
Mikill fjöldi sumarhúsa 
og lóða undir sumarhús er nú til 
sölu hjá fasteignasölum. Framboð 
af eldri húsum virðist stöðugt, en 
meira af nýjum sumarbústöðum 
er í sölu nú en áður að mati fast-
eignasala sem vel þekkir til. Tæp-
lega 600 sumarbústaðir víða um 
land eru nú skráðir til sölu á fast-
eignavef mbl.is.

Miðað við eftirspurnina eins og 
hún er í dag er svo mikið til af 
skipulögðu svæði á Íslandi að „við 
eigum nóg til næstu þriggja alda, 
það vantar bara fólk,“ segir Sveinn 
Guðmundsson, framkvæmda-
stjóri Landssambands sumarhúsa-
eigenda.

Hann segir að ákveðins tryll-
ings hafi gætt þegar athafnamenn 
hafi keypt upp jarðir og skipulagt 
sumarhúsabyggð, en sér virðist sá 
bransi erfiðari en einhverjir hafi 
talið í upphafi. „Það eru fjölmarg-
ir byggingaraðilar sem hafa verið 
að kaupa lóðir, jafnvel í tugum 
talið. Þeir kaupa í þeim eina til-
gangi að flytja inn einingahús [...] 
sem eru ódýr í framleiðslu og ætla 
sér að græða stórkostlega á þessu 
öllu saman,“ segir Sveinn.

Mikið framboð á lóðum ætti að 
sögn Sveins að þýða lækkandi 
lóðaverð fyrir sumarhús, þó lækk-
un virðist láta bíða eftir sér. Til 
séu dæmi um svæði þar sem reynt 
sé að halda uppsprengdu verði á 
lóðum, en það sé í sérstökum til-

vikum á borð við sumarhúsabyggð 
í Dagverðarnesi í Borgarfirði, þar 
sem nýir eigendur hyggist græða   
því að leigusamningar séu að 
renna út, og setji allt að 40 millj-
óna verðmiða á hektarann.

Framboð af sumarhúsum og 
lóðum undir sumarhús hefur verið 

mikið undanfarið, segir Magnús 
Leópoldsson fasteignasali. Hann 
segir það tengjast því að fjárfest-
ar kaupi land, skipuleggi lóðir og 
ætli svo að flytja inn einingahús, 
til dæmis frá Lettlandi.

Magnús segist ekki hafa rann-
sakað málið sérstaklega, en segir 
að það líti út fyrir að stór hluti af 
þessu landi eigi eftir að enda sem 
sumarbústaðalóðir, og að flutt 
verði inn hús á þær gangi sala 
eftir. 

Þetta kunni að skýra að fram-
boð af nýjum sumarhúsum virðist 
ívið meira nú en það hafi verið, en 
framboð af eldri húsum hafi verið 
nokkuð stöðugt.

Sögurnar ... tölurnar ... fólkið ...

Minna tap | Flaga Group tapaði 
fyrir sem nemur ellefu milljónum 
króna á öðrum ársfjórðungi þessa 
árs. Tapið er um þrisvar sinnum 
minna en á sama tíma í fyrra.

Verðbólgukúfur fram undan | 
Bankarnir spá aukinni verðbólgu 
fram yfir áramót. Landsbankinn 
spáir hröðum bata þegar kemur 
fram á næsta ár, en Kaupþing 
og Glitnir telja hjöðnunina verða 
hægari.

Bakkavör kaupir | Bakkavör 
hefur fest kaup á breska matvæla-
fyrirtækinu Exotic Farm Produce. 
Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í 
Lincoln-skíri á Bretlandi og hjá 
því starfa 370 manns.

Finnur floginn | Finnur Ingólfs-
son, stjórnarformaður Icelandair, 
hefur selt alla eigin hluti í félag-
inu. Karl Wernersson og Einar 
Sveinsson taka kjölfestu í félaginu 
í gegnum félagið Mátt. 

Mikill viðsnúningur | Orku-
veita Reykjavíkur hagnaðist um 
8,2 milljarða króna eftir skatta á 
fyrstu sex mánuðum ársins sam-
anborið við 4,8 milljarða króna tap 
á sama tímabil í fyrra. 

Góð skýrsla | Í nýrri skýrslu Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins um Ísland 
eru horfur íslenska hagkerfisins 
sagðar mjög góðar. Það búi meðal 
annars yfir opnum og sveigjanleg-
um mörkuðum og traustu stofn-
anakerfi og stjórnsýslu. 

Byr hagnast | Hagnaður Byrs 
sparisjóðs nam rúmum 4,3 millj-
örðum króna á fyrstu sex mán-
uðum ársins samanborið við 
698,6 milljónir króna á sama tíma 
í fyrra. Þetta er 521,7 prósenta 
aukning á milli ára.

Metafkoma SPRON | SPRON var 
rekinn með 10,1 milljarðs króna 
hagnaði á fyrri hluta ársins, sem 
er tæplega fjórfalt meiri hagnað-
ur en á sama tíma í fyrra. Þetta 
var metafkoma.

Íslensk verðbréf hf. 

Allur hagnaður 
til hluthafa
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Fasteignafélagið Stoðir

Orðið stærst á 
Norðurlöndunum
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...

F R É T T I R  V I K U N N A R

Erlend sérfræðiþekking

Lykillinn að 
samkeppnis-
hæfni Íslands 8-9

Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar

Fimm stærstu sparisjóðir landsins, sem mynda 
stærstan hluta sparisjóðakerfisins, voru reknir með 
22,3 milljarða króna hagnaði á fyrri hluta ársins, 
sem er ríflega fjórfalt meiri hagnaður en á sama 
tíma í fyrra. Samanlögð afkoma sparisjóðanna er 
nú þegar orðin meiri en allt árið 2006, þegar þeir 
högnuðust um 18,3 milljarða króna. Aðeins Spari-
sjóðurinn í Keflavík er undir hagnaði alls síðasta 
árs.

Hreinar rekstrartekjur sjóðanna námu alls 31 
milljarði króna, sem var um þreföldun á milli ára, 
en til samanburðar voru þær um 32 milljarðar 
króna árið 2006.

Þegar grannt er skoðað er afkoma þessara spari-
sjóða borin uppi af fjárfestingum en ekki af ávinn-
ingi af bankaþjónustu við einstaklinga og smærri 

fyrirtæki, þar sem styrkur sparisjóðanna hefur 
legið í gegnum tíðina. Sparisjóðirnir taka hagnað 
sinn fyrst og fremst í gegnum gengishækkanir 
hlutabréfa og hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga í 
fjármálatengdri starfsemi. Þrír þessara sparisjóða, 
SPRON, Sparisjóður Mýrasýslu og SpKef, hafa 
verið meðal stærstu hluthafa í Existu, sem hækkaði 
um meira en helming á fyrri hluta ársins. Þá var af-
koma hlutdeildarfélaga á borð við Icebank góð og 
sumir sparisjóðanna tóku drjúgar tekjur í gegnum 
eignarhluti í fjárfestingarbönkunum VBS, MP og 
Frjálsa og gengishækkanir í öðrum sparisjóðum. 
Aðrar rekstrartekjur en vaxta- og þóknanatekjur 
voru um 87 prósent af hreinum rekstrartekjum en 
um 74 prósent allt árið 2006.

Grunnrekstur stóru sparisjóðanna virðist ekki 
standa undir rekstri þeirra. Þrettán prósent 
rekstrartekna voru hreinar vaxta- og þóknanatekjur 
og drógust hreinar vaxtatekjur alls saman um 
fimmtung á milli ára. Hreinar vaxtatekjur SPRON, 
SpKef og Sparisjóðs Kópavogs drógust þannig 
saman á milli ára. Hafa ber þó í huga að eignarhlutir 
í öðrum fjármálafyrirtækjum bera annars konar 
tekjur en vaxtatekjur. Ef losað væri um þessa hluti 
væri auðvitað hægt að skapa miklar vaxtatekjur.

Ekki er loku fyrir það skotið að gengishagnaður 
haldi áfram að marka afkomu sparisjóða. Fyrirhuguð 
skráning Icebank í Kauphöll á næsta ári mun án 
nokkurs vafa leysa úr læðingi mikinn hagnað fyrir 
alla sparisjóði landsins.

Reknir á gengishagn-
aði sem aldrei fyrr
Fjórir af fimm stærstu sparisjóðum landsins högnuðust 
meira á fyrri hluta ársins en allt árið 2006. Aðeins þrettán 
prósent rekstrartekna komu frá grunnstarfsemi.

A F K O M A F I M M S TÆ R S T U S PA R I S J Ó Ð A N N A
Hagn. 2007 Hagn. 2006 Hlutfall

SPRON 10.129 2.627 11%
SpKef 4.637 1.057 8%
Byr 4.342 699 22%
SPM 2.410 921 15%
SPK 811 96 12%
Alls 22.329 5.400
*Hlutfall grunntekna af hreinum rekstrartekjum

Viðhorf Dana til íslenskra fjár-
festa skána hægt og rólega að 
sögn Skarphéðins Berg Steinars-
sonar, forstjóra Stoða. Skarphéð-
inn telur þá ákvörðun þrjú hundr-
uð danskra fjárfesta að taka bréf 
í Stoðum í skiptum fyrir hluti 
sína í Keops vera til marks um 
þessa viðhorfsbreytingu. „Fyrir 
skömmu hefði þótt óhugsandi að 
danskir fjárfestar ættu bréf í ís-
lensku félagi sem enn er óskráð,“ 
sagði Skarphéðinn.

Karsten Poulsen, framkvæmda-
stjóri Keops, segist oft á tíðum 
hafa orðið forviða á neikvæðri 
umfjöllun um íslenska fjárfesta 
í Danmörku, enda hafi hann ekk-
ert nema gott um Íslendingana 
að segja. „Ég held að ástæðan sé 
einfaldlega sú að Íslendingarnir 
eru snöggir að taka ákvarðanir, 
og fljótir að láta kné fylgja kviði. 
Nokkuð sem kannski tíðkast ekki 
hér í Danmörku.“ - jsk / sjá bls. 6

Þátttaka Dana 
merki um við-
horfsbreytingu

Ísland og Lettland eru þau lönd 
Evrópu sem verða verst úti vegna 
herts aðgengis að lánsfé á alþjóða-
mörkuðum, í kjölfar bandarísku 
húsnæðislánakrísunnar. Þetta kom 
fram í skýrslu matsfyrirtækisins 
Standard and Poor´s.

Fram kemur að ofþensla hafi 
verið í íslenska hagkerfinu undan-
farin misseri; húsnæðismarkaður-
inn hafi verið í hæstu hæðum og 
eftirspurn eftir lánsfé gríðarleg. 
Þá hafi íslensku bankarnir 

stundað skuldsettar yfirtökur í 
miklum mæli. Leiddar eru líkur 
að því að Seðlabankinn kunni að 
verða knúinn til að hækka stýri-
vexti enn frekar, en þeir standa 
nú í 13,3 prósentum. 

Björn Rúnar Guðmundsson, 
forstöðumaður greiningardeildar 
Landsbankans, segir íslenskt efna-
hagslíf vel í stakk búið til að takast 
á við óróleikaskeið eftir að hafa 
fengið ákveðna eldskírn í kjöl-
far neikvæðrar umræðu í mars 

á síðasta ári. Mörg þeirra vanda-
mála sem menn töldu tengjast 
íslensku efnahagslífi þá hafi verið 
leyst. „Bankarnir hafa varið sig 
gegn sveiflum á gengi krónunn-
ar og ríkið stendur betur. Síðan 
verður að hafa í huga að banka-
stofnanir hér eru lítið sem ekk-
ert tengdar þeim óróa sem verið 
hefur á bandaríska húsnæðis-
lánamarkaðnum. Í heildina litið 
stöndum við betur nú en áður en 
síðasta óróleikaskeið reið yfir.“- jsk

Þrengir að Íslandi og Lettlandi
S&P fjallar um hert aðgengi að lánsfé á alþjóðamörkuðum. Sérfræðingur Landsbankans 

telur íslenskt efnahagslíf vel í stakk búið til að takast á við óróleikaskeið.

www.trackwell .com

Flotaeftirlit – tækjanotkun
 og aksturslagsgreining
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Peningabréf ISK/EUR/USD/GBP eru fjárfestingarsjó›ir í 
skilningi laga nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingar-
sjó›i. Sjó›irnir eru reknir af Landsvaka hf., rekstrarfélagi me› 
starfsleyfi FME. Landsbankinn er vörslua›ili sjó›anna. Athygli 
fjárfesta er vakin á flví a› fjárfestingarsjó›ir hafa r‡mri fjár- 
festingarheimildir skv. lögunum heldur en ver›bréfasjó›ir. 
Um frekari uppl‡singar um sjó›ina, m.a. hva› var›ar muninn 
á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingar- 
heimildir sjó›anna, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr 
útbo›sl‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbankans 
auk uppl‡singa á heimasí›u bankans, landsbanki.is.

CAD
4,2%*

DKK
4,4%*Örugg ávöxtun 

í fleirri mynt 
sem flér hentar EUR

4,7%*

GBP
6,5%*ISK

14,4%*

Markmið
Peningabréfa er 

að ná hærri ávöxtun en 
millibankamarkaður og 

gjaldeyrisreikningar. Enginn 
munur er á kaup- 

og sölugengi.

Peningabréf
Landsbankans

USD
5,4%*

* Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. ágúst - 31. ágúst 2007.

Ratan Hallgrímsson er tíu ára íslenskur strákur
sem býr í Svíþjóð. Hann leikur eitt aðalhlut-
verkanna í nýjum sænskum sjónvarpsþætti fyrir
börn sem heitir Barda.
Barda-þættirnir eru tólf allsnýir p ó

und manns að sækja um og ég var einn af þeim sem 

fengu að vera með.“Ratan segir að það hafi verið mjög sérstakt að taka
þátt í gerð sjónvarpsþáttar. „Við voru þ
daga og þetta va

Vika á Spáni13.200 kr. - ótakmarkaður akstur, kaskó, þjófavörn, flugvallargjald og skattar.

Huyndai Getz eða sambærilegur

Bókaðu bílinn heima- og fáðu 500 Vildarpunkta
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Minna tap | Flaga Group tapaði 
fyrir sem nemur ellefu milljónum 
króna á öðrum ársfjórðungi þessa
árs. Tapið er um þrisvar sinnum 
minna en á sama tíma í fyrra.

Verðbólgukúfur fram undan | 
Bankarnir spá aukinni verðbólgu
fram yfir áramót. Landsbankinn 
spáir hröðum bata þegar kemur 
fram á næsta ár, en Kaupþing
og Glitnir telja hjöðnunina verða 
hægari.

Bakkavör kaupir | Bakkavör 
hefur fest kaup á breska matvæla-
fyrirtækinu Exotic Farm Produce. 
Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í 
Lincoln-skíri á Bretlandi og hjá
því starfa 370 manns.

Finnur floginn | Finnur Ingólfs-
son, stjórnarformaður Icelandair, 
hefur selt alla eigin hluti í félag-
inu. Karl Wernersson og Einar
Sveinsson taka kjölfestu í félaginu 
í gegnum félagið Mátt.

Mikill viðsnúningur | Orku-
veita Reykjavíkur hagnaðist um
8,2 milljarða króna eftir skatta á 
fyrstu sex mánuðum ársins sam-
anborið við 4,8 milljarða króna tap 
á sama tímabil í fyrra.

Góð skýrsla | Í nýrri skýrslu Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins um Ísland 

ýý

eru horfur íslenska hagkerfisins
sagðar mjög góðar. Það búi meðal 
annars yfir opnum og sveigjanleg-
um mörkuðum og traustu stofn-
anakerfi og stjórnsýslu. 

Byr hagnast | Hagnaður Byrs 
sparisjóðs nam rúmum 4,3 millj-
örðum króna á fyrstu sex mán-
uðum ársins samanborið við
698,6 milljónir króna á sama tíma 
í fyrra. Þetta er 521,7 prósenta 
aukning á milli ára.

Metafkoma SPRON | SPRON var 
rekinn með 10,1 milljarðs króna 
hagnaði á fyrri hluta ársins, sem 
er tæplega fjórfalt meiri hagnað-
ur en á sama tíma í fyrra. Þetta 
var metafkoma.

Íslensk verðbréf hf. 

Allur hagnaðu
til hluthafa
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Fasteignafélagið Stoð

Orðið stærst á
Norðurlöndun

Sögurnar... tölurnar... fólkið...Sögurnar... tölurnar... fólkið...

F R É T T I R  V I K U N N A RF R É T T I R  V I K U N N A R

Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar

Fimm stærstu sparisjóðir landsins, sem mynda 
stærstan hluta sparisjóðakerfisins, voru reknir með 
22,3 milljarða króna hagnaði á fyrri hluta ársins, 
sem er ríflega fjórfalt meiri hagnaður en á sama 
tíma í fyrra. Samanlögð afkoma sparisjóðanna er
nú þegar orðin meiri en allt árið 2006, þegar þeir
högnuðust um 18,3 milljarða króna. Aðeins Spari-
sjóðurinn í Keflavík er undir hagnaði alls síðasta
árs.

Hreinar rekstrartekjur sjóðanna námu alls 31
milljarði króna, sem var um þreföldun á milli ára,
en til samanburðar voru þær um 32 milljarðar 
króna árið 2006.

Þegar grannt er skoðað er afkoma þessara spari-
sjóða borin uppi af fjárfestingum en ekki af ávinn-
ingi af bankaþjónustu við einstaklinga og smærri

fyrirtæki, þar sem styrkur sparisjóðanna hefur
legið í gegnum tíðina. Sparisjóðirnir taka hagnað 
sinn fyrst og fremst í gegnum gengishækkanir
hlutabréfa og hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga í 
fjármálatengdri starfsemi. Þrír þessara sparisjóða, 
SPRON, Sparisjóður Mýrasýslu og SpKef, hafa
verið meðal stærstu hluthafa í Existu, sem hækkaði 
um meira en helming á fyrri hluta ársins. Þá var af-
koma hlutdeildarfélaga á borð við Icebank góð og
sumir sparisjóðanna tóku drjúgar tekjur í gegnum
eignarhluti í fjárfestingarbönkunum VBS, MP og 
Frjálsa og gengishækkanir í öðrum sparisjóðum. 
Aðrar rekstrartekjur en vaxta- og þóknanatekjur 
voru um 87 prósent af hreinum rekstrartekjum en 
um 74 prósent allt árið 2006.

Grunnrekstur stóru sparisjóðanna virðist ekki
standa undir rekstri þeirra. Þrettán prósent
rekstrartekna voru hreinar vaxta- og þóknanatekjur 
og drógust hreinar vaxtatekjur alls saman um 
fimmtung á milli ára. Hreinar vaxtatekjur SPRON,
SpKef og Sparisjóðs Kópavogs drógust þannig
saman á milli ára. Hafa ber þó í huga að eignarhlutir 
í öðrum fjármálafyrirtækjum bera annars konar 
tekjur en vaxtatekjur. Ef losað væri um þessa hluti
væri auðvitað hægt að skapa miklar vaxtatekjur.

Ekki er loku fyrir það skotið að gengishagnaður 
haldi áfram að marka afkomu sparisjóða. Fyrirhuguð 
skráning Icebank í Kauphöll á næsta ári mun án 
nokkurs vafa leysa úr læðingi mikinn hagnað fyrir 
alla sparisjóði landsins.

Reknir á gengishagn-
aði sem aldrei fyrr
Fjórir af fimm stærstu sparisjóðum landsins högnuðust 
meira á fyrri hluta ársins en allt árið 2006. Aðeins þrettán 
prósent rekstrartekna komu frá grunnstarfsemi.

AA F K O M AF K O M A F I M MF I M M S TS TÆÆ R S T UR S T U S PA R I SS PA R I S J Ó ÐJ Ó Ð A N N AA N N A
Hagn. 2007 Hagn. 2006 Hlutfall

SPRON 10.129 2.627 11%
SpKef 4.637 1.057 8%
Byr 4.342 699 22%
SPM 2.410 921 15%
SPK 811 96 12%
Alls 22.329 5.400
*Hlutfall grunntekna af hreinum rekstrartekjum

Viðhorf Dana til íslenskra fjár-rr
festa skána hægt og rólega að
sögn Skarphéðins Berg Steinars-
sonar, forstjóra Stoða. Skarphéð-
inn telur þá ákvörðun þrjú hundr-rr
uð danskra fjárfesta að taka bréf
í Stoðum í skiptum fyrir hluti
sína í Keops vera til marks um
þessa viðhorfsbreytingu. „Fyrir
skömmu hefði þótt óhugsandi að
danskir fjárfestar ættu bréf í ís-
lensku félagi sem enn er óskráð,“
sagði Skarphéðinn.

