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Reiðarslag ef hætt
verður við Helguvík

Skák er bardagi
Borgarskákmótið hefst í
Ráðhúsi Reykjavíkur í 25.
sinn í dag.
tímamót 26

Skemmtilegt samstarf
Smári Tarfur og Örlygur
Smári semja saman lag
fólk 38

Stjórnvöld verða að nýta batnandi horfur í efnahagsmálum og koma álveri í
Helguvík á koppinn að mati ASÍ og SA. Hefði mátt lækka stýrivextina meira.
EFNAHAGSMÁL Það væri gríðarlegt

reiðarslag ef eigendur Norðuráls
hætta við byggingu álvers í Helguvík vegna óvissu um raforku og
tafa á veitingu virkjanaleyfis segir
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ.
Í sama streng tekur Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri
Samtaka atvinnulífsins. Hann
segir stjórnvöld verða að nýta sér
góðar horfur í efnahagslífinu og
beita sér fyrir því að koma verkefnum á borð við álverið í Helguvík í gang.

Gylfi segir stjórnvöld verða að
fylgja eftir batasporum í efnahagslífinu með þróttmeiri ákvörðunum í efnahagsmálum. Einkennileg staða sé uppi hjá stjórnvöldum
í málefnum HS Orku, sem setji
álver í Helguvík í uppnám.
Gylfi og Vilhjálmur eru sammála
um að stjórnvöld verði að halda sig
við áformaðan niðurskurð á ríkisútgjöldum á næsta ári, þrátt fyrir
að efnahagsbati sé farinn að láta á
sér kræla. Frekar eigi að horfa til
þess að þurfa ekki að fara í áform-

aðar 60 milljarða aðhaldsaðgerðir
á árunum 2012 og 2013.
Seðlabankinn hefði átt að vera
djarfari í lækkun stýrivaxta, segir
Gylfi, en vextirnir voru lækkaðir
um eitt prósentustig í gær. „Seðlabankinn má ekki búa til huggulegt
skjól fyrir fjármagn, það hlýtur
að vera mikið álag á ríkissjóð að
halda uppi eiginfé bankans,“ segir
Gylfi. Réttara væri að lækka vextina meira til að koma peningum
sem nú liggi hjá Seðlabankanum
út í atvinnulífið.
- bj / sjá síðu 4

FRANK OG FRÍMANN Félagarnir verða

með uppistand í Háskólabíói.

Frank Hvam til Íslands:

Með uppistand
í Háskólabíói
FÓLK Danski grínistinn Frank

Hvam verður meðal þeirra sem
koma fram á sérstöku skemmtikvöldi Frímanns Gunnarssonar í
Háskólabíói þann 29. september.
Hvam er hvað frægastur fyrir
leik sinn í dönsku gamanþáttunum Klovn en honum bregður
einnig fyrir í nýrri sjónvarpsþáttaseríu Frímanns sem sýnd
verður á Stöð 2 í haust. „Þetta
verður brjáluð kvöldstund með
Frímanni,“ segir Gunnar Hansson, skapari ólíkindatólsins.
- fgg / sjá síðu 50

Á leið til Póllands?

Íslenska handboltaútrásin:

Pólskt úrvalsdeildarfélag
reynir að kaupa Alfreð
Finnbogason.
sport 42

Um áttatíu Íslendingar hjá
liðum í Evrópu

veðrið í dag
12
12
10
16

15

LÉTTSKÝJAÐ SV-LANDS Á
morgun má búast við NA 2-8 m/s
víða en 8-15 m/s NV- og SA-lands.
Norðaustan til verður heldur þungbúið og búast má við súld á stöku
stað. Hlýjast suðvestan til.
VEÐUR 4

LITHÁÍSKAR RADDIR Þessar prúðbúnu dömur eru komnar hingað til lands til að taka þátt í

HANDBOLTI Tæplega 80 Íslendingar
spila eða þjálfa handbolta í Evrópu.
Fimmtán íslenskir leikmenn
spila með níu félögum í bestu
deild heims í vetur, þýsku úrvalsdeildinni. Þar starfa þess utan
þrír íslenskir þjálfarar.
Meirihluti íslensku leikmannanna í Evrópu er í efstu deildum
sinna landa. Íslenskir þjálfarar
eru tólf.
Þá sinnir Guðmundur Guðmundsson einu virtasta starfi
handboltaheimsins, sem íþróttastjóri hjá AG í Danmörku og
Rhein-Neckar Löwen í Þýskalandi.
- hþh / sjá síðu 44

stærsta kóramóti sem hér hefur verið haldið. Þátttökulöndin eru tíu og sameinuðust átján hundruð raddir á
opnunarhátíðinni á þriðjudag. Á menningarnótt munu kórarnir dreifa sér um borgina og skemmta gestum og
gangandi á götuhornum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

DNA-sýni af vettvangi morðsins í Hafnarfirði verið send til Noregs í greiningu:

Maður í haldi vegna morðsins
LÖGREGLUMÁL Lögregla handtók í
gær mann af erlendu bergi brotinn sem grunaður er um aðild að
dauða Hannesar Þórs Helgasonar.
Að loknum yfirheyrslum í gærkvöldi var ákveðið að halda manninum í fangageymslu í nótt.
Tekin verður ákvörðun um það
í dag hvort krafist verður gæslu-

varðhalds yfir manninum, sem er
á þrítugsaldri, að því er segir í tilkynningu frá lögreglu.
Tæknileg rannsókn á heimili
Hannesar er langt á veg komin og
er búið að senda DNA-sýni af vettvangi til Noregs í greiningu, segir
Friðrik Smári Björgvinsson, yfirlögregluþjónn rannsóknardeildar

lögreglunnar. Friðrik segir að niðurstaðna sé að vænta úr þeim eftir
tvær til þrjár vikur. Hann vildi
ekki tjá sig um stöðu einstaklinga
sem tengjast málinu.
Annar maður var í haldi lögreglu í sólarhring en ekki var krafist gæsluvarðhalds yfir honum og
honum því sleppt í kjölfarið. - bj, sv
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Harald Flosa og Hjörleif greindi á um úttekt Hjörleifs á stöðu Orkuveitunnar:

Harka hleypur í makríldeilur:

Fær forstjóralaun í níu mánuði

Færeyskt skip
gat ekki landað

STJÓRNSÝSLA Hjörleifur Kvaran

„Nei, við erum ekki úti að aka, við
erum í strætó.“
Einar Örn Benediktsson borgarfulltrúi er
formaður menningar- og ferðamálaráðs
og í stjórn Strætó bs. Frítt verður í strætó
á menningarnótt á laugardag.

Áhrif eldgoss á menn og dýr:

Ríkisstjórn veitir níu milljónir
til rannsókna
HEILBRIGÐISMÁL Ríkisstjórnin hefur

samþykkt tillögu um níu milljóna
króna framlag til rannsóknar á
áhrifum eldgossins í Eyjafjallajökli á heilsu manna og dýra.
Óskað var eftir framlaginu
vegna vinnu við gagnasöfnun á
gossvæðinu sem fram á að fara
í haust, áður en gögn kunna að
glatast.
Heilbrigðisráðherra skipaði í
sumar stýrihóp sem vinna á vísindarannsókn á heilsufarslegum áhrifum eldgossins til langs
tíma. Guðrún Pétursdóttir, forstöðumaður Stofnunar Sæmundar
fróða, er formaður hópsins.
- jss

Kjaradeila slökkviliðsmanna:

Fundurinn var
mikið bakslag
KJARAMÁL Ekki náðist árang-

ur á kjarafundi Landssambands
slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna (LSS) og launanefndar
sveitarfélaganna í gær. Valdimar
Leó Friðriksson, framkvæmdastjóri LSS, segir málið nú liggja
allt hjá launanefndinni og fundurinn í gær hafi verið bakslag í
kjaradeiluna.
Finnur Hilmarsson, varaformaður LSS, segir öryggismál á
menningarnótt nú vera í uppnámi
sökum yfirvinnubannsins sem er
í gildi. „Bráðaþjónustunni verður
einungis sinnt úr Skógarhlíðinni.
Og það er með tilliti til seinkana,“
segir Finnur.
- sv

LÖGREGLUFRÉTTIR
Lyfjum stolið úr bílum
Brotist var inn í tvo bíla og eitt íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu í
gær og stolið þaðan lyfjum. Samkvæmt lögreglu er mjög líklegt að
meðal lyfjanna hafi verið rítalín.

verði náð. Það er hlutverk stjórnenda að leggja slíka tillögu fyrir
stjórn,“ segir Haraldur Flosi. „Verkefnið er að koma Orkuveitu Reykjavíkur í það ástand að fyrirtækið sé
greiðsluhæft og gjaldgengt á lánamörkuðum. Það þarf að fara að skilgreina lykilþætti árangurs á þeirri
leið og skoða alla möguleika með
opnum hug.“
- pg / sjá síðu 16

SKOTLAND Meira en fimmtíu bál-

reiðir mótmælendur komu í veg
fyrir að færeyskir sjómenn gætu
landað makrílafla í bænum Peterhead í Skotlandi í fyrrakvöld.
Seint um kvöldið gáfust Færeyingarnir upp og sigldu úr höfn.
Skoskir sjómenn eru afar
ósáttir við veiðar Færeyinga og
Íslendinga á makríl þrátt fyrir að
ekki hafi tekist samkomulag um
skiptingu heildarafla úr stofninum. Bæði norsk stjórnvöld og
ráðamenn í Evrópusambandinu
hafa gagnrýnt þessar veiðar. - gb

HARALDUR FLOSI TRYGGVASON Telur
að greining forstjóra Orkuveitunnar hafi
ekki skilað stjórninni nægilega greinargóðum upplýsingum um fyrirtækið.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Verður yfirheyrður
hjá saksóknara í dag
Sigurður Einarsson er kominn til landsins og stefnt er á að yfirheyra hann hjá
embætti sérstaks saksóknara í dag. Handtökuskipun Interpol hefur verið felld
úr gildi. Ágætur framgangur á rannsókn á Kaupþingsmálum segir saksóknari.
DÓMSMÁL Sigurður Einarsson, fyrr-

verandi stjórnarformaður Kaupþings, kom til landsins í gær, en
hann hefur verið eftirlýstur í þrjá
mánuði. Gestur Jónsson, lögmaður
Sigurðar, staðfestir að hann verði
yfirheyrður hjá Sérstökum saksóknara í dag.
Ólafur Þór Hauksson, sérstakur
saksóknari vegna bankahrunsins,
segir að alþjóðleg handtökuskipun
sem Interpol gaf út á hendur Sigurði að ósk Sérstaks saksóknara
hafi verið felld úr gildi.
Hvorki Ólafur né Gestur vildu
tjá sig um hvort samkomulag hafi
verið gert við Sigurð um heimkomuna. Niðurfelling handtökubeiðninnar, og sú staðreynd að Sigurður
var ekki handtekinn strax við komuna til landsins, benda þó til þess
að einhvers konar samkomulag hafi
náðst, samkvæmt heimildarmönnum Fréttablaðsins.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu fljótlega eftir að handtökuskipunin var gefin út, sagðist Sigurður
viljugur til að mæta í yfirheyrslur
gegn því skilyrði að hann yrði ekki
handtekinn.
Spurður hvort þriggja mánaða
töf á því að hægt væri að yfirheyra
Sigurð hafi skaðað eða tafið rannsókn á meintum brotum í starfsemi
Kaupþings sagði Ólafur að ágætur
framgangur hafi orðið í rannsókninni. Þó að ekki takist að framkvæma einn þátt rannsóknarinnar
eins hratt og hugsast gæti sé hægt
að vinna að öðrum þáttum málsins.
Haft var eftir Ólafi í Fréttablaðinu fyrir viku að nýjar upplýsingar hefðu komið fram í rannsókninni á Kaupþingi. Málið væri orðið
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 0 8 - 1 6 7 4

Einar, eruð þið ekki úti að
aka?

heldur forstjóralaunum hjá Orkuveitu Reykjavíkur í níu mánuði. Þau
kjör byggjast á ráðningarsamningi
frá í september 2008.
Þetta kemur fram í viðtali við
Hjörleif í Fréttablaðinu í dag.
Hjörleif og Harald Flosa Tryggvason, stjórnarformann OR, greindi á
um úttekt Hjörleifs á stöðu fyrirtækisins. Haraldur Flosi kveðst
hafa talið nauðsynlegt að fá fram
upplýsingar um „skýrt samhengi
gjaldskrárhækkana og rekstrar
Orkuveitunnar og markvissar tillögur um það hvernig sparnaði

KOMINN TIL LANDSINS Sigurður Einarsson er kominn til Íslands og er væntanlegur í
yfirheyrslur hjá Sérstökum saksóknara í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

stærra og flóknara en áður hafi
verið talið.
Interpol gaf út alþjóðlega handtökuskipun á hendur Sigurði 11. maí
síðastliðinn að beiðni embættis sérstaks saksóknara. Þá hafði Sigurður hundsað óskir saksóknara um að
koma sjálfviljugur til
landsins til yfirheyrslu.
Þrátt fyrir handtökuskipunina töldu
bresk löggæsluyfirvöld sig ekki hafa
heimild til að handtaka Sigurð á grundvelli hennar. Var
vísað til þess að
Ísland hefði ekki
ful lgi lt Evrópusamning um handtök u og fra m sal grunaðra og
dæmdra manna.

brjann@
frettabladid.is

HANDTÖKUSKIPUN Alþjóðalög-

reglan Interpol
gaf út alþjóðlega
handtökuskipun
á hendur Sigurði
Einarssyni 11.
maí. Hún hefur nú
verið felld úr gildi.

íslenska básinn ásamt fylgdarliði sínu
eftir að hann hafði sett sýninguna.
MYND/ÍSLANDSSTOFA

Íslendingar á fiskisýningu:

Fengu konunglega heimsókn
FÓLK Haraldur Noregskonungur
heimsótti íslenska sýningarsvæðið á sýningunni Nor-Fishing, sem
stendur nú yfir í Þrándheimi.
Haraldur setti sýninguna við
hátíðlega athöfn í gær, en þetta
er í 50. skipti sem hún fer fram.
Íslandsstofa skipulagði íslenskan
bás þar sem sjö fyrirtæki kynna
vörur sínar og þjónustu. Þá eru
nokkur önnur íslensk fyrirtæki
með umboðsaðilum sínum á sýningunni.
Íslenski básinn var einn af fáum
sem konungurinn heimsótti. Í
básnum ræddi hann um fyrirtækin sem þar kynna og nýafstaðna
veiðiferð sína til Íslands.
- þeb

Skattur á námsbækur:

Stúdentaráð
óttast brottfall
SKATTAR Ríflega sautján prósent
á námsbækur mun bæði draga úr
bóksölu og leiða til aukins brottfalls úr námi, segir Jens Fjalar
Skaptason, formaður stúdentaráðs HÍ, í opnu bréfi sem hann
hefur ritað fjármálaráðherra til að
vara við hugmyndum um hækkun
virðisaukaskatts á bækur.
„Þrátt fyrir að LÍN láni fyrir
kaupum á námsbókum er sú upphæð nú þegar algerlega úr takti við
verðlag,“ segir Jens. „Fari þetta á
versta veg og af breytingum verður er að minnsta kosti nauðsynlegt fyrir sjóðinn að hækka lán til
bókakaupa umtalsvert.“
- pg

Tollverðir og lögreglan á Suðurnesjum lögðu hald á um 37 kíló af fíkniefninu khat:

Telja efnið hafa átt að fara til Kanada
LÖGREGLUMÁL Tollgæsla og lögregla

hafa lagt hald á 37 kíló af fíkniefninu khat, sem er upprunnið í Norðaustur-Afríku. Þetta er í fyrsta
skipti sem yfirvöld á Íslandi hafa
fundið þetta fíkniefni. Talið er að
efnið hafi átt að fara til Kanada.
Tollverðir á Keflavíkurflugvelli
stöðvuðu rúmlega fertugan karlmann frá Litháen við komu hans til
landsins þann 10. ágúst síðastliðinn.
Í fórum hans fundu þeir 24 kíló af
fíkniefninu khat.
Í framhaldinu handtók lögreglan
á Suðurnesjum breskan karlmann á
sextugsaldri á gistiheimili í Keflavík. Hann er talinn hafa verið samferðamaður Litháans. Í fórum hans
fundust þrettán kíló til viðbótar af
khat.
Mennirnir voru úrskurðaðir í
gæsluvarðhald 11. ágúst, og rennur
varðhaldið út á morgun.
Samkvæmt tilkynningu frá lög-

Örvandi laufblöð
Khat er planta sem er upprunnin í
Norðaustur-Afríku og á Arabíuskaga.
Lauf plöntunnar innihalda örvandi
efni og hafa verið skilgreind sem
fíkniefni víða um heim. Khat-neytendur tyggja laufblöð plöntunnar,
sem hafa takmarkaðan líftíma eftir
tínslu. Notkun efnisins hefur að
mestu verið bundin við þau svæði
þar sem plantan vex, en með betri
samgöngum hefur neysla khats
færst í aukana á Vesturlöndum.

reglu og tollstjóra hefur rannsókn
leitt í ljós að allar líkur séu á því að
senda hafi átt efnið til Kanada, og
það hafi ekki verið ætlað til dreifingar á Íslandi. Rannsókn leiddi
einnig í ljós að Bretinn kom hingað til lands í byrjun ágúst ásamt

NORDICPHOTOS/AFP

... og rjómi

Þrír af æðstu stjórnendum Kaupþings voru handteknir í byrjun
maí vegna rannsóknar á meintum
brotum þeirra. Þeir voru hnepptir í gæsluvarðhald, og eftir að því
lauk voru þeir auk fjórða manns
úrskurðaðir í farbann, sem nú er
runnið út. Til stóð að yfirheyra Sigurð um svipað leyti,
en hann kom
ekki til yfirheyrslu.

ÍSLENSKI BÁSINN Haraldur heimsótti

KHAT Plantan er tuggin til að fá

örvandi áhrif, og er neysla á henni
útbreidd víða í Norðaustur-Afríku.

öðrum Breta. Talið er að þeir hafi
sent fjórar sendingar af khat til
Kanada, en óvíst er hversu mikið
magn þeir sendu. Mennirnir eru
ekki taldir hafa átt sér samstarfsmenn á Íslandi.
- bj

Opið til

21 í kvöld

Endalaust úrval af skólavörum
og skólafötum. Einn stærsti
skiptibókamarkaður landsins.
Þeir sem versla á skóladögum geta unnið
100.000 króna gjafakort í skólaleiknum!

Nýtt kortatímabil

Mán til mið 10–18.30, ﬁm 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18 | Sími 517 9000 | www.kringlan.is

Komdu í heimsókn

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

118,87

119,43

Sterlingspund

186,02

186,92

Evra

153,10

153,96

Dönsk króna

20,549

20,669

Norsk króna

19,335

19,449

Sænsk króna

16,213

16,307

Japanskt jen

1,3929

1,4011

SDR
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180,26

181,34

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
207,8291
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Greiðsluafkoma ríkissjóðs á fyrri helmingi ársins liggur fyrir:

Skrifstofa forseta Íslands:

Tekjur ríkisins meiri en búist var við

Kveðjur til Kína
og Pakistans

EFNAHAGSMÁL Handbært fé frá
rekstri ríkisins var neikvætt um
36,5 milljarða króna fyrstu sex
mánuði ársins. Tekjur voru 27,7
milljörðum meiri en á sama tímabili í fyrra og voru 16,4 milljörðum
meiri en áætlun fjárlaga gerði ráð
fyrir. Gjöld voru 3,1 milljarði meiri
en í fyrra.
Innheimtar tekjur ríkissjóðs á
tímabilinu námu 232,5 milljörðum króna sem var 16,4 milljörðum meira en áætlun fjárlaga gerði
ráð fyrir. Það skýrist af bókfærðum tekjum vegna sölu sendiherrabústaðar í London og samkomulags

ingnum vegna Avens var áætlaður
17,5 milljarðar króna og söluhagnaður sendiherrabústaðarins var 1,7
milljarðar króna.
Skatttekjur og tryggingagjöld
námu 195,8 milljörðum á fyrstu sex
mánuðum ársins. Um er að ræða
9,9 prósenta hækkun að nafnvirði
frá árinu á undan en upphæðin er
1,4 prósentum undir tekjuáætlun
fjárlaga. Tekjur af ýmsum sköttum
voru minni en búist var við, svo sem
af áfengisgjaldi og tóbaksgjald.
Greidd gjöld ríkissjóðs námu
261,6 milljörðum króna og jukust
um 3,1 milljarð frá fyrra ári. - mþl

ARNARHVOLL Fjármálaráðuneytið birti
greiðsluuppgjör ríkissjóðs í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

um ráðstöfun eigna Avens B.V. í
Lúxemborg. Áætlun fjárlaga gerði
ekki ráð fyrir þessum ráðstöfunum. Hagnaður ríkissjóðs af samn-

HAMFARIR Forseti Íslands, Ólafur
Ragnar Grímsson, sendi í gær forsetum Kína og Pakistans samúðarkveðjur vegna flóða í löndunum.
Í Kína hafa á annað þúsund látist vegna flóða á undanförnum
vikum.
Í Pakistan hafa flóð kostað um
tvö þúsund manns lífið og skemmt
meira en 700 þúsund heimili.
Í fréttatilkynningu frá skrifstofu forseta segir að hugur
Íslendinga sé með fjölskyldum og
ættingjum þeirra sem látið hafa
lífið.
- mþl

Stýrivextir ekki lægri í sex ár
Seðlabankinn hefur lækkað stýrivexti í sjö prósent. Seðlabankastjóri segir rök vera fyrir því að lækka þá
enn frekar. Óvissa um vaxtaviðmið gengistryggðra krónulána gæti frestað afnámi gjaldeyrishafta.

- mþl

20%

Efnahagsspá Seðlabankans í hnotskurn
■ Spáð er 1,9 prósenta samdrætti í efnahagslífinu á árinu í stað 2,6 prósenta samkvæmt spá Seðlabankans í maí. Á næsta ári er reiknað með 2,4
prósenta hagvexti. Í maí var búist við að hagvöxtur á næsta ári gæti orðið
3,4 prósent.
■ Horfur í alþjóðaviðskiptum hafa batnað. Spáð er 7,5 prósenta vexti á
þessu ári í stað 4,0 prósenta. Spá fyrir næsta ár er óbreytt í 5,5 prósentum.
■ Spáð er 10,0 prósenta hækkun sjávarafurðaverðs á árinu í stað 6,0 prósenta í maíspá.
■ Gert er ráð fyrir að útflutningur dragist saman um 1,2 prósent á árinu.
Skýrist af töfum á stóriðjuframkvæmdum og veikari sjávarafurða- og
þjónustuútflutningi.
■ Útlit fyrir á milli 9,0 til 10,0 prósenta afgang af vöru- og þjónustuviðskiptum fram til ársloka 2012.
■ Krónan hefur styrkst um átta til níu prósent gagnvart evru og Bandaríkjadal frá í maí. Það er umfram spá Seðlabankans í maí.
■ Einkaneysla dróst saman um 0,6 prósent á öðrum ársfjórðungi. Seðlabankinn bjóst við 0,7 prósenta samdrætti í maí.
■ Gert ráð fyrir 0,5 prósenta vexti í einkaneyslu á árinu. Í maí var reiknað
með 1,1 prósents vexti.
■ Spáð að heildarfjárfesting dragist saman um 3,8 prósent í ár í stað 10
prósenta í fyrri spá.

3. nóv. 2008
17,5%
28. okt. 2008
18%

15%
4. júní 2009
12%

5%

feb. 10

15. okt. 2008
11,5%
Stýrivextir
7. maí 2009
9,5%
Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana

10%

ág. 10

18. ág. 2008
7%
18. ág. 2008
5,5%

maí 10

15. okt. 2008
12%

nóv. 09

Group af reglulegri starfsemi
fyrir skatta var rúmir 2 milljarðar króna á fyrri hluta þessa
árs. Rekstrarhagnaður jókst um
20 prósent og var 4,1 milljarður.
Þetta kemur fram í árshlutauppgjöri Icelandic.
Hagnaður fyrir skatta jókst um
135 prósent milli ára þrátt fyrir
að árið 2009 hefði verið besta ár í
sögu félagsins. Icelandic Group er
alþjóðlegt sjávarútvegsfyrirtæki
og eitt það stærsta sinnar tegundar í heiminum. Stór hluti íslenskra
sjávarafurða er seldur af Icelandic.

ÆÐSTU MENN SEÐLABANKANS Már Guðmundsson seðlabankastjóri, hér á vinstri
hönd Arnórs Sighvatssonar aðstoðarseðlabankastjóra, segir að þrátt fyrir vísbendingar um betri horfur í efnahagsmálum kunni afnám gjaldeyrishafta að frestast
vegna óvissuþátta.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þróun á vaxtastigi Seðlabankans síðustu þrjú ár

ág. 09

VIÐSKIPTI Hagnaður Icelandic

maí 09

Hagnaður jókst
um 135 prósent

feb. 09

Árshlutauppgjör Icelandic:

ág. 08

EFNAHAGSMÁL Héraðsdómur hefur
framlengt greiðslustöðvun Kaupþings fram til 24. nóvember þessa
árs. Var það gert að beiðni bankans. Er þetta í þriðja sinn sem
Kaupþing fær framlengingu á
greiðslustöðvun. Hinn 24. nóvember 2008 var upphaflega veitt
heimild til 13. febrúar 2009, síðan
var framlengt til 13. nóvember og
síðast til 13. ágúst 2010.
Eftir 24. nóvember mun bankinn fara sjálfkrafa í slitameðferð.
Lög frá síðasta ári vernda bankann gegn lögsóknum, þvingunarúrræðum, innheimtuaðgerðum og
öðrum lögsóknum á tímabilinu. - sv

maí 08

Framlenging á
greiðslustöðvun

styrkst frá áramótum og verðbólga
lækkaði hratt í sumar. Verðbólgan
stóð í 4,8 prósentum í júlí samanborið við 7,5 prósent við útgáfu síðustu Peningamála, ársfjórðungsrits Seðlabankans, í maí og gengi
krónunnar styrkst frá áramótum.
Fram kom á vaxtaákvörðunarfundi
Seðlabankans í gær að séu neysluskattar teknir út úr tölunum stendur verðbólga í 4,0 prósentum. Von
er á frekari hjöðnun verðbólgu á
árinu og líkur á að hún verði komin
að 2,5 prósenta verðbólgumarkmiðum Seðlabankans í kringum áramótin.
Seðlabankastjóri segir horfur í
efnahagsmálum betri en áður hafi
verið reiknað með og það sé að snúast til betri vegar í efnahagslífinu.
Þó séu nokkrir óvissuþættir enn til
staðar; þriðju endurskoðun efnahagsáætlunar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er ólokið og óvissa með
fjármagnsþörf bankanna eftir niðurstöðu Hæstaréttar á vaxtaviðmiði gengistryggðra krónulána.
Því kunni afnám gjaldeyrishafta
að frestast um sinn. Fram til þessa
hefur staðið til að hefja afnám hafta
í haust.
jonab@frettabladid.is

og rök fyrir lækkun þeirra,“ segir
Már Guðmundsson seðlabankastjóri. Hann kynnti í gær vaxtaákvörðun peningastefnunefndar
bankans, sem ákvað að lækka vexti
um eitt prósentustig.
Vextir á viðskiptareikningum
innlánsstofnana, sem eftir fall
bankanna urðu hinir eiginlegu
virku stýrivextir, verða eftirleiðis
5,5 prósent en vextir á lánum gegn
veði til sjö daga, sem eru stýrivextir samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu, fara í sjö prósent. Líkt
og sjá má á grafinu hefur samfellt
vaxtalækkunarferli staðið yfir
síðan um miðjan mars í fyrra. Þá
stóðu stýrivextir í átján prósentum
og höfðu aldrei verið hærri. Þeir
eru nú svipaðir og í október 2004.
Lækkunin nú er ívið meiri en
greiningaraðilar höfðu spáð.
Greiningardeildir Arion banka og
Íslandsbanka bjuggust við að vextir færu niður um hálft prósentustig
en greining MP Banka spáði 0,75
prósenta vaxtalækkun.
Greiningaraðilar og peningastefnunefnd mátu horfur með svipuðum hætti; gengi krónunnar hefur

feb. 08

Kaupþing fær frestun á ný:

EFNAHAGSMÁL „Vextir eru enn háir

nóv. 07

greiðslustöðvun og fékk samþykkt í
þriðja sinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

sept. 07

KAUPÞING Bankinn sótti um frest á

Heimild: Seðlabanki Íslands

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir
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veðurfréttamaður

KÓLNAR HÆGT
Litlar breytingar
verða á veðrinu
næstu daga. Norðaustlægar áttir ríkja
með sínu bjarta
veðri sunnan- og
vestanlands en
votviðri norðan og
austan til. Hitatölurnar lækka lítillega
með hverjum degi,
einkum norðan til.
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3-8 m/s
Hvassara NV- og SA-til.
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LAUGARDAGUR
Norðaustlægar áttir
vætusamt N-til.
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Alicante

28°

Basel

30°

Berlín

20°

Billund

19°

Frankfurt

23°

Friedrichshafen

21°

Gautaborg

19°

Kaupmannahöfn

19°

Las Palmas

24°

London

21°

Mallorca

30°

New York

29°

Orlando

35°

Ósló

15°

París

23°

San Francisco

18°

Stokkhólmur

18°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is
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Timburmiðstöð Grafarholti: opið til 18:00 alla daga
Verslun Skútuvogi: opið til 21:00 alla daga
Sjá afgreiðslutíma um land allt www.husa.is
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Að sjálfsögðu greiðir Húsasmiðjan virðisaukaskatt til ríkissjóðs. Taxfree tilboð jafngildir 20.32% verðlækkun og er alfarið á kostnað Húsasmiðjunnar
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KJÖRKASSINN

Atvinnuauglýsingar í dagblöðum eru rúmlega 20 prósentum fleiri í ár en í fyrra:

Nýtt uppgjör hjá Stork:

Atvinnuauglýsingum fjölgar

Hagnaður jókst
um 20 prósent

ATVINNA Rúmlega tuttugu prósent-

Fannst þér rétt að færa yfirmann kynferðisafbrotadeildar
til í starfi vegna ummæla hans
í fjölmiðlum?
JÁ
NEI

51,6%
48,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að taka þátt í hátíðarhöldum á menningarnótt?
Segðu þína skoðun á visir.is

um fleiri atvinnuauglýsingar birtust í dagblöðum fyrstu sjö mánuði
ársins en á sama tíma í fyrra.
Fjöldi atvinnuauglýsinga var
3.480 í fyrra en fyrstu sjö mánuði
ársins í ár voru þær 2.457, eða um
sjötíu prósent af heildarfjöldanum
í fyrra.
„Þetta er staðfesting á því sem
maður hefur haft á tilfinningunni í
vor. Ég veit að allir sem eru í ráðningum eru alveg sama sinnis um
það,“ segir Gunnar Haugen, framkvæmdastjóri Capacent ráðninga.
Atvinnumarkaðurinn hafi verið að

N
ýt
t

ko
rta
tím
ab
il

BYGGINGAVINNA Auglýsingum vegna
byggingavinnu fjölgar ekki að sögn
Gunnars.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

taka við sér. Þó sé oft um sérfræðistörf að ræða. „Fyrirtæki eru að
eyða meiri peningum í auglýsingar,
sem sýnir raunverulegan vilja til að
bæta við sig fólki.“ Gunnar bendir
á að ekki sé verið að mæla fjölda
starfa heldur fjölda auglýsinga, en
að meðaltali séu sennilega fleiri en
eitt starf auglýst í hvert sinn.
„Þetta spilar með mörgu sem er
að gerast, til dæmis því að væntingavísitalan er farin upp, og gengisvísitalan líka,“ segir Gunnar og
bætir því við að þetta sé vonandi til
marks um meiri bjartsýni í atvinnulífinu. Á því sé þörf.
- þeb

VIÐSKIPTI Hollenska fyrirtækið
Stork B.V. sem er að 17 prósentum
í eigu Eyris Invest, jók rekstrarhagnað sinn um 20 prósent á fyrri
helmingi ársins borið saman við
árið í fyrra.
Tekjur fyrirtækisins stóðu í
stað á tímabilinu, í kringum 803
milljónir evra, sem jafngildir
123,5 milljörðum króna. Rekstrarhagnaður jókst um 20 prósent
í jafngildi rúmlega 12 milljarða
króna, og verðmæti pantana fyrirtækisins jókst um 7 prósent, í
jafngildi 210 milljarða króna. - mþl

Bauð Þjóðverjum að
eignast Danmörku
Danakonungur vildi heldur að Þýskaland eignaðist alla Danmörku árið 1864
en að missa frá sér Slésvík og Holtsetaland. Þjóðverjar höfðu hins vegar ekki
áhuga á öðru en „þýsku héruðunum“. Töldu að Danir yrðu alltaf til vandræða.

Don

SIMON

fæst í Kosti

DANMÖRK Kristján níundi Danakonungur, sá hinn sami og gaf
Íslendingum stjórnarskrá árið
1874, bauð Þjóðverjum að eignast alla Danmörku sumarið 1864,
þegar Danir höfðu tapað stríði við
Þjóðverja út af héruðunum Slésvík og Holtsetalandi.
Það var Vilhjálmur Prússakonungur, sem nokkrum árum síðar
varð keisari sameinaðs Þýskalands, sem fékk þetta rausnarlega tilboð frá Danakonungi, fyrir
milligöngu Leopolds Belgíukonungs.
Otto von Bismarck, forsætisráðherra Prússlands, vildi hins
vegar ekki taka meira frá Danmörku en héruðin Slésvík og
Holtsetaland, enda hafði stríðið snúist um aðskilnaðarbaráttu
þessara héraða frá Danmörku.
Von Bismarck er raunar sagður hafa talið að Danir yrðu alltaf til vandræða innan Þýskalands
og þess vegna væri betra að Danmörk yrði áfram sjálfstætt ríki.
Danska dagblaðið Politiken
skýrði frá þessu í gær og vitnaði í sagnfræðinginn Tom BukSwienty, sem er að senda frá sér
bók um þessa sögu. Við ritun bókarinnar fékk Buk-Swienty aðgang
að einkaskjalasafni Kristjáns
níunda, samkvæmt leyfi frá Margréti Danadrottningu, en það er í
fyrsta sinn sem leyfi hefur fengist til að rannsaka einkaskjöl konungsins.
S a mk væmt frásög n BukSwientys lét Kristján konungur
dönsku stjórnina ekkert vita af
þessum áformum sínum fyrr en

KRISTJÁN NÍUNDI Afhenti Íslendingum stjórnarskrá árið 1874, en vildi tíu árum áður

afhenda Þýskalandi alla Danmörku – að Íslandi meðtöldu.

nokkrum dögum síðar, þegar neitun hafði borist frá Þjóðverjum.
Kristján var sjálfur uppalinn í Slésvík og mun hafa verið
meira þýskur en danskur, þannig
að spurningar vakna strax hvort
þetta tilboð til Þjóðverja hefði
ekki átt að teljast föðurlandssvik.
Buk-Swienty er þó ekki á því,
að því er fram kemur í Politiken.
Meginástæða konungs mun
hafa verið sú, að hann taldi þetta
einu leiðina til að halda Danmörku saman sem einni heild,
þótt undir Þýskalandi væri. Hin

leiðin væri sú, sem varð ofan á, að
Þjóðverjar hirtu einfaldlega Slésvík og Holtsetaland frá Dönum og
slitu þar með Danmörku í tvennt
til frambúðar.
Ef mál hefðu þróast með þeim
hætti, sem Danakonungur vildi
sumarið 1864, hefði staða Íslands
væntanlega verið allt önnur.
Talið er að fordæmi Slésvíkur og
Holtsetalands hafi orðið Íslendingum veigamikið vopn í baráttunni fyrir aðskilnaði frá Danmörku áratugum síðar. Ekki er
víst að Þjóðverjar hefðu reynst
Íslendingum jafn eftirgefanlegir og Danir. gudsteinn@frettabladid.is

Kostnaður heilbrigðiskerfisins vegna lyfja við ADHD hefur þrefaldast frá 2006:

Notkun aukist um helming
Nýtt
íslenskt

Grænmeti
í úrvali

HEILBRIGÐISMÁL Notkun rítalíns
og annarra lyfja sem notuð eru
við athyglisbresti og ofvirkni,
ADHD, hefur aukist um helming
milli áranna 2006 og 2009 samkvæmt upplýsingum frá Sjúkratryggingum Íslands.
Íslendingar notuðu tæplega 1,7
milljónir dagskammta af lyfjunum á síðasta ári, en notuðu um
1,1 milljón skammta árið 2006.
Kostnaður sjúkratrygginga
vegna lyfjanna stefnir í 762
milljónir króna á árinu, miðað
við kostnað fyrstu sex mánuði
ársins. Kostnaðurinn hefur nær
þrefaldast frá 2006, en hafa verður í huga að gengisfall krónunnar
hefur haft áhrif á kostnaðinn.
Um 2.700 börn og unglingar yngri en 20 ára fengu ávísað
rítalíni á síðasta ári, og um 1.500
fullorðnir 20 ára eða eldri. Notkun á rítalíni hefur aukist um 51
prósent frá árinu 2006 án þess

að dregið hafi úr notkun á öðrum
sambærilegum lyfjum. Mest er
aukningin hjá fullorðnum.
„Ég hef látið fara fram athugun á rítalínnotkun undanfarnar
vikur og ég á von á því að það
dragi til tíðinda í þeim málum
fyrir mánaðamót,“ segir Álfheiður Ingadóttir heilbrigðisráðherra.
Hún segir notkun þessara
lyfja margfalt meiri hér á landi
en í nágrannalöndunum. Þá sé
áhyggjuefni að lyfið sé notað sem
fíkniefni og selt á götunni. „Það
er klárt að það þarf að grípa til
aðgerða. Landlæknir er að skoða
hvað hann getur gert og ég er að
skoða hvað ég get gert.“ - bj, þeb
RANNSÓKN Unnið er að úttekt á rítalínnotkun, og eru niðurstöður væntanlegar bráðlega segir Álfheiður Ingadóttir
heilbrigðisráðherra.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

NÝTT
VISA

TÍMABIL

DÚNÚLPUR
VERÐ FRÁ

7.999.Mikið úrval af skólavörum á betra verði

betra verð

betra verð

195

kr/stk

betra verð

189

kr/stk

betra verð

180

470

kr/stk

kr/stk

kr/stk

betra verð

139

kr/stk

betra verð

349

kr/stk

Gildir til 20. ágúst á meðan birgðir endast.

178

kr/stk

Stílabækur
5 stk. í pakka 890 kr.

betra verð

295

betra verð

betra verð

29

kr.

betra verð

16

kr/stk

Blýantar
12 stk. í pakka 190 kr.

VEISTU SVARIÐ?
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Betur fór en á horfðist þegar eldur kom upp á framkvæmdasvæði í miðborginni:

Talið að kveikt hafi verið í Laugavegi 4
fækkað mikið frá því í júlí í
fyrra?
2 Hvað vill forsætisráðherra
Ástralíu gera þegar Elísabet
Englandsdrottning verður öll?
3 Hvað kostar mikið í Strætó í
Reykjavík á menningarnótt?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 50

að mun verr hefði getað farið ef eldurinn hefði
komið upp á öðrum tíma sólarhringsins.
Slökkvistarf tók um 20 mínútur eftir að
slökkviliðið mætti á staðinn og að því loknu
var húsið reykræst. Unnið er að því að gera
upp húsið á Laugavegi 4 en það var meðal húsa
á Laugaveginum sem Reykjavíkurborg festi
kaup á í byrjun árs 2008 með það að markmiði
að gera upp til að viðhalda 19. aldar götumynd
miðbæjarins. Gátu framkvæmdir hafist aftur
þegar eldurinn hafði verið slökktur.
- mþl
LAUGAVEGUR 4 Unnið er að því að gera húsið upp um

þessar mundir en það var meðal húsa sem Reykjavíkurborg festi kaup á í janúar 2008.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ölvunarakstur í Heiðmörk:

Handteknir
eftir bílveltu
LÖGREGLUMÁL Tveir menn voru

handteknir eftir bílveltu við
vatnsverndarsvæðið í Heiðmörk
í gær.
Grunur leikur á því að ökumaður bílsins hafi ekið undir
áhrifum áfengis. Taka átti
skýrslu af mönnunum þegar
runnið væri af þeim í gærkvöldi.
Olía lak úr bílnum sem valt og
var óttast að hún gæti lekið út í
vatnið. Ekki var um mikið magn
að ræða.
- þeb

VIÐSKIPTI
Hluthafafundur Icelandair
Stjórn Icelandair Group hf. hefur
samþykkt að boða til hluthafafundar
15. september næstkomandi klukkan
16.00. Á dagskrá fundarins verður kjör
nýrrar aðal- og varastjórnar félagsins.

BISKUPSSTOFA Kirkjuráð hlýddi á Guðrúnu Ebbu á fundi á þriðjudag.

Sakaskrár
verði skoðaðar
Starfsmenn kirkjunnar munu leyfa aðgang að sakaskrám. Kirkjan tekur skýra afstöðu gegn ofbeldi
gegn konum og börnum. Þetta var tilkynnt í kjölfar
fundar Guðrúnar Ebbu Ólafsdóttur með kirkjuráði.
KIRKJAN Allir starfsmenn kirkj-

EYJABERG
StSt_100426-004

1 Hvað hefur landsmönnum

BRUNI Eldur kom upp í húsinu á Laugavegi 4
á áttunda tímanum í gærmorgun. Allt tiltækt
slökkvilið var sent á staðinn en greiðlega gekk
að ráða niðurlögum eldsins. Talið er að um
íkveikju hafi verið að ræða. Tjón var óverulegt.
„Verkstjórinn mætti til vinnu þarna um
morguninn og varð var við reyk. Hann lokaði
þá á eftir sér og kallaði á slökkviliðið. Þegar
við mætum á staðinn var þarna töluverður
reykur og greinilegur eldur reyndist vera í
panelplötu sem átti að fara á vegg þarna. Það
gekk síðan greiðlega að slökkva eldinn,“ segir
Árni Ómar Árnason, varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Hann segir líklegt
að um íkveikju hafi verið að ræða og bætir við

unnar verða beðnir um að samþykkja að heimila aðgang að
sakaskrá sinni, að því er fram
kemur í fréttatilkynningu frá
Biskupsstofu. Ráðist verður í
sérstakt skimunarátak gegn kynferðisofbeldi.
Tilkynningin var send út í gær.
Einnig var greint frá því að Guðrún Ebba Ólafsdóttir, dóttir Ólafs
Skúlasonar biskups, hafi átt fund
með kirkjuráði á þriðjudag þar
sem hún sagði sögu sína. Fundurinn var haldinn á þriðjudag
en upphaflega átti hann að vera
eftir fimm vikur. Guðrún Ebba
hafði óskað eftir fundinum fyrir
rúmu ári í erindi sem hún sendi
Biskupsstofu. Eftir að hún sendi
erindið fundaði hún með biskupi
Íslands, Karli Sigurbjörnssyni.
Hún hafði sent erindið þar sem
hún vildi brýna kirkjuna til að
taka skýra afstöðu gegn kynferðislegu ofbeldi og lýsa það synd.
Á fundinum með kirkjuráði var
hlýtt á sögu Guðrúnar Ebbu um
samskipti hennar við föður sinn,
og gaf hún ráðinu kost á að spyrja
spurninga. Það var ekki gert.
Í fréttatilkynningunni kemur
fram að í kjölfarið á erindi Guðrúnar Ebbu hafi biskup og kirkjuráð meðal annars hafið endurskoðun á reglum um fagráð um

meðferð kynferðisbrota innan
kirkjunnar. Þá hafi verið samdar siðareglur sem taki til presta,
djákna, alls starfsfólks og sjálfboðaliða kirkjunnar. Þær siðareglur voru samþykktar á kirkjuþingi í fyrra.
Kirkjuráð segir einnig í tilkynningunni að þjóðkirkjan hafi
tekið skýra afstöðu gegn ofbeldi
gegn konum og börnum. Kirkjan standi með einstaklingum og
samtökum sem vinni með þolendum ofbeldis og þeim sem stuðli
að vitundarvakningu meðal þjóðarinnar um þessi alvarlegu mál.
Kirkjan hefur einnig greint frá
því að fagráð um meðferð kynferðisbrota hafi haft afskipti af
fimm málum á þeim ellefu árum
sem það hefur starfað. Starfsmanni í æskulýðsstarfi var sagt
upp störfum í fyrra eftir ósæmilega hegðun gagnvart ungmenni.
Þá er eitt málanna mál Gunnars
Björnssonar, sem var sýknaður
af ákæru um kynferðisbrot og
brot gegn barnaverndarlögum á
síðasta ári. Hin þrjú málin bárust
frá fullorðnu fólki. Tvö þeirra eru
yfir tuttugu ára gömul og varða
óviðeigandi samskipti æskulýðsleiðtoga við unglinga. Síðasta málið snerist um óvelkomna
snertingu prests við kollega sinn.
thorunn@frettabladid.is
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BERA HÖFUÐIÐ HÁTT Þær eru ekki

beint niðurlútar, þessar mörgæsir
sem voru að spóka sig í dýragarði í
Hannover í Þýskalandi nú í vikunni.
NORDICPHOTOS/AFP

Þrjár rúmlega tvítugar konur réðust á eina sem svaraði fyrir sig:

Barnahjálp SÞ á Íslandi:

Fjórar ákærðar fyrir slagsmál

Söfnunarsími
fyrir Pakistan

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur
ákært fjórar rúmlega tvítugar
konur fyrir líkamsárás á Akureyri.
Samkvæmt ákæru átti atburðurinn sér stað á veitingastaðnum Kaffi Akureyri í ágúst á síðasta ári. Þrjár kvennanna sem
ákærðar eru réðust á þá fjórðu.
Ein þeirra kýldi hana í andlitið
og sparkaði jafnframt með hnénu
í andlit hennar. Hinar tvær rifu í
hár fórnarlambsins og slógu hana
nokkrum sinnum í andlit og líkama.
Sú sem ráðist var á hlaut sjá-

HÉRAÐSDÓMUR Málið er rekið fyrir

Héraðsdómi Norðurlands eystra.

anlega áverka. En hún er einnig
kærð fyrir stórfellda líkamsárás
þar sem hún sló eina af árásarkon-

unum þremur með glerglasi í höfuðið með þeim afleiðingum að sú
síðarnefnda fékk sár á hvirfil.
Konan sem hinar þrjár réðust upphaflega á gerir kröfu um
bætur frá þeim að upphæð samtals ríflega 600 þúsund krónur.
Þar af eru 300 þúsund í miskabætur.
Sú hinna þriggja, sem slegin
var með glasinu gerir kröfu um
bætur upp á 300 þúsund krónur úr
hendi þeirrar sem það gerði. Jafnframt krefst hún greiðslu vegna
lögmannsaðstoðar upp á tæplega
200 þúsund krónur.
- jss

HJÁLPARSTARF UNICEF á Íslandi

hefur tekið í notkun söfnunarsíma
til að afla fjár til stuðnings þeim
sem orðið hafa verst úti í flóðunum í Pakistan.
Að minnsta kosti 15 milljónir
manna hafi orðið illa úti í flóðunum í Pakistan, um helmingurinn
börn, að mati UNICEF.
Símanúmer hjálparsímanna eru
908 1000 fyrir 1.000 króna framlag, 908 3000 fyrir 3.000 króna
framlag og 908 5000 fyrir 5.000
króna framlag. Einnig er tekið við
framlögum á unicef.is.
- pg
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GISSUR PÉTURSSON Kostnaður Vinnumálastofnunar vegna háskólanáms atvinnulausra gæti numið allt að fimmtíu milljónum króna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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ATVINNUMÁL „Við erum að svara
mikilli eftirspurn fyrirtækja í
hugverkaiðnaði eftir fólki. Þau
fáu atvinnuleyfi sem við gefum
út eru vegna starfa hjá hugbúnaðarfyrirtækjum. Það er greinilega ekki fólk hér í störfin,“
segir Gissur Pétursson, forstjóri
Vinnumálastofnunar.
Stofnunin sendi í vikunni hópi
fólks á atvinnuleysisskrá á aldrinum 20 til 60 ára með menntun
umfram grunnskólapróf og hefur
verið á atvinnuleysisskrá í þrjá
mánuði eða lengur boð um að
hún bjóðist til að greiða skóla og
skráningargjöld atvinnulausra í
frumgreinanámi og í grunnnám
tækni- og raungreina á háskólastigi í eitt ár frá og með næsta
hausti. Námið er lánshæft. Gert
er ráð fyrir að kostnaður Vinnumálastofnunar nemi 40 til 50
milljónum króna.
Atvinnuleysi mældist 7,5 pró-

Hugverkageirinn
Til hugverkageirans teljast störf á
borð við heilbrigðistækni, hönnun,
fata- og litiðnað, leikjaiðnað,
líftækni, orku- og umhverfistækni;
vinna við tónlist, kvikmyndir og
afþreyingaiðnað, vél- og rafeindatækni fyrir matvælavinnslu ásamt
ýmsum öðrum tæknigreinum.

sent í júlí. Það jafngildir því að
tæplega 12.600 manns hafi verið
án atvinnu í mánuðinum. Helmingur atvinnulausra var með
grunnskólapróf, tólf prósent með
stúdentspróf og sextán prósent
með háskólamenntun.
Gissur reiknar með að um 150
manns nýti sér boðið. „Ef áhuginn er meiri þá verðum við að
skoða það,“ bætir Gissur við.

Sama á hverju gengur
– þú getur alltaf reitt þig á Siemens.
Þvottavél og þurrkari
frá Siemens.

ATA R N A

Einstök gæði.
Góð þjónusta.
Láttu sjá þig og
gerðu góð kaup.

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

- jab
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Inspiron N5010
Intel® Core™ i3-330M Processor
2.13GHz, 800/1333MHz, 3MB SmartCache
Mobile Intel 5 express HM57 kubbasett
4GB 1333MHz DDR3 vinnsluminni (1x2048 + 1x1024)
15.6 HD WLED TrueLife skjár (1366x768)
Innbyggð 1.3MP vefmyndavél & hljóðnemi
Intel HD skjástýring
250GB 5.400rpm harður diskur

Dell Inspiron fartölvur á skólatilboði
VERÐ

109.900 kr. – 169.900 kr.

Bjóðum upp á 6 mánaða vaxtalaus lán

Þriggja ára ábyrgð

Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other
countries. For more information about the Intel processor feature rating, please refer to www.intel.com/go/rating.

Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur og ófyrirsjáanlegar breytingar. Öll tilboð gilda á meðan birgðir endast.

Dell
fartölvubakpoki

Dell
þráðlaus mús

Dell
ferðahátalarar

Kingston USB
minnislyklar

Internet Security
PRO 2010

Office Home and
Student 2010

5 dot curve fartölvubakpoki
sem hentar fartölvum með allt
að 16" skjá.

3ja hnappa þráðlaus
fartölvumús með háglans
áferð og nanó móttakara.

Flott hátalarastöng sem
hentar vel með fartölvum.

Nettur og litríkur minnislykill
(svartur, blár, rauður og
fjólublár) sem fæst í 4 GB,
8 GB, 16 GB og 32 GB.

Alhliða vírusvörn fyrir
tölvur. 3ja ára leyfi fyrir allt
að þrjár tölvur.

Inniheldur Word, Excel,
PowerPoint og One Note.
Leyfi fyrir þrjár tölvur.

VERÐ

VERÐ

VERÐ

VERÐ frá

VERÐ

VERÐ

9.850 kr.

5.450 kr.

8.950 kr.

2.450 kr.

5.950 kr.

19.950 kr.

www.ejs.is

Grensásvegi 10, Reykjavík

Fylgstu með okkur á facebook.com/ejsehf

Sími 563 3000

Tryggvabraut 10, Akureyri

Sími 463 3000
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FRÉTTASKÝRING: Hvaða þýðingu hefur skuldaþak fyrir sveitarfélögin?

Sveitarfélögin þurfa tíma til aðlögunar
Endurskoðun sveitarstjórnarlaga er verkefni tveggja
nefnda á vegum ríkisins.
Fjármál sveitarfélaga eru
í forgrunni. Hugmyndir
eru uppi um að takmarka
heimildir til skuldsetningar. Sveitarstjórnarfólk
segir að ný lög verði að vera
sveigjanleg og taka tillit til
aðstæðna á hverjum stað.

hluti eru undir geti verið mjög snúið.
B-hlutinn er víða mjög skuldsettur
og þar hefur skuldsetning orkufyrirtækja, eins og hjá Reykjavíkurborg, verið nefnd. Er þar bara eitt
talið. Sveitarfélög, sem hafa verið
að missa frá sér fólk, hafa skuldsett sig vegna félagslegs húsnæðis;
hafnarsjóðirnir eru skuldsettir og
svo framvegis. B-hluti minni sveitarfélaga er því víða skuldsettur rétt
eins og hjá þeim stærri.

Sveigjanleiki nauðsyn
Halldór Halldórsson segir að ný lög
verði að vera sveigjanleg. Skipti þá
ekki meginmáli hvernig skuldir
verða vegnar og metnar. Engin þörf
sé á því að setja einstök sveitarfélög
í þumalskrúfu. Það þurfi einfaldlega
ekki þar sem innan sveitarfélaganna
allra séu kjörnir fulltrúar sem vilja
hafa fjármálin í lagi. Hitt er að ný
lög þurfa að gera ráð fyrir góðum
aðlögunartíma fyrir sveitarfélögin.
„Það er ekki hægt að setja harðar
reglur sem taka gildi á sama augnabliki,“ segir Halldór. „Í praxís þyrfti
þetta jafnvel að virka þannig að eitt
prósentuhlutfall þyrfti að vera í
gildi fyrir A-hlutann og annað fyrir
B-hlutann í fyrstu, sem síðan í framtíðinni myndi renna saman.“

Fjármál sveitarfélaga hafa verið
mikið í umræðunni allt síðan í hruninu. Fréttablaðið greindi frá því í
gær að nefnd ríkisins sem fer í gegnum fjármál sveitarfélaga hallist að
því að nauðsynlegt sé að setja þak á
skuldsetningu sveitarfélaga og slíkar takmarkanir verði hluti af frumvarpi til ráðherra sveitarstjórnarmála sem lagt verður fram í haust.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins yrði skuldaþakið nærri 150 prósentum af árstekjum sveitarfélaga.
En hvernig snýr þetta að sveitarfélögunum?

