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Franskir tónar  verða í hávegum hafðir á stofutón-
leikum á Gljúfrasteini á sunnudag en þar munu þau 
Hrönn Þráinsdóttir píanóleikari, Melkorka Ólafsdóttir 
flautuleikari og Grímur Helgason klarinettuleikari hrífa 
gesti með ljóðrænni sveitasælu og litríkum myndum.

Laugavegi 63 • S: 551 4422

STÓRÚTSALAENN MEIRI AFLÁTTUR ALLT AÐ 70%

Mörkinni 6 - Sími 588 5518Opið mán - fös 10-18, laugardaga 10-16

Y  rhafnir, bolir og peysur í úrvali

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA

Toppvörur

toppþjónusta.

Næg bílastæði

Allt á að seljast

B íddu, ég ætla að kíkja aðeins í dagbók-
ina mína. Ég er með svo lélegt minni að 
ég man aldrei hvað ég er að gera svona 
samdægurs,“ segir Lovísa Elísabet Sig-

rúnardóttir þegar blaðamaður spyr hana í hnýsni 

sinni hvað hún ætli að gera um helgina. „Það er 

verslunarmannahelgi. Og gigg um kvöldið 30. júlí. 

Það er ekkert svo brjálað hjá mér að gera í spila-

mennskunni, bara þetta eina gigg og mér finnst það 

voða gott,“ segir Lay Low sem spilar í bakgarði Dil-

lon bars í kvöld, en þar fer fram heljarinnar þriggja 

kvölda rokkhátíð um helgina. Í gær æfði hún sig með Pétri Hallgrímssyni 
gítarleikara sem spilar oft með henni, eftir 
æfinguna fór hún í sushiveislu og þar næst fór hún 

að sjá Pétur Ben spila á Rósenberg. Svona var gær-

dagurinn hennar að því gefnu að allt sem stóð í dag-

bókinni hafi gengið eftir.„Á laugardaginn (í dag) ætla ég að ráfa um bæinn 

í leit að góðu kaffi og spjalla við gott fólk. Um 
kvöldið spila ég á tónleikunum á Dillon og á sunnu-

daginn held ég að ég ætli að fara í sumarbústað til 

mömmu og pabba,“ segir Lay Low sem er fegin að 

þufa ekki að þvælast mikið á milli útihátíða þetta 

árið. 
En af hverju hefur hún aldrei samið almenni-

legt þjóðhátíðarlag sem hægt er að tralla á gítar og 

syngja fullur inni í tjaldi? „Nú er ég reyndar með 

eitt lag á íslensku sem ég er svolítið að spila, 
svona sumarlegt og voða kósí held ég. Það 
heitir Sólskin. Ég er enn þá aðeins að þróa 
það. Það er gaman að gera lög sem passa 
í þjóðhátíðar- eða útilegustemningu,“ 
segir Lay Low og er aldrei að vita nema 
hún prófi lagið á laugardagskvöldið, 
en hún flytur áreiðanlega nokkur lög 
sem hafa aldrei heyrst áður. „Þetta er víst rokkhátíð á Dillon. 
Mér finnst svolítið gaman þegar 
verið er að bjóða Lay Low á rokk-
hátíðir, hún sem getur verið svo 
róleg og væmin. Ég á örugglega 
eftir að reyna að vera svolítið kúl, 
reyna að vera töffari. En það tekst ekki alltaf – ég er örugg-lega alltaf jafn væmin,“ segir Lovísa um hliðar-sjálf sitt. 
 nielsg@365.is

Lay Low ætlar að tvíhenda gítarinn um helgina.Mun reyna að sýna töffaratakta á Dillon
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Félagsstarf aldraðra – Veitingaeldhús
Við óskum eftir að ráða starfsmann til að sjá um kaffi og útbúa meðlæti fyrir félagsstarf og dagvist aldraðra á Skólabraut 5 á Seltjarnarnesi. Í boði er góð vinnuaðstaða og notalegt starfsumhverfi. Leitað er að hugmyndaríkum og röskum starfsmanni með reynslu af bakstri og gerð brauðrétta. Þarf að hafa góða þjónustulund.

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigríður Karvelsdóttir í símum 5959148, 8229112, sigridurka@seltjarnarnes.is og Snorri Aðalsteinsson í símum 5959100, 8972079, 
snorri@seltjarnarnes.is

Félagsmálastjóri Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is
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matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

júlí 2011

Vinsæll skyndibiti 
í nýju ljósi
Íslenskir matreiðslumenn 

spreyta sig á pylsum 

með skemmtilegri 

útkomu.

SÍÐA 2

kl. 7-1 í Lágmúla    kl. 8-24 á Smáratorgi

Hjá okkur er opið alla daga 
langt fram á kvöld

– Lifið heil

www.lyfja.is
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Frekar úlfur en kóngur
Nútíma eitísboltinn Davíð 
Berndsen syngur eitt 
vinsælasta lag landsins 
ásamt Bubba Morthens.
tónlist 14

Var myrkfælinn
Höfundur Gæsa-
húðarbókanna 
tekinn tali.
krakkasíðan 22

Pylsupartí um helgina
Matreiðslumenn spreyta sig 
á pylsum með óvæntri en 
lystugri útkomu.
matur 2 

tónlist 18

Amy Winehouse

VIÐSKIPTI Rabbíninn Asher Chocron 
kom hingað til lands fyrr í þessari 
viku til að gera úttekt á afurðum 
frá Toppfiski sem fá í framhaldinu 
sérstaka vottun. 

Um er að ræða svokallaða Kos-
her-vottun en hún er til marks um 
að varan hafi verið meðhöndluð 
samkvæmt helgisiðum gyðinga og 
að hún innihaldi ekkert sem stang-
ast á við þá.

Chocron kom á vegum Baldvins 
Gíslasonar, eiganda Gislason Fish 
Selling, en það fyrirtæki kaupir 
vöruna af Toppfiski og selur hana 
síðan fyrirtækjum er sérhæfa sig í 
vörum sem fengið hafa slíka vott-

un. Baldvin segist vonast til þess 
að eiga viðskipti við fleiri íslensk 
fyrirtæki. „Ég tel að það séu mikl-
ir möguleikar í þessu í sælgætis-
iðnaðinum og hyggst ég því leita til 
Góu og Nóa Síríus áður en ég kem 
aftur til Íslands með Chocron en 
það verður eftir um það bil fjóra 
mánuði,“ segir hann.

Hann segir enn fremur til mik-
ils að vinna því á Bretlandi búi á 
bilinu 330 til 350 þúsund gyðing-
ar sem setji ekkert inn fyrir sínar 
varir nema það sé vottað með þess-
um hætti. 

Þriggja daga dvöl Chocrons hér 
á landi var því ekki alveg vand-

kvæðalaus. „Ég varð að taka með 
mér mikið nesti að heiman og síðan 
eldaði konan fyrir mig risa máltíð 
þegar ég kom heim aftur,“ segir 
hann og hlær við. Chocron var þó 
ekki á algjöru flæðiskeri staddur 
því hér á landi eru til þó nokkrar 
útlendar vörur í íslensku stórmörk-
uðunum sem hafa verið vottaðar 
með þessum hætti. 

Baldvin hefur áður komið hing-
að til lands með öðrum rabbína 
og segir hann þá bera sig mis-
hátíðlega að við verkin. „Sá fyrri 
blessaði afurðina og var með heil-
mikið ritúal í kringum þetta,“ segir 
hann. Chocron segir þetta hins 

vegar vera að mestu eins og hvert 
annað gæðaeftirlit. „Ég er ekkert 
að biðja á meðan ég er að þessu, 
nema að ég bið bara um að þetta 
taki fljótt af,“ segir hann kankvís.

Chocron segir að vottunin nái 
einingis til þeirrar vöru sem fram-
leidd var meðan hann var hér en 
ekki til allrar vöru frá Toppfiski. 
Fiskblokkirnar sem fengu þessa 
vottun verða síðan að fiskifingr-
um í verksmiðju í Hull. Baldvin 
segir að ekki einungis matvörur 
fái úttekt sem þessa en hann var 
nýlega með rabbína í eftirlitsferð í 
tannkremsverksmiðju í Belgíu.

 - jse

Rabbínar votti súkkulaði
Rabbínar hafa komið hingað til lands að veita íslensku fiskmeti gyðinglega vottun. Fyrirtæki í eigu Íslend-
ings leitar til Góu og Nóa Síríus til að fá slíka vottun á vörur þaðan. Blessaður fiskur seldur til Bretlands.

NORÐMENN
VEKJA AÐDÁUN

hryðjuverk 16 

KLÁRIR Í KEPPNI Ungmennafélagsandinn sveif yfir vötnum á 14. ungmennalandsmóti UMFÍ sem fram fer á Egilsstöðum um verslunar-
mannahelgina. Mótið var sett á Vilhjálmsvelli í gærkvöldi, þó keppni hefði hafist fyrr. Alls eru um 1.300 þáttakendur á mótinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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SPURNING DAGSINS

Joger
Ferskur jógúrtís
Kaupangur, 600 Akureyri

HÓPKAUP.IS Í DAG

í krafti fjöldans

hópkaup.is
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54%
Afsláttur

350 kr.
Afsláttur í kr.

GILDIR 48 TÍMA

REYKHOLT Orkuveita Reykjavíkur 
hefur ekki getað séð íbúum í Reyk-
holti fyrir nægjanlegu neyslu-
vatni undanfarin sumur. Þurrkar 
hafa gert það að verkum að vatns-

ból dugar ekki 
fyrir íbúana. 
Hótelstjóri á 
Fosshóteli segir 
þetta hafa áhrif 
á reksturinn.

Vatnsból 
Reykhyltinga 
er fyrir ofan 
byggðakjarnann 
og þegar lækk-
ar í því af völd-
u m  þ u r r k a 
hefur Orkuveit-
an brugðið á það 
ráð að keyra 
vatn á svæðið í 
tankbílum. Það 
er dýr aðgerð. 
Fyrirtækið 
hefur fundið 
nýtt vatnsból 
við Rauðsgil en 
frekari mæl-

inga er þörf áður en hægt er að 
taka það í notkun.

Daði Jörgensson, hótelstjóri á 
Fosshótel Reykholti, segir vatns-
leysið skapa óþægindi fyrir gesti 
hans. Það geri ekki alltaf boð á 
undan sér, heldur minnki þrýst-
ingur smám saman. „Þetta hefur 
komið niður á þeirri þjónustu sem 
ég hef getað boðið og ég hef þurft 
að afsaka mig fyrirfram gagnvart 
gestum og bókunaraðilum.“

Hann segir fólk þó yfirleitt taka 
vel í þetta, en einhverjir séu þó 
óánægðir. Til að mynda hafi það 
gerst í sumar að ekki hafi verið 

nægt vatn til að sturta niður úr 
klósetti og það sé auðvitað ekki 
boðlegt.

Geir Waage, sóknarprestur í 
Reykholti, segir vatnsleysið hafa 
skapað vandamál, bæði fyrir íbúa 
og gesti. Fjölmargir sóttu Reyk-
holtshátíð og þá plagaði vatns-
skorturinn gesti. Hann segir blóð-
ugt að íbúar greiði fullt vatnsgjald 
en fái ekki sömu þjónustu og aðrir. 
Til að mynda fari um helmingur 
allra sóknargjalda kirkjunnar í 
vatnsgjald, þar sem nú er greitt 
eftir rúmmetramagni en ekki 
notkun.

Kirkjan sá sjálf um sinn 
vatnsbúskap en afhenti hreppn-
um þau mannvirki að ósk hans. 
Hreppurinn seldi síðan áfram til 
Orkuveitunnar. Geir segir upphaf-

legar áætlanir hafa gert ráð fyrir 
að vatnslögn yrði lögð úr Grábrók-
arhrauni, sem er gríðarleg vega-
lengd. Fallið hafi verið frá því.

Eiríkur Hjálmarsson, upplýs-
ingafulltrúi Orkuveitunnar, segir 
aðstæður hafa verið mjög slæm-
ar síðustu sumur og hafi valdið 
íbúum óþægindum. „Þetta er fer-
legt, það er það bara,“ segir hann.

Hann segir holuna við Rauðs-
gil lofa góðu, en á hana verði að 
fá vetrarmælingu áður en lagt er 
út í kostnaðarsamar framkvæmd-
ir. „Við þurfum vissu fyrir því að 
þetta sé vænlegt vatnsból áður en 
við leggjum út í mikinn kostnað á 
þessum niðurskurðartímum.“

Vonast er til að hægt verði að 
nýta vatnsbólið næsta sumar.

 kolbeinn@frettabladid.is

Keyra vatn í bílum í 
byggðina í Reykholti
Viðvarandi vatnsskortur hefur verið undanfarin sumur í Reykholti. OR hefur 
keyrt vatn í tankbílum á svæðið. Íbúar eru orðnir langeygir eftir úrbótum. 
Komið hefur fyrir að ekki væri hægt að sturta niður á salerni hótelsins.

REYKHOLT Íbúar og gestir í Reykholti hafa liðið fyrir vatnsskort undanfarin sumur. 
Orkuveita Reykjavíkur hefur þurft að keyra vatn á svæðið í tankbílum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

GEIR WAAGE

EIRÍKUR HJÁLM-
ARSSON

SUNDKNATTLEIKUR Hin íslenska 
Kristín Krisúla Tsoukala varð í 
gær heimsmeistari í sundknatt-
leik þegar Grikkir unnu 9-8 sigur 
á Kínverjum í úrslitaleiknum á 
HM í Sjanghæ. 

„Ég veit ekki hvort ég get talað 
því ég er svo hamingjusöm. Þetta 
er alveg stórkostlegt. Hún er 
heimsmeistari,“ sagði Þóra Björk 
Valsteinsdóttir, móðir Kristínar, 
þegar Fréttablaðið heyrði í henni.

„Þetta er búið að vera stans-
laust í sjónvarpinu og í öllum 
fréttum hér. Þetta er fyrsta liðið í 
sögu Grikklands sem fær heims-
meistaratitil,“ segir Þóra. - óój

Íslensk stúlka í grísku landsliði:

Heimsmeistari í 
sundknattleik

GULLINU FAGNAÐ Kristín Krisúla 
Tsoukala, til vinstri, fagnar með því að 
henda þjálfaranum sínum út í laug. 
 MYND/NORDIC PHOTOS/GETTY

LÖGREGLUMÁL Lögreglan í Reykja-
vík stöðvaði þrjú ungmenni í bíl 
aðfaranótt föstudagsins. Fólkið 
var að koma úr Heiðmörk og fann 
lögreglan kannabislykt í bílnum. 
Ekkert saknæmt fannst við leit. 

Skömmu síðar fann lögreglan 
bréf í vegkantinum með leifum af 
kannabis. Bréfið var tölvupóstur 
þar sem á stóð nafn ökumanns-
ins. Lögreglan beið því heima hjá 
manninum þegar hann renndi í 
hlað og var hann tekinn höndum. 
Þvagprufa leiddi í ljós að hann 
hafði neytt kannabisefna.  - sv

Kannabisneytandi tekinn:

Nafnið fylgdi 
kannabisleifum

Áslaug, ertu ekki alveg í mínus 
út af þessu?

Nei, ég var búin að reikna með 
þessu.

Aðeins einu stígi munaði að Áslaug 
Haraldsdóttir hefði hlotið bronsverðlaun 
í Ólympíukeppninni í stærðfræði í 
Amsterdam.

FORNLEIFAR Taflmaður 
sem skorinn hefur verið 
út úr ýsubeini var á 
meðal muna sem starfs-
menn Fornleifastofnun-
ar Íslands fundu í rann-
sóknarleiðangri sínum á 
Siglunesi við Siglufjörð 
sem lauk í gær.

Birna Lárusdóttir 
verkefnastjóri segir að 
líklegast hafi hann verið 
skorinn út hér á landi á 12. eða 
13. öld. Miklar sjóbúðaminjar og 
aðrar rústir eru í sjávarbakka 
á svæðinu sem sjávarrof herj-
ar á. Siglunes var landnámsjörð 
Þormóðs ramma, eins og fram 
kemur í Landnámu. 

Greinilegt er að þurrabúðar-
fólkið hefur haft ýmislegt fyrir 
stafni því þarna hafa áður fund-
ist hárkambur úr beini, vað-

steinn og spilateningur. 
Í þessum leiðangri fund-
ust síðan hvalbein og fisk-
bein sem gætu reynst 
góðar vísbendingar um 
það sem veitt var og etið.

Ekki hefur fundist 
mikið af manngerðum 
munum utan taflmanns-
ins. Sýning verður á mun-
unum að rannsókn lok-
inni.  

Birna og kollegar hennar urðu 
ekki mát þó að taflmaðurinn 
væri með hjálm og alvæpni því 
stefnt er á að reyna að tryggja 
fjármagn til áframhaldandi rann-
sókna á Siglunesi á næstu árum. 

Gantast var með það á Siglu-
firði að þarna væri landnáms-
maðurinn Þormóður rammi fund-
inn en vísindin gefa ekki mikið 
fyrir þá rómantík. - jse

Taflmaður sem líklegast var skorinn út á 12. eða 13. öld fannst á Siglunesi:

Finna taflmann í fornri verbúð

SKÁK OG MÁT Taflmaðurinn sem hvílt 
hefur öldum saman í sjávarbakkanum 
á Siglunesi.

BIRNA
LÁRUSDÓTTIR

NOREGUR Fylgi Verkamanna-
flokksins í Noregi, flokks Jens 
Stoltenbergs forsætisráðherra, 
hefur aukist um tíu prósentustig 
eftir hryðjuverkaárásirnar í Ósló 
og á Útey. Fylgi annarra flokka 
hefur minnkað samkvæmt skoð-
anakönnun Sunnmørsposten.

Nokkrum dögum fyrir árásirn-
ar var fylgi Verkamannaflokks-
ins 28,1 prósent en eftir árásirn-
ar mældist það 38,7 prósent.

Fylgi Framfaraflokksins fór 
í 17,5 prósent en fylgi Hægri 
flokksins í 21,5 prósent. - ibs

Áhrif árásanna í Noregi:

Stóraukið fylgi 
stjórnarflokks

WASHINGTON, AP Engin lausn var 
í sjónmáli í skuldadeilunni á 
bandaríska þinginu í gær þegar 
John Boehner, oddviti repúblik-
ana, freistaði þess í þriðja skipti 
að koma frumvarpi um hækkun 
skuldaþaksins í gegnum fulltrúa-
deildina.

Boehner hefur gengið illa að ná 
samstöðu um málið meðal sinna 
manna, en frumvarpið er lykil-
áfangi í að ná samkomulagi við 
demókrata í öldungadeildinni og 
Obama forseta.

Náist samkomulag ekki fyrir 
þriðjudag mun það hafa afdrifa-
ríkar afleiðingar fyrir efnahags-
líf um allan heim.  - þj

Deilur á Bandaríkjaþingi:

Skuldamálið 
enn í hnút

SÓMALÍA, AP Bardagar héldu áfram 
á götum Mogadisjú í Sómalíu í 
gær þar sem friðargæslusveitir 
Afríkusambandsins unnu svæði 
af hópum skæruliða. Markmiðið 
er að tryggja að hjálpargögn nái 
til nauðstaddra sem hafa hópast 
til borgarinnar síðustu vikur og 
mánuði vegna hungursneyðar sem 
geisar í suðurhluta landsins.

Forseti Sómalíu, sem situr í 
skjóli Sameinuðu þjóðanna (SÞ) en 
ræður aðeins takmörkuðum hluta 
landsins, biðlaði í gær til alþjóða-
samfélagsins um frekari stuðn-
ing. Stjórnvöld hafi ekki bolmagn 

til að sinna þeim sem eru hjálpar 
þurfi vegna hungursneyðarinnar, 
en SÞ áætla að rúmlega 11 millj-
ónir manna í Austur-Afríku séu 
hjálpar þurfi, þar af 2,2 milljónir 
manna á stríðshrjáðum svæðum 
sem lúta stjórn skæruliðahópsins 
al-Shahab, sem hindra starf sumra 
alþjóðastofnana.

Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna 
(UNICEF) sendi í gær frá sér ákall 
um að hjálp til barna sem eru í 
hættu á svæðinu, verði sett í for-
gang. Íslendingar hafa tekið vel 
við sér og hafa safnast tugir millj-
óna til hjálparstarfsins.  -þj

Barist við sómalska skæruliðahópa til að koma hjálpargögnum til nauðstaddra:

Frekari hjálpar er þörf í Sómalíu

BARIST Á GÖTUM ÚTI Friðargæslu-
liðar Afríkusambandsins börðust við 
skæruliða á götum höfuðborgarinnar 
Mogadisjú í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UMFERÐ Mikill straumur bíla lá 
um Borgarnes í gær. Umferðin óx 
eftir því sem leið á daginn og var 
lögreglan með mikið eftirlit. 

Theodór Kr. Þórðarson, yfir-
lögregluþjónn í Borgarnesi, segir 
strauminn hafa legið mestmegnis 
til norðurs. Umferðin hafi gengið 
stórslysalaust. Eitthvað var um 
akstur undir áhrifum og einnig 
hafði fíkniefnahundurinn Tírí leit-
að í bílum og aftanívögnum. 

„Við erum með Tíra að auki, 
umfram almenna löggæslu og 
hraðaeftirlit, “ segir Theodór. 
„Hann hefur meira en nóg að 
gera.“ - sv

Þung umferð um Borgarnes:

Lögregla með 
mikið eftirlit

MIKIÐ EFTIRLIT LÖGREGLU Yfirlögreglu-
þjónn í Borgarnesi segir umferðina um 
bæinn hafa gengið stórslysalaust fyrir 
sig.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG



Tjaldborð 
og bekkjasett
3899360

12.900,-
14.900,-

*Vörur merktar “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” er lægsta verð sem
 Húsasmiðjan býður á viðkomandi vörum á hverjum tíma. 
Húsasmiðjan leggur sig fram um að bjóða alltaf lágt verð en ábyrgist ekki að 
“Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” sé alltaf lægsta verð á markaðnum.

 LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

Tjald Arizona
4 manna.
Flatarmál án fortjalds 210x240 cm.
Flatarmál með fortjaldi 130+210x240 cm.
Ytra efni: 190T Polyester PU 1500 mm.
Innra efni: Polyamid öndunarefni.
Fiberstangir 8.5 mm.
Þyngd 6.9 kg.
5869200

..

8.900,-
10.900,-

Svefnpoki Ibiza -4°C
Stærð 230x80/50 cm.
Fylling 2x150 gr/m2 Hollow fiber
3000420

3.490,-

TT
ooo
3

49.900,-
56.900,-

Gasgrill Weber Q200
Létt og meðfærilegt gasgrill, frábært 
í ferðalagið eða heimavið.
Postulínglerungshúðuð 
grillgrind úr pottstáli.
Grillflötur: 54x39 cm. 
Einnig er hægt að fá 
tösku og samanbrjótan-
legan hjólavagn
3000259

Gönguskór
m/gartex öndun

Regn/vindjakki
m/öndun
5868031

4.190,-
5.990,-

Regn/vindbuxur
m/öndun
58680312.790,-

3.990,-

9.790,-
13.990,-

Tjald Riga 2
Tveggja manna, 
Stærð 200x140x100 cm.
170T Polyester. PA 450 mm.
Fiberstangir 6.9 mm.
Þyngd 1.7 kg.
3000410

1.990,-
2.990,-

Vindsæng tvíbreið
Stærð 137x191x22 cm
3900933

2.990,-

GARÐPLÖNTUR

50%
afsláttur

Sumarblóm, trjáplöntur,

 fjölærar plöntur, 

runnar, matjurtir ofl.

1.490,-
1.990,-

Svefnpoki Moscow 10/5/-2°C
Stærð 230x80/50 cm.
Fylling 200 gr/m2  Hollow fiber.
3000421

ÓDÝRT Í
ÚTILEGUNA

Kælibox Shiver 30 ltr
Hægt að tengja í 220 og 12V.
Stærð 50x29,7x39,5 cm.
Pláss fyrir tvær 2ja lítra flöskur.
3899281

12.900,-
15.900,-

ÚTIVISTAR-

FATNAÐUR

30-50%
afsláttur

UM HELGINA
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NOREGUR Fjöldi látinna eftir hryðju-
verkin í Noregi er nú 77, eftir að 
einn lést af sárum sínum á spítala. 
Allir aðrir sem liggja á spítala eftir 
hryðjuverkin í Noregi fyrir viku 
eru nú sagðir úr lífshættu. Fimm-
tán eru þó enn taldir alvarlega slas-
aðir. Þá hafa kennsl verið borin á 
alla þá sem létust og engra er leng-
ur saknað. 

Norðmenn minntust þess í gær 
að vika var liðin frá hryðjuverk-
unum sem urðu 77 manns að bana 
í Útey og í miðborg Óslóar. Verka-
mannaflokkurinn stóð fyrir minn-
ingarathöfn um hina látnu og töluðu 
bæði Jens Stoltenberg, forsætisráð-
herra og formaður flokksins, og 
Eskil Pedersen, formaður ungliða-
hreyfingar flokksins, í minningar-
athöfninni. 

„Vika er liðin frá því að illskan 
réðst á okkur,“ sagði Stoltenberg 
við minningarathöfnina. Leið-
togum jafnaðarmannaflokkanna 
á Norðurlöndunum var boðið og 
tók Jóhanna Sigurðardóttir for-
sætisráðherra meðal annars þátt í 
athöfninni. 

Minningarathöfn var einnig 
haldin í einni af moskum Óslóar og 
Stoltenberg hélt einnig ræðu þar. 
Í ræðu sinni lagði hann áherslu á 
sameinaðan Noreg. „Við verðum 
eitt samfélag. Þvert á trúarbrögð, 
uppruna, kyn og stöðu.“ Hann sagði 
að hinir látnu yrðu heiðraðir með 
því að virða trú annarra og leyfa 
fjölbreytninni að blómstra. Fyrstu 
fórnarlömb árásanna voru borin til 
grafar í gær og minntist Stolten-
berg þeirra sérstaklega. Hin átján 
ára gamla Bano Rashid og hinn 

nítján ára Ismail Haji Ahmed voru 
bæði skotin til bana í Útey. 

Breivik var fluttur úr fangelsi 
í yfirheyrslur hjá lögreglu í gær. 
Fram að því hafði hann aðeins 

verið yfirheyrður í sjö klukku-
stundir í síðustu viku. Lögreglan 
sagði margar nýjar upplýsingar 
komnar fram í dagsljósið. 

 thorunn@frettabladid.is

GENGIÐ 29.07.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

221,7715
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

115,73  116,29

188,35  189,27

164,70  165,62

22,106  22,236

21,283  21,409

18,150  18,256

1,4894  1,4982

184,91  186,01

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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DÓMSMÁL Benedikt Pálmason var 
dæmdur í þriggja ára fangelsi í 
Héraðsdómi Reykjaness í gær 
fyrir að hafa flutt inn 3,8 kíló af 
amfetamíni.

Benedikt, sem er 36 ára gamall, 
nýtti sér aðstöðu sína sem háseti 
á flutningaskipinu Goðafossi til 
að koma efnunum til landsins, en 
hann var handtekinn í byrjun júní 
eftir að hann hafði tekið efnin frá 
borði.

Í dómnum segir að við rann-
sókn rannsóknarstofu Háskóla 
Íslands í lyfja- og eiturefnafræði 
hafi komið í ljós að efnið var afar 

sterkt. Samkvæmt upplýsingum 
SÁÁ um götuverð á fíkniefnum 
gæti söluverðmæti efnisins numið 
um nítján milljónum króna.

Benedikt gekkst skýlaust við 
brotunum og var það talið honum 
til málsbóta. Þá þótti dómnum 
sýnt að hann væri burðardýr og 
hefði ekki gerst sekur um refsi-
verða háttsemi áður.

Engu að síður taldi dómurinn 
að ekki væri hægt að líta fram 
hjá  því hve brotið var alvarlegt 
og þótti því ekki ástæða til að 
skilorðsbinda refsinguna að neinu 
leyti.  - þj

Skipverji á Goðafossi dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir amfetamínsmygl:

Söluverð efnisins er um 19 milljónir

GOÐAFOSS Skipverji á Goðafossi var í 
gær dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir 
eiturlyfjasmygl.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Norsk stjórnvöld hafa nú ákveðið að afnema toll af innfluttum rósum í viku-
tíma; frá 26. júlí til 2. ágúst. 
Sigrun Pettersborg, hjá Landbúnaðarstofnun norska ríkisins, segir í samtali 
við ABC Nyheter að aðstæðurnar í landinu og hin gríðarlega eftirspurn eftir 
rósum sé ástæða þess að þessi ákvörðun var tekin. Norsk framleiðsla og 
innflutningur frá tollfrjálsum svæðum anna ekki eftirspurninni eftir rósum. 
Í frétt ABC Nyheter kemur fram að tollur á innfluttum rósum sé venjulega 
um 250 prósent af virði rósarinnar og er hann settur á til að vernda norska 
rósaræktun. 

Afnema tímabundið toll af rósum

Kennsl borin á öll 
fórnarlömb í Noregi
Fyrstu fórnarlömb hryðjuverkanna í Noregi voru jarðsett í gær og minningarat-
hafnir voru haldnar. Tekist hefur að bera kennsl á alla sem létust. Hryðjuverka-
maðurinn var yfirheyrður á nýjan leik í gær. Enn liggja margir sárir á spítölum.

VIÐ MINNINGARATHÖFN Í GÆR Forseti norska þingsins, Dag Terje Andersen, ásamt 
leiðtogum jafnaðarmannaflokka á Norðurlöndunum, Helle Thorning-Schmidt frá 
Danmörku, Haakan Juholt frá Svíþjóð, Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra og 
Mikael Jungner frá Finnlandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NEYTENDAMÁL Í sex fiskbúðum af 
fjórtán sem Neytendastofa gerði 
könnun hjá á höfuðborgarsvæð-
inu reyndist ástand voga ekki 
gott. Í tveimur matvöruverslun-
um af fjórtán reyndist löggilding 
voga ekki vera gild. 

Af þeim nítján matvælafram-
leiðendum sem könnun var gerð 
hjá voru tíu ekki með löggildingu 
á vogunum í lagi. Alls var farið á 
58 staði þar sem vigtun fór fram 
til að skoða vogirnar. Engum við-
urlögum var beitt þar sem brugð-
ist var vel við tilmælum. - ibs

Könnun Neytendastofu:

Ástand búðar-
voga ekki gott

EGYPTALAND, AP Hópur Salafista, 
öfgasinnaðra Múslima, réðst inn 
á Tahir torg í Kaíró í gær þar 
sem tugir þúsunda mótmæltu. 
Sunnan höfuðborgarinnar var 
skotið á bíl sem í voru kristnir 
menn og létust tveir. Ekki er 
vitað hvað byssumanninum gekk 
til en talið er að ódæðisverkið 
hafi tengst mótmælunum á Tahir 
torgi. 

Mótmælin eru talin þau fjöl-
mennustu síðan fyrrverandi for-
seti Egyptalands, Hosni Mub-
arak, hrökklaðist frá völdum. 
Salafistar töluðu fyrir öfgakennd-
um og íhaldssömum lögum islam, 
en umdeildar úthrópanir voru 
bannaðar í mótmælunum. - sv

Múslimar mótmæla í Kaíró:

Fjölmenn mót-
mæli í Kaíró

BRETLAND Breska blaðið The Daily 
Telegraph hefur verið sektað 
vegna ritdóms Lynns Barber 
frá árinu 2008 um bókina Seven 
Days in the Art World sem Sarah 
Thornton skrifaði. 

Það var mat rithöfundarins að 
gagnrýnin væri rætin auk þess 
sem í henni væru margar alvar-
legar villur. Thornton höfðaði 
þess vegna mál og hefur blaðið 
nú verið dæmt til þess að greiða 
henni 65 þúsund pund eða rúmar 
12 milljónir íslenskra króna.

Stjórnendur The Daily Tele-
graph hyggjast áfrýja dómnum. 
Talið er að niðurstaðan verði for-
dæmisgefandi. - ibs

The Daily Telegraph:

Dagblað sektað 
vegna ritdóms

LÖGREGLUMÁL Erlendur maður á 
þrítugsaldri var handtekinn á 
Seyðisfirði í gær. Maðurinn var 
að koma með Norrænu frá Dan-
mörku og var tekinn höndum 
þegar í ljós kom að skilríki hans 
voru fölsuð. Hann segist vera frá 
Palestínu hefur óskað eftir hæli. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á Seyðisfirði ber 
maðurinn sig nokkuð vel. Hann 
verður fluttur suður til Reykja-
víkur við fyrsta tækifæri þar 
sem lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu og Útlendingastofnun 
taka við hælisumsókn hans. - sv

Kom með Norrænu:

Hælisleitandi í 
haldi lögreglu

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.
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20°Á MORGUN 
víða 3-8 m/s, 

hvassara NV- og SA-til

MÁNUDAGUR
víða 5-10 m/s, 

15-20 m/s SA-til   
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Í REGNGALLANN  
Vætusamt V- og S- 
til í dag og skúrir 
víða um land. Víða 
3-8 m/s. Á morgun 
snýst í A-átt og  
hvessir SA- og NV 
til með deginum. 
Væta með köfl um 
S- og A-til og 
víða skúrir. Áfram 
væta S- og A- til á 
mánudag og hvasst 
við SA-ströndina.

