góð 4ra herb

113 Rvk

119 m2 í lyftuhúsi
Sérstæði í lokaðri bílageymslu
Gott skipulag og 
vel umgengin eign

v.41,7m

Heiðnaberg
Glæsilegt einbýli

111Rvk

187 m2 á tveimur hæðum
Innst í botnlanga
Bílskúr 
Fallegur garður
Góður timburpallur

v. 18,8m

Meðalholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

Eftirsótt staðsetning
Aukaherbergi í kjallara
Tvær stofur
Góður garður

v. 60,0m

Flókagata
Sérhæð og kjallari

105 Rvk

Í fallegu húsi 
á þessum vinsæla stað
Samtals 200 m2
selst saman eða í sitthvoru lagi

v. 16,9m

Næfurás
Stór 2-3ja herb

110 Rvk

Gott skipulag
Frábært útsýni
Mikið áhvílandi!
Lækkað verð!

v. 19,9m

Leirubakki
Rúmgóð 4 herb

109 Rvk

Á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli
116 m2 þar af 11 m2 
aukaherbergi á jarðhæð
Laus strax

v. 26,8m

Núpalind
Falleg 4ra herb

201 Kóp

Rúmgóð og björt 113 fm
Suðursvalir
Á 3.hæð í lyftuhúsi
Laus strax

v. 11,9m

Iðufell
Rúmgóð 2ja herb

111 Rvk

68 m2
3ja hæð
Stutt í alla þjónustu 

v. 21,8m

Rauðagerði
Falleg 3ja herb

84,5 m2 í risi
Suðursvalir
Góð rými
Vel við haldið hús
Góð staðsetning 

108 Rvk

v. 18,9m

Suðurhólar
3 herb

111 Rvk

Stærð 91 m2 
Jarðhæð
Sér inngangur
Góð staðsetning

V. 45,9m

Hrauntunga

5 svefnherbergi
Endurnýjað að hluta
Góð suðurverönd
Hagstæð kaup!

Fjölskylduvænt einbýli
200 Kóp

v. 22,2m

Svarthamrar
Hlýleg 3ja til 4ja herb

112 Rvk

Rúmgóð íbúð
Sérinngangur
Frábær staðsetning 
Stutt í skóla og leikskóla
Góð áhvílandi lán

v. 21,9m

Arnarsmári
3ja herb
201 Kóp

Falleg og björt
Eldhús opið í inní stofu
Suður svalir
Þvottahús innan íbúðar

v. 69,5m

Hamravík
 Glæsilegt einbýli

112 Rvk

Glæsilegt 250 m2 einbýlishús
Frábært útsýni, góður staður
Óbyggt svæði rétt við húsið
Snýr vel
Þarfnast lokafrágangs

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasali r

Guðrún Pétursdóttir
skjk alagerð

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Davíð Jónsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

Margrét Kjartansdóttir
ritari

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is
v. 58,9m

Naustabryggja 

Glæsilegt endaraðhús

110 Reykjavík

GlGlæsæsililegegtt útútsýsýnini
VaaV ndaðar innréttingar
40 m22 bíbíllskúr 202000 m2m2 í íbúbúðð

v. 33,6m

Bústaðavegur
Falleg 4ra herb

108 Rvk

135 m2 á tveimur hæðum
Tvennar suðursvalir
Sérinngangur
Glæsilega uppgerð eign

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík  Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 



v. 69,0

Selvogsgrunn
Glæsilegt einbýlishús

104 Rvk

Frábær staður
Teiknað af Jóhanni Eyfells
Húsið er mikið listaverk
og vel skipulagt

v. 41,5m

Þrastarhöfði
Reisulegt endaraðhús

270 Mos

185 m2 þar af bílskúr 23,4 m2
Afgirt lóð og timburverönd
Falleg eign á vinsælum stað 
Stutt í sundlaug og skóla

v. 75,0m

Lundur
Penthouse

200 Kóp

Einstök eign á 10. hæð
Óviðjafnanlegt útsýni
Heitur pottur á svölum
Sérlega vandaðar innréttingar

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

Á 2. hæð
88,6 m2 + 22,3 m2 bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 47,5m

Hlaðbrekka
Einbýli

200 Kóp

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhald
Mikil lofthæð
Góð eign

v. 56,0m

Fákahvarf
Gullfallegt bjálkahús

203 Kóp

Gott fjölskyldurými
44 svsvefefnhhererbeerggi
Sérstæður bílskúr
SaSaununaa
AlAlgjgjörör g gulullmlmololii !!

... 3ja herbergja íbúð í húsi fyrir eldri borgara.  
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

... neðri sérhæð í Norðlingaholti með sér inngangi.  
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... rað eða parhúsi í Fossvoginum.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

... 5 herbergja íbúð eða raðhúsi í Víkur eða 
Foldahverfi í Grafarvogi með bílskúr. 
Hugsanlegt er að bjóða skipti á 4 herbergja íbúð á 
Bakkastöðum, þó ekki skilyrði.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... Leitum að 350 m²+ einbýlishúsi í Garðabæ.
Fyrir fjársterkan aðila.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... Sérhæð á Seltjarnarnesi 
með 3-4 svefnherbergjum auk bílskúrs. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is 

... eign í 104 - 105 (nágrenni við Laugardalinn).
4-6 svefnherbergi. Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 5 herbergja íbúð (4 svefnherbergi) í 
Norðlingaholti. Má vera mikið áhvílandi. 
- Nánari upplýsingar veitir Jason Guðmundsson
 í síma 569 7000 eða jason@miklaborg.is

... raðhúsi í Fossvogi með hugsanleg skipti 
í huga á minni eign í Fossvogi.
Um er að ræða íbúð sem hefur verið mikið endurnýjuð.  
Raðhúsið má þarfnast viðhalds.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi lánum til yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 4-5 herbergja íbúð í Kórunum á því 
sem næst yfirtöku.
Um traustan greiðanda er að ræða.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

Við leitum að ...

v. 19,9m

Lambhagi
Glæsilegt heilsárshús

Bláskógab.

Stærð 101,6 m2 
Frábær staðsetning
Hitaveita
Leigulóð

v. 13,7m

Bíldsfell
Sumarhús
Grímsnesi

Gróið 1 ha eignarland
Glæsilegt útsýni
Einstök staðsetning

v. 14,7m

Eyrarskógur
Sumarhús

Svínadal

50 m2 hús með góðum sólpalli
2 svefnherbergi plús 
10 m2 svefnskáli með sólpalli
5.200 m2 leigulóð
Selst með öllu innbúi

v. 11,9m

Kóngsvegur
Fallegt sumarhús

Úthlíð

Stærð 52 m2 
Leigulóð til 25 ára
Gróin og falleg lóð
Pallur og heitur pottur

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



Fiskakvísl 32 – 110 Rvk

OPIÐ HÚS  mánud. 18. júlí kl. 17:30-18:30
NÝTT Í SÖLU. Endaíbúð. Hæð og ris. HÆÐIN (93,4fm): 
2 samliggjandi stofur, gengið út á s-v útsýnissvalir, 2 
svefnherbergi með skápum, eldhús með n-a grillsvalir. 
Baðherbergi með baðkari og sér sturtuklefa. Parket á 
gólfum nema flísar á baði og eldhúsi. RISIÐ (28,1fm) er 
tómstundastofa ásamt litlu svefnherbergi.  Hagstæð lán.  
Uppl. Sigurbjörn gsm: 867-3707

Verð 28,9 m.
Herbergi: 4-5 – Stærð: 128,1 fm.

Fellahvarf 25 – 203 Kóp

OPIÐ HÚS mánud. 18.júlí kl 17.30-18.00 
Glæsileg íbúð á jarðhæð með sérafnotarétti sem afmarkast 
með fallegum hlöðnum vegg og hellum. Húsið er staðsett 
innarlega í botnlanga og stórglæsilegt útsýni er yfir 
Elliðavatn. Vandaðar innréttingar og á gólfum eru flísar og 
fallegt plankaparket. Svefnherbergin eru 3 og möguleiki að 
stækka stofu á kostnað eins þeirra.   
Uppl. Hafdís  gsm 895-6107

Verð 32.5 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 119 fm.

Krókavað 18 – 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud.  18.júlí kl 18.30-19.00 
Einstaklega glæsileg efri sérhæð með bílskúr innst í 
botnlanga.Stórar afgirtar 41fm svalir eru ofan á bílskúr. 
Hiti er í öllum gólfum og hitastýring í hverju herbergi. 
Gólfefni eru flísar og fallegt hvíttað eikarparket, vandaðar  
eikarinnrettingar  og svefnherbergin eru 3. Hverfið er 
einstaklega barnvænt og lítil umferð. 
Uppl. Hafdís  gsm 895-6107

Verð 39,9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 168,5 fm.

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Tröllakór 6-10 – 203 Kóp

OPIÐ HÚS þriðjud. 19.júlí kl. 17:30-
18:00 
Mjög falleg og vel skipulögð 2ja herbergja 
íbúð á efstu hæð í fjölbýlishúsi með 
lyftuhúsi. Bílastæði í bílastæðahúsi fylgir 
íbúðinni. Mjög vandaðar innréttingar sem 
og gólfefni. Frábært útsýni af suður svölum. 
Uppl. Sigurður gsm:898 6106

Verð 22,9 m.
Herbergi: 2 – Stærð: 80,4 fm.

OPIÐ HÚS

Melabraut 1 – 107 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 18.júlí kl.17:30-
18:00 
Auðveld kaup- fæst gegn yfirtöku + kr. 
700.000*. 3ja herbergja íbúð á 1.hæð með 
sérinngangi. Baðherbergi nýtekið í gegn, 
nýjar flísar í forstofu. Búið að endurnýja 
þak, skolplagnir og rafmagn. Verönd og 
fallegur garður. 
Uppl. Dórothea gsm: 898-3326

Verð 23,6 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 77,8 fm.

Hrísmóar 4  -210 Gbæ

OPIÐ HÚS fimmtud.  21.júlí kl.17:30-
18:00
Falleg og björt 3ra herbergja íbúð á 
annarri hæð með stæði í bílskýli á þessum 
barnvæna stað í Garðbæ.  Mjög góð kaup. 
Uppl. Sigga Rut gsm: 699-4610

Verð 24.9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 100 fm.

Þorláksgeisli  5 -113 Rvk

Opið hús þriðjud. 19.júlí kl 17.30-18.00 
Glæsileg íbúð á þriðju hæð í góðu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar 
innréttingar og gegnheilt parket Tvennar 
svalir. Húsið er staðsett á góðum stað stutt 
frá fallegu útivistarsvæði þar sem örstutt er 
útí náttúruna. 
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 26,9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 116,7 fm.

Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM:699 4610

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

KRAFTUR – TRAUST – ÁRANGUR

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS



FASTEIGNIR.IS18. JÚLÍ 2011 9



Í þessari áberandi byggingu á horni Laugavegar og Snorrabrautar er til 
leigu skrifstofu- og verslunarrými af ýmsum stærðum. 
 
Leigueiningar í stærðum allt frá 50 til 1000m2, á götuhæð og öðrum 
hæðum hússins.
 
Húsnæðið getur hentað  margskonar verslunar- þjónustu og 
skrifstofustarfsemi, næg bílastæði í nýjasta bílastæðahúsi borgarinnar 
handan götunnar.   

Reykjavík ı Akranes ı Borgarnes ı Ísafjörður ı Blönduós ı Akureyri ı Egilsstaðir ı Reyðarfjörður ı Vestmannaeyjar ı www.pacta.is

Vinsamlegast hafið samband við Benjamín Axel Árnason 
í síma 896 0999 eða með tölvupósti benjamin@pacta.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Til sölu glæsilegt 155 fm einbýlishús ásamt 55 fm bílskúr við Norðurtún í 
Sandgerði. Gott útsýni til sjávar á baklóð en þar verður ekki byggt. Húsið 
getur verið laust fljótlega. 