Starfhæf sveitarfélög
Halldór spyr hvort ekki þurfi sveigjanleika fyrir sveitarfélög eins og
Fjarðabyggð og Fljótsdalshérað þar
sem byggt var álver og virkjun og
fjárfest var í öllum innviðum samfélaganna þess vegna? „Það er ekki
hægt að draga eina línu yfir allt
landið. Það þarf vissulega að auka
formfestu og aga og draga úr skuldsetningu eftir bestu getu. En samt
að hafa þá skynsemi í forgrunni við
að skrifa ný lög að sveitarfélögin séu
starfhæf við þær aðstæður sem þau
þurfa að takast á við í framtíðinni.“

UPPBYGGING Á ÁLFTANESI Með réttu eða röngu er sveitarfélagið Álftanes holdgervingur skuldsetningar sveitarfélaga á undanförnum árum. Myndin er tekin þegar framkvæmdir stóðu yfir vegna byggingar glæsilegrar sundlaugar á Álftanesi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

tveimur hlutum aðskildum. Hins
vegar ræða aðrir sveitarstjórnarmenn ætíð um allar skuldir saman.
Koma þá lífeyrisskuldbindingar og
skuldbindingar utan efnahagsreiknings einnig inn í þá mynd. Skuldir utan efnahagsreiknings eru til
dæmis fjármögnunarleigusamningar um sérhæfðar byggingar, eins og
skóla sem fasteignafélag byggir og
leigir sveitarfélaginu samkvæmt
sérstöku samkomulagi.

Snýst um aga
Hvaða leið sem verður farin við mat
á skuldum er eitt; hitt er að kjarni
vinnunnar er að koma á meiri aga
í fjármálum. Skal þar hafa hugfast
að sveitarfélögin sjálf hafa lengi
kallað eftir þessari vinnu og er
skemmst að minnast þess að Halldór Halldórsson, formaður Sambands sveitarfélaga, og þáverandi
fjármálaráðherra Árni M. Mathiesen, undirrituðu yfirlýsingu árið

Svavar
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Skuldir og tekjur A- og B-hluti

Skuldaþak ekki erfitt í framkvæmd
„Án þess að ég sé að kommentera á prósentur í þessu
samhengi núna þá sýnist mér þetta vera í mjög góðum
farvegi hjá nefndinni. Það er erfitt að smella fingrum og
nefna prósentutölur. Það má vera að aðlögun þurfi að
koma til hjá hverju og einu sveitarfélagi,“ segir Kristján L.
Möller, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, um hugmyndir nefndar um að takmarka skuldir við 150 prósent
af árstekjum sveitarfélaga.
Kristján sagði í viðtali við Fréttablaðið í mars að virða
þyrfti sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga, en það mætti
ekki þýða að hægt væri að setja þau á höfuðið. Spyrja
megi einnig hversu mikið sveitarfélög megi skuldsetja
sig; það geti verið tvöfaldar eða 1,5-faldar skatttekjur.
Það gæti verið regla sem þyrfti undantekningu til að víkja KRISTJÁN MÖLLER

2007 um að unnið yrði að sérstökum fjármálareglum fyrir sveitarfélögin. Vart þarf að minna á að þá
var þenslan í samfélaginu sem mest.
Frumkvæðið er því komið frá sveitarfélögunum sjálfum þó að mórallinn í umræðunni sé oft sá að ríkið
sé að koma böndum á eyðslubrjálæðið sem viðgengst á sveitarstjórnarstiginu.
Sveitarstjórnarfólk hefur bent á
að skuldamat þar sem bæði A- og B-

frá. Eins væri hægt að setja reglur um að sveitarfélög
verði að skila hallalausum rekstri nema þau fái heimild
til annars.
„Þessar hugmyndir mínar standa,“ segir Kristján sem
er ekki þeirrar skoðunar að reglur um skuldaþak séu
erfiðar í framkvæmd. „Það sem við þurfum að gera
Íslendingar, eftir hrunið 2008, er að endurskipuleggja
allt okkar kerfi. Sjálfstæði sveitarfélaga er mikið en það
má ekki vera það mikið að við lendum í hremmingum
líkt og dæmi eru um nú þegar,“ segir Kristján og vísar til
skuldavanda Álftaness. „Þar er reynsla sem við verðum
að nýta til að þetta gerist ekki aftur. Ef það þarf að
þrengja lög og reglur til þess, þá þarf einfaldlega að
ganga í það.“

Hér eru tekin 10 dæmi úr ársreikningum sveitarfélaga og kannað hversu hátt hlutfall skuldirnar eru miðað við tekjur. Lífeyrisskuldbindingar og skuldir utan efnahagsreiknings eru ekki inni
í þessum tölum.
Sveitarfélag
Reykjavík
Akureyri
Ísafjörður
Kópavogur
Reykjanesbær
Fjarðabyggð
Fljótsdalshérað
Hafnarfjörður
Vestmannaeyjar
Árborg

Skuldir A- og B-hluta
296.267
22.377
2.464
38.466
26.011
10.380
6.355
36.444
2.730
7.826

Tekjur
93.067
15.024
2.753
17.765
9.580
4.081
2.436
14.161
3.246
4.379

Nú er tækifæri til að kaupa það
sem þig hefur alltaf langað í

Umdeildar útfærslur
Ýmsar útfærslur hafa verið nefndar um hvernig skuldir sveitarfélaganna skuli metnar og í raun er
það umdeilt hvernig það skuli gert.
Rekstri sveitarfélaga er skipt í Aog B-hluta. A-hluti í rekstri sveitarfélaga eru þau verkefni sem fjármögnuð eru að mestu leyti með
skatttekjum. Það eru fræðslumál,
félagsþjónusta, umhverfismál,
æskulýðs- og íþróttastarfsemi og
skipulagsmál svo dæmi séu nefnd.
Undir B-hlutann fellur sú starfsemi
sem yfirleitt er að mestu leyti fjármögnuð með þjónustugjöldum. Þar
er fyrst og fremst um að ræða rekstur hafna, veitustarfsemi og rekstur
félagslegs húsnæðis. Hugmyndir
þeirra sem vinna að frumvarpinu er
að skilgreina skuldir sveitarfélaganna vítt, og hafa þar undir skuldir
A- og B-hluta. Þetta er á skjön við
skilning allmargra innan sveitarfélaganna sem vilja halda þessum

Opið virka daga
frá 10 til 18.
Laugardaga frá
11 til 14.

Lumex
Skipholti 37
Sími 568 8388
www.lumex.is

Skuldahlutfall
218,34%
48,94%
-10,50%
116,53%
171,51%
154,35%
160,88%
157,35%
-15,90%
78,72%

SPENNANDI DAGSKRÁ Í ALLAN VETUR
SkjárEinn býður þér glæsilegt úrval af íslensku
og erlendu sjónvarpsefni á sérlega hagstæðu
verði. Ef þú missir af uppáhaldsþættinum þínum á
SkjáEinum getur þú horft á hann hvenær sem þér
hentar með SkjáFrelsi. Áskriftin færir þér aðgang

að þúsundum nýrra og klassískra bíómynda í
SkjáBíói og frábæru úrvali af ókeypis barnaefni.
Ofan á allt saman getur þú valið á milli mismunandi
pakka af heimsklassa skemmtun, fræðslu og
fréttum með yfir 60 erlendum sjónvarpsrásum.

EKKERT
VENJULEGT
SJÓNVARP

E N N E M M / S Í A / NM43 1 2 3

Veldu áskrift á skjareinn.is: Skjáreinn 2.200 kr.
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DÆMI UM VÖRUR Á LAGERHREINSUN BYKO BREIDD

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Gildir til 15. ágúst

Vnr. 0113566
Vnr. 0113559
Vnr. 17158100
Vnr. 17271001
Vnr. 49809150
Vnr. ISP620359/001
Vnr. 49837811
Vnr. 65105796
Vnr. 38910043
Vnr. 41119043
Vnr. 41119044
Vnr. 49808628
Vnr. 49808620
Vnr. 49808622
Vnr. 65745300

Lagerhreinsunarverð:

PLASTPARKET, HLYNUR, 195x1210x7 mm
PLASTPARKET, MAHÓNÍ, RAKAHELT, 195x1210x8.3 mm
VEGGFLÍSAR V&B MELROSE 30x60 cm, HVÍTGLANS
GÓLFFLÍSAR V&B SCOPE 30X60 cm, GRÁ V+
ACE SMERGEL, 6”
CC SCOOTER ARROW, HLAUPAHJÓL
KÖRFUBOLTAHRINGUR, STANDARD
BORÐVIFTA, 27 cm, HVÍT
JÁRNHILLUR FYRIR DEKK, 200x100x35 cm.
COLORADO KAFFISTELL, 18 STK.
COLORADO MATARSTELL, 12 STK.
SERVA STINGSÖG, 350W
SERVA RAFHLÖÐUBORVÉL, 12V
SERVA HÖGGBORVÉL, 500W
KASSEL KAFFIKANNA, 1000W

%
N
U
5
S
1
N
I
E
R
RH

I
T
I
[
Z
]
J
<QU
7*ZMQLL
*A3

LAGE

T\]Z
TX
Î

Z
I
QV
M
O5Z[\
QV
V
þ
T¥
S
[
`UU
V
\

I

Z
>

]
T
J
QT
V
QU
I
\
8
*aOOQVOIZ

Q
V
N
M
IZO\NTMQZI
S
I
U
O
û
W
S
I
\
QT
N
8ZW

IN[Tn\\]Z

Q
IN[uZ^MZþþ]MNVQ
nOIOV^Z VOL]U
y^TL]UTM

1.090
1.390
1.990
2.990
2.495
5.000
5.900
2.694
8.993
5.500
5.500
1.995
3.495
1.995
3.352

Fullt verð:

1.890
2.390
6.590
6.990
4.990
8.990
9.990
4.490
14.990
9.990
9.990
3.990
6.990
3.990
4.190
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Á útsöluborði okkar í garðskála BYKO
Breidd finnur þú fjöldann allan af
vörum á eftirfarandi föstum verðum:

100 kr.
250 kr.
350 kr.
500 kr.
1.000 kr.
1.500 kr.
2.000 kr.

2.500 kr.
3.000 kr.
3.500 kr.
5.000 kr.
7.500 kr.
10.000 kr.
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FRÉTTAVIÐTAL: Hjörleifur Kvaran, fyrrverandi forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur

Segir að trúnaður
hafi aldrei myndast
Hjörleifur Kvaran segist halda launum sínum í níu mánuði eftir að stjórn
Orkuveitunnar ákvað að leysa hann
frá störfum sem forstjóra. Hann gefur í skyn ágreining við stjórnarformann um uppsagnir og gjaldskrárhækkanir í viðtali við Fréttablaðið.
Segir engan trúnaðarbrest hafa orðið
því trúnaður hafi aldrei myndast.
Hjörleifur Kvaran, sem vikið var úr starfi forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur í fyrrakvöld,
fær greidd laun frá Orkuveitunni í níu mánuði, samkvæmt því sem fram kemur í samtali hans við Fréttablaðið. Það eru þau kjör
sem honum ber samkvæmt ráðningarsamningi sem var gerður þegar hann var ráðinn til
forstjórastarfa síðsumars 2008.
„Það var ekki samið um nein starfslokakjör,“ segir Hjörleifur spurður hverra kjara
hann njóti eftir að stjórn Orkuveitunnar ákvað
að leysa hann frá störfum. „Ég fæ bara þau
kjör sem ráðningarsamningur minn gerir ráð
fyrir. Ég er með þriggja mánaða uppsagnarfrest og sex mánuði á launum þar á eftir. Þetta
eru lakari kjör en forveri minn hafði og ég hef
verið á mun lægri launum en hann hafði.“

Með 1,8 milljónir á mánuði, samkvæmt
Frjálsri verslun
Samkvæmt tekjublaði Frjálsrar verslunar var
Hjörleifur með rúmlega 1,8 milljónir króna
í laun á mánuði frá Orkuveitu Reykavíkur á
síðasta ári. Hjörleifur var ráðinn forstjóri í
stað Guðmundar Þóroddssonar, korteri fyrir
hrun og segir að það hafi verið sitt fyrsta
verk í starfi að lækka laun forstjóra. Þau séu

nú 35-40% lægri en var áður en hann tók við
starfi.
„Auðvitað er maður aldrei sáttur við að
svona þurfi að fara,“ segir Hjörleifur. „En
mér var tilkynnt í [fyrradag] að stjórnin hefði
tekið ákvörðun um að ég þyrfti að víkja sem
forstjóri. Það var óskað eftir að það gerðist
þegar í stað.“ Hann segir að það hafi komið
sér á óvart þegar Haraldur Flosi Tryggvason, starfandi stjórnarformaður Orkuveitunnar, sagði honum að öll stjórn Orkuveitunnar stæði á bak við þá ákvörðun að skipta
um forstjóra.

Fékk ekki réttar upplýsingar um afstöðu
stjórnar
„Síðar kom í ljós að það var ekki rétt,“ segir
Hjörleifur og bendir á að samkvæmt fundargerð stjórnar hafi aðeins helmingur stjórnarinnar tekið þátt í afgreiðslu málsins á stjórnarfundi. „En þessi ákvörðun var tilkynnt mér
og ekki rædd frekar.“
Hjörleifur segir að miklar hagræðingaraðgerðir hafi staðið yfir innan fyrirtækisins
undanfarið. Starfsfólkið hafi í sameiningu náð
góðum árangri við að lækka launakostnað og
annan rekstrarkostnað. „Það er búið að hagræða um fleiri hundruð milljónir í rekstri og
launum og fyrir liggja tillögur frá mér um
fleiri hundruð milljóna sparnað, en þó þannig
að það komi ekki illa við meginþorra starfsmanna. Á síðasta eina og hálfa árinu hefur
starfsmönnum Orkuveitunnar fækkað um
þrjátíu og átta án uppsagna, fyrst og fremst
með því að ráða ekki í störf sem losnuðu og
með því að endurnýja ekki tímabundnar ráðningar.“ Starfsmenn Orkuveitunnar eru nú um
650 talsins.
Eftir stjórnarskiptin í vor fól ný stjórn,
undir formennsku Haraldar Flosa Tryggva-

HJÖRLEIFUR KVARAN Segist hafa gert úttekt og undirbúið tillögur um hófsaman sparnað gagnvart neytend-

um og starfsmönnum Orkuveitunnar. Starfandi stjórnarformanni hafi ekki fallið þær tillögur í geð.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

sonar, Hjörleifi að gera úttekt á fyrirtækinu.
„Ég fékk til þess tiltölulega skamman tíma,
en kláraði innan frests og skilaði til starfandi stjórnarformanns, sem hefur haft hana
til meðferðar síðan og meðal annars sent til
rýnihóps.“

Vann hófsamar tillögur
Hjörleifur segir að sér hafi heyrst að starfandi stjórnarformaður væri ekki fyllilega
ánægður með hvernig staðið var að úttektinni og þær tillögur sem þar voru gerðar.
Það kunni að vera skýringin á því að leiðir
skildi. „Ég hafði unnið tillögur um hvernig
bæta megi stöðu fyrirtækisins til næstu ára,
sem við töldum trúverðugar og settar fram af
hófsemd gagnvart neytendum og starfsmönnum,“ segir Hjörleifur.
Spurður hvort skilja beri þessi orð hans
þannig að hann hafi ekki viljað ganga eins
langt í því að hækka gjaldskrá og segja upp
starfsfólki og Haraldur Flosi, segir Hjörleifur:
„Við kunnum að eiga eftir að sjá tillögur sem
eru öðru vísi en við lögðum til.“
Hann segist ekki vita hvaða aðgerðir séu í
undirbúningi en starfandi stjórnarformaður

Lán til

hafi ekki verið sáttur við framlag forstjórans
til þeirra.
Hjörleifur segist leggja áherslu á að nú
séu erfiðir tímar hjá Orkuveitunni og starfsfólki fyrirtækisins. „Ég hefði talið nauðsynlegt að menn stæðu saman og ynnu sig saman
í gegnum þessa erfiðleika. En það eru aðrir
sem ráða. Þeir taka ákvarðanirnar og þeir
hljóta að hafa í hendi þær lausnir sem nauðsynlegar eru.“

Enginn trúnaðarbrestur án trúnaðar
Spurður um það hvernig samstarfið við Harald Flosa hafi gengið, segir Hjörleifur Kvaran:
„Þetta er sjöundi stjórnarformaðurinn sem
ég vinn með. Það hefur verið gaman og ljúft
að vinna með þeim fyrstu sex en samstarfið
hefur ekki alveg verið að gera sig með þeim
sjöunda. Það hefur ekki orðið neinn trúnaðarbrestur. Það þarf að skapast trúnaður til þess
að hann geti brostið.“

Pétur Gunnarsson
peturg@frettabladid.is
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* Vextir skv. vaxtatöflu Íslandsbanka 1. júlí 2010. Vextir taka mið af kjörvöxtum óverðtryggðra skuldabréfalána en veittur er fastur 2% vaxtafrádráttur frá þeim.
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Útgjöldin

NEYTANDINN: Vala Garðarsdóttir fornleifafræðingur

15.076 kr.

> Verð á gallabuxum fyrir fullorðinn

Hefur dýra kaffivél upp á punt
9.553 kr.

6.240 kr.

2002

6.574 kr.

2004

7.035 kr.

2006

2008

2010

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

hagur heimilanna

„Bestu kaupin er forláta sjö manna tjald sem ég
keypti fyrir fimm árum í 66°Norður á fimmtán
þúsund krónur. Ég sá það auglýst á 96 þúsund
krónur um daginn,“ segir Vala Garðarsdóttir
fornleifafræðingur. Tjaldið er með miðrými og
herbergjum til beggja enda. Hún segir tjaldið hafa
verið notað mikið hvert sumar. Þar af hafi hún
farið í sjö tjaldferðalög í sumar. „Ég ferðast mikið.“
Verstu kaup Völu er gamaldags
ítölsk espressó-kaffivél úr krómi sem
hún keypti fyrir fimmtíu þúsund
krónur árið 2002. „Vélin var nýkomin
á markaðinn og leit vel út þótt hún
hefði mátt kosta minna. En þetta var
óðagot hjá mér. Vélin hefur aldrei virkað
almennilega og hellir upp á vont kaffi.

En ég fékk aldrei að skila henni. Þeir í versluninni
sögðu að hún ætti að vera svona,“ segir Vala.
Kaffivélin hefur ekki verið notuð um árabil. Hún
stendur samt enn uppi í eldhúsinu hjá fornleifafræðingnum. „Vélin er svo falleg, hún fær að njóta
sín þar þótt ég nota hana aldrei,“ segir Vala en
í stað þess að súpa kaffi úr dýrri og fallegri vél
hefur hún hellt upp á í kaffivél sem hún
keypti fyrir níu árum fyrir 4.990 krónur
í Fríhöfninni. „Hún virkar fullkomlega.“
Vala segir kaffivélakaupin hafa
kennt sér að hlaupa aldrei til og
kaupa hluti í óðagoti. Þess í stað
hugsi hún sig vel um áður en
hún tekur upp veskið.

GOTT HÚSRÁÐ
HENDA HVÍTU SOKKUNUM
■ Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður á RÚV,
kaupir bara svarta sokka.
„Ef ég á að nefna
eitthvað, þá get
ég alveg mælt
með því, til að slá
vel á vöðvabólgu,
að nota kælipoka,
en ekki hitapoka.
Gerir miklu meira
gagn,“ segir Þorkell Gunnar.
„Annars er líka gott húsráð við hvítum
sokkum sem verða fljótt skítugir að
henda öllum hvítu sokkunum og
kaupa bara svarta sokka til að ganga
í. Það svínvirkar.“

■ Evrópsk neytendaaðstoð
Íslendingum bjóðast upplýsingar hjá Evrópsku neytendaaðstoðinni, um rétt
þeirra sem neytenda í löndum Evrópu. Neytendasamtökin greina frá þessu á
vef sínum. Evrópska neytendaaðstoðin, www.ena.is, býðst til að aðstoða þá
sem hafa verið beittir órétti við hversdagsleg viðskipti. Meðal málaflokka neytendaaðstoðarinnar eru: ferðaþjónusta, svik,
kaup á Netinu og réttarstaða neytenda.
Í einni fréttatilkynningunni er kvörtunarferli lýst þannig að beri kvörtun kaupanda
ekki árangur setji ENA sig í samband við
seljanda. Neytendasamtökin íslensku hafa
eftir sem áður milligöngu fyrir Íslendinga
gagnvart íslenskum seljendum.
- kóþ

■ Kostar sitt að eiga Apple
Blaðamaður fór með bilaða Apple-tölvu í viðgerð á verkstæði Epli.is á Laugavegi. Tölvuna hafði hann keypt fyrir næstum kvartmilljón á sama stað. Hún
var enn í ábyrgð. Á verkstæðinu var honum tilkynnt að hringt yrði í hann eftir
tvær til þrjár vikur og hann látinn vita hvað amaði að
tölvunni. Nema, var bætt við, þú borgir forgangsgjald
upp á 9.475 krónur. Þá verður hringt í þig á morgun. Blaðamanni lá ósköpin á og gekk að þessu, en
hugsaði sitt. Eftir að blaðamaður ítrekaði neyð sína var
hringt í hann tveimur dögum seinna. Þá var honum
tilkynnt að tölvan væri svo illa farin að hún yrði að fara
upp í tryggingafélag. Til að það væri hægt þyrfti bilunarskýrsla að fylgja frá Epli.is. Sú kostaði um 5.000
krónur.
- kóþ

VERSLAÐ FYRIR SKÓLANN Handagangur er í öskjunni í mörgum þeim verslunum sem selja skólabækur og ritföng. Glatt var yfir
þeim Hildi Völu og Ebbu Katrínu þar sem þær voru að kaupa bækur sem þær þurfa í Verzlunarskólanum í vetur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hægt að sleppa með 19 þúsund krónur í skólainnkaup
Árstímanum þegar skólar
hefja störf aftur fylgja oft
mikil útgjöld hjá barnafjölskyldum. Fréttablaðið
tók saman hver útgjöld
fjölskyldu með barn á leið í
fyrsta bekk gætu verið.
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Mikil útgjöld verða hjá barnafjölskyldum þegar skólar hefja störf
á haustin. Sýnu mest eru útgjöldin þegar barnið hefur nám í fyrsta
bekk en yfirleitt er hægt að nota
einhver gögn, eins og til dæmis
skólatösku, í nokkur ár. Fréttablaðið kannaði hver kostnaðurinn gæti verið hjá fjölskyldu með
eitt barn sem er að fara í fyrsta
bekk.
Það mikilvægasta sem kaupa
þarf áður en barnið getur hafið
skólagöngu er skólataskan. Gæði

Nýtt le
ikár ky
nnt
á morg
un

og verð á skólatöskum eru mjög
mismunandi.
Hægt er að finna skólatöskur
sem kosta um 3.500 krónur en það
er alls ekki óalgengt að sjá töskur
sem kosta fimm sinnum það. Foreldrar þurfa að gera upp við sig
hve miklu þeir vilja verja í skólatösku en mikilvægt er að velja
töskuna þannig að hún henti stærð
og baki barnsins.
Flestir skólar útbúa lista yfir
skriffæri og annað dót sem nauðsynlegt er fyrir nemendur að hafa
í skólanum.
Sé miðað við lista sem birtur er
á heimasíðu Grandaskóla er hægt
að fullnægja kröfum um skriffæri, pennaveski og annað nauðsynlegt fyrir tæpar þrjú þúsund
krónur með því að versla ódýrt
en ekki þarf að láta sér bregða ef
kostnaðurinn nálgast sex þúsund
krónur.

Annar stór útgjaldaliður fyrir
margar fjölskyldur á þessum tíma
ársins eru hlífðarföt fyrir börnin.
Séu úlpa, hlífðarbuxur og stígvél
keypt er hægt að komast af með
rúmlega 12 þúsund krónur. Slíkur fatnaður er þó mjög ólíkur að
gæðum og það er allt eins hægt
að verja mun hærri fjárhæðum í
vandaðri fatnað.
Heildarútgjöld við upphaf skólaársins; skólataska, pennaveski,
skriffæri, gögn og hlífðarföt, geta
því verið ansi mismunandi eftir því
hvernig innkaupum er háttað. Sé
ódýr leið farin þarf heildarpakkinn ekki að kosta mikið meira en 20
þúsund krónur en enginn ætti þó að
láta sér koma það á óvart ef útgjöldin verða nær 50 þúsundum.
Dýrustu útgjaldaliðirnir eru
skólataskan og hlífðarfatnaður og
ráða þeir mestu um hvað heildarpakkinn kostar. magnusl@frettabladid.is

Sumir viðskiptavina Alterna telja sig hafa verið narraða í viðskipti:

Óánægja með tilboðssímtöl
NEYTENDUR Nokkrir viðskiptavin-

FLOTTAR
SKÓLATÖSKUR

Skólatöskur fyrir
stelpur og stráka.
Íþróttataska, nestisbox
og brúsi fylgja.

x4

Punktar
gilda fjórfalt

Safnkortshafar borga aðeins

3.990 kr.

auk 1000 punkta

Fullt verð: 7.990 kr.

WWW.N1.IS / SÍMI 440 1000
Skólatöskurnar fást í verslunum og á þjónustustöðvum N1

Meira í leiðinni

ir símafyrirtækisins Alterna hafa
sent kvartanir til Neytendastofu
vegna loforða um ókeypis símaþjónustu í mánuð sem ekki var
staðið við. Talsmaður fyrirtækisins segir sennilegast að um mistök
hjá starfsmanni í símaveri hafi
verið að ræða. Þá hafi reikningarnir verið felldir niður og hlutaðeigendur beðnir afsökunar.
Alterna bauð nýjum viðskiptavinum í upphafi sumars upp á tilboð er hljóðaði upp á 200 fríar
mínútur á mánuði og notaði símhringingar til að kynna tilboðið.
„Við nýttum okkur þjónustu hjá
símasölufyrirtæki sem heitir Kol
ehf. Svo þegar reikningar fóru að
berast höfðu nokkrir samband
við okkur sem sögðu að þeim hafi
verið lofað að fá frían mánuð. Við
höfðum samband við símasölufyrirtækið og þá kom í ljós að
sölumaður þar hafði notað söluræðu þar sem sagði að þetta væri
í raun og veru frír mánuður þar
sem fæstir notuðu 200 mínútur
á mánuði,“ segir Þorsteinn Bald-

FARSÍMI Verðlagning á símamarkaði hefur löngum verið talin frumskógur. Á vef Póst-

og fjarskiptastofnunar (www.pfs.is)er að finna reiknivél sem á að geta hjálpað fólki
að fóta sig þar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ur Friðriksson, sölu- og markaðsstjóri Alterna. Hann segir reikninga þeirra einstaklinga sem
hefðu kvartað hafa verið fellda
niður og hlutaðeigendur beðnir
afsökunar og enn fremur að þetta
væru ekki aðferðir sem fyrirtækið notaði.

Helgi Már Haraldsson, auglýsingastjóri Kol ehf., þekkti
ekki til málsins en sagði að yfirleitt þegar svona mál kæmu upp
þá hefðu viðskiptavinirnir sem
hefðu kvartað einfaldlega ekki
verið að hlusta.
- mþl
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Friðrik ræktar spergilkál á bökkum Hvítár ásamt eiginkonu sinni Moniku.
Uppskeran er myndarleg ár hvert en það er ekki síst að þakka sveppamassanum
sem notaður er sem vistvænn áburður. Jarðvegurinn er frjósamur og ef ekki
rignir nóg er tært vatnið sótt í Hvítá til vökvunar. Friðrik segir fáar
grænmetistegundir jafn hollar og góðar og spergilkál.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Stjórnmálamenn sem vildu kaupa sér vinsældir
skuldsettu sveitarfélögin.

Skuldaþak er
skynsamlegt

F

réttablaðið sagði í gær frá tillögum, sem meðal annars
eru unnar í samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og
ganga út á að þak verði sett á það hversu mikið sveitarfélögum verður heimilt að skuldsetja sig. Rætt er um að
horfa þá til allra skulda sveitarfélaganna, bæði A-hlutans,
sem tekur til hefðbundins rekstrar og er fjármagnaður með skattfé, og B-hlutans, en í honum eru fyrirtæki í eigu sveitarfélaganna
með sjálfstæða tekjustofna, til dæmis hafnir og orkuveitur. Tillögurnar ganga út frá að skuldaþakSKOÐUN
ið verði 150% af heildartekjum
sveitarfélaganna.
Ólafur Þ.
Verði þessar tillögur að
Stephensen
lögum, gerir það út af fyrir sig
olafur@frettabladid.is
ekki mikið til að bæta þá afleitu
fjárhagsstöðu, sem mörg sveitarfélög eru komin í. Skuldastaða
þeirra margra er umfram markið sem rætt er um og lögfesting þess verður þannig ekki annað
en staðfesting á þeirri leið heilbrigðrar skynsemi að reyna að ná
skuldunum niður með aðhaldi og hagræðingu í rekstri.
Hins vegar getur skuldaþak komið í veg fyrir að staðið verði að
rekstri sveitarfélaga með jafnábyrgðarlausum hætti og reyndin
er um þau mörg á undanförnum árum. Það er staðreynd að mörg
sveitarfélög skuldsettu sig í góðærinu, þrátt fyrir vaxandi tekjur.
Stjórnmálamenn, sem vildu kaupa sér vinsældir, létu ekki duga að
framkvæma fyrir tekjuaukann, hvað þá að greiða niður skuldir,
heldur nýttu sér jafnframt aðganginn að ódýru fjármagni til að
taka lán. Mörg dæmi eru um að þegar innlendur lánamarkaður
varð tregari til að lána, hafi verið tekin erlend lán. Það fór síðan
eins og það fór þegar krónan hrundi.
Halldór Halldórsson, formaður Sambands íslenzkra sveitarfélaga, sagði í fréttum Bylgjunnar í gær að væri fjárhagsstaða sveitarfélaga borin saman við stöðu ríkisins kæmu sveitarfélögin vel
út úr þeim samanburði. Það er rétt svo langt sem það nær. Halldór
gleymir hins vegar að geta þess að ríkissjóður hafði greitt niður
skuldir í góðærinu og var betur í stakk búinn en ella að taka á sig
þá gríðarlegu bagga, sem fylgt hafa bankahruninu, þar með talið
gjaldþrot Seðlabankans, endurfjármögnun bankanna og Icesaveskuldirnar. Sveitarfélögin juku skuldir sínar þegar þeim bauðst
einmitt sama tækifæri og ríkinu til að greiða þær niður.
Rétt eins og hjá ríkinu er fram undan mikil tiltekt í fjármálum
sveitarfélaganna. Hugsanlega knýr hún fram fleiri sameiningar
sveitarfélaga. Þau eru enn of mörg og lítil og hafa sum hver ekki
burði til að takast á við lögbundin verkefni.
Skuldaþakið er skynsamlegt, vegna þess að ekki er víst að allir
stjórnmálamenn hafi lært af reynslunni. Og á eftir þeim sem nú
sitja í sveitarstjórnum kunna að koma pólitíkusar sem finnst í lagi
að skuldsetja næstu kynslóð til að koma hugmyndum sínum sem
fyrst í framkvæmd.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Áhugaleysi meðal drengja

Nám og kynjaímyndir

Ekki verk eins manns

Rannsóknir hafa sýnt fram á að
drengir í grunnskólum landsins hafa
minni áhuga á því sem þar fer fram en
skólasystur þeirra en þetta áhugaleysi
kemur niður á námsárangri drengjanna. Menntaráð Reykjavíkurborgar
samþykkti nýverið að setja á fót starfshóp með það að markmiði
að leita leiða til að auka
námsáhuga drengja í
grunnskólum. Var tillaga
þess efnis samþykkt
með sex atkvæðum gegn
einu en fulltrúi Vinstri
grænna í menntaráði
greiddi atkvæði gegn
tillögunni.

Sóley Tómasdóttir, oddviti VG í borgarstjórn, tjáði sig um málið í Fréttablaðinu í gær og sagði tillöguna falla í pytt
gamallar orðræðu. Mikilvægast væri
að vinna með og uppræta staðlaðar
kynjaímyndir í grunnskólum og stuðla
að markvissri kynjafræðslu fyrir
bæði kynin. Sjónarmið Sóleyjar eru
vissulega góðra gjalda
verð en erfitt er að sjá
að þau mæli gegn
því að reynt sé að ýta
undir áhuga drengja í
skólastarfi. Getur þetta
tvennt ekki farið
saman?

Icelandic Group birti í gær tölur um
afkomu á fyrri helmingi ársins en
hagnaður af reglulegri starfsemi jókst
um 135 prósent milli ára. Í fréttatilkynningu sem send var út af þessu
tilefni skrifar Finnbogi Viktorsson,
forstjóri fyrirtækisins: „Hvaða forstjóri
yrði ekki ánægður með 135 prósenta
arðsemisaukningu á fyrstu sex mánuðum ársins eftir að hafa skilað besta
rekstrarári í sögu félagsins árið 2009?“
Ekkert svar kemur við spurningunni
en Finnbogi er fljótur að taka fram að
þessi árangur sé ekki verk eins manns
heldur allra starfsmanna fyrirtækisins, hógværðin uppmáluð.

HALLDÓR

ESB fyrirvararnir halda ekki!
Evrópumál

Ásmundur
Einar Daðason
alþingismaður
Vinstrihreyfingarinnargræns framboðs

• Lífrænt ræktað hráefni
Fæst í heilsubúðum,
• Án viðbætts sykurs
og matvöruverslunum
• Engin rotvarnarefni

magnusl@frettabladid.is

G

uðmundur Andri Thorsson rithöfundur hefur skrifað greinar í Fréttablaðið að undanförnu um Evrópusambandið.
Eða öllu heldur, hann hefur skrifað greinar um þá sem skrifa um Evrópusambandið. Og niðurstaða hans er að þeir sem eru
andvígir því að Ísland gangi í ESB fari með
fleipur, séu haldnir órum eða segi tröllasögur. Það staðhæfir þessi ágæti rithöfundur sem í hinu orðinu kallar eftir málefnalegri umræðu, segir að „óskandi væri að
umræðan um ESB snerist um málefni.“
Síðasta grein hans heitir Vinstri græn
og Evrópusambandið og fjallar aðallega
um meint „raus“ Ögmundar Jónassonar. „Raus“ heitir það þegar andstæðingar ESB-aðildar færa rök fyrir máli sínu. Í
ágætri grein hafði Ögmundur rakið hvernig áhersla á markaðsvæðingu almannþjónustunnar hefði færst í vöxt samkvæmt
tilskipunum frá Brussel, sótt hefði verið
að samningsréttarkerfum launafólks og
stefnumótun innan Evrópusambandsins færi í vaxandi mæli fram í dómsölum:
„Þetta virðist mér vera að gerast“ skrifar ÖJ, „á vettvangi ESB: Aukin framsókn
markaðsaflanna inn í lendur sem áður voru
alfarið á vegum ríkis og sveitarfélaga og
síðan hitt að dómstólar eru sífellt að verða
meira stefnumótandi í málum sem eru í

eðli sínu pólitísk, eða m.ö.o. lýðræðisleg
úrlausnarefni, og snúa að skipulagi samfélagsins. Þetta vekur spurningar um hvort
og hve lengi fyrirvarar sem kann að verða
samið um halda gagnvart jafnræðisreglum
sem dómstólar horfa jafnan til. Þegar jafnræðið snýr að markaðnum hafa félagslegir þættir oftar en ekki þurft að víkja fyrir
kröfu um hömlulaus markaðsviðskipti.“
Hér er vikið að grundvallarmáli. Halda
fyrirvarar sem nú kann að verða samið
um? Ekki minni maður en Stefan Füle,
stækkunarstjóri ESB, segir svo ekki vera.
Á sameiginlegum fréttamannafundi 27. júlí
sl. með Össuri Skarphéðinssyni utanríkisráðherra lýsti stækkunarstjóri ESB því
yfir að það væri „ekki hægt að fá neinar
varanlegar undanþágur frá lögum ESB“
aðeins tímabundna aðlögun. Þegar í ofanálag bætist aukið vægi dómstólanna sem
Ögmundur Jónasson vísar til, er veruleg
ástæða til að velta fyrir sér hvort hugsanlegir ávinningar við samningaborð séu til
að treysta á. Svo virðist ekki vera samkvæmt því sem best verður séð. Sér Guðmundur Andri aðra fleti sem ég kem ekki
auga á hvað þetta snertir? Hvernig væri
að hann léti af skætingsskrifum og hæfi
málefnalega umræðu, til dæmis um þetta
atriði?
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Lokaðar leiðir, brenndar brýr
Í DAG
Þorvaldur Gylfason
prófessor

Í

Ljós og skuggar
Hvernig fórum við að því að ná
Dönum? Skoðum björtu hliðina
fyrst. Menntun mannaflans tók
stakkaskiptum. Almennt læsi
frá aldamótunum 1800 reyndist
nútímanum vel. Mikil vinnusemi
hélzt í hendur við lítið atvinnuleysi flest árin. Margt annað
tókst einnig vel, svo sem vélvæðing fiskiskipaflotans, útfærsla
landhelginnar úr þrem mílum
1901 í 200 mílur 1976 og virkjun
fallvatna og jarðvarma í áföngum eftir 1940. Allt þetta glæddi
hagvöxtinn og bætti lífskjörin.
Skuggahliðin á málinu er sú, að
stjórnvöld fengust ekki til að uppræta ýmislega landlæga óhagkvæmni (fákeppni, innflutningshöft, spillingu). Til að breiða yfir
óhagkvæmnina var gömlu bragði
beitt. Landsmenn gengu á eignir sínar og söfnuðu skuldum til
að hífa upp tekjurnar. Til dæmis
jukust skuldir þjóðarbúsins svo
á kreppuárunum, að Bretar töldu
Ísland vera á heljarþröm 1938-39.
„Blessað stríðið“ bjargaði Íslandi
fyrir horn.
Til að vega upp óhagræðið af

völdum hagstjórnarfarsins gengu
menn á fiskstofnana, söfnuðu
skuldum erlendis og vanræktu
landið. Fyrstu atriðin tvö skiptu
miklu á efnahagsvísu, ofveiðin
og skuldasöfnunin, sem stafaði
öðrum þræði af rýrnun innlends
sparnaðar af völdum verðbólgunnar. Þörfin fyrir að virkja erlent
sparifé til framkvæmda varð
meiri en ella, úr því að Íslendingar fengust ekki sjálfir til að spara.
Mikil verðbólga er alls staðar og
ævinlega til marks um vonda hagstjórn og veika innviði.
Hugmyndin um efnahagslegt
jafnræði Íslendinga og Dana var

að hún skilji nauðsyn þess eða
þori að takast á við óhagkvæmt
búskaparlag frá fyrri tíð – með
einni undantekningu, hálfvolgri
umsókn um inngöngu Íslands
í Evrópusambandið. Stjórnin
virðist hvorki hafa þingstyrk né
þrek til að standa við og ljúka
eigin neyðaráætlun með stuðningi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og
Norðurlanda. Lamandi gjaldeyrishöft, sem hefðu að réttu lagi átt að
leggjast af nú í haust, munu þurfa
að vera áfram við lýði í eitt til tvö
ár enn að minnsta kosti, því að
án þeirra myndi gengi krónunnar
falla að nýju. Peningastjórnin er

Skuggahliðin á málinu er sú, að stjórnvöld fengust ekki til að uppræta ýmislega landlæga óhagkvæmni (fákeppni,
innflutningshöft, spillingu).
í reyndinni röng, þar eð hún var
reist á samanburði landsframleiðslu á mann í löndunum tveim
án nauðsynlegs tillits til breytinga á eignum og skuldum þjóðarbúsins til langs tíma litið. Hrunið
2008 átti sér langan aðdraganda.

Framtíðin
Nú standa Íslendingar aftur
langt að baki Dönum í kaupmætti
þjóðartekna á mann, og hafa
erlendar lánastofnanir þó þurft
að afskrifa erlendar einkaskuldir að andvirði um fimmfaldrar
landsframleiðslu Íslands auk mikilla afskrifta innlendra skulda.
Ríkisstjórnin sýnir fá merki þess,

óbreytt frá því fyrir hrun og átti
þó talsverðan þátt í hruninu. Þar
bólar hvergi á nýrri hugsun.
Gömlu leiðirnar eru lokaðar.
Nú er ekki lengur hægt að moka
upp fiski til að fela veilurnar, því
að fiskimiðin eru löngu fullnýtt
og meira en það, og ekki heldur
hægt að slá lán í útlöndum, því
að enginn vill lána Íslendingum
fé. Orkan er eftir. Hætt er við, að
litið verði á landvernd sem lúxus
og hún verði látin sitja á hakanum líkt og víða í Afríku. Íslendingar þurfa að hugsa sinn gang og
líta til Norðmanna, sem hafa nýtt
sínar orkulindir án landspjalla, og
uppræta gömlu óhagkvæmnina.

Hverjir borga fyrir ókeypis
bílastæði?
Í Reykjavík er mikill fjöldi ókeypis
bílastæða, en talið er að hver bíll
í Reykjavík eigi í raun 3 stæði; við
heimilið, við vinnustaðinn og við
verslun. Aðeins örfá stæði í borginni
eru gjaldskyld, og þau eru nær öll í
miðborginni. Gjaldið fyrir að leggja í
miðborg Reykjavíkur er miklu lægra
en borgunum í kringum okkur.
Raunar hef ég skoðað mér til gamans
hvað bílastæði kosta í þeim borgum
sem ég hef heimsótt á undanförnum árum, og held að bílastæði séu
hvergi jafn ódýr og í Reykjavík.
gislimarteinn.is
Gísli Marteinn Baldursson

Hundahreinsunin hafin?
Auðvitað varð Hjörleifur Kvaran að
víkja sem forstjóri Orkuveitunnar.
Annað hefði verið blaut tuska framan
í þá sem borgað hafa starfsemi þessa
furðulega bruðlfyrirtækis síðustu árin.
Það er að segja almennra Reykvíkinga.
Það getur vel verið rétt, sem sumir
hafa bent á, að fyrstu - og kannski
helstu - stoðunum undir ruglið hjá
OR hafi verið skotið af Guðmundi
Þóroddssyni fyrirrennara Hjörleifs.
Á þeim tímum þegar Alfreð Þorsteinsson var ríkjandi húsdraugur hjá
fyrirtækinu.
En það dugar bara ekki Hjörleifi tl
afbötunar.
Hann hélt óhikað áfram á sömu
braut, og bar ekki við að hreinsa út
úr pólitískum skúmaskotum fyrirtækisins.
dv.is/blogg/tresmidja
Illugi Jökulsson

ÍSLENSKA SIA.IS ARI 49730 08/10

slendingar notuðu 20. öldina
til að ná Dönum í efnahagslegu tilliti. Það tókst. Við upphaf
heimastjórnar 1904 var Ísland
hálfdrættingur á við Danmörku
mælt í kaupmætti þjóðartekna
á mann. Fyrir hrun 2008 virtist
Ísland standa jafnfætis Danmörku
og hafði gert um alllangt skeið.
Þessi samanburður hvílir á tölum
um þjóðartekjur og mannfjölda,
en hann segir ekki alla söguna.
Kaupmannahöfn var um aldamótin 1900 löngu orðin að háreistri
heimsborg, en Reykjavík var þá
lágreist þyrping og fátækleg, ef
frá eru talin fáein glæsileg hús,
sem Danir höfðu reist, svo sem
Dómkirkjan, Menntaskólinn og
Alþingishúsið.
Þjóðarauður Dana – byggingarnar, atvinnutækin, menntun
fólksins og fleira – var þá að ætla
má margfaldur á við þjóðarauð
Íslands miðað við mannfjölda,
en um þetta eru engar tölur til.
Menn þurfa ekki annað en að líta í
kringum sig í Kaupmannahöfn og
Reykjavík til að sjá, að þjóðarauður Dana á hvert mannsbarn hlýtur enn í dag að vera mun meiri en
auður Íslendinga, nema ósýnileg
orkan í iðrum Íslands eigi eftir að
reynast þeim mun verðmætari.

Auk þess er menntun mannaflans á mun hærra stigi í Danmörku
en á Íslandi, sé miðað við skólagöngu, svo sem menntaskýrslur
OECD hafa lengi lýst. (Alþjóðabankinn hefur nýlega birt skýrslu,
sem sýnir meiri þjóðarauð á mann
2005 á Íslandi en í Danmörku. Mat
bankans byggir á framreikningi
uppsveiflunnar fram að hruni og
hlýtur að þarfnast endurskoðunar
í ljósi hrunsins.)

AF NETINU

Getum
við aðstoðað?
Í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu Arion banka starfar öflugur
og reynslumikill hópur sérfræðinga sem veitir viðskiptavinum
faglega þjónustu varðandi sparnað í sjóðum, verðbréfaviðskipti
og lífeyrissparnað.
Hringdu í síma 444 7000 eða komdu við hjá okkur
í Borgartúni 19. Við tökum vel á móti þér.

Starfsfólk Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu Arion banka.

arionbanki.is/eignastyring

&.-

@G#*%%ba

&(.

&(.

&.-

@G#*%%ba

@G#*%%ba

@G#*%%ba

DRYKKIR FYRIR MARAÞONHLAUPARA

).-

&(.-

&*.-

@G#@<

@G#@<

@G#@<

7ÓCJH;:GH@>G@GN996Á>G@?Ö@A>C<6A:<<>G

7ÓCJH;:GH@6G@?Ö@A>C<67G>C<JG

@G6;I;GDHC6G@?Ö@A>C<67G>C<JG

&.-

..-

@G#&%%%\

@G#&@<

7ÓCJH@DGC7G6JÁ

*.-

HEILT KÍLÓ 26 SNEIÐAR

7ÓCJH;:GH@IA6<H6<C6&@<

@G#@<

&.-

7ÓCJH;:GH@JG=:>AA@?Ö@A>C<JG

@G#,,%\

BNAAJH6BAD@J7G6JÁ,,%<

&.-

..-

6AAI;NG>G
7:G?6HJAIJC6

@G#&@<

C#;<G¡CB:I>H7J;;&@<

@G#)HI@

7ÓCJHC76@6Á6G
@G>C<AJG)HI@

.-

@G#HI@

HJAIJ@GJ@@JG
'.%ba

&.-

&..-

@G#)HI@

7ÓCJHC76@6Á>G
@DGC@J776G)HI@

+.)m&#*aig

'*
6;HAÌIIJG

DH<DJ96DHIJG.,'@G#@<
B:G@IK:GÁ&'.+@G#@<

CII
@DGI6IÏB67>A

@G#E@

6G>:AÃKDII6:;C>*%H@6BBI6G
6Á:>CH)%@GEG#ÃKDII#

(*.

'.-

HJAIJHN@JGB:Á
HJAIJ=A:NE>&@<

<>AA:II:
G6@;GDÁ6'*%BA

@G#E@

@G#HI@

&.@G#E@

E6BE:GHH>BEAN8A:6C
,'HI@

@a{gaZ\VYÅgVhi^kVa`dhijg^cc
kZghajcjb7cjh
CII
@DGI6IÏB67>A

19. ágúst 2010 FIMMTUDAGUR

24

Orsakir og afleiðingar bankahrunsins

Grein 1

Landið tekur að rísa!
Þjóðmál
Steingrímur J.
Sigfússon
fjármálaráðherra

Á

annasömum tímum hættir
eflaust fleirum en höfundi til að
dragast niður í úrlausnarefnin, lokast inni við hið hversdagslega amstur daganna. Vill þá farast fyrir að
lögð séu niður amboðin og gengið
á sjónarhól mannlífs og atburða,
skyggnst um og horft jafnt um öxl
sem fram á veginn. Hér verður á
eftir og í nokkrum tengdum blaðagreinum gerð tilraun til að bæta
þar úr hvað undirritaðan varðar.
Nokkuð er undan því kvartað og
með réttu að ýmsu leyti að skortur
sé á forystu og framtíðarsýn í þjóðmálum um þessar mundir. Margt
veldur. Ofurþungi þeirra atburða
sem skekið hafa íslenskt samfélag
sl. misseri hefur gert hvoru tveggja
í senn, að lesta stjórnvöld, stjórnmálin og velflesta burðarviði samfélagsins með ærnum og erfiðum
verkefnum og hitt að öll erum við
enn að glíma við eftirköst óskapanna, erum óviss um hvernig úr
spilast og ráðvillt á köflum. Er
þetta skiljanlegt í ljósi þess hversu
áfallið varð mikið við hrun bankakerfisins og það tjón sem af því
hlaust bæði fjárhagslegt, félagslegt
og andlegt eða sálrænt. Viðskiptalífið, stjórnmálin, fjölmiðlarnir,
eftirlitskerfið, allt þetta og margt
fleira brást. Almenningur upplifir
sig illa svikinn og því miður með
réttu. Það sem á ekki að gerast og
má ekki gerast, gerðist.

Orsakir bankahrunsins
Um orsakir hrunsins sem hér
varð haustið 2008 hefur margt
verið rætt og ritað. Þar er auðvitað skýrsla rannsóknarnefndar
Alþingis grundvallargagn. Skýrslan leiðir í ljós mikla veikleika sem
stjórnmálin, stjórnsýsla og eftirlitsaðilar verða að taka háalvarlega
og einsetja sér að bæta úr. Hegðun
bankaforkólfa og viðskiptajörfa er
kapítuli út af fyrir sig, en það er of
einfalt og ódýrt að velta allri ábyrðinni þangað. Vandinn er djúpstæðari og á ekki síður rætur sínar að
rekja til hugmyndafræðilegra þátta
en einstaklinga sem brugðust.
Hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar náði með lúmskum hætti að
hreiðra um sig í íslenskum stjórnmálum og setja viðmið í opinberri
umræðu. Er það einkum þrennt sem
veldur því að sú skýring á við þegar
litið er til orsaka bankahrunsins. Í
fyrsta lagi sá áróður að einkaaðilar
gerðu yfirleitt allt betur en ríkið og
því væri þeim best treystandi fyrir
flestum hlutum. Í öðru lagi að til
væri einhver ósýnileg hönd sem
stýrði markaðsgangvirkinu og það
sæi um að leiðrétta sig sjálft. Og í
þriðja lagi að sökum þessarar sjálfgefnu innbyggðu skynsemi markaðarins þyrfti ekki að hafa eftirlit með
honum eða að slíkt ætti að a.m.k. að
vera í algjöru lágmarki. Allar þessar þrjár forsendur höfum við nú séð
að eru rangar. Til viðbótar þessu
var samfélagið græðgisvætt enda
er það í samræmi við hugmyndafræðina að af öllu megi hirða gróða
hvort sem það eru hjartaþræðingar,
heitt vatn eða mandarínur. Og loks
vantaði ekki upp á yfirdrifið sjálfstraustið hjá íslenskum stjórnmála-

og viðskiptamönnum. Ungæðislegur hroki, blind trú á eigin snilli í
viðskiptum, óþroskuð siðferðisvitund og alger skortur á heilbrigðri
sjálfsgagnrýni bættu ekki ástandið.

Sofið á verðinum
Á sinn hátt má segja að gagnrýnin hugsun hafi beðið ósigur, ekki
aðeins í viðskiptum, heldur einnig í
fjölmiðlun, stjórnsýslu og almennri
þjóðmálaumræðu. Þegar skuldasöfnun þjóðarbúsins komst á hættulegt stig (hreinar erlendar skuldir
Íslands fóru yfir 100% af VLF fljótlega eftir aldamótin 2000), urðu
sorglega fáir til að vara við þeirri
staðreynd og enn færri tóku undir.
Þegar viðskiptahalli fór í 26% af
VLF árið 2006 töluðu menn um
góðæri sem aldrei fyrr. Samt þarf
ekki mikla þekkingu til að átta sig
á veikleikunum þegar slíkir mælar
slá yfir í rautt. Ekki er úr vegi að
spyrja hvað orsakaði andvaraleysið? Aldrei fyrr voru jafn margir
starfsmenn í fjármálaþjónustu og
öðrum viðskiptum, margir hverjir
á ofurlaunum og aldrei fyrr höfðu
jafnmargir sótt sér menntun á sviði
viðskipta. Þetta tvennt dugði þó
greinilega ekki þegar kom að upplýstri og gagnrýnni orðræðu eða
því að kunna fótum sínum forráð.
Munurinn á umræðunni þá og nú
er hins vegar sláandi. Nú er ekki
lengur deilt um að stórfelld hagstjórnarmistök voru gerð á árunum
upp úr aldamótum og einkum þó frá
og með kosningum 2003. Litlu betra
er þó andvara- og aðgerðaleysið sem rannsóknarnefndin dregur skýrt fram. Loks tók ráðleysi í
bland við afneitun við og fáir kost-

Stökktu til

Costa del Sol
28. ágúst

ir eftir í stöðunni þegar árið 2008
gekk í garð.

Ofvaxið bankakerfi
Það er erfitt en hollt að rifja upp
hversu umfangsmikið hrunið á
Íslandi varð, sett í samhengi við
stærð hagkerfisins. Beinar afleiðingar bankahrunsins á afkomu ríkisins voru geigvænlegar. Bókfærður
halli samkvæmt rekstrarreikningi
varð 216 milljarðar 2008 í stað 89
milljarða afgangs 2007, sem sagt
rúmlega 200 milljarða sveifla. Tap
erlendra aðila vegna þess sem hér
gerðist liggur ekki endanlega fyrir
en verður líklegast ekki undir tölunni 7.000 milljarðar. Svo háa tölu
er erfitt að skilja í landi með um
1.500 milljarða landsframleiðslu
eða þegar talað er um að góður túr
á frystitogara gefi 100 milljónir í
aflaverðmæti og þegar heildarútgjöld til heilbrigðismála eru um 100
milljarðar. Enda hefur því verið
fleygt fram að hrun íslensku bankanna þriggja séu sjötta, níunda og
tíunda stærsta gjaldþrot heimsins.
Það hlýtur að teljast einstakt og
heimssögulegt hjá svo smáu hagkerfi.
Áhrif hrunsins á ríkissjóð
Hjá ríkinu liggja stærstu tölurnar í töpuðum kröfum (gjaldþrot
Seðlabankans), en 192 milljarðar
voru bókfærðir 2008 vegna þess.
Kostnaður við endurfjármögnun
banka og sparisjóða nálgast 200
milljarða auk þess sem hefur verið
veitt í víkjandi lánum, en vissulega stendur þar eign á móti. Fjármagnskostnaður ríkisins hefur
stóraukist (úr 22,2 milljörðum 2007
í 84 milljarða 2009) og loks er það
beinn hallarekstur ríkissjóðs vegna
tekjubrests og aukinna útgjalda.
Þetta eru auðvitað að hluta til
tengdar stærðir en skýrist allt best

Heimsferðir bjóða frábær tilboð á allra síðustu
sætunum í ágúst til eins allra vinsælasta
sólaráfangastaðar Íslendinga, Costa del Sol.
Gríptu þetta einstaka tækifæri til þess að
komast í sólina!

