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Egill fór í tæplega fjögurra vikna ferðalag til 
Japans og var heillaður af menningunni í Tókýó. 
„Eftir að við horfðum á Lost in Translation í bíó 

vorum við staðráðnir í að fara til Japans,“ segir 

Egill Moran Friðriksson sem fór í eftirminnilegt 

ferðalag ásamt vini sínum Matthíasi Arnalds 

sumarið 2005. Strákarnir dvöldu mestme ifóru ei i

að gera fyrir þá í borginni. „Í tæknihverfinu Akiha-

bara duttum við til dæmis nokkrum sinnum inn á 

margra hæða spilasali. Þar vorum við kannski í þrjá 

til fjóra tíma og kláruðum heilu tölvuleikina.“ 
Egill nefnir einnig skemmtilega reynslu sem hann

átti inni á salerni í Sony-verslunarmið töð
var ruglaðasta klóh

Japanirnir störðu á okkur

Egill stendur hér fyrir framan japanska verslun í Hiroshima en þeir vinirnir fóru í dagsferð til borgarinnar. MYND/MATTHÍAS ARNALDS

FRUMLEG HÖNNUNEldhúsljós geta verið ýmiss konar eins og hönnuðurinn Nicholas Furrow hefur sýnt fram á.
HEIMILI 3

ÖRYGGIÐ FYRSTSérstök öryggisnefnd Aksturs-íþróttanefndar LÍA/ÍSÍ mun endur skoða keppnis-reglur í rall- og brautar-keppnum í vetur.
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Komdu á vinalegu húsgagna lagersölunaAlmennur opnunartími
Almennur opnunartímiMán - Föstudagar 09 - 18

Mán - Föstudagar 09 - 18Laugardagar 11 - 16
Laugardagar 11 - 16

Út með gamalt     Út með gamalt     
Inn með nýttInn með nýtt

SAVAGE Torfærukeppnin
SAVAGE Torfærukeppni , keppni fjarstýrðra bíla verður haldin 

k
sunnudaginn 17. ágúst á athafnarsvæði 

Gæðamoldar í Grafarvogi. Skráning kepp-
enda er á staðnum. Frekari upplýsingar 
eru í Tómstundahúsinu, sími 587 0600

VEÐRIÐ Í DAG

EGILL MORAN FRIÐRIKSSON

Lost in Translation 
kveikti áhugann
• ferðir • bílar • heimili

          Í MIÐJU BLAÐSINS

Herðubreið klifin fyrst 
fyrir 100 árum

Gengið var á fjallið 
árið 1908 í leit að 
unnusta en það 
sem fannst var 
eiginmaður.

TÍMAMÓT 18

  Sýrður rjómi, 

        til  í allt!
 Sýrður rjómi,

 til !

Nýjung

ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON

Hugar að framtíð 
Svalbarða
Vonast til að spjallþáttur sinn haldi áfram

FÓLK 30

Kunnuglegur texti
Kynningartexti á síðu nýrrar ferða-
skrifstofu þykir óþægilega líkur 
ári eldri texta ferðaskrifstofunnar 
Óríental.

FÓLK 30

Góðir gefa
Þekktir Íslendingar 
gefa varning á mark-
að sem Jóhanna 
Kristjónsdóttir 
heldur til styrktar 
börnum og konum 
í Jemen.

FÓLK 24

HÁSKÓLI ÍSLANDS „Þetta er ekki 
venjulegt málfar sem nýtur 
viðurkenningar í skólakerfinu eða 
þjóðfélaginu almennt sem gott 
mál. En margt er þar sem er 
sterkara en í venjulegu máli,“ 
segir Guðmundur Sæmundsson. 
Hann ritar nú doktorsritgerð við 
Háskóla Íslands um málfar í 
íþróttum. Guðmundur, sem hefur 
starfað við menntavísindasvið á 
Laugarvatni, fellst ekki á að þetta 
málfar sé viðbjóður í eyrum 
sínum sem íslenskumanns og 
segir verkefnið mjög athyglisvert 
og skemmtilegt. Guðmundur 
skoðar meðal annars hvernig 
málfarið mótar hópinn sem í 
kringum íþróttirnar er.

- jbg/sjá síðu 30

Guðmundur Sæmundsson:

Doktorsritgerð 
um tungutak 
íþróttanna

RÓLEGT   Í dag verður hæg vestlæg 
eða breytileg átt. Bjart með köflum 
en hætt við lítilsháttar skúrum 
vestan til síðdegis. Hiti 10-16 stig, 
hlýjast í innsveitum syðra.
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Landsliðshópurinn klár
Ólafur Jóhannesson 
tilkynnti 20 manna hóp 
fyrir vináttulandsleik á 
móti Aserbaídsjan.

ÍÞRÓTTIR 26 

VIÐSKIPTI Bankarnir hljóta að skoða 
allar leiðir til að flytja starfsemi 
sína úr landi, segir Edda Rós Karls-
dóttir, forstöðumaður greiningar-
deildar Landsbanka Íslands. Annað 
hvort geri þeir það með flutningi 

höfuðstöðva, eða með því að flytja 
eignir og yfir í erlend dótturfélög.

Í grein sem Edda Rós skrifar í 
Markaðinn í dag vísar hún til þess 
að aðstæður bankanna séu hér erf-
iðar sökum lítils baklands og ekki 

horfur á að þær batni í bráð. 
Bankarnir þurfi „lánveitanda til 
þrautarvara“ en það gerist ekki 
nema með því að Seðlabankinn auki 
gjaldeyrisforðann, eða að hér verði 
skipt um mynt. - óká / Sjá Markaðinn

Valkostirnir eru öflugur gjaldeyrisforði eða ný mynt, segir Edda Rós Karlsdóttir:

Bankastarfsemi á leið úr landi

HEIMSMEISTARARNIR LAGÐIR Strákarnir okkar gerðu sér lítið fyrir og lögðu ríkjandi heimsmeistara Þjóðverja að velli, 33-29, í 
öðrum leik handboltalandsliðsins á Ólympíuleikunum í Peking í gær. Ísland trónir á toppi B-riðils en næsti leikur liðsins er á 
morgun gegn Suður-Kóreu. Sjá síðu 26. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

REYKJAVÍK „Ef samstarf við Sjálfstæðisflokk-
inn kæmi til umræðu tel ég að það þurfi að 
skoða í fullri alvöru þannig að borgarmálin 
séu ekki öll í uppnámi,“ segir Guðni Ágústs-
son, formaður Framsóknarflokksins. 

Guðni segir skyldu borgarfulltrúa að koma 
á sterkum meirihluta. „Ég treysti Óskari 
Bergssyni og hans fólki til þess að fara mjög 
vel yfir hvort það kæmi til greina,“ segir 
Guðni.

Guðni neitar að til greina komi að fram-
sóknarmenn gangi inn í samstarf við Sjálf-
stæðisflokkinn og F-lista í borginni. „Ég met 
það svo að þriðja hjólið sé ekki valkostur,“ 
segir Guðni. „Ef þessi meirihluti er ónýtur er 
hann búinn og þýðir ekkert að reyna að 
plástra hann eða bæta.“ Guðni kveðst meta 
stöðuna sem svo að trúnaður sé að bresta 
innan meirihlutans í borginni. 

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er 
staðan í borginni mjög viðkvæm og sjálf-
stæðis menn farnir að þreifa fyrir sér við aðra 
flokka. Þegar Fréttablaðið hafði samband við 

Óskar Bergsson, oddvita framsóknarmanna, 
um kvöldmatarleytið í gær neitaði hann 
viðræðum við sjálfstæðismenn og vildi ekki 
tjá sig um hvort slíkt hugnaðist honum. 

Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi sjálf-
stæðismanna, neitaði einnig viðræðum við 
framsóknarmenn þegar Fréttablaðið náði tali 
af honum seint í gærkvöld. Fréttablaðið hefur 
heimildir fyrir því að sjálfstæðismenn ætli að 
funda um meirihlutasamstarfið í dag.

Þá hefur Fréttablaðið heimildir fyrir því að 
sjálfstæðismenn hafi viðrað við Ólaf F. 
Magnússon borgarstjóra hugmyndir um að 
útvíkka samstarfið en Ólafur hafi tekið fálega 
í slíkar hugmyndir.

„Ég get ekkert sagt um það sem ég ekkert 
veit um og ég veit ekki annað en að samstarfið 
gangi vel,“ sagði Geir H. Haarde, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, í samtali við Frétta-
blaðið í gærdag.

Geir vill ekki tjá sig um hvort rétt sé að 
Sjálfstæðisflokkurinn gangi til meirihluta-
samstarfs við aðra flokka í borgarstjórn 

Reykjavíkur. „Þessi mál eru á forræði 
borgarstjórnarflokksins okkar og ég ætla 
hvorki að segja honum fyrir verkum né lýsa 
sérstökum skoðunum á því.“

Geir segir fylgi Sjálfstæðisflokksins í 
borginni óviðunandi eins og það mældist í 
síðustu skoðanakönnun Gallup. „Ég treysti 
okkar fólki og forystumanninum nýja, Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur, til þess að rífa fylgið 
upp,“ segir Geir.

Aðspurður segir Geir erfitt að átta sig á því 
hvort fylgistap í könnunum megi rekja til 
samstarfs sjálfstæðismanna við Ólaf F. 
Magnússon borgarstjóra. 

„Á langri ævi í stjórnmálum lærist að hafa 
ekki of miklar áhyggjur af fylgissveiflum í 
skoðanakönnunum enda erfitt að ráða í þær,“ 
segir Geir. Hann neitar að vera hvatamaður að 
því að nýtt samstarf verið tekið upp í borginni. 
„Ég er ekki með puttann í verkum sem aðrir 
bera ábyrgð á.“

Hvorki náðist í Hönnu Birnu né Ólaf F. í gær.  
 - ht / vsp

Sjálfstæðismenn og Framsókn 
eiga í óformlegum viðræðum
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks funda í dag um þá viðkvæmu stöðu sem komin er upp í meirihluta-
samstarfinu. Oddviti framsóknarmanna neitar að tjá sig um hugsanlegt samstarf við sjálfstæðismenn.
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Dr. Mist úðavökvinn er verðlauna uppfinning. 

Nýtt líf fyrir fólk sem glímir við mikla svita- 

eða táfýlu. Græðir einnig sár og kláða 

vegna skordýra- og móskítóbits. Efnið

skilur ekki eftir sig bletti á húð eða

fatnaði né veldur ertingu.

Byggt á uppfinningu 

úr Dauðahafinu.

Þú trúir okkur ekki fyrr þú reynir Dr. Mist!

Viðvarandi
líkamslykt ?

P
IP

A
R

  
• 

 S
ÍA

  
• 

 7
2

5
0

3

ALÞINGI Óundirbúnar fyrirspurnir 
verða á dagskrá fyrsta þingfund-
ar framhaldsþingsins, sem 
stendur frá 2. til 12. september. 
Að öðru leyti er dagskráin 
óákveðin.

Sú tilhögun að halda þingfundi í 
september er nýlunda sem 
ákveðin var með breytingu 
þingskaparlaga síðastliðinn vetur.

Meðal viðamikilla mála sem að 
líkindum koma til meðferðar  
septemberþingsins eru sjúkra-
tryggingar, skipulagslög, 
þróunarsamvinna og innleiðing 
matvælalöggjafar Evrópusam-
bandsins. Þá er viðbúið að þingið 
staðfesti bráðabirgðalög sem sett 
voru í sumar um eigin áhættu 
tiltekinna tjónaþola í jarðskjálft-
anum á Suðurlandi í maí.  - bþs

Störf þingsins í september:

Byrjað á fyrir-
spurnartíma 

VIÐSKIPTI Yfir 66 milljarðar króna 
eru í vanskilum í bankakerfinu, 
samkvæmt tölum Fjármálaeftir-
litsins. Upphæð vanskila hefur 
aldrei verið hærri. Vanskil jukust 
verulega á öðrum fjórðungi 
ársins. Vanskil fyrirtækja nema 
nú 1,1 prósenti af heildarskuld-
bindingum, en námu 0,5 prósent-
um við lok fyrsta fjórðungs. Eitt 
prósent lána einstaklinga er í 
vanskilum. Á þessari öld varð 
vanskilahlutfallið hæst haustið 
2002, 4,11 prósent. Þá voru um 30 
milljarðar í vanskilum, en 
skuldirnar námu þá um 750 
milljörðum. Þær eru nú átta 
sinnum hærri.  - ikh / Sjá Markaðinn 

Aldrei fleiri krónur í vanskilum:

Hátt í 70 milljarð-
ar í vanskilum

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur 
stað fest úrskurð héraðsdóms um 
að erlendur karlmaður sem 
grun     aður er um glæpi víða 
erlendis sæti varðhaldi til 19. 
september.

Hann framvísaði fölsuðu 
vegabréfi við komuna til Íslands 
í júlí, sagðist vera Palestínumað-
ur og sótti um pólitískt hæli. 
Hann er þekktur meðal alþjóð-
legra lögregluyfir valda og er 
grunaður um ýmsa glæpi í 
mörgum löndum. Þar hefur hann 
gengið undir átta nöfnum og 
sagst vera af ýmsu þjóðerni. 
Maðurinn hefur tvisvar komið 
við sögu lögreglu hér vegna 
ölvunar og óspekta.  - sh

Vildi pólitískt hæli hérlendis:

Átta nafna 
maður í haldi

Sigurbjörn, eruð þið rán-stæð-
ir?

„Nei, við erum réttstæðir.“

Sigurbjörn Örn Hreiðarsson tryggði 
Valsmönnum sigur á Fjölni í fyrrakvöld. 
Þjálfari Fjölnis taldi rangstöðulykt af 
markinu og sigurinn með stærri ránum 
sumarsins.

FJÖLMIÐLAR Markaðurinn, 
viðskiptablað Fréttablaðsins, er 
frá og með deginum í dag 
prentaður á hvítan pappír en 
ekki þann bleika sem lesendur 
eiga að venjast. „Þetta er gert í 
hagræðingarskyni,“ segir Ari 
Edwald, forstjóri 365. „Með því 
að hafa Markaðinn samlitan 
Fréttablaðinu verður hægt að 
prenta Fréttablaðið og Markað-
inn í einu lagi, sem er að 
sjálfsögðu mun ódýrara og 
býður upp á meiri sveigjanleika 
hvað stærðina varðar. Við höfum 
ákveðið að hafa þennan háttinn 
á þessar vikurnar meðan blaðið 
er ekki stærra en raun ber vitni 
en svo verður Markaðurinn 
væntanlega aftur kominn í sitt 
bleika form þegar blaðið 
stækkar með haustinu.“ 

Önnur breytingin er sú að nú 
er Markaðurinn utan um Allt-
blaðið en áður var því öfugt 
farið. - jse

Breyting á Fréttablaðinu:

Markaðurinn á 
hvítan pappír

LÖGREGLAN Leit að manni við Reynisdranga við Vík í 
Mýrdal í gær byggðist á gabbtilkynningu. Björgunar-
teymi 27 björgunarsveitarmanna var kallað út, 
ásamt lögreglu, björgunarskipi frá Vestmanna-
eyjum, þyrlu og gúmmíbát frá Vík. 

„Þetta er rándýrt útkall,“ segir Guðmundur Ingi 
Ingason, varðstjóri hjá lögreglunni á Hvolsvelli, en 
segir að ekki sé búið að reikna út hve mikill 
kostnaður inn sé. Hann útilokar ekki að gabbarinn 
verði rukkaður um kostnaðinn. 

„Við fengum upplýsingar um að maður væri í 
háska úti á sjó,“ segir Kristinn Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri slysavarnafélagsins Landsbjargar. 
Hann segir kostnaðinn ekki mikinn fyrir Lands-
björg, vegna þess að allir hjá Landsbjörg séu 
sjálfboðaliðar. 

„Hitt er hins vegar alvarlegra, að menn rjúka frá 
daglegum störfum sínum þegar útköll koma og þau 
störf eru ekki unnin á meðan. Það er mjög súrt að 
einhver einstaklingur finni sér leik í því að kalla 
okkur út að gamni,“ segir Kristinn.

