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Karlatískan  er djörf í haust og prentið glæfra-
legra en oft áður. Bæði Givenchy og Kenzo eru 
með blómaprent í nýjustu línum sínum og hjá 
Givenchy er það sérstaklega litskrúðugt og stórt 
í sniðum.

Harpa Fönn Sigurjónsdóttir lögfræðingur er veik fyrir húfum og vettlingum.Fegin að vetur nálgast
H arpa Fönn Sigurjónsdóttir, lögfræðingur 

og annar eigandi FRAFL, Framkvæmda-
félags listamanna, segist taka haustinu 
fagnandi enda eru húfur, treflar og 

vettlingar hennar eftirlæti. Hún er hrifin af 
skærum jarðlitum og ákveðnum þáttum hippa-
tískunnar og er dugleg að grafa upp gömul 
hippaföt af móður sinni.
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Fögnum þótt daginn stytti
Árni Sigfússon hvetur alla til að taka þátt í há-
tíðahöldum Ljósanætur og ekki síst árganga-
göngunni. 

BLS 4

Komin aftur heim
Marín Manda stýrir stórri 
netverslun með skó.
fólk 54

Slær upp balli
Karl Jónatansson 
harmonikkuleikari vill brúa 
kynslóðabilið.
tímamót 28

NÝR GOSDRYKKUR
BRENNIR KALORÍUM
Fæst nú í Hagkaup og Fjarðarkaup

Fólkið í 
landinu les 
FréttablaðiðFréttablað

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu.
Meðallestur á tölublað, apr.-jún 2011 

STÍF SA-ÁTT  um S- og SV-landið 
í dag, 10-15 m/s, annars hægari. 
Víða rigning eða súld en úrkomu-
lítið NA-til. Hiti 10-16 stig.
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14

14

FÓLK Lausn hefur fundist á deilu 
Ríkissjónvarpsins og norska rit-
höfundarins Margit Sandemo í 
tengslum við sjónvarpsþáttinn 
Ísfólkið með Ragnhildi Stein-
unni. 

Fallist var á 
kröfur rithöf-
undarins um 
að þátturinn 
fengi nýtt nafn 
og heitir hann 
nú Ísþjóðin 
með Ragnhildi 
Steinunni. 
Fyrsti þáttur 
er á dagskrá í 
kvöld. 

Sigrún Halldórsdóttir, útgef-
andi Ísfólksbóka Sandemo, 
kveðst vera ánægð með þessa 
lendingu og segir nýja nafnið 
vera fallegt. Ragnhildur Stein-
unn telur að þetta mál eigi seint 
eftir að líða henni úr minni.

„Við ákváðum að fara þessa 
leið en ég vona svo sannarlega 
að enginn eigi einkaleyfi á 
Ísþjóðinni,“ segir Ragnhildur 
Steinunn. 

 - fgg/ sjá síðu 54

Margit Sandemo beygir RÚV:

Ísfólkið fær 
nafnið Ísþjóðin

VEFARINN MIKLI Krossköngulær eru algengustu áttfætlurnar á höfuðborgarsvæðinu og finnast í 
nær öllum húsgörðum, eins og þessum í Mosfellsbæ. Þær nærast á flugum, fiðrildum og öðrum kvikindum sem 
flækjast í haganlega spunnum vef þeirra, en þurfa einna helst að varast hrossaflugur, sem leggja sér ungviðið 
gjarnan til munns. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

RAGNHILDUR 
S. JÓNSDÓTTIR

SJÁVARÚTVEGSMÁL Tillögur fram-
kvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins um breytingar á fisk-
veiðistefnu sambandsins gera ráð 
fyrir að aðildarríkjunum verði 
heimilt að gera tímabundna nýt-
ingarsamninga um aflaheimildir, 
leggja á veiðileyfagjald og setja 
hluta aflaheimilda í potta sem 
framkvæmdarvaldið ráðstafar. 

Þessar tillögur ganga þó skemmra 
en sambærileg ákvæði í kvóta-
frumvarpi ríkisstjórnarinnar.

ESB miðar við að veiðileyfagjald 
takmarkist við að standa undir 
kostnaði við rekstur fiskveiðistjór-
nunarkerfisins. Hér er gert ráð 
fyrir tvöföldun gjaldsins. Þá gerir 
ESB ráð fyrir að pottar verði að 
hámarki fimm prósent aflaheim-

ilda. Hér er lagt til að þeir verði 
fimmtán prósent og jafnvel meira, 
verði þorskkvóti aukinn.

„Það hlýtur að teljast hreint 
afrek að gera löggjöf um íslenska 
fiskveiðistjórnun verr úr garði en 
það sem Evrópusambandið er að 
gera,“ segir Friðrik J. Arngríms-
son, framkvæmdastjóri LÍÚ. 

 - þj / sjá síðu 12

Tillögur að nýrri fiskveiðistefnu ESB í samanburði við íslenska kvótafrumvarpið:

Lægra gjald og minni pottar

Vill erlendan þjálfara
Bjarni Jóhannsson, þjálfari 
Stjörnunnar, hefur sterkar 
skoðanir á landsliðinu.
sport 46

ALÞINGI Frumvarp um breytingar 
á stjórnarráðinu verður afgreitt úr 
allherjarnefnd Alþingis fyrir þing-
setningu á föstudagsmorgun.  

Sátt mun hafa náðst um öll 
meginatriði á milli fulltrúa 
stjórnarflokkanna í nefndinni, einn-
ig umdeildasta ákvæðið sem veitir 
forsætisráðherra óskorað vald til 
að ákvarða fjölda ráðherra og ráðu-
neyta innan stjórnarráðsins.

Frumvarpið var gagnrýnt af 

stjórnarandstöðunni og sumum 
liðsmönnum Vinstri grænna, meðal 
annars Jóni Bjarnasyni, sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðherra, 
þegar það var lagt fram, með þeim 
rökum að það færði oddvitum 
stjórnarflokkanna of mikil völd.

Von er á nokkrum álitum frá 
minnihluta nefndarinnar. Þá hefur 
þingflokkur VG lýst yfir fyrirvör-
um við frumvarpið. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins lutu þeir 

einkum að breytingum á skipan 
ráðuneyta.

Álfheiður Ingadóttir, þingmaður 
VG og varaformaður nefndarinnar, 
segist þó vongóð um að meirihluti sé 
fyrir málinu á þingi. „Það er engin 
nefnd sem getur bundið alla þing-
menn, en við horfum til þess að það 
náist um þetta góð sátt, í stjórnar-
flokkunum og vonandi út fyrir þá. 
Þá er ég ekki síst að horfa til Hreyf-
ingarinnar.“

Valgerður Bjarnadóttir, einn af 
fulltrúum Samfylkingarinnar í 
allsherjarnefnd, segir umræðuna 
um frumvarpið á misskilningi 
byggða. „Það er alveg ljóst að það 
er enginn fótur fyrir þeirri sögu, 
sem einhverjir hafa viljað halda á 
lofti, að þessu frumvarpi sé á ein-
hvern hátt stefnt gegn Jóni Bjarna-
syni eða öðrum ráðherrum ríkis-
stjórnarinnar. Það er bara bull,“ 
segir hún. - sh, kóp

Stjórnarflokkar ná saman 
um stjórnarráðsbreytingar
Fulltrúar Samfylkingar og Vinstri grænna í allsherjarnefnd hafa náð samstöðu um að forsætisráðherra fái 
vald til að ákvarða fjölda ráðuneyta. Frumvarpið verður afgreitt úr nefndinni fyrir þingsetningu á föstudag.
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TÍSKA Áslaug Magnúsdóttir, sem 
rekur fyrirtækið Moda Operandi, 
gerir það gott í bandaríska hátísku-
geiranum en í 
gegnum heima-
síðu fyrirtækis-
ins er hægt að 
kaupa hátísku-
vörur beint af 
tískupallinum, 
sem er nýjung í 
hátískunni.

Heimasíðan 
opnaði í febrúar 
og hefur slegið 
í gegn meðal hátískuhönnuða og 
kaupenda víða um heim. Fjöldi 
hönnuða sem vinna með Moda 
Operandi hefur tvöfaldast á árinu 
og eru nú um hundrað talsins. Not-
endum síðunnar hefur fjölgað hratt 
og allt stefnir í að markmið fyrir-
tækisins um að þeir verði orðnir 
120 þúsund fyrir lok ársins náist.

 - mmf / sjá Allt

ÁSLAUG 
MAGNÚSDÓTTIR

Álfadís tískunnar gengur vel:

Nýjung innan 
hátískugeirans

SAMGÖNGUR Strætó bs. skilaði 8,4 milljóna króna hagn-
aði á fyrri helmingi þessa árs. Það er betri afkoma en 
áætlanir gerðu ráð fyrir, en verri en á síðasta ári þegar 
hún var jákvæð um 79 milljónir króna á fyrri hluta árs-
ins. Eigið fé félagsins hefur aukist um 83 milljónir frá 
síðustu áramótum, en þá var það jákvætt í fyrsta skipti 
frá árinu 2004.

Athygli vekur að eitt af því sem jók kostnað fyrirtæk-
isins var fjölgun farþega. Reynir Jónsson, framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins, segir í fréttatilkynningu að það 
muni sennilega hafa neikvæð áhrif á afkomu Strætó við 
núverandi aðstæður. „Þrátt fyrir allt má þó vel við una.“

Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs, segir að 
þetta skýrist af því hve hlutdeild fargjalda í útgjöldum 
fyrirtækisins hafi farið hratt lækkandi á undanförnum 
árum. Það hafi á engan hátt haldið í við eldsneytisverð.

Unnið er að rekstrar- og stjórnsýsluúttekt á öllum 
byggðasamlögum sem Reykjavíkurborg á hlutdeild í og 
segir Dagur að stjórnsýsluúttektinni muni ljúka snemma 
í haust. Strætó er eitt þeirra byggðasamlaga.

Dagur segir að stóra verkefnið varðandi Strætó liggi 
í því að finna út hvernig hlutur almenningssamgangna 
verði gerður sem mestur.  - kóp

Strætó skilar hagnaði á fyrri hluta ársins eftir mikla hagræðingu:

Fleiri farþegar þýða aukinn kostnað

STRÆTISVAGN Unnið er að stjórnsýslu- og rekstrarúttekt á 
Strætó bs., líkt og öðrum byggðasamlögum sem Reykjavíkur-
borg á hlutdeild í.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DANMÖRK, AP Nánari skoðun á hag-
tölum Danmerkur leiðir í ljós að 
kreppan þar síðustu misseri var 
tæknilega séð aldrei nein kreppa. 
Þetta fullyrti Hagstofa Danmerkur 
í gær.

Hagvöxtur á öðrum ársfjórðungi 
þessa árs mældist eitt prósent, en 
á fyrsta ársfjórðungi var hagvöxt-
ur 0,1 prósent. Áður hafði stofn-
unin metið það svo að samdráttur 
hefði orðið upp á hálft prósent á 
fyrsta fjórðungi ársins. Það hefði 
þýtt samdrátt tvo ársfjórðunga í 
röð, sem er tæknileg skilgreining á 
efnahagskreppu.

Nú þykir ljóst að samdrátturinn 
varð bara á síðasta fjórðungi árs-
ins 2010.  - gb

Hagvöxtur í Danmörku:

Kreppan var 
aldrei kreppa

Friðrik, varstu að verða kex-
ruglaður á þessu?

„Nei, en þetta er gott báðu megin.“

Matreiðslumaðurinn Friðrik Valur Karls-
son, eða Friðrik V, er hættur störfum á 
veitingastaðnum Kex.

BANDARÍKIN, AP Flugmenn hafa að 
nokkru misst flughæfni vegna óhóf-
legrar notkunar sjálfstýribúnaðar. 
Þeir eiga því stundum í vandræð-
um með að bregðast við aðstæðum í 
miðju flugi, þótt þeir hafi flugtak og 
lendingu á valdi sínu. Slíkt skapar 
hættu og hefur valdið flugslysum, 
sem undanfarin fimm ár hafa kost-
að hundruð manna lífið.

Þetta segja bæði flugmenn og 
flugmálayfirvöld í Bandaríkjun-
um. Flugumferðarstjórn Bandaríkj-
anna hefur gert á þessu rannsókn, 
sem staðfestir að flugmenn reiði sig 
stundum of mikið á sjálfstýribúnað.

„Við erum farin að sjá alveg nýja 
tegund af slysum með þessum full-
komnu flugvélum,“ segir Rory Kay, 
annar tveggja formanna ráðgjafa-
nefndar bandarísku flugumferð-
arstjórnarinnar um þjálfun flug-
manna. „Við erum að gleyma því 
hvernig á að fljúga.“

Þessi nýja tegund slysa verður 
annaðhvort þegar eitthvað í sjálf-
stýribúnaði bilar eða þegar rangar 
upplýsingar eru slegnar inn í tölvu-
kerfið sem búnaðurinn notar. Dæmi 
eru til þess að slíkt slái flugmenn út 
af laginu og þeir viti ekki hvernig 
þeir eigi að bregðast við. - gb

Æ fullkomnari sjálfstýribúnaður flugvéla veldur nýrri tegund flugslysa:

Flugmenn gleyma kunnáttunni

FLUGSLYS Í BANDARÍKJUNUM Ný rann-
sókn sýnir að nokkur fjöldi flugslysa 
hefur þegar orðið vegna þess að flug-
menn reiða sig um of á sjálfstýringu.

NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNSÝSLA Beiðni um að kín-
verski fjárfestirinn Huang Nubo 
fái undanþágu frá banni við fjár-

festingu útlend-
inga utan EES 
í fasteignum 
er komin inn á 
borð innanríkis-
ráðherra.  Nubo 
hefur samið um 
kaup á 72 pró-
sentum af landi 
Grímsstaða á 
Fjöllum.

„Hún verð-
ur nú tekin til 
efnislegrar um-
fjöllunar,“ segir 
Ögmundur Jón-
asson innan-
ríkisráðherra.  
„Við eigum eftir 
að fara yfir 
málin og vega 
þau og meta í 
ljósi gagna sem 

okkur berast. Síðan þarf að ræða 
þessa grunnspurningu, hvort við 
erum reiðubúin að selja stóran 
hluta af Íslandi í hendur erlendra 
aðila? Það er spurning sem verður 
ekki svarað í einu vetfangi.“ 

Ögmundur segir að kaup Nubos 
á Grímsstöðum séu ekki heimil 
samkvæmt íslenskum lögum. Hin 
almenna regla sé sú að jarðakaup  
erlendra aðila utan EES séu ekki 
heimiluð. Hins vegar sé hægt að 
leita eftir undanþágu frá þeirri 
lagareglu. Og það sé nú á borði 
ráðuneytisins. 

Jóh a n n a  Sig u rð a rdót t i r 
forsætisráðherra og Katrín Júlíus-
dóttir iðnaðarráðherra hafa báðar 
lýst því yfir að engin ástæða sé til 

þess að óttast kaup Nubos á jörð-
inni. Lagalegt umhverfi hér á landi 
sé of sterkt. Ögmundur er ekki eins 
bjartsýnn. 

„Ég hef lýst því yfir að ég tel 
óráðlegt að kyngja þessu ómeltu 
eða snöggsoðnu,“ segir Ögmundur.  
„Ég ítreka það að oft hefur okkur 
verið sagt að það sé ekkert að ótt-
ast – það var til að mynda sagt í 
aðdraganda hrunsins.“ 

Innanríkisráðherra bendir einn-
ig á að eignarhaldi á landi fylgi 
ýmis mikilvæg réttindi sem snúa 
að auðlindum og nýtingu þeirra. 
Hann undirstrikar að málið sé ekki 
einfalt og hafi fleiri en eina hlið. 

„Mér ber lagaleg og siðferðisleg 
skylda til að standa vörð um hags-
muni okkar samfélags og lands og 
það ætla ég mér að gera.“ 

Veiti innanríkisráðuneytið und-

anþágu til kaupa Nubos á jörðinni, 
mun sjávarútvegs- og landbúnað-
arráðuneytið fara með forræði á 
fjórðungshlut ríkisins í Grímsstöð-
um. Jón Bjarnason, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, segir að 
engin áform séu uppi um að selja 
þann hlut, enda hafi slíkt erindi 
ekki borist ráðuneytinu. 

„Fari slíkt ferli í gang verður 
ráðuneytið að óska eftir heimild-
um Alþingis og það er meirihluti 
Alþingis sem tekur ákvörðun um 
það hvort slíkt skuli gert, segir 
Jón. „Ef hingað berst erindi um 
kaup á þessari jörð þá er alls ekki 
sjálfgefið að ráðuneytið geri til-
lögu um sölu og það mál verður 
að skoða í tengslum við önnur lög 
í landinu og hvaða meðferð lands 
er hér um að ræða.“ 

 sunna@frettabladid.is

Undanþága Nubos 
á borði Ögmundar
Beiðni um undanþágu á kaupum Huangs Nubo á Grímsstöðum er komin á 
borð innanríkisráðuneytisins. Þurfum að fara rækilega yfir málin, segir innan-
ríkisráðherra. Ekki stendur til að selja 25 prósenta hlut ríkisins í Grímsstöðum.

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

JÓN BJARNASON

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu stöðvaði í gær 
ökumann mótorhjóls við Ikea 
í Garðabæ en hann mældist á 
201 kílómetra hraða. Leyfilegur 
hámarkshraði á þessum stað er 80 
kílómetrar. Maðurinn var sviptur 
ökuleyfi til bráðabirgða.

Maður getur átt von á sekt allt 
að 150 þúsund krónum og að verða 
sviptur ökuleyfi í þrjá mánuði. 

Mótorhjól á ofsahraða:

Tekinn á 201 
kílómetra hraða

Vísindamenn fá stolin tæki
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
hefur endurheimt tvö dýrmæt rann-
sóknartæki sem stolið var úr bifreið 
tveggja erlendra vísindamanna í 
Reykjavík í síðustu viku. Mennirnir 
munu hafa verið ánægðir með frétt-
irnar, en þeir eru farnir af landi brott 
og verða tækin send til þeirra.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Ræktandi ákærður
Rúmlega þrítugur karlmaður hefur 
verið ákærður fyrir að hafa ræktað 
í húsnæði á Akranesi níu kannabis-
plöntur. Þá fann lögregla hjá honum 
fimmtán kannabisstöngla, tæp tvö 
kíló af kannabislaufum og tóbaks-
blandað kannabisefni.

DÓMSMÁL Héraðsdómur Suður-
lands hefur frestað ákvörðun um 
refsingu yfir ungum manni sem 
nefbraut annan mann á 800 Bar á 
Selfossi í maí á síðasta ári. 

Ungi maðurinn var sextán ára 
þegar hann nefbraut hinn. Hann 
var ákærður fyrir líkamsárás. 
Fyrir dómi játaði hann sök. Sam-
kvæmt sakavottorði sem lá frammi 
í málinu hafði pilturinn ekki áður 
gerst sekur um refsiverðan verkn-
að. Í ljósi þessa þótti dómnum fært 
að fresta ákvörðun refsingar hans 
og skal refsingin falla niður að liðn-
um tveimur árum frá uppkvaðn-
ingu dómsins haldi hann almennt 
skilorð. - jss

Refsingu var frestað:

16 ára piltur 
nefbraut mann

LÖGREGLUFRÉTTIR

BANDARÍKIN Óttast er að hitabeltis-
lægðin Katia sæki í sig veðrið á 
næstu dögum og breytist í fellibyl. 
Katia yrði þá annar fellibylurinn 
sem gengur yfir Atlantshaf á 
skömmum tíma. Alls létust 32 
þegar fellibylurinn Írena gekk yfir 
austurströnd Bandaríkjanna í síð-
ustu viku. 

Katia hefur vaxið mikið síðustu 
daga og bendir flest til þess að hún 
nái stærð fellibyls. 

Gera má ráð fyrir að Katia verði 
yfir austurströnd Bandaríkjanna 
um næstu helgi.

Annar fellibylur í uppsiglingu:

Óttast að Katia 
sæki í sig veðrið 

HUANG NUBO Formleg beiðni um undanþágu á kaupum Huangs Nubo liggur nú á 
borði innanríkisráðherra. 

SPURNING DAGSINS
�

ms.is

Ostur
 eins og 
krakkar
 vilja hafa
 hann



www.husa.is

5 ára ábyrgð
1200 snúninga

6 kg

VIÐ
MÆLUM MEÐ

88.495

Það ódýrasta sem við bjóðum
er LÆGSTA LÁGA VERÐ
HÚSASMIÐJUNNAR með 
verðvernd. Ef þú sérð sömu vöru
auglýsta ódýrari annars staðar,
endurgreiðum við mismuninn.
Sjá nánar á www.husa.is

Í flokknum VIÐ MÆLUM MEÐ 
finnur þú gæðavöru á góðu verði 
sem óhætt er að mæla með.

HÚSASMIÐJUNNAR eru fyrir 
alla sem gera miklar kröfur 
um gæði og endingu.

MUNDU AÐ ÞÚ
ÁTT ALLTAF
ÞRJÁ VALKOSTI
Í HÚSASMIÐJUNNI

2

VIÐ
MÆLUM 

MEÐ

3

MESTU 
GÆÐI
HÚSASMIÐJUNNAR

1

Nánar á husa.i

LÆGRA VERÐ
FYRIR ALLA

48.900

VIÐ
MÆLUM MEÐ

69.900

ORKUNÝTING A+
197 ltr.

19.900

VIÐ
MÆLUM MEÐ

23.900

MESTU GÆÐIHÚSASMIÐJUNNAR

37.890

MESTU GÆÐIHÚSASMIÐJUNNAR

19.955

VIÐ
MÆLUM MEÐ

11.995

3.995

MESTU GÆÐIHÚSASMIÐJUNNAR

129.900

Orkunýting A++

315 ltr.

Frystigeta 24kg/24klst.
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Markmiðin sem sett 
voru í upphafi hafa 

náðst og hefur grunnur verið 
lagður að kröftugum efna-
hagsbata

JULIE KOZACK
YFIRMAÐUR SENDINEFNDAR AGS

GENGIÐ 31.08.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

218,4228
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

113,12 113,66

184,23 185,13

163,24 164,16

21,905 22,033

21,109 21,233

17,791 17,895

1,4763 1,4849

181,95 183,03

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

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

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

Faxafeni 14 • 108 Reykjavík

www.heilsuborg.is

Anna Rósa grasalæknir
hefur opnað stofu á Heilsuborg

Tímapantanir: annarosa@annarosa.is eða s: 662 8328

www.annarosa.is

TÓM VANDRÆÐI Silvio Berlusconi hefur 
staðið í ströngu síðustu misseri og 
þarf nú að endurskoða fyrirhugaðar 
aðhaldsaðgerðir.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÍTALÍA Silvio Berlusconi er í tals-
verðum vandræðum með að 
koma aðhaldsaðgerðum sínum 
til framkvæmda, en hann þurfti 
að hætta við fyrirhugaðan 
hátekjuskatt vegna andstöðu 
samstarfsflokka ríkisstjórnar-
innar.

Norðurbandalagið setti sig 
upp á móti auknum hátekju-
skatti, en líka gegn niðurskurði 
á framlögum til héraðsstjórna 
og voru þau áform líka lögð til 
hliðar.

Þetta skilur eftir sig fjögurra 
milljarða gat í niðurskurðinum, 
sem var nauðsynlegur til að fá 
fyrirgreiðslu hjá Seðlabanka 
Evrópu. Berlusconi hyggst fylla 
upp í gatið með öflugri inn-
heimtu skatta.  - þj

Berlusconi enn í klandri:

Þarf að hætta 
við hátekjuskatt

Í Fréttablaðinu í gær var ranghermt 
að Greining Íslandsbanka teldi endur-
reisn efnahagslífsins ódýra. Hið rétta 
er að hluta endurreisnarinnar taldi 
hún ódýrari en óttast hefði verið. 

ÁRÉTTING

EFNAHAGSMÁL Samstarfsáætlun 
Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins (AGS) gekk vel og helstu mark-
mið áætlunarinnar náðust. Þetta er 
niðurstaða starfsmanna AGS sem 
sendu frá sér skýrslu um íslenska 
hagkerfið í gær. Þar kemur fram að 
veikur efnahagsbati sé hafinn þótt 
atvinnuleysi sé enn mikið auk þess 
sem verðbólguhorfur hafi versnað.

„Markmiðin sem sett voru í upp-
hafi hafa náðst og hefur grunnur 
verið lagður að kröftugum efnahags-
bata,“ sagði Julie Kozack, yfirmaður 
sendinefndar AGS gagnvart Íslandi, 
á blaðamannafundi í gær. Þá sagði 
Kozack að þegar haft væri í huga 
hvernig staðan var á Íslandi þegar 
samstarfið hófst væri ljóst að mikill 
árangur hefði náðst.

Í skýrslu AGS eru talin upp þrjú 
lykilmarkmið sem höfundar telja að 
tekist hafi að uppfylla. Í fyrsta lagi 
að gengi krónunnar sé orðið stöð-
ugt og hagstætt útflutningi. Þá hafi 
tekist að koma í veg fyrir að gengið 
myndi hrynja sem hefði haft mjög 
slæm áhrif á innlenda eftirspurn. 
Tekið er fram að gjaldeyrishöftin 
hafi gegnt lykilhlutverki í því sam-
hengi.

Í öðru lagi segir í skýrslunni að 
mikill árangur hafi náðst við að 
koma ríkisfjármálunum á sjálfbæra 
braut. Árangurinn geri það að verk-
um að unnt sé að ná markmiði um 
opinberar skuldir upp á 60 prósent 
af landsframleiðslu í fyrirsjáanlegri 
framtíð. Þá hafi tekist að koma á fót 
nýju og mun minna bankakerfi sem 
hafi að fullu verið endurfjármagnað.

Þá segir í skýrslunni að vel heppn-
að skuldabréfaútboð ríkisins í júní 
hafi verið stórt skref fram á við.

Starfsmenn AGS segja útlit fyrir 

sæmilegan hagvöxt á næstu miss-
erum en hafa áhyggjur af því hvað-
an hagvöxtur til meðallangs tíma á 
að spretta. Aflvaki hagvaxtar nú sé 
fjárfesting og einkaneysla en óvissa 
um fjárfestingar í tengslum við auð-

lindanotkun valdi áhyggjum. Þá er 
tekið fram að ríkisstjórnin hafi ekki 
kynnt með nægilega skýrum hætti 
hvernig hún hyggist auka fjárfest-
ingu, sem valdi frekari óvissu.

Stefnt er að því að skuldir hins 
opinbera lækki á næstu árum og 
verði í kringum 80 prósent af lands-
framleiðslu árið 2016. Þá er gert ráð 
fyrir að fjárlagaafgangur verði árið 
2014, einu ári seinna en áður var 
stefnt að.

Fjallað er um endurskipulagn-
ingu á skuldum heimila og fyrir-
tækja í skýrslunni. Þar segir að 
endurskipulagningin hafi gengið 

sífellt betur síðustu mánuði og að 
nú sé útlit fyrir að verkefninu verði 
lokið í lok þessa árs. Þá er lögð á 
það áhersla að endurskipulagning 
skulda fyrirtækja sé lykilatriði til 
að búa í haginn fyrir hagvöxt og 
sköpun starfa.

AGS segir áætlun stjórnvalda um 
losun gjaldeyrishafta skynsamlega 
og bætir við að fara verði varlega 
við losunina þar sem nokkur áhætta 
sé á að eitthvað fari úrskeiðis. Þá 
geti dómsmál vegna Icesave og 
neyðarlaganna haft slæm áhrif á 
skuldastöðu ríkisins án þess þó að 
skipta sköpum. magnusl@frettabladid.is

Grunnur verið lagður að 
kröftugum efnahagsbata
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir helstu markmið samstarfsáætlunar sjóðsins og stjórnvalda hafa náðst. 
Veikur efnahagsbati er hafinn og verði áfram haldið vel á spöðunum liggur leiðin upp á við, segir AGS.

ALÞJÓÐAGJALDEYRISSJÓÐURINN Franek Rozwadowski, sendifulltrúi AGS á Íslandi, og Julie Kozack, yfirmaður sendinefndar 
sjóðsins gagnvart Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Ósló
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Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  
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LÆGÐ VIÐ LAND  
Stífur vindur af 
suðaustri og væta 
einkennir veðrið 
syðra í dag en mun 
fínna veður fyrir 
norðan. Hægari 
austlæg og síðan 
norðaustlæg átt 
á landinu næstu 
daga og væta eink-
um eystra. Léttir 
smám saman til 
syðra um  helgina.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

EFNAHAGSMÁL Bréf sem íslensk stjórnvöld sendu 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum í aðdraganda sjöttu 
og síðustu endurskoðunar sjóðsins á samstarfs-
áætluninni við Ísland var birt í gær. Í bréfinu er 
fjallað um áherslur stjórnvalda á næstu miss-
erum.

Helstu áskoranir stjórnvalda eru sagðar 
losun gjaldeyrishafta, þróun peningamála-
stefnu til notkunar eftir að gjaldeyrishöft hafa 
verð losuð, að klára að koma ríkisfjármálunum 
á sjálfbæran grunn og að styrkja enn frekar 
regluverk utan um fjármálakerfið. Þá er lögð 
mikil áhersla á að endurskipulagning skulda 
fyrirtækja gangi hratt fyrir sig.

Nokkuð er fjallað um ríkisfjármálin í bréfinu. 
Þar kemur fram að verið sé að undirbúa álagn-

ingu umhverfisskatta og skatta á nýtingu auð-
linda. Kynntur verður nýr skattur á fjármála-
starfsemi og gerðar breytingar á skattlagningu 
lífeyrissparnaðar. Þá verður hinn tímabundni 
auðlegðarskattur framlengdur og kolefnis-
skattur gerður varanlegur. Loks verða fleiri 
eignir ríkisins seldar á næstu árum. Einnig 
kemur fram að virk leit standi yfir að leiðum til 
að draga úr útgjöldum hins opinbera. Þau verði 
áfram skorin niður á árunum 2012 til 2015.

Loks kemur fram í bréfinu að von sé á 
skýrslu frá efnahags- og viðskiptaráðuneyt-
inu um íslenska fjármálakerfið. Með hliðsjón 
af henni verður svo unnin löggjöf með það að 
markmiði að styrkja eftirlit með fjármálakerf-
inu og að auka fjármálalegan stöðugleika. - mþl

Bréf íslenskra stjórnvalda til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins vegna endurskoðunar á samstarfsáætlun:

Skattar áfram hækkaðir og útgjöld skorin niður

ÝMIS VERKEFNI FRAM UNDAN Undir bréfið til AGS skrifa 
Jóhanna Sigurðardóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Árni 
Páll Árnason og Már Guðmundsson.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Verslanir opnar: mán-mið 11-19, fim 11-21, fös 11-19, lau 11-18 og sun 13-18  |  www.smaralind.is  |  528 8000

*Gegn framvísun kassakvittunar

Bjóddu besta vini þínum eða uppáhaldsfrænku 
í Smáralind á fimmtudögum því þá njótið þið 
kostakjara fyrir vini.

Frábær vinátttutilboð í mörgum verslunum, verslun 
á einum stað veitir afslátt á öðrum. Láttu ekki 
vinatilboðin fram hjá þér fara.

VINADAGAR Á FIMMTUDÖGUM

Ef þú verslar fyrir 5.000 kr. 
eða meira í einni verslun 

eða veitingastað í Smáralind 
færðu 2 fyrir 1 í Smárabíó 

sama kvöld.*



1. september 2011  FIMMTUDAGUR6

VINNUMARKAÐUR Atvinnuleysi í 
löndum Evrópusambandsins mæld-
ist 9,5 prósent í júlí síðastliðnum, 
en var tíu prósent í evrulöndunum. 
Þetta kemur fram í nýjustu tölum 
Eurostat, en þessar tölur eru eilítið 
lægri en á sama tíma í fyrra.

Þetta jafngildir því að um 22,7 
milljónir manna og kvenna hafi 
verið án atvinnu. Fæstir voru 
atvinnulausir í Austurríki, 3,7 pró-
sent, en mest var atvinnuleysið á 
Spáni, rúmlega 21 prósent.

Atvinnuleysi á Íslandi var 6,6 
prósent í júlí en í Bandaríkjunum 
var það 9,1 prósent.  - þj

Vinnumarkaðurinn í Evrópu:

Um 10% í ESB 
eru atvinnulaus

VÍSINDI Ástralskir stjörnufræð-
ingar hafa uppgötvað plánetu sem 
virðist vera að nær öllu leyti úr 
demanti. Hún er fleygiferð á braut 
um smástirni í vetrarbraut okkar.

Plánetan er mun þéttari en 
nokkur sem fundist hefur og er 
einkum úr kolefni. Vísindamenn 
hafa því reiknað út að hún hljóti í 
raun að vera einn stór demantur. 
Hún er tvær klukkustundir að fara 
hring um litla nifteindastjörnu, á 
sporbaug sem er svo smár að hann 
kæmist fyrir inni í þeirri sól sem 
vermir jörðina.

Fjársjóðsleitarmenn geta hins 
vegar sleppt því að búa sig undir 
geimkapphlaup að sinni því plán-
etan er nokkuð langt utan seiling-
ar, eða 4.000 ljósár frá jörðu.  - sh

Risavaxinn gimsteinn á flugi:

Heil pláneta úr 
demanti fundin

Stal fjórum lærum
Tæplega fertugur karlmaður hefur 
verið ákærður fyrir Héraðsdómi 
Vesturlands fyrir að hafa farið í heim-
ildarleysi inn í bílskúr á Akranesi 
og stolið þar fjórum lambalærum, 
ullarfóðruðum kerrupoka, vinnusam-
festingi og reiðhjólahjálmi.

DÓMSMÁL 

DANMÖRK Skattar og gjöld á óhollar 
neysluvörur munu hækka töluvert, 
komist Jafnaðarmenn og Sósíalíski 
þjóðarflokkurinn til valda í kom-
andi kosningum í Danmörku.

Flokkarnir hafa tekið höndum 
saman um mörg sameiginleg bar-
áttumál og í einni áætlun þeirra 
sem ber yfirskriftina „sanngjörn 
lausn“ er gert ráð fyrir því að fjár-
magna verkefni á heilbrigðissviði 
með því að hækka álagningu á 
sígarettur og óhollan mat.

Samkvæmt því mun jafngildi 
220 íslenskra króna leggjast á 
hvern sígarettupakka, 22 krónur 

á hvern lítra af sykruðum gos-
drykk, og tæpar 100 krónur á 200 
gramma plötu af súkkulaði.

Auk þess munu gjöld aukast 
á feitt kjöt, rjóma og aðrar feit-
ar mjólkurvörur, en með þessum 
aðgerðum er stefnt að því að afla 
um 86 milljarða íslenskra króna. 
Þar af skulu tæpir 70 milljarð-
ar renna til bættrar þjónustu á 
sjúkrahúsum landsins.

Danskir reykingamenn greiða 
í dag að jafngildi 750 íslenskra 
króna fyrir pakkann. Í Noregi er 
verðið hins vegar miklum mun 
hærra, eða um 1.750 íslenskar. - þj 

Vinstri flokkarnir í Danmörku vilja hækka álögur á tóbak, feitan mat og nammi:

Óhollusta fjármagni heilbrigðiskerfið

DÝR ÓSIÐUR Vinstri flokkarnir í 
Danmörku vilja hækka álögur á tóbak 
og aðra óhollustu til að bæta heil-
brigðiskerfið. Þessi herramaður þarf 
að minnka við sig í reykingunum ef af 
hækkununum verður.  NORDICPHOTOS/AFP

VITA er lífið

Bodrum
VITA  |  Suðurlandsbraut 2  |  Sími 570 4444  |  VITA.is

Kynntu þér ferðamöguleikana og  
skráðu þig í netklúbbinn á VITA.is

6. - 17. september

Verð frá 101.900 kr.* 
og 15.000 Vildarpunktar
m.v. 2 í herbergi á Park’im Ayaz*** í 11 nætur
Innifalið: Flug, skattar, gisting með hálfu fæði og íslensk fararstjórn
* Verð án Vildarpunkta 111.900 kr.

Hálft fæði
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AKUREYRI Bæjarráð Akureyrar 
hefur heimilað færslu 22 milljóna 
af fjárhagsáætlun síðasta árs yfir 
á yfirstandandi ár í málaflokkum 
félagsþjónustu og fræðslu– og upp-
eldismála. 

Í tilkynningu kemur fram að 
góður rekstur síðasta árs hafi 
skilað sér í rekstrarafgangi sem 
var færður yfir á þetta ár. Þá er 
haft eftir Eiríki Birni Björgvins-
syni bæjarstjóra að þessi færsla sé 
hvatning til starfsfólks um að gera 
enn betur og þakklætisvottur fyrir 
vel unnin störf.  - þj

Fjármál Akureyrar:

Færa 22 millj-
ónir milli ára

EFNAHAGSMÁL Lán til heimila höfðu 
verið færð niður um samtals 143,9 
milljarða króna frá hruni hjá 
íslenskum fjármálafyrirtækjum í 
lok júlí 2011. Þetta kemur fram í 
tölum sem Samtök fjármálafyrir-
tækja hafa safnað saman og birtu 
í gær.

„Þarna eru tekin saman öll fjár-
málafyrirtækin á lánamarkaði 
auk Íbúðalánasjóðs og lífeyris-
sjóðanna. Það er því búið að safna 
saman þarna öllum þeim niður-
færslum lána sem búið er að fram-
kvæma en þeirri vinnu er þó ekki 
lokið,“ segir Guðjón Rúnarsson, 
framkvæmdastjóri Samtaka fjár-
málafyrirtækja.

Guðjón segir blasa við að um 
verulegar niðurfærslur sé að 
ræða og við þær bætist miklar 
niðurfærslur á fyrirtækjahlið-
inni. Það sé hins vegar mjög mis-
jafnt hvernig þær hafa komið við 
fjármálafyrirtækin.

Í tölunum kemur fram að alls 
hafi borist umsóknir um niður-
færslu á 13.437 lánum á grundvelli 
110 prósent leiðar stjórnvalda sem 
gildir fyrir lán vegna fasteigna-
kaupa. Þar af hefur 7.551 umsókn 
verið samþykkt en 1.097 verið 
hafnað. Enn á eftir að fara yfir 
4.789 umsóknir sem eru flestar á 
forræði Íbúðalánasjóðs

Um sértæka skuldaaðlögun 
sóttu 1.640 heimili  og hafa 826 
hlotið samþykkt en 179 verið hafn-
að. Enn á eftir að fara yfir 635 
umsóknir.

Megnið af þeim niðurfærslum 
sem orðið hafa er vegna endur-
útreikninga á gengistryggðum 
lánum sem dæmd hafa verið ólög-
mæt. Hefur verið lokið við endur-
útreikning 98,7 prósenta gengis-
lána, að fjárhæð 119,65 milljarða.

Lán einstaklinga verið af-
skrifuð um 143,9 milljarða
Niðurfærsla á lánum einstaklinga hefur numið 143,9 milljörðum króna í alls 80 þúsund málum. Um 120 
milljarðar eru til komnir vegna endurútreikninga gengistryggðra lána. 13.437 sóttu um 110% leiðina.

Niðurfærslur lána frá bankahruni
 Umsóknir Samþykktar Hafnað Í vinnslu Fjárhæð í milljónum króna
Fjármálafyrirtæki - 110% leið 7.887 6.844 344 699 16.790
Íbúðalánasjóður - 110% leið 5.082 632 543 3.907 1.650
Lífeyrissjóðir - 110% leið 468 75 210 183 211
110% leiðin samtals 13.437 7.551 1.097 4.789 18.651

Sértæk skuldaaðlögun 1.640 826 179 635 5.573
     

 Fjöldi lána Útreikningum lokið Útreikingar í vinnslu Fjárhæð í milljónum króna 
Gengistryggð íbúðalán 12.659 11.800 859 78.998 
Gengistryggð bifreiðalán 59.471 59.410 61 40.648 
Samtals endurútreikningar 72.130 71.210 920 119.646 

ÍBÚÐARHÚSNÆÐI Alls var sótt um niðurfærslu rúmlega 13.400 lána á grundvelli 110% leiðarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Andrea J. Ólafsdóttir, formað-
ur Hagsmunasamtaka heimil-
anna, segir skrýtið að telja endur-
útreikninga gengistryggðra lána 
til niðurfærslna.

„Þarna er verið að tala um 144 
milljarða í niðurfærslu en þar af 
eru ekki nema 25 milljarðar sem 
eru raunveruleg niðurfærsla. Hve-
nær ætla fjármálafyrirtækin að 
læra það að þau brutu af sér? Þau 
lánuðu ólöglega. Þetta eru því ekki 
niðurfærslur eða afskriftir heldur 
leiðrétting,“ segir Andrea og bætir 
því við að ekki hafi verið nægilega 

mikið gert til að koma til móts við 
skuldara.

Sérfræðingahópur á vegum 
stjórnvalda skilaði í nóvember á 
síðasta ári mati á kostnaði við þær 
leiðir sem stungið hafði verið upp 
á til lausnar á skuldavanda heim-
ilanna. 

Komst hópurinn að þeirri 
niðurstöðu að flöt niðurfærsla 
fasteignaskulda um 15,5 prósent 
myndi kosta 185 milljarða króna. 
Niðurfærsla skulda miðað við upp-
haflega lánsfjárhæð myndi kosta 
155 milljarða króna og niðurfærsla 

skulda að 110 prósent af verðmæti 
fasteigna myndi kosta 89 millj-
arða. Þá myndi lækkun vaxta 
kosta 24 milljarða á ári og hækkun 
vaxtabóta 2 milljarða á ári.

Í tölum sérfræðingahópsins var 
hins vegar ekki gerður greinar-
munur á gengistryggðum íbúða-
lánum og öðrum íbúðalánum. 
Gengistryggð íbúðalán voru síðar 
dæmd ólögmæt og því birtist 
kostnaðurinn sem metinn var við 
110 prósent leiðina að þó nokkrum 
hluta í endurútreikningum á geng-
islánum.     magnusl@frettabladid.is

KJÖRKASSINN

Á að rannsaka aðdraganda 
þess að íslensk stjórnvöld 
studdu árásir NATO í Líbíu?
JÁ 31,6%
NEI 68,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telurðu rétt að lækka tolla á 
innflutt kjöt?

Segðu þína skoðun á visir.is



prjónað úr íslenskri ull
Prjónað úr íslenskri ull er mikill fengur fyrir 
áhugasamt prjónafólk sem þyrstir í klassískar og
fallegar uppskriftir að flíkum úr íslenskri ull en
jafnframt fræðandi og skemmtileg bók fyrir alla
sem hafa áhuga á sögu handverks og ullar.

Lopadagar

HULDA FRÁ ÍSTEX KYNNIR NÝJU 
PRJÓNABÓKINA OG ÍSLENSKA ÍÍ
LOPANN SEM HÉR SEGIR:
Skeifunni í dag 1. sept. kl. 16 - 18
Smáralind föstud. 2. sept kl. 16 - 18
Kringlunni laugard. 3. sept. kl. 14 - 17

Álafosslopi
• 100 g dokkur
• prjónastærð 6 – 6,5
• 100% ull
• margir litir

389.-
Léttlopi
• 50 g dokkur
• prjónastærð 4,5 – 5
• 100% ull
• margir litir

229.-
Loðband/Einband
• 50 g dokkur
• 100% ull
• margir litir

269.-

Kambgarn
• 50 g dokkur
• prjónastærð 2,5 – 3,5
• 100% ull
• margir litir

359.-
Plötulopi
• 100 g plötur
• 100% ull, óspunninn þráður
• margir litir

359.-

Gildir til 4. september á meðan birgðir endast.

4.890.-
fullt verð 5.990.-

kynningarverð 
bókarinnar

frábært verð á lopa

Bókin
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1. Með hverjum fundar Árni Páll 
Árnason viðskiptaráðherra um 
Icesave í næstu viku?

2. Hver er áætlaður kostnaður 
vegna framkvæmda við byggingu 
nýs Landspítala?

3. Hver leikur Hel í teiknimyndinni 
Þór?

SVÖR

1. Yfirstjórn ESA. 2. Um 40 milljarðar. 3. 
Katla Margrét Þorgeirsdóttir.

TÆKNI Fjárfestingarsjóðurinn 
Frumtak hefur keypt hlut í töl-
fræði- og gagnafyrirtækinu 
DataMarket fyrir 1,2 milljón-
ir dala, eða tæpar 140 milljónir 
króna. 

Hjálmar Gíslason, stofnandi og 
framkvæmdastjóri DataMarket, 
segir fjárfestinguna kærkomna 
og fyrirtækið muni nú geta leitað 
út fyrir landsteinana á erlendan 
markað. 

DataMarket hjálpar fólki að 
finna og skilja töluleg gögn úr 
alls konar gagnabönkum, ekki 

síst með myndrænni framsetn-
ingu.

„Við höfum verið að þróa þessa 
vöru í nokkurn tíma og nú verður 
henni komið í verð. Féð frá Frum-
taki verður mestmegnis notuð í 
markaðsstarf,“ segir Hjálmar. 
„Við erum nú að einbeita okkur 
að austurströnd Bandaríkjanna. 
Það er alveg ljóst að það er ekki 
um mjög auðugan garð að gresja 
á markaðnum hér á landi.“

Fyrirtækið undirbýr nú opnun 
söluskrifstofu í New York. Síðan 
í janúar síðastliðnum hefur 

verið lögð meiri áhersla á öflun 
og úrvinnslu erlendra gagna og 
segir Hjálmar að sú vinna muni 
halda áfram. Meðal annars er 
unnið úr gögnum frá Sameinuðu 
þjóðunum, Alþjóðabankanum, og 
Eurostat.