Karsten Poulsen, framkvæmda-
stjóri Keops, segist oft á tíðum 
hafa orðið forviða á neikvæðri
umfjöllun um íslenska fjárfesta
í Danmörku, enda hafi hann ekk-
ert nema gott um Íslendingana
að segja. „Ég held að ástæðan sé 
einfaldlega sú að Íslendingarnir 
eru snöggir að taka ákvarðanir,
og fljótir að láta kné fylgja kviði. 
Nokkuð sem kannski tíðkast ekki
hér í Danmörku.“ - jsk / sjá bls. 6

Þátttaka Dana 
merki um við-
horfsbreytingu

Ísland og Lettland eru þau lönd
Evrópu sem verða verst úti vegna 
herts aðgengis að lánsfé á alþjóða-
mörkuðum, í kjölfar bandarísku
húsnæðislánakrísunnar. Þetta kom
fram í skýrslu matsfyrirtækisins
Standard and Poor´s.

Fram kemur að ofþensla hafi 
verið í íslenska hagkerfinu undan-
farin misseri; húsnæðismarkaður-r
inn hafi verið í hæstu hæðum og
eftirspurn eftir lánsfé gríðarleg. 
Þá hafi íslensku bankarnir

stundað skuldsettar yfirtökur í 
miklum mæli. Leiddar eru líkur
að því að Seðlabankinn kunni að
verða knúinn til að hækka stýri-
vexti enn frekar, en þeir standa
nú í 13,3 prósentum. 

Björn Rúnar Guðmundsson, 
forstöðumaður greiningardeildar 
Landsbankans, segir íslenskt efna-
hagslíf vel í stakk búið til að takast
á við óróleikaskeið eftir að hafa
fengið ákveðna eldskírn í kjöl-
far neikvæðrar umræðu í mars

á síðasta ári. Mörg þeirra vanda-
mála sem menn töldu tengjast
íslensku efnahagslífi þá hafi verið 
leyst. „Bankarnir hafa varið sig 
gegn sveiflum á gengi krónunn-
ar og ríkið stendur betur. Síðan 
verður að hafa í huga að banka-
stofnanir hér eru lítið sem ekk-
ert tengdar þeim óróa sem verið 
hefur á bandaríska húsnæðis-
lánamarkaðnum. Í heildina litið 
stöndum við betur nú en áður en 
síðasta óróleikaskeið reið yfir.“- jsk

Þrengir að Íslandi og Lettlandi
S&P fjallar um hert aðgengi að lánsfé á alþjóðamörkuðum. Sérfræðingur Landsbankans 

telur íslenskt efnahagslíf vel í stakk búið til að takast á við óróleikaskeið.

www.trackwell .com
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Peningabréf ISK/EUR/USD/GBP eru fjárfestingarsjó›ir í
skilningi laga nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingar-
sjó›i. Sjó›irnir eru reknir af Landsvaka hf., rekstrarfélagi me›
starfsleyfi FME. Landsbankinn er vörslua›ili sjó›anna. Athygli 
fjárfesta er vakin á flví a› fjárfestingarsjó›ir hafa r‡mri fjár-
festingarheimildir skv. lögunum heldur en ver›bréfasjó›ir. 
Um frekari uppl‡singar um sjó›ina, m.a. hva› var›ar muninn 
á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingar- 
heimildir sjó›anna, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr
útbo›sl‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbankans 
auk uppl‡singa á heimasí›u bankans, landsbanki.is.

CAD
4,2%*

DKK
4,4%*Örugg ávöxtun 

í fleirri mynt 
sem flér hentar EUR

4,7%*

GBP
6,5%*ISK

14,4%*

Markmið
Peningabréfa er 

að ná hærri ávöxtun en 
millibankamarkaður og

gjaldeyrisreikningar. Enginn 
munur er á kaup- 

og sölugengi.

Peningabréf
Landsbankans

USD
5,4%*

* Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. ágúst - 31. ágúst 2007.

Lausar lóðir á 
suðvesturhorninu

Leikur í sænskum sjón-
varpsþætti fyrir börn
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Stór landsvæði skipu-
lögð fyrir sumarhús
Þær sumarhúsabyggðir sem þegar eru skipulagðar myndu duga landsmönnum 
næstu þrjár aldir. Óvenju mikið er af nýjum sumarhúsum segir fasteignasali. 
Talsvert er um að landeigendur skipuleggi byggð og flytji inn hús á lóðirnar.

 Afkoma fimm stærstu 
sparisjóða landsins er borin uppi 
af fjárfestingum, ekki ávinningi af 
bankaþjónustu.

Sparisjóðirnir SPRON, BYR, 
Sparisjóðurinn í Keflavík, 
Sparisjóður Kópavogs og Spari-
sjóður Mýrarsýslu mynda 
stærstan hluta sparisjóðakerfis-
ins. Þeir voru reknir með 22,3 
milljarða króna hagnaði á fyrri 
helmingi ársins, ríflega fjórfalt 
meiri hagnaði en á sama tíma í 
fyrra. Hagnaðurinn stafar hins 
vegar fyrst og fremst af gengis-
hækkunum hlutabréfa og afkomu 
hlutdeildarfélaga í fjármála-
tengdri starfsemi.

Hagnast á fjár-
festingum

 Allt tiltækt slökkvilið 
var sent frá Akureyri í Vaðlaheið-
ina í gærkvöld, þar sem sumarbú-
staður stóð í ljósum logum. 
Tilkynning um eldinn barst 
skömmu eftir klukkan sjö og 
innan við klukkustund síðar var 
búið að ná tökum á eldinum. Þó 
logaði nokkra stund enn í þakinu.

Að sögn varðstjóra slökkviliðs-
ins á Akureyri er allt meira og 
minna brunnið innanstokks, þótt 
bústaðurinn standi enn. Eldsupp-
tök eru ókunn og ekki liggur fyrir 
hvenær einhver var síðast í 
húsinu.

Meira og minna 
allt brunnið inni

Unglingspiltarnir
tveir sem struku af meðferðarheim-
ilinu Bergi í Aðaldal seint á 
sunnudagskvöld komu í leitirnar um 
áttaleytið í gærkvöldi. Drengirnir, 
sem eru fimmtán ára gamlir, 
fundust heilir á húfi, en þreyttir, í 
heimahúsi í Efra-Breiðholti. Þeir 
gistu á meðferðarheimilinu Stuðlum 
í nótt. Barnaverndaryfirvöld voru 
kvödd til og verður framhaldið 
ákveðið í samráði við þau.

Bíllinn sem drengirnir eru 
grunaðir um að hafa stolið og ekið 
til Reykjavíkur var í gærkvöldi 
ófundinn, en málið er í rannsókn að 
sögn varðstjóra lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu.

Fundust heilir á 
húfi í Breiðholti

Það eru fjölmargir 
byggingaraðilar sem hafa 

verið að kaupa lóðir, jafnvel í 
tugum talið.

Skrifar bók um 
föður sinn



Bjarni, lagðir þú þig í Líma?

 „Miðað við eindregnar 
yfirlýsingar Vilhjálms Þ. Vil-
hjálmssonar borgarstjóra og 
Björns Inga Hrafnssonar, for-
manns borgarráðs, þá hef ég ekki 
áhyggjur af því að Orkuveita 
Reykjavíkur verði einkavædd,“ 
segir Össur Skarphéðinsson iðn-
aðarráðherra. Hann átti óopinber-
an fund með Guðmundi Þórodds-
syni, forstjóra Orkuveitunnar, og 
Hjörleifi B. Kvaran seinni partinn 
í gær. „Við áttum engan opinberan 
fund með iðnaðarráðherra en ég 
get hitt Össur þegar ég vil,“ sagði 
Hjörleifur. Einar Karl Haralds-
son, aðstoðarmaður Össurar, stað-
festi í gærkvöld að fundurinn hafi 
farið fram og hafist klukkan fjög-
ur. Þar voru málefni fyrirtækisins 
til umræðu og þá helst fyrirsjáan-

leg breyting á rekstrarformi 
Orkuveitunnar.

Össur segist ekki vera á móti 
því að rekstrarformi fyrirtækis-
ins verði breytt úr sameignarfyr-
irtæki í hlutafélag. Það sé að 
mörgu leyti heppilegt rekstrar-
form og geri fyrirtækinu frekar 
mögulegt að taka þátt í útrás 
íslenska orkuiðnaðarins. 

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri sagðist á borgar-
stjórnarfundi í gær líta svo á að 
Orkuveitan ætti að vera áfram í 
samfélagslegri eigu, þrátt fyrir 
hlutafélagavæðinguna.

Stjórn fyrirtækisins hefur nú 
þegar samþykkt tillögu til eigenda 
fyrirtækisins að það verði hlutafé-
lag frá 1. janúar 2008. Reykjavík-
urborg er langstærsti eigandinn, 

með um 93,5 prósenta hlut, Akra-
nesbær á 5,5 prósent, Borgar-
byggð um 0,76 prósent og Borgar-
fjarðarsveit um 0,17 prósent. 

Málið var til umfjöllunar á borg-
arstjórnarfundi í gær en borgar-
ráð fjallar um tillöguna á fundi á 
fimmtudaginn.

Svandís Svavarsdóttir, borgar-
fulltrúi Vinstri grænna, lýsti yfir 
vonbrigðum sínum með það á 
borgarstjórnarfundinum að tillag-
an virtist hafa meirihlutafylgi á 
þingi. „Iðnaðarráðherra tekur full-
an þátt í þessum leiðangri,“ sagði 
Svandís.

Össur segir öllu máli skipta að 
tryggt sé að almannaveiturnar, 
heita og kalda vatnið, séu áfram í 
félagslegri eigu.

Átti leynifund með 
stjórnendum OR
Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra segist hlynntur hlutafélagavæðingu 
Orkuveitu Reykjavíkur. Hann fundaði með stjórnendum OR seinni partinn í gær.
Iðnaðarráðherra tekur fullan þátt í leiðangrinum, segir Svandís Svavarsdóttir.

Fellibylurinn Felix náði landi í gær í 
afskekktu strandhéraði Níkaragva. Á sama tíma gekk 
hitabeltisstormurinn Henríetta yfir suðurenda Baja 
California-skagans.

Felix var fellibylur af hæsta styrkleika, 5. stigs 
samkvæmt mati bandarísku fellibyljamiðstöðvarinn-
ar, er hann náði strönd Níkaragva við botn Karíba-
hafs. Meðalvindstyrkur í bylnum var þá 260 km/klst 
og sviptust þök af húsum, þar á meðal lögreglustöð, 
rafmagnslínur féllu og það rigndi eins og hellt væri úr 
fötu.

Því var spáð að Felix ynni mun meira tjón er hann 
færðist inn yfir þéttbýlli svæði í Hondúras og 
Gvatemala. Búist var við að bylurinn skildi allt að 64 
úrkomusentimetra eftir í höfuðborgunum Tegucigalpa 
og Gvatemalaborg. 

Árið 1998 staðnæmdist fellibylurinn Mitch í fjóra 
daga yfir sama svæði. Nærri 11.000 manns fórust og 

yfir 8.000 týndust.  Felix er 31. Atlantshafsfellibylur-
inn af hæsta stigi frá því mælingar hófust árið 1886 
og sá áttundi á síðustu fimm árum.

Óttast tjón í Hondúras og víðar

„Mér sýnist á öllu að ég fái útborgað 95 þúsund 
krónur á mánuði það sem eftir er af minni ævi og á 
þeirri upphæð ætla stjórnvöld mér og dóttur minni að 
komast af,“ segir Þórdís Tinna Aðalsteinsdóttir, 
krabbameinssjúk móðir.

Í gær barst fjöldi áskorana til Tryggingastofnunar, 
heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytis þar sem skorað 
var á stjórnvöld að leiðrétta þegar í stað kjör öryrkja 
og aldraðra til samræmis við íslenskan veruleika. 
Veikindi Þórdísar Tinnu og Gíslínu Erlendsdóttur, 
sem einnig er með ólæknandi krabbamein, urðu 
kveikjan að mótmælunum. 

Þórdís segir þetta baráttu við kerfið og það 
ranglæti sem sjúklingum er gert að sæta. Hún nefnir 
sem dæmi að þar sem foreldrar hennar hafi mikið 
þurft að liggja inni á sjúkrahúsi hafi þeir misst 
ellilífeyri sinn; sjálf geti hún búist við skerðingu á 
þeim bótum sem henni eru fengnar nú ætli lífeyris-
sjóður hennar að koma til móts við hana. „Bæturnar 
eru ekki mönnum bjóðandi og fáranlegt að veikt fólk 
sé sífellt lamið niður af kerfinu,“ segir Þórdís.

Hrannar B. Arnarson, aðstoðarmaður Jóhönnu 
Sigurðardóttur félagsmálaráðherra, bendir á að 

félagsmálaráðuneyti taki við málefninu um áramót. 
„Við vitum af þessu, erum vakandi fyrir stöðunni og 
munum gera okkar til að bæta úr þegar að því 
kemur,“ segir Hrannar.  

Flugvél ævintýra-
mannsins Steves Fossett hefur 
verið týnd síðan á mánudaginn. 
Fossett flaug frá flugvelli í 

Nevada-ríki í 
Bandaríkjunum,
á einshreyfils 
Bellanca
flugvél, á 
mánudaginn en 
kom ekki til 
baka á þeim 
tíma sem hann 
ætlaði. Í gær 
tilkynnti vinur 
Fossets
yfirvöldum

flugmála í Reno-ríki að hann væri 
týndur.  Ian Gregor, talsmaður 
flugmálayfirvalda í Virgíníu, sagði 
í gær að leitað hefði verið að 
Fossett án árangurs. Hann sagði að 
leitarmenn hefðu ekki hugmynd 
um hvar Fossett væri að finna og 
að vandamálið væri meðal annars 
það að hann hefði ekki sagt neinum 
hvert hann ætlaði.

Flugvél hans 
týnd í tvo daga

Fjórtán ára drengur 
slasaðist á fæti þegar hann lenti í 
árekstri við annan fjórtán ára 
dreng í Vestmannaeyjum, en báðir 
óku mótorkrosshjólum. Hvorugur 
hefur réttindi til að aka slíku hjóli.

Slysið varð inni í Vestmanna-
eyjabæ og var annað hjólið 
óskráð. Drengurinn meiddist ekki 
mikið. Umferðarstofa sendi frá 
sér tilkynningu vegna málsins í 
gær, þar sem fram kom að 
töluvert hafi verið um slys upp á 
síðkastið þar sem unglingar og 
börn aki mótorkross- eða 
fjórhjólum réttindalaus. Það sé 
óheimilt nema á tilteknum 
svæðum.

Próflaust barn 
ók á annað

Tvær konur á 
fimmtugsaldri voru fluttar til 
Reykjavíkur á sjúkrahús eftir 
harðan árekstur á Reykjanesbraut 
við Grænás rétt fyrir klukkan sjö 
í gærkvöldi. Læknir á slysadeild 
sagði að konurnar yrðu báðar lagð-
ar inn en vildi ekki kalla meiðsl 
þeirra alvarleg. Eitthvað gæti þó 
átt eftir að koma í ljós. 

Tveggja ára gamalt barn var í 
öðrum bílnum og að sögn lögregl-
unnar á Suðurnesjum slapp það án 
mikilla meiðsla. Þar mun bílstóll 
hafa bjargað miklu.

Lögregla segir annan bílinn hafa 
ekið framan á hinn. Talið er að 
önnur konan hafi sofnað með 
þessum afleiðingum. 

Tvær slösuðust í 
hörðum árekstri





Undir hafsbotni í 
Norður-Íshafi er risavaxnar olíu- 
og gaslindir að finna, einkum og 
sér í lagi undan norðausturströnd 
Grænlands. Að þessari niðurstöðu 
komst bandaríska jarðvísindastofn-
unin USGS eftir „fyrstu kerfis-
bundnu og ítarlegu greininguna“ á 
málinu, að því er þýska vikuritið 
Der Spiegel hefur eftir Mark 
Myers, forstöðumanni USGS. 

Samkvæmt niðurstöðum USGS 
er mestu jarðefnaeldsneytislindir 
Norðurhafa að finna undan NA-
Grænlandi; þar undir hafsbotni 
liggi jarðgas og olía sem að magni 
til samsvari 31 milljarði fata af hrá-
olíu. Frekari rannsóknir þarf hins 
vegar til að staðfesta að þetta sé 
rétt til getið og enn á eftir að þróa 
tækni sem gerir vinnslu á þessum 
lindum arðbæra. Með síminnkandi 
útbreiðslu Norðurskautsíssins sam-
fara hlýnun loftslags kann þetta 
hins vegar að breytast. 

Deilur um hvernig ráðstafa skuli 
arðinum af nýtingu slíkra auðlinda 
í grænlensku lögsögunni í framtíð-
inni hafa nú valdið því að slegið 
hefur verið á frest að leggja fram 
frumvarp að nýjum heimastjórnar-
lögum fyrir Grænland. Frumvarpið 
hefur verið í smíðum í þrjú ár og 
höfðu vonir staðið til að unnt yrði 
að ganga frá frumvarpinu á áform-
uðum lokafundi grænlensk-dönsku 
nefndarinnar, sem samdi frum-
varpið, í Nuuk hinn 13. september. 
Því hefur nú verið frestað um 
óákveðinn tíma. Athygli vekur þó 
að ný viðhorfskönnun sýnir að 
mikill meirihluti Dana telur sjálf-
sagt að Grænlendingar sitji einir 
að því að njóta góðs af þeim auð-

lindum sem í grænlenskri lögsögu 
kunna að finnast. Í könnun sem 
Synovate Vilstrup-stofnunin gerði 
fyrir Politiken kemur fram, að 63 
prósent Dana eru þessa sinnis. 

Enn hærra hlutfall Dana, þrír af 
hverjum fjórum, telur að Græn-
land ætti að fá fullt sjálfstæði. 
Ítrekað hefur komið fram í við-
horfskönnunum í Grænlandi, að 
þar styður meirihlutinn stefnuna á 
sjálfstæði. Í slíkri könnun frá árinu 
2002 sögðust 80 prósent Grænlend-
inga vilja tafarlaus sambandsslit. 

Efnahagslega er Grænland hins 
vegar enn mjög háð Danmörku. 
Niðurgreiðslan úr danska ríkis-
kassanum til grænlenska lands-
sjóðsins nemur árlega 38 milljörð-
um íslenskra króna, eða 790.000 
krónum á hvern íbúa Grænlands. 
Þessi niðurgreiðsla félli niður ef 
Grænland hlyti sjálfstæði.

Risaolíulindir undan 
Grænlandsströndum
Ný bandarísk rannsókn bendir til að gríðarmiklar gas- og olíulindir sé að finna 
undan Norðaustur-Grænlandi, skammt norður af lögsögu Íslands. Danir og 
Grænlendingar deila um hvernig tekjum af slíkum auðlindum skuli ráðstafað.

 Geir H. Haarde forsætisráðherra þiggur 
ekki boð Guðna Ágústssonar, formanns Framsóknar-
flokksins, um samstarf um endurskoðun á stjórnar-
ráðinu og verkaskiptingu þess.

Geir hefur svarað erindi Guðna sem fyrir helgi 
bauð fram krafta flokks síns við verkið og krafði um 
leið forsætisráðherra um áform og tillögur á 
fyrirhuguðum breytingum. 

Í svari sínu segir Geir að ríkisstjórnin hafi notað 
sumarið til að útfæra nánar endurskoðaða verka-
skiptingu ráðherra í fullu samræmi við það sem 
þegar hafi verið boðað. Kveðst hann jafnframt munu 
undirbúa breytingar á reglugerð um stjórnarráðið 
sem taki gildi um áramót. Enn fremur segir í 
svarinu að í mörgum tilfellum kalli verkefnatil-
færsla einnig á breytingar á sérlögum og muni 
ríkisstjórnin flytja frumvarp þar að lútandi í haust. 

Þá megi gera ráð fyrir að í einhverjum tilfellum 
þurfi að flytja frumvörp til nýrra sérlaga. „Þing-
mönnum munu því að sjálfsögðu gefast eðlileg 
tækifæri til að fjalla um áform ríkisstjórnarinnar í 
þessu efni,“ segir í niðurlagi bréfs forsætisráðherra.

Sigurður R. Friðjónsson, 
mjólkurbússtjóri MS Akureyri, 
segir að í ár stefni í að met verði 
slegið í mjólkurframleiðslu á 
Akureyri. „Við sjáum fram á að 
tekið verði á móti um 31 milljón 
lítra af mjólk hjá okkur á árinu 
2007, sem er met í sögu mjólkur-
vinnslu á Akureyri,“ segir 
Sigurður.

Í gær voru liðin áttatíu ár 
síðan Mjólkursamlag KEA var 
stofnað á Akureyri og færði 
Sigurður öllum sjötíu starfs-
mönnum MS á Akureyri gjafir 
af því tilefni. Starfsemin hófst 
þó ekki fyrr en 6. mars 1928 og 
var samlagið þá til húsa neðst í 
Grófargili á Akureyri. Allar 
götur síðan hefur verið rík hefð 
fyrir mjólkurvinnslu á Akureyri.