Símtalið var rakið og segir Guðmundur Ingi að 
það hafi ekki komið frá nálægu svæði.  - vsp

Leit Landsbjargar og lögreglu að manni við Vík í Mýrdal var byggð á gabbi:

Gabbarinn gæti borgað brúsann

BJÖRGUNARSVEIT Bátar, þyrla, skip og björgunarsveitarmenn 
voru kölluð út til að sinna gabbútkalli. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

FÓLK „Þetta leggst rosa vel í mig,“ 
segir Margrét Vilborg Bjarnadótt-
ir, sem tekur við kennslu- og rann-
sóknarstöðu við viðskiptaskóla 
hins virta Stanford-háskóla í Kali-
forníu hinn 1. september. Athygli 
vekur ungur aldur Margrétar, en 
hún er aðeins þrítug.

„Ég kenni MBA-nemendum 
„modeling“, það er bestun og herm-
un,“ segir hún. Hún segir þó aðal-
lega um rannsóknarstöðu að ræða. 
„Það að ná langt í Stanford snýst í 
raun meira um að ná langt á rann-
sóknarsviðinu en þessi kennsla. Ég 
klára kennsluskylduna á sjö vikum 
og afganginum af árinu eyði ég í 
heilbrigðisrannsóknir.“

Margrét er verkfræðingur frá 
Háskóla Íslands og með doktors-
gráðu í aðgerðagreiningu frá 
Massachusetts Institute of 
Technology. 

„Rannsóknir mínar vestanhafs 
snúast um hvernig hægt er að 
beita aðgerðagreiningu í heil-
brigðisgeiranum,“ segir Margrét 
Vilborg. „Þær snúast um það 
hvernig hægt er að búa til spálík-
ön, fylgjast með lyfjum á mark-
aði og skapa nýja þekkingu með 
stórum heilbrigðisgagnagrunnum 
með upplýsingum um milljónir 
lífa. Um það snerist doktorsrit-
gerðin mín.“

 - gh

Margrét Vilborg Bjarnadóttir hefur störf við viðskiptaskóla Stanford í september:

Þrítug að kenna við Stanford

BORGARMÁL Gísli Marteinn 
Baldursson, borgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins, mun hætta í 
þeim nefndum og ráðum sem 
hann situr í á vegum Reykjavíkur-
borgar. 
Ástæðan er að 
hann hyggst 
stunda nám í 
borgarfræðum 
við háskóla í 
Edinborg. Ekki 
mun Gísli hins 
vegar ætla að 
taka sér frí sem 
borgarfulltrúi.  
„Af því sem ég 
best veit ætlar hann að fljúga 
tvisvar í mánuði á borgarstjórnar-
fundi,“ segir Sif Sigfúsdóttir, 
fyrsti varaborgarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins. „Það hefur alla 
vega ekki verið talað við mig um 
að taka sæti hans.“ Ekki náðist í 
Gísla Martein vegna málsins. - vsp

Gísli Marteinn fer í nám:

Flýgur á borgar-
stjórnarfundi

GÍSLI MARTEINN 
BALDURSSON

MARGRÉT VILBORG BJARNADÓTTIR 
Margrét er doktor í aðgerðagrein-
ingu, fræðigrein sem snýr að hagnýt-
ingu stærðfræði.

STÓRIÐJA „Auðvitað er mér fullljóst 
að þið eruð öskuill út í mig,“ sagði 
Þórunn Sveinbjarnardóttir 
umhverfisráðherra á fjölmennum 
borgarafundi í Borgarhólsskóla á 
Húsavík í gærkvöldi. Kristján 
Möller samgönguráðherra var 
einnig á meðal fundarmanna.

Umhverfisráðherrann mætti 
þangað til að gera grein fyrir þeirri 
ákvörðun sinni að setja fram-
kvæmdir vegna fyrirhugaðs álvers 
á Bakka í heildstætt umhverfis-
mat. „Ég er umhverfisráðherra í 
þessu landi og mér ber að fram-
fylgja lögum um umhverfisnefnd; 
það er beinlínis starfslýsing mín,“ 
sagði hún.

Fjölmargir Húsvíkingar stigu í 
pontu og voru margir þeirrar skoð-
unar að ráðherrann hefði beitt 

Húsvíkinga misrétti með því að 
leggja stein í götu þeirra sem 
standa að framkvæmdunum fyrir 
norðan meðan hún léti framgang 
mála vegna fyrirhugaðs álvers í 
Helguvík óáreittan. Ráðherra tók 
fram að ákvörðun sín væri ekki til-
komin af meinbægni við Húsvík-
inga né af sérstakri velvild við 
Suður nesjamenn heldur hefði 
kæra vegna álvers í Helguvík 
komið of seint og því hefði hún 
ekki heimild til að bregðast við í 
því tilfelli með sama hætti og hún 
gerði vegna álversins á Bakka.

Bergur Elías Ágústsson, sveitar-
stjóri Norðurþings, gagnrýndi Þór-
unni fyrir seinagang. Kæra Land-
verndar vegna áversins á Bakka 
hefði borist 18. mars og afgreiðsl-
an hefði ekki átt að taka lengri tíma 

en tvo mánuði. Ákvörðunin lá hins 
vegar ekki fyrir fyrr en 31. júlí 
síðast liðinn. Hann sagði enn frem-
ur að misræmi væri í málflutningi 
flokksmanna Samfylkingarinnar 
en Þórunn hefði sagt að ákvörðun 
hennar gæti tafið framkvæmdir 
um nokkrar vikur meðan Katrín 
Júlíusdóttir, formaður iðnaðar-
nefndar, hefði sagt að framkvæmd-
ir myndu ekki tefjast um einn dag 
vegna þessa. 

Helgi Kristjánsson, sem talaði 
fyrir hönd Orkuþings, afhenti ráð-
herra undirskriftir um fjögur 
hundruð manna sem skora á stjórn-
völd að gera allt sem í þeirra valdi 
stendur til að eyða allri óvissu um 
framkvæmdirnar. Gagnrýndi hann 
ráðherrann bæði í ræðu sem og 
bundnu máli. klemens@frettabladid.is 

Finnst sér mismunað
Umhverfisráðherra stóð fyrir máli sínu á borgarafundi á Húsavík í gær. Um 300 
manns sóttu fundinn, sem haldinn var í Borgarhólsskóla. Mikill hiti var á fund-
inum og var ráðherrann gagnrýndur í ræðu sem og bundnu máli. 

HITI Í KOLUNUM Á HÚSAVÍK Svavar Cesar Kristmundsson vörubílstjóri hlífir Þórunni Sveinbjarnardóttur ekkert þó að þau séu 
þremenningar. Kristján Möller hlýðir á. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

SPURNING DAGSINS
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BREYTINGAR 
FRAMUNDAN  Lítils-
háttar breytingar 
verða á veðurlagi 
hjá okkur eftir 
daginn í dag. Má 
reikna með að 
á morgun verði 
nokkuð meiri úr-
komuhætta vestan 
til og sums staðar 
norðvestan til. Enn 
fremur bætir nokk-
uð í vind vestan til 
á föstudag og um 
helgina.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

ORKUMÁL Framleiðsla Orkuveitu 
Reykjavíkur á heitu vatni fyrir 
höfuðborgarsvæðið jókst fyrstu 
sex mánuði ársins miðað við sama 
tímabil í fyrra. Í fyrra nam 
framleiðslan 38,2 milljónum 
rúmmetra en í ár 41,9 milljónum 
rúmmetra sem er aukning um 9,7 
prósent. Þrátt fyrir hitabylgjuna í 
nýliðnum júlí jókst framleiðslan í 
þeim mánuði miðað við í fyrra um 
sautján prósent og nam 3,4 
milljónum rúmmetra.

Samkvæmt gögnum Orkuveit-
unnar hefur verð á heitu vatni frá 
fyrirtækinu lækkað að raungildi 
um 35 prósent frá árinu 2005.  - gar

Orkuveita Reykjavíkur:

Aukin sala á 
heitu vatni

NESJAVELLIR Héðan kemur stór hluti af 
heitu vatni Orkuveitunnar.

BANDARÍKIN, AP Kornuppskera í 
Bandaríkjunum virðist ætla að 
verða betri en óttast var eftir 
mikil flóð í Miðvesturríkjum 
Bandaríkjanna í júní. Er nú 
áætlað að uppskeran verði sex 
prósentum minni en í fyrra, en 
það ár var metuppskera. Er 
betri afkoma rakin til hagstæðs 
veðurfars í sumar. Uppskera 
sojabauna og hveitis stefnir 
einnig í að fara fram úr fyrri 
væntingum.

Líklegt er að verð frá fram-
leiðendum vestra lækki nokkuð 
fyrir vikið.  - gh

Kornverð kann að lækka:

Uppskera góð 
vestanhafs

SKIPULAGSMÁL Framkvæmdum á 
efri hluta Skólavörðustígs er nú 
að ljúka og keppast verktakar við 
að leggja lokahönd á yfirborðs-
frágang í tæka tíð fyrir sérstaka 
opnunarhátíð næstkomandi 
laugardag.

Í tilkynningu frá Framkvæmda- 
og eignasviði segir að allt 
yfirborð götu og gangstétta hafi 
verið endurnýjað ásamt lögnum 
veitufyrirtækja. Einnig hafi verið 
skipt um jarðveg og upphitað 
göturými nái nú frá Skólavörðu-
holti niður í Kvos. Í tilkynning-
unni segir að áhersla hafi verið 
lögð á að hraða framkvæmdum 
sem mest og halda gönguleiðum 
opnum þar sem um vinsæla 
verslunar- og göngugötu sé að 
ræða. Verkáætlun hafi staðist að 
mestu.  - ovd

Endurnýjun Skólavörðustígs:

Framkvæmd-
um að ljúka

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR Verktakar vinna 
hörðum höndum við að klára fram-
kvæmdir á Skólavörðustíg fyrir opnunar-
hátíðina á laugardag. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Æja, listamannsnafn Þóreyjar 
Bergljótar Magnúsdóttur, misritaðist 
í aukablaði Fréttablaðsins Heimili 
og hönnun hinn 8. ágúst. Beðist er 
velvirðingar á því. 

LEIÐRÉTTING

GEORGÍA, AP Dmitri Medvedev 
Rússlandsforseti fyrirskipaði í 
gær rússneska hernum að hætta 
árásum í Georgíu. Rússar hafa 
síðustu fimm daga barist við 
Georgíumenn við hlið aðskilnaðar-
sinna frá héruðunum Suður-
Ossetíu og Abkasíu í Georgíu.

Medvedev fundaði með Nicol-
as Sarkozy Frakklandsforseta í 
gær. Að loknum fundinum til-
kynnti Medvedev að Rússar 
hefðu samþykkt tillögur Evrópu-
sambandsins um vopnahlé og 
alþjóðlegar viðræður um stöðu 
Suður-Ossetíu og Abkasíu.

Átökin hófust á fimmtudag 
þegar Rússar brugðust við 

árásum Georgíumanna í Suður-
Ossetíu. Rússar réðust í fyrra-
dag á skotmörk í Georgíu utan 
Suður-Ossetíu og Abkasíu. Lík-
lega hafa þúsundir látist í átök-
unum. Tugir þúsunda hafa flúið 
heimili sín.

Þrýstingur Vesturlanda virðist 
hafa átt þátt í ákvörðun Rússa að 
hætta árásum í Georgíu. En 
Rússar segjast hafa náð því 
markmiði sínu að vernda rúss-
neska ríkisborgara og friðar-
gæsluliða í aðskilnaðarhéruðum 
Georgíu. Þeir hafa einnig skilið 
georgíska herinn eftir veikari og 
skaðað olíuflutninga um Georgíu 
til Evrópu.  - gh

Rússar hafa samþykkt að hefja friðarviðræður við Georgíumenn:

Rússar segjast hættir árásum í Georgíu

NICOLAS SARKOZY OG DMITRI MED-
VEDEV Sarkozy sagði í gær að Evrópu-
sambandið væri reiðubúið til að senda 
friðargæsluliða á átakasvæðin í Georgíu.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

■ Georgíustjórn lagði í gær fram 
kæru gegn Rússum fyrir Alþjóða-
dómstólnum í Haag. Saka þeir 
Rússa um þjóðernishreinsanir í 
Georgíu frá 1993 til 2008.
■ Aðalsaksóknari Alþjóðastríðs-
glæpadómstólsins í Haag, Luis 
Moreno-Ocampo, sagði mögulegt 
að rannsakaðir yrðu meintir stríðs-
glæpir á átakasvæðunum í Georgíu.
■ Mannréttindadómstóll Evrópu 
krafðist þess af Rússum að þeir 
hættu aðgerðum sem ógnuðu lífi 
óbreyttra borgara í Georgíu.

SAKA RÚSSA UM 
ÞJÓÐARMORÐ

UMHVERFISMÁL „Það stórsér á jörð-
inni, það er meðal annars farinn 
heill vegur,“ segir Sigursteinn 
Jósefsson, landeigandi í Hjarðar-
nesi í Hvalfirði.

Að sögn Sigursteins hefur landrof 
orðið við jörð hans frá því að 
Björgun hóf vinnslu í sjónum þar úti 
fyrir um aldamótin. Fyrirtækið hafi 
fram undir þann tíma ekki getað 
stundað sjávarvinnslu undan 
Hjarðar nesi vegna háspennustrengs 
sem lá þar yfir Hvalfjörðinn. 
Strengur inn hafi hins vegar verið 
tekinn upp og lagður í Hvalfjarðar-
göngin þegar þau voru byggð.

Sigursteinn segir björgun alla tíð 
hafa þrætt fyrir áhrif þess að dæla 
efni úr sjó á strandlengjuna. Hann 
kveðst hafa undir höndum ljós-
myndir sem sýni landrofið og þær 

breytingar sem orðið hafi í Hjarðar-
nesi á síðustu árum. Fréttablaðið 
hefur þó ekki fengið myndirnar til 
birtingar. „Sjónvarpið ætlar að vera 
á undan með þetta,“ segir Sigur-
steinn.

Gunnlaugur Kristjánsson, for-
stjóri Björgunar, segir fyrirtækið 
stunda malarnám á þremur stöðum 
í sjó; í Kollafirði, í Hvalfirði og í 
Faxaflóa. Hver og einn þessara 
þriggja staða sé nú í umhverfismati 
hjá Skipulagsstofnun.

„Ég tel að það væri best fyrir alla 
að bíða eftir að niðurstaða umhverfis-
matsins liggi fyrir,“ segir Gunn-
laugur.

Forstjóri Björgunar vísar til þess 
að landrof hafi verið þekkt hérlend-
is í gegnum aldirnar. „Til dæmis 
var Saltvíkurbærinn á Kjalarnesi 

fluttur þrisvar eða fjórum sinnum 
frá landnámi fram til um 1700 
vegna landrofs. Þá var Björgun 
ekki með starfsemi,“ segir Gunn-
laugur, sem ennfremur kveðst vilja 
vekja athygli á því hversu gríðar-
lega mikill akstur þungaflutninga-
bíla sparist með efnistöku úr sjó 
miðað við flutninga úr námum langt 
inni í landi.

Umhverfismat vegna þriggja 
fyrrnefndra námasvæða er lengst 
komið vegna Kollafjarðar. Í umsögn 
til Skipulagsstofnunar segir 
umhverfissvið Reykjavíkurborgar 
að óvissa sé í niðurstöðum Siglinga-
stofnunar um áhrif strandrofs: 
„Gætu því námur sem liggja rétt 
innan við mörkin í raun verið að 
valda auknu strandrofi.“ 

 gar@frettabladid.is

Deila í Hvalfirði um 
malartöku í sjónum
Jarðareigandi í Hvalfirði segir malarnám fyrirtækisins Björgunar á hafsbotni 
valda strandrofi. Forstjóri Björgunar vísar í Siglingastofnun, sem telur áhrif 
malarnáms á landrof lítil. Óvissa um er málið segir umhverfissvið borgarinnar.

SANDDÆLUSKIP Í HVALFIRÐI Eigandi Hjarðarness yst við sunnanverðan Hvalfjörð segir heilan veg hafa horfið í sjóinn eftir að 
malarnám hófst í sjónum undan jörðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Máli Plame vísað frá dómi
Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum 
hefur staðfest frávísun málshöfðun-
ar Valerie Plame gegn háttsettum 
meðlimum Bush-stjórnarinnar. Hún 
sakaði meðal annars Dick Cheney um 
að hafa átt þátt í að koma upp um að 
hún væri leyniþjónustufulltrúi CIA.