„Þróunin verður áfram hér á 
landi en sölu- og markaðsstarfið 
þarf að vera þar sem kúnnarnir 
eru.“

Fjárfestingarsjóðurinn Frum-
tak er í eigu íslensku bankanna, 
lífeyrissjóðanna og Nýsköpunar-
sjóðs.  - sv

Frumtak kaupir 140 milljóna króna hlut í fyrirtæki sem hjálpar fólki að :

DataMarket leitar út fyrir landsteinana

HJÁLMAR GÍSLASON DataMarket stefnir 
nú á að opna söluskrifstofu í New York.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SÝRLAND, AP Að minnsta kosti 88 manns hafa látið 
lífið í fangelsum í Sýrlandi síðustu fimm mánuði, 
eða frá því að mótmæli og uppreisn gegn Bashar 
Assad forseta hófust. Tíu hinna látnu voru á barns-
aldri.

Þetta fullyrða alþjóðlegu mannréttindasamtök-
in Amnesty International, sem hafa safnað saman 
frásögnum fólks, meðal annars af pyntingum sem 
fangar eru beittir.

„Þessi mannslát í fangelsum eru að verða óheyri-
lega mörg og virðast vera framhald á þeirri sömu 
grimmdarlegu lítilsvirðingu fyrir mannslífum sem 
við sjáum daglega á götum Sýrlands,“ segir Neil 
Sammonds hjá Amnesty International.

Í nýrri skýrslu frá samtökunum um mannslát 
í fangelsum í Sýrlandi segir að ummerki á líkum 
hinna látnu sýni að sumir þeirra hafi mátt þola bar-
smíðar, svipuhögg, stungur og bruna.

Undanfarin ár hafa að meðaltali fimm manns 
látist árlega í fangelsum í Sýrlandi, að sögn sam-
takanna. Þessi gríðarlega fjölgun kemur heim og 
saman við það að handtökum hefur fjölgað mjög 
síðan uppreisnin hófst.

Samtökin segjast hafa upplýsingar um meira en 
1.800 manns sem sagðir eru hafa beðið bana síðan 
uppreisnin hófst. Þúsundir að auki hafa verið hand-
teknar. - gb

Amnesty International gagnrýnir stjórnvöld í Sýrlandi fyrir illa meðferð fanga:

Nærri níutíu látist í fangelsi

HERMENN Í SÝRLANDI Sýrlenska stjórnin hefur gripið til 
harkalegra aðgerða gegn mótmælendum.  NORDICPHOTOS/AFP

Dæmi um það sem 

tekið er fyrir í náminu:

Lita- og línufræði

Tónalgreining

Vaxtarbygging

Heitt og kalt rými

Stórt og lítið rými

Uppröðun hluta

Stílistun á:

Baðherbergi

Svefnherbergi

Barnaherbergi

Eldhúsi

Garðhýsi

Stofu

Og margt fleira.

The Academy of Colour and Style býður nú upp á nám í 
innanhússtílistun.  Farið er í helstu grunnþætti í lita- og 
línufræði.  Einnig er kennt að meta stíl út frá persónunni 
sjálfri.  Þá er hún greind út frá vaxtarbyggingu og 
litgreiningu en þær upplýsingar segja mikið til um hvernig 
einstaklingur vill hafa sitt nánasta umhverfi eins og liti og 
stíl.  Nemendur vinna svo verkefni í hverri viku og taka þá 
fyrir stílistun á stofu, baðherbergi, barnaherbergi o.fl.  
Gestafyrirlesarar koma í tíma og kynna fyrir nemendum 
ýmis atriði sem koma þeim til góða.
Hver önn tekur þrjá mánuði.  Kennsla fer fram í 
Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533 5101

Anna F. Gunnarsdóttir
Stílisti

Helga Sigurbjarnadóttir
Innanhúsarkitekt

Þorsteinn Haraldsson
Byggingafræðingur

INNANHÚSSTÍLISTANÁM

Costa del Sol
Allra síðustu sætin 10. september

í 10 nætur

Frá aðeins kr. 

109.000 með allt innifalið

Heimsferðir bjóða frábæra 10 nátta ferð til Costa del Sol þann 10. 
september. Í boði er einstakt sértilboð á Griego Mar hótelinu.

Gríptu þetta  tækifæri og skelltu þér í frábæra ferð til Costa del 
Sol og njóttu lífsins á hreint ótrúlegum kjörum. 

Ath. mjög takmarkaður fjöldi herbergja í boði
verð getur hækkað án fyrirvara.

Hotel Griego Mar ***
Kr. 109.000 - með „öllu inniföldu”
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2  börn, 2-11 ára, í herbergi með 
„öllu inniföldu” í 10 nætur.  
Verð m.v. gistingu í tvíbýli með „öllu inniföldu” kr. 129.900. 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI ÍÞRÓTTIR
Meiri Vísir.

MENNTAMÁL Menntamálaráðuneyt-
ið hyggst breyta orðalagi nýrrar 
reglugerðar um lán til íslenskra 
námsmanna erlendis vegna mis-
munandi túlkana á henni.

„Ráðuneytið 
hefur ákveðið 
að breyta orða-
lagi reglugerð-
arinnar. Það 
kom upp ólík 
túlkun, annars 
vegar hjá lög-
fræðingi LÍN 
og hins vegar 
hjá ráðuneyt-
inu. Til að taka 

af allan vafa verður orðalaginu 
breytt þannig að ekki komi upp sú 
staða að fólk lendi á milli kerfa eða 
standi uppi réttindalaust,“ segir 
Elías Jón Guðjónsson, aðstoðar-
maður menntamálaráðherra.

Hann segir námsmenn hafa 
þurft að bíða eftir afgreiðslu vegna 
óvissunnar um túlkunina.

Eygló Harðardóttir alþingismað-
ur segir að samkvæmt orðanna 
hljóðan hafi til dæmis mátt túlka 
reglugerðina á þann hátt að þeir 
sem eru í grunnháskólanámi 
erlendis eigi ekki rétt á láni til 
meistaranáms. „Mér finnst sjálf-
sagt og eðlilegt að þetta sé leiðrétt 
þannig að fólk sé ekki að detta á 
milli kerfa.“

Samkvæmt nýju reglugerðinni 
þurfa umsækjendur um námslán 
annaðhvort að hafa stundað launuð 
störf hér á landi síðustu 12 mán-
uði fyrir umsóknardag og haft 
samfellda búsetu hér á sama tíma 

eða að hafa stundað launuð störf 
í skemmri tíma en 12 mánuði og 
haft búsetu hér á landi í tvö ár 
samanlagt á samfelldu fimm ára 
tímabili.

Guðrún Ragnarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna, LÍN, segir reglugerð-
ina vera í anda þess sem verið sé 
að gera hjá öðrum Norðurlanda-
þjóðum. „Við erum ekki að setja 
harðari reglur en þær,“ segir Guð-
rún.

Eftir ákveðinn búsetutíma á 
Norðurlöndum öðlast Íslendingar 
rétt til námsláns og styrkja þar. 
„Það fá til dæmis margir Íslend-
ingar framfærslustyrk hjá Dönum 

í stað námsláns sem þykir vinsæll 
kostur. Þessir námsmenn eru þá 
búnir að vera nægilega lengi í 
Danmörku til þess að komast á 
svona styrk. Svona styrkir eru 
einnig veittir í Noregi og Svíþjóð 
en í þessum löndum er meira um 
námslán en í Danmörku. Danir 
veita hlutfallslega mestu styrkina 
en eru þó að tala um að takmarka 
þá fyrir aðra en danska ríkisborg-
ara. Almennt eru þrengri reglur 
á Norðurlöndunum varðandi nám 
erlendis en til náms í heimalandi.“

Elías Jón segir breytingu 
menntamálaráðuneytisins verða 
birta við fyrsta tækifæri.

 ibs@frettabladid.is 

Komið í veg fyrir að 
fólk detti milli kerfa
Óvissa var um túlkun nýrrar reglugerðar um lán til íslenskra námsmanna 
erlendis. Orðalaginu verður breytt til að taka af allan vafa til að námsmenn 
standi ekki uppi réttindalausir. Íslendingar fá styrki og lán á Norðurlöndum.

NÁMSMENN Ný reglugerð um námslán hefur valdið óvissu hjá þeim sem hyggja á 
nám erlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

EYGLÓ 
HARÐARDÓTTIR

VEISTU SVARIÐ?
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Hársnyrting
Andlit og hár 
Teiknikennsla og fyrirlestur um andlit með
gullinsniði. Hefst 18. október.

Litafræði
og litaleiðrétting
Farið í litafræði háralita, litahringinn og 
litaleiðréttingu. Haldið 5. október.

Pabbanámskeið – að binda í 
hárið á dætrunum
Pabbar mæta með dætur sínar og læra þrjár
greiðslur. Haldið 8. október.

Undirbúningur fyrir sveins-
próf í hársnyrtingu
Hefst 1. nóvember.

Hönnun
og handverk
Bókagerð/handgerðar
bækur
Handgerðar bækur útbúnar svo sem
harmonikkubók, grillpinnabók, brotabók o.fl.
Bækurnar geta síðan nýst sem gestabækur, 
skissubækur eða minnisbækur.
Hefst 4. október.

Bókband
Fyrir þá sem vilja binda inn sínar eigin bækur. 
Hefst 3. október.

Dreipering – grunnar
Farið í hvernig á að undirbúa dreiperingu og 
dreipera grunna. Hefst 8. nóvember.

Ferilmöppugerð
Ferilmöppugerð – „portfolio” vegna 
umsóknar um nám í hönnunar- og/eða
listaskólum á háskólastigi. Hefst 1. október.

Gítarsmíði
Rafmagnsgítar smíðaður frá grunni.
Hefst 5. september. Fullbókað!
Næst 23. janúar 2012.

Grafis sniðagerðarforrit
Grunnsnið forritsins skoðuð og kannaðir
möguleikar til sniða- og stærðarbreytinga 
(gradering(( ).gg Hefst 19. september.

Handunnin snið
– innlestur
Farið í undirbúning sniða fyrir innlestur og
rafræna vinnslu. Hefst 15. september.

Handunnin snið
– sambygging/útfærslur
Farið í gegnum helstu aðferðir við sam- 
byggingu erma og sambyggingu kraga.
Hefst 11. október. 

Mósaíknámskeið
Einn langur dagur, eitt flott verk!
Haldið 8. október.

Myndlist, ný túlkun
Margar aðferðir og mismunandi efni. Blek,
kol, vatnslitir, akrýlmálning og pastellitir.
Hefst 14. september.

Olíumálun
Fyrir byrjendur. Á námskeiðinu er kennd
tækni sem kennarinn lærði á Ítalíu og er 
byggð á gömlum hefðum.
Hefst 31. október.

Prjónanámskeið
Fyrir byrjendur.
Hefst 13. september. Fullbókað!
Næst 1. nóvember.

Silfursmíði
Fullbókað á öll námskeið haustannar.
Skráning fyrir vorönn er hafin. 

Skúlptúrnámskeið
Unnir verða þrír skúlptúrar með mismunandi
aðferðum og efnum. Hefst 27. september.

Smíðað úr innlendum við
Kynning á innlendum við, sýnikennsla og 
verkleg þjálfun. Hefst 3. október.

Steinaslípun
Vinnustofa við steinaslípun; hugmyndavinna,
mótun og sögun. Hefst 28. september.

Útskurður í tré
Hentar byrjendum sem og lengra komnum.
Hefst 10. september.

Vatnslitanámskeið
Áhersla lögð á að nemandinn öðlist öryggi
til að vinna með vatnsliti, litablöndun, túlkun 
og tækni. Hefst 3. október.

Málmur og tré
Húsgagnaviðgerðir
Hefst 4. október.

Málmsuða
Hefst 19. september.

Trésmíði fyrir konur
Hefst 13. september. Fullbókað! 
Næst 25. október.

Raftækni
CanOpen kerfið
Hefst 18. október. 

Gítareffektar
Einfaldur gítareffekt smíðaður.
Hefst 22. október. 

Leikhúslýsing
fyrir áhugaleikhús
Kennd helstu atriði við hönnun og upp-
setningu lýsingar fyrir leiksýningar, tónleika 
og ráðstefnur. Hefst 17. september.

Smiðjunámskeið
í notkun stýriörgjörva
Hefst 27. september.

Rafmagnaðar konur?
Farið í helsu öryggismál er varða rafmagn 
á heimilum – allt sem heimilisfólk þarf að
kunna. Hefst 28. september.

Rafeindatækni
smíðakennara
Hentar öllum áhugasömum um rafmagns- 
og rafeindatækni. Hefst 19. október.

Tungumál
Icelandic Language Courses
ÍSA102 for absolute beginners and ÍSA202
for elementary. Further information on
e-mail fa@tskoli.is or tel. 514 9151.
Starts September 27 th.

Lad os snakke sammen
Dönskunámskeið fyrir þá sem vilja rifja upp
dönskukunnáttuna og öðlast aukna færni í 
hlustun og talmáli. Hefst 15. október.

Rekstur og stjórnun
Áhrifaríkar kynningar
Fyrir þá sem flytja erindi, ræður eða fyrir-
lestra sem hluta af starfi sínu.
Haldið 19. október.

Tímastjórnun
Megináhersla lögð á betri nýtingu tímans í 
vinnu og einkalífi. Haldið 12. október.

Skipstjórn
- vélstjórn
ARPA ratsjárnámskeið
Grunnnámskeið. Hefst 21. september.
Endurnýjun. Hefst 23. september.

ECDIS rafrænt sjókorta-
og upplýsingakerfi
Hefst 18. október.

Endurnýjun
skipstjórnarréttinda
Hefst 12. október.

GMDSS ROC og GOC
Kennt skv. STCW staðli um GMDSS alþjóða
neyðar- og öryggisfjarskiptakerfið.
Hefst 26. september.

Hásetafræðsla
Hásetafræðsla – aðstoðarmenn í brú.
Hefst 9. nóvember.

IMDG endurnýjun
Haldið 28. september.

Skemmtibátanámskeið
Undirbúningsnámskeið fyrir skemmtibáta-
próf. Hefst 8. október.

Smáskipanámskeið
Áður 30rl réttindanám (pungapróf).
Réttindin miðast við skip 12 m og styttri
að skráningarlengd. Kennt í staðarnámi
eða fjarnámi. 
Hefst 19. september.
Hefst 24. október.

Undirbúningsnámskeið fyrir
sveinspróf í vélvirkjun
Hefst 5. september.

Vélgæslunámskeið
– smáskipavélavörður
Hefst 19. september. Fullbókað!
Næst 3. október.

Tölvur 
og upplýsingatækni
Adobe Flash
Grunnnámskeið í þessu vinsæla marg-
miðlunarforriti. Hefst 19. september.

After Effects 
– vídeóeftirvinnsla
Unnið með myndefni sem tekið er upp í 
„Green Screen“ stúdíói og sett saman með 
allskyns „effectum“. Hefst 18 október.

AutoCAD 2012
Hefst 19. september.

Final Cut Express klippiforrit
Grunnnámskeið í klippivinnu myndefnis.
Hefst 1. október.

Flash leikjagerð
Grunnnámskeið í tölvuleikjagerð fyrir vefinn.
Hefst 10. október.

Hreyfimyndagerð
Grunnnámskeið. Í lok námskeiðs verður gerð
stutt „Stop Motion“ mynd. Hefst 4. október. 

iPhone og iPad
Farið í gegnum helstu stillingar, vinsælustu
aðgerðirnar og kennt að hlaða inn áhuga-
verðum forritum sem nýtast í vinnu og
daglegu lífi. Hefst 19. september.

Microsoft Project 2007
Kennt að beita forritinu á hagnýtan hátt á
smærri og stærri verkefni. Hefst 5. október.

Myndvinnsla
Myndvinnsla með Adobe Camera Raw og 
Bridge CS5. Hefst 25. október.

Netkerfisstjórnun
Netkerfisstjórnun á heimillum. Dreifnám með
staðbundnum lotum. Hefst 9. september.

Netkerfisstjórnun
Netkerfisstjórnun í meðalstórum fyrirtækjum
og netveitum. Dreifnám með staðbundnum
lotum. Hefst 28. október.

Revit Architecture 2012
Grunnnámskeið. Hefst 5. september.
Framhaldsnámskeið. Hefst 10. október.

SketchUp þrívíddarteikning
Fyrir margvíslegar teikningar. Forritið er frá 
Google og er ókeypis á netinu.
Grunnnámskeið. Hefst 19. september.
Framhaldsnámskeið. Hefst 24. október

Stafræn ljósmyndun
og myndvinnsla
Hefst 3. október.

Teiknimyndagerð 
– Anime Studio Pro 7 
Grunnnámskeið í 2D teiknimyndagerð.
Hefst 1. nóvember.

Tölvuleikjagerð í 
í þrívídd
Unity 3D forritið kynnt og fyrsti leikurinn 
búinn til. Hefst 31. október.

Verkfærakista
Google Apps á netinu
Hefst 3. október.

Visual C# .NET
Hefst 14. september.

Þrívíddarhönnun
Þrívíddarvinnsla fyrir teiknimyndir, tölvuleiki
og tæknibrellur. Hefst 20. september.

Umhverfi og útivist
GPS staðsetningartæki
Fyrir byrjendur og þá sem vilja upprifjun í 
notkun á staðsetningartækjum.
Hefst 20. september.

Þjóðgarðurinn
Snæfellsjökull
Fjallað um jarðfræði, landslag og sögu innan
þjóðgarðsins og í næsta nágrenni.
Haldið 15. október.

Fjölbreytt námskeið í boði

Nánari upplýsingar um skráningu og fleiri námskeið eru á www.tskoli.is/namskeid,
á endurmenntun@tskoli.is, í síma 514 9602 og á facebook.com/endurmenntunarskolinn
Námskeið Endurmenntunarskólans eru styrkhæf hjá flestum fræðslusjóðum stéttarfélaga.

Bættu í reynslubankann!
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Við leitum að 
góðu fólki

Á vefnum getur þú með einföldum hætti 

flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu 

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

einum stærsta vefmiðli landsins –                          

             og Fréttablaðið kynna 
nýjan og öflugan atvinnu- 

og raðauglýsingavef

...ég sá það á visir.is

LÍBÍA Víða í Líbíu notar fólk föstu-
lokin til að fagna falli Múamm-
ars Gaddafí, þótt hann sé enn ekki 
fundinn og stuðningsmenn hans 
hafi ekki allir gefist upp.

Bráðabirgðastjórn þjóðarráðs 
uppreisnarmanna hefur beðið 
NATO um áframhaldandi stuðn-
ing, en vill ekki þiggja friðar-
gæslulið frá Sameinuðu þjóðunum.

Uppreisnarmenn búa sig undir 
lokabaráttu við stuðningsmenn 
Gaddafís, sem enn eru við völd í 
borgunum Sirte og Sebha. Þeir 
hafa gefið uppreisnarmönnum í 
Sirte frest fram á laugardag að 
semja um uppgjöf, en eftir það 
verði látið sverfa til stáls. Þar á 
eftir kæmi röðin að Sebha.

Abdel Hakim Belhaj, yfirmað-
ur herliðs uppreisnarmanna í Trí-
polí, segir að al-Saadi, einn sona 
Gaddafís, hafi haft samband við 
sig símleiðis á þriðjudag að ræða 

uppgjafarskilmála. Al-Saadi hafi 
viljað fá tryggingu fyrir því að sér 
yrði ekki gert mein. Belhaj segir 
að farið verði að lögum, þegar al-
Saadi gefi sig fram. Hann þurfi 
ekki að óttast að honum verði gert 
mein.

Mikil óvissa ríkir um fram-
tíðina, bæði hvers konar samfé-
lagi uppreisnarmenn vilja koma 
á í landinu og eins hvort þeir eru 
nægilega samhuga til þess eða 
hvort þeir hafa meirihlutastuðn-
ing meðal almennings.

Leiðtogar á Vesturlöndum gera 
sér margir hverjir vonir um að 
lýðræðislegt fyrirkomulag verði 
ofan á, en fyrirfram er ómögulegt 
að segja hvort sú verður raunin.

Í Líbíu er þó fyrir hendi grunn-
ur að lýðræðiskerfi, sem gæti virk-
að því Gaddafí kom upp í landinu 
kerfi borgarafunda sem á hverjum 
þéttbýlisstað kusu reglulega full-

trúa sína á þjóðþing landsins. Að 
vísu bara að forminu til, en upp-
reisnarmenn hafa notfært sér 
svipað kerfi til að koma skipulagi 
á starfsemi sína.

Í landinu búa að vísu margir 
ættbálkar, sem gætu tekið upp á 
því að berjast um völdin, en sér-
hagsmunir þeirra rista ekki jafn 
djúpt nú og þegar Gaddafí komst 
til valda fyrir fjórum áratugum.

Vesturlönd hafa að minnsta kosti 
ákveðið að veðja á leiðtoga upp-
reisnarmanna og ætla að styrkja 
þá til verka með stórum fjár-
hæðum, bæði með því að aflétta 
frystingu fjármuna og með því að 
útvega þeim beinharða peninga í 
kassann. Á morgun verður efnt til 
ráðstefnu í París, þar sem fulltrú-
ar frá tugum ríkja ætla að ræða 
um framtíð Líbíu og uppbygg-
inguna, sem þar er fram undan.

 gudsteinn@frettabladid.is

Sigri uppreisnarliðs 
fagnað við föstulok
Uppreisnarmenn í Líbíu búa sig undir lokabaráttu við stuðningsmenn Gaddafís. 
Þeir vilja stuðning NATO áfram en ætla ekki að þiggja friðargæslulið frá Sam-
einuðu þjóðunum. Gaddafí er ófundinn en einn sona hans hefur beðist griða.

EFTIRLIT Uppreisnarmenn stöðva bifreiðar á eftirlitsstöðvum umhverfis borgina Sirte, þar sem stuðningsmenn Gaddafís halda 
enn út. NORDICPHOTOS/AFP

SAMFÉLAGSMÁL Fjölsmiðjan í Kópa-
vogi fékk á dögunum veglegan 
styrk frá Eimskipafélagi Íslands.

Eimskip gaf Fjölsmiðjunni, sem 
er vinnusetur fyrir ungt fólk á 
krossgötum, tölvubúnað sem hætt 
var að nota. Vonast er til að tölv-
urnar nýtist vel.

Að Fjölsmiðjunni standa meðal 
annars Rauði Krossinn, velferðar-
ráðuneytið, vinnumálastofnun og 
sveitarfélög á höfuðborgarsvæð-
inu.  Fjölsmiðjan hefur verið rekin 
frá árinu 2001 og innan hennar eru 
starfræktar sjö deildir fyrir fólk á 
aldrinum 16 til 24 ára.  - þj

Eimskip styrkir starfsemi fyrir ungt fólk á krossgötum:

Fjölsmiðjan fær gjöf 

GÓÐ GJÖF Þorbjörn Jensson veitir gjöf-
inni viðtöku frá Kristjáni Þóri Hallbjörns-
syni, forstöðumanni hjá Eimskipum.

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Akra-
nesi handtók fyrir skemmstu tvo 
menn sem grunaðir voru um inn-
brot í fyrirtæki og voru staðnir 
að því að gramsa í bátum í höfn-
inni. 

Annar var handtekinn um borð 
í skipi og var hann búinn að róta 
þar talsvert. Skömmu síðar var 
svo annar handtekinn við höfn-
ina. Rannsókn leiddi í ljós að 
farið hafði verið inn í tvo báta og 
gúmmíbjörgunarbátur blásinn 
upp í skipi. Vistataska hafði verið 
tekin úr björgunarbátnum.  - jss

Tveir menn handteknir:

Óboðnir gestir í 
bátum á Skaga 

LÖGREGLUMÁL Fjölmennt lögreglulið 
var kallað að Breiðagerði í Reykja-
vík fyrir hádegi í gær þegar hópur 
fólks reyndi að koma í veg fyrir að 
kona yrði borin út af heimili sínu. 
Til ryskinga kom á milli lögreglu og 
mótmælenda og eftir samningavið-
ræður var ákveðið að fresta útburð-
inum.

Fulltrúi sýslumannsins í Reykja-
vík mætti að húsinu klukkan tíu í 
gærmorgun. Hann hugðist bera íbú-
ann, hálffimmtuga konu, út vegna 
vanskila. Um þrjátíu manna hópur 
úr samtökunum Heimavarnarliðinu 
varnaði fulltrúanum hins vegar inn-

göngu og því var lögregla kölluð til.
Viðskiptum lögreglu og mótmæl-

enda lauk með því að nokkrir mót-
mælendanna voru færðir á brott. 
Íbúinn neitaði hins vegar enn að 
opna útidyrnar fyrir sýslumanns-
fulltrúanum og var því kvaddur til 
lásasmiður sem dírkaði upp lásinn.

Eftir nokkrar viðræður íbúans og 
sýslumannsfulltrúans varð það úr 
að útburðinum var frestað og ákveð-
ið að skjóta málinu til úrskurðar-
nefndar um viðskipti við fjármála-
fyrirtæki, en Arion banki hefur 
verið þinglýstur eigandi hússins í 
tvö ár.  - sh

Fjölmennt lögreglulið tókst á við Heimavarnarliðið í Breiðagerði:

Útburði frestað eftir mótmæli

RÆÐAST VIÐ Íbúinn, Anna Lilja Valgeirs-
dóttir, kom úr úr húsinu eftir viðræður 
við fulltrúa sýslumanns og tilkynnti 
mótmælendum að samningar hefðu 
náðst. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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GRÍPANDI HAUSTLESNING

Skindauði: Dauðadá, ástand þar sem líkamsstarfsemi er við lágmark og manneskjan virðist dáin.

Fyrir tveimur árum fórst sonur blaðamannsins Hennings Juul í hræðilegum eldsvoða.  
Veröld Hennings hrundi. Nú berst hann við að koma aftur undir sig fótunum en um leið þarf hann 
að fjalla um dularfullt morðmál. Henning grunar að málið sé flóknara en lögreglan heldur og 
leiðist sjálfur á sífellt hættulegri slóðir. Svo fer dauðsföllunum að fjölga ... 

Bók mánaðarins er Skindauði eftir Thomas Enger.

1.999*
TILBOÐ KRÓNUR

Fullt verð 2.699 kr.
*Gildir til 30. september nk.

SEPTEMBER

THOMAS ENGER ER ÖRT  
RÍSANDI STJARNA Á 

GLÆPASAGNAHIMNINUM Á 
NORÐURHVELI. SKINDAUÐI FÓR 
BEINT Á TOPPINN Í DANMÖRKU.
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FRÉTTASKÝRING: Tillögur um breytingar á sjávarútvegsstefnu ESB

Í tillögum um breytta fisk-
veiðistefnu ESB er gert 
ráð fyrir lengri nýtingar-
samningum og minni kvóta-
pottum en í kvótafrum-
varpi ríkisstjórnarinnar, 
auk þess sem auðlindagjald 
takmarkist við að standa 
undir kostnaði við stjórn-
sýslu.

Stuttur nýtingartími, víðtækt 
vald ráðherra til úthlutunar afla-
heimilda, bann við framsali heim-
ilda og takmarkanir á leigu eru 
meðal þátta sem hagsmunaaðilar 
í sjávarútvegi hafa fett fingur út í 
og telja að geta aukið óhagkvæmni 
og skert rekstrargrundvöll fyrir-
tækja í greininni.

Forvitnilegt er því að bera þau 
atriði saman við tillögur fram-
kvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins (ESB) um breytingar á 
sameiginlegri sjávarútvegsstefnu  
sambandsins sem kynnt var á dög-
unum.

Sjávarútvegsstefna ESB hefur í 
gegnum árin verið gagnrýnd harð-
lega fyrir óhagkvæmni, ofveiði og 
gríðarlegt brottkast sem þar hefur 
tíðkast. Fyrirhugaðar umbætur, 
sem nú eru komnar til umræðu í 
ráðherraráði sambandsins og Evr-
ópuþinginu, taka á þeim vankönt-
um með ýmsum hætti til að tryggja 
sjálfbærni og arðsemi greinarinn-
ar.

Margs konar álitaefni
Meðal þess sem fram kemur í til-
lögum Evrópusambandsins er að 
framsal aflaheimilda er leyft, sem 
og leiga, með takmörkunum. Það er 
þvert á íslenska fiskveiðistjórnun-
arfrumvarpið sem bannar fram-
sal á aflaheimildum og setur leigu 
strangari skilyrði en nú er.

Drög Evrópusambandsins miða 
við að heimilt sé að takmarkað nýt-
ingartíma við 15 ár hið minnsta, en 
séu engin tímamörk í núverandi 
reglugerðum aðildarríkja verður 
frestur til innköllunar heimilda  
að minnsta kosti 15 ár. Í fiskveiði-
stjórnunarfrumvarpi ríkisstjórn-
arinnar er einnig gert ráð fyrir 15 
ára nýtingartíma, sem mögulegt er 
að framlengja um 8 ár til viðbótar.

Íslenska frumvarpið gerir ráð 
fyrir að veiðigjald verði tvöfaldað  
og verði 19% af framlegð sjávar-
útvegsfyrirtækja. Hugmyndir 
ESB gera ráð fyrir að heimilt sé 
að leggja á afnotagjald, en einung-
is til að standa straum af kostnaði 
við rekstur kerfisins.

Varðandi hina svokölluðu 
potta, sem er ákveðin hlutdeild af 
heildaraflaheimildum sem fram-
kvæmdavaldið getur ráðstaf-
að, gera ESB-drögin ráð fyrir að 
þeir verði ekki stærri en 
fimm prósent aflaheim-
ilda. Íslenska frumvarpið 
kveður hins vegar á um 
að 15 prósent fari í potta.

Í skýrslu sem sérfræði-
hópur sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra 
gerði um væntanleg hag-
ræn áhrif frumvarpsins 
var sérstaklega vikið að 
hlutfalli aukinna afla-
heimilda í þorski sem 
hafna á í pottunum. Gert 
er ráð fyrir því að 45 
prósent aukinna þorsk-
aflaheimilda, frá þeim 
160.000 tonnum sem nú 
er, muni fara í pottana, 
sem myndi ná helmingi 
ef aflaheimildir færu 
yfir 200.000 tonn.

Sérfræðiskýrslan 
vitnar hins vegar í spá 
Alþjóðahafrannsóknaráðsins sem 
gerir ráð fyrir að þorskafli við 
Ísland nái 250.000 tonnum 2018. 
Verði af því, munu rúm 40.000 
tonn af þorskkvóta renna í pott-
ana til viðbótar við þau 15 prósent 
sem fara í pottana til að byrja með.

ESB þokast í rétta átt
Þórólfur Matthíasson, hagfræði-
prófessor segir í samtali við 
Fréttablaðið að þessi áform ESB 
séu í samræmi við þróun mála-
flokka þar. „Kerfin í Evrópusam-
bandinu eru að þróast í átt að meiri 
skilvirkni. Menn átta sig á því að 
eitthvað er ekki að ganga upp eins 
og það átti að gera. Menn eru að 
reyna að gera þetta þannig að það 
skili hagkvæmari framkvæmd 
stefnunnar fyrir samfélagið í 
heild.“

Þórólfur bætir við að núverandi 
fiskveiðikerfi Íslendinga mætti, 
að hans mati, reka óbreytt innan 

ESB. Hann segir hins vegar margt 
í frumvarpinu orka tvímælis, 
meðal annars nýtingartímann.

„Í raun er nýtingartíminn í 
frumvarpinu skemmri, vegna 
þess að endurskoðun á kerfinu á 
að hefjast þegar helmingur þess-
ara 15 ára er liðinn. Þannig að í 
sjálfu sér gætu stjórnvöld komið 
fram með tilkynningu eftir 7-8 ár 
þar sem kerfið í heild er afturkall-
að bótalaust.“

En telur Þórólfur þá að hags-
mu nu m í s len sk ra 
útvegsmanna gæti jafn-
vel verið betur borgið 
innan þess kerfis sem 
framkvæmdastjórn ESB 
hefur lagt til?

„Samkvæmt yfirlýs-
ingum útvegsmanna 
myndu þeir væntanlega 
eiga auðveldara með að 
starfa innan endurbætts 
kerfis ESB.“

Ragnar Árnason hag-
fræðingur segir í sam-
tali við Fréttablaðið, 
spurður um samanburð 
á tillögunum að þær leiti 
hvor í sína áttina. „Ann-
ars vegar eru Íslend-
ingar að fara úr nokkuð 
góðu aflamarkskerfi, í 
miklu slakara kerfi, á 
meðan ESB er að reyna 
að fikra sig úr mjög 

slæmu kerfi yfir í aflamarkskerfi 
með frávikum og undanþágum til 
að mæta byggðasjónarmiðum.“

Friðrik J. Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri Landsambands 
íslenskra útvegsmanna, segir að 
frumvarp ríkisstjórnarinnar feli í 
sér ákveðið afrek. 

„Það hlýtur að teljast hreint 
afrek að gera löggjöf um íslenska 
fiskveiðistjórnun verr úr garði en 
það sem Evrópusambandið er að 
gera.“

Frumvarp ríkisstjórnarinnar 
kemur væntanlega fyrir Alþingi 
í haust. Vonast er til þess að ný 
sjávar útvegsstefna ESB taki gildi 
í ársbyrjun 2013.

Samkvæmt 
yfirlýsingum 
útvegsmanna 
myndu þeir 
væntanlega 
eiga auðveld-
ara með að 
starfa innan 
endurbætts 
kerfis ESB.

ÞÓRÓLFUR 
MATTHÍASSON

HAGFRÆÐINGUR 

Finndu það vítamín sem hentar þér 
og þú færð öll næringarefni sem þú þarfnast.

Kynntu þér vítamínin nánar á Vitabiotics síðunni á Facebook.

VITABIOTICS VÍTAMÍNLÍNAN  
fæst í öllum verslunum Lyfja & heilsu

Vitabiotics vítamínum
20% afsláttur af

í Lyfjum & heilsu

við hlustum!

afslátturinn gildir til 30. september 2011

Allt sem þú þarft

N1 þjónustustöð, Aðalstöðinni, Keflavík
10-11, Keflavík
N1 verslun, Keflavík
Olís, Básinn, Reykjanesbæ
Samkaup Strax, Reykjanesbæ
10-11, Leifsstöð
Eymundsson, Leifsstöð
Tíu ellefu Hraðkaup, Reykjanesbæ

*Meðan birgðir endast

Nettó, Grindavík
Samkaup Strax, Sandgerði
Samkaup Strax, Garði
Bónus, Fitjum, Njarðvík

Þú færð Fréttablaðið á 12 stöðum á Suðurnesjum.

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

um land allt. Því er dreift ókeypis í lúgur og kassa á kjarnadreifingarsvæði okkar. 

Auk þess er það selt í lausasölu á kostnaðarverði á 120 sölustöðum um land allt. 

Þú getur alltaf fengið Fréttablaðið beint í símann, fartölvuna eða 

spjaldtölvuna hvar sem er og hvenær sem er á Vísi.is eða fengið það sent 

með tölvupósti daglega.

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

Það fá allir afmælisblöðru* 
á sölustöðum Fréttablaðsins 

um land allt.

Fjöldi lausasölustaða á Suðurnesjum

Jákvæðar fréttir 
fyrir sumarið

SKIPTAR SKOÐANIR UM FISKVEIÐIKERFI Breytingar standa fyrir dyrum á fiskveiðistefnu bæði í ESB og á Íslandi. Íslenska frum-
varpið er umdeilt og ESB-leiðin gæti verið hagkvæmari fyrir sjávarútvegsfyrirtæki hérlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þorgils
Jónsson
thorgils@frettabladid.is

Áform ESB hagkvæmari 
en kvótafrumvarpið



Nýtt

Nýtt

GJÖFIN INNIHELDUR: 
Splash Away Foaming Cleanser 
Fresh Balancing Lotion 
Advanced Night Repair 
Daywear Crème 
Pure Color Lipstick 

Pure Color  Eyeshadow 

Sumptuous Mascara 
Stóra og góða snyrtitösku 

Verðgildi gjafarinnar er ca. kr. 21.470.-

HUGSAÐU ÞÉR AÐ HAFA EKKERT AÐ FELA
 
Idealist Even Skintone Illuminator og Cooling Eye Illuminator
Fyrsta skjótvirka lífdöggin (serum) frá Estée Lauder sem dregur 
stórkostlega úr roða, sólblettum og dökkum blettum. Roði minnkar á 
augabragði og húðin verður ljómandi.

Cooling Eye Illuminator vinnur á augnsvæðinu og dregur samstundis 
úr þrota og dökkum baugum.
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Alþingi kemur saman til 
fundar á morgun til að ljúka 
frestuðu vorþingi. Ekki er 
mikilla tíðinda að vænta þá. 
Naumur meirihluti stjórn-
arinnar mun reynast henni 
óþægur ljár í þúfu í vetur. 
Einstaka þingmenn munu 
fá meira vægi í umdeildum 
málum og gera stjórninni 
erfiðara fyrir. Ríkisstjórnin 
lifir líklega vegna ónógra 
valkosta.

Óhætt er að segja að staðan hafi 
breyst til hins verra fyrir stjórnar-
liða frá vordögum 2009 og ýmislegt 
hafi gengið á. Ögmundur yfirgaf 
ríkisstjórn, Álfheiður tók við, en 
svo kom Ögmundur aftur.

Þráinn Bertelsson gekk til liðs 
við stjórnina, en Ásmundur Einar, 
Atli Gíslason og Lilja Mósesdóttir 
yfirgáfu þingflokk Vinstri grænna. 
Allt í einu var öruggi meirihlutinn 
orðinn að einu atkvæði.

Við slíkar aðstæður eykst vægi 
einstakra þingmanna og þeir hafa 
betri stöðu til að berjast fyrir 
sínum hugðarefnum. „Ef þetta fer 
ekki í gegn eða verður ekki stöðv-
að styð ég einfaldlega ekki stjórn-
ina eða einstök málefni hennar,“ er 
hótun sem vert er að taka alvarlega 
og er þekkt úr sögunni; oft kennd 
við Stefán Valgeirsson. Hann fór 
í sérframboð árið 1987 og studdi 
ríkisstjórnina, gegn ýmsum mál-
efnum í hans kjördæmi.

Fjárlagagerðin erfið
Efnahagssamstarf ríkisstjórnar-
innar og Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins (AGS) hefur sett mark sitt á 
stjórnarsamstarfið. Það var höfuð-
ástæða afsagnar Ögmundar Jónas-
sonar á sínum tíma og hann hefur 
verið óspar á gagnrýni á sjóðinn, 
þrátt fyrir endurkomu í ríkisstjórn.

Samstarfinu lauk í síðustu 
viku og sjóðurinn gaf endurreisn 
íslensks efnahagslífs ágætisein-
kunn. Það hefur þó ekki dregið úr 
gagnrýni á AGS.

Fyrstu fjárlög ríkisstjórnar-
innar einkenndust af skattahækk-
unum. Það er umhugsunarefni að 
þrátt fyrir að vissulega hafi þær 
verið gagnrýndar, margfaldaðist 
sú gagnrýni við næstu fjárlaga-
gerð; en fjárlögin fyrir árið 2011 
má fyrst og fremst kenna við niður-
skurð.

Ramakvein heyrðust víða þegar 
þjónusta var skorin niður, stofnanir 
sameinaðar og sumar lagðar niður.

Vinna við fjárlögin fyrir 2012 er í 
fullum gangi og ríkisstjórnin hefur 
lýst því yfir að aðhald frekar en 

niðurskurður verði leiðarhnoðað.
Naumur meirihluti býður hins 

vegar upp á gíslingu einstakra 
þingmanna, líkt og rakið er hér til 
hliðar. Hvað munu þingmenn segja 
þegar skorið verður niður í mennta- 
eða heilbrigðisstofnunum í þeirra 
kjördæmi? Ef göngum eða vega-
framkvæmdum verður frestað, 
eða ef draga verður úr stuðningi 
við þeirra listgrein?

Hin eilífu Evrópumál
Alþingi Íslendinga samþykkti að 
fela ríkisstjórninni að sækja um 
aðild að Evrópusambandinu. Það 
er staðreynd sem margir virðast 
eiga erfitt með að kyngja.

Viðmælendur Fréttablaðsins úr 
öllum flokkum eru sammála því að 
þrátt fyrir harðar rimmur hingað 
til varðandi Evrópusambandið, séu 
þær aðeins forsmekkurinn að því 
sem blasa mun við í vetur.

Viðræðuferlið hefur hingað til 
snúist um svokallaða rýnivinnu; 
hvort og þá hverju þurfi að breyta 
í núgildandi löggjöf verði af aðild. 
Nú þarf hins vegar að móta samn-
ingsafstöðu í viðkvæmum mála-
flokkum, svo sem sjávarútvegs- og 
landbúnaðarmálum, og þá munu 
átakalínur skerpast.

Búast má við að tillaga verði lögð 
fram á ný um að hætta aðildarvið-
ræðum og þá reynir á meirihluta 
stjórnarinnar. Jón Bjarnason hefur 
ekki farið leynt með andúð sína á 
aðild að ESB og reyndar á við-

ræðuferlinu sjálfu. Hann væri vís 
með að greiða atkvæði með slíkri 
tillögu, en þá reynir á Guðmund 
Steingrímsson, Birki Jón Jónsson 
og Siv Friðleifsdóttur, sem öll hafa 
lýst yfir vilja til að klára viðræð-
urnar og bera samninginn undir 
þjóðaratkvæði.

Fiskur, stjórnkerfi og umhverfi
Jón Bjarnason lagði fram tvö frum-
vörp um fiskveiðistjórnun á síðasta 
þingi. Annað fór í gegn með breyt-
ingum en hinu var vísað í nefnd. 
Ljóst er að það verður ekki lagt 
fram óbreytt aftur, von er á nýju 
frumvarpi í október. Þá reynir enn 
einu sinni á stjórnarmeirihlutann.

Margir Samfylkingarmenn 
myndu sætta sig við umfangsminni 
breytingar á kerfinu; að veiðileyfa-
gjald verði hækkað og þjóðareign á 
auðlindinni tryggt. Hvort sátt næst 
um það skal ósagt látið.

Samkvæmt frumvarpi um stjórn-
arráðið færist valdið til breytingar 
á ráðuneytum frá þinginu til for-
sætisráðherra. Það verður að skoð-
ast í ljósi núverandi stöðu; en Jón 
Bjarnason og Lilja Rafney Magnús-
dóttir hafa lýst sig andsnúin niður-
lagningu sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðuneytisins. Sjálfstæðis- og 
Framsóknarflokkurinn eru and-
snúnir frumvarpinu, þannig að 
stjórnin verður að treysta á eigin 
meirihluta eigi það að nást fram. Til 
stóð að afgreiða það úr allsherjar-
nefnd í gær, en það gekk ekki eftir.

Rammaáætlun um nýtingu vatns-
afls og jarðvarma liggur fyrir og 
þingsályktunartillaga um virkj-
unar- og verndunarkosti er í opnu 
umsagnarferli. Þetta mál gæti orðið 
ríkisstjórninni þungt í skauti.

Vinstri græn eru á móti virkjun-
um í neðri hluta Þjórsár og marg-
ir Samfylkingarmenn vilja virkja 
meira en áætlunin gerir ráð fyrir. 
Þar er stjórnarandstaðan að mestu 
sammála, þannig að enn einu sinni 
verður að reyna á samninga innan 
stjórnarflokkanna, með sinn eins 
atkvæðis meirihluta.

Engin orka eftir
Stjórnarliðar sem Fréttablað-
ið ræddi við voru sammála um 
stjórnin væri undir í áróðursstríð-
inu, sem, hvað sem mönnum um 
það finnst, er nauðsynlegur fylgi-
fiskur stjórnmála.

Öll orkan hefði síðustu ár farið í 
efnahagslegar björgunaraðgerðir 
og nú væri hætta á því að orkan 
færi í pólitískar björgunaraðgerð-
ir.

Sem dæmi var nefnt að þrátt 
fyrir að AGS hafi útskrifað 
íslenskt efnahagslíf með ágætis-
einkunn fyrir rúmri viku, heldur 
væntingarvísitala Gallup áfram 
að lækka. Almenningur hafi 
ekki trú á aðgerðum stjórnvalda 
og málflutningur stjórnarand-
stöðunnar eigi þar hljómgrunn. 
Ætli stjórnin sér líf, þurfi hún að 
breyta því.

Enginn valkostur
Þrátt fyrir erfiða tíma fram undan, 
þörf fyrir samningalipurð og bar-
áttu við stjórnarandstöðu, jafnt sem 
eigið fólk, eru mestar líkur á að 
stjórnin lifi út kjörtímabilið, fyrst 
hún nú þegar er ekki fallin. Um það 
eru allir viðmælendur Fréttablaðs-
ins sammála. Ástæðan sé í raun 
ósköp einföld: enginn annar val-
kostur sé í stöðunni.

Stjórnarflokkarnir eru áfram 
um að sýna fram á að vinstri stjórn 
geti setið út heilt kjörtímabil; það 
hefur aldrei gerst. Þrátt fyrir allan 
ágreininginn á milli stjórnarflokk-
anna meta þeir það hvor um sig svo 
að þeir nái meiru af sínum stefnu-
málum fram innan þessa samstarfs 
en annars. Þá er ekki mikill vilji 
hjá stjórnarflokkunum til þess að 
starfa með Sjálfstæðisflokknum.