Norðurtún 6

Hafnargata 27 • 230 Keflavík 
Símar 421 1420 / 421 4288 
asberg@asberg.is • asberg.is

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali



ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET - Sími 510-3800

Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali
elias@husavik.net

✔ Afhending í nóvember 2011.

✔ Íbúðir með sólskála.

✔ Íbúðir með hjónasvítu.

✔ Stærðir frá 52-170 m2.

✔ Rúmgóð bílageymsla.

✔ Verð frá kr. 16,9 millj.

Þjónustumiðstöðin við Boðaþing

NÝTT HÚS FRÁ HÚSVIRKI

Boðaþing er reitur sem Húsvirki hf. og Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipulagningar fyrir almennar 
íbúðir, þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð aldraðra. Þetta er skemmtilega skipulagt 
svæði sem myndar kjarna almennra íbúða í kringum hjúkrunaríbúðir og þjónustumiðstöð á vegum 
Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS.

Boðaþing 10-12Boðaþing 10-12 55+55+Glæsilegar íbúðir
fyrir fólk á besta aldri
Glæsilegar íbúðir
fyrir fólk á besta aldri

S
K

IS
S

A

NÝTT HÚS VIÐ BOÐAÞING



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

Bretti á kerrur
Eigum á lager þrjár stærðir af brettum 
á kerrur. Verð frá kr. 3.990. Bílabúð 
Benna S:590 2000

Bílabúð Benna ehf.
Bíldshöfða 10, 
Sími: 587 1000
www.benni.is

Rockwood premium með útdragi 
Árgerð 2008, Statíf fyrir tvo 
ga s k ú t a , S ó l a r s e l l a , u p p h i t a ð a r 
dínur,Fortjald, loftpúðafjöðrun, 
Tilboðsverð. 2.150.000. Rnr.118202.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 

Akranes
Sími: 431 2622

www.bilas

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð 
2004, ekinn 148 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur, ný sumardekk, topp standi 
Verð 1.550.000. Rnr.132470.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

VW Sharan TDi 1.9 Árgerð 2007, ekinn 
109, bsk, 7 MANNA sparibaukur. 6,5L í 
blönduðum akstri! Er á staðnum! Verð 
2.780.000. Raðn 152030. Sjá nánar á 
www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Eigum EL-GO rafmagnsvespurnar til 
afgreiðslu strax, ekkert próf og ekkert 
bensín. Sama lága verðið kr.148.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Nýtt Coleman Cheyenne 10feta, 2. ára 
ábyrgð, Geymslu hólf, Truma miðstöð 
omfl, Sumar sprengja verð aðeins 
1990þús.kr, Húsin eru á staðnum,

Nýtt Coleman E1 9,5feta Off road, 2 ára 
ábyrgð, Truma miðstöð, öflugri dekk ofl, 
Sumar sprengja verð aðeins 2290þús.
kr, Húsin eru á staðnum,

Nýtt Coleman Sedona 8feta, 2 ára 
ábyrgð, Truma miðstöð, ísskápur, omfl, 
Sumar sprengja verð aðeins 1590þús.
kr, Húsinu er á staðnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
http://www.isband.is

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur 
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, 100bílar.is,

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

ÓDÝR KÖRFUBÍLL. VERÐ 600.000,- 
ÞARFNAST ÝMSA LAGFÆRINGA EN 
ER VEL NOTHÆFUR. VAR SKOÐAÐUR 
AF VINNUEFTIRLITI 2010. SKOÐA ÖLL 
SKIPTI. UPPL. Í SÍMA. 896-5666.

QASHQAI
Nýskráður 1/2008, ekinn 47 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.250.000

NISSAN

CIVIC SPORT 1.4i
Nýskráður 7/2011, ekinn 0 þ.km,

bensín, 6 gírar.

Verð kr. 3.390.000

HONDA

JAZZ LS 1.4i
Nýskráður 7/2006, ekinn 114 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.390.000

207 S16
Nýskráður 11/2006, ekinn 59 þ.km,

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.820.000

PEUGEOT

IS200
Nýskráður 6/2005, ekinn 39 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.490.000

LEXUS

CR-V PANORAMA
Nýskráður 4/2008, ekinn 72 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.890.000

HONDA

HONDA JAZZ LS 1.4i
Nýskráður 7/2008, ekinn 59 þ.km, bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.990.000
Tilboðsverð kr. 1.590.000

VOLKSWAGEN POLO COMFORT
Nýskráður 5/2006, ekinn 86 þ.km, bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.290.000
Tilboðsverð kr. 950.000

VOLKSWAGEN BORA HIGHLINE
Nýskráður 7/2002, ekinn 145 þ.km, bensín, 5 gírar.

Verð kr. 840.000
Tilboðsverð kr. 590.000

TILBOÐ DAGSINS TILBOÐ DAGSINS TILBOÐ DAGSINS

CR-V EXECUTIVE
Nýskráður 7/2006, ekinn 86 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.680.000

HONDA

ACCORD SPORT
Nýskráður 1/2006, ekinn 69 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.150.000

HONDA

LAND CRUSIER 120 VX
Nýskráður 10/2007, ekinn 79 þ.km,

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 6.990.000

TOYOTA

ACCORD EXECUTIVE 2.4i
Nýskráður 6/2010, ekinn 14 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.990.000

HONDA

Bílakjarnanum Eirhöfða 11 Sími 551 7171  notadir.bernhard.isÓSKUM EFTIR BÍLUM Á SKRÁ, GÓÐUR SÖLUTÍMI FRAMUNDAN

NOTAÐIR BÍLAR Á FRÁBÆRU VERÐI

HONDA

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

Honda shuttle ies 2000 árg. ekinn 188 
þkm. sk 12. Góður bíll. 7 manna. Verð 
575 þús. Uppl. í 894 9529.

Til sölu Ford Econline 7.3 Power 
Stroke árg. ‘97. Skráður 12 manna með 
hópferðarleifi. Uppl. í 891-8970.

Til sölu Ford Explorer 4.0 Lítra, ek. 180þ. 
árg. ‘94 með nýupptekna sjálfskiptingu. 
Uppl. í 891-8970.

Daihatsu Terios
Daihatsu Terios til sölu: Árg.99 sjálfsk. 
Skoðaður í fínu standi. V 390þ Tilboð 
310þ Uppl.6992400

Coleman Redwood árg. ‘08. 2000, sk. 
„13, midst., kassi ofl. Verd 740 þús. S. 
698 6021.

Ford Econline 7.3 Power Stroke árg. ‘97. 
Skráður 12 manna með hóperðarleifi. 
Uppl. í 891-8970.

Til sölu fallegur VW Toureg árg’06 áhugi 
fyrir skiptum á ferðabíl t.d. Toyota Extra 
Cab og Camper annað kemur til greina. 
Uppl 8483147

Grand Cherokee Laredo 96” ek. 196þ. 
ný sk. Góður bíll. v. 400þ. s. 895 9570

 0-250 þús.

Tilboð 195 þús
Toyota corolla árg.’96 sjálfskipt 5 dyra. 
Skoðuð ‘12. ekinn. 200þ/km álfelgur 
cdspilari. Tilboð 220þús. S. 860 3970.

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

 250-499 þús.

VW Golf 4, 1.4 16V, 1999, 160 þús km, 
350 þús kr.- Sími: 6622136, pleksan@
gmail.com

 1-2 milljónir

Hjólhýsi Landhaus ‘93 Myndir á 
picasaweb.google.com/sigurjonp/
Barukot Tilboð GSM 8940652

 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.

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

ÓSKA EFTIR SUBARU 
STATION

Legacy,forester,imprezu! ekki eldri en 
96 má þarfnast smá lagfæringa, fyrir 
0-300 þús stgr! s.691 9374

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

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

 Pallbílar

Iveco Daily 2001 með sturtum. Í 
toppstandi. Skoð 08/2012. Sjá www.
bilauppbod.is

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

YAMAHA 1700 MIGHT NIGHT WARRIOR 
TIL SÖLU. EK. 7Þ. KM. INNFLUTTUR 
NÝR SUMARIÐ 2007. MJÖG FLOTT 
OG VEL MEÐ FARIÐ EINTAK, POWER 
COMANDER OG TALSVERRT AF 
AUKAHLUTUM. VERÐ 1.550.000,- 
SKOÐA ÖLL SKIPTI, FERÐAHJÓL KOMA 
VEL TIL GREINA. UPPL. Í S. 896 5666.

Til sölu KTM 450 EXC árg ‘08 ek. 
um 100 tíma. Hjólið er götuskráð, ný 
skoðað. Ný plöst (2011 útlit), ný dekk, 
hjól i algjöru toppstandi verðh. 830 
þús. Möguleiki að yfirtaka lán. Uppl. 
617 4888

 Vespur

Til sölu city runner vespa árg. 09, ekið 
2300 km. Nýr geymir. v : 130þús. s: 
896-0708

 Fjórhjól

Til sölu glæsilegt can-am outlander 
800, 2008 fjórhjól, special edition. 
vel útbúið á bighorn dekkjum. v: 
2.450,000 s: 896-0708

 Reiðhjól

 Kerrur

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

Til sölu Humbrau kerra, leyfð 
heildarþyngd 1350kg. Breidd 1.4, 
Lengd 2.6, Hæð 1.73 með opnanlegu 
þaki. Uppl. í 891-8970.

Til sölu 35” MMC Pajero árgerð 92, ek. 
245þ. V6 bensín. Góð dekk, skoðaður 
2012 en þarftnast smá viðgerðar. Uppl. 
í 660-7729.

 Fellihýsi

Til sölu Colman Fleedwood Cheyenne 
10 feta fellihýsi árg’03 á loftpúðum. 
Glæsilegt hús með fortjaldi. Sjálfstæð 
loftdæla í geymslukassa, sólarsella og 
margt fl. Verð 1490þús. 

 Uppl. í S: 696 9541.

Stór álbox á fellihýsi með palli. WWW.
Álbox.is KE Málmsmíði Axarhöfða 18, 
Sími 696 3522 og 587 0626.

Gamalt fellihýsi til sölu, sanngjarnt 
verð, símar: 659 5111 og 821 0923.

Coleman Redwood ‘01 9 ft Sólarsella, 
fortjald, WC, og fl. 800 þ. 615 0496.

 Tjaldvagnar

Til sölu combi camp venezia árg. ‘04 
V.550Þ. S. 897 2000.

Íslensk-Bandaríska ehf  -  Þverholt 6, 270 Mosfellbæ  -  S. 534-4433  -  Opið virka daga 10-18.00  -  Lokað um helgar  -  www.isband.is

Coleman fellihýsin eru öll mjög vel útbúin með Truma miðstöð, 
ísskáp, 220V rafmagni, gashelluborði og 2ja ára ábyrgð.

70% fjármögnun í allt að 7 ár.

Veldu fyrsta flokks fellihýsi - Coleman er þekkt fyrir frábær gæði! 

Opið mánudaginn 18. júlí til kl. 20

Sérstaða Coleman fellihýsanna er:

Coleman hefur einstakan öndunardúk í öllu húsinu sem 
bindur ekki inni hita og raka

Coleman hefur upplyftibúnað sem er úr ryðfríu stáli sem 
ekki þarf að hylja, vernda eða setja stoðstöng við

Gæði Coleman fellihýsanna endurspeglast í langri endingu 
sem hefur gert Coleman fellihýsin einstök í endursölu

Sedona

Verð áður: 2.190.000 kr.
Sumarsprengja: 1.590.000 kr.   

Cheyenne 

Verð áður: 2.690.000 kr. 
Sumarsprengja: 1.990.000 kr. 

E1 Off Road

Verð áður: 2.960.000 kr.
Sumarsprengja: 2.290.000 kr.