BANDARÍKIN

GENGIÐ 12.08.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Pottar
Allir stakir pottar 
með 40% afslætti

Airone 
eyjuháfur
Medusa Isola

YA6640SFEMWT

Terim gaseldavél

VERÐ ÁÐUR 129.900

ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 144.900

ÚTSALA

FRNU20FBI

Daewoo 
tvöfaldur
Hæð 188 cm
Titanium áferð

ÚTSALA
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Fagor
veggháfur

965010146

Fagor djúp-
steikingar-
pottur
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ÚTSALA

VERÐ ÁÐUR 10.990

ÚTSALA

YA6640SFEMWT

Terim 
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Cambridge 
heimabíómagnarar, 
stereo magnarar og 
geislaspilarar

Aego M hvítir og svartir 
tölvu- og ipod hátalarar

SNÚRUR OG TENGI

VERÐ ÁÐUR 29.900

ÚTSALA
VERÐ ÁÐUR 24.900

ÚTSALA

420031

Stafrænn 
myndarammi

PVL4EX

Nardi helluborð

VERÐ ÁÐUR 49.900

ÚTSALA
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STJÓRNMÁL Vigdís Finnbogadóttir 
mat það sem möguleika að segja af 
sér embætti forseta Íslands þegar 
samningurinn um aðild Íslands að 
Evrópska efnahagssvæðinu var í 
algleymingi í þjóðfélaginu haust 
og vetur 1992-3. 

Þetta er upplýst í grein Baldurs 
Þórhallssonar, prófessors í stjórn-
málafræði við Háskóla Íslands, í 
nýútkomni bók; Uppbrot hugmynda-
kerfisins – endur mótun íslenskrar 
utan ríkis  stefnu 1991-2007.  

Harkalega var tekist á um EES-
samninginn, bæði innan þings og 
utan. Kröfur voru uppi um að þjóð-
in greiddi atkvæði um aðild Íslands 
að samningnum en tillaga þess 
efnis var felld með naumum meiri-
hluta í þinginu. Þegar fyrir lá að 
þingmeirihluti væri fyrir aðild var 
þrýst á Vigdísi að synja lögum um 

málið staðfest-
ingar. 

Hún mat vel 
alla kosti í stöð-
unni og sá í 
hendi sér að ef 
hún beitti synj-
unarvaldinu – 
sem forsetar 
höfðu aldrei 
gert – yrði í 
stjórnarskrár-
bundinni þjóð-

aratkvæðagreiðslu í raun kosið á 
milli hennar sjálfrar og ríkis-
stjórnarinnar en ekki um sjálfa 
EES-aðildina. Í grein Baldurs stað-
hæfir Vigdís að ef hún hefði neitað 
að skrifa undir hefði hún sagt af 
sér embætti strax í kjölfarið, svo 
ekki þyrfti að koma til slíkrar 
atkvæðagreiðslu milli hennar og 
stjórnarflokkanna. 

Ekki er þó fullvíst að til slíkrar 
þjóðaratkvæðagreiðslu hefði 
komið því Jón Baldvin Hannibals-
son, þá utanríkisráðherra og for-
maður Alþýðuflokksins, segir í 

greininni að þeir Davíð Oddsson, 
forsætisráðherra og formaður 
Sjálfstæðisflokksins, hefðu verið 
ásáttir um að ef forsetinn neitaði 
að skrifa undir yrði þing rofið og 
efnt til kosninga. Gerðu þeir Vig-
dísi grein fyrir þessum sjónar-
miðum.

En Vigdís hugleiddi ekki aðeins 
afsögn í kjölfar synjunar; hún 
íhugaði einnig gaumgæfilega að 
segja af sér til að komast frá mál-
inu. „Ég hugsaði mikið um mína 
eigin afsögn. ... Það var búið að 
setja mig í þá klemmu og þetta var 
leikið þannig út á ystu nöf að ég sá 
fyrir mér að það væri kannski 
lausn að ég færi, að þetta mál lægi 

ekki allt hjá einni manneskju,“ 
segir Vigdís í greininni. 

Á ríkisráðsfundi 13. janúar 1993 
staðfesti Vigdís EES-samninginn 
sem degi áður var samþykktur á 
Alþingi. Gerði hún það eftir ítar-
legar yfirlegur og samræður við 
fjölda fólks. Ástæðurnar voru, 
samkvæmt grein Baldurs Þór-
hallssonar, annars vegar þær að 
með aðild fengi íslensk æska öll 
tækifærin í menntaáætlunum Evr-
ópusambandsins og öllu því sem 
Evrópa hefði upp á að bjóða og 
hins vegar þær að hún hefði „átt 
gríðarlega erfitt með að fara gegn 
þjóðkjörnu þingi“.

 bjorn@frettabladid.is

Vigdís íhugaði afsögn 
vegna EES-málsins 
Vigdís Finnbogadóttir íhugaði að segja af sér forsetaembættinu í aðdraganda 
aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu. Bæði hugleiddi hún afsögn til að 
komast frá málinu og eins að beita synjunarvaldi sínu og segja af sér í kjölfarið.  

BALDUR 
ÞÓRHALLSSON

VIGDÍS FINNBOGADÓTTIR  „EES-málið var langerfiðasta málið sem ég fékkst við í 
forsetatíð minni. Langerfiðasta. Ekkert kemst nálægt því,“ segir Vigdís í grein Baldurs 
Þórhallssonar um Evrópustefnu íslenskra stjórnvalda í nýútkominni bók um utan-
ríkisstefnu Íslands á árunum 1991-2007. Framsal fullveldis vafðist helst fyrir Vigdísi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNSÝSLA Umsóknir nektardansstaðanna Óðals og 
Vegas um undanþágu frá banni við nektarsýningum 
verða teknar til umfjöllunar á borgarráðsfundi í 
fyrramálið. 

Ólafur F. Magnússon borgarstjóri segir það ekkert 
leyndarmál að hann vilji „takmarka starfsemi 
nektardansstaða eins mikið og kostur er á og ég hef 
viljað það lengi“.

Embætti lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu taldi 
rétt í ljósi stjórnsýsluúrskurðar dómsmálaráðuneytis-
ins að senda umsóknir rekstrarfélaga staðanna til 
um sagnar á ný. 

Í úrskurði ráðuneytisins var felld úr gildi ákvörðun 
sýslumannsins í Kópavogi um að synja súlustaðnum 
Goldfinger um undanþágu frá nektar sýningabanni. 
Ráðuneytið taldi verulega annmarka á þeim sjónar-
miðum sem sýslumannsembættið byggði á. „Ég held 
að það sé almennur vilji borgarfulltrúa að sinna 

þessum málefnum í samræmi við þá hagsmuni sem 
kjörnir fulltrúar bera fyrir brjósti,“ segir Ólafur.  - hþj

Mál nektardansstaða verða tekin fyrir í borgarráði á morgun:

Borgarstjóri vill takmarkanir

BORGARSTJÓRI REYKJAVÍKUR Ólafur F. Magnússon segist lengi 
hafa viljað takmarka starfsemi nektardansstaða.

KJÖRKASSINN

ÞJÓNUSTA Veitingaskálanum Brú í 
Hrútafirði hefur verið lokað. Að 
því er segir á Strandir.is mun N1 
hins vegar innan tíðar opna nýjan 
skála utar í firðinum þar sem 
hringvegurinn mun framvegis 
liggja. Sá skáli á einnig að taka 
við hlutverki Staðarskála handan 
fjarðarins.

„Starfsmenn N1 voru í óðaönn 
að taka niður innanstokksmuni, 
gera vörutalningu, taka niður 
eldsneytistanka, dæla af tönkum 
og svo framvegis og framvegis. 
Fimmtíu og fjögurra ára sögu 
veitingareksturs í Brú er lokið, en 
skálinn var um árabil stærsti 
vinnustaður í Bæjarhreppi,“ lýsti 
tíðindamaður strandir.is aðkom-
unni á Brú á mánudag.  - gar

Kaflaskipti í veitingasögu:

Lokað og læst á 
Brú í Hrútafirði

BRÚ Veitingar og eldsneyti í rúma hálfa 
öld.

DANMÖRK, AP Réttarhöld eru hafin 
í Kaupmannahöfn yfir tveimur 
mönnum sem eru ákærðir fyrir 
að hafa skipulagt sprengjuárásir í 
borginni. 

Danska lögreglan hefur sagt að 
mennirnir tveir, sem báðir eru 
múslimar, séu tengdir Al-Kaída-
hryðjuverkanetinu. Við þingfest-
ingu málsins var hins vegar 
ekkert minnst á slík tengsl. 

Mennirnir tveir eru sagðir hafa 
útbúið tilraunasprengju svipaða 
sprengjunum sem urðu 52 að 
bana í London árið 2005. Þeir 
voru handteknir í september á 
síðasta ári.  - þeb

Réttarhöld í Danmörku:

Lögðu á ráð um 
sprengjuárásir

FRAKKLAND, AP Franski þjóðernis-
flokkurinn, sem kunnur er fyrir 
harða afstöðu í garð innflytjenda, 
hefur neyðst til að selja kínversk-
um háskóla aðalstöðvar sínar í 
París til að greiða upp skuldir frá 
forseta- og þingkosningum á 
síðasta ári.

Flokknum gekk illa í kosning-
unum og náði víðast ekki fimm 
prósenta markinu sem nauðsyn-
legt er til að hljóta ríkisstuðning.

Flokkurinn komst í kastljósið 
árið 2002 þegar formaður hans, 
Jean-Marie Le Pen, komst í seinni 
umferð frönsku forsetakosning-
anna. Þá umferð vann íhalds-
maðurinn Jacques Chirac.  - gh

Le Pen semur við Kínverja:

Þjóðernisflokk-
ur í kröggum

JEAN-MARIE LE PEN Le Pen hefur nokkr-
um sinnum verið dæmdur fyrir rasisma.
 NORDICPHOTOS/AFP

MÓTMÆLI „Við viljum sýna öllum 
íbúum Georgíu okkar einlægustu 
samstöðu og stuðning með 
þessum mótmælum. Litháar voru 
í svipaðri stöðu fyrir tveimur 
áratugum, og því eiga Georgíu-
menn samúð okkar óskipta,“ segir 
Inga Minelgaite, talsmaður félags 
Litháa á Íslandi. Félagið stóð 
fyrir mótmælum vegna innrásar 
rússneska hersins í Georgíu í gær 
við sendiráð Rússlands. 

Inga segist hafa orðið vör við 
mikinn stuðning af þessu tilefni. 
„Fólk af mörgu þjóðerni hefur 
haft samband og þakkað okkur 
fyrir framtakið. Þetta eru þögul 
mótmæli, engin öskur og læti 
heldur erum við einungis að sýna 
stuðning okkar í verki,“ segir 
Inga.  Rússar samþykktu í gær  
áætlun sem miðar að því að binda 
endi á átökin í Georgíu. - kg

Félag Litháa á Íslandi:

Mótmæltu inn-
rás Rússlands

MÓTMÆLI Fámennur hópur Litháa 
mótmælti fyrir utan sendiráð Rússlands 
í Reykjavík í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sprengt og unnið í göngum
Stefnt er að því að ljúka forskeringu 
Bolungarvíkurganga og hefja eigin-
lega gangagerð um næstu mánaða-
mót. Háværar sprengingar hljóma nú 
í Hnífsdal vegna forskeringarinnar. 
Gert er ráð fyrir að sprengt verði alla 
vikuna. 

VESTFIRÐIR

FJÁRMÁL „Þetta er alveg með ólík-
indum. Í sjálfu sér er ekkert athuga-
vert við að félagið afli sér peninga 
en annað mál þegar það tekur upp á 
því að senda gíróseðil út, án þess að 
maður samþykki það,“ segir Einar 
Þórisson, eigandi þriggja fyrir-
tækja í Árbæ.

Einar rak upp stór augu þegar 
greiðsluseðill, frá knattspyrnudeild 
Fylkis, upp á áttaþúsund krónur 
birtist í einkabanka allra þriggja 
fyrirtækja hans. Greiðsluseðillinn 
var sendur til allra fyrirtækja í 
Árbænum.

„Ef ekki væri fyrir þær aðhalds-
aðgerðir sem við stöndum í vegna 
kreppu hefði þetta mögulega verið 

greitt óvart. Venjulega styrki ég 
ýmis félög en hef aldrei verið 
styrktarmaður Fylkis,“ segir Einar.

„Búið er að fella kröfurnar 
niður,“ segir Jón Óli Sigurðsson, 
stjórnarmaður hjá knattspyrnu-
deild Fylkis. „Kröfurnar voru 
stofnaðar fyrir mistök.“

Jón Óli segir ætlunina hafa 
verið að senda bréf til fyrirtækj-
anna til að tilkynna þeim um fyrir-
hugaða söfnun. Síðan átti að senda 
út valkvæðan greiðsluseðil. Fyrir 
mistök hafi bankinn Byr stofnað 
til krafnanna áður en bréfin voru 
send út. 

„Mistökin liggja hjá Byr að 
stofna þessar kröfur áður en við 
erum búin að senda út bréfið,“ 
segir Jón Óli.

 - vsp

Knattspyrnudeild Fylkis sendi fyrirtækjum í Árbæ 8.000 króna greiðsluseðil:

Segir mistökin liggja hjá Byr

FYLKISMAÐUR Í BARÁTTU Byr stofnaði 
til krafna á hendur fyrirtækjum Árbæjar 
áður en bréf var sent út til tilkynningar, 
að sögn stjórnarmanns knattspyrnu-
deildar Fylkis.

Á að eyða fé í að rannsaka 
heyrn ungbarna í fimm daga 
skoðun?

Já  87,0%
     Nei 13,0%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú trú á íslenska landslið-
inu í handbolta á Ólympíuleik-
unum?

Segðu þína skoðun á visir.is

Fundað í viðskiptanefnd
Viðskiptanefnd kemur saman, að lík-
indum í næstu viku, til að ræða stöðu 
sparisjóðanna og horfur á yfirvofandi 
gjaldþrotum fólks og fyrirtækja. 
Hösk uldur Þór Þórhallsson, þing-
maður Framsóknarflokksins, óskaði 
eftir að fundurinn yrði haldinn.

ALÞINGI

Mugabe verðlaunar
Robert Mugabe Simbabveforseti veitti 
í gær George Chiweshe, yfirmanni 
kjörstjórnar Simbabve, medalíu. 
Chiweshe bar ábyrgð á framkvæmd 
nýafstaðinna forsetakosninga í Simb-
abve. Mugabe var lýstur sigurvegari 
hinna umdeildu kosninga.

SIMBABVE

Rúta bakkaði á bílaleigubíl
Minni háttar umferðarslys varð í 
Öxarfirði í gær þegar rúta bakkaði á 
bílaleigubíl. Engin slys urðu á fólki.

LÖGREGLUFRÉTTIR

SAMGÖNGUMÁL Vegagerðin fór í 
lok síðustu viku fram á eignar-
nám á þeim jörðum við Dettifoss-
veg sem ekki náðust samningar 
við landeigendur um. Fram-
kvæmdir við Dettifossveg 
töfðust vegna þeirra samnings-
umleitana.

Nokkrir landeigendur, Skipu-
lagsstofnun og Umhverfisstofnun 
lögðust gegn útfærslu nýs 
Dettifossvegar. „Ég er verulega 
ósáttur við eignarnámið. Ég mun 
fara fram á hækkaðar bætur 
vegna útivistarverðmæta þessa 
lands,“ segir Jón Illugason, einn 
landeigenda sem ekki náðust 
samningar við. - vsp

Framkvæmdir Dettifossvegar:

Farið fram á 
eignarnám



Vnr. 89540110-210

Gluggamálning
PINOTEX gluggamálning,

ljósir litir, sérhönnuð á glugga  1 l.

2.134
Fullt verð:  3.556

afsláttur

afsláttur
Vnr. 0113849

Parket
Woodline Eik rustic hvít-

mattlakkað, 14x190x1820 mm.

Smellt parket.

