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NOREGUR Alls létust 93 í hryðju-
verkinu í Noregi, en einn hinna 
slösuðu lést á sjúkrahúsi í gær. 
Í sprengingunni í Ósló létu sjö 
lífið og 30 slösuðust og 86 létust í 
skotárásinni í Útey. Þar særðust 
66 en 46 er enn saknað. Enn er 
leitað í vatninu í kringum eyna. 
Þá er ljóst að fleiri féllu í árás-
inni í Ósló, en byggingar eru enn 
ótraustar og því hefur lögreglan 
ekki getað leitað í þeim öllum.

Anders Behring Breivik, 32 ára 
Norðmaður, játaði í gær að hafa 
staðið að hryðjuverkinu. Hann 
segist hafa verið einn að verki, 
en lögreglan rannsakar hvort 
hann hafi átt sér samstarfs-
menn. Breivik birti á föstudag-
inn 1500 síðna stefnuyfirlýsingu 
þar sem hann segir fjölmenningu 
og menningarkommúnisma hafa 
gegnsýrt vestræn samfélög. 

Minningarathöfn um fórnar-
lömb ódæðisins var haldin í dóm-
kirkjunni í Ósló í gær. Klukkan 
tólf á hádegi, að norskum tíma, 

verður einnar mínútu þögn í 
landinu öllu. Jóhanna Sigurðar-
dóttir forsætisráðherra hvetur 
Íslendinga til að sýna samúð sína 
í verki með einnar mínútu þögn 
klukkan 10 að íslenskum tíma.

Lögreglan hefur sætt ámæli 
vegna seinagangs í Útey, en 
lögreglumenn notuðu báta til 
að komast í eyjuna. Hún hefur 
útskýrt að þyrlur hennar séu 
bara ætlaðar til eftirlits og aðeins 
herinn búi yfir þyrlum sem hægt 
hefði verið að nota. Þær voru hins 
vegar staðsettar of langt í burtu 

og nýttust því ekki við aðgerð-
irnar. 

Stórþingið verður kallað 
saman í næstu viku til að minn-
ast fórnarlambanna. Kosningar 
eru í landinu í september og hafa 
stjórnmálaleiðtogar komið sér  
saman um að stytta kosningabar-
áttuna af virðingarskyni við fórn-
arlömb árásarinnar.

Stine Renate Haheim, ein 
þeirra sem lifði af árásina á 
Útey, sagði, í viðtali við CNN, að 
atburðurinn mætti ekki kalla á 
hefndarhugsanir.

„Ef einn maður getur alið með 
sér svo mikið hatur getum við 
aðeins reynt að ímynda okkur hve 
mikinn  kærleik við, sem samfé-
lag, getum sýnt. Ofbeldi skapar 
ofbeldi og hatur skapar hatur, það 
væri ekki góð lausn. Við munum 
halda baráttu okkar áfram með 
okkar hugmyndum og vera sterk í 
þeirri trú að við gerum það einnig 
til að minnast þeirra sem létust.“

 - kóp, þeb / Sjá síður 4 og 6
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Ef einn maður alið 
með sér svo mikið 

hatur getum við aðeins reynt 
að ímynda okkur hve mikinn 
kærleik við, sem samféla, 
getum sýnt.

STINE RENATE HAHEIM 
EIN ÞEIRRA SEM LIFÐI ÁRÁSINA Í ÚTEY AF

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457

Boop  er heitið á húsgagnalínu sænska hönn-
unarfyrirtækisins Note Design Studio. Bæði er 
um að ræða sófa og stóla. Útlínur þeirra eru 
ávalar og hringlaga hnappur einkennir stólbökin.

V öruhönnuðurinn Brynjar Sigurðarson vann eftir-sótt hönnunarverðlaun í Frakklandi á dögunum. 
Brynjar fékk verðlaunin fyrir ljós og Húsgögn frá Vopnafirði, línu sem hann gerði fyrir loka-verkefni sitt í vöruhönnun frá Listaháskóla Íslands árið 2009. Brynjar tók þátt í sýningu ungra 

hönnuða í Villa Noailles í franska 
strandbænum Hyères í suður-hluta Frakklands. „Villa Noailles er hálfgerð félagsmiðstöð þar sem haldin er 

hönnunarhátíðin Design Parade 
árlega. Partur af því er sam-keppni ungra hö

og hann stígur upp í rútu suður á bóginn. En honum var boðið að 
taka þátt í námskeiði á vegum skóframleiðandans Camper á Majorka. Var það hluti verðlauna 

sem hann hlaut á hönnunarsýn-ingunni. Brynjar var valinn úr hópi fjölda ungra hönnuða í tíu manna úrtak sem tók þátt í sýningunni í Villa Noailles. „Ég 
kynnti verkin mín fyrir hálf-gerðri dómnefnd og þeir völdu mig og annan strák sem sigur-vegara þessarar keppni.“En hver voru verðlaunin? „Égfékk styrk upp á 5 00

rétt á sýningu nokkurra þekktra 
ljósa sem framleidd hafa verið í takmörkuðu upplagi. Brynj-ar telur upp fleiri verðlaun. „Síðan fæ ég rannsóknarstyrk til að vinna með glerfyrirtækinu 

Cirva í Marseille. Þangað fer ég 
á næsta ári og fæ að vinna með þeim og gera tilraunir með gler. 
Í lokin verður svo útbúið verk eftir mig,“ segir Brynjar sem einnig fékk rannsóknarstyrk hjá 

Sèvres, keramíkfyrirtæki í París.
„Verðlaunin felast í þ ík

Vann eftirsótt verðlaun

Brynjar Sigurðarson tók þátt í sýningu ungra hönnuða í Villa Noailles í Frakklandi og vann eftirsótt verðlaun. MYND/ÚR EINKASAFNI

Brynjar Sigurðarson vöruhönnuður var með eina bestu evrópsku sýninguna í hönnun að mati Blueprint:
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hönnuða í Villa Noailles í franska 
strandbænum Hyères í suður-hluta Frakklands. „Villa Noailles er hálfgerð félagsmiðstöð þar sem haldin er 

hönnunarhátíðin Design Parade 
árlega. Partur af því er skep i
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g ra þessarar keppni.“
gara þessarar kepp

fékk styrk

Vann eftirsótt 

Brynjar Sigurðarson tók þátt í sýningu ungra hönnuða í Villa Noailles í Frakkl

Brynjar Sigurðarso
Brynjar Sigurðarson vöruhönnuður vavar mmeðð

vöruhönnuðu  eeina be
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Eignamiðlun er með á skrá einbýlishús ásamt bílskúr að Hrauntungu 24 í Kópavogi.

Húsið er endahús á einni hæð, vel skipulagt og mikið endurnýjað, samtals 191 fermetri, í botnlanga í suður hlíðum Kópavogs. Góð aðkoma og næg bíla-stæði.
Húsið skiptist í forstofu, hol, baðherbergi, þrjú barnaherbergi, sjóvarpshol og herbergi inn af því,stórar st f ldhú

Komið er inn í flísalagða forstofu. Hol/svefngang-ur með parketi á gólfi. Á svefngangi eru tvö park-etlögð barnaherbergi og parketlagt hjónaherbergi með skáp. Baðherbergi með máluðum flísum, bað-kari og innréttingu. Eldhúsið er flísalagt með hvítri innréttingu. Inn af því er þvottahús með sturtuklefa, þaðan er hurð út í garð. Sjónvarpshol er með park-eti á gólfi. Inn af því er herbergi með skáp og park-eti á gólfi. Stofan er með arni og parketi á gólfi. Úr stofu er gengið út í s ð ð á

Einbýli í friðsælu hverfi
Húsið er á besta stað í suðurhlíðum Kópavogs. Eignin er vel skipulögð og mikið endurnýjuð.

Fasteignakóngurinn auglý-
sir

Þægilega há

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir fasteignasalar með áratuga reynslu í faginu sem eru tilbúinir að vinna fyrir þig með vönduð vinnubrögð að leiðar-ljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaði

heimili@heimili.is

Sími 530 
Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasaliAndri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Á Heimili fasteignasölu starfa 
öflugir fasteignasalar með áratuga reynslu í faginu sem eru tilbúinir 
að vinna fyrir þig með vönduð 
vinnubrögð að leiðarljósi.
Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaði

heimili@heimili.is

Sími 530 6500

Bogi Pétursson, lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson, lögg. fasteignasaliAndri Sigurðsson, lögg. leigumiðlari
Tryggvi Kornelíusson, sölufulltrúi

Nú er veður til 
fasteignaviðskipta
Leitaðu upplýsinga á skrifstofunni. 

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

www.ms.is

Nú í nýjum

umbúðum með 

skrúftappa 

Gemmér
Cocoa Puffs!

Kaffi og prjón undir sama þaki
Kaffi Költ heitir nýtt kaffihús í 
miðbæ Akureyrar. Þar er einnig 
hannyrðaverslun.
allt 2

Kína alltaf jafn 
heillandi
Kínaklúbbur Unnar heldur 
upp á tuttugasta starfsárið 
með afmælisferð til Kína.
tímamót 12

HÆGVIÐRI   Í dag verður víða 
hæg vestlæg átt. Nokkuð bjart 
vestan til en væta NA-lands fyrri 
part dags. Hiti 10-17 stig.

VEÐUR 4

12
12

13
12

12

Amy Winehouse látin
Söngkonan Amy Wine-
house lést um helgina 
aðeins 27 ára gömul.
fólk 15

Enn er 46 saknað 
eftir árásina í Útey
Alls eru 93 fallnir eftir hryðujverkið í Noregi. Lögreglan rannsakar nú hvort 
hryðjuverkamaðurinn hafi verið einn að verki. Einnar mínútu þögn verður í 
Noregi á hádegi og á Íslandi klukkan 10. Fjölda manns er enn þá saknað.

YFIRBUGUÐ AF SORG Norðmenn eru slegnir yfir hryðjuverkinu á föstudag. Þessi stúlka er einn eftirlifenda árásarinnar á Útey, líkt og sjá má á barmmerki því og armbandi sem 
hún ber. Hún var yfirbuguð af sorg við minningarathöfn sem haldin var í Ósló í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Axel og Ólafía best
Axel Bóasson og Ólafía 
Þórunn Kristinsdóttir urðu 
Íslandsmeistarar í golfi.
sport 18

„Við munum aldrei yfirgefa 
okkar gildi. Svar okkar er meira 
lýðræði, opnara samfélag og meiri 
mannúð. En aldrei einfeldni,“ 
sagði Jens Stoltenberg, forsætis-
ráðherra Noregs, í minningarat-
höfn í Óslóardómkirkjunni í gær. 
„Við erum lítið land, en stolt þjóð,“  
sagði hann einnig og talaði um 
að allur heimurinn syrgði með 
þeim sem hefðu misst nákomna í 
hryðjuverkaárásunum á föstudag. 

Opnara samfélag
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MANNRÉTTINDAMÁL Erlingur Sveinn 
Haraldsson og Örn Snævar 
Sveinsson, sem hafa upp á vasann 
álit frá Mannréttindanefnd Sam-
einuðu þjóðanna um að íslenska 
ríkið hafi brotið á þeim með því 
að dæma þá fyrir að veiða án 
kvóta, sendu Ögmundi Jónassyni 
innanríkisráðherra bréf í þessum 
mánuði þar sem þess er krafist 

að ríkið bregð-
ist við þessu 
áliti. Í því felst 
að ríkið viður-
kenni að það sé 
skaðabótaskylt 
gagnvart tví-
menningunum 
og að núverandi 
fiskveiðikerfi 
verði lagt af 
eins og það er. 

„Ég hef form-
lega gert grein 
fyrir þeirra 
máli í ríkis-
stjórn en er 
að öðru leyti 
með málið til 
s k o ð u n a r  í 
ráðuneytinu,“ 
segir Ögmund-
ur. Hann seg-
ist einnig hafa 
rætt við tví-

menningana og Lúðvík Kaaber, 
lögmann þeirra. „Ég mun á ein-
hvern hátt bregðast við þeirra 
erindi,“ bætir hann við en segir 
ómögulegt að segja til um það nú 
hvenær eða með hvaða hætti það 
verði. Hann segir þó að óskin um 
breytingar á fiskveiðistjórnunar-
kerfinu samræmist stefnu ríkis-
stjórnarinnar um að tryggja jafn-
ræði varðandi atvinnuréttindi.

Örn Snævar sagðist hafa verið 

bjartsýnn um að ríkið brygðist 
við þegar Mannréttindanefnd 
Sameinuðu þjóðanna hafði gefið 
út álit sitt. Þegar í ljós kom að 
svo var ekki stefndu þeir félagar 
ríkinu fyrir héraðsdóm og síðan 
til Hæstaréttar en á báðum stig-
um var málinu vísað frá. Örn 
Snævar segir þá afgreiðslu hafa 
verið þunnan þrettánda. „Þeirri 
spurningu, hvort íslenska ríkið 
ætti ekki að fara eftir alþjóð-
legum sáttmálum sem það hefði 
skrifað undir, svaraði Hæsti-
réttur á þann veg að það væri 
lögfræðilegt atriði sem ekki yrði 
tekið til umfjöllunar að þessu 
sinni,“ segir hann. „Ef Hæstirétt-

ur vill ekki skera úr um lögfræði-
leg atriði hver á þá að gera það?“ 
spyr hann á móti. Hann segir enn 
fremur að þeir tvímenningar séu 
staðráðnir í því að láta málið ekki 
daga uppi. 

Eiríkur Bergmann Einars-
son stjórnmálafræðingur segir 
hins vegar að staða þeirra sé 
afar erfið ef þeir una ekki þeirri 
niður stöðu sem ríkið kemst að. 
„Ef ríkið hefur einbeittan brota-
vilja þá getum við borgararnir 
lítið gert,“ segir hann. „Það er 
ekkert yfirvald fyrir ofan hið 
fullvalda ríki sem getur þvingað 
það til að fara að lögum.“ 
 jse@frettabladid.is

Krefjast skaðabóta 
vegna brota ríkisins
Sjómennirnir sem dæmdir voru fyrir að veiða kvótalausir knýja á viðbrögð 
innanríkisráðherra við áliti Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna.

GEFST EKKI UPP ÞÓ Á MÓTI BLÁSI Örn Snævar Sveinsson segir þá tvímenninga ekki 
ætla að leyfa ríkinu að humma málið fram af sér. MYND/EYÞÓR

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

EIRÍKUR BERG-
MANN EINARSSON

MANNLÍF „Við viljum meina að 
þetta sé fyrsta varanlega útisvið-
ið á Íslandi,“ segir Tryggvi Már 
Sæmundsson framkvæmdastjóri 
ÍBV, en verið er að klára annan 
áfanga af þremur við mikið svið í 
Herjólfsdal. Það verður tekið í notk-
un nú á komandi Þjóðhátíð.

Sviðið sjálft er í þriggja metra 
hæð en þak þess er í tíu og hálfs 
metra hæð. Undir sviðinu er síðan 
salernisaðstaða, sjoppa og aðstaða 
fyrir starfsfólk.

Tryggvi Már segir menn síður 
en svo fyllast sviðsskrekk við þessi 
býsn heldur séu menn stórhuga og 
hyggist reyna að fá erlenda tónlist-
armenn til að koma fram þarna í 
framtíðinni og að meiningin sé að 
nota sviðið ekki einungis á Þjóðhá-
tíð.

Sviðið kostar 90 milljónir og verð-
ur gert í þremur áföngum en þeim 
síðasta verður lokið á næsta ári. 

Þá verður komin aðstaða fyrir tón-
listarmenn við hlið sviðsins sjálfs. 
Einnig verður þá þakið tyrft svo það 
falli sem best að umhverfinu.

Hann segir enn fremur að und-
irbúningurinn fyrir Þjóðhátíðina 
gangi vel. „Reyndar er svo mikið 
af ferðamönnum í bænum að við 

þurftum að líta á dagatalið um síð-
ustu helgi því það var engu líkara 
en hátíðin væri gengin í garð,“ segir 
hann.

Búið er að útvega lunda sem boðið 
verður upp á að fornum sið en hann 
kemur að norðan þar sem fátt er um 
fagurgogginn í Eyjum í ár. - jse

Verið er að reisa varanlegt 90 milljóna króna svið á Þjóðhátíðarsvæðinu: 

Ekki bara fyrir Þjóðhátíð

SVIÐIÐ GERT KLÁRT Eflaust munu einhverjir fá sviðsskrekk er þeir stíga á svið á 
Þjóðhátíðinni í ár. MYND/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

FÓLK Vöruhönnuðurinn Brynjar 
Sigurðarson vann eftirsótt hönn-
unarverðlaun í Frakklandi á dög-
unum fyrir ljós og Húsgögn frá 
Vopnafirði. Hann stundar mast-
ersnám í Sviss og nemendasýning 
hans í vor var í vikunni valin ein 
sú besta í Evrópu af hinu virta 
hönnunar- og arkitektúrtímariti 
Blueprint.

Brynjar hlýtur vegleg verð-
laun. Þeirra á meðal er styrkur 
upp á 5000 evrur til að hanna 
hlut fyrir Gallerí Kreó í París 
sem hefur alþjóðlegan einkarétt 
á sýningu nokkurra þekktra ljósa 
sem framleidd hafa verið í tak-
mörkuðu upplagi. - mmf / sjá Allt

Ein besta evrópska sýningin:

Hlaut eftirsótt 
frönsk verðlaun

BRYNJAR SIGURÐARSON Hlaut verðlaun 
fyrir ljós og Húsgögn frá Vopnafirði.

SLYS Minnst þrjátíu og fimm 
manns létu lífið í lestarslysi sem 
varð í austurhluta Kína á laugar-
dag. 

Lest hafði stöðvast á teinum 
vegna bilunar af völdum eldingar. 
Slysið varð er önnur lest ók inn í 
hlið hennar með þeim afleiðing-
um að tveir lestarvagnar féllu 
fram af brú. 

Yfir tvö hundruð manns slös-
uðust við áreksturinn og voru 
fluttir á spítala. Lestarkerfið 
í Kína hefur áður verið gagn-
rýnt vegna öryggismála eftir röð 
óhappa og slysa. - sm

Lestarslys í austur Kína:

Þrjátíu og 
fimm létu lífið

SLYS Fimmtán ára drengur slasað-
ist í fiskvinnslunni Nöf í Vest-
mannaeyjum í gærmorgun þegar 
hann festi hægri hönd í marn-
ingsvél. 

Samstarfsmaður hans náði að 
stöðva vélina, en höndin var ansi 
illa farin. Drengurinn var fluttur 
á sjúkrahús í Vestmannaeyjum til 
aðhlynningar og síðan til frekari 
rannsókna á Landspítalanum í 
Reykjavík. 

Marningsvélar eru fiskvinnslu-
vélar sem taka við afskurði. Þær 
fjarlægja allt hold af beinum, 
roði og öðrum fiskafgöngum. 

Fimmtán ára strákur slasaðist:

Festi hönd í 
marningsvél

LÖGREGLUMÁL Rannsókn lögreglu 
á máli Gunnars Þorsteinsson-
ar, fyrrverandi forstöðumanns 
Krossins, er lokið. Öllum kærum 
á hendur Gunnari var vísað frá. 

Sjö konur lögðu fram kærur 
til lögreglu í mars síðastliðnum. 
Konurnar sökuðu Gunnar um að 
hafa áreitt sig kynferðislega á 
meðan þær voru aðilar í Kross-
inum þar sem hann var forstöðu-
maður. Hann hefur ætíð neitað 
sök. 

Í samtali við fréttastofu Vísis 
sagði Gunnar að lok málsins 
marki nýtt upphaf í hans lífi. - sv

Krossmálinu formlega lokið:

Öllum kærum 
var vísað frá

GUNNAR ÞORSTEINSSON Gunnar mætti 
til yfirheyrslu hjá kynferðisbrotadeild 
lögreglunnar í apríl. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Páll, verður minna um róman-
tík og reyktan lunda á Þjóðhá-
tíð í ár?

„Það verður minna af reyktum 
lunda í ár en meira af rómantík.“

Páll Scheving Ingvarsson, formaður 
Þjóðhátíðarnefndar. Lundaveiði hefur 
verið bönnuð í Vestmannaeyjum og því 
hafa Eyjamenn þurft að verða sér úti um 
lunda að norðan.

VERSLUN Tollkvótar sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðherra vegna innflutnings á landbún-

aðarafurðum stangast á við 
stjórnarskrána. Þetta er álit 
umboðsmanns Alþingis sem 
tók málið fyrir eftir mála-
leitan Samtaka verslunar og 
þjónustu (SVÞ).

Ráðherra fékk heimild 
til álagningar tollanna árið 
2005, en þá gegndi Guðni 
Ágústson embættinu.

SVÞ fóru þess á leit við 
umboðsmann að hann skoð-
aði tollkvóta vegna innflutn-

ings á nauta-, svína- og fuglakjöti, smjöri, ostum 

og unninni kjötvoru. Umboðsmaður tók ekki 
efnislega afstöðu til erindisins en úrskurðar 
þó að álagning tollanna stangist á við stjórnar-
skrá.

Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri SVÞ, 
segir úrskurðinn mjög vel rökstuddan og vera 
áfellisdóm yfir lagasetningunni. Hann þýði 
að breytingin sem gerð var á tollalögum árið 
2005 haldi ekki gagnvart stjórnarskrá. „Við 
munum skoða hvað það þýðir í víðara samhengi 
og hvort ríkið sé með þessu búið að skapa sér 
skaðabótaskyldu.“

SVÞ hafa þegar hafið undirbúning á inn-
flutningi á kjöti, sem af verður í næsta mán-
uði. „Ég er þegar búinn að leggja drög að því 
að flutt verði inn tiltekið magn af því sem búið 

er að úthluta. Óhjákvæmilega koma viðbrögð 
frá kerfinu.“

Ekki náðist í Jón Bjarnason landbúnaðarráð-
herra við vinnslu fréttarinnar. - kóp

Tollkvótar vegna innflutnings á landbúnaðarafurðum eru stjórnarskrárbrot:

Ætla að flytja inn kjöt í næsta mánuði

ANDRÉS 
MAGNÚSSON

KJÖTBORÐ Samtök verslunar og þjónustu hyggjast 
flytja inn kjöt eftir nokkrar vikur.

SPURNING DAGSINS





25. júlí 2011  MÁNUDAGUR4

13.00

13.05

13.10

13.15

13.20

13.22

13.25

13.26

13.30

13.35

13.40

13.45

13.50

13.55

13.58

14.00

14.05

14.10 

14.15

14.20 

14.25

14.30 

14.35

14.40 

14.45

14.50 

14.55

15.00 

15.05

15.10

15.15

15.20

15.25

15.27

15.30

15.35

15.38

15.40

15.45

15.50 

15.55

16.00

16.05

16.09

16.10 

16.15

16.20

16.25

16.27

16.30

HRYÐJUVERKAÁRÁS Í NOREGI

  MÁNUDAGUR

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.