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

MÓTMÆLT Á TAHIR TORGI Mótmælin eru 
þau fjölmennustu síðan Hosni Mubarak 
var hrakinn frá völdum.  NORDICPHOTOS/AFP

Margir skátar í Svíþjóð
Hátt í þrjú hundruð íslenskir 
skátar eru staddir á heimsmóti skáta í 
Kristianstad í Svíþjóð. Um 40 þúsund 
skátar frá 160 löndum eru á svæðinu. 
Undirbúningur íslensku skátanna fyrir 
ferðina hefur staðið yfir í tvö ár.

SAMFÉLAGSMÁL

FASTEIGNIR Velta á fasteignamark-
aði á höfuðborgarsvæðinu í síð-
ustu viku var tvöfalt meiri en á 
sama tíma síðasta ár, að því er 
fram kemur í tölum þjóðskrár.

109 kaupsamningum var þing-
lýst frá 22. júlí til og með 28. 
júlí en í fyrra var 54 samningum 
þinglýst á sama tíma.

Heildarvelta í síðustu viku 
var um þrír milljarðar króna 
en sömu viku í fyrra var veltan 
1.400 milljónir.        - þj

Fasteignamarkaðurinn:

Tvöfalt fleiri 
kaupsamingar
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3.000 kr. símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi. Mánaðarleg afborgun greidd

með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort.

6.990 kr. í 18 mán.

3.000 kr. símnotkun á mán.

í 12 mánuði fylgir!

iPhone 4 16 GB*

Staðgreitt svartur: 124.990 kr.

Staðgreitt hvítur: 129.990 kr.

*Hvítur iPhone: 5.000 kr. útborgun.

3.000 kr.símnotkun ámánuði í 12mán. fylgiriPhone 4hjá Nova!

Farðu
alla leið
með iPhone!
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STJÓRNLAGARÁÐ Stjórnlagaráð 
afhenti forseta Alþingis, Ástu 
Ragnheiði Jóhannesdóttur, frum-
varp að nýrri stjórnarskrá í Iðnó 
í gær. Frumvarpið var samþykkt 
einróma á síðasta fundi ráðsins 
á miðvikudag. Leiðarstef stjórn-
lagaráðs voru þrjú: valddreifing, 
gegnsæi og ábyrgð.

Salvör Nordal, formaður stjórn-
lagaráðs, sagði ráðsliða afar stolta 
af verki sínu og því að tekist hefði 
að ljúka starfinu í góðri samvinnu 
hvert við annað og við þjóðina. 
„Við óskum þess að sem mestar 
og ítarlegastar umræður fari nú 
fram um frumvarpið á öllum svið-
um samfélagsins.”

Ásta Ragnheiður þakkaði stjórn-
lagaráði fyrir vel unnin störf og 
sagðist vonast eftir því að í fyll-
ingu tímans fengju Íslendingar 
stjórnarskrá sem þeir væru ekki 
aðeins sáttir við heldur stoltir af.

Alþingi tekur frumvarpið nú til 

umfjöllunar og viðbúið er að það 
taki nokkrum breytingum í með-
ferð þingsins. Í fréttatilkynningu 
segir að ráðsliðar séu einhuga 
um að veita beri landsmönnum 
færi á að greiða atkvæði um nýja 
stjórnar-skrá áður en Alþingi 
afgreiðir frumvarpið endanlega.

Spurð hvort stjórnlagaráð eða 
ráðsliðar myndu tjá sig um þær 
breytingar sem Alþingi kann að 
gera svaraði Salvör: „Við erum 
auðvitað hvert á okkar forsendum 
núna eftir að starfi stjórnlagaráðs 
lýkur og ég efa það ekki að ein-

hverjir einstaklingar munu tjá sig 
um þær breytingar. En við lýsum 
okkur líka reiðubúin til að koma 
að verkinu aftur ef það hafa orðið 
miklar breytingar á okkar tillög-
um.“

Ari Teitsson, varaformaður 
stjórnlagaráðs, sagði frumvarp-
ið góðan grunn að nýrri stjórnar-
skrá. Spurður hvort frumvarpið 
yrði að nýrri stjórnarskrá svar-
aði hann: „Ég held að við séum 
viss um að það sem við höfum nú 
lagt fyrir þjóðina verður notað. 
Við getum kannski ekki fullyrt að 
allar 114 greinarnar verði notað-
ar en ég er alveg sannfærður um 
að mikill meirihluti þeirra verður 
óbreyttur.“

Loks lögðu fulltrúar í stjórn-
lagaráði áherslu á að fólk missti 
ekki sjónar á stóru myndinni. 
Frumvarpið yrði eflaust skoðað og 
gagnrýnt en það þyldi slíka skoð-
un.  magnusl@frettabladid.is

NEYTENDUR Breytt verðskrá fyrir 
Stöð 2, Stöð 2 Sport og Stöð 2 
Sport 2 tekur gildi 3. september 
næstkomandi. Grunnverð áskrift-
ar að Stöð 2 hækkar um 255 kr. 
eða 3,5 prósent. Þá hækkar grunn-
verð áskriftar að Stöð 2 sport og 
Stöð 2 sport 2 um sömu prósentu 
eða 225 kr. Áskriftarverð á Stöð 2 
Fjölvarpi helst hins vegar óbreytt.

Eftir sem áður njóta vildar-
áskrifendur Stöðvar 2 sérstakra 
afsláttarkjara auk ýmissa ann-
arra fríðinda. Sú breyting varð 
á Stöð 2 vild seint á síðasta ári 
að nú tilheyra allir áskrifendur 

vildarkerfi Stöðvar 2 og trygg-
ustu áskrifendurnir, á milli 90 og 
95 prósenta áskrifenda, njóta 5 til 
30 prósenta afsláttar af áskriftar-
verði. 

Á sama tíma var sú nýjung 
kynnt í Stöð 2 Vild að allir áskrif-
endur safna fimm prósentum af 
greiddri áskrift í formi Stöðvar 
2 punkta. Þeir sem njóta bestu 
vildarkjara fá því Stöð 2 frá 5.243 
kr. á mánuði og Stöð 2 Sport og 
Sport 2 frá 4.638 kr. og 4.564 kr. á 
mánuði eftir því hversu mörgum 
stöðvum þeir eru áskrifendur að. 

Afsláttarkjör fyrir vildar-

áskrifendur með tvær og þrjár 
stöðvar breytast lítillega. Nýr 
afsláttur verður 18 prósent fyrir 
vildaráskrifendur með tvær 
stöðvar og 23 prósent afsláttur 
fyrir vildaráskrifendur með þrjár 
stöðvar. Afsláttur fyrir eina stöð 
breytist ekki og verður áfram 
fimm prósent og afsláttur fyrir 
viðskiptavini með fjórar stöðvar 
áfram 30 prósent.

Ástæður verðhækkana má 
meðal annars rekja til almennra 
verðhækkana. Vísitala neyslu-
verðs hefur hækkað um tæp 
fimm prósent frá áramótum.

Áskriftarverð Stöðvar 2 hækkar frá og með 3. september næstkomandi:

Breytingar á verði fram undan

Frumvarp stjórnlaga-
ráðs afhent Alþingi
Stjórnlagaráð afhenti forseta Alþingis frumvarp að nýrri stjórnarskrá í gær. 
Ráðsliðar eru ánægðir með það og vonast eftir ítarlegri umræðu á öllum svið-
um samfélagsins. Frumvarpið tekur eflaust breytingum í meðferð þingsins.

IÐNÓ Í GÆR Það var létt yfir fulltrúum í stjórnlagaráði þegar þeir afhentu forseta Alþingis frumvarp að nýrri stjórnarskrá í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÞÝSKALAND Þýska lögreglan lagði 
fyrr í vikunni hald á byssu, skot-
færi, hnífa, áróðursefni og svarta 
einkennisbúninga hjá samtökum 
öfgasinnaðra hægrimanna sem 
hugðust neyða innflytjendur úr 
landi með valdi.

Um 140 lögreglumenn gerðu 
húsleit á 21 stað í Suður-Þýska-
landi. Alls voru 18 félagar í sam-
tökunum, sem kalla sig Stand-
arte Württemberg, handteknir 
en þeim var sleppt aftur. Hinir 
handteknu voru á aldrinum 17 til 
49 ára. - ibs

Húsleit hjá öfgasamtökum:

Vildu útlend-
inga úr landi

NÁTTÚRA Langisjór og hluti af 
Eldgjá og nágrenni hafa nú verið 
friðlýst og hefur Svandís Svavars-
dóttir umhverfisráðherra gefið út 
reglugerð þar um. Umhverfisráðu-
neytið og sveitarstjórn Skaftár-
hrepps gengu frá samkomulagi 
um gjörðina. Innan þessara svæða 
eru náttúruminjar sem taldar eru 
hafa mikið gildi á heimsvísu. Að 
auki hefur svæðið mikið útivistar-, 
fræðslu- og vísindagildi.

Friðlýsingin er liður í stækk-
un þjóðgarðsins, um 420 ferkíló-
metra, sem er á náttúruverndar-

áætlun 2009 til 
2013. Stækkunin 
tekur til tveggja 
svæða. Annars 
vegar svæðis 
sem kennt er 
við Langasjó 
og Tungnár-
fjöll. Þar er að 
finna víðerni 
og einstakar 
jarðmyndanir 

sem tengjast eldvirkni á löngum 
gossprungum. Meðal þeirra eru 
Grænifjallagarður og Fögrufjöll, 

sem mynduðust við gos undir jökli 
á ísöld. Eldgjá er þar einnig, en 
þar varð mikið hraungos árið 934. 
Langisjór er eitt stærsta ósnortna 
stöðuvatn á hálendi landsins, en það 
er um 25 ferkílómetrar. Stækkunin 
nær einnig til efsta hluta Skaftár 
og Skaftáreldahrauns, norðvestan 
Lakagíga, en þeir eru þegar frið-
lýstir.

Hitt svæðið sem stækkunin 
nær til er efsti hluti Skaftárelda-
hrauns suðaustan Lakagíga. Þar er 
að finna afar sjaldgæfa vistgerð á 
hálendinu. - kóp

Umhverfisráðherra gefur út reglugerð um stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs:

Langisjór og hluti af Eldgjá friðlýst

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

SPÁNN Forsætisráðherra Spánar, 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
hefur boðað til þingkosninga í 
nóvember, fjórum mánuðum fyrr 
en búist var við. Zapatero sagði 
snemmbúnar kosningar gera 
nýrri ríkisstjórn kleift að takast 
á við efnahagsvandamál landsins 
frá og með janúar.

Zapatero sækist ekki eftir 
þriðja kjörtímabilinu sem forsæt-
isráðherra og mun hætta á þingi 
eftir kosningar. Skoðanakannanir 
benda til þess að Sósíalistaflokk-
urinn, flokkur Zapatero, undir 
forystu innanríkisráðherrans, 
Alfredo Perez Rubalcaba, muni 
tapa kosningunum. - mþl

Kosið 20. nóvember:

Boðað til kosn-
inga á Spáni

Á ÚTLEIÐ José Luis Rodríguez Zapatero 
sækist ekki eftir þriðja kjörtímabilinu.

NORDICPHOTOS/AFP

BOLUNGARVÍK Skemmdir voru 
unnar á Grasagarði Vestfjarða 
í Bolungarvík um síðustu helgi. 
Grjót í kringum beð og læk var 
fjarlægt og svo hent út í tjörnina í 
garðinum. 

„Þykir þetta miður því mikil 
vinna hefur verið lögð í garð-
inn til að gera hann sem fal-
legastan,“ segir á vef Náttúru-
stofu Vesturlands. Má fólk sem 
hefur einhverjar upplýsingar um 
skemmdarverkin hafa samband 
við Náttúrustofuna.   - sv

Skemmdarverk á Vesturlandi:

Grasagarðurinn 
skemmdur

Lagt hald á marijúana
Karlmaður á þrítugsaldri var hand-
tekinn í Breiðholti í fyrrakvöld með 
nokkra tugi gramma af marijúana. Í 
tilkynningu frá lögreglu segir að ætla 
megi að fíkniefnin hafi átt að selja nú 
um verslunarmannahelgina.

LÖGREGLUMÁL

Brottfall úr Herjólfi
Töluvert hefur verið um brottfall 
farþega með Herjólfi í ferðum á 
Þjóðhátíð. Í tilkynningu frá Eimskipi 
segir að reiknað sé með að hægt 
verði að bæta við farþegum í ferðir 
Herjólfs um helgina. 

SAMGÖNGUMÁL

Ég held að við séum 
viss um að það 

sem við höfum nú lagt fyrir 
þjóðina verður notað.“

ARI TEITSSON
VARAFORMAÐUR 

STJÓRNLAGARÁÐS

Hefur þú farið á Þjóðhátíð í 
Vestmannaeyjum?
Já 33,3%
Nei 66,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

 Fékkst þú endurgreitt frá skattt-
inum í ár?

Segðu þína skoðun á Vísi.is

KJÖRKASSINN
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Fimmtudaginn 13. september 1894 var frídagur verslunarmanna haldinn hátíðlegur í 
fyrsta sinn. Þá höfðu kaupmenn og verslunarstjórar í Reykjavík boðist til að gefa 
starfsfólki sínu frí þennan dag, en á þeim tíma tíðkaðist ekki að gefa launafólki sérstök 
sumarfrí. Hátíðahöldin fóru vel fram þó veðrið væri ekki sérlega gott. 

mánudaginn með frídegi verslunarmanna.

Íslandsbanki óskar Íslendingum góðrar Verslunarmannahelgar. 
Akið varlega og njótið lífsins.
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1 Hvaða hestamannafélag 
íhugar að leita réttar síns gagnvart 
Kópavogsbæ?

2 Hve mörg sveitarfélög voru 
sektuð fyrir vanskil á ársreikn-
ingum?

3 Hvernig fór leikur KR og Dinamo 
Tbilisi?

SVÖR:

1. Gustur 2. Fimm 3. 1-4 fyrir Tbilisi

Snjallsími á frábæru verði

Kynntu þér málið í næstu verslun 
eða á vodafone.is

Vodafone – með þér í sumar

Verðið á þessum öfluga síma 
er ótrúlegt eða aðeins

22.990 kr. 

Vorum að fá í sölu
nýjan 3G snjallsíma 
frá Vodafone

Vodafone
858 Smart
•  Android 2.2 stýrikerfi
•  2MP myndavél
•  WiFi og GPS

Tekjur og gjöld ríkissjóðs

Tryggingagjöld
Skattar á fjármagnstekjur Virðisaukaskattur

Skattur á alþjóðlega verlsun (1,2%)Tekjur af peningalegum eignum
Annað Vaxtatekjur Vörugjöld Skattar á tekjur og hagnað, einstaklingar

Neyslu- og leyfisgjöld (1,1%) Neyslu- og leyfisskattar (1,7%) Skattar á tekjur og hagnað, lögaðilar Eignaskattar (2,0%)

4,9% 6,1% 13,3% 19,6% 3,8% 6,8% 25,9%9,8%3,7%

Heilbrigðismál Efnahags- og atvinnumál Opinber þjónusta
Menningar-, íþrótta og trúmál

Húsnæðis-, skipulags- og veitumál

Löggæsla, réttargæsla og öryggismál (3,0%) Varnarmál (0,3%) Óregluleg útgjöld

Menntamál Umhverfisvernd (0,8%) Almannatryggingar og velferðarmál

18,8% 19,2% 5,6% 7,9% 9,2% 22,4%10,1%

Gjöld ríkissjóðs 2010

Tekjur ríkissjóðs 2010 Allar tölur teknar úr Ríkisreikningi 2010

BRETLAND, AP Breskur maður, sem 
réðst á fjölmiðlajöfurinn Rupert 
Murdoch með raksápu að vopni 
er Muroch var yfirheyrður af 
breskri þingnefnd, hefur verið 
sakfelldur fyrir árásina. 

Hinn 26 ára gamli Jonathan 
May-Bowles, sem hefur reynt 
fyrir sér sem grínisti, játaði 
greiðlega að hafa smurt raksápu 
á disk og klínt henni á Murdoch. 

Refsing hans verður ákveðin á 
þriðjudag.

Yfirheyrslur yfir Murdoch 
voru sýndar í beinni útsendingu 
á helstu fréttastöðvum heims, og 
vakti árás May-Bowles því heims-
athygli.  - bj

Játaði árás á Rupert Murdoch:

Sakfelldur fyrir 
raksápuárásina

FYRIR DÓMARA Jonathan May-Bowles 
var sakfelldur fyrir raksápuárás, en 
refsing hans verður ákveðin eftir helgi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EFNAHAGSMÁL Heildartekjur ríkis-
sjóðs árið 2010 námu tæpum 479 
milljörðum króna. Gjöldin námu 
tæpum 602 milljörðum króna og 
halli á rekstri ríkissjóðs nam því 
rúmum 123 milljörðum króna. Það 
er 41 milljarði króna meiri halli en 
reiknað hafði verið með.

Líkt og Fréttablaðið hefur 
greint frá skýrist það að mestu 
leyti af aukaframlagi til Íbúða-
lánasjóðs, en það nam 33 millj-
örðum króna.

Þegar ríkisreikningur ársins 
2010 er skoðaður kemur í ljós að 
virðisaukaskattur skilar mestum 

tekjum í ríkissjóð, eða 25,9 pró-
sentum af heildartekjum. Næst-
stærsti tekjuliðurinn er skattar 
á tekjur og hagnað einstaklinga, 
sem nam 19,6 prósentum af 
heildartekjum. Tryggingagjöld 
skiluðu 13,3 prósentum af tekjum 
ríkisins.

Velferðarkerfið er sem fyrr 
stærsti útgjaldaliður ríkisins. 
Þar vega almannatryggingar og 
velferðarmál mest, en til þeirra 
var varið 135,1 milljarði króna á 
árinu 2010, eða 22,4 prósentum af 
öllum heildarútgjöldum. Gjöld til 
almennrar opinberrar þjónustu 

námu 19,2 prósentum af heildar-
útgjöldum.

Afskrifa þurfti skattkröfur um 
5,1 milljarð króna, en ríkissjóður 
greiddi 1,6 milljörðum króna lægri 
fjármagnstekjuskatt en reiknað 
hafði verið með. Það skýris89+t af 
minni lánsfjárþörf og lægri vaxta-
kostnaði með uppgreiðslu lána.

Gjöld til efnahags- og atvinnu-
mála lækkuðu um 8,4 milljarða frá 
árinu 2009, eða um 16,6 prósent 
að raungildi. Þar skipa vegasam-
göngur veigamikinn sess, en einn-
ig greiðslur vegna landbúnaðar og 
flugsamgangna.

Vegasamgöngur koma einnig 
við sögu í gjöldum vegna viðhalds 
og stofnkostnaðar, en þau lækkuðu 
umtalsvert á milli ára eða um 31 
prósent að raungildi. Ríkið varði 
því umtalsvert lægri fjárhæðum 
til framkvæmda á árinu 2010 en 
2009.

Launakostnaður ríkisins lækk-
aði um 5,5 prósent að raungildi, sé 
tekið mið af breytingum á neyslu-
verðsvísitölu. Skýrist það af fækk-
un starfsfólks og færri reiknuðum 
ársverkum, en þeim fækkaði um 
416 á milli ára.

 kolbeinn@frettabladid.is

Lægri gjöld til framkvæmda
Lánsfjárþörf ríkisins var lægri árið 2010 en búist hafði verið við. Framlög til atvinnumála og framvæmda 
lækkuðu frá árinu 2009. Velferðarmálin útgjaldafrekust og virðisaukaskattur skilar mestum tekjum.

SAMFÉLAGSMÁL Guðbjartur Hannes-
son velferðarráðherra mun funda 
með fulltrúum ríkislögmanns í 
næstu viku vegna dóms Héraðs-
dóms Reykjavíkur á fimmtudag 
þar sem ríkið var talið hafa van-
efnt þjónustusamning við Sólheima 
í Grímsnesi með niðurskurði á fjár-
framlögum. Þetta kom fram á Vísi.

Eins og fram hefur komið, komst 
dómurinn að þeirri niðurstöðu að 
með fjögurra prósenta skerðingu 
á framlögum ríkisins fyrir árið 
2009 hafi ríkið farið á  svig við 
þjónustusamninginn sem gilti frá 
árinu 2004 til 2009. 

Var ríkinu gert að greiða tvær 
milljónir króna í málskostnað, en 
ekki var tekið fram hvort ríkið 
þyrfti að endurgreiða fjárhæðina 
sem nam um 11 milljónum króna.

Þá hefur ekki enn verið tilkynnt 
hvort ríkið muni áfrýja dómnum til 
Hæstaréttar.

Í samtali við Fréttablaðið í gær 
sagði Guðmundur Ármann Péturs-
son, framkvæmdastjóri Sólheima, 
að hann vonaðist til þess að málið 
myndi ekki tefjast fram úr hófi þar 
sem það gæti komið niður á þjón-
ustu Sólheima við íbúa svæðisins, 
sem eru 43 að tölu.  - þj

Viðbrögð velferðarráðherra vegna dóms um vanefndir á þjónustusamningi:  

Vill fund vegna Sólheimadóms

FUNDAR UM DÓM Guðbjartur Hannes-
son velferðarráðherra hefur kallað eftir 
fundi með ríkislögmanni vegna dóms 
um málefni Sólheima.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SVÍÞJÓÐ Menntamálaráðherra Sví-
þjóðar, Jan Björklund, vill að allir 
nemendur á efstu stigum grunn-
skólans og allir framhaldsskóla-
nemendur fái að læra kínversku.

Í viðtali við sænska blaðið 
Dagens Industri segir ráðherrann 
að kínverskan sé að verða miklu 
mikilvægari en franska og 
spænska í viðskiptalegu tilliti.

Björklund segir áhuga nem-
enda vera fyrir hendi. Hins vegar 
taki það tíma að ráða kennara. 
Tíu til fimmtán ár geti tekið að 
finna nægan fjölda.  - ibs

Menntamálaráðherra Svía:

Vilja kínversku 
inn í alla skóla

VEISTU SVARIÐ?
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VERÐI ÞÉR AÐ GÓÐU
Hjónin Kristján og Anna rækta kartöfl ur á bænum Forsæti IV í Flóahreppi.

Þar hafa gómsæt og næringarrík jarðepli komið upp úr frjósömum

jarðveginum í meira en hálfa öld. Á þeim tíma hefur margt breyst

en hugvit og tækniframfarir gera þeim hjónum kleift að

sjá að mestu sjálf um bæði sáningu og uppskeru.
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greinar@frettabladid.is
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Stjórnlagaráð hefur lokið 
störfum og hugmyndir að 
nýrri stjórnarskrá litið 
dagsins ljós, sumar nýti-

legar og aðrar ekki eins og geng-
ur. Formlega er málið nú í höndum 
Alþingis, sem ber ábyrgðina, þó að  
ríkisstjórnin ráði för.

Harkalegar deilur hafa staðið um 
málsmeðferðina. Æskilegt er að sú 
forsaga trufli sem minnst fram-
haldið. Forsætisráðherra kaus í 
byrjun ríkisstjórnarsamstarfsins 
vorið 2009 að nota stjórnarskrár-
málið til þess að dýpka ágreining 
við Sjálfstæðisflokkinn. Engar  
ýkjur eru að það heppnaðist vel. 

Nú hefur ríkisstjórnin aftur 

tæk i fær i  t i l 
þess að leita 
sátta og freista 
þess að ná sam-
stöðu á Alþingi 
og úti í þjóð-
félaginu. Engin 
d æm i  mu nu 
vera um að ann-
ars staðar hafi 
heildarendur-
skoðun stjórnar-

skrár lokið án samvinnu við næst-
stærsta flokk þjóðþings. 

Víst er að samstaða næst ekki 
nema ráðandi öfl á Alþingi séu 
reiðubúin að deila áhrifum í þeim 
tilgangi. Ekkert hefur komið fram 

sem bendir til að forsætisráðherra 
hafi hug á að leita leiða til að taka 
málið úr átakafarvegi. Að sama 
skapi liggur ekki fyrir hvort Sjálf-
stæðisflokkurinn er tilbúinn, eftir 
það sem á undan er gengið, að taka 
þátt í samráði á jafnræðisgrund-
velli ef það er í boði. Framsóknar-
flokkurinn hefur til þessa að mestu 
fylgt ríkisstjórninni.

Stærsta spurningin sem lýtur að 
framhaldi stjórnarskrármálsins er 
því hvernig það skuli rætt og unnið 
í næsta áfanga. Tvö ár eru til stefnu 
því að lokaafgreiðsla Alþingis verð-
ur ekki fyrr en síðasta dag kjör-
tímabilsins og ríkisstjórnin virðist 
ekki hafa áform um að stytta það. 

Spurning um næsta áfanga?

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Þó að með öllu sé litið 
fram hjá þeim deilum 
sem stóðu um skipan 
stjórnlagaráðsins gat sá 

skammi tími sem því var ætlað-
ur ekki leitt til þess að fullunnar 
hugmyndir litu ljós við starfslok 
þess. Það væri ósanngjörn krafa. 
Hugmyndirnar verður að meta í 
því ljósi.

Það lýsir vel tímakreppunni 
að fjallað var um lokaskjalið og 
breytingatillögur við það án þess 
að fyrir lægi opinberlega almenn 
greinargerð og skýringar við ein-
stakar greinar. Lokavinna stjórn-
lagaráðsins er því í raun áfangi á 

leið til fullbúinnar tillögu að nýrri 
stjórnarskrá sem Alþingi ber nú 
ábyrgð á að sjái dagsins ljós.

Áður en menn fara að efna til 
þrætubókarumræðu um einstakar 
hugmyndir stjórnlagaráðsins væri 
ekki úr vegi að í næsta áfanga færi 
fram fræðileg úttekt á þeim hug-
myndum sem fyrir liggja. Hver 
sem les þessa áfanganiðurstöðu 
sér að til þess að unnt sé að hefja 
málefnalega umræðu þarf ítarlega 
skoðun á áhrifum einstakra hug-
mynda og samhengi þeirra.

Hér þarf ekki bara lögfræði-
legt mat. Einnig ætti að kalla til 
sérfræðinga á sviði réttarheim-

speki, stjórnmálafræði og hag-
fræði. Erlendir sérfræðingar 
gætu einnig veitt góð ráð. Fjöl-
margar spurningar vakna á þessu 
stigi málsins. Til dæmis má nefna 
spurninguna um það hvort hug-
myndirnar séu líklegar til að hafa 
efnahagsleg áhrif og þá hver. 

Enn er í fersku minni flestra 
þegar forsætisráðherra vildi í vor 
afgreiða ný lög um fiskveiðistjór-
nun áður en Alþingi og almenn-
ingur fengi niðurstöður hagfræð-
inga um efnahagsleg áhrif þeirra. 
Glapræði væri að endurtaka slík-
an leik þegar sjálf stjórnarskráin 
á í hlut.

Fræðileg skoðun

Lítil sem engin almenn 
umræða hefur farið fram 
um ýmsar kjarnaspurn-
ingar varðandi eðli  stjórn-

skipunarreglna. Hvað er markmiðið 
með þeim? Hvar á að draga marka-
línuna milli stjórnskipunarlaga og 
almennra laga? Ráðið hefur sýni-
lega ekki haft aðstöðu til að ígrunda 
af kostgæfni álitaefni af þessu tagi.

Með mikilli fjölgun þjóðar-
atkvæðagreiðslna flytjast verkefni 
í stórum stíl frá Alþingi. Venjulega 
eru fjármunir færðir frá stofnunum 

samhliða verkefnum og starfsmönn-
um fækkað. Því þarf að kalla eftir 
fræðilegri  úttekt á þeirri einkar 
frumlegu hugmynd að hækka sam-
tölu þingmanna og ráðherra  um 
nærri fimmtung um leið og valdsvið 
þeirra og ábyrgð minnkar. 

Þá má nefna að brýn þörf er á 
fræðilegri athugun á sambandi 
stjórnskipulegra stefnuyfirlýsinga 
og lýðræðis. Ein hætta við þær er 
að mikilvægar pólitískar ákvarð-
anir um ríkisútgjöld og skatt-
heimtu færist í raun og veru frá 

lýðræðislega kjörnum fulltrúum til 
dómstóla. Þetta þarf að skoða mun 
nánar út frá réttarheimspekilegum 
og stjórnmálafræðilegum sjónar-
miðum.

Mestu skiptir nú að á þann veg 
verði haldið á málinu í framhald-
inu að á endanum geti Alþingi 
haft sóma af verkinu, sem það ber 
ábyrgð á, þannig að þjóðin megi 
vel við una til langrar framtíðar. 
Stjórnarskráin er ekki hrifningar-
verkefni eða tilfinningamál fyrir 
líðandi stund. 

Eðli stjórnskipunarreglna

S
tjórnlagaráð afhenti í gær forseta Alþingis frumvarp 
sitt að nýrri stjórnarskrá fyrir Ísland. 

Þetta plagg er merkilegt fyrir margra hluta sakir. 
Í fyrsta lagi er hér um að ræða fyrstu frumsömdu 
stjórnarskrá lýðveldisins og myndu nú margir segja 

að tími væri kominn til eftir hartnær 70 ár og tilraunir ýmissa 
nefnda skipuðum valinkunnum 
mönnum til að koma saman 
nýrri stjórnarskrá.

Valddreifing, ábyrgð og 
gegnsæi voru einkunnarorð 
stjórnlagaráðsins og þess sér 
stað í frumvarpinu sem er 
unnið í anda þjóðfundarins 
2010, auk þess sem skýrsla 
rannsóknarnefndar Alþingis 

var meðal þess sem haft var til hliðsjónar í starfi ráðsins.
Tilraunin sem fólst í stjórnlagaþinginu sem svo varð stjórn-

lagaráð er einstæð. Í stjórnlagaráðinu kom saman breiður 
hópur Íslendinga sem áttu sameiginlegan einlægan áhuga á 
lýðræði og þátttöku í að skrifa Íslendingum nýja stjórnarskrá. 
Sumir áttu eitthvert bakland í pólitík, aðrir í ýmiss konar hags-
munasamtökum en margir komu einnig stakir leiks. Hópurinn 
vann svo saman í einingu, skilaði verki sínu á tilsettum tíma, 
plaggi sem hið 25 manna ráð samþykkti einum rómi. Þessir full-
trúar verðskulda þakkir íslensku þjóðarinnar fyrir vel unnin 
störf.

Þorvaldur Gylfason lét þau orð falla þegar frumvarpið var 
afhent Alþingi í gær að um væri að ræða stærsta sigur í lýðræð-
issögu Íslands vegna þess einhugar sem ríkti um það í ráðinu.

Ekki ber þó að skilja þetta samhljóða samþykki á þann veg 
að allir væru alltaf sammála um allt sem þar stendur því 
sannarlega var tekist á um margt á fyrri stigum ferlisins. Hins 
vegar ríkti um það eining í ráðinu að standa sameiginlega að 
því lokaplaggi sem orðið hafði til í lýðræðislegu vinnuferli.

Tillögurnar fara nú til meðferðar Alþingis en þar hefur verið 
skipuð sérstök fastanefnd sem fjallar um stjórnskipunarmál. 
Sömuleiðis hefur ráðið hvatt til þess að efnt verði til víðtækrar 
umræðu í samfélaginu um það frumvarp sem nú liggur fyrir. 

Með starfi sínu hefur stjórnlagaráðið sett fordæmi sem 
margir gætu tekið sér til fyrirmyndar, meðal annars alþingis-
menn og ýmsir aðrir sem láta til sín taka í þjóðmálaumræðunni. 
Stjórnlagaráð hefur vonandi með starfi sínu og umræðuhefð 
lagt grunninn að málefnalegri umræðu um það frumvarp að 
stjórnarskrá sem nú liggur fyrir. Dapurlegt væri í það minnsta 
ef frumvarpið yrði ómálefnalegri hatursumræðu að bráð eins 
og svo margt annað sem rætt er um í íslensku samfélagi. 
Lokamarkmiðið er svo vitanlega það að Íslendingar fagni nýrri 
stjórnarskrá á allra næstu árum, til dæmis þann 17. júní árið 
2014 þegar lýðveldið verður sjötugt.