3.490
Fullt verð:  4.032

SMÁRAFTÆKI: 20%-50% AF VÖLDUM VÖRUM 

FATNAÐUR: 25%-50% AF VÖLDUM VÖRUM

HREINLÆTISTÆKI: 20%-50% AF ÖLLUM VÖRUM

VERKFÆRI: 20%-50% AF VÖLDUM VÖRUM

MÁLNING: 20%-50% AF VÖLDUM VÖRUM

BÚSÁHÖLD: 30%-50% AF ÖLLUM VÖRUM

BLÖNDUNARTÆKI: 30%-50% AF ÖLLUM VÖRUM

FLÍSAR: 30%-50% AF ÖLLUM  VÖRUM

LJÓS: 30%-50% AF ÖLLUM VÖRUM

MOTTUR: 30% AF ÖLLUM VÖRUM

TEPPI: 30% AF ÖLLUM VÖRUM

GARDÍNUR: 40% AF ÖLLUM VÖRUM

EINNIG ER                                   Í FJÖLMÖRGUM VÖRUFLOKKUM:ÚTSALA

AF VERDENSFARVER
MÁLNINGU

FLÍSAR

AFSLÁTTUR AF 
ÖLLUM FLÍSUM    

ALLT Á AÐ SELJAST!

L JÓS

AA

AFSLÁTTUR AF 
ÖLLUM LJÓSUM
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1 Hver syngur í óperu hér á 
landi í fyrsta sinn í fjórtán ár í 
haust?

2 Hvað heitir fyrrverandi 
forsætisráðherra Taílands, sem 
handtökuskipun var gefin út á 
á mánudag?

3 Hvernig fór leikur ÍA og 
Keflavíkur í Landsbankadeild-
inni á mánudagskvöld?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

UTANRÍKISMÁL Davíð Oddsson ofmat 
samningsstöðu íslenskra stjórn-
valda gagnvart Bandaríkjunum í 
aðdraganda þess að herstöðinni í 
Keflavík var lokað. Það sama átti 
við um fleiri háttsetta embættis-
menn og ritstjóra Morgun blaðsins. 
Illa var haldið á samningaviðræð-
um við bandaríska embættismenn 
sem Albert Jónsson, sendiherra 
Íslands í Bandaríkjunum, leiddi. 
Íslensk stjórnvöld höfðu samþykkt 
ósk breskra stjórnvalda um að 
styðja árásina á Írak áður en 
Bandaríkjamenn birtu lista „hinna 
viljugu þjóða“ árið 2003, þvert á 
það sem Davíð og Halldór Ásgríms-
son hafa fullyrt til þessa.

Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í grein Vals Ingimundar sonar, 
prófessors í sagnfræði við Háskóla 
Íslands, í nýrri bók; Uppbrot hug-
myndakerfis. Í bókinni greinir 
hann samskipti Íslands og Banda-
ríkjanna frá endalokum kalda 
stríðsins. Valur telur að samnings-
staða Íslands gagnvart Bandaríkj-
unum hafi í raun ekki verið nein 
þrátt fyrir þá tiltrú forsætis- og 
utanríkisráðherra að hótun um 
uppsögn varnarsamnings þjóðanna 
væru jafn beitt vopn og hún hafði 
verið um áratugaskeið. Þátt Davíðs 
Oddssonar telur hann þar veiga-
mestan en aðrir ráðamenn og rit-
stjóri Morgun blaðsins voru undir 
sömu sök seldir. 

Á lokastigum samningavið-
ræðna um brottför hersins telur 
Valur jafnframt að það hafi verið 
mistök að slíta ekki viðræðum 
eftir að þær virtust vera komnar í 
strand. 

„Trúverðugleiki íslenskrar 
utanríkisstefnu beið hnekki þegar 
ekki var staðið við margítrekaðar 
hótanir um uppsögn varnar-

samningsins,“ er jafnframt niður-
staða Vals. Valur setur deilur 
stjórnvalda landanna um brott-
hvarf hersins í samhengi við 
aðdraganda Íraksstríðsins. Fram 
kemur að íslensk stjórnvöld lýstu 
yfir stuðningi við innrásina eftir 
að ljóst var að heraflinn yrði kall-
aður héðan, en Davíð og Halldór 
hafi talið að slíkur stuðningur 
myndi liðka fyrir í samningum um 
að þyrlur, her þotur og sá mannafli 
sem þjónustaði þær yrðu hér um 
kyrrt. Fljótlega var þó ljóst að 
stuðningur Íslands við innrásina 
skipti þar engu máli. 

Athygli vekur í grein Vals að 
stuðningur við árásina var stað-
festur þegar ósk breskra stjórn-
valda þar um barst, degi fyrr en 
fyrrverandi forsætis- og utanríkis-
ráðherrar hafa haldið fram að slík 
bón hafi borist frá Bandaríkja-
mönnum. 

Halldór Ásgrímsson sagðist í 
viðtali við Fréttablaðið enga vitn-
eskju hafa um samskipti við Breta 
vegna málsins. Þegar leitað var 
viðbragða Davíðs Oddssonar feng-
ust þau skilaboð að hann hygðist 
ekkert tjá sig um grein Vals.

 svavar@frettabladid.is

Stjórnvöld ofmátu stöðu til 
samninga í varnarmálum
Stjórnvöld ofmátu stöðu Íslands í deilum vegna brotthvarfs Bandaríkjahers. Stuðningur við Íraksstríðið kom 
fram fyrr en Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson hafa haldið fram. Halldór neitar. Davíð tjáir sig ekki.

LYKILMENN Þáverandi framkvæmdastjóri NATO, George Robertson lávarður, heimsótti Ísland þegar deila Bandaríkjanna og 
Íslands um brotthvarf hersins var í algleymingi árið 2003. Hann gegndi lykilhlutverki í samskiptum við æðstu ráðamenn Banda-
ríkjanna sem hafði mikið að segja um framvinduna. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÖK

Það eru ekki bara svik og prettir sem 
birtast þeim sem fylgjast með. Það má 
spara tugi þúsunda á ári ef neytendur 
taka sér örfáar sekúndur til þess að 
fylgjast með verðlagi. 

Okkur barst þetta bréf frá Hannesi: 
Hæ Neytendavakt. Ég var í Elkó 
Lindum yfir opnunarhelgina þar og sá 

venjulega Stanley gluggasköfu 
sem var auglýst sem „keramík-
skafa“, verðið var ríflega 1.200 krónur og 
mér fannst það frekar dýrt. Ég fór síðan í 
Krónuna sem er við hliðina og þar sá ég 

sömu sköfu á 140 krónur. Ég keypti 
sköfuna í Krónunni að sjálfsögðu. Um 

daginn fór ég aftur í sömu verslanir og 
þá var sama verð á þessu. Sem sagt 
tæplega tíu sinnum dýrara í Elkó. 
Skafan var reyndar seld undir öðru 
nafni, en þetta var sama varan. 

Af því að Hannes nennti að fylgjast 
með því hve mikið varan sem hann 

vantaði kostar sparaði hann sér heilar 
1.160 krónur í innkaupum á einni vöru. 

Af augljósum ástæðum kaupir 
venjulegt fólk sér ekki keramíksköfur á hverjum 
degi. Aðrar vörur eru líka á mjög ólíku verði. Sem 
dæmi má nefna mat og drykk, fatnað, raftæki eða 
leikföng.

Flott hjá þér, Hannes!

Þegar fylgst er með verði má spara sér margar krónur:

Vökulum augum ber að hrósa

ÞÚSUNDKALL OG MEIRA TIL 
Hannes sparaði auðveldlega 
með því að vera vakandi.

Sendið umboðsmanni neytenda ábendingar eða sparnaðarráð á neytendur@frettabladid.is

HELGA ÞÓREY neytendur@frettabladid.is

VALUR INGIMUNDARSON Ný grein sagn-
fræðiprófessorsins gerir upp samskipti 
Íslands og Bandaríkjanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÉLAGSMÁL Tímabært er fyrir alls-
herjar nefnd Alþingis að skoða að 
nýju hvort taka skuli upp svokall-
aða austurríska leið í heimilis-
ofbeldis málum á Íslandi. Þetta 
segir Birgir Ármannsson, for-
maður nefndarinnar.

Austurríska leiðin byggir á 
þeirri meginreglu að ofbeldis-
menn séu fjarlægðir af heimilum 
í stað þolendanna.

„Ég tel alveg tímabært að taka 
nýja umferð í þessu máli án þess 
að menn geti gefið sér niðurstöð-
una fyrir fram,“ segir Birgir. 
„Maður getur vel séð fyrir sér 
tilfelli þar sem þessi leið á við, 
en um leið þarf að hafa í huga að 
það er viðurhlutamikil ráðstöfun 
að fjarlægja mann af eigin 
heimili og meina honum að koma 
þangað.“ 

 - sh

Formaður allsherjarnefndar:

Ræða þarf aust-
urrísku leiðina

FÓLK Shiro Itoh, rúmlega sjötugur 
glerbúðareigandi frá Japan, hefur 
ákveðið að gefa íslenskum 
börnum gjöf. Um er að ræða 
svokallaðan koinobori, fimm 
metra langt flagg sem er í laginu 
eins og karfi. Slík flögg eru notuð 
til að fagna sérstökum barnadegi, 
sem haldinn er hátíðlegur 5. maí 
ár hvert í Japan.

Samkvæmt Tomoko Daimaru, 
starfsmanni sendiráðs Japans á 
Íslandi, er Itoh Íslandsvinur sem 
hefur heimsótt landið tvisvar 
sinnum. Hann færði dýragarðin-
um í Berlín svipað flagg að gjöf 
fyrir nokkrum árum.

Flaggið verður dregið að húni 
við selalaugina í Húsdýragarðin-
um 20. ágúst næstkomandi. - kg

Gjafmildur Japani:

Íslenskir krakk-
ar fá koinobori

KOINOBORI Flaggið verður dregið að 
húni í Húsdýragarðinum hinn 20. ágúst.

JARÐSKJÁLFTI „Þetta eru náttúru-
hamfarir og hvort sem það eru 
jarðskjálftar eða snjóflóð þá er 
ríkisstjórnin á þeirri skoðun að 

það eigi enginn 
að sitja eftir í 
alvarlegum 
erfið leikum út 
af náttúruham-
förum,“ segir 
Björgvin G. 
Sigurðsson við-
skiptaráðherra.

 Alls hafa 55 
erindi borist 
þjónustumið-

stöð vegna Suðurlandsskjálfta þar 
sem fólk óskar stuðnings vegna 
ótryggðra tjóna af völdum skjálft-
anna. Í Fréttablaðinu í gær sagði 
Ólafur Örn Haraldsson, verkefna-
stjóri þjónustumiðstöðvarinnar, 
að hvert og eitt erindi yrði metið, 

án fyrir fram loforða um niður-
stöður.

„Við munum, með sanngjörnum 
hætti, koma til móts við þau tilfelli 
sem lenda fyrir utan viðlagatrygg-
ingafyrirkomulagið,“ segir Björg-
vin. Því til undirstrikunar hafi 
ríkis stjórnin með bráðabirgðalög-
um breytt viðmiðunarmörkum við-
laga tryggingar vegna innbústjóna 
úr 80 þúsund krónum í 20 þúsund.

Björgvin segir tryggingar bæta 
flest tjón vegna skjálftanna en 
hins vegar snúist þetta um bætur 
vegna jaðartilfella. Sem dæmi 
þekki hann til tilfellis þar sem eig-
andi húss fái greiddar bætur í 
samræmi við brunabótamat húss-
ins sem dæmt hefur verið ónýtt. 
Kostnaður við að rífa húsið og 
farga því sé umtalsverður auk 
þess sem eigandinn þurfi að koma 
sér upp nýju heimili.

„Jaðartilvik eru sem betur fer 
ekki mörg en þau geta verið mjög 
alvarleg og þá á samfélagið að 
koma til móts við þá einstaklinga 
eins og frekast er kostur.“

  - ovd

Viðskiptaráðherra segir að ótryggð tjón vegna Suðurlandsskjálftanna verði bætt:

Jaðartilfellin verða líka bætt

ÓNÝTT HÚS Til stendur að rífa vel á 
þriðja tug húsa sem skemmdust í 
skjálftunum 29. maí.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON

KÍNA, AP Hnífamenn drápu þrjá 
verði við varðstöð í Xinjiang-
héraði í Vestur-Kína í gær. Alls 31 
hefur látist í ofbeldisöldu í 
héraðinu síðustu daga.

Innfæddir íbúar Xinjiang-
héraðs kallast Vígúar og eru 
flestir múslimar. Þeir halda því 
fram að kínversk stjórnvöld 
mismuni þeim og margir þeirra 
vilja sjálfstæði frá Kína. Svo 
virðist sem vígúískir vígamenn 
vilji nýta þá athygli sem Kína 
hlýtur vegna Ólympíuleikanna til 
að vekja athygli á sjálfstæðisbar-
áttu sinni.  - gh

Þrír drepnir í hnífstunguárás:

Ofbeldisalda í 
Vestur-Kína

VARÐSTÖÐ Í XINJIANG-HÉRAÐI Öryggis-
gæsla hefur verið hert í héraðinu 
síðustu daga. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hættulegar stígamerkingar
Pálmi Freyr Randversson, sérfræð-
ingur í samgöngumálum Reykjavíkur, 
segir að það geti hafa dregið úr 
öryggi að aðgreina umferð gangandi 
og hjólandi vegfarenda með málaðri 
línu á völdum stígum borgarinnar. 
Þess vegna verði hætt að merkja þá. 
Þetta kom fram í máli Pálma er hann 
heimsótti umhverfisráð Kópavogs 
sem nú íhugar slíkar merkingar.

REYKJAVÍK

IÐNAÐUR Iðnaðarráðuneytið 
stendur fyrir ráðstefnu um 
olíumál, Iceland Exploration 
Conference 2008, dagana 4. til 5. 
september næstkomandi og er 
það fyrsta ráðstefnan af þessu 
tagi hérlendis. Ráðstefnan verður 
haldin á Hilton Nordica Hotel í 
Reykjavík. 

Össur Skarphéðinsson iðnaðar-
ráðherra mun ávarpa ráðstefnuna 
og síðan flytja erindi danskir, 
norskir, færeyskir og íslenskir 
sérfræðingar. 

Sérstaklega verður fjallað um 
mögulega nýtingu á Jan Mayen-
svæðinu.

 - ghs

Iðnaðarráðuneytið:

Ráðstefna um 
olíumál

VEISTU SVARIÐ?



Bíttu í rófuna 
Ef bitinn er þungur er rófan góð 
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Er nær hvergi jafn vinsælt með
mat eða sem snarl en á Íslandi 

Verður fersk á ný ef hún er látin
liggja í ísvatni í nokkrar mínútur

Inniheldur ekki
kólistról eða fitu

Er bragðbest þegar hún virkar
of þung fyrir sína stærð

Geymist fersk í allt að þrjá mánuði
í kæli við rétt skilyrði

Kaloríulítil og góð
uppspretta trefja 

inniheldur mikið
af C vítamíni 

Var notuð í stað graskera á hrekkjuvöku
í Evrópu á árum áður því þau voru ekki fáanleg  
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DAGAR
Kántrý
DAGAR
Kántrý

SKAGASTRÖND 14.-17. ÁGÚST
Brúðubíllinn
Spákonutjald
Gospelmessa
Dorgveiðikeppni
Sigga Beinteins og félagar
Buskarar spila á götuhornum
Barna- og fjöskylduskemmtun
Hljómsveitin Janus í Kántrýbæ
Kaf�hlaðborð í Café Bjarmanesi
KK, Leo Gillespie og buskararnir
Ingó og veðurguðirnir í Kántrýbæ
Þórdísarganga með leiðsögn á Spákonufell
Uppistand Sigríðar Klingenberg 
í Café Bjarmanesi
Listsýningar í Nes-listamiðstöð 
og gamla frystihúsinu

Við skjótum 
úr fallbyssu

Ókeypis 
tjaldsvæði

Listin
að lifa 
er að 
njóta

Sjá DAGSKRÁ: www.skagastrond.is

NAMMI NAMM Galapagos-risaskjald-
bakan Max teygir höfuðið út úr skel 
sinni og galopnar ginið til að næla 
sér í bita af svalandi vatnsmelónu 
á heitum degi í dýragarðinum í 
Oklahomaborg.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEILBRIGÐISMÁL Aldrei hafa fleiri 
óskað eftir offitumeðferð á Reykja-
lundi. Fyrstu sjö mánuði ársins hafa 
borist 230 umsóknir samanborið við 
260 í fyrra.