Frá kr.

64.900 í 10 nætur

Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára í herbergi/
stúdíó/íbúð. Verð m.v. 2 í herbergi/stúdíó kr. 69.900. Stökktu
tilboð 28. ágúst í 10 nætur.

Frá kr.

Frá kr.

77.900 í 10 nætur með hálfu fæði

Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára í herbergi/
stúdíó/íbúð með hálfu fæði. Verð m.v. 2 fullorðna og 1 barn kr.
82.900. Verð m.v. 2 í herbergi/stúdíó með hálfu fæði kr. 91.900.
Stökktu tilboð 28. ágúst í 10 nætur.

Tap og vonbrigði
Ótalinn er eignabruninn, tjónið
sem varð á raunverulegum verðmætum. Óhemju mikið hlutafé
varð verðlaust, eignir stórlækkuðu
í verði, eftir sat lemstrað og kafskuldsett atvinnulíf, skuldir heimila sem voru miklar fyrir urðu illeða óviðráðanlegar fyrir þúsundir
fjölskyldna. Aðgangur að erlendu
fjármagni nánast lokaðist, lánshæfismat og lánskjör versnuðu þ.e. ef
einhver lán bjóðast, viðskipti urðu
á ýmsan hátt dýrari og erfiðari
(auknar tryggingar fyrir greiðslum
eða staðgreiðsla). Traust hrundi til
grunna og sársauki, vonbrigði og
reiði breiddust og brutust út í samfélaginu. Sem sagt, það varð margvíslegt og stórfellt mælanlegt og
ekki síður ómælanlegt tjón.

„Lebensraum“
og Úkraína
Evrópumál
Haukur
Hauksson
magister í alþjóðamálum og fararstjóri

Þ
10 nátta ferð - ótrúlegt verð!

í þróun skulda og eignastöðu ríkisins. Heildarskuldir ríkisins í árslok
2007 voru 560,5 milljarðar króna
eða 43,1% af vergri landsframleiðslu (VLF). Þær fóru í 1,198,5
milljarða árið 2008 eða 81,1% af
VLF, fóru svo í 1,566,4 milljarða í
árslok 2009 eða 104,4% af VLF og
stóðu í svipaðri tölu í lok 1. ársfjórðungs þessa árs eða 1,535,5 milljörðum (99,3% af VLF). Allt á verðlagi
og í hlutfalli við landsframleiðslu
hvers ár. Á mannamáli þýðir þetta
að við hrunið stórhækkuðu skuldir
og útgjöld ríkissjóðs á meðan tekjurnar gáfu allverulega eftir. Bilið
milli tekna og útgjalda ríkisins
varð risastórt.
Hreinar peningalegar eignir ríkissjóðs þróuðust með eftirfarandi
hætti á sama tíma: Árið 2007 voru
þær jákvæðar um 22,2, milljarða
eða 1,7% af VLF. Árið 2008 var
staðan orðin neikvæð um 238,5
milljarða, sem sagt -16,1% af VLF,
og -516,8 í lok 1. ársfjórðungs þessa
ár (-33,4% af VLF).

að er alger fásinna að Rússar
hafi verið komnir á fremsta
hlunn með að ráðast með her inn
í Úkraínu í Appelsínugulu byltingunni svonefndu og að ESB hafi
bjargað landinu frá vondu köllunum; minna ber á að Úkraína
er hvorki í ESB né NATO. Þetta
kom fram í grein Andrésar Péturssonar hjá Evrópusamtökunum
í Fréttablaðinu í fyrradag. Svona
málflutningur er ESB sinnum ekki
til framdráttar, en hér er Rússagrýlan gamla góða vakin upp svo
um munar. Þetta er í meira lagi
ábyrgðarlaus málflutningur í stíl
gamalla úreltra tíma og hæfir ekki
upplýstum aðilum, áhugavert er
hvaða heimildir liggja að baki.
Appelsínugula byltingin í Úkraínu (sem gekk þar yfir haust og
vetur 2004) var landsmönnum

hins vegar engan veginn til góðs,
lífkjör almennings hröpuðu og
eru nú mun verri en hjá Rússum
almennt. Um var að ræða frábærlega vel skipulagða maskínu
sem gekk út á fyrirfram skrifaða dagskrá: mannflutninga á
réttum stöðum, á réttum tímum,
útifundi, mótmælaspjöld, tjöld,
hátalarakerfi, gistingu, kost,
drykkjarföng og fleira og fleira
– fyrir þúsundir manna, sem að
mestu voru fluttar til Kænugarðs
frá vesturhéruðunum. Í Kiev er
rússneska töluð 99 prósent en
þjóðernissinnar eru afar sterkir
í Vestur-Úkraínu. En þetta er allt
önnur saga …
Þýska orðið Lebensraum þýðist
mun betur sem „lífsrými“ heldur
en „landsvæði“ eins og Andrés
þýðir það. Adolf Hitler átti vissulega við „lífsrými“ fyrir Germani í frjósömum sveitum Austur-Evrópu. Orðið fann foringinn
sjálfur upp þegar hann sat inni
og skrifaði Mein Kampf, löngu
áður en flokkur hans NSDAP
náði völdum á lýðræðislegan
máta í kosningum í janúar 1933.
Margt má gott um ESB segja
en varast ber svona fullyrðingar
og hleypidóma.

94.900 í 10 nætur með “öllu inniföldu”

Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára í herbergi/
stúdíó/íbúð með “öllu inniföldu”. Verð m.v. 2 í herbergi/stúdíó með
“öllu inniföldu” kr. 109.900. Stökktu tilboð 28. ágúst í 10 nætur.

Gríptu tækifærið
– Bókaðu strax!

Ath. takmarkaður fjöldi sæta og gistingar í boði – verð getur hækkað án fyrirvara!

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til
að senda línu og leggja orð í belg um
málefni líðandi stundar. Greinar og
bréf skulu vera stutt og gagnorð. Tekið
er á móti efni á netfanginu greinar@
frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar
sem finna má nánari leiðbeiningar.
Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í
Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum
miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.

Ný rekstrartækifæri í Egilshöll
PIPAR\TBWA SÍA 101998

@ncc^c\Vg[jcYjgb^Âk^`jYV\^cc'*#{\hi`a#&)#%%#
Reginn ehf. býður til kynningarfundar um Egilshöll, viðskiptatækifæri í henni og útboðsferlið, miðvikudaginn 25. ágúst.
Kynningin verður haldin í Egilshöll og hefst við anddyri hennar kl. 14.00.
Brátt lýkur framkvæmdum við kvikmyndahús Sambíóanna í Egilshöll. Nú þegar er ýmiskonar starfsemi í höllinni,
s.s. spark- og tennisvellir, skautasvell, íþróttasalir, Heilsuakademían og skrifstofur. Í höllina koma daglega um
1.360 gestir. Í nóvember opnar kvikmyndahúsið og áætlað er að um 1.000 bíógestir sæki bíóið á degi hverjum.
Má því reikna með um 2.400 gestum daglega, miðað við þá starfsemi sem þá verður í húsinu.
Enn eru um 6.000 m² til ráðstöfunar undir þjónustu, verslun og afþreyingu og Egilshöll býður upp á mikla möguleika.
Margar stærðir af leiguhúsnæði eru í boði, jafnt innan dyra sem utan.
Valkostir sem standa rekstraraðilum til boða:
AZ^\V{VÂhiÂjhggÅbjb#
AZ^\V{VÂhiÂj{hVbZ^\^caZ\jbhk¨Âjb#
6ÂhiVÂV{ciaZ^\jgÅb^h!h#h#hVaV{Z^chi`jbk^ÂWjgÂjb#
Á fundinum gefst áhugasömum tækifæri til kynna sér aðstæður og útboðsferlið nánar.
C{cVg^jeeaÅh^c\Vg/lll#gZ\^ccZ][#^h#

Borgartúni 25

Sími 512 8900 www.reginnehf.is

Borgartúni 20

Sími 585 9000 www.vso.is

19. ágúst 2010 FIMMTUDAGUR
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BILL CLINTON FYRRVERANDI BANDARÍKJAFORSETI ER 64 ÁRA

„Ég kunni því óskaplega vel að
vera forseti og mun virkilega
sakna starfsins. Ég er ekki viss
um að nokkur í þessu embætti
hafi haft á því jafn miklar mætur
eða þótt eins gaman og mér.“
Bandaríski lögfræðingurinn William
Jefferson Clinton var kjörinn 42. forseti Bandaríkjanna 1993 og gegndi
embættinu til 2001.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST:19. ÁGÚST 1871

MERKISATBURÐIR

Hið íslenska þjóðvinafélag stofnað

1959 Morgunblaðið birtir fyrstu

Alþingismenn stofnuðu Hið íslenska þjóðvinafélag fyrir 139 árum,
en markmið þess var að halda uppi réttindum Íslendinga, efla
samheldni og stuðla að framförum lands og þjóðar á sem flestum
sviðum. Fyrsti forseti félagsins var Jón Sigurðsson, en alls hafa
fimmtán menn gegnt embætti forseta félagsins frá upphafi.
Með tímanum varð útgáfa meginviðfangsefni félagsins sem
hóf að gefa út tímaritið Andvara árið 1874, en það hefur komið út
árlega síðan, ef frá eru talin árin 1878 og 1892. Árið 1875 gaf svo
félagið fyrst út Almanak Hins íslenska þjóðvinafélags sem naut
strax mikilla vinsælda og hefur komið út á ári hverju síðan. Almanakið var sett saman af Íslandsalmanaki háskólans í Kaupmannahöfn og ýmsu öðru efni til gagns og fróðleiks fyrir alþýðu manna.
Frá 1923 færðist útgáfa og útreikningar almanaksins til Íslands og
hefur verið svo síðan, en dr. Þorsteinn Sæmundsson stjörnufræðingur hefur séð um útreikninga almanaksins frá 1964.
Heimild: thjodvinafelagid.is

1963

1964

1993

1993

1993
ANDVARI FRÁ ÁRINU 2006

símsendu fréttamyndirnar frá landsleik Dana og
Íslendinga deginum áður.
Sæsími sem tengir Ísland
við Nýfundnaland tekinn í
notkun.
Bítlamyndin A Hard Days
Night frumsýnd í Tónabíói
og slær öll sýningarmet.
Íslenskir togarar hefja
veiðar utan 200 mílna í
Smugunni í Barentshafi.
Shimon Peres utanríkisráðherra Ísraels kemur í
opinbera heimsókn til Íslands.
Leikararnir Kim Basinger
og Alec Baldwin ganga í
hjónaband.

85 ára afmæli
Rakel Guðbjörg
Magnúsdóttir
frá Dal við Múlaveg (Laugardal,
Reykjavík) er 85 ára í dag (fæddist
19. ágúst 1925).
Rakel mun fagna tímamótunum um
helgina, ásamt sínum nánustu, en
afkomendur hennar eru orðnir 80.
Hún vann við matreiðslu, saumaskap, saumaði m.a. nokkra
„Presley galla“ og hin síðari ár hefur hún stytt sér stundir
við að mála landslagsmyndir og saumað föt á yngstu
afkomendur sína.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi og
fyrrverandi eiginmaður,

Eiríkur Ólafsson
fyrrverandi skipstjóri,

lést laugardaginn 14. ágúst. Jarðarförin mun fara fram
í kyrrþey.
Elvar J. Eiríksson
Sigríður R. Eiríksdóttir
Halldóra Eiríksdóttir
Hafdís Jóhannesdóttir
barnabörn og langafabörn.

Birgit Eriksen
Þór Sigfússon

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu
við andlát okkar ástkæru móður,
tengdamóður og ömmu

Rósu Bjargar Karlsdóttur
Vesturgötu 69, Reykjavík.
Ragnar Hjartarson
Karl Ásbjörn Hjartarson
Daníel Andri Karlsson
Telma Rós Karlsdóttir

Elísabet S. Valdimarsdóttir

TEFLT VIÐ TJÖRNINA Hér tekur Vigfús Óðinn Vigfússon, formaður Skákfélagsins Hellis, eina skák við húsvörð Ráðhússins í Reykjavík, en þar fer

Borgarskákmótið fram í dag ofan í gryfjunni þar sem stóra Íslandslíkanið víkur fyrir taflborðum.

BORGARSKÁKMÓTIÐ: HEFST Í RÁÐHÚSI REYKJAVÍKUR Í 25. SINN Í DAG

Rólegheita skák er bardagi
„Það var Skáksamband Íslands sem
fyrst stóð að Borgarskákmótinu í tilefni 200 ára afmælis Reykjavíkurborgar 1986, en síðastliðin fimmtán ár hafa
Taflfélag Reykjavíkur og Taflfélagið
Hellir haldið mótið í samstarfi,“ segir
Vigfús Óðinn Vigfússon, formaður
Skákfélagsins Hellis, um mótið sem
sett verður í 25. sinn í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag klukkan 16, en mótið setur
borgarstjórinn Jón Gnarr.
Þetta rótgróna skákmót var upphaflega haldið undir berum himni í Lækjargötunni. „Það fyrirkomulag gekk
ágætlega fyrstu árin, eða þar til menn
fóru að hreppa vonskuveður. Þá fengu
þeir þá snjöllu hugmynd að færa mótið
inn í Ráðhúsið, sem var gæfuspor,“
segir Vigfús. Hann bætir við að þátttakendur séu allt að 90 talsins, á aldrinum 7 til 80 ára.
„Borgarskákmótið er firnasterkt
hraðkákmót og það opna skákmót sem
flestir mæta á. Jafnan mæta til leiks

margir af sterkustu skákmönnum þjóðarinnar og athyglisvert að allir sem
sigrað hafa mótið eru nú ýmist stórmeistarar eða alþjóðlegir meistarar.“
Að sögn Vigfúsar hefur skákin verið
á uppleið undanfarið, en það helst í
hendur við slæmt efnahagsástand.
„Mörg börn og unglingar eru nú
farin að tefla, en þau byrja oftast í
skólanum og færa sig yfir í félögin þegar áhuginn vex. Töfrar þessarar hugaríþróttar felast í glímunni við
andstæðinginn, en það geta allir lært
að tefla. Það eina sem virkilega þarf er
áhugi og ástundun, sem og hæfileiki til
að reiknað fram í tímann og sjá fyrir
næstu leiki andstæðingsins. Þá er gott
minni nauðsynlegt veganesti, en skák
getur hjálpað börnum að hugsa rökrétt
í skóla og hafa foreldrar vottað að allt
komi þetta á sama tíma; skólinn fari
upp á við þegar skákin fari upp á við,
en að tefla þjálfar bæði huga og einbeitingu,“ segir Vigfús sem kallar eftir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og vinur,

Addý Jóna Guðjónsdóttir
frá Vestmannaeyjum, Lækjasmára 6
Kópavogi,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 12. ágúst.
Jarðsett verður frá Landakirkju í Vestmannaeyjum
laugardaginn 28. ágúst kl. 12.
Marta Guðjóns
Sigfríð Gerður Hallgrímsdóttir
Sæþór Árni Hallgrímsson
Berglind Halla Hallgrímsdóttir
Jón Hermannsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Jónas Þór Hreinsson
Ingibjörg Guðjónsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

Sigríður Pálsdóttir,
áður til heimilis að Boðahlein 24
í Garðabæ,

fleiri konum að skákborðinu.
„Skákmenn eru fjölbreyttur hópur
en það vantar að konur taki meiri þátt.
En jafnvel þótt menn sitji rólegir við
taflborðið er skákin að sumu leyti bardagi og þar hugsa stelpur og strákar
ekki eins. Það sér maður vel í yngstu
flokkunum þegar strákar grípa fljótt út
á hvað skákin gengur, að drepa kallana
hjá hinum og máta, meðan stelpurnar
leika sér meira með kallana fram og
til baka og skeyta litlu um að drepa
drottningu, riddara og kóng hjá andstæðing sínum.“
Tölvur draga saman andstæðinga á
Borgarskákmótinu, sem þýðir að börn
og fullorðnir lendi saman sem andstæðingar. „Það þykir mörgum ánægjulegt,
en þegar fullorðnir tapa fyrir börnum
verður það ekki eins gott. Því getur
bæði orðið áfangi fyrir barn að vinna
fullorðinn andstæðing, en einnig dýrmæt lexía fyrir fullorðinn skákmann
að tapa fyrir barni.“ thordis@frettabladid.is

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vinsemd
við andlát og útför föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Þórs Jakobssonar
Framnesvegi 6, Reykjavík.

lést mánudaginn 16. ágúst í Hrafnistu, Hafnarfirði.
Útför hennar fer fram mánudaginn 30. ágúst kl. 15 frá
Fríkirkjunni í Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Landspítalans við
Hringbraut.

Guðjón Tómasson og Þuríður Hanna Gísladóttir
Valdimar Tómasson og Guðrún Júlíusdóttir
Guðrún Sólborg Tómasdótir og Sigurður Sumarliðason
Sigrún Laufey Baldvinsdóttir.

Ásta Þórsdóttir
Guðný Þórsdóttir
Þóra Margrét Þórsdóttir
barnabörn og langafabörn.

Knútur Benediktsson
Tryggvi Már Valdimarsson
Jón Eiríkur Rafnsson

KONUKVÖLD Smáralindar og Á allra vörum verður haldið í Smáralind í kvöld. Dagskráin hefst klukkan 19.00 og meðal þess
sem verður í boði er glæsileg tískusýning á
göngugötunni.

Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

www.gabor.is

Sérverslun með

FÁKAFENI 9 - - Sími: 553 7060
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VERÐHRUN
60–80% AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM FATNAÐI OG SKÓM
Kjólar, peysur, buxur, bolir, yﬁrhafnir og jakkar
í úrvali. St. 36-52

Sími 581 2141 • www.hjahrafnhildi.is

Jón Torfi Arason lumaði eitt sinn á leðurflík í fataskápnum sínum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sér ekkert eftir leðrinu
Jón Torfi Arason leikur á trompet og gítar í hljómsveitinni Varsjárbandalaginu. Þess utan gruflar hann
innan um rykfallnar skruddur á Þjóðskjalasafninu og reynir að vera snyrtilegur til fara.
„Í dag er ég borgaralega klæddur í
skjalasafns-tveedjakkanum mínum.
Hann keypti ég þegar ég var í sagnfræðinni, þótti ekki annað hægt en
að vera í viðeigandi klæðnaði en
jakkinn er með leðurbótum á olnbogunum,“ segir Jón Torfi Arason,
hljóðfæraleikari í Varjárbandalaginu, þegar Fréttablaðið vill fá að
vita í hverju hann sé þennan daginn.
Á höfðinu ber hann forláta húfu
sem hann gaf sjálfum sér í útskriftargjöf. „Húfuna gaf ég mér þegar
ég fékk pungaprófið sem ég er gríðarlega stoltur af. Ég set hana upp
þegar mikið liggur við, til dæmis

þegar ég stíg á svið með Varsjárbandalaginu, hún er eins og hálfgert öryggisteppi.“
Jón Torfi mun einmitt þjófstarta
menningarnótt á tónleikum með
Varjárbandalaginu annað kvöld
á Rosenberg. Þar segist hann að
sjálfsögðu verða með húfuna góðu á
hausnum og hafi hugsað sér hvítan
jakka og gylltan trefil við. Hann
segir jafnframt klæðaburð mikið
atriði allra hljómsveitarmeðlima.
„Hljómsveitin er alltaf vel klædd
og yfirleitt í búningum. Við spilum
austur-evrópska tónlist svo þarna
er að finna gyðing með lopagrifflur og austantjalds hershöfðingja.

Harmonikkuleikarinn okkar, Sigga
Ásta eða Tatjana Laungova eins og
hún er kölluð, er alltaf gríðarlega
vel til höfð og í raun tilhlökkunarefni fyrir áhorfendur að fá að sjá í
hverju hún verður annað kvöld.“
Þrátt fyrir búningastand hljómsveitarinnar segist Jón Torfi ekki
hugsa mikið um föt yfirleitt, reyni
bara að vera snyrtilegur til fara.
Það kemur því skemmtilega á óvart
hverju hann lumaði eitt sinn á í fataskápnum sínum.
„Ég átti einu sinni bláar leðurbuxur með rauðri og hvítri sportrönd. Þær eru týndar og ég sé ekkert eftir þeim.“
heida@frettabladid.is
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Góð rúm á frábæru verði

Hágæða heilsudýnur
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AFSLÁTTUR
Lök, hlífðardýnur, sængurverasett,
heilsukoddar, viðhaldskoddar,
íslenskir PU leðurgaflar,
náttborð, útlitsgallaðar dýnur
og fleira.

SAGA Queen rúm, nú aðeins 129.900
ÞÓR Queen rúm, nú aðeins 149.900

Queen rúm nú aðeins kr. 179.900

Queen rúm, nú aðeins kr. 99.900

19.

2

20% AFSLÁTTUR er af öllum ungbarnafötum frá Noppies í
versluninni Tvö líf fram að jólum. Útsala stendur nú yfir í versluninni og mikið úrval af barnafötum og meðgöngufatnaði.

GS skór 22.990 kr.

Skór.is 18.995 kr.

GS skór 19.990 kr.
Skór.is 29.995 kr.

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni
og einnig vaxstrimlar
SÚKKULAÐIVAX
HAFRAVAX
SÚKKULAÐISTRIMLAR
F. ANDLIT OG LÍKAMA

ATH. Súkkulaðivax hentar vel fyrir viðkvæma líkamshluta
ÚTSÖLUSTAÐIR: Apótek og snyrtivöruverslanir

6ELDU G¾ÈI OG GOTT VERÈ .JËTTU SUMARSINS

Á nýjum skóm í skólann
Þegar nýtt skólaár er að hefjast er alltaf gaman að fjárfesta í einhverju nýju fyrir skólann. Hvort sem það
er ný skólataska, nýjar bækur, ný yfirhöfn eða nýir skór til að ganga menntaveginn.
Nú þegar skólarnir eru að byrja og haustið er á
næsta leiti fer að koma tími á að leggja sumarskónum og taka fram hlýlegra skótau. Það þýðir þó ekki
að það sé ekki enn þá hægt að gellast aðeins því
mikið er til af fallegum skóm sem ganga vel við pils
og kjóla en duga þó vel þegar kaldari vindar fara
að blása. Hér má sjá brot af því sem er að finna í
verslunum.
emilia@frettabladid.is

Kaupfélagið 16.995 kr.

Skór.is 19.995 kr.
Focus skór 9.990 kr.
Kaupfélagið
16.995 kr.

²TSÎLUSTAÈIR !PËTEKIN &JARÈARKAUP VERSLANIR
Kaupfélagið
16.995 kr.

útsölunni lýkur
á morgun
20-40% afsláttur

Kaupfélagið
19.995 kr.

Focus skór
9.990 kr.
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Fyrir bústaðinn og heimilið
Opið: má-fö. 12:30 -18:00,
Dalvegi 16a, Rauðu múrsteinshúsunum Kóp.201
S: 517 7727 www.nora.is og á Facebook.

EFLIR almannatengsl / HNOT
S KÓ GUR gr afís k h ö n nu n

Staðurinn - Ræktin

RopeYoga

Innritun hafin! Sími 581 3730
Haustnámskeið hefjast 23. ágúst
Heildrænt hug- og heilsuræktarkerfi. Sérstök áhersla lögð á miðjuna – kvið og bak.
Hentar öllum aldurshópum og líkamsgerðum. Þú finnur strax árangur eftir fyrstu
æfinguna án þess að reyna of mikið á þig.
Lokuð 6 vikna námskeið 2x í viku í 60 mínútur:
l Þriðjudaga og fimmtudaga kl 6:15 fullbókað , 10:30 og 12:00
l Mánudaga og miðvikudaga kl 16:30 fullbókað

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir

Laugardaga

örfá pláss

Frjáls aðgangur að opna kerfinu og tækjasal. Verð kr. 13.900.
Barnagæsla - Leikland JSB

Velkomin í okkar hóp!

henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is

Unnið úr
roði og ull
Volcano-Iceland tekur þátt
í hönnunarkeppni á Iceland
Fashion-week í haust.
Steinunn Ketilsdóttir verð ur meðal þátttakenda í Martini-hönnunarkeppninni sem fer
fram á Iceland Fashionweek 2.
september næstkomandi en hún
stendur á bak við merkið VolcanoIceland.
Steinunn mun sýna fatnað
unninn úr ull, roði og skinnum
en hún opnaði verslun og vinnustofu í Borgartúni 3 nú í sumar
þar sem hún vinnur kápur, pils,
kjóla, hatta og veski svo eitthvað
sé nefnt.
„Ég er virkilega spennt að taka
þátt í Martini-hönnunarkeppninni í ár og stefni auðvitað á að
sigra í henni með fatnaði sem að
mestu er unninn úr íslensku hráefni,“ segir Steinunn.
Vörur Volcano-Iceland eru
unnar úr
íslensku
hráefni.

- rat
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Hneyksli í
Ástralíu

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París

Útlagar í tískuheimi

L

öngum hefur farið illt
orð af tískuheiminum.
Ungar stúlkur oft lent
milli handanna á misjöfnum pappírum sem þeim
lofa öllu fögru. Kampavín oft
flæðandi út í eitt og eiturlyf á
allra vörum. En spurningin er
hvort tískuheimurinn er eins
mannskemmandi og sumir vilja
meina og janvel lífshættulegur.
Í það minnsta hefur alda sjálfsvíga undanfarin misseri vakið
nokkra athygli, bæði í hópi fyrirsætna og jafnvel hjá hönnuðum og nægir þar að nefna Alexander McQueen sem dæmi en
hann batt enda á líf sitt í febrúar á þessu ári. Rithöfundurinn
Ann Scott segir frá því í tímariti
hvernig hún hafi upplifað fráfall bæði McQueen og svo kóresku fyrirsætunnar Daul Kim
en bæði voru í hennar vinahópi.
Að sögn Ann Scott var Daul Kim
í senn bæði elskuð og hötuð í
heimalandi sínu og gat ekki farið
út án þess að verða fyrir móðgunum og jafnvel aðkasti í hvert
skipti sem hún skipti um hárlit
eða annað þess háttar. Hún vissi
því aldrei í hvorn fótinn hún átti
að stíga og gat ekki með nokkru
móti skilið hvers vegna henni
gekk svo vel í fyrirsætubransanum. Þetta varð að krónískri vanlíðan og vanmáttarkennd sem
endaði með ósköpum.
Isabellu Blow er ekki hægt
að setja í hóp hinna fyrrnefndu
þar sem hún þjáðist af krabbameini þegar hún stytti sér aldur.
Reyndar hafði hún verið þunglynd og gert nokkrar tilraunir

áður og því hægt að spyrja hvort
tengsl séu á milli þunglyndis
hennar og tískunnar. Þessi ótrúlega litríka manneskja af breskum aðalsættum var um tíma
Pygmalion margra ungra hönnuða í Lundúnatískunni. Isabella
skrifaði fyrir ekki ómerkara
tímarit en Vogue á sama tíma
og hin eina sanna Anna Wintour
sem minnist hennar fyrir ótrúlega búninga í vinnunni. Isabella
Blow átti mikinn þá í að koma
Alexander McQueen á framfæri
með því að kaupa af honum og
koma þannig fatnaði hans í tískublöðin. Eftir fráfall hennar átti
McQueen erfitt með að ná sér
upp úr þunglyndinu en í byrjun
febrúar missti hann móður sína
og tveimur vikum seinna gafst
hann sjálfur upp á lífinu.
Ann Scott segir bæði Daul
Kim og Alexander McQueen
hafa verið mótsagnir í tískuheiminu, eins konar andhetjur, Kim allt annað en „toppmódel“ og allt sem McQueen
gerði líkt og að hrækja framan
í tískuiðnaðinn þar sem öllum
er sama um alla. Umboðsmönnum er nákvæmlega sama þótt
fyrirsæturnar séu að niðurlotum komnar og gangi fyrir fæðubótarefnum. Hönnuðunum er oftast sama um allt nema sjálfa sig
og ímynd sína. Spurning hvort
rithöfundurinn hafi rétt fyrir
sér, að utangarðsfólki sé tískuheimurinn beinlínis hættulegur og geri á endanum út af við
þetta fólk svo það endi með því
að þagga niður í sjálfu sér.

20%

Sýning David Jones-verslunarkeðjunnar, sem er önnur stærsta
deildarskipta verslun Ástralíu,
gekk vel en hún fór fram í þarsíðustu viku. Ekki var nema einn
dagur liðinn frá því að verslunarkeðjunni var stefnt af fyrrverandi auglýsingastjóra keðjunnar
fyrir kynferðislega áreitni eins
af fyrrverandi stjórnendum fyrirtækisins.
Einn af hönnuðum verslunarkeðjunnar, Alex Perry, sagði að
tískan myndi verða í
brennidepli á sýningunni þrátt fyrir ásakanir auglýsingastjórans
fyrrverandi. Virðist það hafa tekist.
Á sýningunni voru
kjólar með pífum,
slaufum og doppum áberandi og
ljósbrúnir, hvítir
og rauðir litir.
Andlit tískuvikunnar í ár
er ástralska fyrirsætan Lucy
McIntosh sem
mun opna og
loka sýningum hönnuða.
Tískuvikan
stendur frá 30. ágúst til
5. september.
- mmf

kynningarafsláttur
• Skokkar
st. 38–50
• Mussur
• Peysur
• Kápur
• Buxur
Ótrúlegt úrval
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bergb75@free.fr

Svipt titlinum fyrir að lita
hárið á sér aftur brúnt

Staðurinn - Ræktin

Fimmtán ára fegurðardrottning
frá Nýja-Sjálandi litaði hár sitt
brúnt og var í kjölfarið svipt
krúnunni.

Viltu ná kjörþyngd og komast í form?
Innritun í fullum gangi!
Sími 581 3730
TT námskeiðin okkar sívinsælu, frá toppi til táar, miðast við að veita konum leiðsögn um lífshætti
sem skila árangri. Þau byggjast á áralangri reynslu og fela í sér leiðbeiningar um mataræði,
líkamsbeitingu, fundi, vigtun og mælingar.
TT námskeiðin standa yfir í sex vikur. Þrjá tíma í viku er stunduð markviss líkamsrækt sem eflir þol
og styrk og tekur mið af einstaklingsbundinni getu. Vigtað er í hverjum tíma og mælingar gerðar
þrisvar á tímabilinu. Fundur er haldinn einu sinni í viku. Við veitum persónulega þjónustu í
notalegu umhverfi þar sem algjör trúnaður ríkir.

Olivia O’Neil

Þess má þó geta að brúni liturinn
er upprunalegur litur á hári Oliviu.
- sg

Demantar eru varanlegir, en þeir þurfa samt á réttri
umönnun að halda. Þeir geta orðið kámugir og
óhreinindi og ryk sest á þá. Ilmvatn,
púður, sápa og náttúruleg húðfita setjast á demantana og draga
úr ljóma þeirra. Hreinir demantar skína, vegna þess að ljósið kemst
óhindrað inn í steininn og endurkastast
út í leiftrandi ljóma. Til þess að njóta sín þannig til
fullnustu þurfa þeir aðeins dálitla umhyggju.
demantar.is

TT tímar í boði:

E F L I R a l m a n n a t e n g s l / H N OT S KÓ G U R g r a f í s k h ö n n u n

Mál hinnar fimmtán ára Oliviu
O’Neil hefur vakið nokkra athygli.
Hún var fyrir þremur mánuðum
kostin ungfrú Teen Wanganui og
nýlega lét hún lita hár sitt brúnt
og setti mynd af hinu nýja útliti á
Facebook. Yfirmaður keppninnar
Barbara Osborne brást harkalega
við þegar hún sá myndina og skrifaði athugasemdir á síðu unglingsstúlkunnar. „Er þetta hárkolla? Ég
vona það, ekki láta mig fá hjartaáfall,“ skrifaði hún. Þegar stúlkan sannfærði hana um að ekki
væri um kollu að ræða sagði frú
Osborne að hún yrði að velja milli
titilsins og háralitsins.
Niðurstaðan varð sú að Olivia
O’Neil var svipt titlinum þar sem
hún hefði ekki haldið sama útliti og
hún var með þegar hún var kosin.

NÝJAR HAUST-VÖRUR

Hin árlega vortískuvika í Melbourne í Ástralíu virðist ætla að
verða sú stærsta hingað til.

6:15

A

mánu-, miðviku- og föstudagar

fullbókað

7:20

C

mánu-, miðviku- og föstudagar

örfá pláss

10:15

D

mánu-, miðviku- og föstudagar

örfá pláss

Barnapössun

12:05

F

mánu-, miðviku- og föstudagar

örfá pláss

Barnapössun

14:20

G

mánu-, miðviku- og föstudagar

örfá pláss

16:40

H

mánu-, miðviku- og föstudagar

fullbókað

Barnapössun

17:40

I

mánu- og þriðjud, fimmtud 18:25

fullbókað

Barnapössun

18:40

J

mánud, - miðvikud 19:25 og lau 8:30

örfá pláss

18:25

TT3

Mánu- og miðvikud - (16-25 ára)

fullbókað

Námskeið hefjast 23. ágúst. Fundur fyrir alla flokka sunnudaginn 22. ágúst kl. 16:00 og 17:00.
Námskeiðum fylgir frjáls mæting í tækjasal!

Velkomin í okkar hóp!
Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is
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Eftirsótt föt til Íslands
Íslendingar sækja grimmt í barnaföt frá sænskum verslunum á borð við H&M og Lindex. Viðskiptafræðingurinn Lóa Dagbjört Kristjánsdóttir selur valdar flíkur á Facebook við góðar undirtektir.
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Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

Akureyri: Hofsbót 4, s: 462 3504

NÝ SENDING FRÁ

Það er varla ofsögum sagt að
Íslendingar séu sjúkir í H&M og
noti flestir tækifærið til að fata
sig og fjölskylduna upp þegar þeir
bregða sér út fyrir landsteinana.
Eftir að kreppan skall á er eitthvað
minna um utanlandsferðir og hafa
margir því tekið barnafataversluninni Emil og Línu fagnandi en þar
er að finna barna- og meðgöngufatnað frá H&M, Lindex, Kappahl
og fleiri verslunum í Svíþjóð. Viðskiptafræðingurinn Lóa Dagbjört
Kristjánsdóttir, sem er búsett í
Halmstad í Svíþjóð, stendur að
baki versluninni.
„Við fjölskyldan fluttum til Svíþjóðar sumarið 2009 þar sem maðurinn minn, Albert Þór Magnússon, fékk vinnu sem kennari
í markaðsfræði við háskólann í
Halmstad. Ég var í fæðingarorlofi í vetur en með vorinu var ég
farin að svipast um eftir vinnu.
Hugmyndin kviknaði þegar ég sá
hversu mikið úrval er af fallegum
og ódýrum barnafötum í Svíþjóð.
Mig langaði að finna leið til þess
að íslenskar fjölskyldur gætu notið
þess að klæða börnin sín í sams
konar föt án þess að borga mikið
fyrir.“
Lóa kaupir fötin beint út úr
búð og selur þau á Facebook. „Ég reyni að hafa
yfirbygginguna eins
litla og mögulegt er til
að geta haldið verðinu í
lágmarki. Verðið á síðunni er endanlegt. Það
miðast við að búið sé að
leggja virðisaukaskatt,
toll, sendingarkostnað og eigin álagningu
á vöruna,“ útskýrir Lóa. Hún segir
há aðf lutningsgjöld eiga sinn
þátt í því að
H&M skuli ekki
opna á Íslandi.
„Ég hugsa að
þeir gætu ekki
bo ðið m i k ið
lægra verð en
ég, enda þyrftu
þeir að borga
bæði starfsmannakostnað og húsaleigu að
auki.
Lóa er með annan fótinn á Selfossi þar sem
hún og maðurinn hennar
bjuggu áður en þau fluttu
til Svíþjóðar. Hún hefur
boðið upp á heimakynningar víða á Suðurlandi og
annars staðar á landsbyggðinni í sumar. „Þær hafa gef-

Lóa segir Emil og Línu orðið að litlu fjölskyldufyrirtæki þar sem allir hafa sitt
hlutverk. Mamman og pabbinn sjá um reksturinn, Daníel (til vinstri) er
álitsgjafi og Magnús Valur módel.
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EFLIR almannatengsl / HNOTS
KÓ GUR gr afís k h ö n nu n

Staðurinn - Ræktin

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

Föstudaga

STOTT PILATES

Innritun hafin! Sími 581 3730
Haustnámskeið hefjast 23. ágúst
Frjáls
STOTT PILATES er krefjandi æfingakerfi og frábær leið til að:
aðgangur að
opna kerfinu
l Móta líkamann, bæta líkamsvitund og líkamsstöðu.
og tækjasal
l Lengja vöðva og styrkja sérstaklega djúpvöðva maga og baks.
l Losa spennu, auka liðleika og bæta jafnvægi milli vöðvahópa.
l Losa um bakverki og hjálpa til við samhæfingu svo fátt eitt sé nefnt.

Kennt er 2x í viku í 6 vikur. Byrjendahópur: Mánu- og miðvikudaga kl 10:30.
Framhaldshópur: Þriðju- og fimmtudaga kl 16:30.
Kennari: Agnes Amalía Kristjónsdóttir.
Byrjenda- og framhaldsnámskeið. Verð kr. 19.900.
Æfingakerfi byggt á pilatesæfingum Joseph Pilates.
Barnagæsla - Leikland JSB

ist afar vel og með þeim hef
ég fengið betri tilfinningu
fyrir því hvað það er sem fólk
er að sækjast eftir,“ segir
Lóa sem kemur til með að
bjóða sams konar kynningar í vetur auk þess sem hún
er þegar farin að bóka jólagjafakynningar. En stendur til að bjóða upp á fleira
en barna- og meðgönguföt? „Ég fæ þessa spurningu á hverri kynningu
og getur meira en vel
verið að ég fari að bjóða
upp á föt á fullorðna og
jafnvel einhverja heimilismuni.“ Lóa segist nýlega
vera búin að skipta um
flutningsaðila. „Til að
byrja með var afhendingartíminn allt upp í fjórar
vikur en nú get ég oftast
lofað í kringum tveggja
vikna bið.“
vera@frettabladid.is

Skór hafa, líkt og annar
fatnaður, í gegnum
tíðina gjarnan verið
notaðir til að endurspegla auðlegð og
vald. Og líkt og á
öðrum sviðum tískunnar hafa óþægindi,
þvinganir og heilsuspillandi hönnun einkum sést í skófatnaði
kvenna – allt til að
þjóna duttlungum tískunnar.

Velkomin í okkar hóp!
Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is

Tíska aldanna
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● LÚÐRAÞYTUR SVANSINS
Lúðrasveitin Svanur marserar upp Bankastrætið á menningarnótt og rifjar þannig upp hefð
sem lúðrasveitir í kringum 1920 höfðu, en þá var
til siðs að sveitirnar færu upp Bankastrætið en ekki
niður eins og algengast er í dag.
Gangan hefst klukkan 14.30 á Ingólfstorgi. Þaðan
verður haldið upp Bankastræti og endað á Smiðjustíg
en big-band lúðrasveitarinnar Svans mun
halda tónleika í portinu fyrir framan Faktory.
„Í göngunni spilum við létt og skemmtileg
lög í karnivalstíl. Á tónleikum big-bandsins
fáum við hins vegar til liðs við okkur ýmsa
söngvara á borð við Áslaugu Helga, Edgar Smára
og Helga Rafn og spilum fjölbreytta tónlist, allt frá
lögum með Robbie Williams upp í Frank Sinatra slagara,“
segir Matthías V. Baldursson, stjórnandi Svansins.

● MYND AF ÞÉR Í GÖMLUM ANDA Ljósmyndasafn Reykjavíkur
býður að vanda upp á skemmtilegar myndatökur á menningarnótt.
Boðið er upp á myndatöku í gömlum anda þar sem fólk getur klætt
sig upp í búninga sem fengnir eru að láni í Borgarleikhúsinu. Það getur
síðan stillt sér upp fyrir framan málaðan bakgrunn við húsgögn frá versluninni Fríðu frænku og látið smella af sér polaroid-mynd til eignar.
Myndatakan fer fram í sýningarsal Ljósmyndasafnsins, Grófarsal, að
Tryggvagötu 15 á sjöttu hæð. Fólk þarf aðeins að borga efniskostnaðinn
við myndina sem er 200 krónur.

● GALDRAFERÐ FRÁ SKÓLAVÖRÐUHOLTI
Menningarfylgd Birnu Þórðardóttur verður farin frá
Hallgrímskrikju klukkan 13 á laugardag. Birna leiðir
gesti um stræti og torg Þingholta, drepur á dyr öðlinga og eðalmeyja. Göngufólkið mun sjá Alla Nalla
skottast um, styttur fara á stjá, Freyju kasta kossum, Loka leynast, Þór þumbast og Nönnu hvellspringa af þrotlausum harmi.
Magnús R. Einarsson gæðir sögur og ljóð Birnu
Þórðardóttur lífi með tónum og túlkað verður
á pólsku, ensku og ítölsku.

Hér standa þau Einar Þór Karlsson hjá Höfuðborgarstofu og Kristín Þorleifsdóttir landslagsarkitekt við sægrænu verbúðirnar þar
sem Íslandstjaldið mun standa. Einar heldur að gamni hjólinu á lofti til að minna á hjólakortið í Grænu Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Málverk allra landsmanna
Setningarathöfn menningarnætur verður í Íslandstjaldi
ferðaþjónustunnar við gömlu
verbúðirnar á Reykjavíkurhöfn
klukkan 13 á laugardag.
„Áður en Jón Gnarr borgarstjóri
setur menningarnótt með pompi
og prakt syngur finnski háskólakórinn Chamber Choir Cantinovum
ljúfa tónlist fyrir hátíðargesti í 180
fermetra Íslandstjaldi sem standa
mun á bílastæði milli gömlu Hafnarbúðar á Geirsgötu 9 og gömlu,
sægrænu verbúðanna, en þar verður taumlaus dagskrá og mikið stuð
í sjö tíma,“ segir Kristín Þorleifsdóttir landslagsarkitekt sem skipuleggur viðburði Ferðamálastofu og
markaðsstofu landshlutanna sem
nú taka þátt í hátíðarhöldum menningarnætur í fyrsta sinn.
„Eftir ávarp Jóns Gnarr hefst
vinna við hápunkt hátíðarhaldanna í Íslandstjaldinu. Sú hug-

mynd kviknaði að tengja saman
landshlutana sjö sem taka þátt í
viðburðum Ferðamálastofu nú í
skemmtilegum gjörningi og úr
varð sjö metra langt Íslandsmálverk þar sem listamenn úr hverjum landshluta spinna af fingrum fram fagurt listaverk. Listamaðurinn Pétur Stefánsson ríður
á vaðið fyrir hönd Höfuðborgarstofu og eftir hans klukkustund
við strigann tekur næsti listamaður við penslinum þaðan sem Pétur
lagði línurnar, en verkið er hugsað
sem ein heild þótt við vitum ekkert
hvað kemur út úr óvæntri sköpun
listamannanna sjö,“ segir Kristín
full tilhlökkunar.
„Dagskránni verður skipt upp
í klukkutíma skemmtihólf fyrir
hverja og eina markaðsstofu og allt
milli himins og jarðar sem hver
landshluti býður gestum sínum til
skemmtunar. Þar má nefna leikbrúðusýningu frá Borgarnesi, trúbadorinn Bjartmar Guðlaugsson,

Jönu Maríu Guðmundsdóttur með
sönglög Helenu Eyjólfsdóttur, Stúf
Leppalúðason norðan úr Mývatnssveit, Valgeir Guðjónsson, sunnlenska Aer-tríóið og Bigga Bix tónlistarmann og Ísfirðing. Þá mætir
norðlensk skíðafjölskylda í höfuðstaðinn til að sýna Sunnlendingum
hvernig á að haga sér í snjó, svo
fátt sé upptalið af bráðskemmtilegri dagskrá þar sem allir finna
eitthvað við hæfi,“ segir Kristín
kát.
„Það er svo við hæfi að hinn
víðförli Ómar Ragnarsson sjái um
gamanmál og afhjúpi málverk allra
landsmanna klukkan 20, og sem
erindreki ferðalangsins í uppákomum Ferðamálastofu lokar hátíðinni belgíska brassbandið La
Fanfare du Belgistan með djöfullegum dönsum í villtum og dularfullum ryþma sem blandast við dáleiðandi laglínur sem æra jafnt þá
sem aðhyllast arabíska-, sígaunaeða djassmúsík.“
- þlg

Flugbjörgunarsveitin 60 ára

IKI er spunasönghljómsveit 9 söngkvenna frá 4 Norðurlöndum, Íslandi, Finnlandi,
Noregi og Danmörku. IKI spinnur ALLA tónlist á staðnum, skapar tónlist í núinu.
Söngkonurnar fara ótroðnar slóðir í tónlistarsköpun en leiðir þeirra lágu saman í
Rytmisk Musik Konservatorium í Kaupmannahöfn. IKI notar öll fjögur tungumálin
í tónlistarsköpun sinni og leika söngkonurnar sér með laglínur, hljóma, hljóð og
takt. Tónleikar með IKI eru því einstök upplifun! www.ikivocal.com
Norrænahúsinu kl. 20 aðgangur ókeypis.

Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík fagnar 60 ára afmæli í ár. Í
tilefni þess verður opið hús á
laugardaginn milli klukkan 13
og 18 í höfuðstöðvum Flugbjörgunarsveitarinnar að Flugvallarvegi. Gestum gefst þar tækifæri
til að kynna sér starfsemi Flugbjörgunarsveitarinnar í gegnum
árin í hnotskurn. Á staðnum verður meðal annars sögusýning þar
sem gamlir og nýir hlutir úr sögu
Flugbjörgunarsveitarinnar verða
til sýnis. Börnum verður boðið að
klifra á klifurvegg sveitarinnar
og geta rennt sér á lítilli línubraut
sem sett verður upp á staðnum.
Ferðasjúkrahús verður sett sér-

Opið hús verður hjá Flugbjörgunarsveitinni á menningarnótt.
MYND/FLUGBJÖRGUNARSVEITIN

staklega upp og geta gestir reynt
bæði blástursmeðferð og hjartahnoð á þar til gerðum brúðum
og eins verður hægt að skoða tvo
stóra jeppa, sérútbúna til björgunarstarfa. Flugbjörgunarsveitarfólk verður á staðnum í fullum
útivistarfatnaði og útskýrir búnaðinn fyrir gestum.
Flugbjörgunarsveitin er eina
sveitin með sérhæfða fallhlífasveit. Í miðbænum verður því
hægt að sjá fallhlíf á lofti auk
þess sem erlendir kórar á kóramóti á menningarnótt koma við
yfir daginn og syngja vel valin
lög og óska sveitinni til hamingju
með afmælið á íslensku.

Landsbankinn
á Menningarnótt
– Landsbankinn er stoltur máttarstólpi Menningarnætur frá upphafi
ENNEMM / SÍA / NM43204

Landsbankinn hefur verið máttarstólpi Menningarnætur frá
upphafi auk þess að vera virkur þátttakandi í hátíðinni.
Að venju verður fjölbreytt menningardagskrá í boði fyrir
alla fjölskylduna í Aðalbankanum Austurstræti 11.

NBI hf. (Landsbankinn), kt. 471008-0280.

Gleðilega Menningarnótt!

Dagskrá í Austurstræti 11
12.00
Listaverkaganga með Aðalsteini Ingólfssyni
listfræðingi

12.45
Listaverkaganga með Aðalsteini
Ingólfssyni listfræðingi

13.30
Listaverkaganga með
Aðalsteini Ingólfssyni
listfræðingi

14.00
Gunni og Felix
skemmta börnunum.
Sproti kemur í heimsókn

14.45
Gunni og Felix skemmta
börnunum. Sproti kemur í
heimsókn

MENNINGARNÓTT | landsbankinn.is | 410 4000

Menningarnótt 21. ágúst 2010

15.30
Ómar Ragnarsson skemmtir við undirleik Hauks Heiðars
Tónleikar fjögurra kóra af Norrænu kórahátíðinni sem haldin er í Reykjavík

16.15
Concert Clemens frá Danmörku

16.30
Chamber Choir Kamertonas
Kaunas frá Litháen

16.45
Chamber Choir Cantinovum
frá Finnlandi

17.00
Kammerkór Norðurlands

14-17
Andlitsmálun og blöðrur í tjaldi fyrir
utan bankann
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● KLÓAK OG KADILAKK Í KLETTAGÖRÐUM
Dælu- og hreinsistöð Orkuveitunnar við Klettagarða verður opin almenningi milli klukkan 16 og 18 á menningarnótt og boðið verður upp á leiðsögn skólpfróðra manna.
Félagar í Cadillac-klúbbnum munu einnig mæta á olíudrekum sínum og
stilla þeim upp á hlaðinu svo gestir og gangandi fái notið þeirra.
Ólafur Gunnarsson rithöfundur er ástríðufullur Cadillac-áhugamaður og
mun lesa upp úr verkum sínum. Þá mun tónlistarmaðurinn Dóri Braga
taka lagið, svo eitthvað sé nefnt.

● ILMVÖTN TIL SÝNIS Í SPARK
SPARK er nýtt hönnunargallerí í Reykjavík við Klapparstíg
33. Sýningin sem
nú stendur yfir þar
ber yfirskriftina EAU
DE PARFUM. Þar
eru frumsýnd ilmvötn sem myndlistarmaðurinn Andrea
Maack hefur unnið í
samstarfi við franska
ilmvatnsgerðarfyrirtækið apf arômes
& parfums. Ilmirnir
eiga uppruna sinn í myndlistarverkum Andreu og hafa verið hluti af innsetningum hennar síðastliðin tvö ár. Á meðan á sýningunni stendur eiga
gestir kost á því að eignast útgáfur af ilmvötnum og fylgihlutum sem
framleidd verða sérstaklega fyrir þessa frumsýningu. SPARK verður opið á
menningarnótt frá klukkan 10 til 22.

Helena Stefánsdóttir mun hafa móður, systur og vinkonu til aðstoðar í vöfflukaffinu á menningarnótt.

Býður hjónarúm til sölu í
vöfflukaffi á Grettisgötu
Kvikmyndagerðarkonan
Helena Stefánsdóttir tekur
þátt í vöfflukaffi í fyrsta sinn á
menningarnótt.

Ljósmynd af vorsýningu
Mynd: Valgarður Gíslason

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég ætla að vera með vöfflur og
kaffi og svo eitthvað að drekka
fyrir börnin,“ segir Helena Stefánsdóttir kvikmyndagerðarkona
sem býður gestum menningarnætur í vöfflukaffi í garði sínum við
Grettisgötu 6a. Þetta er í fyrsta
sinn sem Helena tekur þátt í vöfflukaffi menningarnætur.
Að eigin sögn hefur Helena verið
beðin um að taka þátt í vöfflukaffinu nokkrum sinnum áður. „Ég var
með Kaffi Hljóma lind í fimm ár
þannig að ég var alltaf svo upptek-

in á menningarnótt þar. Mig langaði alltaf að vera með í vöfflukaffi
en ég hafði bara ekki tök á því út
af Hljómalind,“ segir Helena og
bætir brosandi við að hún sé hálfpartinn að færa Hljómalind í garðinn heima.
Helena ákvað að vera einnig
með garðsölu meðfram vöfflukaffinu. „Þar verða alls konar litlir, fallegir hlutir sem ég er að losa mig
við. Ég ætla að selja bolla, leirtau,
kertastjaka og ýmislegt smádót.
Svo ætlum við að selja rúmið okkar
líka og ýmislegt fleira dót.“
Innt eftir því af hverju Helena
ákvað að halda garðsölu meðfram
vöfflukaffinu segir hún: „Það er
vegna þess að ég er að flytja til útlanda.“ Hún er að fara til Gauta-

borgar í mastersnám í Media Art
sem er myndlist með ýmsum miðlum. Námið tekur tvö ár og hjónin
ætla að setjast á skólabekk saman.
„Við verðum saman í bekk.“
Hvar kviknaði hugmyndin? „Við
fengum þessa hugmynd vegna þess
að ég á svo mikið af fallegum hlutum sem ég tími ekki að henda eða
gefa. Mig langar samt ekki að setja
þá í geymslu því ég vil að þeir nýtist öðrum. Þannig að ég ákvað bara
að reyna að selja þetta,“ útskýrir Helena sem segir dóttur sína
einnig selja nokkur leikföng. „Það
þurfti smá að tala hana til, þú veist
hvernig börn eru, þau vilja eiga allt.
Henni tókst að safna í einn kassa
fallegum leikföngum sem hún vill
að láta frá sér.“
- mmf

Eins og skikkja eða kjóll

Inntökupróf fyrir stráka og stelpur
fædd 2000–2001(9 –10 ára) fara
fram laugardaginn 28. ágúst
kl. 10.00.
Prufutímar eru í boði fyrir sama
aldur fram til 18. september
Rafræn skráning er haﬁn
á listdans.is
Skólaárið 2010 –2011

Skólasetning framhaldsdeildar fer
fram 20. ágúst kl. 15.00.
Fyrsti kennsludagur samkvæmt
stundartöﬂu í grunnskóla og framhaldsdeild verður mánudaginn
23. ágúst
Munið frístundarkortin.