Málefnaleg og uppbyggileg
umræða um nýja stjórnarskrá:

Valddreifing, 
ábyrgð og gegnsæi
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Grænn vöxtur kemur fram sem 
svar við einhverjum þeim 

alvarlegustu áskorunum sem heim-
urinn glímir við í dag. Nauðsyn-
legar tæknilausnir eru til. Nauð-
synlegt fjármagn er til staðar. 
Sérfræðingar hafa greint áskoran-
irnar og komið fram með fjölmarg-
ar tillögur fyrir þá sem móta eiga 
stefnuna. Þrátt fyrir það skortir 
enn samræmingu og nauðsynleg-
an hraða á umbreytingunum yfir í 
grænt hagkerfi til að koma af stað 
nýju iðnvaxtarskeiði. Hvaða hlekk 
vantar?
Það er margsannað að núverandi 
vaxtarlíkan fyrir hagkerfi heims-
ins er ekki lengur sjálfbært. Á 
sama tíma er umbreytingin í 
grænt hagkerfi hluti af lausninni 
á nokkrum mikilvægustu áskor-
unum heimsins; náttúruauðlindir 
ganga til þurrðar, alheimsfjármála-
kreppa, fátækt og loftslagsbreyt-
ingar. Ef farið er rétt að getur þessi 
umbreyting – oft nefnd græna iðn-
byltingin – komið af stað nýrri hag-
vaxtarbylgju, á sama hátt og upp-
lýsingabyltingin gerði og þannig 
tryggt langtíma hagvöxt, þ.m.t. 
þróun nýrra hagkerfa og vöxt í þró-
unarlöndunum, um leið og dregið er 
úr hættu vegna loftslagsbreytinga.
Hins vegar er hvorki hægt að 
treysta eingöngu á markaðsöfl né 
alþjóða stjórnkerfi til að ýta  þess-
um umbreytingum úr vör. Mark-
aðir munu að lokum stjórnast af 
skorti á auðlindum í heiminum, en 
þá hafa jafnframt hinar eyðileggj-

andi loftslagsbreytingar orðið alls-
ráðandi og grafið undan grundvell-
inum fyrir framtíðarvexti. Sama 
vandamál með hægagangi í þróun 
mála virðist því miður gilda í aukn-
um mæli, varðandi milliríkjasamn-
inga.
Alþjóðasamfélagið þarf á nýsköp-
un að halda til að finna lausnir á  
alþjóðlegum áskorunum. Við sjáum 
nú þegar dæmi um það á öðrum 
sviðum; GAVI er dæmi um mjög 
árangursríka samvinnu opinberra 
aðila og einkaaðila, sem hefur 
tryggt bólusetningu fyrir milljónir 
barna um allan heim. Á sviði græns 
vaxtar eru ný félög af ýmsum toga 
í auknum mæli að líta dagsins ljós 
með samvinnu opinberra aðila og 
einkaaðila. Þetta eru góðar frétt-

ir: Hagkerfið verður ekki grænna 
án nýsköpunar og töluverðrar 
fjárfestingar einkaaðila. Einung-
is stjórnvöld hafa vald og umboð 
til að knýja fram bindandi reglur 
til þess að efla og hraða grænum 
vexti. Sköpun á skilvirku hreyfan-
legu sambandi milli opinbera geir-
ans og einkaaðila er þess vegna lyk-
illinn að styrkingu metnaðargjarns 
græns vaxtar.
Samt sem áður er spurningunni 
enn ósvarað varðandi það, hvernig 
hægt sé að tryggja að slíkt frum-
kvæði opinberra aðila og einkageir-
ans verði meira en árangurslausar 
tilraunir.

Dönsk stjórnvöld ásamt stjórnvöld-
um í Kóreu horfast í augu við þess-
ar áskoranir með því að hleypa af 
stokkunum alþjóðlegu samstarfi 
einka- og opinberra aðila á sviði 
græns vaxtar, alþjóðlegri ráð-
stefnu um grænan vöxt (The Global 
Green Growth Forum 3GF). Hug-
myndin að baki þessari ráðstefnu 
er jafn einföld og hún er árang-
ursrík: Allir hlutaðeigandi aðilar 
eru leiddir saman til þess að efla 
umfangsmikið framtak opinberra 
aðila og einkaaðila til að flýta fyrir 
umbreytingunni yfir í grænt hag-
kerfi. 3GF mun gera það að tillögu 
sinni að prófað verði nýtt alþjóð-
legt líkan fyrir grænan vöxt. Verð-
ur það í formi samráðsvettvangs 
margra aðila með náinni samvinnu 
fyrirtækja, sérfræðinga og opin-
berra stofnana. Hið sameiginlega 
markmið er grænn vöxtur.
Á hverju ári frá og með 2011 mun 
3GF í Kaupmannahöfn leiða saman 
leiðtoga rótgróinna og nýstofnaðra 
samvinnufélaga opinberra aðila og 
einkaaðila í mismunandi vaxtar-
geirum innan græns vaxtar. Verð-
ur þar komið á tengslum við aðra 
pólitíska leiðtoga og stjórnendur 
fyrirtækjasamsteypa. Gerum við 
þetta með tvö markmið í huga: 1) 
Til að auka samhæfingu, lærdóm 
og innblástur frá frumkvöðlum 
og 2) Til að styrkja tengslin við 
alþjóðlegt stefnumótunarferli og 
setningu reglugerða, er tryggi að 
þessi stefnumótun fái nauðsynleg-
ar upplýsingar frá þeim sem best 
til þekkja varðandi þær sérstöku 
hindranir, sem gætu staðið í vegi 
fyrir grænum vexti og hvernig 
unnt verður að yfirstíga þær. Sam-
tímis sem þessi rammaáætlun er 
sköpuð stefnir 3GF að því að koma 
á ákveðinni byltingu í stefnumótun 
á hefðbundnari alþjóðlegum samn-

ingavettvangi, svo sem G20, Rio 
+20, COP-ferlinum o.s.frv.
Þar sem opinberir aðilar og einka-
aðilar eiga að hluta til sameigin-
legra hagsmuna að gæta í græn-
um vexti er hægt að benda á nýja 
möguleika og leiðir til samvinnu. 
Mögulegur árangur er ótakmark-
aður. Skyldu dönsk stjórnvöld hafa 
fundið réttu leiðina til þess að ná 
saman fyrirtækjum og stjórnvöld-
um til greiningar, ekki einungis á 
hindrunum heldur einnig á lausn-
um, þannig að endurnýjað vægi 
grænnar umbreytingar geti orðið 
að veruleika. Þetta gæti örvað 
atvinnulíf, aukið almennan hag-
vöxt og velmegun fyrir okkur og 
komandi kynslóðir.
Stofnaðilar 3GF eru stjórnvöld 
í Danmörku, Suður-Kóreu og 
Mexíkó, alþjóðleg fyrirtæki s.s. 
ABB, BYD Group, Danfoss, Gene-
ral Electric, Hyundai Motors, 
McKinsey & Company, Novozy-
mes, Samsung, Siemens og Vestas, 
auk alþjóðlegra samtaka s.s. OECD, 
the International Energy Agency 
(IEA), UN Global Compact, Inter-
national Finance Corporation (IFC) 
og the Climate Policy Initiative. 
3GF er þróað í samvinnu við Glo-
bal Green Growth. Fyrsta ráðstefn-
an verður haldin í Kaupmanna-
höfn 11.-12. október 2011, þar sem 
tvö hundruð af áhrifamestu aðilum 
heimsins, skuldbundnir til að koma 
grænu vaxtaráætluninni á fram-
færi, munu hittast til að ræða leið-
ir til að koma af stað og efla græn 
vaxtartækifæri á sviði flutninga 
og orku.
Grænn vöxtur merkir að komið 
verður á hagvexti og þróun sem 
samtímis tryggir sjálfbæra þróun 
náttúruauðlinda, er áfram mun sjá 
okkur fyrir þeirri þjónustu sem 
velferð okkar byggir á (OECD).

Alþjóðasam-
félagið þarf á 

nýsköpun að halda til að 
finna lausnir á alþjóð-
legum áskorunum.
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á íslenskum markaði með áratugareynslu eignastýringu. 
 
Einkabankaþjónusta
Viðskiptavinum sem gera ríkar kröfur býðst þjónusta 
sem er sniðin að þeirra þörfum. Viðskiptastjóri annast 
stýringu eignasafns og veitir margvíslega ráðgjöf.

Eigna- og lífeyrisþjónusta
Hefðbundin ávöxtun, sparnaður í áskrift, stakar 
fjárfestingar og lífeyrissparnaður með aðstoð 
sérfræðinga okkar.
  
Netbanki
Aðgangur að einu breiðasta sjóðaúrvali landsins fyrir þá 
sem vilja stýra eignasafni sínu sjálfir.

Fáðu nánari upplýsingar á www.vib.is eða pantaðu viðtal 
við ráðgjafa í síma 440 4900.
 

VÍB veitir sparifjáreig-
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12.950

6.995 SPARIÐ

5.955

60

10 PÖR

1.695

13%
AFSLÁTTUR



TUNGUSÓFI

FULLT VERÐ:

69.950

49.950 SPARIÐ

20.000

FULLT VERÐ:

39.950

29.950SPARIÐ

10.000
FULLT VERÐ:

24.950

14.950

SPARIÐ

10.000

FULLT VERÐ:

7.995

5.995SPARIÐ

2.000

SKÓHILLA

1.995,-

NÁTTBORÐ

VERÐ ÁÐUR:

4.995

3.995,-

SPARIÐ

1.000

10 STK. 

499

57 LÍTRA

PLASTKASSI

2.495

57 LÍTRA

PLASTKASSI

1.795

VERÐ FRÁ:

3.995

VENJULEGT 

VERÐ: 12.995

6.995

20%
AFSLÁTTUR

SPARIÐ

6.000
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á, lagið er komið á toppinn 
á vinsældalista Rásar 2. En 
það er alls ekki vegna þess 
að ég er starfsmaður RÚV. 
Ég hef verið í sumarfríi 
undanfarið og það er engin 
spilling í gangi,“ segir tón-
listar- og hljóðmaðurinn 

Davíð Berndsen og hlær þegar 
hann er spurður út í vinsældir lags-
ins Úlfur úlfur, sem hefur hljómað 
ótt og títt á öldum ljósvakans síðan 
það kom út í byrjun mánaðarins.

Davíð, sem alla jafna gengur 
undir listamannsnafninu Berndsen, 
flytur lagið ásamt sjálfum Bubba 
Morthens. Hann segir tildrög sam-
starfsins hafa verið stöðugt grín 
Ólafs Páls Gunnarssonar, sam-
starfsmanns tónlistarmannanna 
tveggja á Rás 2.

„Ég starfa sem hljóðmaður á Rás 
2 og vann mikið með Bubba í Færi-
bandsþáttunum hans. Óli Palli var 
alltaf að djóka með að við þyrftum 
að gera lag saman, en ég tók það 
aldrei alvarlega fyrr en Bubbi fór 
að taka undir þessar óskir. Þá var 
ég að sjálfsögðu til í tuskið. Upp-
haflega hugmyndin mín var sú að 
texti lagsins gengi út á að ég væri 
ungur drengur að biðja Bubba, 
sjálfan kónginn, um ráð. Í viðlag-
inu syngi hann eitthvað á borð við 
„Hlustaðu á mig, ég er kóngurinn“ 
og í myndbandinu yrðum við að 
boxa. Ég í bleikum samfestingi og 
hann að kýla mig í klessu. Bubbi 
var ekki nógu hrifinn af þeirri hug-
mynd og sagði: „Nei, nei, Davíð, ég 
er ekki kóngur. Ég er úlfur.“ Þann-
ig datt mér titillinn í hug og hitt 
fylgdi í kjölfarið, með góðri hjálp 
frá Bubba,“ útskýrir Davíð. 

Kallaður „blóðgaurinn“ úti á götu
Lagið vinsæla með Berndsen og 
Bubba flokkast undir melódískt og 
hljóðgervladrifið eitíspopp eins og 
Davíðs hefur verið siður frá því að 
hann vakti fyrst verulega athygli 
sumarið 2009 með stuðlaginu 
Supertime. Fleiri vinsæl lög fylgdu 
í kjölfarið á borð við Young Boy og 

Lover in the Dark, sem er titillag 
einu sólóskífu hans til þessa sem 
kom út fyrir jólin 2009. 

Ekki minni athygli vöktu tón-
listarmyndböndin sem gerð voru 
við þessi lög, en þau þóttu sér-
lega frumleg og vel heppnuð þrátt 
fyrir að hafa verið gerð fyrir lítið 
fé. Einkum ferðaðist myndbandið 
við fyrstnefnda lagið, Supertime, 
víða um veraldarvefinn en í því 
var áherslan lögð á bílslys með til-
heyrandi blóði og óhugnaði. 

Davíð segir það hafa verið 
ákveðna áhættu að senda frá sér 

svo umdeilt myndband, en sú 
áhætta hafi gengið upp. „Ég var 
kallaður „blóðgaurinn“ af ókunn-
ugu fólki úti á götu, sem mér fannst 
hálf leiðinlegt, en svo kom bara í 
ljós að svona umtal er ótrúlega góð 
leið til að vekja athygli á því sem 
þú ert að gera. Enn þann dag í dag 
skoða fimm hundruð manns á dag 
myndbandið á YouTube, fólk frá 
Kenía, Indlandi og hvaðanæva að, 
og það er gaman að því.“

Úlfur úlfur er ekki fyrsta lag 
Davíðs sem kemst á topp vin-
sældalista því á síðasta ári náði 
hann þeim áfanga ásamt söngkon-
unni Þórunni Antoníu Magnúsdótt-
ir með laginu For Your Love. Þau 
hafa undanfarið unnið saman að 
gerð breiðskífu sem kemur út undir 
nafni Þórunnar Antoníu í haust. 

„Ég hef góða tilfinningu fyrir 
þeirri plötu. Þórunn Antonía er vel 
tengd í tónlistarbransanum og við 
komum líklega til með að fylgja 
plötunni eftir með tónleikahaldi 
erlendis. Það er líka fyndinn munur 
á okkur tveimur, hún svona ljós-
hærð og sæt á meðan ég er rauð-

hærður, með skegg og dálítið þybb-
inn. En þetta virkar,“ segir Davíð.

Mikill Vesturbæingur í sér
Davíð fæddist í miðjum blóma tón-
listartímabilsins sem hann dáir 
svo mjög, árið 1985, á Akureyri en 
fluttist nokkurra mánaða gamall 
í Vesturbæ Reykjavíkur þar sem 
hann hefur að mestu búið síðan. 
Hann gengst fúslega við því að vera 
mikill Vesturbæingur í sér og þar-
afleiðandi harður KR-ingur eins og 
gengur og gerist á þeim slóðum.

„Það er í rauninni alveg bráð-

fyndið hvað Vesturbæingar eru 
brjálaðir KR-ingar. Þegar ég bjó á 
Lynghaga átti ég nágranna sem sá 
mig eitt sinn spranga um hverfið 
í Inter Milan-treyju. Daginn eftir 
bankaði hann upp á hjá mér, rétti 
mér KR-treyju sem hann hafði 
keypt og skipaði mér að klæðast 
henni hér eftir. Ég hlýddi honum 
auðvitað,“ rifjar Davíð upp.

Hann æfði körfuknattleik með 
KR um tíma en smitaðist af tón-
listarbakteríunni um sextán ára 
aldurinn. Til að byrja með hreifst 
hann aðallega af gítarrokki sveita 
á borð við Guns‘n Roses og Black 
Sabbath, en síðar fór hann að veita 
eitís-tónlistinni meiri athygli.

Dálæti sitt á nýrómantík níunda 
áratugarins rekur Davíð bæði til 
laga úr hjólabrettakvikmyndum, 
sem hann tók upp á kassettur og 
spilaði í vasadiskói meðan hann 
brettaðist um götur bæjarins, en 
líka til tónlistarsmekks föður síns.

„Pabbi hlustaði eingöngu á eitís-
tónlist, Duran Duran, OMD, Sál-
ina, Greifana og fleiri bönd, og 
gerði það meira að segja ennþá árið 

1995,“ segir hann og skellir upp úr. 
„Ég er sérstaklega hrifinn af OMD. 
Einhverjir hafa líkt röddinni minni 
við söngvara þeirrar sveitar, Andy 
McCluskey, sem er ekki verra.“

Þegar Davíð kynntist Sveinbirni 
Thorarensen vini sínum, sem einn-
ig er þekktur sem Hermigervill, 
í námi til hljóðmanns í Hollandi 
komust þeir að því að ekki einasta 
héldu þeir báðir mikið upp á eitís-
tónlist heldur heita mæður þeirra 
beggja því viðeigandi nafni Eydís. 
Berndsen og Hermigervill hafa 
unnið mikið og náið saman síðan.

Þýska stálið í skipulagningunni
Eins og áður sagði hefur Davíð 
haft í nægu í snúast að undanförnu 
í samstarfi við aðra listamenn. 
Ýmislegt stendur þó til varðandi 
sólóferilinn, þar sem platan Lover 
in the Dark frá 2009 verður gefin út 
á ný og dreift um Evrópu í nóvemb-
er með tilheyrandi tónleikahaldi í 
Hollandi, Frakklandi, Bretlandi og 
fleiri löndum.

„Ég hef aldrei spilað í útlönd-
um áður. Við höfum oft fengið til-
boð um tónleika en það er erfitt og 
dýrt að ráðast í slíkt, sérstaklega 
þegar ég var með sjö manna band 
með mér. Núna erum við fjórir og 
því allt viðráðanlegra,“ segir Davíð 
og bætir við að hann hafi nýlega 
skrifað undir samning við þýska 
umboðsmenn sem einnig hafa 
íslensku rokksveitina Who Knew á 
sínum snærum.

„Ég veit að við komum til með 
að hita upp fyrir Who Knew á ein-
hverjum tónleikum, en annars sjá 
umboðsmennirnir alveg um alla 
skipulagningu. Fátt er betra en 
þýska stálið í þeim efnum. Þeir 

hafa ýmsar skemmtilegar hug-
myndir til að vekja athygli á okkur. 
Til dæmis að við dúkkum upp á 
lestarstöðvum klukkan þrjú á næt-
urnar og höldum tónleika og fleira 
í þeim dúr,“ segir Davíð.

„Eðlilega vilja umboðsmennirn-
ir núna leggja höfuðáherslu á að 
kynna Lover in the Dark, en mig 
klæjar í fingurna að vinna að nýju 
efni og vona að ég geti gefið út nýja 
plötu hérna heima á næsta ári. Ég 
er kominn með helling af flottum 
lögum og það verður heljarinnar 
eitíssprengja.“

Vill baka með gömlum konum
Tónlistarmaðurinn hyggur þó á 
landvinninga í fleiri en einum 
skilningi því senn flyst hann á suð-
rænar slóðir, til borgarinnar Porto 
í Portúgal, þar sem kærastan hans 
mun leggja stund á nám í arkitekt-
úr í eitt ár.

„Ég hlakka til að prófa eitthvað 
nýtt og þarf að „step up my portú-
galska,“ eins og maðurinn sagði. 
Ef allt klikkar með músíkina fer 
ég bara í húsmæðraskóla í Portú-
gal. Mig langar voðalega mikið að 
baka og elda með gömlum konum. 
Það er einhver stemning í því sem 
mér líkar. Ég var að horfa á þátt 
af Desperate Housewives um dag-
inn og hugsaði þá með mér að ég 
þyrfti að læra þetta almennilega. 
Ég fann uppskriftabók hjá mömmu 
og finnst mjög spennandi að fræð-
ast um matarsóda, hvort það sé salt 
í súkkulaði og slíkt,“ segir Davíð.

Hann á sér einnig þann draum 
að semja framlag síns tilvonandi 
dvalarstaðar í Söngvakeppni evr-
ópskra sjónvarpsstöðva. 

„Portúgölsku lögin í Eurovisi-
on hafa lengi verið mjög léleg. Ég 
sé fyrir mér að finna rétta fólkið 
í bransanum úti og mala keppnina 
með svaka hljóðgervlapoppi. Ég 
sendi reyndar Supertime í undan-
keppnina hérna heima um árið en 
það komst ekki áfram. Hefði ég 
fengið Pál Óskar til að syngja það 
hefði það eflaust getað náð langt.“

Portúgölsku lögin í Eurovision hafa lengi verið mjög léleg. 
Ég sé fyrir mér að finna rétta fólkið í bransanum þar úti 
og mala keppnina með svaka hljóðgervlapoppi.

Kallaður „blóðgaurinn“ á götu
Tónlistarmaðurinn Davíð Berndsen syngur eitt vinsælasta lag landsins, Úlfur úlfur, ásamt Bubba Morthens. Hann sagði 
Kjartani Guðmundssyni frá samstarfinu, umdeildu myndbandi, ást sinni á „eitís“ og tilvonandi búferlaflutningum til Portúgals.

Á LEIÐ Í SÓLINA Davíð Berndsen hefur unnið sem hljóðmaður hjá RÚV í fjögur ár en lætur af því starfi í haust þegar hann flyst til Portúgal ásamt unnustu sinni. Sólóskífa hans frá 2009, Lover in the Dark, kemur út í 
Evrópu í nóvember. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



TILKYNNING FRÁ BÓNUS
AFGREIÐSLUTÍMI 
NÆSTU FJÓRA DAGA Í BÓNUS
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2:00-18:00 

MÁNUDAGUR ALLAR BÓNUS 
VERSLANIR LOKAÐAR Á FRÍDEGI 

VERSLUNARMANNA.
11:00-18:30
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úmri viku eftir mann-
skæðustu árás á Noreg 
og Norðurlöndin öll 
síðan í seinni heim-
styrjöldinni eru lands-

menn smám saman að ná áttum. 
Borin hafa verið kennsl á öll fórn-
arlömb hryðjuverkanna tveggja í 
Útey og í Ósló og þeir sem slösuðust 
eru úr lífshættu. Þó enn sé mikil 
vinna eftir við að koma miðborg 
Óslóar og eyjunni Útey í samt lag 
lofaði formaður ungliðahreyfingar 
Verkamannaflokksins því í gær að 
sumarbúðir yrðu haldnar í eyjunni 
á ný næsta sumar. 

Þegar fréttir bárust af sprengju-
árás við stjórnarbyggingar í Ósló 
leið ekki á löngu þar til farið var að 
velta því upp hver gæti staðið á bak 
við árásina. Noregur er jú friðsæl 
þjóð en hefur undanfarið tekið þátt 
í hernaðaraðgerðum í bæði Afgan-
istan og Líbíu. Nánast strax bár-
ust böndin að herskáum múslim-
um, en slík samtök hafa vissulega 
hótað hryðjuverkaárásum í Evrópu 
á undanförnum árum. Ein samtök 
lýstu tilræðinu meira að segja á 
hendur sér og sögðu ástæðu þess 
að ráðist væri á Noreg þátttöku 
þeirra í stríðinu í Afganistan og 
birting skopteikninga af Múhameð 
spámanni. 

Þegar fréttist svo af því að skot-
árás ætti sér stað á eyjunni Útey, 
þar sem hundruð ungmenna voru 

saman komin, var ekki ljóst hvort 
um tengingu væri að ræða milli 
árásanna tveggja. Upplýsingar 
tóku að berast frá ungmennum Í 
Útey í gegnum samskiptasíður eins 
og Twitter og Facebook og fljótlega 
bárust fréttir af því að árásarmað-
urinn í eyjunni væri hávaxinn, ljós-
hærður og norrænn í útliti. Þá var 
orðið erfiðara að álykta að um verk 
múslimskra öfgamanna væri að 
ræða. Að auki voru árásirnar ólík-
ar því sem alþjóðleg hryðjuverka-
samtök leggja í vana sinn. Þegar 
Anders Behring Breivik hafði verið 
handtekinn og nafngreindur komu 
fram fréttir um að hryðjuverk hans 
hefðu verið árás á stjórnkerfið í 
Noregi fremur en nokkuð annað. 

Fjöldi látinna var á reiki í nokkra 
daga. Að kvöldi 22. júlí hafði aðeins 
verið staðfest að tíu hefðu lát-
ist, þó varað væri við því að talan 
myndi hækka. Aðfaranótt laugar-
dags hækkaði hún verulega þegar 
sagt var að meira en níutíu manns 
hefðu orðið fórnarlömb hryðju-
verkamannsins norska. Sú tala átti 
þó eftir að lækka á ný og nú hefur 
verið staðfest að 77 manns eru látn-
ir. 

Breivik hafði sent frá sér 1.500 
blaðsíðna stefnuyfirlýsingu sem 
leiddi í ljós að hann væri hægri-
öfgamaður, mótfallinn stefnu 
stjórnvalda í innflytjendamálum. 
Þess vegna réðst hann á Verka-

mannaflokkinn. Hann segist vera í 
stríði og sé að reyna að bjarga Evr-
ópu frá múslimskum yfirráðum. 
Spurningar hafa í kjölfarið vaknað 
um það hvort stjórnvöld í Evrópu-
ríkjum hafi lagt of mikla áherslu á 
að uppræta öfgamúslima síðan 11. 
september 2001 og vanrækt hætt-
una sem stafi af hægriöfgum. Því 
hefur verið vísað á bug og tölur frá 
Europol virðast styðja það. Þrátt 
fyrir að stjórnmálaflokkum sem 
vilja ströng innflytjendalög og eru 
á móti fjölmenningu hafi vaxið 
fiskur um hrygg hefur hryðjuverk-
um öfgahægrimanna ekki fjölgað 
og ofbeldið hefur ekki verið mjög 
mikið. Árið 2009 voru fjórar árásir 

reyndar eða framkvæmdar, allar í 
Ungverjalandi. 

Lögregluyfirvöld telja því ekki 
að mikil eða bráð hætta stafi af 
tengslanetum öfgahægrimanna. 
Hættan sé meiri af einyrkjum eins 
og Breivik. Hann virðist ekki hafa 
sagt neinum af áformum sínum 
og gat unnið að þeim óáreittur. Ef 
hann hefði verið hluti af stærra 
tengslaneti væru væntanlega vís-
bendingar um það í tölvu hans, sem 
lögreglan hefur rannsakað. Því ótt-
ast evrópsk lögregluyfirvöld frek-
ar að hermiárásir verði framdar, 
en innanríkisráðherrar Evrópu-
sambandsríkjanna ætla að hittast 
í september til þess að ræða við-
brögð og framhaldið vegna árás-
anna. 

Viðbrögð Norðmanna við voða-
verkum Anders Behring Breivik 
hafa vakið mikla athygli víðs vegar 
um heiminn. Þeir hafa sýnt mikla 
samstöðu og frá upphafi hefur við-
kvæðið verið að hatursfullum árás-
um af þessu tagi skuli svarað með 
kærleika. Jens Stoltenberg forsæt-
isráðherra sagði strax síðastlið-
inn föstudag að ekki yrði vegið að 
grunnstoðum lýðræðisins í Noregi 
með þessum hætti. „Sprengjuárás 
mun ekki þagga niður í okkur. Skot-
árás mun ekki þagga niður í okkur,“ 
sagði hann. Aðrir stjórnmálamenn 
og konungsfjölskyldan hafa tekið 
í svipaðan streng og almenning-
ur í Noregi sömuleiðis. Stuðnings-
síður hafa meira að segja verið 
stofnaðar fyrir fjölskyldu hryðju-
verkamannsins og verjanda hans. 
Norðmenn virðast flestir hafa tekið 
stúlku úr ungliðahreyfingunni á 
orðinu: „Ef einn maður getur alið 
með sér svo mikið hatur, hugsið 
ykkur þá hversu mikinn kærleik 
við getum sýnt öll saman.“

TILBOÐIN

GILDA TIL

2. ÁGÚST!

TILBOÐ!HELGAR-

SPIZY skammel. Bleikt, gult eða orange.

3.990
FULLT  VERÐ: 6.990

99.990
FULLT VERÐ: 199.990

INDIANA 2 sæta sófi, 
svart leður. B:167 D:90 H:44/82 cm.

NÚNA

50%
AFSLÁTTUR

139.990
FULLT VERÐ: 179.990

BOSTON tungusófi, svart áklæði. 
B:244 D:89/160 H:70 cm. 
Fæst með vinstri eða hægri tungu.

FRÁBÆRT 
VERÐ!

SAMBA sólbekkur, ál/lime eða fjólublár.

17.990
FULLT VERÐ: 29.990

NÚNA

40%
AFSLÁTTUR

NÚNA

40%
AFSLÁTTUR

Bíldshöfða 20  Reykjavík  sími 585 7200 

Lokað á mánudag, opnum aftur á þriðjudag
Laugardag 12-18OPIÐ:

59.990
FULLT  VERÐ: 99.980

NEO sjónvarpsborð, háglans hvítt. 
B:160 D:60 H:40 cm .

NÚNA

40%
AFSLÁTTUR

69.990
FULLT  VERÐ: 89.990

SVEN hægindastóll 
með innbyggðum skemli. Grátt áklæði. 
B:62 D:70 H:105 cm.

NÚNA

20.000
AFSLÁTTUR

890
FULLT  VERÐ: 1.190

KJ skálar, D:13 cm. Glærar. 4 stk.

Forsætisráðherra Noregs hefur öðrum fremur verið í sviðs-
ljósinu í kjölfar hryðjuverkanna. Hann hefur aldrei verið 
vinsælli og hefur hlotið mikið lof fyrir framgöngu sína. 
Viðbrögð hans allt frá byrjun hafa vakið athygli. 

Stoltenberg var fyrst kjörinn á norska stórþingið fyrir 
Verkamannaflokkinn árið 1993. Hann varð iðnaðarráð-
herra í ríkisstjórn Gro Harlem Brundtland 1993 til 1996. 
Þegar Brundtland sagði af sér árið 1996 og Thorbjörn 
Jagland tók við forystu Verkamannaflokksins og for-
sætisráðuneytinu varð Stoltenberg fjármálaráðherra. 
Ríkisstjórnin sagði af sér í október 1997 og Verkamanna-
flokkurinn var í stjórnarandstöðu þar til í mars árið 2000. 
Þá tók Stoltenberg í fyrsta sinn við embætti forsætis-
ráðherra Noregs, þrátt fyrir að vera þá varaformaður flokks 
síns. Flokknum gekk illa í þingkosningum ári síðar og 
Stoltenberg fór í framhaldinu gegn Jagland í formanns-
kjöri í Verkamannaflokknum. Jagland hætti við framboð 
áður en til atkvæðagreiðslu kom. Stoltenberg hefur verið 
leiðtogi flokksins frá árinu 2002, myndaði ríkisstjórn með 
Sósíalistaflokknum og Miðjuflokknum árið 2005 og hefur 
verið forsætisráðherra síðan. 

Um miðja síðustu viku gerði dagblaðið Verdens gang 
skoðanakönnun meðal Norðmanna sem leiddi í ljós að 
94 prósent aðspurðra sögðust ánægð með störf forsætis-

ráðherrans. Hann segir það eðlilegt að hann hafi blandað 
saman hlutverki sínu sem forsætisráðherra og því að vera 
þátttakandi í sorginni, við að sýna að Norðmenn séu þjóð 
sem stendur saman. Hann þekkti marga sem létu lífið, 
enda hefur hann farið í Útey á hverju ári frá árinu 1974. 
„En þetta snýst ekki um mig, heldur um þá sem létu lífið 
í stjórnarhverfinu og í Útey, og um þá sem eru alvarlega 
særðir og á spítala. Þetta snýst um alla þá sem voru á 
staðnum og hafa upplifað nokkuð sem enginn á að þurfa 
að upplifa.“ 

Stoltenberg aldrei verið vinsælli 

Norðmenn vekja aðdáun
Skömmu eftir að sprengja sprakk í miðborg Óslóar höfðu herskáir múslimar verið útmálaðir sökudólg-
ar þó annað hafi fljótt komið á daginn. Norðmenn sögðust frá upphafi ætla að svara með kærleika og 
opnara og lýðræðislegra samfélagi. Þórunn Elísabet Bogadóttir skoðaði atburði vikunnar í Noregi. 

Talið er að um þúsund verslanir og önnur þjónustufyrirtæki hafi skemmst 
í sprengingunni í Ósló fyrir viku. Mörg fyrirtækjanna eru á svæði sem lög-
reglan lokaði af eftir árásirnar og hafa því verið lokuð. Nokkrar verslanir 
hafa reynt að bregðast við með því að selja skemmdar vörur á lægra verði. 
Stjórnarbyggingar eins og skrifstofur forsætisráðherra og olíumálaráðherra 
eru mikið skemmdar og hefur starfsemin verið færð annað á meðan svæðið 
er rannsakað og komist að því hvort hægt verður að laga byggingarnar eða 
hvort þær verða rifnar. 

Þá er eyðileggingin í Útey einnig gífurleg. Hús eru mikið skemmd og 
græða þarf upp landsvæði. Ungliðahreyfing Verkamannaflokksins hefur 
heitið því að eyjan verði byggð upp á ný og sumarbúðir verði á sínum stað á 
næsta ári. Uppbyggingin þar er talin munu kosta á bilinu fimmtán til tuttugu 
milljónir norskra króna, eða um 321 til 429 milljóna íslenskra króna. 

Eyðileggingin mikil á báðum stöðum

FÓRNARLAMBANNA MINNST Verkamannaflokkurinn og ungliðahreyfing hans stóðu fyrir minningarathöfn í gær. Þessar stúlkur, sem lifðu hryðjuverkin í Útey af, minntust 
fallina félaga.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP



Grunnur að góðri máltíð
www.holta.is

Royal bringur
Kjúklingabringurnar frá Holtakjúklingi eru fersk og hrein afurð sem framleidd 

er af mikilli fagmennsku. Þær eru fáanlegar með tvennskonar kryddlegi - 
rósmarín og hvítlauk eða Texas - og henta bæði á grillið og í ofninn. 

Nú geta matgæðingar haft það ljómandi gott í sumar.
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Þ
rátt fyrir að margir 
hafi talið fráfall Amy 
Winehouse óumflýjan-
legt, í ljósi áralangr-
ar baráttu hennar 
við áfengis- og eitur-

lyfjafíkn sem fór að stórum hluta 
fram fyrir augum almennings, 
voru ýmsir á þeirri skoðun í byrj-
un þessa árs að söngkonan væri 
óðum að komast í það form sem 
aflaði henni gríðarlegra vinsælda 
og aðdáunar tónlistarunnenda um 
allan heim nokkrum árum fyrr. 