„Eftirspurnin hefur verið mikil á 
þessu ári og var það einnig í fyrra, 
langt umfram það sem við áttum 
von á,“ segir Ludvig Guðmundsson, 
yfirlæknir næringar- og offitu-
sviðs.

Tæplega þrjú hundruð manns 

bíða nú eftir að hefja offitumeðferð 
á Reykjalundi að sögn Ludvigs. Bið-
tími er um tíu mánuðir nú en Ludvig 
segir ljóst að hann muni lengjast á 
þessu ári. Stofnunin annar tæplega 
tvö hundruð sjúklingum í meðferð-
ina á ári.

Reykjalundur tekur einungis á 
móti sjúklingum með mjög aðkall-
andi vandamál að sögn Ludvigs. 
Meðferðin tekur alls um þrjú ár og 
langflestir gangast einnig undir 
magahjáveituaðgerð.

Ludvig segir brýna þörf fyrir 
bætt úrræði fyrir of feita. „Það 
væri skynsamlegt ef fleiri skipu-
legðu meðferð í þessum anda en við 
héldum áfram að sinna þeim sem 
verst eru staddir,“ segir Ludvig. 
„Reykjalundur mun ekki geta annað 
öllum.“ Offitumeðferð er einnig í 
boði á Kristnesspítala í Eyjafirði, í 
Hveragerði og í Neskaupstað.  - ht

Aldrei hafa fleiri óskað eftir offitumeðferð:

Um 300 á biðlista

LUDVIG GUÐMUNDSSON Yfirlæknir á 
Reykjalundi segir brýna þörf á bættum 
úrræðum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SJÁVARÚTVEGUR Mál Ásmundar 
„hins kvótalausa“ Jóhannssonar 
hefur nú náð út fyrir landsteinana. 

Skoska veftíma-
ritið fishupdate.
com skrifaði 
frétt í gær um 
mál Ásmundar 
og kallar hann 
„uppreisnar-
gjarnan sjó-
mann sem 
hunsar íslenska 
kvótakerfið.“

Á vefsíðunni 
er sagt frá því að lögreglan og 
Landhelgisgæslan hafi haft 
afskipti af kvótalausum veiðum 
Ásmundar og hans bíði líklega 
ákæra. Einnig er minnst á að 
Grétar Mar Jónsson alþingis-
maður hafi hjálpað Ásmundi að 
landa aflanum. - vsp

Mál Ásmundar vekur athygli:

Uppreisnar-
gjarn sjómaður

ÁSMUNDUR 
JÓHANNSSON

Dagurinn í gær var eftirminni-
legur. Við Villi ljósmyndari byrj-
uðum á því að ganga um Forboðnu 
borgina. Ótrúlegur staður og 
magnað að sjá hvernig keisarafjöl-
skyldurnar létu fara um sig fyrr á 
öldum.

Í lok þeirrar ferðar settumst við 
aftan á gamalt og brothætt reið-
hjól hjá ungum, fátækum en afar 
brosmildum og ljúfum manni. Sá 
tók okkur í ferðalag um fátækra-
hverfi í næsta nágrenni. Hverfið 

lætur ekki mikið yfir sér utan frá 
en þegar kíkt er á bak við falska 
veggi sem yfirvöld hafa sett upp 
blasir eymdin við.

Pínulítil, hrörleg og skítug hús 
þar sem búið er þétt undir leku 
þaki. Allt upp í sextán fjölskyldur 
á litlum bletti. Stórar fjölskyldur 
sem búa jafnvel í þrjátíu fermetra 

íbúð, ef íbúð skyldi kalla. Því er 
ekki að neita að maður komst við 
að sjá þennan aðbúnað fólksins 
sem er þó afar glaðlegt og brosir 
ávallt sínu blíðasta.

Fyrir utan falska veggi og örlitla 
málningu hér og þar hafa yfirvöld 
einnig komið fyrir almenningssal-
ernum á 200 metra fresti í hverf-
inu svo fólk þurfi ekki að ganga 
örna sinna í íbúðum sínum.

Yfirvöld vilja fólkið í hverfinu 
úr borginni því þar skal byggja ný 
og betri hús. Hafa þau boðið góðan 
pening og ódýrt húsnæði í útjaðri 
borgarinnar í staðinn en þær vistar-
verur eru ívið betri. Unga fólkið 
tekur því tilboði fagnandi en eldra 
fólkið vill sig hvergi hreyfa.

Eymdin falin bak við falska veggi

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
bloggar frá Ólympíu-
leikunum í Peking

SAMFÉLAGSMÁL Byggingu fjögur 
hundruð nýrra hjúkrunarrýma 
verður hraðað eftir áætlun sem 
ríkisstjórnin kynnti í gær og gild-
ir fram til ársins 2012. Gert er ráð 
fyrir að fjölbýlum verði fækkað 
og heilbrigðisþjónusta í heima-
húsum verði efld.

Kostnaður við uppbygginguna 
er áætlaður um sautján milljarðar 
króna. Hann dreifist á milli ríkis, 
sveitarfélaga og sjálfseignar-
stofnana og að hluta til á allt að 
aldarfjórðung þar sem gert er ráð 
fyrir að verulegur hluti uppbygg-
ingarinnar verði fjármagnaður 
með leigugreiðslum. 

Til stendur að endurskoða áætl-
unina í lok næsta árs meðal ann-
ars með það fyrir augum að kanna 
hvort draga megi úr kostnaði, 
meðal annars gert í ljósi þess að 
einnig stendur til að efla heima-
hjúkrun og heimaþjónustu.  

„Þörfin fyrir hjúkrunarrými 
hefur safnast upp yfir langan tíma 
en við förum langleiðina með að 
uppfylla hana með uppbyggingu 
þessara fjögur hundruð rýma,“ 
segir Jóhanna Sigurðardóttir 
félagsmálaráðherra. 

Jóhanna telur fækkun fjölbýla 
ekki síst mikilvæga. „Yfir átta 
hundruð manns eru í brýnni þörf 
að losna úr fjölbýli þar sem allt að 
fimm eru saman í herbergi,“ segir 
Jóhanna. „Við gerum ráð fyrir að 
leysa vanda yfir sjö hundruð 
þeirra.“

Jóhanna segir að samhliða upp-
byggingu þjónustunnar í heima-
húsum sé einnig gert ráð fyrir að 
fjölga rýmum fyrir hvíldarinn-
lagnir, en þau eru í dag 65 talsins 

á landinu öllu. „Þannig veitum við 
öldruðum í heimahúsum færi á 
hjúkrunarrými í stuttan tíma.“

Um stórátak í málefnum aldr-
aðra er að ræða að mati Jóhönnu. 
„Ég fullyrði að þetta er stærsta 
átak sem ráðist hefur verið í 
vegna uppbyggingar fyrir aldr-
aða í langan tíma.“

„Við leggjum upp með að fólk 
geti verið eins lengi heima hjá sér 
og kostur er,“ segir Guðlaugur 
Þór Þórðarson heilbrigðisráð-
herra. „Það verður alltaf þörf 
fyrir hjúkrunarrými en við erum 
að mæta kröfum um fjölbreyttari 
úrræði og meira valfrelsi fyrir 
aldraða.“

Ásmundi Sveinssyni ríkissátta-
semjara hefur verið falið að stýra 
vinnu þar sem leitað verður nýrra 
leiða við að fjármagna uppbygg-
ingu á búsetu- og þjónustuúrræð-
um fyrir eldri borgara.

 helgat@frettabladid.is

Byggingu 400 
hjúkrunar-
rýma hraðað
Ríkisstjórnin hefur kynnt áætlun um byggingu 
fjögur hundruð nýrra hjúkrunarrýma um allt land 
á næstu fjórum árum. Fjölbýlum fækkar verulega. 
Kostnaður er áætlaður um sautján milljarðar króna.

FULLTRÚAR RÍKISSTJÓRNARINNAR Kynntu áætlun um uppbyggingu hjúkrunarheimila 
í gær. Leitast verður við að veita öldruðum þjónustu á því stigi sem best hentar og 
lögð áhersla á heilbrigðisþjónustu í heimahúsum ásamt uppbyggingu dagvistar og 
hvíldarinnlagna.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNTUN Um áttatíu manns 
stunda nú þriggja vikna íslensku-
nám við Háskólasetur Vestfjarða. 
Flestir eru nemendurnir skipti-
nemar sem hyggja á háskólanám 
á Íslandi í vetur og er námskeiðið 
skipulagt í samstarfi við Alþjóða-
skrifstofu háskólastigsins.

Kennslan fer fram á Núpi í 
Dýrafirði og á Ísafirði. Áhersla er 
lögð á að nemendurnir kynnist 
íslenskri tungu og menningu og 
geti bjargað sér í samfélaginu. 
Vettvangsferðir, kórsöngur og 
íslenskar bíómyndir eru meðal 
þess sem notað verður til að 
kenna nemendunum auk fyrir-
lestra.  - ovd

Kennsla á Vestfjörðum:

Áttatíu stunda 
íslenskunám

Reykjavík  110
Kópavogur  122
Seltjarnarnes  30
Garðabær  20
Hafnarfjörður  5
Mosfellsbær  30
Reykjanesbær  25
Borgarbyggð  8
Snæfellsbær  2
Fjarðabyggð  2
Egilsstaðir  12
Höfuðborgarsvæði  34

 Samtals 400

BYGGING NÝRRA 
HJÚKRUNARRÝMA



NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI  :  HLÍÐASMÁRA 9  : KÓPAVOGI  :  SÍMI 544 4500  :  WWW.NTV.IS  

NTV ER NÚ VOTTAÐUR MICROSOFT 
SÉRFRÆÐISKÓLI (CPLS)

INNRITUN FYRIR HAUSTÖNN 2008 STENDUR YFIR!

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

NTV hefur frá stofnun skólans 1996 lagt mikla áherslu á sérhæft nám 
byggt á alþjóðlegum grunni. Nú hefur stórt skref verið stigið á þeim 
vettvangi með  Learning Partner vottun frá Microsoft og samstarfs-
samningum við Quality Training Ltd. & Dive Deeper Technology EventsTM.

Það sést í miklum fjölda nýrra sérfræðinámskeiða nú á haustönn ásamt 
stórri námsstefnu í Smárabíói 9-10. okt. sem betur verður auglýst síðar.

 CCENT - Cisco Certified 
Entry Networking Technician
49 stundir - Verð: 175.000.- (Allt innifalið)
Kvöld og helgarnámskeið hefst: 9. september

 CCNA - Cisco Certified 
Network Associate
49 stundir - Verð: 185.000.- (Allt innifalið)185.000.- (Allt innifalið) (Allt innifalið)
Kvöld og helgarnámskeið hefst 7. október

Cisco Advanced routingCisco Advanced routingAdvanced routing
53 stundir - Verð: 215.000.- (Allt innifalið)
Kvöldámskeið hefst 4. nóvember

Forritun og kerfisfræði
240 stundir - Verð: 309.000 (Allt innifalið)
Kvöld og helgarnámskeið hefst 9. september

Tölvuviðgerðir
72 stundir - Verð: 110.000.- (Allt innifalið) 
Morgunnámskeið byrjar 9. september
Kvöld- og helgarnámskeið 1. september 

Kerfisstjórinn
180 stundir - Verð: 245.000.-  (Allt innifalið)
(Byrjar á tölvuviðgerðum - Sjá að ofan)

MCDST - Microsoft Certified 
Desktop Support Technician
53 stundir - Verð: 208.000.-  (Allt innifalið)
Morgunnámskeið byrjar 8. desember

MCITP
Server Administrator 2008
242 stundir - Verð: 415.000.-  (Allt innifalið)
Kvöldnámskeið byrjar 16. september

MCP XP/Vista netstjórnun
108 stundir - Verð: 139.000.-  (Allt innifalið)
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 29. septemberseptember
Morgunnámskeið byrjar 21. október

MCSA - Microsoft Certified 
Systems Administrator
150 stundir - Verð: 314.000.- (Allt innifalið) 
Helgarnámskeið byrjar 30. ágúst

MCSA 2003 
Microsoft Official Courseware
242 stundir - Verð: 415.000.- (Allt innifalið) 
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 22. september

Implementing Microsoft Office 
SharePoint Server 2007
3 dagar - Verð: 210.000.- (Allt innifalið) 
29. september til 1. október

 SharePoint 2007 for End Users
1 dagur - Verð: 70.000.- (Allt innifalið) 
15. september

 Terminal Server Masterclass
1 dagur - Verð: 70.000.- (Allt innifalið) 
6. október

 Adventures in Virtulazation
1 dagur - Verð: 70.000.- (Allt innifalið) 
7. október

 Updating your Network 
Infrastructure and Activ
Directory Technology Skills 
to Windows Server 2008 
3 dagar - Verð: 210.000.- (Allt innifalið) 
3-5. nóvember

 Troubleshooting and 
optimizing database servers
using Microsoft SQL server 2005
2 dagar - Verð: 140.000.- (Allt innifalið) 
17-18. nóvember

Customization and Configuration
in Microsoft Dynamics CRM 4.0
4 dagar - Verð: 280.000.- (Allt innifalið) 
1-4. desember

Lengra nám

Styttri námskeið

Dive Deeper 08
Tækninámsstefna í Smárabíó 9-10 október 
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
„Það er eiginlega tiltölulega mikil slökun hjá 
mér. Er bara í nokkrum verkefnum sem stend-
ur,“ segir Edda Björgvinsdóttir, leikkona og 
skemmtikraftur, spurð frétta.

„Nú er ég að vinna á bak við 
tjöldin í handritsvinnu hjá Stundinni 
okkar sem sonur minn, Björgvin 
Franz, er að fara að stjórna. Svo 
er ég að skrifa meistararitgerð um 
húmor í stjórnun fyrir meistaranám 
sem ég hef verið að stunda á Bifröst 
sem heitir mennta- og menningar-
stjórnun,“ segir Edda og segist vona 
að hún nái að útskrifast um 
áramótin.

„Í haust mun ég leika í 
mjög fyndnu leikriti um 
ofsalega pirraðar miðaldra 
konur. Ég skil svo sem ekki 

af hverju ég var valin í þetta, ég er svo ung. Þarf 
bara að leika niður fyrir mig,“ segir Edda og hlær.

Spurð um sumarfrí segir Edda að það sé ekki 
til í orðabókinni sem stendur þar sem allur 

tíminn fari í ritgerðarsmíðina.
„Þegar ég er búin með ritgerðina mun 

ég þora að tala um sumarfrí,“ segir Edda 
en það mun hins vegar ekki endast lengi 
því hún er að skipuleggja námskeið.

„Þar sem ég er heilsufíkill í mér er 
ég að undirbúa heilsunámskeið 

sem verður haldið á Sólheim-
um 24. til 28. september. 

Þar geta sykurfíklar 
fengið nokkur ráð um 
hvernig hægt er að 
lifa heilbrigðara lífi 
og hætta að þjást,“ 
segir Edda. 

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?  EDDA BJÖRGVINSDÓTTIR LEIKKONA

Skrifar ritgerð og skipuleggur námskeið
■ Umhleypingar í veðri hér á 
landi eru líklega ástæðan fyrir 
því að moskítóflugur sem finnast 
á Grænlandi þrífast ekki hér. Á 
Grænlandi og Norður-Skandin-
avíu er púpan í dvala undir ís á 
tjörnum yfir veturinn en um leið 
og ísa leysir klekst púpan og flýg-
ur upp sem fluga. Á Íslandi getur 
hins vegar hlýnað skyndilega, ísa 
leyst en síðan kólnað fljótt aftur. 
Við þessi skilyrði myndi púpan 
klekjast út. Flugan þyrfti þá að 
leita að bráð til að sjúga úr blóð, 
hitta maka og verpa eggjunum í 
tjarnir eða votlendi. Umskiptin í 
veðri á Íslandi á veturna eru svo 
hröð að moskítóflugan fær ekki 
svigrúm til þess að ljúka lífsferli 
sínum. 

SKORDÝR
MOSKÍTÓFLUGUR

Kristján Eiríksson er 
nýkominn frá Rotterdam 
þar sem hann sótti 
heims þing alþjóða 
esperantosambandsins. Um 
þrjátíu virkir félagar eru í 
Esperantosambandi Íslands 
og Kristján segir að líklega 
hafi esper anto aldrei verið 
jafnútbreitt mál.