29°

24°

20°

21°

21°

20°

17°

17°

24°

22°

28°

28°

33°

20°

25°

20°

21°
Á MORGUN 

vaxandi SA-átt

MIÐVIKUDAGUR
víða 5-10 m/s en 
10-15 m/s SV-til

12

12

13

11
12

11

12

10

13 12

8

3

3

4

4
2

2

2

3

2

2

2

13
17

15

12
14

17
15

1214

13

HVESSIR Á 
MORGUN   Róleg-
heit í dag en á 
morgun hvessir 
til kvölds. 13-18 
m/s SV-til seint á 
morgun. Væta vest-
an til og rigning 
sunnan og vestan 
til annað kvöld 
og á miðvikudag. 
Nokkuð bjart N- og 
A- lands á morgun 
og á miðvikudag.

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

Sprengja, sem komið 
hafði verið fyrir í 
Volkswagen Crafter-
bíl, sprakk fyrir utan 
stjórnarbyggingar í 
miðborg Óslóar. Eldur 
kviknaði í skrifstofum 
forsætisráðherra og í 
olíu- og orkumálaráðu-
neytinu. Margar fleiri 
byggingar skemmdust og 
glerbrotum rigndi niður 
á stóru svæði. 

Fyrsta tilkynning um 
sprenginguna til lög-
reglunnar. Tveimur 
mínútum síðar var fyrsti 
lögreglubíllinn kominn 
á staðinn. Strax bárust 
fréttir af dauðsföllum. 

Staðfest að forsætisráð-
herrann Jens Stoltenberg 
og aðrir ráðherrar hafi 
ekki orðið fyrir sprengju-
árásinni. 

Lögregla í Nyrðri-
Buskerud fær tilkynningu 
um skothvelli í Útey. 
Þremur mínútum síðar 
var lögreglan í Ósló 
látin vita. Mikil skelfing 
greip um sig á eyjunni 
og ungmenni reyndu 
að fela sig og margir 
lögðust til sunds til að 
reyna að flýja. 

Lögreglulið frá Ósló 
leggur af stað í átt að 
Útey. 

Lögreglulið frá Ósló 
kemur að bryggjunni 
þaðan sem hægt er að 
sigla í eyjuna, en þarf að 
bíða eftir báti sem getur 
flutt það á staðinn. 

Lögregla kemur í eyjuna. 

Anders Behring Breivik 
er handtekinn. Hann 

hafði í 
fórum 
sínum 
tvö skot-
vopn og 
nóg af 
skotum. 

Atburðarásin á föstudag

Níutíu og þrír hið minnsta eru 
látnir eftir hryðjuverkaárásirnar 
í Noregi á föstudag. Fjölda er enn 
saknað og 96 manns eru særðir. 

Lögregla hefur yfirheyrt And-
ers Behring Breivik um helgina 
og hefur hann játað að hafa stað-
ið fyrir sprengjuárásinni í Ósló 
og skotárásinni í Útey. Hann seg-
ist hafa verið einn að verki en 
lögreglan kannar nú hvort það 
sé rétt. Breivik hefur ekki við-
urkennt að hafa brotið lög með 
árásunum og sagði þær hafa verið 
grimmilegar en nauðsynlegar. 

Lögregla gerði húsleit í 
úthverfi Óslóar í gærmorgun og 
handtók nokkra. Fólkinu var þó 
sleppt að loknum yfirheyrslum 
og fannst ekkert grunsamlegt við 
húsleitina. 

Mörg fórnarlambanna eru á 
spítala, misalvarlega særð. Þrjá-
tíu eru sárir eftir sprengjuárás-
ina í Ósló og 66 eftir skotárás-
ina í Útey. Tuga er saknað, en í 
gærkvöldi var greint frá því að 
46 væri saknað í Útey. Þá eru 
lík í byggingum sem urðu fyrir 
sprengingunni í Ósló en þær eru 
ekki nógu öruggar til að farið sé 
inn í þær strax. 

Yfirlæknir á ríkisspítalanum 
í Hønefoss hefur sagt frá því að 
morðinginn hafi notað byssukúlur 
sem springa inni í líkömum fólks 
og valdi þannig enn meiri skaða. 

Kúlurnar eru léttari en aðrar og 
með þeim er hægt að skjóta fólk 
með meiri nákvæmni. Þær gerðu 
honum því kleift að vera með enn 
meira magn af kúlum. 

Gagnrýnt hefur verið hversu 
langan tíma það tók lögregluna 
að komast í eyjuna. Farið var á 
bílum og svo á bát en ekki á þyrlu. 
Lögreglan hefur útskýrt að þyrl-
ur hennar séu aðeins ætlaðar til 
eftirlits og ekki mögulegt að nota 
þær. Herinn búi hins vegar yfir 
þyrlum sem hægt hefði verið að 
nota, en þær voru staðsettar of 
langt í burtu. 

Greint var frá því í Dagbladet 

gær að lögreglumaður í Ósló var 
meðal þeirra sem dóu í Útey. 
Hann var öryggisvörður á eyj-
unni þessa helgi í frítíma sínum 
og var því óvopnaður. Hann tók 
á móti bátnum sem morðinginn 
kom í til eyjarinnar og var lík-
lega með fyrstu fórnarlömbunum. 

Breivik verður leiddur fyrir 
dómara í dag þar sem hann verð-
ur ákærður fyrir hryðjuverk. 
Hámarksrefsing samkvæmt 
norskum lögum er 21 ár. Lög-
fræðingur hans hefur sagt að 
hann vilji opin réttarhöld svo 
hann geti útskýrt gjörðir sínar. 

 thorunn@frettabladid.is

Notaði kúlur sem 
springa inni í fólki
Fjöldi látinna eftir hryðjuverkin í Noregi fer hækkandi og enn er fólks saknað. 
Morðinginn notaði kúlur sem springa inni í fólki til að valda mestum skaða. 
Hann fer fyrir dómara í dag og vill opin réttarhöld til að skýra mál sitt. 

Norskir fjölmiðlar hafa greint frá því að Monica Bøsei, sem var yfirmaður 
sumarbúðanna í Útey, hafi líklega komið í veg fyrir enn fleiri morð í eyjunni. 
Hún var í bátnum sem flutti ódæðismanninn í eyjuna. Hún spurði hann 
talsvert um sprenginguna í Ósló og sjónarvotturinn Hákon Sandbakken 
segir að hana hafi líklega grunað að ekki væri allt með felldu. Þegar í eyjuna 
var komið fór hún í aðalhús eyjunnar og ræddi þar við lögreglumanninn 
sem gætti öryggis. Breivik sá það og skaut þau bæði. Þau voru því fyrstu 
fórnarlömb hans þar. Norskir miðlar segja að þetta samtal þeirra gæti hafa 
komið í veg fyrir enn frekari ódæði vegna þess að það truflaði ódæðis-
manninn Breivik, en sprengiefni fannst þar sem fyrstu fórnarlömbin voru 
myrt. Jens Stoltenberg forsætisráðherra minntist Monicu sérstaklega í ræðu 
sinni í gær. 

Margir íbúar og ferðamenn sem dvöldu í nágrenni eyjunnar fóru á bátum 
að henni til að bjarga ungmennum úr vatninu. Margir hverjir björguðu 
tugum þaðan, jafnvel eftir að lögreglan hafði skipað fólki að halda sig fjarri. 

Grunaði að ekki væri allt með felldu

Fórnarlamba árásanna í Noregi 
var minnst við guðsþjónustur 
víða um land í gær. 

Fjölmennt var við messu í 
Dómkirkjunni í gær og flutti Dag 
Wernö Holter, sendiherra Noregs 
hér á landi, ávarp og sagði að 
árásunum hefði verið beint gegn 
grunngildum norsks samfélags. 

Margmenni sótti einnig minn-
ingarathöfn í stafkirkjunni í 
Vestmannaeyjum í gær. Fjöldi 
fólks stóð fyrir utan kirkjuna á 
meðan á athöfninni stóð þrátt 
fyrir vonskuveður. Kirkjan var 
gjöf frá Norðmönnum í tilefni 
þúsund ára afmælis kristinnar 
trúar á Íslandi.

Kertafleyting fór fram við 
Reykjavíkurtjörn á laugardag til 
að sýna Norðmönnum samstöðu. 
Athöfnin var skipulögð af ungum 
jafnaðarmönnum og lauk henni 
með mínútu þögn. - sm

Minningarathafnir á Íslandi:

Íslendingar 
sýna samhug

LEITA SKJÓLS Norskir sérsveitarmenn ganga á land í Útey á meðan ungmenni leita skjóls. Enn er leitað að fórnarlömbum í 
vatninu kringum eyna, en 46 er saknað. Lögreglan hefur verið gagnrýnd fyrir að hafa verið sein að bregðast við árásinni í eynni.
 NORDICPHOTOS/AFP

FULLT ÚT ÚR DYRUM Minningarathöfn 
var haldin í stafkirkjunni í Vestmannaeyj-
um. Margir stóðu úti á meðan athöfnin 
fór fram. MYND/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

Hvert dauðsfall er harmleikur og 
saman eru dauðsföllin öll þjóðar-
harmleikur, sagði Jens Stolten-
berg, forsætisráðherra Noregs, í 
ávarpi í minningarathöfn í dóm-
kirkjunni í Ósló í gær. 

Stoltenberg var viðstadd-
ur minningarathöfnina ásamt 
norsku konungshjónunum. Dóm-
kirkjan var full af fólki auk þess 
sem mikill fjöldi var fyrir utan 
hana í allan gærdag. 

Forsætisráðherrann minntist 
hinna látnu og sagði ekki aðeins 
allan Noreg, heldur allan heim-
inn, deila sorg þeirra sem hafa 
misst einhvern nákominn sér. 
„Allir þurfa stuðning og huggun á 
sínum myrkustu stundum. Nú eru 
ykkar myrkustu stundir. Ég vil 
að þið vitið að við erum til staðar 
fyrir ykkur.“   - þeb

Forsætisráðherra Noregs: 

Erum til staðar 
fyrir ykkur

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR/FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: 

Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

Risa morgunmatur á Prikinu:
Vörubíll með eggjum og beikoni, 
amerískum pönnukökum, sírópi 
og steiktum kartöflum.

30 viðskiptavini þarf til að virkja tilboðið

í krafti fjöldans

690 kr. GILDIR 24 TÍMA

1.590 kr. 57% 900 kr.



CO2 ÚTBLÁSTUR 109 G/KM er það lægsta sem þekkist í sjálfskiptum dísilbíl í þessum stærðarflokki. Nýr Renault      
Megane III með nýju 1500 rúmsentimetra dísilvélinni og 6 gíra EDC sjálfskiptingunni er einhver sparneytnasti bíll sem völ er á. 
Hann er meðal annars búinn stöðugleikastýringu og spólvörn (ESP), skriðstilli (cruise control), loftkælingu, 16” álfelgum og er 
með aðgerðahnappa fyrir hljómtæki í stýrinu. KOMDU Í REYNSLUAKSTUR OG KYNNTU ÞÉR ÞENNAN FRÁBÆRA BÍL.

www.renault.is

 VERÐ 3.490 ÞÚS KR. DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR
NÝR RENAULT MEGANE
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Anders Behring Breivik er 32 ára 
gamall. Hann er með leyfi fyrir 
skambyssu, haglabyssu og full-
komnum riffli sem hann notaði til 
að skjóta 84 ungmenni og einn lög-
reglumann á Útey.

Í stefnuskrá Breiviks segir að 
vestræn samfélög séu sýkt vegna 
fjölmenningarstefnu. Linka stjórn-
valda hafi eyðilagt hrein og tær 
vestræn samfélög og berjast verði 
gegn áhrifum íslam.

Hann nefnir Ísland nokkrum 
sinnum í plagginu, en 
telur þó ástand mála 
hér skárra en í mörg-
um öðrum löndum, 
ekki síst vegna þess 
hve þjóðernissinnaðir 
Íslendingar séu í raun. 
Engu að síður séu hér á 
landi 322 aðilar sem hann 
kallar svikara. Þeim verði að berj-
ast gegn.

Breivik telur að ef ekkert verði 
að gert muni múslimum í vest-
rænum samfélögum fjölga og við 
því verði að sporna. Samkvæmt 
útreikningum hans verða 24 pró-
sent Íslendinga múslimar árið 
2070 verði ekkert að gert. Hvernig 
hann fær það út er óljóst, en ljóst 
er að söguþekking Breiviks er ekki 
upp á marga fiska. Hann talar til 
að mynda um árás íslamskra ræn-
ingja hér á landi á 19. öld, en óvíst 
er í hvaða atburð hann er þar að 
vísa.

Hann krefst þess að stjórnvöld í 
vestrænum ríkjum hætti að berj-
ast gegn sveitum skoðanabræðra 
hans. Þeir eigi að fá að vopnast og 
koma sér upp skipulögðum her. Til 
þess fái þeir aðgang að ríkisrekn-
um fjölmiðlum. Verði það ekki gert 
hótar hann baráttu gegn ríkjunum.

Breivik telur að 0,1 prósent 
íbúa sé reiðubúið til baráttunnar. 
Þannig telur hann að hér á landi 
séu 319 aðilar sem þannig er ástatt 
um. Ísland er þó ekki talið í mik-
illi hættu samkvæmt skoðunum 
ódæðismannsins og hættan metin 
lítil hér. Verst telur hann ástand-
ið í Frakklandi, Þýskalandi, Bret-
landi, Hollandi, Belgíu og Svíþjóð. 
Hættuna í heimalandi sínu metur 
hann mikla.

Breivik var meðlimur í Fram-
faraflokknum en sagði sig úr 
honum fyrir nokkrum árum. Hann 
rak búgarð undir nafninu Breivik 
Geofarm. Í gegnum hann keypti 
hann 6 tonn af áburði sem hann 
notaði til að búa til sprengjuna sem 

varð sjö að bana í Ósló. Fjölmargir 
særðust í sprengingunni.

Breivik vitnar oft til frímúrara 
og birtir í stefnuskrá sinni myndir 
af sér í fullum skrúða sem slíkur. 
Þá vitnar hann til krossferð-
anna og notar meðal annars 
merki musterisriddara á 
forsíðu yfirlýsingarinnar.

Ódæðismaðurinn 
var menntaður í 
markaðsfræðum. 
Hann ólst upp 

hjá móður sinni eftir skilnað for-
eldranna.

Á twitter-síðu Breiviks er aðeins 
að finna eina tilvitnun í John Stu-
art Mills: „Ein manneskja með 

hugsjón er jafn öflug 
hundrað þúsundum sem 
aðeins hafa áhuga.“

Apollo 500 tjald kr. 34.995

 Wilderness 350 svefnpoki kr. 7.995

Tilboð

Tilboð
Alpha 250 tjald kr. 14.995

Stellar svefnpoki kr. 7.995

Verslunarmanna-
  helgartilboð
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Breivik var í baráttu 
gegn fjölmenningu
Norski ódæðismaðurinn Anders Breivik telur samfélagið sjúkt vegna fjölmenn-
ingarstefnu stjórnvalda. Í yfirlýsingu nefnir hann að á Íslandi séu 322 svikarar 
sem eigi að berjast gegn. Hann vildi gera árás á norska samfélagsgerð.

Langir kaflar í yfirlýsingu Breivik eru samhljóða 
stenuskrá Theodore Kaczynski, sem þekktur er sem 
Unabomber. Hann sendi sextán bréfasprengjur á 
árunum 1978 til 1995 sem urðu þremur að bana og 
særðu fjölda manns.

Kaczynski gaf út ítarlegt pólitískt manifesto þar 
sem hann útskýrði hugmyndafræði sína. Hann hvatti 
til byltingar á heimsvísu gegn neikvæðum afleið-
ingum nútímavæðingar samfélagsins. Hann skil-
greindi óvininn sem vinstrimenn og taldi að berjast 
þyrfti gegn hugmyndafræði þeirra. Breivik gerði þær 
breytingar á textanum að nota orðin fjölmenningar-
stefna og menningarkommúnisti í stað hinna tveggja 
fyrrnefndu. Þá notar hann orðið múslimar í stað  
orðsins svartir á nokkrum stöðum.

Unabomber

THEODORE
KACZYNSKI

BREIVIK
Barátta gegn 

fjölmenn-
ingu og áhrifum 
íslam er áberandi 

í stefnuskrá 
ódæðismannsins 

Breiviks.

Forseti Íslands 
sendi samúð-
arkveðjur ti l 
Noregs konungs 
og norsku þjóð-
arinnar og lýsti 
djúpri samúð 
allra Íslendinga 
vegna árásar-
innar í Ósló og á 
Úteyju.

Í kveðjunni 
kom jafnframt fram að Íslending-
ar hafi beðið fyrir norsku þjóðinni í 
sunnudagsmessu í Reykholtskirkju.

Jón Gnarr, borgarstjóri í Reykja-

vík, hefur að 
auki sent borg-
arstjóra Óslóar 
og sendiherra 
Noregs á Íslandi, 
Dag Vernø Holt-
er, samúðar-
kveðjur og boðið 
fram alla þá 
aðstoð sem gæti 
mögulega komið 
að gagni. Borgar-

stjórinn tók fram að vinátta Reykja-
víkurborgar og Óslóar eigi sér langa 
hefð og stöðug og náin samskipti séu 
á milli borganna tveggja.  - sm

Forseti Íslands og borgarstjóri votta samúð sína:

Býður fram aðstoð

ÓLAFUR RAGNAR 
GRÍMSSON

JÓN GNARR

Gísli Bergmann, svæfinga- og gjör-
gæslulæknir hjá Ríkissjúkrahúsinu 
í Ósló, hafði nýlokið vakt er spreng-
ingin varð í miðborg Óslóar. Hann 
segir fólk enn slegið eftir atburðinn.

„Ég var á fundi þegar spreng-
ingin varð. Við heyrðum hvell og 
rúðurnar sem sneru í átt að mið-
bænum hristust. Í fyrstu héldum 
við þetta vera þrumu en vorum þó 
flest sammála um að hvellurinn hafi 
frekar hljómað eins og sprenging. 
Stuttu seinna fengum við fréttirn-
ar og þá var sett af stað stórslysa-
áætlun og voru allir læknar kall-
aðir inn á vakt,“ segir Gísli. Hann 
stóð vaktina fram á næsta morgun 

en flestir hinna særðu voru fluttir 
á annað sjúkrahús í borginni. Gísli 
segir daglegt starf á spítalanum 
ekki enn komið í eðlilegt horf en að 
tiltölulega lítið sé að gera miðað við 
aðstæður.

Sólrún Björk Rúnarsdóttir, lækn-
ir í Noregi, var einnig kölluð á 
vakt er stórslysaáætlunin var sett 
í gang. Hún segir átta einstaklinga 
hafa verið flutta á sjúkrahúsið 
en hún hafi sjálf ekki tekið á móti 
neinum þeirra. „Manni brá að sjálf-
sögðu þegar maður heyrði af þessu. 
Andrúmsloftið sem ríkir hér þessa 
stundina er mjög sérstakt,“ segir 
hún.  - sm

Íslenskir læknar kallaðir á vakt í Noregi:

Allir læknar kallaðir 
á vakt á föstudag

 kolbeinn@frettabladid.is

BÚGARÐUR BREIVIKS Anders Breivik átti búgarð og rak þar fyrirtækið Breivik Geofarm. Hann keypti sex tonn af áburði á búgarð-
inn og notaði í sprengjuna í Ósló.
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20-50%
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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

SJÁVARÚTVEGUR Ákvörðun Jóns 
Bjarnasonar, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra, í maí síð-
astliðnum um að auka karfa-
kvótann um tíu þúsund tonn 
hefur heldur betur haft áhrif á 
líf 83 ungmenna sem nú þéna 

allt að fjögur 
hundruð þús-
und á mánuði 
í landvinnsl-
unni hjá HB 
G r a n d a  í 
Reykjavík.

Margir 
þeirra koma á 
leigubíl, sem 
HB Grandi 
greiðir. 

Ungmenn-
in eru á aldrinum 15 til 18 ára. 
Unnið er á tvenns konar vöktum; 
frá átta til fjögur og frá sex til 
sex. Þeir sem vinna þessar tólf 
tíma vaktir þéna tæplega 400 
þúsund krónur á mánuði, að sögn 
Bergs Einarssonar, verkstjóra 
í landvinnslunni. Hann segir 
að ákvörðun ráðherrans varð-
andi karfakvótann hafi gert HB 
Granda það kleift að ráða ung-
mennin til þessara sumarstarfa. 
Þau taka þó ekki aðeins á rauðu 
roði því þau verka einnig ufsa.

„Ég veit að einhverjir eru að 
skipuleggja ferð til Rómar og 
aðrir til London, enda ekkert 
sem stendur í vegi fyrir því eftir 
svona sumarhýru,“ segir hann. 
Hann segir ennfremur að 99 pró-

sent ungmennanna séu harðdug-
legt starfsfólk. Kannski eins gott 
því í síðustu viku voru tæplega 
570 tonn af karfa og ufsa unnin 
í fiskiðjuverinu í Norðurgarði í 
Reykjavík sem er met. 

Aðalheiður Guðjónsdóttir, sem 
er átján ára fiskvinnslukona, 
segir það ekkert mál að standa 
tólf tíma vaktir. „Ég hafði heyrt 
af þessu hjá félögum í skólanum 
svo ég ákvað að prófa í fyrra og 
ég kunni bara afskaplega vel við 
þetta svo ég ákvað að koma aftur 
í sumar,“ segir hún. Aðalheiður 

stundar nám í Menntaskólanum 
í Reykjavík og segir að þar séu 
nemendur alls ekkert of snobb-
aðir fyrir fiskvinnslu. „MR-ing-
um finnst þetta bara flott og ekki 
versnar það þegar ég segi frá 
laununum,“ segir hún. 

Á Akranesi vinna um 30 ung-
menni í markíl og ber Þröstur 
Reynisson, vinnslustjóri land-
vinnslu þar, þeim vel söguna. 
Eins er HG Grandi með flokk 
ungmenna í vinnu í starfstöð 
sinni á Vopnafirði.

  jse@frettabladid.is 

Ungmennin þéna 
vel í fiskvinnslunni
83 ungmenni starfa hjá HB Granda í Reykjavík. Margir koma til vinnu á leigu-
bíl. Þeir sem vinna tólf tíma vaktir geta þénað 400 þúsund krónur á mánuði.