Ekkert er í kortunum með styrk-
ingu á stjórnarsamstarfinu. Trauðla 
ná stjórnarflokkarnir þó meirihluta 
eftir næstu kosningar og það gæti 
því verið umhugsunarefni fyrir þá 
að semja við aðra flokka fyrir kosn-
ingar frekar en eftir. Þá er ekki víst 
að það verði í boði.

Það að engir aðrir kostir eru uppi 
á borðum, gæti hins vegar orðið að 
öndunarvél stjórnarsamstarfsins.

FRÉTTASKÝRING: Hvernig mun stjórnarmeirihlutanum reiða af í vetur?

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Um andúð Jóns 
Bjarnasonar á 
Evrópusambands-
aðild þarf ekki 
að fjölyrða. Hann 
mun fá tækifæri 
á næsta þingi til 
að greiða atkvæði 
með því að 

aðildarviðræður hætti. Þá er ljóst að 
hann er óánægður með fyrirhugaðar 
breytingar á stjórnarráðinu, sem 
snúast um að leggja ráðuneyti hans 
niður. 

Eftir að hann sneri 
aftur í ríkisstjórn 
hefur Ögmundur 
Jónasson ekki 
verið eins gagn-
rýninn á stjórnar-
stefnuna og áður. 
Hann hefur þó 
ótvírætt sýnt 
að hann er óhræddur við að láta 
brjóta á málefnum sem hann telur 
mikilvæg.

Kvikmyndagerð er 
Þráni Bertelssyni 
hugleikin. Hann 
lýsti því yfir í sumar 
að hann myndi 
ekki styðja fjárlaga-
frumvarpið í heild 
sinni ef málefnum 
Kvikmyndaskóla 

Íslands yrði ekki borgið. Þau eru 
enn í uppnámi og því óvissa með 
stuðning Þráins.

Þingmenn Vinstri 
grænna í Norð-
vesturkjördæmi 
voru allir þrír á 
móti niðurlagningu 
sjávarútvegs- og 
landbúnaðar-
ráðuneytisins. 
Ásmundur Einar 
Daðason er genginn í Framsókn, en 
Lilja Rafney Magnúsdóttir er eftir.

Samgöngumál eru 
Kristjáni Möller 
hugleikin, enda 
var hann ráðherra 
þess málaflokks. 
Hann hefur verið 
ófeiminn við að 
gagnrýna meinta 
tregðu eftirmanns 

síns við að koma vegaframkvæmd-
um á koppinn, einkum í kjördæmi 
Kristjáns, Norðausturkjördæmi.

Sigmundur Ernir 
Rúnarsson er 
einnig þingmaður 
Norðausturkjör-
dæmis. Hann 
hefur sömuleiðis 
lagt ríka áherslu á 
vegaframkvæmdir 
í kjördæminu, auk 
þess sem hann 
hefur gagnrýnt skattahækkanir og 
hvatt frekar til niðurskurðar í ríkis-
rekstri.

32:31 - stjórnarliðar sem gætu skekið meirihlutann

Sama stappið og síðustu árin

FJÖR Á ÞINGI Ekki er við öðru að búast en að starfið á Alþingi einkennist af svipuðum vinnubrögðum í vetur og undanfarið. Hart verður tekist á um fjölda mála og ríkisstjórn-
in má hafa sig alla við að  koma málum sínum í gegn, enda hefur hún aðeins eins atkvæðis meirihluta. Við umræður um vantraust á síðasta þingi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Húsið er vandað að allri gerð og mjög vel staðsett með útsýni í allar 
áttir. Það er teiknað af Guðmundi Kr.Guðmundssyni arkitekt. Lóðin 
er stór og mögulegt að byggja við húsið í suðurátt. Svefnherbergi eru 
3-5, tvö böð og stórar stofur. Verð 125 milljónir. 
Upplýsingar gefur Ólafur Garðarsson í síma 515 7400.

Til sölu
glæsilegt 320fm. einbýlishús að
Barðaströnd 18, Seltjarnarnesi.



LÍFRÆNT OG HOLLT Í HAGKAUP!
BETRA VERÐ Á LÍFRÆNU GRÆNMETI

Epli
Perur
Paprika
Kiwi
Hvítlaukur

Appelsínur

sætar kartöflur

Avocadó

ferskt með flugi!

ný uppskera! ný uppskera! ný uppskera!

ný uppskera

               frá Chile!

FERSKLEIKI OG HOLLUSTA 
Í HVERJUM BITA

ný uppskera

               frá USA!
ný uppskera

  frá Costa Rica!

ÞAÐ GETA EKKI 
ALLIR BANANAR 
ORÐIÐ CHIQUITA 
BANANAR!

TILBOÐ TILBOÐ

TILBOÐ TILBOÐTILBOÐ

649kr/kg.       899kr/kg. 299kr/kg.       399kr/kg. 

499kr/pk.       699kr/pk. 499kr/pk.       699kr/pk. 399kr/pk.       499kr/pk. 

Rauð vínber Ananas

Hindber Brómber Jarðarber

Íslenskar sætar paprikur

Mangóávöxtur mánaðarins 
Kíktu við og smakkaðu!

Akursels gulrætur Íslenskt sellerý

125g/pk 125g/pk 250g/pk
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hagur heimilanna

Neytendur geta valið sér 
þann raforkusala sem býður 
besta verðið. Íbúar Reykja-
víkur geta til dæmis skipt 
við Orkubú Vestfjarða eða 
HS orku ef þeim sýnist 
það vera hagstæðara en að 
kaupa raforkuna af Orku-
veitu Reykjavíkur. Dreif-
ingu raforkunnar verða 
neytendur hins vegar að 
kaupa af þeirri dreifiveitu 
sem bundin er svæðinu sem 
þeir búa á.

Hægt er að gera samanburð á 
verði raforkusalanna í sérstakri 
samanburðarreiknivél Orkustofn-
unar og Neytendastofu á vefsíðu 
Orkustofnunar, www.orkustofn-
un.is. Samkvæmt nýrri verðkönn-
un ASÍ hafa rafmagnsreikningar 
þeirra sem skipta við Orkuveitu 
Reykjavíkur hækkað meira en hjá 
öðrum á einu ári eða um 20 pró-
sent.

Lengst af hefur verið lítill 
munur á verði raforkusala, sam-
kvæmt upplýsingum sem fengust 
frá Orkustofnun. Á undanförnum 
fimm árum hafa fyrirtækin sem 
skipt hafa um raforkusala verið 
fleiri en einstaklingarnir, að því 
er sjá má í töflu á vefsíðu Netorku.
Leiðbeiningar um skiptin er að 
finna á vefsíðu Orkustofnunar. En 
hvort sem neytendur skipta um 
raforkusala eða ekki er hægt að 
gera ýmsar ráðstafanir til þess að 
draga úr rafmagnsnotkun.

Á vefsíðu HS Veitna segir að 
dæmigerð skipting rafmagnsnotk-
unar meðalfjölskyldu sé þannig:

1. Þvottatæki  28%
2. Lýsing  17%
3. Kælitæki  19%
4. Eldunartæki  24%
5. Önnur notkun 1 2%

1. Þvottatækin: Bent er að á þvotta-
vélin notar 30% minni orku sé hit-
inn lækkaður um þriðjung. Að 
sleppa forþvotti sparar 20% orku.

Sparnaðarhnappinn á uppþvotta-
vélinni ætti að nota sem oftast. Þvo 
á upp sem fyrst til þess að matar-
leifar nái ekki að þorna. Þá nægir 
styttra þvottakerfi og lægra hita-
stig.
2. Lýsingin: Mikilvægt er að nota 
ekki stærri perur en þarf. Jafn-
framt þarf að gæta þess að lampa-
búnaðurinn dragi ekki um of úr 
birtu. Oft loga ljós að óþörfu þar 
sem enginn hefst við.
3. Kælitækin: Frystikistan notar 
5% minna rafmagn fyrir hvert 
stig sem umhverfishitinn er lægri. 
Innilokuð og rykug kælirist á bak-
hlið kistunnar getur valdið 30% 
meiri rafmagnsnotkun.

Léleg loftræsting bak við kæli-
skápinn getur valdið 5 til 10% 
meiri rafmagnsnotkun.
4. Eldunartækin: Nota á þétt lok á 
potta og pönnur. Ef lokið er ekki 
á pottinum þarf tvöfalt meiri orku 
en ella. Ósléttur botn getur valdið 
40% meiri rafmagnsnotkun. Um 
20% orkunnar fara til spillis ef 
potturinn er til dæmis 2 cm minni 
í þvermál en hellan.
5. Önnur tæki: Mörg heimilis-
tæki sem búin eru fjarstýringu 
nota rafmagn þótt þau séu ekki 
í gangi, eins og sjónvörp, hljóm-
tæki og fleiri. Með því að slökkva 
alveg á þeim sparast rafmagn auk 
þess sem hætta á íkveikju minnk-
ar. Hleðslutæki á að taka úr sam-
bandi þegar þau eru ekki í notkun.

Hægt að spara 
hjá nýjum
raforkusala

HORFT Á SJÓNVARP Ekki er nóg að slökka á sjónvarpstækinu með fjarstýringunni ef 
spara á rafmagn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Grænatún 1
200 Kópavogur
Sími 554 4025
 www.hrund.is

• 20% afsláttur af Clarins vörum 
• Kaupauki að verðmæti 11.000 kr. ef verslað er  
   fyrir 6.900 kr. eða meira
• Glaðningur fylgir ef bókaður er tími í meðferð
• Fáðu prufu sem hentar þinni húðtegund

Kynningardagar CLARINS Snyrtistofunni Hrund
Í dag 1. september og á morgun 2. september

Danski læknirinn Jerk W. Langer, sem þekktur er fyrir fyrirlestra um hollustu og heilbrigði, 
bendir á að innflutt bláber sem til sölu eru í verslunum séu oft ljósari að innan en nor-

rænu villtu berin. Þá vanti í innfluttu berin hollu efnin sem bláberin fái blárauða 
litinn af. Þess vegna eigi neytendur að opna eitt bláber í versluninni áður en þeir 

taka ákvörðun um að kaupa berin.
Læknirinn segir villt, klassísk norræn bláber með góð andoxunarefni.
Hann vill ekki fullyrða að bláber séu töfraávöxtur eða hollasti ávöxturinn sem 

til er þótt þau innihaldi meðal annars c-vítamín, omega-3-fituefni og trefjar auk 
þess sem í þeim eru kolvetni sem halda blóðsykrinum í jafnvægi og séu þar 

með mettandi.
Mikilvægt sé að borða fjölbreytt úrval ávaxta með mismunandi næringarinnihald.

■ Matvæli

Bláberin holl þegar þau eru blárauð að innan

HÆKKUN varð á kílóverði á stórlúðu frá 2004 
til 2010 samkvæmt gögnum frá Hagstofunni. 94%

„Bestu kaupin eru reyndar ekki mín eigin kaup – heldur 
Árna afa míns,“ segir Andri Snær Magnason rithöfundur. 
„Afi keypti teinótt jakkaföt í kringum 1956, að ég held hjá 
Andrési á Skólavörðustíg, ég notaði þau sem útskriftarföt 
árið 1993 og hef notað jakkann reglulega síðan.“ Andri 
bætir við að hann hafi þó lagt jakkafötum afa síns í smá 
tíma árið 2008. „Þá var teinótt ekki alveg málið. En það 
hefur lagast. “ 

Andri telur að ef hlutir hefðu almennt jafn góðan 
endingartíma og jakkafötin frá Skólavörðustígnum, væri 
ekki búið að útrýma mörgum lífverum jarðar. Hann bendir 
einnig á góð kaup sem hann gerði sjálfur, Nokia 6110 
farsíma, keyptan árið 2001. „Hann virkar ennþá og eyðir 
ekki tíma mínum í Internet eða Angry Birds. Reyndar eru 
heildarsímreikningar komnir á aðra milljón,“ segir Andri 
Snær. 

Verstu kaupin sem rithöfundurinn hefur gert er 
armbandsól sem hann keypti af götusala á Indlandi. Ólin 
slitnaði um leið og hann festi ólina, sem átti að virka sem 
ól fyrir armbandsúr, á handlegginn. Úr því varð ekki. 

NEYTANDINN:  ANDRI SNÆR MAGNASON RITHÖFUNDUR

Teinóttu jakkafötin hans 
afa hafa komið sér vel
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257 
KR. KG

998 
kr. bakkinn

BÓNUS
ítalskar kjötbollur

BÓNUS
burritos 4 stk BÓNUS

ítalskt Lasagne 

BÓNUS
heilsuréttur

BÓNUS
pasta carbonara

ÞARF AÐEINS AÐ HITA !

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

1995
KR.KG

 FERSKUR  HEILL KJÚKLINGUR

695
KR.KG

FERSKAR GRÍSAKÓTILETTUR

MYLLU HEIMILISBRAUÐ 1 KG. 

985
KR.KG

295
KR. 1 KG249

KR. 
298
KR. 2 STK 

TRÓPÍ 1 LTR. TRÓPÍ 33 CL. FLORIDANA 33 CL.TRÓÓPÍÍ 1 LTRR. TRÓPÍ 3R 33 CLRÓPÍ 3

198
KR.  1 LTR

98
KR. 330 ML

159
KR.  3 STK

HREINN BÓNUS
ÁVAXTASAFI

98
KR. 330 ML

ÍSAKÓTILLEETTTTUUR

359
KR. 1/2 KG.

359
KR. 950G.

MYLLU KANILSNÚÐAR

AKURSEL  LÍFRÆNAR GULRÆTUR

LÍFRÆN  EPLI FRÁ ARGENTÍNU

30% MEIRA MAGN 
SAMA VERÐ

TVÖ SPELTBRAUÐ
Á VERÐI EINS

25% MEIRA MAGN 

SAMA VERÐ



 1/2 LAMBASKROKKUR FROSINN 

EUROSHOPPER FROSNAR
KJÚKLINGABRINGUR 900G 

1398
KR.KG 1498

KR.900G
ÞÝSKAR

FROSNAR GRÍSALUNDIR
ÞÝSKAR

FROSNAR NAUTALUNDIR
ÞÝÝSKAR

3798
KR.KG

298
KR. PK

259
KR. PK

BBLLAAUUTTKKLLÚÚTTAARR BLAUTKLÚTAR
N0RMAL OG SENSETIVE

 GÆÐAKLEINUR
NÝBAKAÐAR 10 STK.

 MYLLAN
LANGLOKUR 4 STK.

 MYLLAN
MJÚKAR KRINGLUR 4 STK.

198
KR. 4 STK

198
KR. 4 STK



1. september 2011  FIMMTUDAGUR22

Umsjón: nánar á visir.is 

Fyrirtæki í sjávarútvegi 
fjárfesta ekki lengur í nýrri 
íslenskri tækni. Fram-
kvæmdastjóri 3X Techno-
logy á Ísafirði segir orðið 
ómögulegt að vinna hér.

„Það er sárara en tárum taki að 
íslenskur sjávarútvegur er að 
tapa forskoti sínu því tæknifram-
farir í sjávarútvegi eru að færast 
úr landi,“ segir Jóhann Jónasson, 
framkvæmdastjóri 3X Techno-
logy á Ísafirði.

Þetta er í samræmi við athug-
un Íslenska sjávarklasans á veltu 
tæknifyrirtækja sem tengjast 

sjávarútvegi. 
Vi n n a  v ið 

verkefnið 
hefur leitt í ljós 
að um sjötíu 
tæknifyrirtæki 
fluttu út tækja-
b ú n a ð  e ð a 
vörur tengdar 
sjávar-útvegi 
f y r i r  r ú m a 

sextán milljarða króna í fyrra. 
Áætlað er að hann aukist um fjóra 
milljarða á þessu ári, eða um 25 
prósent. 

Á sama tíma nam veltan á inn-
anlandsmarkaði ellefu milljörð-
um króna í fyrra. Búist er við lít-
ils háttar samdrætti í ár. Ekki er 
gert ráð fyrir að eftirspurn aukist 
á innanlandsmarkaði á næstunni 
þrátt fyrir uppsafnaða endurnýj-

unarþörf hjá sjávarútvegsfyrir-
tækjum. 

Tæknifyrirtækið 3X Techno-
logy hefur þróað tækjalausn-
ir fyrir sjávarútvegsfyrirtæki 
víða um heim frá 1994 og hlaut 
Útflutningsverðlaun forseta 
Íslands fyrir fimm árum fyrir að 
hafa náð árangri í sölu og mark-
aðssetningu á sérhönnuðum tækj-
um og tækjalausnum fyrir mat-
vælaiðnað. 

Jóhann bendir á að frá því um 
mitt ár 2007 þegar þorskkvótinn 
var skorinn niður um þrjátíu pró-
sent hafi ríkt stöðnun í sjávarút-
vegi. Óvissa um fiskveiðistjór-
nunarkerfið bæti ekki ástandið.

„Það er ekki búist við að nokk-
uð gerist hér næstu árin. Maður 
myndi vilja vinna heima en það 
er ljóst að af því verður ekki,“ 
segir Jóhann sem staddur var í 
skosku hálöndunum í vikubyrjun 
þegar Fréttablaðið hafði samband 
við hann. „Við erum að ná okkur 
í verkefni þar,“ segir hann.   
 jonab@frettabladid.is

Það er ekki búist við 
að nokkuð gerist hér 

næstu árin. Maður myndi 
vilja vinna heima en það er 
ljóst að af því verður ekki.“

JÓHANN JÓNASSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI 

3X TECHNOLOGY.

AFLI DREGINN UPP Framkvæmdastjóri 3X Technology segir sjávarútvegsfyrirtæki 
ekki hafa fjárfest í nýrri tækni og tækjabúnaði síðan um mitt ár 2007 þegar 
þorskkvóti var skorinn niður um 30 prósent. Óvissa bætir ekki ástandið, segir 
hann. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

JÓHANN JÓNASSON

Sjávarútvegurinn er að staðna

MILLJARÐAR KRÓNA  eru þjónustujöfnuður við útlönd á öðrum ársfjórðungi, sam-
kvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar. Útflutningur á þjónustu nam 86 milljörðum króna á 
fjórðungnum en innflutningur 70,1 milljarði. Halli á ferðaþjónustu nam 800 milljónum króna.

Sjávarklasinn er sjálfstætt fyrirbæri, sprottið upp úr doktorsverkefni Þórs 
Sigfússonar, fyrrverandi forstjóra tryggingafélagsins Sjóvár, í alþjóðavið-
skiptum við Háskóla Íslands. Verkefnið felst í því að kortleggja umfang 
sjávarútvegsins og skoða hvaða fyrirtæki tengjast honum. Nú þegar liggur 
fyrir að sjö hundruð fyrirtæki starfa í sjávarútvegsklasanum og eru starfs-
menn þeirra ríflega tólf þúsund talsins. Þá hefur komið í ljós að velta tækni-
fyrirtækja sem tengjast sjávarútvegi nam 26 milljörðum króna í fyrra. Þetta 
eru tæp tíu prósent af heildarumfangi sjávarútvegsfyrirtækja á sama tíma. 

Hvað er Íslenski sjávarklasinn?

15,9

Klæddu þig velwww.66north.is

Höfuðborgarsvæðið: Bankastræti 5, Faxafen 12, 
Kringlan, Smáralind og Miðhraun 11 Akureyri: Glerártorg
Kefl avík: Leifsstöð og söluaðilar um allt land

LAKI
Einstaklega mjúk og lipur dúnúlpa úr vatns-
fráhrindandi næloni. Skjólgóð hetta með 
þvottabjarnarskinni sem hægt er að smella 
af. Einangruð með 90/10 dúnfyllingu.

Tveir renndir utanávasar og einn renndur 
innanávasi. Smelltur stormlisti að utan 
og laus stormlisti að innan. Mjúkt stroff 
og þrengingar á ermum. 

Hlý og góð dúnúlpa fyrir veturinn.

 
Stærðir: S - 2XL             Verð: 47.500 kr.

„Þegar ég tók við var eitt af því sem 
ég lagði áherslu á að styrkja MP 
Banka á sviði fyrirtækjaráðgjaf-
ar. Það er kjarninn í fjárfestingar-
bankastarfsemi bankans sem hafði 
kvarnast úr,“ segir Sigurður Atli 
Jónsson, forstjóri MP Banka.

Bankinn tilkynnti í gær að hann 
hefði samið um kaup á fyrirtækja-
ráðgjöf Saga Fjárfestingarbanka. 
Með í kaupunum fylgja sex starfs-
menn, viðskiptavinir, réttindi og 
skyldur. 

Kaupverð er trúnaðarmál, að sögn 
Sigurðar Atla, sem tók við forstjóra-
stólnum hjá MP Banka í byrjun júlí.
 - jab

MP Banki kaupir ráðgjafarsvið:

Forstjórinn vill 
stækka bankann

Miðengi, dótturfélag Íslandsbanka, 
og fjármögnunarfyrirtækin SP 
Fjármögnun og Lýsing hafa ákveð-
ið að setja eignarhaldsfélagið BLIH 
í formlegt söluferli. Félagið á bíla-
umboðin Ingvar Helgason og Bif-
reiðar og landbúnaðarvélar (B&L). 

Eigendur bílaumboðanna urðu 
illa úti í banka- og gengishruninu 
haustið 2008. Þegar þeir gátu ekki  
staðið við skuldbindingar sínar 
misstu þeir fyrirtækin úr höndun-
um í fyrra. Ofangreindir kröfuhaf-
ar eignuðust svo félögin í kjölfar 
lánaafskrifta snemma á þessu ári.  
 - jab

Tvö bílaumboð sett í söluferli:

Banki opnar 
bílskúrinn 



arionbanki.is – 444 7000

Nafnávöxtun 30.06.2010 - 30.06.2011 5 ára meðalnafnávöxtun

*Stofnaður 1. janúar 2008. Myndin sýnir 5 ára meðalnafnávöxtun á tímabilinu 30. júní 2006 til 
30. júní 2011 en ávöxtunin er mismunandi á milli ára. Frekari upplýsingar 
um ávöxtun hvers árs má nálgast á frjalsilif.is

Frjálsi lífeyrissjóðurinn
hlaut alþjóðleg verðlaun 
sem besti lífeyrissjóður 
á Íslandi árin 2009 og 2010.

y j

Þegar við segjum fólki frá ávöxtun Frjálsa lífeyrissjóðsins getum við ekki lofað 
neinu, aðeins bent á ávöxtun síðustu ára – og tvenn alþjóðleg verðlaun.
Frjálsi lífeyrissjóðurinn hentar þeim sem hafa frjálst val um í hvaða lífeyrissjóð þeir greiða skyldulífeyrissparnað 
sinn og er opinn öllum sem leggja fyrir í viðbótarlífeyrissparnað. Sjóðfélagar í Frjálsa lífeyrissjóðnum eru um 
40 þúsund og stærð sjóðsins er um 90 milljarðar króna.

Hjá Frjálsa lífeyrissjóðnum er mikil áhersla lögð á gagnsæi. Þú getur nálgast ítarlegar upplýsingar um eignir 
sjóðsins á vefnum frjalsilif.is og sent fyrirspurnir á lifeyristhjonusta@arionbanki.isá
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Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu 
um ávöxtun í framtíð.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn
ber ávöxt

Lífeyrissparnaður

Frjálsi áhætta*
Frjálsi 2Frjálsi 2

Frjálsi 3

Frjálsi 3

Frjálsi 1

Frjálsi 1

12,3%

5,8%

9,3% 8,9%
10,0%

12,5%

10,0%
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

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 

HALLDÓR

Hannes Pétursson skrifaði skondna 
grein í Fréttablaðið nú fyrir 

skömmu þar sem hann hjó létt til manns 
og annars að fornum sið. Eitt þarf þó 
að leiðrétta í máli hans og það snýr að 
nafna mínum Goethe. Hannes heldur því 
fram (reyndar eins og flestar handbæk-
ur enn) að Goethe hafi fundið upp hug-
takið heimsbókmenntir, á þýsku Welt-
literatur. Það er ekki rétt. Sá sem fyrstur 
kom því á prent svo vitað sé hét August 
Ludwig Schlözer og var hann merkur 
sagnfræðingur í Göttingen á 18. öld, svo 
merkur að hans var getið í Encyclopædiu 
Britannicu fram á síðustu öld.

Skemmtilegast og skondnast við þessa 
staðreynd er þó hin staðreyndin að hann 
fann upp á þessu orði í litlu kveri sem 
heitir Isländische Litteratur und Gesch-
ichte og kom út árið 1773 eða 54 árum 
áður en Goethe ropaði orðinu upp úr sér 
við aðdáanda sinn Jóhann Pétur Ecker-
mann. Svona sagðist Schlözer á sínum 
tíma: „Es gibt eine eigene Isländische 
Litteratur aus dem Mittelalter, die für 
die gesammte Weltlitteratur eben so 
wichtig, und großenteils außer dem Nor-
den noch eben so unbekannt, als die Ang-
elsächsische, Irrländische, Rußische, 

Byzantische, Hebräische, Arabische, 
Sinesische, aus eben diesen düstern Zei-
ten, ist.“ Á íslensku hljóðar það kannski 
einhvern veginn svo: „Það eru til íslensk-
ar bókmenntir frá miðöldum, nánast 
óþekktar utan norðursins, sem eru jafn 
mikilvægar fyrir heimsbókmenntirnar 
allar og hinar engilsaxnesku, írsku, 
rússnesku, býsönsku, hebresku, arab-
ísku, kínversku frá þessum sömu myrku 
tíðum.“

Það var kannski bara kominn tími á 
íslenskar heimsbókmenntir í Frankfurt 
eftir næstum 240 ára bið!

Af heimsbókmenntum
Menning

Gauti 
Kristmannsson
dósent við HÍ

Skemmtilegast og 
skondnast við þessa 

staðreynd er þó hin staðreyndin 
að hann fann upp á þessu orði í 
litlu kveri sem heitir Isländische 
Litteratur und Geschichte og 
kom út árið 1773.

V
estmannaeyjar eru rótgróinn útgerðarbær sem á allt sitt 
undir auðlindum hafsins. Því er rétt að leggja við eyrun 
þegar forsvarsmenn bæjarfélagsins tjá sig um hvernig 
nýtingu þeirra auðlinda skuli háttað. Í fyrradag lagði 
bæjarráð Vestmannaeyja fram umsögn um frumvarp 

ríkisstjórnarinnar um breytingar á fiskveiðistjórnunarlögum. Þar 
kemur fram að verði frumvarpið samþykkt muni það ríða útgerðar-
fyrirtækjum í bænum á slig og valda svo mikilli fólksfækkun að ekki 
„verður séð að aðrir viðburðir í sögu byggðar í Vestmannaeyjum muni 
hafa áður haft viðlík áhrif á samfélag Eyjamanna nema ef til vill eld-

gosið 1973 og Tyrkjaránið 1627“.
Freistandi er að afskrifa svona 

upphrópanir sem skrum og áróð-
ur. Sýnum kjörnum fulltrúum 
Vestmannaeyinga hins vegar þá 
kurteisi að taka þá alvarlega og 
gefa fullyrðingum þeirra gaum.

Erfitt er að leggjast í raun-
hæfan samanburð á Tyrkjarán-

inu 1627 og hugsanlegum breytingum á kvótakerfinu með tilliti til 
íbúaþróunar. Látum það því liggja milli hluta. Vestmannaeyjagosið 
1973 er nærtækara dæmi. Lítum betur á það. 

Árið 1972 voru Vestmannaeyingar 5.179 talsins. Eftir gos 1973 
fækkaði þeim snarlega. Lægstur varð íbúafjöldinn 4.369 manns árið 
1974 og hafði þar með fækkað um 810 frá því fyrir gos. Ekki lítil 
blóðtaka það. Vestmannaeyingar réttu hins vegar furðu fljótt úr 
kútnum; frá 1975 fjölgaði þeim jafnt og stöðugt allt til ársins 1991. 
Þá var fjöldi íbúa orðinn 4.923, aðeins 256 sálum færri en árið fyrir 
gos. Það er allgóður árangur. 

Árið 1991 varð hins vegar viðsnúningur á þessari þróun. Næstu 
sautján ár í röð fór Eyjamönnum fækkandi og voru árið 2008 ekki 
nema 4.055; 856 færri en þeir voru 1991. 

Hér höfum við tvö tímabil, álíka löng. Það fyrra, sem við getum 
kallað eftirgosárin, byrjar á snarpri fólksfækkun í kjölfar náttúru-
hamfara en fljótlega fer íbúum aftur fjölgandi þar til þeir hafa næst-
um náð fyrri fjölda. Seinna tímabilið, frá 1991 til 2008, einkennist 
hins vegar af stöðugri fólksfækkun í sautján ár í röð. Hvernig sem á 
það er litið er samanburðurinn seinna tímabilinu í óhag. Ekki aðeins 
fækkaði Eyjamönnum meira á þessu tímabili en í kjölfar gossins, 
bæði í rauntölum og hlutfallslega, heldur var þróunin neikvæð allan 
tímann. Það var ekki fyrr en eftir bankahrunið sem Eyjamönnum tók 
að fjölga á nýjan leik og eru nú í kringum 4.200 – rúmlega 700 færri 
en þeir voru 1991 og rúmlega 160 færri en árið eftir gos. 

Hvað gerðist árið 1991 sem olli því að Vestmannaeyingum hætti 
að fjölga og við tók langt tímabil fólksfækkunar? Svarið við því er 
sjálfsagt ekki einhlítt. Frjálst framsal aflaheimilda, sem var heim-
ilað þetta ár, hefur varla haft mikil áhrif því hlutdeild Vestmann-
eyja í þorskkvóta á landsvísu hefur verið nokkurn veginn sú sama 
allt tímabilið. Hins vegar minnkaði sjálft aflamarkið smám saman. Í 
Vestmannaeyjum voru veidd um fjórtán þúsund tonn af þorski 1991 
en aðeins um tíu þúsund tonn 2010. Með því fækkaði störfum. 

Það kallar fram sterk hughrif að setja fram varnaðarorð með til-
vísun í náttúruhamfarir. Til þess var leikurinn eflaust gerður hjá 
bæjarráði Vestmannaeyja. Sannleikurinn er aftur á móti sá að þróun 
byggðar í Vestmannaeyjum var verri eftir 1991 en árin eftir gos. Sú 
blóðtaka varð þrátt fyrir það fyrirkomulag í fiskveiðistjórnun sem 
bæjarráðið í Vestmannaeyjum segir að ekki megi hrófla við án þess 
að allt fari til fjandans. 

Sögulegur samanburður krefst sögulegrar þekkingar.

Gosið og kvótinn 

SKOÐUN

Bergsteinn 
Sigurðsson
bergsteinn@frettabladid.is
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Einkaskólasagan
Einu sinni var einkaskóli. Hann stóð 
fyrir námskeiðahaldi og gekk svo vel 
að á endanum samdi ríkið um að 
styðja skólann um ákveðna upphæð á 
ári. Krafan var að nemendur yrðu ekki 
færri en 35. Ekkert dró úr vinsældum 
skólans og stjórnendur hans voru stór-
huga, svo þeir buðu upp á fjölbreyttara 
nám. Fengu það meira að segja 
viðurkennt af ríkinu, þó skýrt væri 
tekið fram að það væri ekki ávísun 
á frekari fjárstuðning; um slíkt þyrfti 
að semja. Stjórnendur auglýstu 
námið sitt og nem-
endur flykktust að, urðu 
á endanum um það 
bil 130. Það kostar 

peninga, peninga sem ekki voru til. Því 
var ákveðið að fara þess á leit við ríkis-
valdið að reiða fram aukið fé. Það gekk 
erfiðlega, enda stóð niðurskurður í öllu 
menntakerfinu yfir. Því kom sú staða 
upp að óvíst var hvort skólinn gæti 
staðið við skuldbindingar sínar.

Hvað með önnur fyrirtæki?
Nokkurn veginn svona hljómar saga 
Kvikmyndaskóla Íslands. Stórhuga 
einstaklingar stofnuðu fyrirtæki, 
það óx en stóð ekki undir sér 
án frekari fjárstuðnings ríkisins. 

Um hann var ekki samið. 
Eftir stendur spurningin hvort 
öll einkafyrirtæki eiga rétt á 
sömu fyrirgreiðslu.

Furðuskýringin
Margar aðrar skýringar hafa komið 
fram á stöðu skólans. Ábyrgðinni 
hefur ítrekað verið velt á ríkisvaldið, 
en minna hefur farið fyrir því að 
stjórnendur skólans séu spurðir að því 
hvers vegna nemendur voru teknir inn 
án þess að fjármagn til að kenna þeim 
væri tryggt. Íslandsmet í furðuskýringu 
á málinu hlýtur Björn Brynjólfur 
Björnsson kvikmyndagerðarmaður 
þó að eiga, þegar hann veltir því upp 
hvort viðkvæmni Vinstri grænna valdi 
ástandinu. Georg Bjarnfreðarson hafi 
verið gerður félagi í flokknum og því 

sé heil menningargrein látin líða 
fyrir. Lifi málefnaleg rökræða.

 kolbeinn@frettabladid.is
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Alþingi ákvað í samræmi við 
tillögur Rannsóknarnefndar 

Alþingis að efna til endurskoð-
unar stjórnarskrárinnar frá 
1944. Gömlu Gránu var aðeins 
ætlað að standa til bráðabirgða. 
Endurskoðun hennar hefur þó 
miðað hægt vegna ósamkomu-
lags milli stjórnmálaflokka um 
ýmis mál. Alþingi ákvað því af 
ærnu tilefni eftir hrun að kveðja 
saman þjóðfund, skipa stjórn-
laganefnd, efna til þjóðkjörs 
til Stjórnlagaþings og skipa 
síðan eftir makalausa ógildingu 
Hæstaréttar á kosningunni 25 
kjörna fulltrúa í Stjórnlagaráð, 
sem var falið að gera tillögur um 
endurskoðun stjórnarskrárinn-
ar innan fjögurra mánaða. Því 
var heitið á Alþingi, að tillög-
urnar yrðu bornar undir þjóðar-
atkvæði, enda ákvað Alþingi að 
fela Stjórnlagaráði frekar en 
sjálfu sér að semja frumvarp að 
nýrri stjórnarskrá. 

Ákvörðun Alþingis var að 
minni hyggju rétt af tveim 
höfuðástæðum. Í fyrsta lagi 
hefur Alþingi ekki getað komið 
sér saman um neina verulega 
endurskoðun stjórnarskárinnar, 
þótt hún sé að verða sjötug og 
standist hvorki kall né kröfur 
tímans. Í annan stað fer ekki 
vel á því, að Alþingi skipti sér 
efnislega af stjórnarskránni, 
þar eð hún fjallar auk annars 
um Alþingi og setur því rammar 
skorður til að vernda almenn-
ing fyrir stjórnvöldum. Betur 

fer á því, að þjóðkjörnu stjórn-
lagaþingi eða stjórnlagaráði sé 
falið að endurskoða stjórnar-
skrána frekar en stjórnmála-
mönnum, sem stjórnarskránni 
er ætlað að koma í veg fyrir, 
að misbeiti valdi sínu. Þetta er 
alþekkt og þaulreynt fyrirkomu-
lag (t.d. Bandaríkin 1787, Frakk-
land 1792, Noregur 1814, Kan-
ada 1864-66, Ástralía 1891, 1897, 
1973, 1998, Ítalía 1946, Indland 
1947, Þýzkaland 1948, Eistland 
1920, 1992). Þjóðkjör er þó ekki 
einhlít regla. Þjóðir setja sér 
stjórnarskrár meðal annars til 
að reisa lagaskorður við skað-
legu atferli. Réttur almennings 
til góðs og heilbrigðs stjórnar-
fars skerðir rétt stjórnvalda til 

að fara sínu fram. Þess er því 
að vænta, að sumir þeirra, sem 
nýrri stjórnarskrá er ætlað að 
halda í skefjum, felli sig ekki 
vel við hana. Um þetta þurfa 
alþingismenn að hugsa. 

Gagngerar réttarbætur
Þetta þaulreynda verklag – að 
fela þjóðkjörnum fulltrúum 
frekar en þingmönnum að semja 
frumvarp að nýrri stjórnarskrá 
– vakti fyrir Alþingi, þegar það 
setti endurskoðun stjórnar-

skrárinnar í gang 2009. Alþingi 
þarf að ljúka málinu eins og til 
var stofnað með því að leggja 
frumvarp Stjórnlagaráðs í dóm 
þjóðarinnar að loknum rækileg-
um rökræðum um frumvarpið. 
Telji Alþingi sig geta borið fram 
betra frumvarp, getur það boðið 
þjóðinni að velja á milli frum-
varps Stjórnlagaráðs og frum-
varps Alþingis. Að öðrum kosti 
hlýtur val kjósenda í væntan-
legri þjóðaratkvæðagreiðslu að 
þurfa að standa á milli frum-
varps Stjórnlagaráðs og gildandi 
stjórnarskrár. Rökræður um 
málið munu auðvelda kjósendum 
valið. Telji Alþingi sig geta lagt 
fram betra frumvarp en Stjórn-
lagaráð, er þess að vænta, að 

þingið taki sér ekki lengri tíma 
til verksins en fjóra mánuði, 
en það var sá tími, sem Alþingi 
skammtaði Stjórnlagaráði. Telji 
alþingismenn frumvarp Stjórn-
lagaráðs lakara en gildandi 
stjórnarskrá, geta þeir reynt 
að vinna þeirri skoðun fylgi á 
jafnræðisgrundvelli í aðdrag-
anda þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Hitt væri beinlínis ólýðræðis-
legt, ef Alþingi léti andúð á til-
teknum atriðum í frumvarpi 
Stjórnlagaráðs freista sín til að 

svipta þjóðina réttinum til að 
greiða atkvæði um frumvarpið 
til samþykktar eða synjunar. 
Slíkt gæti vakið hörð viðbrögð 
og einnig grunsemdir um, að 
áhugi meiri hluta Alþingis á 
endurskoðun stjórnarskrárinn-
ar hafi frá byrjun verið bund-
inn við blóðlausa endurskoðun 
eftir forskrift Alþingis frekar en 
þær gagngeru réttarbætur, sem 
frumvarp Stjórnlagaráðs boðar 
nú að kröfu 84.000 kjósenda, 
sem neyttu atkvæðisréttar síns í 
nóvember sl. 

Tilboð til þings og þjóðar
Frumvarp Stjórnlagaráðs felur í 
sér tilboð til þings og þjóðar um 
nýjan stjórnskipulegan grund-
völl að opnara og réttlátara 
samfélagi í þágu valddreifingar, 
ábyrgðar og gegnsæis og gegn 
flokksræði, forréttindum, leynd 
og spillingu. Frumvarpið speglar 
í grófum dráttum niðurstöður 
þjóðfundar og hugmyndir stjórn-
laganefndar, sem Stjórnlaga-
ráði bar að lögum að taka mið af. 
Frumvarpinu er ætlað að leggja 
grunn að jöfnu vægi atkvæða 
alls staðar á landinu með pers-
ónukjöri við hlið listakjörs, 
auknu jafnræði milli Alþingis, 
ríkisstjórnar og dómstóla með 
gagnkvæmu aðhaldi og eftir-
liti, gegnsærri stjórnsýslu og 
greiðum aðgangi að upplýsingum 
frá stjórnvöldum, auðlindum í 
þjóðareign, sjálfbærri nýtingu 
náttúruauðlinda í almannaþágu, 
öflugri náttúruvernd og óspillt-
um embættaveitingum, svo að 
fátt eitt sé nefnt. Ég lýsi eftir 
stuðningi fólksins í landinu við 
frumvarp Stjórnlagaráðs og heiti 
á Alþingi að efna fyrri ásetning 
um að leyfa þjóðinni að greiða 
atkvæði um frumvarpið til sam-
þykktar eða synjunar. 

Til umhugsunar fyrir alþingismenn

Alþingi þarf að ljúka málinu eins og til 
var stofnað með því að leggja frumvarp 
Stjórnlagaráðs í dóm þjóðarinnar að 

loknum rækilegum rökræðum um frumvarpið. Telji 
Alþingi sig geta borið fram betra frumvarp, getur það 
boðið þjóðinni að velja á milli frumvarps Stjórnlaga-
ráðs og frumvarps Alþingis.

Í DAG

Þorvaldur Gylfason
Prófessor

AF NETINU

Það má ekki skrökva, 
Már!
Seðlabankinn nefnir engin 
dæmi um verðtryggð neytenda-
lán máli sínu til stuðnings. Það 
er vegna þess að hvergi í sið-
uðum heimi er sett verðtrygg-
ing á neytendalán. Verðtryggð 
neytendalán eru séríslenskt 
fyrirbæri. Annars staðar vernda 
reglur um neytendavernd 
venjulegt fólk frá því að undir-
gangast þá flóknu afleiðusamn-
inga, sem verðtryggð lán eru. 
Því er ekki að heilsa í landinu 
bláa, sem skilgreinir eignar-
réttinn út frá hagsmunum fjár-
málastofnana og fjármagns-
eigenda og verndar eingöngu 
kampavíns- og kavíarneytendur.
Svar Seðlabankans við erindi 
umboðsmanns Alþingis er 
innihaldslaust bull og laga-
tæknilegur þvættingur.
http://www.pressan.is/pressu-
pennar/LesaOlafArnarson
Ólafur Arnarson

Viðskiptafortíðin
Landsbankanum er uppálagt að 
athuga fortíð þeirra sem hann 
hyggur á stórviðskipti við, til að 
ganga úr skugga um að þar sé 
á ferð fólk sem ekki á vafasama 
fortíð. Er ekki full ástæða til 
að gera sams konar úttekt á 
Huang Nubo, sem efnaðist á 
svo undraverðum hraða að 
flestir íslenskir viðskiptaglæpa-
menn síðustu ára blikna við 
hliðina á honum? Og, ef það er 
ástæða til að athuga viðskipta-
fortíð fólks áður en gerðir eru 
samningar við það, er nokkuð 
minni ástæða til að athuga 
hvort það á að baki störf við 
stórfelld mannréttindabrot?
http://blog.eyjan.is/einar/
Einar Steingrímsson

Veldu leið, sjáðu rými

Citroën Berlingo Van 1,6 Hdi
Hleðslurými 3,3m3

Burðargeta 850kg
Eldsneytisnýting 5,6L/100km*

Verð frá aðeins kr. 2.462.000 án/vsk**

 * Blandaður akstur
** kr. 3.090.000 m/vsk 

Finndu leiðina með nýjum Citroën Berlingo. 
Þú finnur rýmið. Veldu farþegadyrnar. Þar er 
rými fyrir 2 farþega auk bílstjóra. Það er gott 
fyrir fjölmenna. Veldu afturdyrnar. Þær opnast 
í 180 gráður. Það er gott fyrir fyrirferðarmikla. 
Veldu topplúguna. Með fellanlegum framsætum 
er hún góð fyrir langa. Veldu bílstjóradyrnar. Þar 
finnur þú rými fyrir höfuð og fætur. Það er gott 
fyrir þig þegar þú ekur Citroën Berlingo. 

Veldu aukið hleðslurými og burðargetu. Veldu sparneytni og gott verð. Veldu öryggi, þægindi og notagildi. 
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Sjáðu

Opið í dag, 

Bíldshöfða 8 Reykjavík og 

Tryggvabraut 5 Akureyri,

milli kl. 9 og 17

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7000   |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   |   citroen.is 
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Hvað er hátæknisjúkrahús? 
Það er heilbrigðisstofnun, 

þar sem auk hefðbundinna við-
fangsefna almennra sjúkrahúsa 
eru leystar af höndum flóknustu 
aðgerðir og rannsóknir fyrir til-
stilli nýjustu og um leið dýrustu 
tækni sem þekkingarsamfélag-
ið hefur yfir að ráða og með 
aðkomu mjög sérhæfðs starfs-
fólks með langa menntun og 
mikla starfsreynslu að baki sem 
auk þess þarf að hafa nægilega 
mörg hinna flóknustu viðfangs-
efna í heilbrigðisþjónustu að 
fást við til þess að geta viðhaldið 
reynslu sinni og þekkingu. Hús-
næðið, steinsteypan utan um 
starfsemina, er og verður aldrei 
annað en umbúðir utan um þá 
þjónustu, sem þar fer fram. 
Steinsteypa ein og sér getur 
aldrei orðið hátæknisjúkrahús.

Nú segjast Íslendingar ætla 
að fara að steypa upp hátækni-
sjúkrahús? Utan um hvað? Utan 
um þann gamla og úr sér gengna 
tækjabúnað, sem fremsti spítali 
þjóðarinnar hefur að geyma? 
Þar sem gamall og um sumt 
úreltur búnaður t.d. til geisla-
lækninga, rannsókna og skoðana 
hangir nánast saman fyrir vana, 
engir fjármunir fást til eðlilegs 
viðhalds og enn síður til endur-
nýjunar. Þar sem treysta verður 
á gjafir utan úr bæ til kaupa 
á ódýrari „hátæknibúnaði“ 
(sic!) eins og sjónvarpsskjáum, 
ómskoðunartækjum – já jafn-

vel borðum og stólum til þess 
að sitja á eða rúmum til þess að 
hvílast í! Þar sem tugum sjúkra-
rúma, jafnvel heilu deildunum 
á Landspítalanum, þarf að loka 
ýmist tímabundið eða til lang-
frama vegna þess að ekki eru 
til fjármunir til þess að borga 
starfsfólki laun? Í landi þar sem 
sérfræðingar, jafnvel í grunn-
þjónustugreinum hefðbundins 
spítalareksturs, fást ekki lengur 
til starfa og þeir, sem fengist 
hafa, eru margir hverjir sagðir 
vera á förum? Í borg þar sem 
ekki hefur verið hægt að tryggja 
allt að þriðjungi borgarbúa 
grunnþjónustu heimilislæknis? 
Ætlar þetta ríki að fara að kaupa 
steinsteypu fyrir hið minnsta 
fjörutíu þúsund milljónir króna 
til þess að byggja hátækni-
sjúkrahús? Umgjörð úr stein-
steypu – utan um hvað?