„Með tilkomu netsins hefur lands-
lagið breyst gífurlega. Ég held að 
tungumálið hafi aldrei verið 
útbreiddara,“ segir Kristján Eiríks-
son, formaður Esperantofélagsins 
á Íslandi. „Þá er auðveldara að 
nálgast aðra sem tala málið, meðal 
annars í gegnum Skype,“ segir 
Kristján, sem nýlega kom heim frá 
heimsþingi alþjóðlega esperanto-
sambandsins í Rotterdam.

„Þar var Baldur Ragnarsson sér-
staklega heiðraður fyrir ritstörf 
sín. Baldur er virkasti íslenski rit-
höfundurinn í þýðingum og skrif-
um á esperanto. Hann hefur gefið 

út þrjár frumsamdar ljóðabækur á 
esperanto og meðal annars þýtt 
Njálu, Snorra-Eddu og Sjálfstætt 
fólk yfir á esperanto. Mikið er til 
af bókmenntum á esperanto og 
einnig er mikið til af tónlist á 

tungumálinu. Ég keypti mér nýlega 
bítladisk þar sem frægustu lögin 
eru sungin á esperanto,“ segir 
Kristján.

Esperanto, sem þýðir „sá sem 
vonar,“ er tilbúið tungumál, aðal-

lega úr rómönskum málum en 
einnig úr slavneskum og germ-
önskum málum. Málið var hannað 
af pólska augnlækninum Ludovic 
Lazarus Zamenhof og átti að vera 
eins konar alheimsmál. Tilgangur-
inn var að stuðla að friði og rjúfa 
landamæri milli landa. 

„Málfræðin er mjög auðveld því 
engar undantekningar eru frá regl-
unum,“ segir Kristján en talið er 
að allt að tvöþúsund manns hafi 
málið að móðurmáli. „Ef barn elst 
upp hjá foreldrum sem kynntust í 
gegnum esperanto, þá verður 
málið oft að heimilismáli.“

Á Íslandi eru um þrjátíu félagar 
virkir í esperantosambandinu. 
Tímaritið La Tradukisto er gefið út 
þrisvar á ári af sambandinu og 
haldnir eru fundir mánaðarlega að 
vetri til. „Á fundunum reynum við 
að tala bara esperanto og tölum 
jafnan esperanto ef við förum í 
pontu á fundunum. Félagið er fjár-
magnað með félagsgjöldum og 
bóksölu, sem er við Skólavörðustíg 
6b. Ferðir á þing og slíkt greiðum 
við úr eigin vasa,“ segir Kristján. 

vidirp@frettabladid.is

Útbreiðsla esperanto hefur 
stóraukist eftir tilkomu netsins

KRISTJÁN EIRÍKSSON Hér sést Kristján standa við bækurnar sem til sölu eru við 
Skólavörðustíg 6b. Þær eru allar á esperanto. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Við erum að reyna að fjölga 
glímumönnum erlendis,“ segir 
Lárus Kjartansson, framkvæmda-
stjóri Glímusambands Íslands. 
„Við horfum til allra átta – Amer-
íku, Asíu, Afríku.“

Fimm þjóðir stofnuðu alþjóð-
legt glímusamband í nóvember 
síðastliðnum – Ísland, Danmörk, 
Svíþjóð, Holland og Þýskaland. 
Fyrsta heimsmeistaramót sam-
bandsins í glímu var haldið í Dan-
mörku um helgina. Fimmtíu kepp-
endur frá átta löndum voru skráðir 
til leiks.

„Í framtíðinni gætum við 
kannski talað um áttatíu þjóðir, en 
átta er mjög góð byrjun. Þetta er 
allt á uppleið. Það er ekki langt 
síðan við vorum einir með íslensku 

glímuna,“ segir 
Lárus. „Stefnan 
er að halda 
heimsmeistara-
mótið á hverju 
ári.“

Lárus segir 
langtímamark-
miðið að koma 
glímunni á 
Ólympíuleik-
ana, en það geti 

þó verið ansi langt í það. „Þetta 
tekur gríðarlegan tíma og kostar 
peninga.“ Hann segir starfsemina 
aðallega fjármagnaða af styrktar-
aðilum. „En það væri frábært ef 
íslenska ríkið myndi hjálpa okkur 
að breiða út einu íslensku íþrótt-
ina.“  - gh

Glímusambandið vinnur að útbreiðslu íþróttarinnar:

Vilja hnattvæða 
íslensku glímuna

ÍSLENSKA LANDSLIÐIÐ Í GLÍMU Íslendingar voru sigursælir á heimsmeistaramótinu í 
glímu um helgina.

LÁRUS 
KJARTANSSON

Naumlega bjargað

„Hefði ég komið að lokuðum 
dyrum á Kaffi Kúltúra væri ég 
líklegast ekki á lífi.“

MIGUEL ANGEL SEPULVEDA ROMAN 
VAR STUNGINN Í SÍÐUNA Í MIÐBÆ 
REYKJAVÍKUR.

Fréttablaðið 12. ágúst.

Erlendir kúgarar

„Við megum ekki láta kúga 
okkur svona.“

FRIÐRIK J. ARNGRÍMSSON, FRAM-
KVÆMDASTJÓRI LÍÚ, UM AÐGERÐIR 
UMHVERFISVERNDARSAMTAKA 
GEGN ÍSLENSKUM SJÁVARÚTVEGI.

Morgunblaðið 12. ágúst.

„Mér finnst 
sjálfsagt að 
ríkið taki þátt 
í kostnaði við 
rekstur Strætós, 
alveg eins og 
með vegakerfið 
og annað,“ 
segir Dagný 
Ósk Aradóttir 
laganemi.
Dagný kveðst 
hafa orðið brjál-
uð við lestur frétta um að skerða 
eigi þjónustu Strætó. „Ég nota 
strætó mjög mikið en mun hætta 
því ef það fer að taka óratíma að 
komast á milli staða,“ segir Dagný.
Ef hægt væri að leysa vanda 
Strætós að einhverju leyti með 
aðkomu ríkisins telur Dagný það 
góða hugmynd. „Verkefni um að 
veita skólafólki ókeypis í strætó 
gekk mjög vel, eins og fram hefur 
komið,“ segir Dagný. „Ég tel að það 
eigi að vera mögulegt að halda 
gjaldtöku í lágmarki en samt veita 
góða þjónustu.“

SJÓNARHÓLL
REKSTUR STRÆTÓS

Sjálfsagt að 
ríkið komi að

DAGNÝ ÓSK 
ARADÓTTIR
Laganemi





Gríptu gæsina í dag
og gerðu (g)eggjað góð kaup

Eigum nokkur
 gullegg

Bílstjórar athugið!

1.566.000 2.475.000

6 stk. 4 stk.á sértilboði á sértilboði

100% FJÁRMÖGNUN

50% ERLENT / 50% ÍSLENSKT LÁN

Hyundai i10
5 dyra, bensín og beinskiptur.

Renault Megane II
5 dyra, bensín og beinskiptur.

Tilboðsverð á mánuði.
M.v. 70% fjármögnun*

Tilboðsverð á mánuði.
M.v. 70% fjármögnun*18.200 28.764

Ertu með gull í greipum?
Við bjóðum þér uppítökutryggingu að upphæð 200.000 kr. Það þýðir að bíllinn þinn, sama hversu gamall 
og reittur hann er, verður aldrei minna en 200.000 kr. virði (þarf að vera gangfær og skoðaður ´08). Láttu 
sérfræðinga okkar meta bílinn og keyrðu burt á nýjum bíl með eina lága greiðslu á mánuði.



B&L I Með bílinn handa þér
Grjótháls 1 I 110 Reykjavík I S 575 1200 I www.bl.is I bl@bl.is

Gríptu gæsina í dag og fáðu þér nýjan Hyundai eða Renault á kostakjörum. 
HYUNDAI eru hagkvæmir og sparneytnir bílar með lága bilanatíðni. Æ fleiri minnast á hversu snotrir þeir eru orðnir og 
skemmtilegir í akstri. Hyundai kemur ávallt vel út, þegar borin eru saman gæði og verð. RENAULT er traustur og skynsam-
legur kostur í kreppunni. Hann eyðir litlu og endist vel. Öruggari bíl er ekki hægt að hugsa sér. Þetta er besta verð sem sést 
hefur lengi á þessum fallegu bílum.

Við köllum þennan takmarkaða fjölda lagerbíla, gulleggin okkar. Þetta eru nokkur vel búin eintök sem við bjóðum nú á mun 
lægra verði en áður. Nýttu tækifærið og færðu þig yfir á ódýran og hagkvæman bíl. Komdu við á Grjóthálsi í dag og farðu í 
reynsluakstur. Þú tapar engu á því.

Takmarkaður fjöldi - þetta verð hefur ekki sést síðan í vetur
í fórum okkar

4.190.000 2.565.000

13 stk. 5 stk.á sértilboði á sértilboði

Hyundai Santa Fe
5 dyra, bensín og sjálfskiptur.

Renault Megane
Sport Tourer
5 dyra, bensín og beinskiptur.

Tilboðsverð á mánuði.
M.v. 70% fjármögnun*

Tilboðsverð á mánuði.
M.v. 70% fjármögnun*48.695 29.809
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

UMRÆÐAN 
Böðvar Böðvarsson skrifar um tillögur 
að Listaháskóla. 

Af þeim tillögum sem komu fram í 
samkeppni um verkið Listaháskóli í 

Reykjavík hefur umræðan snúist mest um 
þá tillögu sem dómnefndinni leist best á. 
Aðrar tillögur voru þó nær því að falla að 
því byggingamagni sem hentar á staðnum. 
Svo sem tillaga númer 14, ef fórna á 
húsunum númer 43 og 45.

Ég hef ekki heyrt annað en að höfundur hafi 
unnið sitt verk af fagmennsku. En þessi gífurlegi 
byggingarmassi á ekki stærri reit verður að teljast 
helmingi of mikið á svo rólegum stað. Í það 
minnsta að mati þeirra sem alist hafa upp í 
hverfinu. Hvað viðkemur stærð eða því rými sem 
þarf í 200 þúsund manna byggð hlýtur það að vera 
umdeilt eða misjafnar skoðanir þar um. Það getur 
því ekki talist óeðlilegt að sá aðili sem situr í stól 
borgarstjóra gefi sér tíma til að leyfa borgarbúum 
að átta sig á því hvað er að gerast. Undirritaður, 
sem hefur haft þessa götumynd fyrir augunum í 
hálfa öld, hefur ekki heyrt menn kvarta undan því 
sem við blasir hvern dag. Allavega sé ég ekki að 
það gangi upp í varðveislu húsa á svo viðkvæmu 

svæði. Það er eins gott að nýja götumyndin 
verði ekki réttlætt með klisjunni um „barn 
síns tíma“.

Auðvitað hafa teiknarar eytt tíma í þetta 
verk, en strokleðrið er ódýrara en loft-
pressan. Eftir umsögn dómnefndar er 
þarna hæft fólk sem fer létt með að laga 
sig að öðrum og betri leiðum. Höfum við 
ekki horft upp á að hús hafi verið teiknuð 
tvisvar eða þrisvar sinnum þar til komist 
er að farsælli niðurstöðu? Eða hvað liggur 
svona mikið á? Eru þetta síðustu árin sem 

Reykjavíkurborg heldur sínum lóðaréttindum? 
Þarf að loka öllum reitum þar sem sólin fær að 
skína – er ekki í lagi að börnin sem prýða leikskól-
ana í dag fái tækifæri til að hafa eitthvað með 
borgina að gera í framtíðinni? Svo ekki sé talað um 
þá ókomnu sem enginn sér. Auðvitað er eðlilegt að 
framkvæmdir gangi hratt fyrir sig eftir að þær 
eru komnar í startholurnar en við eigum nóg af 
stórum mistökum, sem hafa orðið vegna fljótfærni, 
þótt við gefum ekki skipulagsfræðingi fleiri 
tækifæri sem falla að ummælum hans: þar sem 
hann taldi Reykjavík með ljótustu borgum í 
Evrópu, eða í heimi, ásamt Prag. Ekki náum við 
saman þar.

Höfundur er húsasmíðameistari í Reykjavík.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Þegar þessar línur eru ritaðar er 
sennilega fullsnemmt að spá 

um það hver verði talinn helsti 
menningarviðburður sumarsins í 
Frakklandi, en eitt hefur þó séð 
dagsins ljós sem reynist vafalaust 
skæður keppandi um þennan 
eftirsóknarverða titil, og það er 
nýr geisladiskur hinnar vinsælu 
vísnasöngkonu Cörlu Bruni. Þótt 
þessi fjölmiðlastjarna væri fræg 
fyrir hitt og þetta, m.a. fyrir það 
að vera fyrirsæta á toppinum með 
öllu sem því fylgdi, svo og ekki 
síst fyrir að vera fyrirmyndin að 
persónu (og reyndar hinni verstu 
norn) í umtalaðri skáldsögu, vakti 
hún einkum athygli árið 2002 
þegar hún sendi frá sér sinn fyrsta 
geisladisk, sem hét „Einhver sagði 
mér“ og mun hafa selst óhemju 
vel. Titillagið flutti hún jafnframt 
á netinu og var þar endurtekið æ 
ofan í æ viðlagið: „Einhver sagði 
mér það, hann elskar mig enn.“ 
Þar gátu menn heyrt og séð að hún 
hefur ákaflega litla rödd, en er 
eigi að síður lagviss, hún hvíslaði 
lag og texta á mjög „intímískan“ 
hátt ef svo má segja og sló 
gítargrip undir.

Næsti geisladiskurinn, þar 
sem hún söng ensk ljóð undir 
sínum eigin lögum, vakti ekki 
eins mikla athygli, en í þessum 
þriðja geisladisk sínum snýr hún 
aftur til upprunans og er það 
talið lofa góðu. Hann ber heitið 
„Eins og ekkert hafi gerst“, og 
er öllum ljóst að þessi orð víkja 
að því að í millitíðinni er Carla 
Bruni orðin spúsa Nikulásar 
Sarkozys Frakklandsforseta; um 
leið og búið var að taka til eftir 
brúðkaupsveisluna lét hann setja 
upp upptökuherbergi í forseta-
höllinni og þar var geisladiskur-
inn síðan tekinn upp.

Nú er það vitanlega mjög 
algengt að ungar konur á öllum 
aldri rauli ástarsöngva og spili 

undir þeim vinnukonugripin á 
gítar, með fáeinum viðbótum 
kannske sóttum utar í fimmunda-
hringinn, en þegar söngkonan er 
jafnframt forsetafrú landsins 
verður atburðurinn stærri. 
Fréttamenn hafa nú skilið heiti 
geisladisksins sem vinsamlega 
ábendingu til hlustenda og 
gagnrýnenda um að gleyma því, 
en býsna hætt er við því að slíkt 
takist mismunandi vel.

Þetta reyndi gagnrýnandi 
blaðsins „Le Monde“ þó að gera, 
hann tók að sér það hlutverk „að 
leika strút“, eins og það var 
orðað, og fannst honum geisla-
diskurinn svona upp og niður. 
Bestu dómana fengu eldri lög 
sem Carla Bruni tók þar upp, t.d. 
bandaríska lagið „You Belong to 
Me“ frá 1952, sem hún syngur 
óneitanlega nokkuð fallega í 
sínum stíl. Hann hælir einnig lagi 
hennar við texta eftir rithöfund-
inn Ullabjakk sem Íslendingum 
er kunnur af blautlegum svart-
sýnissögum sínum. En honum 
líkaði miður vel við lög og texta 
Cörlu Bruni í franskri vísna-
söngshefð og taldi að sá stíll 
hentaði henni ekki vel. 