Stefnir í mjólk-
urmet hjá MS

Starfsmenn á 
bæjarskrifstofunum í Megion í 
Rússlandi mega ekki lengur segja 
„Ég veit það ekki“ eða „Ég get það 
ekki“ þegar leitað er til þeirra. Að 
öðrum kosti verði þeir reknir.

Bæjarstjórinn Alexander 
Kuzmin hefur lagt blátt bann við 
öllum undanbrögðum og segir að 
starfsmenn bæjarins eigi að „finna 
aðferðir til að leysa og afgreiða 
vandamál, en ekki að forðast þau“. 

Á lista yfir 27 setningar, sem 
bannað er að segja, eru meðal 
annars þessar: „Það er ekki í 
mínum verkahring“, „Það er ekki 
hægt“, „Ég er í mat“ og „Ég var í 
fríi“.

Hefur bannað 
allar afsakanir

 Sverrir Hermannsson, 
fyrrverandi bankastjóri Lands-
bankans, segist geyma bréf, sem 
fjallað var um 
í bókarkafla 
sem var 
felldur úr bók 
Pálma
Jónassonar
fréttamanns
um hann, í 
bankahólfi.
Sverrir segist 
ekki vilja 
greina frá efni 
bréfsins en 
hugsanlega
muni hann gera það síðar. 

Pálmi Jónasson segir þá báða 
hafa viljað birta kaflann í bókinni, 
sem heitir „Sverrir – skuldaskil“ 
og kom út hjá Eddu árið 2003, en 
stjórnendur útgáfunnar hafi 
„farið á taugum“ skömmu áður en 
bókin fór í prentun. Sverrir hætti 
svo við að birta kaflann í bókinni. 

Geymir bréfið 
í bankahólfi 

Greindarskertur
karlmaður á fertugsaldri var í gær 
sýknaður af ákæru um að hafa 
nauðgað greindarskertri konu. Að 
teknu tilliti til vitnisburðar 
sérfræðinga taldi dómurinn ekki 
rétt að sakfella manninn fyrir 
nauðgun.

Í dómnum er tekið fram að 
mögulegt sé að vegna andlegs 
vanþroska hafi maðurinn misskilið 
konuna.

Fólkið hittist á dansleik og fór 
saman heim til mannsins, þar sem 
þau höfðu samfarir. Dómurinn 
taldi jafnframt að ekki hefðu 
komið fram haldbærar sannanir 
fyrir því að konan hefði ekki viljað 
hafa samfarir við manninn.

Sýknaður af því  
að hafa nauðgað



AMSTERDAM – Verð frá 16.900 kr. auk 3000 punkta. Fullt verð frá 30.770 kr.

LONDON – Verð frá 16.900 kr. auk 3000 punkta. Fullt verð frá 28.080 kr.

HELSINKI – Verð frá 16.900 kr. auk 3000 punkta. Fullt verð frá 29.750 kr.

BALTIMORE – Verð frá 26.900 kr. auk 3000 punkta. Fullt verð frá 46.300 kr.
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N1 býður nú safnkortshöfum sem eiga 3000 punkta eða fleiri að 

taka flugið til fjögurra áfangastaða Icelandair á frábæru verði. Þú 

greiðir aðeins frá 16.900 kr. og bætir við 3000 punktum. Þannig 

margfaldar þú virði punktanna þinna. Ekki missa af þessu einstaka 

tilboði. N1 – Meira í leiðinni.

Margfaldaðu punktana þína og fljúgðu út á frábæru 
Safnkortstilboði til London, Baltimore, Helsinki

eða Amsterdam á tímabilinu 1. okt.–9. des.

Bókaðu á www.n1.is á tímabilinu 3.–9. sept.

Takmarkað sætaframboð

Margfaldaðu punktana þína og fljúgðu út á frábæru

SAFNKORTIÐ
FLÝGUR ÚT



 Lögreglumönnum sem standa vaktina á 
höfuðborgarsvæðinu hefur fjölgað í svipuðu hlutfalli 
við fjölda íbúa á síðasta einum og hálfum áratug. 

Samkvæmt upplýsingum frá Ríkislögreglustjóra 
eru 565 íbúar fyrir hvern lögreglumann á höfuðborg-
arsvæðinu nú, en voru 476 árið 1990.

Stefán Eiríksson, lögreglustjóri höfuðborgarsvæðis-
ins, varar við því að of mikið sé lesið í þessar tölur, og 
bendir á að bæði starfsmenn fjarskiptadeildar og 
sérsveitarmenn hafi færst frá lögreglunni í Reykjavík 
til Ríkislögreglustjóra. Þeir sinni einkum verkefnum 
á höfuðborgarsvæðinu og réttara væri að telja þá 
með.

Árið 1990 voru 476 íbúar fyrir hvern lögreglumann 
á höfuðborgarsvæðinu, hjá embættum lögreglu í 
Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði. Fimm árum 
síðar hafði íbúum fjölgað en lögreglumönnum ekki í 
hlutfalli við það, og voru þá 509 íbúar fyrir hvern 
lögreglumann.

Árið 2001 voru 526 íbúar á hvern lögreglumann, en 
rétt er að geta þess að árið 2000 fluttust 14 stöðugildi í 
fjarskiptamiðstöð lögreglunnar í Reykjavík til 
Ríkislögreglustjóra.

Árið 2003 færðust 16 sérsveitarmenn til Ríkislög-
reglustjóra en lögreglan í Reykjavík fékk tíu stöðu-
gildi til að bæta upp fyrir brotthvarfið. Árið 2006 voru 

544 íbúar fyrir hvern lögreglumann, og í byrjun árs 
2007 voru þeir orðnir 565.

Stefán Eiríksson bendir á að í dag séu um 340 
lögreglumenn starfandi hjá lögreglu höfuðborgar-
svæðisins. Til þess að samanburður við fyrri ár sé 
sanngjarn þurfi að bæta við þann fjölda fjörutíu 
sérsveitarmönnum og tuttugu starfsmönnum 
fjarskiptamiðstöðvar. Sé það gert er hlutfallið svipað 
og árið 1990, 477 íbúar á lögreglumann.

Samkvæmt upplýsingum frá Ríkislögreglustjóra 
eru að jafnaði um tíu stöðugildi sérsveitarmanna á 
vöktum á höfuðborgarsvæðinu. Þegar ekki sé þörf á 
mannskap í þjálfun og önnur verkefni, svo sem 
öryggisgæslu vegna komu erlendra þjóðhöfðingja, 
séu fleiri sérsveitarmenn í almennum verkefnum á 
höfuðborgarsvæðinu.

Lögreglumenn hlut-
fallslega færri en 1990
Almennum lögreglumönnum á vakt virðist ekki hafa fjölgað í takt við fjölgun 
íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Hlutfallslegur fjöldi hefur staðið í stað sé tekið tillit 
til breytinga á sérsveit og starfsmanna fjarskiptamiðstöðvar segir lögreglustjóri.

SKEMMTILEG NÁMSKEIÐ

ónsalir
Bæjarlind 2 sími 534-3700 www.tonsalir.is

Erum að taka á móti umsóknum á
eftirfarandi námskeið:
* Gítarnámskeið
* Trommunámskeið
* Rafbassanámskeið

Námskeiðin  eru ætluð byrjendum á aldrinum 7-14 ára.

* Partýgítarnámskeið
Ætluð fullorðnum 
byrjendum í gítarleik.

Upplýsingar og innritun á www.tonsalir.is
Námskeið hefjast um miðjan september

Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli þar sem leitast 
er við að viðhalda gleðinni í hljóðfæranáminu

Gefa ætti þeim sem 
skulda skatta færi á að greiða sjálf-
ir, og innheimta aðeins beint af 
launum með fulltingi vinnuveit-
enda ef menn standa ekki í skilum, 
segir Pétur Blöndal, formaður efna-
hags- og skattanefndar Alþingis.

Í Fréttablaðinu í gær var fjallað 
um mál manns sem þurfti að greiða 
fjármagnstekjuskatt en fékk ekki 
að greiða skuld sína sjálfur, heldur 
var hún sjálfkrafa dregin af laun-
um hans í gegnum vinnuveitanda.

Pétur segir gagnrýni mannsins 
réttmæta; fólk ætti að hafa mögu-
leika á því að greiða sínar skuldir 
sjálft. „Ég get alveg fallist á það að 

þeir sem vilja standa í skilum við 
skattkerfið megi það, en það sé ekki 
verið að innheimta hjá þeim eins og 
af vanskilamönnum,“ segir Pétur.

Hann segir eðlilegra að farið sé í 
laun manna standi þeir ekki skil, og 
bendir á að launagreiðandinn sjái 

ekki út frá þeim gögnum sem hann 
fái hvers eðlis skuld launamanns-
ins sé, hvort hann skuldi fjármagns-
tekjuskatt eða aðra skatta.

Pétur segist oft hafa gagnrýnt  að 
Alþingi hafi gefið skattyfirvöldum 
óþarflega mikinn forgang á kröfur 
sínar á borgarana umfram aðrar 
kröfur. Hann útilokar ekki að hann 
muni beita sér fyrir breytingu á 
þessu kerfi. 

„Ég hef áhuga á að heyra af öllum 
vandkvæðum sem eru á samskipt-
um borgaranna og skattyfirvalda, 
ég vil gjarnan gera þau sem ein-
földust og vingjarnlegust,“ segir 
Pétur.

Skilvísir geti borgað beint

Oddur Friðriks-
son, yfirtrúnaðarmaður starfs-
manna á Kárahnjúkasvæðinu, vill 
að Vinnumálastofnun stöðvi 
starfsemi verktakafyrirtækjanna 
GT-verktaka og Hunnebeck. 
Fyrirtækin eru undirverktakar 
Arnarfells við Hraunaveitu 
Kárahnjúkavirkjunar. Ekki liggur 
ljóst fyrir hvort fyrirtækin hafa 
greitt starfsmönnum sínum laun 
samkvæmt kjarasamningum.

Gissur Pétursson, forstjóri 
Vinnumálstofnunar, segir að ekki 
sé ljóst hvort stofnunin muni 
grípa til aðgerða gegn fyrirtækj-
unum.  Gissur segir að Vinnumála-
stofnun rannsaki hvort fyrirtækin 
hafi brotið kjarasamninga og að 
hugsanlega verði starfsemi þeirra 
stöðvuð ef svo er.   

Stöðvi vinnu 
fyrirtækjanna

Hefur þú fordóma gagnvart 
útlendingum?

Finnst þér auglýsing Símans 
með Jesú Kristi í aðalhlutverki 
ósmekkleg?

Rúmlega 40 prósent 
landsmanna styðja framboð 
Íslands til Öryggisráðs Samein-
uðu þjóðanna, samkvæmt nýrri 
könnun sem Capacent gerði fyrir 
utanríkisráðuneytið. Um þriðj-
ungur er andvígur því.

Stuðningurinn hefur vaxið frá 
því árið 2005, en þá voru 28 
prósent landsmanna hlynntir 
framboðinu og rúmur helmingur 
andvígur því.

Í vikunni hefst fundaherferð 
sem ráðuneytið stendur fyrir í 
samvinnu við alla háskóla 
landsins þar sem alþjóðamál og 
framboðið til Öryggisráðsins 
verður kynnt. 

Fleiri styðja 
framboðið nú



Hvort sem þ að er á hrjúfum malarvegum eða á malbiki innanbæjar þá skilar
Mitsubishi Pajero þér hámarksupplifun og þægindum. Öflug og hljóðlát dísil-
vélin stenst hverja þraut en þ ú finnur nánast ekki fyrir átökunum inni í bílnum 
þar sem hljóðeinangrun hans og fjöðrun á sér fáa líka. Enda hefur Mitsubishi
Pajero fengið frábæra dóma hjá fagmönnum um allan heim.

Komdu og reynsluaktu Mitsubishi Pajero. Þú kemst ekki hjá því að hrífast með.

Verð frá 4.990.000 kr.
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 Hvaða íslenski banki ákvað 
í vikunni að skrá hlutafé sitt í 
evrum í stað íslenskra króna?

 Hvað heitir konan sem tekur 
við sem framkvæmdastjóri 
þingflokks Vinstri grænna í 
september?

 Hvaða tungumál var byrjað 
að kenna aftur í Háskóla 
Íslands í vikunni eftir þriggja 
ára hlé?

Íbúasamtök Laugardals 
mótmæla því að Skipulagsráð Reykjavíkur-
borgar ætli að breyta deiliskipulagi í dalnum 
og heimila byggingu sambýlis með sex 
íbúðum fyrir geðfatlaða á lóð við Holtaveg 
29b.

Ráðgert er að byggja á húsið á lóð á milli 
Skólagarðanna í Laugardal og heimilis fyrir 
fjölfötluð börn við Holtaveg. Húsið á að vera 
fjögur hundruð fermetrar að grunnfleti og á 
tveimur hæðum. 

Kristín Þorleifsdóttir, talsmaður samtak-
anna, segir að meðlimir þeirra mótmæli því 
að byggt verði á grænu svæði í Laugardaln-
um. „Það er svo lítið eftir af slíkum svæðum 
í dalnum. Okkur telst til að einungis tíu til 
fimmtán prósent af dalnum séu eftir sem 

svæði sem ætluð eru til almenningsnota. Við 
viljum ekki fleiri byggingar í Laugardalinn 
því ef hann á að vera okkar Central Park þá 
þarf að hlífa þessum svæðum,“ segir Kristín.

Á annað hundrað athugasemdir bárust 
Skipulagsráði Reykjavíkurborgar vegna 
breytingarinnar á deiliskipulaginu. Frestur 
til að skila athugasemdum rann út 30. ágúst.

Breytingin á deiliskipulaginu verður tekin 
til afgreiðslu á fundi Skipulagsráðs Reykja-
víkurborgar í dag.

 Leyniþjón-
usta dönsku lögreglunnar handtók 
snemma í gærmorgun átta menn 
sem grunaðir eru um að hafa ætlað 
sér að fremja hryðjuverk.

„Við höfum 
komið í veg 
fyrir hryðju-
verk,“ segir 
Jakob Scharf, 
yfirmaður PET, 
leyniþjónustu
dönsku lögregl-
unnar. Hann 
segir mennina 
hafa legið undir 
grun í nokkurn 
tíma.

Þeir eru „her-
skáir íslamistar með tengsl við 
forystumenn í al-Kaída. Að okkar 
mati eru þarna bein tengsl við al- 
Kaída,“ sagði Scharf.

Mennirnir eru á aldrinum 19 til 
29 ára. Sex þeirra eru danskir rík-
isborgarar en hinir tveir eru 
útlendingar. 

Lögreglan gerði húsleit á ellefu 
stöðum í Kaupmannahöfn fyrir 
dögun í gærmorgun. Nágrannar, 
sem fréttamenn hafa talað við, 
lýsa hinum handteknu sem vin-
gjarnlegum nágrönnum, ósköp 
venjulegum.

Þetta er í þriðja sinn frá árinu 
2005 sem danska lögreglan hefur 
ráðist til atlögu gegn grunuðum 
hryðjuverkamönnum. Í dag hefj-
ast í Kaupmannahöfn réttarhöld 
yfir fjórum þeirra, sem hand-
teknir voru í fyrri aðgerðum af 
því tagi. 

Einn maður, Abdul Basit Abu 
Lifa, hlaut sjö ára fangelsisdóm í 
febrúar síðastliðnum. 

Komið í veg fyrir hryðjuverk í Danmörku
Háskólinn á Akureyri 

mun í dag skrifa undir sam-
starfssamning við BioPol ehf., 
nýtt sjávarlíftæknisetur á 
Skagaströnd. Samningurinn felur 
í sér samstarf á sviði sjávarlíf-
tækni.

Að því er fram kemur í 
fréttatilkynningu mun kjarna-
starfsemi BioPol byggjast á 
rannsóknum á lífríki Húnaflóa, 
líftæknirannsóknum, nýsköpun 
og markaðssetningu á afurðum 
líftækni úr sjávarlífverum. 

Þá mun sjávarlíftæknisetrið 
annast háskólakennslu og 
varðveislu lífsýna. Sveitarfélagið 
Skagafjörður er eigandi seturs-
ins en ætlunin er að fjölga 
hluthöfunum.

Skrifa undir 
samstarf á sviði 
sjávarlíftækni





Í umfjöllun um skipu-
lag og uppbyggingu Laugavegar, 
sem hófst fyrir rúmum áratug, var 
aldrei lagt til að húsin við Lauga-
veg 4 og 6 yrðu friðuð eða varð-
veitt með öðrum hætti. 

Fulltrúar meirihlutaflokkanna í 
borgarstjórn Reykjavíkur röktu 
sögu málsins í umræðum um það á 
borgarstjórnarfundi í gær. Gátu 
þeir þess að ákvörðun um niðurrif 
húsanna tveggja væri löngu tekin 
og biði aðeins staðfestingar. 

Svandís Svavarsdóttir VG tók 
málið upp og sagði umræðuna ekki 
bara snúast um þessi tilteknu tvö, 
málið væri stærra og viðameira. 
Sagði hún að meðferð húsafriðunar 
hefði verið snúið á hvolf; sýna 
þyrfti fram á hvers vegna friða 
bæri hús en ekki hvers vegna rífa 
ætti hús. Við ofurefli væri að etja 
þar sem rifið væri í krafti fjár-
magns en verndunarbarátta væri 
háð í krafti hugsjóna. Hún sagði 
jafnframt að ekki skipti máli hver 
hefði ákveðið hvað hvenær, enn 
væri hægt að stöðva málið.

Hanna Birna Kristjánsdóttir 
Sjálfstæðisflokki sagði að í allri 
meðferð málsins innan borgarkerf-
isins hefði aldrei komið fram til-
laga um að húsin tvö yrðu friðuð. 

„Enginn lagði það til,“ sagði hún og 
bætti við að þvert á móti hefðu allir 
viljað að þau yrðu rifin. 

Gísli Marteinn Baldursson Sjálf-
stæðisflokki sagði nauðsynlegt að 
skilja að umræðuna um hvort rífa 
ætti hús og hvað koma ætti í stað-
inn. Verkefni núverandi borgaryf-
irvalda væri að ákveða hvað ætti 
að reisa á lóðunum eftir að húsin 
hafa verið rifin að ákvörðun R-list-
ans.

Dagur B. Eggertsson sagði stöðu 
miðborgarinnar aðra nú en var 
þegar skipulagsvinnan hófst fyrir 

rúmum áratug og til þess þyrfti að 
taka tillit. Laugavegurinn og næsta 
nágrenni hafi verið í niðurníðslu 
og allar áætlanir hafi miðast við að 
færa svæðið aftur til vegs og virð-
ingar. Gat hann þess jafnframt að 
borgarfulltrúar Samfylkingarinn-
ar sætu hjá við afgreiðslu málsins 
en Oddný Sturludóttir borgarfull-
trúi flokksins hygðist greiða sér-
atkvæði. Borgarfulltrúar VG og F-
listans lýstu sig andvíga niðurrifi 
en meirihlutafulltrúar Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks voru 
fylgjandi.

Enginn vildi vernda 
húsin við Laugaveg 
Það var í tíð R-listans sem ákveðið var að rífa húsin við Laugaveg 4 og 6. Núver-
andi meirihluti kveðst aðeins vera að framfylgja ákvörðun fyrri meirihluta sem 
enginn gerði athugasemd við. Niðurrifið var til umræðu í borgarstjórn í gær.

 Jón Pétursson, sem 
dæmdur var í fimm ára fangelsi 
fyrir nauðgun 19. júní síðastliðinn, 
krefst þess að það verði rannsak-
að betur hvort hann sé hugsanlega 
ósakhæfur vegna höfuðhöggs sem 
hann fékk á ferðalagi í Egypta-
landi árið 1999. 

Málflutningur vegna málsins 
fór fram í Héraðsdómi Reykjavík-
ur í gær. Jón var dæmdur í fimm 
ára fangelsi 11. október í fyrra 
fyrir hrottalegt ofbeldi og nauðg-
un.

„Ég tel mig vera búinn að rök-
styðja það vel, að það sé ekki hafið 
yfir vafa með óyggjandi hætti, að 
Jón Pétursson sé hugsanlega ósak-
hæfur,“ sagði Sveinn Andri Sveins-
son, lögmaður Jóns, er hann lauk 
máli sínu í gær. Hann krafðist 

þess að það færi fram rannsókn á 
því hvort Jón væri með framheila-
skaða sem getur haft í för með sér 
persónuleikabreytingar. Vitnaði 
Sveinn Andri til álits John Donne 
de Nite, hollensks læknis, sem 
starfar á Litla-Hrauni og meðferð-
arheimilinu Sogni. Hann telur að 
kanna þurfi með „taugasálfræði-
legu mati“ hvort fyrrnefndur 
skaði sé fyrir hendi eða ekki.