ÞÚSUND UFSAR Á FÆRIBANDINU ÞOKAST NÆR Hér eru þau Hjörleifur Guðjónsson, 
systir hans Aðalheiður Guðjónsdóttir og Ólöf Sigurðardóttir að slægja ufsa. Aðal-
heiður, sem er MR-ingur, segir sumarhýruna duga allan veturinn. MYND/STEFÁN

BERGUR EINARSSON

VESTMANNAEYJAR Bæjarstjórn 
Vestmannaeyja samþykkti á 
fundi sínum fyrir helgi að bjóða 
út rekstur á leikskólanum Sóla. 
Bæjarstjórn felur fræðslu- og 
menningarráði að annast útboðið 
en til að gæta sérstaklega að fag-
legum forsendum útboðs bein-
ir bæjarstjórn því til ráðsins að 
stofnaður verði stýrihópur sem 
leiða skuli útboðið. Þetta kemur 
fram á vefnum Eyjar.net. 

Útboðið var samþykkt með 
fimm atkvæðum en tveir bæjar-
fulltrúar sátu hjá.  - kh

Breytingar í Vestmannaeyjum:

Bjóða út rekst-
ur leikskóla

SAMGÖNGUR Eldingu laust niður í 
flugvél Icelandair rétt áður en hún 
lenti á flugvelli í París á laugardag-
inn. Sjö aðrar flugvélar fengu í sig 
eldingu þessum slóðum sama dag. 

„Þessar vélar eru gerðar til 
þess að taka á móti eldingum og 
það gerist annað slagið og í sjálfu 
sér engin hætta á ferðum,“ segir 
Guðjón Arngrímsson, upplýsinga-
fulltrúi Icelandair.

Við svokallaða eldingaskoðun 
kom í ljós smávægileg bilun í rat-
sjárbúnaði vélarinnar og var hún 
send í viðgerð ásamt öðrum vélum 
sem urðu fyrir eldingu. Seinkun 
varð á flugi félagsins frá París 
vegna þessa, en þar sem ljóst var 
að skoðunin tæki tíma var ákveðið 
að senda aðra vél til borgarinnar 
síðdegis á laugardaginn, en hún 
kom með farþega til landsins í gær. 

Bilun hjá Icelandair:

Flugvél varð 
fyrir eldingu

BRETLAND, AP James Murdoch, 
sonur fjölmiðlakóngsins Ruperts 
Murdoch, er sagður hafa sagt 
ósatt í yfirheyrslu hjá breskri 
þingnefnd í síðustu viku þegar 
hann sagðist ekki hafa vitað af 
tölvupósti, þar sem fullyrt var að 
einn blaðamanna hans hafi stund-
að símanjósnir.

Tveir menn hafa sagt Mur-
doch yngri fara með ósannindi, 
en þeir eru Tom Crone, fyrrver-
andi lögfræðiráðgjafi og Colin 
Myler, fyrrverandi ritstjóri. Tom 
Watson, þingmaður Verkamanna-
flokksins, segir nauðsynlegt að 
komast að því hvort feðgarnir 
hafi vitað meira en þeir sögðu. - gb

Sagður hafa logið:

Mörgum spurn-
ingum ósvarað

1 Hvaða landsþekkta bygging 
brann til kaldra kola á föstudag?

2 Hver var tekinn í samfélag 
Harley-manna í Flórída?

3  Hvað nefnist eyjan þar sem 
skotárásin í Noregi átti sér stað?

SVÖR:

Rólegt á Bræðslunni
Um tvö þúsund manns heimsóttu 
Borgarfjörð eystri um helgina en þar 
var haldin tónlistarhátíðin Bræðslan. 
Þetta var í sjötta skiptið sem hátíðin 
er haldin. Að sögn lögreglunnar fór 
hátíðin vel fram.

LÖGREGLUFRÉTTIR

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært þrjátíu og sex ára karlmann 
fyrir að reyna að smygla tæplega 
fjórum kílóum af amfetamíni til 
landsins.

Maðurinn er ákærður fyrir stór-
fellt fíkniefnalagabrot, með því að 
hafa mánudaginn 13. júní 2011 
staðið að ólögmætum innflutn-
ingi á 3.843 grömmum af amfeta-
míni, ætluðu til sölu. Hann tók á 
móti fíkniefnunum frá óþekktum 
aðila í Rotterdam í Hollandi mánu-
daginn 6. júní 2011 og flutti þau 
til landsins með flutningaskipinu 
Goðafossi og notfærði sér þar með 

aðstöðu sína sem háseti á skipinu. 
Eftir að skipið lagði að bryggju í 
Reykjavík að kvöldi hins 13. júní 
bar hann fíkniefnin í land og setti 
þau í aftursæti bifreiðar þar sem 
lögregla fann þau skömmu síðar 
við leit.

Þá er maðurinn ákærður fyrir 
umferðarlagabrot. Honum er 
gefið að sök að hafa í sama skipti 
og eftir að hann hafði komið efn-
unum fyrir í bifreiðinni ekið henni 
án þess að hafa gild ökuréttindi.

Þess er krafist að maðurinn 
verði dæmdur til refsingar og 
greiðslu alls sakarkostnaðar. - jss

Ríkissaksóknari ákærir mann fyrir að smygla fíkniefnum með Goðafossi:

Með amfetamín í aftursætinu

GOÐAFOSS Maðurinn var skipverji á 
Goðafossi. 1. Eden. 2. Einar Magnús Magnússon, 

upplýsingafulltrúi Umferðarstofu. 
3. Úteyja

SAMFÉLAGSMÁL Druslugöngur voru 
haldnar í Reykjavík, á Akureyri, 
Ísafirði og í Reykjanesbæ á laug-
ardag. Göngurnar heppnuðust vel 
og sagði María Lilja Þrastardóttir, 
einn skipuleggjenda göngunnar í 
Reykjavík, í samtali við Stöð 2, að 
hún væri hrærð yfir góðri þátt-
töku í höfuðborginni. „Íslendingar 
eru mjög hugsandi og þeir ætla 
ekki að láta þetta viðgangast.“

Druslugöngum er beint gegn 
þeim fordómum sem sjá má í 
umræðum um klæðaburð og 
ástand brotaþola í kynferðisbrota-
málum. Fyrirmyndin er ganga 
sem farin var í Toronto eftir 
ummæli lögreglustjóra borgar-
innar um að konur þyrftu að forð-
ast að klæðast sem druslur til að 
verða ekki nauðgað. Með göng-
unni er áréttað að ábyrgð á nauðg-
un er ætíð á herðum gerandans.  

 - kóp

Fjölmenni í druslugöngu:

Druslugöngur á 
fjórum stöðum

MÓTMÆLT Druslugöngum er beint gegn 
þeirri skoðun að klæðaburður geti 
kallað á nauðgun. Ábyrgðin sé alltaf 
gerandans. MYND/STÖÐ 2

VEISTU SVARIÐ?



Pantaðu allan hringinn á www.hoteledda.is eða í síma 444 4000

13 HÓTEL 
ALLAN HRINGINN

1 ML Laugarvatn  •  2 ÍKÍ Laugarvatn  •  3 Skógar  •  4 Vík í Mýrdal  •  55 Nesjum  
6 Neskaupstaður  •  7 Egilsstaðir  •  8 Eiðar  •  9 Stórutjarnir  •  10 Akureyri 
11 Laugarbakki  •  12 Ísafjörður  •  13 Laugar í Sælingsdal

NJÓTTU AFURÐA ÍSLENSKRAR NÁTTÚRU  
Á HÓTEL EDDU Í SUMAR!  

BROSANDI ALLAN HRINGINN

Á HÓTEL EDDU ERU FYRSTA FLOKKS VEITINGASTAÐIR SEM 
LEGGJA SÉRSTAKA ÁHERSLU Á AÐ MATREIÐA ÚR ÍSLENSKU 
HRÁEFNI. Í SUMAR TÖFRUM VIÐ MEÐAL ANNARS FRAM 
GÓMSÆTA LAMBAKJÖTSRÉTTI ALLAN HRINGINN.
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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S
orgin yfir fórnarlömbum hryðjuverkanna í Noregi lamar 
norsku þjóðina. Nágrannaþjóðirnar kenna hennar einnig 
sárt. Ef farið er út meðal fólks eða rennt yfir þanka 
íslenskra netverja sést glöggt hversu ofarlega voðaverkin 
eru í hugum fólks. 

Við höfum verið á það minnt hversu mikið ógnarafl getur falist 
í hatri. Ummælin sem lögmaður hryðjuverkamannsins hefur eftir 
honum um að voðaverkin hafi verið grimm en nauðsynleg eru lýs-
andi fyrir það hvert blint hatur getur leitt huga fólks.

Myndin af manni sem lifir 
og hrærist í öfgafullum hug-
myndaheimi, að einhverju leyti í 
samfélagi við skoðanabræður en 
að einhverju leyti einn, er smám 
saman að skýrast. 

Hann segist vera hægrimaður 
og kristinn en er þó fyrst og 
fremst maður sem hatar. Hann 
er á móti stefnu stjórnvalda í 

málefnum innflytjenda, hann er á móti íslam, hann er á móti sam-
kynhneigðum og hann er á móti kvenréttindum. Hann er heiftúðugt 
á móti flestum þeim gildum sem þróast hafa í evrópskum og þá 
ekki síst norrænum lýðræðisríkjum undanfarna áratugi, gildum 
sem norrænt fólk er alla jafna stolt af og telur til marks um opið 
samfélag, víðsýni og lýðræði. 

Það er einföldun að kalla manninn fjöldamorðingja þótt vissulega 
sé hann það. Hann er nefnilega fyrst og fremst hryðjuverkamaður, 
maður sem hefur pólitíska sýn sem hann notar til að færa rök fyrir 
ódæði sínu. 

Hryðjuverkamaðurinn hatar hugmyndina um samfélag þar sem 
allir njóta virðingar óháð uppruna sínum, kyni, kynhneigð, fötlun 
og áfram mætti telja, samfélag sem mörgum þykir vera of langt 
undan meðan hryðjuverkamanninum þótti þróunin í átt til þess 
vera komin allt of langt. Þess vegna beindust aðgerðir hans að 
ungliðum Verkamannaflokksins. 

Norski forsætisráðherrann hefur svarað hryðjuverkamanninum 
með þeim eina hætti sem hægt er og skynsamlegt er að svara. 
„Ef einn maður getur alið með sér svo mikið hatur, hugsið ykkur 
þá hversu mikinn kærleik við getum sýnt öll saman,“ sagði Jens 
Stoltenberg í ræðu sinni við minningarguðsþjónustu í dómkirkju 
Óslóarborgar í gærmorgun. Ummælin hafði hann eftir stúlku úr 
ungliðahreyfingu norska verkamannaflokksins en þau höfðu fallið 
í viðtali við sjónvarpsstöðina CNN. 

Í áhrifaríkri ræðu sinni ítrekaði Stoltenberg einnig að tilræðinu 
yrði mætt með lýðræði, með opinni umræðu og með mannúð. Þannig 
leggur forsætisráðherra Noregs áherslu á að mæta ekki hatri með 
hatri heldur þvert á móti með því að styrkja enn frekar þau grunn-
gildi sem ráðið hafa ferð í norsku samfélagi fram til þessa.

Við búum í samfélagi sem rúmar ólíkar skoðanir. Það er mikil-
vægt að viðhalda þeim eiginleika. Lykilatriði þar er að hlusta á og 
bera virðingu fyrir skoðunum annarra en ekki úthúða þeim sem 
andstæðar skoðanir hafa. Það er mikilvægt að næra kærleikann 
en ekki hatrið.

HALLDÓR

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 

Hungur ríkir á austurodda Afríku. Allt 
hefur lagst á eitt; átök, hátt matarverð 

og þurrkar með þeim afleiðingum að ellefu 
milljónir manna líða alvarlegan skort. 

Viðvörunarbjöllurnar hringja og við 
getum ekki látið sem ekkert sé. Á hverjum 
degi fæ ég átakanlegar skýrslur frá fólki 
Sameinuðu þjóðanna sem er á staðnum. 
Búfénaður og geitur sómalískra flótta-
manna er dauður úr þorsta og fólkið geng-
ur vikum saman til að leita hjálpar í Keníu 
og Eþíópíu. Munaðarleysingjar koma einir; 
vannærðir og óttaslegnir – foreldrarnir 
látnir. 

Við heyrum hræðilegar sögur frá Sóm-
alíu af fjölskyldum sem hafa þurft að horfa 
upp á börn sín deyja eitt af öðru. Ein konan 
birtist nýlega í búðum Sameinuðu þjóðanna 
fyrir uppflosnað fólk, um 140 kílómetra 
fyrir sunnan Mógadisjú. Hún átti þriggja 
vikna ferð, fótgangandi, að baki. Halima 
Omar frá Shebelle-héraði var eitt sinn talin 
vel stæð. Í dag eftir þriggja ára þurrk rétt 
skrimtir hún. Fjögur af sex börnum hennar 
eru látin. „Það er ekkert verra en að horfa 
á barn sitt deyja vegna þess að maður 

getur ekki fætt það,“ segir hún um eldraun 
sína. „Ég er að missa alla von.“   

Við spyrjum okkur: hvernig stendur á 
því að þetta gerist enn á ný? Þegar öllu er 
á botninn hvolft er nægur matur í heimin-
um. Jú, vissulega eru erfiðir tímar víða um 
heim, en samt sem áður höfum við alltaf 
frá aldaöðli svarað því kalli að koma nauð-
stöddum meðbræðrum okkar til hjálpar, 
jafnvel þegar verst hefur árað.   

Af þessum sökum leita ég til ykkar í 
dag og bið ykkur að rétta Sómalíu hjálpar-
hönd nú þegar neyðin er stærst. Til þess 
að bjarga því fólki sem er í lífshættu – 
að langmestu leyti konum og börnum – 
þurfum við 1,6 milljarða Bandaríkjadala 
aðstoð. Hingað til hefur aðeins tekist að 
afla helmings þessa fjár. 

Halima Omar hin sómalíska sagði við 
okkur: „Kannski eru þetta örlög okkar, en 
kannski gerist kraftaverk og okkur verður 
bjargað frá þessari martröð.“  

Ég get ekki sætt mig við að þetta séu 
örlög hennar. Við skulum í sameiningu 
bjarga henni og löndum hennar frá þessari 
hræðilegu martröð. 

Björgum þeim frá 
hræðilegri martröð

Hungurs-
neyð

Ban Ki-moon
framkvæmdastjóri 
Sameinuðu 
þjóðannaE
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Hræfuglahvíslið
Pólitíkin tekur stundum á sig skrítnar 
myndir og í ati og átökum leyfa 
menn sér oft ýmislegt sem þeim 
aldrei dytti í hug í öðrum samskipt-
um. Netið hefur opnað fjölbreyttari 
vettvang til að koma skoðunum 
sínum á framfæri án nokkurrar yfir-
legu og fyrir vikið opna netskrifin 
oft sýn á hliðar hjá fólki sem maður 
hefði ekki viljað sjá. Það hefur til 
að mynda verið dapurlegt að 
fá að kynnast hugsanagangi 
höfunda á AMX í kjölfar 
hinna hræðilegu 
atburða í Noregi. Á 
meðan sómakært 
fólk hryllir sig yfir 
tíðindunum sjá þeir 

sér leik á borði og nota hörmung-
arnar til að koma skotum á pólitíska 
andstæðinga sína, svo sem Össur 
Skarphéðinsson. Smáfugla kalla þeir 
sig, hræfuglar eru þeir.

Fyrirvararnir
Stjórnlagaráð hefur kynnt drög að 
stjórnarskrá og óhætt er 
að segja að sitt sýnist 

hverjum um þau. 
Ljóst er að um 

málamiðlun 
ráðsmanna er 
að ræða, en 
engu að síður 
vekur athygli 
hve mikið er 
um fyrirvara. 

Þetta og hitt á að vera svona eða 
hinsegin, nema í ákveðnum tilfellum.

Dýrin í skóginum
Plaggið inniheldur ýmislegt gott og 
þarft, en margt af því er þó þess eðlis 
að erfitt er að sjá hvaða erindi það á í 

stjórnarskrá. Oftar en ekki 
er um að ræða fallegar 
hugsjónir um að allir eigi 

að vera góðir við alla; að 
öll dýrin í skóginum eigi að 
vera vinir. Þá koma hins 
vegar fyrirvararnir, þannig 
að vinátta dýranna er háð 
skilgreiningu á því hvað telst 
dýr og hve mörg tré þarf til 
að kominn sé skógur.

 kolbeinn@frettabladid.is

Viðbrögð við hryðjuverkunum:

Með kærleika 
gegn hatri
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Við erum auðvitað misjafnlega 
félagslynd en okkur er það 

samt flestum eiginlegt að vilja 
lifa í samfélagi við aðra menn; 
við höfum þörf fyrir félags-
skap, samkennd, samvinnu – og 
speglun. Við erum forvitið dýr, 
reiðubúin að leggja ýmislegt 
á okkur til að nálgast fólk sem 
hefur annan bakgrunn, menn-
ingarlegan og félagslegan og 
spegla okkur í því sem er líkt og 
ólíkt; okkur er tamt að leita þess 
sem sameinar fremur en sundr-
ar. Þetta er frumkennd: maður-
inn er samvinnudýr.

Önnur frumkennd er tor-
tryggni – ótti við það sem við 
þekkjum ekki. Við erum mót-
tækileg fyrir þeirri hugmynd 

að fólk úr annars konar kerfum 
ásælist eitthvað sem við eigum 
ein og það er hægt að telja okkur 
trú um að við þurfum að vera á 
varðbergi til að varðveita það 
sem er „okkar“. Því minna sem 
við eigum þeim mun móttæki-
legri erum við fyrir slíkum hug-
myndum og þeim mun meiri þörf 
höfum við fyrir að skilgreina 
okkur innan skýrt afmarkaðs 
mengis með sérstök einkenni.

Kristinn hryðjuverkamaður
Í opnu samfélagi tökumst við 
á um hugmyndir og skipulag. 
Við þráttum um kvótakerfi og 
skólamál, útgjöld, trúmál, lífs-
máta. Skoðanaskipti okkar 
fylgja tilteknum reglum og við 
reynum að halda okkur innan 
siðlegra marka. Sífellt er tekist 
á um þessi mörk: hvað boðlegt 
sé í opinberri umræðu. Ef við 
umberum hvaða ógeðslega þvætt-
ing sem er í opinberri umræðu út 
af rangsnúinni mannúð – hættum 
að amast við hatursfullu tali út 
af kyni, þjóð, kynhneigð eða öðru 
– þá veitum við hatrinu þar með 
visst lögmæti sem það má ekki 

fá. Þess vegna er reynt að sporna 
við hatursáróðri sem beinist að 
minnihlutahópum svokölluðum, 
menningarlegum eða etnískum. 
Hatursfull orðræða getur orðið 
eins og mengun í menningunni. 

Slíkt viðnám jafngildir ekki 
ritskoðun, við hljótum sífellt að 
standa vörð um tjáningarfrelsi 
og réttinn til að láta í ljós skoð-
anir sem ganga í berhögg við 
hugmyndir fjöldans – mikil ósköp 
– en aðalatriðið er þó þetta: við 
eigum að vanda okkur. Sérhver 
sá sem elur markvisst á hatri í 
opinberri umræðu – reynir að 
espa fremur en róa, höfðar til 
röklausra kennda fremur en 
skynsemi – leggur sitt af mörk-
um til að skapa jarðveg fyrir 
ódæði af því tagi sem framið var 
í Útey. 

Ódæðismaðurinn þar var 
rugludallur af því tagi sem rausa 
á netinu. Hann gekk hins vegar 
skrefinu lengra. Hann var ekki 
á valdi hugdettunnar, þetta var 
ekki hvatvís brjálæðingur á valdi 
annarlegra hughrifa: maður-

inn var níu ár að undirbúa sig. 
Þetta var kristinn hryðjuverka-
maður í herferð gegn femínisma, 
Evrópusambandinu, múslimum, 
hnattvæðingu, fjölmenningu, 
umhverfisvernd, fjölmiðlum og 
marxisma. Holdtekjur alls þessa 
virðist hann hafa séð í ungliða-
hreyfingu norska Verkamanna-
flokksins.

Illgresi
Við getum ekki afgreitt þennan 
mann sem einangrað tilvik; að 
hér hafi verið á ferð geðsjúkl-
ingur. Það er einum of þægilegt 
og auk þess rangt gagnvart geð-
veiku fólki að setja slíka ógnvalda 
í flokk með því; ekki gerðum við 
það þegar al-kaída-menn réðust á 
Bandaríkin. Úteyjar-morðinginn 
var augljóslega uppfullur af röng-
um og hættulegum hugmyndum 
en þær hugmyndir voru ekki 
grasserandi í kollinum á honum 
einum heldur hafa þær náð að 
skjóta rótum æ víðar á Norður-
löndum. 

Það er ekki sanngjarnt að 
tengja manninn fyrst og fremst 
við hefðbundna hægri stefnu 

eða íhaldssemi. Hægri flokk-
ar á Norðurlöndum aðhyllast 
markaðslausnir í ríkari mæli en 
vinstri flokkarnir – trúa á kap-
ítalisma – og vilja gera einstak-
lingshyggju hærra undir höfði. 
En kapítalisminn er ekki þjóð-
hollur og vill engin landamæri 
heldur frjálst flæði fjármagns og 
vinnuafls. Um þetta snýst hægri 
stefna norrænu flokkanna en 
ekki útlendingahatur og þjóð-
ernisöfgar. Slíkar hugmyndir 
stríða gegn þeirri gömlu 19. aldar 
frjálshyggju sem hefðbundnir 
hægri flokkar byggja stefnu sína 
á – og raunar vinstri flokkarnir 
líka.

Á seinni árum hefur ótti, tor-
tryggni og útlendingahatur náð 
að festa rætur á Norðurlöndum; 

gælur við nasisma og annan hug-
myndalegan óþverra hafa orðið 
sífellt meira áberandi, firrur á 
borð við kynþáttahatur hafa öðl-
ast lögmæti í opinberri umræðu 
fyrir tilverknað flokka á jaðr-
inum sem nærast á ótta fólks við 
menningu „hinna“. 