En meðan geisladiskurinn var í 
undirbúningi, hermdu blaðafregn-
ir að forsetinn treysti því ekki að 
hlustendur yrðu eins hlutlausir og 
gagnrýnandi „Le Monde“ reyndist 
vera. Jafnvel var sagt að hann 
hefði komið á fót „kreppunefnd“ í 

forsetahöllinni til að fylgjast 
grannt með og koma í veg fyrir 
allt sem illar tungur kynnu að 
mistúlka. Og það kom í hlut 
þessarar nefndar, eins og blöð 
skýrðu frá áður en geisladiskur-
inn sjálfur birtist, að velta 
vöngum yfir hugljúfum ástaróð 
eftir Cörlu Bruni sem nefndist 
„Dópið mitt“ og byrjar á þessa 
leið (þess verður að geta að á 
frummálinu yrkir rímið nokkurn 
hluta af textanum og er merking-
in stundum sveigð undir það, en 
slíkt fer forgörðum í þýðingu):

„Þú ert dópið mitt,
eiturlyfið mitt, mín æðsta nautn, 
þú blómstrar í mestu sætindum 

sálar minnar.
Þú ert dópið mitt, 
þú ert mín sort af unaðssemdum 

á dagskrá,
ég anda þér að mér, ég anda þér 
frá mér og ég fell í yfirlið,
ég bíð eftir þér eins og maður 

bíður eftir manna.
Þú ert dópið mitt,
ég elska þín augu, þitt hár, 

þinn ilm,
komdu hingað svo ég geti 
bragðað á þér, teygað í mig 

ilminn,
þú ert mín fagra ást, mitt 

öfugritunarorð.
Þú ert dópið mitt,
banvænni en heróín frá 

Afganistan,
hættulegri en hvíta duftið frá 

Kólumbíu,
þú ert mín lausn, mitt blíða 

vandamál.“

Þetta mun nefndin hafa lagt 
blessun sína á, því ekki ber á öðru 
en að lagið og textinn séu á 
geisladisknum. En sendiráð 
Kólumbíu í París mótmælti hins 
vegar hástöfum. Þótt maður skapi 
menningarviðburð er sem sé ekki 
hægt að þóknast öllum.

„Þú ert dópið mitt“

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Menning

BÖÐVAR 
BÖÐVARSSON

Listaháskóli við Laugaveg

Ekki aðdáandi sönghópa?
Álitsgjafar keppast nú við að eggja 
Óskar Bergsson til að ganga milli 
bols og höfuðs á núverandi borgar-
stjórnarmeirihluta og stofna til nýs 
samstarfs við sjálfstæðismenn, 
sem hljóti að vera orðnir þreyttir á 
að reyna að eiga við ólíkindatólið í 
borgarstjórastólnum og langeygir eftir 
raunverulegum völdum. Þegar Ólafur 
hljóp frá borði hundrað daga meiri-
hlutans mátti heyra stóryrtar 
yfirlýsingar úr ranni liðs-
manna Tjarnarkvartettsins 
þess efnis að fjórmenning-
arnir, oddvitar minnihlutans 
auk Margrétar Sverrisdóttur, 
myndu standa saman í 
gegnum súrt og sætt. 
Enginn styngi af eins 

og Ólafur hefði gert. Þann örlagaríka 
dag var Björn Ingi Hrafnsson hins 
vegar enn höfuð Framsóknar í borg-
inni og því væri forvitnilegt að vita 
hvort Óskar er jafn dyggur stuðnings-
maður kvartettsins og Björn Ingi var.

Kalt á toppnum
Ákveði Óskar að ýta Ólafi til hliðar og 
komast þannig til valda hefur hann 
risið ansi hátt – og töluvert hærra 
en ætla mátti fyrir hálfu þriðja ári. 
Óskar hafnaði nefnilega í þriðja sæti 
í prófkjöri Framsóknarflokksins fyrir 
kosningar, á eftir Birni Inga og Önnu 
Kristinsdóttur. Forlögin hafa hins 
vegar hagað málum þannig að nú 

situr Óskar einn á toppnum og 
gæti viljað klífa þann næsta. 

Þar getur hins vegar verið 

ansi kalt, eins og dæmin sanna, og 
óvíst hvort Óskar er nægilega vel 
búinn.

Tímaþjófar ríkis og sveitar 

Haft er eftir Kristjáni L. Möller sam-
gönguráðherra á Eyjunni að skipulags-
vinna hjá sveitarfélögum á Suðurlandi 
hafi tafið fyrir tvöföldun vegarkaflans á 
milli Hveragerðis og Selfoss. Þá skilur 
hann eflaust hvernig Húsvíkingum er 
innanbrjósts en þeir vilja meina að 
einhver sem er honum 
nærri í pólitíkinni sé 
að tefja fyrir þeim 
með fyrirhugað álver 
á Bakka.

stigur@frettabladid.is/

jse@frettabladid.is U
ndanfarna mánuði hefur Geir Haarde forsætis-
ráðherra mátt sitja undir því af sívaxandi þunga að 
búa ekki yfir nægum leiðtogahæfileikum. Hafa þær 
raddir komið úr öllum hornum, líka innan úr hans 
eigin flokki. 

Þetta er alvarleg gagnrýni. Stjórnendur sem skortir leiðtoga-
hæfileika verða sjaldnast langlífir í starfi. Og örugglega ekki 
þegar þeir eiga að vera í forystu fyrir heila þjóð. 

Þeir sem hafa gripið til varnar fyrir forsætisráðherra benda 
á að hann gjaldi fyrir alþjóðlega niðursveiflu vegna hækkandi 
vöruverðs og hremminga á helstu fjármálamörkuðum heimsins. 
Hvorutveggja hitti þjóðina illa fyrir, en hann fái eðli málsins 
samkvæmt ekki ráðið við. 

Þetta er hárrétt. Hitt er annað mál að gjarnan kemur ekki í 
ljós hvort menn séu gæddir alvöru forystuhæfileikum fyrr en 
þeir lenda í mótvindi. Þá má greina sauðina frá höfrunum. Og 
viðbrögð forsætisráðherra við kúvendingu í efnahagsmálum 
landsins hafa ekki verið sannfærandi. 

Vissulega er hægt að hafa misjafnar skoðanir á ásökunum um 
meint aðgerðarleysi ríkisstjórnar Geirs. Það er til dæmis fylli-
lega í anda stefnu Sjálfstæðisflokksins að gefa hagkerfinu kost 
á að leita jafnvægis án inngrips ríkisvaldsins. 

Óumdeildara er að það hefur ekki verið mikill foringjabragur 
á forsætisráðherra í viðtölum við fjölmiðla undanfarna mánuði. 
Geir hefur hreint ekki glansað í samræðum við fólkið í landinu. 
Það er fáum gefið að geta horft í augun á þjóð sinni og stappað í 
hana stálinu. Þegar Davíð Oddsson var upp á sitt besta var hann 
þeim hæfileika ríkulega búinn. Sama má segja um Steingrím 
Hermannsson. Geir virðist einfaldlega ekki vera gefin þessi 
kúnst.

Greinilegt óþol er tekið að myndast innan Sjálfstæðisflokksins 
yfir ástandinu. Ekki bætir úr skák að Geir missti af tækifærinu 
til að ná fram kynslóðaskiptum í forystusveit flokksins í kjölfar 
kosninganna í fyrra. Þar vann Sjálfstæðiflokkurinn glæsilegan 
sigur undir forystu Geirs og hann hafði í hendi sér að fela mönn-
um á borð við Bjarna Benediktsson og Illuga Gunnarsson stór 
hlutverk. Það gerði hann ekki. Guðlaugur Þór Þórðarson endaði 
hins vegar í heilbrigðisráðuneytinu, en hann, Bjarni og Illugi 
hafa allir verið nefndir sem líklegir forystumenn til framtíðar 
fyrir Sjálfstæðisflokkinn. 

Ráðstafanir Geirs hafa tryggt að þeir eru ekki í stöðu til að 
sýna hvað í þá er spunnið. Hingað til hefur heilbrigðisráðuneytið 
verið nánast örugg ávísun á megnar óvinsældir, enda hafa sjálf-
stæðismenn glaðir falið öðrum flokkum það ráðuneyti í ríkis-
stjórnarsamstarfi, þar til Guðlaugur tók það að sér.

Andstæðingar Sjálfstæðisflokksins gráta örugglega ekki 
óróleikann þar innan borðs. Forystukreppa í flokknum er hins 
vegar háskaleg fyrir þjóðina vegna fyrirferðar hans í stjórn-
málalífi landsins. Hræðslan við að taka Evrópuumræðuna föst-
um tökum er ein birtingarmynd skaðans á landsvísu. Önnur 
er dæmalaus staða í stjórn Reykjavíkur. Þar brást Geir fyrst 
leiðtogaskyldum sínum síðastliðið haust þegar borgarstjórnar-
flokkur hans logaði stafnanna á milli út af REI-málinu og aftur 
þegar hann blessaði feigðarför Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar og 
Kjartans Magnússonar á fund Ólafs F. Magnússonar nú í árs-
byrjun. Það þarf styrkari handtök við stjórn stærsta flokks 
landsins en Geir hefur sýnt.

Sjálfstæðisflokkurinn er á tímamótum.

Háskalegur 
skortur á forystu
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Sagan á bak við 

Róbert 
Wessman
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Edda Rós Karlsdóttir

Bankarnir úr 
landi?

Skattur á dropann - Forsætis-
ráðherra Danmerkur, Anders 
Fogh Rasmussen, vill hækka 
álögur á olíu svo að aðrir orku-
gjafar verði frekar notaðir. Í við-
tali við New York Times boðar 
hann frumvarp um breytingar á 
skattalögum í þá veru. 
 
Verðbólgufaraldur - Verðbólga í 
Danmörku hefur ekki verið meiri 
í nær tuttugu ár og mælist nú 
fjögur prósent. Verðbólgan í Bret-
landi hefur náð sextán ára há-
marki og mælist nú 4,5 prósent. 
Hér er  verðbólgan 13,6 prósent.

 

Dýrir leikar - Opinberar tölur um 
kostnað við Ólympíuleikana hafa 
ekki enn verið birtar en þegar 
kostnaður við mannvirki og sam-
göngur er tekinn með í reikning-
inn hljóðar hann upp á 25 til 40 
milljarða Bandaríkjadala.

Kreppan ekki að baki - Breska 
fjármálafyrirtækið Hender-
son Global Investors spáir því 
að hlutabréfamarkaðir í heimin-
um muni ekki ná stöðugleika fyrr 
en í fyrsta lagi á öðrum ársfjórð-
ungi næsta árs og verðbólga muni 
áfram aukast í heiminum á næstu 
mánuðum. Henderson spáir einnig 
áframhaldandi hækkun á orku- og 
matarverði. 

Olíuverð mun hækka – Breska 
hagrannsóknarstofnunin Chatham 
House spáir því að olíuverð muni 
fara yfir 200 dali á næstu árum. 
Framboðskreppa muni hafa áhrif 
á markaðinn á næstu fimm til tíu 
árum. Verð á hráolíu hefur ekki 
verið lægra í þrjá mánuði. 

Skuldatryggingarálag (CDS)  
bankanna hefur lækkað skarp 
síðustu daga og stendur nú í 887 
punktum á Kaupþing, 910 punkt-
um á Glitni og 605 punktum á 
Landsbankann. Álagið var tæp-
lega 1.100 punktar á Kaupþing 
og Glitni í byrjun ágúst og 725 
punktar á Landsbankann. 

„Fyrstu við-
brögð eftir upp-
gjörin voru já-
kvæð,“ segir 
Guðni Aðalsteins-
son, framkvæmda-
stjóri fjárstýring-
ar hjá Kaupþingi, 
en lagið lækkaði 
um 80 til 90 punkta 

strax í kjölfar uppgjöra bank-
anna.

„Markaðurinn er óskilvirkur 
og lítil viðskipti hreyfa mikið við 
honum,“ segir Guðni og bætir 
við  þar hafi áhrif sumarleyfi 
í Evrópu. Hann kveðst þó hafa 
heyrt að einhverjir hafi fjárfest 
í gegnum CDS-álög í morgun en 
ekki hafi verið um háar upphæð-
ir að ræða.

Guðni gerir ráð fyrir því að 
það lifni yfir CDS-markaði í 
september. - bþa 

CDS-álagið 
hefur lækkað

GUÐNI AÐAL-
STEINSSON

Yfir 66 milljarðar króna eru 
í vanskilum í bankakerfinu. 
Saman lögð upphæð vanskila 
hefur aldrei verið hærri í krón-
um mælt.  

Vanskil fyrirtækja og einstakl-
inga jukust verulega á öðrum 
fjórðungi ársins. Vanskil fyrir-
tækja sem staðið hafa í mánuð 
eða lengur nema nú 1,1 pró-
senti af heildarskuldbindingum, 
en námu 0,5 prósentum við lok 
fyrsta fjórðungs. Vanskil ein-
staklinga nema einu prósenti af 
heildarskuldbindingum.

Á þessari öld varð vanskilahlut-
fallið hæst haustið 2002, 4,11 
prósent. Þá voru um 30 millj-
arðar í vanskilum, en heildar-
skuldbindingar fólks og fyrir-
tækja við bankakerfið um 750 
milljarðar króna. Síðan þá hafa 
skuldirnar við bankakerfið auk-
ist verulega. Þær nema yfir sex 
þúsund milljörðum króna. 

Um þrjátíu milljarðar króna 
voru í vanskilum í lok mars.

Ranghermt var í Fréttablað-
inu í gær að vanskilaupphæðin 
um mitt árið hefði numið um sex 

milljörðum króna. Beðist er vel-
virðingar á því.

Dráttarvextir eru nú 26,5 pró-
sent. Árlegir dráttarvextir af því 
sem nú er í vanskilum slaga því 
hátt í átján milljarða króna.

Bankarnir þrír settu um 29 
milljarða króna á afskriftareikn-
inga sína á fyrri hluta þessa árs 
(sjá töflu á síðu 4 og 5). Þetta 
er heldur meira en allt síðasta 
ár. Þá voru tæpir 20 milljarðar 
afskrifaðir. Forstjóri Fjármála-
eftirlitsins hvetur banka til að 
leggja meira til hliðar.  - ikh

Vanskilaupphæðin aldrei hærri

Ingimar Karl Helgason
skrifar

„Standi valið milli þess að fá lán eða erlent áhættu-
fjármagn, þá er það auðvelt. Auðvitað ættum við 
frekar að fá áhættufjármagnið,“ segir Sigurjón 
Árnason, bankastjóri Landsbankans. Hann tekur 
fram að hann sé þó ekki á móti því að gjaldeyris-
forði Seðlabankans verði aukinn. 

Fyrirhugaðar eru framkvæmdir við álver Cent-
ury í Helguvík og undanfarið hefur mikið verið deilt 
vegna hugsanlegs álvers Alcoa á Bakka við Húsa-
vík. Þá verður álver Rio Tinto – Alcan í Straumsvík, 
stækkað og framleiðsla aukin um fjörutíu þúsund 
tonn á ári. Orkan til þeirrar stækkunar á að koma 
úr Búðarhálsvirkjun Landsvirkjunar.

Sigurjón býst við að þrengingar í efnahagslífinu 
vari út þetta ár og hið næsta. „Núna snýst þetta ekki 
bara um lausafjárskort. Hækkanir á orkuverði hafa 
aukið á vandann. Þær hafa líka haft í för með sér 
hærra hrávöruverð og matvælaverð og í framhald-
inu meiri verðbólgu. Þetta er orðinn vandi sem ekki 
verður eingöngu leystur með vaxtabreytingum.“

Sigurjón segir brýnt að Íslendingar nýti orku-
lindir sínar. „Ég teldi annað vera ábyrgðarleysi.“ 
Álverð hafi hækkað mjög undanfarin ár auk þess 
sem eftirspurn eftir orku hafi aukist til muna. „Það 
bætir samningsstöðuna, ekki spurning.“

Margir kalla eftir stóru láni ríkisins. Síðast í gær 
sagði Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður Grein-
ingardeildar Landsbankans, að lántaka til að efla 
gjaldeyrisforðann yrði til þess að auka tiltrú á fjár-
málakerfi landsins. 

Bloomberg hafði eftir Árna M. Mathiesen fjár-
málaráðherra að ekki stæði til að taka lánið á næst-
unni. Edda Rós sagði þá yfirlýsingu óheppilega. 
Árni segir í samtali við Markaðinn að lántaka sé á 
dagskrá, en aðstæður nú séu ekki góðar.