Ríkissaksóknari heldur því fram 
að ekki séu komin fram nein gögn 
sem sýni fram á það að ónægar 
rannsóknir hafi farið fram á því 
hvort Jón væri sakhæfur eða ekki. 
Bent var á það að Tómas Zoëga 
geðlæknir hefði rannsakað Jón á 
fyrri stigum og það hefði verið 
mat dómara að Jón væri sakhæf-
ur. 

Jói
Fel

Starfssvið Hæfniskröfur

Bakaríið Jói Fel óskar eftir verslunarstjóra á Kleppsveg.
Þarf að geta hafið störf strax.

joifel@joifel.is
863 7579

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

Montreal





Hugmyndir um 
áfallatryggingar hafa verið kynnt-
ar í bakhópi innan Alþýðusambands 
Íslands. Kristján Gunnarsson, for-
maður Starfsgreinasambandsins,
segir að nú liggi til skoðunar mun 
skýrari útlínur og þær séu „nokkuð 
jákvæðar“.

„Við erum komin með grunn til 
frekari skoðunar. Margt bendir til 
að allt sé á leið til betri vegar. Lyk-
ilatriðið er að við erum ekki að 
fórna neinum kjarabótum fyrir 
þessa kerfisbreytingu en áfalla-
tryggingar gætu haft í för með sér 
tilfærslur á fjármunum,“ segir 
Kristján.

Vinna við að koma saman við-
ræðuáætlun Samtaka atvinnulífs-
ins, SA, og verkalýðshreyfingarinn-
ar hefst á næstunni. „Við höfum 
hugsað okkur að setja hana í gang 
strax eftir mánaðamótin, annað-
hvort í þessari eða næstu viku. Eftir 
það reyna menn að setja niður hve-
nær hugmyndir manna og kröfur 
verða tilbúnar,“ segir Vilhjálmur 
Egilsson, framkvæmdastjóri SA. 

Framgangur áfallatrygginga-
málsins er mjög stórt atriði í því 
hvernig staðið verður að samninga-
viðræðunum í haust. „Væntanlega 
munum við láta á það reyna hvort 
við komumst áfram í áfallatrygg-
ingamálinu. Ef það verður er mikil 
vinna framundan sem færi þá fram 
samhliða viðræðum um önnur 
atriði, til dæmis launin,“ segir 
hann.

Samningaviðræðurnar færu 
fram samhliða viðræðum um áfalla-
tryggingasjóðinn og stefnt verður 
að því að ljúka viðræðunum á sama 
tíma.

Kristján Gunnarsson, formaður 
Starfsgreinasambandsins, segir að 
fjallað verði um kröfugerð Starfs-
greinasambandsins á framkvæmda-
stjórnarfundi og formannafundi á 
næstu vikum en hún verði ekki birt 
atvinnurekendum fyrr en í fyrstu 
vikunni í nóvember.

Áfallatrygging 
í skoðun fyrir 
kjaraviðræður
Byrjað er að kynna hugmyndir um nýjar áfalla-
tryggingar innan verkalýðshreyfingarinnar. Kristj-
án Gunnarsson, formaður Starfsgreinar, segir að 
útlínur séu „nokkuð jákvæðar“. 

Hashemi Rafsanjani, fyrr-
verandi forseti Írans, var í gær 
kosinn leiðtogi sérfræðingaráðs 
landsins, valdamikillar stofnunar 
sem hefur það hlutverk að velja 
æðsta leiðtoga landsins og hafa 
eftirlit með störfum hans.

Rafsanjani er 73 ára gamall og 
hefur lengi verið einn valdamesti 
maður Írans; var forseti landsins á 
árunum 1989 til 1997. Hann þykir 
þó töluvert hófsamari en bæði 
æðsti leiðtogi landsins, Ali Kham-
eini erkiklerkur, og forsetinn 
Mahmoud Ahmadinejad.

Rafsanjani hlaut 41 atkvæði í 
ráðinu, sem er skipað 86 klerkum. 
Kosning Rafsanjanis þykir því 

ákveðið áfall fyrir harðlínumenn í 
stjórn landsins. Stjórnmálaskýr-
endur segja vaxandi spennu í land-
inu vegna versnandi efnahags og 
sífellt harðnandi átaka harðlínu-
manna við Vesturlönd, einkum 
Bandaríkin.

Sérfræðingaráðið er valdamikil 
stofnun, en hefur þó ekki birt opin-
berlega í þrjá áratugi neitt um eft-
irlit sitt með forseta landsins. 
Rafsanjani sagði þó í gær að það 
gæti breyst. „Ef sérfræðingaráðið 
vill hafa meiri áhrif á landsmálin 
þá hefur það bæði trúarlegar og 
lagalegar forsendur til þess,“ hafði 
íranska ríkisfréttastofan IRNA 
eftir Rafsanjani. 

Samkvæmt niðurstöð-
um nýrrar skoðanakönnunar hefur 
hinn íhaldssinnaði Laga- og 
réttlætisflokkur Jaroslaws 
Kaczynski, forsætisráðherra 
Póllands, náð að vinna upp 

fylgisforskot
aðalstjórnarand-
stöðuflokksins,
hins frjálslynda 
Borgaravett-
vangs.

Samkvæmt
könnun PBS-
stofnunarinnar
sem birt var í 
dagblaðinu
Gazeta
Wyborcza fengi 

Laga- og réttlætisflokkurinn 30 
prósent atkvæða ef kosið væri nú, 
en Borgaravettvangur 26 prósent. 
Þetta er í fyrsta sinn síðan í janúar 
sem Borgaravettvangur mælist 
ekki með forskot á stjórnarflokk-
inn. Stefnt er að þingkosningum í 
Póllandi í haust. 

Stjórnarflokkur 
eykur fylgið

Lykilatriðið er að við 
erum ekki að fórna 

neinum kjarabótum fyrir þessa 
kerfisbreytingu en þetta gætu 
orðið tilfærslur á fjármunum.

Níutíu og fimm prósent 
erlendra ferðamanna sem heim-
sækja Reykjavík segjast myndu 
mæla með borginni sem áfangastað 
við aðra. Níu af hverjum tíu telja 
reynslu sína af borginni frábæra 
eða góða, samkvæmt viðhorfskönn-
un sem gerð var meðal erlendra 
ferðamanna sem dvöldu í borginni 
síðastliðinn vetur.

Svanhildur Konráðsdóttir, sviðs-
stjóri menningar- og ferðamála-
sviðs Reykjavíkur, segir jákvætt 
og uppörvandi að sjá niðurstöður 
könnunarinnar. „Það er einhver 
andi í Reykjavík sem er smitandi 
og fyllir fólk innblæstri. Við sjáum 
það ár eftir ár að ferðamenn fara 
héðan mjög ánægðir,“ segir hún.

Hæstu meðaleinkunnina fengu 
sund og heilsuböð, en sjötíu pró-
sent ferðalanga í Reykjavík stinga 
sér til sunds eða slappa af í heitum 
potti meðan á heimsókninni stend-
ur. Aðeins þrettán prósent nýta sér 
þjónustu strætó.

Lægstu einkunnina fengu versl-
anir, og er hátt verðlag talið eiga 
þar stóran þátt. Merkingar, hvort 
sem eru fyrir gangandi eða akandi 
vegfarendur, komu einnig illa út. 
Svanhildur segir nauðsynlegt að 
bæta úr merkingarmálum í borg-
inni með fleiri og betri skiltum.

Könnunin var gerð fyrir Höfuð-
borgarstofu af Rannsókn og ráð-
gjöf ferðaþjónustunnar ehf. í Leifs-
stöð frá janúar til maí 2007. 

Höfuðborgin 
fær háa einkunn

Glerfínar gluggafilmur
– aukin vellíðan á vinnustað
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3M gluggafilmur fyrir 

skóla, sjúkrahús, skrifstofur,

verslanir og aðra vinnustaði

Fagmenn frá RV

sjá um uppsetningu

Skráning á ftt@ftt.is
Að afloknum flutningi söngvaskálda verður efnt til “jam session”.

Til kl. 22:00. Þá hefst dagskrá Jazzklúbbsins MÚLANS. “Straight Ahead Quartet”

Til eflingar íslensku tónlistarflórunni verður fyrsta



[Hlutabréf]

Sparisjóður Vestfirðinga var rek-
inn með 822 milljóna króna met-
hagnaði á fyrri hluta ársins sem 
var 279 prósenta aukning á milli 
ára. Til samanburðar nam hagnað-
ur sjóðsins á öllu síðasta ári 801 
milljón króna. Arðsemi eiginfjár 
var 84 prósent. 

Árangur sjóðsins skýrist eink-
um af hækkun á hlutabréfaeign en 
Sparisjóður Vestfirðinga er hlut-
hafi með beinum og óbeinum hætti 
í Existu sem hækkaði skarpt á 
fyrri hluta ársins. 

Hreinar rekstrartekjur sjóðsins 
námu 1.323 milljónum króna og 

hækkuðu um 146 prósent en hins 
vegar drógust hreinar vaxtatekj-
ur saman um tvö prósent og voru 
102 milljónir króna. 

Eigið fé Sparisjóðs Vestfirðinga 
var komið í rúmlega 3,1 milljarð 
króna um mitt þetta ár og hafði  
hækkað um 34 prósent frá áramót-
um. Heildareignir voru 11,5 millj-
arðar og hækkuðu um þrettán pró-
sent frá ársbyrjun.

Fram kemur hjá forsvarsmönn-
um sparisjóðsins að sú lækkun 
sem varð á verðbréfaeign eftir að 
uppgjörstímabilinu lauk sé nú að 
mestu leyti gengin til baka. 

Methagnaður Spari-
sjóðs Vestfirðinga
Meiri hagnaður á fyrri hluta ársins en allt síðasta ár.

Verðbólga mældist 2,0 prósent á 
ársgrundvelli hjá aðildarríkjum 
Efnahags- og framfarastofunar 
Evrópu (OECD)  í júlí. Þetta er 0,2 
prósentustigum lægra en í júní. 

Sætaskipti urðu á listanum yfir 
þau lönd þar sem verðbólga 
mælist mest. Tyrkland rak lestina 
lengstum en Ungverjaland hefur 
tekið toppsætið og flaggaði 8,4 
prósenta verðbólgu í mánuðinum. 
Minnsta verðbólgan er líkt og 
fyrri daginn í Japan en þar var 
hún engin. 

Til samanburðar mældist 3,8 
prósenta verðbólga hér á landi í 
júlí. Ísland hefur löngum verið 
ofarlega á lista yfir mestu verð-

bólgu innan OECD en núna vermir 
Ísland 6. sætið.

Mesta verðbólgan í 
Ungverjalandi

Stjórnendur Alfesca eru ánægðir 
með 22,4 milljóna evra hagnað 
fyrirtækisins á síðasta rekstrar-
ári, sem lauk í lok júní. Þetta jafn-
gildir tæpum tveimur milljörðum 
króna og er 87 prósenta aukning 
frá fyrra ári en þá nam hagnaður-
inn tólf milljónum evra. 

Í uppgjöri fyrirtækisins kemur 
fram að rekstrarhagnaður nam 
fyrir skatta og fjármagnsliði 
(EBITDA) 53,9 milljónum evra en 
það er 23 prósenta aukning á milli 
ára.

Þá nam salan 616,9 milljónum 
evra, sem er 11 prósenta aukning 
frá árinu á undan. Mestu munar í 
sölu á rækju, sem jókst um 33,4 
prósent á árinu, þar af um 62,4 
prósent á fjórða ársfjórðungi en 
það er að hluta vegna kaupa 
félagsins á franska skelfiskfram-
leiðandanum Adrimex í febrúar. 
Þá var sala sömuleiðis góð á blini-
hveitikökum, smurréttum og 
nýjum vörulínum á laxi undir 
fyrirtækjahatti Alfesca.

Xavier Govare, forstjóri 
Alfesca, sagði við kynningu á upp-

gjörinu í gær að félagið sé ánægt 
með afkomuna. Endurfjármögn-
un félagsins hafi tekist vel auk 
þess sem samruna fyrirtækja sem 
Alfesca keypti á árinu sé að mestu 
lokið. Samruni við franska mat-
vælafyrirtækið Le Traiteur Grec, 
sem framleiðir álegg úr græn-
meti og Alfesca keypti seint í maí, 
stendur hins vegar enn yfir. Gov-
are benti á að sala á laxi hafa verið 
góð í sumar og muni það koma 
fram í bókum félagsins á yfir-
standandi rekstrarári.

Ánægjuleg afkoma

Septembertilboð 2007
Sértilboð til e-korthafa og e2 Vildarkorthafa

Ögurhvarfi 1 / 203 Kópavogi
sími 567 3300 / hestarogmenn.is

Birtíngur útgáfufélag / Lynghálsi 5, 110 Reykjavík / sími 515 5500 / birtingur@birtingur.is

Kringlunni 8 / sími 553 4020

Kringlunni 8 / sími 568 8144 
Eiðistorgi 15 / sími 561 1216 

Select / 6 Select stöðvar á höfuðborgarsvæðinu
sími 444 3000 / www.skeljungur.is

Kringlunni 8-12 / sími 568 9400
Smáralind / sími 554 7760

Reykjavík / Sætúni 8 / sími 569 1500
Akureyri / Glerárgötu 36 / sími 460 3380

Húsavík / Garðarsbraut 18A / sími 464 1600
Selfoss / Eyrarvegi 21 / sími 480 3700

afsláttur af öllum fatnaði. 
Föst endurgreiðsla 5%10%

Nýjung frá Sirius sem slegið
hefur í gegn í sumar. Steyptir
olíulampar í þremur stæðum
10, 15 og 20 cm. 

endurgreiðsla í september
10%

Whirlpool AFG6392B 320 lítra frystikista
• Ljós í kistunni, á hjólum
• Með lás
• Orkunýting B
• Mál (hxbxd): 88,5x112x66

afsláttur af skyrtuhreinsun
Föst endurgreiðsla 10%15% Foccacia m/pepperoni

Föst endurgreiðsla 1,5%150 kr.

30%
afsláttur af Sirius Oliver olíulömpum

Föst endurgreiðsla 2%
(fullt verð 54.995 kr.) 
Föst endurgreiðsla 2% 

Tilboð39.995 kr. 

afsláttur af gleraugum
Föst endurgreiðsla 10%15%

Bláu húsunum við Faxafen
Suðurlandsbraut 50 / 108 Reykjavík 
sími 568 1800 / www.gleraugad.is

Baðhúsið / Sporthúsið / Þrekhúsið
Aflhúsið og ISF á Reyðarfirði

www.isf.is

Árskort 29.900 kr. 
(fullt verð 43.080 kr.) Föst endurgreiðsla 5%

Frábært áskriftartilboð

• 1 mánuður frír!
• 20% afsláttur næstu 5 mánuði
• 6 mánaða binding í áskrift
• 5% föst endurgreiðsla
• 6 vikna líkamsræktarkort frá
  Iceland Spa & Fitness frítt!

tilbooðriftarttilbooð

Korthafar fá 0,5% endurgrei›slu af allri innlendri

veltu auk endurgrei›slu frá samstarfsfyrirtækjum.



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Ásgeir Jónsson fjallgöngu-
maður stendur í stórræðum 
næstu vikurnar. Hann ætlar 
að klífa Kilimanjaro í Tans-
aníu í september og verða 
svo fyrstur Íslendinga til að 
ganga á Carstensz Pyram-
id í Nýju-Gíneu í byrjun 
október. Þessi fjöll eru 
áfangar í þeirri fyrirætlan 
Ásgeirs að klífa hæstu tind-
ana í heimsálfunum sjö. 

„Kilimanjaro er líklega auðveld-
asta fjallið því það eina sem maður 
þarf að passa er að fara nógu 
rólega svo að maður fái ekki 
háfjallaveiki. Lykilatriðið er að 
slaka á og fara rólega. Samt er 
Kilimanjaro 6.000 metrar á hæð 

eða þrisvar sinnum hærra en 
Hvannadalshnúkur,“ segir Ásgeir.

Í byrjun október stendur svo til 
að ganga á Carstensz Pyramid í 
Nýju-Gíneu og verður Ásgeir 
fyrstur Íslendinga til þess. „Ég 
flýg til Djakarta og þaðan til Biak-
eyju og flýg svo tvisvar sinnum 
með þyrlu til að komast í upphafs-
búðirnar. Fjallið er í einum af 
afskekktustu skógum veraldar 
þar sem eru mannætur og annað 
skemmtilegt,“ segir hann.

Ásgeir telur að Carstensz 
Pyramid sé erfiðasta fjallið af 
fjöllunum sjö, jafnvel erfiðara en 
Everest, þó að það sé ekki nema 
4.800 metrar á hæð. Það sé nánast 
eingöngu klettur og klettaklifur sé 
tæknilega erfitt. Þá sé ekki hlaup-
ið að því að fá leyfi til að ganga á 
Carstensz Pyramid og ævintýrið í 
heild sinni þar að auki gríðarlega 
dýrt,“ segir hann. 

„Stjórnvöld vilja takmarka 
áganginn af því að þarna er svo 
frumstæður skógur. Það er líka 

starfrækt risastór gullnáma ekki 
langt í burtu og það er talið að þar 
vinni bara börn. Stjórnvöld vilja 
því ekki hafa of mikinn ágang af 
vestrænum mönnum sem gætu 
fjallað um þetta í fjölmiðlum.“

Ásgeir hefur þegar klifið hæsta 
fjall Evrópu, Elbrus í Rússlandi. 
Hann stefnir að því að hafa klifið 
hæstu tindana sjö árið 2010 og 
lokið til viðbótar Ironman-keppni 
og þremur ofurmaraþonum árið 
2013. Hann er þegar búinn með 
einn tind og hefur tekið tvisvar 
þátt í Ironman-keppni auk þess 
sem hann hefur farið Laugaveg-
inn tvisvar sem flokkast sem ofur-
maraþon. Auk þessa hefur hann 
tekið þátt í maraþonhlaupum.

„Ég æfi eins og ég hef alltaf 
gert, syndi aðallega og hjóla núna 
og hvíli mig á hlaupum. Ég er í 
góðri þjálfun og þarf ekki betri 
þjálfun en ég er í til að takast á við 
þessu fjöll, ég þarf aðallega að 
halda fjallakunnáttunni við.“

Á hæstu tinda heimsálfanna sjö

„Við erum alveg í skýjunum,“ segir 
Ágústa Kristjánsdóttir snyrtifræð-
ingur. Snyrtistofa Ágústu vann 
þrjá titla á ÍSMÓTi 2007 sem var 
haldið í íþrótta- og sýningarhöll-
inni í Laugardal um síðustu helgi. 
ÍSMÓT er Íslandsmeistaramót hár-
snyrta, snyrtifræðinga, gullsmiða, 
klæðskera og ljósmyndara innan 
Samtaka iðnaðarins. Yfir 250 
íslenskir og erlendir fagmenn tóku 
þátt og er þetta stærsta mót sem 
haldið hefur verið hér á landi. 
Stöðug dagskrá var á fjórum svið-
um alla helgina.

Slípaðir og óslípaðir demantar og 
hundruð demantsskartgripa voru 
meðal sýningargripa á Ísmóti og er 
það í fyrsta sinn sem demantasýn-
ing opin almenningi er haldin hér á 
landi. Fyrirtækið Demantar.is sýndi 
demantana og var heildarverðmæti 
sýningargripanna hundruð milljóna 
króna. 

Hann var að minnsta 
kosti ekki á perunni.

Er annað bara gjör-
samlega ómögulegt?

Sest á skólabekk og á von á barni

Góð hugmynd
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Nú er tíminnfyrir bætiefniog vítamín
forvarnirí bónus

Margar góðar

uppskriftir

fyrir lambakjöt

www.bonus.is



fréttir og fróðleikur

Barnaverndarstofa gaf 
nýverið út skýrslu um stöðu 
barnaverndarmála á fyrsta 
ársfjórðungi þessa árs. Þar 
kemur fram að tilkynning-
um til barnaverndarnefnda 
hefur fjölgað um tæp 29 
prósent á milli ára. Innan 
við helmingur þeirra mála 
sem koma til nefndanna eru 
könnuð frekar. 

Alls bárust barnaverndarnefnd-
um 2.227 tilkynningar um 1.802 
börn í janúar, febrúar og mars á 
þessu ári, sem er um 29 prósent 
fleiri tilkynningar en á sama tíma 
á síðasta ári. Að sögn Braga Guð-
brandssonar, forstjóra Barna-
verndarstofu, er þessi fjölgun í 

samræmi við þróun síðustu ára. 
„Það er alltaf árleg aukning og á 
síðustu fimm árum hefur málun-
um fjölgað að meðaltali um tíu 
prósent á ári.“ 

Af málum þeirra 1.802 barna sem 
tilkynnt voru á tímabilinu var 
hafin rannsókn á 762 málum, eða í 
42 prósentum tilvika.  „Hlutfall 
þeirra mála sem fara til frekari 
rannsókna fer lækkandi og það er 
áhyggjuefni. Þá er sú hætta til 
staðar að við séum ekki að rann-
saka öll þau mál sem skyldi,“ segir 
Bragi. Hann segir að engin aukn-
ing hafi orðið á starfsmannafjölda 
hjá barnaverndarnefndum sveitar-
félaganna og því sé sívaxandi álag 
á starfsliðið. Starfsmannastöðn-
unin haldist svo að verulegu leyti í 
hendur við fækkun rannsókna. 