Í janúar hélt hún fimm tónleika 
í Rio de Janeiro í Brasilíu og var 
mál manna að þar hefði brugðið 
fyrir sýnishorni af þeim miklu 
hæfileikum sem vímuefnaþokan 
hafði haldið í felum of lengi. Í byrj-
un júní, strax að lokinni stuttri 
dvöl á enn einni meðferðarstofnun-
inni, söng Winehouse sjö lög fyrir 
lítinn hóp vina og vandamanna á 
hinum fræga tónleikastað 100 Club 
á Oxford Street í London. Í sam-
tali við blaðamann Guardian seg-
ist einn viðstaddra hafa verið þess 
fullviss að söngkonan væri komin 
á beinu brautina, í flestum skiln-
ingi, þetta kvöld. Í minningarræðu 
um dóttur sína sagði Mitch Wine-
house, faðir Amy, þetta hafa verið 
frábært kvöld. Að rödd Amy hefði 
verið góð og hnyttni og tímasetn-
ingar í fullkomnu lagi.

Aðeins sex dögum síðar hóf 
Winehouse hljómleikaferð um 
Evrópu sem marka átti veglega 
endurkomu hennar á sjónarsviðið 
á réttum forsendum. Á fyrstu tón-
leikunum í Belgrad í Serbíu kom 
hún klukkutíma of seint á svið 
og áberandi drukkin í ofanálag. 
Winehouse virtist eiga í mestu 
erfiðleikum með að muna textana 
í lögum sínum, muldraði í stað þess 
að syngja og var að lokum bauluð 
niður af sviðunu af vonsviknum 
áhorfendum. Hljómleikaferðalag-
ið var blásið af og umboðsmenn 
Winehouse gáfu út þá yfirlýsingu 

Smávaxin stúlka með stóra rödd
Hin breska Amy Winehouse lést aðeins 27 ára gömul á heimili sínu í London fyrir viku. Kjartan Guðmundsson leit á nokkrar 
ljósmyndir frá ferli þessarar vinsælu söngkonu sem barðist við áfengis- og eiturlyfjafíkn í mörg ár fyrir opnum tjöldum.

Amy Winhouse fæddist í Norður-London árið 1983 og lést á sömu slóðum tæpum 
28 árum síðar. Hún hóf að semja tónlist fjórtán ára gömul og sendi frá sér sína fyrri 
plötu, Frank, tvítug að aldri árið 2003.

Síðla árs 2006 kom síðari plata Winehouse, Back to Black, út og seldist eins og 
heitar lummur víða um heim. Winehouse hlaut fern Grammy-verðlaun árið eftir, 
meðal annars fyrir  plötu ársins og lag ársins, hið vinsæla Rehab.

Winehouse giftist unnusta sínum 
til nokkurra ára, Blake Fielder-Civil, 
en stormasamt hjónabandið entist 
aðeins í rúmt eitt og hálft ár. Hér sést 
Winehouse mæta í réttarsal þar sem 
Fielder-Civil var ákærður fyrir líkamsárás 
á kráreiganda.

Síðustu stóru tónleikar Winehouse í Belgrad í Serbíu, þar sem hún var bauluð niður af sviðinu. NORDICPHOTOS/GETTY

2011

2003

2008

2006
Með föður sínum, Mitch, á síðasta ári. Úti á lífinu í Norður-London.

2010

að henni yrði gefinn eins langur 
tími og nauðsynlegur væri til að 
ná sér aftur á strik. 

Í samtali við Guardian segjast 
vinir söngkonunnar hafa verið 
afar hissa á uppákomunni, því 

allt hefði virst á uppleið hjá Wine-
house í undanfara ferðarinnar. 
Aðeins rúmum mánuði síðar var 
hún látin. Nákvæm dánarorsök er 
enn ókunn, þrátt fyrir linnulausar 
getgátur fjölmiðla.

2009



matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

Þetta gekk ótrúlega vel og var stór-
skemmtilegt,“ eru þær Sigurrós og 
Chandrika sammála um þegar for-

vitnast er um samstarfið. Stöllurnar slógu 
samstundis til þegar þær voru beðnar um 
að útbúa saman rétt þótt hvorug hefði sér-

staka reynslu af slíkri samvinnu. Chand-
rika á og rekur indverska veitingastað-
inn Austur-Indíafélagið og Sigurrós er 
yfirmaður veitingasviðs á Manni lifandi. 

júlí 2011

FRAMHALD Á SÍÐU 3

 FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Úr ólíkum áttum
Fréttablaðið fékk tvo framúrskarandi góða en afar ólíka kokka, þær 
Chandriku Gunnarsson og Sigurrós Pálsdóttur, til að útbúa fyrir sig 
rétt á dögunum. Einfalt og gott voru einu skilyrðin en annars höfðu 
kokkarnir frjálsar hendur við eldamennskuna.

Vinsæll skyndibiti 
í nýju ljósi
Íslenskir matreiðslumenn 
spreyta sig á pylsum 
með skemmtilegri 
útkomu.
SÍÐA 2

BETRA
ALLTAF

VERÐ

REYKJAVÍK AKUREYRI  EGILSSTAÐIR  KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

VIKUTILBOÐ Á FARTÖLVU

89.99015,6” 
SEX VERSLANIR

Acer Aspire 5742ZG-P614G50Mnkk



2 matur

HVEITIGRAS  inniheldur mikið magn af blaðgrænu, 
lifandi ensímum, vítamínum og öðrum næringarefn-
um. Rannsóknir sýna fram á mikinn lækningamátt blað-
grænu því uppbyggingu hennar svipar til hemóglób-
ins í blóði. Margir eru farnir að rækta hveitigras heima. 

Hveitigrassafi er talinn auka orku, jafna blóðsykur, bæta 
efnaskipti, vera bakteríudrepandi og blóðaukandi. Hann 
fæst í ýmsum verslunum með lífrænar vörur.

PYLSUMEISTARINN  við Hrísateig 47 í Reykjavík 
sérhæfir sig í framleiðslu á grillpylsum, sterkum pylsum 
og skinku og er því fyrsta verslun sinnar tegundar á Ís-
landi. Kjötiðn-
aðarmeistari 
vinnur allt kjöt-
metið og notar 
uppskriftir frá 
ýmsum lönd-
um. Þær inni-
h a l d a  e k k i 
hvei t i ,  kart -
öflumjöl, soja 
eða  nokku r 
aukaefni og er 
aðeins notað 
kjöt, krydd og 
salt við fram-
leiðsluna.

Logi Brynjarsson, matreiðslu-
maður á Höfninni eldaði hvít-
laukshumar með lífrænu 

byggi frá Vallanesi og kryddpylsu 
frá Pylsumeistaranum. „Ég nota 
íslenskar pylsur frá Pylsumeist-
aranum sem framleiðir alls konar 
tegundir af pylsum úr íslensku hrá-
efni,“ segir Logi og tekur fram að 
byggið komi frá Eymundi í Valla-
nesi. „Mestmegnis nota ég íslenskt 
hráefni.“

Af hverju notarðu kryddpylsu 
í réttinn? „Ég vildi gera eitthvað 
öðruvísi. Ég vildi fá saltað, hálf-
reykt bragð á móti mjúka humar-
bragðinu. Það er punkturinn yfir 
i-ið að nota sterkt kryddað bygg 
með humrinum.“

Logi segir mikið að gera á Höfn-
inni sem opnuð var í maí í fyrra. 
Staðurinn hefur gert út á íslensk-
an mat sem bæði erlendum ferða-
mönnum og Íslendingum líkar vel.

Ferskleiki í fyrirrúmi
„Pylsurnar sem ég nota með kart-
öflusalatinu og remúlaðinu eru sér-
framleiddar og úr góðu hráefni. Í 
þeim eru ferskar kryddjurtir og 
hvítlaukur og eitthvað sem fæstir 
pylsuframleiðendur gera,“ segir 
Jóhannes Steinn Jóhannsson, yfir-
kokkur í Sjávarkjallaranum, sem 
fékkst til að elda pylsur þó hann 
fáist yfirleitt við fiskrétti. „Það 
eru engar sjávarréttarpylsur í vin-
unni en alveg hægt að búa þær til; 
það er ekki málið,“ segir Jóhannes 
aðspurður. 

Honum finnst sjálfsagt að fólk 
noti jurtir sem vaxa í bakgörðum 
í krydd. „Hver veit nema þær vaxi 
í garðinum þínum! Ertu búinn að 
athuga hvort þar sé hvönn, kerfill, 
skessujurt, blóðberg eða hundasúr-
ur?“ - mmf, nlg

Skyndibiti í 
hátíðarútgáfu

Logi vildi gera eitthvað öðruvísi og valdi því kryddpylsu og bygg. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

margt smátt

Jóhannes  hvetur sem flesta til að nota oftar jurtir úr garðinum heima í krydd. .
 FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

matur kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn: Roald Eyvindsson og Sólveig Gísladóttir Hönnun: Silja 
Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Haraldur Guðjónsson Pennar: Hallfríður Þóra Tryggvadóttir, Marta María Friðriksdóttir og Níels Gíslason 
Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 

Hægt er að nálgast uppskriftir úr blaðinu á Vísi

Fátt matarkyns hentar 
betur i bakpokann um 
verslunarmannahelgi 
en pylsur. Hér eru tvær 
skemmtilegar nálganir.

www.madurlifandi.is
Borgartúni 24
105 Reykjavík
Sími: 585 8700

Hæðarsmára 6
201 Kópavogur
Sími: 585 8710

Hafnarborg
220 Hafnarfirði
Sími: 585 8720

Jasmine | Red Fruits & Aronia
Nettle | Lemon & Ginger | White tea

Clipper te 20%
afsláttur

Sérvaldar tegundir með 20% afslætti. 
Clipper te eru lífrænt vottuð og 
einstaklega ljúffeng.

1000 kr. fyrir daginn og 2500 kr. fyrir armband á alla hátíðina.

facebook.com/dillon Rock bar léttöl

Svo má ekki gleyma lukkuhjólinu og grillinu sem verða á sínum stað alla helgina.

Lay Low
Bárujárn

The Vintage Caravan
Q4U

Two Tickets To Japan
Caterpillarmen

Ofvitarnir
Dorian Gray

No To Self
Trust the lies

 Coral
 BoB

Sagtmóðigur
Vicky

The Wicked Strangers
 Morgan Kane

Ofvitarnir
Finnegan

Kiriyama Family
Lockerbie

Exizt(acoustic)
Thingtak

Saytan
Dimma

Dj Andrea Jóns

DILLON / Bakgarðurinn  29. -- 31. júlí

THULE ROCK -FESTIVAL
VERSLUNARMANNAHELGIN



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

Franskir tónar  verða í hávegum hafðir á stofutón-
leikum á Gljúfrasteini á sunnudag en þar munu þau 
Hrönn Þráinsdóttir píanóleikari, Melkorka Ólafsdóttir 
flautuleikari og Grímur Helgason klarinettuleikari hrífa 
gesti með ljóðrænni sveitasælu og litríkum myndum.

Laugavegi 63 • S: 551 4422

STÓRÚTSALA
ENN MEIRI AFLÁTTUR 

ALLT AÐ 70%

Mörkinni 6 - Sími 588 5518
Opið mán - fös 10-18, laugardaga 10-16

Yfi rhafnir, bolir og 
peysur í úrvali

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA

Toppvörur

toppþjónusta.

Næg bílastæði

Allt á að seljast

ÚTSALAN
er hafin í vefverslun

www.lindesign.is
útsalan hefst í verslun á þriðjudag

sendum frítt á næsta pósthús

Lín Design  Laugavegi 176  Sími 533 2220 

afsláttur
25-60%

B
íddu, ég ætla að kíkja aðeins í dagbók-
ina mína. Ég er með svo lélegt minni að 
ég man aldrei hvað ég er að gera svona 
samdægurs,“ segir Lovísa Elísabet Sig-

rúnardóttir þegar blaðamaður spyr hana í hnýsni 
sinni hvað hún ætli að gera um helgina. „Það er 
verslunarmannahelgi. Og gigg um kvöldið 30. júlí. 
Það er ekkert svo brjálað hjá mér að gera í spila-
mennskunni, bara þetta eina gigg og mér finnst það 
voða gott,“ segir Lay Low sem spilar í bakgarði Dil-
lon bars í kvöld, en þar fer fram heljarinnar þriggja 
kvölda rokkhátíð um helgina. 

Í gær æfði hún sig með Pétri Hallgrímssyni 
gítarleikara sem spilar oft með henni, eftir 
æfinguna fór hún í sushiveislu og þar næst fór hún 
að sjá Pétur Ben spila á Rósenberg. Svona var gær-
dagurinn hennar að því gefnu að allt sem stóð í dag-
bókinni hafi gengið eftir.

„Á laugardaginn (í dag) ætla ég að ráfa um bæinn 
í leit að góðu kaffi og spjalla við gott fólk. Um 
kvöldið spila ég á tónleikunum á Dillon og á sunnu-
daginn held ég að ég ætli að fara í sumarbústað til 
mömmu og pabba,“ segir Lay Low sem er fegin að 
þufa ekki að þvælast mikið á milli útihátíða þetta 
árið. 

En af hverju hefur hún aldrei samið almenni-
legt þjóðhátíðarlag sem hægt er að tralla á gítar og 
syngja fullur inni í tjaldi? „Nú er ég reyndar með 
eitt lag á íslensku sem ég er svolítið að spila, 
svona sumarlegt og voða kósí held ég. Það 
heitir Sólskin. Ég er enn þá aðeins að þróa 
það. Það er gaman að gera lög sem passa 
í þjóðhátíðar- eða útilegustemningu,“ 
segir Lay Low og er aldrei að vita nema 
hún prófi lagið á laugardagskvöldið, 
en hún flytur áreiðanlega nokkur lög 
sem hafa aldrei heyrst áður. 

„Þetta er víst rokkhátíð á Dillon. 
Mér finnst svolítið gaman þegar 
verið er að bjóða Lay Low á rokk-
hátíðir, hún sem getur verið svo 
róleg og væmin. Ég á örugglega 
eftir að reyna að vera svolítið kúl, 
reyna að vera töffari. En það 
tekst ekki alltaf – ég er örugg-
lega alltaf jafn væmin,“ 
segir Lovísa um hliðar-
sjálf sitt. 

 nielsg@365.is

Lay Low ætlar að tvíhenda gítarinn um helgina.

Mun reyna að sýna 
töffaratakta á Dillon

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

...ég sá það á Vísig þg

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

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

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

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

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
http://www.isband.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

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.

 

Can Am Outlander 800 XT Verð 
2,090,000,- Götuskráð, ekið 2300 km, 
aurhlífar, spil, grind framan og aftan, 
mjög flott hjól. Nánari upplýsingar hjá 
Toyota Reykjanesbæ 420-6600

Polaris Sportsman 800 X2 Verð 
1,890,000,- Götuskráð, ekið 3700 km 
spil, krókur, grindur fyrir bensínbrúsa, 
töskur, aurhlífar, gler, hiti í haldföngum 
og inngjöf. Glæsilegt hjól. Nánari 
upplýsingar hjá Toyota Reykjanesbæ 
420-6600.

Poulan slátturtraktor Verð 300,000,- 
15,5 hestöfl, 38” skurður, 5 hraða, eins 
og nýr. Nánari upplýsingar hjá Toyota 
Reykjanesbæ 420-6600.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

 HJÓLHÝSI, A-HÝSI, FELLIHÝSI, 
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna 
á staðinn og á skrá, Við sérhæfum 
okkur í ferðavögnum allt seldist upp 
síðasta sumar, Frábært 5000m2 
plan með góðri nágrannavörslu og 
flottur 750m2 salur þar sem fellhýsin 
standa uppsett, Við erum ekki staddir 
í iðnaðarhverfi, Mikið af vögnum á 
staðnum, Sendu okkur skráningu og 
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu glæsilegur Subaru Legacy Sport 
Sedan árg.’07. Ek 85þ/km, 5gíra. Bsk. 
V 2.490þ eða 2.050þ staðgr. Skipti 
ódýrari. Uppl. í S 891 6055.

Opel Corsa árg. ‘98 til sölu. Í fínu standi 
og nýsk. Ek. 116þ. Verð 350þús. Uppl. í 
s. 848 8687.

Til sölu VW Passat 4motion DIESEL’06 
ek88þ beinsk 6g,krókur, 17”álf, 
nýl. dekk. áhv.750þ verð 2,5m 
uppl:8959065 ruslakassi@gmail.com

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

JEEP Cj5 jeepster. Árgerð 1967. 4 
cyl. bensín, 3 gírar. Verð 2.000.000. 
Raðnr.164563. www.bilasalaselfoss.is, 
sími 480 4000

THOMSEN CUDELL FORNBÍLLl. Árgerð 
1901. Þessi bíll er eftirgerð af fyrsta 
bílnum sem kom til landsins sem 
Ditlev Thomsen flutti til Íslands 1904. 
Óskað er eftir tilboðum í ökutækið 
Raðnr.506049. Ökutækið er á staðnum. 
www.bilasalaselfoss.is, sími 480 4000.

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 
Árgerð 2004. Ek70 þ.km. 4701 cc. 
slagrými. Sjálfsk. 4 heilsársdekk. 266 
hestöfl. Nýlega ryðvarinn. Verð 1890þ 
Skoða skipti á ódýrari. Uppl. í s: 868 
4979.

Til sölu Dodge Caravan árg.’00, ek. 143 
þús. 7 manna, nýtt í bremsum. Sk. ‘12. 
V. 600 þús. Uppl. í s. 844 0952 e. kl 16.

Mitsubishi Pajero langur dísel árgerð 
1997 ekinn aðeins 170.000.km tveir 
eigendur skoðaður 2012 uppl. í síma 
845 1904.

Ford Econoline húsbíll, árg.87. 5,8l 
bensín, sjálfsk. Ekinn 30.000 mílur frá 
upphafi. Sami eigandi í 23 ár. 38” br. 
loftl. fr. & aftan. Eldavéla, salerni o.fl. 
Ný skoðaður. Verð 790.000 stgr. S: 
898-3420

Til sölu Dodge Ram 3500, cummings 
- árgerð 2004, sjálfskiptur bíll í góðu 
ásigkomulagi. Ekkert áhvílandi. Óska 
eftir tilboði. Upplýsingar gefur Benedikt 
í síma 893 1535.

Honda Civic
Svartur 4dyra, árg. ‘97. Ek. 169þ. 
Þarfnast lagf. Uppl. S. 565 9017 eða 
663 7076.

Mitsubisi Pajero 2800 
Imt . tu rbo  D í se l /5dy ra 
sjálfsk .7.m,árg.2000,ek .220þ.km 
.listav.858Þ.uppl.í s:8635459.

Bíll Til Leigu
Ford Mondeo árg., 2002 til leigu í 
3 mánuði. Verð 42.000 á mánuði. 
Upplýsingar í síma 772 6238.

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

 500-999 þús.

Pajero 2,8 TDI. Árg. 99, ekinn 209 þús. 
Sjálfsk., 7 manna, 33 tommu dekk. S: 
861 1581.

Toyota Corolla ‘01 sk. 2012. E. 187þús. 
v. 590þús. Lítur vel út, góður bíll 
s.8477605

Til sölu 9ft Coachmen fellihýsi skráð 
2001. Kalt rennandi vatn, kælibox og 
eldavél. Verð kr. 550.000. Uppl. í s. 
891-6691.

 1-2 milljónir

Toyota Avensis S/D Sol 2006, keyrður 
86þ., skoðaður ‘12, beinskiptur, nýleg 
heilsársdekk og nagladekk fylgja. Verð 
1.850.000. Uppl. í síma: 695 9369.

Toyota Yaris 3 d. árg. 2006 ekinn 70 
þús. Einn eigandi. Ásett verð 1.190 þús. 
Stgr.afsl. Uppl. 693-5012.

 2 milljónir +

BESTI FERÐAFÉLAGINN, TOYOTA 
LC 100 VX V8 BENSÍN DVD, 
BLUETOOTH, FJARSTART, TOPPLÚGA 
OG FARANGURSBOX. VERÐ 6190ÞÚS, 
TILBOÐ 5600ÞÚS. UPPL Í S:8560090, 
SKIPTI MÖGULEG Á USA PICKUP.

 Bílar óskast

Bíll óskast til kaups. Lítið keyrður, helst 
Corolla eða Subaru Impreza. Stgr fyrir 
réttan bíl. 800-1300þús. Ekki eldri en 
‘04. S. 557 1416

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

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á 
verðbilinu 30-300þ. Sækjum út á land. 
S. 893 5517.

 Fornbílar

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

Mercedes Benz árg. 75’ vel uppgerður, 
6 cilendra, beinsk. Sk. 2013 tilboð 
óskast. Uppl. í síma 896 3044.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Til sölu 17 farþ. Ford Transit 430L-EF, 
árg. 2008 , ekinn 150 þús. km. Bílllinn 
er í topp standi með hátalarakerfi 
og miðstöð í farþegarými. Verð kr 
5.800.000. Uppl. í s. 894 4424, 892 
8674 & 894 1910.

Til sölu 4 stk Mercedes Benz sprinter. 
Árg. 2007-2010. 8-20 farþ. Vel útbúnir 
bílar í góðu standi. Uppl. í s. 892 5429.

 Húsbílar

Ferðaþjarkur.
 -Vertu frjáls -

Ekki bundinn malbiki og tjald-stæðum. 
Farðu hvert sem er-yfir ár og fjöll. 4 x 
4. Disel. Ný dekk. Ford 350, 2005. Ekin 
rúm 85 þús.km. Innfluttur af umboði. 
GPS,bakkmyndavél og sjónvarp í 
bílnum. Rafmagnstengi f. spil, loftdælu 
ofl. Ál skúffur undir camper fyrir allt 
veiði og ferðadót. Palomino Bronco 
800 pallhýsi. Fullt af aukaút- búnaði 
sólasella, TV,o.fl. Ný dekk o.fl. Verð á 
öllu aðeins 5.8 m. Uppl. í síma 898-
6337. Stendur hjá Víkurverki Víkurhvarfi 
1-6 Kóp. s. 557-7720 www.vikurverk.is

 Mótorhjól

Honda shadow 2010, 750cc. Eins og 
nýtt, 1,300 km, mikið bónað. Original 
framrúða og króm. V. 1500þ. Þorgeir 
S. 691 0202.

Yamaha V-Star 1100 Classic árg. 2005. 
Glæsilegt dekurhjól. Ný dekk og hlaðið 
aukahlutum. V.1100þ. Uppl. í s.841 
7012

 Fjórhjól

Til sölu POLARIS OUTLAW 525 2008 
ekið 30 tíma. ‘Asett 950 þús. góður stgr 
afsláttur. Björn s. 693 5383.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Tilkynningar



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Félagsstarf aldraðra – Veitingaeldhús
Við óskum eftir að ráða starfsmann til að sjá um kaffi og útbúa 
meðlæti fyrir félagsstarf og dagvist aldraðra á Skólabraut 
5 á Seltjarnarnesi. Í boði er góð vinnuaðstaða og notalegt 
starfsumhverfi. Leitað er að hugmyndaríkum og röskum 
starfsmanni með reynslu af bakstri og gerð brauðrétta. Þarf að 
hafa góða þjónustulund.

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigríður Karvelsdóttir í 
símum 5959148, 8229112, sigridurka@seltjarnarnes.is og 
Snorri Aðalsteinsson í símum 5959100, 8972079, 
snorri@seltjarnarnes.is

Félagsmálastjóri Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR ÍTR
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
FROSTASKJÓL
Undraland við Grandaskóla
Selið við Melaskóla
Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla
Frostheimar í Vesturbæ

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
ÁRSEL
Töfrasel við Árbæjarskóla
Skólasel við Ártúnsskóla
Víðisel við Selásskóla
Stjörnuland við Ingunnarskóla
Fjósið við Sæmundarskóla
Klapparholt við Norðlingaskóla 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
KRINGLUMÝRI
Álftabær við Álftamýrarskóla 
Sólbúar við Breiðagerðisskóla
Neðstaland við Fossvogsskóla 
Krakkakot við Hvassaleitisskóla 
Glaðheimar við Langholtsskóla
Laugarsel við Laugarnesskóla 
Vogasel við Vogaskóla
Vesturhlíð við Öskjuhlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
MIÐBERG
Bakkasel við Breiðholtsskóla
Vinafell við Fellaskóla 
Álfheimar við Hólabrekkuskóla
Vinasel við Seljaskóla
Vinaheimar við Ölduselsskóla 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
KAMPUR
Draumaland við Austurbæjarskóla  
Frístund við Háteigsskóla 
Hlíðaskjól við Hlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
GUFUNESBÆR
Hvergiland við Borgaskóla
Brosbær við Engjaskóla
Regnbogaland við Foldaskóla
Simbað við Hamraskóla
Kastali við Húsaskóla
Ævintýraland við Korpuskóla
Tígrisbær við Rimaskóla
Vík við Víkurskóla

HÆGT ER AÐ SÆKJA UM RAFRÆNT Á WWW.ITR.IS

Ráðgjafi 

Vinnumálastofnun leitar eftir ráðgjafa fyrir þjónustu-
skrifstofu stofnunarinnar á Norðurlandi eystra. 

Starfssvið
● ráðgjöf við atvinnuleitendur
●  skipulag og þróun úrræða fyrir atvinnuleitendur
●  önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
●  háskólanám í náms- og starfsráðgjöf, félagsráðgjöf, 

mannauðsstjórnun, kennaramenntun eða sambærilegt nám
●  góð þekking á vinnumarkaði og menntakerfi
●  kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
●  góð tölvukunnátta
●  mikil samskiptahæfni
●  framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni

Vinnumálastofnun á Norðurlandi eystra er staðsett á 
Skipagötu 14, 600 Akureyri og útibú er á Húsavík. Ráðgjafi 
stofnunarinnar vinnur með atvinnuleitendum í öllu 
umdæminu og hans bíður að sinna krefjandi verkefnum með 
jákvæðum og metnaðarfullum samstarfshópi. 

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi starfsmanna ríkisins. 
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf sem fyrst. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi 
stofnunarinnar á heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og 
starfsferil sendist til Soffíu Gísladóttur forstöðumanns 
Vinnumálastofnunar á Norðurlandi eystra á netfangið soffia.
gisladottir@vmst.is fyrir 13. ágúst 2011. Nánari upplýsingar 
veitir Soffía í síma 460-5100.

»
»
»

»

»
»
»
»

»
»
»
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Grunn- og Tónskólinn  
á Hólmavík  
 
auglýsir eftirfarandi stöður skólaárið 2011-2012  
lausar til umsóknar: 
 
► 100% staða tungumálakennara  
kennslugreinar danska og enska á mið- og unglinga- 
stigi, með umsjón á unglingastigi. 
 
► 80% staða stuðningsfulltrúa á yngsta stigi. 
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum LN og KÍ vegna  
kennarastöðu en samkvæmt kjarasamningum á  
almennum vinnumarkaði vegna starfs stuðningsfulltrúa. 
Ráðning til auglýstra starfa miðast við næsta haust og  
þurfa umsækjendur að hefja störf eigi síðar en 15. ágúst 2011.  

 
Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 4. júlí  2011. 
 
Umsóknum skal skilað til:  
Grunnskólans á Hólmavík 
Skólabraut 20 
510 Hólmavík 

Frekari upplýsingar veita: 
Bjarni Ómar Haraldsson skólastjóri, sími 892-4666.  
Hildur Guðjónsdóttir aðstoðarskólastjóri, sími 661-2010. 
Netfang: skolastjorar@holmavik.is    
Vefur: www.strandabyggd.is/grunnskolinn  

8. ágúst 2011.

FRAMTÍÐARSTARF 
Á GEYSI Í HAUKADAL

Geysir shops rekur veitingastað og verslun á 
Geysi í Haukadal.

Geysir shops óskar eftir hressu og jákvæðu 
starfsfólki í nýja verslun sína í Haukadal í 
hin ýmsu störf.

•    Reynsla af þjónustustörfum æskileg. 
•    Tungumálakunnátta skilyrði.

ÁHUGASAMIR SENDI FERILSKRÁ Á 
INFO@GEYSIR.NET MERKT GEYSIR Í HAUKADAL. 

ræstingar!
Starf við

Ef eitt eða fleiri eftirtalinna atriða eru þín sterka hlið 
gætir þú verið rétti einstaklingurinn.

- Þjónustulund

- Frumkvæði

- Mannleg samskipti

- Úrlausn vandamála

Vegna aukinna umsvifa leitum við að tæknifólki á tækniborð 
okkar. Starfið felst meðal annars í símsvörun og úrlausn 
vandamála hjá viðskiptavinum okkar. Við leitum að 
einstaklingum með ríka þjónustulund sem drifnir eru áfram 
af forvitni og metnaði. Einstaklingum sem sjá tækifæri í að 
slást í lið með reynsluboltum Basis.

Próf og gráður eru kostur, ekki skilyrði en hugarfar,
reynsla og áhugi eru lykilþættir.

Basis er óháð tölvurekstrar- og ráðgjafafyrirtæki í örum og 
öruggum vexti. Fyrirtækið sinnir ráðgjöf, hönnun, verkefnastjórnun 
og rekstri tölvukerfa fyrir stærri fyrirtæki innanlands sem utan 
ásamt eigin hýsingarþjónustu.

Vinsamlegast sendið umsóknir með tölvupósti
á atvinna@basis.is fyrir 10. ágúst n.k. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Benedikt Sveinsson ehf.
óskar eftir stálsmiðum og húsasmiðum í 

vinnu. Næg verkefni.

Upplýsingar gefur Benedikt í síma 893 1535.
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Autumn 2011

Primera Air wishes to hire 2 Crewing Officers to join our dynamic team in Iceland. The hours are 12 hour shifts of 2-2-3 type 
of pattern. Crewing Officer monitors the flight crew rosters on a daily basis assuring that the Company’s flight program is 
crewed according to regulatory requirement, flight time limitations and Company requirements. 

The job consist of:
- Scheduling changes requested by the customer, AOG 

(aircraft on ground), changes in training requirements, 
illness of crew, daily operational changes and anything 
else that can cause changes to the individual rosters.

- Review shift log from night shift and take action in all 
crewing related matters.

- Make sure all travels, hotels and transportation for 
crew is in line with the daily schedule.

-  Follow up on all ongoing training.

Qualifications in the job at hand
- Crewing officers need to be able to reply to all crew 

queries and complaints in a sensitive and fair manner.

- Be flexible, teamwork minded and stress resistant 
(shifts 12 hours a day).

- When irregularities occur, put forward, in co-operation 
with other departments/sections, suggestions for the 
best possible solution.

- Experience from aviation is considered an advantage.

- University degree is also considered an advantage.

CREWING OFFICER

To apply, please visit our website www.primeraair.com and fill out an online application form. The application deadline is 6 August 2011 
and the candidate should preferably be able to start 01 September 2011. Should you have additional questions, feel free to contact us. We 
look forward to receiving your application.

We are a dynamic airline proudly offering high quality, 
profitable services to the leisure market. 

Primera Air | Hlíðasmári 12 | 201 Kópavogur | S. 527 6000 | Fax. 527 6001 | primeraair.com

www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Sérkennsluráðgjafi við grunnskóladeild Kópavogs
 - 60% staða
Sálfræðingur við sérfræðiþjónustu grunnskóla Kópavogs
 - 50-70% staða
Sálfræðingur við sérfræðiþjónustu leikskóla Kópavogs
 - 50% staða
Forstöðumenn við félagsmiðstöðvar í grunnskólum Kópavogs 
 - tvær 100% stöður.

Nánari upplýsingar um stöðurnar á heimasíðu Kópavogsbæjar.
 

Einungis er unnt að sækja um stöðurnar 
á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

Eftirfarandi stöður á menntasviði Kópavogsbæjar 
eru auglýstar lausar til umsóknar:

Jobconnect – A Norwegian Staffing and recruiting agency

On behalf of a worldwide leading company in the design, manufac-
ture and sale of comprehensive systems and components used in oil 
and gas drilling and production, we are searching for engineers for 
full time employment in Norway. 

Engineers in Electro-Mechanical-Hydraulic-Automation

General qualifications and skills:
We are looking for efforts willing employees with the ability to 
work independently and at the same time contribute to positive 
teamwork. Applicants should have a background as engineers or 
civil engineers. Other important factors are the ability to work well in 
teams and good communication skills in English.

One or more of the following points is a plus:
• Experience from the offshore -, engineering- or 
 mechanical industry. 
- Knowledge of hydraulic systems and components. 
- Work experience from oil-related or other relevant technical fields.
- Experience and knowledge of steering systems, integrated control  
 systems, drilling related equipment or systems for offshore 
 drilling rigs.

We can offer you:
- A young and informal environment that is characterized by trust  
 and openness.
- Good conditions and exciting career opportunities in Norway 
 and worldwide.
- Interesting and challenging duties in an international environment  
 with good opportunities for professional development.
- Competitive salary terms.
- Good insurance and pension schemes.
- A great working environment.

Please send your CV and application letter in English within the 
8th of August to the contact person below. Interviews will be 
held in Reykjavik 11/8-13/8.  

Contact: Karianne Haugom, 
  Staffing Advisor Jobconnect
E-mail: karianne@jobconnect.no
Web-page: www.jobconnect.no 

Veitingastaðurinn Silfur á Hótel Borg leitar 
eftir starfsmanni, sem getur byrjað strax, til að vinna í 

morgunverði. Viðkomandi þarf að hafa reynslu í þjónustu, árrisull og 
með mikla þjónustulund. Góð íslensku og ensku kunnátta skilyrði. 