Þekking
Reynsla

Fagmennska
Gæði

Úrvalskennarar í klassískum
og nútíma listdansi

Jón Gnarr borgarstjóri mun nota Reykajvíkurhandklæðið og Reykjavíkursápuna þegar hann stendur
fyrir umræðum í heita pottinum í Sundhöll Reykjavíkur á menningarnótt. Handklæðið og sápan eru afrakstur samvinnu vöruhönnuðanna Friðgerðar Guðmundsdóttur og Kristínar Birnu Bjarnadóttur en þær
báru sigur úr býtum í samkeppni um hönnun minjagripa fyrir Reykjavíkurborg.
„Baðmenning Íslendinga er það sem erlendum
ferðamönnum þykir merkilegast þegar þeir heimsækja landið, sundlaugarnar og heita vatnið. Minjagripur þarf heldur ekki að vera hlutur sem fer upp í
hillu, við hönnuðum því handklæði og sápu,“ útskýrir Friðgerður.
Sápan, sem er blá, er nákvæm eftirlíking af heitu
pottunum í Laugardalslaug og hvítt handklæðið
dregur form sitt einnig af spírallagi pottanna og á
að vefja því um líkamann. „Það er mjög klæðilegt,
eins og skikkja eða kjóll. Svo er skrúbbhanski fastur við handklæðið til að skrúbba líkamann eftir gufuna eða pottinn.“
Samkeppnin um minjagripinn var haldin á vegum
Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Reykjavíkurborgar. Úrslitin voru kunngerð í mars síðastliðnum og er
varan nú að koma á markað. Hverju handklæði fylgir
bæklingur þar sem fjallað er um baðmenningu Íslendinga á sjö tungumálum en Friðgerður segir Reykja-

Friðgerður Guðmundsóttir og Kristín Birna Bjarnadóttir vöruhönnuðir hönnuðu handklæði og sápu sem minjagripi fyrir
Reykjavíkurborg en borgarstjórinn mun nota þetta tvennt í
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
heita pottinum á menningarnótt.

víkurhandklæðið og sápuna einnig hafa fengið mjög
góðar viðtökur hjá Íslendingum sjálfum.
Reykjavíkurhandklæðið og sápan fást meðal annars í verslununum Kraum, Mýrinni og Minju og munu
fljótlega fást víðar, til að mynda í sundlaugum Reykjavíkur.
- rat
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Menningarnótt
Kærar kvenlega
á Austurvelli á

Kvennafrítjald
á Austurvelli

Fjölbreytt dagskrá á Menningarnótt frá klukkan 13 til 23 / Söfnun í listaverkið Litróf
íslenskra kvenna / Upplýsingar um Skottur og Kvennafrídaginn 25. október 2010
Tónlist, bókmenntir, leiklist, myndlist og fleira og fleira
13:00

Guðrún Jónsdóttir stjórnarformaður Skottanna
– Kynnir Skotturnar og Kvennafrídaginn

Þetta verður einnig í boði í tjaldinu

13:30

Eline Mckay leikkona – Les upp úr Þórubókunum

14:00

Nýkjörin Besta fjallkonan 2010, Ólöf Ingólfsdóttir
– Les ljóð í fullum skrúða

Áritun og sala á bókinni Á mannamáli
eftir Þórdísi Elvu Þorvaldsdóttur

14:30

Þórunn Lárusdóttir leikkona – Tónlistaratriði

15:00

Kvennakór Reykjavíkur – Tónlistaratriði

15:30

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, rithöfundur
– Les upp úr bókinni Á mannamáli

16:00

Kvennakór Garðabæjar – Tónlistaratriði

16:30

Sigríður Eyrún Friðriksdóttir leik og söngkona
– Tónlistaratriði

Skottur – Kynning á kvennafrídeginum 2010

17:00

Áfram stelpur! Baráttusöngvar af tónleikadagskrá sem flutt
verður í tengslum við Kvennafrídaginn

Nokkur félög í Skottunum kynna starfsemi sína

17:30

Ólöf Sverrisdóttir leikkona – Les eigin ljóð

Kríurnar

18:00

Þórunn Antonía söngkona – Tónlistaratriði

Unifem

19:00

Auður Bjarnadóttir jógakennari/dansari – Sólarjóga

Feministafélagið

20:00

Lilja Katrín Gunnarsdóttir leikkona – Flytur brot úr
einleiknum MAMMA-ÉG eftir Lilju Katrínu Gunnarsdóttur
og Svan Má Snorrason

Soroptimistasamband Íslands

20:30

Lísbet Harðardóttir Ólafardóttir – Hugmynd

Kvenfélagasambandið

21:00

3 Raddir & Beatur – Flytja tökulög sem spanna allt frá
Andrew's systrum til Beyoncé

21:30

Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir og Þóra Karitas leikkonur
– Lesa upp úr skáldverkum kvenna

Litróf íslenskra kvenna
söfnun á snyrtivörum
allan daginn

22:00

Saga Garðarsdóttir og Þórdís Nadia Óskarsdóttir
– Uppistand

22:30

Ragnheiður Bjarnarson danslistakona – Tónlistaratriði

Anna María Sigurjónsdóttir ljósmyndari – Sýnishorn úr ljósmyndasýningunni „herrar, menn og stjórar“ sem verður opnuð 25. október
í Saltfélaginu.
Kjartan Sverrisson – Selur diskinn Áfram stelpur

Kvenréttindafélag Íslands

Zontasambandið

Samstarfsvettvangur íslenskra kvennahreyfinga
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NASA
TÓNLISTARHÁTÍÐ
Föstudag 20. Ágúst kl. 21 – 02
Húsið opnar kl. 9
Happy Hour til kl. 10
Íslenska söngkonan STÍNA AUGUST
Elektro Rokk Pop Hljómsveitin N I S T A
Jasstríó Bjössa Thor
Sérstakur gestur kvöldsins:
JóhannG
JAM SESSION
Stína og JóhannG árita nýjustu útgáfur sínar:
Concrete World og JohannG In English sem
verða til sölu á staðnum
JASS, BLÚS, ELEKTRO, POP, ROKK!
Upptaktur fyrir Jasshátíð og Menningarnótt!
Aðgangur aðeins kr. 1000
Nú er tækifæri til að sletta úr klaufunum

Sigríður Guðlaugsdóttir og Petra Dís Magnúsdóttir með kaffihúsið Bryggjuna og Sjóminjasafnið Grandagarði í baksýn. Þaðan er
skemmtilegt útsýni yfir höfnina og þar með flugeldasýninguna á menningarnótt.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Karnivalstemning á Granda
Sjóminjasafnið Víkin og
Bryggjan kaffihús standa fyrir
fjölskylduhátíð á Grandanum
á laugardaginn frá klukkan
13 í samstarfi við Verbúðirnar.
Þar getur barnafólkið fengið
sér kaffi á bryggjunni meðan
börnin hoppa í köstulum.
„Það verður karnivalstemning hjá
okkur. Við ákváðum að höfða til
fjölskyldufólksins og leyfa börnunum að leika sér hjá okkur,“ segir
Petra Dís Magnúsdóttir um dagskrána sem búið er að skipuleggja
á Grandanum á menningarnótt.
Hún sér um kaffihúsið Bryggjuna ásamt Sigríði Guðlaugsdóttur sem reyndar er aðalmatmóð-

irin á staðnum. Kaffihúsið er tiltölulega nýlega opnað og er eitt af
fáum hér á landi sem er staðsett á
bryggju. Þar er hægt að sitja bæði
úti og inni og pláss er fyrir um 200
manns.
Petra Dís getur þess að Verbúðirnar með galleríum og vinnustofum listamanna verði opnar. „Þar
verður meðal annars myndlistarsýning barna frá Hátíð hafsins,“ segir hún og telur upp ýmislegt fleira spennandi í boði fyrir
börnin í kringum Bryggjuna. „Hér
verða fjórir hoppkastalar úti fyrir,
rennibrautir og spennandi róla
yfir sjóinn,“ lýsir hún og fullyrðir
að fyllsta öryggis verði gætt enda
sjái björgunarsveitir um það.
Kórar frá Lettlandi, Litháen og
Finnlandi koma fram á Bryggj-

unni með klukkutíma millibili
og Hljómsveitin The Way Down
spilar þar klukkan 17. Sjóminjasafnið verður að sjálfsögðu opið
og líka varðskipið Óðinn. Þá má
ekki gleymast að geta heljarinnar
harmonikuballs í verbúð númer 17.
Ballið hefst klukkan 20 og stendur
til 22 og að sögn Petru Dísar verður það erlendur harmonikusnillingur sem þenur dragspilið.
En hvað ætlar Petra Dís sjálf
að bjóða upp á með kaffinu? Við
verðum með smurbrauð, vöfflur
og pönnukökur og kaffi,“ lofar hún
og getur þess líka að Bryggjan sé
flottur staður til að virða fyrir sér
flugeldasýninguna. „Við erum með
svo skemmtilegt útsýni yfir höfnina,“ tekur hún fram að lokum.
- gun

Hitað upp fyrir kvennafrídaginn
Skotturnar, regnhlífarsamtök
kvennahreyfingarinnar á
Íslandi, standa fyrir uppákomum í kvennafrítjaldi á Austurvelli frá klukkan 13 til 23.

2:1
í tilefni

Menningarnætur

3 FERÐIR
DAGLEGA

HVALASKOÐUN
2 fyrir 1 alla helgina!

Kl. 10, 14 og 17

ALLA DAGA

kl. 18
SJÓSTANGVEIÐI

Bjóðum einnig upp á sjóstangveiði,
þú getur grillað um borð eða tekið
veiðina með heim.

Puffin Express / Gömlu höfninni / Reykjavík / 892 0099

Ætlunin er að skemmta gestum
menningarnætur en einnig að vekja
athygli á sjálfum kvennafrídeginum sem haldinn verður sunnudaginn 24. október. En þá fer fram alþjóðleg ráðstefna í Reykjavík undir
yfirskriftinni Konur gegn kynbundnu ofbeldi.
Dagskráin í kvennafrítjaldinu
hefst klukkan 13 þegar Guðrún
Jónsdóttir, stjórnarformaður Skottanna, kynnir Skotturnar og kvennafrídaginn. Leikkonan Eline Mckay
les upp úr Þórubókunum og nýkjörin Besta fjallkonan 2010, Ólöf Ingólfsdóttir, les ljóð í fullum skrúða.
Ýmis tónlistaratriði vera í boði.
Á meðal þeirra sem koma fram eru
Þórunn Lárusdóttir, Sigríður Eyrún
Friðriksdóttir og Þórunn Antonía.
Klukkan 20 verður flutt brot úr ein-

Bryndís Bjarnason og Þórdís Elva Þorvaldsdóttir rithöfundur á Austurvelli þar sem
hitað verður upp fyrir kvennafrídaginn á menningarnótt með ýmsum uppákomum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

leiknum MAMMA – ÉG eftir Lilju
Katrínu Gunnarsdóttur og klukkan 21 munu 3 Raddir og Beatur
skemmta gestum.
Skotturnar standa einnig fyrir

söfnun á gömlum snyrtivörum sem
konur geta komið með, en listamenn
munu útbúa úr þeim listaverk sem
kynnt verður á kvennafrídaginn í
október.
- sg

KORTASALA

Sala áskrifta er haﬁn. Hafðu samband
í síma 545 2500 og tryggðu þér besta
sætið með ríﬂegum afslætti.
Rauða röðin » Stór hljómsveitarverk
Gula röðin » Rómantískir snillingar og magnaðir einleikarar
Græna röðin » Vinsæl klassík
Regnbogakort » Fast sæti á tónleika að eigin vali
Litli tónsprotinn » Tónlistarveisla fyrir alla fjölskylduna
Kynntu þér fjölbreytta efnisskrá á www.sinfonia.is

Sinfóníuhljómsveitin ﬂytur í Hörpu vorið 2011 og verður áskrifendum
þá boðið á tónleika í nýjum og glæsilegum tónleikasal.

Miðasala

»

Sími 545 2500

»

www.sinfonia.is

»

sinfonia@sinfonia.is

»

Miðasalan í Háskólabíói er opin alla virka daga frá kl. 9-17

8 ● fréttablaðið ● menningarnótt

19. ÁGÚST 2010 FIMMTUDAGUR

Flugeldasýningin á menningarnótt verður í boði Vodafone að þessu sinni en hún
hefur hingað til verið kostuð af Orkuveitu Reykjavíkur.

Vodafone tekur við
Vodafone fjármagnar flugeldasýninguna á menningarnótt í ár
og tekur þar með við af Orkuveitu Reykjavíkur sem hefur gert
það hingað til. Fjárhagserfiðleikar Orkuveitunnar urðu til þess að
leitað var á ný mið.
„Við fengum þetta tækifæri í
hendurnar og ákváðum að slá til
enda lítum við á flugeldasýninguna sem hápunkt menningarnætur,“ segir Hrannar Pétursson, upplýsingafulltrúi Vodafone. Hann
segir ánægjulegt að geta tekið þátt
í menningarnótt með jafn veglegum hætti. Framkvæmd flugeldasýningarinnar er í höndum Hjálparsveitar skáta í Reykjavík og á

Hrannar von á því að hún verði
með svipuðu sniði og áður. „Framkvæmdin hefur verið með miklum
myndarbrag síðustu ár og er engin
ástæða til að breyta henni.“
Hrannar segir sýninguna kosta í
kringum þrjár milljónir. „Það jafngildir um þrjátíu krónum á hvern
viðskiptavin okkar. Ef við myndum senda hverjum og einum bréf
og þakka fyrir viðskiptin myndi
það ekki duga fyrir frímerkjunum.
Það er líka miklu skemmtilegra að
gera eitthvað þessu líkt auk þess
sem við fáum tækifæri til að láta
gott af okkur leiða enda geta allir
gestir menningarnætur notið með.

Forvitnileg endurvinnsla er í gangi á vinnustofunni hjá Stellu sem verður opin milli eitt og fjögur á laugardag.

Smíðar fjölnotagripi upp
úr gömlum stólum
Nýstárleg heimagerð barnaleikföng verða til sýnis hjá
myndlistarkonunni Stellu Sigurgeirsdóttur á laugardaginn.

- ve

● MORGUNTÓNLEIKAR UMBOÐSMANNS BARNA
„Við tökum daginn snemma og
bjóðum á morguntónleika flautuhópsins Kósí klukkan 11.30 í húsakynnum okkar við Laugaveg 13, en
Kósí samanstendur af átta stúlkum á
aldrinum 13 til 18 ára sem allar hafa
lagt stund á þverflautuleik hjá Tónskóla Kópavogs og Tónskóla Sigursveins frá barnæsku,“ segir Eðvald
Einar Stefánsson, sérfræðingur hjá
Umboðsmanni barna, sem í fyrra tók Eðvald Einar Stefánsson með fagurt
þátt í menningarnótt í fyrsta sinn.
listaverk barns í baksýn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
„Við höldum ótrauð áfram með
gleði í hjarta og höldum menningu barna og unglinga á lofti því þeirra
list þarf að koma á framfæri. Á veggjum sýnum við myndlist barna sem
tóku þátt í verkefninu „Hvernig er að vera barn á Íslandi?“ og klukkan
12.30 stígur trúbadorinn Jóhann Auðunn Þorsteinsson á stokk með
gítarinn og lofar góðri skemmtun, en hann keppti meðal annars fyrir
Tækniskólans hönd í Söngkeppni framhaldsskólanna,“ segir Eðvald og
bætir við að markmið stofnunarinnar með þátttöku í menningarnótt sé
að vekja athygli landsmanna á staðsetningu hennar við Laugaveg. „Við
viljum sýna fólki hvar við erum svo allir geti komið óhikað því við viljum
- þlg
taka á móti öllum þeim sem þurfa á aðstoð okkar að halda.“

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stella heldur upp á tíu ára vinnustofuafmæli milli klukkan eitt og
fjögur á laugardaginn. Hún selur
líka grafík og málverk á spottprís.
Vinnustofan er í kjallara á Hverfisgötu 50, nánar tiltekið á horni
Hverfisgötu og Vatnsstígs.
„Þetta eru tréeldavélar sem eru
búnar til úr gömlum stólum og
engar tvær eru alveg eins,“ segir
Stella glaðlega þegar hún er spurð
út í barnaleikföngin sem hún verður með á vinnustofunni. Þarna er

um fjölnotahlut að ræða því eins og
hún bendir á er hægt að nota eldavélarnar sem kolla til að stíga upp
á, náttborð eða aðra hirslu og sæti
að grípa til ef aukagest ber að garði.
Hún lýsir líka töfragripum sem hún
kveðst gera úr trérimlagardínum.
„Ég tek þær sundur og hnýti svo
saman á vissan hátt með silkiborðum. Það er ekkert ýkja flókið ferli
en þó alls ekki fyrirhafnarlítið. Oft
er svo löng leið að einhverju sem er
einfalt en skemmtilegt.“
Stella er þekkt fyrir fjölbreytta
list sína en hefur ekki verið með
opna vinnustofu áður á menningarnótt. „Það er smáafmæli og því datt
mér í hug að leyfa fólki að sjá það
sem ég hef verið að fást við upp á

síðkastið,“ segir hún sposk og lýsir
nánar hvernig það kom til að hún
fór að smíða leikföng. „Þetta er
eitthvað sem æxlaðist svona af því
ég var sjálf að leita að tréeldavél
handa dóttur minni og fann enga
svo það endaði með því að ég bjó
hana til sjálf úr gömlum stól. Þetta
uppátæki spurðist út og ég fór að
gera fleiri eldavélar eftir pöntunum. Þannig byrjaði þetta nú.“
Svo verður listaverkasala í gangi
líka. „Mér finnst vera kominn tími
á endurnýjun því á tíu árum gerist ýmislegt. Því ætla ég að selja
gömul grafík- og málverk á góðu
verði. Eitthvað sem hefur safnast
upp í gegnum tíðina. Það er svona
nett tiltekt í gangi.“
- gun

● MEÐ BER BÖK UM BORGINA Hjólreiðafólk mun fara í lest um miðborgina á menningarnótt. „Við viljum
vekja athygli á hjólreiðum sem jákvæðum valkosti bæði fyrir umhverfið og pyngjuna. Svo eru þær góðar fyrir andlega og líkamlega heilsu því þær veita frelsistilfinningu og gleði,“ segir Morten Lange á fallegri íslensku þó norskur sé að uppruna. Hann eignar Þóru Bryndísi Þórisdóttur heiðurinn af að hafa komið hjólreiðaátakinu af stað. En
hvaðan verður lagt upp í lestarferðina? „Við ætlum að hittast bak við Kjarvalsstaði og
förum þaðan klukkan þrjú,“ segir Morten. „Svo reynum við sennilega að gera eins
og í fyrra að þeir sem þora fara úr að ofan og láta skrifa slagorð á bakið á
sér „grænn og vænn“ og önnur álíka.“
Morten getur þess líka að Einar Karlsson hjá Höfuðborgarstofu verði
með sérstakan bás í Geirsgötunni þar sem hann gefi góð ráð um
hvaðeina sem að hjólreiðum snýr og stórt kort til sýnis af hjólastígum á
-gun
höfuðborgarsvæðinu.

■ Tónlist

■ Fjölskyldan saman

Menningarnótt 2010 – Dagskrá

■ Myndlist, handverk
& hönnun

■ Opið hús

10–23 Viðkomustaðir

10–23 Víkingakrakkar í Reykjavík

13–23 Kvennafrítjaldið

Guðmunda Kristinsdóttir sýnir málverk sín.

Leiðsagnir fyrir krakka yfir daginn en leiðsagnir
fyrir fullorðna um kvöldið.

Kvennahreyfingin kynnir kvennafrí. Listakonur
verða með margs konar uppákomur. Listaverkið
litróf íslenskra kvenna kynnt. Konur, komið með
snyrtivörur til að leggja listaverkinu lið!

13- 13:30 Snorri Helgason
tónlistarmaður

13:30–15 Örnámskeið í skapandi
skrifum

Snorri Helgason tónlistarmaður flytur frumsamin
lög.

Stuttar ritunaræfingar gerðar, spjallað um textana
sem skrifaðir verða og um þörfina fyrir að skrifa.
Leiðbeinandi Björg Árnadóttir.

Húnoghún, Skólavörðustíg 17b

Landnámsskálinn, Aðalstræti

10–23 Betristofa Borgarinnar
Hlutverk staðarins skoðað. Vegfarendum gefið
tækifæri á að upplifa svæðið í nýju samhengi.
Frakkatorg, Frakkastíg/Njálsgötu

10–21 Botníur og borðfætur
Auður Inga Ingvarsdóttir sýnir ný verk á skörinni
hjá Handverki og hönnun.

13–14 Lærðu að dorga
Hvað ungur nemur gamall temur. Börn dorga
við Gömlu höfnina.
Sædís gullsmiðja, Geirsgötu 5b

11–23 fjölskylduvænar sýningar
Barnahorn, spæjaraleikur og leiðsagnarhandrit
um goðsögulega dreka.
Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu

Lækjartorgi

Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

Ari Eldjárn fer með gamanmál af sinni alkunnu
snilld.
Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

11–23 Grandagarður lifnar við
Í Verbúð 17 verða til sýnis myndir sem gerðar
voru af börnum og harmonikkuleikari spilar
fyrir dansi.

13–22 Daði Guðbjörnsson

11–22.30 Alls konar fyrir alla
Tónleikar, listaverk og alls konar fyrir alla! Frank
Murder, Feldberg, Sometime, Skurken og fleiri
koma fram.

Laugavegi 12b

Hverfisgötu 98

10–16 Frændafundur 7
Á Frændafundi er fjallað um allt milli himins og
jarðar sem snertir Ísland og Færeyjar.
Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu

Kjarvalsstaðir, Flókagötu

10–10 Á mannamáli
Þórdís Elva Þorvaldsdóttir leikkona les upp úr
bók sinni Á mannamáli.
Austurvelli

Borgarbókasafnið, Tryggvagötu

Laugavegi 4-6

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

13–22 Hvaða saga er í verkinu?
Verk eftir Soffíu Sæmundsdóttur hangir uppi í
galleríinu. Finndu myndina og skrifaðu niður titil
eða þá sögu sem þú sérð í myndinni. Verðlaun.

Ása Heiður og Birgir Biggi Breiðdal takast á við
sápukúluna í verkum sínum. Jónas Sigurðsson
og Ritvélar framtíðarinnar spila kl. 14, 16 og 18.

13–14 Setningarhátíð
Menningarnætur

Laugavegi 96

11–13 Allir eru krakkar hjá
umboðsmanni barna

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir vöruhönnuður
sýnir myndskreytingar í handgerðum römmum
og heklaðar fígúrur.
Laugavegi 48

10–18 Ættfræðiþjónustan ORG
Hverra manna ert þú væni? Opið hús hjá
Ættfræðiþjónustunni ORG.
Skeljanesi,
við endastöð leiðar 12

10–23 Mátun í og við Þéttsetrið
Rýmisverk Hönnu Jónsdóttur. Þú ert velkomin/n
innan í, utan um og allt um kring á Austurvelli.
Austurvelli

10-18:30 Secondo
Karl R. Lilliendahl sýnir svarthvítar ljósmyndir.
Titill sýningarinnar er vísun í sekúndubrotið sem
það tekur að frysta augnablikið.
Mokka Kaffi, Skólavörðustig 3a

10–22 Listasafn Reykjavíkur –
kjarvalsstaðir
Verið velkomin á sýningar safnsins:
Kjarval – Lykilverk
Annað Auga
Camera Obscura
Kjarvalsstaðir, Flókagötu

10–23 Séð frá Vúlkan
Laufey Johansen sýnir verk sem eru undir
áhrifum frá plánetunni Vúlkan.
Ingólfsstræti 5

Úr tjörninni fyrir framan ráðhúsið svífur níðþungt
akkeri sem grípur í tómt og situr pikkfast.
Ráðhúsi Reykjavíkur

10–22.30 Málverkasýning á trönum
Samsýning Félags frístundamálara. Ýmsir
viðburðir yfir daginn.
Miðbæjarskólaportið, Fríkirkjuvegi 1

Flautuhópurinn KóSi flytur vel valda tónlist. Átta
stelpur úr Tónlistarskóla Kópavogs og Tónskóla
Sigursveins D. Kristinssonar.

Sýnishorn úr ljósmyndasýningu Önnu Maríu
Sigurjónsdóttur.

10–23 Listasafn reykjavíkur –
Hafnarhús
Verið velkomin á fastar sýningar safnsins:
Í safni ófullkomleikans 1939-2010
Mannlýsingar – Dúkkur
Nekt
Vanitas – Kyrralífsmyndir í íslenskri samtímalist
Hafnarhús, Tryggvagötu

Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

13:30–21:30 Listahapp
Ókeypis listaverkahappdrætti! Dregið er á
hálftíma fresti. Vinningar eru ýmis listaverk og
listaverkabækur.
Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

13:30–23 Opnun á tveimur
myndlistarsýningum
Opnun á tveimur myndlistarsýningum, verkum
listamannanna Stefán Boulter og Benthe
Elisabeth.
Norræna húsið, Sturlugötu

13:30–14:30 KK og Bragi Ólafsson

Sýning á verkum úr safni Braga Guðlaugssonar
dúklagningarmeistara. Bragi er landsþekktur
safnari, og að þessu sinni valdi hann að sýna
verk tengd sjónum.
Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

KK leikur og syngur og Bragi Ólafsson skáld fer
með ljóð. Attac-samtökin á Íslandi standa fyrir
menningarhátíð og safna undirskriftum fyrir
orkuaudlindir.is – orkuauðlindir í almanneigu.
Hegningarhúsið, Skólavörðustíg

13:30–14 Upplestur úr Þórubókunum
Eline Mckay les valda kafla eftir Ragnheiði
Jónsdóttur í kvennafrítjaldinu.

13–19 Barnaland í listaporti

Austurvelli

Austurvelli

14:00 Borgarstjóri tilkynnir val á
Borgartrénu 2010
Samvinnuverkefni Skógræktarfélags Reykjavíkur
og Reykjavíkurborgar.

13–13:30 Poppskotinn jazz
Tríó Önundar spilar poppskotinn jazz.

Fógetagarðinum

Norræna húsið, Sturlugötu

13–14 …kettir mala

14–18 Föndursmiðja fyrir börn

Galdraferð frá Skólavörðuholti með
Menningarfylgd Birnu. Birna Þórðardóttir og
Magnús R. Einarsson. Túlkað á pólsku, ensku
og ítölsku.

Kórónugerð á norska vísu og málningarföndur í
Norræna félaginu.

Skólavörðuholt v/Hallgrímskirkju

Norræna félagið, Óðinsgötu

14–14:30 Óp-hópurinn–Óperubrot
Skemmtileg brot úr óperum og óperettum.

13–17 Sólskoðun með
Stjörnuskoðunarfélaginu

Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi

13–22 Festisvall
12–12.30 Listaverk í Landsbankanum
Listaverkaganga með Aðalsteini Ingólfssyni
listfræðingi.
Landsbankinn, Austurstræti

Tónleikar, uppákomur, listasýning og lifandi
viðburðir munu fara fram í garðinum. Fram
koma Davíð Berndsen, Quadruplos og fleiri.

13–16 Ratleikur fyrir börn og
fullorðna

Spurningakeppni fyrir gesti og gangandi og Valur
Gunnarsson syngur Cohen.

Ratleikur fyrir börn og fullorðna. Dregið er úr
réttum lausnum og heppinn þátttakandi fær
listaverkabók í verðlaun.

Bergstaðastræti 10

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

12–22 Innland/Útland-Ísland
Myndverk eftir Svavar Jónatansson, tónlist eftir
Daníel Ágúst Haraldsson.
Ráðhúsi Reykjavíkur

13–17:30 Nordic-Baltic kórahátíðin
Kórar frá Finnlandi, Noregi, Lettlandi og Litháen
syngja á heila tímanum.

Tjarnargötu 40

12:00 Borgarstjóri hleypir af stað
skemmtiskokki
Borgarstjórinn í Reykjavík, Jón Gnarr, hleypir
af stað skemmtiskokki í Reykjavíkurmaraþoni
Íslandsbanka.

12:30–13 Trúbadorinn Jóhann Auðunn
Trúbadorinn Jóhann Auðunn Þorsteinsson leikur
og syngur.
Umboðsmaður barna, Laugavegi 13

12:45–13:15 Listaverk í Landsbankanum
Listaverkaganga með Aðalsteini Ingólfssyni
listfræðingi.

13–21:30 Upprennandi listamenn
Börnin teikna eldgosamyndir. Fyrirmyndirnar eru
ljósmyndirnar á sýningunni „Úr iðrum jarðar“.
Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

13–18 Flugbjörgunarsveit Reykjavíkur
60 ára
Opið hús hjá Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík
á Flugvallarvegi.
Flugbjörgunarsveitin, Flugvallarvegi

13–22 Tíu ár við höfnina

13–21 Nýir tónar
Myndverk Valgeirs Guðjónssonar. Aðrir tónar í
NemaForum / Slippsalnum.
Nema–forum, Mýrargötu 2

13–22 Úr iðrum jarðar
Ljósmyndir af eldgosunum eftir 23 ljósmyndara.
Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

13–17 Litadýrð
Myndlistarsýning á verkum úr safneign Listasafns ASÍ.
Listasafn ASÍ, Freyjugötu

13–22 Karnival á Grandanum
Karnival fjölskylduhátíð á Grandanum.
Hoppukastalar, tónlist og skemmtun fyrir alla
fjölskylduna.
Planinu við Mýrargötu

13–22 Stefnumót við liðna tíð

13–22 Bergur Thorberg

Hin sívinsæla myndataka Ljósmyndasafns
Reykjavíkur í samvinnu við búningasafn
Borgarleikhússins og verslunina Fríðu frænku.

Bergur Thorberg opnar sýningu á verkum sínum.

Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Grófarhúsi

Austurvelli

Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

12–23 Eldlandslag–Eldurinn í Róm
Hulda Hlín Magnúsdóttir listmálari heldur
málverkasýningu. Boðið er upp á hraun og gos.

Stjörnuskoðunarfélagið býður upp á sólskoðun
með sérstökum sólarsjónaukum sem sýna vel
virk svæði á sólinni.

Hjartatorg við Laugaveg 21

12–20 Spurningasprell og
söngvaskáld

Landsbankinn, Austurstræti

Geysir, Aðalstræti 2

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

13–23 Herrar, menn og stjórar

10–23 Helsi–Frelsi
Málverkasýning Kristínar Tryggvadóttur.

Sýning á verkum Hjalta Pareliusar.

11:30–12 Flautuhópurinn KóSi

Lækjargötu

10–23 Loftfestar

13–22 Ísland í dag

Umboðsmaður barna, Laugavegi 13

13–22 Sjávarsýn

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

Umboðsmaður barna, Laugavegi 13

Valgeir Guðjónsson leikur græn lög.

Mikið fjör fyrir yngri börnin; hoppukastali, leikir
og veitingar.

Borgarstjóri setur hátíðina. Pétur Stefánsson
málar hluta höfuðborgarsvæðisins í Ísafold, 7
metra löngu landslagsmálverki.

10–22 Kæruleysi
Opið hús hjá umboðsmanni barna. Listaverk
eftir börn hanga á veggjum og tónlistaratriði á
hálfa tímanum.

Kynning á byggingarsögu Reykjavíkur og ráðgjöf
um viðhald eldri húsa. Gönguferð kl. 15 þar sem
skoðuð verða hús sem hafa viðurkenningu fyrir
vel gerðar endurbætur.

13:30–14 Valgeir Guðjónsson

13-21:30 Bráðlifandi músik

11–23 Algjör sápukúla – opnun og
tónleikar

10–22 ljósmyndasýning gesta
Gestir geta komið með eigin ljósmyndir og
hengt upp á Kjarvalsstöðum.

Sýning á textum um líf og skáldskap eftir Birnu
Bjarnadóttur sem saman mynda bók í brotum.

Leiðsögn á ensku um grunnsýningu safnsins,
Þjóð verður til – menning og samfélag í 1200 ár.
Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu

Hverfisgötu 50

13–20 Húsverndarstofa

Jóhann Fr. Álfþórsson leikur létt lög fyrir gesti og
gangandi, kl. 13, 15:30 og 19:30.

11–12 Leiðsögn á ensku

Stella Sigurgeirsdóttir opnar vinnustofu sína.
Gamlir stólar og rimlagardínur öðlast nýtt líf í
höndum barna!

Borgarbókasafnið, Tryggvagötu

13–22 A Book of Fragments

Sýning Sigurdísar Hörpu í gluggum verslunar
Rauða krossins að Laugavegi 12.

13–16 Opin vinnustofa

Sýning á verkum Daða Guðbjörnssonar.

Verbúð 17, Grandagarði

10–23 Skúlptúr

Í tjaldinu kynna markaðsstofurnar í
ferðaþjónustu haust- og vetrardagskrána,
bjóða upp á skemmtidagskrá og standa fyrir
listagjörningi.

13–13:30 Ari Eldjárn

10–23 Lestarkerfi Reykjavíkur
Innsetning þar sem settur er upp inngangur að
lestarstöð í miðri miðborg. Sjónblekking til að
vekja fólk til umhugsunar um nærumhverfi sitt.

Tjarnargötu 10

13–20:30 Íslandstjaldið

Handverk og hönnun, Aðalstræti

Art Center, Laugavegi 51

Kraum, Aðalstræti

■ Alls konar

Austurvelli

10:00–22:30 Málverkasýning
Gunnar I. Guðjónsson hefur haldið fjölda
sýninga á Íslandi og víða um heim.

■ Sviðslistir og bókmenntir

Art Center, Laugavegi 51

13:30–14 Listaverk í Landsbankanum
Listaverkaganga með Aðalsteini Ingólfssyni
listfræðingi.
Landsbankinn, Austurstræti

14–16 Góðgerðakeyrsla
Harley Davidson
Keyrslan hefst framan við Alþingishúsið í
Kirkjustræti og kostar ferðin 500 kr. sem rennur
óskipt til styrktar langveikum börnum.
Kirkjustræti

14–17 Teiknisamkeppni barna
Ein teikning verður valin og Sif Ægisdóttir
gullsmiður mun smíða skartgrip úr silfri eftir
verðlaunamyndinni og gefa litla listamanninum.
Húnoghún, Skólavörðustíg 17b

14–17 Tónleikar á Laugavegi
Hljómsveitirnar Nordisk Familjebok, Mikado,
Draumhvörf, Fönksveinar og The Vulgate.
Laugavegi 48b

Tíu ár eru frá því að nýtt aðalsafn opnaði í
Grófarhúsi, gestir eru hvattir til að skrifa kveðjur,
semja vísur eða teikna myndir sem verða síðan
til sýnis.
Borgarbókasafnið, Tryggvagötu

14–14:30 Kórinn Talava frá Lettlandi
Kórinn Talava frá Lettlandi flytur vel valin lög
Sjóminjasafnið í Reykjavík, Grandagarði

13–13:30 Kynning á Kvennafrídeginum
Skotturnar kynna Kvennafrídaginn 24.-25. október
2010.
Austurvelli

13–15 Rennsla og myndlist
Ingibjörg Klemenzdóttir og Lilja Bragadóttir
mynd- og leirlistarkonur leyfa börnunum að taka
þátt í að skapa.
Gallerí Dunga, gömlu verbúðunum við Geirsgötu

14–16 Þrykk með ýmislegu úr hafinu
Elva Hreiðarsdóttir grafíklistakona vinnur
þrykkplötur á staðnum og notar til þess afurðir
úr hafinu.
Sædís gullsmiðja, Geirsgötu 5b

14–19 Sápukúlur og samstaða
Opið hús hjá Félagi einstæðra foreldra sem nú
er 40 ára. Kynning á starfseminni og skemmtiatriði og gaman fyrir börnin.
Félag einstæðra foreldra, Vesturgötu 5

13:30–15 Listasmiðja fyrir börn
Boðið verður upp á listasmiðju fyrir börn á
öllum aldri.
Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu

13:30–14 Farmers Market–Ný hönnun
Farmers Market kynnir nýjar vörur.
Kraum, Aðalstræti

14–14:30 Nordic-Baltic kórahátíðin
GIJA kórinn frá Siauliai í Litháen syngur undir
stjórn Stase Zukiene.
Ingólfsnaust, Aðalstræti, 2

14–20:30 Útitónleikar á Faktorý
Hljómsveitir sem koma fram eru Pollapönk,
Moses Hightower, Bárujárn, Of Monsters and
Men o.fl.
Faktory bar, Smiðjustíg 6

14–14:30 Herdís Þorvaldsdóttir
flytur norsk ljóð
Atriðið er hluti af norskri hátíð sem skipulögð er
af Norræna félaginu og Brauðbæ í samvinnu við
Norska sendiráðið og Nordmannslaget.
Óðinstorgi

14–14:30 Minn Ásmundur

14–15 Rúnir fyrir gesti Loka

14–16 Vöfflukaffi

15–15:30 Óskalög yngsta fólksins

15–22 Opin vinnustofa í Níu heimum

Gyða Ölvisdóttir, myndlistarmaður ágústmánaðar á Café Loka, leyfir gestum Loka að draga rúnir.

Íbúar Þingholtanna bjóða gestum í vöfflur og
kaffi á heimili sín og garða.

Óskastund Leynifélagsins þar sem fjallað verður um
óskir og drauma í tali og tónum. Stundin varir í 15
mínútur og er ætluð leynifélögum á öllum aldri.

Opin vinnustofa í Níu heimum, Vesturgötu
18. Gripir gerðir, rúnum kastað, smíðað í eldi.
Lifandi tónlist á plani.

Café Loki, Lokastíg 28

Kramhúsið, Bergstaðastræti 7

14–15:30 Gosið í Eyjafjallajökli

14–14:30 Dúettinn María & Matti

Ari T. og Ragnar Th. fjalla um gosið. Kvikmyndin
The Eruption sýnd í kjölfarið.

Dúettinn María & Matti spila létta sumartónlist.

Verðlaunatillaga í Ásmundarsamkeppni kynnt.

15–17 Myndlistarhópurinn Garún

Ingibjörg Haraldsdóttir skáld flytur eigið efni.

Myndlistarhópurinn Garún gefur út bók og sýnir
skúlptúra.

Hegningarhúsið, Skólavörðustíg

14–16 Tónlistarvöfflur
Yann Gautron hefur sett saman sýningu
innblásna af upplifun hans á Íslandi.

Við bjóðum gestum í vöfflur og kaffi í garðinn
okkar.
Freyjugötu 28

Alliance Francaise, Tryggvagötu 8

Ingólfsstræti 21 A

15–17 Ingimar Flóvent Marinósson
Ingimar sýnir umbreytanlegt graffítí verk gert úr
16 kössum.
Miðbæjarskólaportið, Fríkirkjuvegi 1

14–18 Sýning á verkum Heidi Strand

14–17 Custom Bike sýning

14–15 Þrír norrænir kórar

Sýning á flottustu mótorhjólum landsins. Langi
Seli, Sniglabandið og Dark Harvest.

Kórarnir Qeqqani Erinarsoqatigiit frá Grænlandi,
Schola Cantorum frá Svíþjóð og Viborg Kammerkor frá Danmörku syngja.

Heidi Strand sýnir textílmyndverk unnin úr
þæfðri ull með blandaðri tækni í húsnæði
Norræna félagsins.
Norræna félagið, Óðinsgötu

15–15:30 Kórinn Zemaiciai frá Litháen
Kórinn Zemaiciai frá Litháen mun flytja allt frá
litháískum þjóðlögum til nútímaverka.
Sjóminjasafnið í Reykjavík, Grandagarði

Norræna húsið, Sturlugötu

14–16 Vöfflukaffi

14–16 Vöfflukaffi
Íbúar Þingholtanna bjóða gestum í vöfflur og
kaffi á heimili sín og garða.
Hallveigarstíg 6

14–14:30 NEI

Nýbakaðar ilmandi vöfflur með sultu og rjóma.
Gallery Crymo, Laugavegi 41a

Þjóðleikhúsið, Hverfisgötu

14–15 Sossa Björnsdóttir málar
Ísafold
Sossa Björnsdóttir málar hluta Suðurnesjamanna
í Ísafold, 7 metra löngu landslagsmálverki.
Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

14–22 Glansmynd
Sýning Þuríðar Sigurðardóttur. Ævintýraleg
augnablik í bjarma norðurljósa á frostköldum
vetrarnóttum.

14–16 Vöfflukaffi
Grettisgötu 6a

Kór Sunnmøre-hátíðarinnar í Noregi, Stjórnandi
Svein Eiksund.
Hallgrímskirkju

14:30–15 Nordic-Baltic kórahátíðin
Kvennakór Garðabæjar syngur undir stjórn
Ingibjargar Guðjónsdóttur.
Bríetartorg, Þingholtsstræti 9

14–16 Vöfflukaffi
Vöfflur og kaffi, lifandi tónlist og skúlptúr.
Ingólfsstræti 21 A

Söguganga um slóðir hernáms Breta 10. maí
1940.
Borgarbókasafnið, Tryggvagötu

14–16 Sýning
Lifandi skúlptúr Þorbjargar Pálsdóttur við lifandi
tónlist.
Ingólfsstræti 21 A

Sænski kórinn Folkpust syngur og dansar undir
stjórn Fredrik Bergh.

14:30–15 Óskalög yngsta fólksins
Óskastund Leynifélagsins þar sem fjallað
verður um óskir og drauma í tali og tónum.
Stundin varir í fimmtán mínútur og er ætluð
leynifélögum á öllum aldri.
Kramhúsið, Bergstaðastræti 7

14–16 Vöfflukaffi
Íbúar Þingholtanna bjóða gestum í vöfflur og
kaffi á heimili sín og garða.

14:30–15 Nordic-Baltic kórahátíðin
Kyrjurnar syngja undir stjórn Sigurbjargar Hv.
Magnúsdóttur.

Óðinsgötu 8b

Austurvelli

14–16 Vöfflukaffi

14–14:30 Krakkavísur

Íbúar Þingholtanna bjóða gestum í vöfflur og
kaffi á heimili sín og garða.

Vísnastund fyrir börn. Leik- og sögukonan Ólöf
Sverrisdóttir les og fer með skemmtilegar vísur.

Grettisgötu 13

14–15 Tehús Unnar

Lúðrasveitin Svanur marserar upp Bankastræti.

Hinir stórkostlegu Gunni og Felix skemmta
börnunum og Sproti kemur í heimsókn.

Nýkjörin Besta fjallkonan 2010 Ólöf
Ingólfsdóttir les ljóð í fullum skrúða fyrir gesti
Kvennafrítjaldsins.

Ingólfsnaust, Aðalstræti 2

14:30–15 Kristín Eiríksdóttir skáld
Kristín Eiríksdóttir skáld les upp úr eigin verkum.

Njálsgötu 33 A

Borgarbókasafnið, Tryggvagötu

Ásta María Þórarinsdóttir jógakennari leiðir gesti
í jóga og ómi í upplífgandi umhverfi listaverka
Kjarvals. Vinsamlegast komið með dýnur eða teppi.

14–17 Syngjum saman

Söngskólinn í Reykjavík, Snorrabraut

14–14:30 Nordic-Baltic kórahátíðin
Sodzius – Vilnius Chamber Choir frá Litháen
syngur undir stjórn Regina Maleckaite.
Ráðhúsi Reykjavíkur

14–14:30 Skerjvøy-kórinn frá Noregi

Faðmlög í boði Hlutverkaseturs fyrir utan
Janusbúðina. Vertu með að gefa eða þiggja
faðmlag, það margborgar sig!

Skjervøy-kórinn frá Noregi sem hefur verið
starfandi síðan 1982 mun skemmta gestum.
Óðinstorgi

Laugavegi 25

14:30–17 Nordic-Baltic kórahátíðin
Kórar frá Lettlandi, Litháen, Noregi og Danmörku syngja frá 14:45 til 17:00

14:30–15 Sálmafoss í Hallgrímskirkju

Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu

14–17 Myntsafn Seðlabanka og
Þjóðminjasafns
Sýning á íslenskri mynt og seðlum og erlendum
peningum frá fyrri öldum sem tengjast íslenskri
sögu.
Seðlabankinn, Kalkofnsvegi

Hallgrímskirkju

14:30–15 Gottskálk og Moy
Myndasöguhópurinn Gottskálk þrumdi þetta af
sér … flytur sögu við undirspil hljómsveitarinnar
Moy.
Hitt Húsið, Pósthússtræti

14:30–15 Danstríóið Móanóra

Mannréttindi á Menningarnótt. Vöfflur, kaffi,
kakó, tónlist og mannréttindabarátta.
Þingholtsstræti 27

14–16 Frímúrarareglan á Íslandi
Opið hús hjá Frímúrarareglunni. Til sýnis verða
helstu salir og vinnuherbergi Reglunnar, en auk
þess verður kvikmyndasýning og kaffiveitingar.
Frímúrarareglan, Skúlagötu 53-55

Ragnar Axelsson hefur fylgst með og skráð
breytingar á lífsháttum á Norðurheimskautssvæðinu.
Hafnarhús, Tryggvagötu

Mosana gítardúóið leikur tónlist frá barokk,
klassíska og rómantíska tímabilinu auk
samtímatónlistar.
Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu

15–16 Big band Svansins ásamt
söngvurum
Swing stemning eins og hún gerist best! Big
band Svansins ásamt Áslaugu Helgu, Edgari
Smára og Helga Rafni. Stjórnandi er Matthías V.
Baldursson.
Faktory bar, Smiðjustíg 6

15–16 Leiðsögn um Thomsen og
Thomsen

15–15:30 Utanum

Pétur Thomsen ljósmyndari leiðir gesti um
sýninguna THOMSEN og THOMSEN.

Eva Vilhelmsdóttir kynnir nýja línu úr íslenskri ull
undir merkinu Utanum.

Ljósmyndasafn Reykjavíkur,
Grófarhúsi

15–15:30 Klambratún fær nafn
að nýju
Borgarstjóri gefur Klambratúni nafn og afhjúpar
fræðsluskilti.
Klambratúni

15–15:30 Nordic-Baltic kórahátíðin
Sodzius – Vilnius Chamber Choir frá Litháen
syngur undir stjórn Regina Maleckaite.

Kraum, Aðalstræti

15–15:30 HNOÐ og Upp mín sál!
HNOÐ og uppistandshópurinn Upp mín sál!
verða með dansuppákomu í samstarfi við hinn
Íslenska Forsetaballett.
Hitt Húsið, Pósthússtræti

15–15:30 Aer-tríóið
Aer-tríóið flytur verk eftir sunnlensk tónskáld.
Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

Fógetagarðinum

15–15:30 Nordic-Baltic kórahátíðin
Ingó sem Buddy Holly ásamt hljómsveit, úr
væntanlegum söngleik.

Kammerkór Norðurlands syngur í Ráðhúsi
Reykjavíkur undir stjórn Guðmundar Óla
Gunnarssonar.
Ráðhúsi Reykjavíkur

Ingólfstorgi

Teljä Chamber Choir frá Finnlandi syngur undir
stjórn Anne-Marie Grundsen.
Fógetagarðinum

14–17 Nordic-Baltic kórahátíðin
Kórar frá Noregi, Danmörku, Eistlandi, Lettlandi,
Litháen og Reykjavík syngja.
Hallargarðinum

14:30–15 Nordic-Baltic kórahátíðin

Tríóið Mora slær á létta strengi og tekur
kunnugleg lög í brassútsetningum.

Vesturgötu 18

Hitt Húsið, Pósthússtræti

15–16 Suðurland í Ísafold

15–16 Tískusýning við Gömlu höfnina

Hallur Karl Hinriksson málar hluta Sunnlendinga
í Ísafold, 7 metra löngu landslagsmálverki.

Gallerí og verslanir við Gömlu höfnina sýna það
nýjasta í hönnun.

Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

Sædís gullsmiðja, Geirsgötu 5b

15–17 F3 og Augnablik

15–18 Gyða Ölvisdóttir – opnun

F3 sýnir stóran fána og Augnablik sýnir ljósmyndir í Gallery Tukt.

Sýningin Nýtt líf vísar til ástandsins í þjóðfélaginu
og þess tækifæris sem við höfum til að breyta
lífsmynstri og lifnaðarháttum.

15–15:30 Kórinn Untak frá Noregi

Óðinstorgi

Kraum, Aðalstræti

Norska tónlistarkonan Marte Heggelund ásamt
gítarleikaranum Jørgen Rief.

15–17 Galdrar og leikir

14:30–15 Þórunn Lárusdóttir syngur
Þórunn Lárusdóttir leikkona syngur fyrir gesti
Kvennafrítjaldsins.

15–16 Norsk hús og myndlist
Listarölt með Pétri Ármannsyni; norsk hús og
myndlist.

15–22:30 Opið hús hjá JCI
Kíktu við og kynntu þér starf JCI. Dagskránni
lýkur með útidansleik.
JCI, Hellusundi

Sjóðheitt dansatriði frá sýningarhóp Salsa Iceland og öllum viðstöddum boðið upp í dans.
Ingólfstorgi

Kvennakór Reykjavíkur syngur fyrir gesti í
Kvennafrítjaldinu.

Óðinstorgi

15–15:30 Sjóðheitt salsa

15–15:30 Kvennakór Reykjavíkur

14:30–15 Marte Heggelund flytur
ljúfa tóna

Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi

Útitafl, Lækjargötu

15–15:30 Tríóið Mora

Tríóið spinnur við íslensk lög og færir þau í
jazz-búning.

Reykjavík Towel kynnt af hönnuðum.

14–15:30 Nordic-Baltic kórahátíðin
Þrír kórar syngja á tröppunum við Útitaflið: Chorus Vallis frá Finnlandi, Sangforeningen Samklang
frá Noregi og Kamertonas Kaunas frá Litháen.

Iðnó, Vonarstræti

15–16 Guitar Islancio

Kórinn Untak frá Nesseby og Tana í Noregi flytja
tónlist undir áhrifum frá Lapplandi.

14:30–15 Reykjavík Towel

14–15 Sigurborg Stefánsdóttir

Útúrdúr, Austurstræti 6

Skemmtileg brot úr óperum og óperettum.
Ingólfstorgi

Café Loki, Lokastíg 28

Austurvelli

Sigurborg Stefánsdóttir sýnir ný bókverk og eldri
í Útúrdúr.

15–15:30 Óp-hópurinn – Óperubrot

Í loftköstum!

Hitt Húsið, Pósthússtræti

Borgarkórinn syngur undir stjórn Gróu
Hreinsdóttur.

14–14:30 Gleðibomban Marta
Eiríksdóttir
Gleðibomban Marta Eiríksdóttir frá Púlsinum í
Sandgerði kitlar hláturtaugarnar.

15:50-16:10 Dance Center Reykjavík

Danstríóið Móanóra heldur teboð.

Fógetagarðinum

Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

14–16 Vöfflukaffi

Ingólfsnaust, Aðalstæti 2

Sálmafoss í Hallgrímskirkju –Havnarkórið frá
Færeyjum, allir syngi með!

14–14:30 Nordic-Baltic kórahátíðin
Dægurlagahópurinn Blikandi stjörnur syngur
þekkt íslensk dægurlög af sinni alkunnu snilld.
Söngkonan Yngveldur Ýr stjórnar hópnum.

Kvartettinn flytur tónlist Cohens, Cave og annarra. Flytjendur eru Rósa Guðrún Sveinsdóttir,
Þórdís Gerður Jónsdóttir, Daníel Helgason og
Jón Óskar Jónsson.

15:30-15:50 Buddy Holly

Hitt Húsið, Pósthússtræti

14–16 Faðmlög í boði Hlutverkaseturs

14–14:30 Blikandi stjörnur

15–20:30 Veiðimenn norðursins,
ljósmyndir RAX

Hegningarhúsið, Skólavörðustíg

Kjarvalsstaðir, Flókagötu

Átta kórar á Nordic-Baltic kóramótinu syngja.
Fjöldasöngur áheyrenda undir stjórn Garðars
Cortes

15–15:30 Robert the Roommate

Hegningarhúsið, Skólavörðustíg

14–15 Ómum saman – byrjum hér

Unnur sýnir HUANGMEI, eitt listform Pekingóperunnar og býður upp á te.

Sálmafoss í Hallgrímskirkju – Vyturys-kórinn frá
Litháen, allir syngi með!

14:30–15 Svanurinn marserar upp
Bankastræti

14–15:30 Gunni og Felix skemmta
börnunum

14–14:30 Nýkjörin besta fjallkonan
les ljóð

Panorama, Ingólfsstræti 1

15–16:30 Mosana gítardúó
15–15:30 Sálmafoss í Hallgrímskirkju

Hallgrímskirkju

Bankastræti

Landsbankinn, Austurstræti

Opnun sýningar á verkum Páls á Húsafelli. Við
opnunina leikur Páll á steinhörpu sem er hans
eigin smíð.

14:30–15 Nordic-Baltic kórahátíðin

Art 67, Laugavegi 67

14–14:30 Ísland í síðari
heimsstyrjöldinni

Myndlistarmaðurinn Huginn Þór Arason leiðir
gesti um sýningar Hafnarhússins.

15–17 Páll á Húsafelli – opnun
sýningar

Hafnarhúsið, Tryggvagötu

Ingólfstorgi

14–14:30 Sálmafoss í Hallgrímskirkju
Börnum boðið að skapa sín eigin listaverk, sem
þau geta tekið með eða sótt síðar.

Baldursgötu 1

Vöfflukaffi og garðsala.

Grafíksafn Íslands, Tryggvagötu

14–16 Börnin mála

15–16 Fjölskylduleiðsögn

Dansgjörningurinn NEI er dúett í dulbúningi
sólós.

14–17 Nordic-Baltic kórahátíðin
Kórar frá Noregi, Eistlandi, Litháen og Íslandi
syngja á tröppum Þjóðleikhússins á heila og
hálfa tímanum.

Hitt Húsið, Pósthússtræti

14–16 Vöfflukaffi
14–22 Fjörður? Lækjartorg

Lækjartorgi

Hitt Húsið, Pósthússtræti

Vesturgötu 18

15–15:30 Ingibjörg Haraldsdóttir

Cinema No2, Geirsgötu 7b

Kraum, Aðalstræti

Kórar frá Nordic Baltic Choral Festival og tvær
hljómsveitir leika og syngja í garðinum.

Grettisgötu 30

Austurvelli

Töframaðurinn Einar framkæmir óviðjafnanleg
töfrabrögð og SEEDS sjálfboðaliðar skipuleggja
leiki fyrir börn og fullorðna.
Listasafn Einars Jónssonar, Skólavörðuholti

15–17 Hönnuðir kynna vöru sína
Hönnuðirnir Svava og Ásdís kynna hönnun sína
í Gallerí Dunga.
Gallerí Dunga, gömlu verbúðunum við Geirsgötu

15–15:30 Aikido Sýning
Kynning á bardagalistinni aikido. Félagar í Aikikai
Reykjavík sýna tæknina og svara spurningum.
Austurvelli

15–16:30 Berbakt um bæinn: hjólalest
Taktu þátt í líflegri hjólaferð. Fólk er hvatt til að
mæta í skrautlegum fötum, á öllum gerðum
reiðhjóla og skrifa á bökin sín slagorð eins og
hjólhestur er bestur! Lagt af stað frá Klambratúni.
Klambratúni

15–15:30 Krakkavísur
Vísnastund fyrir börn. Leik- og sögukonan Ólöf
Sverrisdóttir les og fer með skemmtilegar vísur.
Borgarbókasafnið, Tryggvagötu

15–22 Pétur Gautur
Jazz og myndlist hjá Pétri Gauti. Opið hús, ný
verk á veggjum og Jazztríó Kristjönu Stefánsdóttur djassar og blúsar okkur inn í nóttina!
Pétur Gautur, Njálsgötu 86

15–15:30 Víkingaföt á bryggjukanti

15:30–16 Ellen Kristjánsdóttir

Tískusýning á víkingaklæðum og ullarfatnaði.
Böðvar Gunnarsson, eldsmiðurinn mikli, verður
á staðnum.