Nú er tækifæri til að stökkva á nýtt Coleman fellihýsi á einstöku tilboði

á nýjum Coleman fellihýsum!
Sumarsprengja
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Til sölu vegna flutnings nýr combi camp 
valley með eldhúsi árg. 11 gott verð ef 
samið er strax S. 897 2000.

Camplet Royal 08/02
Camplet Royal nýskoðaður tjaldvagn til 
sölu. Kassi, yfirbreiðsla og motta fylgja 
með. Verð: 650 þúsund. Upplýsingar í 
síma 894 1933

 Vinnuvélar

 Bátar

TILBOÐ
Nýir bátar frá seamaryachting.com á 
verði sem kemur aldrei til með að sjást 
aftur! S. 774 2501.

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Sonata 97, Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99, 206 og 406 
ST. Nissan Almera 97, Ford 250 99, 
Megane 01. Opel Vectra ‘98, Baleno 
‘98. Kaupi bíla til niðurrifs. 

 sími 661 5270.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Varahlutavaktin
Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Caddy 
‘00-’07, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, 
Pajero ‘97 bensín og disel. Kia carnival 
‘01, Accent ‘98. Grand vitara LX7 ‘03. 
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.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

 Hreingerningar

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
s lát tuor f ,  s lát tutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

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.

Garðaumsjón:
Veiti alhliða þjónustu á sviði garðyrkju. 
S. 698 1215 Halldór garðyrkjum.

Burt með fíflana
Úða fyrir túnfíflum í grasflötum og 
stéttum. Úða einnig fyrir kóngulóm. 
Gott verð. Marta, s. 660-7793, 
marta77@simnet.is

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

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

Til sölu

Til sölu

Vélasalan selur allan búnað fyrir sport-
báta, fiskibáta og stærri skip.
Skoðið úrvalið á www.velasalan.is 

Vélasalan tekur báta í umboðssölu. Vaktað 
útisvæði, glæsilegur sýningarsalur. Áratuga 
reynsla fagmanna. Hafið samband í síma 
520 0000 eða á velasalan@velasalan.is

BÁTAR Í UMBOÐSSÖLU

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.
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K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 

 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 899 4254.

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.

 Nudd

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

THE NEW LUXURY!!!!
Whole Body Massage in Reykjavik. Very 
Discret and Private. Any time 7759441.

Líkamsnudd! Frábær þjónusta, 
tilboðsverð í dag! S:661 8272 eða 693 
0348.

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

 Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. 
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og 
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

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

Jóna armböndin! Orka/Jafnvægi Verð 
aðeins kr. 1,490- Frí heimsending hjá 
www.hebol.is

Öryggis- og peningaskápar

 Óskast keypt

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 GULL
 og aðra eðalmálma gegn 

framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

 Verslun

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

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is

 Rannveig s. 862 5920.

 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

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. 

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Flug

Flugskóli Íslands býður upp á 
kynningarflug alla daga Upplysingar í 
síma 825 1500.

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Þriggja sæta leðursófi til sölu v/
flutninga. Er 4 ára gamall, vel með 
farinn. V: 15 þús. S: 7717268

 Heimilistæki

Hin geysi vinsælu sodastream tæki 
komin aftur í hús seinast fengu færri 
en vildu. einstakt tilboð fyrstu 20 fá 
óvæntan glaðning. S:8238244

 Dýrahald

Gæðaræktaðir Labrador hvolpar til 
sölu. Faðir Íslenskur sýningameistari, 
Móðir innflutt frá Mexico undan Best 
in show winner! Frábærar ættir og 
frábært skap, efnilegir heimilis, sýninga 
og veiðihundar! Hrfí skráðir. www.
labbi.weebly.com uppl 897 1992.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Rottweiler hvolpar til sölu! Síðustu 2 
hvolparnir fara á afar hægstæðu verði. 
Hafið samband í s: 662 3860.

Labradorhvolpar til sölu. Yndislegir, 
blíðir og skemmtilegir. Afhendast 21. 
júlí. Sími 664 1171.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Silunganet Silunganet
Mikil úrval. Heimavík, S. 892 8655 
www.heimavik.is

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 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

30 fm herb/eldh með aðg að baði til 
leigu í vesturbæ Kóp. Reyklaus, helst 
kvk. Uppl í s.8636820

Laugardalur 3 herb. 130 þ. og 5 herb. 
170 þ. á mánuði. Báðar íbúðir lausar og 
leigjast til 1 júní 2012 Uppl. leiga105@
gmail.com

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.

 Húsnæði óskast

***Stúdíóíbúð óskast ***
Óska eftir snyrtilegri stúdíóíbúð 
til leigu. Greiðslugeta 80þ. kr. 

Skilvísar greiðslur og góðri 
umgengni heitið.

Meðmæli ef óskað er. Uppl. 
gefur Jói í síma 694 3770.

Óska eftir húsnæði, 5 manna 
fjölskylda óskar eftir húsnæði á 
stór Reykjarvíkursvæðinu, helst 
langtímaleigu. Uppl. 659 5111 og 821 
0923.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

 Gisting

Íbúðargisting við Nyhavn í 
Kaupmannahöfn. 80 fm. Facebook: 
Gisting Kbh. Uppl. í s. 004550127560.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

 
Veitingahús Nings óskar 

eftir starfsfólki - vaktstjóra 
í fullt starf. Unnið er á 15 

daga vöktum. Skilyrði: 
starfsmaður þarf að hafa 
góða þjónustulund, vera 

röskur, 18 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Áhugasamir setji inn umsókn á 
www.nings.is

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn húsgagnahöll, 

Glæsibær og Suðuver óskar 
eftir traustu fólki til starfa í 

afgreisðslu. Íslenskukunnátta 
skilyrði. Vinnutími frá 06-14, 

8-16, 11-19 og 13-19 virka daga. 
Framtíðarstarf.

Umsóknareyðublöð má nálgast 
á www.bakarameistarinn.is

Veitingahús á Laugarvatni óska eftir 
starfskrafti í sal og eldh. Sumarvinna 
uppl. 6969696.

Okkur vantar fólk í kvöldstarf. 18 ára og 
eldri. Íslenskumælandi. Góð laun fyrir 
réttan aðila. Uppl gefur Viggó í 553-
6688 eða viggo@tmi.is

Lítil matvöruverslun á svæði 105 óskar 
eftir duglegum starfskrafti. 

 Vinnutími 9-18 virka daga. 

 Nánari uppl. á plus@simnet.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Til sölu
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BAKÞANKAR 
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. elds, 6. í röð, 8. skammstöfun, 9. 
háttur, 11. drykkur, 12. frumuefni, 14. 
jarðsögutímabil, 16. pot, 17. tala, 18. 
auð, 20. tveir eins, 21. svari.

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. tímaeining, 4. 
nennuleysi, 5. gerast, 7. tónsvið, 10. 
háð, 13. eyja í írlandshafi, 15. ryk, 16. 
pota, 19. sjúkdómur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. báls, 6. áb, 8. rek, 9. lag, 
11. te, 12. frymi, 14. ísöld, 16. ot, 17. 
níu, 18. tóm, 20. ff, 21. ansi. 

LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. ár, 4. letilíf, 5. 
ske, 7. barítón, 10. gys, 13. mön, 15. 
duft, 16. ota, 19. ms. 

Þið verðið að 
fara að taka til 
í skápnum og 
undir rúminu. 

Ég meina, hvar á 
ég eiginlega að 

sofa?

Er annars 
ekkert nýtt 
að frétta?

Þú veist hvernig tónlistar-
bransinn er. Endalaust 

stuð. Stanslaust partí og 
þvílíkar gellur. Kynlíf, dóp 

og rokk og ról.

Það hefur 
verið alveg 
geðveikt 
stuð að 
undanförnu, 
geeeeðveikt!

Er þetta ekki 
aðallega 

að gerast í 
höfðinu á 

þér?

Jú, enn sem 
komið er.

Sem sagt, 
ekkert nýtt 
að frétta.

Miðjarðarhafs-
stemning...

Frönsk sveitainn-
rétting...

Gamaldags 
bandarískt...

Nýlegar 
rústir.

Rólegur

Hús og 

híbýli

Hús og 

híbýli

Hús og 

híbýli

Passar þessi 
glitrandi plástur ekki 

við skyrtuna?

Jú, hann 
gerir það.

Hugsið ykkur 
bara. Ef ég hefði 
ekki rispað á mér 
olnbogana í frímín-
útum væri þetta allt 
öðruvísi klæðnaður.

Það er 
hárrétt.

Þeir eru alla 
vega ódýrari 

en skartgripir.

Síðan hvenær 
urðu plástrar að 
tískufyrirbæri?

Ekki man ég eftir því að söfn hafi verið 
jafnskemmtileg þegar ég var krakki 

og þau eru nú. Það mátti ekkert snerta og 
síst af öllu leika sér með neitt. Þótt vissu-
lega sé enn ætlast til þess að safngestir 
virði sýningarmuni má til dæmis bregða 
sér í búninga og handleika sverð á Minja-
safninu á Akureyri og á Smámunasafn-
inu í Eyjafirði er sérstakt dótahorn fyrir 
krakka sem sýna uppröðun blýantsstubba 
takmarkaðan áhuga. Eitt nýjasta safnið 

hér á landi eru Brúðuheimar í Borgar-
nesi sem þýski brúðugerðarmeistar-
inn Bernd Ogrodnik stendur á bak 
við og þar er eins gott að hafa tím-
ann fyrir sér, enda nóg að sjá.

ÞARNA getur til dæmis að líta 
brúðumyndina „Strings“ sem 
Bernd vann við auk þess sem 

hægt er að sjá brúður sem hann 
hefur gert fyrir leikhús. Ég hitti til 

að mynda Einar Áskel sem Bernd 
sýndi í Kúlunni í Þjóðleikhús-
inu fyrir fáeinum árum og litla 
ljóta andarungann úr unaðs-
sýningunni Klaufum og kóngs-
dætrum sem sýnd var á Stóra 
sviði sama leikhúss. Síðan 
mega gestir auðvitað spreyta 
sig í brúðuleik en skemmtileg-
ast er þó að horfa á fagmanninn 

sjálfan að verki og nú sýnir Bernd ævin-
týrið um Gilitrutt í leikstjórn Benedikts 
Erlingssonar.

SÝNINGIN fékk Grímuverðlaunin nú í 
ár sem besta barnasýningin og það er 
engin tilviljun þótt ekki væri nema vegna 
þess hve oddaflug álftanna sem svífa yfir 
sveitina er fallegt. Sonur minn, sex ára, 
hallaði sér heillaður að mér í myrkrinu 
og hvíslaði: „Hvernig gerir hann þetta?“ 
Þarna voru ekta leikhústöfrar á ferðinni 
og þá er best að vita ekki of mikið, heldur 
bara njóta. Leikhúsgestir fengu líka að 
hjálpa til við leitir því fé hafði dreifst um 
salinn. 

Í JÚNÍ sl. var íslensk menningarhátíð 
haldin í Köln, heimaborg Bernds. Ekki 
aðeins voru íslenskir rithöfundar sendir 
þangað að lesa upp, heldur líka sjálf Gili-
trutt. Þess vegna var ég svo heppin að fá 
að sjá sýninguna aftur. Þýskir áhorfend-
ur skemmtu sér hið besta og þeim fannst 
alveg jafngaman og okkur Íslendingum að 
leika fjárhóp og fá að jarma hver í kapp 
við annan. Jarm íslenskra áhorfenda rann 
saman við jarm Þjóðverjanna, enda segja 
þýskar kindur „me“ eins og þær íslensku. 
Það mátti heyra fjöður falla þegar kom að 
oddafluginu. Leggið leið ykkar í Brúðu-
heima. Bernskan er suður í Borgarfirði.