Nánari upplýsingar eru veitir Veronika í síma 892 1735  
eða í tölvupósti info@silfur.is

Lágafellsskóli Mosfellsbæ 
vill ráða til starfa:

Leikskólakennara eða starfsmann með aðra uppeldismenntun
vegna fjölgunar 5 ára barna í leikskóladeild skólans. Starfshlutfall 80-
100% og þarf viðkomandi að geta hafi ð störf 8. ágúst nk. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• B.Ed gráða eða önnur uppeldismenntun sem nýtist í starfi 
• Áhugi á starfi  með börnum
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Góð færni í samskiptum

Upplýsingar um starfi ð veitir Arna María Smáradóttir 
aðstoðarleikskólastjóri, í síma 8494218. Umsóknir ásamt upplýsingum um 
menntun og reynslu sendist á netfangið arnamaria@lagafellsskoli.is

Skólaritara í 60% starf, tímabundin ráðning vegna veikindaforfalla. 
Viðkomandi þarf að hefja störf 8. ágúst. Starfi ð felur í sér símvörslu, 
almenn skrifstofustörf og þjónustu við ýmsa aðila. 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Góð almenn tölvufærni, Word, tölvupóstforrit, Mentor
• Góð íslenskukunnátta
• Nákvæmni, frumkvæði, þjónustulund og góð samskiptafærni

Frístundaleiðbeinendur í Frístundasel Lágafellsskóla
Frístundaleiðbeinendur taka þátt í skipulagningu faglegs frístundastarfs 
og leiðbeina börnum í leik og starfi , í samvinnu við samstarfsfólk og 
starfsfólk grunnskóla.   

Hæfnikröfur.
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi .
• Áhugi á starfi  með börnum.
• Frumkvæði og sjálfstæði. 
• Góð færni í samskiptum.

Vinnutími frá kl. 13:00 – 17:00. Möguleiki á minna starfshlutfalli. 
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og geta hafi ð störf 18. ágúst 
2011.

Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 8968230. 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsreynslu sendist á 
netfangið  johannam@lagafellsskoli.is

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. 
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðla-
bankinn fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í 
verðlagsmálum. Seðlabankinn skal enn fremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki 
hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu 
fjármálakerfi , þ.m.t. greiðslukerfi  í landinu og við útlönd.

Laus störf hjá Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða öflugan einstakling til starfa á 
upplýsingasviði bankans. Starfið er tímabundið til tveggja ára. Um er 
að ræða 100% starfshlutfall með starfstöð í Reykjavík. 

Viðfangsefni upplýsingasviðs er að annast öflun, skráningu og 
úrvinnslu tölfræðilegra gagna sem Seðlabankinn safnar vegna starf-
semi sinnar. Upplýsingasvið annast einnig rekstur, þróun og viðhald 
hug- og vélbúnaðarkerfa bankans auk gagnagrunna hans.

Seðlabanki Íslands hyggur á útboðsferli vegna kaupa á nýju viðskipta-
kerfi fyrir bankann. Gert er ráð fyrir að útboðið verði á haustmánuðum 
og í kjölfar þess hefjist vinna við mat tilboða, samninga gerð, innleið-
ingu og prófanir. Verkefnastjórar verða tveir, einn frá fjárhagssviði, 
sem mun sinna viðskiptahlið verkefnisins og annar frá upplýsinga sviði, 
sem mun sinna þeirri hlið verkefnisins sem lýtur að upplýsinga tækni. 
Auk ofangreinds verkefnis mun verkefnastjóri sinna verkefnastjórnun 
við önnur tilfallandi verkefni innan sviðsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla á sviði verkefnastjórnunar
• Þekking og reynsla af innleiðingu viðskiptakerfa 
• Þekking og reynsla af upplýsingatæknimálum, helst fjármála-

fyrirtækja
• Framúrskarandi ritfærni, bæði á íslensku og ensku
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Einstök færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veita Ásta H. Bragadóttir, 
framkvæmdastjóri rekstrarsviðs og Arnar Freyr Guðmundsson, 
forstöðumaður á upplýsingasviði, í síma 569-9600. 

Helstu verkefni:
• Rannsókn og stjórnsýslumeðferð mála er varða brot gegn 

gjaldeyrislögum og reglum
• Aðstoð og samstarf við lögreglu vegna mála sem kærð hafa verið
• Viðtöl og skýrslutökur í þágu rannsóknar mála
• Tillögur um afgreiðslur mála m.a. með sáttaboðum og 

sektargerðum
• Úrvinnsla og birting upplýsinga um niðurstöður stjórnsýslumála

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða masterspróf í lögfræði
• Þekking og reynsla af stjórnsýslumeðferð mála
• Þekking og reynsla af rannsókn sakamála 
• Framúrskarandi ritfærni, bæði á íslensku og ensku
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Helstu verkefni:
• Aðstoð við rannsókn og kærur brotamála
• Skráning mála og sönnunargagna í málaskrá 
• Viðtöl og skýrslutökur í þágu rannsóknar mála
• Innheimta sáttaboða og eftirfylgni varðandi innheimtu 

sektargerða
• Úrvinnsla og birting upplýsinga um niðurstöður stjórnsýslumála

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af stjórnsýslumeðferð mála æskileg
• Þekking og reynsla af rannsókn sakamála
• Framúrskarandi ritfærni, bæði á íslensku og ensku
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Nánari upplýsingar um störfin veitir Hreiðar Eiríksson, lögfræðingur, í síma 569-9600. 

Lögfræðingur

Sérfræðingur

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða tvo öfluga einstaklinga til 
starfa í gjaldeyriseftirliti bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall 
með starfstöð í Reykjavík. 
Meginviðfangsefni gjaldeyriseftirlits lúta að almennu eftirliti 
með lögum og reglum um gjaldeyrismál, rannsókn mála vegna 

meintra brota á gjaldeyrisreglum, afgreiðslu og ákvarðanatöku 
varðandi beiðnir um undanþágur frá reglum um gjaldeyrismál, 
endurskoðun reglna um gjaldeyrismál og almennu leiðbeiningar- og 
upplýsingahlutverki gagnvart einstaklingum og lögaðilum.

Verkefnastjóri á upplýsingasviði

Sérfræðingar í gjaldeyriseftirliti

Sótt skal um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi sunnudaginn 14. ágúst næstkomandi. 
Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Holtsbúð hjúkrunar- og dvalarheimili 

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa
Kvöld- og helgarvaktir. Morgunvaktir koma til greina.

Leitum að áhugasömum og metnaðarfullum hjúkrunarfræð-
ingum sem vilja taka þátt í uppbyggingarstarfi.

Áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða hjúkrunaráætlun og 
aukin gæði veittrar þjónustu.

Hafin er bygging á nýju hjúkrunarheimili í Sjálandi í Garðabæ 
með 60 rými og er ráðgert að heimilismenn flytji á nýja 
heimilið í byrjun árs 2013.

Nánari upplýsingar veitir:
Borghildur Ragnarsdóttir
hjúkrunarforstjóri  Holtsbúðar
gsm: 896 8970
borgh@internet.is

KAUPMANNAHÖFN – Íbúðarskipti
Óska eftir skiptum á þriggja herbergja íbúð miðsvæðis í 
Reykjavík. og íbúð minni á besta stað í Kaupmannahöfn á 
Gammel Holm við Nyhavn, Íbúðin er þriggja herb. c/a. 80m2 
staðsett við rólega íbúðargötu stutt í alla þjónustu. c/a 300.
m. á Metro stöð við Kongens Nytorv. Tímabilið des.2011-júní 
2012. 

Fyrirspurnir/upplýsingar:  e-mail: tryco@internet.issími: 511 1144
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 Kerrur

Hestakerra fyrir 4 - 5 hesta. Verð aðeins 
1.517.606 kr. m.vsk. Burðargeta 2.260 
kg. innanmál: l: 427 x 190 cm. www.
topplausnir.is Lyngás 8, Garðabær, s: 
517 7718.

Til sölu kerra 2.54cm L x 1.55cm B 
með sliskjum f. fjórhjól V:150þ. einnig 
2x dekk 35’x12,5 R15LT uppl: 8411716

 Hjólhýsi

Staðsett á Laugarvatni
Gott hjólhýsi með fortjaldi og stórum 
palli. Tilboð óskast. Uppl. í s. 691-8276.

 Fellihýsi

Rockwood freedom 1980. ‘07 árg. Lítur 
vel út. Ásett verð 1590 þús. 1450 þús. 
staðgr. Ekkert ákvílandi. Uppl. í síma 
777 9200.

 Vinnuvélar

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

Lítið notuð nagladekk. Stærð: 185/60 
R15. Verð 20þús. 4 dekk. S. 866 0167.

 Varahlutir

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

Varahlutavaktin
 Sími 555 6666

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. 
Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. 
Opið 09-18 og lau. 10-14.

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.

Á til varahl. í Skoda, Hyundai, Ford 
Focus, Ranger, Fíesra VW T5. Uppl. í 
síma 894 0068.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

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

 Garðyrkja

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

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

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.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur, 
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

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

Laga raðbletti á þökum
Hreinsa þakrennur og tek að mér ýmis 
smærri verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða 
manninn@hotmail.com

 Nudd

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

EXCLUSIVE!!! HIGH LEVEL FULL BODY 
MASSAGE! Reykjavik/ downtown 
anytime! 8665039

THE BEST!!!!
Whole Body Massage in Reykjavik Any 
Time 775 9441.

 Spádómar

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

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 4500. 
Tímapantanir í síma 845 8896.

Spásími 908 6060
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/
euro.

 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

 Útilegudót

Hobby 720 UKFE, árgerð 2008 með 
alde hitakerfi og gólfhita. Aukahlutir: 
Fortjald (DWT,heilsárs), Markísa, 
sjónvarp með DVD, Upplýsingar í síma 
893-9190

 Til sölu

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

Gróðurhús TILBOÐ !!!
6fm með hertu gleri 230þ. 9fm með 
hertu gleri 330þ. KLIF ehf, S:552-3300

Klukkan sem sér! upptaka í klukkunni 
skoðið nánar á www.hobbystore.is

Sólpallur og lóð til sölu á Laugarvatni, 
sirka 7x6 metrar. Uppl. í síma 849 
5768.

Úr dánarbúi: Rosenthal vasar og plattar. 
Skrautmunir. Kristalglös.Mokkabollar. 
Húsgögn. gsm: 892 8557.

ÞVOTTAVÉLAR
Til sölu notaðar þvottavélar. Opið um 
helgina Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 
847 5545.

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Kvistir
Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning 
tekur aðeins einn dag. Frábær 
fjárfesting. www.kvist.is S:.846 5278.

 Verslun

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

Professional, antistatic dúkar fyrir 
hlaupabretti. Traust þjónusta. Gsm 666 
1025

HEILSA

 Heilsuvörur

Tækifæri - Áskorun
Viltu nýta tíma þinn betur. Höfum 
tækifæri fyrir þig. Ábati sem skilar 
árangri. Þjálfun - samvinna. Upplýsingar 
í síma 821 4445 milli kl 10 og 12 Virka 
daga.

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

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

Til sölu

Þjónusta
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 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

Kínverskur læknir/nuddari í Hamraborg 
20A. Nálastunga sem er gott fyrir 
heilsuna. Sími 564-6969.

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Ljóst microfiber sófasett,2 +1+1, keypt 
í Ego Dekor. Áklæði má þvo í þvottav. 
Ás. v. 75.000. Á sama stað er 3ára lítið 
notaður, dökkbr. leðursófi úr Tekk til 
sölu á 50.000 (nýr kostar um 150.000) 
og lítið notuð stigvél/æfingahjól 
með 6 æfingakerfum, púlsmæli, 
hitaeiningamæli og fleira á 40.000. 
uppl. Linda s. 775-0324.

 Heimilistæki

Stór AEG frystikista til sölu. 50 þúsund. 
sími. 8665772

 Barnavörur

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

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

Amerískir cocker spaniel hvolpar til 
sölu! Tilbúnir til afhendingar, ættbók 
frá HRFÍ. Frábærir foreldrar! Uppl. 895-
5255 og erlalilja@gmail.com

Lítill og sætur Chihuahua hvolpur til 
sölu með ættbók. Tilb. til afhendingar. 
Uppl. í s. 869 6743.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ljósmyndun

Til sölu Canon PowerShot SX30 IS 8GB 
kort+taska aðdráttur 35x,verð.65.000- 
Einnig Kodak EasyShare Z9811 kort 2 
GB aðráttur 26x verð 38.000. Vélarnar 
nýjar.Skoðið á netinu. S6943636

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.

170fm íb. í 108, Jöldugróf. Upplýsingar í 
síma 863 8892.

Herbergi til leigu við Kringluna í Rvk öll 
aðstaða. S. 899-2060/571-2073.

100fm íbúð til leigu í Seljahverfi, 109 
Rvk. Laus fljótlega, langtímaleiga. 
Dýrahald ekki leyft. Reglusemi áskilin. 
S. 899 8195.

 Húsnæði óskast

Verkfræðingur óskar eftir 2-3 herb. íbúð 
til leigu miðsvæðis í Rvík. Reglusamur 
og í traustri og góðri vinnu. Vinsamlega 
hafið samband í síma 895 9410 eða 
netfang kringur@simnet.is

32 ára fjölskyldumaður óskar eftir 3-4 
herb. íbúð í fjölskylduvænu hverfi til 
leigu. Reglusamur og ábyrgðarfullur í 
traustri og góðri vinnu. Uppl. í s. 770 
5355 & bfreyr1@gmail.com

Yndæl fjölsk. 2 full. og 2 börn óska eftir 
3-4 herb. íbúð til langtíma leigu í Selás/
Árbæ 690-5466 Adam. Hef meðmæli.

Par í námi með hvolp óskar eftir 2ja 
herb. eða studíó íbúð til leigu. Erum 
reykl.og reglussöm. S. 899 1780.

Leita að 4ja herbergja plús húsnæði 
til kaupa, einbýli/raðhús/nýtt með 
yfirtöku 85% til 100 lána í huga. 
Höfuðborgarsvæðið. upplýsingar 
sendist á husnuna@hotmail.com

 Sumarbústaðir

Stórt sumarhús til leigu í 
Grímsnesi!

Gistiaðstaða f. 10-15 manns. 
Helgarleiga 75þús. sun-föst 5 nætur 
95þús. Heitur pottur og sauna. Uppl. 
898 1598 sjá heimasíðu og myndir á 
www.sumarhus.edicypages.com

Falleg 1ha lóð á góðum stað í 
botnlanga, Lyngás 4 í landi Búrfells, til 
sölu. Uppl. 895 5467, verð:tilboð

 Atvinnuhúsnæði

ATVINNUHÚSNÆÐI Til sölu á Krókháls 
nr 10 c.a 120 fm . Verð 23.000.000. 
Húsnæðið er laust til afhendingar strax. 
Áhvílandi lán frá Íslandsbanka kr c.a 
13.9 mill. Uppl. síma 517-1111 eða 
696-1001.

Er með gluggalaust 13,2fermetra 
herbergi til leigu,hægt að nota sem 
hebergi eða geymslu , herbergið er 
með parket á gólfi og aðgang að klóseti.

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

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

 Gisting

Hundurinn með í fríið
Heimagisting á Akureyri. Laus herbergi. 
Hagstætt verð. Laust yfir fiskidagana. 
Uppl. í S. 861 6262, Sigurlína.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

 
Veitingahús Nings óskar eftir 
starfsfólki - vaktstjóra í fullt 

starf. 
Unnið er á 15 daga vöktum. 
Skilyrði: starfsmaður þarf að 
hafa góða þjónustulund, vera 

röskur, 18 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Áhugasamir setji inn umsókn 
á www.nings.is

Verkamenn óskast. Lyftarareynsla 
æskileg. Umsóknir berast á Jonv@jrj.is

Au-pair i Stokkholmi
Við erum 5 manna fjölskylda miðsvæðis 
i Stokkhólmi sem vantar au-pair frá 
n.k. september. Þú munt gæta þriggja 
líflegra barna á aldrinum 2, 5 og 8 
ára og sinna léttum heimilisstörfum. 
Þú þarft að vera reglusöm, barngóð, 
harðdugleg og skipulögð og færð greitt 
eftir sænskum au pair taxta. Prófaðu 
eitthvað nýtt i fallegustu höfuðborg 
norðurlanda og hafðu samband vid 
LoaGudrun@gmail.com, seinast 
5.ágúst.

Benedikt Sveinsson ehf óskar eftir 
stálsmiðum og húsasmiðum í vinnu. 
Næg verkefni. Upplýsingar gefur 
Benedikt í síma 893 1535.

Vélstjóra með 1000 ha réttindi vantar 
á tæpl. 200tonna rækjubát. Uppl. í s. 
892 5522.

 Atvinna óskast

2 smiðir óska eftir vinnu, vanir trésmíði, 
flísalögn, málun & gipsvinnu. S. 846 
3632.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Einstaklings- og fjölskylduuppbygging - 
Áfallaheilun - www.kaerleikssamtokin.
is.

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið alla verslunarmannahelgina.

Allt sem þú þarft

*Meðan birgðir endast

Þú færð Fréttablaðið á 16 stöðum á Austurlandi.

Það er engin ástæða til að missa af neinu í sumar. 

Fréttablaðið er aðgengilegt um land allt. Því er dreift 

ókeypis í lúgur og kassa á kjarnadreifingarsvæði okkar. 

Auk þess er það selt í lausasölu á kostnaðarverði á 120 

sölustöðum um land allt. 

Þú getur alltaf fengið Fréttablaðið beint í símann, 

fartölvuna eða spjaldtölvuna hvar sem er og hvenær 

sem er á Vísi.is eða fengið það sent með tölvupósti 

daglega.

Nánar um dreifinguna má lesa á visir.is/dreifing.

Það fá allir afmælisblöðru* 
á sölustöðum Fréttablaðsins 

um land allt.

Fjöldi lausasölustaða á Austurlandi

Jákvæðar 
fréttir fyrir 
sumarið

Mónakó, Bakkafirði
N1, Vopnafirði
Olís, Fellabær
N1 Þjónustustöð, Egilsstöðum
Bónus, Egilsstöðum
Samkaup Úrval, Egilsstöðum
Samkaup Strax, Seyðisfirði
Olís, Reyðarfirði
Grillskálinn Orka, Reyðarfirði
Krónan, Reyðarfirði
Shell skáli, Eskifirði
Samkaup Strax, Eskifirði
Kaffihúsið Eskifirði
Olís, Neskaupstað
Samkaup Úrval, Neskaupstað
Samkaup Strax, Fáskrúðsfirði

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.



matur 3

EINS UNDARLEGA OG ÞAÐ 
KANN AÐ HLJÓMA  þá er græn-
metisösku í matargerð spáð aukn-
um vinsældum á næstu mánuðum. 
Ákveðin hefð er fyrir því að nota 
hana í ostagerð þar sem askan er 
bragðauki og myndar þunnt lag 
utan um ostinn. Nú eru erlendir mat-
reiðslumenn hins vegar farnir að nota 
öskuna í sósugerð. Einn þeirra, Jona-
than Gushue, notar ösku af lauk, gulrótum og blaðlauk út í kanólaolíu eða 
sojaolíu til að búa til sósu, sem borin er fram með humri eða krabba.

Í ÞEIM MIKLA HRAÐA OG 
TÍMASKORTI  sem einkennir nú-
tímasamfélag eru eigendur snjallsíma 

í stórauknum mæli farnir að spara sér 
tíma með því að hlaða niður smáfor-
ritum (e. app) sem veita haldbærar 

upplýsingar um góða veitingastaði, 
sérhæfða matsölustaði og góð tilboð í 
nálægum verslunum eða kaffihúsum.

fyrir 4

BYGG
200 g bygg frá Vallanesi
400 g vatn

Setjið bygg í pott og sjóðið þar 
til vatn er farið. Setjið á bakka 
og kælið.

RJÓMASÓSA FYRIR 
BYGGIÐ
400 g rjómi
2 msk. rjómaostur
2 msk. kryddpylsa (kullen)
2 stk. shallot-laukur
1 msk. graslaukur
Salt og pipar

Setjið rjóma og rjómaost í pott, 
fáið upp suðu og pískið þar til 
rjómaostu er bráðnaður. Bætið 
kryddpylsu, shallot-lauk og 
graslauk við og blandið. Bætið 
byggi við og blandið vel saman. 
Kryddið með salti og pipar.

HVÍTLAUKSSMJÖR
300 g lint smjör
5 geirar af hvítlauk
50 g steinselja

Setjið allt í matvinnsluvél og 
maukið þar til hvítlaukur er fínt 
hakkaður og smjöri létt og ljóst.

HUMARINN
32 stórir humrar
100 g brauðraspur
Salt og pipar
12 sneiðar af snittubrauði

Skerið enda af humri og upp eftir 
honum endilöngum. Hreinsið og 
leggið á bökunarplötu svo kjöt 
snúi upp. Smyrjið hvítlaukssmjöri 
á og stráið raspi ofan á. Saltið 
og piprið eftir smekk og 
bakið á 180 gráðum í 12 
mín. á bakka. Dreifið 
úr snittubrauði og 
sprautið hvítlauks-
smjöri á og bakið á 
180 gráðum í 8 mín.

8 stk. grillpylsur frá Kjötbank-
anum. Fást í Kjötkompaníi í 
Hafnarfirði.

Skerið grunnar rendur í pylsurn-
ar og grillið á meðalheitu grilli í 
um 2 mínútur. Snúið reglulega.

BLÓMKÁLS- OG 
HVANNARREMÚLAÐI
100 g hreint skyr
50 g sýrður rjómi
50 g súrar gúrkur saxaðar
100 g blómkál, rifið í rifjárni
50 g hvannarlauf, fínt söxuð
1 stk. hvannarstilkur, saxaður
2 stk. shallot-laukar, fínt 
skornir
2 msk. hvítvíns-
edik
Salt og pipar

Blandið öllu 
saman í skál 
og smakkið 
til með salti 

og pipar. Það er gaman að nota 
villtar íslenskar jurtir til matar-
gerðar á þessum árstíma og 
þær leynast mjög víða.

KARTÖFLUSALAT
500 g nýjar íslenskar kartöflur
4 msk. Dijon-sinnep með korn-
um
2 msk. olía, til dæmis Isio 4
1 hvítlauksgeiri saxaður
½ blaðlaukur, hvíti hlutinn fínt 
skorinn 
Saxað dill eða aðrar ferskar 
kryddjurtir 
Salt og pipar 

Smá sítrónusafi

Sjóðið kart-
öflurnar og 
blandið öllu 
saman í 
skál, smakk-
ið til með 

salti, pipar 
og sítrónusafa.

PYLSUR AÐ HÆTTI JÓHANNESAR

GRILLAÐUR LAX MEÐ 
KÓKOSMAUKI OG 
MANGÓSALSA
Fyrir 2

2 flök af laxi
1 bolli kókosmjöl (búið að 
liggja í bleyti, 2 msk. af vatni)
1 safi úr stórri sítrónu
4 stórir laukgeirar, marðir
3 stk. stór grænn chili, hreins-
ið fræin úr þeim
1 bolli af ferskum kóríander
½ bolli af ferskri myntu
1 tsk. mulið kummin
1 tsk. salt

Blandið öllu, nema laxi, saman 
í rafmagnskvörn svo úr verði 
mauk. Smyrjið á ofan- og neð-
anverð flök. Pakkið hverju flaki 
vandlega inn í ál- eða 
bökunarpappír svo að 
safinn leki ekki úr. Hitið 
á bökunargrind við miðl-
ungshita í ca. 10 mín. 
og snúið flökun-
um einu sinni við. 
Látið flökin standa 

í álpappírnum á borði í 2 til 3 
mín.

MANGÓSALSA MEÐ 
GRANATEPLI
1 mangó
50 ml rauðlaukur, smátt sax-
aður
1-2 chilialdin, söxuð smátt. 
Gott að smakka chili til að sjá 
hvort það sé sterkt eða ekki. 
Eitt nægir ef það er mjög 
sterkt. Annars tvö.
50 ml límónusafi
börkur af einni límónu
150 ml granateplafræ (úr einu 
granatepli)
100 ml kóríander, gróft saxað

Skerið mangóið í litla ferhyrn-
inga. Saxið afgang af 

hráefninu og blandið 
öllu saman. Smakkið 
til með límónusafa 
og salti.

HOLLUSTURÉTTUR AÐ HÆTTI SIGUR-
RÓSAR PÁLSDÓTTUR OG CHANDRIKU 
GUNNARSSON

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Þrátt fyrir ólíkan bakgrunn leggja 
báðar áherslu á hollt og gott mat-
aræði og höfðu það sem útgangs-
punkt í matseldinni.

„Við vorum strax samstíga. Ég 
spurði Sigurrósu hvað hana lang-
aði að gera,“ segir Chandrika. 
„Og ég stakk þá upp á laxi,“ skýt-
ur Sigurrós inn í. „Sem mér hafði 
einmitt dottið í hug þar sem sum-
arið er rétti tíminn fyrir hann,“ 
útskýrir Chandrika og þær skella 
báðar upp úr.

Þannig lagði Chandrika til lax-
inn og marineraði hann upp úr 
ljúffengu kókosmauki að indversk-
um hætti og Sigurrós bjó til ferskt 
og gott meðlæti, mangósalsa með 
granatepli. „Þetta bragðast ótrú-
lega vel saman,“ segir Sigurrós 
og Chandrika bætir við að réttur-
inn sé líka einfaldur og fljótlegur. 
„Allir eiga að geta gert hann leik-
andi létt!“

Báðar segjast hafa skemmt sér 
konunglega við matseldina og lært 
ýmislegt hvor af annarri í leið-
inni. „Þetta er klárlega ánægju-
leg og lærdómsrík aðferð til að 
nálgast matargerð, enda svo lengi 
lærir sem lifir,“ segir Sigurrós. 
„Maður verður bara að passa sig 
á að gera þetta með opnu hugar-
fari og setja sig í spor hins aðil-
ans,“ tekur Chandrika fram. „Það 
gerðum við.“

Þannig að þið mynduð endurtaka 
leikinn? „Ekki spurning!“ svara 
þær báðar í kór. - rve

SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

HVÍTLAUKSHUMAR MEÐ LÍFRÆNU BYGGI 
OG KRYDDPYLSA FRÁ LOGA

A M

LÉTTÖL

Sumarið er stutt, njóttu þess alla leið

A

Til hátíða-
brigða FiskurA Aðal-

réttur HolltM Með-
læti





útsala!20-50%Allar
sumarvörur

Girðingareiningar

Sumarleikföng

Garðhúsgögn

Sláttuvélar

Grill

Reiðhjól

Tjöld og ferðavörurLýkur um helgina!

20-25%

20-50% 20-40%

20-40%

30-50%

20-50%

20-50%

Blómapottar
30%

LA  ÚTSALA  ÚTSALA  ÚTSALA  ÚTSALA  ÚTSALA  ÚTSALA  ÚTSALA  ÚTSALINA! LÝKUR UM HELGINA! LÝKUR UM HELGINA! LÝKUR UM HELGINA! LÝK
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„Þetta eru dálítil tímamót, það er 
alveg ljóst. Maður fær að minnsta 
kosti þá tilfinningu að seinni hálf-
leikur sé að hefjast,“ segir Arnór Guð-
johnsen knattspyrnumaður spurður 
hvernig honum finnist að vera fimm-
tugur í dag. „Ég ætla pottþétt að 
halda upp á afmælið en þetta er versl-
unarmannahelgi og erfitt að ná fólki 
saman, þannig að ég fresta því eitt-
hvað.“ 

Arnór er Þingeyingur í húð og hár. 
„Ég fæddist á Húsavík og átti þar 
heima fyrstu níu árin.“ Í fótboltafjöl-
skyldu? 

„Já, pabbi var að sprikla með Völs-
ungi á Húsavík og það kviknaði rosa-
lega fljótt áhugi hjá mér. Ég fór með 
honum á flestallar æfingar, var svo 
með boltann á tánum á daginn og 
svaf með hann í fanginu á nóttunni.“ 
Hann segir mikinn spenning hafa 
verið fyrir fótbolta á Húsavík á þess-
um tíma og yngri flokkana oft farið 
langleiðina í úrslit. „Svo eltist maður 
og efldist og þegar ég áttaði mig á að 
ég gat eitthvað þá stefndi hugurinn í 
atvinnumennskuna,“ segir Arnór. „Við 
strákarnir höfðum sterka fyrirmynd 
sem var Ásgeir Sigurvinsson og það 
var alltaf draumur að feta í fótspor 
hans. Ég og Pétur Pétursson fórum út 
1978, í kjölfarið var farið að fylgjast 
með íslenska markaðinum og næstu 
árin fór þó nokkuð af strákum út,“ 
rifjar hann upp. 

Arnór var tólf ár í Belgíu, tvö í 
Frakklandi og sex í Svíþjóð. „Þetta 
var gríðarlega mikill skóli. Ég kynnt-
ist mörgu fólki, mikilli velgengni og 
minni velgengni. Öllum pakkanum. 
Besti árangurinn var í Belgíu. Árin 
tvö í Frakklandi voru góð en félagið 
mitt, Bordeaux, lenti í ákveðnum fjár-
hagserfiðleikum. Ég spilaði þar með 
mörgum góðum drengjum sem síðar 
urðu heimsmeistarar með Frökkum. 
Svo leið mér rosalega vel í Svíþjóð.“

Þótt minna fari fyrir Arnóri á vell-
inum nú er hann að vinna við knatt-
spyrnuna, meðal annars sem umboðs-
maður afreksmanna. „Mér líður best 
í þessum blessaða fótboltaheimi, eitt-
hvað að stússast,“ segir hann. „Aðal-
lega hef ég verið að vinna fyrir strák-
inn minn, hann Eið Smára og svo eru 
tveir, þrír aðrir sem ég er að sinna.“

Allir þekkja árangur Eiðs Smára í 

boltanum, auk hans á Arnór tvo syni 
sem báðir eru knattspyrnuáhuga-
menn, annar er nýorðinn átján ára, 
hinn verður ellefu ára í september. 

„Svo á ég þrjá afastráka,“ tekur Arnór 
fram. „Sá elsti er þegar kominn með 
gríðarlegan áhuga á boltanum.“ 

gun@frettabladid.is

ARNÓR GUÐJOHNSEN KNATTSPYRNUMAÐUR:  ER FIMMTUGUR Í DAG

SEINNI HÁLFLEIKUR AÐ HEFJAST

ARNÓR GUÐJOHNSEN „Ég var með boltann á tánum á daginn og svaf með hann í fanginu á 
nóttunni,“ rifjar hann upp frá æskuárum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

SIGURÐUR PÁLSSON  rithöfundur er 63 ára.

„Skriftir eru að langmestu leyti fólgnar í lestri.“

Kristján IX, konungur Danmerkur og 
Íslands steig á land á Íslandi þennan 
mánaðardag árið 1874 til að vera við-
staddur hátíðahöld í byrjun ágúst og færa 
Íslendingum stjórnarskrá. Með henni 
fengu landsmenn nokkurt sjálfræði í 
eigin málum. 
Þetta sumar var haldið upp á þúsund 
ára afmæli Íslandsbyggðar. Aðalhátíðin 
var 2. ágúst í Reykjavík, þá var Lofsöngur 
eftir Matthías Jochumsson við lag Svein-

björns Sveinbjörnssonar frumfluttur af 
blönduðum kór í Dómkirkjunni. Kristján 
IX var viðstaddur þá athöfn. Önnur enn 
fjölmennari hátíð var haldin hinn 7. ágúst 
á Þingvöllum og þangað þyrptust menn 
þúsundum saman. 
Hátíðirnar og konungskoman þóttu efla 
þjóðarvitund Íslendinga, hugmyndir 
þeirra um sérstöðu meðal þjóða og 
almennt sjálfstraust.
 Heimildir: Saga daganna og Wikipedia 

ÞETTA GERÐIRST:  30. JÚLÍ 1874

Kóngurinn kom með stjórnarskrána

Merkisatburðir
1797 Geir Vídalín er vígður biskup Skálholtsbiskupsdæmis og 

fer vígslan fram á Hólum.
1907 Friðrik 8. konungur Íslands og Danmerkur kemur til 

Íslands og ferðast um Suðurland, til Ísafjarðar, Akureyrar 
og Seyðisfjarðar.

1909 Giftar konur fá kosningarétt á Íslandi, svo og þær vinnu-
konur sem greiða opinber gjöld.

1932 Sumarólympíuleikar settir í Los Angeles.
1946 Bifreið er ekið í fyrsta sinn yfir Lágheiði. Ferðin milli Haga-

nesvíkur og Ólafsfjarðar tekur sex klukkustundir.
1961 Brúin yfir Hornafjarðarfljót er vígð, önnur lengsta brú 

landsins 255 metrar.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Guðrún Ágústa 
Sigurjónsdóttir
Árskógum 2, áður Norðurgarði, 
Vestmannaeyjum,

andaðist föstudaginn 22. júlí á Hjúkrunarheimilinu 
Skógarbæ. Útförin fer fram frá Áskirkju þriðjudaginn 
2. ágúst kl. 13.00. Jarðsett verður í Vestmannaeyjum.

Ólafur R. Guðnason Kristín A. Schmidt
Helgi Þ. Guðnason Guðlaug K. Einarsdóttir 
Ása F.M. Guðnadóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð, hlýhug, 
stuðning og aðstoð vegna andláts og 
útfarar ástkærrar eiginkonu minnar, 
móður, tengdamóður og ömmu,

Jónínu Þ. Finnsdóttur
frá Flateyri, Rauðalæk 41 í Reykjavík.