Söngkonan ástsæla, Ellen Kristjánsdóttir, flytur
ljúfa tóna á norskri hátíð við Óðinstorg.
Óðinstorgi

Víking loft, gömlu verbúðunum við Geirsgötu

16–19 Ratleikur fyrir börn og
fullorðna
Leikurinn felst í að finna 9 listaverk sem sýnd
eru í galleríinu. Heppinn þátttakandi fær listaverkabók í verðlaun.
Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

16–23 Fjötrar

16:30–17 Einar Ólafsson skáld

17–18 Leiðsögn um Kjarval Lykilverk

Einar Ólafsson skáld er með upplestur úr eigin
verkum.

Á sýningunni í austursal Kjarvalsstaða eru nú
sýnd lykilverk Kjarvals.

16:30–17 Silfurberg og Uppsteyt

15–16 Landsmót hestamanna í 60 ár
Ljósmyndasýning frá Landsmóti hestamanna.
Hestamenn með kynningu á gangtegundum
íslenska hestsins.

Á þessari sýningu sýnir Sólveig Hólmarsdóttir
fígúrur þar sem þjóðfélagshræringar síðustu
missera eru henni hugleikið viðfangsefni.
Iða, Lækjargötu

Hljómskálagarði

16–17 Arfleifð-Heritage from Iceland
Á tískusýningunni verða sýndar töskur, fylgihlutir
og fatnaður úr íslenskum hráefnum.

Hljómsveitin Silfurberg spilar norræn þjóðlög
með sínu nefi á meðan danshópurinn Uppsteyt
verður með uppsteyt.
Hitt Húsið, Pósthússtræti

17–18 Íslenski flautukórinn og
félagar
Íslenski flautukórinn flytur verkið IN C eftir Terry
Riley frá árinu 1964. In C hafði mikil áhrif á
tónlistarheiminn t.d. Pink Floyd og The Who.

Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

16–18 Menningartjútt á torginu
15–15:30 Hliðarspor 1
Danshópurinn Raven lítur á hversdagslegar
aðstæður og hegðun í miðbæ Reykjavíkur.

Kjarvalsstaðir, Flókagötu

Hegningarhúsið, Skólavörðustíg

Menningartjútt á torginu við Café Loka, þar sem
bæði ungir og reyndari tónlistarmenn troða upp.
Café Loki, Lokastíg 28

Ingólfsnaust, Aðalstræti 2

Iðnó, Vonarstræti

16–16:30 Hliðarspor 3

16:30–17The Assassin of a Beautiful
Brunette

Danshópurinn Raven lítur á hversdagslegar
aðstæður og hegðun í miðbæ Reykjavíkur.

Hljómsveitin var valin Hljómsveit fólksins á
Músíktilraunum.

Hjartatorg við Laugaveg 21

Óðinstorgi

17–17:30 Karlakórinn Ørnen frá
Noregi
Karlakórinn Ørnen frá Oslósvæðinu í Noregi
flytur ljúfa tóna á norskri hátíð á Óðinstorgi.
Óðinstorgi

16–17 Fjölskylduleiðsögn
15–16 Krakkafjör með Björgvini
Franz
Björgvin Franz úr Stundinni okkar mun sjá
um skemmtilega leiðsögn fyrir börn um
Þjóðminjasafnið.
Þjóðminjasafn Íslands , Suðurgötu

15–16 Kjarval Lykilverk – leiðsögn á
ensku
Sýning á lykilverkum Kjarvals í eigu Listasafnsins,
einstakt yfirlit af ferli þessa ástsæla listmálara
íslensku þjóðarinnar.
Kjarvalsstaðir, Flókagötu

Fjölskylduleiðsögn um ljósmyndasýninguna
Annað auga og Camera Obscura (myrkt
herbergi).

Óðinstorgi

16–16:30 Snorri Helgason
tónlistarmaður
Snorri Helgason flytur tónlist.
Kraum, Aðalstræti

Sunnmøre Festivalkor frá Vestur-Noregi syngur
undir stjórn Svein Eiksund.

Aðventistakirkjan, Ingólfsstræti

16–16:30 Einar Már Guðmundsson
Einar Már Guðmundsson les upp úr eigin
verkum.

Miðbæjarskólaportið, Fríkirkjuvegi 1

Opnun á sýningu Daða Guðbjörnssonar.
Borgarbókasafnið, Tryggvagötu

Njálsgötu 33 A

TALAVA-kórinn frá Lettlandi syngur undir stjórn
Tamara Semitcheva.
Ingólfsnaust, Aðalstræti 2

Ingólfsnaust, Aðalstræti 2

15:30–16 Nordic-Baltic kórahátíðin

16–16:30 Kórinn Teljä Chamber frá
Finnlandi

Kyrjurnar syngja undir stjórn Sigurbjargar Hv.
Magnúsdóttur.

Kórinn Teljä Chamber frá Finnlandi mun syngja
vel valin lög.
Sjóminjasafnið í Reykjavíkr , Grandagarði

15:30–16 Á mannamáli

16–17 Pottaspjall með Borgarstjóra

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir rithöfundur les úr bók
sinni, Á mannamáli.

Borgarstjóri tekur stutt hlé í önnum dagsins
og slappar af í heitum potti Sundhallarinnar
þar sem hann spjallar við sundlaugargesti
og sýnir Reykjavíkurhandklæðið sem vann
minjagripasamkeppni í vor.
Sundhöll Reykjavíkur, Barnónsstíg

Bíósýning í Litlagarði. Haðarstígurinn fer í
sparifötin, útikaffihús og kórsöngur. Kompur
jafnvel opnaðar og kátir krakkar með krítar
skottast um. Nágrannastemmningin á Haðarstíg
er engu lík!

Bjartmar Guðlaugsson frá Eiðum flytur lög af
nýútkomnum geisladiski.

Haðarstíg

16–16:30 Norski kórinn Rolvsøy

Óðinstorgi

Danshópurinn Raven lítur á hversdagslegar
aðstæður og hegðun í miðbæ Reykjavíkur.

Rósa Jóhannesdóttir fiðluleikari og Jon Kjell
Seljeseth flytja tónlist með norsku yfirbragði.
Óðinstorgi

Lækjartorgi

Sangforeningen Samklang frá Noregi syngur fyrir
gesti Ráðhúss Reykjavíkur undir stjórn Torgeir
Hanssen.
Ráðhúsi Reykjavíkur

16–16:30 Dansandi drengir

16–23 Jói de Vivre

BiggiBix tónlistarmaður og Ísfirðingur flytur lög af
nýúkominni plötu sinni, Set me on fire.

Ljósmyndasýning og útgáfuhátíð í tilefni af nýrri
bók með myndum eftir Jóa Kjartans.
KronKron, Laugavegi 63b

15:30–16 Óskalög yngsta fólksins

16–17 Listsmiðja barna

Óskastund Leynifélagsins þar sem fjallað verður
um óskir og drauma í tali og tónum. Stundin
varir í 15 mínútur og er ætluð leynifélögum á
öllum aldri.

Listsmiðja barna og leiðsögn um Áfanga í fylgd
tröllabarna.

Sálmafoss í Hallgrímskirkju – Vallis-kórinn frá
Finnlandi, allir syngi með!

Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi

16–16:30 Fimbulfambi
Fimbulfambi spilar ambient tónlist
og býður einnig upp á hljóðverk fyrir
Hallgrímskirkjuklukkur.
Hitt Húsið, Pósthússtræti

Hallgrímskirkju

15:30–17 Hver var Jónas?

16–16:30 Óperudúett á Þjóðminjasafni
Íslands

Heimildarmynd um „ástmögur Íslands” – Jónas
Hallgrímsson.

Kristín Ragnhildur Sigurðardóttir og Hólmfríður
Jóhannesdóttir flytja vel valda dúetta og aríur.

Cinema No2, Geirsgötu 7b

15:30–16 Útvarp Homo Superior
kynnir Veganesti
Útvarp Homo Superior kynnir útvarsþátt sinn
Veganesti og upplýsir landann um íslensku
tónlistarhátíðina LungA.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu

16–16:30 Qeqqani Erinarsoqatigiit
Grænlenski kórinn Qeqqani Erinarsoqatigiit/
Midtgrønlands sangkor. Stjórnandi Tilken
Jakobsen
Hafnarhús, Tryggvagötu

Hitt Húsið, Pósthússtræti

15:30–17 Örnámskeið í skapandi
skrifum
Leiðbeinandi er Björg Árnadóttir.

16–18 Opnun sýningar Mörtu M.
Jónsdóttur
Opnun málverkasýningar Mörtu M. Jónsdóttur.
Gallerý Ágúst, Baldursgötu 12

Tjarnargötu 10

Hegningarhúsið, Skólavörðustíg

17–18 Ljóð á labbi og Greitt til hliðar
plús tveir
Bókmenntaganga um Grófarhús þar sem
Hermann Stefánsson, Kristín Eiríksdóttir, Ingunn
Snædal, Einar Ólafsson og fleiri flytja gestum
ljóð. Ljóðabandið Greitt til hliðar plús tveir lýkur
dagskránni.

17–23 Samkurl
Elísabet Ásberg og Svanhvít Valgeirsdóttir halda
samsýningu í annað sinn á veggskúlptúrum og
málverkum.
Hverfisgötu 52

16:30–17 Harmonikkuleikur
ungmenna
Flemming V. Valmundsson og Jónas Á.
Ásgeirsson þenja nikkurnar!
Iðnó, Vonarstræti

16:40-17:00 SJS Big Band

17–18 Lindy hopp dansiball og
sýnikennsla
Félagar úr Lindyravers, félagi Lindyhoppara á
Íslandi, kenna gestum norskrar hátíðar sporin og
standa fyrir dansiballi á Óðinstorgi.
Óðinstorgi

Ingólfstorgi

17–18 Minn Ásmundur
17:00–18:00 Línudans með Óla Geir
Óli Geir danskennari verður ásamt nemendum
á Ingólfstorgi og sýna þau línudans fyrir gesti
Menningarnætur. Dansað verður við tónlist úr
öllum áttum.
Ingólfstorgi

Dansandi drengir flytja frumsaminn og litríkan
stigadans.
Hitt Húsið, Pósthússtræti

16–17 Trommuhringur
Hlutverkaseturs
Trommuhringur á vegum Hlutverkaseturs.
Látum stætin óma og berjum trommurnar gegn
fátækt og félagslegri einangrun.
Laugavegi 25

16–17 Hljómsveitin Sturla
Hljómsveitin Sturla heldur uppi stuðinu. Komdu
að dansa!

17–18 The Eruption! og Þórsmörk í
skjóli jökla
Ný, ljóðræn kvikmynd um gosið í Eyjafjallajökli
og önnur um einn fegursta stað landsins,
töfrandi heim jafnt sumar sem vetur.

16–20 Fríar vöfflur
SEEDS sjálfboðaliðar gefa vegfarendum vöfflur.
Töframenn ofl. sjá um skemmtiatriði.

Austurvelli

Gengið milli húsa og lóða sem tengjast
Náttúrugripasafni Íslands. Ferðin hefst við gömlu
loftskeytastöðina við Suðurgötu. Leiðsögumenn
verða Guðjón Friðriksson og Helgi Torfason.
Loftskeytastöðin, Suðurgötu

Jóhann Friðgeir stórtenór tekur lagið við
undirleik Jónasar Þóris.
Sædís gullsmiðja, Geirsgötu 5b

Hallgrímskirkju

Ingólfstorgi

Landsbankinn, Austurstræti

16–16:30 Sögulegir söngfuglar
Stofutónleikar tileinkaðir íslenskum
dægurlagasöngkonum. Leik- og söngkonan
Jana María syngur og segir frá Ellý Vilhjálms,
Helenu Eyjólfs og Ingibjörgu Þorbergs í notalegu
umhverfi Iðnó.
Iðnó, Vonarstræti

J-M. Machado, leikur einleik og segir frá ferli
sínum. Alliance Française skipuleggur tónleikana,
með stuðningi sendiráðs Frakklands.
Norræna húsið, Sturlugötu

17:30–18 Ljóðalestur
Austurvelli

17:30–18 Sálmafoss í Hallgrímskirkju
Concert Clemens kórinn frá Danmörku, allir
syngi með!
Hallgrímskirkju

Kórinn Ogre frá Lettlandi, allir syngi með!

Tónleikar kóra af Norrænu kórahátíðinni, NordicBaltic Choral.

Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu

Ólöf Sverrisdóttir leikkona les eigin ljóð.

17–17:30 Jóhann Friðgeir og Jónas
Þórir

Ferskur andblær í íslenskt tónlistarlíf.

16–17:30 Tónleikar fjögurra kóra

Vesturgötu 18

17–18 Jean Marie Machado

17–17:30 Sálmafoss í Hallgrímskirkju

Austurvelli

17–18 Delizie Italiane

Kraum, Aðalstræti

16:10-16:30 Moses Hightower

Kvennakór Garðabæjar flytur nokkur lög.

Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

Flytja dægur- og söngleikjalög, auk íslenskra
sönglaga.

17–18 Reykjavík Towel

Skólavörðustígur við Bankastræti

16–16:30 Kvennakór Garðabæjar

BiggiBix flytur lög af nýúkominni plötu sinni, Set
me on fire.

17–17:30 Sönghópurinn Spectrum og
Yngveldur Ýr

17–19 Slóð Náttúrugripasafns Íslands
rakin

Ingólfsnaust, Aðalstræti 2

17–17:30 BiggiBix

Baráttusöngvar af tónleikadagskrá sem flutt
verður í tengslum við Kvennafrídaginn 24.-25.
október 2010.

Óskastund Leynifélagsins þar sem fjallað
verður um óskir og drauma í tali og tónum.
Stundin varir í fimmtán mínútur og er ætluð
leynifélögum á öllum aldri.

Hamra skal járnið meðan heitt er. Eldsmiðir að
störfum.

Kraum, Aðalstræti

17–17:30 Áfram stelpur

Reykjavík Towel kynnt af hönnuðum.

16–22 Eldsmíðaveisla

Björg í Bú, Guðrún, Helga og Edda kynna
vinningstillögu í Ásmundarsamkeppni, nýtt
púsluspil í anda Ásmundar Sveinssonar.

Tríóið fangar hina seiðandi stemningu ítalskrar
alþýðutónlistar og gerir að sinni í útsetningum á
íslenskum dægurperlum.

Cinema No2 Geirsgötu 7b

16–16:30 Óskalög yngsta fólksins

Kramhúsið, Bergstaðastræti 7

15:30–16 BiggiBix

Pikknikk spilar og Anton Helgi skáld er með
upplestur.

Sammi og einvala lið vaskra sveina.

JCI, Hellusundi

16–16:30 Rósa Jóhannesdóttir og
Jon Kjell Seljeseth

15:30–16 Sálmafoss í Hallgrímskirkju

Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

16–16:30 Nordic-Baltic kórahátíðin

Hegningarhúsið, Skólavörðustíg

15:30–16 Hliðarspor 2

17–17:30 Pikknikk og Anton Helgi
skáld

Borgarbókasafnið, Tryggvagötu

16:30–17 Bjartmar Guðlaugsson

Norski kórinn Rolvsøy flytur tónlist á norskri
hátíð á Óðinstorgi.

Kórsöngur frá Litháen: Mixed Choir of the
Lithuanian Academy of Sciences syngur undir
stjórn Judita Taucaite.

Kramhúsið, Bergstaðastræti 7

Hallgrímskirkju

16–19 Haðarstígur ómar

16–17 Daði Guðbjörnsson - opnun

16–16:30 Nordic-Baltic kórahátíðin

Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

Ingólfsnaust, Aðalstræti 2

Hallgrímskirkju

15:30–16 Nordic-Baltic kórahátíðin

Svavar Knútur leikur og syngur.

GIJA kórinn frá Litháen undir stjórn Stase
Zukiene syngur á kirkjutröppunum.

Kórinn Folkpust frá Svíþjóð, allir syngi með!

Unnur sýnir HUANGMEI, eitt listform Pekingóperunnar og verður boðið upp á te að drekka
á meðan.

15:30–16 Svavar Knútur söngvaskáld

16:30–17 Nordic-Baltic kórahátíðin

Úrslitin í ræðukeppninni Þrasið.

Dynjandi harmonikkudansleikur. Léttsveit
Harmonikkufélags Reykjavíkur og Smárinn sjá
um stuðið.

Austurvelli

16–16:30 Tónlist

Unglingakórinn Tartu frá Eistlandi, allir syngi
með!

16–17 Tehús Unnar

Bríetartorg, Þingholtsstræti 9

Hitt Húsið, Pósthússtræti

16:30–17 Sálmafoss í Hallgrímskirkju

15:30–17 Harmonikkudansleikur

Útitafl, Lækjargötu

Fógetagarðinum

16–18 Úrslit Þrasins

Hegningarhúsið, Skólavörðustíg

Landsbankinn, Austurstræti

Ljóðahópurinn Ljóðverk les frumsamin ljóð og
kastar út Ljóðaneti.

16–16:30 Sálmafoss í Hallgrímskirkju

15:30-16 Ómar Ragnarsson skemmtir
Ómar Ragnarsson skemmtir við undirleik Hauks
Heiðars.

16:30–17 Ljóðahópurinn Ljóðverk

Fram koma m.a. Extream, Twinsonic og Deveus
Psytrance með eldsýningu og ljósasýningu.

Kjarvalsstaðir, Flókagötu

15–15:30 Ragnhild Rostrup spilar á
harmonikku
Ragnhild Rostrup skemmtir gestum og gangandi
með hressilegum harmonikkutónum.

16–23 Psytrance á Fógetaplaninu

17:30–18:30 Harmonikkusamspil í
Hallargarði
Félag harmonikkuunnenda mætir með nikkurnar
sínar, spilar af fingrum fram og allir syngja með.

17–18 Farmers Market–Ný hönnun
Farmers Market kynnir nýjar vörur.
Kraum, Aðalstræti

17–18 Fjölskylduleiðsögn
Myndlistarmaðurinn Huginn Þór Arason leiðir
gesti um sýningarnar í Hafnarhúsi.
Hafnarhús, Tryggvagötu

17–18 Stúfur Leppalúðason
Stúfur Leppalúðason og norðlenska
skíðafjölskyldan koma í heimsókn suður yfir
heiðar.
Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

Hallargarðinum

17:30–18 Ómar Ragnarsson og
Steinar Bragi skáld
Ómar skemmtir og Steinar Bragi er með
upplestur.
Hegningarhúsið, Skólavörðustíg

17:30–18:30 Ljóð og aríur – Þóra
Passauer
Hinn undurfagri ljóðaflokkur Kindertotenlieder
eftir Gustav Mahler auk fleiri verka.
Fríkirkjan, Fríkirkjuvegi

17:30–18 Samsöngur 1500 manna kórs

18–19 Garðtónleikar

19:30–20 MAMMA-ÉG einleikur

20–21 IKI tónleikar

Um 1500 kórsöngvarar úr 67 kórum frá 10
löndum syngja saman. Kórsöngvararnir eru
þátttakendur á norrænu baltnesku kórahátíðinni
sem fram fer í Reykjavík. Magnaður viðburður!

Hrólfur Jónsson flytur eigin lög og texta.
Undirleik annast Ragnar Jón Hrólfsson, Albert
Finnbogason og Úlfur Alexander Einarsson.

Brot úr einleiknum MAMMA-ÉG eftir Lilju Katrínu
Gunnarsdóttur og Svan Má Snorrason. Lilja
Katrín Gunnarsdóttir leikkona leikur.

IKI er spunasönghljómsveit níu söngkvenna
frá Íslandi, Finnlandi, Noregi og Danmörku.
IKI skapar alla tónlist í núinu og einungis með
röddinni – allt getur gerst!

Austurvelli

Bjarkargötu 2

Ása Dóra Gylfadóttir og Rakel Björt Helgadóttir
leika sígild íslensk sönglög og klassísk verk fyrir
píanó og horn.
Art Center, Laugavegi 51

18–18:30 Sálmafoss í Hallgrímskirkju
Sigurður Flosason saxófónleikari og Gunnar
Gunnarsson orgelleikari.
Hallgrímskirkju

18–18:30 Þórunn Antonia syngur
Þórunn Antonia söngkona flytur nokkur lög.

18–19 Svavar Knútur tónlistarmaður

19:30–20 T.N.T. (AC/DC Tribute Band)

Svavar Knútur tónlistarmaður flytur frumsamda
tónlist.

T.N.T er fyrsta íslenska AC/DC tribute bandið.
Stanslaust fjör.
JCI, Hellusundi

Kraum, Aðalstræti

18–23 Ekki er allt sem sýnist

19:30–20 Stúlknakór Reykjavíkur og
stúlknakór frá Berlín

Fimmtán aðilar fara úr buxum og skóm og skilja
hvoru tveggja eftir.

Kórarnir flytja nokkur lög.

Skólavörðustígur við Bankastræti

18:30–19 Spectrum og Ingveldur Ýr
Þekkt dægurlög og söngleikjalög undir stjórn
Ingveldar Ýrar, píanóleikari Vignir Þór Stefánsson.
Fríkirkjan, Fríkirkjuvegi

Kór frá Ammassalik á Grænlandi syngur
grænlenska tónlist.
Hallgrímskirkju

Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu

19:30–20 Rat Race–Hlaup
skrifstofumannsins
Skemmtilegt, stutt hlaup í Þingholtunum.
Þátttakendur hlaupa í jakkafötum og leysa
þrautir.
JCI, Hellusundi

20–22:30 Stórtónleikar Bylgjunnar
og Hljóð X
KK, Hjaltalín, Prófessorinn & Memfismafían,
Mannakorn & Ellen Kristjáns og Hjálmar.

Sígild dægurlög í fjórradda útsetningum og hinar
fegurstu kórperlur.
Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi

Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

Náttúran, jarðsagan, fuglalífið og lífið í vatninu
árið um kring.
Cinema No2, Geirsgötu 7b

18–19 Sara Vilbergsdóttir málar
Ísafold
Sara Vilbergsdóttir málar hluta Vestfirðinga í
Ísafold, 7 metra löngu landslagsmálverki.
Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

Óðinstorgi

19–20 Leiðsögn um sýninguna Annað
Auga
Leiðsögn Birtu Guðjónsdóttur sýningarstjóra
um sýningu á sextíu völdum ljósmyndaverkum
úr safneign Péturs Arasonar og Rögnu
Róbertsdóttur.
Kjarvalsstaðir, Flókagötu

Ellen og KK spila og syngja, Bogomil flytur
calypso.
Hegningarhúsið, Skólavörðustíg

Auður Bjarnadóttir jógakennari sýnir og kennir
sólarjóga í Kvennafrítjaldinu.
Austurvelli

JCI, Hellusundi

20–23 Hönnuðir í húsasundi
Hönnuðir og hönnun í húsasundi 17-23.
Hönnunarmiðstöð, Vonarstræti 4b

20–20:30 Íslenski flautukórinn
Íslenski flautukórinn. Flutt verður tónverkið IN C
eftir Terry Riley sem talið er til merkari tónverka
minimalismans.

19–20 Leiðsögn Einars Fals

Stebbi og Eyfi flytja blandaða dagskrá laga úr
ranni sínum og spjalla við áheyrendur um lífið
og lögin.

Einar Falur Ingólfsson með leiðsögn um
sýninguna Sögustaði.

Agnes Amalía Kristjónsdóttir, Guðrún Jóhanna
Jónsdóttir, Jóhanna Héðinsdóttir og Nathalía
Druzin Halldórsdóttir flytja íslenskar söngperlur
ásamt Renötu Ivan á píanó.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu

19–19:30 Hljómsveitin Sing for me
Sandra
Hljómsveitin Sing for me Sandra flytur
skemmtilega tónlist á norskri hátíð við
Óðinstorg.

20:30–21 In the Beginning
Ingi Hrafn Hilmarsson og Kane Husbands flytja
leikverkið „In the Beginning”.

18–23:30 Sex on the beach

18–19 Lúðraþytur frá BelgistaN
þessi hópur fimm blásara og tveggja
slagverksmanna skila óbrengluðum BelgistaN
hljómnum til heimsbyggðarinnar.
Kjarvalsstaðir, Flókagötu

19–22 Ratleikur fyrir börn og
fullorðna
Leikurinn felst í að finna 9 listaverk sem sýnd
eru í galleríinu. Heppinn þátttakandi fær listaverkabók í verðlaun.
Gallerí Fold, Rauðarárstíg

19–20 Vesturland í landslags
málverkinu Ísafold
Bjarni Þór Bjarnason málar hluta Vesturlands í
Ísafold, 7 metra löngu landslagsmálverki.

18–19 Sláturfélagið

Hrólfur Jónsson flytur eigin lög og texta af
nýútkomnum hljómdiski sínum, Tímaglasinu
með hljómsveit.

20–20:30 Ómar Ragnarson afhjúpar
Ísafold
Ómar Ragnarsson afhjúpar landslagsmálverkið
Ísafold, sem er 7 metra langt og unnið af 7
listarmönnum víðsvegar að af landinu.

Iðnó, Vonarstræti

18–18:30 Samkórinn frá Tasiilaq
Grænlandi
Samkórinn flytur grænlenska þjóðlagatónlist og
kirkjulega tónlist.
Hafnarhús, Tryggvagötu

18–18:30 Stúlkan með
lævirkjaröddina
Nemar úr jazzdeild FÍH flytja tónlist tileinkuð
dægurlagasöngkonunni Erlu Þorsteinsdóttur.
Óðinstorgi

18–19 Sýning á kvikmynd Lofts
Guðmundssonar
Heimildarmynd Lofts Guðmundssonar um
Reykjavík frá árinu 1944.
Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu

18–21 Fjölmenningarleg þjóðhátíð
Moses Hightower, Nóra, Valdimar, 3 raddir og
Bítur, Valgeir Guðjónsson, Uppistöðufélagið.
Nema–forum, Mýrargötu

18–19 Guitar Islancio
Tríóið spinnur við íslensk lög og færir þau í
jazz-búning.
Vesturgötu 18

Austurvelli

Alisha Piercy les upp úr You may have hair like
flags.
Útúrdúr, Austurstræti 6

22–23 Gæðablóð
Rás 2 og Nova kynna m.a. Pollapönk, Diktu,
Grafík með Helga Björns og Gunna Þórðar með
hljómsveit.
Arnarhóli

20:30–21:30 Reykjavík Dans Festival –
forsmekkur
Eins og vatnið eftir Ólöfu Ingólfsdóttur, tónlist
eftir Ragnhildi Gísladóttur og Þá skal ég muna
þér kinnhestinn eftir Dansfélagið Krumma.

20:40 Rocky Horror – Leikfélag
Akureyrar
Lag úr ROCKY HORROR, nýrri uppsetningu
Leikfélags Akureyrar.

Heimatilbúinn vísnablús og tónlist frá ýmsum
heimshornum.
Iðnó, Vonarstræti

22–23 Stella Polaris – The Dream of
the Shaman
Draumur töfralæknisins er mikið sjónarspil.
Hljómskálagarður við Bjarkargötu

22:30–23 Myndasýning –
Hallgrímskirkja fyrr og nú
Myndunum varpað á gafl nágranna Kaffi Loka.
Café Loki, Lokastíg 28

22:30–23 The Eruption! Gosið í
Eyjafjallajökli
Stutt ljóðræn kvikmynd eftir Valdimar Leifsson.
Cinema No2, Geirsgötu 7b

21–21:30 Hljómsveitin Moses
Hightower

23:00 Flugeldasýning

Hljómsveitin Moses Hightower flytur tónlist.
Óðinstorgi.

Lokaatriði Menningarnætur er flugeldasýning í
boði Vodafone. Ekki missa af þessu!
Arnarhóli

Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

20–20:30 Guitar Islancio á
Þjóðminjasafni Íslands

Hljómsveitin Bermuda með útidansleik við JCI
Húsið.
JCI, Hellusundi

23:30 22 Brennandi Flekar
Samstarfsverkefni Óskars Ericssonar og
kanadísku listakonunnar Alisha Piercy.
Á sjónum við Sæbraut

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu

21–21:30 Slagverkshópurinn
Parabolur

20–20:30 Ellen og Pétur
Hallgrímsson / KK

Gjörningur þar sem leikið er á endurvarps
parabolu loftnet .

Ellen, Pétur og KK leika og syngja.
Hegningarhúsið, Skólavörðustíg

Miðbæjarskólaportið, Fríkirkjuvegi 1

20–20:30 Til allra átta og til baka

21–22 Bjargræðið ómar ÓMAR!

Söngtríóið Les Triples flytur gullin lög sveipuð
dýrðarljóma, borin fram með rjóma.

Dagskráin inniheldur meðal annars Ómars-lög
í ótrúlegum útsetningum. Kætir, bætir og gefur
gott og hressilegt útlit.

Iðnó, Vonarstræti

Fríkirkjan, Fríkirkjuvegi

Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

Atriðin eru eins ólík og þau eru mörg.

Saga Garðarsdóttir og Þórdís Nadia Óskarsdóttir
skemmta.

Hafnarhús, Tryggvagöu

Léttir og ljúfir gítartónar. Engin lognmolla samt.

Hverfisgötu 35

22–22:30 Uppistand

21–22:30 Bermuda útidansleikur
Óðinstorgi

Innsetningin er hugarfóstur Ingu Sólveigar.
Stendur fram á rauða nótt!

Óvenjuleg blanda af tilraunamennsku, poppi,
rokki og reggí.

Dómkirkjunni

Arnarhóli

Caruso, Þingholtsstraeti 1

21:30–22:30 Grænlenskt reggí með
Liima Inui

Hafnarhús, Tryggvagötu

20–21 Garðtónleikar

Bjarkargötu 2

18–21 Stebbi og Eyfi við Caruso

Austurvelli

20:30–21:30 Íslenskar söngperlur

Kjarvalsstaðir, Flókagötu

19–19:30 Sólarjóga

Ferðamálastofa, Geirsgötu 9

Óðinstorgi

20:30–23 Tónaflóð Rásar 2

Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi

Þrjár raddir og Beatur skemmta gestum við JCI
húsið, Hellusundi 3.

Biggi Bix flytur lög af nýúkominni plötu sinni, Set
me on fire.

Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir og Þóra Karítas
Árnadóttir leikkonur.

Óðinstorgi

Hljómsveitin Retro Stefson skemmtir gestum og
gangandi á norskri hátíð við Óðinstorg.

18–18:30 Þrjár raddir og Beatur

18–18:30 BiggiBix

Hljómsveitin Árstíðir leikur ljúfa tóna á norskri
hátíð á Óðinstorgi.

22–23 Alisha Piercy les upp
20–20:30 Þungarokkshljómsveitin
Wistaria
Þungarokkshljómsveitin Wistaria spilar fyrir gesti
og gangandi.

18:30–19 Retro Stefson
18–19 Þingvellir – á mörkum austurs
og vestur

Óðinstorgi

20:30–21 Hljómsveitin Árstíðir

Ingólfstorgi

Aer-tríóið flytur verk eftir sunnlensk tónskáld og
erlend tónskáld frá ýmsum tímum.

Gleðisveitin Orphic Oxtra stígur á stokk á norskri
hátíð.

21:30–21:30 Upplestur úr
skáldverkum kvenna

20:30–21 Ellen og KK / Bogomil Font

18:30–19 Aer-tríóið
18–18:30 Oktettinn ómar

Bæn fyrir friði. Séra Jón Dalbú Hróbjartsson lýkur
Sálmafossi með helgistund.

Kjörgarður, Laugavegi

18:30–19 Sálmafoss í Hallgrímskirkju
Föruneytið flytur eigin lög í bland við alþekkt
lög.

Hegningarhúsið, Skólavörðustíg

21:30–22 Orphic Oxtra
20:30–21 Sálmafoss í Hallgrímskirkju

Hallgrímskirkju

Austurvelli

18–19 Tónleikar Föruneytisins

Blaz roca og Sesar A segja sannleikann. Indigo
flytur nokkur lög.

Norræna húsið, Sturlugötu

Arnarhóli

17:30–21 PíHorn

21:30–22:30 Blaz roca og Sesar A /
Indigo

20–20:30 Sálmafoss í Hallgrímskirkju
19–20 Chukotka á hjara veraldar
Mynd um líf og vonir fólks á Chukotkalandsvæðinu í Síberíu þar sem auðjöfurinn
Roman Abramovich var kosinn landsstjóri.
Cinema No2, Geirsgötu 7b

19–20 Sýning á kvikmynd Lofts
Guðmundssonar
Heimildarmynd Lofts Guðmundssonar um
Reykjavík frá árinu 1944.

Sigurður Flosason saxófónleikari og Gunnar
Gunnarsson orgelleikari.
Hallgrímskirkju

20–20:30 Marte Heggelund flytur
ljúfa tóna
Norska söngkonan Marte Heggelund ásamt
gítarleikaranum Jørgen Rief flytja tónlist á norskri
hátíð.
Óðinstorgi

21–22:30 Ragnheiður Gröndal og
hljómsveit
Ragnheiður Gröndal flytur íslensk þjóðlög í
nýstárlegum búningi.
Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu

21–21:30 Hörður Torfason og
Haraldur Ingi
Hörður leikur og syngur. Haraldur syngur og
leikur.
Hegningarhúsið, Skólavörðustíg

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu

20–21 Dalton spilar við JCI húsið
19–20 Fjölskylduleiðsögn
Myndlistarmaðurinn Huginn Þór Arason leiðir
gesti um sýningarnar í Hafnarhúsi.

Hljómsveitin Dalton á útidansleik við JCI húsið.
Dansaðu með!
JCI, Hellusundi

21–22 Hraun í Kraum
Hljómsveitin Hraun heldur tónleika í Kraum.
Kraum, Aðalstræti

Hafnarhús, Tryggvagötu

19–19:30 Sálmafoss í Hallgrímskirkju
Sigurður Flosason saxófónleikari og Gunnar
Gunnarsson orgelleikari.
Hallgrímskirkju

20–21 Kónguló á háum hælum

21–22 Leiðsögn um þrjár sýningar

Magga Stína og Tríó Eðvarðs Lárussonar flytja
tónlist eftir Ingva Þór Kormáksson við ljóð eftir
íslensk skáld.

Leiðsögn Halldórs B. Runólfssonar um sýningar
Listasafns Íslands.

20–21:30 Gosið í Eyjafjallajökli

19–20 Snorri Helgason
tónlistarmaður
Snorri Helgason tónlistarmaður flytur frumsamin
lög.
Kraum, Aðalstræti

Listasafn Íslands , Fríkirkjuvegi

Borgarbókasafnið, Tryggvagötu

Ari T. og Ragnar Th. fjalla um gosið. Kvikmyndin
The Eruption sýnd.
Cinema No2, Geirsgötu 7b

21–22 Harmonikkufjör á
Þjóðminjasafninu
Dansið við undirleik Hilmars Hjartarsonar og
Friðjóns Hallgrímssonar sem leika undir nafninu
Vindbelgir.
Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu

Höfuðborgarstofa sér um
skipulagningu Menningarnætur
Verkefnisstjórn Menningarnætur:
Ómar Einarsson
Sif Gunnarsdóttir
Þórólfur Jónsson
Kristín Einarsdóttir
Eiríkur Hjálmarsson
Regína Ástvaldsdóttir
Verkefnisstjóri Menningarnætur er
Skúli Gautason
Fulltrúi viðburðadeildar er
Auður Rán Þorgeirsdóttir
Landsbankinn er máttarstólpi Menningarnætur
en flugeldasýningin er í boði Vodafone. Verkefnisstjórn þakkar þeim fjölmörgu sem hafa unnið
fórnfúst starf við undirbúning Menningarnætur.

21:30–22:30 Frosin Paradís
Ljóðræn ferðasaga íslenskra kajakræðara um
Grænland.
Cinema No2, Geirsgötu 7b

Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar
Sjá nánar á:

www.menningarnott.is
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● SPURT AÐ LEIKSLOKUM Útgefendur og höfundar
Spurt að leikslokum, spurningaspilanna sprellfjörugu, bjóða
gestum og gangandi að taka
þátt í laufléttri spurningakeppni
fyrir framan húsið Spurt að leikslokum við Bergstaðastræti 10.
Svalandi ís og fræðandi bækur í
boði fyrir þá sigursælustu. Valur
Gunnarsson verður líka á svæðinu og syngur þýðingar sínar á
söngvum Leonards Cohen.

Norsk hátíð á Óðinstorgi
Torgið Óða er yfirskrift dagskrárliðar sem
Norræna félagið og Brauðbær í samvinnu
við Höfuðborgarstofu, Norska sendiráðið og
félag Norðmanna standa fyrir á Óðinstorgi
á menningarnótt. Hefð er orðin fyrir hátíðinni sem hvert ár hefur haft sérstakt þema.
Í ár varð Noregur fyrir valinu.
Dagskráin er mjög fjölbreytt. Þar koma
fram norskir kórar, lindyhopp-dansarar og
fjölmargar hljómsveitir á borð við Moses
Hightower og Retro Stefson auk þess sem
Marte Heggelund og Jörgen Rief koma sérstaklega frá Noregi til að koma fram.

Þá má nefna Rósu Jóhannesdóttur og Jon
Kjell Seljeseth sem spila á harðangursfiðlu
og rafhljóðfæri klukkan 16.15 og dagskrárliðinn Stúlkan með lævirkjaröddina sem er
tónlistardagskrá tileinkuð Erlu Þorsteinsdóttur.
Inni í Norræna félaginu geta gestir og
gangandi tekið þátt í maraþonprjóni á norskum trefli, skoðað textíllistaverk norsku textíllistakonunnar Heidi Strand á meðan börnin
mála og föndra norskar kórónur. Svo er hægt
að kaupa sér ljúfar veitingar í tjaldi Brauðbæjar á torginu.
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● HÚSVERNDARSTOFA
Á MENNINGARNÓTT Húsverndarstofan verður með útibú
frá Árbæjarsafni á Laugavegi 6 á
menningarnótt.
Á staðnum gefst gestum
tækifæri til skrafs og ráðagerða
við sérfræðinga Húsverndarstofu.
Hægt verður að kíkja í bækur
og blöð og kynna sér rannsóknir Minjasafns Reykjavíkur á
byggingararfi borgarinnar. Einnig
verður hægt að kynna sér stök
hús í borginni, til dæmis framkvæmdirnar á Laugavegi 4 til 6.
Átaksverkefni borgarinnar
með iðnaðarmönnum og arkitektum um námskeið við að gera
upp gömul hús, Völundarverk,
verður einnig kynnt á staðnum
en útibúið verður opið milli
klukkan 13 og 20 á laugardaginn.

H_{kVghÅc

V[YV\h`g{BZcc^c\Vgc¨ijgd\hiZcYjg
i^a*#hZeiZbWZg#

HÅc^c\{kZg`jbghV[c^7gV\V<jÂaVj\hhdcVgY`aV\c^c\V"
bZ^hiVgV#6ÂÄZhhjh^cc^kVaY^7gV\^kZg`iZc\Yh_cjbghV[c^

6aa^gkZa`dbc^g{decjc

hcj#7gV\^Zgac\jaVcYhÄZ``ijghV[cVg^#HÅc^c\^chiZcYjgi^a

hÅc^c\VccV

'.#{\hi#

Ög^Âgjb_VgÂVg
HVbhÅc^c\'(a_hbncYVgV<VaaZg^;daY
Ng`^hZ[c^ÄZ^ggVZgjc{iigj]Vb[Vg^gcVgd\ZaY\dh^c{;^bbkgÂj]{ah^d\:n_V[_VaaV_`a^#
ÌhÅc^c\jcc^ZgjbVg\VgÄZ``iVga_hbncY^ghZbW^ghi]V[Vhi¨ghij[_ab^Âajbjb]Z^b
VaaVccVj`VccVggVhZb`dbV[ng^gh_c^gVabZcc^c\h[nghiVh`^ei^#IgaZ\V]V[VVaYgZ^
kZg^ÂiZ`cVgZ^ch[g{W¨gVgbncY^gV[ZaY\dhjb]g{aVcY^#

K`jbV[a^hi<VaaZg^;daY
YV\h`g{^cZg{bncYa^hi#^h

● HÖNNUN Á HORNINU
Bjargey Ingólfsdóttir hönnuður er með sýningu á veitingastaðnum Horninu í Hafnarstræti. Verkin eru af ýmsum
toga og úr fjölbreyttu efni eins
og krónupeningum, búsáhöldum, sauðargæru og nokkur
hundruð kóngulær úr vír eru í
einu þeirra.
Eitt verkanna heitir Ljósið í
sigtinu og er ný hönnun. „Ljósið
í sigtinu hefur upplýsingagildi
eins og öll ljós,“ segir Bjargey.
„Og því fylgir falleg setning eftir
Svíann Sigfrid Siwertz sem Sigurbjörn Einarsson biskup þýddi:
„Maður banar ekki skugga með
því að berjast við hann. Maður
deyðir hann með ljósi.“ Þessi
setnig er í sérstöku uppáhaldi
hjá mér,“ segir Bjargey sem
vonast til að sjá
sem flesta.
-gun
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Á skítugum
skónum?

Helga Óskarsdóttir ásamt nokkrum nágrönnum sínum af yngri kynslóðinni sem láta sig ekki vanta á hátíðahöldin á menningarnótt.
FRÉTTABLAIÐ/STEFÁN

Sannkölluð forréttindi
að fá að búa á Haðarstíg
Íbúar Haðarstígs í Þingholtunum eru samhentir mjög og
bjóða gestum og gangandi
upp á bakkelsi og bíósýningu.
H að a rst íg u r óma r k a l l a st
skemmtilegur viðburður á krúttlegu götunni Haðarstíg í Þingholtunum. „Við sem stöndum að þessum viðburði erum íbúar í götunni og nágrannagötum á borð
við Nönnugötu og Njarðargötu.
Í raun er þetta aðallega fólk sem
hittist í kringum lítinn garð neðst
á Haðarstíg,“ segir Helga Óskarsdóttir, íbúi við Haðarstíg. Hópurinn stofnaði fyrir nokkru samtök
sem kallast Hollvinir litlagarðs

og nágrennis og hafa þau staðið
í ýmsu.
„Við höfum tekið garðinn í
gegn, fengið götuna gerða að vistgötu og staðið fyrir húllumhæi á
17 júní,“ lýsir Helga en á þjóðhátíðardaginn hafa íbúar dregið
fram öll grillin í götunni og slegið upp veislu fyrir vini og vandamenn. „Hér er mikil nágrannastemning og hrein forréttindi að
fá að búa hér.“
Á menningarnótt ætla íbúar
Haðarstígs að bjóða gestum og
gangandi upp á kaffi og með því.
„Við munum baka snúða, skúffukökur og annað góðgæti sem
verður allt í boði götunnar,“ segir
Helga. Þá verður vísir að markaði
í götunni þar sem nokkrir íbúar

munu setja út borð og selja allt
frá gömlum plötum og sultu til
handverks. „Einhverjir ætla að fá
kórana sína til að koma og syngja
fyrir fólkið í götunni,“ upplýsir Helga glaðlega en punkturinn
yfir i-ið verður kvikmyndasýning
í litla garðinum. „Þar verður sýnd
kvikmyndin Hjónakorn eftir Herbert Sveinbjörnsson sem hann tók
upp á menningarnótt fyrir tveimur árum,“ segir Helga. Í myndinni gefur að líta tónleikana þar
sem fram komu hljómsveitir á
borð við Hjaltalín og fleiri.
„Við gerum því ráð fyrir að
fólk gangi með bakkelsið í garðinn, tylli sér á kolla og teppi og
myndi þannig skemmtilega kaffihúsastemningu.“
- sg
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Þetta er ekki leynifélag

Það er allt í lagi. Pappelina vill láta ganga yfir
sig á skítugum skónum. Hún er nefnilega úr plasti.
Pappelina virkar því best þar sem mikið álag er
á gólfinu. Tilvalinn félagi í forstofuna eða eldhúsið.
Svo vill hún líka fara í þvottavél.
Plastmotturnar frá Pappelinu hafa farið sigurför
um heiminn og eru nú loksins fáanlegar á Íslandi.
Kíktu á úrvalið í verslun Kokku eða á kokka.is.

Opið hús verður hjá Frímúrarareglunni frá klukkan 14 til 16 á
menningarnótt. Reglan hefur
löngum vakið forvitni fólks enda
mega reglubræður aldrei ræða
það sem fram fer á fundum. Þorsteinn Eggertsson skrifstofustjóri
segir Frímúrararegluna þó ekkert
leynifélag eins og margir virðist
halda. „Það er mikill misskilningur, því fólk getur fengið hér
félagatal og farið upp á Þjóðarbókhlöðu og skoðað grundvallarskipun reglunnar,“ upplýsir hann
og tekur fram að aðeins fundarsiðir og það sem gerist á fundum
sé ekki rætt.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
Frímúrarar opna húsnæði sitt
á menningarnótt en fyrir fimm
árum komu 1.400 manns á tveimur tímum.
Frímúrararegla Íslands er til
húsa að Skúlagötu 55 í 5.300 fermetra húsi. Gestir menningarnætur fá þó aðeins að sjá hluta þess
og Þorsteinn upplýsir að margir reglubræðurnir hafi ekki einu

Frímúrarar opna híbýli sín fyrir almenningi milli klukkan 14 og 16 á laugardag.

sinni komist yfir að skoða allt
húsið.
„Við munum sýna hátíðar- og
fundarsal, skrifstofu æðstaráðs,
sem er til ráðgjafar stórmeistaranum, og hans einkaskrifstofu. Þá
verður einnig til sýnis einn helsti
fundarsalurinn sem við köllum
St. Jóhannesarsal auk minjasafns
og bókasafns,“ segir Þorsteinn og

áréttar að allar myndatökur í húsinu séu bannaðar. Þá verður sýnd
kvikmynd um sögu reglunnar í
einum matsalnum en Frímúrarar
munu bjóða gestum upp á kaffi og
með því.
Reglubræður verða til staðar í
öllum salarkynnum og getur fólk
innt þá svara um það sem fyrir
augu ber.
- sg

Augnakonfekt í
boði Vodafone
Hittumst á hafnarbakkanum kl. 23
á hápunkti Menningarnætur.
Góða skemmtun!

vodafone.is
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Óskar við vegglistaverk eftir Kjarval á annarri hæð Landsbankans í Aðalstræti.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Langlíf listaverkaganga
Landsbankinn hefur verið bakhjarl
menningarnætur frá upphafi, eða
frá árinu 1996, og er listaverkagangan með Aðalsteini Ingólfssyni listfræðingi einn langlífasti
viðburðurinn á dagskránni.
„Bankinn hefur í gegnum tíðina keypt mikið af listaverkum af
innlendum listamönnum og á því
myndarlegt listaverkasafn. Hluti
þess hangir uppi í útibúum bankans auk þess sem mörg listaverkanna hafa verið lánuð til listasafna. Listaverkasöfnunin hefur
verið eitt mikilvægasta framlag
bankans til menningar í gegnum
tíðina og leiðir Aðalsteinn gesti á
milli verkanna í aðalútibúi bankans,“ segir Óskar Hafnfjörð Auðunsson, markaðsstjóri Landsbankans.

Landsbankinn hefur verið með
höfuðstöðvar sínar í miðbænum frá upphafi og hefur starfsfólk í aðalútibúinu að Aðalstræti
11 sterkar taugar til miðbæjarins
og menningarnætur að sögn Óskars. „Við viljum nú meina að þetta
sé fallegasta bankaútibúið á svæðinu og erum alltaf með sérstaka
dagskrá á menningarnótt.“ Óskar
segir Landsbankann síðan leggja
sitt af mörkum til stuðnings hinum
ýmsu listamönnum sem taka þátt í
menningarnótt. Við leggjum tvær
og hálfa milljón í pott. Listamenn
sækja svo um styrki til Höfuðborgarstofu sem hefur umsjón með úthlutun.“ Nánari upplýsingar um
listaverkagönguna er að finna á
www.landsbanki.is.

● LEYNILEGAR ÓSKASTUNDIR
Leynifélagið stendur fyrir nokkrum óskastundum fyrir óskafólk á laugardaginn í Kramhúsinu við Bergstaðastræti. Þar taka Brynhildur og Kristín Eva á móti leynifélögum, flutt verða
nokkur falleg og fáheyrð íslensk barnalög um óskir og drauma við undirleik
Vignis Stefánssonar píanóleikara og sagt
verður frá steinum og óskum. Stundin varir í fimmtán mínútur og er ætluð
leynifélögum á öllum aldri.
Leynifélagið er útvarpsþáttur sérstaklega ætlaður börnum á aldrinum sex til
tíu ára. Leynifélagið heldur fundi sína í
Leynilundi á mánudags-, þriðjudags-,
miðvikudags- og föstudagskvöldum
klukkan átta og fundunum er útvarpað
beint til félagsmanna á Rás 1.
Óskastundirnar á laugardaginn verða á heila og hálfa tímanum frá klukkan 14.30 til 16.