Íslendingar virðast vilja leysa 
öll sín vandamál með því að 
kaupa steypu. Í ríki þar sem 
ekki eru til nokkrar milljónir 
króna til þess að tryggja rekstur 
eins framhaldsskóla eru vanda-
mál menningar og mennta leyst 
með því að kaupa svo mikið 
af steinsteypu á hafnarbakk-
ann í Reykjavík að hið opin-
bera þarf að skuldbinda sig til 
langrar framtíðar um 800 millj-
ónir króna á ári til byggingar-
innar – og er þá sjálfur rekstur-
inn eftir. Þetta stórvirki segir 
blaðamaður Observer vera verð-
ugan minnisvarða um óráðsíu 
Íslendinga fyrir hrun og líkir 
því við 60 tommu skjá í hjól-
hýsi. Stór hluti byggingarkostn-
aðarins var þó fenginn að láni 
frá erlendum bönkum og hvarf 
í djúpið með gjaldþroti lántak-
ans, hins stórhuga fyrirtækis 

framkvæmdaaðilans íslenska. 
Þriðjungur „Hörpu“ gefinn af 
Deutsche Bank! Enginn útlend-
ur banki mun fást til þess að 
endurtaka þann leik við bygg-
ingu „hátæknisjúkrahússins“. 
Þann kostnað allan verðum við 
sjálf því að borga. Þann minnis-
varða um að hrunið breytti engu 
á Íslandi munum við því reisa 
ein og óstudd. Tveir 60 tommu 
flatskjáir í einu og sama hjólhýs-
inu! Sama stillimyndin í báðum!

Sagt hefur verið að alla þessa 
steinsteypu eigi að kaupa til 
þess að skapa byggingamönn-
um atvinnu. Hátæknisjúkra-
hús á því ekki að reisa sem 
umgjörð um hátækniþjónustu 
við sjúklinga – þjónustu, sem 
naumast er til – heldur til þess 
að leysa atvinnuvanda bygginga-
manna. Þeirra hinna sömu og 
byggðu allan þann fjölda íbúða, 
sem nú standa auðar í Reykja-
vík og nágrenni og bíða eftir því 
að þörf verði fyrir þær. Þeirra 
hinna sömu og skráðir eru á 
atvinnuleysisskrá en ekki hefur 
samt tekist að fá til starfa við 
þær framkvæmdir sem þó er 
verið að sinna – jafnvel þó ítrek-
að sé eftir því leitað.

Mörg og brýn verkefni bíða 
úrlausnar í íslenskri heilbrigðis-
þjónustu. Það eina, sem þar alls 
ekki vantar, er meiri steypa. 
Betur færi á því að gera heldur 
eitthvað í málum þeirrar stein-
steypu, sem þar er að grotna 
niður. Að byggja Potemkin-tjöld 
upp á fjörutíu þúsund milljónir 
króna utan um þjónustu, sem 
sum hver er ekki til en önnur 
gæti vel hætt að vera til ef svo 
heldur fram sem horfir, er dýr 
skemmtun. Skemmtun við hæfi 
Hörpu – óupplýstrar.

Meiri steypa?
Heilbrigðismál

Sighvatur 
Björgvinsson
fyrrverandi ráðherra

Þau sluppu ekki framhjá mér póli-
tísku bréfaskrifin á vef Víkur-
frétta um framtíðarhorfur atvinnu-
mála á Suðurnesjum. Að mínu mati 
merkileg ritröð sem sýnir svo ekki 
verður um villst hvernig pólitískur 
boltaleikur fer fram. Það getur 
vel verið að það sé ósanngjarnt af 
bæjarstjóranum í Reykjanesbæ að 
senda stjórnarflokkunum línu þar 
sem hann setur stöðu atvinnumála 
á Suðurnesjum að hluta á þeirra 
ábyrgð. Svo getur líka vel verið að 
svarbréfin sem fylgdu í kjölfarið séu 
gott dæmi um pólitískt málþóf sem 
einkennir tafirnar sem bæjarstjóri 
telur upp.

En ég ætla ekki að einblína á póli-
tíska boltaleiki. Þeir leikir munu 
ganga bæði beint og endursýnt eins 
lengi og þurfa þykir. Mig langar 
þess í stað að hvetja til þess að við 
sem íbúar á Suðurnesjum, fólkið 
sem myndar samfélagið, förum að 
vinna saman á vettvangi sem ekki 
þarfnast þrýstings, undirskrifta eða 
íhlutunar ríkis og bæja.

Vinnu minnar vegna fæ ég innsýn 
í daglegar aðstæður fólks í Reykja-
nesbæ. Ég fæ að hitta fólk sem er 
að upplifa óþægilega og erfiða tíma. 
Atvinnuleysi, fjármagnsskortur, 
skuldir og jafnvel heilsuleysi er 
smátt og smátt að draga úr fólki 
kraft og von. Til eru dæmi þess að 
fólk haldi ekki út til mánaðamóta. 
Á móti hitti ég líka fólk sem hefur 
það gott, hefur efni á sumarleyfum, 
getur keypt sér gott í matinn, föt og 
skó, og jafnvel endurnýjað bílinn. 
Allt þetta fólk á það sameiginlegt 
að búa í sama bæjarfélaginu, jafn-
vel sömu götunni eða í sama stiga-
gangi, en lifir samt eins og í tveim 
ólíkum heimum. Það er þarna sem 
ég vil að við förum að breyta.

Við búum nefnilega ekki lengur 
í samfélagi þar sem nóg er að hafa 
fyrir alla. Við búum á tímum þar 
sem við þurfum að opna augun og 
sjá umhverfi okkar, ekki eins og 
það var eða eins og það ætti að vera, 
heldur eins og það raunverulega er. 
Aðstæður á Suðurnesjum eru orðn-
ar slíkar að við þurfum ekki lengur 
að vera feimin við stöðu okkar eða 
skuldir. Erfiðleikarnir eru orðn-
ir það almennir að við lítum ekki 
á  frændfólk og vini sem grey sem 
illa standa heldur þykir eðlilegra 
að bjóða þeim í mat, gefa notuð föt, 
og styðja sem vini. Það fer að verða 
tilgangslaust að flokka okkur eftir 
efnum og við eigum þess í stað að 
horfa á gæði fólksins í kringum 
okkur. 

Það sem ég geri til að bæta sam-
félagið mitt er að ég bíð ekki eftir að 
einhver rétti upp hönd og biðji um 
hjálp. Ég læt mig skipta máli. Ég er 
til dæmis með afsláttarlykil fyrir 
eldsneyti og þegar ég kaupi elds-
neyti býð ég einhverjum á næstu 
dælu líka afslátt. Í skólanum læt 
ég stundum klippa tvisvar af kaffi-
kortinu og þá fær næsti á eftir mér 
óvænt frían kaffibolla. Innan fjöl-
skyldunnar ganga notuð föt á milli 
manna auk þess sem við gefum föt 
og skó af okkur til Fjölskylduhjálp-
ar. Ég hef hjálpað ókunnugu fólki að 
snúa fjárhag sínum, þótt lítill sé, úr 
óreiðu í skipulag. Ég hef verið sjálf-
boðaliði í Virkjun og líka staðið vakt-
ir í Dagsetri Hjálpræðishersins. 

Ef við skoðum umhverfi okkar og 
daglegt líf getum við fundið fjöldann 
allan af litlum gjöfum og stuðningi 
til að gefa öðrum. Bæði innan fjöl-
skyldunnar og úti meðal ókunnugra 
í samfélaginu. 

Ég legg til að við hættum felu-
leiknum og sýndarmennskunni og 
hættum að skammast okkar fyrir 
aðstæðurnar. Hættum að hugsa að 
annarra líf komi okkur ekki við. 
Stærstu vandamál íbúa Suðurnesja 
eru ekki persónuleg heldur verkefni 
handa samfélaginu í heild. Fjölskyld-
ur, vinir og jafnvel ókunnugir vilja 
styðja hvert annað. Ég held það sé 
bara enginn að segja það upphátt.

Hvatning til 
Suðurnesjabúa

Samfélagmál

Haukur 
Hilmarsson
ráðgjafi
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Fláningahnífur.

Heyrnahlífar, 
svartar.
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Karl Jónatansson, harmonikkuleikara 
og tónlistarkennara, hefur lengi langað 
að leggja sitt af mörkum til að minnka 
það kynslóðabil sem myndast hefur 
síðustu áratugi. Draumurinn hefur 
verið að efna til harmonikkuballs í 
anda þeirra sem voru á fyrri áratugum 
síðustu aldar, þar sem ungir sem aldnir 
dönsuðu saman. Drauminn hefur Karl 
látið verða að veruleika en á sunnudag-
inn kemur, 4. september, stendur hann 
fyrir harmonikkuballi í Menningar-
miðstöðinni Gerðubergi.

„Þegar ég var að alast upp fengum 
við krakkarnir, 10 ára og eldri, að fara 
með pabba, mömmu, afa og ömmu á tvö 
til þrjú böll yfir veturinn, þorrablót og 
slíkt. Kynslóðabilið var svo lítið að það 
var ekki til að ég, sem var að byrja að 
dansa, tæki eftir því hvort ég var að 
dansa við Siggu gömlu í Ási eða skóla-
systur mína,“ segir Karl. Hann segir 
að með stríðinu hafi þessi stemning 
horfið og nýr tími tekið við.

Samkoman hefur verið nefnd Gleði-
hringur, innan sviga samkoma kyn-
slóðanna, en á henni verða gömlu, 
sígildu dansarnir rifjaðir upp við 
gömlu, góðu íslensku lögin. Þrír 
Gleðihringir verða í Gerðubergi, 
fyrsta sunnudag í september, októ-
ber og nóvember, frá klukkan 14-17 
og eru opnir öllum á aldrinum 6-100 
ára. Hljómsveitin Neistar leikur fyrir 
dansi, efnt verður til fjöldasöngs og 
Sigvaldi Þorgilsson danskennari leið-
beinir þeim sem hafa ekki dansað áður. 

„Við myndum svo óska eftir því að 
fleiri Gleðihringir mynduðust, þeir 
gætu verið margir hér í Reykjavík 
og jafnvel einn í hverju þorpi á lands-
byggðinni. Það er ekkert skilyrði að 
vera með harmonikku, öll hljóðfæri 
eru góð. Við myndum bara óska eftir 
því að 10 prósent af tekjunum sem 
kæmu þá inn yrðu látin renna til SOS 
barnaþorpanna eins og ákveðið hefur 
verið með Gleðihringina í Gerðubergi.“

Karl mun stjórna Neistum en Ingi 
sonur hans spilar þar einnig á tromm-
ur, Sigurður Alfonsson og Hekla 
Eiríksdóttir verða hvort á sinni harm-
onikkunni, Edwin Kaaber á gítar og 
Pétur Urbancic á kontrabassa. 

„Ég er afleitur maður að sögn sona 
minna, Jónatans og Inga, þar sem ég 
þarf alltaf að vera að finna upp á ein-
hverjum fjandanum. Jónatan segir að 
ein af hundrað hugmyndum mínum sé 

brúkleg, í mesta lagi, og ég er búinn að 
lofa að þetta verði síðasta hugmyndin 
sem ég ber á borð og þeir drengir ætla 
að standa með mér í henni.“

Karl á í góðu sambandi við syni sína 
en segist vita fjölmörg dæmi um að 
gömul hjón á elliheimili fái sjaldan til 
sín nánustu ættingja og barnabörnin 
viti stundum ekki hvað þau heiti. „Þau 

eru hjá þeim í klukkutíma og eru látin 
taka í höndina á þeim og svona lagað 
tek ég helvíti nærri mér. Mig hefur 
langað til að gera eitthvað; þótt ekki sé 
nema að bjarga nokkrum samböndum 
ömmu og afa við börn og barnabörn, 
þá er það betra en ekkert. Með Gleði-
hringnum heimtum við burt kynslóða-
bilið.“ juliam@frettabladid.is

KARL JÓNATANSSON HARMONIKKULEIKARI:  EFNIR TIL HARMONIKKUBALLS

Ungir og aldnir dansa saman

VILL KYNSLÓÐABILIÐ BURT Mig hefur langað til að gera eitthvað, þótt ekki sé nema að bjarga 
nokkrum samböndum ömmu og afa við börn og barnabörn, þá er það betra en ekkert.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LILY TOMLIN  leikkona er 72 ára í dag. 

„Áður hugsaði ég af hverju einhver gerði ekki eitthvað 
í málunum. Svo fattaði ég að ég var þessi einhver.”timamot@frettabladid.is

Ástkær móðir mín, félagi og vinur,

Susann Mariette 
Schumacher

fyrrverandi flugfreyja, andaðist í faðmi fjölskyldunnar 
mánudaginn 29. ágúst. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni, 
Reykjavík fimmtudaginn 8. september kl. 15.00.

Þökkum fyrir sýndan kærleik, ást og vinarhug.
Þorvaldur Skúlason Schumacher

MOSAIK  

Elskuleg móðir okkar,

Kristjana Halldórsdóttir 
frá Ísafirði,

lést á Hrafnistu Reykjavík 30. ágúst.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þórdís Guðmundsdóttir
Dalbraut 27 (áður Laugateigi 9),

sem andaðist þann 28. ágúst s.l. á hjúkrunarheimilinu 
Skógarbæ, verður jarðsungin frá Laugarneskirkju þann 
14. september nk. kl. 11.

Guðmundur Þórir Guðmundsson Sigríður S.A.    
 Ágústsdóttir
Einar S. Guðmundsson Helena Frederiksen
Ágúst Már Guðmundsson
Þórdís Guðmundsdóttir
Ísak Hugi Einarsson
Mikael Þór Arnarsson

Hjartkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og systir,

Sigríður Ingunn 
Ólafsdóttir 
Hjúkrunarheimilinu Eir,
áður Hæðargarði 33, Reykjavík,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 23. ágúst. Jarðsungið 
verður frá Bústaðakirkju föstudaginn 2. september 
kl. 13. Þeim sem vilja minnast Sigríðar er bent á 
Styrktarsjóð Flateyjarkirkju, s. 848-5315.

Signý Þ. Óskarsdóttir
Ólafur H. Óskarsson              Ingibjörg Björnsdóttir
Anna H. Óskarsdóttir            Þorgrímur Ólafsson
 Þráinn Sigurbjörnsson
Skarphéðinn P. Óskarsson   Valgerður G. Björnsdóttir
Vigdís S. Ólafsdóttir 
Jónas M. Ólafsson                   Guðrún B. Guðlaugsdóttir
Sigurrós Ólafsdóttir
 Aðalheiður Sigurjónsdóttir
Skapti S. Ólafsson                     Kolbrún G. Gunnarsdóttir
Ólöf J. Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Mín ástkæra eiginkona, móðir okkar, 
tengdamóðir, dóttir, systir og amma,

Jóhanna Þórisdóttir
Stuðlaseli 3, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut mánudaginn  
22. ágúst sl., verður jarðsungin frá Seljakirkju 
föstudaginn 2. september kl. 15. 

Ingþór Jónsson
Jón Ingþórsson Felicia Maríana Pralea
Jóhann María Jónsdóttir
Þórir Ingþórsson Jóhanna Kristín Björnsdóttir
Þórunn Jóhann, Elísabet Hildur Þórisdætur 
Guðrún Bjarnadóttir      
Guðni Rúnar Þórisson

Innilegar þakkir til ykkar allra sem 
sýnduð okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærs eiginmanns 
míns, föður okkar, tengdaföður, 
afa og langafa,

Óskars Ágústssonar
íþróttakennara
Laugum, Suður-Þingeyjarsýslu.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar í Kópavogi.

Elín Friðriksdóttir

Ágúst Óskarsson, Helga Sigurðardóttir
Hermann Óskarsson, Karín M. Sveinbjörnsdóttir, Knútur 
Óskarsson, Guðný Jónsdóttir, Una María Óskarsdóttir, 
Helgi Birgisson, barnabörn og barnabarnabörn.

Verkmenntaskólinn á Akureyri tók formlega til 
starfa þennan dag árið 1984. Fyrsta skólaárið 
voru nemendur 780 en þeir eru í dag rúmlega 
1.200. Að auki stunda 700-800 nemendur 
nám við fjarnámsdeild skólans á hverju skóla-
ári og um 200 starfsmenn starfa við skólann. 
Verkmenntaskólinn er einn af stærstu skólum 
landsins og býður upp á fjölbreyttara náms-
framboð en flestir aðrir skólar á landinu. 

Nemendum stendur til boða að stunda bæði 
verklegt, iðnnám, starfsnám, listnám og 
bóklegt nám til stúdentsprófs í skólanum.

Skólinn er áfangaskóli en það gerir nem-
endum kleift að fara hraðar eða hægar í námi 
en almenn brautarlýsing gefur upp. Skólinn 
hentar því jafnt nemendum með afburða 
góðan námsárangur og þeim sem einhverra 
hluta vegna þurfa að fara sér hægar.

ÞETTA GERÐIST  1. SEPTEMBER 1984

Verkmenntaskólinn tekur til starfa



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512-5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 

Karlatískan  er djörf í haust og prentið glæfra-
legra en oft áður. Bæði Givenchy og Kenzo eru 
með blómaprent í nýjustu línum sínum og hjá 
Givenchy er það sérstaklega litskrúðugt og stórt 
í sniðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Harpa Fönn Sigurjónsdóttir lögfræðingur er veik fyrir húfum og vettlingum.

Fegin að vetur 
nálgast

Harpa Fönn Sigurjónsdóttir, lögfræðingur 
og annar eigandi FRAFL, Framkvæmda-
félags listamanna, segist taka haustinu 
fagnandi enda eru húfur, treflar og 

vettlingar hennar eftirlæti. Hún er hrifin af 
skærum jarðlitum og ákveðnum þáttum hippa-
tískunnar og er dugleg að grafa upp gömul 
hippaföt af móður sinni.

4

Gerið gæða- og verðsamanburð
NÝ SENDING AF HÚSGÖGNUM

Listh

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366 
Opið mán.-fös. 10-18.

Opið á laugardögum 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.

www.misty.is
Vertu vinur

VAR AÐ DETTA INN TIL OKKAR

teg BRILLANT - glæsilegur í 
D,DD,E,F,FF,G skálum á kr. 7.680,-

NÝ HAUSTVARA 

Vertu vinur okkur
á facebook

Verð: 4.980 kr.



Enska slanguryrðið  bling eða bling-bling, sem er orðið Íslendingum tamt, á 
rætur sínar að rekja til hip hop menningarinnar og vísar í áberandi, skínandi og 
íburðarmikið skart sem fólk gengur með. Þetta geta verið skartgripir, símahulstur 
og jafnvel tannagull. Það er ekki skilyrði að skartið sé ekta.

Heimasíðan Moda Operandi hefur 
slegið í gegn meðal kaupenda 
hátísku og hátískuhönnuða víða 
um heim. Síðan er hugarfóstur 
Áslaugar Magnúsdóttur og Laur-
en Santo Domingo sem starfar hjá 
bandarísku útgáfu Vogue. Á heima-
síðunni er hægt að kaupa hátísku-
vörur beint af tískupöllunum í 
skamman tíma eftir tískusýning-
ar en slík þjónusta hefur ekki verið 
í boði fyrr.

Fjöldi tískuhönnuða sem vinna 
með fyrirtækinu hefur tvöfaldast 
frá því að vefsíðunni var hleypt 
af stokkunum 16. febrúar síðast-
liðinn á tískuvikunni í New York. 
Í upphafi voru hönnuðir sem unnu 
með fyrirtækinu fimmtíu tals-
ins en eru orðnir hundrað í dag. 
Þeirra á meðal eru Marc Jacobs, 
Vera Wang og Nina Ricci. Áslaug 
segir að fjöldi notenda síðunnar 
hafi vaxið hratt og allt stefni í að 
markmið fyrirtækisins um að þeir 
verði orðnir 120 þúsund fyrir lok 
ársins náist. „Þessu hefur verið 
rosalega vel tekið, bæði af hönnuð-
um og notendum síðunnar. Stærsti 
viðskiptavinur okkar hefur keypt 
fimmtíu sinnum frá því í febrúar,“ 
segir Áslaug sem eitt sinn var köll-
uð álfadís tískunnar í Vogue.

„Áður en ég stofnaði fyrirtækið 
heyrði ég hönnuði oft kvarta yfir 
því að vera að búa til heila línu sem 
væri sýnd á tískusýningum og svo 
kæmu fulltrúar stóru verslananna 
og veldu bara hluta af línunni. 
Mörgum hönnuðunum fannst full-
trúar búðanna ekki velja þá réttu,“ 
segir Áslaug og bætir við að hönn-
uðirnir hafi kvartað yfir því að 
vörurnar sem þeim sjálfum fannst 
flottastar og fjölmiðlar höfðu haft 
mestan áhuga á væru ekki fram-
leiddar því fulltrúar verslananna 
veldu þær ekki. „Hugmyndin með 
Moda Operandi var að í staðinn 
fyrir að láta búðirnar taka ákvörð-
un um hvað væri framleitt og 
keypt þá yrðu hönnuðir tengdir 
beint við viðskiptavininn sem gæti 
pantað hvað sem er úr línunni. Þá 
væri hægt að panta vörurnar beint 
eftir tískusýningu sem hingað til 
hefur ekki verið hægt.“

Moda Operandi hefur stækk-

að hratt frá opnun. Starfsmanna-
fjöldinn hefur farið úr þremur upp 
í tuttugu manns á þessu ári og gert 
er ráð fyrir að bæta við tíu til við-
bótar á árinu. Auk þess tryggði 

fyrirtækið sér tíu milljóna dollara 
fjármögnun hjá New Enterprise 
Associates, einum virtasta áhættu-
fjárfestingarsjóði heims í júní. 
 martaf@frettabladid.is

Hátískuvörur keyptar 
beint af tískupöllunum 
Áslaug Magnúsdóttir gerir það gott í bandaríska hátískugeiranum um þessar mundir. Á heimasíðu fyrir-
tækis hennar má kaupa hátískuvörur beint af tískupöllunum en það hefur hingað til ekki verið hægt.

Hugmyndin með Moda Operandi var að tengja hátískuhönnuði og viðskiptavini 
þeirra saman að sögn Áslaugar Magnúsdóttur.

„Hugmyndin með Moda Operandi var að í staðinn fyrir 
að láta búðir taka ákvörðun um hvað væri framleitt og 
keypt þá yrðu hönnuðir tengdir beint við viðskiptavini“

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517-6460
www.belladonna.is

Stærðir 
40-60.

Flott föt fyrir 
flottar konur, 

Nýjar og flottar vörur í hverri viku

Vertu þú sjálf 
vertu bella donna

Ballet-leikskóli (1 kennslustund í viku, 3 – 4 ára)
Ballet-forskóli (1 kennslustund í viku, 4 – 6 ára)
Balletstig (2 – 3 kennslustundir í viku, 7 ára og eldri)

Vetrarstarf skólans skiptist í tvær annir. Fyrir jól er 
12 vikna námskeið og eftir jól er 12 – 14 vikna námskeið.

Kennt er í Skipholti 35 í Reykjavík, í kj íkolti 35 í Reykjavík, 
og Íþróttahúsi Breiðabliks í Kópavogi.bl KKó avoðabliks í Kópavog

Frekari upplýsingar á www.balletskoli.isww ba lets li.i

Skólinn er aðili að Frístundakorti ÍTR.tu ak ÍT

Námskeið fyrir yngri nemendur og framhaldsnemendur

Innritun er hafin í síma 567 8965 og 588 496096
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Konur hafa auðveldlega getað laum-
að sér yfir í herradeildina eftir ein-
hverju í fataskápinn en karlarnir 
hafa ekki átt svo greiða leið í dömu-
deildina. Þeir þurfa þó ekki endilega 
að gera sér ferð þangað yfir höfuð, ef 
marka má línur tískuhúsanna fyrir 
vor og sumar 2012.

Stórar hliðartöskur úr leðri með 
axlaról voru áberandi í haust-
línum tískuhúsanna fyrir karla 
og fylgihluti í gulum, bleikum og 
lillabláum tónum mátti einnig sjá 
á tískupöllunum. Hermés 
sendi til að mynda mód-
elin niður pallinn með 
bleikar slæður um háls-
inn við grófa jakka og 
buxur. Vivienne West-
wood gekk svo langt 
að smella strákunum 
í gyllta ballerínuskó 
með bleikri slaufu og 
Alber Elbaz sýndi 
vor- og sumarlínu 
2012 fyrir Lanvin 
þar sem hálsklútar í 
mjúkum litum voru 
áberandi. Skyrt-
ur, sokka og hatta 
í sterkbleikum lit 
mátti sjá í vor- og 
sumarlínu Antonio 
Marras fyrir Kenzo 
og belgíski hönnuð-
urinn Walter Van Bei-
rendonck sýndi ljósbleik 
skyrtubrjóst. - rat

Bleikt og 
ballerínuskór
Tískuhúsin leita yfir í „dömudeildina“ í vor- og sumarlínum sínum 
fyrir herra árið 2012 en ballerínuskór með slaufu og bleikir tónar 
skutu upp kollinum á sýningarpöllunum í sumar.

Bleikar silkislæður 
við grófan jakka frá 
Hermés.

Sokkar, skyrta 
og hattur í sterk-
bleikum lit eftir 
Antonio Marras 
fyrir Kenzo.

Bleikt skyrtubrjóst 
frá Walter Van 
Beirendonck.

MYND/AFP NORDIC

Fyrirsæturnar þrömmuðu fram 
í gylltum ballerínuskóm með 
slaufu þegar Vivienne Westwood 
kynnti herralínuna fyrir vor og 
sumar 2012.

KYNNING

Falleg gjöf fylgir við kaup 
á tveimur hlutum

Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

HAUSTVÖRURNAR KOMNAR!

Vertu velkomin 
að kynnast nýju haustlitunum 

frá Dior ásamt nýju þriggja lita 
Smoky eye augnskuggunum

Fimmtudag, föstudag 
og laugardag frá kl. 12–17

KJÓLAR, PEYSUR, BLÚSSUR, TÖSKUR OG KLÚTAR

NÝ
sending af 

Wolford 
sokkabuxum

Fullt af flottum fatnaði og 
fylgihlutum fyrir veturinn

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

Haustið nálgast 
kuldinn bítur 

Úff, Úff.

ÚTSALAN Á FULLU 
NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR  

Dúnkápur/vattkápur 

50% afsl. o.m.fl .

TOPPVÖRUR TOPPÞJÓNUSTA

NÆG BÍLASTÆÐI

Sími 694 7911
Eikjuvogur 29, 104 Rvk.

Opið
mán.fim 12–18, fös. 12–16, 

Nýjar 
glæsilegar 
haustvörur
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„Trefillinn er í miklu uppáhaldi, 
en hann átti mamma á sínum 
menntaskólaárum. Mamma var 
hippi á sínum tíma og ég er svo 
heppin að fötin hefur hún geymt 
alla tíð og ég fer reglulega upp á 
háaloft hjá henni til að grúska. Það 
sem heillar mig við þetta tímabil 
tískunnar er litirnir og hugmyndin 
um endurnýtingu. Ég er til dæmis 
ógurlega dugleg að gera við gömul 
föt og sauma jafnvel eitthvað nýtt 
úr þeim,“ segir Harpa.

Grifflurnar keypti Harpa í 
Rauðakrossbúðinni við Lauga-
veg, en þar kíkir hún gjarnan við 
og kaupir sér vettlinga, trefla og 
húfur. Húfan er úr Gyllta kettin-
um og er með prjónuðum kanti en 
er að öðru leyti úr kanínuskinni. 
Harpa er aldrei með skartgripi en 
með vísun í eigið nafn er hún alltaf 
með pínulitla munnhörpu í keðju 
um hálsinn.

Harpa er önnum kafin þessa 
dagana, bæði í starfi sínu hjá 
FRAFL sem framleiðir og verk-
efnastýrir myndlistartengdum 
viðburðum og við að skipuleggja 
eigin afmælisveislu, en hún varð 

þrítug um miðjan ágúst. Veisluna 
heldur hún með vinkonum sínum 
sem einnig eiga afmæli um þess-
ar mundir en það eru þær Marsibil 
Sæmundardóttir og Kristín Andr-
ea Þórðardóttir. Veislan verður 
óvenjuleg að því leyti að boðið 
verður upp á gamaldags „alvöru 
reif“ eins og Harpa orðar það, 
undir nútímalegum formerkjum 
með hvorki meira né minna en sex 
plötusnúðum.

„Hugmyndin kviknaði eftir að 
ég var að kenna í Listaháskól-
anum í ár og lokaverkefni eins 
kennarans þar var að halda reif. 
Það hefur verið svolítið leiðin-
legur stimpill á reifum en reifið 
sem kennarinn hélt var algerlega 
vímuefnalaust og stóð frá klukk-
an 5 um daginn til 9 um kvöldið. 
Reif er eitt skemmtilegasta fyrir-
bæri sem ég hef kynnst. Það jafn-
ast ekkert á við að missa sig í ljós-
um, dansi og brjálaðri stemningu 
og missa kúlið og meðvitund um 
eigið sjálf undir brjáluðum takti,“ 
segir Harpa og segir reif því vera 
upplagt fyrir Íslendinga sem þori 
oft varla einu sinni að dansa á 
Kaffibarnum, nema þá eftir tutt-
ugu bjóra. 

Trefilinn átti móðir Hörpu á sínum menntaskólaárum.

Framhald af forsíðu

Dalvegi 18, Kóp. 
Sími 568 6500
www.fondra.is

Opið 10-18 virka daga, 
lokað á laugardögum í sumar.

Ný snið og sníðablöð. Höfum bætt við  efnum á útsöluborðin Síðustu dagar útsölunar.

FULL BÚÐ 
AF NÝJUM 

VÖRUM 

Aðeins tvö verð á
útsöluvörum 1.990 - 2.990

Haustvörurnar
komnar.

Útsölulok

La Comédie-Française er 
nafn franska Þjóðleik-
hússins sem er kallað 
heimili leikskáldsins 

Molière hér í Frakklandi. Þjóð-
leikhúsið La Comédie-Française 
varðveitir tíu þúsund hátísku-
flíkur, sem rekja sumar hverjar 
sögu sína allt til 18. aldar. Hluti 
safns Þjóðleikhússins er búning-
ar sem voru gjafir aðalsmanna 
eftir byltinguna árið 1789 og 
hafa verið notaðir í gegnum ald-
irnar í hvert sinn sem klassísk 
leikhúsverk franska leikhússins 
hafa verið á fjölunum. Í landi 
tískunnar teljast þessir bún-
ingar til þjóðargersema og eru 
þeir varðveittir eins og íslensk 
handrit hjá Árnastofnun, við rétt 
hita- og rakastig og í myrkum 
geymslum, fjarri dagsljósi. Þetta 
eru búningar sem hafa verið not-
aðir í Ríkharði III, Macbeth, í 
verkum Molière og Beaumarcha-
is svo nokkur nöfn séu nefnd. 
Franska Þjóðleikhúsið er eina 
leikhúsið hér í landi þar sem 
leikhúsfólk býr við þann munað 
að hafa hátískuhönnuði og vinnu-
stofu á sínum snærum. Enn 
þann dag í dag eru hannaðar þar 
hátískuflíkur og hver flík er ein-
stök. Þar hafa leikarar eignast 
sitt eigið búningasafn.

Um þessar mundir gefst 
almenningi kostur á að berja 
augum tvö hundruð af þessum 
dýrgripum La Comédie-Fran-

çaise, sem fram til 1970 var enn 
breytt fyrir hverja nýja uppsetn-
ingu fyrri verka. Margir þeirra 
eru ómetanlegir. En þar sem 
klæðin eru viðkvæm eru aðeins 
tvær búningasýningar settar 
upp á ári til að stilla notkuninni 
á þeim í hóf. Sýningin nú, sem 
er uppsett af frönsku leikbún-
ingastofnuninni í Moulins-sur-
Allier, stendur til ársloka. (Upp-
lýsingar á www.cncs.fr). Þar eru 
sýndir búningar nærri þriggja 
alda, jakkar með útsaumi, bæði 
úr silfri og gulli, kjólar með 
tugum laga af satíni og silki, 
skreyttir demöntum. Margar 
stjörnur úr tískuheiminum hafa í 
gegnum tíðina lagt leikhúsinu lið 
og á sýningunni má sjá búninga 
Thierry Mugler úr Macbeth frá 
árinu 1985 og kjóla Elisabetar í 
Fantasio, hannaða undir stjórn 
Christian Lacroix. Um 1950 
spásseruðu leikarar um sviðið í 
fötum frá Pierre Balmain. Einn-
ig má líta augum kórónu og skó 
Söruh Bernhardt úr Thölmu sem 
minna á muni postulínsdúkku. 

Tískuhönnuðum hefur löngum 
þótt það upphefð að klæða fræg-
ar sögupersónur leikhússins og 
fá um leið listrænan innblástur. 
Stundum hafa höfundar jafn-
vel gefið höfundarlaun sín til að 
kaupa búninga, eins og Voltaire 
gerði árið 1755 fyrir uppsetn-
ingu l´Orphelin de la Chine. 

bergb75@free.fr

Leikhúshátíska í þrjú hundruð ár

Victoria‘s Secret-fyrirsætan Miranda Kerr þakk-
ar kókosolíu lýtalaust útlit sitt. „Það líður ekki 
sá dagur sem ég nota ekki kókosolíu í elda-
mennsku eða á húðina.“ Sérfræðingar vara 
þó við of mikilli notkun kókosolíu, enda inni-
heldur hún mikið magn mettaðrar fitu sem 
eykur hættu á hjarta- og æðasjúkdómum.

Heimild: vogue.co.uk

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá Nice

Augabrúnir eiga að 

vera þykkari nú en oft 

áður og er mælt með 

því að fyllt sé upp í 

þær  með dökkum 

lit. Þær virðast bæði 

vera að þykkjast og 

lengjast. Til að halda 

þeim mótuðum yfir 

daginn er mælt því að 

renna yfir þær með 

örlitlu hárspreyi.

Heimild: total-
beauty.com
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Fögnum þótt daginn stytti
Árni Sigfússon hvetur alla til að taka þátt í há-
tíðahöldum Ljósanætur og ekki síst árganga-
göngunni. BLS 4
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Dagskrá fimmtudaginn 1. sept.

Opnun myndlistarsýninga víðs 
vegar um bæinn
Mikið er um dýrðir seinni part 
fimmtudags og fram á kvöld þegar 
myndlistarsýningarnar verða 
opnaðar hver á fætur annarri víðs 
vegar um bæinn. Mikil stemning 
hefur skapast í bænum á þessum 
tíma og fólk flykkist á sýningarnar, 
gjarnan prýtt skemmtilegum 
höfuðfötum.
10-17  Skessan í hellinum óskar eftir 
myndum og bréfum frá börnum alla 
helgina.

Svarti hellir, Gróf við smábátahöfnina

10.30  Setning Ljósanætur. Þúsundir 
grunn- og leikskólabarna sleppa 
blöðrum til himins til tákns um 
fjölbreytileika mannkynsins.

Myllubakkaskóli

13-15  Opið púttmót í boði Toyota í 
Reykjanesbæ í umsjón Púttklúbbs 
Suðurnesja.

Mánaflöt

13-22  Birna spákona með tarotlagnir 
alla helgina.

Íshússtígur 3

17-21.30  Ljósanæturmót UMFN 
– Hraðmót kvenna í körfuknattleik

Íþróttahús Njarðvíkur 

18-20  Dúkka – Ný sýning opnuð í 
Listasafni Reykjanesbæjar. Verk eftir 
Valgerði Guðlaugsdóttur.

Duushús, Duusgötu 2-8

19.30-23.30  Tónleikar unga fólksins. 
Fjör í Frumleikhúsinu. Sabina Siv, 
Ásjón, Ástþór Óðinn, Alchemia, A Day 
in December, Úlfur Úlfur, Hydrophobic 
Starfish, Hotel Rotterdam, Wicked 
Strangers, Reason to Believe, Askur 
Yggdrasils

Frumleikhús, Vesturbraut.

20-22  Sagnakvöld á Nesvöllum í 
umsjón Félags eldri borgara á 
Suðurnesjum. Sögumenn: Hanna 
María Karlsdóttir leikari, Ingibjörg 
Kjartansdóttir leiðbeinandi og 
Jóhanna Kristinsdóttir, húsmóðir og 
íbúi á Nesvöllum. 

Nesvellir, Njarðarvellir 4 

21-23 BluesAkademian með Tryggva 
Hübner. Baldur Guðmundsson verður 
gestaleikari. Frítt inn í boði Blúsfélags 
Suðurnesja.

Við Kaffi Duus

23 Trúbadoratríóið Offside með 
tónleika á Center. Frítt inn.

Center, Hafnargata 29

23-01 Bossa Nova kvöld með 
brasilísku söngkonunni Jussanam da 
Silva og Ásgeiri Ásgeirssyni.

Ráin, Hafnargötu 19.

Dagskrá föstudaginn

13 Opið hús í Hæfingarstöðinni. 
Handverk til sýnis og sölu og vöfflur.

Hafnargata 90

13-21 Paintball – skemmtun.is- föstu-
dag og laugardag.

SBK, Grófinni 2-4

14-15.30 Léttur föstudagur á 
Nesvöllum. Dansatriði frá danssýningu 
eldri borgara af landsmóti 50+

Nesvellir/Þjónustumiðstöð, Njarðar-
völlum 4.

16-20.30 Ljósanæturmót UMFN – 
Hraðmót kvenna í körfuknattleik.

Íþróttahús Njarðvíkur

18 SLÁTUR – Gjörningar og tónleikar. 
Ný sýning í sýningarrýminu Suðsuð-
vestri. Föstudag kl. 18.00 opnun og 
gjörningur. Laugardag kl. 15.00 
tónleikar.

Suðsuðvestur, Hafnargötu 22

19-21 Skólamatur býður gestum 
Ljósanætur upp á hina árlegu 
kjötsúpu.

Á hátíðarsvæði við útisvið

19.30-22.30 Ljósanæturmótið í 
pílukasti og opið hús í aðstöðu 
Pílufélags Reykjanesbæjar. Opið hús 
alla helgina. Kaffi, þrautir og keppni. 

Hrannargata 6

20 Harmonikkuball Félags eldri 
borgara á Suðurnesjum.

Nesvellir, Njarðarvellir 4

20-22.30 Stemning á stóra sviðinu. 
Fram koma: Lifun, Hellvar, Who Knew, 
Of Monsters and Men, BLAZ ROCA.

Hátíðarsvæði – útisvið

20.30-23 Klikkaður kærleikur í 
Víkingaheimum. Öðruvísi sýning þar 
sem teflt verður saman tónlist, leiklist, 
myndlist og hönnun. Fram koma m.a.: 
Deep Jimi and the Zep Creams, 
Kvennakór Suðurnesja, Leikfélag 
Keflavíkur, Lína Rut og Spiral hönnun.

Víkingaheimar, Víkingabraut 1. 

23 Stórhljómsveitin Hjálmar með 
tónleika á Center.

Skemmtistaðurinn Center, Hafnargötu 
29.

00-03 Dansleikur með keflvísku 
stuðsveitinni Júdas, sem svíkur engan!

Ráin, Hafnargötu 19

Dagskrá laugardaginn

09 Reykjanesmaraþon Lífsstíls. Keppt 
er í vegalengdum: 3,5 km, 10 km og 
21 km. Forskráning á hlaup.is

Vatnaveröld, á horni Sunnubrautar og 
Skólavegar

10-16 Ljósanætursýning Flugmódels-
félags Suðurnesja.

Arnarvöllur við Seltjörn

10-18 Andlitsmálun fyrir börn á öllum 
aldri.

Hafnargata 12, á planinu 

11-12 Söguganga í umsjón Leiðsögu-
manna Reykjaness. Gengið verður um 
Grófina upp á Hólmsberg og áleiðis að 
Helguvík undir leiðsögn Rannveigar 
Garðarsdóttur.

Skessuhellir í Gróf, við smábátahöfn-
ina.

11.45-12.45 Hressandi Fit Pilates í 
Yogahúsinu. Allir velkomnir.

Yogahúsið, Holtsgötu 6, Njarðvík 

12-22 Húsið okkar – opið hús, Tangó á 
Ljósanótt. Kynning á starfseminni: 
Heilbrigður lífsstíll, Holl næring, 
Handverk, Tangóskór, Tangódanssýn-
ing kl. 18 og 20.

Hringbraut 108, 230 Reykjanesbær

13-17 Rokkheimur Rúnars Júl verður 
opinn frá kl. 13.00 til 17.00 Ljósanætur-
helgina. Á laugardeginum lifandi 
tónlist milli kl. 14.00 og 16.00. 
Listamenn Geimsteinsútgáfunnar 
koma fram m.a. Lifun, Eldar, Valdimar, 
Bjartmar, Myrra Rós o.fl.

Skólavegur 12

13.30-14 Árgangagangan – Og allir 
með! Einn af hápunktum Ljósanæt-
urhátíðarinnar. Þátttakendur hefja 
gönguna frá því húsnúmeri sem 
inniheldur fæðingarár viðkomandi. 
Aðkomugestir velkomnir í gönguna.

Lagt af stað frá Hafnargötu 88

14-16 Andlit – keðjusagarperformans 
í umsjón myndlistarmannsins Daníels 
Hjartar. Verkin boðin upp á staðnum.

Port við Svarta pakkhús

14-18 Húllumhæ á Hljómvalshorni! 
Árgangagangan gengur hjá, bílalest 
ekur hjá, Salsamafían, Danskompaní, 
Brynballett. 

Á horni Hafnargötu og Tjarnargötu

14-18 Fjölskyldudagskrá á útisviði. 
Fjóla tröllastelpa kynnir. Ávarp 
bæjarstjóra Árna Sigfússonar, Léttsveit 
Tónlistarskóla Reykjanesbæjar, 
Leikfélag Keflavíkur, Gospelkrakkar, 
Danskompaní, Listefli á Ljósanótt – 
Keflavíkurkirkja, Brynballett, Einar 
Mikael töframaður, Bossa Nova tónlist.

Útisvið við Ægisgötu 

14–19 Barna- og unglingastarf 
Golfklúbbs Suðurnesja býður upp á 

skemmtilegar og fjölbreyttar þrautir 
fyrir unga sem aldna gegn vægu verði.

Hátíðarsvæði 

14.30-17.30 Syngjandi sveifla í 
Duushúsum. Nýir tónleikar hefjast á 
hálftímafresti og eru til skiptis í Bátasal 
og Bíósal. Karlakór Keflavíkur, Félag 
harmonikkuunnenda, Söngsveit 
Suðurnesja, brasilíska söngkonan 
Jussanam da Silva, Kvennakór 
Suðurnesja, Söngsveitin Víkingarnir.

Duushús, Duusgata 2-8

14.30-15 Leikfélag Keflavíkur með 
leikþátt og uppákomur.

Stóra sviðið og Hafnargatan.

14.30 og 16.30 Fataverslunin Kóda 
sýnir nýju haustvörurnar í tískusýn-
ingu.

Hafnargata 15

14.30-16 Opið Ljósanæturbriddsmót 
að lokinni árgangagöngunni.

Kjarni, Hafnargötu 57

14.30-17 Lifandi tónlist og dans í 
porti Svarta pakkhúss. Danskompaní, 
Salsamafían, Brynballett, Ástþór Óðinn 
rappari, Félag harmonikkuunnenda.

Svarta pakkhúsport, Hafnargötu 2

14.30 og 16 Örtónleikar Six Years On 
á vinnustofu Magdalena Sirry Design í 
Fischershúsi.

Fischershús, Hafnargötu 2

15-16 Sýningarakstur barna á 
mótorkrosshjólum í umsjón Vélhjóla-
félags Reykjaness.

Grófin (bak við SBK)

15-17 Eru ekki allir í lummustuði! – 
Skessan býður í lummur

Svarti hellir, Gróf, við smábátahöfnina.

15-18 Bíla- og bifhjólasýning. Bílalest 
ásamt bifhjólum ekur niður Hafnar-
götu.

Keflavíkurtún gegnt Duushúsunum

16-16.20 Ástþór Óðinn með lög af 
plötunni Both Ways.

Svarta Pakkhúsið

16-16.30 Jussanam da Silva og 
Andrés Þór leika saman Bossa Nova 
tónlist.

Bátasalur Duushúsum.

Kl. 16.00-17.00 Síðdegistónleikar á 

Ránni með trúbadornum Einari Erni.

Ráin Hafnargötu 

17.30-18 Jussanam da Silva og 
Andrés Þór leika saman Bossa Nova 
tónlist 

Útisvið á hátíðarsvæði.

20-23 Kvölddagskrá á útisviði „Um 
Ljósanótt við leiðumst okkar veg... „
Fram koma: Friðrik Dór, Magnús og 
Jóhann, Baggalútur, Helgi Björns og 
Reiðmenn vindanna, Hljómsveitin 
Valdimar. 