Hlutfall þeirra mála sem könn-
uð eru frekar er breytilegt milli 
landshluta. Aðeins fjórðungur til-
kynninga eru kannaðar frekar af 
barnaverndaryfirvöldum í Reykja-
vík. Í nágrenni Reykjavíkur er 
hlutfallið 46 prósent og á lands-
byggðinni eru 59 prósent allra til-
kynninga skoðaðar nánar. Bragi 
segir ástandið vissulega misjafnt 
eftir sveitarfélögum enda séu 
barnaverndarnefndir 32 á öllu 
landinu. „Heildarmyndin er hins 
vegar alveg skýr.“

Flestar tilkynningarnar bárust 
vegna áhættuhegðunar barna, eða 
rúm 52 prósent. Til áhættuhegð-
unar teljast afbrot, neysla á vímu-
efnum, ofbeldishegðun og erfið-
leikar í skóla. 28,5 prósent 
tilkynninga voru vegna vanrækslu 
foreldra. Þar er algengust van-
ræksla varðandi umsjón og eftirlit 
með barni, en aðrir þættir eru lík-
amleg, tilfinningaleg og námsleg 

vanræksla. 18,5 prósent tilkynn-
inga til barnaverndarnefnda voru 
vegna sálræns, líkamlegs eða kyn-
ferðislegs ofbeldis. Fæstar til-
kynningar bárust vegna þess að líf 
eða heilsa ófædds barns væri talin 
í hættu, eða 0,4 prósent. 

Eftir því sem tilkynningarnar 
verða fleiri þá verða þær stundum 
efnisminni, að sögn Braga. Þrösk-
uldurinn fyrir tilkynningar hafi 
lækkað og fagfólk í skólakerfinu, 
heilbrigðiskerfinu og hjá lögreglu 
sé meðvitaðra um að tilkynna um 
grunsemdir sínar. Það er lögregl-
an sem tilkynnir barnaverndar-
mál í meira en helmingi tilvika. 
Skólayfirvöld tilkynna um tíu pró-
sent þeirra og heilsugæslur eða 
sjúkrahús rúmlega sjö prósent. 
Meðal annarra sem tilkynna eru 
ættingjar, nágrannar og foreldrar 
barna. Aðeins níu tilkynningar á 
tímabilinu bárust frá börnunum 
sjálfum.

„Þetta lækkandi hlutfall rann-
sókna segir okkur að barnavernd-
arkerfið getur ekki brugðist við 
þessu ákalli um að rannsaka mál 
sem skyldi,“ segir Bragi. „Það 
þýðir ekki að vera annars vegar 

með kerfi sem hvetur fólk til að 
tilkynna til barnaverndarnefnda 
þegar það hefur áhyggjur og vera 
svo með kerfi sem getur ekki sinnt 
því. Ég held að við séum öll sam-
mála um að við eigum að leggja 
það sem hægt er í að tryggja 
öryggi barnanna, og það verður 
ekki gert nema með því að hlúa að 
þessari starfsemi.“ 

Allir sammála um öryggi barna
Hert löggæsla

Enn er beðið eftir nýju  húsi

Smiðjuvegi 5
200 Kópavogur

www.skola. is

Sími 585 0500
Opið virka daga 9-18
og laugardaga 10-14
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á prjónagarni 
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greinar@frettabladid.is

Þ
eir sem helst hafa kvatt sér hljóðs í umræðum um hluta-
félagsvæðingu Orkuveitu Reykjavíkur hafa nálgast 
umræðuefnið eins og köttur sem fer í kringum heitan 
graut. Af einhverjum ástæðum er kjarnaatriðum máls-
ins haldið utan við umræðusviðið.

Staðreynd er að fyrrverandi meirihluti í borgarstjórn Reykja-
víkur hafði frumkvæði að því að slíta starfsemi Orkuveitunnar 
frá almennum opinberum stjórnsýslureglum og færa hana undir 
markaðsreglur. Starfsmenn hennar hættu að vera opinberir, 
stjórnsýslulögin voru aftengd svo og upplýsingalögin.

Þetta var gert með sérstökum lögum árið 2001. Þau nutu stuðn-
ings allra flokka. Það er hvorki léttari leikur né þyngri að einka-
væða fyrirtækið nú eða síðar hvort heldur það er sameignar-
fyrirtæki sem lýtur markaðsreglum eða er hlutafélag. Deilan um 
hugsanlega einkavæðingu, sem allir segjast vera andvígir, sýnist 
því sviðsett til þess að draga athyglina frá þeim raunverulega 
skipulagsvanda sem við er að etja á þessu sviði.

Sá vandi snýst annars vegar um neytendahagsmuni og hins 
vegar um viðurkenndar samkeppnisreglur. Neytendahagsmunir 
eru hér í húfi bæði vegna ábyrgðar skattborgaranna og vegna 
verðmyndunar. Samkeppnishagsmunirnir eru í uppnámi með því 
að viðurkenndum reglum þar að lútandi hefur á þessu sviði verið 
vikið til hliðar. Hér fléttast saman víðtækir almannahagsmunir.

Starfsemi Orkuveitunnar er tvískipt. Önnur hliðin lýtur að 
almannaþjónustu með einokunarrekstri á hitaveitu og vatnsveitu. 
Hin snýr að samkeppnisrekstri með raforkusölu meðal annars til 
stóriðju og mjög áhugaverðum áhættuverkefnum erlendis. 

Að formi til afléttir hlutafélagsformið ábyrgðum af herðum 
skattborgaranna. Svo er hins vegar ekki í reynd. Rati fyrirtækið í 
fjárhagserfiðleika sem rekja má til samkeppnisrekstrar neyðast 
fulltrúar skattborgaranna til að koma því til hjálpar fyrir þá sök 
að þeir eru ábyrgir fyrir því að almannaþjónustan raskist ekki. 

Meðan almannaþjónustureksturinn sem er einokunarstarf-
semi er ekki skilinn frá samkeppnisrekstrinum breytir hlutafé-
lagsvæðingin því litlu sem engu um raunverulega ábyrgð skatt-
borgaranna. Sú virka ábyrgð er og verður í fullu ósamræmi við 
þær leikreglur sem gilda eiga um samkeppnisreksturinn.

Aukheldur stenst ekki að fyrirtæki í samkeppnisrekstri geti 
notað einokunaraðstöðu vegna almannaþjónustu til þess að 
byggja upp fjárhagslegan styrk sem leiðir til mismununar á 
samkeppnismarkaðnum. Þó að þjónustuöryggi Orkuveitunnar sé 
gott hefur verðlagning á heitu vatni um langan tíma tekið mið af 
öðrum sjónarmiðum en neytendahagsmunum.

Í stefnumörkuninni að baki raforkulögunum sem samþykkt 
voru 2003 var gert ráð fyrir fyrirtækjaaðskilnaði á orkusviðinu 
til þess að tryggja almannahagsmuni og eðlilega samkeppni. Á 
Alþingi varð hins vegar ofan á að láta þau sjónarmið víkja fyrir 
valdahagsmunum þeirra sem þá báru ábyrgð á rekstri Orkuveit-
unnar. Það eina sem gerðist í þessu efni var að landsnetið var 
skilið frá Landsvirkjun.

Þegar Alþingi fær þetta mál nú til meðferðar að frumkvæði 
Orkuveitunnar gefst færi á að láta nútímasjónarmið um sam-
keppnisreglur og almannahagsmuni ráða för með fullum aðskiln-
aði milli einokunar og samkeppni. Forvitnilegt verður að sjá 
hvort iðnaðarráðherrann stenst þá prófraun.

Orkuveitan

Íslenskt samfélag er með þeim 
framsæknustu í heimi. Íslend-

ingar eru þakklátir fyrir þau 
lífsgæði sem við búum að og eru 
tilbúnir að vinna vel og mikið til 
að halda sér í flokki þeirra bestu. 
Þrátt fyrir bjartsýni og dug sjáum 
við vísbendingar um að hjól 
efnahagslífsins snúist of hratt. 
Atvinnuleysi er mjög lágt; var 
0,9% í júlí, og hefur ekki verið svo 
lítið síðan í október 2000. Flestir 
telja þetta jákvætt merki en í raun 
er þetta ábending um að á Íslandi 
sé gríðarlegur skortur á vinnuafli. 

Um 175.000 manns voru á 
vinnumarkaði 2006 en 165.000 árið 
2005. Fjölgunin er nánast öll 
bundin við höfuðborgarsvæðið og 
mætt með erlendu vinnuafli. 
Fjöldi erlendra ríkisborgara á 
íslenskum vinnumarkaði jókst 
mjög á sama tíma og er talið að 
þeir hafi að jafnaði verið yfir 13 
þúsund í fyrra eða um 7-8% af 
vinnuafli landsins. Fjöldi útgef-
inna atvinnuleyfa eykst enn og til 
viðbótar eru 1.800 manns skráðir á 
atvinnuleigum frá í febrúar 2007. 
Í könnun Vinnumálastofnunar í 
desember sl. kom fram að skortur 
væri fyrirsjáanlegur hjá um 39% 
fyrirtækja á þessu ári, mest í 
sérhæfðum þjónustufyrirtækjum 
og meiri á höfuðborgarsvæðinu en 
á landsbyggðinni.

Fullyrða má að flestir atvinnurek-
endur finni fyrir starfsmanna-
skorti. Brauð er ekki í boði í 
Nóatúni vegna manneklu hjá 
bakaranum. Lögreglan fær ekki 
starfsmenn. Pitsustaðir vara við 
lengri bið vegna manneklu. Bónus 
flytur inn starfsfólk. Áætlað er að 
um 500 hjúkrunarfræðinga vanti í 
heilbrigðisstofnanir á landinu og 
tuttugu þúsund Reykvíkingar eru 
án heimilislæknis. Banki telur sig 
þurfa að ráða í um tvö hundruð 
stöðugildi. Mannekla leikskóla 

borgarinnar gerir það að verkum 
að rúmlega 300 pláss fyrir börn 
nýtast ekki og 1.300 börn bíða eftir 
lengdri viðveru. Skortur á 
vinnuafli snertir æ meira þá 
grunnþjónustu sem við krefjumst 
til að halda atvinnulífinu gang-
andi.

Ófáir afar og ömmur hjálpa 
börnum og barnabörnum við að 
púsla saman vikunni. Sveitarfélög 
á höfuðborgarsvæðinu standa ekki 
undir þeirri grunnþjónustu sem 
ætlast er til að þau veiti. Dæmi 
eru um að foreldrar tveggja barna 
fái ekki þjónustu leikskóla né 
frístundaheimilis vegna skorts á 
starfsfólki. Foreldrar hafa ekki 
orku til að vera raunverulegur 
þrýstihópur vegna álags.

Að óbreyttu er þessi vandi 
líklega kominn til að vera. 
Reykjavík og önnur sveitarfélög 
leggja sig öll fram við að ráða gott 
og hæft starfsfólk til að tryggja 
foreldrum þjónustu. Allar leiðir 
eru reyndar til að fá gott fólk til 
starfa á þessum gefandi vinnu-
stöðum þar sem börn dvelja og 
nema. Eitthvað gengur en 
skerðing þjónustu er staðreynd. 
Kjaramál eru að sjálfsögðu liður í 
að bæta stöðuna en kjörum 
starfsfólk er stýrt miðlægt þrátt 
fyrir að mun dýrara sé orðið að 
búa á höfuðborgarsvæðinu en 
annars staðar, sem veldur því að 
erfiðara er að manna í stöður þar 

en ella. Að hækka laun miðlægt til 
að bæta ástandið er aðeins 
skammtímalausn þar sem það 
veldur keðjuverkandi áhrifum.

Framtíðarlausn hlýtur að fela í sér 
kerfisbreytingu á þjónustuum-
hverfi barna og foreldra. Sveitar-
félög verða að fá aukinn sveigjan-
leika í kjaramálum kennara, 
hverfa frá jafnlaunastefnu og 
veita þarf aukinn sveigjanleika til 
samninga, t.d. út frá leigukostnaði 
og samgöngukostnaði. Þjónusta 
við foreldra þarf að fara í auknum 
mæli til sjálfstæðra skóla. Fyrst 
þá getur samningaumhverfi 
kennara og starfsmanna opnast og 
samkeppni er innleidd á jákvæðan 
máta. Kosti einkareksturs þarf að 
nýta betur til að tengja saman 
mikilvægi þessara starfa og 
kjaraumhverfið. Miðstýrt kerfi 
hins opinbera keppir ekki til 
framtíðar í opnu markaðsum-
hverfi landsins. Atvinnurekendur 
verða að auki að huga að ábyrgð 
sinni, sérstaklega þegar svona 
mikið launaskrið á sér stað. 
Atvinnurekendur í öðrum löndum 
bjóða t.d. oft upp á þjónustu fyrir 
foreldra með góðum árangri því 
þeir vita að fyrr eða síðar bitnar 
þjónstuskortur við foreldra á 
atvinnurekendum og hagkerfinu í 
heild.

Sú staða sem nú er uppi skapar 
hringrás sem erfitt er að komast 
úr, hringrás sem hefst þegar 
vinnandi einstaklingur hættir 
störfum vegna þess að grunnþjón-
ustu er ekki að fá. Vandamálið er 
mikilvægt og aðkallandi og líklega 
viðvarandi.  Sveitarfélag eins og 
Reykjavíkurborg þarf að huga að 
lausnum til framtíðar. Til þess 
þarf samvinnu ólíkra aðila í 
samfélaginu – og rétta forgangs-
röðun í þágu barna.

Höfundur er borgarfulltrúi.

Fylgifiskar uppsveiflu

Aumingja Samfylkingin

Fyrir kosningar hafði Samfylkingin 
uppi stór orð um allt sem hún ætlaði 

að gera ef hún bara kæmist í ríkisstjórn.
Eftir kosningar varð ljóst að það eina sem 
hún hafði í raun á stefnuskrá sinni var að 
komast í ríkisstjórn.

 Fyrir kosningar hafði ég töluverðar 
áhyggjur af því hvernig flokknum og 
formanni hans myndi farnast í ríkis-
stjórn og skrifaði þá: „Flokkur sem ætlar 
að leiða ríkisstjórn verður að vera trúverðugur.
Hann verður að gera sér grein fyrir að ákvarðanir 
hans og skoðanir munu hafa áhrif á líf og lífsvið-
urværi fólks í landinu.“

Þau orð voru skrifuð í tilefni af skrípaleiknum í 
kringum Fagra Ísland, þar sem blekið var varla 
þornað áður en þingmenn flokksins voru farnir að 
sverja plaggið af sér. Og enn á ný eiga þau ansi vel 
við þegar hundrað dagar eru liðnir af starfstíma 
Baugsstjórnarinnar.

Eftir að hafa tippexað yfir allt sem viðkom 
stóriðjustoppi, Evrópusambandi eða viljugum 

þjóðum tóku forystumenn flokksins til við 
að sverta orðspor einstaklings sem hafði 
það einna helst til saka unnið að hafa skilað 
inn ráðgjafarskýrslu um hugsanleg kaup á 
ferju.

Kristján Möller, samgönguráðherra og 
áður einn öflugasti gagnrýnandi Sturlu 
Böðvarssonar, taldi að þar væri kominn 
hinn fullkomni blóraböggull. Hann starfaði 
hvorki hjá ráðuneytinu né Vegagerðinni og 
var heldur ekki í þingflokki Sjálfstæðis-
flokksins.

Nú síðast þeyttist Össur Skarphéðinsson fram á 
ritvöllinn eftir að hafa þagað þunnu hljóði um 
gagnrýni Sigurðar Kára Kristjánssonar á vatnalög-
in og Byggðastofnun. Eini tilgangur hans var að 
verja nýju vini sína, sjálfstæðismennina. Það er 
greinilegt að Össur hefur tileinkað sér smjörklípu-
aðferð húsdraugsins í Seðlabankanum, en hann á 
greinilega eftir að læra að sjaldan launar sjálf-
stæðiskálfurinn ofeldi.

Einhvern veginn sá ég aldrei fyrir mér að Össur 
legðist marflatur fyrir Sjálfstæðisflokknum. En
svo bregðast krosstré sem önnur tré. 

Höfundur er varaþingmaður Framsóknarflokksins.



Ratan Hallgrímsson er tíu ára íslenskur strákur 
sem býr í Svíþjóð. Hann leikur eitt aðalhlut-
verkanna í nýjum sænskum sjónvarpsþætti fyrir 
börn sem heitir Barda.

Barda-þættirnir eru tólf alls og í hverjum þætti eru 
nýir persónur. Ratan leikur annað aðalhlutverkanna í 
einum þáttanna en þeir verða sýndir nú í haust. „Barda 
er svona „role“-spil og maður á að slá út drauga og alls 
kyns svoleiðis. Ég leik skógarálf sem heitir Shian Aks 
í spilinu og vinkona mín heitir Ymi Shiff,“ segir 
Ratan.

Ratan hefur ekki leikið áður en þegar hann sá aug-
lýst eftir krökkum til að vera með í þættinum var hann 
alveg ákveðinn í að sækja um. „Við fórum inn á síðu á 
netinu og sáum að maður gat verið með í þessu og ég 
vildi það og fór í próf. Það voru eitthvað um eitt þús-

und manns að sækja um og ég var einn af þeim sem 
fengu að vera með.“

Ratan segir að það hafi verið mjög sérstakt að taka 
þátt í gerð sjónvarpsþáttar. „Við vorum þarna í tvo 
daga og þetta var svolítið erfitt en gaman. Vinkona 
mín sem ég var að vinna með var líka mjög skemmti-
leg.“

Nokkrir vinir Ratans vita að hann lék í þættinum þó 
að það sé ekki búið að sýna hann en Ratan segist ekki 
vera farinn að finna mikið fyrir frægðinni ennþá. „Ég 
veit ekki hvernig það verður þegar þátturinn byrjar 
en ég hef samt þurft að skrifa eina eiginhandaráritun,“
segir hann og brosir.

Ratan segir að það hafi verið mjög gaman að fá þetta 
tækifæri en hann er ekki viss um að hann vilji leggja 
leiklistina fyrir sig. „Mig langar að verða fótboltaspil-
ari þegar ég verð stór því ég er að æfa fótbolta og 
kannski ætla ég að búa á Íslandi.“

Búinn að gefa eina áritun
Vika á Spáni
13.200 kr. - ótakmarkaður akstur, 

kaskó, þjófavörn, flugvallargjald 
og skattar.

Huyndai Getz eða sambærilegur

522 44 00 • www.hertz.is

Bókaðu bílinn heima
- og fáðu 500 Vildarpunkta
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Fjar nám á haustönn
Skráning á haustönn fer fram dagana:
27. ágúst – 10. september



Hann er eina barnið í sinni 
sveit yfir veturinn en í skól-
anum hittir hann vini sína 
og heima bíða húsdýrin eftir 
honum.

„Ég heiti Þór. Þór Engholm Elísa-
betarson.“ Þannig kynnir sig ljós-
hærður og bláeygur Vestfjarða-
víkingur sem er alveg að verða 
níu ára. Móðir hans er bóndi og 
handverkskona og þau mæðgin 
eru einu íbúar sveitarinnar Ingj-
aldssands við Önundarfjörð. Bær-
inn heitir Sæból II og spurningu 
um hvort gott sé að búa þar svarar 
Þór að bragði: „Já, því ég get látið 
bergmála í fjöllunum. Ég kalla 
bara eins hátt og ég get og þá 
kemur hljóðið til baka. Það heyr-
ist langar, langar leiðir.“ Það eru 
ekki bara fjöllin sem Þór unir við 
því fjaran er skammt undan líka. 
Þangað kveðst hann stundum fara 
á hjólinu og tíkin hans hún Drífa 
fylgi honum. „Drífa er border 
collie og hálfíslensk. Einu sinni 
sáum við mink í fjörunni og létum 
hann hlaupa,“ segir hann fjör-
lega.