Berndskir leikhústöfrar

Allt sem þú þarft

*Meðan birgðir endast

Það fá allir afmælisblöðru* 
á sölustöðum Fréttablaðsins 

um land allt.

N1 verslun, Akranesi
Bónus, Akranesi
Olís, Akranesi
Krónan, Akranesi
Samkaup Strax, Akranesi
Bónus, Borgarnesi 
Olís, Borgarnesi
Samkaup Úrval, Borgarnesi
Samkaup Hyrnan, Borgarnesi
Verslunin Baulan, Borgarnesi
Háskólinn Bifröst,  Borgarfirði
Samkaup Strax, Bifröst, 
Borgarnesi
Þjónustumiðstöð Vegamót 
Hönnubúð, Reykholti, 

Þú færð Fréttablaðið
á 29 stöðum á Vesturlandi. 

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.

Jákvæðar
fréttir fyrir 
sumarið

Borgarfirði
Bónus, Stykkishólmi
Olís, Stykkishólmi
Hrannarbúðin, Grundarfirði
Samkaup Úrval, Grundarfirði
N1, Ólafsvík
Olís, Ólafsvík
N1, Hraðbúðin Hellissandi
Samkaup Strax, Búðardal
N1, þjónustustöð, Ísafirði
Hamraborg, Ísafirði
Bónus, Ísafirði
Samkaup Úrval, Ísafirði
Olís, Bolungarvík
Samkaup Úrval, Bolungarvík
N1, Hamona, Þingeyri

Fjöldi lausasölustaða á Vesturlandi
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Njóttu flugsins
Margir fá illt í eyrun og þurran 
hósta í flugi. Flugvélaloftið kemur 
varnarkerfi líkamans af stað. 

Með Xlear nefúða heldur þú 
uppi eðlilegum raka í 
nefgöngunum þannig að þau 
haldast heilbrigð og hrein.

Núna fæst Xlear líka fyrir börnin. 

HARRY POTTER - 3D 5, 7.30 og 10(POWER)

ZOOKEEPER 4, 6 og 8

BRIDESMAIDS 4, 6.30, 9 og 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

POWERSÝNING

KL. 10
 

T.V. - kvikmyndir.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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HARRY POTTER 3D      kl. 5.10 - 6.30 - 8 - 9.15 - 10.45
TRANSFORMERS 3 3D kl. 4.25 - 8 -10.30
SUPER 8 kl. 8
MR. POPPER’S PENGUINS kl. 5.45

HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 5.20 - 8 - 10.40
HARRY POTTER Sýnd í 2D kl. 5.20 - 8 - 10.40
HARRY POTTER LUXUS VIP Sýnd í 2D kl. 5.20 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 3D kl. 6 - 9.10
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 2D kl. 8 - 11:10
SUPER 8 kl. 10:20
THE HANGOVER 2 kl. 8
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 6
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 Sýnd í 2D kl. 5.15 12
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HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 5.20 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 3D kl. 5:45 - 9
BEASTLY kl. 6 - 10:20
SUPER 8 kl. 8

HARRY POTTER kl. 8 - 10.40
MR POPPER’S PENGUINS kl. 8
SOMETHING BORROWED kl. 10.20

HARRY POTTER (3D) kl. 5:20 - 8 - 10:40
TRANSFORMERS 3: DARK OF THE MOON kl. 5:20 - 8 - 11:20
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„MÖGNUÐ 
ENDALOK“

BARÁTTAN UM HOGWARTS ER HAFIN
STÆRSTA MYND ÁRSINS

SJÁÐU LOKAKAFLAN Í 3D

HARRY POTTER DIGITAL-3D kl. 8 - 10:40D

TRANSFORMERS kl. 8

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

- T.M - THE HOLLYWOOD 
REPORTER

- L.S - ENTERTAINMENT 
WEEKLY

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG MIÐASALA Á

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

STÆRSTA MYND ÁRSINS ! SJÁÐU LOKAKAFLAN Í 3DBARÁTTAN UM HOGWARTS ER HAFIN.

ZOOKEEPER KL. 6 - 8  L
BRIDESMAIDS KL. 5.50 - 8 - 10.10 12
ATTAAA CK THE BLOCK KL. 10 16

HARRY POTTER 3D KL. 5.20 - 7 - 8 - 10 - 10.40  12
ZOOKEEPER KL. 5.45 - 8 - 10.15 L
BAD TEACHER KL. 5.50 - 8 - 10.10  14

ATTAA CK THE BLOCK KL. 8 - 10  16
ZOOKEEPER KL. 3.30 -  5.45 - 8 L
TRANSFORMERS 3  KL. 5 - 10.15  12
TRANSFORMERS 3 3D Í LÚXUS  KL. 5 - 8  12
BAD TEACHER KL. 5.50 - 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 3.40 - 5.50 L
BRIDESMAIDS KL. 8 - 10.40  12
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TAL 3D KL. 3.40 L

5%

Ástralska hljómsveitin Cut 
Copy heldur tónleika á Nasa 
á miðvikudag. Forsprakkinn 
Dan Whitford er mjög 
spenntur fyrir komunni til 
Íslands og lofar miklu stuði 
á dansgólfinu.

Hljómsveitin Cut Copy frá Ástral-
íu spilar á Nasa á miðvikudaginn. 
Hún þykir frábær tónleikasveit 
og hefur komið fram á flestum 
helstu tónlistarhátíðum heims í 
sumar.

„Enginn okkar hefur komið til 
Íslands áður. Þetta verður frá-
bært. Það segja allir að þetta sé 
fallegt land og við erum mjög 
spenntir að kíkja í heimsókn,“ 
segir forsprakkinn Dan Whitford.

Cut Copy spilar dansskotna 
popptónlist undir sterkum áhrif-
um frá tónlist níunda áratugar-
ins. Sveitin hefur verið borin 
saman við jafn ólíka flytjendur 
og Kraftwerk, Roxy Music, Hot 
Chip og Franz Ferdinand. Sú síð-
astnefnda er einmitt meðal þeirra 
sveita sem hafa fengið Cut Copy 
til liðs við sig á tónleikaferðum 
sínum. Aðrar þekktar sveitir sem 
hafa túrað með Cut Copy eru Bloc 
Party og Daft Punk.

Hljómsveitin hefur verið dug-
leg að spila víðs vegar um heim-
inn á þessu ári til að fylgja eftir 
sinni þriðju plötu, Zonoscope, 
sem hefur fengið fínar viðtökur. 
„Við ljúkum ekki tónleikaferðinni 
fyrr en seint á árinu. Þá getum 
við farið heim og slappað af með 
vinum okkar og fjölskyldum. 
Annars er þetta mjög öfgakennt 
líferni. Annaðhvort erum við allt-

af heima og lokaðir inni í hljóð-
veri, eða þá að við erum á ferða-
lagi í margar vikur eða mánuði í 
senn,“ segir Whitford.

Tíu ár eru liðin síðan Whitford 
byrjaði að prófa sig áfram undir 
nafninu Cut Copy en það var ekki 
fyrr en nokkrum árum síðar sem 
hann fékk til liðs við sig fleiri 
meðlimi og hin eiginlega hljóm-
sveit varð til. „Ég var í háskóla-
námi og þetta byrjaði sem hálf-
gert tómstundagaman heima hjá 

mér. Það er ótrúlegt hvað tím-
inn flýgur.“ Whitford lofar miklu 
stuði á tónleikunum á Nasa. 
„Mér finnst við vera heppnir að 
mörgu leyti. Við spilum danstón-
list en lögin eru líka margslung-
in. Stundum finnst mér við bjóða 
upp á það besta úr báðum heim-
um. Fólkið getur sungið með lög-
unum okkar en það dansar líka og 
tekur fullan þátt í þeirri orku sem 
myndast á dansgólfinu,“ segir 
hann. freyr@frettabladid.is

Besta úr báðum heimum

TIL ÍSLANDS Ástralarnir í Cut Copy spila á Nasa á miðvikudaginn og lofa mikilli 
stemningu.

Tónleikar  ★★★★

Quarashi
Nasa 15. júlí

Hljómsveitin Quarashi kom saman í næstsíðasta 
sinn á skemmtistaðnum Nasa á föstudaginn var. 
Upphaflega ætlaði sveitin að halda eina kveðju-
tónleika á laugardeginum en eftir að seldist upp 
á þá á örskammri stund var ákveðið að bæta við 
aukatónleikum á föstudeginum. 

Blaðamaður hefur mætt á þónokkra tónleika síðast-
liðin ár en getur með sanni sagt að þessir munu lifa 
lengi í minni. Fullt var út úr dyrum á staðnum og 
þegar Quarashi steig loksins á sviðið ætlaði allt um 
koll að keyra og hélst sú stemning allt til lokalags-
ins. Strákarnir stóðu sig með prýði og virtust engu 
hafa gleymt þrátt fyrir nokkurra ára hlé. Eftir síð-
asta lag sveitarinnar voru þeir klappaðir af áfergju 
aftur á svið og þakkaði Quarashi fyrir sig með laginu 
Stick’em Up og þar með lauk frábærum tónleikum. 
Því er ver og miður að þetta skuli hafa verið svana-
söngur sveitarinnar, því hennar verður saknað. 

 Sara McMahon

Niðurstaða: Frábærir tónleikar. Quarashi verður sárt saknað.

Rífandi stemning á Nasa

QUARASHI Tónleikar rappsveitarinnar á Nasa voru hreint út 
sagt frábærir. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG
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sport@frettabladid.is

Grindavíkurvöllur, áhorf.: 1003

Grindavík ÍBV

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  11–6 (6–3)
Varin skot Óskar 3 – Albert 2, Abel 2
Horn 2–10
Aukaspyrnur fengnar 10–10
Rangstöður 5–2

ÍBV 4–3–3  
Albert Sævarsson  5
Kelvin Mellor  5
Eiður Aron Sigurbjör.  5
Rasmus Christiansen  6
Matt Garner  5
(69., Guðm. Þórarins. 5)
Finnur Ólafsson  4
(53., Denis Sytnik 5)
Ian David Jeffs  5
(32., Abel Dhaira 5)
Tony Mawejje  7
Tryggvi Guðmundss.  6
Þórarinn Ingi Valdim.  6
Andri Ólafsson  5

*Maður leiksins

GRINDAVÍK 4–3–3 
Óskar Pétursson  7
Matthías Örn Friðriks. 5
Ólafur Örn Bjarnason 6
Jamie McCunnie  6
Bogi Rafn Einarsson  6
Orri Freyr Hjaltalín  6
Jóhann Helgason  7
Paul McShane  7
(72., Scott Ramsay -)
Magnús Björgvinss. 6
(72., Yacine Si Salem -)
*Óli Baldur Bjarna. 8
Robert Winters  5
(90., Guðm. Bjarnas. -)

1-0 Jamie McCunnie, víti (34.)
2-0 Scott Mckenna Ramsay (88.)