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki 
Hjúkrunarheimilisins Skjóls fyrir umönnun hennar, 
og séra Sigurði Jónssyni fyrir hans hjálpsemi.

Grímur Þ. Sveinsson
Finnur Torfi Magnússon   Þórunn Erhardsdóttir
Steinþór Bjarni Grímsson    Sigurbjörg Lóa Ármannsdóttir
Sveinn Víkingur Grímsson
Sigurveig Grímsdóttir       Kristinn R. Sigurðsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir 
og amma, 

Hulda Ásgeirsdóttir 

andaðist á Landspítalanum Fossvogi 15. júlí.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Ásgeir Lárusson Áslaug Leifsdóttir 
Sighvatur Lárusson Áslaug Daníelsdóttir
Hulda og Egill Ásgeirsbörn
Auður, Edda og Daníel Sighvatsbörn. 

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Egill Jónasson Stardal,
cand. mag., Brúnalandi 6, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum Fossvogi laugardaginn 
23. júlí, verður jarðsettur frá Lágafellskirkju 
þriðjudaginn 2. ágúst og hefst athöfnin klukkan 13.00.

Inga Fanney Egilsdóttir Sigurður Arason
Jónas Egilsson  Steinunn Ingibjörg    
  Pétursdóttir
Kristrún Þórdís Egilsdóttir Stardal
og barnabörn

Okkar ástkæri,

Ólafur Donald Helgason 
 
lést mánudaginn 25. júlí 2011. Jarðarförin fer fram 
miðvikudaginn 3. ágúst í Fríkirkjunni í Reykjavík 
kl. 13.00. Blóm og kransar eru afþökkuð en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á SÁÁ. 

Sigurjóna Kristinsdóttir 
Svanhildur Tinna Ólafsdóttir
Kristín T. Þorsteinsdóttir Guðbjartur Gestur Andrésson
Ólafur Helgi Ólafsson 
og aðrir aðstandendur 

AFMÆLI

SÉRA ÞÓRHALL-
UR HEIMISSON
er 50 ára.

ÁRNI ÞÓR 
SIGURÐSSON 
ALÞINGISMAÐUR
er 51 árs. 

ÁRNI SIGFÚSSON 
BÆJARSTJÓRI
er 55 ára.

AUÐUR SVEINS-
DÓTTIR LAXNESS
er 93 ára.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Móðursystir mín,

Rósa Gísladóttir Blöndal

sem lést miðvikudaginn 20.júlí, verður jarðsungin frá 
Fossvogskirkju miðvikudaginn 3. ágúst kl. 13.00. 

Fyrir hönd aðstandenda,
Svandís Matthíasdóttir.  

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir 
og amma okkar,

 Auðbjörg Hannesdóttir
Gaukshólum 2, Reykjavík,
 

lést á Landspítala Fossvogi miðvikudaginn 27. júlí sl.

Ómar Guðmundsson Berglind M. Njálsdóttir
Tómas Árni Ómarsson
Auður Ómarsdóttir

Hugheilar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vináttu við 
andlát og útför elskulegrar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu 
og langömmu,

Helgu Áslaugar 
Guðbrandsdóttur
Sólheimum, Laxárdal, Dalasýslu.

Starfsfólki Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns 
í Búðardal eru færðar sérstakar þakkir fyrir alúð 
og góða umönnun.

                 
Arndís Erla Ólafsdóttir       Bjarni Ásgeirsson
Sigríður Ólafsdóttir           Jóhann Björn Þórarinsson
Gerður Salome Ólafsdóttir  Indriði Benediktsson
Lilja Björk Ólafsdóttir          Guðmundur Magni    
 Þorsteinsson
Sóley Ólafsdóttir                Guðmundur Sigurðsson
Ólöf Ólafsdóttir                 Jóhann Gísli Jóhannsson
Eyjólfur Jónas Ólafsson  Sigurdís Sjöfn Guðmundsdóttir
Guðbrandur Ólafsson   Guðrún Jóhannsdóttir
Áslaug Helga Ólafsdóttir   Máni Laxdal
Svanur Ingvason               Rán Einarsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

Sigríður Valdimarsdóttir
frá Bringu í Eyjafirði,

lést á Kjarnalundi miðvikudaginn 27. júlí.
Jarðarför hennar verður gerð frá Munkaþverárkirkju 
kl. 13.30 þriðjudaginn 2. ágúst.

Fyrir hönd annarra vandamanna,

Sverrir Gunnarsson
Vignir Gunnarsson Bergljót Jónsdóttir
Kristbjörg Gunnarsdóttir  Jón Matthíasson
Valdimar Gunnarsson  Svava Jóhannsdóttir

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og veittu okkur 
styrk á erfiðum tímum í gegnum 
veikindi og fráfall okkar yndislega 
eiginmanns, föður, tengdaföður, afa, 
sonar og tengdasonar,

Reynis Ómars 
Guðjónssonar.

Sérstakar þakkir viljum við færa læknunum Höllu 
Skúladóttur og Einari Björgvinssyni, ásamt starfs-
fólki deilda 11B, 11E og 13E á Landspítalanum við 
Hringbraut.

Vilborg Stefánsdóttir
Stefán Reynisson Sóley Eiríksdóttir
Helga Reynisdóttir Björn Ingi Vilhjálmsson
Anna Reynisdóttir Björn Bragi Arnarsson
afastelpur
Guðjón Frímannsson
Stefán Vilhelmsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi, sonur og bróðir,

Elmar Halldórsson
Þiljuvöllum 37, Neskaupstað,

lést á Landspítalanum sunnudaginn 24. júlí.
Útför hans fer fram frá Norðfjarðarkirkju 
miðvikudaginn 3. ágúst kl. 14.00.

Bergþóra Stefánsdóttir
Stefán Einar Elmarsson Aðalbjörg Ósk    
 Guðmundsdóttir
Katrín Unnur Elmarsdóttir
Melkorka Elmarsdóttir Margeir Örn Óskarsson
Tómas Styrmir Stefánsson
Oliver Snær Stefánsson
Fanney Ósk Sveinbjörnsdóttir
Kristín Elma Margeirsdóttir
Halldór Hinriksson
og systkini hins látna

Nokkrar útimessur verða 
um helgina ef veður leyf-
ir og líka í eyðibyggð, auk 
hefðbundinnar guðsþjón-
ustu. 

Fimmtíu ár eru liðin frá 
vígslu kirkjunnar á Efra-
Núpi í Miðfirði í Húnavatns-
sýslu. Þess verður minnst 
við messu klukkan 14 í dag 
þar sem biskup Íslands, 
herra Karl Sigurbjörnsson, 
predikar. Eftir messu verða 
veitingar undir kirkjuvegg. 

Biskupinn predikar líka 
í árlegri messu í Ábæjar-
kirkju í Austurdal í Skaga-
firði á morgun klukkan 14. 
Margir koma jafnan ríð-
andi til þeirrar athafnar, en 
kirkjan stendur í eyðibyggð. 

Messað verður líka í 
gömlu kirkjunni á Núpsstað 
en hún er ein af fáum torf-
kirkjum landsins. Þó kirkj-
an rúmi ekki marga er upp-
lagt fyrir fólk að tylla sér 
umhverfis kirkjuna og taka 
þátt í helgihaldinu. Prestur 
verður séra Axel Árnason 
Njarðvík, héraðsprestur.

Tvær útimessur eru aug-
lýstar um helgina. Önnur er 
í Skarðsdalsskógi í Siglu-
firði á morgun klukkan 
11. Séra Sigríður Munda 

Jónsdóttir þjónar og Guito 
Thomas leikur undir sálma-
söng. Hin útimessan er í 
Skógarkoti á Þingvöllum 

klukkan 14. Séra Gunnþór 
Ingason predikar og séra 
Kristján Valur Ingólfsson 
þjónar fyrir altari. Geng-

ið er frá Efrivöllum eftir 
merktum stíg í Skógar-
kot, gangan tekur um hálfa 
klukkustund. - gun

Messað úti og í eyðibyggðum

VIÐ ÁBÆJARKIRKJU Kirkjan er innarlega í Austurdal í Skagafirði og þangað koma margir ríðandi. 
 MYND/GUÐMUNDUR EINAR

Tvöfaldi kvartettinn Vega 
syngur í Langholtskirkju 
miðvikudagskvöldið 3. ágúst 
klukkan 20. Liðsmenn hans 
eru frá Fuglafirði í Færeyj-
um og hafa sungið saman í 
nokkur ár, mest til gamans. 
Um jólahátíðina hafa þeir 
sungið á dvalarheimilum 
fyrir aldraða í Austurey og 
á Norðureyjum og stundum 
hafa þeir verið beðnir um 
að syngja við hin ýmsu til-
efni, að því er fram kemur í 
fréttatilkynningu frá þeim. 

Auk tónleikanna í Lang-
holtskirkju mun Vega koma 

fram á Fiskideginum mikla 
á Dalvík og halda tónleika á 
Akureyri. 

Á dagskránni eru eink-
um færeysk ættjarðarlög 
og sálmar en einnig nokk-
ur norræn og léttari amer-
ísk lög.

Mennirnir í tvöfalda 
kvartettinum Vega heita 
Kristian Petersen, Heini 
Beder, Hjalti Lundsbjerg, 
Jógvan á Lakjuni, Samson 
í Lambanum, Jan Joensen, 
Páll Laksáfoss, Mouritz L. 
Mohr og Eyðun á Lakjuni. 

Færeyskir söng-
fuglar á Íslandi

TVÖFALDI KVARTETTINN VEGA Syngur í Langholtskirkju, á Dalvík og 
Akureyri. 

Sýningin Það skemmist ei 
tönn … Tannheilsa og tann-
læknaminjar stendur nú yfir 
í nýbyggingu Lækninga-
minjasafns Íslands í Nesi 
á Seltjarnarnesi. Á sýning-
unni er tannheilsa barna á 
fyrri hluta tuttugustu aldar 
skoðuð og borin saman við 
ástandið í dag. 

Á þriðjudaginn klukkan 
18.30 mun Skúli Sæland, 
sagnfræðingur og annar höf-
undur sýningarinnar, ganga 
með gestum um hana. Mun 
hann fræða gesti um tann-
læknaminjar og þá sögu sem 
þær geyma.

Á þriðjudögum klukkan 

18.30 er boðið upp á leiðsagn-
ir í Nesi. Auk Skúla munu 
Margrét Hrönn Hallmunds-
dóttir fornleifafræðingur, 
Jóhanna Guðmundsdóttir 
sagnfræðingur, Sólveig Berg 
og Ásdís H. Ágústsdóttir 
arkitektar og Ásgerður Hall-
dórsdóttir bæjarstjóri miðla 
af fróðleik sínum um sögu 
tannlækninga, fornminjar í 
landi Ness, ræktun á upplýs-
ingaöld, hönnun Lækninga-
minjasafns og safnasvæðið á 
Nesi. Nánari upplýsingar um 
dagskrá sumarsins má finna 
á heimasíðu Lækningaminja-
safnsins, www.laekninga-
minjasafn.is. - mmf

Tannheilsa 
barna í Nesi

ÞAÐ SKEMMIST EI TÖNN Skúli Sæland sagnfræðingur mun ganga með 
gestum um sýninguna í Nesi og fræða gesti um tannlæknaminjar.
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Einu sinni 
fannst mér 

myrkrið skelfilegt. 
Þá var ég hræddur 
við allt sem ég þekkti 
ekki.

Í hvaða grunnskóla varstu? 
„Barnaskólanum í Ólafsfirði, 
hinum eina sanna! Dásamleg-
ur skóli.”

Hvað ertu gamall? „Ég er rúm-
lega fermdur. En hættur að telja 
núna.”

Við hvað starfarðu? „Ég vinn 
sem rithöfundur og bókaútgef-
andi. Var kennari í nokkur ár.”

Hver er uppáhalds rithöfund-
urinn þinn? „Halldór Laxness 
er alltaf ofarlega, enda bara 
snillingur. Því miður þekkir 
unga fólkið hann ekki. En þegar 
ég var strákur las ég mikið eftir 
Ármann Kr. Einarsson og Guð-
jón Sveinsson. Og mér fannst 
Tinni skemmtilegur!”

Af hverju skrifarðu spennu- og 
hryllingssögur? „Ég veit það 
ekki. Kannski af því að þegar 
ég var yngri þá langaði mig 
að gera bíómyndir. Þetta eru 
sem sagt bíómyndirnar sem ég 
gat ekki gert því það eru engir 
peningar (á réttu stöðunum) á 
Íslandi.”

Af hverju eru Gæsahúðar-
bækurnar svona vinsælar hjá 
krökkum? „Sennilega vegna 
þess að þær geta ekki gerst 
í veruleikanum. Einu sinni 
hringdi ung móðir í mig, 

sagði að sonur sinn gæti ekki 
sofnað á kvöldin eftir að hafa 
lesið Galdrakarlinn ógur-
lega (nr. 5). Strákurinn henn-
ar var svo hræddur og hélt að 
hann myndi lenda í því sama 
og systkinin í bókinni. Ég 
bað þessa góðu konu að segja 
stráknum að sögurnar gætu 
ekki gerst í raunveru-
leikanum. Ég vona 
að strákurinn 
hafi sofnað eftir 
það.“

Hvað hræð-
ir þig? „Einu 
sinni fannst 
mér myrkrið 
skelfilegt. Þá 
var ég hrædd-
ur við allt sem 
ég 

þekkti ekki. Skrítin hljóð í 
myrkrinu sem vildu koma 
og taka mig. Svo er ég mjög 
hræddur við eld. Þess vegna 
skrifaði ég síðustu Gæsahúð 
um húsbruna, Logandi víti, og 
framhald af henni er á leiðinni. 
Eldur og bruni er það skelfileg-
asta sem ég get hugsað mér.“

Eru Gæsahúðarbækurnar 
byggðar á lífi þínu? „Ónei. Líf 
mitt er ekki svona fjörugt! En 
ég vildi að það væri svo.“

Ertu gelgja? „Já, er það ekki?“

Er mikill munur á Gæsahúð og 
Gæsahúð fyrir eldri? „Tja, við 
skulum segja svona tvö ár. Tvö 
ár af tólf er mikið. Tvö ár af tíu 
er enn meira.“

Hvað gerir þær bannað-
ar yngri en 12 og yngri 
en 14 ára? „Í bókunum 
fyrir eldri gerist ýmis-
legt sem ég vil ekki að 
yngri lesi. En hvað veit 
ég? Ég bara skrifa bæk-

urnar! Þú veist hvernig 
þetta er á myndbanda-
leigunum eða í bíóhúsun-

um. Myndir eru bannaðar 
en samt sjá þær allir.“

Var það Hólmgeir 
sem sendi Krist-

ínu bréf ið 
í Fangi 
n r .  5 ? 
„Ég held 
það. Ég 
hringdi 
í Hólm-
geir  í 
gær en 
hann 
svaraði 
ekki. 
Ég 
setti 
skila-

boð 
i n n  á 

talhólf-
ið hans. 

Hann hring-
ir örugglega í mig í 
kvöld.“

Maður einn gerir sér ferð í 
gæludýraverslun að skoða 
hunda. Hann kemur þar auga 
á einn og segir við afgreiðslu-
manninn: „Mér líst vel á þenn-
an hund, en finnst lappirnar 
heldur stuttar.“
Afgreiðslumaðurinn horfir 
forviða á manninn: „Stuttar! 
Hvaða vitleysa er þetta í þér, 
þær ná alveg niður á gólf!“ 

Spurning: Hvað er það sem 
er gult, grátt, gult, grátt, gult, 

grátt, gult, grátt, gult, grátt, 
gult, grátt?
Svar: Fíll með fífil í munninum 
sem rúllar niður brekku.

Viðskiptavinur i gæludýrabúð 
spyr afgreiðslustúlku: „Hvern-
ig stendur á því að í dag 
kostar kötturinn 5.000 krón-
ur? Hann kostaði ekki nema 
3.000 í gær?
Afgreiðslustúlkan: „Í milli-
tíðinni gleypti hann páfagauk 
sem kostaði 2.000 krónur.“

ALLS KYNS SKEMMTILEGA OG SPENNANDI LEIKI 
 er að finna á vefsíðunni krakkabanki.at.is, Þar má finna púsl, hænu-
skopp, vagg og veltu og fleiri góða leiki.

SKRÍTIN HLJÓÐ Í MYRKRINU
Helgi Jónsson er einn mest lesni krakkabókahöfundur Íslands. Hann skrifar hinar 
frægu Gæsahúðarbækur sem skelfa og skemmta krökkum.

Aldur: 8 ára.

Í hvaða skóla ertu: Laugar-
nesskóla.

Í hvaða stjörnumerki ertu: 
Vatnsberi.

Áttu happatölu? 14.

Helstu áhugamál/hvað ger-
irðu í frístundum þínum? 
Fimleikar og að leika.

Eftirlætissjónvarpsþáttur: 
Með afa í vasanum og Fyndnar 
fjölskyldumyndir.

Besti matur? Grjónagrautur.

Eftirlætisdrykkur? Fanta.

Hvaða námsgrein er í eftir-
læti? Frjálst.

Áttu gæludýr – ef svo er, 
hvernig dýr og hvað heitir 
það? Á einn fisk, hann heitir 
Sigga suga.

Skemmtilegasti dagurinn og 
af hverju? Gamlárskvöld – þá 
er alltaf verið að sprengja flug-
elda og gera eitthvað skemmti-
legt.

Eftirlætistónlistarmaður/
hljómsveit? Páll Óskar.

Uppáhaldslitur? Ljósblár.

Hvað gerðirðu í sumar? Fór 
í sumarbústað, var í fimleikum 
og Laugarseli. Svo er ég í sum-
arfríi í júlí.

Skemmtilegasta bók sem 
þú hefur lesið? Bækurnar um 
Skúla skelfi.

Hvað ætlarðu að verða 
þegar þú ert orðin/n stór? 
Fimleikadrottning :)

Erna Nielsen Hlynsdóttir

Á Vísi er hægt að horfa 
á myndskreyttan upp-
lestur úr þessum sígildu 
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf  
og Alfinn álfakóng á Vísi

a 

u 

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 
1928 í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið 
endurprentað. Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna holl-
enska meistarans G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum 
börnum í tugi ára. 

ý

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið



90%90%
afsláttur

Risaútsala
í fullum gangi

allt að

Kringlan - Smáralind

ódýrastir í  skóm

Opið:
laugardag   milli  kl.  11 og 16
sunnudag   milli  kl.  12 og  17
ATH opið 31. júlí

minnst 50%minnst 50%

vörur frá:
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BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar

1

6 7 8

10

13

119
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21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. sníkjur, 6. klafi, 8. fæða, 9. farfa, 
11. berist til, 12. æxlunarfæri blóms, 
14. fugl, 16. ekki, 17. svívirðing, 18. 
angan, 20. samtök, 21. útungun.

LÓÐRÉTT
1. íþrótt, 3. átt, 4. land í Evrópu, 5. 
fálm, 7. líffæri, 10. hreinn, 13. of lítið, 
15. megin, 16. trjátegund, 19. skóli.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. snap, 6. ok, 8. ala, 9. lit, 
11. bt, 12. fræva, 14. trana, 16. ei, 17. 
níð, 18. ilm, 20. aa, 21. klak. 

LÓÐRÉTT: 1. golf, 3. na, 4. albanía, 
5. pat, 7. kirtill, 10. tær, 13. van, 15. 
aðal, 16. eik, 19. ma. 

Pondus, 
geturðu gert 

svolítið fyrir mig?

Tjaa... 
Ef ég 
get!

Ég veit að þú 
getur það! Þetta 
er nokkuð sem 
þú getur betur 

en nokkur annar!

Þú ert 
frökk! 

Þú veist 
að ég er 
kvæntur!

Ertu til í að 
hjálpa mér að 
tippa á leikina?

Ah...

Hvað 
hélstu 
að ég 

ætti við?

Ekki neitt!
Liverpool-

Wigan! 
Ég sé mark frá 
Luiz Suarez á 
34. mínútu...

Klukkan er 
hálf tólf! 

Ertu ennþá 
að læra?

(Geisp)

Jább.

Ég klára aldrei fyrir mið-
nætti, mamma.

Það 
gerir það 
enginn.

Hvernig ætlast 
þeir til að þið 
lærið eitthvað 
í tímum ef 
þið eruð alltaf 
of þreytt eftir 
heimalærdóm-
inn?

Maður fer ekki í 
tíma til að læra. 

Maður fer 
til að fá 

heimalærdóm.

Hvað ef 
þær gera 

það?

Hannes, nokkrar freknur eru 
ekki að fara láta stelpum 
líka vel við þig.

Mamma sagði að sumum 
stelpum finndist freknur 
sætar. Mamma hefur 
aldrei rangt fyrir sér!

Ég er sem betur fer með 
aðferð til að láta mig 

vera óaðlaðandi í augum 
stelpna.

Hún 
virkar.

Ég er ekki 
byrjaður!

Jói minn, hættu 
þessu væli! 
Allir krakkar 

fá föt frá eldri 
systkinum 

sínum!

Á vefsíðunni Ted.com (sem er ein sú 
merkilegasta á netinu) birtist á dög-

unum skemmtilegur fyrirlestur eftir Eli 
Pariser. Þar varar hann fólk við því sem 
kallast síublöðrur (e.: filter bubbles), en 
þær ganga í stuttu máli út á að vefsíður 
sía sjálfkrafa hvers konar efni þær birta 
eftir smekk notandans. Síublöðrurnar 
vinna sem sagt úr gögnum sem tölvan 
þín safnar saman sjálfkrafa — gögnum 
sem sýna hvaða fréttir þú skoðar, hvaða 
orð þú slærð inn í leitarvélar, tungumálin 
sem þú talar og í rauninni hvernig mann-

eskja þú ert. 

EFTIRFARANDI er lítil dæmisaga 
um síublöðrur. Fyrir nokkrum mán-
uðum fékk ég óútskýranlegan áhuga 
á líkamsrækt (ég segi óútskýranlegan 

vegna þess að ég vil ekki viðurkenna 
að hégóminn rak mig áfram). 

Ég byrjaði að skoða alls konar 
líkamsræktarmyndbönd á 
Youtube og þá sérstaklega 
æfingar fyrir kvið og maga. 
Þegar ég skráði mig svo inn 
á Facebook snerust allar 
auglýsingarnar þar um hollt 
matarræði og magaæfingar. 
Facebook vissi sem sagt hvað 
ég var að gera á netinu og birti 
því auglýsingar sem voru lík-

legri  til að fá mig til að smella en t.d aug-
lýsingar fyrir rjómaís (þó ég hefði eflaust 
smellt frekar á þær).

SÍUBLÖÐRURNAR hafa náð miklu víð-
tækari útbreiðslu en aðeins á Facebook. 
Jón fær til dæmis aðrar leitarniðurstöð-
ur á Google en Gunna. Sérstaklega ef 
Gunna er frá öðru landi. Það sem er mest 
hrollvekjandi við síublöðrurnar er að 
fréttasíður birta fréttir eftir áhugasviði 
notenda. Þannig er netið að loka venju-
lega netnotendur, sem smella á krassandi 
fyrirsagnir, inni í bleikum Hollywood-
blöðrum og sjá til þess að þeir sjá ekkert 
annað. Hundrað þúsund börnum er slátr-
að í fjarlægu landi, en enginn fréttir það 
vegna þess að allir eru að lesa um rass-
gatið á Kim Kardashian.

EN HEI. Ekki misskilja mig. Rassgatið 
á Kim Kardashian er alveg jafn merki-
legt og önnur rassgöt. Jafnvel merki-
legra, líffræðilega séð. Ég sé ekkert að 
því að fólk sýni þessu rassgati einlægan 
áhuga. Rassgatið getur samt virkað sem 
sólmyrkvi á mikilvæg málefni — jafnvel 
ógnað lýðræðinu ef það skyggir í mikil-
fengleika sínum á annað sem er að gerast 
í heiminum og verður til þess að fjöldinn 
verður áfram óupplýstur, fáfróður, 
heimskur.

Rassgatið á Kim Kardashian

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

Allt sem þú þarft...

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

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

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

ari upplýsingar 



Blóðug blanda af Hringa-
dróttinssögu og Sopranos

Skemmtiþáttur með Þórunni 
Antoníu, Birni Braga og Nilla

Skelltu þér í borgarferð með 
Ilmi Kristjánsdóttur

Rikka eldar spennandi mat 
frá öllum heimshornum

Ný þáttaröð frá strákunum 
í Little Britain

Ekki missa af góðu gríni í Off the Map, Big Bang Theory og Two and a 
Half Man, síþyrstum vampírum í True Blood, ólgandi ástríðum í Love 
Bites og dillandi dömuþáttunum Cougar Town og Hot in Cleveland 

– að ógleymdum frábærum kvikmyndum og öllu hinu góðgætinu í ágúst.

Þú færð Stöð 2 , Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra fyrir aðeins 229 kr. á dag.
National Geographic fylgir frítt með í ágúst.

Horfðu hvar og hvenær sem er með Stöð 2 Frelsi
....eða færðu áskriftina þína í sumarbústaðinn

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

“KYNLÍF, FALLEGT FÓLK OG MEIRA KYNLÍF” -A.K., DV

CAPTAIN AMERICA 3D KL. 3.20 (TILB.) - 5.40 - 8 - 10.20  12
FRIENDS WITH BENEFITS  KL. 8 - 10.10  12
BRIDESMAIDS  KL. 5.40 12
WATER FOR ELEPHANTS  KL. 3.20 (TILBOÐ) L 

5%
CAPTAIN AMERICA 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 5.25 - 8 - 10.35  12
CAPTAIN AMERICA 3D Í LÚXUS  KL. 1 - 5.25 - 8 - 10.35  12
FRIENDS WITH BENEFITS  KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
ZOOKEEPER KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 -  5.45  L
TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON 3D KL. 10.40  12
BAD TEACHER  KL. 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 1 (TILBOÐ) - 3.40 - 5.50 L
BRIDESMAIDS  KL. 8  12
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TAL 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 L

ÞAÐ NEISTAR Á MILLI JUSTIN OG MILU 
Í LANGSKEMMTILEGUSTU 
GRÍNMYND SUMARSINS.

CAPTAIN AMERICA 3D KL. 2.45 (TILBOÐ) -5.25 - 8 - 10.35  12
FRIENDS WITH BENEFITS  KL. 10.40 12
HARRY POTTER 3D  KL. 2.40 (TILBOÐ) -5.20 - 8  12
BAD TEACHER KL. 3 (TILBOÐ) -5.50 - 8 - 10.10  14
ZOOKEEPER KL. 3 (TILBOÐ) -5.45 - 8 - 10.15  L

����
HSS. -MBL

„MÖGNUÐ 
ENDALOK“

����
KA. -FBL

„KRAFTMIKILL 
LOKAHNYKKUR“

STÆRSTA MYND ÁRSINS

Toy Story stuttmyndin 
Hawaiian Vacation 
sýnd á undan Cars 2

FRÁBÆR MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

FRÁÁÁBÆR GAMANMYND

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL
12 12

12

12

1212

12

12

12

L

L

L

L

L

L

L

V I P

12

12

L

L

AKUREYRI
CARS 2 ísl tal 3D kl. 1:30 - 3:40
CARS 2 ótextuð m/ensku tali Sýnd í 3D kl. 5:50 
HORRIBLE BOSSES kl.  8 - 10:10
HARRY POTTER kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:40

HORRIBLE BOSSES Sýnd í 2D kl. 5:45 - 8 - 10.15
HORRIBLE BOSSES LUXUS VIP í 2D kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.15
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 3 - 3:15 - 5.30
CARS 2 m/ensku tali Sýnd í 2D kl. 8 - 10.30
HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 8 - 10.40
HARRY POTTER Sýnd í 2D kl. 2.45 - 5.20 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 2D kl. 8
THE HANGOVER 2 Sýnd kl.  5.30
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 3

12

12

12

12

KRINGLUNNI

L

L

CAPTAIN AMERICA Sýnd í 3D kl. 6 - 9
HORRIBLE BOSSES Sýnd í 2D kl. 6 - 8 - 10.20
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30
HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 3
SUPER 8 Sýnd kl. 8 - 10.20
KUNG FU PANDA 2 ísl tal Sýnd í 2D kl. 3

CAPTAIN AMERICA 3D kl. 5:30 - 8 - 10:45
HORRIBLE BOSSES kl. 5:30 - 8 - 9 - 10:20 - 11
HARRY POTTER 3D kl. 2:30 - 8 - 10:45
BÍLAR 2 ísl tal 3D kl. 2:30 - 5
BÍLAR 2 ísl tal 2D kl. 2:30
TRANSFORMERS 3 3D kl. 6
KUNG FU PANDA 2 ísl tal 3D kl. 2:30

12

12

12

L

L

KEFLAVÍK

SELFOSS

12

12

12

L

CAPTAIN AMERICA DIGITAL-3D kl. 8 - 10:30
HORRIBLE BOSSES kl. 8 - 10:15
CARS 2 DIGITAL-3D m/íslensku tali kl. 3 - 5:30
HARRY POTTER 7 kl. 2:40 - 5:20

CAPTAIN AMERICA DIGITAL-3D kl. 8 - 10:40
HORRIBLE BOSSES kl. 8 - 10:10
CARS 2 DIGITAL-3D m/íslensku tali kl. 1:30 - 3:40
CARS 2 DIGITAL-3D m/ensku tali kl. 5:50
HARRY POTTER 7 2D kl. 2 - 5

Önnur sólóplata Snorra 
Helgasonar, Winter Sun, 
er að koma út. Hann seg-
ist hafa vaxið mikið sem 
tónlistarmaður síðan hann 
flutti til London. 

Önnur plata Snorra Helgasonar, 
fyrrum liðsmanns Sprengjuhall-
arinnar, nefnist Winter Sun og er 
fáanleg í rafrænni forsölu á tón-
listarveitunni Gogoyoko. Form-
legur útgáfudagur er 4. ágúst og 
er það Kimi Records sem gefur 
út.

Innan við tvö ár eru liðin síðan 
fyrsta sólóplata Snorra, I´m 
Gonna Put My Name on Your 
Door, leit dagsins ljós. „Fyrri 
platan var meira hefðbundin 
þjóðlagatónlist. Ég var mikið að 
pæla í „retro“-hljómi og hún hefði 
getað komið út 1972. Þessi er 
aðeins nútímalegri,“ segir Snorri 
um Winter Sun. 

Platan var tekin upp af Sindra 
Má Sigfússyni úr Seabear og Sin  
Fang, hljóðblönduð af Snorra, 
Sindra og Bigga Sundlaugarverði 
og hljómjöfnuð af Alan Douches. 
Hann hefur áður unnið fyrir 
Fleetwood Mac, Animal Collec-
tive og Sufjan Stevens. 

„Við tókum sex daga törn í byrj-
un janúar meðan ég var á land-
inu, ég og Sindri Már. Við ákváð-
um snemma í ferlinu að nota ekki 
hefðbundnar trommur, heldur 
klapp og stapp og tölvudót. Það 
gerði það að verkum að við gátum 
nærri fullklárað lögin bara tveir,“ 
segir Snorri. Hann er mjög 
ánægður með samstarfið við 
Sindra Má og gerðu þeir félagar 
ýmsar tilraunir. „Hann sendi mig 
heim með trommutakt og bað mig 
um að semja lög fyrir hann. Það 
komu út tvö lög þannig.“

Snorri hefur verið búsettur 
í London síðustu tvö ár og líður 
vel þar. „Ég er búinn að spila eins 
og brjálæðingur og hef reynt að 
hitta sniðugt fólk. Það gengur 

alveg ágætlega.“ Hann fór í tón-
leikaferð um Kanada síðasta 
haust og tónleikaferð um Evrópu 
með Hjaltalín í vor, auk þess að 
spila í London.

Aðspurður segist hann hafa 
vaxið sem tónlistarmaður við 
dvölina erlendis. 

„Ég hætti að vinna við allt 
annað en að vera tónlistarmaður. 
Það stökk hefur haft mikil áhrif, 

að þurfa að verða betri til að geta 
látið þetta ganga. 

Ég er mjög sáttur við nýju plöt-
una og finnst hún spennandi. Ég 
held líka að ég sé orðinn betri 
„live“.“ Snorri fagnar Winter Sun 
með tónleikum á Innipúkanum 
í kvöld og með útgáfutónleikum 
á Faktorý Bar 4. ágúst þar sem 
platan verður spiluð í heild sinni. 

 freyr@frettabladid.is

Vetrarsólin er nútímalegri

NÝ PLATA Önnur plata Snorra Helgasonar heitir Winter Sun og er fáanleg á síðunni 
Gogoyoko. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

CAPTAIN AMERICA - 3D 2(950 kr), 5, 7.30 og 10(P)

FRIENDS WITH BENEFITS 5.50, 8 og 10.15

BRIDESMAIDS 4, 6.30 og 9

KUNG FU PANDA 2 2(700 kr) og 4 - ISL TAL

ZOOKEEPER 2(700 kr)

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

T.V. - kvikmyndir.is

T.V. - kvikmyndir.is

POWERSÝNING
KL. 10

 

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐSSÝNINGAR LAUGARDAG OG SUNNUDAG
MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

T I L B O Ð S B Í Ó
                                 LAUGARDAGUR - MÁNUDAGS

ZOOKEEPER  KL. 1 (TILBOÐ)  L
CAPTAIN AMERICA 3D KL. 1 (TILBOÐ) 12
MR. POPPER´S PENGUINS  KL. 1 (TILBOÐ)  L
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TAL 3D  KL. 1 (TILBOÐ)  L

CAPTAIN AMERICA 3D KL. 2.45(TILBOÐ) 12
HARRY POTTER 3D  KL. 2.40 (TILBOÐ)  12
ZOOKEEPER  KL. 3 (TILBOÐ) L
BAD TEACHER  KL. 3 (TILBOÐ) 14

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUSKEMMTUN!