Þór er í fjórða bekk grunnskól-
ans á Flateyri. Þangað er 54 kíló-
metra leið sem mamma hans ekur 
með hann á hverjum morgni þegar 
veður og færð leyfa. Þau leggja af 
stað klukkan sjö til að vera komin 
í tæka tíð í skólann klukkan átta. 
Uppáhaldsfagið? „Smíðin er 
skemmtilegust,“ svarar Þór strax. 
„Ég á líka nóg af verkfærum 
heima. Til dæmis mjög öflugan 
hamar. Hann getur brotið steypu 
og steina.“ Og bætir við íbygginn: 
„Ég er dálítið sterkur. Þótt 
vöðvarnir mínir séu ekki stórir þá 
er ég sterkur.“ 

Þór segir mömmu sína bíða eftir 
honum flesta daga á Flateyri nema 
ef sundæfingar eru síðdegis, þá 

gisti hann hjá systur sinni. 
„Mamma er náttúrulega með 
prjónana og alls konar handavinnu 
með sér,“ útskýrir hann og er beð-
inn að lýsa vetrardegi eftir skóla. 
„Þegar við komum heim fáum við 
okkur svolítið að borða og gefum 
svo kindunum og líka hænunum. 
Þær eru landnámshænur. Það er 
verst að þær hafa svo stórt pláss 
að stundum fela þær eggin úti um 

allt. Ég á líka fjóra hana og þeim 
kemur vel saman. Svo þegar ég er 
búinn að heilsa upp á kanínuna og 
kettina þá fer ég að læra.“ Í lokin 
er Þór spurður hvort sjónvarp sé 
á Sæbóli. „Já, en ég horfi bara á 
það á sumrin. Þá koma líka krakk-
ar á bæina og í bústaðina í kring. 
Þeir eru vinir mínir og krakkarnir 
í skólanum eru flestir vinir mínir 
líka.“

Kallast á við fjöllin og 
leikur sér í fjörunni

NOSE & BLOWS

Fæst í verslunum og apótekum um land allt.

Ofnæmisprófuð lína sem er sérstaklega hönnuð fyrir kvefaða
litla nebba. Mild formúla sem svíður ekki undan.

Nebbaþurrkur og nebbakrem
Blautklútar sem hjálpa til við að hreinsa nefgöngin. Inniheldur rakagefandi B5 vítamín og
náttúrulegt mentol til þess að auðvelda öndun. Inniheldur hvorki litarefni né alkohól.

Kremið inniheldur ilmkjarnablöndu af piparmyntu og eucalyptus auk nornaheslis sem er
mjög græðandi.

Fæst í apótekum um land allt

Fæst í apótekum um land allt

Ofnæmisprófuð og mild lína sem er sérstkalega þróuð fyrir
viðkvæma húð ungbarna
Ungbarna andlitskrem – Verndar húðina gegn óæskilegum áhrifum umhverfis og útfjólubláum geislum. Sólarvörn SPF 18, vítamín A&E.
Bossakrem – Mýkir og verndar bleyjusvæðið gegn ertingu, útbrotum og þurrki. Býr til verndandi lag á húðina. A&B5 vítamín. Mjög gott á bruna.
Bossablautklútar – Handhægir klútar í ferðapakkningu. Húðlæknisfræðilega prófaðir. Úr 100% trefjum. Alkóhól- og litefnalausir. Ph gildi 5,5.
Ungbarna baðsápa – Sérlega mild og rakagefandi kremsápa “sápulaus”. Innih. A&E vítamín.
Ungbarna sjampó – Milt sjampó (tearless). Hefur góðan ilm og gerir hárið silkimjúkt.
Ungbarna húðmjólk – Mild og rakagefandi húðmjólk. Inniheldur E&B5 vítamín. Ph gildi 5,5.
Ungbarna olía – Mild olía sem mýkir og hefur róandi áhrif á húðina. Inniheldur A&E vítamín.

Sensitive
ungbarnalína

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Haustið er tími breytinga og 
þá er að ýmsu að huga. Nauð-
synlegt er að láta fara yfir 
bílinn svo hann sé vel búinn 
undir komandi vetur. 

„Fyrir veturinn er fyrst og fremst 
gott að vera búinn að fara yfir og 
mæla allar olíur. Einnig er mjög 
gott að láta smyrja bílinn fyrir vet-
urinn út af ryki og öðrum óhrein-
indum sem hafa sest í hann um 
sumarið,“ segir Guðjón Davíðsson, 
bifvélavirki hjá Brimborg.

Guðjón minnir á að setja þarf 
vetrardekkin undir fyrir 1. nóvem-
ber en ef menn eru á heilsárs-
dekkjum þarf að athuga loftið í 
dekkjunum.

„Það getur jafnvel verið gott að 
skipta og setja afturdekkin undir 
að framan því framdekkin slitna 
mun hraðar. Á öllum bensínstöðv-
um á að vera frostþolsmælir en 
æskilegt er að skipta um frostlög á 
2-3 ára fresti þar sem hann hefur 
líka smureiginleika og smyr vatns-
dæluna og fleira,“ segir Guðjón.

Spurður um hvernig dekk sé 
best að nota segir Guðjón að 
heilsársdekkin séu oft á tíðum 
mjög góð og að stundum gefi nagla-
dekkin falskt öryggi þar sem fólk 
keyrir oft hraðar þegar það er á 
nöglum.

„Heilsársdekkin eru orðin það 
góð að þau grípa nánast jafn vel og 
vetrardekkin og mér finnst Nokia-
dekkin til dæmis mjög góð. Ef ekið 
er mest innanbæjar þá myndi ég 

ekki mæla með nagladekkjum en 
ef farið er mikið út fyrir bæinn, 
jafnvel norður fyrir þar sem getur 
verið flughált, þá eru naglarnir 
skárri.“

Þar sem það er dimmt á veturna 
er æskilegt að láta athuga öll ljós 
og vera vel „upplýstur“ í umferð-
inni. Einnig er gott að láta skoða 
bremsurnar og vera með góða 
klossa og diska. Síðan er hægt að 
álagsmæla rafgeyminn til að ganga 
úr skugga um að hann sé í lagi.

Hægt er að láta athuga þessa 
hluti á flestum bílaverkstæðum en 
handhægt er að nefna Max 1 þar 
sem þeir eru með alhliða bílaþjón-
ustu og hraðþjónustu. Þar þarf 
ekki að panta tíma heldur er nóg 
að mæta. Eins er Toyota í Kópa-
vogi með hraðþjónustu. 

Oft eru ýmis tilboð í gangi á 
haustin til dæmis í dekkjaskipting-
um og því um að gera að hafa 
augun opin.

Ekið inn í haustið

Japan/U.S.A.

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR
í jeppa í miklu úrvali

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR



Fátt er fegurra en sofandi barn 
með hreinan, friðsælan svip og 
indæl sú tilfinning að sefa það 
með róandi vögguvísu.

Þetta veit leikskólakennarinn og 
söngkonan Kristjana Helga Thor-
arensen, eða Kiddý Thor eins og 
hún kallast líka. Kiddý gaf nýver-
ið út hinn yndislega geisladisk 
Sofðu, sofðu þar sem hún syngur 
sinni töfrandi röddu rammíslensk-
ar vögguvísur.

„Mig langaði að gera þennan 
disk vegna þess að mér fannst 
alveg vanta rólega tónlist fyrir 
lítil börn. Í starfi mínu sem leik-
skólastjóri komst ég að því að eng-
inn diskur var til með íslenskum 
vögguvísum til að leyfa börnum 
að njóta í hvíldartímanum. Ef tón-
listin var íslensk var hún alltaf 
blönduð hressum lögum sem pöss-
uðu illa í rólegheitin og því var 
bara um erlenda eða klassíska tón-
list að ræða,“ segir Kiddý. Hún 
valdi eingöngu vögguvísur eftir 
íslenska laga- og textahöfunda á 
Sofðu, sofðu, en lögin eru öll útsett 
af Vilhjálmi Guðjónssyni, sem 

einnig leikur undir á gítar, hörpu, 
orgel og klukkuspil.

„Ég var búin að ganga með 
Sofðu, sofðu í maganum lengi en 
sá svo í disknum einstakt tæki-
færi til að varð-
veita þennan 
tónlistararf sem 
mörgum er 
gleymdur eða í 
óðaönn að 
gleymast.
Íslensk börn 
þekkja ekki 
lengur gömlu 
íslensku vöggu-
vísurnar sem 
áður fylgdu 
þeim svo fal-
lega inn í 
svefninn.
Diskurinn var 
upphaflega hugsaður fyrir börn 
en nú segi ég hann henta börnum á 
öllum aldri því margir fullorðnir 
segjast slaka á við að hlusta á hann 
af því að lögin séu þau sömu hug-
ljúfu og mamma söng fyrir þá í 
æsku,“ segir Kiddý sem fengið 
hefur frábærar viðtökur við Sofðu, 
sofðu.

„Ánægðir foreldrar senda mér 
bréf og segja börnin liggja sæl á 
meðan þau hlusta og sofna, og í 
leikskólum virkar diskurinn eins 
og draumur í hvíldartímanum,“ 

segir Kiddý sem nam söng 
í Söngskóla 
Reykjavíkur og 
hefur sungið 
djass með Árna 
Ísleifs, ýmsa 
kirkjulega tónlist 
og með kórum.

„Það er aldrei að 
vita nema ég geri 
fleira barnvænt í 
framtíðinni. Það er 
aðeins of mikið 
stuð í því sem gert 
er fyrir börn og 
þarf að kenna þeim 
að slaka á, rétt eins 

og okkur fullorðna fólkinu í asa 
nútímans.“

Sofðu, sofðu fæst í Skífunni, 12 
Tónum, Kirkjuhúsinu, Pennanum 
Eymundsson, og á heimasíðunni 
www.kisamin.is, þar sem einnig 
má finna hljóðdæmi úr íslenskum 
vögguvísum.

Angurvær tónlist í 
draumalandi barna

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Tónheimar heitir einkarekinn 
tónlistarskóli þar sem farnar eru 
sérstakar leiðir við kennsluna.

„Upphaflega hugmyndin hjá mér 
var að kenna börnum og fullorðn-
um að spila eftir eyranu þannig 
að hver sem er geti nálgast hljóð-
færið á sinn hátt, hvort sem hann 
hefur áhuga á poppi eða rokki eða 
einhverju öðru,“ segir Ástvaldur 
Traustason, stofnandi skólans.

Tónheimar hafa verið starfandi 
í sex ár og stækkað á þeim tíma. 
„Ég byrjaði bara í bílskúrnum hjá 
mér en núna er þetta orðinn stór 
skóli í mjög björtu og rúmgóðu 
húsnæði í Fákafeni þar sem við 
erum með þrjár stofur, meðal 
annars eina sérútbúna fyrir börn. 
Nemendur skólans eru um 200 og 
á öllum aldri því yngsti nemand-
inn er 4 ára og og sá elsti 85.“

Þjálfun tónheyrnar er mjög 
mikilvægur þáttur í tónlistar-
námi að mati Ástvalds. „Ég vil ýta 
undir tónheyrn og skapandi hugs-
un nemenda minna þannig að þeir 
séu óhræddir við að spila á hljóð-
færi. Það vill því miður stundum 
brenna við að tónlistarnám verð-
ur eitthvert stagl og við reynum 
að forðast það. Kennslan hefur 
þróast út frá mínum hugmyndum 

en þegar ég var lítill gekk mér 
dálítið illa að nota nótur og læra á 
hljóðfæri á hefðbundinn hátt þar 
sem ég var lesblindur. Mig lang-
aði líka miklu meira að læra eitt-
hvað með Bítlunum en það sem 
var kennt, en það var aldrei neinn 
til þess að kenna það svo ég fór að 
sperra eyrun og nota þau miklu 
meira og nálgaðist píanóið á minn 
hátt sem reyndist vel.“

Í Tónheimum eru farnar svolít-
ið óhefðbundnar leiðir við kennsl-
una. „Við notum netið mikið og 
nemendurnir fá netstuðning þar 
sem kennarinn spilar lag og þegar 
nemendurnir koma heim geta 
þeir hlustað á kennarann spila 
lagið aftur og aftur á netinu ef 
þeir eru búnir að gleyma því. Við 
höfum líka kennt krökkunum að 
taka upp sín lög og setja þau á 
heimasíðu þannig að þeir geti 
farið inn á síðuna og hlustað á 
lagið og leyft afa og ömmu að 
gera það líka. Svo er ég búinn að 
smíða nýja námskrá fyrir 
ryþmískt nám eins og þetta er 
kallað og það voru um tuttugu 
manns sem tóku próf hjá okkur í 
vor í fyrsta hlutanum. Þetta er 
því allt voða gaman og svolítið 
öðruvísi en margir eiga að venj-
ast,“ segir Ástvaldur.

Hlusta til að 
læra að spila

Litlir hópar, færir kennarar, persónuleg kennsla.

Tungumál
10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda– 
framhalds – 
og talæfingaflokkum

ENSKA
DANSKA
NORSKA
SÆNSKA
FRANSKA
ÍTALSKA
SPÆNSKA
ÞÝSKA

ÍSLENSKA
stafsetning og ritun

ÍSLENSKA
fyrir útlendinga 
9 vikna námskeið
50 kennslustundir
Kennt er í byrjenda og 
framhaldsflokkum.
Ísl. I, Ísl. II, Ísl. III, Ísl. IV.

Verklegar greinar
FRÍSTUNDAMÁLUN

GLERBRENNSLA

LOPAPEYSUPRJÓN

SKRAUTRITUN

TRÉSMÍÐI

ÚTSKURÐUR

Saumanámskeið
BÚTASAUMUR

CRAZY QUILT

FATASAUMUR /
BARNAFATASAUMUR

FATABREYTINGAR

ÞJÓÐBÚNINGUR - 
SAUMAÐUR

SKRAUTSAUMUR –
Baldering
Skattering

Matreiðslunámskeið
GÓMSÆTIR BAUNA– 
PASTA –OG 
GRÆNMETISRÉTTIR.

GÓMSÆTIR HOLLIR
SUÐRÆNIR RÉTTIR 
FRÁ MIÐJARÐARHAFS-
LÖNDUNUM

HRÁFÆÐI

MATARMIKLAR SÚPUR 
OG
HEIMABAKAÐ BRAUÐ

MATARGERÐ
FYRIR KARLMENN I
Grunnnámskeið

MATARGERÐ
FYRIR KARLMENN II
Framhaldsnámskeið

SPENNANDI BÖKUR

NÁMSKEIÐ Á HAUSTÖNN 2007

Tölvunámskeið
FINGRASETNING

VEFSÍÐUGERÐ
FrontPage

TÖLVUGRUNNUR

TÖLVUGRUNNUR
Framhald

WORD
Ritvinnsla

Garðyrkjunámskeið
GARÐURINN ALLT ÁRIÐ

HAUST – OG 
VORLAUKAR

Innritun í síma 564 1507  3.- 14. sept. kl. 10 - 18 
á vef  skólans http:// kvoldskoli.kopavogur.is eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla

Fyrstu námskeiðin hefjast hefjast 18. september
Nánari upplýsingar eru einnig á vefsíðu skólans

Vefsíða:http:// kvoldskoli.kopavogur.is        Netfang: kvoldskoli@kopavogur.is
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is

Vetrargeymsla
í Skagafirði

Erum með geymsluhús-
næði fyrir hjólhýsi, tjald-
vagna og fleira í vetur.
Tekið á móti í sept.
Áhugasamir hafið 

samband
í síma 823 1059.



Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl. 
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 

Matrei›sluma›ur
óskast

La Primavera óskar eftir a› rá›a matrei›slumann
til starfa sem fyrst. Vi› leitum a› ábyrgum
einstaklingi me› lifandi áhuga á ítalskri matarger›.

Nánari uppl‡singar eru veittar í síma 898 1076.



Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Fr
um

Sérverslun í smásölu og heildsölu
Til sölu þekkt verslun með heildsölu og smásölu
á vörum til fataframleiðslu. Verslunin hefur mikla
sérstöðu á þessu sviði og miklir vaxtamöguleik-
ar fyrir hendi.

Verslunin er í rúmgóðu leiguhúsnæði með
öruggan samning. Einstakt tækifæri. Sann-
gjarnt verð.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu okkar 
að Síðumúla 35, 2. hæð. Sími 517 3500



154398
ACER ASPIRE AS5104WLMI
AMD Turion 64 X2 TL56
15,4” WXGA CrystalBrite skjár

ATI Radeon X1300 512MB
2GB DDR2 Vinnsluminni
120GB Harður diskur
Innbyggð netmyndavél
DVD skrifari - Dual layer
Innbyggt þráðlaust net

Microsoft Windows Vista Premium

Á ÍSLANDIÓDÝRUST

47.999
  69 999

SONY CYBERSHOT

PANASONIC LUMIX

PANASONIC VIDEOVÉL

 24. 999

14.999

 89. 999

69.999

  69. 999

49.999

DSCW50
Sony CyberShot W50S

Panasonic Lumix FZ50
DMC-FZ50EB-K

SDRS100B
Panasonic SD Camc 2GB fylgja

69.999

 18. 999

DDDDIIIÓÓÓÓ

PLAYSTATION 3

Aðeins í

SKEIFUNNI

MAGNTAKMARKAÐ

verðstríð
ALLA DAGA

•••

Aðeins í

SKEIFUNNI

Almennt verð 99,999,-

MAGNTAKMARKAÐ

Aðeins í

SKEIFUNNI

MAGNTAKMARKAÐ



Gagnvegur er nýr prentmiðill sem 
gefinn verður út í Strandasýslu frá 
og með morgundeginum. Kristín Sig-
urrós Einarsdóttir gefur út og rit-
stýrir nýja blaðinu sem verður dreift 
ókeypis inn á öll heimili í Stranda-
sýslu í hverri viku.

„Hugmyndin að blaðinu kviknaði 
þegar ég var búin að búa á Hólmavík 
í smá tíma og fór að starfa í sveitar-
stjórn og taka virkan þátt í því sem er 
um að vera á svæðinu,“ segir Krist-
ín en henni fannst almennilega fjöl-
miðlaumfjöllun vanta í sýsluna. 

„Það má því segja að þetta hafi 
verið í kollinum á mér frá því ég kom 

á Strandirnar fyrir sjö árum,“ bætir 
hún við.

Spurð um innihald blaðsins, segist 
Kristín ætla að hafa efnið sem fjöl-
breyttast, bæði efnislega og sem víð-
ast af svæðinu.

 „Þetta er svolítið stórt svæði yfir-
ferðar en ég ætla samt að reyna mitt 
besta til að sinna því öllu,“ segir hún 
og bætir við: „Eins og héraðsfrétta-
blöð gera almennt þá ætla ég nú frek-
ar að vera í jákvæðari kantinum og 
fjalla um menningarlífið, atvinnu-
lífið, íþróttir og annað sem um er að 
vera.“

Kristín hefur verið kennari í tíu ár 

og ætlar að halda því áfram í hálfu 
starfi meðfram útgáfunni og annarri 
vinnu. „Ég er líka búin að vera að 
skrifa fyrir Morgunblaðið og Bænda-
blaðið og svo er ég með pistla í Svæð-
isútvarpi Vestfjarða,“ segir Kristín. 
Hún starfaði auk þess um skeið í af-
leysingum hjá Skessuhorni í Borgar-
nesi þannig að hún hefur nokkra inn-
sýn í blaðaútgáfu. 

„Til að gefa út blaðið keypti ég öfl-
ugan prentara sem ég sé fram á að 
geta notað til að prenta boðskort, 
bæklinga, ljósmyndir og fleira sam-
hliða útgáfunni,“ segir Kristín. 

„Ég veit að guð mun ekki 
fela mér eitthvað sem ég 

ræð ekki við. Ég vildi bara 
að hann treysti mér ekki 

svona vel.“

Flugrán í Pakistan

Félagar í Oddfellowregl-
unni á Íslandi hafa gert 
upp og afhent Landspítala 
húsnæði við líknardeild-
ina í Kópavogi. Þar verður 
dag-, göngu- og fimm daga 
deild fyrir sjúklinga í líkn-
andi meðferð og er nýjung í 
starfsemi líknardeildar. 

Það var Gylfi Gunnars-
son, stórsír Oddfellowregl-
unnar sem afhenti hús-
næðið við hátíðlega athöfn 
og Guðlaugur Þór Þórðar-
son heilbrigðisráðherra tók 
við framlagi Oddfellow-
reglunnar fyrir hönd spít-
alans. Hann færði gefend-
um þakkir fyrir höfðing-
legt framlag. 

Í tilefni af hundrað ára 
afmæli Oddfellowreglunn-
ar fyrir tíu árum ákvað 
reglan að veita fé til upp-
byggingar líknardeildar 
Landspítalans í Kópavogi 
og var deildin opnuð tveim-

ur árum síðar. Árið 2003 
afhenti Oddfellowreglan 
líknardeildinni fullbúna 

kapellu í húsnæði við hlið 
deildarinnar.

Líknardeildin stækkar

AFMÆLI

Dýrfinna Torfadóttir vann 
tvenn verðlaun í keppni um 
Skartgrip ársins á Ísmóti 
2007, Ís-
landsmeist-
aramóti fag-
greina innan 
Samtaka iðn-
aðarins, sem 
fór fram í 
Laugardals-
höll um helg-
ina.