Anders Behring Breivik er 
kristinn öfgamaður, af sama tagi 
og islamskir öfgamenn. Hann á 
sér þann menningarlega og etn-
íska bakgrunn að einhver kynni 
að vilja skilgreina hann sem einn 
af „okkur“. Ekkert er fjær sanni. 
Nær væri að kenna hann við al-
kaída því að þeir eru sömu megin 
og hann í stríðinu gegn almenn-
ingi, gegn okkur sem erum ljós 
og dökk, feit, mjó, vinstri sinnuð, 
hægri sinnuð, trúuð, vantrúuð, 

hress, fúl, rík, blönk, uppi, niðri, 
hér, þar og alls staðar: fólk. Þess-
ir vígamenn gnísta tönnum og 
urra um hina einu réttu aðferð 
við að vera manneskja; hið eina 
rétta þjóðerni, hinn eina sanna 
guð, hina réttu hugmynd: þeim 
er um megn að stunda samræð-
ur, sem er aðferð hins opna þjóð-
félags við að komast að niður-
stöðum. Þeir hatast við málfrelsi 
annarra, hata lýðræðið, hata fólk. 
Og hverra máli sem þeir þykjast 
tala, hvaða málstað sem þeir taka 
upp, hvernig sem þeir líta út, ljós-
hærðir, dökkhærðir, sköllóttir, og 
í hvaða búning sem þeir kunna að 
klæða sig og hugmyndir sínar þá 
eru það þessir menn sem eru allt-
af og ævinlega hinir einu sönnu 
„hinir“.

Ódæðismaðurinn þar var rugludallur af 
því tagi sem rausa á netinu. Hann gekk 
hins vegar skrefinu lengra. 

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Komdu og náðu þér í ekta Vespu með 25% afslætti

Aðeins örfáar 
Vespur eftir!

www.vespur.is

Piaggio Vespa S 125, verð aðeins: 629.000 kr.   471.750 kr.

Piaggio Vespa LX 125, verð aðeins: 599.000 kr.   449.250 kr.

Piaggio Vespa LXV 125 - Afmælisútgáfa, verð: 689.000 kr.   516.750 kr.

Álagningu opinberra gjalda á árinu 2011, sem og ákvörðun 
vaxtaniðurgreiðslu, vaxta- og barnabóta, er lokið vegna þeirra 
einstaklinga sem skattskyldir eru samkvæmt I. kafla laga nr. 90/2003, 
um tekjuskatt.

Álagningin er aðgengileg á þjónustuvef ríkisskattstjóra www.rsk.is  
og www.skattur.is.

Álagningarskrár, sem sýna álagða skatta á gjaldendur í hverju 
sveitarfélagi liggja frammi á skattstofum eða á sérstaklega auglýstum 
stöðum fyrir hvert sveitarfélag dagana 25. júlí til 8. ágúst 2011 að 
báðum dögum meðtöldum.

Framlagning álagningarskrár er samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 98. gr. 
framangreindra laga.

Álagning gjalda á lögaðila fer fram síðar og verður auglýst sérstaklega.

Kærur vegna allra álagðra gjalda einstaklinga 2011 þurfa að hafa 
borist ríkisskattstjóra eigi síðar en miðvikudaginn 24. ágúst 2011.

Auglýsing um álagningu opinberra gjalda 
á einstaklinga árið 2011

„Við“ og „hinir“



25. júlí 2011  MÁNUDAGUR12

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

timamot@frettabladid.is

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir 
og amma,

Unnur Lilja 
Hermannsdóttir
síðast til heimilis að Hraunbæ 103

verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
þriðjudaginn 26. júlí klukkan 13.00.

Heba Gunnrún Haraldsdóttir      
Una Guðlaug Haraldsdóttir         Örn Sigurðsson
Haraldur Örn Arnarson
Friðjón Arnarson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, afi 
og langafi,

Guðbjörn Eiríkur 
Eiríksson
Funalind 7, Kópavogi,

sem andaðist á Landspítalanum við Hringbraut 
14. júlí, verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju 
mánudaginn 25. júlí kl. 13.00.
 

Sigríður Sumarliðadóttir
Eiríkur Unnar Guðbjörnsson Turid Olsen
Ingvar Geir Guðbjörnsson Margrét Björg Sigurðardóttir
Jólín Sigurbjörg Guðbjörnsdóttir
Ársæll Friðriksson Björk Georgsdóttir
Símon Friðriksson Guðrún Hjálmarsdóttir
Hildur S. Friðriksdóttir Þórarinn R. Ásgeirsson
Kristín H. Friðriksdóttir Sigurður Þ. Sigurðsson
Ragnheiður Friðriksdóttir Arnar H. Ottesen Arnarson

barnabörn og barnabarnabörn

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

Haraldur Sveinsson (Bói)
Bláhömrum 4,

lést þann 18. júlí á hjartadeild Landspítalans við 
Hringbraut. Jarðarförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
miðvikudaginn 27. júlí kl. 13.00.

Stella Lange Sveinsson
Reynir Haraldsson Esther Halldórsdóttir 
Gunnar Haraldsson Unnur Einarsdóttir
Einar Haraldsson Rosemarie Hermilla 
Sonja Haraldsdóttir Þorlákur Guðbrandsson
Stefán Örn Haraldsson Xin Liu
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Elskulegur unnusti minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Ívar Árnason
Smiðjustíg 6, Grundarfirði,

lést miðvikudaginn 20. júlí sl. á hjartadeild 
Landspítalans við Hringbraut. Ívar verður jarðsunginn 
frá Grundarfjarðarkirkju fimmtudaginn 28. júlí 
kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á MND 
félagið á Íslandi.

Bryndís Rósinkranz Sigurðardóttir
Gústav Ívarsson Herdís Gróa Tómasdóttir
Árni Ívar Ívarsson Arna Böðvarsdóttir
Benedikt Gunnar Ívarsson  Iðunn Kjartansdóttir
Marvin Ívarsson Inga Björk Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Kínaklúbbur Unnar heldur 
upp á tuttugasta starfsár 
sitt um þessar mundir með 
sérlegri afmælisferð. Unnur 
Guðjónsdóttir, forsprakki 
ferðanna, er heilluð af Kína 
en hún fór sína fyrstu ferð 
þangað árið 1983. Hafði hún 
lært kínversku leikfimina 
tai chi í Dansháskólanum 
í Stokkhólmi áður og vildi 
hún iðka hana í sínu upp-
runalega umhverfi. Árið 
1991 fór hún aftur og lærði 
þá kínverska þjóðdansa í 
Peking. Í báðum ferðunum 
dvaldi hún í þrjá mánuði og 
ferðaðist ein síns liðs um 
landið. 

Skömmu eftir heim-
komuna fylltist hún útþrá 
en langferð til Kína kost-
ar sitt. Tók hún því ráðin 
í sínar hendur og auglýsti 
eftir ferðafélögum. Hún 
fékk nítján manns í lið með 
sér sem hún fræddi um Kína 
og fékk þannig ferð sér að 
kostnaðarlausu. Þessi ferð 
var farin vorið 1992 og eftir 
hana hefur Unnur farið með 
hópa tvisvar á ári. Ekki 
hefur Kínaklúbburinn ein-
skorðað sig við Kína því 
hún hefur farið með fólk til 
Víetnams, Sýrlands, Jórdan-
íu, Brasilíu, Perú, Indónesíu 
og Ástralíu. „Kína er samt 
eina landið sem ég vil alltaf 
fara til, það er nóg að fara 
einu sinni til hinna land-
anna,“ segir Unnur og eru 
það orð að sönnu því hún er 
á leið í sína 33. ferð til Kína 
á vegum Kínaklúbbsins. Sú 
ferð er sérstök afmælisferð 
og verður farin 20. septem-
ber. „Þetta er tuttugu ára 
afmæli Kínaklúbbsins og 
því vil ég fá tuttugu manns 
í ferðina,“ segir Unnur sem 
hefur greinilega smitast af 
áhuga Kínverja á tölfræði 
og bætir við: „Kínverjar 

væru fyrir löngu búnir að 
finna út, hefði ég spurt þá, 
að talan mín væri tuttugu.“

Unnur er það fróð um 
Kína að hún hefur fengið 
ófá símtöl frá fólki sem  kín-
verska sendiráðið hefur bent 
á að hafa samband við hana. 

Milli þess sem hún skipu-
leggur ferðirnar heldur 
hún fyrirlestra um Kína og 
hefur lengi haft kínverska 
uppákomu á Menningarnótt. 
Í ár verður engin breyting á 
og 20. ágúst opnar hún tehús 
að kínverskum sið á Njáls-

götu 33A. Þangað býður 
hún alla velkomna líkt og í 
afmælisferð Kínaklúbbsins 
sem er að hennar eigin sögn 
minnsta ferðaskrifstofa í 
heimi sem sérhæfir sig í 
stærsta landi heims. 
 hallfridur@frettabladid.is

KÍNAKLÚBBUR UNNAR:  HELDUR UPP Á 20. STARFSÁR SITT MEÐ AFMÆLISFERÐ

Tuttugu er talan mín

HEILLUÐ AF KÍNA Unnur Guðjónsdóttir er á leið í sína 33. ferð til Kína með klúbbnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Þennan dag árið 1510 hóf Hekla 
að gjósa eftir 120 ára hlé. Þetta var 
kraftmikið gos sem hófst með gríðar-
legum jarðskjálfta og dynkjum. Logarnir 
teygðu sig til lofts og ösku og glóandi 
grjóti rigndi yfir nálægar sveitir.
Gosið olli miklum skaða um allt 
Suðurland, meðal annars mannskaða. 
Heimildir herma að fjórir menn hafi 
farist í Rangárvallasýslu og einn hafi 
rotast af steinkasti í Skálholti. Vindur 

stóð af norðaustri og askan barst yfir 
Rangárvelli og Landeyjar en einnig yfir 
Landsveit og Holt og allt vestur í Flóa. Í 
jarðvegi á Suðurlandi er askan frá 1510 
langþykkasta og grófasta Heklulagið frá 
sögulegum tíma.
Mikið hraunrennsli varð einnig í gosinu. 
Megnið rann til suðurs milli Trippafjalla 
og Vatnafjalla og samkvæmt heimildum 
virðist sem fá gos hafi orðið afdrifaríkari 
fyrir byggðaþróun á Suðurlandi.

ÞETTA GERÐIST:  25. JÚLÍ ÁRIÐ 1510

Gríðarlegt gos hefst í Heklu

MATT LEBLANC leikari fæddist þennan dag árið 1967.

„Mesta hrós sem þú getur fengið sem leikari er þegar einhver trúir því að þú sért 
persónan sem þú leikur.”

Mótettukór Hallgrímskirkju 
heldur sumartónleika í Hall-
grímskirkju í kvöld klukk-
an 20. Flutt verða ástsæl 
og þjóðleg kórverk, öll eftir 
íslensk tónskáld og textahöf-
unda. Kórinn syngur undir 
stjórn Harðar Áskelssonar, 
organista og kantors í Hall-
grímskirkju. 

Tónleikarnir eru liður í 
æfinga- og fjáröflun Mót-
ettukórsins en hann held-
ur í tónleikaferð í byrjun 
október til Þýskalands og 
Austur ríkis. Þar kemur 
hann meðal annars fram 

á tónleikum í Frankfurt 
meðan á bókahátíðinni 
stendur. Einnig mun kórinn 
syngja á tónleikum í Passau 
í Þýskalandi ásamt kamm-
erkórnum Heinrich-Schütz-
Ensemble, sem hefur hlotið 
fjölda verðlauna.

Fyrri hluti efnisskrár 
tónleikanna samanstendur 
af trúarlegum verkum eftir 
íslensk tónskáld en síðari 
hlutinn samanstendur af 
veraldlegum íslenskum kór-
perlum sem hafa fyrir löngu 
öðlast mikilvægan sess hjá 
þjóðinni.  - mmf

Sumartónleikar 
Mótettukórsins

Í SUMARSKAPI Mótettukórinn mun flytja þjóðleg og ástsæl kórverk.
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Boop  er heitið á húsgagnalínu sænska hönn-
unarfyrirtækisins Note Design Studio. Bæði er 
um að ræða sófa og stóla. Útlínur þeirra eru 
ávalar og hringlaga hnappur einkennir stólbökin.

V
öruhönnuðurinn Brynjar 
Sigurðarson vann eftir-
sótt hönnunarverðlaun í 
Frakklandi á dögunum. 

Brynjar fékk verðlaunin fyrir 
ljós og Húsgögn frá Vopnafirði, 
línu sem hann gerði fyrir loka-
verkefni sitt í vöruhönnun frá 
Listaháskóla Íslands árið 2009. 
Brynjar tók þátt í sýningu ungra 
hönnuða í Villa Noailles í franska 
strandbænum Hyères í suður-
hluta Frakklands. 

„Villa Noailles er hálfgerð 
félagsmiðstöð þar sem haldin er 
hönnunarhátíðin Design Parade 
árlega. Partur af því er sam-
keppni ungra hönnuða,“ segir 
Brynjar við blaðamann um leið 

og hann stígur upp í rútu suður 
á bóginn. En honum var boðið að 
taka þátt í námskeiði á vegum 
skóframleiðandans Camper á 
Majorka. Var það hluti verðlauna 
sem hann hlaut á hönnunarsýn-
ingunni. Brynjar var valinn 
úr hópi fjölda ungra hönnuða í 
tíu manna úrtak sem tók þátt í 
sýningunni í Villa Noailles. „Ég 
kynnti verkin mín fyrir hálf-
gerðri dómnefnd og þeir völdu 
mig og annan strák sem sigur-
vegara þessarar keppni.“

En hver voru verðlaunin? „Ég 
fékk styrk upp á 5.000 evrur til 
að búa til hlut fyrir gallerí Kreo í 
París,“ upplýsir Brynjar en gall-
eríið hefur alþjóðlegan einka-

rétt á sýningu nokkurra þekktra 
ljósa sem framleidd hafa verið 
í takmörkuðu upplagi. Brynj-
ar telur upp fleiri verðlaun. 
„Síðan fæ ég rannsóknarstyrk 
til að vinna með glerfyrirtækinu 
Cirva í Marseille. Þangað fer ég 
á næsta ári og fæ að vinna með 
þeim og gera tilraunir með gler. 
Í lokin verður svo útbúið verk 
eftir mig,“ segir Brynjar sem 
einnig fékk rannsóknarstyrk hjá 
Sèvres, keramíkfyrirtæki í París. 
„Verðlaunin felast í því að ég fæ 
skemmtileg verkefni til að vinna 
með.“ 

Vann eftirsótt verðlaun
Brynjar Sigurðarson tók þátt í sýningu ungra hönnuða í Villa Noailles í Frakklandi og vann eftirsótt verðlaun. MYND/ÚR EINKASAFNI

Brynjar Sigurðarson vöruhönnuður var með eina bestu evrópsku sýninguna í hönnun að mati Blueprint:

Listh

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

Opnunartími:
mánud.-föstud. kl. 11:00 - 18:00  laugardag lokað

 ÚTSALA

 
   3 FLÍKIN ER FRÍ

   KAUPIR TVÆR OG 3JA FLÍKIN ER FRÍ

ATH! ÓDÝRASTA FLÍKIN ER FRÍ

   NÚ ER FJÖR Í TUSKUNUM 
 

Gleðilegt ferðasumar 
               www.weber.is 
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Verðlaunaár Brynjars endar á 
því að hann fær að halda einka-
sýningu í Villa Noailles á Design 
Parade í júlí á næsta ári.

Brynjari, sem stundar nú 
masters nám í vöruhönnun í Sviss, 
hefur gengið vel í grein sinni 

undanfarið en í lok síðasta árs 
var hann valinn til að hanna for-
síðu hönnunartímaritsins Wall-
paper. Blaðamaður komst á snoð-
ir um að vorverkefni Brynjars 
nú hafi verið valið eitt það besta 
í Evrópu úr hundruðum annarra 

af hinu þekkta hönnunar- og arki-
tektúrtímariti Blueprint. Brynjar 
er spurður um þetta: „Já er það? 
Það er gaman að því,“ segir hann 
glaðlega. „Ég vissi að það væri 
möguleiki.“

martaf@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

Verkefni Brynjars var ljós og Húsgögn frá Vopnafirði. MYND/ÚR EINKASAFNI

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

Gallabuxur í ferðalagið

3 síddir - 2 síddir - 1 sídd

Mörg snið og háar í mittið

Svartar - dökk bláar - ljós bláar

Komið - skoðið - mátið 

Miðvikudaga

Sölufulltrúi:
Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is - sími 512 5473

Þótt fyrirbærið prjónakaffi hafi 
verið vinsælt síðustu ár á bóka-
söfnum, skólum, kaffihúsum og 
kirkjum hefur engum dottið í hug 
að opna kaffihús sem jafnframt 
selur allt til prjónaskapar fyrr en 

nú. Það eru hjónin Bergþóra Stein-
unn Stefánsdóttir, alltaf kölluð 
Begga, og Magnús Þór Eggerts-
son, alltaf kallaður Maggi, sem 
eiga heiðurinn að því. Kaffi Költ á 
Geislagötu 10 á Akureyri er nota-
legur staður, hvort sem  fólk er í 
prjónahugleiðingum eða ekki og 
á yfirbyggðri verönd úti fyrir er 
líka gott að sitja á góðviðrisdög-
um. 

„Ég byrjaði á að opna hannyrða-
verslun á Glerártorgi vorið 2009 
en þar var lítið pláss og ógern-
ingur að halda þar námskeið eða 
prjónakvöld svo við ákváðum að 
færa út kvíarnar,“ byrjar Begga 
þegar þau hjón eru spurð út í 
þetta ævintýri sitt. „Húsnæðið hér 
hafði staðið autt í fimm til sex ár 
og virtist bíða eftir að við tækjum 
til hendinni. Við vorum smá tíma 
að velta fyrir okkur hvað ég gæti 
gert en þegar kaffihúshugmynd-
in kom upp þá steinlá hún,“ botnar 
Maggi og bætir við. „Það er reynd-
ar meira mál en ég hélt að búa til 
frábæra kaffidrykki en eitt af því 
sem gerir starfið skemmtilegt.“ 

 Begga segir fínt rennerí bæði í 

kaffihúsið og búðina. „Svo höfum 
við verið með spilakvöld, klúbba-
kvöld og kynningar og ég get sett 
upp námskeið og prjónakvöld 
þegar mér dettur í hug,“ segir hún 
brosandi.

Á Kaffi Költ eru spilaðar vínyl-
plötur allan daginn, þó það lág-
stemmt að fólk geti auðveldlega 
talað saman. Er nafnið kannski 
komið til af því? „Við vorum búin 
að vesenast með nöfn eins og ég 
veit ekki hvað,“ svarar Maggi. 
Orðið költ er stundum notað um 

efni eins og myndir og músík sem 
er ekkert sérstaklega vinsælt í 
byrjun en öðlast sess þegar tímar 
líða og við vonum auðvitað að 
fyrir tækið okkar eldist vel. Þetta 
er líka stytting á orðinu kúltúr og 
óneitanlega skapast kúltúr innan 
um kaffi og prjónaskap.“ „Svo var 
fyrsta platan sem Maggi keypti 
sér með hljómsveitinni Cult,“ 
skýtur Begga inn. „Já, það átti 
samt enginn að vita og enginn veit 
enn – nema ef það fer í blaðið.“

 gun@frettabladid.is

Prjón, kaffi
og vínylplötur
Nýtt kaffihús er nú í miðbæ Akureyrar. Það heitir Kaffi Költ og hefur 
það fram yfir önnur íslensk kaffihús að það er einnig hannyrðaversl-
un. Kaffi Költ er á Geislagötu 10 og þar ráða Maggi og Begga.

Veröndin úti er undir þaki og þar, eins og inni, hljómar notaleg tónlist af plötum. 

Begga teygir sig eftir stranga í fataefnadeildinni.

Hannyrðafólk kemst í feitt í Kaffi Költ.

Á Kaffi Költ eru heitar vöfflur og tertur vinsælt meðlæti og í hádeginu er súpa og 
brauð á boðstólum. Vertarnir, Bergþóra og Magnús, hafa líka leyfi til vínveitinga.

MYNDIR/HEIDA.IS

Famous Furniture Store  heitir vefverslun sem selur heimsfræga 
húsgagnahönnun. Má þar nefna Eggið, Chesterfield-sófasett og 
stóla eftir Charles Eames. Þá er að finna upplýsingar um hvenær 

hlutirnir komu fyrst á markað. Sjá www.fanous-furniture.com
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Eignamiðlun er með á skrá einbýlishús ásamt 
bílskúr að Hrauntungu 24 í Kópavogi.

Húsið er endahús á einni hæð, vel skipulagt og 
mikið endurnýjað, samtals 191 fermetri, í botnlanga 
í suður hlíðum Kópavogs. Góð aðkoma og næg bíla-
stæði.

Húsið skiptist í forstofu, hol, baðherbergi, þrjú 
barnaherbergi, sjóvarpshol og herbergi inn af því, 
stórar stofur, eldhús og þvottahús.

Komið er inn í flísalagða forstofu. Hol/svefngang-
ur með parketi á gólfi. Á svefngangi eru tvö park-
etlögð barnaherbergi og parketlagt hjónaherbergi 
með skáp. Baðherbergi með máluðum flísum, bað-
kari og innréttingu. Eldhúsið er flísalagt með hvítri 
innréttingu. Inn af því er þvottahús með sturtuklefa, 
þaðan er hurð út í garð. Sjónvarpshol er með park-
eti á gólfi. Inn af því er herbergi með skáp og park-
eti á gólfi. Stofan er með arni og parketi á gólfi. Úr 
stofu er gengið út í suðurgarð, á hellulagða verönd. 
Bílskúrinn stendur sér og er með hita og rafmagni.

Einbýli í friðsælu hverfi
Húsið er á besta stað í suðurhlíðum Kópavogs. Eignin er vel skipulögð og mikið endurnýjuð.

Fasteignakóngurinn auglý-
sir

Þægilega há

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir 
fasteignasalar með áratuga reynslu í 
faginu sem eru tilbúinir að vinna fyrir 
þig með vönduð vinnubrögð að leiðar-
ljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.is

Sími 530 Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Á Heimili fasteignasölu starfa 
öflugir fasteignasalar með áratuga 
reynslu í faginu sem eru tilbúinir 
að vinna fyrir þig með vönduð 
vinnubrögð að leiðarljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.is

Sími 530 6500
Bogi Pétursson, lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson, lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson, lögg. leigumiðlari
Tryggvi Kornelíusson, sölufulltrúi

Nú er veður til 
fasteignaviðskipta
Leitaðu upplýsinga á skrifstofunni. 

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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v. 21,5m

Kleppsvegur
2ja herb
104 Rvk

Rúmgóð og vel skipulögð
2ja herb.  88,6 fm2
Mögul á þjónustu Hrafnustu
Laus strax

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. 18,8m

Meðalholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

Eftirsótt staðsetning
Aukaherbergi í kjallara
Tvær stofur
Góður garður

v. 18,4m

Naustabryggja 
Rúmgóð 2ja herb

110 Rvk

Snyrtileg og vel um gengin
Jarðhæð
Stæði í bílageymslu
Skipti á stærri eign í Grafav.

v. 22,0m

Flókagata
2ja-3ja herb

105 Rvk

Mikið endurnýjuð 
í fallegu húsi
Frábær staðsetning
Falleg íbúð sem vert er að skoða

v. 16,9m

Næfurás
Stór 2-3ja herb

110 Rvk

Gott skipulag
Frábært útsýni
Mikið áhvílandi!