2-0
Gunnar Jarl Jónsson (6)

KR 1-1 VALUR

1-0 Sjálfsmark Halldórs Halld. (87.)
1-1 Pól Jóhannus Justinussen (90.) 
KR-völlur, áhorf.: 2911
Dómari: Magnús Þórisson (5)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  12–12 (2–3)
Varin skot Hannes 2 – Haraldur 2
Horn 6–4
Aukaspyrnur fengnar 12–13
Rangstöður 6–0

KR  4–3–3  Hannes Þór Halldórsson 7 - Magnús Már 
Lúðvíksson 7, Skúli Jón Friðgeirsson 6, Grétar Sigfinnur 
Sigurðsson 7, Jordao Diogo 5 (67., Guðm. Reynir 6) - 
Bjarni Guðjónsson 6, Baldur Sigurðsson 5 (61., Ásgeir 
Örn 6), Viktor Bjarki Arnarsson 6 - Óskar Örn Hauksson 
6, Gunnar Örn Jónsson 4 (61., Björn Jónson 6), Guðjón 
Baldvinsson 5

Valur  4–3–3  Haraldur Björnsson 7 - Jónas Tór Næs 6, 
Atli Sveinn Þórarinsson 6, Halldór Halldórsson 6, *Pól 
Justinussen 7 - Haukur Páll Sigurðsson 7, Guðjón Pétur 
Lýðsson 5 (86., Ingólfur -), Christian Mouritsen 4 (60., 
Sigurbjörn 6) - Rúnar Már Sigurjónsson 6, Jón Vilhelm 
Ákas. 5 (69., Matthías Guðm. 6), Arnar Sveinn Geirsson 5

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN  skrifar í dag undir tveggja ára samning við gríska fótboltaliðið AEK í Aþenu. Eiður 
mun fá um 220 milljónir kr. á samningstímanum en Arnar Grétarsson er yfirmaður knattspyrnumála hjá gríska liðinu. Eiður 

Smári hafði farið í gegnum læknisskoðun hjá West Ham en ekkert varð að því að hann færi til Sam Allardyce á Upton Park. 

Kaplakrikavöllur, áhorf.: 1510

FH Fylkir

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  9–10 (4–3)
Varin skot Gunnleifur 1 – Bjarni 1, Fjalar 1
Horn 5–2
Aukaspyrnur fengnar 8–17
Rangstöður 2–2

FYLKIR 4–5–1  
Bjarni Þórður Halld.  5
(46., Fjalar Þorgeirss. 6)
Andrés Már Jóhann.  7
Kristján Valdimars.  5
Davíð Þór Ásbjörnss.  4
Kjartan Ág. Breiðdal  6
Tómas Þorsteinsson  6
Gylfi Einarsson  4
(44., Andri Þór Jóns.  5)
Ásgeir Börkur Ásgeirs. 6
Andri Már Hermanns. 5
Ingimundur Níels Ósk. 7
(86., Rúrik Andri -)
Albert Brynjar Ingas. 7 
*Maður leiksins

FH 4–3–3  
Gunnleifur Gunnleifs. 6
Ásgeir Gunnar Ásg.  5
Freyr Bjarnason  6
(36., Tommy Nielsen 4)
Pétur Viðarsson  5
Björn Daníel Sverris.  6
Bjarki Gunnlaugsson 5
(25., Viktor Örn Guð. 6)
Hákon Atli Hallfreðs.  5
Hólmar Örn Rúnarss.  7
(71., Hannes Sigurðs 4)
Ólafur Páll Snorrason  7
Atli Viðar Björnsson  4
Atli Guðnason  4 
*maður leiksins x

1-0 Hólmar Örn Rúnarsson (11.)
2-0 Davíð Ásbjörnss., sjálfsmark (17.)
2-1 Albert Brynjar Ingason (69.)
2-2 Kjartan Ágúst Breiðdal (73.)

2-2
Erlendur Eiríksson (8)

Pepsi-deild karla - staðan
KR  10  7  3  0  21-7  24
Valur  11  7  2  2  16-6  23
ÍBV  10  6  1  3  14-9  19
Stjarnan  11  5  3  3  20-17  18
FH  11  4  4  3  23-16  16
Breiðablik  11  4  3  4  20-20  15
Fylkir  11  4  3  4  16-20  15
Keflavík  10  4  2  4  13-13  14
Grindavík  11  3  2  6  14-22  11
Þór  10  2  2  6    9-21  8
Víkingur R.  10  1  4  5    8-14  7
Fram  10  0  3  7    6-15  3
LEIKIRNIR Í KVÖLD
Víkingur R.- Fram   Víkin 19.15
Þór-Keflavík  Þórsvöllur 19.15

Pepsi-deild kvenna
ÍBV-Þór Ak. 0-0
Nýliðarnir héldu hreinu í sjöunda sinn í sumar.
STAÐAN
Stjarnan  9  8  0  1  25-6  24
Valur  9  7  1  1  23-8  22
ÍBV  10  6  2  2  18-5  20
Þór/KA  10  6  1  3  20-21  19
Fylkir  9  5  1  3  14-12  16
Breiðablik  9  3  1  5  15-18  10
KR  9  1  4  4    7-11  7
Þróttur R.  9  1  3  5  11-20  6
Afturelding  9  1  2  6    7-23  5
Grindavík  9  0  1  8    8-24  1

1. deild karla
ÍR-BÍ/Bolungarvík  2-3 
Kristján Ari Halldórsson  (52.), Árni Freyr 
Guðnason (60.) - Zoran Stamenic  (18.), Kevin 
Brown (34.), Oluwatomiwo Ameobi (78.)
KA - Leiknir R.  0-2
Pape Mamadou Faye 2 (40., 63.)

ÚRSLIT Í GÆR

FÓTBOLTI Grindvíkingar gerðu sér 
lítið fyrir og sigruðu Eyjamenn, 
2-0, í 11. umferð Pepsi-deild karla 
á Grindavíkurvelli í gær. Albert 
Sævarssyni, markverði ÍBV, var 
vikið af velli eftir hálftíma leik 
en hann braut á Magnúsi Björg-
vinssyni, leikmanni Grindavík-
ur, og vítaspyrna dæmd. Jamie 
McCunnie skoraði örugglega úr 
vítaspyrnunni. Scott Ramsey inn-
siglaði sigurinn í blálokin með 
frábæru marki.

„Það er kannski ekkert óeðli-
legt að hafa tapað leiknum svona 
miðað við hvernig hann spilað-
ist,“ sagði Heimir Hallgrímsson, 
þjálfari ÍBV, eftir leikinn í gær.

„Við missum markmanninn 
útaf snemma og það er erfitt 
að spila 10 gegn 11 leikmönn-
um, hvað þá að fá eitthvað út úr 
leiknum. „Ég vil ekkert tjá mig 
um vítaspyrnudóminn, ég á eftir 
að sjá þetta betur í sjónvarpinu. 
Svona atvik koma okkur ekkert 
við, maður hefur margt annað 
við tímann að gera en að hugsa 
um einhvern hlut sem er búinn 
að gerast.“ ÍBV hefur nú tapað 
tveimur útileikjum á stuttum 
tíma á móti liðum í fallbaráttunni 
því liðið tapaði á dögunum fyrir 
Þór fyrir norðan.

„Þetta voru gríðarlega mikil-
væg stig fyrir okkur,“ sagði 
Jóhann Helgason, leikmaður 
Grindavíkur, eftir sigurinn.

„Það er frábært fyrir liðið að 
klára fyrri umferðina á þrem-
ur stigum og heilt yfir frekar 
góður leikur af okkar hálfu. Mér 
fannst fyrri hálfleikurinn meira 
og minna mjög góður hjá okkur 
en síðan gefum við aðeins eftir 
í þeim síðari. Þegar við skorum 
markið hefðum við mátt láta 
kné fylgja kviði og klára leikinn 
fyrr.“ - sáp

Albert Sævarsson fékk rautt:

Óvænt tap ÍBV 
í Grindavík

SCOTT RAMSEY Kom inn á í lokin og inn-
siglaði sigurinn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI FH-ingar tóku á móti 
Fylkismönnum í elleftu umferð 
Pepsi deildar karla í gærkvöldi. 
Fyrir fram var búist við jöfn-
um og spennandi leik þar sem 
aðeins 1 stig skildi liðin að í töfl-
unni. Spennan var svo sannarlega 
til staðar og þegar upp var stað-
ið sættust liðin á skiptan hlut í 
2-2 jafntefli. Leikurinn var ótrú-
lega kaflaskiptur og má segja að 
sá fyrri hafi verið eign heima-
manna en í þeim síðari tóku gest-
irnir völdin. 

Heimamenn komust yfir strax á 
elleftu mínútu og var þar að verki 
Hólmar Örn Rúnarsson með skalla 
af markteig eftir sendingu utan af 
kanti frá Birni Sverrissyni. Fylk-
ismenn voru varla búnir að jafna 
sig á því að lenda undir þegar þeir 
fengu annað mark í andlitið og var 
það sjálfsmark Davíðs Ásbjörns-
sonar eftir hornspyrnu frá hægri. 

Fyrri hálfleikur leið áfram nokkuð 
rólega og virtist stefna í öruggan 
FH sigur. 

Ólafur Þórðarson, þjálfari Fylk-
ismanna, hefur greinilega mess-
að ærlega yfir sínum mönnum í 
leikhléinu því allt annað Fylkis-

lið mætti til leiks í seinni hálf-
leik. Eftir um 25 mínútna leik kom 
markið sem hleypti lífi í leikinn. 
Þá skallaði Kjartan Ágúst Breiðdal 
boltann fyrir markið eftir auka-
spyrnu utan af kanti, inn í teig-
inn var mættur Albert Brynjar 

Ingason sem setti boltann í netið 
af stuttu færi. Við mark Alberts 
efldust gestirnir enn meira og 
þeir jöfnuðu loks leikinn 4 mínút-
um síðar eða á 73. mínútu og var 
þar að verki Kjartan Ágúst Breið-
dal með skoti úr teig eftir atgang í 
vítateig FH-inga. Síðasta stundar-
fjórðung leiksins sóttu bæði lið en 
Fylkismenn voru þó eilítið líklegri 
aðilinn.  

„Ég er mjög ánægður með að ná 
að jafna leikinn eftir arfaslakan 
fyrri hálfleik en að sama skapi smá 
fúll að hafa ekki bara klárað þetta 
með 3 stigum í lokin. Við fórum vel 
yfir málin í hálfleik og það skilaði 
sér síðustu 45 mínúturnar. Ég gerði 
líka breytingar í leikhléinu. Andri 
kom inn fyrir Gylfa sem gat lítið 
beitt sér og var í raun bara haltr-
andi í fyrri hálfleik. Andri kom 
með ferskar fætur inn á völlinn og 
það skilaði sér.“ - ari

Fylkismenn unnu upp tveggja marka forskot FH-inga í Kaplakrikanum í gær og tryggðu sér jafntefli:

Ótrúleg umskipti í Kaplakrika í gærkvöldi

BYRJUÐU VEL Hólmar Örn Rúnarsson kemur FH í 1-0 í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Reykjavíkurstórveldin 
KR og Valur skildu í gær jöfn, 
1-1, í toppslag Pepsi-deildar 
karla. KR hefði með sigri getað 
tekið væna forystu á toppi deild-
arinnar en jöfnunarmark Póls 
Justinussen á 90. mínútu sá til 
þess að aðeins eitt stig skilur að 
liðin á toppi deildarinnar. KR á 
þó leik til góða.

Leikurinn olli engu að síður 
nokkrum vonbrigðum. KR-ingar 
hafa farið mikinn að undanförnu 
og ekki tapað í fimmtán leikjum 
í röð í öllum keppnum fyrir gær-
kvöldið. Valsmenn hefðu með 
sigri komist á topp deildarinnar 
en liðið er nú ósigrað í sjö leikj-
um. Þeir hafa fengið á sig fæst 
mörk allra liða í deildinni og 
sýndu öflugan varnarleik aftur í 
gærkvöldi.

Bæði lið fengu sín færi í fyrri 
hálfleik sem var þó heldur bragð-
daufur. KR-ingar sóttu meira 
í sig veðrið eftir því sem leið á 
síðari hálfleikinn og gátu sett 
ferska menn inn á sem frískaði 
upp á sóknarleik liðsins. 

Valsmenn voru þó alltaf líkleg-
ir til að skapa usla með skyndi-
sóknum sínum og eftir eina slíka, 
rúmum 20 mínútum fyrir leiks-
lok, komst Matthías Guðmunds-
son í gott færi þegar virtist 
brotið á honum í teig KR-inga. 
Magnús Þórisson dómari dæmdi 
hins vegar ekkert.