- ve

Margrét segir markmið hátíðarinnar að tengja fólk saman í söng.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Átján hundruð raddir
sameinast í kórsöng
Átján hundruð kórfélagar frá
tíu löndum taka þátt í stærstu
kórahátíð sem haldin hefur
verið á Íslandi en hún nær
hámarki á menningarnótt.
Sjötta norræna baltneska kórahátíðin hófst á þriðjudag en hún er
haldin hér á landi í fyrsta skipti.
Þátttökulöndin hafa hingað til
verið átta en að þessu sinni var
kórum frá Færeyjum og Grænlandi boðið að vera með. „Hér
eru því 67 kórar frá tíu löndum,“
segir Margrét Bóasdóttir, framkvæmdastjóri hátíðarinnar og
kórstjóri Kvennakórs Háskóla Íslands.
Flytjendur á hátíðinni eru átján
hundruð talsins, þrettán hundruð
koma að utan en fimm hundruð
frá Íslandi. Margrét er sérstaklega stolt af þátttökunni á Íslandi
en sautján íslenskir kórar koma
fram. Þeirra á meðal eru Hamra-

hlíðarkórinn, Óperukórinn, Mótettukórinn og Kammerkór Norðurlands svo dæmi séu nefnd.
Margrét segir markmið hátíðarinnar að tengja saman fólk í söng
en undirtitill hátíðarinnar er „United Voices“ eða sameinaðar raddir. „Framkvæmdin er á þá leið að
öll löndin flytja eigin dagskrá en
auk þess leggja þau til þekkta kórstjóra frá sínu landi sem vinna
með kórfólkinu. Kórarnir æfa lög
frá öllum þátttökulöndunum og
þurfa allir því að berjast við öll
tungumálin. Í ár verður kórunum
svo í fyrsta skipti skipt upp í fjórar
vinnusmiðjur og á lokatónleikunum verður hver smiðja
með
sérstaka dagskrá. Tónleikarnir enda svo á
því að allir kórarnir syngja
saman,“ segir
Margrét og á von
á tilkomumiklum söng
enda ekki oft sem átján

20% afsláttur
af Icelandica & Davidsson
í tilefni Menningarnætur

Rammagerðin ehft)BGOBSTUSUJtT»NJt101 Reykjavíktwww.rammagerdin.is

hundruð manns hefja upp raust
sína í einu.
Opnunartónleikar hátíðarinnar fóru fram í Laugardalshöll á
þriðjudag. Á miðvikudag sungu
kórarnir svo í kirkjum og tónleikasölum úti um allan bæ og það sama
gildir á föstudag. Á menningarnótt verða þeir á hverju götuhorni
og enda á Arnarhóli klukkan hálf
sex. „Þar verða sungin tvö lög áður
en við höldum á lokatónleikana í
Laugardalshöll,“ segir Margrét.
Hún hefur eins og gefur að skilja
staðið í ströngu við skipulagningu hátíðarinnar en hún
segir kórafólk svo lífsglatt og skemmtilegt að
vinnan gefi henni meiri
orku en hún taki. „Þetta kostar hins vegar sitt en við fengum
myndarlegan styrk frá Norræna
menningarsjóðnum sem gerði
okkur þetta kleift.“ Nánari upplýsingar um hátíðina er að finna
á choral.iii.is.
-ve
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Trillukarlar kenna að dorga
Hvað ungur nemur, gamall
temur, kallast heillandi viðburður á flotbryggjunni við
Ægisgarð á menningarnótt,
en þá kenna gamalreyndir sjómenn ungum Íslendingum að
dorga með heimatilbúnu færi.
„Ég sakna þess að sjá ekki fleiri
börn dorga við höfnina eins og
var hér áður fyrr og fékk þá hugmynd að sýna börnum nútímans að
þau þurfi ekki að eiga veiðistöng til
að fara niður á höfn og dorga eftir
fiski, heldur geti þau útbúið færi
sitt heima ef þau eiga spýtu, girni,
öngul og skrúfu til að halda uppi
sökku,“ segir Sædís Halldórsdóttir gullsmiður sem rekur vinnustofu
og gallerí í gömlu verbúðunum við
Reykjavíkurhöfn, þar sem gamlir
sjómenn koma við daglega áður en
þeir halda á grásleppuveiðar.
„Meðal fastagesta á hafnarbakkanum eru Guðmundur trillukarl á
Bæjarfellinu og Hörður silungabóndi á Þingvöllum, svo mér datt í
hug að fá svo gamalreynda sjómenn
til að sýna börnum hversu auðvelt og
gaman er að dorga við höfnina. Börn
eru svo mikið í sýndarveruleika í
dag, sem er synd þegar svo miklu
skemmtilegra er að koma hingað og
dorga,“ segir Sædís sem ólst upp í
Laugarnesi og eyddi bernskudögum
við dorg í Sundahöfn.
„Þá var dorg hluti af því að

Hörður silungabóndi og Guðmundur trillukarl kenna bræðrunum Ívari Nökkva
og Emil Sæ Birgissonum að dorga á litlu bryggjunni við smábátalægið neðan við
sægrænu verbúðirnar við Reykjavíkurhöfn, en þar geta áhugasamir krakkar lært að
dorga með heimatilbúnu færi á menningarnótt.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

skemmta sér sem krakki og enginn sem hafði áhyggjur af manni.
Ég held að börn geri sér enda vel
grein fyrir hættunni við hafið,
en óttist fólk um börn sín er leikur einn að fara með þeim niður á
höfn, enda ódýr og skemmtileg fjölskylduskemmtun,“ segir Sædís.
Björgunarvesti verða tiltæk fyrir
dorglærlinga sem skiptast á veiðarfærum sem Garðar Berg Guðjónsson í Sjóhattinum hefur útbúið.
„Guðmundur og Hörður eru vanir
menn í bransanum og vildu glaðir
kenna börnum til verka, enda mikil
rómantík við hafið, og víst að öll
börn hafa gaman af bátum,“ segir
Sædís sem reiknar síður með að afli

dagsins endi sem kvöldmatur fjölskyldunnar, þótt aldrei sé að vita.
„Í æsku skárum við aflann oftast niður í beitu, en við höfnina má
veiða þorsk, ufsa, markíl og kola.
Sum tileinka sér eflaust að veiða og
sleppa, eða þá taka með sér fiskinn
heim og sjóða ofan í köttinn,“ segir
hún sæl í gömlu verbúðinni.
„Hér er hlýlegt og gaman að vera,
og mikil sál í húsunum. Hafið veitir
mér innblástur þótt ekki sé ég enn
farin að bjóða veiðarfæri og öngla
úr skíragulli.“
Dorgkennslan hefst klukkan 13
og stendur til 14. Börn yngri en 11
ára þurfa að vera í fylgd ábyrgðarmanns.
- þlg

SMIÐJUSTÍG 6 - (Gamli Grand Rokk)

Opið alla daga frá kl: 15:00

Midvikudagur

Fimmtudagur

18
.ágúst
Kaylee Cole (USA)

19.ágúst

Lára
Poof Art (USA)

Frítt inn

500 kr. inn

Efri hæðin opnar kl. 21:00
tónleikar byrja stundvíslega kl. 22:00

Efri hæðin opnar kl. 21:00
tónleikar byrja stundvíslega kl. 22:00

Ice on Fire 2

Múgsefjun
Nóra
Nista (Canada)

Laugardagur

Föstudagur

20.ágúst

fram koma:

Endless Dark
Nevolution
1000 kr. inn
Nögl
Bróðir Svartúlfs
Morning After Youth
Reason to Believe
Nista (Canada)
Efri hæðin opnar kl. 21:00 /
tónleikar byrja stundvíslega kl. 21:15

Dj Biggi Maus
spilar á neðri hæð frá miðnætti

Menningarnótt

21.ágúst

Fríir tónleikar í porti

Tónleikar útvarpsstöðva
„Ingólfstorg er ekkert flennirými
sem er gott,“ segir Guðmundur
Kristinn Jónsson, betur þekktur sem Kiddi í Hjálmum. Hann
hefur verið að skipuleggja tónleika á Ingólfstorgi í samstarfi
við Bylgjuna og Hljóð X. „Á Ingólfstorgi kemst bara ákveðinn
fjöldi að og ég held að á menningarnótt sé auðvelt að fylla það
svæði. Þá myndast góð stemning.“
Tónleikum Bylgjunnar og
Hljóð X er skipt upp í tvo hluta.
Fyrri hlutinn stendur yfir milli
þrjú og fimm en seinni hlutinn
byrjar átta og stendur til ellefu.
„Að deginum til verður Moses
Hightower, atriði úr Buddy Holly
og SJS big band. Um kvöldið
kemur Prófessorinn og Memfismafían, KK, Hjaltalín, Mannakorn og Ellen Kristjáns og Hjálmar,“ upplýsir Kiddi sem segist
ekki hafa valið tónlistarmennina

Kiddi í Hjálmum segist ekki hafa valið
hljómsveitir á tónleika Bylgjunnar og
Ólafur Páll Gunnarsson segir dagskrána
Hljóð X vegna þess að þær væru spilaðar meðal annars fjölskylduvæna.
á Bylgjunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

● VINSÆLT HEIMBOÐ LISTAGYÐJUNNAR „Menningarnótt
vekur alltaf mikla tilhlökkun hjá okkur í fjölskyldunni og barnabörnin
yrðu móðguð til áramóta ef ég leyfði þeim ekki að vinna á þessum degi,“
segir hláturmild Elínbjört Jónsdóttir, einn eigenda Gallerís Foldar sem
hefur verið með vinsælustu viðkomustöðum menningarnæturgesta frá
upphafi.
„Hingað hafa mest
komið tíu þúsund manns
á einum degi og alltaf
verið mjög ánægjulegt
og gengið vel fyrir sig.
Sýningarrými okkar er
stórt, sem og portið fyrir
aftan, og nóg pláss fyrir
alla,“ segir Elínbjört og
tekur fram að heimsókn í
Gallerí Fold sé spennandi
á menningarnótt.
„Nú verða þrjár sýningar í gangi; Hjalti Parelius Finnsson opnar sýningu sína Ísland í dag með
ádeiluverkum sem koma verulega á óvart, eldgosasýningin, sú heitasta í
bænum, verður áfram uppi og Bragi Guðlaugsson dúklagningameistari
og einn stærsti málverkasafnari landsins sýnir verk tengd sjónum úr safni
sínu, sem hann kallar Sjávarsýn,“ segir Elínborg og af nógu öðru er að
taka, bæði fyrir börn og fullorðna.
„Við verðum með ratleik fyrir fjölskylduna, píanóleik og nafnaleik á
listaverk Soffíu Sæmundsdóttur, ásamt listahappdrætti sem dregið verður út á hálftíma fresti allan daginn, en verðlaun eru afhent á staðnum;
forláta listaverk og listaverkabækur.“
Gallerí Fold er á Rauðarárstíg 14. Þar verður opið frá klukkan 13 til 22.

fram koma:

14:00 - Fox Train Safari
15:00 - Big band Svansins
16:00 - Moses Hightower
17:00 - á eftir að koma í ljós
18:00 - Pollapönk
19:00 - á eftir að koma í ljós
20:00 - Sing for me Sandra

Dj Benson is Fantastic
spilar á neðri hæð frá miðnætti

vegna þess að þeir væru spilaðir
á Bylgjunni.
Ólafur Páll Gunnarsson tónlistarstjóri Rásar tvö segir allar
hljómsveitir spilaðar á Rás tvö.
„Allar í heiminum. Nú höfum
við lagt mikinn metnað í að setja
saman skemmtilega og fjölbreytta dagskrá,“ segir Ólafur
Páll sem skipuleggur tónaflóð
Rásar 2 sem fer fram á Arnarhóli
frá klukkan hálf níu til ellefu.
„Við byrjum á Pollapönki sem
fólk á öllum aldri hefur gaman
að. Svo kemur vinsælasta hljómsveit landsins, Dikta,“ segir Ólafur Páll og heldur áfram: „Þá
er Grafík sem ekki hefur verið
starfandi heldur spilað af og til
á undanförnum árum þegar eitthvað mikið hefur staðið til. Næst
kemur herra Gunnar Þórðarson
sem hefur sett saman nýja, stóra
hljómsveit og ætlar að renna í
gegnum ferilinn.“
- mmf

- þlg

● EYJAFJALLAJÖK-

ULL
Höfundar bókarinnar Eyjafjallajökull, Ari Trausti Guðmundsson jarðeðlisfræðingur og Ragnar Th. Sigurðsson ljósmyndari, fjalla
um gosið og sýna myndir í
Cinema No2 að Geirsgötu
7b klukkan 14. Í kjölfarið
verður sýnd stutt, ljóðræn
mynd um gosið í Eyjafjallajökli, The Eruption eftir
Valdimar Leifsson kvikmyndagerðarmann.

menningarnótt ● fréttablaðið ● 19

FIMMTUDAGUR 19. ÁGÚST 2010

Komist nær sólinni á Austurvelli
Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness og
Stjörnufræðivefurinn bjóða gestum og
gangandi að skoða sólina með sérstökum
sólarsjónaukum á menningarnótt, en sjónaukarnir sýna vel virk svæði sólarinnar og
fleiri fyrirbæri sem sýna glöggt hve breytileg þessi nálægasta sólarstjarna er.
„Við verðum fyrir framan styttuna af
Jóni Sigurðssyni á Austurvelli frá klukkan
13 til 17 ef veður leyfir, en nauðsynlegt er
að sjáist til sólar svo hægt sé að skoða hana
með sólarsjónauka,“ segir Sverrir Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur og stjörnuá-

hugamaður, um viðburðinn sem vafalaust er
með þeim forvitnilegri á dagskrá dagsins.
„Sólin er ofurbjört og við ráðum öllum
frá því að horfa beint í hana. Það er stórhættulegt sjóninni að skoða hana í gegnum öðruvísi sjónauka en sólarsjónauka, en
í þeim eru síur sem hleypa einum tíuþúsundasta eða einum hundraðþúsundasta ljóss
í gegn. Þeir sem vilja skoða sólina nánar
skulu því bara drífa sig til okkar,“ segir
Sverrir og staðfestir að hreint magnað sé að
komast nær sólinni.“
- þlg

Sverrir Guðmundsson jarðeðlisfræðingur í jarðlægu
návígi við sólina á Austurvelli.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ása Hauksdóttir segir að Austurstrætið
verði skreytt fyrir utan Hitt húsið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fjölbreytt hjá
Hinu húsinu
„Við erum með heljarmikla dagskrá frá klukkan tvö til fimm þar
sem allir listhópar Hins hússins frá sumrinu munu troða upp,“
segir Ása Hauksdóttir, deildarstjóri menningarmála hjá Hinu
húsinu.
Ása segir dagskrána mjög fjölbreytta. „Við munum skreyta götuna fyrir utan Hitt húsið í Austurstrætinu og svo verður bara hvert
atriðið á fætur öðru. Tónlist, dans,
ljóð og götuleikur. Við getum sagt
að þetta verði bara brot af því
besta frá sumrinu,“ segir Ása og
bætir við að ef veður verður slæmt
verði hægt að fara inn í Hitt húsið.

MENNINGARNÓTT ALLA HELGINA
það er 25% afsláttur í tilefni menningarnætur Reykjavíkurborgar

anton&bergur

- mmf

Dagskráin í
símann
Hægt er að hlaða niður dagskrá
menningarnætur í farsímann sinn
á örskotsstundu og hugbúnaðurinn kostar að hámarki 10 krónur fyrir Íslendinga að sögn Ernis
Erlingssonar hjá fyrirtækinu Ýmir
Mobile. En hvernig ber fólk sig að?
„Auðveldast er að slá inn get.mobileguide.is og sækja dagskrána í
gegnum hugbúnaðinn með því að
smella á Sækja hnappinn í aðalvalmynd Mobileguide,“ lýsir hann.
Ernir segir hugbúnaðinn ganga í
flestar algengustu símategundir
eins og iPhone, Nokia og Ericson.
„Sé fólk með GPS-stuðning í farsímunum getur það líka séð hversu
langt er í næsta viðburð, lesið leiðarlýsingu og séð kort. Þetta er
gagnvirkt og nútímalegt.“
Hann segir ekki hægt að slá inn
leitarorð á símann. Hins vegar sé
hægt að skipta dagskránni eftir
flokkum, tíma og staðsetningu og
tekur dæmi um það síðastnefnda.
„Ef þú ert stödd á Kjarvalsstöðum
getur þú flett í gegnum alla viðburði sem eru þar. Í betri símtækjunum er líka hægt að vera búinn
að for velja
dagskrá
áður en
haldið
er
af
stað.
Þetta er
umhverfisvænt
og fólk er
alltaf með
nýjustu
upplýsingarnar.“
- gun

Dagana 20. – 22. ágúst veitum við 25% afslátt af öllum Blue Lagoon húðvörum
í verslun okkar að Laugavegi 15. Komdu við og kynntu þér íslenskar gæðavörur.
Opnunartími í Blue Lagoon Verslun Laugavegi 15
Föstudagur 10:00-18:00 Laugardagur 10:00-18:00 Sunnudagur 13:00-17:00
www.bluelagoon.is
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Tími

Viðburðir

Staður

11:00 – 23:00
13:00 – 14:00
13:00 – 15:00
13:00 og fram eftir degi
14:00 og 20:00
14:00 – 16:00
15:00 – 15:30
15:30
15:30 og fram eftir degi
16:00 – 18:00
17:00
17:00 – 23:00

Listamenn með allt í kross, Sædís, Dýrﬁnna, Hansína, Helena, Elva og Birgir.
Börnin læra að dorga við Gömlu höfnina í fylgd forráðamanna undir leiðsögn Guðmundar og Harðar.
Ingibjörg Klemenz, leirlistakona sýnir rennsli á bollum og Lilja Braga myndlistakona málar með börnum.
Böðvar Gunnarsson eldsmiður verður á staðnum og hamrar heitt járnið.
Gosið í Eyjafjallajökli – frítt. Ari Trausti og Ragnar Th. fjalla um gosið.
Elva Hreiðarsdóttir grafík listakona sýnir þrykk vinnslu með afurðum úr haﬁnu.
Gallerí Dunga, Sjóhatturinn, Sædís gullsmiðja og Víkingloft verða með tískusýningu.
Hver var Jónas? Leikin heimildamynd um Jónas Hallgrímsson. Frítt.
Haraldur Davíðsson og Héðinn Björnsson slá blues og jazz á ljúfa strengi.
Hönnuðirnir Ásdís Ámundadóttir og Svava Grímsdóttir verða á staðnum og kynna hönnun sína.
Jóhann Friðgeir Valdimarsson, tenór, tekur lagið ásamt undirleikaranum Jónasi Þóri.
Fríar sýnigar Cinema No2: 17:00 Gosið í Eyjafjallajökli og Þórsmörk í skjóli jökla. 18:00 Þingvallavatn.
19:00 Chukotka – á hjara veraldar; land Romans Abramovich. 20:00 Gosið í Eyjafjallajökli.
21:30 Frosin Paradís. Kajakferð við strendur Grænlands. 22:30 og 22:45 Gosið í Eyjafjallajökli.

Sædís gullsmiðja
Fyrir framan grænu verbúðirnar
Gallerí Dunga
Vikingloft
Cinema No2
Sædís gullsmiðja
Við Gömlu bryggjuna
Cinema No2
Vikingloft
Gallerí Dunga
Sædís gullsmiðja

18:00
22:30
22:20

Dj Andrés þeytir skífurnar.

Sushi smiðjan

Flugeldasigling 1500kr.
Frí Flugeldasigling, fyrstir koma, fyrstir fá!

Elding
Pufﬁn Express

Allan daginn
Piri Piri
Höfnin
Café Haiti
Elding
Sægreiﬁnn
Icelandic Fish & Chips
Sjóhatturinn
Lundavespur
Pufﬁn Express

Hoppukastali fyrir börnin og fjölskyldutilboð - frítt fyrir börn yngri en 10 ára.
“Íslenskur menningararfur” í mat og drykk. Tilboð í hádeginu og þriggja rétta matseðill um kvöldið. Kjötsúpa og kræklingur.
á útisvæði. Lifandi tónlist og fjör allan daginn.
Kafﬁ og pönnukaka kr. 400, Kakó og pönnukaka kr. 500, Arabískt kafﬁ kr. 300.
Frítt í Hvalasetur Eldingar kl. 9.00-22.30 Tilboð á kafﬁveitingum og á bar. Litablöð fyrir börnin, sýningarrými í lest.
Veitingahús og ﬁskbúð. Harmonikkuleikur,Þorvaldur Jónsson spilar frá kl 13.00.
Humarsúpan hennar mömmu.
Úrval minjagripa, lopavörur og alþýðulist.
10% afsláttur af vespuleigu.
2 fyrir 1 í hvalaskoðun alla helgina. Ferðir kl 10, 14 og 17.
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Sendibílar

Húsbílar
á
Skoðaðu úrvalið af notuðum bílum

www.bernhard.is/notadir
Grár Opel Zafira til sölu árg 2000 390þ
GPS GARMIN NAVIGATION m/ íslandskorti og evrópukorti. Einnig þráðlaus
bakkmyndavél, bluetooth og radarvari
með laser. Verð aðeins 65 þúsund.

EINN EIGANDI

FORD F 250 CREW CAB KING RANCH
6.0 Árgerð 2003, ekinn aðeins 43 Þ.km
DÍSEL, NÝ DEKK, SJÁLFSKIPTUR. Verð
2.890.000. Rnr.243331..Sjá fleiri myndir
á www.bilalif.is

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum

Nýja

Til sölu húsbíll. Fiat Ducato slim 2.
Margir fylgihlutir. Uppl. í s. 557 8969.

Fellihýsi
Coleman Redwood 01‘ 9ft, sólarsella
fortjald, wc, og fl. 800þús. s:615 0496.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

Leigð‘ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
HSE. Árgerð 2006, ekinn 72 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð tilboð
4.500.000. skiptiverð 5.890.000.
Rnr.203093

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Til sölu Golf 2004, 5 dyra, 1600, ek.
80.000. Mjög góðu standi, lítur vel út.
V.1100 þús. Til greinu kemur að taka
fellihýsi uppí. Uppl. í síma 899 4501.

TOYOTA YARIS. Árgerð 2005, ekinn
105 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
1.090.000. Rnr.203160

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík
Sími: 517 0000
www.planid.is

Verð kr. 960.000

WWWTOYOTAAKUREYRIIS
MAZDA
3 SPORT 2.0i
Nýskráður 8/2005, ekinn 67 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.990.000

TOYOTA LAND CRUISER
120 GX.
5/2007, 71þ.km,sjálfskiptur,ﬁl
mur,dráttarkrókur.
Verð 5.980.000. Ath skipti
ódýrari.Rnr.120876

TOYOTA LAND CRUISER 120
VX. 7/2007, 74
þ.km,Sjálfskiptur,spólvörn,sk
riðvörn,8manna,dráttarkróku
r,dökkt leður. Verð 6.880.000.
Ath skipti ódýrari. Rnr.120860

Galloper árg.‘99 Diesel Turbo. Sjálfsk.
Ek. 192 Þ. Nýskoðaður 2011, 7 manna.
Verð 370 þ. Uppl. S. 659 3459.
Benz 400SE árg 91 ssk. ek. 313þ Bíll
í góðu standi, nýskoðaður og mikið
endurnýjaður. Ásett 890þús. Uppl. 698
5023.

Toyota Avensis,‘02 ek‘89þ.1800,bsk.
V.1170 þúsund.Ný sk‘ 03/11. Uppl í
s.690 8793.

500-999 þús.

Golf Mk4 R32 kitt,xeon,króm felgur
2Kraftpúst neon blár 1.6 árg 01 verð:
900.000 sími 662 0510.

Bens 280 SL árg 1976 ekinn 173Þús.
Tilboð 1100 þús. S; 898 2811.

Bílar óskast

FORD
FOCUS TREND STATION
Nýskráður 1/2003, ekinn 88 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Verð kr. 990.000

TOYOTA HILUX D/C SR 3.0
35”. 2/2008, 60 þ.km,dísel,
Sjálfskiptur,pallhús,heitklæðn
ing,húddhlíf. Verð 5.750.000.
Ath skipti ódýrari. Rnr.120916

TOYOTA RAV4 4WD VVT-I 2.0.
6/2003, 118
þ.km, Sjálfskiptur,krókur,
ﬁlmur, húddhlíf, húddmerki.
Verð 1.790.000. Ath skipti
ódýrari. Rnr.120552

VW Passat 1.6 árg.2001 til sölu.
N.skoðun 2011.Keyrður 118.km.
Verð:650 þ. s: 897 2466 eða vignirr@
gmail.com
Toyota avensis ‚99 ekinn 224þ til sölu
í góðu ástandi upplýsingar í síma
8671391

TOYOTA
RAV-4 GX
Nýskráður 2/2006, ekinn 77 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.650.000

TOYOTA COROLLA VERSO
1.8 7 MANNA. 12/2007, 51
þ.km,5gírar,vindskeið,álfelgur
,hliðarlistar,ﬁlmur.
TOYOTA YARIS TERRA
Verð 2.890.000. Ath skipti
1.0. 5/2007, 58 þ.km,5
ódýrari. Rnr.120828
gírar,álfelgur. Verð 1.600.000.
Ath skipti ódýrari. Rnr.120931

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

Vantar ódýran bíl. Má þarfnast lagfæringar.á 20 -120 þús. uppl. sími 866
5052.

Verð kr. 7.490.000

Óska eftir að kaupa notaða Toyota
Corollu undir 500 þús. Er í hveragerði.
S. 587 0360 & 895 9286.

TOYOTA YARIS TERRA Árgerð 2006.
Ekinn 61 þ.km Verð kr. 1.430.000

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

C2 SX 1.4i
Nýskráður 12/2003, ekinn 64 þ.km,
bensín, 5 gírar.

VW Caddy ek. 110 þús. sk. 08/‘11. Bíll í
flottu standi. V. 220 þús. S. 777 9543.

Bílar til sölu

Verð kr. 2.390.000

CITROEN

0-250 þús.

250-499 þús.

ESCAPE XLT SPORT
Nýskráður 7/2005, ekinn 56 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Til sölu 9 feta Viking fellihýsi árg. ‚98
m. fortjaldi og gashitara. Mjög vel með
farinn. V. 550 þús. S. 892 1993.

Bílaútsölur framleiðenda í USA. Nú
færðu nýjan eða nýlegan bíl á lækkuðu
verði. Fáðu verðtilboð á netinu eða
símleiðis. Eigum einnig heimkomna
sýningarbíla með allt að 3ja milljón
króna afslætti. Útvegum á betri verðum
fólksbíla, jeppa og pallbíla frá Toyota,
Ford, Dodge og öðrum helstu framleiðendum. Hundruð ánægðra viðskiptavina. www.islandus.com - Sími
5522000
Cadillac Escalade AWD, árg. 2008, ek.
38þús.km, 404hö, sjálfskiptur, DVD &
playstation,sumar & vetrar dekk, LÍTUR
ÚT SEM NÝR og með öllum aukahlutum!, Ásett verð 8990þús.kr! er á
staðnum,

FORD

Bráðvantar bíl á 200 - 270þ.kr. verður
að vera í góðu standi skoða allt uppl í
s: 823 5438 / 587 5438.
Ford Mondeo 1,8. Árg. ‚03. Ek. 110þ
km. 5gíra + vetrardekk. Uppl. í S. 616
2597

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl.
s. 615 1810

TOYOTA COROLLA S/D
TERRA 1.4. 5/2007, 51 þ.km,5
PEUGEOT 407 SW/ST-3.0 V6.
gírar,16” álfelgur.
8/2005, 57 þ.km, Sjálfskiptur,
Verð 1.980.000. Ath skipti
glerþak,skipti ódýrari.
ódýrari. Rnr.120858
Verð 2.090.000. Ath skipti
ódýrari. Rnr.120940

HONDA
CR-V ELEGANCE
Nýskráður 3/2007, ekinn 49 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.590.000

Vill kaupa bíl á ca. 30-150 þús. Má
þarfnast viðgerðar. S. 896 6744.
Óska eftir Mitsubishi L300 , bsk, má
þarfnast viðgerðar. V. 50 þ. eða meira
Uppl. í s. 663 4838.

Jeppar

SUBARU FORESTER PLUS
2.0. 12/2006, 55 þ.km,
Sjálfskiptur,krókur.
Verð 2.790.000. Ath skipti
ódýrari. Rnr.115351

SUZUKI LIANA 4WD 1.6.

11/2006, 34 þ.km, 5 gírar.
Verð 1.680.000. Ath skipti
ódýrari. Rnr.162478

Gerðu felgurnar eins og
nýjar!

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is
Sími 512 4460.

Nýskráður 1/2008, ekinn 18 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.750.000

Opið laugardaga

LEXUS RX400h Árgerð 2006, ekinn 45
þ.km, BENSÍN/hybdrit Eyðir „mjög“ litlu
Sjálfskiptur. Verð 6.800þ Rnr.151690
Óskum eftir bílum á söluskrá okkar,
laust pláss á plani www.hofdabilar.is

Ford econoline 44“ mikið breyttur 14
manna bíll Tilvalinn i túrista akstur,
hópferðaleyfi og guide kerfi. s: 840
4151.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

86fm 3herb íbúð fæst til leigu í breiðholti, húsgögn fylgja (nema sófi) .
120.000 á mán innifalið í verði er
húsfélag og orkuveita. Sér inngangur.
áhugasamir hafi samband í erlasolrun@gmail.com

VINTAGE TRL Bílavagn Árg 2007 9+2.50
Got staðgreiðstllu verð Sími 5652500.893-6321/bilasalan.is

HONDA
CIVIC SPORT 1.8i

milli kl. 11:00 og 16:00
RENAULT MEGANE II SPORT
TOURER 1.6. 11/2006, 22
þ.km,Sjálfskiptur.
Verð 1.890.000. Ath skipti
ódýrari. Rnr.161874

BMW X5 3.0D. 8/2007, 43 þ.km,
DÍSEL, Sjálfskiptur,leður,drátt

arkrókur. Verð 6.990.000. Ath
skipti ódýrari. Rnr.120921

Bílakjarnanum t Eirhöfða 11
Sími 551 7171 t www.bernhard.is
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Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratugareynsla.
S. 867 7753.

Varahlutir í Vitara árg ‚97. MMC Space
Wagon ‚97, Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00,
Hatcback ‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94,
Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97. Impreza
‚99. Legacy ‚96. Almera ‚98. Carina ‚97,
Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra Wagon
‚97, Civic ‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til
niðurrifs. S. 896 8568.

Hjólhýsi

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum.
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
699 6069 og 663 5315.

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Stífluþjónusta

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki
Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai
Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06.
Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08.
VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05.
Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06.
Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum
bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893
2284. www.carparts.is

Sérhæfum okkur í sölu á
Ferðavögnum.

Óskum eftir öllum gerðum af húsbílum,
hjólhýsum, fellihýsum og tjaldvögnum
á söluskrá. Mikil eftirspurn og góð sala.
Stórt útipláss. Einnig til leigu hjólhýsi.
ferdavagnamarkadur.is Höfðabakki 9,
S: 445 3367.

Bílaþjónusta
Vinnuvélar

Bókhald

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

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

Búslóðaflutningar

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Kangoo
& Skoda Oktavia ‚02. Viðgerðir.
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska
og skálar. Kaupi bíla. Óska eftir trampólíni. Uppl. í s. 892 7852.

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

Tölvur

Partahúsið - S. 555 6666

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206.
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20
Hafnarfirði.

Á lager gæða gúmmíbelti frá Linser
(heilspunnin). Einnig stálbelti, rúllur og
hjól. IMPEX.is S 5345300

Húsaviðhald

partabílar.is 770-6400

Hinar þekktu Tsurumi dælur í úrvali
á lager. Skolpdælur Iðnaðardælur
Verktakadælur IMPEX.is S. 534 5300.

Varahlutir

Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos
98-03, dodge carvan 97, dodge neon
01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep
grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80,
terrano 00, peugot 306 98, kangoo 9901, twingo 99, felisa 99, swift 05-09,
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00,
primera 99. Kaupum bíla í niðurrif.

Viðgerðir

Lyftarar

Bílapartasala

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

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

Nudd
Nudd í boði S:844-0253

Reiðhjóla, Sláttuvéla
Smávélaviðgerðir.
Hröð og ódýr þjónusta.

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

Hjólbarðar

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

4 stk. 175/70 13“ á Golf álfelgum á 20
þ. 2 stk. 195/65 15“ á álf. á 10 þ. 2 stk.
195/65 16“ á 10 þ.4.stk ný dekk 5.30
12‘‘ á 5gata felgum á 25þ. 4 stk. 225/75
16“ á 25 þ. Uppl. í s. 896 8568.

Gott nudd - good massage. S. 857
0850 & 844 0329.
ONLY 2 DAYS.TANTRIC ,LUXURY
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME.
869 8602.

Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf
S:517-2010 Smiðjuvegi 11
Þarftu að láta gera við tjaldvagninn,
fellihýsið,hjólhýsið eða húsbílinn eftir
sumarið? Við getum hugsanlega hjálpað. Hagverk bifreiðasmiðja Bæjarflöt 2
S: 587 4760.

Hreingerningar

Spádómar

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

Bátar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn.

Glans-Þrif

Hreingerningar
Flutningarþrif
Fyrirtækjaþrif Heimilisþrif S. 659 6118

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif regluleg ræsting sameigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

Garðyrkja
TRJÁKLIPPINGAR

Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkjufræðingur s 848 9600
SÓLPALLAR, skjólveggir, öll almenn
smiða og garðvinna, vanir menn og
góð verð. Brynjar s: 862 8621.

VW, Skoda, Audi,
varahlutir og viðgerðir
S: 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum
okkur einnig í viðgerðum á sömu tegundum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Trjáklippingar

Trjáfellingar og öll almenn garðavinna.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s.
848 1723.
Garðaumsjón: Vanti þig slátt, úðun
eða aðra þjónustu í garðinum er
ég tilbúinn uppl: 698 1215 Halldór
Garðyrkjumaður.

N & V Verktakar ehf

Flísar - parket - mála - múrarar - smiðir setjum upp eldhúsinnréttingar og
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl.
í s. 661 3149.
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir.
S. 899 3011.
Öflugur byggingarmeistari með mikla
reynslu í faginu vill bæta við sig verkefnum. Er í samstafi við aðra meistara.
Meðlimur í Meistarafélagi byggingarmanna til margar ára. S. 862 1546

661 3839 - Símaspá

Tímapantanir frá kl. 16.00. Alla daga.
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.
Símaspá og ræð einnig drauma. Ekkert
mínútugjald. Tímapantanir í S. 891
8727, Stella.
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Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407

25% afsláttur

af viðarolíu og viðarvörn
Meðan byrgðir endast

leigu

www.cargobilar.is

"¥,!6%2+34¨)
!5¨5.3

eigu

3ENDIBÅLAR TIL LEIGU

&/33!,%9.)  o '2!&!26/')
777")&2%)$!6%2+34!%$))3

obilar.is

¶Ò LEIGIR HANN

Smiðjuvegi 11• S. 5641212

TOYOTA ÞJÓNUSTA

!,,!2 !,-%..!2
"¥,!6)¨'%2¨)2

3  

+REFST EKKI MEIRIPRËFS RÁTTINDA
Krefst ekki meiraprófs réttinda

Smurþjónusta og smáviðgerðir
.ETFANG WWWFJARDARBOLSTRUNIS
3ÅMI  

HPI Trophy Truggy 4,6
Öﬂugur fjarstýrður
bensíntrukkur,
verð 69.845,-.

"ÅLAÖJËNUSTAN "ILAÈI "ÅLLINN
 KJALLARA o 
o 3 
o 'SMo 

%25- 6AGNHÎFÈA
&,544  3+«'!2(,¥¨
 26+
 26+
o 3 
 
'3-
 

"REMSUVIÈGERÈIR o "ËN OG ÖVOTTUR o "REMSUKLOSSAR o MÎSSUN
o 3PINDILKÒLUR o 3TÕRISENDA o 2AFGEYMA o ALLAR PERUR
"JËÈUM EINNIG UPP ¹ AÈSTÎÈU FYRIR ÖIG TIL AÈ GERA VIÈ SJ¹LFUR
«$µ2 /' '«¨ ¶*«.534!

Nethyl 2, Sími: 587 0600, www.tomstundahusid.is

Dalvegi 16a • 201 Kópavogi • Sími 554 3430

/0 )¨ & 2       !,, ! $!'!

"2%-356)¨'%2¨)2
"2%-35+,/33!2
30).$),+²,52
!,,!2 0%252

(*«,"!2¨!¶*«.534!
2!&'%9-!¶*«.534!
/,¥3 3-5234®¨
"«. /' ¶6/4452

SMUR BËN OG DEKKJAÖJËNUSTA
S¾TÒNI  o SÅMI  

Glæsilegur undirfatnaður frá

Vanity Fair og Lauma.
Haldari 6.990 kr.
Buxur 2.990 kr.

6ÎRUBÅLAR OG VINNUVÁLAR ÎLL ALMENN JARVINNA
TRAILERAKSTUR OG GRÎFUVINNA

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

+2!&4,).$ %(& 3 

®&,5')2 2!&()4!2!2

 p  KW FYRIR VERÎNDINA
SVALIRNAR SUMARHÒSIÈ OÚ 5MBREYTIR  ORKUNAR Å HITA
 SEK AÈ FULL HITNA  ¹RA ¹BYRGÈ &¹ST MEÈ FJARSTÕRINGU OG
¹ STANDI

3 M I È J U V E G I      +Ë P A V O G I  3       
WWWSKELINEHF SKELINEHF SKELINEHFIS

'ZSJS

&GUJS

&35Á")6(4"6."

Ber 195 kg hjól.
Þú keyrir hjólið upp á grindina.

Nú 39.000 þ.
Verð sem sést ekki aftur,
fullt verð 69.000 þ.

Síðumúla 34 • 567 1040

(LEÈSLUGRJËT OG GARÈAMOLD
4IL SÎLU


t#:((+"7*)Á4*
t&/%63#:((+"",*
t#:((+"7*"/%%:3* t#:((+",7*45*«",*
t#:((+")«)Á4*
t45,,"450'6/"

Mótorhjólaburðargrind úr áli.

o (OLTAGRJËT OG SPRENGIGRJËT Å HLEÈSLUR TIL Å ÕMSUM
ST¾RÈARÚOKKUM
o 3ÁRUNNIN GARÈAMOLD Å BEÈ OG UNDIR TORF

3 
3 




-!2+¥352
&R¹B¾R LAUSN TIL AÈ AUKA SKJËL FYRIR
REGNI OG VINDI (ENTUGT ¹ SVALIRNAR
VERÎNDINA OG FYRIR VEITINGARSTAÈI
3ÁR MERKJUM EINNNIG OG SÁRÒTBÒUM
FYRIR FYRIRT¾KI
3 M I È J U V E G I      +Ë P A V O G I  3       
WWWSKELINEHF SKELINEHF SKELINEHFIS
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Rafvirkjun

Hljóðfæri
Til sölu góður Saxafónn og Klarinett.
Uppl. í s. 869 3394.

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

Verslun

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 30 ár. Kaupauki
með öllum pöntunum í ágúst. Edda
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

Ísbúð Vesturbæjar Hagamel 67 óskar
eftir duglegu fólki til starfa. Dag, kvöld
og helgarvaktir í boði. Uppl í s: 899
5504 eða 896 4394.

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

Nudd
NUDD - Tilboð - NUDD
Nudd kr. 3500,-

Önnur þjónusta

Atvinna í boði

Laxa- og silungamaðkar til sölu.
Laxamaðkur 35 kr. Silungamaðkar 25
kr. Uppl. í síma 557 4559 & 893 4659.

Húsnæði í boði

Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr.
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, veitingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf.
Ekkert sex nudd. No sex massage. Uppl.
- pantanir s. 823 8280. JB Heilsulind
Skúlagötu 40. Opið 12-18 mán-lau.
upprunalega nudd í tveimur eða fjórum höndum á allan líkamann good
massage 693 75 97

Gróðurhús Rýmingarsala

Lagerútsala - 50% afsláttur af baðog hreinlætistækjum. Vatnsvirkinn Smiðjuvegi 5 - www.vatnsvirkinn.is

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir
og óléttubekkir til sölu. Uppl. í síma
8916447

SPA - DREAM OASIS
Fáðu kort og nudd frítt.

Skalli Vesturlandsvegi

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb,
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 5676666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

Gróðurhús 180x180cm 3,6fm M/hertu
gleri 175 þ.
Gróðurhús 190x320cm 6,1fm M/gleri
200þ. Gróðurhús 190x320cm 6,1fm
M/Hertu gleri 230þ.
Gróðurhús 250c380cm 9,8fm M/
Hertu gleri 300þ.
KLIF ehf S:552-3300

Partýbúðin óskar að ráða verslunarstjóra (100%) og starfsmenn til
afgreiðslustarfa (80%). Vinnutími
til 18:30 virka daga og aðra hverja
helgi. Sanngjörn laun. Upplýsingar
ekki veittar á staðnum.
Sendið fyrirspurnir og umsóknir
á partybudin@partybudin.is fyrir
n.k. laugardag.

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði leitar að
hressu og duglegu starfsfólki til starfa
í fullt starf og hlutastarf. Aðeins reglusamt og samviskusamt fólk kemur til
greina. Vinna sem hentar vel með
skóla. Umsóknareyðublöð á staðnum.

Whole body massage 841 8529.
GLÆSILEGAR KERRUR til sölu í helstu
barnabúðum Baby Sam Móðurást
Varðan og Hagkaup þær eru mjög léttar 8 kg álstell og falla mjög vel saman
til í 3 litum

Skemmtileg störf í
skemmtilegri verslun!

Starfsfólk óskast í fullt starf.
Einnig óskast starfsfólk í kvöld
og helgarvinnu.
Upplýsingar á staðnum.

Kennsla

Sjóstöng, Sjóstöng.

Bjóðum uppá sjóstangveiði frá
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:8920099.

Til sölu
Æfingatæki til sölu „KETLER“, tvær lyftingastangir 140 kg lóð. Einn lyftingabekkur, 4 handlóð. Heildarverð 80 þús.
S. 897 0563.

Óskast keypt
Hlöllabátar Spönginni
Grafarvogi auglysa eftir
vaktstjóra vinnutími 09-15

ÓSKUM EFTIR
ÞVOTTAVÉLUM

Fjarlægjum gömlu þvottavélina ókeypis. Borgum allt að 2.000 Kr. fyrir góðar
vélar. Vistvæn endurnýting.Óskum sérstaklega eftir STÓRUM (Amerískum)
þvottavélum og þurrkurum. S. 8475545

Atvinna

Harmonikukennsla hafin fyrir byrjendur
og lengra komna. Innritun í s. 690 7424
eftir hádegi.

KJÓLAR OG TUNICUR!! Full búð af
nýjum vörum. Emilía Bláu húsin
Faxafeni s: 588-9925 emilia.is

Heilsuvörur

(JALLASTEFNAN AUGLÕSIR EFTIR STARFSFËLKI TIL AÈ
VINNA VIÈ ATFERLISÖJ¹LFUN EINHVERFRA BARNA

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

Dýrahald
Schafer hvolpar til sölu. Ættbókarfærðir
frá HRFÍ, örmerktir og heilsufarsskoðaðir. Foreldrar myndaðir. Tilbúnir til
afhendingar. s. 777 6969.

2EYNSLA OG ÖEKKING ¹ GRUNDVALLARHUGTÎKUM OG
AÈFERÈUM ATFERLISÖJ¹LFUNAR ¾SKILEG EN EKKI
NAUÈSYNLEG 6INNAN FELUR Å SÁR ÖJ¹LFUN BARNA OG N¹IÈ
SAMSTARF VIÈ AÈRA ATFERLISÖJ¹LFA

Fyrir veiðimenn
Þverá í Borgarfirði

Sjóbirtingsveiði frá 11. sept. til 10. okt.
í neðri hluta Þverár. Veitt er eingöngu
á flugu og eru kaststangir bannaðar.
Einnig er skylt að sleppa öllum laxi aftur
í ánna. 3 stangir í boði á dag. Nánari
uppl. í s. 848 2304.

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
"ERGLIND "RYNJËLFSDËTTIR
S¹LFR¾ÈINGUR ¹ NETFANGINU
BERGLIND HJALLIIS EÈA Å
SÅMA  

Tilkynningar

5MSËKNARFRESTUR UM N¹M VIÈ
4ËNLISTARSKËLINN Å 2EYKJAVÅK RENNUR ÒT
M¹NUDAGINN  ¹GÒST
.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
TONOIS
OG ¹ SKRIFSTOFU SKËLANS Å SÅMA  

,EIKSKËLINN +RAKKABORG &LËAHREPPI
,EIKSKËLINN +RAKKABORG ËSKAR EFTIR LEIKSKËLAKENNURUM
TIL STARFA ,EIKSKËLINN ER STAÈSETTUR  KM AUSTUR AF
3ELFOSSI OG ER JA DEILDA
5M ER AÈ R¾ÈA TÅMABUNDNA R¹ÈNINGU Å 
DEILDARSTJËRASTÎÈU ¹ ELSTU DEILD LEIKSKËLANS OG 
LEIKSKËLAKENNARASTÎÈU SKILEGT ER AÈ UMS¾KJENDUR SÁU
LEIKSKËLAKENNARAR %F EKKI F¾ST FAGFËLK TIL STARFA MUNU
LEIÈBEINENDUR VERÈA R¹ÈNIR Å STÎÈURNAR TÅMABUNDIÈ
«SKAÈ ER EFTIR J¹KV¾ÈUM SKAPANDI OG METNAÈARFULLUM
EINSTAKLINGUM MEÈ GËÈA H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPT
UM 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA TILBÒINN TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å
AÈ VINNA AÈ UPPELDI OG MENNTUN BARNA ¹ LEIKSKËLAALDRI Å
N¹NU SAMSTARÙ VIÈ STJËRNENDUR

Styrkir
til verkefna sem hvetja til virkni fólks
Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um
verkefni sem hvetja til virkni fólks sem fær
fjárhagsaðstoð til framfærslu hjá Velferðarsviði.

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR +AREN 6IÈARSDËTTIR
LEIKSKËLASTJËRI Å SÅMA   EÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA
FYRIRSPURNIR ¹ KAREN ÚOAHREPPURIS

Til leigu fallegt 183fm parhús á
Álftanesi. Laust frá 1. sept. Uppl. í s.
899 1793 & 892 4806.

Húsnæði óskast
Erum mjög reglusamt og traust par
með tvö börn að leita að 4.herb íbúð,
raðhúsi eða einbýli í kóp, garðabæ eða
hfj. Stöndum alltaf í skilum og með
mjög góð meðmæli frá fyrrum leigusala. Alexandra 7718545
Reglusamt og reyklaust par á háskólaaldri óskar eftir 2 herbergja íbúð á
svæði 105 - 107 sem fyrst. Uppl. í síma
866-2757 Lilja og 690-6166 Sigurður.
Erum reglusamt par nýkomið heim úr
rnámi, leitum að 80-120 fm. íbúð á
höfuðborgarsvæðinu til leigu.
Óska eftir 4-5 herbergja íbúð í
Grafarvogi, helst í Rimahverfi. Uppl. í
síma 8238470
Tvær stelpur frá Egs á leið í skóla ó.e. 3
herb. íbúð á höfub.sv. Vala-8479210

Sumarbústaðir
Sumarbústaður til leigu á Laugarvatni.
S. 840 6260.

Okkur vantar gott
sölufólk í símasölu:

Okkur vantar íslenskumælandi fólk í
símasölu 09 - 17 mán.-fös. Góð laun
í boði fyrir duglegt fólk. Aldur 22+++
Uppl. í síma 869 0291 aðeins milli
12.00-15..00 á mán-fös. Ath. ekki verður tekið á móti atvinnuumsóknum á
öðrum tímum dagsins!
Óska eftir starfsmanni í söluturn í RVK
í dagvinnu/hlutastarf. 22 ára og eldri.
uppl.í síma 868 3406.
Óskum eftir fólki til úthringinga á kvöldin. tekjumöguleikar 100-300 þús á mánuði í aukavinnu, 25 ára og eldri. Uppl
gefur Gísli í 553 6688 eða gisli@tmi.is

Cafe Óliver

Óskar eftir að ráða yfirmann í eldhús.
Umsóknir í síma 821 8500, Arnar eða
arnar@cafeoliver.is (Góð íslenska skilyrði).

Aðstoðarmaður í
Blikksmiðju!

Aðstoðarmann vantar í blikksmiðju. Helst
smíðavanur. Uppl. í síma 896 5042.

Atvinnuhúsnæði

Veitingastaðurinn SPOT auglýsir eftir yfirkokki og kokki í fullt starf. Viðkomandi
þarf að hafa metnað, frumkvæði og
geta unnið sjálfstætt. Uppl. gefur Árni í
s: 896 1160 eða 544 4040.

Til leigu 207 m2 iðnaðar/lagerhúsnæði
með innkeyrsludyr við Smiðjuveg. S:
820 6030

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

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

Umsóknarfrestur er til 1. september 2010.

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

Nánari upplýsingar eru á vef Reykjavíkurborgar:
www.reykjavik.is/virkniverkefni

Zatrudnimy niepalaca kobiete na stanowisku pomocy w restauracji. Angielski i
islandzki komunikatywny. Tel. 845 6447.

Sumarhús í Borgarbyggð

Til leigu í Skorradal. 4-6manna sumarhús m/ heitum potti og veiði. V. 30þ.
vikan. Eignaland@gmail.com

Við úthlutun styrkjanna verður tekið mið af því að verkefnin
nýtist sem ﬂestum, þau séu fjölbreytt og leiði til aukinnar
virkni og velferðar þeirra sem fá fjárhagsaðstoð.

5MSËKNAFRESTUR ER TIL  SEPTEMBER 
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹ HEIMASÅÈU LEIKSKËLANS WWW
LEIKSKOLINNISKRAKKABORG UNDIR ÚIPANUM UM LEIKSKËLANN
p STARFSUMSËKNIR

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.

Starfið fellst í að, panta og hafa
umsjón með birgðum, sjá um
uppgjör, afgreiða þrífa og almenn
þjónusta. Umsækjendur þurfa
að vera skipulagðir, stundvísir,
jákvæðir Eiga gott með að vinna
með fólki á öllum aldri, Æskilegt
er að viðkomandi sé 25 ára eða
eldri og hafi reynslu af svipuðu
starfi, îslensku kunnâtta skilirði.
Nánari upplýsingar veitir Helgi í
síma 842-2800 Umsóknir sendist
á helgi@hlollabatar.is

Atvinna óskast
27 ára kk með meirapróf óskar eftir
kvöld og/eða helgar vinnu, s.6923234
Radek

Viðskiptatækifæri

www.buslodageymsla.is

Hefðir þú viljað eignast part af þeim
peningum sem urðu til þegar gsm
símarnir komu á markað? Ég get boðið
þér að taka þátt í sambærilegu og ekki
síðra viðskiptatækifæri. Hafðu samb.
8467260

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Atvinna/viðskipti: Einstaklega áhugavert viðskiptatækifæri tengt ferðaþjónustu, skemmti- og ævintýraferðir. Vanti
þig verkefni þá er þetta etv. fyrir þig
uppl. 772 0075.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S:
564-6500

Einkamál
PurpleRabbit.is

Sýndu þig og sjáðu aðra á djörfum
íslenzkum samskiptavef.
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Kynning á tilraunaverkefni
Hans Heiðar Tryggvason,
arkitekt og verkefnastjóri
hjá umhverfis- og samgöngusviði Reykjavíkurborgar,
mun kynna tímabundinn
hjólreiðastíg á Hverfisgötu
í klúbbhúsi Íslenska fjallahjólaklúbbsins að Brekkustíg 2 í kvöld klukkan níu.
Hjólreiðastígurinn opnar á
föstudag.
Umhverfis- og samgönguráð samþykkti á fundi sínum
í síðustu viku að setja upp
tímabundinn hjólreiðastíg
á Hverfisgötu. Markmiðið
með uppsetningu hjólreiðastígsins er að efla mannlíf
í miðborginni og hvetja til
hjólreiða. Haft er eftir Hans
Heiðari á heimasíðu Reykjavíkurborgar að tilraunin eigi
að vekja athygli á Hverfisgötu, möguleikum hennar
og sérstöðu og gera hjólreiðar að fullgildum samgöngumáta á þessari leið.
Tilraunin felst í því að 35
bílastæði við götuna verða

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Helga E. Guðmundsdóttir,
Flúðabakka 2, Blönduósi,

PAPA-JAZZ. Guðmundur Steingrímsson verður í Eden aldingarði á

laugardag.

Hveragerði
blómstrar
HJÓLAÐ SAMAN Markmiðið með

tilrauninni er að efla mannlíf í
miðborginni og hvetja til hjólreiða.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

helguð hjólreiðum og hefur
verkefnið verið kynnt fyrir
íbúum og þjónustuaðilum.
Verkefnið stendur frá
föstudeginum 20. ágúst og
út septembermánuð.
- mmf

Blómstrandi dagar, bæjarhátíð og fjölskylduhátíð í
Hveragerði byrjar í dag og
stendur fram á sunnudag.
Söguskilti um líf bæjarbúa
verður afhjúpað innan um
hverina í Hveragarðinum
klukkan 16 á morgun af Unni
Þormóðsdóttur, forseta bæjarstjórnar og Norðurlandamót í limbó er meðal atriða

á skemmtun sem Hljómlistarfélag Hveragerðis tileinkar Ómari Ragnarssyni í
Eden aldingarði klukkan 16
á laugardag. Klukkustund
síðar hefjast þar tónleikar
með Papa-Jazz. Guðmundur Steingrímsson og félagar spila dægurlög og djass.
Dagskráin er á síðunni www.
hveragerdi.is.

lést á Heilbrigðisstofnuninni á Blönduósi
laugardaginn 14. ágúst sl.
Útförin fer fram frá Blönduóskirkju
laugardaginn 21. ágúst nk. og hefst kl. 14.00.
Karl Helgason
Guðmundur Helgi Helgason
Friðþjófur Helgi Karlsson
Guðrún Ingibjörg Karlsdóttir
Hjalti Rafn Guðmundsson
Sigrún Nanna Karlsdóttir
Helga María Guðmundsdóttir
og langömmubörn.

Sigurborg Bragadóttir
Þórey Sæmundsdóttir
Ragnar Þórður Jónasson
Magnús Örn Úlfarsson
Davíð Helgason

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Valborg Bjarnadóttir
Brekkubyggð 27, Garðabæ,

Okkar ástkæra föðursystir,

Móðir mín, tengdamóðir, amma og
langamma,

Jóna Steinbergsdóttir

Guðrún Vilmundardóttir,

Hríseyjargötu 9, Akureyri,

áður til heimilis að Aragötu 11,

lést á heimili sínu aðfaranótt þriðjudagsins 17. ágúst.
Steinberg Ríkarðsson
Hildur Ríkarðsdóttir
Heimir Ríkarðsson
Reynir Ríkarðsson
og fjölskyldur.

andaðist á Droplaugarstöðum 15. ágúst. Hún verður
jarðsungin frá Dómkirkjunni föstudaginn 27. ágúst
kl. 15.00.

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 16. ágúst.
Útför hennar fer fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ
miðvikudaginn 25. ágúst kl. 13.00. Blóm og kransar
eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á líknardeild Landspítalans.
Bjarni Sigurðsson
Andri Sigurðsson
barnabörn.

María Rebekka Þórisdóttir
Þórey Gunnlaugsdóttir

Þorvaldur Gylfason og Anna Karitas Bjarnadóttir
Guðrún Vilmundardóttir
Baldur Hrafn Vilmundarson
Gylfi Þorsteinn Gunnlaugsson
Eyja Sigríður Gunnlaugsdóttir.

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

Ólafur Stefánsson
iðnverkamaður, Stafholti 3, Akureyri

Hann Halli okkar er dáinn.

Hallgrímur Björgvinsson
Njálsgötu 108

varð bráðkvaddur á heimili sínu þann 10. ágúst.
Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju 20. ágúst
klukkan 13.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hans er bent á Hugarafl,
kt. 460204-2240 reikn.nr. 0303-13-000429.
Björgvin Karlsson
Guðrún Bóel Hallgrímsdóttir
Kristinn Björgvinsson
Elva Hlín Harðardóttir
Loftur Árni Björgvinsson
Christiane Klee
Dagný Katla og Hólmar Darri Kristinsbörn.

Unnusti minn, sonur okkar, bróðir og
mágur,

Óttar Rafn Garðarsson
Ellingsen
lést af slysförum þriðjudaginn 17. ágúst á gjörgæsludeild Landspítalans. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju
mánudaginn 23. ágúst kl. 13.00.
Hugheilar þakkir sendum við hjúkrunarfólki og
læknum gjörgæsludeildar fyrir einstaka umönnun og
stuðning.
Guðbjörg Eiríksdóttir
Dagný Þóra Ellingsen
Garðar V. Sigurgeirsson
Sveinn Ingi Garðarsson
Cathrine K. Garðarsson
Benedikt Jón Garðarsson Manuela Fernández Jiménez

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

Gunnlaugur Ó.
Guðmundsson
frá Ísafirði, Ársölum 1, Kópavogi,

lést laugardaginn 14. ágúst. Útför hans fer fram frá
Garðakirkju Álftanesi þriðjudaginn 24. ágúst kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Heimaþjónustu
Karitas og Krabbameinsfélag Íslands.
Jónína Nielsen
Theódóra Gunnlaugsdóttir Tryggvi Ólafsson
Guðmundur Gunnlaugsson Sólrún Anna Jónsdóttir
Margrét Gunnlaugsdóttir
Sveinbjörn Jóhannsson
Sif Gunnlaugsdóttir
barnabörn og langafabörn.

Þökkum öllum þeim sem sýndu okkur
samúð og vinarhug við andlát og útför
móður okkar, tengdamóður, systur,
ömmu og langömmu

Friðriku Betu
Líkafrónsdóttur
Álfhólfsvegi 66, Kópavogi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Álfhóls á
Sunnuhlíð í Kópavogi.
Hrönn Guðný Gunnarsdóttir
Rósa Sigríður Gunnarsdóttir
Bjarney Sólveig Gunnarsdóttir
Gunnar Björgvin Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Jón Oddur Jónsson
Hannes Kristinsson
Böðvar Böðvarsson

sem lést á heimili sínu laugardaginn 14. ágúst
síðastliðinn, verður jarðsunginn frá Glerárkirkju
föstudaginn 20. ágúst kl. 13.30.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hans er bent á Heimahlynningu á
Akureyri og Krabbameinsfélag Akureyrar.
Matthea Arnþórsdóttir
Arnfríður Ólafsdóttir
Sigurður Arnar Styrmisson
Eygló Ólafsdóttir
Bjarni Guðmundsson
Stefán Ragnar Ólafsson
Björg Friðjónsdóttir
Leifur Ólafsson
Ásdís Sæmundsdóttir
Ómar Ólafsson
Lára Tryggvadóttir
Sigurður Rúnar Ólafsson
Linda Hrönn Ríkharðsdóttir
Steingrímur Ólafsson
Ingibjörg Gestsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Brynjólfur G.
Vilhjálmsson
sem lést á Landspítalanum við Hringbraut þann
10. ágúst verður jarðsunginn frá Neskirkju
föstudaginn 20. ágúst kl. 15.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Eygló Ingvadóttir
Guðmundur Brynjólfsson
Björk Hjaltadóttir
Gísli Brynjólfsson
J. Margrét Ingólfsdóttir
Skúli Brynjólfsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Sannleikurinn er sagna bestur
É

„EKKI fyrir svo löngu, heima hjá umsjónar-

mörkum sannleikans. Það hefur mér alltaf
þótt erfitt.

ÞETTA vakti aðdáun hennar. Við vorum öll
svo hrifin af umsjónarkennaranum, sem
var ung, falleg og góð. Að vera boðið heim
til hennar hlaut að vera einstakt.

g er leikhúsmaður (-kona) og vinna mín
BAKÞANKAR
krefst þess að ég geti sagt sögur. Ekki
Charlotte
Böving bara sannar sögur, heldur líka sögur á

kennaranum.“

SEM barn var ég feimin og mér datt ekki í
hug að segja ósatt. Ég var alveg nógu taugatrekkt samt. Tilhugsunin ein gerði mig óttaslegna og mér fannst ég með slíku myndi
grafa mína eigin gröf. Þegar ég var tíu ára
tók ég meðvitaða ákvörðun um að hætta
þessari feimni og vandi mig á að horfa beint
í augun á fólki sem ég talaði við. Um svipað
leyti fór ég að rannsaka heim lyginnar. Á
þeim tíma sagði ég mína fyrstu lygasögu.