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. 32,5m

Vindakór
 4 herb

203 Kóp

160 m2 íbúð með bílskúr
Efsta hæð
Frábær staður
Byggingaraðili Sérverk ehf. 

v. 22,9m

Funalind 
3ja herb
201 Kóp

Falleg 3ja herbergja íbúð 
Snyrtilegt hús
Suðursvalir.

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. 37,9m

Tröllakór
Fallega íbúð á jarðhæð

203 Kóp

5. herb, 166 m2
Um er að ræða virkilega 
vel búna og fallega eign 
í snyrtilegu húsi

v. 32,9m

Hátún
Sérhæð og ris

105 Rvk

Velskipulögð, 170 m2
Þar af 28,2 m2 bílskúr
Tvíbýli
Fjögur góð herbergi
Töluvert endurnýjað

v. 34,0m

Aðalland
 3ja-4ra herb

108 Rvk

Falleg 140 m2 íbúð
Þar af bílskúr 30 fm
Sérinngangur

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

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

v. 26,8m

Kópavogsbraut
Glæsileg sérhæð

200 Kóp

134 m2 neðri sérhæð
Snýr til suð-vesturs
40 m2  verönd
Tilbúin til innréttinga
Skipti koma til greina

v. 39,2m

Kópavogsbraut
Glæsileg efri sérhæð

200 Kóp

Tilbúin til innréttinga
Frábær útsýnisstaður
Kauptækifæri

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

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 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

v. 48,0

Hlíðargerði

Fallegt einbýlis

108 Reykja

Stærð 216,3 m2
Frábær staðsetning
Gróinn garður

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



v.41,7m

Heiðnaberg
Glæsilegt einbýli

111Rvk

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

v. 13,9m

Víkurás
Snyrtileg 2ja herb

110 Rvk

Íbúðin er á 3. hæð
Suð-vestursvalir
Kíktu á þessa!

v. 13,5m

Laugateigur
2ja herb
105 Rvk

Tveggja herbergja 
íbúð á jarðhæð í 
snyrtilegu fjórbýli 

v. 19,4m

Laugavegur
Góð 3ja herb

101 Rvk

Mikið endurnýjuð
Hús í góðu ástandi
Næg bílastæði
Snyrtileg sameign

v. 24,9m

Sólvallagata
Efri hæð
101 Rvk

102 m2 hæð
Rúmgott eldhús
Góð staðsetning

V. 15,4m

Þórðarsveigur

Vel skipulögð eign
3. herbergja í lyftuhúsi
Góð gólfefni og innréttingar
Skipti skoðuð

3ja herb
113 Rvk

... 4-5 herbergja íbúð í Kórahverfi 
með lítilli útborgun. 
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... 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

Við leitum að ...

v. 19,9m

Lambhagi
Glæsilegt heilsárshús

Bláskógab.

Stærð 101,6 m2 
Frábær staðsetning
Hitaveita
Leigulóð

v. 16,9m

Efstasund
Fallegt sumarhús

Hraunb.

Stærð 59,2 m2 
Heitur pottur með útisturtu
Hitaveitusvæði
5.000 m2 leigulóð
Vel með farið hús á fallegum stað

v. 13,7m

Bíldsfell
Sumarhús
Grímsnesi

Gróið 1 ha eignarland
Glæsilegt útsýni
Einstök staðsetning

v. 28,9m

Eyjatún
Nýlegt sumarhús

Kjósinni

Fullbúið, 114 m2 
Gott skipulag, stórt svefnloft.
Stór verönd með heitum potti
Ýmis skipti skoðuð.

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 -  

0m

hús

avík
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Turninum 12. hæð - 201 Kópavogur - www.domusnova.is

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali 
Sími 695 8905
elin@domusnova.is
elin.domusnova.is

Bjarnheiður
Hannesdóttir
Sölumaður
Sími 849 0491
heida@domusnova.is
heida.domusnova.is

Farðu beint á 
domusnova.is

Marbakki, Hákotsvör 9
Verð 69,9 millj.
-Íbúðarhúsnæði og 
 vinnustofa.
-Stór eignarlóð
-Sögufræg eign

Garðastræti 16
Verð 26,9 millj
Opið hús mánudaginn 23. júlí kl. 16.00
- 4ra herbergja
- 2. hæð
- Frábær staðsetning
- Gott áhvílandi lán

Álfheimar 60
Verð 24,9 millj
Opið hús miðvikudaginn 25. júlí kl.17.00
-4ra herbergja
-rúmgóð svefnherbergi
-velviðhaldin eign
-velskipulögð

Engjasel 11 m bílskýli
Verð 31,9 millj.
Opið hús mánudaginn 23. júlí kl. 17.00
-6 herbergja
-5 svefnherbergi
-2 hæðir
-neðri hæð nýuppgerð

Ársalir 1, bílskýli
Verð 31,9 millj.
Opið hús mánudaginn 23. júlí kl.18.00
-3ja herbergja
-8. hæð
-Lyftublokk
-svalir í suður

Hraunbær 30
Verð 14,5 millj.
Opið hús mánudaginn 23. júlí kl. 19.00
-2ja herbergja
-3ja hæð
-velviðhaldin sameign
-Góð áhvílandi lán

Logafold 22, bílskýli
Verð 23,9 millj.
Opið hús miðvikudaginn 25. júlí kl.18.00
-3ja herbergja
-óhindrað útsýni
-mjög rúmgóð
-Velviðhaldin eign

Æsuborgir 7
Verð 42,9 millj.
-Fallegt parhús
-5 svefnherbergi
-óhindrað sjávarútsýni
-Frábær staðsetnin

Ólafsgeisli 43
Verð 54,9 millj.
-Endaraðhús
-5 svefnherbergi
-óhindrað útsýni
-stór veröns

Trönuhjalli 3
Verð: 24,9
-Snyrtilegt atv. húsnæði
-íbúð á efri hæð
-Stór innkeyrsluhurð
-Góðir nýtingamöguleikar

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

V. 39,9 millj.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT
MEÐ
FRÆGA
FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Miðvikudaga

Sölufulltrúi:
Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is - sími 512 5473

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞAÐ ERU
ENGIN HÖFT Í
VIÐSKIPTUM
Á VÍSI

ÞAÐ ERUÞAÐ ERU
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Vel valið fyrir húsið þitt

AF GÆÐUNUM 
ÞEKKIÐ ÞIÐ PALLAEFNIÐ 
FRÁ VÖLUNDARHÚSUM

VH
/

11
-0

5

Pallaefni, panill, girðinga-
efni, undirstöður, skrúfur 
og festingar á frábæru 

vor-tilboðsverði. 

Sjá nánar á heimasíðu 
www.volundarhus.is

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

Tilboð Gestahús 25 m²

kr. 1.689.000,- án fylgihluta
kr. 1.989.000,- með fylgihlutum
og byggingarnefndar teiknisetti.

31.5 m² kr. 2.149.000,- án fylgihluta
36.0 m² kr. 2.229.000,- án fylgihluta
39.0 m² kr. 2.499.000,- án fylgihluta

Sjá nánar á heimasíðu www.volundarhus.is

Garðhús og gestahús 
í úrvali á frábæru verði

Sjá nánar á heimasíðu
 

www.volundarhus.is

Ólafur B Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Fax 5 900 808

Viltu selja – Viltu kaupa – Viltu leigja
LAUSNIN ER fasteign.is

Helgi SnorrasonGísli RafnÍris Hall. 
Lögg. fasteignasali/
Lögg.leigumiðlari

Ólafur B Blöndal.
Lögg. fasteignasali 
20 ára starfsreynsla5 900 800

Ólafur B Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Fax 5 900 8085 900 800
Helgi SnorrasonGísli RafnÍris Hall. 

Lögg. fasteignasali/
Lögg.leigumiðlari

Ólafur B Blöndal.
Lögg. fasteignasali 
20 ára starfsreynsla Helgi SnorrasonGísli RafnÍris Hall. öndal.

Helgi SnorrasonGísli RafnÍris Hall. 
Lögg. fasteignasali/
Lögg.leigumiðlari

Ólafur B Blöndal.
Lögg. fasteignasali 
20 ára starfsreynsla

Fremri í atvinnufasteignum    s  ::  590_7600

Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Skúlatún 2. 105 Rvk.

Þorlákur Ó. Einarsson
sölustjóri

storeign.is

Aðalheiður Karlsdóttir 
lögg. fasteignasali

FAX 535 1009
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SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 512 4900

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

KRISTBERG SNJÓLFSSON
Sími: 892 1931

Hafðu samband
K
Sí

HHHH

ími: 892 1931Sí

Vélsmiðja í Hafnarfirði
Til sölu eða leigu rótgróin vélsmiðja í Hafnarfirði.

Fyrirtækið hefur verið rekið farsællega í meira en hálfa öld og  er 
ágætlega vel tækjum búin. Nú þegar stórframkvæmdir eru fyrirsjáan-
legar er því upplagt tækifæri fyrir drífandi aðila að fara af stað eða 
nota þetta sem útibú á höfuðborgarsvæðinu. 
Hagstæður leigusamningur.

Upplýsingar veitir Kristberg Snjólfsson S. 892-1931

OPIÐ HÚS Í DAG 
KL 18-18.30 AÐ 
RAUÐAGERÐI 48

Eignin er 268 fm 3 svefn-
herbergi á efri hæðinni 
og góð studioíbúð á 
jarðhæð, góður tvöfaldur 
bílskúr. Einnig er möguleiki 
á að kaupa 83,2 fm íbúð 
á jarðhæð hússins. Húsið er vel staðsett  efst í botntlanga, fallegur 
garður. Þetta er eign sem bíður upp á mikla möguleika td ef vantar 
fleiri herbergi.
Kristberg Snjólfsson sölufulltrúi Landmark tekur á móti ykkur.

10 25. JÚLÍ 2011

Hafðu samband og láttu mig selja fyrir þig

Það er meira að gera á 
fasteignamarkaðinum 

en þig grunar.

Þeir fiska sem róa, 
það þarf að vinna fyrir kaupinu.

    Hringdu núna 
   699 5008Hannes Steindórsson

Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Sími: 699 5008

Þórarinn 

Jónsson hdl. 

lögg. Fasteignasali

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

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

Miðvikudaga

Sölufulltrúi:
Jóna María 

Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473
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SKEMMTILEG BÍLASALA

Söluráðgjafar okkar taka glaðir á móti þér

Kolbeinn
kblandon@diesel.is

Kamilla
kamilla@diesel.is

Einar
einar@diesel.is

578 5252

BMW 320 station diesel. Eyðir ca 6l/100km
Árgerð 2004, ekinn 108 Þ.KM, sjálfskiptur. 
Tilboð  1.790.000. Rnr.102874. Er á staðnum…

CHEVROLET Suburban K1500. Árgerð 2007, ekinn
93 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Átta manna
Verð 6.490.000. Rnr.110083. Er á staðnum…

AUDI Q7 quattro Premium. Árgerð 2007, ekinn 50 
Þ.KM, bensín, 4.2L sjálfskiptur. Hlaðinn aukabúnaði,
bíll í sérflokki Verð 6.990.000. Rnr.132517. Er á 
staðnum…skoðar skipti á ódýrari

Range Rover Vogue Diesel. Árgerð 2007, 
Umboðsbíll, einn eigandi, ekinn 105 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 8.490.000. Rnr.103276.

FORD F150 Super crew. Árgerð 2005, ekinn 
65 Þ.m, bensín, sjálfskiptur. Í toppstandi, allur
yfirfarinn. Verð 2.090.000.- Staðgreitt
Rnr.220130. Er á staðnum…

JEEP Grand Cherokee Limited 4x4. Árgerð 
2006, ekinn 158 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.190.000.- Staðgreitt Rnr.132074. 
Er á staðnum…

Campion Chase 700 BR, 8.1L Volvo Penta ben-
sín, 430 hestöfl, keyrir 70 sjómílur, 22” eða 7,3 metra 
langur, 7 manna, kerra og blæja fylgir, báturinn er í 
algjöru toppstandi, sjón er sögu ríkari, verð 8.9m

BMW M3 Blæju. Árgerð 2004, ekinn 41 Þ.mílur, 
sjálfskiptur. Geggjaður bíll, sjón er sögu ríkari Verð 
3.590.000.- Staðgreitt. ásett verð 5.590.000,-
Rnr.103296. Er á staðnum…

BÍLAR &
FARATÆKI

11 MANNA - DÍSEL
FORD E350 ECONLINE 6.0 DÍSEL. 
Árgerð 2005, ekinn aðeins 129.þ 
km, sjálfskiptur. Verð 3.480.000. 
Rnr.244349.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Ford F350 54” BREYTTUR! Árgerð 
2008, ekinn 64þ.km. EINN MEÐ 
ÖLLU!!! Þessi er til sýnis hjá okkur! Verð 
14.900.000kr. Raðnúmer 151946. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

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

Vorum að fá 50cc bensi
Flottar vespur í tvemur litum. Eru á 12 
og 13” dekkjum. Verð 255Þ. Eigum til 
vespukassa og þjófavörn sem er hægt 
að fá aukalega, fyrir lítið verð. Erum á 
Facebook: http://www.facebook.com/
city-runner

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 13 til 18 mánudaga 
til föstudaga.

 

 Toyota Land cruiser 120 LX, árg. 
5/2007, ek. 51þús.km, sjálfsk, 35” 
breyttur, rafmagn, krókur, CD, omfl, 
Topp eintak, lítur út sem nýr!, Ásett verð 
6990þús.kr, Rnr 141357, Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

Ford Transit með krana!!!!
Til sölu Frod Transit 125-350 diesel 
árg. 2002 ekinn ca 140 þ km 5 gíra 
skoðaður 2012 er á tvöföldu að aftan, 
bíll mikið endurnýjaður s.s. turbína, 
vél, kúpling, spíssar, olíuverk og .fl á 
pallinum er áfastur Hiab krani, bíll í 
góðu standi verð 1550 þús, án vsk.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

Toyota Corolla H/B G6 05/2001 ek. 
146 þ.km 6 gira beinskiptur, snyrtilegt 
eintak, verð 690 þús. VISA/Euro 
raðgreiðslur.

Toyota Avensis Wagon SOL 03/2005 
ek. 135 þ.km 5 gira, verð 1690 þús., 
skipti möguleg.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

 Bílar til sölu

ATH SKIPTI,DÍSEL
Bmw 530 DÍSEL nýskr. 06.02.2004 ek. 
aðeins 125 þúsund kílómetra topplúga 
18” felgur nýsko. 2012 er í toppstandi 
Verð 3490.- eða gott stgr verð. Bílinn er 
218 hestöfl og eyðir ca 9-10 á hundraði, 
frábær vinnsla. Uppl. í s. 693 5053.

Skoda Octavia 4x4, disel, árg. ‘04 
ek.127500 m.dráttarkúlu. Uppl. s:862 
6136

Suzuki Grand Vitara árg. 2003. Skoðaður 
2012.Ekinn:123 þús. km. Beinskiptur, 
Rafm. í speglum. Rafm. í rúðum. Hiti 
í sætum. Góð heilsársdekk. 7manna 
dísel sparibaukur. Sími:6902136

Til sölu Skoda Octavia Skutbíll, 
11/2005 dísel ekinn 90 þús. Km. 
DSG 6 gíra sjálfskipting, spólvörn, 
stöðuleikabúnaður, loftkæling, nelgd 
vetrardekk á felgum, dráttarkrókur ofl. 
Verð 1.900.000.- áhvílandi kr. 850.000.- 
Engin skipti.Uppl. síma 660 0230.

Til sölu VW Golf highline árg. 2002, 
ekinn 116.000 km. Verð 950.000 Vel 
með farinn. Nánari uppl. í s. 822 0992.

Nissan Patrol SE Sjálfskiptur 7 manna 
leður. Árg. 2005 ekinn 132þ. Mjög 
flottur bíll. S. 898 2811.

 250-499 þús.

Honda Civic
Til sölu Honda Civic 1,4 I S, Árg. 96, ssk. 
ek. 155þkm. V. 265þ. Uppl: 8255622

 500-999 þús.

Til sölu mjög gott eintak af VW Polo 
árg. 2005 ek.87 þús.km. Nýskoðaður, 
nýsmurður og nýbúið að skipta um 
bremsuklossa. Nagladekk fylgja. 
Beinskiptur. Áhugasamir hafi samband 
við Lilju s. 694 9880.
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Chrysler LHS 99 keyrður aðeins 96 
þús. mílur. Nýlega yfirf. tímareim. V.750 
Þús. 690 2680 hmk6262@gmail.com 
sk.’08/12

 1-2 milljónir

Camaro til sölu. 1 með öllu, 30 ára 
afmælisútgáfa með blásara og mörgu 
fleiru. S. 849 1743.

 Bílar óskast

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

7 m bíll óskast en 5 m station kemur 
til greina. Stgr í boði. 8968959 og 
afiheimir@simnet.is

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fjórhjól

YFZ 450 fjórhjól til sölu, í mjög góðu 
standi,lítið notað. Hjólið er til sýnis á 
Notaðir bílar á bilasölu Benna. Sími: 
777 0824

 Mótorhjól

Götuskráð Enduru GASGAS EC300 ek. 
2200 km. árg. ‘06. Vel með farið hjól. 
Gott verð. Uppl. í síma 895 6381

Til sölu Husaberg 450 FE. Einstaglega 
vel með farið hjól. Nýtt afturdekk. 
Aðeins ekið 40 klst. Verð 490.000 kr. 
Uppl. í síma 8600001

Til sölu Honda 100F fjórgengis. Mjög 
vel með farðið. Lítið notað. Frábært 
byrjenda hjól. Verð er 190.000 kr. Uppl. 
í síma 860 0001

 Vespur

JMstar vespurnar komnar, 12” dekk, 
góð varahlutaþjónusta, sama verð um 
land allt 249.000kr www.bmvehf.is

 Kerrur

Erum með mikið úrval af kerrum 
á staðnum tilbúnar til afhendingar, 
skoðið heimasíðuna. Verð frá 155.000 
kr. fyrir 750 kg. Þýska úrvalskerru. www.
topplausnir.is Lyngás 8, Garðabæ. s: 
517 7718.

Sumartilboð á kerrum
Brenderup 3205S - 204x142x35cm 
-750kg - TILBOÐSVERÐ 182.000,- 
Skoðaðu úrvalið inni á heimasíðunni 
okkar www.Lyfta.is - 421 4037 - 
Njarðarbraut 1k - Reykjanesbæ

 Bátar

 Hjólhýsi

Til sölu Ameríst hjólhýsi með stórum og 
góðum palli og geymslukofa. Staðsett á 
Laugarvatni. Uppl í síma 865 2522.

Mjög vel með farið og lítið notað 
hjólhýsi. Nýtt fortjald, kojur, gasmiðstöð 
ofl. Uppl: 691-4740

 Fellihýsi

Starcraft 11fet árg. ‘07 með sólarsellu 
lítðið notað og vel með farið. Verð 
2.250þ. uppl. 8983228.

Fellihýsi Fleetwood Cheyenne árg. 
2006 á LOFTPÚÐUM - mjög vel með 
farið - hlaðið aukabún. Verð: 1.700.000 
sími. 660 6440.

Gullfalllegt Coleman tahos hús til sölu, 
er í toppstandi. Uppl. 7719800 Verð 
950.000, 100% lán á raðgreiðslum.

Coleman Redwood árg. ‘08/00, 9,5 fet. 
7 manna, sk.2013, Truma miðst.,220 
v,kassi ofl. V.: 690 þ. s: 698-6021.

Coleman Taos 8 fet,4-6 manna, árg. 
98,miðst,fortjald,sólarsella ofl. V.630 
þús s: 612-6130.

 Tjaldvagnar

Til sölu Ægistjaldvagn Holliday Camp 
sport. Lítið notaður, gott tjald. Verð 300 
þús. S: 865 2522

 Vinnuvélar

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

 Varahlutir

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

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

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.

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.

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.

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.

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar 
s. 824 1238.

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.

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

 Bókhald

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

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum. 
Góð verð í boði. S. 611 7737.

 Búslóðaflutningar

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

Atvinna

Tilkynningar
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Til sölu

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar 
og hurðir, rafvirkjar og píparar með 
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta 
bætt við sig verkum. Nýbyggingar 
og allt viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 899 4254.

Flísalagnir og endurnýjun eldhúsa, 
smátt sem stórt, vönduð vinnubrögð, 
fagmaður, EU réttindi í endurnýjun 
baðherbergja, uppl. 775-0772.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á 
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

 Nudd

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

THE BEST!!!!
Whole Body Massage in Reykjavik Any 
Time 7759441

EXCLUSIVE!!! HIGH LEVEL FULL BODY 
MASSAGE! Reykjavik/ downtown 
anytime! 8995836

THE BEST!!! LUXURY WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWNTOWN ANY TIME!! 
24/7 s 8570740

 Spádómar

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

Hanna S. 555 2927 13-22
Andleg leiðsögn, draumaráðningar, 
tarot.

 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

Nuddpottar fyrir hitaveitu! Á. Óskarsson 
ehf. www.oskarsson.is S. 566-6600.

Öryggis- og peningaskápar

Montana tjaldvagn til sölu árg. ‘03. 
Svefnrými fyrir 4. Geymslukassi 
,yfirbreiðsla og eldavél fylgja. Verð 380 
þús. uppl. s: 896 0555

 
 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

 Verslun

Fallegir dömuskór úr leðri, 
skinnfóðraðir. stærðir: 37 - 40, fáanlegir 
í þremur litum, Verð: 15.750.- Misty 
skór Laugavegi 178 s: 5512070 Opið: 
10 - 18 virka daga ath. lokað er ða 
laugardögum í sumar.

 Sjónvarp

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

S. 552 7095.

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

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. 

 Þjónusta

Hjartanlega velkomin til okkar í nýtt og 
flott heilsusetur á laugarvegi, Reykjavík 
Wellness! 

 Nuddstofa, heilsubar, heilsuvörur, 
fræðslusetur, netaðstað o.fl

 Komdu og vertu með! Sími 5723900 
og 7774448

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 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

 Dýrahald

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.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Þjórsá - Hvítá - Ölfusá
Veiðinet fyrir veiðirétthafa. Heimavík 
ehf. 892 8655. heimavik.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

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.

 Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði til leigu í Mosfellsbæ. 
160 fm, hátt til lofts, stór innkeyrsluhurð. 
120þús. á mán. S. 694 9536.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði til 
langtímaleigu. Skilvísar greiðslur. 
Reglusemi. Upplýsingar í síma 824 
2356.

Óska eftir íbúð eða húsi til leigu, i 
Hveragerði. S. 8457158

 Sumarbústaðir

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

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Okkur vantar til vinnu í Noregi einn 
gröfumann og 3 handlagna menn, 
gjarnan fagmenn en ekki skilyrði. 
Sendið skilaboð á netfang bvvigbjo@
gmail.com eða í síma 0047 97612713

KvikkFix leitar eftir bifvélavirkja og vönu 
fólki á gólf. Einnig vantar í móttöku. 
Áhugasamir sendi póst á kvikkfix@
kvikkfix.is

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir meiri virkni meira úrval

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir, 
ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um veiði, hvort heldur 
sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og nýttu þér 
allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.



Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup staðfestir vinsældir Fréttablaðsins hjá fólkinu í landinu.       
Til dæmis lesa rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins milli átján og fimmtugs að meðaltali hvert 
tölublað Fréttablaðsins - næstum þrefalt fleiri en lesa það dagblað sem kemur næst á eftir.

Við erum stolt af þessum glæsilega árangri og munum halda áfram að miðla skemmtilegu og 
upplýsandi efni, hlusta á raddir lesenda og vera líflegur vettvangur fyrir skoðanaskipti.

Fólkið í landinu 
les Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.

Fréttablaðið
Morgunblaðið
DV
Fréttatíminn
Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

75,2%
32,8%
12,4%
53,9%
35,3%
26,3%
12,0%

61,3%
31,7%
13,0%
40,4%
26,6%
25,0%
10,2%

12-80 ára Höfuðbsv. Landið allt

Fréttablaðið
Morgunblaðið
DV
Fréttatíminn
Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

72,2%
25,7%
9,9%
48,3%
27,5%
23,6%
10,5%

60,2%
25,2%
10,6%
36,2%
20,2%
22,2%
9,0%

18-49 ára Höfuðbsv. Landið allt

u.       
li hvert
r.

og 

arft...Allt sem þú þa
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Tilkynningar um merkis atburði, 
stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið ti-
mamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is eða 

hringja í síma 
512 5000.

Reykjavík
Skútuvogi 1
Sími: 562 4011

Akureyri
Draupnisgata2
Sími: 460 0800

Reyðarfjörður
Nesbraut 9
 Sími: 470 2020www.ronning.is

Færeyskir fjölskyldudagar verða 
haldnir á Stokkseyri um verslunar-
mannahelgina. Fjöldi þekktra fær-
eyskra listamanna mun koma fram, 
þeirra á meðal Labbi í Mánum, Jógv-
an Hansen, Kvönn og Guðrið.

Dagskráin er sneisafull af fleiri 
skemmtilegum, spennandi og fjöl-
skylduvænum viðburðum, diskó-
teki, kajakkeppni, dorgveiðikeppni, 
brennu í fjörunni og flugeldasýn-
ingu, svo fátt eitt sé nefnt. Gestir 
geta einnig búið sig undir að stíga 
færeyska dansa á milli atriða.

Fyrir utan skipulagða viðburði er 
ýmis afþreying í boði á Stokkseyri; 
veitingastaðurinn Við fjöruborðið, 

söfnin Draugasetrið, Veiðisetrið, 
Álfa-, trölla- og norðurljósasafnið, 
sundlaug og tjaldsvæði þar sem úti-
legukortið gildir.

Færeyskir fjölskyldudagar hafa 
verið haldnir áður við góðar undir-
tektir og er því reiknað með að 
fjöldi gesta muni leggja leið sína til 
Stokkseyrar um verslunarmanna-
helgina.  

Dagskrá hátíðarinnar má nálg-
ast á Facebook-síðunni Færeyskir 
fjölskyldudagar.

Færeysk hátíð fyrir fjölskylduna

STJÖRNUR Jógvan Hansen er á meðal 
þeirra listamanna sem fram koma á 

Færeyskum dögum.

Listakonan Erna G.S. hefur opnað 
sýninguna Remix Móment 2009 í 
Deiglunni, Listagilinu á Akur-
eyri. 
Þar sýnir Erna málverk, ljós-
myndir og innsetningu en við-
fangsefnið er andartakið, þjóð-
félagsástand og samtíminn, 
persónulegt líf og skynjanir.

Erna stundaði myndlistarnám 
við Myndlista- og handíðaskóla 
íslands 1985-1989, framhalds-
nám við Slade School of Fine Art 
í London 1990-1992, auk náms í 
kennsluréttindum við Listahá-
skóla Íslands 2003-2005.

Þetta er ellefta einkasýning 
Ernu sem hefur tekið þátt í fjölda 
samsýninga, bæði hér á landi og 
víða erlendis frá árinu 1990. 

Sýning Ernu í Deiglunni stend-
ur til 7. ágúst og er opin alla daga 
nema mánudaga frá klukkan 13 
til 17.

Andartakið og 
þjóðarástandið

MARGRÆÐNI Erna hefur unnið með 
samþættingu ólíkra listmiðla og við-
fangsefnis frá árinu 2004.

Sýningu á úrvali málverka og 
teikninga eftir Jóhannes Sveins-
son Kjarval úr safni hjónanna Jóns 
Þorsteinssonar íþróttakennara og 
Eyrúnar Guðmundsdóttur stendur 
nú yfir í Listasafni Íslands.

Á sýningunni er lögð áhersla á 
kúbíska abstraksjón og fígúrur í 
lifandi landi þar sem hið smáa og 
fínlega í náttúrunni er ekki langt 
undan.

Jón var alla tíð listunnandi og 
náinn vinur margra þekktustu 
myndlistarmanna þjóðarinnar. 
Hann eignaðist sitt fyrsta verk 
eftir Kjarval um 1937. Var það 
upphafið að stóru listaverkasafni 
þeirra hjóna sem inniheldur meðal 
annars verk eftir Ásgrím Jónsson, 
Jón Stefánsson, Svavar Guðnason 
og fleiri.

Hjónin voru ötul við að deila 
safninu með samborgurum sínum, 
ýmist með því að lána verk á sýn-
ingar eða í formi gjafa til Lista-
safns Íslands og Kjarvalssafns í 
Listasafni Reykjavíkur.

Skyggnst inn í 
heillandi heim

FJÖLBREYTNI Málverk og teikningar eftir 
Kjarval eru til sýnis í Listasafni Íslands.
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BAKÞANKAR 
Magnúsar 

Þorláks 
Lúðvíkssonar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jákvæðar
fréttir fyrir 
sumarið

Allt sem þú þarft

*Meðan birgðir endast

Það fá allir afmælisblöðru* 
á sölustöðum Fréttablaðsins 

um land allt.

Þú færð Fréttablaðið
á 26 stöðum á Suðurlandi. 

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.

Olís, Höfn
N1, Höfn
Nettó, Höfn
N1 Fossnesti, Selfossi
Minni Borg, Selfossi
Bónus, Selfossi
Olís, Selfossi
Krónan, Selfossi
Samkaup Úrval, Selfossi
Litla Kaffistofan, Ölfusi
Þrastalundur, Selfossi
Verslunin Árborg N1, Selfossi
N1, Hveragerði

Bónus, Hveragerði
Samkaup Strax, Laugarvatni
Samkaup Strax, Flúðum
Olís, Hellu
Söluskálinn Landvegamótum, Hellu
N1, Hvolsvelli
N1, Vík
N1, Vestmannaeyjum
Olís, Vestmannaeyjum
Skýlið ehf, Vestmannaeyjum 
Vöruval ehf, Vestmannaeyjum 
Krónan, Vestmannaeyjum 
Kjarval, Vestmannaeyjum 

Fjöldi lausasölustaða á Suðurlandi

Farðu rólega 
upp úr baðinu, 

Gunther!
Róóóleeegaaa...

Ég trúi að lífið hafi 
tilgang.

Ég trúi að það sé til-
gangur með fæðingu 

minni.

Og ég trúi að 
tilgangurinn 
hafi verið að 
gefa þér ein-
hvern til að 

nöldra í.

Þá ertu búin 
að ná tilgang-

inum.

Settu skóna 
þína á sinn 

stað.

Trúirðu að 
sumu fólki 
geti leiðst?

Hannes, það 
líta ekki allir 
á svima sem 
skemmtun.

LÁRÉTT
2. vísað, 6. mannþyrping, 8. vopnað 
lið, 9. þukl, 11. búsmali, 12. eiturlyf, 
14. húrra, 16. sjó, 17. heldur brott, 18. 
umhyggja, 20. hljóta, 21. óhljóð.

LÓÐRÉTT
1. lof, 3. eftir hádegi, 4. nefrennsli, 
5. viður, 7. biðja ákaft, 10. fley, 13. 
kóf, 15. rænuleysi, 16. verkfæri, 19. 
númer.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. bent, 6. ös, 8. her, 9. káf, 
11. fé, 12. krakk, 14. bravó, 16. sæ, 17. 
fer, 18. önn, 20. fá, 21. garg. 

LÓÐRÉTT: 1. þökk, 3. eh, 4. nefkvef, 
5. tré, 7. sárbæna, 10. far, 13. kaf, 15. 
óráð, 16. sög, 19. nr. 

HEF ÉG MISST 
SVEFN EFTIR AÐ 

DÓTTIR MÍN FÆDD-
IST? ÞAÐ ER ALLT Í 

GÓÐU.

Voðaverkin sem framin voru í Noregi á 
föstudag munu sitja lengi í manni. Í það 

minnsta hefur sá sem hér skrifar vart getað 
leitt hugann að öðru þessa helgina. Hátt í 
hundrað eru látnir, mikið til börn og ung-
lingar, því árásarmaðurinn vildi senda út 
pólitísk skilaboð. Hryllilegt en nauðsynlegt, 
skrifaði hann stuttu fyrir hina þaulskipu-
lögðu árás. Að hugsa sér að þankagangur 

manneskju geti farið jafn rækilega út 
af sporinu og valdið eyðileggingu 

sem þessari.

VIÐ ÍSLENDINGAR búum í opnu 
og frjálslyndu samfélagi sem 
hampar fjölbreytni og byggir 

á lýðræði, frelsi, jafnrétti og 
umburðarlyndi. Það er hollt að hafa 

í huga að lengst af í sögunni hafa 
slík samfélög ekki verið til stað-

ar. Og raunar býr meirihluti 
mannkyns ekki í slíku 

samfélagi í dag.

VIÐ erum lánsöm að 
búa á Íslandi en áttum 

okkur ekki alltaf á því. 
Við eigum nefnilega til 

að ganga að hinu opna 
samfélagi sem vísu jafnvel 

þótt óvinir þess leynist víða 
eins og Popper benti okkur á. 

Hvað kemur þetta voðaverk-
unum á föstudag við? Jú, árás-

in í Noregi var árás á hið opna og frjáls-
lynda samfélag Norðurlandanna.

ÞAÐ að fólk geti safnast saman og rætt um 
viðhorf sín án þess að þörf sé á viðamikilli 
öryggisgæslu er meðal þess sem við höfum 
talið til helstu kosta okkar samfélagsgerð-
ar. Sú óþægilega spurning vaknar óhjá-
kvæmilega nú hvort það öryggi sem við telj-
um okkar búa við sé blekking. Hvort það sé 
einfeldni að láta eins og líkurnar séu hverf-
andi á því að eitthvað hryllilegt geti komið 
hér fyrir.

ÞÆR spurningar eru réttmætar og áleitnar. 
Það mætti til að mynda nú taka á ný upp 
umræðu um hvort veita eigi lögreglu hér á 
landi forvirkar rannsóknarheimildir. Fyrr 
eða síðar verðum við hins vegar að horfast 
í auga við að það er einfaldlega illmögulegt 
að stöðva menn eins og Anders Behring 
Breivik. Sé viljinn nægilega sterkur og 
áætlanagerðin nægilega nákvæm getur 
illmenni valdið öðrum skaða. 

ENGAR ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR eru 
fullkomnar og öllum öryggisráðstöfunum 
fylgir kostnaður. Frelsi hefur of oft verið 
fórnað fyrir öryggi með  slæmum afleiðing-
um.Nú ríður því á að standa vörð um þau 
gildi sem við höfum hingað til haft í háveg-
um. Við eigum ekki að loka okkur af heldur 
sýna öðrum skilning og umburðarlyndi. Við 
þurfum að verja hið opna samfélag.

Opið samfélag og óvinir þess
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Nú situr Heinz

Á TOPPNUM

Sumarjógúrt með mangó frá MS. Frábær í útileguna,
í bústaðinn eða hvar sem þú ert á ferðinni í sumar.

ms.is

Hið óumflýjanlega gerð-
ist um helgina þegar söng-
konan Amy Winehouse lést, 
27 ára gömul. Tónlistar-
ferill hennar var stuttur en 
glæsilegur og hún var búin 
að leggja lokahönd á þriðju 
plötuna sína þegar hún lést.

Söngkonan Amy Winehouse lést í 
íbúð sinni í London á laugardag. 
Hún var 27 ára gömul og hafði 
síðustu ár barist við eiturlyfja- 
og áfengisfíkn sem hafði lamandi 
áhrif á stuttan, en glæstan tón-
listarferil hennar. Hún var búin 
að leggja lokahönd á nýja plötu, en 
útgáfunni hafði verið frestað þar 

sem hún hugðist leita meðferðar.
Amy Winehouse sló í gegn víða 

um heim árið 2006 með plötunni 
Back to Black. Áður hafði hún 
sent frá sér plötuna Frank árið 
2003, sem var meðal annars til-
nefnd til Mercury- og BRIT-verð-
launanna. Back to Black fór á topp 
vinsældarlista í Bretlandi, Frakk-
landi, Þýskalandi og víðar ásamt 
því að ná öðru sæti á bandaríska 
Billboard-listanum. Winehouse 
varð stjórstjarna og lagið Rehab 
var einkennissöngur stúlkunnar 
sem virtist ekki geta haldið sig frá 
vandræðum. Back to Black seldist 
í milljónum eintaka og hlaut fimm 
Grammy-verðlaun, þar á meðal 
fyrir bestu plötuna.

Einkalíf Amy Winehouse var 

mjög oft í sviðsljósinu og þá sér-
staklega stormasamt hjónaband 
hennar og Blakes Fielder-Civil. 
Hún átti síðast í ástarsambandi við 
Reg Traviss, sem hætti með Wine-
house eftir að hafa gefist upp á að 
hjálpa henni við að snúa baki við 
eiturlyfjum og áfengi.

Óvíst er hvað varð Amy Wine-
house að bana, en breskir fjöl-
miðlar segja að hún hafi sést 
kaupa mikið magn fíkniefna á 
föstudaginn var. Hún var 27 ára 
gömul þegar hún lést og er þar 
með komin í sorglega stóran hóp 
tónlistarmanna sem kveðja þenn-
an heim á þeim aldri. Á meðal 
þeirra eru Jimi Hendrix, Janis 
Joplin, Kurt Cobain og Jim Morri-
son. atlifannar@frettabladid.is 

Amy Winehouse látin
KVADDI UNG Amy Winehouse átti erfitt með að halda sig frá vandræðum á meðan hún lifði.
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FRIENDS WITH BENEFITS 5.50, 8 og 10

BRIDESMAIDS 4, 7.30 og 9

ZOOKEEPER 3.50

KUNG FU PANDA 2 4 og 6.30 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

T.V. - kvikmyndir.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 3
CARS 2 textalaus Sýnd í 3D kl. 8
HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.40
HARRY POTTER Sýnd í 2D kl. 6.40 - 9.30
HARRY POTTER Luxus VIP Sýnd í 2D kl. 5.20 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 3D kl. 10.30
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 2D kl. 8
SUPER 8 kl. 10:20
THE HANGOVER 2 kl. 8
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 3 - 5.30
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 Sýnd í 2D kl. 5.10 12

10

12
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LBÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 5.30
CARS 2 textalaus Sýnd í 3D kl. 8 - 10.30
HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 5.20 - 8 - 10.40
BEASTLY kl. 6 - 10:20
SUPER 8 kl. 8

HARRY POTTER 3D kl. 5:30 - 8 - 9:15 - 10:45
TRANSFORMERS 3 3D kl. 6 - 8 - 10:30
SUPER 8 kl. 11
BÍLAR 2 ísl tal 3D kl. 5:30
CARS 2 ens tal 3D kl. 8
KUNG FU PANDA 2 ísl tal 3D kl. 5:30

HARRY POTTER kl. 8 - 10.40
CARS 2 m/ ensku tali kl. 8 - 10.3012
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12
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BÍLAR 2 M/ ísl. Tali (3D) kl. 5:40 
HARRY POTTER (3D) kl.  8 - 10:40
HARRY POTTER (2D) kl. 5:20
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KEKEKKEKEEFLFLFLFLAVAVAVAVVVVAVÍKÍKKKÍ
CARS 2 DIGITAL-3D m/ensku tali kl. 8
HARRY POTTER 7 DIGITAL-3D kl. 10:10
HARRY POTTER 7 2D kl. 8

����
HSS. -MBL

„MÖGNUÐ 
ENDALOK“

����
KA. -FBL

„KRAFTMIKILL 
LOKAHNYKKUR“

STÆRSTA MYND ÁRSINS

SJÁÐU LOKAKAFLAN Í 3D
Með íslensku og ensku tali.

Toy Story stuttmyndin Hawaiian Vacation sýnd á undan Cars 2

FRÁBÆR MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

����
-JC. - VARIETY

����
- P.T. ROLLING STONES

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

BARÁTTAN UM HOGWARTS ER HAFIN.

FRIENDS WITH BENEFITS KL. 5.50 - 8 - 10.10 12
WHATER FOR ELEPHANTS KL. 8  L
BRIDESMAIDS KL. 5.50 - 10.10 12

FRIENDS WITH BENEFITS KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
HARRY POTTER 3D  KL. 5.20 - 7 - 8 - 10 - 10.40  12
BAD TEACHER KL. 5.50 - 8 - 10.10  14

5%
FRIENDS WITH BENEFITS KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
FRIENDS WITH BENEFITS Í LÚXUS KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
ATTAA CK THE BLOCK  KL. 10.40  16
ZOOKEEPER KL. 3.30 -  5.45 L
TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON 3D KL. 6 - 9  12
BAD TEACHER KL. 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS  KL. 3.40 - 5.50 L
BRIDESMAIDS KL. 8  12
KUNG FU PANDA 2 ÍÍSLENSKT TAL 3D KL. 3.40 L

ÞAÐ NEISTAR Á MILLI JUSTIN OG MILU 
Í LANGSKEMMTILEGUSTU 
GRÍNÍÍ MYND SUMARSINS.

HEIMSFRUMSÝND SAMTÍMIS Í BANDARÍKJUNUM OG Á ÍSLANDI

Steindi Jr. og samstarfs-
menn hans buðu í partí á 
Austri á föstudagskvöld til 
að fagna útgáfu plötunnar 
Án djóks samt djók. Margt 
var um manninn og á meðal 
þeirra sem tróðu upp var 
Bjartmar Guðlaugsson. 
Hann tilkynnti gestum áður 
en hann renndi í slagarana 
að hann væri pabbi Steinda.

BRANSASAGAN SKRIFUÐ Í 
PARTÍI STEINDANS OKKAR

GOTT GRÍN Emmsjé Gauti, Siggi Palli og Hulda virtust skemmta sér konunglega.

ÁN DJÓKS Karen Ósk og Víðir létu sig að sjálfsögðu 
ekki vanta.

FJÖLSKYLDAN MÆTT Steindi ásamt Ástu systur sinni. Hún er eflaust stolt af bróður sínum, sem er orðinn einn vinsælasti 
skemmtikraftur landsins. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

FJÖR Taktsmiðurinn Intro Beats, Egill og Elva Dögg voru hrikalega 
hress.

Brad Pitt hefur ítrekað sést í 
fylgd með konu úr tökuliði kvik-
myndarinnar World War Z og 
hefur það valdið vangaveltum um 
ástand sambands hans og Angel-
inu Jolie.

Myndir hafa náðst af Pitt og 
óþekktu starfsstúlkunni við ólík 
tækifæri og samkvæmt OK! 
Magazine hefur Jolie sett sig 
upp á móti vinskapnum. „Brad er 
ekki hrifinn af því þegar Angelina 
reynir að stjórna honum og segja 
honum við hvern hann megi tala. 
Hann sagði hreint út við hana: 
„Ég hef alltaf átt vinkonur og mun 
alltaf eiga vinkonur.“ Hann end-

aði vinskap sinn og leikkonunnar 
Catherine Keener vegna Angelinu 
og hann ætlar ekki að leyfa henni 
að ráða aftur,“ var haft eftir inn-
anbúðarmanni sem heldur því 
einnig fram að Jolie sé þjökuð af 
lágu sjálfsmati þrátt fyrir að vera 
ein fallegasta kona heims.

„Brad mundi aldrei viðurkenna 
það, en hann nýtur þess þegar 
Angelina verður afbrýðisöm. 
Yfirleitt er hún mjög afslöppuð og 
með mikið jafnaðargeð og sýnir 
ekki miklar tilfinningar. Honum 
finnst þetta vera tákn um að hún 
elski hann enn þá og hann hefur 
gaman af því.“

Angelina Jolie öfundsjúk

ÖFUNDSJÚK JOLIE Angelina Jolie er sögð 
afbrýðisöm vegna sambands Brads Pitt 
og samstarfskonu hans. NORDICPHOTOS/GETTY
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HÓLMFRÍÐUR MAGNÚSDÓTTIR  samdi óvænt við kvennalið Vals um helgina. Samningurinn 
gildir út þessa leiktíð. Hólmfríður fékk sig lausa frá félagi sínu, Philadelphia Independence. Bandaríska 
liðið vill samt fá hana aftur á næstu leiktíð og sjálf stefnir Hólmfríður á að fara aftur út eftir sumarið.