„Ég er alveg sturlaður,“ sagði 
Matthías við Fréttablaðið eftir 

leik. „Þetta var augljóst víti – 
ég var búinn að plata hann og 
kominn í upplagt færi.“

Stuttu síðar átti Magnús Már 
Lúðvíksson skalla í slá og pressa 
KR-inga jókst. Hún bar árangur 
á 87. mínútu þegar Bjarni Guð-
jónsson tók hornspyrnu. Halldór 
Kristinn varð fyrir því óláni að 
fá boltann í sig og inn fór boltinn.

Þetta reyndist þó ekki sigur-
mark leiksins því Færeyingur-
inn Pól Justinussen náði að jafna 
metin aðeins þremur mínút-
um síðar fyrir Val. Hann fylgdi 
eftir skalla Halldórs Kristins og 
tryggði Val eitt stig.

Guðjón Baldvinsson, sóknar-
maður KR, fékk ekki úr miklu 
að moða í gær og var svekktur 
eftir leikinn. „Það er lélegt að fá 
á sig mark úr föstu leikatriði á 

lokamínútunni. Við áttum ekki 
okkar besta dag – það er alveg á 
hreinu.“

„Þetta var mjög erfiður leikur,“ 
sagði Bjarni Guðjónsson, fyrirliði 
KR. „Valsmenn eru rosalega þétt-
ir í sínum varnarleik og lokuðu á 
það sem við höfum verið að gera 
í sumar. En við eigum að geta 
svarað því betur en við spiluðum 
ekki nógu vel.“

Það hefur verið mikið að gera 
hjá KR síðustu vikurnar og liðið 
heldur til Slóvakíu á morgun, til 
að spila gegn MSK Zilina í for-
keppni Evrópudeildar UEFA. 
En Bjarni segir þreytu ekki há 
sínum mönnum. „Við höfum æft 
vel og þreytan á ekki að vera til 
staðar. Valur er einfaldlega með 
hörkulið.“ 
 eirikur@frettabladid.is

Enn spenna á toppnum
KR og Valur skildu jöfn, 1-1, í stórslag Pepsi-deildar karla í gærkvöldi. Valsmenn 
skoruðu jöfnunarmarkið í blálok leiksins, skömmu eftir að KR hafði komist 
yfir. Það er því enn mikil spenna á toppi deildarinnar.

BÆTTI FYRIR MISTÖKIN Halldór Kristinn Halldórsson skoraði sjálfsmark en bætti fyrir það með því að leggja upp jöfnunarmarkið 
þremur mínútum síðar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Stjörnuvöllur, áhorf.: Óuppg.

Stjarnan Breiðablik

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  10–5 (7–4)
Varin skot Ingvar 2 – Ingvar 4
Horn 4–5
Aukaspyrnur fengnar 12–7
Rangstöður 4–7

BREIÐAB. 4–3–3 

Ingvar Þór Kale  7
Arnór Sveinn Aðalst.  6
Kári Ársælsson  5
Finnur Orri Margeirs.  4
Kristinn Jónsson  5
Guðm. Kristjánsson  6
Olgeir Sigurgeirsson  5
(57., Rafn Andri Har. 6)
Andri Rafn Yeoman  5
(86., Viktor Illugason  -)
Arnar Már Björgvins.  6
(78., Jökull Elísarb. -)
Kristinn Steindórsson 6
Dylan McAllister  7

*Maður leiksins

STJARNAN 4–3–3 

Ingvar Jónsson  7
Jóhann Laxdal  5
Tryggvi Bjarnason  5
(30., Bjarki Páll Eyst. 7)
Nikolaj Pedersen  6
Hörður Árnason  5
Baldvin Sturluson  5
Jesper Holdt Jensen  6
(73., Atli Jóhannsson 6)
Halldór Orri Björnss.  6
Daníel Laxdal  7
Ellert Hreinsson  6
*Garðar Jóhannsson 8
 -sáp

1-0 Daníel Laxdal  (12.)
1-1 Dylan MacAllister  (43.)
1-2 Jóhann Laxdal, sjálfsmark  (65.)
2-2 Garðar Jóhannsson  (80.)
3-2 Garðar Jóhannsson  (90.+3)

3-2
Þorvaldur Árnason (8)

BM Vallá ehf

Breiðhöfða 3

110 Reykjavík

Sími: 412 5050

Fax: 412 5001

sala@bmvalla.is

bmvalla.is

Sumarið er tíminn
Taktu til hendinni í garðinum!

Hafðu samband við söludeild BM Vallá og við aðstoðum 
þig við útfærslu hugmynda og efnisval.

GOLF Darren Clarke sigraði á 
Opna breska meistaramótinu 
í golfi sem lauk á Royal St. 
Georges-vellinum í gær. 

Þetta er í fyrsta sinn sem hinn 
42 ára gamli Norður-Íri sigrar á 
stórmóti. Clarke lék samtals á 5 
höggum undir pari og var hann 
þremur höggum betri en Banda-
ríkjamennirnir Dustin Johnson 
og Phil Mickelson.

 Clarke lék lokahringinn á pari 
vallar eða 70 höggum og gerði fá 
mistök. Norður-Írar hafa fagnað 
þrívegis sigri á einu af stórmót-
unum fjórum á undanförnum 13 
mánuðum. 

Graeme McDowell sigraði á 
Opna bandaríska meistaramótinu 
árið 2010, Rory McIlroy tók þann 
titil af landa sínum í júní síðast-
liðinn og nú tekur Clarke við 
keflinu og landar þriðja titlinum 
á stórmóti fyrir þessa litlu þjóð.  
Fyrir sigurinn fékk Clarke um 
170 milljónir króna í verðlaunafé 
og keppnisrétt á þessu stórmóti 
þar til hann verður 65 ára.   - seth

Clarke sigraði á Opna breska: 

Norður-Írinn 
með stáltaugar

DARREN CLARKE MYND/AP

FÓTBOLTI Japan varð í gær heimsmeistari 
í knattspyrnu kvenna eftir að hafa sigr-
að Bandaríkin í úrslitaleik mótsins, en 
þetta var í fyrsta skipti sem Japan verð-
ur heimsmeistari í knattspyrnu.

Bandaríkin voru ávallt með ákveðið 
frumkvæði í leiknum og fengu fjöldann 
allan af færum, en fyrsta markið í leikn-
um gerði Alex Morgan fyrir Banda-
ríkin þegar tuttugu mínútur voru eftir 
af venjulegum leiktíma. Japan náði að 
jafna metin á 81. mínútu eftir skelfileg 
varnarmistök hjá þeim bandarísku og 
framlengja þurfti leikinn.

Abby Wambach kom Bandaríkjunum 
yfir undir lok fyrri hálfleiks fram-

lengingarinnar. Hetja Japana var síðan 
Homare Sawa sem náði að jafna leik-
inn, 2-2, þrem mínútum fyrir leikslok og 
vítaspyrnukeppni var niðurstaðan. Sawa 
tryggði sér gullskóinn með markinu en 
hún gerði fimm mörk í keppninni.

Bandaríkin misnotaði þrjár fyrstu 
spyrnur vítaspyrnukeppninnar og náði 
ekki að koma til baka eftir það. Það var 
Saki Kumagai sem tók síðustu spyrnu 
Japana og tryggði þeim heimsmeistara-
titilinn.

Homare Sawa var valinn besti leik-
maður mótsins og hún hlaut gullskóinn, 
auk þess var Japan valið prúðasta lið 
keppninnar. - sáp

Bandaríska kvennalandsliðið í fótbolta missti tvisvar niður forystu í úrslitaleiknum á HM í gær og klikkaði síðan á þremur vítaspyrnum:

Þær japönsku heimsmeistarar í fyrsta sinn eftir vítakeppni

GULLIN SAWA Homare 
Sawa, fyrirliði Japans, 
fagnar hér jöfnunar-
marki sínu í gær en hún 
var kjörin besti leik-
maður keppninnar. 
 MYND/AP
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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

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

18.30 2 gestir Fjölbreyttur þáttur þar sem 
að gesta stjórnandi fær til sín góðan gest.

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu Þátturinn 
sem allir verða að horfa á.
20.30 Golf fyrir alla 14. og 15. hola á 
Hamarsvelli.
21.00 Frumkvöðlar Elínóra Inga og frum-
kvöðlar Íslands.
21.30 Eldhús meistarana Meira grill á 
þaki Panoramaice.
 Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

06.00 ESPN America

06.30 Opna breska meistaramótið 
2011 (4:4)

13.30 Opna breska meistaramótið 
2011 (4:4)

18.00 Golfing World

18.50 Opna breska meistaramótið 
2011 (4:4)

22.00 Golfing World

22.50 Champions Tour - Highlights

23.45 ESPN America

06.50 Into the Storm
08.30 Liar Liar
10.00 Men in Black
12.00 Happily N‘Ever After
14.00 Liar Liar
16.00 Men in Black
18.00 Happily N‘Ever After
20.00 Into the Storm
22.00 The White Massai
00.10 CJ7
02.00 Find Me Guilty
04.00 The White Massai

07.00 Brasilía - Paragvæ Útsending frá 
leik í 8 liða úrslitum í Copa America 2011.

18.00 Premier League World Áhuga-
verður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin 
er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og 
skemmtilegu hliðum.

18.30 Portsmouth - Chelsea Útsending 
frá æfingaleik Portsmouth og Chelsea.

20.15 Brasilía - Paragvæ Útsending frá 
leik í 8 liða úrslitum í Copa America 2011.

22.00 Chile - Venesúela Útsending frá 
leik í 8 liða úrslitum í Copa America 2011.

23.45 PL Classic Matches: Liverpool - 
Chelsea, 1997 

16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Húrra fyrir Kela (33:52)
17.43 Mærin Mæja (23:52)
17.51 Artúr (3:20)
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Komdu að sigla (1:5)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Gulli byggir (3:6) Gulli Helga húsa-
smiður hefur verið fenginn til þess að koma 
lagi á kjallara í 65 ára gömlu húsi í Reykjavík. 
Óþefur og ýmiss konar skordýr hafa hrjáð þá 
sem kjallarinn hefur hýst um nokkurn tíma 
og greinilegt er að húsið er komið á tíma.
20.10 Aldamótabörn (2:2) (Child of 
Our Time: The Big Personality Test) Breskur 
heimildamyndaflokkur þar sem fylgst er 
með nokkrum börnum sem fæddust árið 
2000 og fjallað um áhrif erfða og uppeldis á 
þroska þeirra.
21.10 Leitandinn (33:44) (Legend of 
the Seeker) Bandarísk þáttaröð um ævin-
týri kappans Richards Cypher og dísarinnar 
Kahlan Amnell. Meðal leikenda eru Craig 
Horner, Bridget Regan, Bruce Spence og 
Craig Parker. Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.15 Liðsaukinn (9:32) (Rejseholdet)
00.15 Fréttir (e)
00.25 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
17.20 Rachael Ray
18.05 Top Chef (8:15) (e)
18.55 Married Single Other (3:6) (e)
19.45 Will & Grace (12:27) Endur-
sýningar frá upphafi á hinum frábæru 
gamanþáttum sem segja frá Will sem er 
samkynhneigður lögfræðingur og Grace sem 
er gagnkynhneigður innanhússarkitekt. 
20.10 One Tree Hill (12:22) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. Stúlkurnar 
vakna upp við vondan draum og komast að 
því að þær muna ekkert eftir gærkvöldinu. 
Gæsapartý Brooke dregur dilk á eftir sér.
20.55 Hawaii Five-O (20:24) Bandarísk 
þáttaröð sem byggist á samnefndum 
spennuþáttum sem nutu mikilla vinsælda 
á sjöunda og áttunda áratugnum. Steve og 
Danny ganga fram á lík af manni sem greini-
lega hefur verið myrtur.
21.45 CSI: New York (5:22) Bandarísk 
sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans 
í rannsóknardeild lögreglunnar í New York. 
Einkalífið tekur að flækjast fyrir liðsmönnum 
rannsóknardeildarinnar við hefðbundna öflun 
sönnunargagna.
22.35 Parenthood (10:13) (e)
23.20 Royal Pains (10:13) (e)
00.05 Law & Order: Criminal Intent 
(8:16) (e)
00.55 CSI (4:23) (e)
01.40 Hawaii Five-O (20:24) (e)
02.25 Will & Grace (12:27) (e)
02.45 Pepsi MAX tónlist