„ÉG sat í eldhúsinu hjá henni og borðaði
græna bananaköku með börnunum hennar
tveimur … Rosa góð kaka!“
„Á hún börn?“ spurði vinkonan.
„JÁ, hún á strák og stelpu,“ svaraði ég
brött, „það var svaka kósí.“

ÉG var í sumarbústað með vinkonu. Hún
var einbirni og mér þótti hún fá allt sem
maður mögulega gat óskað sér. Meðal annars var mamma hennar heimavinnandi og
hafði alltaf tíma til að baka. Í þetta skiptið hafði hún bakað græna bananaköku. Ég
átti ekki til orð. Ég kannaðist við venjulegar brúnar bananakökur, en græn var
eitthvað alveg nýtt og stórmerkilegt.

„MAMMA,“ kallaði vinkona mín og hljóp
til mömmu sinnar, sem sat í stofunni með
vinkonu sinni, drakk kaffi úr fínum postulínsbolla og borðaði græna bananaköku.
„Á Pia, umjónarkennarinn okkar, börn?“
„NEI. Af hverju?“
„LOTTE segir að hún hafi borðað græna
bananaköku heima hjá Piu og börnunum
hennar tveimur.“

„HEFURÐU smakkað græna bananaköku?” spurði vinkona mín

ÞÆR horfðu allar á mig. En nýfundni hæfileiki minn að horfa beint í augun á fólki var
horfinn. Það var þá sem ég ákvað að sleppa
lygum. Sannleikurinn getur aldrei verið
verri en það þegar upp kemst um lygina.

„JÁ“ svaraði ég.
„NÚ? Hvenær?“ spurði hún forvitin.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Þarftu
einhverja
hjálp?

Taktu
þennan,
takk
kærlega.

Ég þarf
að sækja
drasl.

■ Gelgjan

Segðu mér,
Þetta er
færðu ekki öll
þungt
vítamínin sem
þú þarft, Zlatan? maður!
Nei, þetta
er Slade og
Smokie á
kasettum.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það er svo margt
í gangi í mínu lífi
sem ég skil ekki.

Ég er uppfullur af
spurningum, efa,
ráðleysi og tilfinningum
sem ég þarf að tala um.

Ef þú vilt
hlusta?

Kannski.

■ Handan við hornið

Fjórða hæð,
takk fyrir.

■ Barnalán

Eftir Tony Lopes

1. Matsalur
2. Manchester
3. Snyrtivörur
4. Blekprentarar
5. Barnaföt
6. Heimilistæki

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Leyfðu
mér að
hjálpa
þér, ég
get
þetta!

Bað Hannes Líf mitt snýst
um sjálfnokkurn
tímann um boðavinnu.
hjálp með
plásturinn?
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Heimsókn frá Þýskalandi
Stykkishólmskirkja kl. 20.00
Í kvöld klukkan 20.00 verður sungið guði til dýrðar í Stykkishólmskirkju. Þar mun tríó skipað þeim
Gerði Bolladóttur sópran, Sophie
Schoonjans hörpuleikara og Victoriu
Tarevskaia sellóleikara flytja trúarsöngva bandarískra blökkumanna.
Aðgangseyrir er 1.500 krónur.

menning@frettabladid.is

Undanfarið ár hefur staðið yfir undirbúningur fyrir komu stúlknakórs frá
Berlín sem ber nafnið „Mädchenchor der
Sing-Akademie zu Berlin“ í heimsókn til
Stúlknakórs Reykjavíkur. Stúlkurnar í
báðum kórum eru á aldrinum 11 til 19 ára
og munu þær syngja saman á tónleikum í
Grensáskirkju á laugardag, þann 21. ágúst,
klukkan 15.00.
Auk þessara kóra koma fram aðrir kórar
sönghússins Domus vox, kvennakórinn Vox
feminae og Cantabile. Stjórnendur kóranna eru Friederike Stahmer og Margrét
J. Pálmadóttir. Píanistar eru Svenja Andershon og Ásta Haraldsdóttir og trompetleikari er Clemens Stahmer.
Aðgangur er ókeypis á tónleikana og

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

11.08.10 - 17.08.10

> Ekki missa af

HEIMSÓKN STÚLKNAKÓRS Stúlknakór Reykjavíkur

fær heimsókn frá Stúlknakór Berlínar nú um helgina
og munu kórarnir syngja saman í Grensáskirkju.

mun Stúlknakór Reykjavíkur þiggja boð
um heimsókn til söngsystra sinna í Berlín
á næsta ári.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Fimmtudagur 19. ágúst 2010
➜ Tónleikar
20.00 Trúbatrixur verða með tón-

1

Vitavörðurinn - kilja
Camilla Läckberg

2

Borða, biðja, elska - kilja
Elizabeth Gilbert

leika á Paddy’s í Keflavík í kvöld. Tónleikarnir hefast kl. 20.00. Aðgangur er
ókeypis.
21.00 Kynningar- og styrktartónleikarnir „Rokkað gegn fátækt“ verða
haldnir á Sódómu Reykjavík í kvöld.
Húsið opnar kl. 20.00 og tónleikarnir
hefjast kl. 21.00 Aðgangseyrir er 1500
krónur.
21.30 Djasskvartettinn Óli Stolz og
co leikur á Heitum fimmtudegi nr. 8
í Ketilshúsi, á Akureyri. Tónleikarnir
hefjast kl. 21.30.
22.00 Hljómsveitirnar Múgsefjun,
Nóra og Nista slá upp tónleikaveislu
á Faktorý í kvöld. Efri hæðin opnar kl.
21 og byrja tónleikarnir stundvíslega
kl. 22. Aðgangseyrir er 500 kr.

➜ Íþróttir
16.00 Borgarskákmót fer fram í dag

og hefst kl. 16.00. Mótið fer fram
venju samkvæmt í Ráðhúsi Reykjavíkur. Þátttaka er ókeypis og öllum opin,
en skráning fer fram á www.skak.is

➜ Leikrit

3

Barnið í ferðatöskunni - kilja
Lene Kaaberbol/Agnete Frills

4

Meistarar og lærisveinar
kilja - Þórbergur Þórðarson

20.30 Leikverkið In the Beginning

verður frumsýnt í kvöld kl. 20.30.
Sýningin fer fram í Hafnarhúsinu.
Aðgangur er ókeypis, en sætaframboð
er takmarkað.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

5

Makalaus - kilja
Tobba Marinós

6

Eyjafjallajökull
Ari Trausti og Ragnar Th.

Spinna tónlist
Spunahljómsveitin IKI, sem
skipuð er níu söngröddum, er nú stödd hér á landi.
Hljómsveit þessi samanstendur af níu stúlkum
frá fjórum Norðurlandanna
sem flytja tónlist sína án
allra hljóðfæra.
„Við hittumst allar síðastliðið
haust þar sem við vorum saman
í námi við Rytmisk Musik Konservatorium. Haustið 2009 ákváðum við nokkrir nemendur að taka
okkur saman og stofna söngsamspil. Eftir nokkrar æfingar voru
það þessar níu sem voru á sama
plani og hljómsveitin IKI varð
til,“ segir Anna María Björnsdóttir, meðlimur spunahljómsveitarinnar IKI.
Hljómsveitin er skipuð þeim
Önnu Mose, Johönnu Sulkunen,
Mari Tveito, Sofie Holm, Miu
Marlen Berg, Önnu Maríu Björnsdóttur, Guro Tveitnes, Kamillu
Kovacs og Mette Skou en þær
eru frá Íslandi, Finnlandi, Noregi og Danmörku en nafnið IKI
er fengið úr japönsku og merkir líf. „Það sem þessi hljómsveit
gengur út á er að við spinnum upp
alla tónlist á staðnum. Það hefur
mikið að segja að hafa þennan
ólíka bakgrunn og á staðnum
verða textarnir til á öllum þess-

Handbók fyrir alla matgæðinga
og annað áhugafólk um sveppi
Iceland on ﬁre
Vilhelm Gunnarsson

8

Íslenska plöntuhandbókin
Hörður Kristinsson

og sveppatínslu.

Fjöldi frábærra
uppskrifta!

9

Svipurinn
Robert Goddard

10

SPUNAHLJÓMSVEITIN IKI Hljómsveitin,
með níu söngraddir, er nú komin hingað
til lands til að halda fimm tónleika á
fimm dögum.

um tungumálum,“ segir Anna
María. Stúlkurnar sækja innblástur sinn í nútíma djass, klassíska tónlist, popp, þjóðlagatónlist
og fleira. Þær vinna með fallegar laglínur, hljóð, hljóma, tungumál og takt. Þegar IKI syngur má
vel heyra djúpar skandinavískar
rætur söngkvennana og kvenleika þeirra. Hljómsveitin heldur fimm tónleika næstu vikuna.
Fyrstu tónleikarnir eru í kvöld á
Jazzhátíð Reykjavíkur í Laugardalslaug og á laugardaginn koma
þær síðan fram í Norræna húsinu
á menningarnótt.

ALLIR ÚT

AÐ TÍNA!
7

Ólöf Rún Benediktsdóttir
opnar sína fyrstu einkasýningu
í kvöld á Kaffi Rót. Þessi 19 ára
stúlka er ekki þekkt í myndlistinni en hún er útskrifuð af
myndlistarbraut Fjölbrautaskólans í Garðabæ og tók þátt
í hópsýningu útskriftarárgangsins 2009. Hún hyggst fara í LHÍ
í haust og halda áfram að læra
myndlist þar. Sýning Ólafar
verður opnuð klukkan 19.00.

25 gönguleiðir á höfuðborgarsvæðinu - Reynir Ingibjartsson

www.forlagid.is

linda@frettabladid.is

2. PREN T U

N

Ótrúlegur

SKIPTIBÓKAMARKAÐUR

-20%

VI Ð

HÖFUM L ÆKKA Ð V ERÐ Á ÖLLUM

EY MU N D S S ON
U M H E I L T U T T U G U P R Ó S E N T!
LÍ K A Á N ETIN U - EY MUN D S SON.IS
S K I P T I B Ó K U M H JÁ

Ó T RÚ L EGT

MY N D X V I I .

Ú RVA L O G Ó T R Ú L E G T V E R Ð !

P Í L AT U S A RGA N G V E R K I Ð

MCCXVII

Apparatus P ilatæ

Sálin er það líffæri sem endist einna styst af þeim sem mannslíkaminn geymir.
Ef sálin er fullnýtt eða úr sér gengin er hægt að framkvæma sálarskipti.
Til þess er notað sérstakt verkfæri sem nefnist Pílatusargangverkið. Ótrúlegt.
Í Eymundsson færðu skiptibækur með sál á 20% afslætti.
Skiptu þínum bókum á skiptibókamarkaði Eymundsson.
GI L DI R

TIL OG MEÐ

31.0 8 .10
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Ask the Slave með nýja plötu
ORRI HARÐAR

ASK THE SLAVE

> Í SPILARANUM
Orri Harðar - Albúm
Ask the Slave - The Order of Things
Swords of Chaos - The End Is As Near As Your Teeth
Sheryl Crow - 100 Miles From Memphis

tonlist@frettabladid.is

Önnur breiðskífa rokkhljómsveitarinnar Ask the Slave
kemur í verslanir á morgun.
Platan nefnist The Order of
Things og einkennist af ringulreið sem endar með einræðu
Ólafs Darra Ólafssonar, leikara.
Ask the Slave er hugarfóstur tónlistarmannsins Ragnars Ólafssonar. Ragnar ólst
upp í Svíþjóð, þar sem hann
var virkur á tónlistarsenunni
í Gautaborg og spilaði meðal
annars með tónlistarmönnum á borð við Jens Lekman og
Olof Dreijer, úr hljómsveitinni ASK THE SLAVE Hljómsveitin
The Knife. Ragnar hefur verið gefur út aðra breiðskífu sína á
morgun.
búsettur á Íslandi undanfarin

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Íslenskar plötur í 100 ár!
Á mánudaginn, 23. ágúst, eru liðin hundrað ár frá útkomu fyrstu
íslensku hljómplötunnar með íslensku sönglagi, en það var Dalvísur
með Pétri A. Jónssyni. Af því tilefni verður efnt til hátíðardagskrár í
Norræna húsinu á afmælisdaginn. Hún hefst með skiptimarkaði plötusafnara í anddyri hússins
klukkan 13.15 og stendur
fram á kvöld. Á meðal þess
sem boðið verður upp á yfir
daginn eru tónlistaratriði
með Ragga Bjarna, Garðari Thor Cortes og Gradualekór Langholtskirkju
og erindi flutt af Ólafi Þór
Þorsteinssyni (fyrsta platan og 78 snúninga útgáfan),
Jónatani Garðarssyni (45
snúninga plötur og rokkárin
1950-60) og Gunnari Svavarssyni (33 snúninga plötur
og SG). Um kvöldið koma
meðlimir úr Þey svo saman
í fyrsta skipti í langan tíma
DALVÍSUR Dalvísur með Pétri A. Jónssyni er
og halda tónleika. Aðgangur
fyrsta íslenska hljómplatan.
er ókeypis og öllum opinn.
Sama dag verður opnuð sýning um sögu íslensku plötunnar í anddyri Norræna hússins og verður
hún opin til 27. ágúst.
Dagskráin í Norræna húsinu er í nafni Hljómplötuklúbbsins Íslensk
tónlist og er í raun lofsvert einkaframtak nokkurra ástríðufullra plötuáhugamanna. Hundrað ára afmæli er stórviðburður og það vekur
furðu að hvorki Félag íslenskra hljómplötuframleiðenda né Ríkisútvarpið virðist ætla að sinna þessum tímamótum. Þegar Danir fögnuðu
sama áfanga var gefin út vegleg bók og diskur með merkum hljóðritunum fylgdi með. Svo metnaðarfull útgáfa er kannski ekki raunhæf á
okkar litla markaði á krepputímum, en ef við leiðum hugann að öllum
þeim gleðistundum sem íslenskar hljómplötur hafa gefið okkur, þá
á platan sannarlega skilið að við hyllum hana á þessum tímamótum.
Vonandi verður dagskráin í Norræna húsinu til þess að vekja menn og
hvetja þá til dáða.

ár og komið fram með hljómsveitum á borð við Árstíðir og
Momentum.
Hljómsveitin hefur komið
fram með fjölda íslenskra og
erlendra hljómsveita undanfarin ár og einnig tryllt tónleikagesti á þungarokkshátíðinni Eistnaflugi í gegnum
árin. Ask the Slave hefur áður
gefið út Ep-plötuna Point to
be Made, árið 2005, og breiðskífuna Kiss Your Chora, árið
2007. Nýja platan er gefin út
af Molestine Records og er
lagið Smell Yourself þegar
komið í spilun á útvarpsstöðinni X-inu.

opnar hinn 1. september n.k. stofu í
Læknasetrinu, Þönglabakka 6, 109 Reykjavík.
Tímapantanir í síma 535 7700.

Nóra - Er einhver að hlusta?

★★★
Metnaðarfullar lagasmíðar og útsetningar setja svip á þetta fína byrjendaverk.
-TJ

Poppuð plata frá Perry
Ný plata, Teenage dream,
er væntanleg innan skamms
frá Katy Perry, en söngkonan sló eftirminnilega í gegn
með laginu I kissed a girl
árið 2008 og hefur síðan þá
sent frá sér hvern smellinn
á fætur öðrum.
Katy Perry er dóttir tveggja
predikara og hlustaði einungis á
gospeltónlist á uppvaxtarárum
sínum. Hún söng í kirkjukór sem
barn og var fyrsta plata hennar
gospelplata sem kom út árið 2001.
Sú plata fékk dræmar móttökur
en Perry lét ekki deigan síga og
hélt áfram að semja og taka upp
eigin tónlist. Hún gaf út netsmellinn Ur so gay í nóvember 2007 og
náði lagið nokkrum vinsældum
vestanhafs þrátt fyrir að mörgum
þætti lagatextinn heldur niðrandi í
garð samkynhneigðra. Þrátt fyrir
velgengni Ur so gay náði Perry þó
ekki alþjóðlegum vinsældum fyrr
en ári síðar með smellinum I kissed a girl.
Fyrsta plata söngkonunnar, One
of the boys, kom út árið 2008 og
lenti í 33. sæti yfir vinsælustu
plötur heims það ár. Næsta smáskífa plötunnar, Hot‘n cold, náði
einnig töluverðum vinsældum og
sat lengi ofarlega á vinsældalist-

VINSÆL SÖNGKONA Ný plata söngkonunnar Katy Perry, Teenage dream, kemur út
í næstu viku. Síðasta plata Perry náði miklum vinsældum og var á meðal fimmtíu
vinsælustu platna árið 2008.
NORDICPHOTOS/GETTY

um víða um heim. Þrátt fyrir vinsældirnar er móðir Perry ekki sérlega hrifin af tónlist dóttur sinnar
og hefur látið þau orð falla að sér
þyki tónlistin „skammarleg og
smekklaus“.
Fyrsta plata Perry var sögð
vera nokkuð rokkuð en sú næsta,

Teenage dream, ku vera mun léttari og poppaðri en sú fyrri. Platan
kemur út þann 24. ágúst næstkomandi og hefur titillag plötunnar
þegar náð nokkrum vinsældum
og bíða aðdáendur söngkonunnar spenntir eftir að heyra plötuna
alla.
- sm

Cher gefur
út nýja plötu

Gunnar Tómasson
sérfræðingur í lyﬂækningum
og gigtsjúkdómum

> Plata vikunnar

DARK HARVEST Er ein af þeim hljómsveitum sem ætla að spila á tónleikunum til
styrktar Fjölskylduhjálp Íslands

Rokkað gegn fátækt
Styrktartónleikar verða haldnir á skemmtistaðnum Sódómu á
fimmtudaginn kemur. Allur ágóði
tónleikanna rennur til Fjölskylduhjálpar Íslands. Á tónleikunum
koma fram sveitirnar Skálmöld, Vicky, Dark Harvest, Mögl
og Gone Postal. Einnig verður
frumsýnd ný hönnunarlína Thors

Hammer en það eru meðal annars
armbönd, belti og ullarpeysur svo
fátt eitt sé nefnt. DJ. Daði mun svo
þeyta skífum eftir tónleikana.
Allir sem koma að tónleikunum
gefa vinnu sína til styrktar málefninu en miðinn kostar 1.500 krónur
og húsið verður opnað stundvíslega klukkan 20.

Söngkonan Cher hefur tilkynnt
að hún sé nú með nýja plötu á
byrjunarstigi. Hún vinnur með
lagahöfundinum Diane Warren sem samdi
einnig eitt af
lögunum, You
Haven´t Seen
The Last Of
Me, í kvikmyndinni BurlSÖNGKONAN CHER
esque sem
væntanleg er í vetur.
„Þetta verður í raun ekki líkt
og lagið mitt Believe. Þetta verður meira – ég veit ekki hvað ég á
að segja. Ég á erfitt með að titla
það eitthvað. En þetta verður
meira alvöru hljóðfæri, eins og
gítar og fleira. Ég var að fá sum
lögin og er að læra þau þannig að
í raun er ég á byrjunarstiginu þar
sem þú fetar þig áfram,“ segir
söngkonan.

Hjálpum Pakistan
söfnunarsíminn er 904 1500
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> ROTTURNAR GERÐU ÚTSLAGIÐ
Eli Roth sagði í bloggi á vefsíðunni
Craignco.com að rottugangurinn í
íbúð hans í New York hefði orðið
til þess að hann ákvað að slá í gegn
í Hollywood. „Ég átti engan pening
og þreif upp dauðar rottur í íbúðinni
minni. Þá fékk ég nóg og ákvað að láta
verða eitthvað úr mér.“

Nokkuð fyrirsjáanlegt leikaraval
Leikarahópurinn í kringum fyrstu
myndina um Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist er smám saman að skýrast. Fjölmiðlar vestra greindu frá því í
gær að viðræður við sænska stórleikarann Max von Sydow væru hafnar
en hann ætti að leika Henrik Vanger,
höfuð Vanger-fjölskyldunnar sem
leitar að týndri frænku sinni. Þetta
þykir nokkuð fyrirsjáanlegt enda
væru fáir jafngóðir í hlutverk
Vangers og Sydow, hann er
enda sænskur eins og höfundur
bókanna, Stieg Larsson.
Eins og kom fram í fjölmiðlum í gær hreppti bandaríska
leikkona Rooney Mara hið eftir-

bio@frettabladid.is

sótta hlutverk Salander en margir hafa
lýst því yfir að þetta sé eitt heitasta
kvenhlutverk seinni tíma. Fjölmiðlar
fjölluðu mikið um leikkonuna en hún
er svo mikið smástirni að einn vefurinn ruglaðist á henni og systur hennar.
Efasemdarmenn hafa lýst yfir miklum
áhyggjum af vali leikstjórans, Davids Fincher, en samkvæmt vefmælingum hafa skrif um Rooney Mara verið
mun oftar jákvæð en neikvæð sem
bendir til þess að aðdáendur bókanna
séu almennt ánægðir. Einn kvikmyndaspekúlant sagðist einfaldlega vonast til
þess að myndin fylgdi söguþræðinum,
annars kæmi Larsson til með að snúa
sér við í gröfinni.

HENRIK VANGER Max von Sydow kemur

sterklega til greina sem Henrik Vanger, höfuð
Vanger-fjölskyldunnar, í Karlar sem hata konur.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Hundar og kettir í þrívídd
Flestum ætti að vera kunnugt um
stirt samband hunda og katta. Þessu
stríði voru gerð skil í kvikmyndinni
Hundar og kettir og nú er framhaldsmyndin af þeim ævintýrum
komin í bíó. Og það þarf væntanlega ekki að koma neinum á óvart
að hún er í þrívídd. Að þessu sinni
þurfa þó hundarnir og kettirnir að
grafa stríðöxina og berjast gegn
sameiginlegum óvini, Kitty Galore,
sem hyggst ná heimsyfirráðum.
Nokkrir þekktir leikarar ljá loðnu
ferfætlingunum röddu sína, helst
ber kannski að telja Bette Midler
sem talar fyrir Kitty Galore.
Leikstjórarnir Jason Friedberg
og Aron Seltzer eru ekki hátt skrifaðir kvikmyndagerðarmenn hjá
kvikmyndagagnrýnendum sem
hafa undantekningarlaust hakkað
myndir þeirra í sig. Friedberg og
Seltzer hafa engu síður náð frægð
og frama hjá peningamaskínunni
Hollywood en þeirra aðallífsviður-

ENN EITT RUGLIÐ Hinir sömu og komu að gerð Scary Movie, Epic Movie og allra
þeirra mynda eru mættir aftur með Vampires Suck.

væri er að gera bíómyndir sem eru
grínútgáfur af vinsælum myndum.
Þeirra nýjasta afurð heitir Vampires Suck og eins og nafnið gefur til

kynna er hugsunin sú að gera grín
að vampírumyndum sem hafa tröllriðið kvikmyndahúsum síðan Twilight-serían hóf göngu sína.
ENGAR VEIMILTÍTUR Dolph Lundgren og Sly Stallone börðust í Rocky en snúa
núna bökum saman. Arnold Schwarzenegger og Stallone háðu harða baráttu um
konungstign Hollywood á níunda áratugnum en leika nú á móti hvor öðrum. The
Expendables er mynd sem alla aðdáendur hasarmyndanna dreymdi um að sjá en
trúðu aldrei að gæti orðið að veruleika.
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SÍMI 545 1500

ingarviðburður
The Expendables hefur
vakið gríðarlega lukku
meðal karlmanna sem hafa
lengi þráð að sjá testósterónið flæða unnvörpum.
Kvikmyndin virðist hafa
uppfyllt allar þær óskir
því The Expendables hefur
fengið frábæra dóma og
ótrúlega aðsókn.
Leikarahópur The Expendables
er einstakur og þótt margir hafi
eingöngu látið sig dreyma um að
sjá Arnold Schwarzenegger og
Sylvester Stallone saman á hvíta
tjaldinu þá efuðust flestir um að
sá draumur yrði að veruleika. Sérstaklega eftir að sá fyrrnefndi
tók við ríkisstjórastöðunni í Kaliforníu. En nú hefur draumurinn
ræst, einhverjir tala um svipaðan menningarviðburð og þegar
Al Pacino og Robert De Niro töluðu fyrst hvor við annan á hvíta
tjaldinu í Heat.
Þótt Adda Svakanagg og Sly
Stallone bregði fyrir aðeins í
stuttan tíma saman þá birtast hasarmyndastjörnurnar á færibandi í
myndinni. Bruce Willis, sem fyrir
löngu hefur sýnt að hann er snillingur í að drepa með sitt víðfræga
glott að vopni, birtist í myndinni
og ofurtöffarinn Mickey Rourke
lætur sitt ekki eftir liggja. Þá má
ekki gleyma Dolph Lundgren, Jet
Li og Jason Statham sem stimplar sig endanlega inn í þennan sérstaka leikarahóp; að vera hasarmyndastjarna. Til gamans má
svo geta að reynsluboltarnir í
myndinni, Sly, Schwarzenegger
og Lundgren skipa efstu sætin á

hinum ýmsu listum internetsins
yfir hvaða leikarar eigi flest morð
á hvíta tjaldinu. Kannski kemur
það á óvart að Lundgren er talinn
vera sá sem hefur murkað lífið úr
flestum en þær tölur voru reyndar gerðar fyrir síðustu Rambomynd. En þar náði tala látinna
nýjum hæðum.
Að kalla saman svona hasarmyndahóp er engin nýlunda
þótt vissulega sé langt um liðið
síðan karlpeningurinn fékk slíka
snemmbúna jólagjöf. Á árunum
1960 til 1970 uppgötvuðu menn
nefnilega að það væri markaður
fyrir slíkar karlmennskumyndir.
Fyrst reið á vaðið kúrekamyndin The Magnificent Seven með
James Coburn, Charles Bronson
og Steve McQueen. Myndin fór
svo vel ofan í áhorfendur að The
Great Escape var gerð aðeins
þremur árum síðar; Coburn,
Bronson og McQueen voru á
sínum stað og seinni heimsstyrjöldin þótti tilvalin bakgrunnur fyrir hetjudáðir og hárbeittan húmor á kostnað nasista. Í
kjölfarið komu áþekkar myndir
á borð við The Dirty Dozen og
Kelly‘s Hero, allt myndir þar sem
nærvera aðal-harðhausa á borð
við Clint Eastwood, Bronson og
Coburn nægði.
Velgengni The Expendables
mun því að öllum líkindum hafa
nokkur áhrif á kvikmyndagerð í
Hollywood. Hugsanlega verður
afturhvarf til stjörnumprýddra
hasarmynda sjöunda áratugarins
þar sem vöðvabúnt sýna áhorfendum hvernig eigi að sigrast á
hinu illa í heiminum. Ef ekki, þá
virðist myndin vera velheppnaður
óður til hins hreinræktaða hasarmyndaforms.
- fgg

Acer AS5532-5509
2 5500099
AMD Athlon 64 TF-36
2GB DDR2-667
366x768) high-brightness TFT LCD
15.6" WXGA (1366x768)
ATI Radeon HD 3200 skjástýring
kur
320GB SATA diskur
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TT TM86-GN-005
Intel Core i3-330M 2.13GHz
4GB DDR3 1066MHz vinnsluminni
15.6" HD LED Diamond View skjár
512MB Core i HD Graphics
PCI-E2.0 DX10 Intel skjástýring
320GB SATA 5400RPM
300Mbps Draft-N þráðlaust 802.11 b/g/n net
1.3MP HD 1280x1024
vefmyndavél,
kortalesari
Allt að 3 tíma endingu
Windows 7 Home Premium 64-bit

1366x768
12000:1
50Hz
DVB-T
2x HDMI
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149. 999

TT TM85-JO-010
Intel Core i5-430M
i5
2.26GHz, Dual Core örgjörvi
4GB DDR3 1066MHz vinnsluminni
15.6" HD LED Diamond View skjár
512MB ATI HD5470 DX11 skjákort
með allt að 1GB HyperMemory
500GB SATA 5400RPM
300Mbps Draft-N þráðlaust 802.11 b/g/n net
1.3MP HD 1280x1024
vefmyndavél, kortalesari
Allt að 3 tíma endingu
Windows 7 Home Premium 64-bit
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LG 42“ LCD full HD 100hz
BHLG-42LD420
Upplausn:
Dýnamísk skerpa:
Endurnýjunartíðni:
Móttakari:
Tengi:
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Dell Vostro V3500 15,6“
15,6” TFT LCD skjár 1366x768
Intel Core i3-350M (2.26GHz, 3MB L3 flýtim)
Innbyggð Intel HD Skjástýring
2Gb DDR3-1066
250Gb 5400rpm S-ATA
DVD-+RW Super Multi Dual Layer DVD
3x USB2.0, VGA, HDMI, eSata/USB, RJ45
802.11bg/n, 1.3 Mpixel vefmyndavél
Windows 7 Home Premium
Vegur aðeins 2,4 kg
6-Cell Lithium ion
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Toshiba 32“ LCD HD ready 50hz
Upplausn:
Dýnamísk skerpa:
Endurnýjunartíðni:
Móttakari:
Tengi:

Acer 5542 Bluray
CineCrystal
15.6'' HD LED CineCrys
stal
AMD Athlon II X2 M300
M3000
4GB DDR2
512MB ATI HD4200
320GB SATA 5400RPM
M
Windows 7 Home Premium
mium 64-bit
Bluray drif

99.999
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TT TM94-RB-004
4
AMD Athlon II Dual-Core Mobile P3200
4GB DDR3
DD 1066MHz vinnsluminnii
15.6" HD LED Diamond View skjár
512MB ATI HD4200 DX10.1 öflug skjástýring
320GB SATA 5400RPM
300Mbps Draft-N þráðlaust 802.11 b/g/n nett
1.3MP HD 1280x1024
vefmyndavél, kortalesari
ri
Allt að 3 tíma endinguu
Windows 7 Home Premium 64-bitt
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Acer S5534-1121
Core L310
AMD Athlon 64 X2 DualDual-Core
4GB(2xx 2GB) DDR2-667
15.6" WXGA (1366x768) Acer
CineCrystal
rystal TFT LCD
ATI Radeon
skjástýring
adeon HD 3200 skjá
ástýring
320GB SATA 5400rpm diskur
skur
Draft-N Wireless LAN
Vefmyndavél, kortalesari
ri
Rafhlaða 3,5klst
Windows 7 Home Premium
um

1920x1080 (FULL HD)
High Contrast
100Hz
DVB-T
2x HDMI

slu
ðslur
luurr
eiðsl
ssl
ðsl
ðs
ð
iðsl
raðgrei
ra
rað
greið
ar raðg
usar
xtal
xtalaus
x alausar
axtal
ax
a
Vaxtala
Va
V

159.999

ð
til allt að

ða
aða
nnað
mána
9 má

Samsung R530
15.6” HD 1366 x 768
Hz
Intel Core i3-330M 2.13GHz
4GB DDR3 1066MHz
512 MB nvidia Geforce
310M skjákort
Windows 7 Home Premium
m

149.999
Va
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OKDv6-2133eo
AMD Athlon II Dual Core M320
4GB
ightview
15.6" HD LED Brightview
1GB ATI Radeon HD 4650
300Mbps Draft-N þráðlaust 802.11 b/g/n net
PM
500GB SATA 7200RPM
esari
Vefmyndavél og kortalesari
mium
Windows 7 Home Premium

BT SKEIFAN - BT GLERÁRTORG S: 550-4444 - www.bt.is
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> NÝR MAÐUR
Rapparinn Kanye West er á
góðum stað í lífinu og er að
eigin sögn orðinn nýr og betri
maður. „Ég er nýr maður. Ég
blóta ekki í viðurvist annara, opna dyr fyrir konum
og stend upp þegar þær
setjast til borðs. Ég er á
þeim stað í lífinu núna,“
sagði rapparinn sem hætti
með kærustunni fyrr í vor.

folk@frettabladid.is

Hjaltalín fær fimm stjörnur í Noregi
Fjallað er um plötu sveitarinnar
Hjaltalín, Terminal, á netmiðli Bergens Avisen en platan er nýkomin út
í Skandinavíu. Gagnrýnandi ba.no
gefur plötunni 5 af 6 í svokölluðu
teningakasti og kallar Hjaltalín stórsveit innan indie-tónlistarstefnunnar.
„Þessi sjö manna sveit hendir
saman fallegum strengjahljóðfærum, smá fagotthljómi og toppar
svo herlegheitin með fallegum röddum Högna Egilssonar og Sigríðar
Thorlacius,“ segir meðal annars í
dómnum en gagnrýnandinn, Orjan
Nilson, virðist hrifinn af Hjaltalín.
Meðal annars telur hann Hjaltalín
hafa tekist vel til að blanda saman

ólíkum tónlistarstefnum og að það
minni hann stundum á gamaldags
sveitatónlist. Hann mælir sérstaklega með lögunum Feels like Sugar, 7
Years og Stay by You. Að lokum spáir
Nilson Hjaltalín frægð í hinum stóra
heimi og að hún muni jafnvel ná að
verða eins fræg og Sigur Rós.
Eins og fyrr segir er platan að
koma út í Skandinavíu um þessar mundir og stefnir hljómsveitin
á að kynna hana í útgáfulöndunum
með haustinu. Terminal kom út hér
á landi í fyrra og var meðal annars kosin besta plata síðasta árs af
Fréttablaðinu.
- áp

STÓRSVEIT Sveitinni Hjaltalín er spáð frægð og frama

í Noregi.

Gæti misst
röddina

Rokkari og poppkóngur sameinast

Leikarinn Michael Douglas sem
greindist nýverið með krabbamein í hálsi á það á hættu að
missa röddina við meðhöndlun
á sjúkdómnum. Leikari n n f r æg i ,
sem er giftur
þokkadísinni
Catherine
Zeta Jones,
my nd i þ a r
með stofna
öllum sínum
starfsferli í
hættu enda
röddin verkJÁKVÆÐUR Michael
færi leikara.
Douglas er staðráðDouglas
inn í að vinna bug á
hefur frestað
krabbameininu.
öllum verkefnum sínum næstu tvo mánuði á meðan hann gengst undir
læknismeðferð.

Eurovision-lagahöfundurinn Örlygur Smári fetar heldur ótroðnar slóðir í nýju lagi fyrir stúlknasveitina
Elektru.
„Mig langaði að gera svona rokklag með
poppuðu tvisti og datt strax Smári Tarfur í
hug,“ segir Örlygur Smári lagahöfundur um
samstarf hans og gítarleikarans Smára Tarfs
Jósepssonar í nýju lagi fyrir stúlknasveitina
Elektru. Kapparnir eru báðir þekktir fyrir
að vera vel að sér í tónlist en þó hvor í sinni
stefnunni. Smári Tarfur er gítarleikari og
þekktur í heimi þungarokksins en Örlygur
Smári er hvað frægastur fyrir lög sín fyrir
Eurovision og Pál Óskar. Þetta er í fyrsta sinn
sem kapparnir leiða saman hesta sína og tókst
samstarfið vel að sögn Örlygs Smára.
„Ég hringdi bara í hann og spurði hvort
hann vildi gera með mér lag. Hann samþykkti
strax og nú er ég að leggja lokahönd á lagið,“
segir Örlygur Smári en lagið ber nafnið Cobra
on heels og mun fara í spilun innan skamms.

„Við hlustuðum á AC/DC saman milli
vinnutarna. Ég er sko gamall rokkari svo við áttum nú eitthvað sameiginlegt,“ segir lagahöfundurinn
hress í bragði og ber samstarfinu vel söguna. „Ég hef nú unnið
með mörgum við að gera tónlist
og stundum heppnast það og
stundum ekki. Í þessu tilfelli
heppnaðist það vel og við
erum góðir saman,“ segir
Örlygur Smári en hann
mundi gjarna vilja vinna
aftur með Smára Tarfi í
náinni framtíð.
Lagið mun eflaust
heyrast á fyrirhuguðum tónleikum Elektru á Mallorca þar sem þær
koma fram á stærstu
lesbíuhátíð í Evrópu,
L-Sun.
- áp

GAMALL ROKKARI Nafnarnir Örlygur Smári
og Smári Tarfur sameina rokkið og poppið í
nýju lagi fyrir hljómsveitina Elektru. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFAN

Kynning í verslunum Hagkaups 19.-25. ágúst
Holtagörðum, Kringlunni, Skeifunni, Smáralind, Spöng og Akureyri.

Framtíðin er bjartari en nokkurn tímann áður...

Á kynningardögum verða sérfræðingar Marbert með faglega ráðgjöf og kynna nýjar umbúðir
og endurbættar vörur. Við undirstrikum ferskleika Marbert með því að bjóða viðskiptavinum
okkar upp á íslenskt vatn frá Selecta, auk þess sem glæsilegur Marbert bæklingur fullur af
fróðleiksmolum verður afhendur viðskiptavinum. Komdu og kynntu þér MARBERT.

GJÖF FYLGIR HVERJU KEYPTU ANDLITSKREMI.*
*Meðan birgðir endast.
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EXPENDABLES
SALT
LAST AIRBENDER 3D
GROWN UPS
LJÓTI ANDARUNGINN

4, 6, 8 og 10(POWER)
6, 8 og 10
4, 6 og 8
10
4 - ÍSL TAL

16
16
10
10
L

MEÐ MYNDAVÉL AÐ VOPNI Jóhannes Kjartansson gefur út ljósmyndabókina Joi de vivre en hann hefur verið að taka myndir af

ÁSTIN BLÓMSTRAR Á VÍNEKRUM ÍTALÍU Í
ÞESSARI HJARTNÆMU MYND

fólki síðan árið 2005.

Skrásetur lífsgleði á filmu

SÝND MEÐ
ÍSLENSKU TALI
앲앲앲앲
roger ebert

THE

COOLEST

JOB

EVER.

ÁLFABAKKA
HUNDAR OG KETTIR 2-3D M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 - 6
kl. 2 - 4 - 6
HUNDAR OG KETTIR 2 M/ ísl. Tali
LETTERS TO JULIET
kl. 5:50 - 8 - 10:20
SALT
kl. 8 - 10:10 - 10:50
THE SORCERER´S APPRENTICE kl. 3:40 - 8 - 10:20
INCEPTION
kl. 7 - 8 - 10
INCEPTION
kl. 2 - 5 - 8 - 10:50
SHREK SÆLL ALLA DAGA M/ ísl. Tali
kl. 2 - 4 - 6
LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 2 - 4:20
kl. 1:30
LEIKFANGASAGA 3-3D M/ ísl. Tali
SELFOSSI
HUNDAR OG KETTIR 2 M/ ísl. Tali kl. 8
KNIGHT AND DAY
kl. 10
KARATE KID
kl. 8
22 BULLETS
kl. 10:50

e.t. weekly

Frábær ástarsaga með Amöndu
Siefried úr Mamma Mia

ÆÐISLEG FJÖLSKYLDUMYND
MEÐ FRÁBÆRUM HÚMOR

IT’S

앲앲앲앲

KRINGLUNNI
LETTERS TO JULIET
kl. 8:10 - 10:30
HUNDAR OG KETTIR 2-3D M/ ísl. Tali kl. 4 - 6
THE LAST AIRBENDER
kl. 5:50 - 8
THE SORCERER´S APPRENTICE
kl. 5:40 - 10:50
INCEPTION
kl. 8 - 10:10
SHREK SÆLL ALLA DAGA-3DM/ ísl. Tali kl. 3:40
kl. 3:40
LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali

L
L
L
14
7
12

L

AKUREYRI
CATS & DOGS-3D ísl tal
kl. 6
LETTERS TO JULIET
kl. 8 - 10
SHREK SÆLL ALLA DAGA M/ ísl. Tali kl. 6
THE SORCERER’S APPRENTICE
kl. 8

12

INCEPTION

L
L
L

kl. 10:20

„Með útgáfu bókarinnar er ég að
sameina starf mitt sem grafískur
hönnuður og ljósmyndaáhugamál
mitt,“ segir Jóhannes Kjartansson
eða Jói eins og hann oftast er kallaður. Flestir hafa séð Jóa bregða
fyrir niður í bæ með myndavélina
í buxnastrengnum. Jói hefur það
mottó sem ljósmyndari að best sé
að taka myndir af fólki þegar það
væntir þess minnst og sú speki
endurspeglast í myndum hans.
Hann stendur sjálfur að útgáfu
bókarinnar Joi de vivre sem
kemur út á laugardaginn en hún
inniheldur 500 ljósmyndir, átta
myndir frá hverjum mánuði síðan
2005. „Árið 2005 byrjaði ég að taka
svona „snapshot“ myndir af fólki
og öðru sem vakti athygli mína,“
segir Jói en hann telur bókina vera
ágætis heimild um landið og samfélagið enda hefur það tekið miklum stakkaskiptum á síðustu árum.
„Borgarlandslag heillar mig meira
en landslagsmyndir og á lúmskan
hátt held ég að myndirnar í bókinni lýsi góðærinu, kreppunni og
svo þessu „post“ krepputímabili
sem við erum á núna ágætlega,“
segir Jói en hann tekur allar sínar

L
L
7
7
12
L
L

L
L
L
7
12

L
16

NÝTT Í BÍÓ!
Frá sömu höfundum og færðu
okkur Scary Movie og Epic Movie

Frábær gamanmynd sem gerir
grín af öðrum stórmyndum.

Missið ekki af einni fyndnustu mynd ársins!

HVER ER SALT?

SÍMI 530 1919

SÍMI 564 0000

THE EXPENDABLES
THE EXPENDABLES LÚXUS
VAMPIRES SUCK
SALT
THE LAST AIRBENDER 3D
LJÓTI ANDARUNGINN OG ÉG
KARATE KID
SHREK 4 2D ÍSL TAL

Ljósmyndarinn og grafíski hönnuðurinn Jóhannes Kjartansson gefur út
ljósmyndabók. Í bókinni
er að finna 500 myndir en
Jói, eins og hann er kallaður, hefur verið að skrásetja
lífið á filmu síðan árið 2005.
Bókin ber nafnið Joi de
vivre; orðaleikur úr franska
orðtakinu Joie de vivre eða
Lífsgleði á íslensku.

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 8 - 10.20
kl. 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10.50
kl. 3.30 - 5.40 - 10.10
kl. 4 (650 kr.)
kl. 5.10 - 8
kl. 3.30

.com/smarabio

16
16
12
14
10
L
L
L

THE EXPENDABLES
VAMPIRES SUCK
SALT
THE KARATE KID
BABIES

kl. 6.40 - 9 - 11.20
kl. 6 - 8 - 10
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10.50
kl. 6

16
12
14
L
L

kl. 8 - 10* Kraftsýning
kl. 6 - 8
kl. 10
kl. 6

16
12

SÍMI 462 3500

THE EXPENDABLES
VAMPIRES SUCK
SALT
THE LAST AIRBENDER 3D

14
10

BRUNINN Á LÆKJARTORGI „Það er ekki víst að Hannes Hafstein hefði lagt blessun
sína yfir risabrunann við Lækjartorg.“
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓIKJARTANS

GUÐ BLESSI ÍSLAND „Þann 6. október

2008 má segja að það hafi verið algjör
andstæða við starfsmannapartý í vinnunni.“
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓIKJARTANS

myndir á filmu. Jói gefur út bókina sjálfur og hefur bara fá eintök
til að byrja með. „Ég ætla bara að
sjá hvernig þetta gengur og svo
kannski hafa samband við einhver
bókaforlög ef vel gengur.“

TÍSKULJÓSMYNDUN „Ég mynda stundum nýju fötin keisarans hans Munda.
Hér hífðum við ofurfyrirsætuna Brynju
Jónbjarnardóttur upp í krana. Það var
lítið mál, enda eru módel sjaldan yfir
kjörþyngd.“.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓI KJARTANS

Útgáfufögnuður og ljósmyndasýning verður haldin í húsakynnum verslunarinnar KronKron á
Laugavegi 63b á laugardaginn
klukkan 16.00.
alfrun@frettabladid.is

ALLTAF

BETRAVERÐ
Gríðarlegt úrval af fartölvutöskum
og aukahlutum fyrir fartölvur

FARTÖLVA
ACER A5734Z-454G32MN

2.3GHz Intel Pentium Dual-Core T4500
örgjörvi • 4GB DDR3 1066MHz minni
• 320GB SATA diskur • DVD og CD-RW
skrifari • 15.6" WXGA LED breiðskjár
• Intel Graphics Media Accelerator
X4500 skjákort • Windows 7 Home
Premium 64-BIT

15,6”

15,6”

15,6”
FARTÖLVA
Acer Extensa 5235 -901G16Mn

99.990
17,3”

MSI CR720

FARTÖLVA

1.87GHz Intel Celeron Dual Core P4500 örgjörvi • 4GB DDR3
minni • 320GB SATA diskur • 17,3" HD+ breiðskjár • Intel
GMA HD skjástýring • DVD og CD skrifari • Vefmyndavél •
Li-ion rafhlaða • Windows 7 Home Premium 64-bit

129.990

2.2Ghz Intel Celeron M 900 Centrino örgjörvi • 1GB DDR3
1066MHz minni • Intel GMA X4500 skjákort • 160GB
SATA diskur • 15.6” WXGA LED breiðskjár • Windows Vista
Home Basic

69.990

FARTÖLVA
Toshiba Satellite C650D-11R

2.2GHz Mobile AMD V Series V120 örgjörvi • 2GB DDR3
1066MHz minni • 250GB SATA diskur • DVD og CD-RW skrifari
• 15.6" WXGA LED breiðskjár • ATI Radeon HD 4250 PCI-Express
skjákort • VGA vefmyndavél • Windows 7 Home Premium 64-BIT

89.990

15,6”

17,3”

FARTÖLVA
Toshiba Satellite L500D-16N

FARTÖLVA
Acer Aspire 7540G-504G64MN

FARTÖLVA
Acer Aspire 5553G-N934G64MN

129.990

149.990

169.990

2.2Ghz AMD Turion II Dual Core Mobile M500 örgjörvi • 4GB
DDR2 minni • 500GB diskur • DVD og CD skrifari • 15.6"
WXGA LED breiðskjár • VGA myndavél • 512MB ATI Radeon
HD4570 PCI-Express skjákort • Windows 7 Home Premium

15,6”

2.2Ghz AMD Turion II Dual Core Mobile M500 örgjörvi •
4GB DDR2 minni • 640GB SATA diskur • 17.3" WXGA LED
breiðskjár • 512MB ATI Mobility Radeon HD 4570 PCI-Express
skjákort • Vefmyndavél • Windows 7 Home Premium

VAXTALAUS TÖLVULISTALÁN

KASKÓTRYGGING FRÁ VERÐI

Bjóðum allar fartölvur með sex mánaða
vaxtalausum greiðslum

Kynntu þér fartölvukaskó sem tryggir
fartölvuna þína í leik og starfi

2.0Ghz AMD Phenom II Quad Core Mobile N930 örgjörvi •
4GB DDR3 minni • 640GB SATA diskur • 15.6" WXGA LED
breiðskjár • 1GB ATI Mobility Radeon HD 5650 DirectX 11
skjákort • Vefmyndavél • Windows 7 Home Premium

F-Prot Antivirus - Lykla-Pétur
- Fimm leyfi
VELJUM
ÍSLENSKT

SKÓLA
TILBOÐ

R E Y K J AV Í K • A K U R E Y R I • E G I L S S TA Ð I R • K E F L AV Í K • S E L F O S S • H A F N A R F J Ö R Ð U R
NÓATÚNI 17
SÍMI 414 1700

GLERÁRGÖTU 30
SÍMI 414 1730

MIÐVANGI 2-4
SÍMI 414 1735

HAFNARGÖTU 90
SÍMI 414 1740

AUSTURVEGI 34
SÍMI 414 1745

REYKJAVÍKURVEGI 66
SÍMI 414 1750
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JÓHANN ÞÓR ÓLAFSSON, ÞJÁLFARI GRINDAVÍKUR: GÆTI ÞURFT AÐ DRAGA KVENNALIÐ GRINDAVÍKUR ÚR KEPPNI

> Margrét Lára æfði í gær
Íslenska kvennalandsliðið fékk góð tíðindi í gær þegar
Margrét Lára Viðarsdóttir kláraði fyrstu æfingu landsliðsins
fyrir Frakkaleikinn mikilvæga. Margrét Lára hefur verið
meidd í nokkurn tíma og lítið æft. Hún spilaði þó í
90 mínútur í síðasta leik Kristianstad. Sveinbjörn
Brandsson, læknir landsliðsins, mun skoða
markvörðinn Þóru B. Helgadóttur í dag
en hún meiddist í upphitun fyrir síðasta
leik síns liðs. Óttast er að hún sé tognuð
á læri. Ekki kemur síðan í ljós fyrr en á
föstudag hvort fyrirliðinn Katrín Jónsdóttir
getur spilað leikinn mikilvæga.

sport@frettabladid.is

Þetta eru búin að vera eintóm leiðindi í allt sumar
Jóhann Þór Ólafsson, þjálfari kvennaliðs Grindavíkur í Iceland Express
deildinni, segist vera að íhuga það í samráði við forráðamenn félagsins að draga liðið úr keppni í vetur.
„Við tökum ákvörðun um það annaðhvort á morgun
eða hinn hvort við sendum lið í keppni,“ segir Jóhann en
þrír lykilleikmenn hafa þegar tilkynnt að þeir verði ekki
með liðinu og það gætu fleiri bæst í þann hóp. Jovana Lilja
Stefánsdóttir er farin út, Ingbjörg Jakobsdóttir ákvað að fara í
Keflavík og Íris Sverrisdóttir ætlar að spila með annaðhvort KR
eða Haukum. „Þetta fór strax af stað í vor að það yrði ekkert
lið og þessi og hin ætluðu að hætta. Þetta er búið að vera
erfitt sumar og við höfum upp á síðkastið fengið hverja fréttina á fætur annarri um leikmenn sem eru á förum frá okkur,”
segir Jóhann en hann segir að það sé búið að gera mikið
fyrir þessa kynslóð í Grindavíkurliðinu sem er nú að yfirgefa
félagið þegar á reynir.
„Þegar kallið kemur og áskorunin kemur, þá þurfa þær

að fara að leita að áskorun einhverstaðar annars staðar,” segir Jóhann
sem hefur ekki getað byrjað æfingar af alvöru vegna allrar óvissunnar
um leikmannamál.
„Þetta kemur við fólk og það kemur með þessu ákveðin uppgjöf.
Sumar hverjar voru jafnvel búnar að gera munnlegt samkomulag en hættu svo við. Þetta eru í raun búin að vera eintóm leiðindi í allt sumar,” segir Jóhann. Grindavík hefur verið einna liða
duglegast að framleiða leikmenn í kvennakörfunni undanfarin ár.
„Ef það væru bannaðir útlendingar og við værum með okkar
heimastúlkur í okkar liði þá værum við með mjög öflugt lið,“
segir Jóhann sem er ekki alveg hættur.
„Ég er að reyna að styrkja liðið, er að bíða eftir svörum
héðan og þaðan og er að reyna að fá einhverja leikmenn
í staðinn. Ég held að það séu meiri líkur á að liðið verði
með en hitt. Það er algjörlega síðasti kostur að draga liðið
úr keppni,“ segir Jóhann en Grindavík hefur leikið í efstu
deild kvenna allt frá árinu 1986.

Sigurður Gunnar Þorsteinsson vill komast til Spánar:

- sláttuvélar

- sala
- varahlutir
- þjónusta

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.aflvelar.is

Vonast eftir tilboði
KÖRFUBOLTI Sigurður Gunnar Þor-

steinsson, miðherjinn öflugi frá
Ísafirði sem hefur spilað með
Keflavík undanfarin fjögur tímabil, hefur sett stefnuna á atvinnumennsku í vetur.
„Ég er ekki kominn með tilboð eins og er en ég er að vonast
eftir því. Ég er með umboðsmann
á Spáni sem er að leita fyrir mig
að liði á Spáni,“ sagði Sigurður
Gunnar í samtali við Fréttablaðið í gær.
„Það er kreppa þar eins og annars staðar þannig að maður veit
ekki alveg hvernig þetta þróast,“
segir Sigurður Gunnar.
Sigurður Gunnar var með 13,5
stig og 7,8 fráköst að meðaltali á
25,5 mínútum á síðasta tímabili
þar sem hann hjálpaði Keflavíkurliðinu að komast alla leið í oddaleik
um Íslandsmeistaratitilinn. Hann
varð Íslandsmeistari með Keflavík

SIGURÐUR GUNNAR ÞORSTEINSSON
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

vorið 2008 og átti sitt besta tímabil 2008-09 þar sem hann var með
16,3 stig, 9,7 fráköst og 2,4 varin
skot að meðaltali í leik.
„Ég er með samning við Keflavík í eitt ár til viðbótar en ég má
fara ef það kemur tilboð erlendis
frá,“ segir Ísafjarðartröllið sem
hefur verið í hópi allra bestu miðherja deildarinnar undanfarin
tímabil.
- óój

EFTIRSÓTTUR Pólska félagið Lechi Gdansk er sagt vera til í að greiða 15 milljónir

króna fyrir Alfreð Finnbogason.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTOM

Alfreð orðaður
við lið í Póllandi
Hinn magnaði framherji Breiðabliks, Alfreð
Finnbogason, er undir smásjá margra félaga eftir
magnaða frammistöðu með Blikum í ár og í fyrra.
FÓTBOLTI Það er fátt sem bendir til

63$5$
63$5$

23,'


þess að framherjinn ungi Alfreð
Finnbogason verði áfram í herbúðum Breiðabliks á næstu leiktíð.
Frammistaða hans í Pepsi-deildinni í fyrra, sem og í ár, fer ekki
fram hjá erlendum útsendurum
og allt útlit er fyrir að Breiðablik
muni fá fínan pening fyrir leikmanninn. Alfreð er einnig hluti af
hinu magnaða U-21 árs liði Íslands
en hann skoraði í leiknum gegn
Þjóðverjum á dögunum.
Fram kom í pólskum fjölmiðlum í gær að úrvalsdeildarfélagið Lechi Gdansk væri á höttunum
eftir Alfreð. Þetta staðfesti þjálfari liðsins, Tomasz Kafarski, við
þarlenda fjölmiðla.
Samkvæmt fréttinni er Alfreð
sagður kosta að minnsta kosti 15
milljónir íslenskra króna. Sú tala
getur hæglega hækkað fari svo
að félög sláist um þjónustu leikmannsins.