Útisvið við Ægisgötu

22 Blaz Roca/Plötusnúðaveisla á 
skemmtistaðnum Center.

Center, Hafnargötu 29.

22.15 Flugeldasýning

Hátíðarsvæði

01 Ljósanæturballið 2011 í Stapanum. 
Páll Óskar.

Stapinn

Dagskrá sunnudaginn

08-16 Ljósanæturmót Golfklúbbs 
Suðurnesja og Hótel Keflavíkur.

Hólmsvöllur í Leiru

13-15 Viltu læra að töfra eins og Harry 
Potter? Námskeið í töfrabrögðum í 
umsjón Einars Mikaels, töframannsins 
snjalla.

Íþróttaakademían, Krossmóa 58

14-15 Fjölskyldu- og útgáfutónleikar 
Gospelkrakka.

Keflavíkurkirkja 

15-16 Ljóðahópur Gjábakka flytur 
frumsamin ljóð.

Kaffi Duus

16 og 20 Hátíðartónleikar Ljósanætur 
2011. Með blik í auga – Tónlist og 
tíðarandi áranna 1950–1970 í flutningi 
frábærra söngvara af Suðurnesjum: 
Valdimar Guðmundsson, Fríða Dís 
Guðmundsdóttir, Bríet Sunna 
Valdemarsdóttir, Jana María Guð-
mundsdóttir, Guðmundur Hermanns-
son, Birna Rúnarsdóttir, Sveinn 
Sveinsson o.fl. ásamt 14 manna 
hljómsveit.

Andrew‘s Theater

Dagskrá Ljósanætur
ljosanott.is
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Dúkka. Ný sýning opnuð í Listasafni 
Reykjanesbæjar. Sýning Valgerðar 
Guðlaugsdóttur.
Opið frá kl. 18-20 fimmtudag, 12-18 
föstudag, 13-18 laugardag og 13-17 
sunnudag. 

Duushús, Duusgötu 2-8

Óvættir og aðrar vættir. Samnorræn 
sýning á grafíkverkum eftir unglinga.
Opið frá kl. 14-20 fimmtudag, 12-18 
föstudag, 13-18 laugardag og 13-17 
sunnudag. 

Duushús, Bíósalur

Óðurinn til lífsins – Sigurjón 
Jóhannsson listmálari í Duushúsum
Opið frá kl. 12-20 fimmtudag, 12-18 
föstudag, 13-18 laugardag og 13-17 
sunnudag. 

Duushús, anddyri

SLÁTUR. Gjörningar og tónleikar 
Sýningin í Suðsuðvestri inniheldur ný 
verk eftir þá Pál Ivan Pálsson, Jesper 
Pedersen, Þráin Hjálmarsson, Magnús 
Jensson, Hallvarð Ásgeirsson Herzog, 
Þorkel Atlason, Guðmund Stein 
Gunnarsson og Áka Ásgeirsson. Verkin 
eru á ýmsu formi og taka mislangan 
tíma. Opnun/Gjörningar: föstudag kl. 
18. Opið laugardag 11-15, tónleikar: 
laugardag kl. 15. 

Suðsuðvestur

Opið hús í safnamiðstöðinni Ramma. 
Byggðasafn Reykjanesbæjar 
Opið frá kl. 13-16 sunnudag. 

Rammi, Seylubraut

Lífið í bænum 1-5. Gamlar myndir frá 
Keflavík og Njarðvík sem Viðar 
Oddgeirsson tók saman og voru 
sýndar á Ljósanótt 2000-2005.
Opið frá kl. 17.15-19 fimmtudag, 10-19 
föstudag og 10-18 laugardag.  

Bókasafn Reykjanesbæjar

Bíó í Keflavík – stiklað á stóru í sögu 
bíósýninga. Sýning í máli og myndum 
úr sögu bíósýninga í Keflavík frá 1927. 
Rifjaðar eru upp gamlar minningar um 
bíómyndir, bíóferðir og bíómenningu.
Opið frá kl. 17.15-19 fimmtudag, 10-19 
föstudag og 10-18 laugardag. 

Bókasafn Reykjanesbæjar

KRAFTUR, ÞOR OG GLEÐI. Myndlist-
arsýning Félags myndlistarmanna í 
Reykjanesbæ Fremri sal Svarta
Opið frá kl. 13-22 fimmtudag, 13-22 
föstudag, 11-22 laugardag og 11-17 
sunnudag.  

Pakkhús, Hafnargötu 2

Myndlistarveisla í Hf. Sölunum.  Jón 
Hilmarsson – ljósmyndir, Vogaaka-
demían – málverk, Ljósop – ljósmynd-
ir, Pierre Alain Barichon – málverk, 
Gróa Björk Hjörleifsdóttir – málverk.
Opið frá kl. 18-22 fimmtudag, 13-23 
föstudag, 13-23 laugardag og 13-18 
sunnudag. 

Hf. Salirnir í porti við Svarta pakkhús

„Ljós og náttúra Skagafjarðar.“ 
Ljósmyndasýning í tilefni af útgáfu 
ljósmyndabókarinnar „Ljós og náttúra 
Skagafjarðar.“
Opið frá kl. 13-23 föstudag, 13-23 
laugardag og 13-18 sunnudag. 

HF salir í porti Svarta pakkhússins

Ljósmyndasýning Ljósops, félags 
áhugaljósmyndara á Suðurnesjum.
Opið frá kl. 18-22 fimmtudag, 13-23 
föstudag, 13-23 laugardag og 13-18 
sunnudag.  

HF salirnir í porti við Svarta pakkhús

Vogaakademían.  Samsýning í Hf 
sölum.  Opið frá kl. 18-22 fimmtudag, 
13-23 föstudag, 13-23 laugardag og 
13-18 sunnudag. 

HF húsin

Gyðjur.  Gróa Björk sýnir málverk. 
Opið frá kl. 18-22 fimmtudag, 13-23 
föstudag, 13-23 laugardag og 13-18 
sunnudag.  

HF húsið í porti við Svarta pakkhús

Málverk eftir Pierre Alain Barichon
Opið frá kl. 18-22 fimmtudag, 13-23 
föstudag, 13-23 laugardag og 13-18 
sunnudag.  

HF húsið í porti við Svarta pakkhús

Vatnsneshópurinn. Vatnsnes list- og 
handverkshús. Myndlist, tónlist, 
handverk og hönnun
Opið frá kl. 18-22 fimmtudag, 10-21 
föstudag, 10-21 laugardag og 11-17 
sunnudag. 

Vatnsnes, Vatnsnesvegi 8, Rnb.

Atelier Einfach í Keflavík - Myndlist 
og Hönnun. Systurnar Helga Björg og 
Linda Björk Steinþórsdætur með föt 
og skart og minimalískar akrýl myndir.
Opið frá kl. 17.15-21 fimmtudag, 10-21 
föstudag, 10-21 laugardag og 12-18 
sunnudag. 

Flug Hótel

Fallegar handunnar lopapeysur 
Jónu 
Opið frá kl. 17.15-21 fimmtudag, 10-21 
föstudag, 10-21 laugardag og 12-18 
sunnudag. 

Flug Hótel

Fjólan og elgurinn. Fjóla Jóns, 
listmálari og Ellert Grétarsson (elg), 
náttúruljósmyndari, leiða saman hesta 
sína á þessari forvitnilegu samsýningu.
Opið frá kl. 17.15-21 fimmtudag, 10-21 
föstudag, 10-21 laugardag og 12-18 
sunnudag.  

Flughótel

Sýning á leikmunum úr Flags of 
Our Fathers, Hollywood Yacht Club, 
Hafnir- Ísland
Opið frá kl. 16-20 fimmtudag, 13-18 
föstudag, 13-18 laugardag og 13-18 
sunnudag

Göngugatan Flug hóteli

Spiral hönnun - Opin vinnustofa. Til 
sýnis og sölu fatnaður og fylgihlutir frá 
Spiral hönnun.
Opið frá kl. 10-22 fimmtudag, 10-18 
föstudag og 13-18 sunnudag. 

Hafnargata 12, 2. hæð

Sossa með opna vinnustofu. Ný 
verk
Opið frá kl. 17-22 fimmtudag og 17-20 
laugardag

Mánagötu 1, Keflavík

Elísabet Ásberg – Listaverk og 
fylgihlutir
Opið frá kl. 16-20 fimmtudag, 12-22 
föstudag, 12-22 laugardag og 12-18 
sunnudag

Persóna, Hafnargötu 29

Halla Har gler- og myndlistakona 
sýnir verk sín á Hótel Keili 
Opið frá kl. 16-20 fimmtudag, 16-22 
föstudag, 13-12 laugardag og 13-18 
sunnudag

Hótel Keilir, Hafnargötu 37

LÍNA RUT  með opna vinnustofu. 
Málverk og skúlptúrar og hönnun
Opið frá kl. 17-22 fimmtudag, 13-22 
laugardag og 13-18 sunnudag. 

Baldursgata 14, Reykjanesbæ.

Hjalti Parelius með opna vinnustofu. 
Ný og eldri verk til sýnis
Opið frá kl. 17-22 fimmtudag, 11-22 
föstudag, 11-23 laugardag og 11-17 
sunnudag. 

Efra loft Svarta Pakkhússins

Ninný. Málverk og ljósskúlptúrar
Opið frá kl. 17-21 fimmtudag, 11-21 
föstudag, 10-22 laugardag og 13-17 
sunnud  

Karma Keflavík, Grófinni 8

Gullý – Málverkasýning. Olíumálverk 
ásamt verkum með blandaðri tækni.
Opið frá kl. 18-21 fimmtudag, 10-21 
föstudag, 10-18 laugardag og 12-16 
sunnudag. 

Hafnargötu 58, gamla VÍS húsinu.

Myndlistarsýning í Toyotasalnum 
– Hoppikastali fim og fös,  vöfflukaffi 
fös.  Guðrún J. Karlsdóttir, Birta 
Sigurjónsdóttir og Margrét María 
Guðjónsdóttir sýna verk sín.
Opið frá kl. 10-20 fimmtudag, 10-18 
föstudag, 13-16 laugardag og 13-18 
sunnudag.  

Toyotasalurinn Reykjanesbæ

Fléttur. Myndlistarsýning á verkum 
Höllu Harðardóttur.  Olía - bl. tækni á 
striga.
Opið frá kl. 18-21 fimmtudag, 18-20 
föstudag, 14-20 laugardag og 14-17 
sunnudag. 

Hafnargata 16, Hársnyrtistofan Fimir 
fingur

Málverkasýning Guðrúnar Elfu – 10 
ára. Blönduð tækni á striga
Opið frá kl. 18-21 fimmtudag, 18-20 
föstudag, 14-20 laugardag og 14-17 
sunnudag. 

Hafnargata 16, Hársnyrtistofan Fimir 
fingur

Opin á ný. Alveg óvart. Mjög 
fjölbreytt sýning þar sem Tobba og G.
Mar sýna olíumálverk, handverk og 
föt.
Opið frá kl. 18-22 fimmtudag, 14-21 
föstudag, 14-21 laugardag og 14-18 
sunnudag.  

Víkurbraut 6

Umvafin englum – Sigga Dís. 
Myndlist
Opið frá kl. 18-22 fimmtudag, 16-22 
föstudag, 14-22 laugardag 

Hafnargata 52

Listaspírurnar. Listmunir, myndlist, 
hönnun og handverk
Opið frá kl. 18-22 fimmtudag, 18-22 
föstudag, 13-22 laugardag, 13-17 
sunnudag.

Gamlabúð - Litla rauða húsið við Duus 
hringtorg

Út á lífið. Myndlistarsýning. Opin 
vinnustofa hjá Fríðu Rögnvalds
Opið frá kl. 17-20 föstudag, 14-18 
laugardag og 13-16 sunnudag. 

Hvalvík 2 b, Reykjanesbæ

Sumarfrí. Elínrós opnar vinnustofu 
sína.
Opið frá kl. 18-20 föstudag, 14-18 
laugardag og 14-16 sunnudag.

Hvalvík 2

Sagnalist. EGGSON – Einar Guðberg 
Gunnarsson verður með opna 
vinnustofu. 
Opið frá kl. 18-20 föstudag og 14-18 
laugardag.  

Hvalvík 2

Gudda design. Sölusýning. Glerlist, 
handverk og hönnun
Opið frá kl. 18-22 fimmtudag, 18-22 

föstudag, 14-18 laugardag og 14-18 
sunnudag.  

Hvalvík 2 bil 15

List- og handverk 10 kvenna í 
Gallery-átta. Sjón er sögu ríkari.
Opið frá kl. 13-22 fimmtudag, 13-22 
föstudag, 11-22 laugardag og 13-17 
sunnudag.  

Hafnargata 26

Dalla með nýjar Myndir í Gallery- 
átta
Opið frá kl. 13-22 fimmtudag, 13-22 
föstudag, 11-22 laugardag og 13-17 
sunnudag. 

Gallery-átta

Kast Iceland – Mósaík og skart. 
Handverk unnið af Haraldi Gunnars-
syni.
Opið frá kl. 13-22 fimmtudag, 13-22 
föstudag, 11-22 laugardag og 11-17 
sunnudag.  

Fischershús, Hafnargötu 2

Gallerý Svarta pakkhúsið. Handverk 
unnið af félögum úr Félagi myndlistar-
manna á Suðurnesjum.
Opið frá kl. 13-22 fimmtudag, 13-22 
föstudag, 11-22 laugardag og 11-17 
sunnudag.  

Svarta pakkhús, Hafnargötu 2

Handverkstjald við Svarta pakk-
húsið
Opið frá kl. 17-22 fimmtudag, 17-22 
föstudag, 13-22 laugardag og 13-17 
sunnudag.  

Á túni við hliðina á Svarta pakkhúsinu

Andlit. Keðjusagarperformans. Daníel 
Hjörtur mundar keðjusögina kl. 
14.00-16.00 verkin boðin upp 
jafnóðum.
14-18 laugardag.  

Port við Svarta pakkhús

Magdalena Sirrý Design. Opin 
vinnustofa. Prjóna- og textílvörur, 
töskur o.fl. Örtónleikar með Six Years 
On á laugardeginum kl. 14.30 og 16 
og Andlitsmálun Öldu Brynju frá kl. 14. 
Opið frá kl. 14-22 laugardag og 14-16 
sunnudag.  

Fishershúsi, Hafnargötu 2

Tískusýning í Kóda. Fataverslunin 
Kóda sýnir nýju haustvörurnar.
Kl. 14.30-15.30 og 16.30-17 laugardag. 

Hafnargata 15

Ljósmyndasýning í Kóda. Ljós-
myndasýning í gluggum verslunarinn-
ar frá tískusýningum liðinna ára.
Opið frá kl. 10-22.30 laugardag.  

Hafnargata 15

Notagildið út fyrir kassann. Opið 
hús hjá vefhönnunarfyrirtækinu 
Kosmos & Kaos. Einstök hönnun! 
Frá kl. 16-22 laugardag  

Hafnargata 35, 2. hæð

Gull og hönnun – kynning. Gull og 
silfursmíði. Sýning á skartgripum og 
smíði á þjóðbúningasilfri.
Opið frá kl. 18.30-22 fimmtudag, 
18.30-22 föstudag og 10-18 laugardag 

Art húsið Hafnargata 45

Oddfellowhúsið. Sýning/handverk/
hönnun. Fatnaður, fylgihlutir, gler, 
skartgripir og myndlist
Opið frá kl. 18-22 fimmtudag, 16-22 
föstudag, 11-23 laugardag og 13-17 
sunnudag. 

Oddfellowhúsið, beint ofan við 
Duushús

Ævintýraheimur kertanna – Jökla-
ljós. Handunnin kerti við öll tækifæri.
Opið frá kl. 13-18 fimmtudag, 13-19 
föstudag og 13-20 laugardag 

Grófin 2, Duustorg.

Sýningar, handverk og hönnun
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● STEMNING Á STÓRA 
SVIÐINU TVÖ KVÖLD Í 
RÖÐ  Óhætt er að lofa góðri 
stemningu á stóra sviðinu bæði 
föstudags- og laugardagskvöld 
á Ljósanótt.  Fjöldi flottra tón-
listarmanna mun halda okkur 
glæsilega tónlistarveislu, bæði 
gestir og heimamenn, og eng-
inn vafi á að tónlistarbærinn 
mun standa undir nafni. Þeir 
sem fram koma á föstudeg-
inum eru Lifun, Hellvar, Who 
Knew, Of Monsters and Men og 
Blaz Roca og á laugardeginum 
Friðrik Dór, Magnús og Jóhann, 
Baggalútur, Helgi Björns og 
Reiðmenn vindanna og síðast 
en ekki síst hljómsveitin Valdi-
mar sem mun ljúka kvöldinu 
eftir glæsilega flugeldasýningu.

Valgerður Guðlaugsdóttir 
heldur sína níundu 
einkasýningu á Ljósanótt. Hún 
einbeitir sér að reynsluheimi 
konunnar í nútíma þjóðfélagi.

S ýning Valgerðar Guðlaugs-
dóttur „Dúkka“ verður 
opnuð í Listasafni Reykja-

nesbæjar fimmtudaginn 1. sept-
ember klukkan 18.00 og er liður 
í Ljósanæturhátíðinni. Valgerð-
ur hefur búið í Reykjanesbæ um 
skeið og er þetta hennar níunda 
einkasýning. Hún hefur á und-
anförnum árum einbeitt sér að 
reynsluheimi konunnar í nútíma 
þjóðfélagi. Verk Valgerðar varpa 
fram áleitnum spurningum um 
mannseðlið, hlutskipti kynjanna 
og einnig samskipti þeirra. 

Valgerður lítur á sig sem pop-
feminista. Í list sinni notar hún 
tilbúna hluti úr afþreyingariðnað-
inum og blandar þeim saman við 
hluti úr sínum eigin hugmynda-
heimi. Á þessari sýningu velt-
ir hún fyrir sér kvenímyndinni, 
hvernig konan reynir að uppfylla 
þá ímynd sem gefin er af henni í 
samfélaginu og hvernig hún fell-
ir sig inn í munstrið sem henni er 
gefið en einnig hvernig hún getur 
verið sinn eigin skapari. Þóra 
segir enn fremur í sýningarskrá 
að litlar stelpur byrji að þjálfa 
sig í kvenleiknum frá unga aldri. 
Kvenleikurinn sem er eins konar 
grímuleikur miðast að því að taka 
upp ákveðið viðurkennt kynhlut-
verk með tilheyrandi látbragði 
og klæðaburði og þóknast þann-
ig ráðandi hugmyndafræðilegum 

öflum feðraveldisins sem gegn-
sýra menninguna.

Sýningin er í sýningarsal Lista-
safns Reykjanesbæjar í Duushús-

um og stendur til 16. október. Þar 
er opið virka daga frá kl. 12-17 og 
um helgar frá kl. 13-17 og aðgang-
ur er ókeypis.

Dúkka í Listasafninu

Sýningin Dúkka verður opnuð í Listasafni Reykjanesbæjar í dag.

Á fjölskylduhátíðinni 
okkar Ljósanótt kenn-

ir margra grasa eins og 
dagskráin sem hér er 
kynnt sýnir. Eins og á 
svo mörgum bæjarhátíð-
um landsins sýna íbúar 
og gestir sínar bestu hlið-
ar. Hér fögnum við því að 
þótt daginn stytti, lýsir 
mannlífið. Tónlist, íþrótt-
ir, myndlist, hönnun, 
saga, skemmtiefni, góður 
matur og frábærar upp-
ákomur einkenna hátíð-
ina okkar. Ein slík er kl. 
10.30 á fimmtudeginum. 
Þá er setning Ljósanæt-
ur með táknrænum hætti 
þar sem þúsundir grunn- 
og leikskólabarna sleppa mislitum blöðrum til himins. Önnur slík er 
„Árgangagangan“. Þá flæðir saga lífsins eftir Lífæðinni okkar niður 
Hafnargötu, vonandi með þátttöku þinni. Gangan fer af stað kl.13.30 
á laugardaginn. Nokkru fyrr hafa allir safnast saman við hvert hús-
númer við Hafnargötu, sem ber seinni hlutann í fæðingarári hvers 
og eins. Ég mæti því samviskusamlega við Hafnargötu 56 og hitti þar 
ungt og skemmtilegt fólk, fullt af orku, reynslu og lífsgleði. 
Svo hefst gangan. Fyrst af þeim sem hafa yngstu árgangstöluna, efst 
á Hafnargötunni, unglingar, þá nýorðnir foreldrar með barnavagna, 
svo afar og ömmur. Þannig má lesa augljós einkenni út úr hverjum 
árgangi. Ég sé eiginkonuna ganga framhjá í sínum ungmennahópi, 
stuttu áður en minn hópur fær að arka af stað. Á leiðinni eltir maður 
því ungviðið en gengur fram á stöðugt eldri árganga. Nú ætlum við 
í árgangi 56 að sýna fram á að hann er sá stærsti og líkamlega virk-
asti... miðað við aldur. Það sýnum við með því að allir Íslendingar sem 
fæddir eru 1956 eru hvattir til að mæta við Hafnargötu 56 í Reykja-
nesbæ. Á göngunni lyftum við hnjánum hátt og sýnum þennan ein-
staka árgang – í öllum gangtegundum. 
Hér með skora ég á aðra árganga að hvetja alla vini og kunningja í 
sínum árgangi, hvaðanæva að af landinu, að mæta – notið fésbókina 
og símann, allt er leyfilegt. Svo skulum við mæla hvaða árgangur er 
raunverulega mest lifandi og virkur! Tekið skal fram að sá sem mætir 
úr árgangi 1935 og neðar hefur tvöfalt vægi!  
Verið öll innilega velkomin á Ljósanótt!
 Árni Sigfússon, bæjarstjóri

Áskorun!!

Venju samkvæmt býður Tónlistar-
félag Reykjanesbæjar upp á glæsi-
lega hátíðartónleika í tilefni af 
Ljósahátíð. Þetta árið hafa þeir 
hlotið nafnið Með blik í auga, og 
eru tímaferðalag aftur til áranna 
1950 til 1970 í tónum, máli og 
myndum. Við förum í tímaflakk 
aftur til áranna þegar Hafnargat-
an var ómalbikuð og breyttist í 
stórfljót í rigningum. Þegar kaup-
menn versluðu á öllum hornum og 
Kaupfélagið var stórveldi. Bærinn 
ilmaði fyrst og fremst af fiski og 
herinn nýbúinn að koma sér fyrir á 
Háaleitinu. Hallbjörg Bjarnadótt-
ir, Ellý Vilhjálms, Haukur Mort-
hens og Raggi Bjarna hljómuðu í 
óskalagaþáttum sjúklinga og sjó-
manna. Það verður einmitt boðið 
upp á tónlist þessara listamanna 
auk Hljóma, Villa Vill, Flowers 

og Trúbrots í Andrews Theater á 
Ásbrú í Reykjanesbæ, sunnudag-
inn 4. september kl. 16 og aftur 
kl. 20.
Það eru frábærir söngvarar af 
Suðurnesjum sem stíga á svið, 
Valdimar Guðmundsson, Fríða 
Dís Guðmundsdóttir, Bríet Sunna 
Valdemarsdóttir, Jana María Guð-
mundsdóttir, Guðmundur Her-
mannsson, Birna Rúnarsdóttir, 
Sveinn Sveinsson og fleiri. Það 
er fjórtán manna hljómsveit sem 
leikur undir. Arnór B. Vilbergsson 
stjórnar hljómsveitinni og útsetur 
tónlistina í upprunalegum anda og 
Kristján Jóhannsson skrifar hand-
rit og kynnir viðburðinn.
Miðasala er á midi.is en einn-
ig verður hægt að nálgast miða 
á heimaslóð í forsölu sem nánar 
verður auglýst síðar.

Tíðarandi 1950 til 1970

Tónlistarbærinn stendur undir 
nafni.

Söngvarar af Suðurnesjum flytja lög Hljóma, Villa Vill, Flowers og Trúbrots.

Útgefandi:  Reykjanesbær | Heimilisfang: Tjarnargata 12 | Ritstjóri og ábyrgðar-
maður:Guðrún Þorsteinsdóttir | Vefsíða: www.reykjanesbaer.is www.ljosanott.is | 

Sími: 421 6700

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

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

ari upplýsingar 



Viltu eiga 
sviðið

Hið sögufræga Andrews-leikhús er til sölu
eða leigu. Húsið var áður kvikmyndasýningar-
salur Nató, en byggingin var endurnýjuð árið
2010. Salurinn tekur 499 í sæti og sviðið er
100 m2. Myndvarpi, tjald og gott hljóðkerfi er
til staðar fyrir fyrirlestra. Húsnæðið hentar
undir leik- eða kvikmyndasýningar, tónleika 
eða ráðstefnur.

Andrews-leikhúsið

... eða leigja það?

Spennandi húsnæði til sölu eða leigu

Húsnæðið hýsti áður samskiptamiðstöð 
Bandaríkjahers. Það var byggt árið 1997
og er tæplega 1.700 m2. Húsið er ákaflega
rammbyggt, hefur eins metra þykka 
steypuveggi og stálhurðir sem hannaðar eru
til að standast loftárásir. Lóðin er afgirt og
slökkvistöð í næsta nágrenni. Húsið hentar
því vel sem geymsla fyrir mikilvæg verðmæti, 
hvort sem þau eru stafræn eða áþreifanleg.

Skotheld bygging
Húsnæðið er 292 m2 og hýsti áður banka.
Húsið er steinsteypt á tveimur hæðum og var
byggt árið 1956. Gengið er inn á fyrstu hæð
í afgreiðslu með afgreiðsluborðum. Á fyrstu
hæð eru einnig tvær skrifstofur, baðherbergi og
peningaskápur. Á efri hæð eru sjö skrifstofur af
ýmsum stærðum ásamt baðherbergi. Húsnæðið
hentar vel undir skrifstofur, verslun eða aðra
þjónustu.

Banki

Atlantic Studios er 4.730 m2 kvikmyndaver
í flugskýli sem þjónaði áður Bandaríkjaher.
Kvikmyndaverið er hið stærsta á Íslandi, 
með 2.700 m2 aðalsviði (e. soundstage)
þar sem lofthæð er 9 metrar. Einnig er
þjónustuaðstaða með búningsherbergjum,
skrifstofum og kaffistofu. Kvikmyndin
Reykjavík Whale Watching Massacre var 
meðal annars tekin upp í verinu.

Atlantic Studios

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Þetta er einungis sýnishorn af þeim eignum sem eru til 
sölu eða leigu á svæðinu. Nánari upplýsingar um eignir 
á www.asbru.is/fasteignir.

Ásbrú er spennandi svæði þar sem fyrrum herstöð er 

um breytt í samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs. 

Á Ásbrú er stór háskólagarður, 

spenn andi nám í boði hjá Keili, 

kvik myndaver, heilsuþorp í 

fararbroddi heilsu ferða mennsku, 

tækniþorp þar sem alþjóðlegt 

gagnaver er að rísa og fjöldi 

áhugaverðra sprota fyrirtækja. 

Mikil upp bygg ing er á svæðinu 

og má þar nú meðal annars finna leikskóla, grunnskóla, 

verslun og veitingastað.
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● LISTEFLI Á LJÓSANÓTT  Þetta 
skemmtilega verkefni, sem unnið er 
undir merkjum Energí og trú hjá Kefla-
víkurkirkju, fólst í því að reyna að skapa 
eitthvað nýtt og spennandi með ólík-
um hópum fólks, annars vegar áhuga-
fólki og hins vegar þekktu tónlistarfólki. 
Auglýst var eftir ungu fólki í bæjar-
félaginu sem hefur nú lagt nótt við dag 
við að skapa eitthvað sem aldrei hefur 
verið gert áður. Tónlistarfólkið Valdimar 
Guðmundsson og Þorvaldur Halldórs-
son úr Hljómsveitinni Valdimar, Jana 
María söng- og leikkona, Arnór organ-
isti og fleiri hafa unnið með unga fólk-
inu undir stjórn Sigrúnar Sævarsdóttur 
Griffiths. Frumflutningurinn verður á stóra sviðinu við Ægisgötu laugar-
daginn 3. september kl. 16.

Söng- og leikkonan Jana María er 
ein þeirra sem koma fram undir 
merkjum Listeflis.

● SETNING LJÓSANÆTUR  Fimmtu-
daginn 1. september kl. 10.30 verður Ljósa-
nótt sett í tólfta sinn. Setningin fer fram með 
þeim hætti að öll grunnskólabörn bæjarins 
og elstu árgangar leikskólans, rúmlega 2.000 
börn, koma syngjandi í skrúðgöngum, hver 
hópur frá sínum skóla og hver hópur merkt-
ur sínum lit. Litirnir eru ekki aðeins tilkomn-
ir sem litir skólanna heldur eiga þessir mis-
munandi litir einnig að minna okkur á fjöl-
breytileika mannkyns og að allir eru vinir 
þrátt fyrir ólíkan bakgrunn. Þetta er holl 
áminning í byrjun skóla og þegar börnin 
sleppa rúmlega 2.000 litskrúðugum blöðr-
um í lok dagskrár fagna þau ekki aðeins 
Ljósanótt heldur líka skólabyrjun.

●TÓNLEIKAR UNGA 
FÓLKSINS  FJÖR Í 
FRUMLEIKHÚSINU 
 Í tengslum við Ljósanótt 
hafa í mörg ár verið haldn-
ir sérstakir tónleikar fyrir 
yngri kynslóðina í Frum-
leikhúsinu. Þarna hefur 
gefist tækifæri fyrir nýjar 
hljómsveitir að reyna sig 
og margir af okkar bestu 
tónlistarmönnum stigu 
sín fyrstu spor við þetta 
tækifæri. Menningarhús 
ungs fólks í Reykjanesbæ, 88 húsið, stendur að tónleikunum og að venju 
kemur fjöldi hljómsveita fram, nöfn þeirra má sjá á vefnum ljosanott.is. 
Tónleikarnir eru að sjálfsögðu vímuefnalausir og eru fimmtudagskvöldið 
1. september og hefjast kl. 20.

Nýjar hljómsveitir fá tækifæri til að spreyta sig.

● ÞRUMUGUÐINN ÞÓR ER 
MÆTTUR Í BÆINN  Góður gest-
ur er kominn til Reykjanesbæjar í til-
efni Ljósanætur. Er þar um að ræða 
þrumuguðinn Þór, sem ekið hefur 
vagni sínum um himinhvolfin í ár-
þúsund en hefur nú tyllt sér niður á 
annan topp litla fjallsins í Innri-Njarð-
vík, skammt frá  Víkingaheimum. Fer 
einmitt vel á því að hann hafi valið sér 
þennan stað því erlendir ferðamenn 
spyrja gjarnan hvort hæðin sé e.t.v. 
forn víkingagrafreitur. Listamaðurinn 
Haukur Halldórsson lánaði verkið til 
Reykjanesbæjar og er það úr ryðfríu, 
spegilsléttu stáli sem tekur til sín öll 
litbrigði veðrahvolfanna. Ekki er vitað 
hversu lengi Þór mun staldra við og 
eru landsmenn því hvattir til að heilsa 
upp á hann á meðan tími vinnst til.

Viðburðurinn Klikkaður kær-
leikur verður í Víkingaheimum á 
föstudagskvöldinu 2. september 
og hefst kl. 21.00. Þetta er öðru-
vísi sýning þar sem teflt verð-
ur saman tónlist, leiklist, mynd-
list og hönnun og ekki spurning 
að gestir eiga eftir að njóta uppá-
komunnar. Meðal þeirra sem 
fram koma eru Deep Jimi and the 

Zep Creams, Kvennakór Suður-
nesja, Leikfélag Keflavíkur, lista-
konan Lína Rut og Spiral hönnun. 
Enginn aðgangseyrir verður inn í 
Víkingaheima þetta kvöld en ým-
islegt verður þar samt á seyði og 
allur afrakstur kvöldsins mun 
renna í sjóð sem stofnaður  hefur 
verið til styrktar veikum og fötl-
uðum börnum.

Klikkaður kærleikur
Klæðnaður frá Spiral hönnun verður sýndur í Víkingaheimum á viðburðinum Klikk-
uðum kærleik.

● VÍKINGAHEIMAR 
 Víkingaheimar verða opnir 
Ljósanæturhelgina frá kl. 
12.00-18.00 og tilboð tveir 
fyrir einn. Þar er margt að 
sjá fyrir utan skipið sjálft, Ís-
lending. Við fornleifagröft 
í Höfnum fannst skáli frá 
landnámsöld. Þarna fannst 
brot úr brýni og af járn-
hring, viðarkol, soðsteinar 
og perlur sem sjá má á sýn-
ingunni í Víkingaheimum. 
Ef þú hefur náð 120 cm 
hæð og ert í fylgd með 
fullorðnum máttu stíga um borð í víkingaskipið og upplifa ferð Leifs 
heppna til Vesturheims. Börnunum er boðið að fara í víkingaföt og 
fræðast um siglingatækni og ferðir víkinganna á landnámstímum. Á 
föstudagskvöldinu verður mikið um dýrðir þegar uppákoman „Klikkað-
ur kærleikur“ fer í gang.

● KOMDU Í ORKUVER
IÐ JÖRÐ  Viltu finna stóra og 
litla jarðskjálfta undir fótum þér? 
Stígðu þá á tækið. Viltu snúa hjóli 
og búa til rafmagn, viltu skoða 
pláneturnar, viltu sjá hvernig jarð-
gufuvirkjun lítur út? Sýningin er í 
Jarðvarmavirkjuninni á Reykjanesi 
og hefst á Stóra hvelli og upphafi 
sólkerfisins. Opið alla helgina frá 
kl. 12.30-16.
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BÍLASTÆÐI

Stóra svið við Ægisgötu

Duushús, menningar- og listamiðstöð

Listatorg- Svarta Pakkhúsið

Suðsuðvestur

Keflavíkurtún (fyrir framan Duushús)

Týnd börn og óskilamunir, Hafnargötu 8

Öryggismiðstöðin Hafnargötu 8

Skrúðgarður 

Skessuhellir

Nesvellir

Njarðvíkurvöllur 

Við Ægisgötu, neðan við Hafnargötu

Við Bakkaveg vestan smábátahafnar

Við Vesturbraut, Frumleikhúsið og Vesturberg

Við Sparisjóðinn og bæjarskrifstofur

Heiðarskóli

Hólmgarður

Vatnaveröld - sundmiðstöð

Holtaskóli, íþróttahús

Fjölbrautaskólinn

Á því svæði sem er skyggt verða miklar umferðar-
takmarkanir frá kl. 09:00 til 24:00. Hundar verða
ekki leyfðir á hátíðarsvæði.

Upplýsingasíma Ljósnætur 891 9101.
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Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940 | Opið mán.–fös. kl. 9–18. Laugard. kl. 9–16

ÚT Á GRANDA ÚT Á GRANDA

OPIÐ ALLA 
HELGINA

VIÐ ERU ALLTAF ÓDÝRARI OG NÚ ER 

ALVÖRU ÚTSALA
20 - 65% afsláttur af öllu í 4 daga 

OPNUNARTÍMAR ÚTSÖLUNNAR

FIMMTUDAG 9 - 18
FÖSTUDAG 9 - 19

LAUGARDAG 9 - 17
SUNNUDAG 10 - 16

Tekið er við kvörtunum vegna auglýsingarinnar á netfanginu nöldur@tuð.is eða í 846-2019

ALLAR LAXAFLUGUR - 275 KR.
ALLAR TÚPUR - 350 KR.
KLOFSTÍGVEL - 5.000 KR. 
RAFMAGNSMÓTOR 48 LIBS - 
44.950 KR. NÚ 29.900 KR.
SLÖNGUBÁTAR 320cm OG 
290cm - ÁÐUR 279 ÞÚS. 
NÚ AÐEINS 199 ÞÚS. 
OG MARGT FLEYRA SPENNANDI 
Á VERÐI SEM ÞÚ SÉRÐ HVERGI 
ANNARSTAÐAR

FLUGUSTANGIR - 5.000 KR.
SJÓSTANGIR STUTTAR - 2.900 KR.
ÖNDUNARVÖÐLUR XL-XXL - 9.700 KR. 
ALLAR ÖNDUNARVÖÐLUR 25% - 65 % AFSL.
ALLIR VÖÐLUJAKKAR - 25% AFSL.
FLEST ALLIR SPÚNAR - 275 KR.
ALLAR KASTSTANGIR - 20 - 35 % AFSL.
POLAROID GLERAUGU - 45% AFSL. 
ALLAR SILUNGAFLUGUR - 150 KR.



1. SEPTEMBER 2011  FIMMTUDAGUR8 ● fréttablaðið ● ljósanótt

● BÍLA OG BIFHJÓLA
SÝNING  Bílalest ásamt bif-
hjólum leggur af stað niður 
Hafnargötuna kl. 15 á laugar-
deginum. Lestin endar för sína 
við Duushús og verða ökutæk-
in til sýnis á Keflavíkurtúni. Þátt-
takendur í lestinni eru m.a. frá 
bifhjólaklúbbnum Örnum, Bif-
hjólaklúbbi Suðurnesja, forn-
bílaklúbbi Íslands, Jeppaklúbbn-
um 4X4 og Krúser félagi áhuga-
manna um akstur og bíla.

● TÓNLIST OG SÝNINGAR Í DUUSHÚSUM  Í Duushúsum við 
Smábátahöfnina í Keflavík verða fjórar ólíkar sýningar um Ljósanætur-
helgina auk fjölda tónleika. Í bátasalnum má sjá yfir 100 fiskibátalíkön 

eftir Grím Karlsson, í öðrum er sýning um líf og áhrif Kanans á „Vellinum“ 
í þeim þriðja er listsýningin Dúkka og í þeim fjórða grafíksýningin Óvætt-
ir og aðrar vættir. Þeir sem 
koma fram á tónleikum 
þessa helgi eru m.a. Karla-
kór Keflavíkur, Kvenna-
kór Suðurnesja, Söngsveit 
Suðurnesja, Söngsveitin 
Víkingarnir og Félag harm-
onikkuunnenda á Suður-
nesjum.

● REYKJANESMARAÞON  
Einn af árlegum viðburðum á 
Ljósanótt er Reykjanes-mara-
þon Lífstíls. Keppt er í eftir-
töldum vegalengdum, 3,5 km, 
10 km og 21 km. Tímamæling 
með flögu verður notuð í 10 og 
21 km vegalengdum en ekki í 
skemmtiskokkinu. Rásmark og 
endamark verða við Vatnaveröld 
í Keflavík. Forskráning er á vefn-
um hlaup.is og lýkur henni á 
föstudeginum fyrir hlaupið, þar 
má einnig sjá nánari upplýsing-
ar um hlaupið.

● SKESSAN Í HELLINUM 
BÝÐUR Í LUMMUR  Í tilefni 
Ljósanætur mun Skessan í hell-
inum bjóða börnum í lummur 
á laugardaginn frá kl. 15-17 og  
verður  vinkona hennar, trölla-
stelpan Fjóla, henni til aðstoðar. 
Skessan er í fullri skessustærð og 
situr sofandi í ruggustól í eldhús-
inu. Þetta er sama skessan og er 
í bókunum hennar Herdísar Egilsdóttur, Sigga og skessan í Fjallinu. Gest-
ir geta skoðað hellinn hennar og rúmið hennar og séð hana í eldhúsinu. 
Skessan óskar einnig eftir bréfum og teikningum frá börnum og hægt er 
að vera í sambandi við hana á vefnum skessan.is.

● ÓKEYPIS KJÖTSÚPA 
 Það er víðar en á Dalvík sem 
gestum er boðið í súpu! Fyrir-
tækið Skólamatur hefur í mörg 
ár boðið gestum Ljósanæt-
ur í heita kjötsúpu á tónleik-
unum við stóra sviðið á föstu-
dagskvöldinu. Súpan er að sjálf-
sögðu ókeypis og mun ylja 
gestum í kvöldhúminu.

● WWW.LJOSANOTT.IS 
 Á vefsíðunni ljosanott.is má fá 
allar upplýsingar um hátíðina. 
Bæði má skoða dagskrá í heild 
og einstaka dagskrárliði. Þar 
eru birtar fréttir og skoða má 
myndir sem teknar hafa verið á 
hátíðinni í gegnum tíðina.

· Ef þú gerist áskrifandi og greiðir með VISA 

  kreditkorti færðu allt að 30% afslátt.

· 10% aukaafsláttur í þrjá mánuði.

· 12 vinsælustu fjölvarpsstöðvarnar fylgja 

   frítt með fyrsta mánuðinn.

   Gildir til 3. október.

25 ára afmælisveisla Stöðvar 2 heldur áfram í allan vetur með 
glæsilegri dagskrá þar sem allir finna eitthvað skemmtilegt 
við sitt hæfi: Metnaðarfullt innlent efni, vinsælustu erlendu 
þættina og vandað talsett barnaefni auk meira en 200 
úrvalsmynda á Stöð 2 Bíó í hverjum mánuði. Og í september 
byrjar fjöldi nýrra þátta; ekki síst Spaugstofan og X-Factor 
með Simon Cowell o.fl. o.fl.

Boðgreiðslutilboð 
Já þú færð svo sannarlega meira fyrir 

peningana með áskrift að Stöð 2 því Stöð 2 Extra, 

Stöð 2 Bíó og plúsrásirnar fylgja frítt með - svo nú getur 

þú valið úr um 56 klukkustundum* af frábæru 

sjónvarpsefni á hverjum einasta sólarhring! 

Og Vildartilboð til áskrifenda geta 

sparað meira en greitt er í 
áskrift.
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Þú færð meira

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



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

 Bílar til sölu

Skoda oktavia 1,6L,station árgerð 
2000” beinskiftur,nýskoðaður, fallegur 
og góður bíl ,heilsársdekk ,ekinn 143 
þkm . Verð 550 þúsund staðgreitt. 
Upplýsingar í síma 820 4640.

Honda CRV árg.’00. 2L Ssk. Verð 600 
þús. Uppl. í s. 663 2991.

BMW X5 3.0l beinsk.4X4 m/öllu árg. 
‘02 ek.212þ verð 1.4 milljón 693 2991.

Til sölu Ford Escape 2005, V6. Ný 
skoðaður dekurbíll. Ekinn aðeins 
69000 km. S. 772 7940, 552 4800

Til sölu
Toyota Land Cruiser 200vx Diesel 
nýskráður 31/1/2008. Ek 45000km, 
sk. 2013. Ný dekk 20”felgur, vindhlífar 
á húddi og hurðum. húddmerki, 
krómlistar á hurðum, sóllúga og 
leiðsögukerfi, dráttarbeisli, filmur í 
gluggum, ljóshlífar á framljósum. Ekkert 
áhvílandi verð 11,5 millj. Viðbótar ábyrð 
til 31.01.13 Uppl. í s. 893 0411

Volvo S40, árgerð 2000, 2.0 l. 
Sjálfskiptur. Ekinn 167.000. Álfelgur. 
Verð 690.000. S: 8971565.

Dodge Stratus 2,5 árg ‘99. Ssk, ek. 159 
þús. Gott eintak. Þarfnast lagfæringar. 
Fæst á góðu verði. S: 840 5797

 0-250 þús.

Subaru Legacy 96 árg. ekin 240þ. 
sjálsk.bensín. skoðaður 2011 Mjög gott 
eintak. verð 240þús. uppl. 8601040

 250-499 þús.

Opel Astra 2000 mdl til sölu. 3ja dyra. 
keyrður 117þ. Verð 300þ stgr. s.693 
1692

 500-999 þús.

Frábært eintak. Citroen Berlingo árg 
2004 ekinn aðeins 56 þús. Allur bíllinn 
ný tekinn í gegn. Verð 790þús. S. 695 
0060, bjossi@logl.is

Toyota Corolla ‘02. Ek. 123 þ. Ný sko án 
ath. 3 dyra. Eyðslu lítill, góður skólabíll. 
Tilboð 600 þús. S. 770 5027.

LR Discovery TDV6 G4 Árgerð 8/2007, 
ekinn 61þ.km, ssk, leður o.m.fl.. 
Gullfallegur bíll sem er á staðnum! 
Verð 6.990.000kr. Raðnúmer 131579. 
Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

HYUNDAI Getz gls. Árgerð 2007, ekinn 
aðeins 103 Þ.KM Ný tímareim sjálfskiptur.
SkólaVerðið 1.050.000. Rnr.133969.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

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

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

NYR BENZ JEPPLINGUR ! M-Benz GLK 
4matic 09/2009 árg 2010 ek 34 þ.km 
hlaðinn búnaði bíllinn er á staðnum 
sjón er sögu ríkari verð 7990

Toyota Avensis EXE 11/2003 ek 131 
þ.km sjálfskiptur, leður , lúga ofl fallegur 
bíll er á staðnum , listaverð 1750 nú á 
TILBOÐI 1350 þús

Toyota Yaris Terra (nytt útlit) 06/2006 
ek 86 þ.km góður bíll verð 1090

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SJÓNVARP
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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BUELL Firebolt xb12r. Árgerð 2006 
TILBOÐ 1.150þ stgr. lán 600þ 
Rnr.153541.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB D/C, SR 
3.0 LÍTRA VÉL, Árgerð 2007. Ekinn 127 
Þ.KM Verð kr. 3.290.000

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX 33” 
Árgerð 2007. Ekinn 68 Þ.KM Verð kr. 
6.990.000

MMC PAJERO DID GLX Árgerð 2006. 
Ekinn 97 Þ.KM Verð kr. 3.950.000

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX DÍSEL 
Árgerð 2008. Ekinn 56 Þ.KM Verð kr. 
7.650.000

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX 
Árgerð 2003. Ekinn 140 Þ.KM Verð kr. 
3.790.000

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

FLEETWOOD Americana Cheyenne 10 
fet, Árg 2008, Fortjald, sólarsella, TV 
loftnet og tengingar, Eitt með öllu og 
mjög flott hús, Tilboð aðeins 1950þús.
kr, Rnr.116608, Er í salnum hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

EÐALEINTAK !!!
LEXUS IS 200 árg. 2000, ekinn aðeins 
111.þ km, sjálfskiptur, 17”álfelgur,Verð 
1.290.000. Rnr.243572.Til sýnis og sölu 
hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

 Bílar óskast

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

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Reiðhjól

Kría Hjól
Alhliða hjólaviðgerðir - Sérsmíðum hjól 
-Gerum upp hjól. Fagþjónusta á góðu 
verði Kría Hjól - Hólmaslóð 2 s.534 
9164. kriacycles.com

 Kerrur

Góð kerra til sölu. Mál. Lengt 3.30 
breidd 1.30 Aðeins 180 þús. Uppl. Í 
síma 662 6009

 Vespur

TILBOÐ Í NOKKRA DAGA !
Flottar stórar 50cc bensín vespur í 
rauðu og svörtu á 12” og 13” dekkjum. 
Box aftan á og þjófavörn fylgja frítt 
með. VERÐ NÚNA: 195.000. Þú sparar 
79.000. Eigum ennþá til nokkrar af 
okkar vinsælu þjófavörnum fyrir heimili 
og lítil fyrirtæki. City Runner S: 567 
1040 Laugarvegur 168

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 14 til 17 mánudaga 
til föstudaga.