KR-völlur, áhorf.: 2.050

KR Breiðablik

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  17–10 (9–2)
Varin skot Hannes 2 – Ingvar 5
Horn 9–8
Aukaspyrnur fengnar 10–9
Rangstöður 2–3

BREIÐA. 4–3–3  
Ingvar Kale 5
Jökull Elísabetarson 4
Arnór Aðalsteinsson 4
Kári Ársælsson 4
Kristinn Jónsson 6
Finnur Margeirsson 4
Guðmundur Kristján. 5
(62., Þórður Hreiða.  5)
Kristinn Steindórsson 5
Tómas Óli Garðars. 4
(26., Arnar Björgv.  4)
Rafn Andri Haralds. 4
Dylan McAllister 6

*Maður leiksins

KR 4–3–3  
Hannes Halldórsson 8
Magnús Lúðviksson 7
Skúli Friðgeirsson 7
Grétar Sigurðarson 6
*Guðm. Gunnars. 8
(76., Egill Jónsson  -)
Bjarni Guðjónsson 8
(57., Björn Jónsson  5)
Viktor B. Arnarsson 7
(76., Gunnar Gunna. -)
Baldur Sigurðsson 7
Kjartan Finnbogason 5
Óskar Örn Hauksson 7
Guðjón Baldvinsson 7

1-0 Guðjón Baldvinsson (2.)
2-0 Skúli Jón Friðgeirsson (26.)
3-0 Óskar Örn Hauksson (42.)
4-0 Kjartan H. Finnbogason, víti (71.)

4-0
Valgeir Valgeirsson (7)

Grindavíkurv., áhorf.: 561

Grindavík Fylkir

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  3–11 (1–7)
Varin skot Óskar 3 – Fjalar 0
Horn 2–8
Aukaspyrnur fengnar 8–9
Rangstöður 1–1

FYLKIR 4–3–3 
Fjalar Þorgeirsson 5
Andri Þór Jónsson 6
Kristján Valdimars. 4
(71. Þórir Hannesson  -)
Davíð Ásbjörnsson 5
Kjartan Breiðdal 7
Ásgeir B. Ásgeirsson 6
Andrés Jóhannesson 7
(88., Trausti Ríkhar.  -)
*Tómas Þorsteins. 8
Ingimundur Óskars. 6
Andri Hermanns. 4
(54., Jóhann Þórh.  6)
Albert Ingason 5

*Maður leiksins

GRIND. 4–3–3  
Óskar Pétursson 5
Matthías Friðriksson 5
Ólafur Ö. Bjarnason 4
Jamie McCunnie 3
Bogi R. Einarsson 5
Orri Freyr Hjaltalín 3
Jóhann Helgason 6
Paul McShane 4
(88., Guðm. Bjarna.  -)
Scott Ramsay 5
Óli Baldur Bjarnason 5
Robbie Winters 5
(76., Magnús Björg.  -)

1-0 Robbie Winters (6.)
1-1 Ingimundur Óskarsson, víti (51.)
1-2 Andrés Már Jóhannesson (55.)
1-3 Andri Þór Jónsson (75.)
1-4 Tómas Joð Þorsteinsson (85.)

1-4
Vilhjálmur Þórarinsson (7)

Stjörnuvöllur, áhorf.: 832

Stjarnan Keflavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  13–7 (8–5)
Varin skot Ingvar 2 – Ómar 6
Horn 8–2
Aukaspyrnur fengnar 10–11
Rangstöður 2–1

KEFLAV. 4–3–3  
Ómar Jóhannsson 6
Guðjón Antoníusson 5
Adam Larsson 6
Haraldur Guðmunds. 7
Viktor Hafsteinsson 5
Andri St. Birgisson 6
Einar O. Einarsson 6
Arnór Traustason 5
(78., Magnús Þór M. -)
*Hilmar Eiðsson 8
Magnús Matthíasson 6
(70., Magnús Þorst.  5)
Guðmundur Steinars. 5
(85., Bojan Ljubicic  -)

*Maður leiksins

STJARN. 4–3–3  
Ingvar Jónsson 5
Jóhann Laxdal 6
Tryggvi Bjarnason 5
Nikolaj Pedersen 5
Hörður Árnason 4
(71., Hafsteinn Helg.  -)
Daníel Laxdal 7
(85., Atli Jóhanns.  -)
Baldvin Sturluson 4
Halldór O. Björnsson 4
Jesper Jensen 5
Garðar Jóhannsson 4
Ellert Hreinsson 4

1-0 Baldvin Sturluson (19.)
1-1 Einar Orri Einarsson (20.)
1-2 Magnús Þórir Matthíasson (50.)
2-2 Halldór Orri Björnsson, víti (56.)
2-3 Hilmar Geir Eiðsson (81.)

2-3
Þóroddur Hjaltalín (7)

Þórsvöllur, áhorf.: ?

Þór Víkingur

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  12–3 (9–1)
Varin skot Srdjan 0 – Magnús 3
Horn 7–3
Aukaspyrnur fengnar 14–10
Rangstöður 5–4

VÍKING. 4–3–3  
Magnús Þormar 2
Kristinn Bjartmars, 3
Mark Rutgers 3
Gunnar Einarsson 3
Sigurður Lárusson 2
(64., Sigurjón Bjarn.  4)
Kristinn Magnússon 3
Denis Abdulahi 3
Walter Hjaltested 4
Viktor Jónsson 5
Magnús P. Gunnars. 3
Marteinn Briem 4
(84., Pétur Markan  -)

*Maður leiksins

ÞÓR 4–3–3  
Srdjan Rajkovic 6
Gísli Páll Helgason 7
(70., Baldvin Ólafs.   5)
Þorsteinn Ingason 6
Janez Vrenko 6
Ingi Freyr Hilmarsson 6
Clark Keltie 7
Ármann P. Ævarsson 7
Gunnar Guðmunds. 7
(81., Kristján Magn.  -)
*David Disztl 8
(74., Ragnar Hauks.  -)
Sveinn Elías Jónsson 7
Sigurður Kristjáns. 7

1-0 Ármann Pétur Ævarsson (10.)
2-0 David Disztl (35.)
3-0 David Disztl (39.)
3-1 Viktor Jónsson (46.)
4-1 Sveinn Elías Jónsson (53.)
5-1 Clark Keltie, víti (90.+3)
6-1 Ragnar Hauksson (90.+4)

6-1
Guðmundur  Guðmunds. (7)

Laugardalsv., áhorf.: 839

Fram ÍBV

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  5–15 (3–9)
Varin skot Ögmundur 7 – Abel 3
Horn 6–7
Aukaspyrnur fengnar 12–12
Rangstöður 1–1

ÍBV 4–3–3  
Abel Dhaira 6
Kelvin Mellor 5
(41., Arnór Ólafsson  5)
Rasmus Christiansen 6
Eiður Sigurbjörnsson 5
Matt Garner 7
Tony Mawejje 7
Andri Ólafsson 6
*Finnur Ólafsson 8
Guðm. Þórarinsson 5
Aaron Spear 5
(66., Þórarinn Vald.  7)
Tryggvi Guðmunds. 7
(87., Yngvi Borgþ.   -)

*Maður leiksins

FRAM 4–3–3  
Ögmundur Kristins. 7
Allan Lowing 5
Kristján Hauksson 4
Hlynur Magnússon 3
(61., Jón Ólafsson  5)
Sam Tillen 6
Halldór H. Jónsson 4
Jón G. Eysteinsson 5
Almarr Ormarsson 4
(61., Andri Júl.   5)
Kristinn Halldórsson 7
Orri Gunnarsson 6
(61., Hólmbert Friðj.  7)
Steven Lennon 5

0-1 Andri Ólafsson, víti (36.)
0-2 Þórarinn Ingi Valdimarsson (77.)

0-2
Magnús Þórisson (5)

FÓTBOLTI Framarar tóku á móti 
ÍBV í 12. umferð Pepsi-deildar 
karla í gærkvöldi.  Níu sæti og 13 
stig skildu liðin tvö að fyrir leik-
inn í gærkvöldi. Munurinn á liðun-
um kom líka berlega í ljós í leikn-
um og voru gestirnir fremri á 
flestum sviðum knattspyrnunnar. 

Eflaust báru einhverjir Fram-
arar þá von í brjósti að nú væri 
liðið komið á skrið eftir góðan 
sigur í síðustu umferð. Sú varð 
ekki raunin og skoruðu Eyjamenn 
1 mark í hvorum hálfleik. Andri 
Ólafsson skoraði af vítapunktin-
um á 36. mínútu og varamaður-
inn Þórarinn Ingi Valdimarsson 
innsiglaði 0-2 sigur á 77. mínútu. 
Eyjamenn sýndu þó engan glans-
leik en gerðu það sem þeir þurftu 
til þess að innbyrða stigin þrjú.

Þorvaldur Örlygsson var mjög 
óánægður með frammistöðu sinna 
manna. 

„Mér fannst þetta arfaslakt frá 
upphafi til enda. Ég veit vel að 
strákarnir geta sýnt miklu betri 
spilamennsku en þetta, örlítið líf 
færðist í leik okkar við skipting-
arnar en svo kom uppgjöf í þetta 
eftir að þeir skora seinna markið. 
Það er samt sem áður nóg eftir af 

mótinu eða heilir tíu leikir og það 
þýðir ekkert að hætta að berjast 
í þessu.“ 

Spurður hvort hann væri byrj-
aður að íhuga stöðu sína sem 
þjálfari hafði Þorvaldur þetta 
að segja. „ Ég hef ekkert íhug-
að stöðu mína sem þjálfari ég er 
í ánægjulegu starfi og ætla að 
halda því áfram.“

Karakter í Keflavík
„Menn náttúrulega vinna ekki 

leiki með því að gefa þrjú mörk á 
heimavelli,“ sagði súr og eðlilega 
svekktur Halldór Orri Björns-
son, leikmaður Stjörnunnar, eftir 
að lið hans hafði tapað 3-2 gegn 
Keflavík í Pepsi-deildinni í gær.  

Stjörnumenn voru betri í fyrri 
hálfleik og þeir heimtuðu víti 
þegar Haraldur Freyr Guðmunds-

son, fyrirliði Keflavíkur, nánast 
greip boltann en Þóroddur Hjalta-
lín, annars góður dómari leiksins, 
dæmdi hins vegar aukaspyrnu á 
Stjörnuna. 

Keflvíkingar brunuðu upp völl-
inn og skoruðu eftir klaufagang 
hjá Ingvari í marki Stjörnunnar. 
En vítið kom. „Ómar tekur hann 
niður og hann er algjörlega aftasti 
maður. Þetta er alveg eins og hjá 
Alberti Sævars um daginn. Hann 
fékk rautt. Fyrst hann flautaði þá 
verður hann að reka Ómar út af,“ 
bætti Halldór Orri við. Halldór 
skoraði úr vítinu af fagmennsku. 
Vippaði glæsilega í mitt markið.

 Menn hættu að spila fótbolta og 
það þurfti klassískan Guðmund 
Steinarsson til að búa til mark. Og 
það sigurmark. Hann átti frábæra 
sendingu inn í teiginn þar sem 
Hilmar Geir Eiðsson skoraði. 

„Ofsalegur liðsheildar- og kar-
aktersigur enda er andinn í Kefla-
víkurliðinu mjög sterkur. Það er 
öflugt þetta Keflavíkur hjarta,“ 
sagði Willum Þór Þórsson, en hann 
lagði leikinn hárrétt upp og ef ein-
hver ætti að vera maður gærdags-
ins á Stjörnuvelli – þá er það þjálf-
arinn.  - ae, bbh

Framarar töpuðu enn einum leiknum í gær og Keflavík vann Stjörnuna í afar fjörugum leik í Garðabænum:

Fallfnykur af Frömurum og Keflavík sterkt

FAGNAÐ Keflvíkingar fagna í Garðabænum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Íslandsmeistarar Breiða-
bliks virkuðu baráttuglaðir fyrstu 
mínútuna á KR-vellinum í gær-
kvöldi. Þeir pressuðu KR-inga og 
virtust ætla að senda þau skila-
boð að heimamenn myndu ekki fá 
neinn tíma með boltann í leiknum. 
Óhætt er að segja að skilaboðin 
hafi ekki komist til skila.

Einbeitingarleysi heimamanna í 
föstum leikatriðum í fyrri hálfleik 
urðu Blikum að falli. Fyrsta mark-
ið kom strax á annarri mínútu 
þegar Guðjón Baldvinsson skoraði 
eftir hornspyrnu og Skúli Jón Frið-
geirsson skoraði keimlíkt mark um 
miðjan hálfleikinn. Klaufalegt 
mark Óskars Arnar beint úr horn-
spyrnu undir lok fyrri hálfleiks 
gerði útslagið og leik í raun lokið 
í hálfleik.

Blikar söknuðu greinilega Elf-
ars Freys í föstum leikatriðum í 
gær. Rúnar Kristinsson þjálfari 
KR sagði KR-inga þó ekki hafa 
lagt áherslu á að nýta sér fjarveru 
hans.

„Við erum gríðarlega sterkir í 

föstum leikatriðum og leggjum 
áherslu á það eins og ýmislegt 
annað í okkar leik. Þau gefa okkur 
mörk í dag sem mér hefur fund-
ist vanta í sumar. Heppnin var 
með okkur en við erum viljugir og 
graðir. Það gaf okkur þessi mörk,“ 
sagði Rúnar.

KR-ingar bættu við einu marki 
í síðari hálfleik úr vítaspyrnu og 
sigurinn aldrei í hættu. KR á enn 
eftir að hiksta og allir að standa 
fyrir sínu á vellinum. Þó bar Guð-
mundur Reynir Gunnarsson af á 
vellinum og átti enn einn stórleik-
inn. Hann hefur verið orðaður við 
atvinnumennsku að undanförnu.

„Það var eitthvað í gangi með 
Brann en ég hef ekkert heyrt frá 
þeim. Við sjáum til hvað gerist,“ 
sagði Guðmundur Reynir.

Blikar voru flestir andlega fjar-
verandi í leiknum og fjölmiðla-
menn þurftu að bíða ansi lengi 
eftir leikmönnum og þjálfara að 
leik loknum. Eflaust ýmislegt sem 
þurfti að ræða í búningsklefanum 
eftir svona leik.

Jakkaföt Bjarnólfs breyttu engu
Víkingar stefna beinustu leið 

niður í 1. deildina ef fram heldur 
sem horfir. Þrátt fyrir að fá nýjan 
mann í brúna til að hleypa lífi í 
andlaust liðið breytti það engu og 
ferskir og góðir Þórsarar gengu 
á lagið, unnu 6-1 sigur og niður-
lægðu Víkinga.

Það var ótrúlegt að sjá að nýr 
þjálfari virtist engu breyta, leik-
menn voru sofandi nánast allan 
tímann og áttu skilið að fá þessa 
flengingu. Kannski veitir ekki af 
henni til að vekja liðið en þjálfara-
skiptin hefðu átt að vera leikmönn-
um víti til varnaðar. Þór er nú sjö 
stigum á undan Víkingum sem eru 
í fallsæti.

„Þetta sýnir hvar við erum 
staddir í dag. Við höfum aðeins 
fengið þrjá daga til að koma okkar 
hlutum í kring og við munum 
halda því áfram núna. Það er aug-
ljóslega mikið verk fyrir höndum,“ 
sagði Bjarnólfur Lárusson, þjálf-
ari Víkings.  

  - ktd, hþh

KR-ingar með yfirburði
KR valtaði yfir Íslandsmeistara Breiðabliks í gær. KR-ingar léku við hvern sinn 
fingur og kláruðu meistara strax í fyrri hálfleik. Þór vann síðan stórsigur á 
Víkingi í fyrsta leik Víkings undir stjórn Bjarnólfs Lárussonar.

SVONA Á AÐ FAGNA SÖGULEGUM ÁFANGA Skúli Jón Friðgeirsson lék sinn 200. leik fyrir meistaraflokk KR í gær og hélt upp á það 
með því að skora. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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STAÐAN Í PEPSI-DEILD KARLA:
KR 11 8 3 0 25-7 27
Valur 11 7 2 2 16-6 23
ÍBV 11 7 1 3 16-9 22
Stjarnan 12 5 3 4 22-20 18
Fylkir 12 5 3 4 20-21 18
Keflavík 12 5 2 5 17-17 17
FH 11 4 4 3 23-16 16
Breiðablik 12 4 3 5 20-24 15
Þór 12 4 2 6 17-23 14
Grindavík 12 3 2 7 15-26 11
Víkingur 12 1 4 7 9-22 7
Fram 12 1 3 8 7-17 6

GOLF „Þrotlausar æfingar skiluðu 
þessum titli og ég var ekkert sér-
staklega ánægð með að enda í 
öðru sæti í fyrra á þessu móti. 
Það var ekki sú tilfinning sem ég 
vildi upplifa aftur,“ sagði Ólafía 
Þórunn Kristinsdóttir úr Golf-
klúbbi Reykjavíkur eftir að hún 
sigraði með nokkrum yfirburð-
um á Íslandsmótinu í höggleik á 
Hólmsvelli í Leiru í gær. Ólafía 
sýndi mikið öryggi í leik sínum 
en hún var um tíma með 15 högga 
forskot þegar langt var liðið á 
lokahringinn.

Samtals lék Ólafía á 296 högg-
um eða 8 höggum yfir pari en 
Ólafía lagði grunninn að sigr-
inum með frábæru skori á fyrstu 
þremur keppnisdögunum þar sem 
hún lék á 72, 70 og 74 höggum. 
Lokahringinn lék hún á 80 högg-
um.

„Ég ætlaði bara að vera yfir-
veguð á þessum lokahring og fá 
sem flest pör, en það var erfitt í 
þessum aðstæðum,“ bætti Ólafía 
við en þetta er í fyrsta sinn sem 
hún vinnur þennan titil.

Tinna Jóhannsdóttir úr Keili, 
sem hafði titil að verja á þessu 
móti, náði sér á strik á loka-
hringnum og lék á 74 höggum en 
það dugði ekki til og lék Tinna 
samtals á 305 höggum eða +17. 
Tinna byrjaði mótið af krafti og 
lék á 69 höggum á fyrsta hringn-
um en tveir hringir upp á 81 högg 
gerðu nánast út um vonir Tinnu 
um að verja titilinn.

Signý Arnórsdóttir úr GK 
varð þriðja á 310 höggum, Ing-
unn Gunnarsdóttir úr GKG varð 
þriðja á 311 og Valdís Þóra Jóns-
dóttir úr Leyni varð fjórða á 312 
höggum.

Aðstæður voru mjög erfiðar á 
tveimur síðustu keppnisdögunum 
og fresta þurfti leik fram eftir 
morgni á lokadeginum vegna veð-
urs.   - seth

Ólafía Þórunn langbest:

Vildi ekki fá 
annað silfur

FRÁBÆR Ólafía Þórunn fagnar sætum 
sigri. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GOLF Axel Bóasson úr Golfklúbbn-
um Keili sýndi snilldartakta á 
lokaholunni á Íslandsmótinu í 
höggleik í golfi sem lauk í gær á 
Hólmsvelli í Leiru. Axel lék sér að 
því að slá með 8-járni af um 180 
metra færi í öðru höggi inn á flöt-
ina og setti hann púttið í fyrir erni 
og tryggði þar með sigurinn. 

Hann lék lokahringinn á 74 
höggum og samtals var hann á 2 
höggum undir pari. Kristján Þór 
Einarsson úr Kili Mosfellsbæ 
varð annar þremur höggum á eftir 
Íslandsmeistaranum.

Alfreð Brynjar Kristinsson 
úr GKG, bróðir Íslandsmeistar-

ans í kvennaflokknum, tryggði 
sér þriðja sætið í bráðabana gegn 
þeim Ólafi Má Sigurðssyni úr GÓ 
og Heiðari Davíð Bragasyni úr GÓ.

„Þetta er mikill árangur og ég 
er búinn að bíða lengi eftir að ná 
loksins stóra sigrinum,“ sagði 
Axel Bóasson en hann hefur alist 
upp við það að ættingar hans nái 
góðum árangri í golfinu. Björg-
vin Sigurbergsson, móðurbróðir 
Axels, hefur unnið þennan titil 
fjórum sinnum. „Maður hefur 
sogað í sig allar þessar sögur af 
titlum frá því ég var krakki og 
þetta er bara bikarinn sem maður 
er að sækjast eftir.“

Axel viðurkennir að hann hafi 
aðeins verið farinn að efast um 
sjálfan sig á lokahringnum en 
góður fugl á 15. flöt breytti stemn-
ingunni. 

„Þetta snýst bara um sálfræði 
á endasprettinum, halda haus, og 
spá ekki of mikið í hvað aðrir eru 
að gera. Ég datt aðeins í slíkar 
hugsanir, en eftir fuglinn á fimm-
tándu, þá breyttist allt til hans 
betra.“ Axel lagði grunninn að 
sigrinum með frábærum fyrsta 
hring þar sem hann jafnaði vall-
armetið og lék á 65 höggum eða -7 
við frábærar aðstæður.  

 - seth

Axel Bóasson sýndi stáltaugar og lauk Íslandsmótinu með glæsilegum erni:

Búinn að bíða lengi eftir þeim stóra

TOLLERAÐUR Axel fékk létta flugferð eftir sigurinn í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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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

Ég var ein heima í síðustu viku og stalst til þess að leigja 
mér bíómynd í gegnum „Leiguna“. Ég flakkaði vel og lengi 
á milli spennumynda, gamanmynda og hryllingsmynda 
en ákvað að lokum að leigja Due Date með þeim Robert 
Downey Jr. og Zach Galifianakis.

Í stuttu máli fjallar myndin um arkitektinn Peter 
Highman sem er á leið heim eftir vinnuferð. Eiginkona 
hans er ólétt og er það ósk hans að ná heim í tæka 
tíð fyrir fæðingu frumburðarins. Á flugvellinum 
rekst hann á leikarann Ethan Tremblay sem 
er á leið til Los Angeles og ætlar sér að verða 

sjónvarpsleikari. Kjánaskapur Trembley kemur þó 
mönnunum báðum í vandræði og er þeim vísað 
úr flugvélinni og að auki settir í flugbann. Menn-
irnir tveir ákveða í staðinn að keyra saman til Los 
Angeles og þá hefst ævintýrið.

Ég var búin að heyra ýmsa góða hluti um Due Date frá 
ólíkum aðilum og treysti því að um góða gamanmynd 
væri að ræða og ekki skemmdi hrifning mín á Downey 
Jr. heldur fyrir. Ég varð því fyrir gríðarlegum vonbrigðum 
þegar ég komst að því að myndin var alls ekkert fyndin 

heldur frekar pínleg og fyrirsjáanleg. Söguþráðurinn var 
þreyttur og húmorinn sömuleiðis og á endanum 

hraðspólaði ég mig í gegnum flest atriðin. Myndin 
minnti mig helst á húmorinn sem var gegnum-
gangandi í kvikmyndinni American Pie og ég var 
lítill aðdáandi þeirra mynda. Leiðinlegast þótti 
mér að sjá Downey Jr., þann góðan leikara, í svo 
leiðinlegu hlutverki. Ég get því ekki mælt með 
myndinni við ykkur, lesendur góðir og hvet 
ykkur þess í stað að flakka áfram um „leiguna“ 
í leit að einhverju öðru sjónvarpsefni.

SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

Allar hellur Steypustöðvarinnar
eru framleiddar samkvæmt
viðurkenndum stöðlum.

4 400 400

07.20 The Memory Keeper‘s Daughter
08.50 Pink Panther II
10.20 Wedding Daze
12.00 Pétur og kötturinn Brandur 2
14.00 Pink Panther II
16.00 Wedding Daze
18.00 Pétur og kötturinn Brandur 2
20.00 The Memory Keeper‘s Daug-
hter
22.00 Lonely Hearts
00.00 Johnny Was
02.00 Walk Hard: The Dewey Cox 
Story

07.00 Úrugvæ - Paragvæ Útsending frá 
úrslitaleiknum í Copa America 2011.

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

18.15 Perú - Venesúela Útsending frá 
leiknum um 3. sæti í Copa America 2011.

20.00 Úrugvæ - Paragvæ Útsending frá 
úrslitaleiknum í Copa America 2011.

21.50 Goals of the Season 2006/2007 
Öll glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvals-
deildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

22.45 Perú - Venesúela Útsending frá 
leiknum um 3. sæti í Copa America 2011.

06.00 ESPN America
08.10 RBC Canadian Open (4:4)
11.10 Golfing World
12.00 Golfing World
12.50 RBC Canadian Open (4:4)
15.55 Ryder Cup Official Film 1997
18.00 Golfing World
18.50 RBC Canadian Open (4:4)
22.00 Golfing World
22.50 Champions Tour - Highlights
23.45 ESPN America

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu

20.30 Golf fyrir alla Golf spilað á 
Hamarsvelli.

21.00 Frumkvöðlar Elínóra Inga og 
frumkvöðlar Íslands.

21.30 Eldhús meistaranna Grillað á þaki 
Panoramaice.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

18.30 2 gestir Fjölbreyttur þáttur þar sem 
gestastjórnandi fær til sín góðan gest.

16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Húrra fyrir Kela (34:52)
17.43 Mærin Mæja (24:52)
17.51 Artúr (4:20)
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Með okkar augum (3:6)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Gulli byggir (4:6) Gulli Helga 
húsasmiður hefur verið fenginn til þess að 
koma lagi á kjallara í 65 ára gömlu húsi í 
Reykjavík. Óþefur og ýmis konar skordýr hafa 
hrjáð þá sem kjallarinn hefur hýst um nokk-
urn tíma og greinilegt er að húsið er komið 
á tíma. Undir leiðsögn Gulla og fagmanna á 
hverju sviði vinna íbúar og eigendur húsnæð-
isins, ásamt vinum og ættingjum að breyt-
ingunum.
20.10 E-efni í matvælum – Litir (1:3) 
(E Numbers: An Edible Adventure) Bresk 
heimildaþáttaröð. Matarblaðamaðurinn Stef-
an Gates fjallar um E-efni í matvælum og 
kemst að forvitnilegum niðurstöðum.
21.10 Leitandinn (34:44) (Legend of 
the Seeker) Bandarísk þáttaröð um ævintýri 
kappans Richards Cyphers og dísarinnar Ka-
hlan Amnell. Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.15 Liðsaukinn (10:32) (Rejseholdet)
00.15 Fréttir (e)
00.25 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors (76:175)
10.15 Smallville (10:22)
11.00 Hamingjan sanna (5:8)
11.45 Wipeout USA
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (32:43)
13.45 American Idol (33:43)
15.30 ET Weekend
16.15 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (17:22)
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 (4:24)
19.40 Modern Family (1:24)
20.05 Extreme Makeover: Home Edi-
tion (19:25)
20.50 Fairly Legal (8:10)
21.35 Nikita (19:22) Ný og hörkuspenn-
andi þáttaröð frá Warner Bros um leyniþjón-
ustuna Division sem ræður til sín ungmenni 
sem áttu erfiða æsku. Leyniþjónustan eyðir 
öllum sönnunargögnum um fyrra líf þeirra 
og gerir þau að færum njósnurum og morð-
ingjum. 
22.20 Weeds (3:13)
22.50 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (1:13)
23.10 The Middle (21:24)
23.35 Bones (17:23)
00.20 How I Met Your Mother (17:24)
00.45 Entourage (4:12)
01.15 Bored to death (7:8)
01.40 Right America: Feeling Wron-
ged
02.25 Human Target (6:12)
03.10 CJ7
04.35 Fairly Legal (8:10)
05.15 The Simpsons (17:22)
05.40 Fréttir og Ísland í dag

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
17.20 Rachael Ray
18.00 Top Chef (9:15) (e)
18.55 Married Single Other (4:6) (e)
19.45 Will & Grace (15:27)
20.10 One Tree Hill (13:22)
20.55 Hawaii Five-O (21:24) Banda-
rísk þáttaröð sem byggist á samnefndnum 
spennuþáttum sem nutu mikilla vinsælda 
á sjöunda og áttunda áratugnum. Sérsveit-
in verður að skakka leikinn þegar rannsókn-
arlögreglumaður frá New York kemur í heim-
sókn til að hefna sín á undirheimabaróni.
21.45 CSI: New York (6:22) Bandarísk 
sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans 
í rannsóknardeild lögreglunnar í New York. 
Örvæntingarfullir foreldrar leita sonar síns og 
rannsóknardeildin tekur málið upp.
22.35 The Good Wife (1:23) (e) Endur-
sýningar frá byrjun á fyrstu þáttaröðinni um 
góðu eiginkonuna Aliciu. Alicia Florrick er eig-
inkona og tveggja barna móðir sem þarf að  
leiða hugann frá niðurlægingunni sem hann 
hefur valdið henni og snýr aftur til lögfræði-
starfa eftir að hafa einbeitt sér að fjölskyld-
unni í 13 ár og stutt við bakið á eiginmannin-
um, saksóknaranum Peter Florrick.   
23.20 Californication (1:12) (e)
23.50 Law & Order: Criminal Intent 
(9:16) (e)
00.40 CSI (10:23) (e)
01.25 Hawaii Five-O (21:24) (e)
02.10 Will & Grace (15:27) (e)
02.30 Pepsi MAX tónlist

19.30 The Doctors
20.15 Ally McBeal (15:22) Ally leggst 
í sjálfsskoðun eftir að hafa boðið Victori á 
stefnumót. Fish, Raymond og Clair reka mál 
konu sem þarfnast líffæragjafar frá föður 
sínum sem situr inni fyrir að hafa myrt 
móður hennar.
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 The Whole Truth (5:13) Nýtt og 
spennandi lögfræðidrama. Kathryn Peale er 
metnaðarfullur saksóknari í New York. Jimmy 
Brogan er vinur hennar frá því þau voru við 
nám saman í Yale-háskólanum og er virt-
ur verjandi í borginni. Bæði eru þau mikið 
keppnisfólk og áköf í að sinna vinnu sinni vel 
og berjast fyrir skjólstæðinga sína. 
22.35 Lie to Me (17:22) Önnur spennu-
þáttaröðin um Dr. Cal Lightman sem Tim 
Roth leikur og er sérfræðingur í lygum. Hann 
og félagar hans í Lightman-hópnum vinna 
með lögreglunni við að yfirheyra grunaða 
glæpamenn og koma upp um lygar þeirra á 
vísindalegan hátt. 
23.25 Damages (10:13)
00.10 Ally McBeal (15:22)
00.55 The Doctors (155:175)
01.35 Sjáðu
02.00 Fréttir Stöðvar 2 
02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Pepsi-mörkin

08.10 Pepsi-mörkin 

15.35 F1: Við endamarkið Keppni helg-
arinnar í Formúlu 1-kappakstrinum krufin til 
mergjar.

16.05 KR - Breiðablik Útsending frá leik 
KR og Breiðabliks í Pepsi-deild karla í knatt-
spyrnu.

17.55 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.

19.05 Símamótið Sýnt frá Símamótinu í 
Kópavogi þar sem knattspyrnustjörnur fram-
tíðarinnar eru í aðalhlutverki. Það eru stelpur 
í 5., 6. og 7. flokki sem keppa á Símamótinu 
og sýna snilldartilþrif. Umsjónarmaður þáttar-
ins er Guðjón Guðmundsson.

19.45 FH - Valur Bein útsending frá leik 
FH 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 Herminator Invitational 2011

23.55 FH - Valur

01.45 Pepsi mörkin

> John Travolta
„Ég mun leikstýra í framtíðinni en ég 
hef á tilfinningunni að það muni vera 
mjög takmarkað.“
John Travolta leikur í saka-
málamyndinni Lonely Hearts, sem 
er byggð á sönnum atburðum 
um ungt par sem framdi hvert 
morðið á fætur öðru án þess 
að nást af lögreglunni og er 
myndin sýnd á Stöð 2 bíói kl. 22.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON VARÐ FYRIR VONBRIGÐUM MEÐ ROBERT DOWNEY JR.

Pínlegt vídeókvöld
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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.

10.35 Fawlty Towers  11.05 Deal or No Deal  
11.50 Deal or No Deal  12.25 Deal or No Deal  
13.00 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!  17.05 ‚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 Når dværg-
flodhesten går på barsel  11.45 Et rigtigt cirkusliv  
12.15 Det Søde Sommerliv  12.45 Søren Ryge 
præsenterer  13.15 Merlin  14.00 Byggemand 
Bob  14.15 Hyrdehunden Molly  14.30 Willas 
vilde dyr  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 SportNyt  19.30 Sommervejret  19.35 
Horisont Special  20.00 Inspector Rebus  21.10 
Vore Venners Liv  22.10 Tilståelserne

09.00 Kokkekamp  09.30 Berlin, Berlin  09.55 VM 
svømming  11.55 Berlin, Berlin  12.20 Folk  12.50 
Damenes detektivbyrå nr. 1  13.45 Sommerfugler  
14.35 Filmavisen  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  17.30 
Australias villmark  18.00 Tore på sporet  18.55 
Distriktsnyheter  19.30 Sommeråpent  20.15 
Boardwalk Empire  21.10 Kveldsnytt  21.25 Poirot  
22.55 Folk  23.25 Sport Jukeboks 

11.00 En sång om glädje  11.30 Laila  13.10 
Gomorron Sverige  14.00 Rapport  14.05 Det goda 
livet  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 Flytta hemifrån  20.30 Hela 
apparaten - om teknikens världar  21.00 Damages 

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 Víðsjá18.00 
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 Úr kvæðum 
fyrri alda 21.30 Kvöldsagan: Ofvitinn 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

Kate Reed hefur í nógu að snúast 
og nú þarf hún að fást við tvö 
erfið mál á sama tíma. Annars 
vegar er það deila um höfundar-
rétt á vinsælu lagi og hins vegar 
deila tveggja tölvuleikjaspilara.

STÖÐ 2 KL. 20.45
Fairly Legal
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„Erpur er ljúfari en lamb. Það á 
nú yfirleitt við um svona pöru-
pilta. Þeir eru alltaf mjög ljúfir í 
samstarfi,“ segir söngkonan Hera 
Björk Þórhallsdóttir um samstarf-
ið við rapparann Erp Eyvindarson.

Hera, Erpur og Haffi Haff leiða 
saman hesta sína í Gay Pride-lag-
inu í ár sem nefnist Finnum ástina. 
Hinsegin dagar fara fram í Reykja-
vík dagana 4. til 7. ágúst. Hera og 
Erpur sömdu lagið ásamt Örlygi 
Smára, Pétri Erni og Valgeiri 
Magnússyni. Hera segir samstarfið 
hafa gengið mjög vel og verið afar 
skemmtilegt.

En fara þau vel saman í lagi, sak-

lausa sveitastelpan og strigakjaft-
urinn úr Kópavogi?

„Ég veit ekki með saklausu 
sveitastelpuna? En já, er þetta ekki 
þessi klassíski dúett?“

Og svo glyshomminn með?
„Já, kyndilberinn sjálfur. Þetta 

er hið besta mál. Við erum með 
samkynhneigð, gagnkynhneigð, 
rappara, brjálæðinga og dívur af 
öllum kynjum. Og úr öllum trúar-
félögum,“ segir Hera og hlær. „Það 
er kannski kominn tími til að gagn-
kynhneigðir sýni samstöðu í verki 
og syngi Gay Pride-lagið. Við erum 
hópur mjög sterkra gagnkyn-
hneigðra einstaklinga sem styðjum 

málstað þeirra, bæði flytjendur og 
lagahöfundar. Þetta er samfélagið 
í dag, það er að breytast hægt en 
örugglega. Við erum að fatta það, 
að ást er ást, hvernig sem á hana 
er litið.“

Hera er gríðarlega ánægð með 
lagið sem hún segir partívænt með 
grípandi viðlagi. „Boðskapurinn er 
ástin, rómantíkin og gleðin í loft-
inu,“ segir hún. „Ég er búin að vera 
að syngja lagið á ensku í Bandaríkj-
unum og Þýskalandi og í Hrísey. 
Það eru allir ánægðir með þetta og 
kunna lagið strax. Byrja að syngja 
strax í fyrsta viðlagi, sem er góðs 
viti.“ atlifannar@frettabladid.is

GOTT Á GRILLIÐ

„Mig dreymdi um að verða rit-
höfundur þegar ég var fjögurra 
ára. Það má því kannski segja að 
draumurinn sé að rætast,“ segir 
Lilja Katrín Gunnarsdóttir, leik-
kona og blaðamaður. 

Lilja er með bók í bígerð og 
nýtir hverja lausa stund í sumar-
fríinu til að skrifa. Bókin er 
sannsöguleg og fjallar um harða 
forræðisdeilu íslenskrar móður 
við bandarískan barnsföður sinn. 

Lilja kynntist konunni þegar 
hún var að vinna sem blaðamað-
ur hjá DV fyrir nokkrum árum 
og skrifaði um málið. „Að skrifa 
bók um þetta erfiða ferli var 
eigin lega sameiginleg ákvörðun 
okkar beggja. Við vorum sam-
mála um að þessa sögu yrði að 
segja. Forræðisdeilur í milli-
landasamböndum eru algengar 
og fleiri í sömu sporum og hún 

sem geta nýtt sér þessa reynslu.“
Lilja byrjaði á bókinni árið 

2009 og skrifaði þá einn kafla til 
að prufa. „Ég var ólétt þá og með 
hormónana í botni þannig að það 
tók á að fara í gegnum þessa erf-
iðu sögu. Stundum líður mér eins 
og ég sé að skrifa spennusögu eða 
bíómynd. Það var til dæmis alveg 
rosalegt hvernig hún fór að því að 
flýja frá Bandaríkjunum og heim,“ 
segir Lilja og bætir við að hún 
dáist að þrautseigjunni í konunni. 

Málið fékk farsælan endi og 
er konan nú búsett á Íslandi með 
börnin sín. Lilja er rúmlega hálfn-
uð með bókina og stefna þær á 
að gefa hana út á árinu. „Þetta er 
saga um móður sem gerir allt fyrir 
börnin sín og gefst aldrei upp. Þess 
vegna held ég að allir hafi gott af 
því að kynnast þessari sögu.“ 

 - áp

Saga sem verður að heyrast

VIÐ SKRIFTIR Lilja Katrín Gunnars-
dóttir, leikkona og blaðamaður, skrifar 
átakanlega sögu móður í forræðisdeilu 
milli landa.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

„Best á grillið er lambalæri à 
la mamma og pabbi. Grillað í 
sumarbústað með birkilaufum 
og borið fram með Kjartans-
kartöflubátum, sætum kartöflum 
og rucola-salati. Namm namm.“

Jóhannes Kjartansson, grafískur hönn-
uður.

HERA BJÖRK: BOÐSKAPURINN ER ÁSTIN, RÓMANTÍKIN OG GLEÐIN

Hera, Erpur og Haffi Haff 
saman í Gay Pride-laginu

GÓÐUR HÓPUR Hera Björk, Erpur Eyvindarson og Haffi Haff flytja Gay Pride-lagið í ár sem nefnist Finnum 
ástina. Hera er ánægð með samstarfið og segir Erp ljúfari en lamb.

„Okkur finnst mjög skemmtilegt 
að fá Nilla til liðs við okkur,“ segir 
Björn Bragi Arnarsson, annar af 
stjórnendum sjónvarpsþáttarins 
Týnda kynslóðin, sem hefur göngu 
sína á Stöð 2 í ágúst.

Hinn skeleggi Níels Thibaud 
Girerd, best þekktur sem Nilli, 
hefur gengið til liðs við Björn 
Braga og Þórunni Antoníu og verð-
ur þeim til aðstoðar í nýju þátt-
unum. Nilli byrjaði með vefþætti 
fyrir vikuritið Monitor á Mbl.is í 
fyrra í kjölfar viðtals við hann og 
tónlistarmanninn Berndsen á Ice-
land Airwaves. „Hann verður eins 
konar hjálparkokkur og fer í sér-
verkefni,“ segir Björn og bætir við 

að hann líti á Nilla sem son. Það 
kemur ekki á óvart þar sem Björn 
Bragi var ritstjóri Monitors og 
átti hugmyndina að þáttum Nilla 
í samstarfi við vikuritið.

Nafn þáttanna, Týnda kynslóð-
in, er vísun í frægt lag Bjartmars 
Guðlaugssonar, en það býr meira 
að baki að sögn Björns. „Mér 
finnst þetta skemmtilegt nafn,“ 
segir hann. „Þátturinn á að höfða 
til allra kynslóða og ég held að 
allar kynslóðir líti á sig sem týndu 
kynslóðina. Ekki bara ungt fólk í 
dag. Þetta er svolítið opið og létt 
nafn sem mér fannst viðeigandi 
fyrir það sem við ætlum að gera.“

Týnda kynslóðin verður, að 

sögn Björns Braga, 
skemmtiþátt-
ur sem á að 
höfða t i l 
breiðs hóps. 
„Við verðum 
í opinni dag-
skrá á föstu-
dagskvöldum og 
við viljum ná sem 
flestum að skján-
um,“ segir hann. 
„Þetta verður blanda 
af spjallþætti og inn-
slögum þar sem gest-
irnir taka virkan þátt 
í dagskrárgerðinni.“ 

 - afb

Nilli gengur til liðs við Týndu kynslóðina

FRÍÐUR HÓPUR Björn Bragi, 
Þórunn Antonía og Nilli munu 
leiða saman hesta sína í nýjum 
skemmtiþætti.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
um helgina þá hefur Hilmar 
Björnsson verið ráðinn dagskrár-
stjóri Skjás eins. Hann er mikill 
reynslubolti, starfaði t.d. sem sjón-
varpsstjóri Sýnar og Stöðvar 2 
sports, en nú síðast var hann yfir 
Skjá golfi. Nú velta menn vöngum 
yfir hugsanlegum breytingum 
sem verða á dagskrá Skjás eins, 
en ýmislegt á eftir að koma í ljós 
í þeim efnum. Það er þó ljóst 
að Dyngjan, spjallþáttur Nadiu 
Katrínar Banine og Bjarkar 
Eiðsdóttur, heldur ekki áfram 
í vetur. Þá standa yfir við-
ræður við Sölva Tryggvason 
um þáttinn hans, sem 
hefur verið á dag-
skrá Skjás eins 
undanfarin 
ár.

Og meira af Skjá einum. Skemmti-
þátturinn Ha? með Sólmundi 
Hólm og Jóhanni G. Jóhannssyni 
heldur áfram í ár, en leikkonan 
Edda Björg Eyjólfsdóttir verður 
ekki áfram í hópnum. Óvíst er hver 
tekur við af henni eða hreinlega 
hvort einhver geri það. Þá verður 
matreiðsluþáttur Hrefnu Rósu 
Sætran ekki á dagskrá og er sú 

skýring gefin að hún sé á leiðinni 
í fæðingarorlof. 

Það er þó einn þáttur sem 
virðist ætla að lifa að 
eilífu. Tölvuleikjaþáttur-
inn Game TV heldur upp 
á tíu ára afmæli sitt í ár, 
en þeir Sverrir Berg-

mann og Ólafur 
Þór Jóelsson 

sjá um hann 
og virðast 
ætla að 
halda áfram 
um ókomna 

tíð.  - afb

FRÉTTIR AF FÓLKI

Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup 
staðfestir vinsældir Fréttablaðsins. 
Rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins 
á aldrinum 18-49 lesa að meðaltali hvert 
tölublað Fréttablaðsins - nær þrefalt fleiri 
en lesa næsta dagblað þar á eftir.

Fólkið í 
landinu les 
Fréttablaðið

llup 
s. 
væðisins 
ali hvert 
falt fleiri 
.

Allt sem þú þarft...

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. 
Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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



Viðurkenndar 
stuðningshlífar



DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

netverslun www.weezo.is

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

Sendum samdægurs
Þjóðhátíð

Sendum samdægurs

Ham á toppnum
Sigurjón Kjartansson og félagar 
í Ham sendu nýlega frá sér lagið 
Ingimar, sem verður á væntanlegri 
plötu hljómsveitarinnar. Platan 
hefur fengið nafnið Svik, harmur 
og dauði og kemur út í ágúst. 
Ingimar er mikill smellur og trónir 
nú á toppi vinsældarlista X-ins 977, 
nokkuð sem enginn 
sá fyrir seint á 
síðustu öld þegar 
hljómsveitin 
lagðist í dvala. 
Lagið er einnig 
komið inn á 
vinsældarlista Rásar 
2 og ljóst er 
að endur-
koma 
Ham 
verður 
glæsilegri 
en menn 
þorðu að 
vona. 

Ánægja með lokun
Hluta Laugavegar var lokað fyrir 
bílaumferð í byrjun mánaðarins. 
Kaup- og veitingamenn við götuna 
tóku misjafnlega í hugmyndina til 
að byrja með en hafa nú óskað 
eftir því að fresta opnun götunnar 
fyrir umferð til 8. ágúst. Mikið líf 
og fjör hefur verið á Laugavegi frá 
því að breytingarnar áttu sér stað. 
Að auki hefur borist formleg beiðni 

um að gera Skóla-
vörðustíg einnig 

að göngugötu 
frá 2. ágúst og 
fram að þeim 
áttunda. Kristín 
Soffía Jónsdóttir, 

varaformaður 
umhverfis- og 
samgöngu-
ráðs, segir 
ánægjulegt 
að sjá 
hversu vel 
hefur tekist 
að glæða 
Laugaveginn 
auknu lífi. 

 - sm, afb 

1 Fá ekki ís ef þeir leifa mat

2  Myndbandið sem morðinginn 
setti á netið rétt fyrir ódæðin

3  Sagt að Amy hafi tekið of 
stóran skammt af eiturlyfjum

4  Fjöldamorðinginn stal texta af 
þekktum hryðjuverkamanni

5  Tuttugu og fimm enn saknað
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