Þetta félag hafnaði í 8. sæti af
16 liðum í pólsku úrvalsdeildinni
í fyrra. Liðið á mjög öfluga stuðningsmenn og leikur á um 12 þúsund manna velli í dag. Verið er
að stækka völlinn svo hann taki
44 þúsund manns í sæti en leikið
verður á vellinum á EM 2012.
Stuðningsmenn liðsins eru
þekktir fyrir að hafa barist gegn
kommúnismanum á sínum tíma.
Á heimavelli liðsins má enn sjá
borða með slagorðum gegn kommúnisma. Þekktasti stuðningsmaður liðsins er líklega Lech Walesa,
fyrrum forseti Póllands.
Alfreð hefur verið einn albesti
leikmaður Íslandsmótsins í ár ef
ekki sá besti. Hann hefur verið
besti leikmaður Blika sem sitja
sem stendur í öðru sæti deildarinnar. Alfreð er markahæsti leikmaður Pepsi-deildarinnar með 12
mörk í 16 leikjum.
henry@frettabladid.is

Umspil Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu:

Bremen í miklu stuði
FÓTBOLTI Fimm leikir fóru fram í
umspili Meistaradeildarinnar í
gær en stærsti leikur kvöldsins
var viðureign Werder Bremen og
Sampdoria.
Bremen lék án Mesut Özil en
það truflaði liðið nákvæmlega ekki
neitt því það lék mjög vel og vann
öruggan sigur, 3-1. Mark Pazzini
undir lok leiksins gefur Sampdoria
þó von fyrir síðari leikinn í rimmu
liðanna.
- hbg

KALDUR Antonio Cassano sýndi lítið í
gær með Sampdoria. NORDICPHOTOS/GETTY
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Slavica Dimovska spilar aftur í íslensku deildinni:
SG Flensburg-Handewitt

Á leið til Hamars
KÖRFUBOLTI Slavica Dimovska,

besti erlendi leikmaður Iceland
Express-deildar kvenna 2008-09
og besti leikmaður lokaúrslitanna
2009, er á leiðinni til Íslands því
hún ætlar að spila með Hamri.
Slavica Dimovska er 25 ára leikstjórnandi makedóníska landsliðsins og hefur spilað tvö tímabil á Íslandi, 2007-08 með Fjölni
og tímabilið eftir með Haukum. Slavica fór á kostum í
oddaleiknum um Íslandsmeistaratitilinn vorið 2009
þegar hún skoraði 27 stig
þegar Haukar tryggðu sér
titilinn með 69-64 sigri á
KR.
Slavica hefur orðið
meista r i á bæði
Íslandi og í Makedóníu síðustu tvo
vetur því hún spilaði með Mladinec í
heimalandinu á síðasta tímabili og
hjálpaði því til að
vinna meistaratitilinn í fyrsta
sinn eftir nokkuð
óvæntan sigur á

THW Kiel
Aron Pálmarsson

deildarmeisturum Vigor Skopje í
lokaúrslitunum. Það er ljóst að hún
er góður liðsstyrkur fyrir Hamar
spili hún eins vel og hún gerði með
Haukum þar sem hún var með 17,6
stig og 5,0 stoðsendingar að meðaltali á tímabilinu
Slavica Dimovska hittir tvo
gamla liðsfélaga fyrir hjá Hamri,
þær Kristrúnu Sigurjónsdóttur og
Guðbjörgu Sverrisdóttur. Kristún
og Slavica mynduðu eitt allra öflugasta bakvarðapar deildarinnar
2008-09 þegar þær voru saman
með 34,5 stig, 4,0 þrista og 8,3
stoðsendingar að meðaltali í
leik.
Hamarsliðið hefur samt þegar
orðið fyrir nokkurri blóðtöku frá því á síðasta
tímabili. Pólski miðherjinn Julia Demirer
kemur ekki aftur, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir mun spila í
Frakklandi á þessu
tímabili og þá hefur
Hafrún Hálfdánardóttir ákveðið að
skipta yfir í KR.

HSV Hamburg

TSV Hannover-Burgdorf
Hannes Jón Jónsson
Ásgeir Örn Hallgrímsson
Vignir Svavarsson

Füchse Berlin
Rúnar Kárason
Alexander Petersson

TuS N-Lübbecke
Þórir Ólafsson
SC Magdeburg
TBV Lemgo
HSG Ahlen-Hamm
Einar Hólmgeirsson
Dormagen
Árni Þór
Sigtryggsson
Sigurbergur
Sveinsson

MT Melsungen

DHC Rheinland
Vfl Gummersbach

Þýskaland

HSG Wetzlar
Kári Kristján Kristjánsson

Auk fimmtán úrvalsdeildarleikmanna eiga
Íslendingar einnig fulltrúa í neðri deildum
Þýskalands.

- óój

1. deild
HSG Nordhorn-Lingen: Einar Ingi Hrafnsson
TSV GWD Minden: Gylfi Gylfason
TV Emsdetten: Hreiðar Levý Guðmundsson,
Fannar Friðgeirsson
EHV Aue: Arnar Jón Agnarsson
TV Bittenfeld: Arnór Þór Gunnarsson
THSV Eisenach: Sverrir Eyjólfsson

TV Grosswallstadt
Sverre Jakobsson
Rhein-Neckar Löwen
Ólafur Stefánsson
Guðjón Valur Sigurðsson
Róbert Gunnarsson

TSG Lu.-Friesenheim

2. deild
Frisch Auf Göppingen

Bad Neustadt: Ragnar Snær Njálsson

4. deild
HBW Balingen-Weilstetten

Grossburgwedel: Heiðmar Felixsson (spilandi
þjálfari)
TV 05 Mulheim: Þröstur Bjarnason

Tæplega 80 Íslendingar
spila eða þjálfa í Evrópu
FERSKT & ÞÆGILEGT

Önnur lönd

TORTILLA
VEISLUBAKKI

30 bitar

Danmörk - úrvalsdeild
30 bitar

TORTILLA OSTABAKKI

EÐALBAKKI

GAMLI GÓÐI
20 bitar

20 bitar

LÚXUSBAKKI

Fyrir 10 manns
20 bitar

ÁVAXTABAKKI
a
u í sím
Pantað

0i.0is
0
6
5
6
o
5eða á www.sndming*
imse
Frí he

Tæplega 80 Íslendingar spila eða þjálfa handbolta í Evrópu. Fimmtán Íslendingar munu spila í bestu deild heims í Þýskalandi í vetur og þrír til viðbótar þjálfa
í deildinni. Þá eiga Íslendingar einnig fulltrúa í sterkum deildum í Danmörku,
Noregi og víðar. Alls þjálfa tólf íslenskir þjálfarar í Evrópu og þá spila tíu íslenskar konur í fjórum löndum. Fréttablaðið birtir hér lista yfir Íslendinga sem
lifa og hrærast í handboltaheiminum í Evrópu.

DESERTBAKKI

50 bitar

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

Ingimundur Ingimundarson (AaB
Håndbold)
Elvar Friðriksson (Lemvig)
Arnór Atlason (AG)
Snorri Steinn Guðjónsson
(AG)
Pétur Pálsson (HC
Midtjylland)
Gísli Kristjánsson (FIF)
1. deild:
Jón Þorbjörn Jóhannsson (Sönderjyske)
Þorri B. Gunnarsson
(Team Sydhavsøerne)
Andri Snær Stefánsson (Á
reynslu hjá Odder)

Noregur
- úrvalsdeild
Andri Stefan
(Fyllingen)
Ingvar Árnason (Viking
Stavanger)
Sigurður Ari Stefánsson (Elverum)
Kristinn Björgúlfsson (Oppsal)
1. deild:
Ólafur Haukur Gíslason
(Haugaland)
Elías Már Halldórsson (Haugaland)

Ólafur Víðir Ólafsson (Haugaland)
Davíð Svansson (Nøtterøy)
2. deild:
Jónatan Magnússon (Kristiansund)
Rúnar Svavarsson (Nornen)

Svíþjóð - Úrvalsdeild
Gunnar Steinn Jónsson (Drott)
Haukur Andrésson (Eskilstuna Guif)

Frakkland - Úrvalsdeild
Ragnar Óskarsson (Dunkerque)
1. deild:
Jón Heiðar Gunnarsson (Pays B´aix UC HB)

Sviss – Úrvalsdeild
Björgvin Páll Gústavsson (Kadetten)

Þjálfarar

Konur

Alfreð Gíslason (Kiel) Þýska úrvalsdeildin
Aron Kristjánsson (Hannover Burgdorf) Þýska úrvalsdeildin
Dagur Sigurðsson (Füche Berlín) Þýska úrvalsdeildin
Patrekur Jóhannesson (Emsdetten) Þýska 1. deildin
Aðalsteinn Eyjólfsson (Eisenach) Þýska 1. deildin
Hilmar Bjarnason (TV 05 Mulheim) Þýska 4. deildin
Gunnar Magnússon (Kristiansund) Norska 2. deildin
Halldór Harri Kristjánsson (Molde) Norska 2.
deildin
Þórir Hergeirsson (norska kvennalandsliðið)
Noregur
Kristján Andrésson (Eskilstuna Guif) Sænska
úrvalsdeildin
Ágúst Þór Jóhannsson (Levanger) Úrvalsdeild kvenna
í Noregi
Ólafur Sveinsson (Bravo) Norska 1. deildin, kvenna.
Alfreð Örn Finnsson (Volda) Norska 1. deildin, kvenna.
Guðmundur Guðmundsson Yfirmaður íþróttamála hjá
AG og Rhein-Neckar Löwen (Danmörk og Þýskaland)

Noregur - úrvalsdeild:
Rakel Dögg Bragadóttir (Levanger)
Berglind Íris Hansdóttir (Fredrikstad)
2. deild
Eva Björk Hlöðversdóttir (Volda)
Danmörk - Úrvalsdeild:
Þorgerður Atladóttir (FIF)
Arna Sif Pálsdóttir
(Esbjerg)
Rut Jónsdóttir (Team
Tvis Holstebro)
1. deildin:
Auður Jónsdóttir (Ringköbing
Erna Þráinsdóttir (Silkeborg)
Svíþjóð - úrvalsdeild
Harpa Sif Eyjólfsdóttir (Spårvägen)
Holland - úrvalsdeild
Þórey Rósa Stefánsdóttir (Huyser)
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70.000

manns eða stór hluti landsmanna sem getur haldið
hjálparlaust á stöng, eru taldir stunda stangveiði í ám
og vötnum landsins ár hvert.

60

laxar veiddust að jafnaði í Eystri- og Ytri Rangá fyrir
tíma seiðasleppinga. Eins og kunnugt er veiðast fleiri
laxar daglega í ánum þegar veiði stendur sem hæst.

THE CRAZY TWIN

Geðillskan gaf
flugunni nafn
The Crazy Twin er hönnuð af
Ásmundi Helgasyni. Nafnið er til
komið vegna geðillsku Gunnars
tvíburabróður hans sem var ekki
par ánægður með að Ási mokaði
upp löxum fyrir framan nefið á
honum á þessa flugu. Flugan er
búin að sanna sig sem góð veiðifluga, ekki síst í Laxá í Aðaldal.

25,5 PUNDA HÆNGUR Steed Foldberg
og Völundur Hermóðsson með laxinn á
bökkum Laxár í Aðaldal.

Fjörleg veiði í Laxá í Aðaldal:

Dani landaði
risamaríulaxi
Laxveiðiferill hins danska Steens
Foldberg byrjaði heldur betur
fjörlega. Hann fékk maríulaxinn í
fyrradag á Nessvæðunum í Laxá
í Aðaldal þar sem hann landaði
109 sentímetra hæng sem samkvæmt viðmiðunarkvarða Veiðimálastofnunar er 25,5 pund.
Daninn veiddi laxinn á
Skerflúðum á svæði 2. Laxinn
tók fluguna Hair Mary Brown
númer 4 og stóð viðureignin yfir
í 40 mínútur. Völundur Hermóðsson í Álftanesi var leiðsögumaður Foldbergs. Menn hafa margir orðið varir við stórlaxa í ánni
í sumar og hafa nokkrir stórir
sloppið á Knútsstaðatúni og
Grundarhorni en báðir veiðistaðirnir eru á svæði 6.
- th

„Loks var okkur launað erfiðið“
Þeir eru töluvert margir
veiðimennirnir sem árlega snúa frá Stóru-Laxá í
Hreppum án þess að hafa
sett í fisk. Þeir sem eru
henni trúir geta hins vegar
upplifað ævintýri sem fátt
skákar þegar kemur að
stangveiði.
Hópur veiðimanna sem var við
veiðar á svæði I og II í tvo daga
síðla júlímánaðar er meðal þeirra
sem engan lax fengu og sáu lítið.
Hins vegar er náttúran við Laxá
með þeim ólíkindum að enginn
þeirra átta veiðimanna sem þar
komu í fyrsta skipti fóru ósáttir.
Allir ætla að snúa aftur og undirritaður er einn þeirra. Er það
kannski ekki síst vegna færslu í
gestabókinni sem hefst á orðunum
„Loks var okkur launað erfiðið.
Eftir áralanga tryggð og margar
veiðiferðir í Stóru-Laxá var stórveiði raunin.“
Það var Gunnar Örlygsson, fyrrverandi alþingismaður, sem þar
hélt á penna og er einn þeirra sem
hafa tekið ástfóstri við Stóru-Laxá.
Það er ekki erfitt að finna virðinguna sem hann ber fyrir ánni þegar
hann ritaði færsluna í gestabókina 28. september í fyrra. Þá höfðui hann og félagar hans landað og
sleppt 53 löxum og áttu eina vakt
eftir. Vekur athygli að bjartir og
lúsugir fiskar voru innan um í
aflanum sem er með ólíkindum á
þessum árstíma. Eins var óhugnanlega hátt hlutfall veiðinnar rígvænn tveggja ára lax; sannkallað-

AF BAKKANUM

FLUGAN

golfogveidi@frettabladid.is

Það kemur þér varla á
óvart að ég pantaði á
sama tíma að ári.
GUNNAR ÖRLYGSSON
FYRRV. ALÞINGISMAÐUR

ur stórlax. „Þessi á er sannkallaður
helgidómur veiðimanna“ skrifaði
Gunnar í niðurlagi færslunnar.
Þegar Gunnar er inntur eftir
minningum frá Stóru-Laxá þessa
daga í september segist hann
varla vita hvar á að byrja. „Þetta
var auðvitað stórkostlegt og ég hef
aldrei lent í öðru eins. Það kemur
þér varla á óvart að ég pantaði á
sama tíma að ári. Baráttan við
þessa fiska var ógleymanleg.“
Gunnar lýsir því að aðstæður við
ána hafi verið fullkomnar. Fiskurinn var að koma upp úr jökulvatninu í Hvítá inn á heimaslóðirnar.
Áin var að jafna sig eftir miklar
rigningar og fiskurinn í tökustuði
sem vart verði lýst. „Ein ljúfasta
minningin tengist því líka að ég
var í ánni með æskufélaga mínum
sem aldrei hafði veitt 20 punda
fisk. Hann fékk tvo sama daginn.“
Gunnar segist hafa kynnst því
hversu dyntótt áin er, en hann
hefur veitt í Stóru-Laxá í tvo áratugi og oft komið þaðan fisklaus.
„Ég hef engu að síður alltaf sömu
ástríðu fyrir þessari á, hvernig
sem aflatölurnar líta út í það og það
skiptið. Það sem ræður því er náttúran. Víða er fallegt við íslenskar
ár en fátt ef nokkuð stenst samanburð við Stóru-Laxá. Hún gaf mér
líka minn stærsta lax sem var 21
pund.“
svavar@frettabladid.is

YFIR 20 PUNDIN Hér heldur Gunnar á einum risahængnum rétt áður en honum var

rennt út í hylinn að nýju. Flestir veiðimenn njóta þess aldrei að handfjatla fisk eins
og þennan. Gunnar veiddi þrjár hrygnur á veiðistaðnum Reykhólma sem voru 90 til
98 sentimetrar. Engin mynd er þó til af þeim drottningum.
MYNDIR/GUNNAR ÖRLYGSSON

ÆVINTÝRI Á BÖKKUM STÓRU-LAXÁR Gunnar segir að þessi mynd lýsi veiðitúrnum
vel. Stórlax í hendi og gleði veiðimanna fölskvalaus. Af tæplega 60 löxum sem komu
á land var meira en helmingurinn tveggja ára fiskur; margir voru yfir 20 pund eins og
sá sem Arthur Galvez heldur hér á. Gunnar samgleðst félaga sínum.

Sjóbirtingsveiði farin að glæðast

Veiðiþjófar í Varmá

Sjóbirtingurinn er nú víða farinn að láta sjá sig í töluverðum mæli í Vestur-Skaftafellssýslu. Á sunnudag var fyrsta sjóbirtingnum í Geirlandsá landað en undanfarna daga hefur sjóbirtingur einnig veiðst í Tungulæk og Steinsmýrarvötnum.
Í Steinsmýrarvötnum veiddi hollið, sem þar var um síðustu helgi, 25 sjóbirtinga.
Reyndar hafa stöku sjóbirtingar fengist í Steinsmýrarvötnum frá því í lok júli en
nú er veiðin heldur betur farin að glæðast þar.

Sjóbirtingur er einnig farinn að ganga í Varmá en þar hefur verið
ágætis veiði undanfarið. Reyndar hefur borið á veiðiþjófum í Varmá
og eru þar ekki á ferðinni börn eða unglingspiltar. Veiðimaður sem
hafði keypt sér leyfi í síðustu viku, og átti að vera einn í ánni, kom að
tveimur fullorðnum mönnum, með flugugræjur við veiðar. Þeir voru
ekki með veiðileyfi og voru því reknir úr ánni.

LEGGÐU EKKI AF STAÐ ÁN ÞEIRRA

Veiðistaðurinn - Myrkhylur í Norðurá

0)0!2<4"7! s 3·! s 

Frábær búnaður í skotveiðina
Oregon

Dakota

GPS staðsetningartæki með einfaldri
og aðgengilegri valmynd, alvöru
þrívíddarkorti, snertiskjá, hágæða
GPS-móttakara, hæðarmæli, 3-ása
rafeindaáttavita, SD-kortalesara,
myndaskoðun o.ﬂ. Oregon veitir
góða tilﬁnningu fyrir landslaginu og
er fullkominn ferðafélagi hvert sem
förinni er heitið.

Harðgert, lófastórt útivistartæki með
snertiskjá, næmum GPS-móttakara
með HotFix™ gervihnattaútreikningi,
hæðarmæli, rafeindaáttavita,
SD-kortalesara, 3-ása
rafeindaáttaavita og grunnkorti
af heiminum. Dakota staðsetur þig
ﬂjótt, örugglega og nákvæmlega.

Verð frá 49.900

Verð frá 74.900
GLÆSILEG BYRJUN Þórdís Klara Bridde landaði 73 sentimetra hrygnu við opnun

Norðurár í sumar.

Tachyon XC

Sureﬁre vasaljós

Fullkomin myndbandsupptökuvél til að taka
upp myndskeið af áhugamálinu án þess að nota
hendurnar því þú festir vélina á
hjálminn, byssuna, húfuna
stýrið eða köfunargleraugun.
Vélin er vatnsheld að
30 metra dýpi og
ótrúlega sterk.
Fjörið sýnir þú svo
á Facebook eða
YouTube.

Sureﬁre vasaljós er ekki það sama og
vasaljós því ljósið er ótrúlega bjart úr
ekki stærra vasaljósi. Sureﬁre notar
nýjustu og bestu tækni sem völ er á
til að þróa enn betri ljós en þekkst
hafa.
Amerísk gæði tryggja styrk og
endingu, hvort sem er í handljósum
eða höfuðljósum.

Verð frá 16.900

Verð frá 33.900

Ögurhvarfi 2, 203 Kópavogi | S: 577 6000 | www.garmin.is

GARMIN BÚÐIN

MYND/BJARNI JÚLÍUSSON

Bjarni Júlíusson, fyrrverandi formaður SVFR, þekkir Norðurá betur en margur
og lýsir aðstæðum þannig:
„Myrkhylur er án efa einn af betri hyljum Norðurár. Fyrri hluta sumars
stoppar þarna lax í göngu, sérstaklega ef vatnið er ekki of mikið. Þó Myrkhylur sé fyrst og fremst staður sem gefur laxa í göngu, í júní eða júlí.
Hylurinn er skemmtilegastur þegar ekki er of mikið vatn í ánni. Venjulega
er hann veiddur vestan frá. Best er að byrja efst í strengnum og standa fyrir
ofan stóra steininn sem þar er. Margir setja flottúbu með gárubragði eða
reyna að strippa Kolskegg, Collie Dog eða Sunray Shadow ofarlega í strengnum sjálfum.
Þegar fullreynt er efst í strengnum, er gott að fara niður fyrir steininn og
vaða aðeins út í og kasta á spegilinn sjálfan.
Síðan er vaðið niður eftir og kastað niður hylinn. Ekki fara of langt út í, því
þegar neðar dregur er rás eða gjá stutt frá landi og fyrir miðri rásinni er dálítill
bolli og þar liggur oft lax. Beint fyrir ofan bollann er kletturinn Skyggnir. Veiðimenn geta farið varlega upp með klettinum og skyggnt hylinn og þá ættu
þeir að sjá hvar sá silfraði liggur. Í göngu má oft setja í lax neðan við hylinn
sjálfan þar sem gjáin endar og lygna vatnið og dýpið byrjar.
Munið – Þetta er einn af þeim hyljum sem veiðimenn skulu alls ekki
- shá
ganga fram hjá án þess að kasta á hann!“

Í SKÓLANUM ER GAMAN

FRIGG

FRIGG

hálfrennd peysa

LOKI

leggings & buxur

peysa
R
væn auð
ta
25.0 nleg
8.

í svö Einnig
rtu
&b
láu

Hlýjar & teygjast vel
Þornar ﬂjótt & andar vel

Létt & þægileg

VERÐ: 7.900 kr.

VERÐ: leggings: 6.900 kr.
VERÐ: buxur: 6.900 kr.

VERÐ: 8.200 kr.

MÍMIR

MAGNI

HEIÐRÚN

PU
efni

ig
Einn ðu
í rau

Primaloft úlpa

dúnúlpa

pollagalli

Ein
í raunig
ðu

Ein
í svö nig
rtu

Lipur og hlý.
Vatnsfráhrindandi.

Klassísk dúnúlpa
Flísfóðraður & vatnsheldur
VERÐ sett: 11.500 kr. (1 - 6 ára)

ANDVARI
derhúfa og húfa

VERÐ: 18.000 kr. (1 - 4 ára)
VERÐ: 21.000 kr. (6 - 14 ára)

VERÐ: 23.800 kr. (4 - 14 ára)

DUNLOP

VALHÖLL
ullarnærföt

stígvél

Flei
ri lit
ir

PU
efni

afrí
Kláð ll
u

Handprjónuð úr 100% Merino ull

Fóðruð & heilsteypt. Þola -20°C.

Hlý og létt úr 100% Merino ull

VERÐ húfa : 3.900 kr.
VERÐ derhúfa: 4.900 kr.

VERÐ: 6.800 kr. (stærð: 22-28)
VERÐ: 7.800 kr. (stærð: 29-37)

VERÐ bolur: 5.900 kr.
VERÐ buxur: 4.700 kr.

Höfuðborgarsvæðið: Bankastræti 5, Faxafen 12, Kringlan,
Smáralind og Miðhraun 11 Akureyri: Glerártorg
Keﬂavík: Leifsstöð (selur ekki pollagalla og stígvél)

www.66north.is
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> Shia LaBeouf

VIÐ TÆKIÐ HÓLMFRÍÐUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR MUN SAKNA ORÐANNA Í VETUR

„Ég vil að áhorfendur mínir þekki mig
fyrir verk mín, ekki vegna þeirra sem ég
fer á stefnumót með, hvaða eiturlyfja
ég neyti eða á hvaða klúbba ég fer.“

Fólskuleg árás á aldraðar sálir
Ég er farin að sjá fyrir mér dapurlegar stundir, bæði við útvarp
og sjónvarp, í vetur. Allt furðuákvörðunum dagskrárstjóra RÚV
að kenna. Ekki einungis verður þessi andlega aldraða sem hér
situr að hætta að hlæja með fjórburunum í Spaugstofunni á
laugardagskvöldum, heldur getur hún líka kvatt sínar eftirlætis
útvarpsstundir. Mér er skapi næst að segja eins og öskureiði
maðurinn í einhverri þjóðarsálinni - Bless RÚV!
Nema hvað að maður getur ekkert sagt bless við
RÚV, það er víst bannað með lögum. Svo vil ég það
nú heldur ekki, innst inni, því mér þykir eitthvað
svo vænt um hana. Ég leita oft á náðir hennar, þar
sem ég hef takmarkaða þolinmæði fyrir botnlausum hressleikanum á flestum öðrum útvarpsstöðvum.
Þetta á sérstaklega við um helgar. Þá vil ég
ekkert graðhestarokk í eyrun mín. Bara kaffi,

SJÓNVARPIÐ
16.40 Áfangastaðir - Hattver (7:12)
17.05 Friðlýst svæði og náttúruminjar
- Ásbyrgi og Jökulsárgljúfur (16:24)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Herbergisfélagar (3:13) (Roommates)

18.00 Krakkar á ferð og flugi (8:10)(e)
18.25 Dalabræður (8:10) (Brödrene

20.00

Transformers STÖÐ2 BÍÓ

Dal) (e)

▼

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Bræður og systur (67:85)
(Brothers and Sisters) Bandarísk þáttaröð
um hóp systkina, viðburðaríkt líf þeirra og
fjörug samskipti.

20.50 Réttur er settur (8:10) (Raising

20.05

Bræður og systur

SJÓNVARPIÐ

the Bar) Bandarísk þáttaröð um gamla
skólafélaga úr laganámi sem takast á fyrir
rétti.

21.35 Nýgræðingar (158:169) (Scrubs)
Gamanþáttaröð um lækninn J.D. Dorian og
ótrúlegar uppákomur sem hann lendir í.

22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.20 Framtíðarleiftur (Flash Forward)
Bandarísk þáttaröð. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi ungra barna.

20.10

Family Guy

SKJÁREINN

23.05 Hvaleyjar (6:12) (Hvaler) (e)
00.00 Mótókross
00.30 Kastljós (e)
01.00 Fréttir (e)
01.10 Dagskrárlok

STÖÐ 2

SKJÁR EINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Litla risaeðl-

07.00 Werder Bremen - Sampdoria

an, Harry og Toto, Scooby-Doo og félagar,
Stuðboltastelpurnar

Sýnt frá leik Werder Bremen og Sampdoria í
umspili fyrir Meistaradeild Evrópu.

08.10 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Last Man Standing (7:8)
11.10 Sjálfstætt fólk
11.45 Logi í beinni
12.35 Nágrannar
13.00 NCIS (9:25)
13.45 La Fea Más Bella (221:300)
14.30 La Fea Más Bella (220:300)
15.15 The O.C. (22:27)
16.00 Barnatími Stöðvar 2 Stuðbolta-

16.25 Werder Bremen - Sampdoria

stelpurnar, Scooby-Doo og félagar, Litla risaeðlan, Harry og Toto

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (13:22)
18.23 Veður Markaðurinn.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Two and a Half Men (16:24)
19.45 How I Met Your Mother (13:24)
20.10 Amazing Race (6:11) Þrettánda

21.40 The Closer (8:15) Fimmta þáttaröð

20.15

Grey‘s Anatomy

STÖÐ2 EXTRA

Baby

14.00 The Spiderwick Chronicles
16.00 Mermaids
18.00 Unstable Fables: 3 Pigs & a
Baby

▼

20.00 Transformers
22.20 Road Trip
00.00 Girl, Interrupted
02.05 Glastonbury
04.20 Road Trip
06.00 I Now Pronounce You Chuck

21.15

Veiðiperlur STÖÐ 2 SPORT

18.05 Inside the PGA Tour 2010
18.30 Veiðiperlur
19.00 Selfoss - Keflavík Bein útsend-

þessarar rómantísku og gamansömu spennuþáttaraðar um Brendu Leigh Johnson.

22.25 The Forgotten (5:17) Spennuþættir í anda Cold Case með Christian Slater í aðalhlutverki.

23.10 Monk (8:16)
23.55 Lie to Me (10:22)
00.40 The Tudors (4:8)
01.30 Girl, Positive
02.55 All In
04.30 Flying Dragon, Leaping Tiger
Kínversk hasar- og bardagamynd af bestu
gerð.

06.05 The Simpsons (13:22)

and Larry
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ENNINGARNÓTT
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(e)

ing frá leik Selfoss og Keflavíkur í Pepsí deild
karla í knattspyrnu.

18.55 Still Standing (12:20) (e)
19.20 America’s Funniest Home Vid-

21.15 Veiðiperlur Flottur þáttur þar
sem farið er ofan í allt milli himins og jarðar
sem tengist stangaveiði. Farið verður í veiði
í öllum landshornum og landsþekktir gestir
verða í sviðsljósinu.

eos (26:46) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu.

22.00 Pepsímörkin 2010 Sýnt frá öllum
leikjum Pepsí-deildar karla og sérfræðingar Stöðvar 2 Sport þeir Tómas Ingi og Maggi
Gylfa verða að sjálfsögðu á sínum stað.
22.40 Liverpool - Trabzonspor Útsending frá leik Liverpool og Trabzonspor í umspili
fyrir Evrópudeildina í knattspyrnu.

00.20 Selfoss - Kefalvík Útsending frá
leik Selfoss og Keflavíkur í Pepsí-deild karla í
knattspyrnu.
02.10 Pepsímörkin 2010

19.45 Haustkynning SkjásEins 2010
20.10 Family Guy (14:14) Teiknimyndasería með kolsvörtum húmor og drepfyndnum atriðum. Það er komið að lokaþættinum í seríunni.

20.35 Parks & Recreation (16:24)
Bandarísk gamansería með Amy Poehler
í aðalhlutverki. Leslie heyrir mömmu sína
tala um gamlan kærasta og freistar þess að
finna hann.
21.00 Flashpoint (17:18) Spennandi
þáttaröð um sérsveit lögreglunnar sem er
kölluð út þegar hættan er mest. Sérsveitin
leitar manns sem hefur sagt dópsölum stríð
á hendur og skilur eftir sig blóðuga slóð.
21.50 Law & Order (17:22) Bandarískur sakamálaþáttur um störf rannsóknarlögreglumanna og saksóknara í New York.
Málaliði sem vann fyrir einkaher er myrtur og málið er talið tengjast atburðum sem
gerðust í Írak.

þáttaröðin af kapphlaupinu mikla.

20.55 NCIS: LA (2:24) Spennuþættir sem
gerast í Los Angeles og fjallar um starfsmenn
systurdeildarinnar í höfuðborginni Washington.

08.25 The Spiderwick Chronicles
10.00 Mermaids
12.00 Unstable Fables: 3 Pigs & a

Sýnt frá leik Werder Bremen og Sampdoria í
umspili fyrir Meistaradeild Evrópu.

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Dynasty (15:30) (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
16.40 Dynasty (16:30)
17.25 Rachael Ray
18.10 Canada’s Next Top Model (2:8)

▼
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vöfflur og vinalegt skraf. Þess vegna hefur þátturinn Orð skulu
standa lengi verið í uppáhaldi hjá mér. Nú er búið að slátra
honum. Þessum eðal útvarpsþætti sem hefur verið í uppáhaldi
hjá gömlum sálum og íslenskunördum um langa hríð.
Fyrir það fyrsta hefur Karl Th. Birgisson þvílíka útvarpsrödd
að það er unun að hlusta á hana, og væri það jafnvel þó upp úr
honum kæmi ekkert nema tómt rugl og steypa. Sem er ekki, og
það er óvenjulega góður eiginleiki hjá útvarpsmönnum.
En það er ekki bara vegna raddarinnar djúpu sem skeifan á mér snýst við þegar Orð skulu standa er á dagskrá.
Kemistrían milli þeirra Karls Th., Davíðs Þórs og Hlínar
er áþreifanleg. Ég held þau hafi raunverulega gaman af
þessum stundum. Það skilar sér til áheyrenda, sem líður
eins og þeir séu staddir í kaffiboði með gömlu og góðu,
eilítið sérvitru frændfólki. Bless frændur og frænka. Ég
mun sakna ykkar!

▼

Shia LaBeouf leikur í spennumyndinni
Transformers, sem sló í gegn árið 2007.
Transformers er á dagskrá Stöðvar 2
Bíó kl. 20.00.

16.20 Nott. Forest - Leeds Sýnt frá leik
Nott. Forest og Leeds í ensku 1. deildinni.

18.10 Blackburn - Everton Sýnt frá leik
Blackburn og Everton í ensku úrvalsdeildinni.
20.00 Premier League World 2010/11
Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu
og skemmtilegu hliðum.

22.40 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til
sín góða gesti og slær á létta strengi.
23.25 In Plain Sight (9:15) (e)
00.10 Leverage (8:13) (e)
00.55 Pepsi MAX tónlist

20.30 Football Legends - Maradona
Þættir um bestu knattspyrnumenn veraldar
fyrr og síðar en í þessum þætti verður fjallað
um Diego Armando Maradona.

20.00 Hrafnaþing Leiðtogar sauðfjárbænda um verðlag og fleira.

20.55 Premier League Review 2010/11

21.00 Eitt fjall á viku Pétur Steingrímsson í Svarfaðardal, þriðji þáttur.

Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og
krufðir til mergjar.

21.55 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.
Öll mörkin, allir leikirnir og öll helstu tilþrifin skoðuð.

22.25 Blackpool - Wigan Sýnt frá leik
Blackpool og Wigan í ensku úrvalsdeildinni.

21.30 Í nærveru sálar Einn af þáttum
Kolbrúnar endursýndur.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar
og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Fram koma

PRÓFESSORINN
ÓFESSORINN &
MEMFISMAFÍAN
KK
HJALTALÍN
MANNAKORN &
ELLEN KRISTJÁNSDÓTTIR
HJÁLMAR

Góða skemmtun!
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ

Í KVÖLD

The Forgotten
Stöð 2 kl. 22.25

STÖÐ 2 KL. 20.55

Spennuþættir í anda Cold Case með
Christian Slater í aðalhlutverki. Þættirnir
fjalla um óbreytta borgara sem taka
lögin í sínar hendur og klára rannsókn
á ákveðnum sakamálum sem lögreglan
hefur gefist upp á.

NCIS: LA
Spennuþættir sem
gerast í Los Angeles
og fjalla um starfsmenn systurdeildarinnar í höfuðborginni
Washington sem
einnig hafa það
sérsvið að rannsaka
alvarlega glæpi sem
tengjast sjóhernum
eða strandgæslunni á
einn eða annan hátt.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
FM
FM
FM
FM
FM

88,5 XA-Radíó
90,1 Rás 2
90,9 Gullbylgjan
91,9 Kaninn
93,5 Rás 1

12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Framtíð lýðræðis
14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Eldfórnin
15.25 Bláar nótur í bland
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Á sumarvegi
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.22 Syrpan
18.50 Veðurfregnir
FM
FM
FM
FM
FM

95,7FM957
96,3 FM Suðurland
96,7 Létt Bylgjan
97,7 X-ið
98,9 Bylgjan

19.00 Rölt milli grafa
19.30 Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva
21.30 Kvöldsagan: Rómeó og
Júlía í sveitaþorpinu
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.13 Sakamálaleikrit
Útvarpsleikhússins:
22.44 Útvarpsperlur: Vel mælt
23.49 Heimsókn til listamanna
00.05 Næturtónar
FM
FM
FM
FM

99,4 Útvarp Saga
102,2 Útvarp Latibær
102,9 Lindin
105,5 Útvarp Boðun

19.35 The Doctors Spjallþættir framleiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar, sérfræðingar á fjórum ólíkum sviðum, veita aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um þau
heilsufarsmál sem hvað helst brenna á okkur.

▼

20.15 Grey‘s Anatomy (10/17) Fjórða
sería þessa vinsælasta dramaþáttar í heimi.
Ungu læknanemarnir eru orðnir að fullnuma
og virðulegum skurðlæknum. Allir nema
George, sem féll á lokaprófinu og þarf því að
slást í hóp með nýju læknanemunum. Þeirra
á meðal er systir Meredith.
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Gossip Girl (21/22) Þriðja þátta-

FRUMSÝNT

10. SEPT.
Í HOFI
WWW.LEIKFELAG.IS

röðin um líf ungra og fordekraðra krakka sem
búa á Manhattan í New York. Þótt dramatíkin
sé ótæpileg þá snúast áhyggjur þessa unga
fólks fyrst og síðast um hver baktali hvern,
hver sé með hverjum og hvernig eigi að vera
klæddur í næsta glæsipartíi.

22.30 Mercy (17/22) Dramatísk þáttaröð
í anda Grey‘s Anatomy og ER. Við fylgjumst
með lífi og starfi þriggja kvenna sem vinna
saman sem hjúkrunarfræðingar á Mercy-spítalanum í New Jersey.
23.15 True Blood (8/12) Önnur þáttaröðin um forboðið ástarævintýri gengilbeinunnar
Sookie og vampírunnar Bills en saman þurfa
þau að berjast gegn mótlæti íbúa smábæjarins Bon Temps í Louisiana.

00.10 Nip/Tuck (17/22) Fimmta serían
af þessum vinsæla framhaldsþætti sem fjallar um skrautlegt og skrítið líf lýtalæknanna
Seans McNamara og Christians Troy.

IÐA
GUM .IS
N
Ö
AÐG
LAG
SALA W.LEIKFE
Á WW

00.55 Grey‘s Anatomy (10/17)
01.40 The Doctors
02.20 Fréttir Stöðvar 2
03.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

12.25 Black Adder 13.00 Black Adder 13.35 My
Family 14.05 My Family 14.35 ‚Allo ‚Allo! 15.05
Dalziel and Pascoe 15.55 The Weakest Link 16.40
Monarch of the Glen 17.30 Fawlty Towers 18.00
How Not to Live Your Life 18.30 Whose Line
Is It Anyway? 19.00 Little Britain 19.30 Dalziel
and Pascoe 20.20 Fawlty Towers 20.50 How
Not to Live Your Life 21.20 Come Dine With Me
21.45 The Jonathan Ross Show 22.35 EastEnders
23.05 Primeval 23.55 Fawlty Towers

12.00 Hvad er det værd? 12.30 Det Søde
Sommerliv 13.00 DR Update - nyheder og
vejr 13.10 Boogie Mix 14.05 Radiserne 14.30
Substitutterne 14.50 Alfred 15.00 Vinden
i piletræerne 15.20 Sallies historier 15.30
Fandango 16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen
med Sport 17.00 Aftenshowet med Vejret 17.30
Rabatten 18.00 Nabokrig 18.30 Undercover chef
- Carlsberg 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt
19.30 Coco Chanel 21.00 Jordemødrene 21.30
Tjernobyls nye beboere 22.20 Så er der pakket
22.50 Boogie Mix

12.20 Uteliv om høsten 12.50 Solens mat 13.20
Ut i naturen 13.45 Don Quijote 15.30 Tingenes
tilstand 16.00 Oddasat - nyheter på samisk
16.05 Nyheter på tegnspråk 16.10 Tinas mat
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.45
Diamond League fra Zürich 18.55 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 21 19.30 Blekingegadebanden
21.10 Kveldsnytt 21.25 Vår aktive hjerne 21.55
Klippen 22.45 Munter mat 23.15 Korte grøss:
Hjertesvikt 23.40 Blues jukeboks

SVT 1
12.30 Danmark på distans 13.00 Sommarkväll
med Anne Lundberg 14.00 Rapport 14.05
Gomorron Sverige 14.55 Djursjukhuset 15.25 Val
2010. Tom Alandh i Sverige 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport 16.10 Regionala nyheter 16.15 Strömsö
16.55 Grön glädje 17.20 Regionala nyheter 17.30
Rapport 18.00 Friidrott 20.00 Undercover Boss
20.45 The Seventies 21.15 Allsång på Skansen
22.15 Livvakterna 23.15 Vikarien

ÞORIR ÞÚ Á S
ETRIÐ Á FACEB
OOK? M
SJÁ: ROCKY H
ORROR - LEIKFÉ IÐAR Í VERÐLAUN
LAG AKUREYR
AR
SÉRSTAKT

TILBOÐ TIL

AFA
VISA KORTH

2450 Kr.

MIÐASALA Á NETINU: LEIKFELAG.IS
NETFANG: MIDASALA@LEIKFELAG.IS

SÝNINGAR ROCKY HORROR
Frumsýning Fös. 10.09.
UPPSELT
2. sýning
Fös. 17.09.
UPPSELT
3. sýning
Lau. 18.09.
UPPSELT
Aukasýning Sun. 19.09.
UPPSELT
4. sýning
Fös. 24.09.
UPPSELT
5. sýning
Lau. 25.09.
TI
6. sýning
Fim. 30.09. ÖRFÁ SÆ
7. sýning
Fim. 7.10.
ÖRFÁ SÆTI
8. sýning
Fös. 8.10.
9. sýning
Sun. 10.10.
10. sýning
Fös. 15.10.
11. sýning
Lau. 16.10. ÖRFÁ SÆTI
12. sýning
Sun. 17.10.
13. sýning
Fös. 22.10.
TI
14. sýning
Sun. 24.10. ÖRFÁ SÆ
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GOTT Á GRILLIÐ

Ekkert mál með Beyonce
„Ég dýrka að grilla portobello
sveppi, jafnvel bara hvaða svepp
sem er, bræða í þá einhvers
konar ost, smá vinaigrettedressingu, ásamt litlum laukum grilluðum í álpappír með
einhverju þrusu góðu brauði og
kartöflusalati.“
Birkir Fjalar Viðarson, nemi og fyrrverandi
söngvari I Adapt
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„Mér finnst þetta í raun ekki
merkilegt mál, enda er fatnaður af svipuðu tagi út um allt í
dag,“ segir fatahönnuðurinn
Ásgrímur Már Friðriksson
þegar hann er inntur eftir því
hvort hann telji að söngkonan
Beyoncé Knowles hafi hermt
eftir hönnun hans fyrir nýja
haustlínu tískumerkisins Dereon, sem söngkonan á ásamt
móður sinni.
Eins og Fréttablaðið greindi
frá fyrir skömmu má finna
leggings í nýrri haustlínu
fatamerkis söngkonunnar en
þeim svipar mjög til leggings-

buxna sem söngkonan keypti
í TopShop síðasta haust. Þær
buxur voru hannaðar af
Ásgrími Má fyrir íslenska
tískumerkið E -label, sem
hefur verið fáanlegt í verslun TopShop í London í tæpt ár.
Heba Hallgrímsdóttir og Ásta
Kristjánsdóttir, eigendur Elabel, höfðu ekki tekið ákvörðun um hvort þær myndu leita
réttar síns þegar Fréttablaðið
ræddi við þær fyrir helgi en
Ásgrímur er fremur rólegur
yfir þessu.
„Það gæti vel verið að hún
hafi sótt innblástur til okkar,

en það eru gaddar út
um allt í dag,“ bætir
fatahönnuðurinn við,
sem lætur málið augljóslega ekki á sig fá.
Ásgrímur Már vinnur
þessa dagana að eigin
fatalínu auk þess sem
hann rekur verslunina
Kiosk ásamt nokkrum
öðrum ungum og efnilegum fatahönnuðum.
Forvitnilegt verður að sjá hvort aðrar
stórstjörnur finni innblástur hjá Ásgrími Má
í framtíðinni.
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LÁRÉTT 2. mest, 6. tveir eins, 8. hvers
vegna, 9. taug, 11. kúgun, 12. ólögl.
innflutningur, 14. endurtekning, 16.
tveir eins, 17. frjó, 18. farfa, 20. rykkorn, 21. útgáfunr. tónverks.
LÓÐRÉTT 1. sæti, 3. eftir hádegi, 4.
svelgja, 5. tæfa, 7. skipafélag, 10.
gagn, 13. gifti, 15. nema, 16. nögl,
19. í röð.
LAUSN
læra, 16. kló, 19. tu.
5. tík, 7. eimskip, 10. nyt, 13. gaf, 15.
LÓÐRÉTT: 1. sess, 3. eh, 4. svolgra,
fræ, 18. lit, 20. ar, 21. ópus.
11. ok, 12. smygl, 14. stagl, 16. kk, 17.
LÁRÉTT: 2. best, 6. ee, 8. hví, 9. sin,

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

1. Um 1.240 manns.
2. Slíta tengslin við breska

konungsveldið.
3. Ekkert.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Enn sem komið er virðist vetrardagskrá RÚV ekki komin í fastar
skorður. Eins og Fréttablaðið
greindi frá hefur ekki
verið fyllt upp í
það skarð sem
Spaugstofan
skildi eftir sig en
Gunnar Björn
Guðmundsson
hafði engan tíma
til að stýra laugardagsþættinum. Hins
vegar geta
aðdáendur
Útsvars
andað léttar því Sigmar Guðmundsson og Þóra Arnórsdóttir
snúa aftur á skjáinn í haust.

11

14

riksson, fatahönnuður, telur ekki að
Beyoncé Knowles hafi hermt eftir
hönnun hans.

FRÉTTIR AF FÓLKI

8

10

AFSLAPPAÐUR Ásgrímur Már Frið-

SÉRSTAKIR FÉLAGAR Frank Hvam kemur til Íslands í heimsókn til Frímanns Gunnarssonar og treður upp á sérstöku skemmti-

kvöldi í Háskólabíói ásamt þekktum norrænum uppistöndurum.

GUNNAR HANSSON: FRÍMANN Í SPOR JAY LENO OG LETTERMAN

FRANK HVAM MEÐ UPPISTAND Í HÁSKÓLABÍÓI
Frank Hvam verður meðal gesta
Frímanns Gunnarssonar á sérstöku uppistandskvöldi þann 29.
september í stóra sal Háskólabíós.
„Þetta verður brjáluð kvöldstund
með Frímanni,“ segir Gunnar
Hansson, skapari ólíkindatólsins.
Meðal annarra sem koma fram
má nefna Dagfinn Lyngbo frá Noregi og borgarstjórann Jón Gnarr
en allir eiga þeir það sameiginlegt
að koma fram í nýjum sjónvarpsþætti Frímanns sem frumsýndur verður á Stöð 2 sunnudaginn
19. september. „Matt Berry, fulltrúi Bretlands í þáttunum, langaði
mikið til að koma en gat það ekki
vegna anna.“
Gunnar segir uppsetninguna
verða svipaða og hjá spjallþáttastjórnendunum Jay Leno og David
Letterman. Frímann fái til sín

góða gesti í sófa sem verður á sviðinu, spjalli lítillega við þá um daginn og veginn og svo troði þeir upp
með gamanmál. Hljómsveit, skipuð
þeim Birgi Ísleifi Gunnarssyni úr
Motion Boys og Gísla Galdri, verður á sviðinu og tekur virkan þátt
í sýningunni. Gunnar tekur fram
að erlendu stjörnurnar muni flytja
sitt grín á ensku. „Þótt flestir séu
vel að sér í Norðurlandamálum þá
byggist grín á svolítið hröðu máli
og þá getur verið erfitt að fylgja
brandaranum eftir.“ Sjálfur kynntist Gunnar því vel þegar hann fór
og sá uppistandssýningu Franks
Hvam í Danmörku, hann gat fylgt
bröndurunum eftir alveg þangað til að aðalpunktinum kom, þá
missti hann þráðinn á meðan allir í
kringum hann sprungu úr hlátri.
Gunnar segir það hafa verið

algjört lykilatriði að fá Frank
Hvam til að troða upp en Hvam
er auðvitað önnur af aðalstjörnum dönsku gamanþáttaraðarinnar Klovn sem sýnd hefur verið
við miklar vinsældir hér á landi.
„Hann er búinn að vera mjög upptekinn við tökur á myndinni um þá
Klovn-félaga en þegar við sáum
fram á að þessi dagur væri laus
þá stukkum við til,“ segir Gunnar
en bætir því við að hinir skemmtikraftarnir séu engu síðri, þeir séu
bara ekki jafn þekktir hér á landi.
Að öllum líkindum mun Ari Eldjárn hita upp fyrir sýninguna og þá
kemur til landsins Linda Mahala,
þekkt í heimalandi sínu Noregi.
„Það er alveg frábært að fá konu
þótt Frímann sjálfur verði ekkert
hrifinn af því,“ segir Gunnar.
freyrgigja@frettabladid.is

Óttar Guðnason, kvikmyndatökumaður, hefur undanfarnar vikur
og mánuði verið við
störf í New Orleans
þar sem hann hefur
verið að taka upp
kvikmyndina Love,
Wedding Mariage.
Myndin skartar
þeim Mandy
Moore og
Twilightstjörnunni
Kellan Lutz
í aðalhlutverkum.
Nærvera Íslendingsins virðist
þegar hafa haft áhrif því Lutz lýsti
því yfir í viðtölum við netmiðla í
gær að hann vildi endilega heimsækja Ísland og einhverja aðra
staði í fríinu sínu.
Bretar eru fremur bjartsýnir á að
2010 verði gott ár í kvikmyndahúsum. Þar leika stórmyndir á
borð við Harry Potter og Clash of
the Titans stórt hlutverk en einnig
Jackie Chan-myndin The Spy Next
Door. Ekki er það þó hasarhetjan
sem er talið verða helsta aðdráttaraflið fyrir bresk ungmenni heldur Magnús Scheving
en þetta kemur
fram á markaðsvefnum utalkmarketing.com. Meira að
segja frystivörukeðjan Iceland veðjar á
Magnús og vini og
auglýsir myndina grimmt
á sínum
vörum. - fgg

Hannar leikmyndina í Rocky Horror
„Ég vann í Þjóðleikhúsinu alla mína skólagöngu
og leikmyndahönnun var í rauninni það sem ég
ætlaði alltaf að gera. Svo tók myndlistin völdin
og þetta fór á hilluna í nokkur ár,“ segir Pétur
Gautur myndlistarmaður en hann sér um að
hanna leikmyndina í Rocky Horror söngleiknum sem frumsýndur verður á Akureyri þann
10. spetember, Pétur er nú betur þekktur fyrir
myndlistina en leikmyndagerð en hann segist í
rauninni hafa byrjað í leikhúsinu. „Ég ákvað að
fara í leikmyndahönnun þegar ég var búin að
læra myndlist í Danmörku og komst meira að
segja inn í Konunglega leiklistarskólann þar,“
segir Pétur en hann fékk hjálp frá Þjóðleikhúsinu hér heima, þar sem hann var að vinna, við
að komast inn í þennan fræga skóla.
„Ég hef alltaf verið viðloðandi leikhús,“ segir
Pétur Gautur en það eru orðin nokkur ár síðan
hann fékkst við leikhús síðast og hann sér ekki

eftir að hafa tekið þessa sýningu að sér. „Ég er
mjög spenntur fyrir þessu verkefni enda ekki
á hverjum degi sem maður fær tækifæri til að
blanda saman leikriti og rokktónleikum,“ segir
Pétur Gautur en hann hefur fengið til liðs við
sig ljósahönnuði sem aðstoða hann í að gera
sýninguna sem flottasta. „Þetta verður rosasýning. Ég ætla ekki að gefa of mikið upp um
hvernig leikmyndin muni líta út. Verkið Rocky
Horror er svo frægt og allir með ákveðnar hugmyndir um hvernig allt á að líta út.“ segir Pétur
en hann er fullviss um að enginn verði fyrir
vonbrigðum með þessa uppfærslu á söngleiknum fræga.
-áp
MYNDLISTARMAÐURINN Í LEIKHÚSIÐ Pétur Gautur
myndlistarmaður er í rauninni lærður leikmyndahönnuður og hannar leikmyndina í Rocky Horror.
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HEIMURINN HEFUR BREYST ! VIÐ BREYTUMST
LÍKA OG HÖFUM HANNAÐ GLÆSILEGAN ÚTIVISTARFATNAÐ SEM PASSAR MARGBREYTILEGUM HEIMI. FATNAÐURINN ER NOTADRJÚGUR
OG FALLEGUR EINS OG ESJA, BORGARFJALL
REYKJAVÍKUR SEM HANN ER NEFNDUR EFTIR.
SÍÐAST EN EKKI SÍST ER VERÐIÐ SANNGJARNT.

TINDUR JAKKI
Stuttur, hlýfóðraður jakki sem smellpassar íslensku veðurfari. Vatns- og
vindheldur. Loðkragi og hetta fjarlægjanleg. Vatnsheldir rennilásar.
Litir: Rautt, Svart og Grænt. Fallega
munstraðir.

Verð

13.990,-

VARMI PEYSA

SKJÖLDUR BUXUR
Mjög léttar buxur með
sérstaka veðurvörn. Öndunarefni með 100% vatns- og
vindvörn. Snjó-og moldarhlífar í skálmum.

Verð

8.990,-

ÚTSÖLUSTAÐIR:

BJARKARHÓLL EHF
Skólabraut 4
Reykholt
801 Selfoss

EYJAVÍK
Vestmannabraut 23
900 Vestmannaeyjar

GULA HÚSID
Faxafeni 8
108 Reyjavík

KONUNGUR DÝRANNA
Sunnumörk 2
810 Hveragerði

Peysa úr teygjanlegu míkróﬂísefni. Hægt að nota sem
topp eða til að halda hita
undir yﬁrhöfn.
Litir: Rautt, Blátt, bleikt og
lime-grænt.

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR AF FÓLKI
Borgarfulltrúi með reynslu
Karl Sigurðsson, formaður
umhverfis- og samgönguráðs,
komst í fréttir í vikunni þegar
bílastæði voru endurnýtt sem
hjólabraut við Hverfisgötuna. Í gær
var hann þar á reiðhjólinu sínu og
fylgdist með lögreglu benda fólki
á að þar er 30 kílómetra hámarkshraði, en það hafði farið fram hjá
mörgum. Annars ætti
Karl að vita hvað
hann syngur í þessum
efnum. Hann bjó í
þrjú ár í fyrirmyndarríkinu Svíþjóð og
á þaðan góðar
minningar
um ljúft líf á
hjólhesti alla
daga, næsta
laus við
umferð bíla.

Hendur í hári
ofurfyrirsætu
Hárgreiðslumaðurinn Kristinn
Óli Hrólfsson var á meðal þess
fagfólks sem sá um að greiða
fyrirsætunum fyrir tískuvikuna
í Kaupmannahöfn. Kristinn Óli
greiddi meðal annars hár einnar
vinsælustu fyrirsætu Dana, Agnete
Hegelund, sem prýðir forsíðu tískutímaritsins Elle um þessar mundir.
Hann tók einnig þátt í stærstu
tískusýningu heims, The World
Greatest Catwalk,
sem rataði á síður
Heimsmetabókar
Guinnes en sú
sýning gekk að
óskum fyrir utan
það að einn
skóhæll
brotnaði og
þurfti fyrirsætan að
ganga eftir
endilöngu
Strikinu
berfætt.
- kóþ, sm

Mest lesið
1

Morðvopns leitað og
málssókn yfirvofandi

2

Eimskip getur ekki tapað á
siglingunum

3

Morðið í Hafnarfirði:
Æskuvinur unnustunnar í
haldi lögreglu

4

Nítján morð á níu árum

5

Bruninn á Laugavegi líklega af
mannavöldum

6

Sigurður Einarsson kominn til
landsins

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.
Blaðberinn...

...góðar
óðð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

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