 

 Hjólbarðar

Bílalyftur- Dekkjavélar
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T og 
4,2T, Vorum að fá nýja sendingu af 
bílalyftum aðeins 2 st óseld eintök 
eftir á lager. höfum einnig dekkjavélar 
á lager. O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

 Varahlutir

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

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

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Golf 
‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, Pajero ‘92-
00 Accent ‘98. Grand vitara XL7 ‘03. 
Benz ‘88-’05, Landrover Discovery ‘98. 
Fiat Stilo ‘04 Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 
09-18 og lau. 10-14.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

Varahlutir í primera ‘98. Baleno Wagon 
‘97. MMC Space Wagon ‘97, Kia Sephia 
‘99, Yaris ‘00, Corolla ‘94 ,’98, Escord 
‘98. Accent ‘95 & ‘97 & ‘98. Impreza ‘97 
& ‘99. Legacy ‘96. Almera ‘98. Carina 
‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99, Elantra Wagon 
‘97 og ‘99 Civic ‘99. Golf ‘95, Sunny ‘94. 
Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. 
Opel Vectra ‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla 
til niðurrifs.  sími 661 5270.

 Vinnuvélar

LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! 
RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG 
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 
EINNIG DIESEL VATNSDÆLUR MEÐ 
72m3/klst AFKSÖTUM. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

 Bílaleiga

9 manna hópferðabíll til leigu. 
Bílaleigan Jökull s: 571 2240.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Bókhald

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

 Málarar

Vanir Málarar, múrarar og flísarar 
geta bætt við sig verkefnum. Fagleg 
vinnubrögð og sanngjarnt verð. Uppl. 
s. 774 5775.

 Búslóðaflutningar

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

 Tölvur

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

 Nudd

PERFECT MASSAGE WITH TWO OR 
FOUR HANDS!!!! 659 62 69

Magic Hands, whole body massage. 
S. 849 5247.

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

THE NEW!
Whole Body Massage in Reykjavik. Any 
Time 696 4713

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

 Spádómar

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

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

 Rafvirkjun

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Tilboð eða tímavinna Löggiltur 
rafverktaki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi 
ehf.

KEYPT
& SELT

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.isAlla fimmtudaga

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

Fjarstýrð flugmódel 
í úrvali.

Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 

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

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

info@husavidgerdir.is - www.husavidgerdir.is
info@hagaedi.is - www.hagaedi.is

Gabriel 

TOYOTA ÞJÓNUSTA

Upplýsingar gefur 
Kristinn í síma 
899-7663 eða 
tjalda@simnet.is

Lok á heita potta kr. 79.900,

Áklæði úr sterkum pvc dúk til í 3 litum.

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf

viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540/697 4540
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Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

( við Austurvöll ),
 Verið velkomin

Vinnuskúr/kofi æskileg stærð 10-15 
fm, má þarfnast lagfæringar. Einnig 
mótatimbur. Uppl. 898 7883

 Til sölu

Heimilisþjófavörn
Þjófavörn fyrir heimahús, hringir í 3 
símanúmer. Örfá stk eftir.

 Eigum nokkur stk. Viðgerðarmaður 
setur þær í fyrir þig. Tilboð núna með 
birgðir endast. 18.900 krónur. City 
Runner S: 567 1040 Laugarvegur 168

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 14 til 17 mánudaga til 
föstudaga.

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

MA. Sláttuorf sem nýtt. Fatastandur 
gamaldags renndur. Málmleitartæki 
lítið notað. Hlerunarbúnaður. Málverk. 
Ýmislegt fleiri. Uppl. í s. 898 7739

64 búningsskápar úr íþróttahúsi til sölu. 
Upplýsingar í síma 8615718

Ísskápar á 20 - 30 þ. Þvottavélar á 20 - 30 
þ. Þurrkarar á 20 - 30 þ. Uppþvottavélar 
á 20 þ. Borðuppþvottavél á 25 þ. Video 
á 5 þ. S. 896 8568

 Sjónvarp

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

 Verslun

Dúndur útsala á fatnaði. Jakki 6.000 
kr. Topreiter Ögurhvarf 2, Kópavogi. S. 
565 5151.

Haustvörurnar streymainn. Full búð af 
nýjum vörum. Verslunin Emilía Bláu 
húsin Faxafeni s: 588-9925 emilia.is

LOKAÚTKALL!
50% - 70% afsláttur 20% aukaafsláttur 
Af útsöluvörum Mussa verð m/ afsl: 
2.796 kr Taska verð m/ afsl: 2.240 kr 
Súpersól Hólmaseli 2 587 0077 / 567 
2077 Erum á facebook

 Fyrirtæki

www.hobbystore.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Gott nudd - 105 Rvk
Bíð upp á gott slökunar og heil nudd. 
Afslappandi og gott umhverfi. Kem 
einnig í heimahús. Einnig opið á 
kvöldin. Good massage S. 894 4817.

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

Heilsunudd. Thailenskt heilsunudd. 
Joom nuddari Heilsustöðin Rósin 
Bolholti 4. Pantanir sími 892 3899.

NUDD - DEKUR - 
ÍÞRÓTTANUDD

Íþróttanudd, Gigtarnudd (krepptir 
fingur), Svæðanudd, Dekur f. pör, 
vini og hópa, skrúbb, pottur, nudd og 
máltíð. Góð tilboð. JB Heilsulind. S. 
823 8280.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

 Námskeið

Fyrsta önnin í námi í Höfuðbeina- 
og spjaldhryggjarmeðferð hefst 03. 
september 2011. Kennt um helgar. 
Upplýsingar hjá Erlu Ólafsdóttur 
sjúkraþjálfara s. 8630610 erla@
upledger.is www.upledger.is

HEIMILIÐ

 Dýrahald

DVERGSCHNAUZER
Eigum tvo yndislega rakka eftir úr gotinu. 
Tilbúin til afhendingar með ættbók frá 
HRFÍ. Frábærir fjölskylduhundar sem 
fara ekkert úr hárum. Uppl. í s: 695 
7808

2 gullfallegir smá hunda blanda til sölu. 
Óska eftir góðu heimili. S 848 9887

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Þverá í Borgarfirði
Sjóbirtingsveiði í neðri hluta Þverár. 
Eingöngu fluguveiði frá 14. sept. - 30. 
sept. Uppl. í síma 848 2304.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

2ja herb. 86 fm. við Hverfisgötu. Leigist 
með húsgögnum og öllum búnaði. 
Leigutími 10. sept. út skólaárið 2012 
Glæsileg íbúð uppl. s. 89333985/
addiat@simnet.is

Til leigu gott æfingarhúsnæði fyrir 
hljómsveit, laust nú þegar. S. 894 3755.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Til leigu 60 fm 2 herbergja íbúð í 
Orrahólum. Laus strax. Uppl. í s. 896 
0800

Til leigu 3 herb íbúð í Vesturbæ Rvk. Frá 
og með 1. sept S. 892 3207

Til leigu stór 4 herb íbúð í Vesturbæ 
Rvk. Frá og með 1. sept. S. 892 3207

Herbergi til leigu í Stórholti, Rvk. Uppl 
í s. 895 8698

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Stutt í 
Iðnskólann og bónus S. 892 5309.

42 fm studíóíbúð til leigu í hverfi 110. 
Laus strax. Upplýsinar í síma 8615718.

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 
1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 

þvottavél. 824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

 Húsnæði óskast

Vantar 2ja herbergja íbúð til leigu 
helst miðsvæðis. Skilvísar greiðslur 
Upplýsingar í síma 8665788

 Húsnæði til sölu

Til sölu 3 herb. íbúð, lítil. Með litlum 
bílskúr. Staðsett í Rimahverfi. Óska eftir 
2 herb. íbúð. S: 898 7739

 Geymsluhúsnæði

Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, 
hjolhýsi, fellihýsi, tjaldvagna og 
fl. Upphitað húsnæði, Sanngjarnt 
leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og 893 
5574 og á www.husbilageymslan.net

Ferðavagnageymsla í Borgarf. f. tjaldv. 
fellih. hjólh. bátar o.fl. upphitað, gott 
verð S: 612 6130 email: solbakki.311@
gmail.com

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

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

Vetrargeymsla á farartækjum og 
eftirvögnum í upphituðu húsnæði með 
sólarhrings öryggis- og brunakerfisvakt. 
Upl. 868 9087 og husbilageymsla@
gmail.com (einnig á Facebook: 
Húsbílageymsla)

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

HÚSVAGNAGEYMSLA
UPPHITAÐ, þurrt, hreint og lyktarlaust. 
Verð og myndir á Facebook: 
Húsvagnageymslan Eyrarbakka S: 564-
6501

 Gisting

Gisting á Akureyri. Yndisleg fullbúin 
íbúð. 5 mín. gangur í miðbæ og 
sundlaug. S. 770 5018. Bókið fyrir 
veturinn núna.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Söluturn með grill, ís og videoleigu 
óskar eftir ábyrgri manneskju með 
reynslu, til framtíðarstarfa. Aðeins 20 
ára og eldri kom til greina. Upp. sendist 
á: salagrill@salagrill.is

Lagermaður óskast
til starfa hjá traustri 

varahlutaverslun. Þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir sendi umsóknir 
á thjonusta@365.is merkt 

„lagermaður”

Hekla auglýsir 
eftir verkstjóra á 

þjónustuverkstæði í 
Reykjanesbæ.

Áhugasamir sendi umsókn á 
netfang: mh@hekla.is

115 Security óskar eftir öflugu starfsfólki í 
næturvinnu í verslunum. Helstu störf eru 
öryggisgæsla, verslunarstörf og áfyllingar. 
Skilyrði: góð þjónustulund, hreint 
sakavottorð og góð Íslensku kunnátta. 
Lágmarksaldur 20 ár. 115 Security. 
Askalind 2, 201 Kópavogur. Umsóknir 
aðeins á staðnum. www.115.is

115 Security óskar eftir öflugu starfsfólki 
í ræstingar. Skilyrði: góð þjónustulund, 
hreint sakavottorð og góð Íslensku 
kunnátta. Lágmarksaldur 20 ár. 115 
Security. Askalind 2, 201 Kópavogur. 
Umsóknir aðeins á staðnum. www.115.is

Nonnabiti
Starfsmaður óskast í Reykjavík 
og kópavog. Reyklaus og þarf 

að geta unnið undir álagi. Ekki 
yngra en 20 ára.

Upplýsingar í s. 899 1670

Starfsfólk óskast á Hótel 
Lunda

í Vík í Mýrdal tímabundið. Starfslýsing: 
Aðallega þjónastarf en það má búast 
við ýmislegum verkefnum sem finnast 
við störf á hóteli. Endilega hafið 
samband ef áhugi sé fyrir hendi Hótel 
Lundi 870 Vík Sími: 4871212 netfang: 
hotellundi@islandia.is

Centerhotels óska eftir starfsfólki 
á hótel í miðborginni . Um er að 
ræða umsjón með morgunverði, þrif 
á herbergjum og vinnu í þvottahúsi. 
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf 
sem allra fyrst. Vinsamlega sendið 
umsóknir á job@centerhotels.com

CenterHotels /Miðbæjarhótel ehf óska 
eftir duglegu áreiðanlegu og stundvísu 
fólki í störf herbergjaþernu, aðstoð 
með morgunverðar og þvottahúss.
Umsóknir sendist á job@centerhotels.
com

Beitningamenn vantar á 350 tonna bát 
sem rær frá Vestfjörðum. Uppl. í síma 
861 7655. Potrzebni sa pracownicy na 
beite na Vestfjordach. Wiadomosc pod 
nr. 861 7655.

Laus staða á 
Hressingarskálanum,
 yfirmatreiðslumaður

Vel launað framtíðarstarf á lifandi 
skemmtilegum vinnustað. Við leitum 
af yfirmatreiðslumanni sem þarf að 
vera skipulagður,hugmyndaríkur, 
skemmtilegur, sjá um starfsmannahald 
í eldhúsi, innkaup og fl. Vinsamlegast 
sendið cv á valdi@hresso.is

Draumastarfið !
Ertu 25 ára og eldri, langar að ferðast 
meira og skapa meiri tekjur? Kynning 
fyrir áhugasama á þiðjudaginn 6. Sept. 
kl. 20:00. Skráðu þig með nafni og 
síma á netfangið frelsi@hive.is

Smiðir - járnamenn óskast til starfa í 
Suður Noregi. Uppl. í s. 0047 96677974. 
eftir kl. 14:00 á daginn

Starfsfólk vantar í eldhús og uppvask 
á bar í grennd við miðbæinn. Uppl. í 
s. 896 7776

Sjómenn óskast á 11 tonna línubát hjá 
Sólrún ehf Árskógssandi. Upplýsingar 
gefur Inga í síma 8612846 og4661098.

SKALLI Ögurhvarfi leitar eftir 
manneskju í fullt starf. Skilyrði: 
18+, íslenskumælandi, hafa góða 
þjónustulund, snyrtimennska. Tekið við 
umsóknum á staðnum.

 Atvinna óskast

Karlmaður í hraustum líkama sækist 
eftir því að komast á sjóinn. S: 554-
5611

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 5050
Opið allan sólarhringin.

Fasteignir

Atvinna
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ÓDÝRT FYRIR ALLA! 

Allt er þegar

er

Kauptu ÞRJÁR EINS vörur og fáðu þá þriðju á HÁLFVIRÐI
Tilboðið gildir á öllum vörum nema á gosi og sælgætisbar

Tilboðið gildir:
Frá föstudeginum 2. september

til og með laugardeginum 24. september

ÞRENNT
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BAKÞANKAR 
Ragnheiðar 

Tryggva-
dóttur
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krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. gljáhúð, 6. 999, 8. fæða, 9. þunnur 
vökvi, 11. frá, 12. dútl, 14. bæ, 16. 
hvað, 17. kvenkyns hundur, 18. eyrir, 
20. gjaldmiðill, 21. faðmlag.

LÓÐRÉTT
1. kvenflík, 3. samtök, 4. sígild list, 5. 
kóf, 7. græn baun, 10. erfiði, 13. sæti, 
15. skrifa, 16. merki, 19. óreiða.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lakk, 6. im, 8. ala, 9. lap, 
11. af, 12. stúss, 14. bless, 16. ha, 17. 
tík, 18. aur, 20. kr, 21. knús. 

LÓÐRÉTT: 1. pils, 3. aa, 4. klassík, 5. 
kaf, 7. matbaun, 10. púl, 13. set, 15. 
skrá, 16. hak, 19. rú. 

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

... þetta er full-
þroskað, með 

eikarkeimi sem 
á hógværan hátt 
leyfir manni að 

njóta bragðsins í 
nokkrum lögum. 

Vínekran

Smökkun

Af hverju 
þurfum 

við að taka 
vítamín?

Af því þau 
gera þér gott.

Þau hjálpa þér 
að vaxa og 

dafna.
Alveg 

eins og 
pabbi 
þinn.

Láttu mig 
hafa tvær 

pillur.

Segðu mér nú Jói. 
Hverju ert þú eigin-

lega að leita að í 
sambandi?

Tja... ein-
hverju svona!

... og kannski 
einhverjum 
smá húmor 

með!

Næst þegar þú ferð 
að ná þér í tónlist, 

passaðu þig að 
lögin séu ekki merkt 

„explicit“.

Ég skal 
reyna að 

muna 
það.

Skrap Skrap
Skrap

„SUMARIÐ kom aldrei og nú er komið 
haust, það er ekki búandi á þessu grjót-
kalda skeri,“ heyri ég nöldrað í kringum 
mig. Ég get orðið móðguð yfir þessu tuði 
og þreytt á staglinu um að allt sé ómögu-
legt á Íslandi, ekki bara veðrið. En stund-
um tek ég sjálf undir nöldrið af fullum 
móð, þegar þannig liggur á mér. Enda var 
nú óvenju kalt í sumar!

ÞANN 17. júní var ég til dæmis í 3 stiga 
hita, lemjandi slagveðri og svartaþoku 

norðan heiða. Ég hafði bara aldrei 
vitað annað eins. Ísköld rigningin 
lamdi kinnarnar og rann niður um 
hálsmál svo á mér var ekki þurr 
þráður. Ég var í útivinnu nokkra 
daga við verk sem ekki mátti slá 
á frest. Verkið var erfitt og hefði 

svo sem verið það þótt sólin hefði 
skinið en rigningin og kuldinn 

gerðu það nánast ógerlegt. 
Dag eftir dag var strit-
að í úrhellinu fram á 
kvöld og ekkert dregið 
af. Sem betur fer var 
ég ekki ein um verkið 
og sjálfsagt má deila 
um hversu mikið gagn 

ég gerði. Snöktandi sá ég 
ekki fyrir mér að verkinu 

myndi nokkurn tímann 

ljúka í þessari endemis ótíð, hvað þá að 
sólin myndi nokkurn tímann skína á ný.

MÁNUÐI síðar var ég þó aftur stödd á 
sama stað, í 20 stiga hita og heiðskíru. 
Verkinu var lokið og það tókst svona 
dæmalaust vel. Þessa sólskinsdaga hristi 
ég því hausinn yfir því hvernig ég hafði 
látið nokkrum vikum fyrr, snöktandi yfir 
nokkrum regndropum. Sumarið lék við 
hvern sinn fingur og ég sá ekki fyrir mér 
að því myndi nokkurn tímann ljúka. Sem 
betur fer er alltaf dýpra á óveðursdögun-
um í skúffum minninganna og þegar ég 
rifja upp aftur í tímann finnst mér alltaf 
hafa verið ágætis veður. Eða hvað?

SÓLSKINSDAGARNIR urðu ekki margir 
þetta sumarið og í morgun sá ég að haust-
ið hafði læðst aftan að mér. Ég átti alls 
ekki von á því strax! „Það er ekki búandi 
á þessu grjótkalda skeri,“ tautaði ég og 
vafði treflinum upp fyrir nef. Ég fann 
rigninguna smeygja sér niður um háls-
málið og í huganum bjó ég til langan lista 
yfir allt sem er ómögulegt á Íslandi, ekki 
bara veðrið.

ÞAÐ lá ekki vel á mér ég viðurkenni það. 
Enda gerir það ekkert til. Það kemur sól 
upp úr þessari skúffu seinna, þegar ég 
rifja upp.

Sólskin í skúffunum
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menning@frettabladid.is

Sýningaopnanir á teikningum eftir 
Erró og grafíkverkum eftir Christi-
an Ludwig Attersee, sem Danielle 
Kvaran stýrir, marka upphaf á 
starfsári Listasafns Reykjavíkur. 
Báðar hefjast sýningarnar laugar-
daginn 3. september klukkan 16.

Á sýningu Errós verða sýndar 
um 200 teikningar eftir listamann-
inn, en hann hefur verið einna 
minnst þekktur fyrir þá grein. 
Verkin vann Erró frá árinu 1944 
fram til dagsins í dag og beitti fjöl-
breyttri tækni og aðferðum við 
gerð þeirra.  

Við opnun sýningarinnar, sem 
stendur yfir til ágústloka á næsta 
ári, mun Erró afhenda verðlaunafé 
úr sjóði sem kenndur er við móður-
systur hans, Guðmundu S. Kristins-
dóttur frá Miðengi. Verðlaunin eru 
veitt myndlistarkonum sem þykja 
hafa skarað fram úr í list sinni og 
er þetta í tólfta sinn sem úthlutun 
fer fram.

Nýverið var listasafninu fært að 
gjöf safn grafíkverka frá austur-
ríska listamanninum Christian 
Ludwig Attersee. Hann hefur skip-
að sér í fremstu raðir listamanna í 

Austurríki, en gjöfin samanstend-
ur af 63 verkum sem unnin voru 
á árunum 1970 til 2010. Listamað-
urinn verður viðstaddur opnunina, 
sem stendur yfir til 6. nóvember.

Erró og Attersea í Listasafninu

TEIKNINGAR Erró hefur verið einna minnst þekktur fyrir teikningar sínar í gegnum 
tíðina, en um 200 slíkar verða til sýnis á Listasafni Reykjavíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Einn dagur - kilja
David Nicholls

Íslenskur fuglavísir - nýr
Jóhann Óli Hilmarsson

Stóra Disney köku- og 
brauðbókin - Walt Disney

Indjáninn - kilja
Jón Gnarr

Frelsarinn - kilja
Jo Nesbø

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

24.08.11 - 30.08.11

Ég man þig - kilja
Yrsa Sigurðardóttir

Sjálfstætt fólk
Halldór Laxness

Ensk íslensk orðabók - gul
Orðabókaútgáfan

Hægur dauði - kilja
Lene Kaaberbol/Agnete Friis

Fallið er hátt - kilja
Anna Grue

Leikritið The Island er 
hugar fóstur fjögurra 
íslenskra og kanadískra 
listamanna. Mörkin milli 
einstaklinga eru skoðuð í 
verkinu sem er ekki hefð-
bundið leikrit.

„Hugmyndin að sameiginlegu verki 
íslenskra og vestur-íslenskra lista-
manna kviknaði árið 2001, en í 
fyrra fór að komast mynd á þetta. 
Í september í fyrra tókum við góða 
vinnutörn saman og svo í Winni-
peg síðastliðið vor,“ segir Freya 
Olafson einn aðstandenda leiksýn-
ingarinnar The Island sem verður 
frumsýnd 3. september á leiklist-
arhátíðinni Lókal. Freyja vann sýn-
inguna ásamt þeim Arne McPher-
son, Ingibjörgu Magnadóttur og 
Friðgeiri Einarssyni. „Upphaflega 
unnum við með hugmyndina um ein-
angrun. Okkur fannst það eðlilegur 
útgangspunktur listamanna  annars 
vegar frá eyju eins og Ísland er og 
hins vegar afskekktu svæði eins og 
Manitoba-fylki í Kanada þar sem 
tekur 28 tíma að aka í næstu stór-
borg. Einangrun var sem sagt upp-
hafspunkturinn en svo fórum við 

að velta einmanaleika meira fyrir 
okkur og í framhaldinu löngun fólks 
til að tengjast og deila tíma saman,“ 
segir Freya. 

Hún segir verkið ekki hefðbundið 
frásagnarleikhús. „Við erum öll úr 
sitthvorri áttinni, ég kem úr dans-
inum, Ingibjörg úr myndlistinni og 
Arne og Friðgeir eiga rætur í leik-
listinni. Verkið endurspeglar það 
vonandi.“

Auk þeirra fjögurra sem flytja 
verkið standa þau Hugh Conacher 
ljósahönnuður, Guðmundur Vignir 
Karlsson og Margrét Bjarnadóttir 
að sýningunni.

The Island er hluti af þátttöku 
listahátíðar Now/Núna í Lókal. „Við 
höfum starfrækt Now um nokkurra 
ára skeið en á þeirri hátíð er íslensk-

um og kanadískum listamönnum 
stefnt saman. Því er gaman að koma 
hingað núna og taka þátt í hátíð hér,“ 
segir Freya sem er eins og aðrir 
aðstandendur Now af íslenskum 
ættum.

„Forfeður móður minnar fluttu 
til Kanada 1875 en forfeður föður 
míns um 1880. Foreldrar mínir end-
urvöktu svo tengslin við Ísland með 
því að skíra okkur systkinin íslensk-
um nöfnum,“ segir Freya sem hefur 
oft sótt Ísland heim. „Ég hef bæði 
komið hingað sem ferðamaður og 
svo til að sinna listinni, það er mjög 
gaman.“

The Island verður sýnd á laugar-
dag og sunnudag í Gamla bíói en í 
Kanada næsta vor í tengslum við 
Now-listahátíðina. sigridur@frettabladid.is

Einangrun og einmanaleiki 
á íslensk-kanadískri eyju 

Frá árinu 2006 hefur listahátíðin Núna (Now) staðið að árlegri dagskrá þar 
sem stefnt er saman íslenskum og kanadískum listamönnum, tónlistar-
mönnum, kvikmyndagerðarmönnum, dönsurum, myndlistarmönnum og 
leiklistarfólki í Manitoba í Kanada. Meðal þeirra íslensku listamanna sem 
komið hafa fram á þessari hátíð má nefna Lay Low, Megas, Ragnar Kjartans-
son, Mugison, FM Belfast, Erling TV Klingenberg og ýmsa fleiri. Í tilefni af 
fimm ára afmæli hátíðarinnar stendur Núna (Now) að hátíðinni Now (Núna) 
í Reykjavík og á Hofsósi samhliða leiklistarhátíðinni LÓKAL. Leiksýningin The 
Island er aðeins einn af fjölmörgum liðum hátíðarinnar. Dagskrá hátíðarinnar 
og frekari upplýsingar er að finna á heimasíðunni www.nunanow.com.

MÓT ÍSLENSKRA OG KANADÍSKRA LISTAMANNA

EYJAN Verkið The Island verður sýnt í Gamla bíói og þar voru aðstandendur á æfingu í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STÓRSVEIT SAMÚELS JÓNS SAMÚELSSONAR  kemur fram í kvöld á Faktorý. Tón-
leikarnir eru hluti af Djasshátíð Reykjavíkur. Hljómsveitin, sem dansar á fínni línu fönks og afróbíts, 
hefur leikinn klukkan níu.

Fyrsti fyrirlestur í fyrirlestraröð 
um íslenska byggingarlist verður 
haldinn í Norræna húsinu í kvöld. 
Til umfjöllunar í kvöld er Sund-
laugin á Hofsósi. 

Sigríður Sigþórsdóttir hjá Bas-
alt arkitektum hannaði sund-
laugina sem hlaut bæði stein-
steypuverðlaun Íslands 2011 

og Menningarverðlaun DV. 
Það eru þær Katrín Ragnars 
og Guja Dögg Hauksdóttir sem 
hafa umsjón með fyrirlestrinum 
sem hefst klukkan átta. Næstu 
umfjöllunarefni eru vistvæn 
hönnun Hennings Larsen arki-
tekts 6. október og hið nýgerða 
tónlistarhús Harpa 17. nóvember. 

Rætt um Hofsóslaug
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Gjörningar, myndlist og tónleikar 
eru meðal þess sem boðið verður 
upp á á sýningu S.L.Á.T.U.R. 
(Samtök listrænt ágengra tón-
smiða umhverfis Reykjavík) í 
galleríinu Suðsuðvestur í Kefla-
vík á Ljósanótt annað kvöld. 

Á sýningunni verða ný verk 
eftir Pál Ivan Pálsson, Jesper 
Pedersen, Þráin Hjálmarsson, 
Magnús Jensson, Hallvarð 
Ásgeirsson Herzog, Þorkel Atla-
son, Guðmund Stein Gunnarsson 
og Áka Ásgeirsson.  

Sýningin verður opnuð með 
gjörningi á morgun klukkan 18. Á 
laugardag verða tónleikar klukk-
an 15 en sama dag stendur yfir 
myndlistarsýning frá klukkan 
11-18 og frá 12-16 á sunnudag. 

S.L.Á.T.U.R. 
tíðin hafin  

Fimm vegleg tónleikaverkefni 
eru á dagskrá Söngsveitarinnar 
Fílharmóníu, sem hefur sitt 52. 
starfsár í vetur. 

Fyrstu tónleikar starfsársins 
verða í Norðurljósasal Hörpu 
30. október þar sem flutt verð-
ur Jazzmessa eftir litháíska 
tónskáldið Vytautas Miškinis. 
Verkið var frumflutt á alþjóð-
legu kóraráðstefnunni í Kaup-
mannahöfn 2008. Síðan þá hefur 
það verið flutt víða um heim 
og hljómar nú í fyrsta skipti á 
Íslandi. 

Einnig tekur kórinn þátt í 
flutningi Hringadróttinssinfóní-

unnar eftir Howard Shore ásamt 
Sinfóníuhljómsveit Íslands. 
Shore fékk tvenn Óskarsverð-
laun fyrir kvikmyndatónlistina 
og hefur útbúið sérstaka tón-
leikaútgáfu verksins við miklar 
vinsældir. 

Hátíðartónleikar helgaðir ald-
arminningu stofnanda söngsveit-
arinnar, dr. Róberts Abrahams 
Ottóssonar, verða í Langholts-
kirkju og Skálholtsdómkirkju í 
apríl. Þá verður frumflutt verk 
eftir Hildigunni Rúnarsdótt-
ur tónskáld, sem hún semur af 
þessu tilefni fyrir Fílharmóníu.  

Söngsveitin lýkur starfsárinu 

á tónleikum Sinfóníuhljómsveit-
arinnar á Listahátíð í maí, en 
þar verður Fílharmónían í hlut-
verki Kapúlet-ættarinnar þegar 
sinfónían Rómeó og Júlía eftir 
Berlioz verður flutt undir stjórn 
Ilans Volkov, nýs aðalstjórnanda 
Sinfóníunnar.

Magnús Ragnarsson er söng-
stjóri sveitarinnar, sem nýtur 
einnig liðsinnis Guðríðar St. 
Sigurðardóttur píanóleikara og 
Margrétar Sigurðardóttur radd-
þjálfara. Raddpróf fyrir nýja 
félaga verða í Melaskóla við 
Hagatorg sunnudaginn 4. sept-
ember klukkan 14.

Fílharmónía kunngjörir vetrardagskrána

Helga Gvuðrún Friðriksdóttir, 
höfundur ritgerðarinnar Frida 
Kahlo. Móðir án barna, heldur 
erindi um ævi og verk Fridu 

Kahlo í Gerðu-
bergi á laugar-
dag. Erindið 
er flutt í til-
efni af sýning-
unni Samsekt: 
Diego Rivera 
og Frida Kahlo 
í Gerðubergi. 
Helga Gvuðrún 
nam spænsku 

við Universidad de Autónoma í 
Madrid og lauk BA-gráðu árið 
2006 frá Háskóla Íslands. 

Í erindi sínu stiklar Helga 
Gvuðrún á stóru um um líf Fridu 
og átök í einkalífi hennar, auk 
þess að ræða uppruna listaferils 
Fridu og velta upp hvaðan tján-
ingarþörf listakonunnar kom. 

Að erindi loknu verður Hólm-
fríður Ólafsdóttir sýningarstjóri 
með leiðsögn um sýninguna, en 
þar má sjá ljósmyndir þar sem 
reynt er að fanga ástríðufull 
augnablik sambands þeirra Fridu 
Kahlo og Diegos Rivera. 

Erindi Helgu Gvuðrúnar hefst 
klukkan 14. Þetta er síðasta sýn-
ingarhelgi. 

Rætt um 
ævi Fridu 

FRIDA KAHLO

SÖNGSVEITIN FÍLHARMÓNÍA Fyrstu tónleikar vetrarins verða haldnir í lok október í Hörpu.

S.L.Á.T.U.R.  Áki Ásgeirsson einn for-
kólfa hópsins S.L.Á.T.U.R. tekur þátt í 
Ljósanótt ásamt félögum sínum.

PIPA
R

\
TBW

A
 SÍA

Vala og Berglind í Ólátagarði

Ólátagarður 
er ný hönnunarverslun 

með barna- og barnatengda vöru

Við erum með til sölu tilbúna og hálfkláraða 
vöru ásamt vinnustofu fyrir viðskiptavini 
og leikaðstöðu fyrir börn.

Verslunin verður opnuð í dag að Snorrabraut 56.
Kíkið við í skapandi heim Ólátagarðs, 
skoðið úrvalið og vinnustofuna.

Hlökkum til að sjá ykkur!

Snorrabraut 56 / 511 3060 / olatagardur.is

OPNUM Í DAG, 
SNORRABRAUT 56
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 01. september 2011 

➜ Leiklist
18.00 Lókal - alþjóðleg leiklistarhá-
tíð í Reykjavík hefst með opnunarhófi í 
Tjarnarbíói. Hátíðin stendur yfir dagana 
1. - 4. september. Nánari upplýsingar 
má finna á www.lokal.is.
20.00 Leikverkið School of Trans-
formation sýnt í Tjarnarbíói. Sýningin 
er hluti af leiklistarhátíðinni Lókal og 
samvinnuverkefni netleikhússins Her-
bergi 408 og norska leikhópsins Mobile 
Homes. Miðaverð er kr. 3.200 en 
hátíðarpassi kostar kr. 15.000.

➜ Opnanir
17.00 Sýningin Brosir þangað sólin 
inn opnuð í Kirsuberjatrénu, Vestur-
götu 4. Þar verða sýnd verk eftir ein-
staklinga með þroskafrávik sem starfa 
hjá Örva. Allir velkomnir.
18.00 Sýningin Dúkka opnuð í sýn-
ingarsal Listasafns Reykjanesbæjar í 
Duushúsum. Allir velkomnir.

➜ Íþróttir

17.00 U21 landslið karla í fótbolta 
keppir gegn Belgíu í undankeppni EM 
2013 á Vodafonevellinum, Hlíðarenda. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000.

➜ Heimildamyndir
17.00 Konfúsíusarstofnunin Norður-
ljós sýnir kínversku heimildarmyndina 
Hinsti flutningurinn úr heimildar-
myndaröðinni China Screen í stofu 101 
í Odda, Háskóla Íslands. Aðgangur er 
ókeypis.

➜ Uppistand
21.00 Inn-
rásarvíking-
arnir Beggi 
blindi, Rökkvi 
Vésteins og 
Elva Dögg 
Gunnarsdóttir 
með uppistand 
í Salthúsinu 
í Grindavík. 
Aðgangseyrir er 
kr. 1.500.

➜ Tónlist
21.00 Lím Drím Tím syngjandi 
plötusnúðar koma fram í fyrsta sinn á 
Faktorý. Allir velkomnir.
21.00 Breakbeat.is kvöld á Prikinu 
þar sem Fróði, Hypno og Suspect B 
þeyta skífum. Aðgangur er ókeypis.
21.00 Plötusnúðarnir Karíus & Baktus 
þeyta skífum á Kaffibarnum. Allir 
velkomnir. 

➜ Tónlistarhátíð
18.00 Samúel Jón Samúelsson Big 
Band með tónleika á Faktorý. Dj Lucky 
þeytir skífum. Tónleikarnir eru hluti af 
Jazzhátíð Reykjavíkur. Aðgangseyrir er 
kr. 2.000.

➜ Myndlist
11.00 Ragnhildur Jóhanns, mynd-
listarkona, sýnir ný verk í bland við eldri 
verk á sýningunni Orðbelg í verslun og 
veitingastofu Þjóðmenningarhússins. 
Verkin eru til sölu og allir eru velkomnir.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Myndlistarsýningin Almynstur verður opnuð í 
Listasafni Árnesinga á laugardag. Þar verða verk 
Arnars Herbertssonar, JBK Ransu og Davíðs 
Arnar Halldórssonar skoðuð í samhengi þar sem 
sýningarstjórinn, Sigríður Melrós Ólafsdóttir, leit-
ast við að varpa ljósi á hvað þeir eigi sameiginlegt 
og hvað skilji þá að í ljósi listasögunnar. 

Arnar, JBK og Davíð Örn er starfandi mynd-
listarmenn sem þekkjast ekki persónulega og eru 
hver af sinni kynslóð. Í tilkynningu frá Listasafni 
Árnesinga segir að þeir hafi allir valið sér tjáning-
armáta óhlutbundinnar listar og dragi fram form 
og mynstur í sterkum litum.

Arnar Hertbertsson hóf feril sinn með haust-
sýningum FÍM um miðjan 7. áratuginn 1965 en 
gekk fljótlega til liðs við framúrstefnuhreyfinguna 
SÚM. 

Verk JBK Ransu eru oftar en ekki þaulhugsuð 
konseptverk þar sem hann teflir gjarnan saman 
ólíkum straumum í myndlist. Davíð Örn er fulltrúi 
enn nýrri strauma, sem spretta upp úr teikni-
myndum, tölvugrafík og götulist. 

Sigríður Melrós er menntaður myndlistarmaður 
en hefur snúið sér að sýningargerð og sýningar-
stjórnun. Hún er nú deildarstjóri sýningardeildar 
Listasafns Íslands. Opnunin hefst klukkan 15. 

Almynstur í Listasafni Árnesinga 

NÝTT
STAR BRONZER

ENDINGARGOTT SÓLARPÚÐUR.
FULLKOMINN LJÓMANDI SÓLARLITUR.

Eilífur sólarkoss

4 mattandi  og 4 ljómandi sólarlitir

við hlustum!

Í LYFJUM & HEILSU KRINGLUNNI
1. – 4. SEPTEMBER

LANCÔME KYNNING

Vertu velkomin og fáðu ráðgjöf og leiðbeiningar.

20%

Púðurbursti fyrir sólarpúður fylgir með fyrstu 
30 sólarpúðrunum sem seljast.

ALMYNSTUR Verk eftir Arnar Herbertsson, JBK 
Ransu og Davíð Örn Halldórsson verða til sýnis 

í Listasafni Árnesinga, skoðað hvað þeir eiga 
sameiginlegt og hvað skilur þá að. 
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TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Bandaríska hljómsveitin The Rapture er okkur Íslendingum að góðu 
kunn eftir tvenna frábæra tónleika í Reykjavík. Þeir fyrri voru á Gauk 
á Stöng á Iceland Airwaves árið 2002, skömmu áður en hljómsveitin 
sló í gegn. Þeir seinni voru á Nasa 2007, þegar sveitin var að fylgja 
eftir þriðju plötunni sinni, Pieces of the People We Love, sem kom út 
2006. Nú er fjórða plata The Rapture loksins komin út.

Nýja platan heitir In the Grace of Your Love og kemur út á mánu-
daginn, en undanfarna daga hefur verið í boði að hlusta á hana á vef-
setrum valinna fjölmiðla, m.a. Rolling Stone og Guardian. Hljómsveit-
in hefur gengið í gegnum töluverðar breytingar að undanförnu. Nýja 
platan markar endurkomu hennar til DFA-útgáfunnar sem gaf út smá-
skífuna sem hún sló í gegn með, House of Jealous Lovers, árið 2002 og 
stóru plötuna Echoes ári seinna. Þriðja platan kom hins vegar út hjá 
Universal-risanum, en það samstarf virkaði greinilega ekki. Stærsta 
breytingin er samt að nú er The Rapture tríó en ekki kvartett. Bassa-
leikarinn Mattie Safer er hættur.

Eins og á fyrri plötunum er tónlistin á In the Grace of Your Love 
einhvers konar dansrokk, en hljómurinn er breyttur. Yfirbragðið er 
léttara og hljóðheimur sveitarinnar hefur stækkað. Þetta er plata sem 
lofar góðu við fyrstu hlustun. Umslagið hefur vakið athygli, en á því er 
mynd af pabba söngvarans og gítarleikarans Luke Jenner á brimbretti. 

Léttara dansrokk frá Rapture

FIMM ÁRA BIÐ Á ENDA In the Grace of Your Love kemur út á mánudaginn.

Þriðja breiðskífa Beirut, 
The Rip Tide, er komin 
út. Sterk áhrif frá Balkan-
skaganum, Frakklandi og 
Mexíkó eru sem fyrr til 
staðar.

Þriðja breiðskífa bandarísku 
hljómsveitarinnar Beirut, The Rip 
Tide, er nýkomin út. 

Beirut er hugarfóstur hins 25 
ára Zachary Francis Condon. Tón-
list sveitarinnar hefur alla tíð verið 
undir áhrifum frá tónlist Balkan-
skagans, Mexíkó og Frakklands 
þar sem harmonikka, fiðla, ukulele 
og hin ýmsu blásturshljóðfæri eru 
notuð til að búa til heillandi hræri-
graut sem tónlistarspekúlantar 
hafa yfirhöfuð tekið opnum örum.

Zach Condon fæddist í Santa 
Fe í Nýju Mexíkó árið 1986. Hann 

ólst upp í Virginíu en flutti aftur 
á heimaslóðir og spilaði þar á 
trompet í djassbandi á unglings-
árum sínum. Eftir að hafa hætt 
í skóla ferðaðist hann til Evrópu 
og kynntist þar Balkantónlistinni 
og var Goran Bregovic á meðal 
áhrifavalda. Condon fékk í fram-
haldinu mikinn áhuga á heimstón-
list og smám saman varð litríkur 
hljóðheimur Beirut til. 

Fyrstu plötuna, Gulag Orkestar, 
tók Condon að mestu upp í svefn-
herbergi sínu en fékk síðan hjálp 
til að klára hana frá náungum 
sem gengu síðar til liðs við Bei-
rut. Condon samdi við útgáfufyrir-
tækið Ba Da Bing! og platan kom 
út árið 2006 við góðar viðtökur 
gagnrýnenda. Í framhaldinu spil-
aði Beirut á sínum fyrstu tónleik-
um í New York og boltinn var far-
inn að rúlla.  

Næsta plata, The Flying 

Club Cup, var undir áhrifum 
frá franskri tónlist með Serge 
Gainsbourg fremstan í flokki. 
Owen Pallett úr Arcade Fire ann-
aðist strengjaútsetningar á plöt-
unni, sem var að hluta til tekin 
upp í hljóðveri Arcade Fire í Kan-
ada. Gagnrýnendur héldu áfram 
að hampa Beirut og sú hefur einn-
ig orðið raunin með nýju plöt-
una sem var gefin út hjá útgáfu 
Condons, Pompeii Records. Til að 
mynda gefa bresku tónlistartíma-
ritin Mojo, Q og Uncut henni fjórar 
stjörnur af fimm mögulegum.

The Rip Tide þykir vera nokkuð 
frábrugðin fyrri verkum Beirut og 
öllu aðgengilegri. Mexíkósku og 
evrópsku áhrifin eru að sjálfsögðu 
enn til staðar en útsetningarnar 
eru smærri í sniðum en áður og 
platan sjálf er aðeins 33 mínútna 
löng, með níu fagurlega smíðuðum 
lögum.   freyr@frettabladid.is

Litríkur hljóðheimur Beirut
FORSPRAKKI BEIRUT Níu lög eru á nýjustu plötu Zachary Condon og félaga í Beirut sem nefnist The Rip Tide.  NORDICPHOTOS/GETTY

Hinar „týndu“ Smile-upptökur The 
Beach Boys frá árunum 1966-67 
líta loksins dagsins ljós 31. október. 

Brian Wilson, Al Jardine og 
Mike Love tóku allir þátt í útgáf-
unni. Þar er að finna: „Saman-
safn af því sem átti á endanum að 
verða fullunnin Smile-plata, tekið 
af upprunalegum segulböndum 
The Beach Boys“, eins og segir í 
tilkynningu frá hljómsveitinni. 
Í viðhafnarútgáfu plötunnar eru 
fimm geisladiskar, tvær vínyl-
plötur, tvær sjötommur og sextíu 
blaðsíðna bók. 

Margir samverkandi þættir 
urðu til þess að Smile kom aldrei 

út og varð í kjölfarið frægasta 
óútgefna plata sögunnar. Geð-
heilsa lagahöfundarins Brians 
Wilson var ekki góð og hjálpaði 
þar ekki óhófleg eiturlyfja-
neysla hans. Einnig voru hinir 
meðlimir sveitarinnar ósáttir 
við nýju lögin og töldu ómögu-
legt að flytja þau á tónleikum. 
Nokkur laganna litu þó dagsins 
ljós á plötunni Smiley Smile, 
þar á meðal hið vinsæla Good 
Vibrations. Wilson tók upp 
eigin útgáfu af Smile árið 2003 
og kom mörgum á óvart með 
því að flytja hana í heild sinni 
á tónleikum.  

Smile lítur dagsins ljós

BROSANDI Smile frá Brian 
Wilson og félögum í The 
Beach Boys er loksins að 
koma út.

> Í SPILARANUM
Lil Wayne - Tha Carter IV
Girls - Father, Son, Holy Ghost
Lo-Fi-Fnk - The Last Summer
Blitzen Trapper - American Goldwing
Tinariwen - Tassili

> PLATA VIKUNNAR
Sálgæslan - Dauði og djöfull    

★★★★
„Andrea Gylfadóttir, Stefán Hilmars-
son og vel valinn hópur hljóðfæra-
leikara flytja frumsamda blúsa og 
sálartónlist af tilfinningu.“  TJ

Þátttakendur í Lagalistanum:  Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, Kaninn, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum:  Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymunds-
son, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elkó, tonlist.is

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.