19.30 The Doctors (150:175) 
20.15 Ally McBeal (14:22) Ally ákveður 
að fara í DNA-rannsókn til að athuga hvort 
Maddie sé í raun og veru dóttir hennar, kona 
sem farin er að kalka ruglast á Viktori og elsk-
huga sínum og Fish hittir fyrstu ástina sína.
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 The Whole Truth (4:13) Í hverjum 
þætti kynnumst við báðum hliðum á málum 
sem eykur spennu áhorfandans um sekt eða 
sakleysi fram á síðustu mínútu.
22.35 Rizzoli & Isles (10:10) Spennandi 
glæpaþáttaröð um leynilögreglukonuna Jane 
Rizzoli og lækninn Mauru Isles sem eru afar 
ólíkar en góðar vinkonur. 
23.25 Damages (9:13) Þriðja þáttaröðin 
með Glenn Close og Rose Byrne í aðalhlut-
verki. Lögfræðingurinn Patty Hewes lætur 
ekkert stöðva sig og heldur upp óbreyttum 
hætti við að verja misjafna einstaklinga á 
meðan Ellen Parsons er farin að vinna fyrir 
saksóknara. Hún flækist þó í þó í mál Patty 
og spennan eykst þegar náinn samstarfsfélagi 
þeirra finnst myrtur.
00.10 Ally McBeal (14:22)
00.55 The Doctors (150:175)
01.35 Sjáðu
02.00 Fréttir Stöðvar 2 
02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

16.25 Indonesian Open Útsending frá 
Indonesian Open golfmótinu sem er liður í 
OneAsia mótaröðinni.

18.55 Blanda Flottur þáttur þar sem veitt 
verður í Blöndu og allir helstu leyndardómar 
þessarar skemmtilegu ár skoðaðir.

19.25 Herminator Invitational 2011 
Sýnt frá stórskemmtilegu góðgerðagolfmóti 
sem knattspyrnumaðurinn Hermann Hreið-
arsson stendur fyrir í Vestmannaeyjum. Fjöl-
margir þekktir kappar taka þátt í mótinu.

20.10 KR - Valur Útsending frá leik KR og 
Vals í Pepsi deild karla í knattspyrnu.

22.00 Pepsi mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

23.10 KR - Valur Útsending frá leik KR og 
Vals í Pepsi deild karla í knattspyrnu.

01.00 Pepsi mörkin

> Will Smith
„Það má gráta, það er engin skömm 
að því.“
Í myndinni Men in Black starfar Will 
Smith hjá óopinberri leyniþjónustu 
sem sett var á laggirnar til þess að 
hafa auga með öllum geimverum 
sem sest hafa að hér á jörðinni. 
Myndin er á Stöð 2 Bíói kl. 16 í dag.

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah 
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors (71:175) 
10.15 Smallville (9:22) 
11.00 Hamingjan sanna (4:8) 
11.45 Wipeout USA
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (28:43) 
14.20 American Idol (29:43) 
15.05 ET Weekend
15.50 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (16:22) 
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður 
19.15 Two and a Half Men (2:24) 
19.35 Modern Family (21:24) 
20.00 Extreme Makeover: Home Edi-
tion (18:25) 
20.45 Fairly Legal (7:10) Dramatísk 
og hnyttin þáttaröð sem fjallar um Kate 
Reed sem starfaði sem lögmaður á virtri 
lögfræðistofu fjölskyldunnar sinnar en ákvað 
að gerast sáttamiðlari.
21.30 Nikita (18:22) Leyniþjónustan Div-
ison ræður til sín ungmenni sem áttu erfiða 
æsku. Njósnakvendið Nikita flýr þjónustuna 
og hyggur á hefndir.
22.15 Weeds (2:13)
22.45 The Office (6:6)
23.15 The Middle (20:24)
23.40 How I Met Your Mother (16:24)
00.05 Bones (16:23)
00.50 Entourage (3:12)
01.15 Bored to death (6:8)
01.45 Human Target (5:12)
02.25 Dirty Sanchez: The Movie
04.05 Fairly Legal (7:10)
04.45 The Office (6:6)
05.15 Modern Family (21:24)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

Allar hellur Steypustöðvarinnar
eru framleiddar samkvæmt
viðurkenndum stöðlum.

4 400 400

Ég var ekki gömul þegar ég sá minn fyrsta 
þátt af Nágrönnum á Stöð 2, hef eflaust verið 
eitthvað í kringum tíu ára aldurinn. Síðan þá 
hef ég séð einn og einn þátt og haft gaman af. 
Söguþráður þáttanna er ekki flókinn. Nágrannar 
fjallar einfaldlega um nágranna sem búa allir við 
Ramsay Street í Ástralíu og lenda í hinum ýmsu 
ævintýrum „down under“. Það sem mér finnst 
stórmerkilegt við Nágranna er hversu langan 
tíma ég get látið líða á milli þátta en samt vitað 
upp á hár hvað er að gerast. Frá því að ég hóf 
að horfa á Nágranna hafa meira og minna sömu 
leikararnir búið við götuna. Steph, Karl, Susan, 
Libby og Toady eru allt „Nágrannar“ sem hafa 
fylgt mér alveg frá byrjun. Þess má til gamans 
geta að Alan Fletcher, sem fer með hlutverk 

Karls Kennedy, hefur leikið í heilum 1.686 
þáttum af Nágrönnum frá árinu 1987! 
Margir „Nágrannar“ hafa hins vegar horfið á 
braut. Ég sakna félaganna Lou og Harolds sem 
settu sterkan svip sinn á þáttinn. Þeir voru 
hins vegar skrifaðir úr handritinu því þeir þóttu 
orðnir of gamlir. 

Það er alltof sjaldan sem ég næ þætti af 
Nágrönnum. Þættirnir eru sýndir á tímum 
þegar ég annaðhvort er í vinnu eða á æfingu. 
Af og til eru þó sýndir „maraþonþættir“ af 
Nágrönnum, en þá eru þættir vikunnar endur-
sýndir hver á eftir öðrum. Ég veit ófá skiptin 
sem ég hef legið heima í leti á sunnudegi og 
þakkað fyrir nokkurra klukkustunda dagskrá af 
Nágrönnum. 

VIÐ TÆKIÐ KRISTJANA ARNARSDÓTTIR FAGNAR ENDALAUSUM NÁGRÖNNUM

Alltaf sömu nágrannarnir



MÁNUDAGUR  18. júlí 2011

Tobba Marinós
rithöfundur

og lífsstílsbloggari

Ég er ástfangin af N8. Ég er alltaf með hann á mér, sem þýðir að ótrúlegustu augnablik nást á 
mynd. Upplausnin er há og því tilvalið að skella myndum og myndskeiðum beint á bloggið eða 
í fjölskyldualbúmið. Rúsínurnar í pylsuendunum eru svo SportsTracker, frítt snilldarforrit sem 

Nokia N8 er með 12 MP myndavél, 

myndban

Þú getur unnið 100.000 kr. 
fyrir það eitt að smella af. 
Allt um keppnina á: 

myndavélinTaktu þátt í 
ljósmyndakeppni 
Nokia N8
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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 Vísir.

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.

Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

06.39 Morgunfrúin 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í 
nærmynd 12.00 Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Með spjót 
í höfðinu 14.00 Fréttir 14.03 Konungur slaghörp-
unnar: Franz Liszt 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Og sólin rennur upp 15.25 Fólk og fræði 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Eyðibýlið 17.00 Fréttir 17.03 
Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Í lok dags 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Heimsmenning á hjara veraldar 20.00 
Leynifélagið 20.30 Hefðarkettir og ræsisrottur 21.10 
Um Njáls sögu 21.24 Kvöldsagan: Njáls saga 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 
22.15 Girni, grúsk og gloríur 23.15 Kvika 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

14.55 Engelska Antikrundan  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Konstdeckarna  17.15 K-märkt form  17.20 Sverige 
i dag sommar  17.30 Rapport  17.52 Regionala 
nyheter  18.00 Cleo  18.30 Det söta livet  19.00 
Vem tror du att du är?  19.40 Semester, semester, 
semester  20.00 Hotellpraktikanterna  20.30 
Hela apparaten - om teknikens världar  21.00 
Damages  21.45 Engelska Antikrundan  22.45 
Rapport  22.50 Sommarpratarna  23.50 Rapport  
23.55 Musikaliska underbarn  00.45 Rapport

10.40 Fawlty Towers  11.10 Deal or No Deal  11.45 
Deal or No Deal  12.20 Deal or No Deal  12.55 
Fawlty Towers  13.30 ‚Allo ‚Allo!  13.55 ‚Allo ‚Allo!  
14.20 Deal or No Deal  14.55 Deal or No Deal  
15.30 Deal or No Deal  16.05 Fawlty Towers  
16.35 ‚Allo ‚Allo!  17.00 ‚Allo ‚Allo!  17.30 Dalziel 
and Pascoe  18.20 Dalziel and Pascoe  19.10 Top 
Gear  20.00 Live at the Apollo  20.45 QI  21.15 
Little Britain  21.45 My Family  22.15 Top Gear  
23.05 Live at the Apollo  23.50 QI  00.20 QI  
00.50 Little Britain  01.20 My Family

10.45 Kærlighed og kaos  11.15 Bag kulis-
serne i Zoo  11.45 Sommertid  12.10 Det Søde 
Sommerliv  12.40 Søren Ryge præsenterer  13.10 
Merlin  13.55 Møde i naturen  14.00 Byggemand 
Bob  14.15 Hyrdehunden Molly  14.30 Rosa fra 
Rouladegade  15.00 Miss Marple  16.30 TV Avisen 
med Sport  17.05 Aftenshowet Sommer  17.45 
Sommervejret  18.00 Kyst til kyst  19.00 TV Avisen  
19.25 Sommervejret  19.30 SportNyt  19.40 
Horisont Special  20.35 Inspector Rebus  21.45 
Vore Venners Liv  04.00 Rasmus Klump 

11.05 Familien og jeg  11.35 Harry - seks år og 
kokkelærling  12.05 Damenes detektivbyrå nr. 1  
13.00 Derrick  14.00 Ekstremfiske  14.45 Svenske 
hemmeligheter  15.00 Krøniken  16.00 Oddasat 
- nyheter på samisk  16.05 Nyheter på tegnspråk  
16.10 Tilbake til 80-tallet  16.40 Distriktsnyheter  
17.00 Dagsrevyen  17.30 Australias villmark  18.00 
Tore på sporet  18.55 Distriktsnyheter  19.00 
Dagsrevyen 21  19.30 Sommeråpent  20.15 
Boardwalk Empire  21.05 Kveldsnytt  21.20 Poirot  
22.55 20 spørsmål 

Það er aldrei lognmolla í dópsölunni 
hjá húsmóðurinni Nancy Bowden 
sem núna er send yfir landamærin 
til Mexíkó til að sinna erindum sem 
tengjast dópsölunni.

STÖÐ 2 KL. 22.15
WEEDS



18. júlí 2011  MÁNUDAGUR22
MORGUNMATURINN

„Í morgunmat fæ ég mér 
„boost“ með djús, skyri, banana, 
jarðarberjum, weetabixi og 
prótíndufti. Það keyrir mig vel í 
gang fyrir átök dagsins.“

Alfreð Finnbogason, knattspyrnumaður 
hjá Lokeren.