- L.S - ENTERTAINMENT 
WEEKLY
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FÓTBOLTI Klukkan 18 í dag verður 
dregið í riðla í undankeppni heims-
meistaramótsins 2014 í Brasilíu. 
Athöfnin fer fram í Ríó De Janeiro 
og ljóst að knattspyrnuunnendur 
um allan heim bíða spenntir eftir 
því að sjá hverjir andstæðingar 
þeirra landsliðs verða.

Þjóðum Evrópu er skipt í 
sex styrkleikaflokka. Dregið 
verður í níu riðla með einu liði 
úr hverjum flokki. Sex lið verða í 
hverjum riðli utan eins sem verður 
fimm liða. 

Fréttablaðið fékk landsliðs-
mennina Aron Einar Gunnarsson 
og Gunnleif Vigni Gunnleifsson 
til þess að spá í spilin og velja sinn 
draumariðil. Óhætt er að segja að 
hugmyndir félaganna um drauma-
riðil séu afar ólíkar.

 Aron Einar segir að Ísland verði 
að fara að ná í stig í keppnisleikjum 
til þess að hækka sig á listanum og 
koma Íslandi á kortið sem alvöru 
knattspyrnuþjóð. 

„Noregur er slakasta liðið í 
fyrsta potti. Það eru stórlið í þeim 
potti. Svo hefur okkur gengið vel 
gegn Slóvakíu undanfarið. Hvít-
Rússar geta verið sterkir. Við spil-
uðum á móti þeim í U21 og áttum 
að vinna þann leik þótt það sé ekki 
hægt að bera það saman,“ segir 
Aron sem fékk að sjá rautt í drama-
tískri viðureign þjóðanna síðasta 
sumar.

„Ég held að það henti okkur 
vel að spila gegn Norður-Írlandi. 
Frændur okkar Færeyingar eiga 
svo ekki að vera í hærri potti en 
við. Ég vona svo innilega að við 
lendum með þeim í riðli svo við 
getum leiðrétt þennan misskiln-

ing,“ segir Aron í léttum tón. Gunn-
leifur sér hlutina í öðru ljósi en 
Aron Einar

„Það er tímabært að Ísland lendi 
í riðli með Englandi. Það væri geð-
veikt að mæta Frökkum á Stade 
de France. Við náðum líka góðum 
úrslitum gegn þeim síðast, segir 

Gunnleifur.  „Það getur allt gerst 
á móti Írum, við eigum harma að 
hefna gegn Skotum og svo þurfum 
við að lækka rostann í Færeying-
um,“ segir Gunnleifur.

Blaðamaður bar draumariðil 
Arons Einars undir landsliðsmark-
vörðinn sem áttaði sig á ólíkum 
hugsunarhætti félaganna.

„Auðvitað á maður að hugsa um 
að komast líka upp úr riðlinum. En 
þetta er ekkert smá leiðinlegur rið-
ill,“ sagði Gunnleifur og hló. „Við 
fyllum ekki Laugardalsvöllinn með 
þessum liðum.“

Hægt verður að fylgjast með 
drættinum í beinni útsendingu á 
heimasíðu Alþjóða knattspyrnu-
sambandsins fifa.com. Geir Þor-
steinsson, formaður KSÍ, verður 
fulltrúi Íslands í Ríó.  

 kolbeinntd@365.is

ÓLÍKIR DRAUMARIÐLAR
Dregið verður í riðla í undankeppni HM 2014 í Brasilíu í kvöld. Draumar 
landsliðsmannanna Arons Einars Gunnarssonar og Gunnleifs Gunnleifssonar 
eiga fátt sameiginlegt nema þegar kemur að frændum okkar Færeyingum.

Draumariðill Arons 
1. styrkleikaflokkur Noregur
2. styrkleikaflokkur  Slóvakía
3. styrkleikaflokkur  Hvíta-Rússland
4. styrkleikaflokkur  Norður-Írland
5. styrkleikaflokkur  Færeyjar
6. styrkleikaflokkur  Ísland

Draumariðill Gunnleifs
1. styrkleikaflokkur England
2. styrkleikaflokkur  Frakkland
3. styrkleikaflokkur  Írland
4. styrkleikaflokkur  Skotland
5. styrkleikaflokkur  Færeyjar
6. styrkleikaflokkur  Ísland

Styrkleikaflokkar fyrir undankeppni HM í Brasilíu 2014
1. styrkleikaflokkur: Spánn, Holland, Þýskaland, England, Portúgal, Ítalía, Króatía, 
Noregur, Grikkland.
2. styrkleikaflokkur:  Frakkland, Svartfjallaland, Rússland, Svíþjóð, Danmörk, Slóvenía, 
Tyrkland, Serbía, Slóvakía.
3. styrkleikaflokkur:  Sviss, Ísrael, Írland, Belgía, Tékkland, Bosnía, Hvíta-Rússland, 
Úkraína, Ungverjaland. 
4. styrkleikaflokkur:  Búlgaría, Rúmenía, Georgía, Litháen,. Albanía, Skotland, Norður-
Írland, Austurríki, Pólland. 
5. styrkleikaflokkur:  Armenía, Finnland, Eistland, Kýpur, Lettland, Moldavía, 
Makedónía, Aserbaídsjan, Færeyjar.
6. styrkleikaflokkur:  Wales, Liechtenstein, Ísland, Kasakstan, Lúxemborg, Malta, 
Andorra, San Marínó.

TVEIR STRÁKAR  úr Pepsi-deildinni eru líklega á leiðinni í 
atvinnumennsku. ÍBV og Örebro hafa komist að samkomulagi um 
kaup á Eiði Aroni Sigurbjörnssyni og Fylkir og Haugesund eiga í 
viðræðum um kaup á Andrési Má Jóhannesssyni.

Helga Margrét Þorsteinsdóttir sjöþrautarkona

VANILLU ÍSPINNAR MEÐ SÚKKULAÐI 120 ML 

298  KR.  3 STK.

VANILLU ÍSPINNAR MEÐ SÚKKULAÐI 60 ML 

398  KR.  12 STK.

VANILLU ÍSTOPPAR MEÐ SÚKKULAÐI 120 ML

498  KR.  8 STK.

SPARAÐU MEÐ 
EURO SHOPPER

SPARAÐU Í 
BÓNUS

sport@frettabladid.is

Dugnaður, agi, metnaður, vilji, baráttugleði, sam-
viskusemi og ákveðni.  Þessi lýsingarorð finnst 
mér lýsa því íslenska íþróttafólki sem ég þekki. 
Það er gegnumgangandi og jafnvel umtalað utan 
Íslands hvað íslenskir íþróttamenn eru duglegir 
og samviskusamir. Þeir eru oft tilbúnir til þess 
að leggja meira á sig en liðsfélaginn eða andstæð-
ingurinn og gefa sér sjaldan afslátt af æfingum. 
Þeir kvarta sjaldan og eru kröfuharðir til sjálfs 
sín. Þeir leggja sig alla fram við æfingar og taka 
manna mest af alls konar aukaæfingum því að 
meira er jú alltaf betra, eða hvað?
Síðastliðið haust byrjaði ég að æfa undir stjórn 
sænsks þjálfara. Til að byrja með og fram á vor 
var þetta eins konar farþjálfun þar sem við vorum 
stödd sitt í hvoru landinu. 

Ég fékk sent sérsniðið prógramm sem ég átti 
að fylgja samviskusamlega og það var því á mína 
ábyrgð að fylgja þessu prógrammi. Áður en þetta 
samstarf hófst spurði ég sjálfa mig að því hvort 
ég byggi yfir þeim aga sem nauðsynlegur væri til 
þess að geta unnið eftir þessu skipulagi. 

Ég var ekki lengi að sannfæra sjálfa mig um að 
svo væri, hingað til hefði ég aldrei á ævinni svik-
ist undan æfingu og hví ætti ég að fara að taka upp 
á því núna? En því miður skjátlaðist mér. Nú reka 
ef til vill margir upp stór augu þegar ég segi að ég 
bjó einfaldlega ekki yfir þeim sjálfsaga sem nauð-

synlegur var svo vinnulag sem þetta gengi upp. 
Það var ekki það að ég sleppti æfingum eða 

svikist undan erfiðustu æfingunum. Nei, ég gerði 
alltaf of mikið. Ég gat ekki neitað mér um að gera 
alltaf meira. Ég bætti alltaf við prógrammið, tók 
morgunæfingar þegar ég átti að hvíla, ég stytti 
alltaf hvíldirnar á milli spretta og bætti alltaf við 
einu setti í viðbót. Þetta gerði ég í þeirri trú að 
meira væri alltaf betra. Þetta er jú það hugarfar 
sem hefur komið mér þangað sem ég er í dag og 
ég er stolt af þeim árangri sem ég hef náð en það 
verður ekki horft fram hjá þeirri staðreynd að síð-
astliðin ár hef ég verið mikið meidd og þetta ár er 
engin undantekning.

Margir hafa það mottó að það sé ekki æfingin 
sem skapi meistarann heldur aukaæfingin. Það 
er vissulega mikið til í því en í þessu eins og öllu 
öðru er það skynsemin sem skiptir mestu máli. 
Aukaæfingar ættu alltaf að vera í fullu samráði 
við þjálfara og með þeirra vitund.  

Hingað til hafa mín einkunnarorð verið metn-
aður, dugnaður og ákveðni. Á því verður engin 
breyting en ég ætla að passa mig á því að þessir 
helstu styrkleikar mínir vinni ekki á móti mér. Ég 
ætla að setja allan minn metnað í að hugsa vel um 
sjálfa mig og beita þeim mikla sjálfsaga sem ég bý 
yfir til þess að leyfa skynseminni að eiga síðasta 
orðið þegar kemur að aukaæfingunum.

Er meira alltaf betra?



VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800

Á laugardagskvöldið mætast Manchester United og Barcelona í sannkölluðum 
stórleik í beinni á Stöð 2 Sport 2. Ná ensku meistararnir að hefna fyrir tapið á 

Wembley í vor eða sýna þeir spænsku yfirburði sína einu sinni enn?
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

09.05 Kongen af skyskoven  09.35 
That‘s So Raven  10.00 Postkort fra 
Sydamerika  10.10 Boxen  10.25 Merlin  
11.10 Ægyptens gåder  12.00 Kyst til 
kyst  13.00 90‘erne tur retur  13.30 
Vilde roser  14.15 Tæt på en dronning  
15.05 McBride  16.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret  17.00 Ægyptens gåder  
18.00 Menneskets planet  18.50 Bag 
om Menneskets planet  19.00 TV Avisen  
19.15 Fodboldmagasinet  19.45 Garano 
&amp; Lamont. I farezonen  21.15 
Verdens skrappeste forældre  22.15 Quiz 
og Kærlighed

06.55 Når vannet kommer  07.25 I 
sørhellinga  07.55 Sommeråpent  08.40 
Sommeråpent  09.25 Folk  09.55 
VM svømming  12.20 God som gull  
13.15 4-4-2  15.35 Det søte sommarliv  
16.05 Emma  17.00 Dagsrevyen  17.30 
Sportsrevyen  17.45 Fugleøya Runde  
18.10 Satoyama: Japans hemmelige 
skog  19.00 Der ingen skulle tru at 
nokon kunne bu  19.30 Kriminalsjef Foyle  
21.05 Kveldsnytt  21.20 The Norwegian 
Solution  23.30 Blues jukeboks  06.00 
Frilandshagen   

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 America‘s Got Tal-
ent14.30 Cougar Town (2:22)
14.55 Hot In Cleveland (2:10)
15.20 Off the Map (8:13)
16.05 The Amazing Race (11:12)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Frasier (1:24)
19.35 Ramsay‘s Kitchen Nig-
htmares (1:2)

20.25 The Whole Truth (6:13) 
Nýtt og spennandi lögfræðidrama. 
Kathryn Peale er metnaðarfullur sak-
sóknari í New York. Jimmy Brogan 
er vinur hennar frá því þau voru við 
nám saman í Yale-háskólanum og er 
virtur verjandi í borginni. Bæði eru 
þau mikið keppnisfólk og áköf í að 
sinna vinnu sinni vel og berjast fyrir 
skjólstæðinga sína. Í hverjum þætti 
kynnumst við báðum hliðum á mál-
unum sem eykur spennu áhorfand-
ans um sekt eða sakleysi fram á síð-
ustu mínútu.

21.10 Lie to Me (18:22) Önnur 
spennuþáttaröðin um Dr. Cal Lig-
htman sem Tim Roth leikur og er 
sérfræðingur í lygum. Hann og fé-
lagar hans í Lightman-hópnum vinna 
með lögreglunni við að yfirheyra 
grunaða glæpamenn og koma upp 
um lygar þeirra á vísindalegan hátt.      
Með sálfræði, atferlisfræði og ein-
stökum hæfileikum í að greina í and-
litsdráttum skjólstæðinga hvort þeir 
segi sannleikann eða séu að ljúga, 
leysir The Lightman Group

21.55 Damages (11:13) Þriðja 
þáttaröðin með Glenn Close og 
Rose Byrne í aðalhlutverki.

22.40 Get Shorty

00.25 Daily Show: Global Edi-
tion

00.50 Fairly Legal (8:10)

01.35 Nikita (19:22)

02.20 Weeds (3:13)

02.50 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia (1:13)

03.10 The Closer (14:15)

03.55 Mozart and the Whale

05.25 Frasier (1:24)

05.50 Fréttir

17.35 Bold and the Beautiful
19.15 Ísland í dag - helgarúrval
19.40 Sorry I‘ve Got No Head 
Stórskemmtilegir þættir þar sem 
margir af þekktustu grínurum Breta 
fara á kostum í hlutverkum ým-
issa kynlegra karaktera eins og Ross 
sem er eini nemandinn í skólanum 
sínum og vígalegu víkingarnir sem 
eru hræddir við nánast allt.
20.15 So you think You Can 
Dance (12:23) Úrslitaslagurinn 
heldur áfram og aðeins 14 bestu 
dansararnir eru eftir í keppninni. 
Keppendur þurfa því að leggja enn 
harðar af sér til að eiga möguleika á 
að halda áfram.
21.45 So you think You Can 
Dance (13:23) Nú kemur í ljós 
hvaða keppendur halda áfram og 
eiga áfram von um að sigra þessa 
stærstu danskeppni Bandaríkjanna.
22.30 Sex and the City (2:18) 
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina eft-
irminnilegustu og skemmtilegustu 
þáttaröð síðari tíma. Sex and the City 
er saga fjögurra vinkvenna sem eiga 
það sameiginlegt að vera einhleypar 
og kunna vel að meta hið ljúfa líf.
23.00 Sex and the City (14:20)
23.30 ET Weekend Fremsti og 
frægasti þáttur í heimi þar sem allt 
það helsta sem gerðist í vikunni í 
heimi fína og fræga fólksins er tíund-
að á hressilegan hátt.
00.10 Sjáðu
00.35 Sorry I‘ve Got No Head
01.05 Fréttir Stöðvar 2 
01.50 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

11.40 Búdapest Bein útsending 
frá kappakstrinum í Búdapest í Ung-
verjalandi.

14.00 Þór - ÍBV Útsending frá leik 
Þórs og ÍBV í undanúrslitum Valitor-
bikarsins.

15.45 BÍ Bolungarvík - KR Út-
sending frá leik BÍ/Bolungarvíkur og 
KR í undanúrslitum Valitor-bikarsins.

18.00 Internacional - AC Milan 
Útsending frá leiknum um 3. sætið í 
Audi Cup í München í Þýskalandi.

19.45 Barcelona - Bayern Út-
sending frá úrslitaleiknum í Audi Cup 
í München í Þýskalandi. Það eru Ba-
yern München, AC Milan, Barce-
lona og Internacional sem taka þátt 
í mótinu.

21.30 BÍ Bolungarvík - KR Út-
sending frá leik BÍ/Bolungarvíkur og 
KR í undanúrslitum Valitor-bikarsins.

23.20 Búdapest Útsending frá 
kappakstrinum í Búdapest í Ung-
verjalandi.

09.20 NY Red Bulls - Paris St. 
Germain

11.05 Barcelona - Man. Utd.

12.50 Airtricity XI - Celtic Bein 
útsending frá leik Celtic gegn úrvals-
liði írsku deildarinnar í Dublin Super 
Cup 2011.

14.50 Dalglish Næstur í röðinni er 
enginn annar en &quot;King&quot; 
Kenny Dalghlish sem lék með Liver-
pool við magnaðan orðstír á árum 
áður.

15.20 Inter - Man. City Bein út-
sending frá leik Inter Milan og Manc-
hester City í Dublin Super Cup 2011.

17.30 Boca Juniors - Paris St. 
Germain Útsending frá leik Boca 
Juniors og Paris St. Germain í Emir-
ates Cup 2011.

19.15 Arsenal - NY Red Bulls 
Útsending frá leik Arsenal og New 
York Red Bulls í Emirates Cup 2011.

21.00 Airtricity XI - Celtic Út-
sending frá leik Celtic gegn úrvals-
liði írsku deildarinnar í Dublin Super 
Cup 2011.

22.45 Inter - Man. City

00.30 Arsenal - NY Red Bulls

08.00 When Harry Met Sally
10.00 The Women
12.00 UP
14.00 When Harry Met Sally
16.00 The Women
18.00 UP
20.00 Bjarnfreðarson
22.00 The Godfather 3 
00.45 The Happening
02.15 The Onion Movie
04.00 The Godfather 3

11.10 Fairly Legal  11.50 Från Lark Rise till 
Candleford  12.50 Sommarkväll  13.50 
Rapport  13.55 Hipp Hipp  14.25 Jämna 
plågor  14.55 Speedway-VM  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Det 
goda livet  17.00 Sportspegeln  17.30 
Rapport  18.00 Engelska Antikrundan  
19.00 Från Lark Rise till Candleford  20.00 
Sommarpratarna  21.00 Kommissarie 
Montalbano  22.40 Rapport  22.45 
Angels in America  23.50 Rapport  23.55 
Hipp Hipp  00.25 Allsång på Skansen  
01.25 Rapport  01.30 Sommarkväll  
02.30 Rapport

09.10 ‚Allo ‚Allo!  09.35 ‚Allo ‚Allo!  10.00 
‚Allo ‚Allo!  10.25 ‚Allo ‚Allo!  10.50 ‚Allo 
‚Allo!  11.15 Deal or No Deal  11.50 Deal 
or No Deal  12.20 Top Gear  13.15 Top 
Gear  14.05 Top Gear  14.55 Top Gear  
15.45 QI  16.15 QI  16.45 QI  17.15 
QI  17.45 Live at the Apollo  18.30 The 
Graham Norton Show  19.15 Michael 
McIntyre‘s Comedy Roadshow  20.00 
Silent Witness  20.50 Silent Witness  
23.55 QI  00.25 QI  00.55 QI  01.30 
Live at the Apollo  02.15 The Graham 
Norton Show  03.00 Michael McIntyre‘s 
Comedy Roadshow

08.00 Morgunstundin okkar

10.25 Popppunktur (e)

11.25 Landinn (e)

11.55 Minningartónleikar í Osló

13.40 Tónleikar í Madrid (Ma-
drid Special Concert 2011)

15.20 Frá torfbæ á forsíðu 
Times (e)

16.20 E-efni í matvælum (1:3) 
(E Numbers - An Edible Advent-
ure) (e)

17.10 HM í fótbolta

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Með afa í vasanum 
(45:52)

17.42 Skúli Skelfir (36:52)

17.53 Ungur nemur - gamall 
temur (24:30)

18.00 Stundin okkar

18.25 Fagur fiskur í sjó (2:10)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Landinn

20.15 Jóhannes Íslensk bíómynd 
frá 2009. Þegar Jóhannes stöðvar bíl 
sinn til að aðstoða unga konu á bil-
uðum bíl setur hann af stað ein-
kennilega atburðarás.

21.35 Skóli valdsins (2:2) 
(L‘école du pouvoir) Frönsk mynd í 
tveimur hlutum um ungt fólk sem 
hefur nám í stjórnsýsluskólanum 
ENA og fer síðan til starfa hjá hinu 
opinbera í stjórnartíð Mitterands.

23.40 Andri á flandri (3:6) (e)

00.10 Óvættir í mannslíki (5:6) 
(Being Human) (e)

01.10 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

> Al Pacino
„Ég þarf ekki lífverði, ég er frá 
Suður-Bronx.“
Al Pacino leikur í kvikmyndinni The 
Godfather 3 en með henni lýkur 
þríleiknum um Corleone-mafíufjöl-
skylduna. Myndin er sýnd á Stöð 
2 bíói kl. 22.

19.00 Fiskikóngurinn 
19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Einar Kristinn og sjáv-
arútvegur
21.30 Kolgeitin
22.00 Hrafnaþing
23.00 Motoring
23.30 Úlfar og hrefnukjöt
Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn 

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Sumar raddir 09.00 
Fréttir 09.03 Landið sem rís 10.00 Fréttir 
10.05 Veðurfregnir 10.15 Konur, geðveiki 
og sköpunarþráin 11.00 Guðsþjónusta í 
Háteigskirkju 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Hér í grænum dal mér gott finnst að 
lifa 14.43 Smásagan: Sólburður 15.02 
Firðir 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Tangó 
við Ísafjarðardjúp 17.15 Á sama báti 
18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 18.50 
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Óskastundin 19.40 Fólk og fræði 20.10 
Tónleikur 21.05 Heilshugar 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 
22.25 Söngleikir 23.20 Af minnisstæðu 
fólki 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

N4 Sjónvarp Norðurlands end-
ursýnir efni frá liðinni viku.

06.00 ESPN America
07.30 The Greenbrier Classic
12.00 Golfing World
12.50 The Greenbrier Classic
17.00 US Open 2000 -  Offici-
al Film
18.00 Golfing World
18.50 The Greenbrier Classic
22.00 Golfing World
22.50 Champions Tour - Hig-
hlights (14:25)
23.45 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.55 Rachael Ray (e)
13.20 Dynasty (14:28) (e)
14.05 How To Look Good 
Naked (4:8) (e)
14.55 Top Chef (10:15) (e)
15.45 The Biggest Loser (21:26) 
16.30 The Biggest Loser (22:26)
17.15 Bollywood Hero (2:3) (e)
18.05 Happy Endings (8:13) (e)
18.30 Running Wilde (8:13) (e)
18.55 Rules of Engagement (e)
19.20 Parks & Recreation 
(12:22) (e) Bandarísk gamansería 
með Amy Poehler í aðalhlutverki. 
19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (13:50) (e) 
20.10 Psych - LOKAÞÁTT-
UR (16:16) Bandarísk þáttaröð um 
ungan mann með einstaka athyglis-
gáfu sem aðstoðar lögregluna við að 
leysa flókin sakamál. Yin snýr aftur 
og nemur konu á brott. Shawn og 
Gus leita því til Yang sem er eina 
von þeirra um að leysa málið í eitt 
skipti fyrir öll.
20.55 Law & Order: Criminal 
Intent (10:16) Bandarískir spennu-
þættir sem fjalla um störf rannsókn-
arlögreglu og saksóknara í New York. 
Nichols og Wheeler rannsaka morð 
á konu sem hafði í sífellu reynt að 
koma nýjum veitingastað sínum á 
kortið í fjölmiðlum.
21.45 Shattered (6:13)
22.35 In Plain Sight (4:13) (e)
23.20 The Bridge (4:13) (e)
00.10 Last Comic Standing (e)
01.35 CSI (14:23) (e)
02.20 Trauma (e)
04.15 Pepsi MAX tónlist

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.

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

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

á 
ðsins 

da 

pti.

Allt sem þú þarft...

Undirbúningur stórliðanna fyrir komandi keppnistímabil 
stendur nú sem hæst og í dag verða sýndir fjórir flottir 
leikir á Stöð 2 Sport 2 og Sport 3. Manchester City, Inter 
Milan, Celtic og úrvalslið írsku deildarinnar taka þátt í 
Dublin Super Cup sem sýnt er á Sport 2 á sama tíma og 
Arsenal, Paris St. Germain, Boca Juniors og New York 

Red Bulls mætast í Emirates Cup á Sport 3. Klukkan 
12.50 hefjast leikir Celtic og úrvalsliðs írsku deildar-
innar á Sport 2 og Boca Juniors og Paris St. Germain 
á Sport 3. Strax að þeim leikjum loknum taka svo 
við stórleikir Inter og Manchester City á Sport 2 og 
Arsenal gegn New York Red Bulls með Thierry Henry 
innanborðs á Sport 3.

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 12.50

Knattspyrnuveisla



LAUGARDAGUR  30. júlí 2011 31

MÁNUDAGSKVÖLD FM 92,4/93,5

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2
11.15 Monarch of the Glen  12.05 
Keeping Up Appearances  12.40 Skavlan  
13.30 Skavlan  14.20 Deal or No Deal  
14.55 Deal or No Deal  15.25 Deal or 
No Deal  16.00 Keeping Up Appearances  
16.35 ‚Allo ‚Allo!  17.00 ‚Allo ‚Allo!  17.25 
Dalziel and Pascoe  18.15 Dalziel and 
Pascoe  19.10 Top Gear  20.00 Live 
at the Apollo  20.45 QI  21.20 Little 
Britain  21.50 My Family  22.20 Skavlan  
23.10 Skavlan  00.05 QI  00.35 Little 
Britain  01.10 My Family  01.40 Dalziel 
and Pascoe  02.30 Dalziel and Pascoe  
03.20 Skavlan

11.40 Natur til hele banden  12.00 
Undercover chef  12.30 Søren Ryge 
direkte  13.00 DR Update - nyheder og 
vejr  13.15 Merlin  14.00 Thomas og 
hans venner  14.15 Carsten og Gittes 
Vennevilla  14.30 Willas vilde dyr  15.00 
Kærlighed i ukendt land  15.50 DR 
Update - nyheder og vejr  16.00 På opta-
gelse med Livets planet  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  
20.30 Inspector Rebus

10.40 Berlin, Berlin  11.05 Niklas‘ mat  
11.30 Lisa goes to Hollywood  12.00 
Hvilket liv!  12.30 I Zlatans fotspor  13.00 
Derrick  14.00 Ekstremfiske  14.45 Ut 
i nærturen  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  
21.05 Kveldsnytt  21.20 Poirot  22.55 
Japans hemmelige skog  23.45 Sport 
Jukeboks

14.55 Engelska Antikrundan  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 
Regionala nyheter  16.15 Oscarshall - en 
kunglig pärla  16.55 På spaning efter en 
prins som flytt  17.10 Kulturnyheterna  
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 
Kärlek och disciplin  21.00 Damages  
21.40 Engelska Antikrundan  22.40 
Rapport  22.45 Sommarpratarna  23.45 
Rapport

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Son of Rambow
13.35 Friends 2 (12:24) 
13.55 Friends 2 (13:24) 
14.20 Smallville (11:22)
15.05 Wipeout USA
15.50 Oprah
16.35 ET Weekend
17.20 Under the Sea 3D
18.05 The Simpsons (18:22)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Veður 
19.00 Two and a Half Men
19.25 Modern Family (5:24) 
19.50 Extreme Makeover: 
Home Edition (13:25) Fimmta 
þáttaröð hins sívinsæla Extreme Ma-
keover. Home Edition. Þúsundþjala-
smiðurinn Ty Pennington heimsæk-
ir fjölskyldur sem eiga við erfiðleika 
að stríða og endurnýjar heimili þeirra 
frá grunni. Það er ótrúlegt að sjá 
breytingarnar enda er nýja húsnæðið 
hannað sérstaklega fyrir fjölskylduna 
sem þar mun búa.
21.15 Fairly Legal (9:10) Drama-
tísk og hnyttin þáttaröð sem fjallar 
um Kate Reed. Hún starfaði sem lög-
maður á virtri lögfræðistofu fjölskyld-
unnar sinnar í San Francisco en ákvað 
að gerast sáttamiðlari þar sem henni 
fannst réttarkerfið ekki vera nógu skil-
virkt. Kate hefur náttúrulega hæfi-
leika til að leysa deilumál, bæði vegna 
kunnáttu sinnar í lögfræði og eins 
vegna mikilla samskiptahæfileika. 
22.00 Nikita (20:22) Ný og 
hörkuspennandi þáttaröð frá War-
ner Bros um leyniþjónustuna Divi-
sion sem ræður til sín ungmenni 
sem áttu erfiða æsku. Leyniþjónust-
an eyðir öllum sönnunargögnum um 
fyrra líf þeirra og gerir þau að færum 
njósnurum og morðingjum.
22.45 Weeds (4:13)
23.15 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia (2:13)
23.35 The Middle (22:24)
00.00 How I Met Your Mot-
her (18:24)
00.25 Bones (18:23)
01.10 Entourage (5:12)
01.35 Bored to death (8:8)
02.05 Jumper
03.30 Pucked
04.55 Human Target (7:12)
05.40 Fréttir og Ísland í dag

06.45 Little Trip to Heaven
08.15 Make It Happen
10.00 Just Married
12.00 Harry Potter and the 
Half-Blood Prince
14.30 Make It Happen
16.00 Just Married
18.00 Harry Potter and the 
Half-Blood Prince
20.30 Little Trip to Heaven
22.00 Little Children
00.15 The Band‘s Visit
02.00 Awsome: I Fuckin‘ Shot 
That!
04.00 Little Children

18.45 The New Adventures of 
Old Christine (10:22)
19.05 The New Adventures of 
Old Christine (19:22) Fjórða þátta-
röðin um Christine sem er einstæð 
móðir sem lætur samviskusemi og 
óþrjótandi umhyggju í garð sinna 
nánustu koma sér í eilíf vandræði. 
19.30 The Doctors (160:175)
20.15 Ally McBeal (16:22) Ally 
stressast upp þegar þriðja stefnumót 
þeirra Victors nálgast og Cage finnur 
hina eina sönnu á ólíklegum stað.
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 The Whole Truth (6:13) 
Nýtt og spennandi lögfræðidrama. 
Kathryn Peale er metnaðarfullur sak-
sóknari í New York. Jimmy Brogan 
er vinur hennar frá því þau voru við 
nám saman í Yale-háskólanum og er 
virtur 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 (18:22)
23.20 Damages (11:13)
00.05 The New Adventures of 
Old Christine (10:22)
00.30 The New Adventures of 
Old Christine (19:22)
00.55 Ally McBeal (16:22)
01.40 The Doctors (160:175)
02.20 Sjáðu
02.45 Fréttir Stöðvar 2 
03.35 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

07.00 BÍ Bolungarvík - KR Út-
sending frá leik BÍ/Bolungarvíkur og 
KR í undanúrslitum Valitor-bikarsins.
16.40 BÍ Bolungarvík - KR
18.30 Rey Cup mótið Sýnt frá 
Rey Cup, alþjóðlegu knattspyrnumóti 
sem haldið er í Reykjavík fyrir börn 
og unglinga. Leikið er í 3. og 4. flokki 
karla og kvenna. Umsjónarmaður 
þáttarins er Guðjón Guðmundsson.
19.10 Chelsea - Man. Utd. Út-
sending frá leik Chelsea og Man. 
Utd í baráttunni um Samfélagsskjöld-
inn 2010.
20.55 Herminator Invitational 
2011 Sýnt frá stórskemmtilegu góð-
gerðargolfmóti sem knattspyrnumað-
urinn Hermann Hreiðarsson stend-
ur fyrir í Vestmannaeyjum. Fjölmargir 
þekktir kappar taka þátt í mótinu.
21.45 Herminator Invitational 
2011 Sýnt frá stórskemmtilegu góð-
gerðargolfmóti sem knattspyrnumað-
urinn Hermann Hreiðarsson stend-
ur fyrir í Vestmannaeyjum. Fjölmargir 
þekktir kappar taka þátt í mótinu.
22.35 Arsenal - Leeds Útsend-
ing frá leik Arsenal og Leeds United í 
3. umferð ensku bikarkeppninnar.