 Stendur í stað síðan í síðustu viku  Fellur um sæti síðan í síðustu viku  Hækkar á lista síðan í síðustu viku  Nýtt á lista

Skýringar:

TÓNLISTINN

Vikuna 25. - 31. ágúst 2011

LAGALISTINN

Vikuna 25. - 31. ágúst 2011

Sæti Flytjandi Lag

  1  Of Monsters And Men .................................. Little Talks
  2  Coldplay .........................Every Teardrop Is A Waterfall
  3  Mugison ...........................................................Stingum af
  4  Bubbi Morthens............................................Háskaleikur
  5  Páll Óskar ..................................................... La Dolce Vita
  6  Jón Jónsson .................................................Wanna Get It
  7  Adele   ............................................. Set Fire To The Rain
  8  Pétur Ben & Eberg ..................................Over And Over
  9  Adam Levine/Christina Aguile ....Moves Like Jagger
  10  Rihanna ............................................................Man Down

Sæti Flytjandi Plata

  1  Helgi Björns & reiðm. vinda .....Ég vil fara uppí sveit
  2  Gus Gus ......................................................Arabian Horse
  3  Bubbi ..............................................................Ég trúi á þig
  4 ADHD ......................................................................ADHD 2
  5  Björk .....................................................................Gling gló
  6  Jón Jónsson .................................................Wait For Fate
  7  Valdimar ............................................................Undraland
  8  Björgvin & Hjartagosarnir ...........................Leiðin heim
  9  Rökkurró ..................................................... Í annan heim
  10  Steindinn okkar.......................... Án djóks ... samt djók



322TAKTU
BORGAÐU

2KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

R
áð

an
d

i -
 a

ug
lý

si
ng

as
to

fa
 e

hf
.

Fylgstu með okkur á Facebook!

*E
f 

ke
yp

tir
 e

ru
 3

 b
ol

ir 
er

 e
kk

i g
re

itt
 f

yr
ir 

þ
an

n 
ód

ýr
as

ta
. 

G
ild

ir 
í s

ep
te

m
b

er
.

3
fyrir

2

3
fyrir

2

3
fyrir

2

3
fyrir

2

3
fyrir

2

3
fyrir

2

B O L A D A G A R !

*



1. september 2011  FIMMTUDAGUR38

bio@frettabladid.is

Tom Hooper, sem síðast gerði The King‘s 
Speech, er nú að safna liði fyrir sína 
mynd. Hooper ræðst ekki á garðinn þar 
sem hann er lægstur því hann hyggst gera 

mynd eftir söngleiknum Vesalingunum 
sem er byggður á skáldsögu Victors 
Hugo. Hooper hefur auðvitað ótak-
markaðan aðgang að fjármagni eftir 

velgengni The King‘s Speech og 
hefur fengið Anne Hathaway til að 
leika aðalkvenhlutverkið. Hathaway 
hefur haft í nægu að snúast eftir að 
hafa staðið sig með stakri prýði sem 
kynnir Óskarsverðlaunanna, en hún 
mun meðal annars leika kattarkon-

una í The Dark Knight Rises, síðustu 
Batman-mynd Christopher Nolan.

> HÆTTUR VIÐ

James Franco hafði gert ráð fyrir 
því að leika við hlið Nicole Kid-
man á Broadway í Sweet Bird 
of Youth en hefur nú hætt við. 
Hann er nefnilega upptekinn 
við nám sitt í Yale-háskól-
anum.

Þrátt fyrir ungan aldur spann-
ar ferill Ryans Gosling næstum 
tuttugu ár, en hann verður að 
teljast einn eftirsóttasti leikari 
Hollywood um þessar mundir. 
Hann hefur að mestu leyti eytt 
tíma sínum í óháða kvikmynda-
geiranum en er smám saman 
að fikra sig upp á yfirborðið.

Ryan Gosling leikur aðalhlutverkið í 
Crazy Stupid Love sem verður frum-
sýnd um helgina, en þetta er fyrsta 
gamanmynd leikarans. Gosling leikur 
þar ungan glaumgosa sem reynir að 
kenna hinum fráskilda Cal Weaver, sem 
leikinn er af Steve Carell, að njóta lífs-
ins upp á nýtt. Julianne Moore, Emma 
Stone, Marisa Tomei og Kevin Bacon 
leika einnig stór hlutverk í myndinni, 
sem fengið hefur afbragðsgóða dóma.

Ryan Gosling er fæddur í nóvember 
1980. Hann byrjaði snemma að leika og 
var meðal annars hluti af Mikka mús-
klúbbnum þar sem Christina Agui-
lera, Britney Spears og Justin Timber-
lake voru meðal samstarfsfélaga hans 
Christina Aguilera, Britney Spears og 
Justin Timberlake. Gosling ákvað hins 
vegar að feta leiklistarbrautina þrátt 
fyrir að tónlistin togi í hann af og til, 
hann er meðal annars í hljómsveitinni 
Dead Man‘s Bones sem gaf út sam-
nefndan disk árið 2009. Þrátt fyrir að 
Gosling teljist meðal kynþokkafyllstu 
karlmanna heims átti hann síður en svo 
auðvelda æsku; hann var mikið lagður 
í einelti og að endingu ákváðu foreldr-
ar hans að taka hann úr skóla og kenna 
honum heima. 

Gosling hefði vel getað fest í hlut-
verki hjartaknúsarans eftir að hafa 
grætt hverja einasta unglingsstúlku í 
kvikmyndinni The Notebook. En Gosl-
ing ákvað að halda aðra leið; hann tók að 
sér hlutverk sérvitringa og utangarðs-

manna í óháðum kvikmyndum. Hann 
sýndi stjörnuleik í kvikmyndunum 
Half Nelson, sem hann var tilnefnd-
ur til Óskarsverðlauna fyrir, og 
Lars and the Real Girl auk 
Blue Valentine. Gosl-
ing hafði samþykkt 
að leika í kvikmynd 
Dags Kára, The 
Good Heart, en 
annríkið eftir Ósk-
arsverðlaunatil-
nefninguna kom 
í veg fyrir sam-
starfið.

Leikarinn 
v i rðist  h i ns 
vegar smám 
sa ma n vera 
að fikra sig 
upp á yfirborð 
Hollywood-
markaðs-
vélarinnar; 
hann leikur á 
móti heilum 
her stórleikara 
í The Ides of 
March en þar 
má meðal ann-
ars finna stjörn-
ur á borð við 
George Clooney, 
Marisu Tomei, 
Paul Giamatti og 
Philip Seymour 
Hoffman. 

freyrgigja@

frettabladid.is 

Jesse Eisenberg leikur aðalhlut-
verkið í gamanhasarmyndinni 30 
Minutes or Less sem frumsýnd 
verður um helgina. Eisenberg sló 
auðvitað fyrst í gegn í kvikmynd-
inni Zombieland og fylgdi þeirri 
velgengni eftir með hinni frábæru 
The Social Network.

Að þessu sinni er vinanetið ógn-
vænlega víðsfjarri því Eisenberg 
leikur pitsusendilinn Nick, sem 
er við það að deyja úr leiðindum 
í smábæ. Á því verður hins vegar 
breyting þegar honum er rænt af 
tveimur skuggalegum náungum 
sem eiga sér þann draum heitast-
an að verða stórglæpamenn. Þeir 
festa á Nick stóra sprengju og skipa 
honum að ræna banka, annars verði 
hann sprengdur í loft upp. 

Nick leitar á náðir fyrrverandi 
vinar síns, kennarans Chet, og 
saman takast þeir á við þetta eld-
fima vandamál sem upp er komið.

30 Minutes or Less er fyrsta 
mynd Eisenbergs eftir að Face-
book-myndin var sýnd og verður 
forvitnilegt að sjá hvernig þessum 
unga leikara gengur að hrista af 

sér Zuckerberg-stimpilinn. Mynd-
in hefur reyndar ekki fengið neina 
sérstaka dóma, er meðal annars 
með 48 á metacritic en 6,8 á imdb.
com. - fgg

Brjálaðir bankaræningjar

ÞVÆR ZUCKERBERG AF SÉR Jesse Eisenberg leikur aðalhlutverkið í kvikmyndinni 30 
Minutes or Less. Það er fyrsta myndin hans eftir Zuckerberg-ævintýrið.

Hollywood heldur áfram að 
koma á óvart ef marka má nýj-
ustu fréttir frá kvikmyndaborg-
inni. Til stendur að gera kvik-
mynd um sögufrægan bardaga 
Davíðs og Golíats sem getið er 
um í Gamla testamentinu. Og þá 
kynnu sumir að halda að hringt 
yrði í „vandaða“ leikara. Alls 
ekki. Því þeir sem hafa verið 
orðaðir við hlutverkin teljast 
seint til þess hóps. Orðrómur 
er á kreiki um að Dwayne 
Johnson, eða The Rock, 
hafi tekið að sér 
hlutverk Golí-
ats en Tay-
lor Lautner 
verði sjálfur 
Davíð Ísra-
elskonung-
ur. Það er 
Scott Der-
rickson 
sem mun 
leikstýra 
mynd-
inni.

Golíat á hvíta tjaldið

SÉRSTAKT TVÍEYKI Taylor 
Lautner hefur verið orð-
aður við hlutverk Davíðs 
Ísraelskonungs sem felldi 
risann Golíat. Sá verður 
hugsanlega leikinn af The 
Rock.

Hathaway í Vesalinga Hoopers
Í STUÐI Anna 
Hatheway 
hefur landað 
hlutverki í söng-
leikjamyndinni 
Vesalingunum 
sem leikstjóri 
The King‘s 
Speech gerir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.

FIKRAR SIG UPP Á 
YFIRBORÐIÐ

Á UPPLEIÐ Ryan 
Gosling er einn 

eftirsóttasti leikari 
Hollywood um þessar 

mundir, en hann er 
smám saman að fikra sig 
upp á yfirborð Hollywood 

eftir að hafa haldið sig að 
mestu leyti í óháða kvikmynda-

geiranum.
NORDICPHOTOS/GETTY

George Clooney er hættur við að 
leika í kvikmynd Steven Soder-
bergh, U.N.C.L.E. Lengi hefur 
staðið til að Clooney myndi leika 
í þessari njósnamynd sem á að 
gerast á sjötta áratug síðustu 
aldar. Ekki er vitað af 
hverju Clooney hefur 
yfirgefið þessa skútu 
en Soderbergh gaf 
það til kynna í New 
York Times um 
helgina að hann hefði 
hug á því að hætta í 
kvikmyndagerð 
og snúa sér 
alfarið að því 
að mála.

Clooney farinn





1. september 2011  FIMMTUDAGUR40

folk@frettabladid.is

Skandínavískir sjónvarpsþættir 
hafa alltaf notið mikilla vinsælda 
hér á landi og margir eru eflaust 
þeirrar skoðunar að Norðmenn, 
Svíar og Danir ættu að vera 
fyrirmyndir íslenskra sjónvarps-
stöðva. Þeir eiga sér hins vegar 
sínar dökku hliðar.

Kongerne af Marielyst er heitið á nýrri 
raunveruleikaseríu sem er að gera 
allt vitlaust í Danmörku. Í henni er 
fylgst með átta dönskum ungmennum 
skemmta sér á hinum vinsæla sumar-
leyfisstað Marielyst. Krakkarnir átta 
láta allt eftir sér í glæsilegu húsi við 
ströndina, það er drukkið ótæpilega og 
fólk er ekki feimið við að stunda kyn-
líf. „Ég sef hjá einni stelpu um hverja 
helgi,“ lét Knaldperlen hafa eftir sér í 
samtali við dönsk blöð en hann er ein 
aðalstjarna þáttanna. Nafnið Knaldper-
len væri hægt að þýða á íslensku sem 
Bólfarabósann. Og hinir þátttakendurn-
ir hugsa á svipaðan hátt; líf þeirra fyrir 
framan tökuvélarnar gengur einna helst 
út á að torga eins miklu áfengi og mögu-
legt er og láta síðan kylfu ráða kasti.

En Danirnir eru ekki að finna upp 
hjólið með þessum þætti því Svíarnir 
höfðu fetað þessa braut í fyrra með 
raunveruleikaþættinum Kungarna 
av Tylösand, sem átti að vera sænska 
útgáfan af Jersey Shore. Þátturinn 
gerði allt brjálað í Svíþjóð, sænsku 
blöðin gagnrýndu hann harðlega og 
Twitter-notendur fóru hamförum í 
kringum lokaþáttinn; taldar voru 340 

þúsund færslur og flestir voru sam-
mála um að þetta væri botninn í 
sænsku sjónvarpi. En það vantaði ekki 
áhorfendurna þegar stjörnur þáttarins 
mökuðust og supu af stút fyrir framan 
tökuvélarnar.

Báðar þáttaraðirnar voru framleiddar 
af sömu ástæðu; að veita raunveruleika-
þáttaröðinni Paradise Hotel verðuga 
samkeppni. Paradise Hotel hefur slegið 
í gegn hjá Norðmönnum, Svíum og 
Dönum og ekkert lát virðist vera á vin-
sældum þeirra þátta. Nýjar þáttaraðir 
fara í loftið í haust í löndunum þremur. 
Söguþráðurinn er sá sami; ungmenn-
um er flogið í draumaveröld þar sem 
áfengi drýpur af hverju strái, kon-
urnar skarta oftast sílikoni og karl-
arnir eru velþjálfaðir og sólbrúnir. Öll 
eiga þau það sameiginlegt að vera allt-
af til í tuskið. Raunverulegt markmið 
er óljóst en tilgangurinn augljós; að 
framleiða ljósblátt sjónvarpsklám. 

Og það er ekkert lát á framleiðslu 
raunveruleikaþátta og þá sérstaklega í 
Danmörku. TV 3 ætlar að ögra áhorf-
endum og bjóða þeim upp á eitthvað 
sem þeir hafa ekki áður séð. Tíu dönsk-
um ungmennum hefur verið flogið til 
Tyrklands þar sem þau munu matast, 
drekka og njóta lystisemda holdsins. En 
þau taka jafnframt þátt í einstökum leik 
því þeim verður gert að velja milli kosta 
sem reyna á þá bæði líkamlega og and-
lega. Stiklan minnir eilítið á hryllings-
mynd og ljóst að framleiðendurnir ætla 
að ganga einu skrefi lengra en tíðkast 
hefur í skandinavísku raunveruleika-
sjónvarpi til að laða áhorfendur að sjón-
varpsskjánum. freyrgigja@frettabladid.is

Skandínavar sjúkir í ljósblátt sjónvarpsefni

VINSÆLAST Á 
NORÐURLÖNDUNUM

Kongerne af Marielyst (til hægri) hafa 
slegið í gegn í dönsku sjónvarpi en þeir 
eru gerðir eftir sænskri fyrirmynd, Kungarna 

av Tylösand (að ofan), sem hneyksluðu 
Svía fyrir ári enda var allt látið flakka í þeirri 
þáttaröð. Báðar þessar þáttaraðir voru fram-
leiddar til höfuðs Paradise Hotel sem notið 

hafa mikilla vinsælda í Noregi, Finnlandi og 
Danmörku. Frægasta parið úr dönsku þátt-
unum var án nokkurs vafa turtildúfurnar Peter 
og Amalie en þau skildu eftir fjörutíu daga 

hjónaband. Amalie er nú með raunveru-
leikaþátt í dönsku sjónvarpi.

„Ég get lofað því að þetta verð-
ur svakalegasta bíóupplifun sem 
fólk hefur séð á landinu. Ég held 
að það komist ekkert í hálfkvisti 
við þetta,“ segir Sigurður Kjart-
an Kristinsson.

Hann skipuleggur viðburðinn 
Bíó í iðrum jarðar í tengslum 
við Alþjóðlega kvikmyndahátíð 
í Reykjavík sem hefst 22. sept-
ember. Farið verður með rútu 
út fyrir Reykjavík í óvissubíó. 
Þegar komið er á hinn leynilega 
áfangastað verður gestum boðið 
upp á veitingar og svo hefst sýn-
ingin. Aðeins verður um tvær 
ferðir að ræða og aðeins þrjátíu 
miðar verða seldir í hvora ferð. 

„Þetta er ekki fyrsta árið 
sem þetta kemur upp á borð hjá 

okkur. Við erum búin að vera 
með marga útlendinga sem hafa 
verið að spá í bíó á skringilegum 
stöðum úti á landi. Þetta gekk 
upp í fyrsta skipti í ár,“ segir 
Sigurður Kjartan og lofar eft-
irminnilegri upplifun. „Þetta 
verður mikil adrenalínvíma og 
þetta er hvorki fyrir viðkvæma 
né fólk í lélegu líkamsástandi. 
Þú þarft að vera ævintýraþyrst-
ur og í góðu formi líkamlega og á 
sálinni,“ segir hann og bætir við 
að allir verði í góðum höndum. 
Þar á meðal verða fjallaleiðsögu-
menn til taks. 

Hvor ferð mun taka hálfan 
dag og miðaverð er 5.900 krón-
ur. Hægt er að kaupa miða á síð-
unni Riff.is.  - fb  

Svakaleg óvissuferð 
kvikmyndaáhugafólks

SKIPULEGGUR ÓVISSUFERÐ Sigurður Kjartan Kristinsson skipuleggur viðburðinn Bíó í 
iðrum jarðar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

17 ÁR  verða á milli barna leikarans Robert Downey Jr. en hann á von á barni í byrjun 
næsta árs með eiginkonu sinni, Susan Downey. Fyrir á hann soninn Indio. 
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Meðlimir rappsveitarinnar Out-
lawz sem Tupac Shakur stofnaði 
segjast hafa reykt ösku rappar-
ans sáluga. Þetta gerðist á minn-
ingarathöfn um Tupac, sem var 
skotinn til bana í Las Vegas 1996. 
„Við héldum litla minningar-
athöfn fyrir hann með mömmu 
hans og fjölskyldu hans. Við 
fórum á ströndina með alls konar 
dót sem hann fílaði, eins og gras, 
kjúklingavængi og appelsín,“ 
sagði rapparinn Young Noble. 
Það var svo rapparinn EDI Mean 
sem ákvað að aska Tupac yrði 
reykt. Hugmyndina fékk hann 
úr laginu Black Jesus, þar sem 
Tupac biður félaga sína um að 
reykja ösku sína þegar hann 
deyr.

Reyktu ösku 
Tupac Shakur

TUPAC SHAKUR Félagar Shakur í 
Outlawz gerðu sér lítið fyrir og reyktu 
ösku hans.

Tónlistarmaðurinn Lou Reed 
segir að samstarf hans við rokk-
arana í Metallica sé toppurinn á 
hans ferli. „Við spiluðum saman 
og þá vissi ég það strax,“ sagði 
hann. „Þetta var algjör draum-
ur.“ Reed og Metallica hófu 
óvænt samstarf og tóku upp plöt-
una Lulu sem kemur út 31. októ-
ber. Á meðal laga eru Junior Dad, 
Little Dog og Pumping Blood. 
Platan er byggð á tveimur verk-
um þýska leikskáldsins Frans 
Wedekind og samdi Reed lögin 
upphaflega fyrir leikrit í Berlín. 
„Þetta er það besta sem ég hef 
nokkru sinni gert og ég gerði það 
með besta bandinu sem ég gat 
fundið,“ sagði Reed, fyrrverandi 
forsprakki The Velvet Undergro-
und.

Toppurinn 
á ferlinum

ÁHUGAVERT SAMSTARF Lou Reed er 
afar ánægður með samstarf sitt við 
Metallica.

Tískuhönnuðurinn Mundi Vondi 
hefur frestað tískusýningu sem 
hann ætlaði að halda í Gamla bíói 
á föstudagskvöld. Ástæðan er sú 
að hann er upptekinn við búninga-
hönnun fyrir leikritið Axlar-Björn 
auk þess sem Airwaves-tónlistar-
hátíðin er á næsta leiti. 

„Það var mælt með því við mig 
að sýna hana á meðan Airwaves-
hátíðin væri í gangi því þá verða 
hérna margir erlendir fjölmiðlar, 
þannig að ég ætla að gera það,“ 
segir Mundi. Sýningin verður því 
haldin 15. október í Gamla bíói. 
Þar ætlar Mundi að sýna prjónaða 
sumarlínu sína, sem hann kallar 

sjóaralínu og er að miklu leyti úr 
bambus. 

Þrátt fyrir frestunina verður 
eftirpartínu sem halda átti að 
lokinni sýningunni á föstudag-
inn ekki frestað. Það verður á 
skemmtistaðnum Square við 
Lækjartorg. „Ég mun verða þar 
og gera eitthvað skemmtilegt,“ 
segir Mundi leyndar-
dómsfullur. 

Belgíski/ítalski 
tónlistarmaðurinn 
Aeroplane, sem 
heitir réttu 
nafni Vito 
De Luca, 

spilar í partíinu ásamt íslensku 
plötusnúðunum Benna 

B-Ruff, Gísla Galdri, 
Introbeats, Óla Ofur og 
Oculus. „Þetta verður 
rosalegt. Þetta er hald-
ið í samvinnu við RVK 
Underground sem eru 

mega partígæjar,“ segir 
tískuhönnuðurinn.

 - fb

Frestar bambustískusýningu

FRESTAR SÝNINGU 
Mundi Vondi hefur 
frestað tískusýningu 
sem hann ætlaði að 
halda á föstudags-
kvöld.
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LOÐFÓÐRUÐ

Popparinn Justin Bieber slapp með skrekk-
inn þegar hann lenti í árekstri í Los Angeles. 
Atvikið átti sér stað í bílastæðahúsi neðanjarð-
ar þegar ökumaður Hondu-bifreiðar ók lítil-
lega utan í svarta Ferrari-glæsikerru Biebers. 
Enginn slasaðist og hvorugur bíllinn skemmd-
ist. Atvikið átti sér stað innan við tveimur 
sólarhringum eftir að Bieber hlaut MTV-verð-
laun fyrir myndband sitt við lagið U Smile. Popp-
arinn, sem var uppgötvaður af söngvaranum 
Usher, er um þessari mundir að fylgja eftir sinni 
fyrstu plötu, My World, sem kom út í fyrra.

Slapp með skrekkinn

SLAPP VIÐ MEIÐSLI Justin Bieber slapp 
með skrekkinn eftir að hafa lent í árekstri 

í Los Angeles.
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Britney Spears er sögð vilja 
eignast barn með kærasta sínum 
Jason Trawick. Söngkonan á 
fyrir tvo syni, hinn fimm ára 
Sean Preston og hinn fjögurra 
ára Jayden James, með fyrrver-
andi eiginmanni sínum Kevin 
Federline. Fregnir herma að Spe-
ars vilji reyna að búa til systkini 
handa þeim eftir að tónleikaferð 
hennar um heiminn lýkur í lok 
ársins. „Hún hefur alltaf viljað 
eignast stóra fjölskyldu en vill 
líka sanna fyrir sjálfri sér og 
fjölskyldu sinni að hún sé góð 
móðir. Hún vill annað tækifæri 
til að sýna hvað í henni býr,“ 
sagði heimildarmaður. 

Britney vill 
eignast barn

VILL BARN Britney Spears vill eignast 
barn með kærasta sínum Jason Trawick.

Fyrirtæki Stevens Spielberg, 
DreamWorks Television, ætlar 
að framleiða nýja sjónvarps-
þáttaröð byggða á vísindaskáld-
sögu Stephens King, Under the 
Dome. King sjálfur tekur þátt í 
framleiðslunni. Þættirnir fjalla 
um íbúa smábæjarins Chester’s 
Mill í Maine sem festast inni í 
einhvers konar lofthjúpi sem ekk-
ert kemst í gegnum, þar á meðal 
flugvélar. Enginn skilur hvernig 
þessi hjúpur varð til eða hvaðan 
hann kom. Dale Barbara, fyrr-
verandi hermaður í Írak, og aðrir 
hugrakkir bæjarbúa gera hvað 
þeir geta til að losa sig við hjúp-
inn áður en það verður of seint.

Íbúar fastir 
í lofthjúpi

FRAMLEIÐIR SJÓNVARPSÞÆTTI Þættirnir 
eru byggðir á skáldsögu Stephens King, 
Under the Dome.

„Við virðumst hafa hitt naglann með þessu hlut-
verkavali og höfum verið með puttann á púlsin-
um. Svartur á leik er alvöru,“ segir Þórir Snær 
Sigurjónsson kvikmyndaframleiðandi. 

Frásögn DV af vitnisburði fyrirsætunnar 
Hildar Lífar í Héraðsdómi Reykjavíkur í svo-
kölluðu Black Pistons-máli vakti mikla athygli 
í gær. Mikið hefur verið fjallað um réttarhöldin 
enda bera þau vott um sívaxandi hörku og nán-
ast sjúklegt ofbeldi í undirheimum Reykjavíkur 
en tveimur mönnum er gefið að sök að hafa beitt 
þriðja aðila óhugnanlegu ofbeldi. Hildi Líf bregð-
ur hins vegar einnig fyrir í kvikmyndinni Svartur 
á leik sem Þórir Snær framleiðir og byggir á sam-
nefndri bók Stefáns Mána um undirheima Reykja-
víkur við aldamótin. Þórir segir þetta hrikalega 
tilviljun en svona geti raunveruleikinn og skáld-

skapurinn stundum skarast. Þórir hefur 
næg verkefni á sinni könnu því á skipu-
laginu er kvikmyndin Only God Forgives 
sem Cannes-verðlaunahafinn Nicholas 
Winding Refn leikstýrir. „Við höfum gert 
tvær myndir saman, Bronson og Valhalla 
Rising, og Nicholas er líka einn af fram-
leiðendum Svartur á leik,“ segir Þórir 
en meðal annarra framleiðenda 
eru breska stórstjarnan Krist-
in Scott Thomas og Holly-
wood-sjarmörinn Ryan 
Gosling. Þau tvö munu 
jafnframt leika aðalhlut-
verkin í myndinni sem 
Þórir kýs að lýsa sem 
„ofbeldislist“. -fgg

SKRÝTIN SKÖRUN Hildur Líf (lengst til 
hægri) leikur lítið hlutverk í kvikmyndinni 
Svartur á leik en nafn hennar var óvænt 
dregið inn í hið svokallaða Black Pistons-mál. 
Þórir Snær segir það stundum skrýtið hvernig 
raunveruleikinn og skáldskapurinn skarast.

Framleiðir mynd með Hollywood-stjörnum
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Tónlist  ★★★★

Svik, harmur og dauði
Ham

Svik, harmur og dauði er stórkost-
leg plata á svo margan hátt að það 
er erfitt að útskýra það. Ég ætla 
samt að reyna. Fyrir utan að vera 
stórskemmtileg í þungarokklegu 
tilliti er svo margt við plötuna sem 
kemur spánskt fyrir sjónir að ég get 
eiginlega ekki beðið eftir að koma 
því í orð.

Fyrir mér hefur HAM 
alltaf verið til, þrátt 
fyrir að hljómsveitin 
hafi verið stofnuð fjór-
um árum eftir fæðingu 
mína. HAM starfaði í sex 
ár, kom svo nokkrum sinn-
um fram upp úr aldamót-
um, en hóf aftur störf árið 
2006 og hefur komið fram 
óreglulega síðan þá. Svik, harmur 
og dauði er fyrsta hljóðversplata 
HAM frá árinu 1989, þegar Buffalo 
Virgin kom út. 

Meðlimir HAM hafa getið sér 
gott orð með öðrum hljómsveitum 
og á öðrum sviðum á þessum ára-
tugum sem liðu á milli plata. Ótt-
arr Proppé hefur til dæmis farið 
á kostum með fríkrokksveitinni 
Dr. Spock og það þarf ekki að fjöl-
yrða um afrek Sigurjóns Kjartans-
sonar í grínheiminum. Það er því 
sérstök þrekraun fyrir þá að stíga 
fram með heila breiðskífu af lögum 
sem eru samin eftir að þeir urðu 
þekktir fyrir annað. Fyrir vikið 
getur reynst erfitt að taka flutn-
ing þeirra alvarlega, enda er línan 
milli hláturs og gráts hárfín. Á 
þessari línu dansar HAM með stór-
skemmtilegum árangri. Lögin eru 
flest grípandi hamfarasálmar, text-

arnir frábærir og flutn-
ingur Sigurjóns og Ótt-
arrs einhvers staðar á 
mörkum þess fyndna 
og harmræna. Þá má 

ég til með að nefna trommuleik 
Arnars Geirs Ómarssonar, sem er 
ekkert minna en frábær.

Platan hefst af miklum krafti á 
laginu Einskis son. Æðislegt. Næst 
hefst stórsmellurinn Dauð hóra, 
sem er besta lag plötunnar — stór-
kostlegur málmslagari um sveita-
strák sem leiðist út í vændi áður 
en hann smitast af spænsku veik-
inni og deyr. Textinn er gott dæmi 
um ótakmarkað hugmyndaflug og 
öfundsverðan orðaforða Óttarrs 
Proppé. Ég ætla að spá því að lagið 
sem fylgir á eftir Dauðri hóru, Mitt 
líf, verði næsta lag hljómsveitarinn-
ar sem fær að hljóma á öldum ljós-
vakans. Magnaður slagari.

Á meðal annarra frábærra laga á 
plötunni eru Sviksemi, Veisla Her-
togans, Svartur hrafn og að sjálf-
sögðu lokalagið magnaða Ingimar 
(sem á eflaust eftir að virka sem 
dropinn sem holar geðheilsu þeirra 

sem bera þetta fagra nafn í fram-
tíðinni). HAM nær ekki slíkum 
hæðum í lögunum Gamlir svika-
menn á ferð og Heimamenn höfðu 
aldrei séð slíkan mann.

Meðlimir HAM eru óhræddir 
við að nýta klisjur úr þungarokk-
sögunni sér til framdráttar. Byrj-
unin í smellinum Dauð hóra hefur 
til dæmis heyrst ótal oft áður og 
kirkjuklukkan í Alcoholismus 
Chronicus er jaskaðari klisja en 
hækkun í Eurovision-lagi. Það er í 
rauninni ekkert frumlegt við Harm, 
svik og dauða, þó að söngvarapar á 
borð við Sigurjón Kjartansson og 
Óttarr Proppé sé vandfundið. En 
HAM kemst upp með klisjurnar og 
gott betur. Þær virka sem vísanir 
í jarðveginn sem hljómsveitin er 
sprottin úr en ekki sem örvænting-
arfull tilraun til að finna upp hjólið 
á ný. Atli Fannar Bjarkason

Niðurstaða: Svik, harmur og dauði er 
stórkostleg plata. Hún er ekki frumleg, 
en unun er að hlusta á flutning Sigur-
jóns Kjartanssonar og Óttarrs Proppé á 
hárfínni línu þess fyndna og harmræna.

Hamfarasálmar

STÓRKOSTLEG PLATA Fyrsta hljóðversplata Ham síðan 1989 er afar vel 
heppnuð að mati gagnrýnanda. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Ný námskeið
að hefjast!

JÓGA
Stúdíó
JÓGA
Stúdíó

Core Strength Vinyasa - 6. september
Byrjendanámskeið - 12. september
Chakradansnámskeið - 7. september

Nánari upplýsingar á www.jogastudio.is 
og í síma: 772-1025 - Ágústa

FIMMTUDAGUR: ANDLIT NORÐURSINS 18:00, 20:00, 22:00 ANI-
MAL KINGDOM 17:50, 20:00, 22:10 MARY & MAX 18:00 HOWL 20:00 

MONSTERS 22:00 ENGLAR ALHEIMSINS (ANGELS OF THE UNIVERSE) 
18:00 MAÐUR EINS OG ÉG (A MAN LIKE ME) 20:00 SÓDÓMA REYKJAVÍK 
(REMOTE CONTROL) 22:00  ÍSLENSKUR TEXTI / ENGLISH SUBTITLES

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDA-
MIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS / www.bioparadis.is / midi.is

CHANGE UP 5.45, 8 og 10.20

SPY KIDS - 4D 6

CONAN THE BARBERIAN 8 og 10.20

STRUMPARNIR - 3D 6 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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FINAL DESTINATION 5 kl. 5:50 - 8 - 10:10 3D
LARRY CROWNE kl. 5:50 - 8 - 10:20 2D
LARRY CROWNE LUXUS VIP kl. 8 - 10.20 2D
COWBOYS & ALIENS kl. 10:30 2D
GREEN LANTERN kl. 5:40 - 8 - 10.20 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 8 - 10:20 2D
HORRIBLE BOSSES LUXUS VIP kl. 5.30 2D
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 5.30 3D
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 5:30 2D
HARRY POTTER kl. 8 2D

THE SMURFS m/ísl tali kl. 5:20 3D
FINAL DESTINATION 5 kl. 8 - 10:20 3D
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 5:20 2D
COWBOYS & ALIENS kl. 8 - 10:40 2D
HARRY POTTER kl. 5:20 3D
RISE OF THE PLANET OF THE APES kl. 8 - 10:30 3D
GREEN LANTERN kl. 5:20 3D
HORRIBLE BOSSES kl. 8 2D
CAPTAIN AMERICA kl. 10:20 3D

LARRY CROWNE kl. 5:50 - 8 2D
SMURFS M/ ísl. Tali kl. 5:50 3D
HORRIBLE BOSSES kl. 10:10 2D
HARRY POTTER kl. 8 3D
Kvikmyndadagar í Kringlunni 26.Ágúst til 22.September

THE BEAVER kl. 8 2D
THE TREE OF LIFE kl. 5:20 ótextuð 2D
RED CLIFF kl. 10:40 enskur texti 2D
BAARÍA kl. 10:30 ísl texti 2D
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14THE CHANGE UP kl. 8 - 10.20
BAD TEACHER kl. 8 - 10:20

LARRY CROWNE kl. 6 2D
FINAL DESTINATION 5 kl. 8 - 10:103D
BÍLAR 2 ÍSLENSKT TAL kl.L 6 2D
GREEN LANTERN kl. 8 3D
HORRIBLE BOSSES kl. 10:10 2D

Ein flottasta spennuhrollvekja þessa árs.

Mögnuð þrívídd

BESTA MYNDIN Í SERÍUNNI TIL ÞESSA.

75/100 San Francisco Chronicle
75/100 Entertainment Weekly
70/100 Variety
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THE CHANGE-UP kl. 8
FINAL DESTINATION 5 kl. 10:30
FRIENDS WITH BENEFITS kl. 8 - 10:20
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5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

Í FYRSTA SINN Á ÍSLANDI! BÍÓMYND Í FJÓRVÍDD – 4-D!
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THE CHANGE-UP KL. 6 - 8 - 10  14
SPY KIDS 4 4D KL. 6 - 8 L
CONAN THE BARBARIAN KL. 10  16

T.V. - KVIKMYNDIR.IS / SÉÐ OG HEYRT

THE CHANGE-UP KL. 5.30 - 8 - 10.30  14
SPY KIDS 4 4D  KL. 3.40 - 5.50 - 8 L
THE CHANGE-UP Í LÚXUS KL. 5.30 - 8 - 10.30  14
ONE DAYAA KL.  8  L
COWBOYS AND ALIENS KL. 10.20  14
STRUMPARNIR 3D ÍSLÍÍ . TAL  KL. 3.20 - 5.40 - 8 L
STRUMPARNIR 2D ÍSLÍÍ . TAL KL. 3.20 - 5.40 L
RISE OF THE PLANETS OF THE APES KL. 10.20  12
FRIENDS WITH BENEFITS KL. 10.10  12

THE CHANGE-UP  KL. 8 - 10.30  14
GREATEA ST MOVIE EVER SOLD KL. 5.50 – 10.10 L
SPY KIDS 4D  KL. 5.50 L
CONAN THE BARBARIAN  KL. 8 - 10.20  16
ONE DAY AA KL. 5.30 - 8 - 10.30 L



Ofurtilboð:

   
   

Vasaspegill m/hringlýsingu 

995 kr. í stað 2.400 kr.

Stórt nuddtæki með 3 nuddhausum

5.900 kr. í stað 10.900 kr. 

Nuddsessa Shiatsu "5-in-1"

19.995 kr. í stað 35.900 kr.  

Hitapúði 30 x 40 cm

1995 kr. í stað 4.500 kr. 

AugnbrúnaplokkarI m/ljósi

795 kr. í stað 1.495 kr.

Blóðþrýstingsmælir f/úlnlið

3.995 kr. í stað 7.980 kr. 

 
 

 

VIÐ BJÓÐUM ÞIG VELKOMNA Á

HEILSUKVÖLD
PFAFF 
FIMMTUDAGINN 1. SEPTEMBER
FRÁ KL. 18–21

Fjölbreytt og skemmtileg 
dagskrá og spennandi tilboð:

Frábær ofurtilboð á nýjum 
heilsuvörum 

Léttar veitingar í boði Kristals  og  

Bjössi Thor leikur ljúfa tóna

Hjúkrunarfræðingur sér um 
heilsumælingar

Frí vika í heilsurækt hjá World Class 

Sjúkraþjálfarar og snyrtifræðingar 
kynna heilsu- og snyrtivörur

Einnig afsláttur af heyrnartólum og
ljósum

LÁTTU ÞIG EKKI VANTA! 

Pfaff • Grensásvegi 13 • Sími 414 0400 • www.pfaff.is

   Láttu
 þér

líða vel ...

Bailey’s
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sport@frettabladid.is

RÚNAR KRISTINSSON  þjálfari KR og fyrrum landsliðsmaður Íslands, fær sérstaka viðurkenningu frá UEFA fyrir leik 
Íslands og Kýpur á Laugardalsvelli á þriðjudaginn. Hann er einn af þeim 109 leikmönnum sem hefur leikið yfir 100 A-
landsleiki fyrir þjóð sína. Leikmennirnir 109 koma frá 36 knattspyrnusamböndum og meðal þeirra sem fá líka verðlaun 
eru Michael Laudrup, Bobby Charlton, David Beckham, Zinedine Zidane, Kenny Dalglish og Franz Beckenbauer.  

Knattspyrnusam-
bandið verður að 

taka gjörsamlega nýjan kúrs 
í umgjörð landsliðsins og allri 
hugmyndafræði frá a til ö.

BJARNI JÓHANNSSON

snjótennur 

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.aflvelar.is 

- sala
- varahlutir
- þjónusta 

FÓTBOLTI Bjarni Jóhannsson hefur 
verið lengur en tvævetur í bolt-
anum og komið víða við. Hann fór 
með Stjörnuna upp í efstu deild á 
sínu fyrsta tímabili með liðið 2008 
og hefur fest liðið í sessi í efstu 
deild. Leiðin að árangrinum hefur 
verið sóknarknattspyrna.

Hægir og kraftlausir menn enda 
bara í utandeildinni
„Það eru ábyggilega fá lið sem 
hafa komið upp með svoleiðis 
krafti því yfirleitt hafa nýliðar í 
gegnum tíðina lagst í vörn og stól-
að á að fá á sig fá mörk og halda 
þannig sæti sínu í deildinni. Þann-
ig hefur það þó ekki verið í Stjörn-
unni,“ segir Bjarni.

Hann segir það mannskapn-
um sem hann hafi í höndunum að 
þakka að hann þori að blása til 
sóknar.

„Það er bara sálin í þessum 
drengjum. Meira að segja varn-
armennirnir eru sóknarhugsandi 
og tímasetningin er líka þrælgóð 
því fótboltinn er að breytast mikið. 
Þeir sem hafa ekki hraða og kraft 
fram á við enda bara í utandeild-
inni.“

Undanfarin tvö tímabil hefur 
Stjarnan raðað inn mörkunum  
en einnig fengið haug af mörk-
um á sig. Breyting hefur orðið á 
því í sumar, ekki í markaskorun 
en í fjölda marka sem liðið hefur 
fengið á sig. Bjarni segir nokkrar 
ástæður fyrir því.

„Varnarleikur manna framar-
lega á vellinum hefur gengið betur, 
pressan hefur tekist oftar. Svo eru 
þessir strákar árunum eldri og við 
erum tilbúnari í þennan líkam-
lega leik. Svo hefur liðið þroskast 
þokkalega og við erum betri í að 
halda bolta. Við töpum boltanum 
sjaldnar.“

Bæta þarf aðstöðuna í Garðabæ
Framtíðin virðist björt hjá 
Garðbæingum. Bjarni segir yngri 
flokka Stjörnunnar meðal þeirra 
bestu á landinu, karlaliðið hafi fest 
sig í sessi í efstu deild og kvenna-
liðið sé fremst meðal jafningja. 
Yngri flokkarnir eigi góðar fyrir-
myndir og nú þurfi allir að leggj-
ast á eitt og byggja á því góða. 

Aðstaða knattspyrnufólks í 
Garðabænum sé hins vegar stórt 
vandamál.

„Það eru um sex hundruð iðk-
endur í fótboltanum og aðalvöll-
ur félagsins er einnig aðalæfinga-

völlur félagsins á árs grundvelli. 
Það þarf að verða algjör bylting 
í aðstöðumálum hér í Garðabæ 
ef menn ætla að halda þessum 
dampi og taka skrefið fram á við,“ 
segir Bjarni. Garðabær gefi sig út 
fyrir að vera mikill íþróttabær og 
stjórnmálamenn hafi gefið út að 
menn eigi að fá að æfa við bestu 
aðstæður.

„Nýjasta dæmið um það er bygg-
ing fimleikahallarinnar sem er á 
heimsmælikvarða. Það er ekki 
hægt að gera upp á milli íþrótta-
greina. Það verða allar íþrótta-
greinar að fá það besta og þannig 
eiga menn að hugsa hér í Garða-

bænum. Næsta skref er auðvitað 
bylting í aðstöðumálum fyrir 
knattspyrnuna.“

Ráða á erlendan landsliðsþjálfara
KSÍ hefur gefið út að samning-
ur Ólafs Jóhannessonar lands-
liðsþjálfara verði ekki endurnýj-
aður. Bjarni segir nálægðina á 
Íslandi hafa slæm áhrif á umgjörð 
íslenska landsliðsins.  

„Ég hef horft upp á eina fjóra 
eða fimm Íslendinga hálshöggna 
út af lélegum árangri. Það er 
alltaf auðveldast að reka þjálfar-
ann en ég tel að stærstum hluta 
þjálfarann ekki mesta vanda-
málið. Tengslin milli KSÍ og stóru 
félaganna hér á landi eru sterk og 
starfsfólkið í kringum landslið-
ið alltof tengt félögunum,“ segir 
Bjarni. Hann segir tengslin gera 
það að verkum að upp komi við-
kvæm og óþægileg mál sem hafi 
klárlega áhrif á val á leikmönnum 
í landsliðið.

Bjarni, sem var aðstoðarmaður 
Eyjólfs Sverrissonar á tíma hans 
með landsliðið, segist myndu taka 
við starfinu yrði leitað til hans. 
Hann er þó á þeirri skoðun að 
tímabært sé að leita út fyrir land-
steinana.

„Við eigum hiklaust, með fullri 
virðingu fyrir mér og öðrum 
kollegum mínum á Íslandi, að 
ráða erlendan þjálfara og hrista 
almennilega upp í þessu. Knatt-
spyrnusambandið verður að 
taka gjörsamlegan nýjan kúrs í 
umgjörð landsliðsins og allri hug-
myndafræði frá a til ö.“ 

Bjarni segir KSÍ ekki geta borið 
fyrir sig peningaskort þegar 
kemur að ráðningu nýs þjálfara.

„Mér er sama hvað það kostar. 
Ef menn telja sig ekki hafa efni á 
því þá búa þeir til nefnd sem nær 
í þessa peninga til þess að hafa 
ofan í sig og á. Það verður að lyfta 
grettistaki í málum landsliðsins.“

 kolbeinntd@365.is

Kominn tími á erlendan þjálfara
Bjarni Jóhannsson, þjálfari Stjörnunnar, segir Knattspyrnusamband Íslands þurfa að breyta allri umgjörð 
þegar kemur að íslenska landsliðinu í knattspyrnu. Bjarni, sem náð hefur eftirtektarverðum árangri með 
Stjörnuna undanfarin ár, segir peningaskort enga afsökun fyrir því að leita ekki út fyrir landsteinana.

ÁRANGURSRÍKUR ÞJÁLFARI Bjarni gerði ÍBV tvisvar að Íslandsmeisturum og einu sinni að bikarmeisturum. Fylkir varð bikarmeist-
ari undir hans stjórn auk þess sem hann kom Breiðabliki og Stjörnunni upp í efstu deild. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓTBOLTI Guðjón Pétur Lýðsson, 
sem hefur að margra mati 
verið besti leikmaður Vals í 
sumar, hefur leikið sinn síðasta 
leik fyrir félagið. Valsmenn 
lánuðu hann í gær til sænska 
úrvalsdeildarliðsins Helsingborg 
en Helsingborg hefur síðan 
forkaupsrétt á Guðjóni eftir 
tímabilið. 

„Ég er hrikalega spenntur og 
vonandi er maður að fara þarna 
út til að vinna einhverja titla. Ég 
ætla heldur betur að sýna mig en 
þetta er bara undir mér sjálfum 
komið,“ sagði Guðjón Pétur í gær 
og hann hefur ekki áhyggjur af að 
brotthvarf hans hafi slæm áhrif á 
Valsliðið. 

„Ég hef engar áhyggjur af 
þeim þótt að ég fari. Við erum 

með stóran og góðan hóp og fullt 
af góðum leikmönnum,“ sagði 
Guðjón. 