„Þetta er hvorki gamall né nýr 
draumur hjá okkur hjónunum 
en við fengum fyrir tilviljun 
þennan stað upp í hendurnar 
og ákváðum að prufa að opna 
kaffihús,“ segir rithöfundurinn 
og leikskáldið Ólafur Haukur 
Símonarson, sem opnaði á dög-
unum kaffihús með eiginkonu 
sinni Guðlaugu Maríu Bjarna-
dóttur. 

Kaffihúsið nefnist Kaffi 
Prímus og er staðsett á Helln-
um á Snæfellnesi. Guðlaug sér 
alfarið um reksturinn en Ólaf-
ur segist styðja vel við bakið 
á henni. „Ég hef nóg á minni 

könnu í sumar og er því lítið að 
sniglast þarna en Guðlaug ber 
hitann og þungann af dagleg-
um rekstri. Ég hoppa inn ef hún 
er alveg að bugast,“ segir Ólaf-
ur í glettnum tón en þau hjónin 
hafa verið með annan fótinn á 
Snæfellsnesi undanfarin ár og 
þekkja vel til svæðisins. 

„Við erum bara að prófa 
þetta í sumar til að byrja með 
og ég býst ekki við því að við 
höldum áfram í haust en Guð-
laug er í fullu starfi sem kenn-
ari,“ segir Ólafur og bætir við 
að það hafi verið nóg að gera 
á kaffihúsinu frá opnun í júní. 

„Við erum umvafin nátt-
úruperlum hérna og svæð-
ið er mjög vinsælt hjá ferða-
mönnum. Það er ekki amalegt 
að vera við rætur þjóðgarðs-
ins,“ segir Ólafur og vísar þar 
í þjóðgarð Snæfellsjökuls.  - áp

Opnar kaffihús á Snæfellsnesi

NÝTT HLUTVERK Ólafur Haukur 
Símonarson rithöfundur og 

eiginkona hans, Guðlaug María 
Bjarnadóttir, hafa opnað kaffihúsið 
Prímus á Hellnum við Snæfellsnes.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Hver riðill verður með sína eigin tölvu og sinn 
eigin skjávarpa,“ segir Arnór Jónsson sem stendur 
fyrir Íslandsmeistaramóti í fótboltatölvuleiknum 
FIFA 11 á skemmtistaðnum Spot í Kópavogi, 
laugardaginn 23. júlí. 

Búið er að skrá 48 keppendur til leiks og verður 
þeim skipt niður í átta riðla, sex í hverjum riðli. 
„Það verður spiluð ein umferð og svo halda tvö lið 
áfram upp úr riðlinum og fara í sextán liða úrslit,“ 
segir Arnór. Einn keppandi er í hverju liði, en ekki 
tveir eins og stundum hefur verið. „Það fylltist í 
mótið samdægurs, en við hvetjum menn til þess 
að mæta og horfa á,“ segir Arnór, en mótið hefst á 
hádegi. 

Í október kemur út leikurinn FIFA 12 og ætlar 
Arnór að halda enn stærra mót af því tilefni. „Það 
verður 150 til 200 manna mót og ætlum við að hefja 
skráningu fyrir það í lok mótsins á laugardaginn.“ 
Íslandsmeistaramótið í FIFA er í samstarfi við 
Senu og segir Arnór að stefnt sé að því að halda enn 
stærri mót í framtíðinni. „Þetta er bara byrjunin,“ 
segir Arnór að lokum.  - ka

Heldur Íslandsmeistaramót í FIFA

ÍSLANDSMÓT Í TÖLVULEIK Arnór Jónsson stendur fyrir Íslands-
meistaramóti í FIFA 11, og 48 keppendur hafa verið skráðir til 
leiks.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

„Það er smá klikkun að vera 
hérna,“ segir Elín Lovísa Elías-
dóttir, yngri systir Klöru í The 
Charlies. Elín Lovísa er stödd í 
Los Angeles í heimsókn hjá Klöru, 
Ölmu og Steinunni, en Charlies-
stúlkur vinna að tónlistarferli 
sínum þar ytra. 

„Ég er búin að fá að upplifa 
þetta ævintýri með þeim síðustu 
þrjár vikurnar,“ segir Elín. Hún 
segir að stúlkurnar starfi með 
fólki sem þekki alla í bransanum 
og að þær hafi farið í ófá partí 
með fræga fólkinu. „Okkur var 
til dæmis boðið til sonar Jimmy 
Iovine hinn 4. júlí, á þjóðhátíðar-
degi Bandaríkjamanna. Þetta var 
sundlaugarpartí með öllu tilheyr-
andi,“ segir Elín, en Jimmy Iovine 

er eigandi Interscope Records 
og vinnur fyrirtækið með lista-
mönnum á borð við The Black 
Eyed Peas, Eminem, Lady Gaga 
og U2. „Á fimmtudagskvöld fórum 
við svo á ESPY-íþróttaverðlauna-
hátíðina, en söngvarinn Cee Lo 
Green var að syngja í eftirpartí-
inu og bauð stelpunum að koma,“ 
segir Elín, sem fékk að fara með. 
„Ég var ekki búin að fatta hvað 
þetta væri í raun stórt fyrr en 
við keyrðum að þessu og sáum 
að allar göturnar í kring voru 
lokaðar fyrir almenna umferð,“ 
segir Elín. ESPY-verðlaunahátíð-
in er haldin á vegum bandarísku 
íþróttarásarinnar ESPN. Hátíðin 
verðlaunar þá íþróttamenn eða lið 
sem skarað hafa fram úr á árinu. 

„Þarna voru allar helstu íþrótta-
stjörnur Bandaríkjanna, úr NFL-
deildinni, NBA-deildinni og fleira. 
Það hefur aldrei verið jafn leið-
inlegt að þekkja ekki betur til í 
bandarískum íþróttum. Ég þekkti 
aðeins tvo NBA-leikmenn þarna,“ 
segir Elín.

Hún hefur sjálf verið að feta sig 
áfram í tónlistinni hérlendis. Hún 
söng lagið „Það birtir alltaf til“ 
með Kristmundi Axel og naut það 
gríðarlegra vinsælda fyrr í vetur 
og er nú von á öðru lagi frá henni. 
„Alma er að semja fyrir mig lag 
í samvinnu með Reddlights og 
kemur það vonandi út í næsta 
mánuði,“ segir Elín sem heldur 
heim á leið í þessari viku.

kristjana@frettabladid.is

ELÍN LOVÍSA ELÍASDÓTTIR:  HITTIR FRÆGA FÓLKIÐ Í LOS ANGELES

Litla systir Klöru upplifir 
ævintýri með The Charlies

SYSTUR Í LOS ANGELES Elín Lovísa er í heimsókn hjá stúlkunum í The Charlies, en hún er litla systir Klöru. Elín gaf út lagið „Það 
birtir alltaf til“ með Kristmundi Axel í fyrra, en von er á öðru lagi frá Elínu í næsta mánuði.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Það er vonandi að þetta gleðji 
hana,“ segir Jónína Leósdóttir 
rithöfundur. 

Jóhanna Sigurðardóttir, for-
sætisráðherra og eiginkona Jón-
ínu, átti fund með Angelu Merkel, 
kanslara Þýskalands, á dögunum. 
Eins og venja er þegar þjóðarleið-
togar hittast með þessum hætti er 
skipst á gjöfum. Meðal þess sem 
frú Merkel fékk var fyrsta þýska 
eintakið af skáldsögu Jónínu Leós-
dóttur, Allt fínt … en þú? Bókin 
heitir upp á þýskuna Am Liebs-
ten Gut og kemur út í lok ágúst á 
vegum bókaforlagins Kiwi. Raun-
ar var ekki byrjað að prenta upp-
lag bókarinnar þegar óskin barst 

til Kiwi um að fá eintak til handa 
Merkel. Með snarræði voru þrjú 
eintök hennar send með hraðpósti 
af stað og náðu þau áfangastað í 
tæka tíð. 

„Mér fannst þetta alveg stór-
skemmtilegt, líka af því að þetta 
var fyrsta eintakið sem kom úr 
verksmiðjunni. Þetta var alveg 
heitt úr ofninum,“ segir Jónína. 
„Þetta verður mjög eftirminnilegt 
því þetta er fyrsta þýska útgáfan 
á verki eftir mig. Maður gleymir 
því ekki að byrja svona með flug-
eldum. Svo veit ég ekkert hvort 
hún tekur bókina með sér í frí eða 
hvað hún gerir við hana. Ég vona 
auðvitað að hún lesi hana.“  - fb

Merkel fékk eintak

STÓRSKEMMTILEGT Jónína Leósdóttir er að vonum ánægð með að Merkel hafi 
fengið fyrsta eintakið.

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.
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SPÚNAR Á BÆJARINS BESTA VERÐI?

SILUNGAFLUGUR Á FÍNU VERÐI

BEITAN Í VEIÐIFERÐINA - ORMAR OG MAKRÍLL

TOBIE FRÁ 299,- BLEIKJUSPINNER 299,- ESJA 395,- BAULA 395,- HENGILL 395,- DYNGJA 395,-
FAXI 395,- KATLA 395,-LAKI 395,- SNÆLDA 595,-

PEACOCK 220,-
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NOBBLER 290,- HÓLMFRÍÐUR  290,- BLACK GHOST 290,-

ALMA RÚN 220,-

ÓDÝRU SPÚNARNIR EINNIG Á WWW.VEIDIMADURINN.IS
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

í útileguna
í sumarbústaðinn

netverslun www.weezo.is

á útihátíðina!

Fæst aðeins í netverslun www.weezo.is info@weezo.is

Handboltapar í það 
heilaga
Það var mikil gleði í Vestmannaeyj-
um um helgina eins og endranær. 
Þar gekk Eyjapeyinn og landsliðs-
maðurinn fyrrverandi í handbolta, 
Gunnar Berg Viktorsson, að eiga 
sína heittelskuðu Dagnýju Skúla-
dóttur, sem einnig er fyrrverandi 
landsliðskona í handbolta. Vinir og 
ættingjar fögnuðu með brúðhjón-
unum en meðal gesta má nefna 
handboltakappann og íþróttafrétta-
manninn Einar Örn Jónsson og 
konu hans Birnu Ósk Hansdóttur 
sem og Hafrúnu Kristjánsdóttur, sál-
fræðing og handboltasérfræðing. Þá 
má gera ráð fyrir að Drífa, Hrafnhild-
ur og Rebekka systur Dagnýjar hafi 
verið viðstaddar en þær hafa allar 
leikið handbolta um árabil. 

Fótfrá veðurkona 
Rúmlega 300 hlauparar lögðu af 
stað í Laugavegshlaupinu sem fram 
fór á laugardaginn. Hlaupin er 55 
kílómetra leið úr Landmannalaug-
um og yfir í Þórsmörk og komust 
289 þeirra í mark. Meðal þeirra sem 
komust í mark voru Finnur Beck, 
fyrrverandi fréttamaður á RÚV og nú 
lögmaður, og Elísabet Margeirs-
dóttir veðurfræðingur á Stöð 2. 
Elísabet gerði sér lítið fyrir og náði 
3. sætinu í kvennaflokki, hljóp á 6 
klukkustundum og tæpum þremur 
mínútum,  en Finnur lenti í 80. sæti 
í karlaflokki, hljóp á 6 klukkustund-
um og tæpum 40 mínútum.  - kh

1 Kærður fyrir að planka á 
lögreglubíl

2 Fundu nýtt krabbameinsgen

3 Fimm handteknir eftir bílveltu 
í bílastæðahúsi

4 Farþegar Iceland Express 
lentu fyrir klukkan tvö

5 Tilkynna of feit börn til 
barnaverndarnefnda
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