Fékk
Dýrfinna verðlaun annars 
vegar fyrir kvenskart, sem 
hún kallar Vertu þú sjálf/
Eftir þínu höfði, og hins vegar 
fyrir karlaskartið Fjara. 

Gripir Dýrfinnu verða til 
sýnis á vinnustofu og galleríi 
sem hún opnar að Stillholti 16 
á Akranesi síðar í mánuðin-
um, ásamt Finni Þórðarsyni 
gullsmið.

Nánar á www.bb.is

hlutskörpust

70 ára afmæli
Hinn 11. september næstkomandi

verður

Jónas A. Pálsson
frá Hróarsdal sjötugur.

Af því tilefni ætlar hann að blása 
til afmælisfagnaðar að heimili sínu 

Túngötu 16, Álftanesi,
kl. 16.00 laugardaginn 8. september.

Hann vonast til að sem flestir
ætting jar, sem og gamlir og nýir

vinir sjái sér fært að samgleðjast
honum á þessum tímamótum og þigg ja

veitingar.

Vinsamlegast komið klædd eftir veðri.

70 ára afmæli
Magnea

Sigurbergsdóttir,
Lindargötu 50, varð 70 ára

 4. september sl.

Í tilefni afmælisins tekur hún á móti 
gestum að Stangarhyl 4, laugardaginn 

8. september kl. 16 - 19.

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir og afi,

Einar Möller
vélstjóri, Heiðarholti 40, Keflavík,

sem lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hinn
30. ágúst, verður jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju
fimmtudaginn 6. september kl.12.00.

Kristján Möller Hólmfríður Karlsdóttir
Birgir Möller Þórstína Sigurjónsdóttir
Ragnheiður Möller Sigurður Sigurbjörnsson
                          og barnabörn.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson





Því hefur oft verið 
haldið fram að konur 
séu konum verstar, 
og þeim finnist fátt 
skemmtilegra eða 
meira gefandi en að 

tala illa um kynsystur 
sinnar. Óvísindalegar 

rannsóknir hafa sýnt 
fram á að umræddar konur stunda 
þessa sérstöku iðju oftar en ekki 
yfir rjúkandi kaffibolla eða svitn-
andi hvítvínsglasi (hvort það svitn-
ar vegna kulda vínsins sem í því 
er, eða hreinlega af því að því 
blöskrar svo orðræðan sem það 
verður vitni að skal látið liggja á 
milli hluta). 

Ég hef hins vegar staðfestar 
heimildir fyrir því að áðurnefnt 

leirtau verður líka vitni að allt 
öðrum og skemmtilegri samræð-
um, auk þess að hafa sjálf orðið 
vitni að og tekið þátt í slíku athæfi. 
Konur geta nefnilega líka verið 
konum bestar, og karlmönnum líka. 
Ófáar samkomur, hvort sem þær 
fara fram yfir kaffi eða hvítvíni, 
konfekti eða gulrótarstrimlum, 
hafa snúist upp í einhvers konar 
lofsöng til kvenna sem hópurinn 
þekkir, kannast við eða hefur bara 
heyrt af. Við prísum hvor aðra og 
lofum í bak og fyrir, allveg öfund-
arlaust. Ég lofa. Þetta er satt.

Ég hef einhvurn (eins og amma 
mín segir) tíma áður skrifað um 
þann fádæma góða sið að hrósa 
fólki, og í sömu andrá sakað Íslend-
inga um að vera ekki nógu iðna við 

kolann í þeim efnum. Ég hef hins 
vegar áttað mig á því að þetta var 
helber misskilningur hjá mér. Við 
hrósum alveg glás, en bara helst 
ekki þegar hólhafinn (sá sem hrós-
að er) er nálægur. 

Fréttablaðið var lengi vel með 
dálk að nafni Hrósið á öftustu síð-
unni í blaðinu. Í gær fékk ég ósk 
um að hann yrði endurvakinn, 
þegar viðmælandi minn vildi til-
nefna framkvæmdastjóra Jazzhá-
tíðar Reykjavíkur sem hólhafa 
dagsins. Því get ég ekki komið við 
öðru vísi en hér. Ég hef hins vegar 
sjálf orðið þeirrar gæfu aðnjót-
andi að fá tvö hrós á síðustu dögum 
og vil því nota þetta tækifæri til að 
hrósa þeim sem hrósa, þið eigið 
allan heiður skilinn. 

Bónus-vinningur

20
milljónir

Alltaf á mi›vikudögum!

2020
100100

120120

1. vinningur

MILLJÓNIRMILLJÓNIR

Fá›u flér mi›a fyrir kl. 16

í dag e›a taktu séns á

a› missa af flessu!
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Potturinn er tvöfaldur og stefnir í 100 milljónir.
Ofurpotturinn stefnir í 20 milljónir og

bónusvinningurinn í 20 milljónir.

Tvöfaldur

potturTvöfaldur

pottur22





Múlinn hefur vetrarstarf

Starfsfólk Þjóðleikhússins 
kom saman á mánudag til 
að hefja vinnu á nýju leik-
ári. Þegar Tinna Gunn-
laugsdóttir hóaði sínu fólki 
saman til hefðbundinnar 
myndatöku var það ekki á  
tröppum hússins heldur í 
Kassanum. Sannast sagna 
er Þjóðleikhúsið heldur 
ókræsilegt að sjá umvafið 
vinnupöllum. Þar stendur 
yfir langþráð viðgerð á 
ytra byrði hússins.

Í kynningum leikársins er lögð 
áhersla á hið nýja, ný íslensk og 
erlend verk, nýja höfunda, nýja 
krafta og ný andlit. Nýja ásýnd 
sviðanna í allri kynningu. 

Fjögur ný íslensk leikverk 
verða frumflutt á þessum vetri: 
Verk fyrir börn eftir Áslaugu 
Jónsdóttur, Góða nótt, byggt á 
samnefndri bók hennar; nýr 
söngleikur eftir Hallgrím Helga-
son sem hefur verið nokkurn 
tíma í þróun, nýtt verk um 
Skoppu og Skrýtlu og tvö hefð-
bundin leikverk eftir Bjarna 
Jónsson og Hugleik Dagsson. Þá 
snúa aftur á svið eldri verk: 
Skilaboðaskjóða Þorvalds Þor-
steinssonar og Sólarferð eftir 
Guðmund Steinsson. Hlutur inn-
lendra verka er því stór í dag-
skránni því áfram heldur sýn-
ingum á Legi eftir Hugleik og  
Leitinni að jólunum eftir 
Þorvald. 

Þá er lögð rík áhersla á ný erlend 
verk, ekki færri en fimm, frá 
Evrópu, og stendur Þjóðleikhús-
ið prýðilega við lagaskyldu sína 
um að sinna kynningu á erlendri 
leikritun, áhorfendum til gleði 
og þroska. Verkin eru Engi-

sprettur eftir Biljönu Serbjan-
oviz, Konan áður eftir Roland 
Schimmelpfennig, Vígaguðinn 
eftir Yasminu Reza og Sá ljóti 
eftir Marius von Mayenburg. Þá 
verður farandsýning sett í gang, 
norway.today eftir Igor Bau-
ersima. Frá fyrra ári eru nýleg 
erlend verk í boði: Hálsfesti Hel-
enu og Hjónabandsglæpir. Það 
eru því sjö evrópsk samtíma-
verk á sviðum Þjóðleikhússins á 
komandi vetri.

Í kynningum haustsins er lögð 
rík áhersla á ný andlit. Í hópi 
leikstjóra eru þau Gísli Örn 
Garðarsson, Benedikt Erlings-
son, Kristín Eysteinsdóttir, Haf-
liði Arngrímsson, Melkorka 
Tekla Ólafsdóttir, Vigdís Jakobs-
dóttir og Gunnar Helgason sem 
öll verður að telja í hópi yngri 
leikstjóra og eru sum þeirra að 
vinna sem leikstjórar í fyrsta 
sinn við húsið, þótt þau hafi áður 
komið þar að starfi. 

Þjóðleikhúsið fór ekki varhluta 
af þeirri þróun sem upphófst 
skömmu fyrir aldamót að nýir 
staðir væru teknir til brúks í 
stóru húsunum: leikhúsloftið og 
matsalur, smíðaverkstæði og 
litla svið, nýja svið og kúlan. 
Rekstur stóru leikhúsanna mið-
ast í æ ríkari mæli að smærri 
sýningum á fleiri sviðum. Nú 
eru á vegum Þjóðleikhússins 
nokkur: Kassinn og Kúlan í 
íþróttahúsi Jóns Þorsteinssonar, 
Stóra sviðið og Smíðaverkstæðið 
í gömlu byggingunni og að auki 
leikhúsloftið fyrir jólasýning-
una.  Svo á leikhúsið hlut í sýn-
ingu í Iðnó eftir áramót. Það er 
líka nýnæmi í rekstrinum að 
Þjóðleikhúsið leggur nú í sam-
starf við sjálfstæða leikhópa, 
bæði á stóra sviðinu og smærri 
sviðum. 

Eins og jafnan eru það stóru sýn-
ingarnar á stóra sviðinu sem 
vekja mesta athygli og aðsókn. 
Þar er Leg fyrir en fyrsta frum-
sýning vetrarins er í þriðju viku 
september í samstarfi við Vest-
urport: Hamskiptin eftir Kafka. 
Þá kemur Skilaboðaskjóðan en 
jólasýningin er Ivanov eftir 
Tsjekov. Sólarferð og Engi-
sprettur koma eftir áramót en 
Ástin er diskó - lífið er pönk eftir 
Hallgrím Helgason verður frum-
sýnt í apríl.
Alls eru átján verkefni fyrirhug-
uð á fjölum leikhússins. Er það 
álíka fjöldi og í meðalári, en 
Þjóðleikhúsið hefur mest fjár-
ráð allra íslenskra leikhússtofn-
ana. Sala áskriftarkorta er hafin 
en allar upplýsingar um aðstand-
endur og efni verka er að finna á 
heimasíðu leikhússins: www.
leikhusid.is.

kl. 16.13.00
Hlaupanótan á Rás 1 er alltaf 
með fína músik og kemur stöðugt 
á óvart. Þegar henni lýkur kl. 17. 
tekur Víðsjá við sem er helsti 
gluggi landsmanna í menningu 
heima og heima. 





Ný auglýsing Símans var 
frumsýnd í fyrradag og 
hefur hún þegar vakið 
mikið umtal enda er síðasta 
kvöldmáltíð Jesú Krists 
notuð til að auglýsa þriðju 
kynslóð farsíma. Höfundur-
inn segist hafa gert þetta af 
heilum hug en Biskupsstofu 
þykir þetta ósmekklegt.

„Ég skal viðurkenna það að ég 
var nokkuð smeykur enda er 
þetta viðkvæmt og eldfimt mál,“ 
segir grínistinn Jón Gnarr. Á 
mánudagskvöldið var frumsýnd 
ný auglýsing frá Símanum þar 
sem þriðja kynslóð farsíma var 
kynnt. Jón skrifaði sjálfur hand-
ritið fyrir auglýsingastofuna 
EnnEmm en þar hefur hann 
nýverið hafið störf. 

Óhætt er að segja að 
Jón hafi ráðist á 
garðinn þar sem 
hann er hæstur 
enda umfjöll-

unarefnið síðasta 
kvöldmáltíð 
Jesú og 
lærisveina 
hans. „Ég 
ræddi við 
menn hjá 
kaþólsku 
kirkjunni, 
Þjóðkirkj-
unni og 
Fríkirkj-
unni og 

kynnti 
þessa 
hugmynd 
fyrir þeim. 
Menn tóku 
misjafnlega í 
hana og bentu 
á að þetta 
væri 
viðkvæmt 

efni og að það gæti sært fólk. Ég 
vildi láta þá vita af þessu til að 
sýna virðingu mína í verki,“ 
útskýrir Jón sem sjálfur hefur 
vakið mikla athygli fyrir að hafa 
rætt opinskátt um trú sína. „Allt 
með Jesú og kristna kenningu á 
að vera velkomið á öllum 
vettvangi og frá mínum 
bæjardyrum séð er þetta list og 
ég tel okkur hafa gert listaverk,“ 
segir Jón.

Grínistinn fylgdi auglýsing-
unni sjálfur eftir skref fyrir 
skref, frá fyrsta tökudegi og þar 
til hún var reiðubúin til sýningar. 
„Ásetningurinn er góður og þetta 
er gert af heilindum, virðingu og 
kærleika. Ég ber sjálfur mikinn 
kærleika til Jesú og fyrir þess-
um merka atburði og hann skip-
ar mjög stóran sess í mínu lífi,“ 
segir Jón. „Tónlistarmenn sýna 
trú sína í verki með tónverkum, 
myndlistarmenn með myndum 
sínum og ég sem grínisti sýni trú 
mína meðal annars með svona 

verkum,“ bætir hann við og 
bendir jafnframt á að þessi 
auglýsing sé ekki síst gerð til 
þess að vekja upp umræður og 
fólk til umhugsunar. 

Linda Waage, upplýsingafull-
trúi Símans, sagði í samtali við 
Fréttablaðið að viðbrögðin við 
auglýsingunni hefðu ekki verið 
frábrugðin öðrum herferðum 
Símans. Halldór Reynisson, 
verkefnisstjóri hjá Biskupsstofu, 
sagði að þeim fyndist þetta hins 
vegar ósmekklegt og að meira 
væri í raun ekki um málið að 
segja. Undir þetta tók Karl Sig-
urbjörnsson biskup í viðtali á 
Mbl.is. Hjörtur Magni Jóhannes-
son, fríkirkjuprestur í Reykja-
vík, var hins vegar á öndverðum 
meiði og sagðist alls ekki vera 
viðkvæmur fyrir þessari notkun. 
„Þetta heldur þessum myndum 
bara á lífi,“ sagði Hjörtur en 
hann var staddur í Jerúsalem 
þegar Fréttablaðið náði tali af 
honum. „Og hér eru menn alls 
ekki feimnir við að notast við 
þetta táknmál á margvíslegan 
hátt.“

FÍT og FÍH ætla að blása til mikillar 
tónlistarveislu á veitingastaðnum 
Domo í kvöld. Þar ætla reyndir jafnt 
sem óreyndir að troða upp og prófa 
nýtt efni í „öruggu umhverfi“ eins og 
Jakob Frímann Magnússon, einn skipu-
leggjandi kvöldsins, orðar það. „Við 
reyndum þetta í fyrra og það tókst 
vonum framar en þá var þetta svona 
frekar neðanjarðar. Í ár ætlum við hins 
vegar að koma upp á yfirborðið og 
þetta er mjög góður vettvangur fyrir 
nýja tónlistarmenn sem eru kannski að 
leita að útgefanda,“ útskýrir Jakob en 
til stendur að taka tónleikana upp þótt 
enn hafi ekki verið ákveðið hvort ráð-
ist verði í einhverja útgáfu. 

Hvert kvöld hefst á því að reynslu-
bolti úr íslensku tónlistarlífi ríður á 
vaðið og að þessu sinni er það Magnús 

Kjartansson sem ætlar að leyfa áhorf-
endum að heyra bæði gamalt og nýtt 
efni. Meðal annarra af reyndari tón-
listarmönnum sem ætla að frumflytja 
þarna nýjar lagasmíðar sínar í vetur 
má nefna Bubba Morthens og Ragn-
heiði Gröndal. 

Jakob segir að svona kvöld séu hins 
vegar fyrst og fremst ætluð til að 
styðja við grasrótina í íslensku tónlist-
arlífi og er áætlað að halda þennan við-
burð fyrsta miðvikudag í hverjum 
mánuði fram að áramótum. 

Að sögn Jakobs eru menn síðan 
bjartsýnir á að þeim verði framhaldið 
þegar nýtt ár er gengið í garð. „Það er 
enn opið fyrir tvo að skrá sig í kvöld og 
menn geta gert það á ftt@ftt.is,“ segir 
Jakob en Tónvís er aðalstyrktaraðili 
kvöldanna.

Blásið til veislu á Domo



MEGAS
& SENUÞJÓFARNIR

LAUGARDALSHÖLL
LAUGARDAGINN 13. OKTÓBER

Kynnið ykkur frekari tilboð og tónleikadagskrá Concert á vef
tónlistarklúbbs Mastercard, www.borgun.is/klubbar

FRÁGANGUR FÁANLEGUR Í VERSLUNUM

Miðasala hefst 
í dag kl. 10:00



FÓR BEINT 
Á TOPPINN 
Í USA

www.SAMbio.is 575 8900

ÞRJÁR VIKUR Á TOPPNUM Í USA

Ertu að fara að gifta þig? 

Þá viltu alls ekki lenda í honum!!!

Drepfyndin gamanmynd með hinum eina sanna 
Robin Williams og ungstirninu Mandy Moore.

KEFLAVÍK

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

ASTRÓPÍÁ kl. 8:30 - 10:30 L

LICENSE TO WED kl. 8 - 10:10 7

BOURNE ULTIMATUM kl. 5:40 - 8 - 10:20 14

KRINGLUNNI

LICENSE TO WED kl.  8 7

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 6 L

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 L

KNOCKED UP kl. 8 12

BOURNE ULTIMATUM kl. 10:30 12

ASTRÓPÍA kl. 8 - 10 L

KNOCKED UP kl. 8 12

KNOCKED UP kl. 8
DISTURBIA kl. 5:30 - 8 - 10:40 14

DISTURBIA kl. 5:30  - 10:40
LICENSE TO WED kl. 6 - 8 - 10:10 7

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 - 10:10 L

RATATOUILLE M/- ENSKU TAL kl. 8:10 - 10:20 L

RATATOUILLE  M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

TRANSFORMERS kl. 5:30  - 10:30 10

Forsýning í Lúxus VIP
MasterCard fá 2 miða á verði 1

VIP

VIP

S. 482 3007SELFOSSI

ASTRÓPÍÁ kl. 8 - 10 L

RUSH HOUR 3 kl. 8 - 10 12

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag

Magnaðasta spennumynd sumarsins

MATT DAMON ER JASON BOURNE

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SURFS UP ENSKT TAL kl. 4 - 6 - 8 - 10
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 4 - 6
BOURNE ULTIMATUM kl. 8 - 10.30
BOURNE ULTIMATUM LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE SIMPSONS MOVIE ENSKT TAL kl. 4  - 8 - 11
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 4 - 6
RUSH HOUR 3 kl. 6 -10.10

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

MIÐASALA Á

KL. 5.30 Away From Her / Die Falscher
KL. 8 Away From Her / Sicko / Cocaine Cowb.
KL. 10.30 Sicko / Shortbus / The Bridge

EVENING    kl.5.30 - 8 - 10.30
BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl.6

SÝNINGARTÍMAR GRÆNA LJÓSSINS

14

12

14
12

BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 6
DISTURBIA kl. 8 - 10.20
BOURNE ULTIMATUM kl. 6 - 10.10
KNOCKED UP FORSÝNING kl. 8

14
14
12

BRETTIN UPP ÍSL. TAL kl. 6
ASTRÓPÍA kl. 6 - 8 - 10.10
BOURNE ULTIMATUM kl. 5.30 - 8 - 10.30
RUSH HOUR 3 kl. 6 - 8 - 10
BECOMING JANE       kl. 8 -10.30

LANDSLIÐ GRÍNISTA
Í STÆRSTU ÍSLENSKU 

BÍÓMYND ÁRSINS

SICKO
með íslenskum texta

DAGSKRÁ Á MIDI.IS

Dramatísk ástarsaga í anda 

Notebook frá höfundi The 

Hours með úrvali stórleikara

Hennar mesta leyndarmál var 

hennar mesta náðargáfa.

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

- bara lúxus
Sími: 553 2075

DISTURBIA kl. 8 og 10.30-POWER 14
BRETTIN UPP íslenskt tal kl. 6 L
THE BOURNE ULTIMATUM kl. 5.40, 8 og 10.20 14
RUSH HOUR 3 kl. 10.20 12
RATATOUILLE íslenskt tal kl. 5.30 L
KNOCKED UP MASTERC. kl. 8 - 2 fyrir 1 14

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á               

Tónlistarmaðurinn Vilhelm Anton 
Jónsson, betur þekktur sem Villi 
naglbítur, heldur útgáfutónleika á 
Organ í kvöld í tilefni af sinni 
fyrstu sólóplötu sem kom út á dög-
unum. Nefnist hún The Midnight 
Circus og var samin og hljóðrituð í 
London þar sem Villi bjó um hríð.