Helsingborg endaði í 2. sæti í 
sænsku úrvalsdeildinni á síðasta 
tímabili og er eins og er með 
sex stiga forystu á toppi sænsku 
úrvalsdeildarinnar. Guðjón á því 
möguleika á því að verða sænskur 
meistari í haust.

„Þetta er gott og vel spilandi lið 
sem hentar mínum leik mjög vel. 
Þeir eru með flottan þjálfara sem 
er mjög ákveðinn og agaður. Hann 
er búinn að fylgjast með mér frá 
því í janúar á þessu ári en ég vissi 
það ekki fyrr en í gær,“ segir Guð-
jón sem frétti fyrst af áhuga Hels-
ingborg á þriðjudaginn og sólar-
hring seinna var hann kominn í 
nýtt félag. 

„Þetta kom skemmtilega á óvart 
og ég flýg bara út í fyrramálið. Ég 
náði að kveðja strákana á æfingu 
áðan, hvatti þá áfram og óskaði 

þeim góðs gengis. Ég vona að þeir 
nái Evrópusæti,“ segir Guðjón sem 
er mjög ánægður með þróun mála. 
„Það er frábært að komast að hjá 
svona góðu liði og það er bara 
viðurkenning á því sem maður er 
búinn að vera að gera.“.

Guðjón Pétur hefur leikið 
frábærlega á sínu fyrsta tímabili 
með Valsmönnum í sumar og er 
markahæsti leikmaður liðsins með 
8 mörk í 17 leikjum. 

Það síðasta sem Guðjón Pétur 
gerði í Valsbúningnum var að 
tryggja liðinu 1-1 jafntefli á móti 
Breiðabliki með frábæru marki 
beint úr aukaspyrnu á lokamínútu 
leiksins. Hann hrósar því hvernig 
Valsmenn tóku á þessu máli. 

„Þeir stóðu sig frábærlega í 
þessu máli. Þeir hugsuðu fyrst og 
fremst um hag minn og ég vona 
bara að ég standi mig og að þeir 
fái pening fyrir mig,“ sagði Guðjón 
að lokum. - óój

Valsmenn lánuðu í gær stjörnuleikmanninn sinn Guðjón Pétur Lýðsson til sænska toppliðsins Helsingborg:

Vona að Valsmenn fái pening fyrir mig

GUÐJÓN PÉTUR LÝÐSSON Hefur skoraði 
8 mörk og gefið 4 stoðsendingar í 
Pepsi-deildinni í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/CCC

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohn-
sen verður í stóru hlutverki með 
íslenska landsliðinu á móti Norð-
mönnum í undankeppni EM á 
morgun. Hann var í viðtali við 
Hörð Magnússon íþróttafrétta-
mann Stöðvar 2 á æfingu liðsins 
sem fram fór á gamla heimavelli 
Stabæk í gær. 

„Ég geri aðallega væntingar til 
þess að við sýnum stolt og reyn-
um að koma út úr þessum leik 
með einhverri jákvæðni. Það er 
lítil sem engin jákvæðni í kring-
um okkur um þessar mundir. Það 
er líka aðeins meira í húfi á móti 
Norðmönnum sem eru frændur 
okkar og ég held að við séum allir 
staðráðnir í að snúa umræðunni í 
kringum liðið í eitthvað jákvæð-
ara tal,“ sagði Eiður Smári sem 
finnur sig vel í Grikklandi.

„Mér líkar mjög vel hjá AEK 
í Grikklandi fram að þessu. 
Þetta er allt öðruvísi og kannski 
smá ævintýri. Ég er nokkuð 
ánægður með undanfarnar vikur 
því ég hef getað tekið þátt í 
undirbúningstímabili. Við fórum 
áfram inn í Evrópudeildina 
sem er mjög mikilvægt fyrir 
klúbbinn og fyrir fjárhagsstöðu 
Grikklands í heild sinni. Það 
var mikilvægt sem og að fá að 
spila fótbolta því það er það 
skemmtilegasta sem að maður 
gerir,“ segir Eiður og bætir við:

„Það er ótrúleg stemmning 
í Grikklandi og fótbolti virðist 
vera aðalumræðuefnið. Þeir eru 
skemmtilega blóðheitir og annað-
hvort eru menn hetjur eða skúrk-
ar. Við Elfar erum ágætir eins 
og er og erum því ennþá í góðum 
málum,“ segir Eiður. - óój

Eiður Smári um Grikki:

Skemmtilega 
blóðheitir

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN Finnur sig 
vel hjá AEK og vill að landsliðið sýni 
stolt gegn Noregi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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ÞREFALDUR SIGUR Kenía tók öll verðlaunin 
í boði í maraþonhlaupi kvenna. 

SÁ Á EFTIR TITLINUM Bretinn Jessica Ennis missti heimsmeistaratitilinn í 
sjöþraut til Rússans Tatyönu Chernovu. 

ALLTOF SNÖGGUR Usain Bolt þjófstartaði í úrslitum 100 metra hlaupsins og var dæmdur úr leik. Allir bjuggust við að Bolt tæki gullið á sannfærandi hátt en það bjóst enginn við svona afdrifaríkum mistökum.

Keppni á heimsmeist-
aramótinu í frjálsum 
í Daegu í Suður-Kóreu 
er hálfnuð og nú þegar 
hefur 21 heimsmeistari 
verið krýndur. Nýkrýndir 
heimsmeistarar hafa baðað 
sig í sviðsljósinu og Fréttablaðið 
hefur tekið saman nokkrar 
skemmtilegar myndir frá  fyrstu 
fjórum keppnisdögunum.

í boði í maraþonhlaupi kvenna.

SIGURGLEÐI Í 
SUÐUR-KÓREU

GULLIN TILFINNING
Pawel Wojciechowski frá Pól-
landi vann stangarstökk karla. 

HJÁLPARHÖND Dayron Robles missti gullið í 110 metra grindarhlaupi eftir að hafa togað í 
Liu Xiang. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Á TVEIMUR JAFNFLJÓTUM? Oscar Pistorius komst í 
undanúrslit í 400 metra hlaupinu. 

KRAFTUR Í KARLINUM Þjóð-
verjinn Robert Harting varði 
heimsmeistaratitilinn sinn í 

kringlukasti og fagnaði gullinu 
með því að rífa utan af sér 

keppnisbolinn.
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golfogveidi@frettabladid.is

Hollráð Hinna 

Vítalausar lausnir

87

Hinrik Gunnar Hilmarsson, sem annast hefur eftirlit, vallarvörslu og dómgæslu 
hjá Golfklúbbi Reykjavíkur, er hér með hugleiðingar varðandi vítalausar lausnir.

Þegar tekin er lausn samkvæmt reglum 24-2 (óhreyfanleg hindrun), 25-1 og 
25-3 (óeðlilegt ástand vallar og röng flöt) er það vítalaust.  
Kylfingar verða hins vegar að hafa í huga að þarna er ekkert val, það verður að 
finna „Næsta stað fyrir lausn“ og það er bara einn slíkur staður til.
Skilgreiningin hljóðar svo: „Næsti staður fyrir lausn“ (Nearest point of relief) 
er viðmiðunarpunktur þegar tekin er lausn vegna truflunar frá óhreyfanlegri 
hindrun (regla 24-2), óeðlilegu ástandi vallar (regla 25-1) eða rangri flöt (regla 
25-3).
Það er sá punktur á vellinum sem er næstur boltanum þar sem hann liggur,
a) sem er ekki nær holu og
b) hvaðan, lægi boltinn þar, væri ekki um truflun að ræða fyrir höggið sem 

leikmaðurinn hefði greitt úr hinni upphaflegu legu, væri truflunin ekki til 
staðar.

Aths.: Við að ákvarða næsta stað fyrir lausn nákvæmlega ætti leikmaðurinn 
að nota þá kylfu sem hann hefði notað ef truflunin væri ekki fyrir hendi, þegar 
hann líkir eftir miðunarstöðu, leikátt og sveiflu fyrir slíkt högg.  
Boltann verður að láta falla innan einnar kylfulengdar frá næsta stað fyrir 
lausn. Næsti staður fyrir lausn getur ekki verið í torfæru eða á flöt. Boltinn má 
renna tvær kylfulengdir frá þeim stað sem hann snertir fyrst 
jörðina innan kylfulengdar og er ekki nær holu, ekki gætir 
truflunar lengur og og er ekki í torfæru eða flöt. Boltann má 
hreinsa þegar honum er lyft samkvæmt þessum reglum.

Nokkrar þarfar ábendingar: kylfingar ættu ávallt að athuga 
hvar næsti staður fyrir lausn er áður en þeir merkja og lyfta 
boltanum vegna þess að næsti staður fyrir lausn getur verið 
svæði þar sem boltinn getur orðið nánast ósláan-
legur – muna að það er ekkert val. Það er bara einn 
staður á vellinum sem er næsti staður fyrir lausn. 
Því miður virðist gæta ákveðins misskilnings 
hjá íslensku kylfingum (og sjálfsagt víðar) að 
þetta sé ekki næsti staður fyrir lausn heldur 
besti staður fyrir lausn og er því oft farið 
frjálslega með þessa lausn. Vonandi greiðist 
úr þessum misskilningi hér og nú.

Síðasta mótið á Eimskipa-
mótaröðinni í golfi fer fram 
um helgina. Efstu keppend-
ur á mótaröðinni eru fjarri 
góðu gamni, bæði í karla- 
og kvennaflokki. Spennan í 
karlaflokki er gríðarleg, en 
ellefu kylfingar geta orðið 
stigameistarar.

Chevrolet-mótið, síðasta mótið í 
Eimskipsmótaröðinni í golfi, fer 
fram á Urriðavelli um helgina. 
Leiknar verða 54 holur, 36 holur 
fyrri dag mótsins og 18 þann síð-
ari. Mikil spenna er í karlaflokki 
því ellefu kylfingar geta fræðilega 
séð unnið Eimskiptamótaröðina.

Úrslitin í kvennaflokki eru 
heldur ekki ráðin. Ólafía Þór-
unn Kristins dóttir úr Golfklúbbi 
Reykjavíkur hefur rúmlega 900 
stiga forystu á toppnum fyrir síð-
asta mótið. Hún verður fjarri góðu 
gamni þar sem hún er við nám í 

Bandaríkjunum. Signý Arnórs-
dóttir úr Golfklúbbnum Keili á 
möguleika á að ná Ólafíu Þórunni 
að stigum. Signý er í öðru sæti á 
stigalistanum og henni dugir í raun 
5. sætið til að tryggja sér sigur á 
Eimskiptamótaröðinni. 

Sunna Víðisdóttir, GR, er í 
fimmta sæti en hún er 2.403 stig-
um á eftir Ólafíu Þórunni. Sunna 
getur mest náð 2. sætinu. Fari svo 
að Signý hafi sigur í mótinu um 
helgina nægir Sunnu þriðja sætið 
til að ná þriðja sætinu á mótaröð-
inni. 

Staðan í karlaflokki á Eimskipa-
mótaröðinni er hins vegar mun 
flóknari. Rúmlega 1.340 stigum 
munar á efsta sætinu og því ellefta. 
Fræðilega séð geta ellefu kylfing-
ar því farið með sigur af hólmi á 
mótaröðinni. 

Íslandsmeistarinn í höggleik, 
Axel Bóasson úr Golfklúbbnum 
Keili, leiðir mótaröðina með 4.077,5 
stig. Hann  verður hins vegar ekki 
með um helgina þar sem hann er 
farinn til náms í Bandaríkjunum. 

Arnór Ingi Finnbjörnsson úr GR, 
Kristján Þór Einarsson úr GKj og 
Þórður Rafn Gissurarson úr GR 
verða einnig fjarverandi. Sjö kepp-
endur munu því kljást um stiga-
meistaratitilinn í karlaflokki. 

Aðeins fimmtíu stig skilja að 
Harald Franklín Magnús úr GR, 
Stefán Má Stefánsson úr GR og 
Helga Birki Þórisson úr GSE, sem 
eru í öðru til fjórða sæti á mótaröð-
inni. Því má búast við harðri bar-
áttu þeirra á milli.

 kristjan@frettabladid.is

Sæti  Hlutfall Stig
 1. sætið 10% 1.500
 2. sætið 8% 1.200
 3. sætið 7,1% 1.065
 4. sætið 6,35% 952,5
 5. sætið 5,75% 862,5
 6. sætið 5,25% 787,5
 7. sætið 4,75% 712,5
 8. sætið 4,25% 637,5
 9. sætið 3,75% 562,5
10. sætið 3,55% 532,5

Stigagjöfin

Sæti Kylfingur Klúbbur Stig
 1. Axel Bóasson GK 4077.50*
 2. Haraldur Franklín Magnús GR 3979.17
 3. Stefán Már Stefánsson GR 3960.00
 4. Helgi Birkir Þórisson GSE 3932.50
 5. Arnór Ingi Finnbjörnsson GR 3507.50*
 6. Arnar Snær Hákonarson GR 3339.75
 7.  Guðjón Henning Hilmarsson GKG 3337.25
 8. Alfreð Brynjar Kristinsson GKG 3310.00
 9. Andri Már Óskarsson GHR 3159.70
10.  Kristján Þór Einarsson GKJ 2987.50*
11.  Þórður Rafn Gissurarson GR 2734.20*

 * Er ekki skráður til leiks á lokamótinu

Staðan á Eimskipsmótaröðinni – karlar

BIRGIR LEIFUR HAFÞÓRSSON Það verður 
í nógu að snúast hjá Birgi Leifi Hafþórs-
syni næstu mánuðina.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Birgir Leifur Hafþórsson úr 
GKG verður á meðal keppenda 
í Kazakh stan Open á evrópsku 
áskorendamótaröðinni sem hefst 
8. september. Mótið er eitt það 
stærsta á mótaröðinni og er verð-
launafé í mótinu öllu hærra en 
gengur og gerist á mótaröðinni, að 
því er fram kemur á Kylfingur.is. 

Birgir staðfesti einnig í sam-
tali við Kylfingur.is að hann sé að 
íhuga að fara í úrtökumót fyrir 
bandarísku PGA-mótaröðina. 
Hann þarf að hefja leik í úrtöku-
móti á fyrsta stigi í október og 
segir að hann muni taka loka-
ákvörðun um það á næstu vikum.

Birgir Leifur gerir víðreist:

Stefnir á PGA

Síðustu vikuna hafa minnst fimm 
íslenskir kylfingar farið holu í 
höggi, að því er fram kemur á 
kylfingi.is.

Hinrik Stefánsson fór holu í 
höggi á 6. holu á Grafarholts-
velli, Ellen Blumenstein fór holu 
í höggi á 3. holu, Helga Ingibjörg 
Reynisdóttir fór holu í höggi á 
14. holu á sama velli og þá fór 
Sigurður Hreinsson holu í höggi 
á 3. holu á Katlavelli á Húsavík. 
Segir sagan að fagnaðarlætin 
hafi heyrst af vellinum alla leið 
niður í bæ.

Ótrúlegt afrek hjá kylfingum:

Minnst fimm 
fóru holu í höggi

KYLFINGAR  eru skráðir til leiks í síðasta mótinu í 
Eimskipamótaröðinni í golfi – 66 karlar og 21 kona. 

Tiger Woods ætlar að taka þátt 
í Frys.com Open sem fram fer í 
Kaliforníu fyrstu vikuna í októ-
ber. 

Þetta er í fyrsta skipti sem 
Tiger keppir á PGA-haustmóta-
röðinni, en hann er að undirbúa 
sig fyrir Forsetabikarinn. 

„Mér finnst alltaf jafn gaman 
að spila á heimaslóðum og þetta 
mót hentar undirbúningi mínum 
fullkomlega,“ sagði Woods á 
heimasíðu sinni á mánudag. „Ég 
hlakka til að hitta gamla vini.“

Þetta er í fimmta skipti sem 
Frys.com Open er haldið. Mótið 
í fyrra þótti ákaflega spennandi, 
en þá fór Rocco Mediate með 
sigur af hólmi.

Óvæntur þátttakandi á PGA:

Tiger á Frys.com

Á BATAVEGI? Tiger vonast til að koma 
ferlinum á réttan kjöl.

NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

1. Ólafía Þórunn Kristinsdóttir GR 6673.75*
2. Signý Arnórsdóttir GK 5761.25
3. Valdís Þóra Jónsdóttir GL 5241.25*
4. Tinna Jóhannsdóttir GK 4600.00*
5. Sunna Víðisdóttir GR 4270.00

 * Er ekki skráð til leiks á lokamótinu

Staðan á Eimskipamótaröðin – konur

Ellefu geta orðið stigameistari
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ALPARNIR
s

Útivistarjakkar 20% til 60% afsláttur
Útivistarbuxur 20% til 60% afsláttur
og fleira og fleira...

Ekki missa af þessu
Takmarkað magn!

LÍKLEG TIL AFREKA Sunna Víðisdóttir (t.v.) og Signý Arnórsdóttir eiga möguleika á 
sigri á Eimskipamótaröðinni. Sömu sögu er að segja af Helga Birki (t.v.) Stefáni Má 
og Haraldi Franklín Magnús (t.h.) en þeir eru í öðru til fjórða sæti á mótaröðinni.
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

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

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

10.00 HM í frjálsum íþróttum

12.35 Hlé

16.10 Golf á Íslandi (11:14) (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Gurra grís (8:26)

17.25 Sögustund með Mömmu Marsi-
bil (10:52)

17.40 Einmitt þannig sögur (6:10)

17.55 Geymslan

18.25 Táknmálsfréttir

18.35 Melissa og Joey (1:30)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.05 Grillað (8:8)

20.35 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-
unni (1:8) (Þorvaldur Davíð Kristjánsson) 
Þáttaröð um ungt og áhugavert fólk. Skyggnst 
er inn í líf einnar persónu hverju sinni og 
henni fylgt eftir í sínu daglega lífi.

21.10 Kingdom lögmaður (2:6)

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Glæpahneigð (92:114) (Crim-
inal Minds V) Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi barna.

23.10 22.07.11 (e)

00.00 Kastljós (e)

00.25 Fréttir

00.35 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (23:175)

10.15 Sjálfstætt fólk

11.00 The Mentalist (11:23)

11.45 Gilmore Girls (10:22)

12.35 Nágrannar

13.00 Sisterhood of the Traveling 
Pants 2

15.00 Ameríski draumurinn (1:6)

15.45 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (3:22)

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (15:24)

19.45 Modern Family (24:24)

20.10 Heimsréttir Rikku (2:8) Nýr og 
glæsilegur þáttur með Rikku þar sem hún 
fetar nýjar slóðir í íslenskri matreiðsluþátta-
gerð með því að taka fyrir í hverjum þætti 
hina ýmsu rétti ákveðinnar þjóðar sem á sér 
ríkulega matarhefð. Hún fræðir okkur um 
uppruna þeirra og kennir okkur að matreiða 
þá á einfaldan og aðgengilegan hátt.

20.45 The Closer (6:15) Sjötta serían af 
þessum hörkuspennandi þætti sem er einn 
af allra vinsælustu þáttunum á kapalstöðvun-
um í Bandaríkjunum. 

21.30 The Good Guys (6:20) Nýir þætt-
ir sem bæði eru hlaðnir spennu og gríni og 
fjalla um tvær misgamlar löggur.

22.15 Sons of Anarchy (6:13)

23.00 The Whole Truth (10:13)

23.45 Lie to Me (22:22)

00.30 Game of Thrones (2:10)

01.25 Prom Night

02.50 Zombie Strippers

04.25 The Closer (6:15)

05.10 The Simpsons (3:22)

05.35 Fréttir og Ísland í dag

08.00 School of Life

10.00 Four Weddings And A Funeral

12.00 Stuart Little

14.00 School of Life

16.00 Four Weddings And A Funeral

18.00 Stuart Little

20.00 Get Smart

22.00 Pineapple Express

00.00 Shadowboxer

02.00 The Black Dahlia

04.00 Pineapple Express

06.00 Hot Tube Time Machine

19.30 The Doctors (104:175) 

20.15 Chuck (4:19) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Heimsréttir Rikku (2:8) Nýr og 
glæsilegur matreiðsluþáttur með Rikku þar 
sem hún fetar nýjar slóðir í íslenskri mat-
reiðsluþáttagerð með því að helga hvern þátt 
matargerð þjóðar sem á sér ríkulega matar-
hefð. Hún fræðir okkur um uppruna þeirra 
og kennir okkur að matreiða þá á einfaldan 
og aðgengilegan hátt.

22.25 The Closer (6:15) Sjötta serían af 
þessum hörkuspennandi þætti sem er einn 
af allra vinsælustu þáttunum á kapalstöðv-
unum í Bandaríkjunum. Kyra Sedgwick hefur 
verið tilnefnd til Golden Globe verðlauna 6 
ár í röð fyrir túlkun sína á yfirlögreglukonunni 
Brendu Leigh Johnsons sem stöðugt þarf að 
glíma við ofríki karlanna í lögreglunni.

23.10 The Good Guys (6:20)

23.55 Sons of Anarchy (6:13)

00.40 Týnda kynslóðin (3:40)

01.15 Chuck (4:19)

02.00 The Doctors (104:175)

02.45 Fréttir Stöðvar 2 

03.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

17.00 Stjarnan - FH Útsending frá leik í 
Pepsi deild karla í knattspyrnu.

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

20.05 Unglingaeinvígið í Mosfellsbæ 

21.00 OK búðamótið Upptaka frá OK 
búðamótinu þar sem sannir íslenskir krafta-
jötnar taka á öllu sem þeir eiga.

21.35 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu 
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska 
boltanum.

22.30 Porto - Villarreal Útsending frá 
leik Porto og Villarreal í undanúrslitum Evr-
ópudeildarinnar. Þetta er fyrri viðureign lið-
anna.

16.20 Tottenham - Man. City Útsend-
ing frá leik Tottenham og Manchester City í 
ensku úrvalsdeildinni.

18.10 Blackburn - Everton Útsending 
frá leik Blackburn Rovers og Everton í ensku 
úrvalsdeildinni.

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

20.30 Diego Simeone Argentinumaður-
inn Diego Simeone er hvað frægastur fyrir 
að hafa fiskað David Beckham að velli a HM 
1998 i Frakklandi en þessi magnaði leik-
maður verður kynntur nanar i þessum fra-
bæra þætti.

20.55 Premier League Review 2011/12 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

21.50 Football League Show Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska bolt-
ans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

22.20 WBA - Stoke Útsending frá leik 
West Bromwich Albion og Stoke City í ensku 
úrvalsdeildinni.

20.00 Hrafnaþing Hvers vegna eru um-
hverfissinnar svona glaðir með rammaáætl-
unina?

21.00 Einar Kristinn og sjávarútvegur 
Ellefti þáttur, rætt við Ragnar Árnason pró-
fessor.

21.30 Kolgeitin Sigtryggur Baldursson fær 
til sín gesti.

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

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.40 Dynasty (24:28)

17.25 Rachael Ray

18.10 Friday Night Lights (2:13) (e)

19.00 Real Housewives of Orange Co-
unty (9:17)

19.45 Haustkynning SkjásEins 2011 
Dagskrá SkjásEins í haust og vetur verð-
ur glæsileg. Gamlir kunningjar snúa aftur og 
nýir þættir bætast í hópinn. Við tökum forskot 
á sæluna og sýnum brot af því besta sem 
verður á dagskrá í vetur. 

20.10 Rules of Engagement (18:26) 

20.35 30 Rock - NÝTT (1:23) Bandarísk 
gamanþáttaröð. Fimmta þáttaröðin hefst á 
því að Jack reynir að aðstoða Liz við að halda 
í Carol sem fer öðruvísi en ætlað var.

21.00 Running Wilde - LOKAÞÁTT-
UR (13:13) 

21.25 Happy Endings - LOKAÞÁTT-
UR (13:13) Bandarískir gamanþættir. Alex og 
Dave eru par sem eiga frábæran vinahóp. Í 
þessum lokaþætti fylgjumst við með systk-
inaerjum hjá Jane og Alex ásamt því sem 
Penny fær nýjan aðstoðarmann.

21.50 Leverage (10:16) 

22.40 Dexter (12:12) (e)

23.30 In Plain Sight (9:13) (e)

00.15 Smash Cuts (26:52) (e)

00.40 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

07.00 The Barclays (3:4)

11.10 Golfing World

12.00 Golfing World 

12.50 The Barclays (4:4)

17.05 PGA Tour - Highlights (34:45)

18.00 Golfing World

18.50 Inside the PGA Tour (35:42)

19.15 The Barclays (4:4)

22.00 Golfing World

22.50 US Open 2002 - Official Film

23.50 ESPN America

> Anne Hathaway
„Ég lít best út eftir að teymi hársnyrta og 
förðunarfræðinga hefur eytt dágóðum tíma 
í að fullkomna útlit mitt. Hvenær líður mér 
best? Þegar ég hef ekki litið í spegil í 
marga daga og er að gera hluti sem 
veita mér ánægju.“
Anne Hathaway leikur í gamanmyndinni 
drepfyndnu Get Smart, sem byggð er 
á samnefndum sjónvarpsþáttum um 
leynilögreglumanninn Maxwell Smart. 
Myndin er sýnd á Stöð 2 Bíói kl. 20.

Dönsku sakamálaþættirnir Rejseholdet 
í Sjónvarpinu hafa það fram yfir aðra 
svipaða þætti að persónusköpunin er 
góð og laus við margar þær klisjur sem 
annars staðar má sjá. 
Þættirnir, sem voru gerðir á árunum 

2000 til 2004, fjalla um hóp sérfræðinga, 
eins konar danska alríkislögreglu, sem er 
kallaður á staðinn þegar einhver hefur 
verið myrtur eða annað alvarlegt mál 
komið upp. Flest þessi mál eru áhugaverð 
og hefur það vafalítið eitthvað að gera 
með raunsæi þeirra að þau eru lauslega 
byggð á raunverulegum atburðum. 

Rejseholdet svipar mjög til hins 
bandaríska Glæpahneigð sem er einnig 

sýndur í Sjónvarpinu. Þar er á ferðinni 
bandarísk sérsveit sem reyndar flýgur 
í öll sín verkefni á einkaþotu á meðan 
danski hópurinn ferðast um í venjulegum 
bílum. Auk þess er risavaxinni rútu með 
bækistöðvum þeirra ekið þvers og kruss um 
Danmörku. Það sem aðskilur þættina er 
að persónurnar eru miklu áhugaverðari og 
viðkunnanlegri í Rejseholdet. Ástamálin eru 
í brennidepli og er gaman að fylgjast með 
framvindu mála þar á bæ. Charlotte Fich og 
Mads Mikkelsen túlka aðalsöguhetjurnar 
vel og maður hefur virkilegan áhuga á að 
vita hvað gerist næst í lífi þeirra, öfugt við 
formúlukenndar og óáhugaverðar persónur 
Glæpahneigðar. 

VIÐ TÆKIÐ   FREYR BJARNASON FYLGIST SPENNTUR MEÐ REJSEHOLDET

Áhugaverðar persónur sem manni er annt um

YFIRMAÐUR Ingrid Dahl, leikin af Charlotte Fich, 
stjórnar dönsku sérsveitinni í Rejseholdet.

Minningar- og styrktartónleikar
Hönnu Lilju Valsdóttur og barna

Fram koma: Páll Óskar Hjálmtýsson söngvari, Monika Abendroth 
hörpuleikari, Sigrún Hjálmtýsdóttir (Diddú) söngvari, Anna Guðný 
Guðmundsdóttir píanóleikari, Sigurður I. Snorrason klarinettleikari, 
Davíð Ólafsson söngvari, Stefán Helgi Stefánsson söngvari, Helgi Már
Hannesson píanóleikari, Friðrik Ómar Hjörleifsson söngvari, Jögvan 
Hansen söngvari, Jón Jónsson söngvari, Gospeltónar, Jóhann Friðgeir 
Valdimarsson söngvari og Gréta Salóme Stefánsdóttir fiðluleikari.

Öll vinna við tónleikana er án endurgjalds og mun allur aðgangseyrir 
renna beint í styrktarsjóð fyrir eiginmann og börn Hönnu Lilju. Einnig 
verður tekið á móti frjálsum framlögum.

www.facebook.com/styrktartonleikar.honnu.lilju

GUÐRÍÐARKIRKJU 
GRAFARHOLTI
MÁNUDAGINN 
5. SEPTEMBER 

KL. 20.30.
MIÐAVERÐ KR. 3.000.

MIÐASALA FER 
FRAM Á MIDI.IS OG 

VIÐ INNGANG 
GUÐRÍÐARKIRKJU. 

STYRKTARSJÓÐUR:
0322-13-700345
KT. 080171-5529
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Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

09.25 New Tricks  10.20 EastEnders  10.50 
EastEnders  11.20 Keeping Up Appearances  11.50 
Monarch of the Glen  12.40 New Tricks  13.30 
New Tricks  14.25 Deal or No Deal  15.00 Deal or 
No Deal  15.35 Deal or No Deal  16.10 ‚Allo ‚Allo!  
16.35 ‚Allo ‚Allo!  17.00 ‚Allo ‚Allo!  17.30 Skavlan  
18.20 Skavlan  19.10 Top Gear  20.00 Michael 
McIntyre‘s Comedy Roadshow  20.45 QI  21.20 
Little Britain  21.50 Little Britain  22.20 Top Gear  
23.10 Live at the Apollo  23.55 QI  00.25 Little 
Britain  00.55 Little Britain  01.25 Skavlan

11.35 Aftenshowet  12.30 Gintberg på kanten  
13.00 DR Update - nyheder og vejr  13.10 
Kommissær Wycliffe  14.00 Thomas og hans 
venner  14.15 Carsten og Gittes Vennevilla  14.30 
Ernst  14.35 Dyk Olli dyk  14.50 Mægtige maskiner  
15.00 Livet i Fagervik  15.50 DR Update - nyheder 
og vejr  16.00 Hammerslag  16.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret  17.00 Disney Sjov  18.00 Skjulte 
Stjerner  19.00 TV Avisen  19.30 Skjulte Stjerner  
19.45 Wanted  21.30 8 mm  04.00 Noddy  04.10 
Gnotterne  04.40 Kasper Lise

09.20 Førkveld  10.00 Friidrett  12.30 Folk  
13.00 Nyheter  13.10 Dallas  14.00 Nyheter  
14.10 Jessica Fletcher  15.00 Nyheter  15.10 
Munter mat  15.40 Oddasat - nyheter på samisk  
15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00 Førkveld  
16.40 Distriktsnyheter  17.40 Norge rundt  18.05 
Eventyrlege Himalaya  18.55 20 sporsmål  19.20 
Poirot  20.50 Muntre glimt fra Smil til the skjulte 
kamera  21.00 Kveldsnytt  21.25 VM friidrett  
22.25 De kaller oss artister  23.00 VM friidrett  
02.00 Dansefot jukeboks u/chat 

12.45 Så såg vi sommaren då  12.55 Anslagstavlan  
13.00 Uppdrag Granskning  14.00 Rapport  14.05 
Gomorron Sverige  14.30 Anslagstavlan  14.35 
Så såg vi sommaren då  14.45 Lejonet Christian 
- känd från Internet  15.30 Sverige idag  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  17.15 
Regionala nyheter  17.30 Rapport  18.00 En andra 
chans  18.30 Mitt i naturen  19.00 Friidrott  20.00 
Debatt  20.45 Angels in America  22.00 Maestro  
23.00 The Hour  00.00 Möhippan  00.50 Friidrott  

06.39 Morgunfrúin 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.13 Litla flugan 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í 
nærmynd 12.00 Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Landið 
sem rís 14.00 Fréttir 14.03 Inn og út um gluggann 
15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Hver myrti 
Móleró? 15.25 Skurðgrafan 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Eyðibýlið 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Í lok dags 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 Einar 
Már og Grímsnesið 19.40 Sumartónleikar evr-
ópskra útvarpsstöðva 21.30 Kvöldsagan: Ofvitinn 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.20 Útvarpsperla: Sorgarakur 23.20 
Tropicalia: Bylting í brasilískri tónlist 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Rikka kitlar bragð-
laukana eins og 
henni einni er lagið. 
Að þessu sinni er 
þátturinn helgaður 
matargerð Ítala og 
fræðir hún áhorf-
endur um uppruna 
frægra ítalskra rétta 

og kennir okkur að matreiða þá á 
einfaldan og aðgengilegan hátt. 
Á matseðlinum er Caprese-salat, 
pitsa, ragú Bolognese, ferskt pasta 
og panna cotta.

STÖÐ 2 KL. 20.10

Heimsréttir Rikku

Smiðjuvegi 2

Kópavogi

Sími 544 2121

www.rumgott.is

Opið virka daga frá kl. 10-18

og laugardaga kl. 11-16

Löggiltir dýnuframleiðendur

– Starfandi í 60 ár

FRÍ LEGUGREINING
OG FAGLEG RÁÐGJÖF

SUMARDAGAR
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BESTI BITINN Í BÆNUM

„Þetta er auðvitað mjög leiðinlegt,“ segir 
Kamilla Ingibergsdóttir hjá Iceland 
Airwaves.

Breska rokksveitin The Vaccines, með 
Íslendinginn Árna Hjörvar Árnason á 
bassanum, er hætt við að koma fram á 
tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves sem 
fer fram í Reykjavík í október. Ástæð-
an er hálsaðgerð sem söngvarinn Justin 
Young þarf að gangast undir, sú þriðja 
á þessu ári. Fyrir vikið hefur sveitin 
aflýst fyrirhuguðum tónleikum sínum 
víða um heim í september og fram til 
26. október, skömmu eftir að Airwaves-
hátíðinni lýkur. 

Tónleikar The Vaccines áttu að vera 
einn af hápunktum Airwaves og því eru 

þetta mikil vonbrigði fyrir þá sem hafa 
þegar keypt sér miða. „Við vorum mjög 
spennt fyrir því að fá The Vaccines hing-
að en þetta er eitthvað sem var alls ekki 
hægt að koma í veg fyrir. Þeir eru að 
aflýsa risastórum túr og því hræðilegt 
fyrir þá líka, enda eru þeir að byrja fer-
ilinn sinn,“ segir Kamilla. Til stendur að 
finna góðan staðgengil fyrir The Vacc-
ines og er sú vinna í fullum gangi. „Við 
getum huggað fólk með því að það eru 
tvö hundruð önnur atriði í boði. Ég hugsa 
að það verði enginn ósáttur á Airwaves.“  

Á meðal erlendra flytjenda á hátíðinni 
verða Sinéad O´ Connor, Beach House, 
John Grant og Yoko Ono Plastic Ono 
Band.  - fb

HÆTTIR VIÐ Breska rokk-
sveitin The Vaccines er 
hætt við að koma fram á 
Airwaves-hátíðinni.

Lausn er fundin á deilu norska rithöfund-
arins Margit Sandemo og Ríkissjónvarps-
ins vegna sjónvarpsþáttarins Ísfólk-
ið með Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur. 
Þátturinn mun heita Ísþjóðin með Ragn-
hildi Steinunni. 

Fréttablaðið greindi frá þessu allsér-
staka máli á laugardaginn en skáldkon-
an var ekki par sátt við að RÚV hygðist 
nefna nýjan sjónvarpsþátt þessu nafni en 
frægur bókaflokkur Sandemo heitir ein-
mitt Ísfólkið. „Ég er bara mjög ánægð að 
RÚV skuli hafa hlustað á okkar málstað 
og tekið athugasemdir okkar til greina. 
Þetta er bara mjög flott og fínt nafn og 
passar þættinum betur,“ segir Sigrún 
Halldórsdóttir, útgefandi Sandemo.

„Við ákváðum að fara þessa leið og ég 
vona svo sannarlega að enginn eigi einka-
leyfi á Ísþjóðinni,“ segir Ragnhildur 
Steinunn. Hún segist hafa fengið frjáls-
ar hendur frá Ríkisútvarpinu og raunar 
sjálfdæmi í málinu og hún hafi ákveðið að 

láta hagsmuni þáttarins ráða för. „Við 
ákváðum að breyta þessu fyrst þetta 
er svona mikið tilfinningamál, ég vil 
fyrst og fremst að innihald þáttanna 
fái að njóta sín.“ 

Í gær var síðan unnið hörð-
um höndum að því að breyta 
öllu kynningarefni þáttanna og 
„lógói“. „Þetta er án nokkurs 
vafa með því áhugaverðasta sem 
ég hef lent í á mínum sjónvarps-
ferli, þetta mun seint gleymast.“
 - fgg

„Þetta var í raun grín sem varð 
að veruleika,“ segir Marín Manda 
Magnúsdóttir, sem er komin með 
annan fótinn til Íslands eftir tíu 
ára búsetu í Danmörku. Ástæðan 
er vinnutilboð sem hún gat ekki 
hafnað. 

„Ég hitti gamla starfsfélaga fyrir 
tilviljun þegar ég var heima í fríi 
í vor og þeir spurðu mig hvort ég 
væri ekkert á leiðinni heim. Ég 
svaraði í gríni: ef þú ert með góða 
vinnu fyrir mig kem ég heim á 
morgun,“ segir Marín Manda hlæj-
andi en hún fékk símtal strax dag-
inn eftir þar sem henni bauðst að 
verða framkvæmdastjóri vefversl-
unarinnar Skor.is. Verslunin verður 

opnuð í september og kemur Marín 
Manda að innkaupum og sér um 
rekstur verslunarinnar sem hún 
segir vera sérsniðna að nútíma 
Íslendingnum. 

„Þetta er mjög spennandi verk-
efni enda verður verslunin sú 
stærsta sinnar tegundar á Íslandi. 
Það verður fjölbreytt úrval af 
skóm, stöðugar nýjungar og frí 
heimsending svo eitthvað sé 
nefnt,“ segir Marín Manda en hún 
hefur dágóða reynslu í verslunar-
mennsku.

Hún rak sína eigin barnafata-
verslun í Kaupmannahöfn við 
góðan orðstír og lærði fatahönnun 
úti. „Að reka mitt eigið fyrirtæki 

var tvímælalaust besti skóli sem ég 
gat fengið en þetta verkefni er það 
stærsta sem ég hef tekið að mér. 
Það er mjög gaman að takast á við 
eitthvað nýtt.“ 

Marín Manda skildi við dansk-
an barnsföður sinn í byrjun árs en 
þau eiga tvö börn saman. „Það að 
ég sé að vinna á Íslandi er púslu-
spil enn sem komið er en við erum 
mjög góðir vinir og finnum út úr 
því,“ segir hún og bætir við: „Ég 
er eiginlega of dönsk til að vera 
íslensk og öfugt. Danirnir kenndu 
mér að vera jarðbundnari og kunna 
að meta einkalífið. Ég er hins vegar 
ennþá íslenski vinnualkinn og hef 
gaman af því.“  alfrun@frettabladid.is

MARÍN MANDA MAGNÚSDÓTTIR: KOMIN HEIM OG SELUR SKÓ Á NETINU

Komin niður á jörðina eftir 
tíu ára búsetu í Danmörku

GAMAN AÐ VINNA Á ÍSLANDI Marín Möndu Magnúsdóttur líkar vel að vera komin heim og ætlar að sjá kaupglöðum Íslendingum 
fyrir skóm gegnum netið.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

The Vaccines hætt við Airwaves

Ísfólkið verður Ísþjóðin

NAFNINU BREYTT  Ragn-
hildur Steinunn ákvað að leyfa 
innihaldi þáttanna að njóta sín 

í stað þess að láta allt snúast 
um nafn þeirra. Ísfólkið verður 
því Ísþjóðin og því ætti Margit 

Sandemo að geta sofið rótt.

„Besti bitinn í bænum er hrís-
grjónaréttur númer eitt hjá 
Krua Thai. Ég fæ mér hann 
alltaf.“

Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, fyrirliði 
Íslandsmeistara Stjörnunnar.

HEF FLUTT MIG UM SET

Býð alla gamla og nýja viðskiptavini 
velkomna

Gerður Sævarsdóttir hársnyrtimeistari

GREIÐAN 
Háaleitisbraut 58-60 

sími 5813090 / 8621323

www.xena.is

Mikið afMikið af
fínum skóm ífínum skóm í

leikfiminaleikfimina

no3 - st. 36-41 verð kr. 2500.-

Opið virka daga 11-18
laugardag 11-16

SKÓMARKAÐUR

no2 - st. 41-46 verð kr. 6795.-

no1 - st. 28-35 verð kr. 3995.-
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9 tilnefningar 
GRÍMAN 2011:
Leikskáld ársins 

 Sala áskriftarkorta 

í fullum gangi 

– vertu með í vetur

(E.B.FBL) (J.V.J. DV)

Sýningar hefjast 
2. september



ÚTSÖLULOK

20 - 70% 
AFSLÁTTUR AF VALDRI

DÖMU, - HERRA OG  BARNAVÖRU
FULLT AF SKEMMTILEGUM TILBOÐUM

ÚTSÖLUNNI LÝKUR MÁNUDAGINN 
5. SEPTEMBER

Opið 11–19 alla daga vikunnar, nema sunnudaga 12–17 / Sími 534 4451   

ÓDÝRT OG GOTT



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

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

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Troðfull 
verslun af

merkjavöru!

  afsláttur af öllum 
herravörum

afsláttur af öllum 
kvenvörum
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nýtt
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opið 

sunnu-
dag

Tobba kona einsömul
Sú deila sem spratt í kringum 
væntanlegan sjónvarpsþátt Tobbu 
Marinós og Ellýjar Ármanns á Skjá 
einum hefur ekki farið framhjá 
mörgum netverjum. Þær stöllur 
máttu þola mikla og harða gagn-
rýni eftir að viðtal birtist við þær á 
síðum Fréttatímans og að endingu 

ákvað Ellý að hætta við 
að stýra þættinum. 

Bjuggust þá flestir 
við að ný kona yrði 
fengin til að hlaupa 
í skarðið en sam-
kvæmt heimildum 
Fréttablaðsins 

verður Tobba 
hins vegar 
bara ein í 
brúnni og 
mun stýra 
fleyinu af 
sinni alkunnu 
snilld.  - kh, fgg

1 Banna reykingar heima á 
vinnutíma

2 Lyklasmiður kallaður til í 
Breiðagerði

3 Flugi til Sauðárkróks hætt um 
áramótin

4 Lögreglan kölluð til vegna 
útburðar

5 Enn berast tilkynningar um 
barnatæli

Í smiðju til Héðins
Sjónvarpsþáttaröðin Heimsendir 
hefur göngu sína á Stöð 2 í haust.  
Aðdáendur vaktaþáttanna bíða 
þáttanna margir með með mikilli 
eftirvæntingu, en sami hópur 
stendur að gerð þeirra undir 
forystu Ragnars Bragasonar leik-
stjóra. Þættirnir gerast á geðdeild 
úti á landi. Aðstandendur þáttanna 
hafa að sögn lagt mikla áherslu 
á að draga upp trúverðuga mynd 
af geðsjúkdómum og nálgast við-
fangsefnið af virðingu, um leið og 
húmorinn er í hávegum hafður. 
Hafa þeir meðal annars leitað ráða 
hjá Héðni Unnsteinssyni, 
starfsmanni velferðar-
ráðuneytisins, sem 
árum saman hefur 
barist fyrir breyttu 
viðhorfi til geð-
sjúkdóma. Sumir 
spá því að 
Heimsendir 
muni eiga 
þátt í þeirri 
viðhorfs-
breytingu. 


	FB072s_P001K.indd
	FB072s_P002K.indd
	FB072s_P003K.indd
	FB072s_P004K.indd
	FB072s_P005K.indd
	FB072s_P006K.indd
	FB072s_P007K.indd
	FB072s_P008K.indd
	FB072s_P009K.indd
	FB072s_P010K.indd
	FB072s_P011K.indd
	FB072s_P012K.indd
	FB072s_P013K.indd
	FB072s_P014K.indd
	FB072s_P014K.indd
	FB072s_P016K.indd
	FB072s_P017K.indd
	FB072s_P018K.indd
	FB072s_P019K.indd
	FB072s_P020K.indd
	FB072s_P020K.indd
	FB072s_P022K.indd
	FB072s_P023K.indd
	FB072s_P024K.indd
	FB072s_P025K.indd
	FB072s_P026K.indd
	FB072s_P027K.indd
	FB072s_P028K.indd
	FB072s_P029K.indd
	FB072s_P030K.indd
	FB072s_P031K.indd
	FB072s_P029K.indd
	FB072s_P033K.indd
	FB072s_P034K.indd
	FB072s_P034K.indd
	FB072s_P036K.indd
	FB072s_P037K.indd
	FB072s_P038K.indd
	FB072s_P039K.indd
	FB072s_P040K.indd
	FB072s_P041K.indd
	FB072s_P041K.indd
	FB072s_P041K.indd
	FB072s_P041K.indd
	FB072s_P045K.indd
	FB072s_P046K.indd
	FB072s_P047K.indd
	FB072s_P048K.indd
	FB072s_P049K.indd
	FB072s_P050K.indd
	FB072s_P051K.indd
	FB072s_P052K.indd
	FB072s_P053K.indd
	FB072s_P054K.indd
	FB072s_P055K.indd
	FB072s_P056K.indd
	FB072s_P057K.indd
	FB072s_P058K.indd
	FB072s_P059K.indd
	FB072s_P060K.indd
	FB072s_P061K.indd
	FB072s_P062K.indd
	FB072s_P063K.indd
	FB072s_P064K.indd
	FB072s_P065K.indd
	FB072s_P066K.indd
	FB072s_P067K.indd
	FB072s_P068K.indd
	FB072s_P069K.indd
	FB072s_P070K.indd
	FB072s_P071K.indd
	FB072s_P072K.indd