10.05 Kitchee - Blackburn

11.50 Chelsea - Aston Villa Út-
sending frá úrslitaleiknum í Asíu-
keppni ensku úrvalsdeildarinnar. 

13.35 Boca Juniors - Paris St. 
Germain Útsending frá leik Boca 
Juniors og Paris St. Germain í Emir-
ates Cup 2011.

15.20 Arsenal - NY Red Bulls 
Útsending frá leik Arsenal og New 
York Red Bulls í Emirates Cup 2011.

17.05 Barcelona - Man. Utd. 
Útsending frá æfingaleik Barcelona 
og Manchester United.

18.50 Valerenga - Liverpool 
Bein útsending frá æfingaleik Vale-
renga og Liverpool í Osló.

21.00 Ensku mörkin Sýnt frá síð-
ustu leikjum í neðri deildum enska 
boltans. Glæsileg mörk og mögn-
uð tilþrif.

21.30 Airtricity XI - Celtic Út-
sending frá leik Celtic gegn Dublin 
Super Cup 2011.

23.15 Inter - Man. City

01.00 Valerenga - Liverpool

> Julia Stiles
„Mér finnst gaman að kanna eðli manns-
ins, það er svo flókið.“
Julia Stiles leikur í kvikmyndinni A 
Little Trip to Heaven eftir Baltasar 
Kormák. Myndin er byggð á sönnu 
sakamáli um tryggingasvik sem fór 
skelfilega úrskeiðis og er sýnd á Stöð 
2 bíói kl. 20.30.

mánudagur

08.00 Morgunstundin okkar
11.55 Páll Óskar - Leiðin upp 
á svið (e)
12.40 Álfahöllin - Það hlær 
enginn að þjóð sem á Þjóðleik-
hús (e)
13.40 Kraftur - Síðasti sprett-
urinn (e)
14.30 Vigdís, fífldjarfa fram-
boðið (e)
15.30 Tískuvikan í Kaup-
mannahöfn (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Húrra fyrir Kela (35:52)
17.43 Mærin Mæja (25:52)
17.51 Artúr (6:20)
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Með okkar augum (4:6)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Gulli byggir (5:6)
20.10 Rokknefndin
21.10 Leitandinn (35:44) Banda-
rísk 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 Ratko Mladic
23.25 Liðsaukinn (11:32) 
00.25 Super Mama Djombo á 
Listahátíð (e)
01.35 Fréttir (e)
01.45 Dagskrárlok

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Á rúntinum með Jónasi og fjölskyldu 09.00 
Fréttir 09.05 Yfir skenkinn 09.40 Í búðinni 
Brynju 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.15 
Stefnumót 11.00 Góðan daginn, Grindvíkingur 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 12.58 
Umferðarútvarp 13.00 Víðsjá 14.00 Við 
veginn 15.00 Nornir og galdramenn 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Umferðarútvarp 16.07 
Syngið þið fuglar 17.52 Umferðarútvarp 18.00 
Kvöldfréttir 18.15 Auglýsingar 18.17 Lífið í 
Hrísey 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Djass í Hörpu 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

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu

20.30 Golf fyrir alla Átjánda 
holan á Hamarsvelli.

21.00 Frumkvöðlar Elínóra Inga 
og frumkvöðlar Íslands.

21.30 Eldhús meistaranna 
Meira grill á þaki Panoramaice.

Dagskrá ÍNN er endurtek-
in um helgar og allan sólar-
hringinn.

18.15 Að norðan Fjölbreyttur 
þáttur um norðlenskt mannlíf.

18.30 2 gestir Fjölbreyttur þátt-
ur þar sem að gesta stjórnandi fær til 
sín góðan gest.

06.00 ESPN America
06.45 The Greenbrier Clas-
sic (3:4)
11.15 Golfing World
12.05 The Greenbrier Clas-
sic (3:4)
16.35 Inside the PGA Tour
17.00 The Greenbrier Clas-
sic (4:4)
22.00 US Open 2002 - Offici-
al Film
23.00 Golfing World
23.50 ESPN America

12.50 Rachael Ray (e)
13.35 America‘s Funniest 
Home Videos (1:50)
14.00 BRIT Awards 2011 (e)
15.40 America‘s Funniest 
Home Videos (2:50) (e)
16.05 Bollywood Hero (3:3) (e)
16.55 America‘s Funniest 
Home Videos (3:50) (e)
17.20 Rachael Ray
18.05 Top Chef (10:15) (e)
18.55 Married Single Other (e)
19.45 Will & Grace (18:27)
20.10 One Tree Hill (14:22)
20.55 Hawaii Five-O (22:24) 
Bandarísk þáttaröð sem byggist á 
samnefndnum spennuþáttum sem 
nutu mikilla vinsælda á sjöunda og 
áttunda áratugnum. 
21.45 CSI: New York (7:22) 
Bandarísk sakamálasería um Mac 
Taylor og félaga hans í tæknideild 
lögreglunnar í New York. Mac lendir 
í innri baráttu við rannsókn á hrotta-
fengnum glæpum þar sem hug-
sjónamaðurinn og lögreglumaður-
inn togast á.
22.35 The Good Wife (5:23) 
(e) Endursýningar frá byrjun á fyrstu 
þáttaröðinni um góðu eiginkonuna 
Aliciu. Alicia vinnur fyrir ekkjur þriggja 
lestarstjórnenda sem kennt er um 
lestarslys og vinnuveitendur þeirra 
neita að borga þeim bætur. 
23.20 Californication (5:12) (e)
23.50 Law & Order: Criminal 
Intent (10:16) (e)
00.40 CSI (15:23) (e)
01.25 Hawaii Five-O (22:24) (e)
02.10 Will & Grace (18:27) (e)
02.30 Pepsi MAX tónlist
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Bein útsending frá leik Liverpool og 
norska liðsins Vålerenga sem fram 
fer á Ullevål-leikvanginum í Ósló. 
Liverpool er nýkomið úr keppnis-
ferðalagi í Asíu og undirbýr sig nú af 
kappi fyrir átökin í ensku úrvals-
deildinni.

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 18.50

Vålerenga – Liverpool
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.10 Bardagauppgjörið
11.35 iCarly (24:45)
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 So you think You Can Dance 
(12:23)
15.10 So you think You Can Dance 
(13:23)
16.00 The Big Bang Theory (3:23)
16.30 Grillskóli Jóa Fel (1:6) 
17.10 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir 
18.56 Lottó 
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður 
19.35 America‘s Got Talent (9:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Keppendur eru af öllum 
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn 
misjafnir og keppendur eru margir. Dómar-
arnir eru þau Piers Morgan, Sharon Osbo-
urne og grínistinn góðkunni Howie Mandel. 
Kynnir er Nick Cannon sem er vel þekktur 
leikari, grínisti með meiru og þar að auki eig-
inmaður söngkonunnar Mariuh Carey.
20.20 The Last Song Rómantísk gam-
anmynd um unga stúlku (Miley Cyrus) 
sem er send til föður síns (Greg Kinnear) 
yfir sumarið. Hann er fyrrum konsert pían-
isti og kennari. Þeim kemur ekki vel saman 
því hún kennir honum um skilnað foreldra 
sinna. Þegar hún hittir draumaprinsinn sinn 
á ströndinni endurvaknar áhugi hennar fyrir 
tónlist.
22.05 Body of Lies Þegar CIA útsendar-
inn Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) finn-
ur vísbendingar sem gætu leitt til klófesting-
ar á leiðtoga hryðjuverkasamtaka, leitar hann 
hjálpar hjá öðrum útsendara, Ed Hoffman 
(Russell Crowe). Saman reyna þeir  að brjóta 
sér leið í gegnum hryðjuverkasamtökin, en í 
miðri aðgerðinni fer Ferris að efast um traust 
samstarfsmanna sinna og allra í kringum sig. 
Myndin er í leikstjórn Ridley Scott.
00.15 The Rookie
02.15 First Sunday
03.50 Fur
05.50 Fréttir

08.00 Prince and Me II
10.00 Bride Wars
12.00 Night at the Museum: Battle of 
the Smithsonian
14.00 Prince and Me II
16.00 Bride Wars
18.00 Night at the Museum: Battle of 
the Smithsonian
20.00 The House Bunny
22.00 Peaceful Warrior
00.00 Van Wilder 2: The Ride of Taj
02.00 The Lodger
04.00 Peaceful Warrior
06.00 Bjarnfreðarson

09.55 Kitchee - Blackburn Bein útsend-
ing frá leiknum um 3. sætið í Asíukeppni 
ensku úrvalsdeildarinnar. 

11.55 Premier League World

12.25 Chelsea - Aston Villa Bein út-
sending frá úrslitaleiknum í Asíukeppni ensku 
úrvalsdeildarinnar (Barcleys Asia Trophy). 

14.50 PL Classic Matches: Liverpool - 
Chelsea, 1996 

15.20 Inter - Celtic Bein útsending frá 
leik Celtic og Inter Milan í Dublin Super Cup.

17.30 NY Red Bulls - Paris St. Germa-
in

19.15 Arsenal - Boca Juniors

21.00 Airtricity XI - Man. City Útsend-
ing frá leik Manchester City gegn úrvalsliði 
írksu deildarinnar í Dublin Super Cup 2011.

22.50 Barcelona - Man. Utd. Bein út-
sending frá æfingaleik Barcelona og Manc-
hester United sem fram fer í Washington.

01.00 Inter - Celtic Útsending frá leik 
Celtic og Inter í Dublin Super Cup 2011.

02.45 Chelsea - Aston Villa Útsending 
frá úrslitaleiknum í Asíukeppni ensku úrvals-
deildarinnar (Barcleys Asia Trophy).

08.55 Formúla 1 - Æfingar

10.00 Pepsi mörkin

11.15 F1. Föstudagur Hitað upp fyrir 
komandi keppni í Formúlu 1 kappakstrinum. 

11.45 Formúla 1 2011 - Tímataka Bein 
útsending frá tímatökunni.

13.20 Veiðiperlur

13.55 Rey Cup mótið Sýnt frá Rey Cup, 
alþjóðlegu knattspyrnumóti sem haldið er í 
Reykjavík fyrir börn og unglinga. 

14.35 Barcelona - Internacional

16.20 Bayern - AC Milan

18.05 KR - Breiðablik Útsending frá leik 
KR og Breiðabliks í Pepsi deild karla.

19.55 Spænski boltinn. Barcelona - 
Real Madrid

21.40 Winning Time. Reggie Miller vs 
NY Knicks

22.55 Sergio Martinez - Sergiy D Út-
sending frá hnefaleikabardaga þar sem Ser-
gio Martinez og Sergiy Dzinziruk mætast.

08.00 Morgunstundin okkar
10.20 Með okkar augum (3:6) (e)
10.45 Að duga eða drepast (34:41) 
(Make It or Break It) (e)
11.30 Leiðarljós (e)
12.15 Leiðarljós (e)
13.00 Golf á Íslandi (5:14) (e)
13.30 Mörk vikunnar (e)
14.00 Íslenski boltinn (e)
14.55 Demantamót í frjálsum íþrótt-
um
17.05 Ástin grípur unglinginn (10:11) 
(The Secret Life of the American Teenager)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Franklín (1:13)
18.23 Eyjan (11:18) (Øen) (e)
18.46 Frumskógarlíf (12:13) (Jungle Beat)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Popppunktur (Todmobile - Vinir 
Sjonna)
20.45 Táknin (Signs) Bandarísk bíómynd 
frá 2002. Bændafjölskylda finnur dularfulla 
hringi á kornakri og óttast að annað og verra 
kunni að vera í vændum. Leikstjóri er M. 
Night Shyamalan. Atriði í myndinni eru ekki 
við hæfi ungra barna. (e)
22.35 Björgun (Rescue Dawn)
00.40 Vicky og Cristina í Barcelona 
(Vicky Cristina Barcelona) (e)
02.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

> Miley Cyrus
„Um leið og ég stíg á svið 
skiptir ekkert annað máli.“
Miley Cyrus leikur í rómantísku 
gamanmyndinni The Last 
Song, sem fjallar um stúlku 
sem er send til föður síns yfir 
sumarið og er myndin sýnd á 
Stöð 2 kl. 20.20.

21.00 Helginn Helginn er þáttur þar sem 
Helgi Hrafn og Helgi Steinar setjast í sófann 
og ræða um fréttir og efni af netinu. Þeir fá 
til sín gesti, prufa nýjustu tækni og ræða um 
það sem gengur og gerist að hverju sinni.

06.00 ESPN America
07.50 US Open 2008 - Official Film
08.55 The Greenbrier Classic (2:4)
11.55 Golfing World
12.45 Inside the PGA Tour (30:42)
13.10 The Greenbrier Classic (2:4)
16.10 Golfing World
17.00 The Greenbrier Classic (3:4)
22.00 US Open 2009 - Official Film
23.00 Inside the PGA Tour (31:42)
23.25 ESPN America

20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur
22.00 Björn Bjarnason
22.30 Veiðisumarið
23.00 Fiskikóngurinn 
23.30 Bubbi og Lobbi
00.00 Hrafnaþing
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn 

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.25 Rachael Ray (e)
13.50 Rachael Ray (e)
14.35 Real Housewives of Orange Co-
unty (4:17) (e)
15.20 Dynasty (13:28) (e)
16.05 My Generation (5:13) (e)
16.55 One Tree Hill (13:22) (e)
17.40 Bollywood Hero (1:3) (e)
18.30 Psych (15:16) (e) Bandarísk þátta-
röð um ungan mann með einstaka athygl-
isgáfu sem aðstoðar lögregluna við að leysa 
flókin sakamál.
19.20 Survivor (11:16) (e) Bandarísk-
ur raunveruleikaþáttur sem notið hefur mik-
illa vinsælda. Steve gerir tilraun til að sætt-
ast við Phillip sem efast þó um heilindi hans. 
Rob segist þá vilja vernda Phillip allt til enda 
keppninnar.
20.05 Last Comic Standing (9:12) 
21.35 Look Who‘s Talking (e) Gaman-
mynd frá árinu 1989 með John Travolta og 
Kirstie Alley í aðalhlutverkum. Mollie er ein-
stæð móðir með lítinn sniðugan snáða, 
Mikey, sem er margt til lista lagt og hefur 
sterkar skoðanir. Mollie leitar að manni sem 
vill taka að sér pabbahlutverkið og Mikey er 
staðráðinn í að láta álit sitt í ljós með öllum 
tiltækum ráðum.
23.05 Bronson (e)
00.35 Shattered (5:13) (e)
01.25 Smash Cuts (18:52)
01.50 Whose Line is it Anyway? (e)
02.15 Real Housewives of Orange Co-
unty (6:15) (e)
03.00 Million Dollar Listing (5:9) (e)
03.50 Pepsi MAX tónlist

16.50 Nágrannar
18.10 Nágrannar
18.35 Ally McBeal (15:22)
19.20 Gilmore Girls (13:22)
20.05 Cold Case (5:23) Sjötta spennu-
þáttaröðin um Lilly Rush og félaga hennar í 
sérdeild lögreglunnar.
20.50 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (1:13) Fjórða þáttaröð þessarar 
skemmtilegu gamanþáttaraðar sem fjallar um 
fjóra vini sem reka saman bar. 
21.15 Glee (13:22) Frábær gamanþáttaröð 
sem gerist í menntaskóla þar sem metnað-
arfullur kennari og fyrrverandi nemandi skól-
ans ákveður að setja aftur saman sönghóp 
skólans sem gerði einmitt stormandi lukku í 
sönghópakeppnum á árum áður. 
22.00 Fairly Legal (1:10)
23.20 Ally McBeal (15:22) 
00.05 Gilmore Girls (13:22)
00.50 Cold Case (5:23)
01.35 Glee (13:22)
02.20 Fairly Legal (1:10)
03.40 Sjáðu
04.10 Fréttir Stöðvar 2 
04.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 
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Þegar ég lít til baka um farinn veg hef ég sennilega eytt of 
miklum tíma ævi minnar í sjónvarpsgláp. Meira að segja 
þó ég sé af síðustu kynslóðinni sem man eftir sjónvarps-
lausum fimmtudögum og sumarmánuðum sem höggva 
djúp skörð í meðaltalið.

Að því sögðu, man ég tímana tvenna og þó að sjón-
varpsefni sé jafnan góð skemmtun og afþreying verður 

að segjast að yfirgnæfandi meirihluti þáttaraða 
sem eru í boði á innlendu sjónvarpsstöðvunum 

eru einstaklega óáhugaverðar og fjarstæðukenndar 
klisjuveislur með óþolandi og ýktum sögupersónum og 
grátlega fyrirsjáanlegum samtölum.

Lögguþættir eru sérkafli í þessum efnum þar sem CSI-
væðingin hefur átt hvað mestan þátt í því að eyðileggja 
bálkinn svo kyrfilega að nærri lætur að ekki sé einn einasti 
þáttur sem horfandi er á án þess að nötra af aulahrolli 

áður en maður bugast og skiptir um stöð. Helstu kli-
sjukarakterarnir sem velgengni CSI hefur meitlað inn í nær 
allar þáttaraðir af þessum meiði eru sumsé: a) Alvitri yfir-
maðurinn, kynþokkafulla kvenkyns hörkutólið sem er þó 
viðkvæm undir hörðu yfirborðinu, b) myndarlegi upp-
reisnarseggurinn sem felur spila/lyfja/áfengis/kynlífs-
fíkn fyrir samstarfsfólki sínu áður en allt kemst upp 
og hann eyðir restinni af seríunni í að sanna sig á 
ný og c) ungi lúðinn/nördinn sem er uppfullur af 
„óþarfa“ vitneskju sem kemur, merkilegt nokk, til 
góða við lausn málsins.

Ef til vill er ég þjakaður af nostalgíu á háu stigi, 
en mér finnst fátt sem er á dagskrá í dag jafnast á við 
klassíkera æsku minnar, eða voru Jake and the Fat man 
kannski ekki góðir þættir? Best að vera ekki að velta 
þessum steinum. 

VIÐ TÆKIÐ ÞORGILS JÓNSSON TREGAR HNIGNUN SAKAMÁLASJÓNVARPSÞÁTTA

Hvernig CSI eyðilagði lögguþættina
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FM 92,4/93,5

08.30 The Inspector Lynley Mysteries  09.15 ‚Allo 
‚Allo!  09.40 ‚Allo ‚Allo!  10.05 ‚Allo ‚Allo!  10.30 
‚Allo ‚Allo!  10.55 ‚Allo ‚Allo!  11.20 My Family  
11.45 My Family  12.15 My Family  12.45 My 
Family  13.15 Top Gear  14.05 Top Gear  15.00 
Top Gear  15.50 Top Gear  16.40 New Tricks  
17.30 New Tricks  18.20 The Inspector Lynley 
Mysteries  19.10 The Inspector Lynley Mysteries  
20.00 Silent Witness  20.50 Silent Witness  21.40 
Top Gear  22.30 Top Gear  23.20 Top Gear  00.15 
Top Gear  01.05 New Tricks  01.55 New Tricks  

07.55 Hannah Montana  08.20 Fish fry  08.30 
Tintin  08.55 Isas Stepz  09.10 Spiderman  09.35 
Duedrengen  10.00 Det Søde Sommerliv  10.30 
Vore Venners Liv  11.30 Ved du hvem du er?  
12.10 Leopardens øje  13.05 Quiz og Kærlighed  
14.05 Mord på hjernen  15.40 Før søndagen  
15.50 Mission: Baby  16.20 Held og Lotto  16.30 
TV Avisen med vejret  16.55 SportNyt  17.05 Mr. 
Bean  17.35 Geniale dyr  18.00 Merlin  18.45 
Sherlock Holmes  20.30 Turist ved et tilfælde  
22.30 Folket mod Larry Flynt  04.00 Noddy  

07.05 Spanske fristelser  07.35 Urter  07.55 
Sommeråpent  08.40 Sommeråpent  09.25 Ansikt 
til ansikt  09.55 VM svømming  12.20 Friidrett  
14.50 Kongens tale - den sanne historien  15.40 
Mat i Norden  16.10 Herskapelig redningsaksjon  
17.00 Dagsrevyen  17.30 Lotto-trekning  17.40 
Etter at du dro  18.10 Mamma Mia - for en kveld!  
19.15 Emma  20.10 Victor Borge - Verdens mor-
somste mann  21.10 Kveldsnytt  21.25 Reporter i 
ringen  23.15 30 Rock  23.35 Dansefot jukeboks 
m/chat  02.00 Country jukeboks u/chat  

10.55 Allsång på Skansen  11.55 Genialt eller galet  
12.15 Jan Troell - ett porträtt  12.45 Rapport  12.50 
Så vit som en snö  15.25 Möte med Kari Storækre  
15.50 Helgmålsringning  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.15 Nybyggarna  17.05 En sång om 
glädje  17.30 Rapport  17.45 Sportnytt  18.00 
Sommarkväll  19.00 Hipp Hipp  19.30 Fairly Legal  
20.10 Rapport  20.15 Jimi Hendrix - Voodoo Child  
21.30 Speedway-VM  22.30 Rapport  22.35 Cleo  
23.05 Sommarmord  23.35 Rapport  23.40 I Spy  
01.15 Rapport

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Úr vesturvegi 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna 
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Umferðarútvarp 10.17 Kvika 11.00 Vikulokin 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.58 Umferðarútvarp 13.00 Á slóð-
um Þormóðs ramma 14.00 Hefðarkettir og ræsis-
rottur 14.40 Útvarpsperlur: Erótík í skáldsögum 
Halldórs Laxness 15.33 Með laugardagskaffinu 
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Umferðarútvarp 16.07 
Í boði náttúrunnar 17.05 Undir appelsínugulum 
himni 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan 18.50 
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 Ekkert 
liggur á: Þemakvöld útvarpsins - Friður 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Dregið verður í Olísleiknum, Ævintýraeyjunni á 
laugardeginum og Hemmi Gunn verður með 
vísbendingaspurningar á takteinum.

Bylgjan bregður á leik með Norðurflugi og

flýgur með þyrlu til að fylgjast með umferðinni 

og upplifa stemninguna um land allt.

Hemmi Gunn verður í sæti lestarstjóra en með honum um borð 
eru Svansí, Ásgeir Páll, Rúnar Róberts, Hulda Bjarna,
Bragi Guðmunds, Sigga Lund, Valtýr Björn, Sigurjón M. Egilsson, 
Ívar Halldórs, Hlynur Hallgrímsson, Henný Árna, Simmi og Jói og 
Siggi Hlö með: „Veistu hver ég var?“ á laugardag.
Björgvin Halldórsson og 15 þúsund manna kór! Upptaka frá 
þjóðhátíð 2010 á Bylgjunni kl. 21 á sunnudagskvöldið.

Bylgjan verður á ferð og flugi alla verslunarmannahelgina!

– með landslið dagskrárgerðarmanna innanborðs.UM HELGINA

LÉTTÖL

Ekki missa af verslunarmannahelginni á Bylgjunni!

Leonardo DiCaprio og Russell 
Crowe leika aðalhlutverkin í 
hörkuspennandi mynd sem 
Ridley Scott leikstýrir. Hún gerist í 
Mið-Austurlöndum og fjallar um 
tilraunir CIA til að klófesta hættu-
legan hryðjuverkamann.

STÖÐ 2 KL. 22.05
Body of Lies
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„Þetta var mjög skemmtilegt að fá að taka 
þátt í þessu,“ segir Jóhanna Björg Christ-
ensen þáttastjórnandi og ritstjóri Nude 
Magazine. 

Hún tók þátt í sjónvarpsþættinum Hol-
land´s Next Topmodel, ásamt samstarfs-
konu sinni Ernu Bergmann.

„Framleiðendurnir höfðu samband við 
mig og spurði hvort við værum til í að 
vinna með þeim í einni þrautinni sem lögð 
var fyrir stúlkurnar í ferðinni,“ segir 
Jóhanna og á fimmtudaginn hittu hún og 
Erna stúlkurnar á Kex Hostel. „Þrautin var 
að þær komu í eins konar prufu til okkar, 
ein í einu. Við áttum að spyrja þær spjörun-
um úr. Svo fær sú sem vinnur þessa þraut 
að prýða forsíðu næsta tölublaðs Nude.“

Jóhanna og Erna fengu þær leiðbein-
ingar frá framleiðendum þáttanna að vera 
harðar við stúlkurnar.

„Við áttum að reyna að setja þær út af 
laginu og fengum að vita hvar veiku punkt-
arnir væru. Við fengum smá móral eftirá 
og langaði mest að knúsa þær,“ segir 
Jóhanna en stúlkurnar eru á aldrinum 
16-21 árs. 

„Þrjú tökulið eltu þær út um allt og 
greinilegt að verið var að gera raunveru-
leikasjónvarp. Maður fékk innsýn í alla 
dramatíkina sem á sér stað innbyrðis í 
hópnum en hún var töluverð og okkur var 
sagt að spyrja út í það líka,“ segir Jóhanna 
sem hefur sinn grun um hvaða stúlka verð-
ur valin næsta ofurfyrirsæta Hollands.  - áp

Átti að vera hörð við stelpurnar

Í HOLLENSKA SJÓNVARPIÐ Jóhanna Björg Christensen fékk 
það verkefni að vera hörð við stelpurnar í Holland´s Next Top-
model þegar hún hitti þær.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Uppspretta
vellíðunar

Hverabraut 1 | 840 Laugarvatn | fontana@fontana.is | Sími: 486 1400       

Opið
alla daga
 kl. 11–22

NÁTTÚRULEGT 
HVERAGUFUBAÐ 
GLÆSILEGAR 
BAÐLAUGAR
Nánari upplýsingar: 
www.fontana.is

Eygló Ólöf 
Birgisdóttir

Aldur: 41
Starf: Förð-
unarfræðingur
Fjölskylda: Ég 
á eiginmann 
og fimm börn.
Foreldrar: 
Það eru þau 
Anna Jóhanna 
Stefánsdóttir 
og Birgir 
Reynisson.

Búseta: Seltjarnarnesið
Stjörnumerki: Sporðdreki

Eygló Ólöf Birgisdóttir var að opna 
förðunarskólann Mood Make Up School, 
ásamt þeim Díönu Björk Eyþórsdóttur og 
Magneu Elínardóttur.

„Amy var í miklu uppáhaldi hjá 
mér,“ segir Bubbi Morthens, en 
eins og kunnugt er féll söngkon-
an Amy Winehouse frá á laugar-
daginn var, en hún hafði glímt við 
áfengis- og eiturlyfjavanda. Bubbi 
segir söngkonuna hafa haft mikil 
áhrif á nýjustu plötu sína og segir 
hana jafnframt ástæðu þess að 
hann hóf að glíma við sálartón-
listina. „Amy hafði mikil áhrif á 
þessa plötu. Þó svo að Otis Redd-
ing og Sam Cook séu í gríðar-
legu uppáhaldi, þá má segja að 
Amy og platan hennar Back to 
Black hafi sparkað mér inn á það 
að gera soul-plötu,“ segir Bubbi, 
sem tekur fráfall hennar nærri 
sér. Hann segir að á sínum þrjá-
tíu ára ferli hafi hann séð marga 
falla frá vegna áfengis- og eitur-
lyfjanotkunar, þar á meðal hans 
helstu átrúnaðargoð. „Hetjurnar 
mínar í rokkheiminum fóru hver á 
eftir annarri, Jim Morrisson, Jimi 

Hendrix og Janis Joplin fóru með 
stuttu millibili. Svona er þetta og 
svona verður þetta.“

Nýjasta plata Bubba, Sólskugg-

arnir, hefur hlotið góðar viðtökur 
og sala gengið vel. Þrjú lög af plöt-
unni hafa ratað í toppsæti íslensku 
listanna í sumar og alls hafa sjö 
Bubbalög komist á toppinn á síð-
ustu þremur árum. „Ég er mjög 
ánægður. Ég vissi að ég væri með 
sterka plötu í höndunum,“ segir 
Bubbi. Hann segir plötuna frá-
brugðna fyrri plötum sínum, en er 
virkilega ánægður með afrakst-
urinn. „Þegar við vorum búnir 
að setja tvö lög í fyrsta sæti á 
Bylgjunni, Rás 2, Tónlistanum og 
Lagalistanum, þá lá þetta alveg í 
augum uppi.“ Lagið „Úlfur, úlfur“, 
sem Bubbi gerði með tónlistar-
manninum Berndsen, hefur vakið 
mikla lukku hjá landanum og er 
það þriðja lag Bubba sem kemst 
á toppinn í sumar, en hann stefn-
ir hærra. „Ég ætla að setja fjórða 
lagið á toppinn líka. Ég stefni 
líka að því að koma fimm lögum í 
fyrsta sæti,“ segir Bubbi. - ka

Amy ýtti Bubba út í sálartónlist

SÉR EFTIR AMY WINEHOUSE Bubbi 
Morthens segir Amy Winehouse hafa 
haft mikil áhrif á nýjustu plötu sína og 
að hún hafi sparkað honum út í sálar-
tónlistina. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tæp hálf milljón manna hefur séð 
nýtt myndband Bjarkar Guð-
mundsdóttur við lagið Crys-
talline á Youtube. Myndbandið var 
frumsýnt á síðunni á dögunum 
og virðist hafa hitt í mark hjá 
aðdáendum hennar. Leikstjóri var 
Frakkinn Michel Gondry, sem hefur 
áður leikstýrt Bjarkarmyndböndum 
við lögin Human Behaviour, Army 
of Me, Bachelorette og fleirum. 

Þekktustu kvikmynd-
irnar hans eru 
Eternal Sunshine 

of the Spotless 
Mind, sem 
Valdís Óskars-

dóttir klippti, 
og Green 
Hornet með 
Seth Rogen 
í aðalhlut-
verki. 

María Huld Markan Sigfús-
dóttir og félagar í Amiinu taka 
þátt í bókamessunni í Frankfurt 
sem verður haldin í október. 
Hljómsveitin spilar á staðnum 
Mousonturm og fara tónleikarnir 
fram þriðjudagskvöldið 11. október. 
Sögueyjan Ísland verður heiðurs-
gestur á bókamess-
unni og mun 
Amiina því án 
efa fá aukna 
athygli fyrir 
vikið.  - fb 

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Þetta er rosaleg viðurkenning 
fyrir mig,“ segir förðunarfræð-
ingurinn Ísak Freyr Helgason, en 
honum var boðið að farða fyrir 
snyrtivörurisann MAC á tískuvik-
unni í Kaupmannahöfn. Ísak hefur 
lengi unnið hjá MAC á Íslandi, en 
hann er einn eftirsóttasti förð-
unarfræðingur landsins. Ísak 
var einnig Karli Berndsen innan 
handar í þættinum Nýtt útlit sem 
sýndur var á Skjá einum, en þar 
veittu þeir félagar fólki nýtt útlit, 
frá förðun til fata.

Ísak verður eini Íslendingur-
inn í ellefu manna teymi MAC á 

tískuvikunni í Kaupmannahöfn. 
En hvernig fékk Ísak þetta tæki-
færi? „Það eru haldin sex próf af 
förðunarfræðingum MAC sem 
koma hingað á þriggja mánaða 
fresti. Þetta eru svona forpróf sem 
eru haldin á öllum Norðurlöndun-
um og ef þú nærð þeim öllum, og 
þeim finnst þú vera tilbúinn, þá er 
þér boðið að koma til Danmerkur 
og taka lokaprófið,“ segir Ísak, 
en hann rúllaði prófunum upp og 
var því valinn í teymið. „Við verð-
um meðal annars að farða fyrir 
Brun Bazaar, Henrik Vibskov, 
Peter Jensen og Barbara Gong-

ini. Þetta verður mikil aksjón og 
mikil keyrsla. Það verða tvær til 
þrjár sýningar á dag og við verð-
um hlaupandi á milli,“ segir Ísak, 
og bætir við að þetta fari allt í 
reynslubankann.

Ísak heldur út á mánudaginn, 
en þá fer tískuvikan á fullt. Þegar 
heim er komið setur hann stefn-
una á New York, en þangað fór 
hann í byrjun árs til þess að kynna 
sig og vinnu sína. „Ég ætla að 
halda áfram þar og gera eitthvað 
skemmtilegt. Ég hugsa að ég verði 
þar í tvo til þrjá mánuði.“

 kristjana@frettabladid.is

ÍSAK FREYR HELGASON:  ÞETTA VERÐUR MIKIL AKSJÓN

Boðið að farða á tískuvik-
unni í Kaupmannahöfn

STÓRT  TÆKIFÆRI Förðunarfræðingnum Ísaki Frey Helgasyni var boðið að farða fyrir snyrtivörurisann MAC á tískuvikunni í Kaup-
mannahöfn. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

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

naðarverði 
ánari
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FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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Fjölgar á KR-vellinum
Velgengni karlaliðs KR í knatt-
spyrnunni í sumar hefur skilað sér 
í fjölgun áhorfenda á KR-vellinum. 
KR-ingar hafa reyndar alltaf mætt 

vel á völlinn en góðu 
gengi fylgir yfirleitt 
aukin stemning í 
stúkunni. Algengt er 
að fólk myndi tengsl 
við nýtt íþróttalið 
þegar það flyst 

búferlum svo sem 
milli bæjarfélaga 

og hverfa. 
Nýjasta dæmið 
um það er 
Borgnesingur-
inn Stefán 
Einar Stefáns-
son, formaður 
VR, sem 
hefur verið 
duglegur 
að mæta á 
KR-völlinn 
síðustu vikur 
og virðist 
hafa fallið 

fyrir Vestur-
bæjarliðinu. 

Grænlenska hryllingsmyndin 
Qaqqat Alanngui, sem kvikmynda-
tökumaðurinn Freyr Líndal Sævars-
son starfaði við, hefur slegið 
áhorfendamet Titanic í heimalandi 
sínu. Alls hafa yfir 7.200 manns séð 
hana í Katuaq-kvikmyndahúsinu í 
höfuðborginni Nuuk, sem er nýtt 
met. Fyrra metið var sett árið 1998 
þegar 7.060 kvikmyndahúsagestir 
sáu stórmyndina Titanic. Eingöngu 
grænlenskir leik-
arar leika í Qaqqat 
Alanngui og á 
það vafalítið 
stóran þátt í 
þessum miklu 
vinsældum. 

 - fb, sv

Slær Titanic við

1 Glæpamenn setja fé til 
höfuðs Breivik

2 Sundkennara meinað að fara 
með barnabörnin í sund

3 Taldi sig sloppinn en var 
gripinn heima hjá sér

4 Ný kenning um hvarf 
Neanderdalsmanna

5 Bentley ekið á Ferrari, Porche, 
Aston Martin og Benz
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