„Platan er eins og ég vildi hafa 
hana. Hún er hlý og herbergisleg 
enda öll tekin upp í svefnher-
bergjum og eldhúsum í London,“ 
segir Villi. „Ég vann líka í því að 
gera hljóðið hrárra. Ég vildi skila 
henni þannig en ekki vera með 
neinn sótthreinsaðan dauða-
hljóm.“

Villi vildi gera eitthvað alveg 
nýtt á plötunni sem væri frábrugð-
ið 200 þúsund naglbítum. „Mér 

finnst asnalegt þegar menn í 
hljómsveit gera sólóplötu sem er 
eins og hljómsveitin. Þá er betur 
heima setið en af stað farið. Ég 
vildi gera eitthvað nýtt.“

Með Villa á sviðinu í kvöld verða 
Heimir Freyr Hlöðversson píanó-
leikari og Birgir Bragason á 
kontrabassa. „Þetta verður ansi 
kósí, svona dimm og rómantísk 
stemning,“ segir Villi, sem vonast 
einnig til að kynna plötuna erlend-
is síðar meir. Nefnir hann Dan-
mörku, Finnland og Berlín sem 
ákjósanlega staði til þess. 

Tónleikarnir hefjast klukkan 
21.00 og er ókeypis inn. Nánari 
upplýsingar um Villa má finna á 
heimasíðunni www.myspace.com/
revwhitedog.

Kósí, dimmt og rómantískt

Tónleikar verða haldnir 
til styrktar tónlistar- og 
myndlistarmanninum Úlfi 
Chaka í Iðnó á fimmtu-
daginn. Nokkrar af helstu 
hljómsveitum landsins 
koma fram til að styðja Úlf 
í veikindum hans.

„Við tókum okkur saman, nokkrir 
félagar og vinir, og viljum þannig 
sýna samstöðu í verki. Við ætlum 
að halda þessa tónleika og hafa 
gaman af. Tekjur af tónleikunum 
renna svo óskiptar til Úlfs,“ segir 
Bogi Reynisson sem stendur fyrir 
tónleikum til styrktar Úlfi Chaka 
annað kvöld. Bogi og Úlfur eru 
gamlir hljómsveitarfélagar úr 
hljómsveitinni Stjörnukisa. 

Úlfur hefur um árabil háð 
erfiða baráttu við hvítblæði. 
Veikindin hafa verið þrálát og 
þeim fylgt margar innlagnir á 
sjúkrahús, nú síðast  
fór hann í stofn-
frumuaðgerð í 
Svíþjóð í byrjun 
árs. Úlfur er 
nýkominn
heim úr 
aðgerðinni og 
er enn að 
jafna sig, en 
það tekur 

líkamann langan tíma að 
jafna sig eftir svona 
aðgerð.

Á tónleikunum koma 
fram hljómsveitirnar 
Singapore Sling, Mínus, 
Reykjavík!, Mr. Silla, 

Pornopop, Bacon og The 

Way Down. Einnig hefur heyrst að 
hljómsveitin Ham komi jafnvel 
saman af þessu tilefni. „Þetta eru 
allt vinir og kunningjar Úlfs sem 
langar til að leggja sitt af mörkum 
til að hjálpa honum. Við vonumst til 
að sjá sem flesta.“ 

Tónleikarnir eru í Iðnó annað 
kvöld, 6. september. Húsið opnar 
klukkan 19.30 og tónleikarnir hefj-
ast hálftíma síðar. Það kostar 1.500 
inn og allur ágóðinn rennur óskipt-
ur til Úlfs. 

Einnig hefur verið opnuð styrkt-
arlína fyrir þá sem vilja styrkja Úlf 
og fjölskyldu. Bankanúmerið er 
538-14-601601 og kennitalan er 
050476-5459.

2 fyrir 1

MasterCard korthafar fá 2 miða á verði eins á sérstakar forsýningar á morgun, kl. 20, 
í Laugarásbíói, Smárabíói, Sambíóunum Álfabakka og Keflavík og Borgarbíói Akureyri

á morgun!





Mikill meðbyr í íslenska körfuboltanum

 Um fátt annað var rætt í 
gær en stöðu þeirra Atla Viðars 
Björnssonar og Heimis Guð-
mundssonar. Þeir eru samnings-
bundnir FH en voru í vor lánaðir 
til Fjölnis, þar sem þeir hafa spil-
að í sumar.

Nú er ljóst að þessi lið mætast í 
úrslitum bikarkeppni karla hinn 6. 
október næstkomandi. Í lánssamn-
ingi FH og Fjölnis kemur fram að 
leikmennirnir mega ekki spila 
með Fjölni á móti FH.

Báðir hafa þeir gegnt lykilhlut-
verki með Fjölni í 1. deildinni í 
sumar og þá skoraði Atli Viðar sig-
urmarkið gegn Fylki í undanúr-
slitaleik liðanna í fyrrakvöld.

Fjölnir hefur einnig verið með 
Sigmund Pétur Ástþórsson að láni 
frá FH undanfarin þrjú ár. 
Ásmundur Arnarsson, þjálfari 
Fjölnis, taldi að ekkert ákvæði 
væri í samningi Sigmundar um að 
hann mætti ekki spila gegn FH.

„Ég veit ekki til þess að Fjölnir 
hafi farið fram á að þeir spili með 
liðinu í þessum leik,“ sagði Ólafur 
Jóhannesson, þjálfari FH, um 
málið í gær. „Þetta er svo sem ekki 
í fyrsta skipti sem lánsmenn lenda 
í því að mæta sínu félagi. Ég man 
ekki eftir neinu tilviki í heiminum 
þar sem lánsmenn spila á móti 
sínu liði en þetta er ný og öðruvísi 
staða og auðvitað vilja allir taka 
þátt í jafn stórum leik og bikarúr-
slitunum. En boltinn er ekki hjá 
okkur, hann er hjá Fjölnismönn-
um.“

Bæði Ólafur og Jón Rúnar Hall-
dórsson, formaður knattspyrnu-
deildar FH, segja að endanleg 
ákvörðun hafi ekki verið tekin í 
þessu máli.

„Við í FH höfum aldrei verið 
mjög formlegir. Við munum ræða 
þetta mál í rólegheitunum yfir 
kaffibolla. Þetta mál verður 
afgreitt fyrir helgi.“

Ásmundur segir að málið sé í 
höndum FH. „Hvort þeir vilja sjá 
eitthvað í gegnum fingur sér með 
þetta er þeirra mál.“

Spurður hvort Fjölnismenn muni 
óska eftir því að lánsmennirnir fái 
að spila í bikarúrslitunum sagði 
Ásmundur að félögin myndu ræða 
sín á milli. „Það hafa verið góð 
samskipti við FH hingað til. Við 
höldum því áfram og finnum far-
sæla lausn á málinu. En það er ekki 
spurning að þeir eru í rétti.“

Sjálfur sagði Atli Viðar að hann 
langaði til að spila í úrslitaleikn-
um. „Mig langar mjög mikið til að 
spila í bikarúrslitunum. En þetta 

er samningsmál sem klúbbarnir 
verða að leysa sín á milli.“

Ef FH-ingar stæðu í vegi fyrir 
Atla Viðari sagðist hann ekki 
mundu erfa það. „Bæði ég og Fjöln-
ir skrifuðum undir þessa skilmála 
og við verðum að standa og falla 
með því.“

Ólafur sagðist ekki óttast það að 
mæta lánsmönnunum á vellinum. 
„Ég hef aldrei hræðst neinn fót-
boltamann,“ sagði hann í léttum 
dúr. „Það er ekki vandamálið. Þetta 
eru góðir drengir og það hefur 
ekkert með það að gera hvort ég 
óttist þá.“

Ólafur Jóhannesson, þjálfari FH, segir að það sé undir Fjölnismönnum komið 
að fara fram á undanþágu frá samningi félaganna um lánsmenninna Atla Viðar 
Björnsson og Heimi Guðmundsson. Liðin mætast í úrslitum bikarkeppni karla.

 Aga- og úrskurðarnefnd 
KSÍ kom saman á vikulegum 
fundi í gær og biðu margir 
spenntir eftir niðurstöðu í 
málefnum þjálfaranna fjögurra 
sem framkvæmdastjóri KSÍ 
vísaði til nefndarinnar. 
Í kjölfarið var beðið um greinar-
gerðir frá félögunum vegna 
ummæla þjálfaranna sem voru 
ástæða þess að framkvæmda-
stjórinn skaut málinu áfram.

Hvergi var minnst á málið í 
úrskurði nefndarinnar. „Við 
munum ekki gera neitt með þetta 
mál fyrr en á morgun [í dag],“ 
sagði Klara Bjartmars, starfs-
maður nefndarinnar, við Frétta-
blaðið en hún þvertók annars 
fyrir að ræða málið á nokkurn 
hátt.

Þögul sem 
gröfin

Enska úrvalsdeildarliðið 
Bolton greindi frá því á heima-
síðu sinni í gær að Heiðar 
Helguson hefði gengist undir 
aðgerð á ökkla og yrði af þeim 
sökum frá næstu sjö vikurnar. 

Heiðar hefur ekkert spilað 
síðan um miðjan ágústmánuð. 
Hann hefur skorað eitt mark á 
leiktíðinni, gegn sínum gömlu 
félögum í Fulham.

Frá í sjö vikur

 Spænski kantmaðurinn 
Joaquin býst við erfiðum leik á 
Íslandi um helgina enda hafa 
Spánverjar ekki alltaf sótt gull í 
greipar íslenska liðsins á 
Laugardalsvelli og síðast í fyrra 
varð liðið að sætta sig við 
markalaust jafntefli gegn Íslandi.

„Við gerum okkur vel grein 
fyrir því að íslenska liðið verður 
ekki auðvelt viðureignar,“ sagði 
Joaquin. „Við sáum á síðasta ári 
hversu vel Ísland getir bitið frá 
sér og við fáum ekkert gefins 
þar.“ 

Ekkert gefins 
frá Íslandi

 Tveir leikir fóru fram í 
Landsbankadeild kvenna í 
gærkvöld. Fylkir vann góðan 
heimasigur á ÍR, 4-1,og fór fyrir 
vikið úr botnsætinu í það sjöunda. 
ÍR situr aftur á móti í botnsætinu 
eftir tapið, jafnt að stigum við 
Þór/KA en með lakara markahlut-
fall.

Valsstúlkur lyftu sér aftur á 
móti aftur upp í toppsæti 
deildarinnar með stórsigri á 
Fjölni, 11-0, þar sem marka-
drottningin Margrét Lára 
Viðarsdóttir skoraði fjögur mörk.  

Fylkir af 
botninum

Landsbankadeild kvenna:

 Frank Lampard getur 
ekki leikið með Englendingum 
gegn Ísrael á laugardag en helm-
ingslíkur eru taldar á því að hann 
spili gegn Rússum á miðvikudag 
eftir viku. Lampard er meiddur 
á læri og verður ekki búinn að ná 
sér fyrir helgi. 

Steven Gerrard er aftur á móti á 
batavegi með támeiðslin sín og 
fastlega er búist við því að hann 
leiki gegn Ísrael á Wembley. 
John Terry og Owen Hargreaves 
hafa einnig verið slappir en 
verða klárir um helgina.

Lampard meiddur en 
Gerrard er á batavegi
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„Ég er ábyrgur fyrir þessu öllu saman og öll 
börnin sem eru að koma í heiminn eiga eftir 
að verða hrokkinhærð og ljós yfirlitum,“ 
segir Halldór Gylfason, sem leikur Gretti 
í uppfærslu Borgarleikhússins. Fimm 
leikkonur sýningarinnar; þær Arnbjörg 
Hlíf Valsdóttir, Nanna Kristín Magnús-
dóttir, Marta Nordal, Álfrún Helga Örn-
ólfsdóttir og Jóhanna Vigdís Arnardótt-
ir eiga von á barni. Þá eignaðist 
leikstjórinn Rúnar Freyr Gíslason 
nýverið dótturina Selmu Rún og leikar-
inn Björn Ingi Hilmarsson varð pabbi 
fyrir skemmstu. „Þetta er náttúrulega 
alveg ótrúlegt en ég verst auðvitað allra 
frétta og vil ekkert tjá mig um þetta mál að 
svo stöddu,“ segir Halldór og hlær.

Töluverð skörð hafa verið höggvin í leik-
hóp Grettis en á fyrstu sýningu nýs leikárs 

voru sjö nýir leikarar í leikritinu. Halldór sjálf-
ur segist hins vegar koma vel undan sumri þrátt 
fyrir ófarir síðustu misserin en hann sleit hásin 
fyrir tæpu ári og tognaði síðan í baki skömmu 
fyrir frumsýningu Grettis. „Nú er ég að fara að 
leika í Gosa og við skulum nú bara rétt vona að 

það gangi allt saman þrautalaust fyrir sig,“ 
segir Halldór.

„Nei, því miður þá næst það ekki. En ég ætla 
að sjá hana um leið og ég kem heim,“ segir 
leikstjórinn Baltasar Kormákur sem getur 
ekki verið viðstaddur frumsýningu kvik-
myndarinnar Veðramót sem sonur hans, Balt-
asar Breki, leikur í. Baltasar og kvikmynd-
inni Mýrinni var „óvænt“ boðið á 
kvikmyndahátíðina Telluride sem haldin er í 
Colorado. Hátíðin þykir mjög eftirsótt en 
aðeins tuttugu og fimm myndir eru valdar og 
leikstjórum nánast gert skylt að mæta. Þá 
hefur jafnframt verið nokkur hefð fyrir því 
að þær myndir sem komast þarna að hljóti 
greiða leið að Óskarstilnefningu en Baltasar 
vildi lítið gera úr slíkri tölfræði. „Ég þarf nú 
fyrst að komast í gegnum valið hér heima,“ 
segir hann í léttum dúr.

Telluride er lítil borg í Colarado-ríki sem 
leikstjórinn lýsir eins og gömlum vestrabæ 
en þar eiga stórstjörnur á borð við Tom Cruise 

sumarhús. Og Mýrin hefur svo sannarlega 
mælst vel fyrir hjá gestum hátíðarinnar því 
forsvarsmenn hátíðarinnar hafa þurft að 
bæta við tveimur sýningum á hana. „Yfir-
maður hátíðarinnar átti ekki von á því að það 
yrði íslensk mynd sem yrði sú vinsælasta,“ 
segir Baltasar hróðugur.

Ferðalagi íslenska leikstjórans er hvergi 
nærri lokið því frá suðvesturhorni fylkisins 
liggur leiðin til kvikmyndahátíðarinnar í Tor-
onto. Mýrin verður þar eina framlag Íslands. 
Toronto er þekkt fyrir að vera mikil söluhátíð 
og var Baltasar alveg hæfilega bjartsýnn. Og 
til að kóróna þetta allt er tökum lokið á Brúð-
gumanum og býst Baltasar við því að byrja að 
klippa hana þegar heim verður komið. 

Baltasar missir af frumsýningu sonarins

Ótrúleg frjósemi í Gretti

Fjölmiðlakonan Edda Andrésdótt-
ir sendir frá sér bókina Í öðru 
landi í næsta mánuði. Þar segir 
hún frá reynslu sinni af því þegar 
faðir hennar veiktist af afbrigði 
Alzheimers-sjúkdómsins og lést á 
innan við ári. 

„Ég held að ef fólk skrifar á 
annað borð, þá vinnur það svolítið 
úr sínum tilfinningum með því að 
skrifa. Þessi bók er skrifuð með 
hjartanu og tilfinningunum,“ 
sagði Edda. Faðir hennar, Andrés 
Magnússon, verkstjóri í Hvalstöð-
inni í Hvalfirði til margra ára, átti 
einnig sinn þátt í því að bókin yrði 
að veruleika.

„Pabbi var myndlistarmaður og 
mikill bókamaður. Hann var svona 
leiðbeinandi minn í gegnum sitt 
mikla, góða bókasafn og eiginlega 
ábyrgur fyrir því að hafa leitt mig 
inn í þann heim. Við deildum allt-
af þessum mikla bókaáhuga,“ 
sagði Edda. „Hann hafði alltaf 

hvatt mig til að skrifa og stóð 
mjög að baki mér í því. Ég held að 
hann hafi nú kannski ekki átt von 
á því að hann yrði viðfangsefnið á 
endanum, en það varð nú,“ sagði 
hún og hló við.

Faðir Eddu veiktist í mars í 
fyrra og lést í nóvember. „Bókin 
dregur nafn sitt af því hvernig 
hann eins og hvarf smátt og smátt 
inn í annað land, en líka af því að 
ég var sjálf eins og stödd í öðru 
landi á meðan ég fylgdist með 
honum. Um leið og ég skynjaði að 
tími hans var að fjara út varð mér 
hugsað til liðna tímans,“ útskýrði 
Edda, sem í bókinni vefur saman 
reynslu þessa erfiða árs og minn-
ingabrotum frá liðinni tíð. „Bókin 
er eiginlega fjölskyldusaga, um 
venjulega fjölskyldu á seinni 
hluta síðustu aldar. En ég velti 
líka fyrir mér þessum skrítna og 
óskiljanlega tíma og ellinni. Ég 
dreg til dæmis upp mynd af þeirri 

gömlu konu sem ég ætlaði að 
verða, áður en ég hugleiddi að 
maður gæti elst einhvern veginn 
öðru vísi en maður kýs sjálfur,“ 
sagði hún.

Edda hefur áður skrifað viðtals-
bók við Auði Laxness, Á Gljúfra-
steini, og við séra Auði Eir, Sólin 
kemur alltaf upp á ný. „Það var 
frábært að vinna með þeim 
báðum, en auðvitað er önnur og 
ólík reynsla að skrifa bók sem 
byggir alfarið á manns eigin 
reynslu og lífi,“ sagði Edda. „Faðir 
minn hafði mikil áhrif á mig og líf 
mitt, og ég hafði þörf fyrir að 
skrifa þetta. Það hvatti mig líka 
að mamma sagði við mig á einum 
tímapunkti að það ætti að skrifa 
um þetta, því fólk veit ekki hvað 
gerist þegar svona hendir. Það 
hjálpaðist eiginlega allt að við að 
þessi bók varð til,“ sagði Edda. 

Í öðru landi kemur út í október. 
JPV gefur út.

„Það er annað hvort Gufan eða 
Gullbylgjan. En ef maður er 
með litla krakka setur maður 
Latabæ á. Reyndar heyrist 
ekki mikið í tónlist yfir borinn, 
en maður er nú ekki alltaf að 
bora.“





Ég var að bíða eftir flugi frá Got-
landi þegar ég kom auga á 

hann. Fyrst horfði ég bara og velti 
því fyrir mér hvort þetta væri 
örugglega hann. Ég lét augun 
hvarfla yfir á aðra farþega og leit 
svo aftur á hann. Jú, í samanburði 
við hina var þetta Nikolaj Lie Kaas, 
fyrsti leikarinn til að fá þrenn 
Bodil-verðlaun fyrir þrítugt og lék 
m.a. í Idioterne. Þarna sat hann og 
dottaði og enginn virti hann viðlits. 
Svíar! hnussaði ég en bara innan í 
mér. Þeir vita greinilega ekkert 
um danska kvikmyndagerðarlist.

tók sig 
upp. Mér fannst ég þurfa að gera 
eitthvað. Átti ég ekki að vinda mér 
að manninum og segja eitthvað? 
„Minn bara á Gotlandi! Varstu 
kannski að leika í bíómynd eða 
hvað?“ Samt sat ég kyrr, enda rudda-
legt að ræna þreyttan mann hvíld-
inni. Ég hef ekki verið nálægt jafn-
þekktum manni síðan ég mætti – og 
haldið ykkur fast – Colin McCredie í 
klósetttröppunum í Háskólabíói. Jú, 
mikið rétt, rauðhærða Skotanum 
sem leikur Stuart Fraser í Taggart. 
Auðvitað falaðist ég eftir einkavið-
tali! Hvílíkt skúbb!

 sveif líka einu sinni á Wyclef 
Jean úr The Fugees á Fornebu og 
skiptist á orðum við hann. „Minn 
bara í Noregi, ha? Stendur eitt-
hvað til? Sjónvarpsþáttur! Gaman, 
gangi þér rosavel.“ Um leið og ég 
kom inn á hótel hringdi ég í vin 
minn til að segja að ég hefði rétt í 
þessu verið að rabba við Wyclef  
Jean. „Hann stóð nú við hliðina á 
mér á Kaffibarnum um daginn,“ 
sagði vinur minn og það rifjaðist 
upp fyrir mér að hljómsveitin var 
nýkomin af klakanum. 

ég hef aldrei heyrt að Nikolaj 
hafi komið til Íslands. Hann átti ég 
alein og þarna svaf hann spotta-
korn frá mér án þess að nokkur 
gæfi honum gaum. Og líklega var 
það þess vegna sem óróinn seytlað-
ist smám saman úr mér og andar-
drátturinn varð aftur reglulegur. 
Þegar kallað var út í vél rumskaði 
Nikolaj, stóð upp og teygði úr sér. 
Hann settist rétt fyrir aftan mig í 
vélinni en samt var ég pollróleg 
eins og sú sem umgengist hefur þá 
ríku og frægu alla tíð. Ég meina, ég 
á enn tölvupóstfang Colins McCred-
ie! Samt fyndist mér leiðinlegt ef 
enginn hefði frétt af því að ég hefði 
næstum því spjallað við sjálfan 
Nikolaj Lie Kaas.

Jag och min 
kändis