Tryggvi Þór Herbertsson, bankastjóri Aska Capi-
tal, var nýlega ráðinn efnahagsráðgjafi ríkisstjórn-
arinnar til hálfs árs. Sigurjón Árnason telur það 
heldur skamman tíma. „Ég myndi halda að fyrst 
ríkisstjórnin fær sér sérstakan efnahagsráðgjafa, 
þá væri vænlegra að hann væri með í ráðum allt 
ferlið, meðan þetta ástand gengur yfir. Að minnsta 
kosti út kjörtímabilið.“

Fjárfestingu frekar 
en erlenda lántöku
Bankastjóri Landsbankans segir vænlegra fyrir íslenskan efnahag að 
fá fjárfestingu inn í landið, fremur en að ríkið taki lán, ef velja þyrfti á 
milli. Fjármálaráðherra segir lántöku á dagskrá.
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„Ég myndi segja að þetta væri 
svona 10 til 25 prósenta hækkun. 
Sumir hlutir hækka ekki neitt en 
hæsta hækkunin er 25 prósent,“ 
segir Þórarinn Ævarsson, fram-
kvæmdastjóri Ikea. 

Nýr verðlisti tekur gildi 15. 
ágúst en um tíu dagar líða áður 
en öllu verði hefur verið breytt. 
„Það er því millibilsástand frá 
15. ágúst til mánaðamóta. Við 
munum breyta um það bil einni 
deild á dag. Þangað til verður 
gamla verðið í gildi.“ Innkaups-
verðið frá Ikea breytist á hverju 

ári. Miklar verðhækkanir verða á 
olíutengdum vörum, t.d. öllu sem 
er svampur í. Aftur á móti hefur 
vefnaðarvara farið lækkandi. 
„Við ætlum ekki að velta öllu 
gengisfallinu og verðbólgunni 
á verðlagið. Við erum að festa 
verðið í eitt ár og við vonumst til 
að gengið styrkist á þeim tíma. Ef 
við ætluðum að vera með sömu 
væntingar til framlegðar og í 
fyrra þá þyrftum við að hækka 
um 30 til 40 prósent. Það verður 
ekki gert þó einhverjar hækkan-
ir verði“, segir Þórarinn.  - ghh

Verð hækkar í Ikea
Tíu daga tekur að breyta verði í allri búðinni. 

Guðný Helga Herbertsdóttir
skrifar

Fasteignamarkaður á enn eftir að gefa eftir, að 
mati Ásgeirs Jónssonar, forstöðumanns greining-
ardeildar Kaupþings. Lækkunin segir hann munu 
koma misjafnlega fram eftir svæðum og tegund-
um húsnæðis.

„Í sjálfu sér hafa aðstæður til að kaupa íbúð oft 
verið hagstæðari en nú og út frá því er betra að 
bíða. Það veltur þó að sjálfsögðu á því hvaða verð 
fólki heppnast að semja um og hvort draumaeignin 
sé loks komin í skotfæri,“ segir Ásgeir. 

Þinglýstum kaupsamningum á höfuðborgarsvæð-
inu fækkaði um 28, frá 81 til 53, milli vikna sam-
kvæmt Fasteignamati ríkisins. Heildarveltan var 
1.775 milljónir króna í síðustu viku en það er langt 
undir meðalveltu þinglýstra kaupsamninga síðustu 
6 mánuðina en hún er 2.186 milljónir. Veltan á fast-
eignamarkaði hefur dregist saman um 64 prósent 
og íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur lækk-
að um 3,2 prósent á nafnverði á síðustu tólf mán-
uðum. Sé litið til raunvirðis er lækkunin talsvert 
meiri vegna verðbólgu. „Vandamálið er að það er 
of lítil velta og viðskiptin eru svo lítil. Verðgildi 
húseigna hefur þegar lækkað á markaðinum vegna 
hárra vaxta, efnahagsaðstæðna og aukins fram-
boðs sem hefur leitt til hálfgerðs frosts á markaðn-
um sem verður að þíða með verðlækkunum og auk-
inni veltu.  Fasteignamarkaðurinn getur ekki tekið 
almennilega við sér fyrr en vextirnir lækka. Vaxta-
kostnaðurinn er alltof hár í dag. Um leið og vaxta-
lækkunarferlið byrjar og jafnvel aðeins fyrr þá er 
líklegt að vextirnir fari lækkandi á fasteignalánum. 
Markaðurinn getur ekki komist á rétt ról fyrr en 
vextirnir lækka,“ segir Ásgeir.     

Ingibjörg Þórðardóttir, formaður Félags fast-
eignasala, segir að ákvörðun Íbúðalánasjóðs að 
lána samkvæmt kaupverði en ekki brunabótamati 

hafi liðkað fyrir fasteignaviðskiptum. Heildarútlán 
sjóðsins hafa aukist um 38 prósent í júlí ef miðað 
er við sama tíma í fyrra. Námu þau 8,7 milljörðum 
og hafa ekki verið meiri í einum mánuði síðan í júní 
2004. „Fólk er farið að fjármagna fasteignakaup sín 
í auknum mæli með Íbúðalánasjóði og lífeyrissjóð-
um enda eru skilmálarnir yfirleitt mun hagstæðari 
en í bönkunum,“ segir Júlíus Jóhannsson, sölustjóri 
fasteignasölunnar Stórborgar.

Útlánavextir Íbúðalánasjóðs lækkuðu á mánu-
dag í kjölfar útboðs á íbúðabréfum. Fyrir voru 
vextirnir 5,05 prósent en verða núna 4,9 prósent 
með uppgreiðsluákvæði. Án uppgreiðsluákvæðis 
verða vextirnir 5,4 prósent í stað 5,55 prósenta. 
Vaxtaákvörðunin byggist á ávöxtunarkröfu í útboði 
íbúðabréfa sem haldið var fyrir helgi ásamt vegn-
um fjármagnskostnaði uppgreiðslna ÍLS-veðbréfa. 

Lægri vextir myndu 
koma á jafnvægi
Veltan á fasteignamarkaði hefur dregist saman um 64 pró-
sent á einu ári. Þá hefur íbúðaverð lækkað um 3,2 prósent. 
Íbúðalánasjóður hefur lækkað útlánavexti sína. 

FASTEIGNIR Fólk fjármagnar frekar fasteignakaup sín með lánum 
frá Íbúðalánasjóði og lífeyrissjóðunum en bönkum, segir Júlíus 
Jóhannsson, sölustjóri Stórborgar.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

 Vika Frá ára mót um

Alfesca  -0,1% -2,2%
Atorka  0,7% -44,2%
Bakkavör 9,3%  -52,0%
Exista  13,7%  -61,4%
Glitnir  1,0%  -30,5%
Eimskipafélagið -1,0%  -59,2%
Icelandair  2,0%  -36,8%
Kaupþing  1,8%  -18,4%
Landsbankinn  0,2% -34,9%
Marel  0,4% -17,8%
SPRON  15,5%  -61,7%
Straumur  1,3%  -38,1%
Teymi  -25,0%  -77,3%
Össur  1,2%  -11,7%

*Miðað við lokagengi í Kauphöll á mánudag.

G E N G I S Þ R Ó U N

Hamleys leikfangaverslunarkeðj-
an, sem er í eigu Baugs, opnar 
verslanir í Mumbai og Nýju Delí 
á Indlandi síðar á árinu. Báðar 
verslanirnar eru sagðar verða 
mjög stórar, að fyrirmynd aðal-
verslunarinnar í Lundúnum.

„Ég er afar spenntur yfir því að 
færa töfra Hamleys til Indlands,“  
segir Paul Currie, viðskiptastjóri 
Hamleys í tilkynningu sem fyrir-
tækið sendi frá sér. Móttökurnar 
þar hafi nú þegar verið góðar. 

 Fyrirtækið hefur verið í útrás 
að undanförnu en í júní var opnuð 
verslun í Amman, höfuðborg 
Jórdaníu, og ráðgerð er opnun í 
Dublin á Írlandi í október.  - ghh

Hamleys í útrás

Eignarhald á Kistu hefur breyst 
umtalsvert. SPRON og Spari-
sjóður Keflavíkur eiga nú 98 
prósenta hlut í félaginu. Spari-
sjóður Svarfdæla og Spari sjóður 
Mýrasýslu eiga eins prósenta 
hlut hvor.

Kista var upprunalega stofnað 
sem fjárfestingarfélag sparisjóð-
anna. Ein helsta eign félagsins 
hefur verið stór hlutur í Existu. 

„Þetta hefur ekki gengið sem 
skyldi að undanförnu en við 
höfum innleyst umtalsverðan 
hagnað á undanförnum árum,“ 
segir Friðrik Friðriksson, spari-
sjóðsstjóri Sparisjóðs Svarfdæla.

Annars segir Friðrik stöðu 
sparisjóðsins góða. „Við ætlum 
að einbeita okkur að hluta-
félagavæðingu sem ætti að 
klárast seinni part þessa árs,“ 
segir hann og kveður Sparisjóð 
Svarfdæla ekki hafa leitað til 
Íbúðalánasjóðs eftir fjármögn-
un í nýjum lánaflokki en komi 
til með að gera það þegar fram 
líða stundir. 

Kista var lengst af í eigu sex 
sparisjóða; SPRON, Sparisjóðs 
Keflavíkur, Sparisjóðs Mýra-
sýslu, Sparisjóðs Vestfirðinga, 
Sparisjóðs Húnaþings og Stranda 
og Sparisjóðs Svarfdæla. - bþa

Kista á færri hendur 

Vöxtur í veltu dagvöruverslun-
ar hefur aldrei verið meiri frá 
því að farið var að mæla smá-
söluvísitöluna árið 2001. Þetta 
kemur fram í nýrri samantekt 
Rannsóknarseturs verslunarinn-
ar sem birti í upphafi vikunn-
ar smásöluvísitöluna fyrir júlí. 
Aukningin var rúm 22 prósent 
í júlí miðað við sama mánuð 
í fyrra á breytilegu verðlagi. 
Ef miðað er við fast verðlag 
þá nam veltuaukningin 3,2 pró-
sentum. Veltuaukningin er því 
að mestu tilkomin vegna hækk-
unar verðlags en verð á dag-
vöru hækkaði um rúm 18 pró-

sent á einu ári. Áfengissala jókst 
um rúman fjórðung miðað við 

breytilegt verðlag en 17 pró-
sent á föstu verðlagi en áfengis-
verð hefur hækkað um 8 prósent 
á milli ára. Sala á fatnaði jókst 
einnig en aukningin nam 7 pró-
sentum á breytilegu verðlagi og 
nærri 4 á föstu verðlagi. Verð á 
fatnaði hækkaði um 3,1 prósent 
á síðustu 12 mánuðum sem er 
þó minni hækkun en í flestum 
öðrum vöruflokkum. 

Samanlögð velta í smávöru-
verslun eykst um tæp 7 prósent 
á milli ára á föstu verðlagi en 23 
prósent á breytilegu. Af öllum 
vöruflokkum vega dagvara og 
áfengi þyngst í hækkuninni. - ghh

Dagvöruvelta aldrei verið meiri

VERSLUN Af öllum vöruflokkum vega 
dagvara og áfengi þyngst í hækkuninni.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

„Það hefur aldrei gengið eins vel 
og síðustu fjórar vikur,“ segir 
Guðni Aðalsteinsson, fram-
kvæmdastjóri fjárstýringar 
Kaupþings, en innlán á Kaup-
þing Edge-reikningum í Bret-
landi hafa aukist mikið undan-
farið. 

Ástæðan er meðal annars sú að 
undanfarið hafa margir bresk-
ir viðskiptabankar lækkað inn-
lánsvexti sína. Barclays hefur 
lækkað vexti á mörgum reikn-
ingum um 0,25 prósent og Abbey 
hefur lækkað vexti á flestum 
reikningum sínum um 0,2 pró-
sent. Þetta er liður í tilraunum 
breskra banka til að verja eig-
infé sitt og auka arðsemi í ljósi 
mikilla afskrifta að undanförnu.  

„Menn eru að kalla yfir sig 
reiði neytenda með svona að-
gerðum,“ segir Guðni, en vaxta-

lækkanirnar hafa allar orðið 
á eldri reikningum sem bank-
arnir eru hættir að bjóða upp. 
Bankarnir vonast til þess að við-
skiptavinir þeirra gæti ekki að 
sér og flytji sparifé sitt yfir á 
reikninga sem bjóða betri kjör. 

„Við erum að vinna okkur nafn 
í Bretlandi og höfum einsett 
okkur að vera mjög samkeppnis-
hæfir, sérstaklega á bundnum 
reikningum,“ sagði Guðni.  - msh

LONDON Innlánsvextir á Edge-reikn-
ingum Kaupþings laða að eftir að 
breskir bankar lækka sína innlánsvexti.
 MARKAÐURINN/GETTY

Breskir vextir lækka
Stóraukin viðskipti hjá íslenskum bönkum.

Guðbjörg Edda Eggertsdótt-
ir hefur verið ráðin aðstoðar-
forstjóri Actavis í stað Sig-
urðar Óla 
Ólafs sonar 
sem hefur 
tekið við for-
stjórastóln-
um. Eins og 
kunnugt er 
hætti Ró-
bert Wess-
man sem 
forstjóri Act-
avis í síðustu 
viku.  Guðbjörg Edda hóf 
störf hjá Actavis eftir sam-
runa við lyfjafyrirtækið Delta. 
Hún kom til Delta árið 1983 
og var síðast aðstoðarforstjóri 
og framkvæmdastjóri útflutn-
ings- og þróunarsviðs félags-
ins. - as

GUÐBJÖRG EDDA 
EGGERTSDÓTTIR

Ný í sæti 
aðstoðarforstjóra

Námskeið í sýningaþátttöku

Námskeið í sýningaþátttöku verður haldið miðvikudaginn 3. september,
kl. 9.00–17.00 á Radisson SAS Hótel Sögu. Leiðbeinandi verður Þjóðverjinn Hans-Jörg 
Klecha sem hefur áratuga reynslu sem faglegur ráðunautur við uppsetningu, 
framkvæmd og þátttöku á alþjóðlegum vörusýningum. 

Á námskeiðinu verður farið yfir faglega þætti sýningaþátttöku, hvernig finna skuli 
hentugustu sýninguna, hvernig mæta eigi sem best undirbúinn til leiks og hvernig 
hægt sé að fá sem mest út úr sýningunni með eftirfylgni. 

Þátttökugjald er kr. 19.900 með hádegisverði. Skráning fer fram í síma 511 4000 eða
utflutningsrad@utflutningsrad.is. Takmarkaður fjöldi þátttakenda.

Nánari upplýsingar veita:
Ásgerður Jóhannsdóttir verkefnisstjóri, asgerdur@utflutningsrad.is og Hermann 
Ottósson forstöðumaður, hermann@utflutningsrad.is.

Vilt þú kynna fyrirtæki þitt eða vörur 
á sýningum erlendis?

Borgartún 35 • 105 Reykjavík • sími 511 4000 • www.utflutningsrad.is
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Þ
egar áhættuvarnir og 
verðbótatekjur hætta 
að lita uppgjör bank-
anna sterkum litum 
munum við sjá lækk-

andi arðsemi,“ segir Grétar 
Már Axelsson, sérfræðing-
ur hjá Greiningu Glitnis. Hann 
bendir á að raunvaxtamunurinn 
muni eiga undir högg að sækja 
á seinni hluta þessa árs þar sem 
verðbótatekjur hætta að koma 
fram í uppgjörum vegna minni 
verðbólgu.

Grétar sér fyrir sér að eignir 
bankanna muni dragast saman 
og ljóst er að bankarnir verða 
með aðhaldsspaðann á lofti á 
komandi misserum. „Uppgjörin 
linuðu áhyggjur manna af stöðu 
bankanna. Það er traustvekjandi 
að grunnreksturinn er sterkur 
þrátt fyrir erfiða stöðu á al-
þjóðlegum fjármálamörkuðum. 
Horfurnar fyrir arðsemi bank-
anna eru þó ekki sérstaklega 
góðar en það er ekki svo að 
það horfi til vandræða,“ segir 
Grétar.

„Íslensku bankarnir búa að 
því að hafa ekki pakkað saman 
lánasöfnum sínum og selt áður 
en kom að lánsfjárkreppunni,“ 
segir Grétar. Hann bendir á 
að fyrir lánsfjárkreppuna hafi 
ekki verið sami hvatinn fyrir ís-
lensku bankana að pakka lánum 
saman og selja en við núverandi 
aðstæður sé það ákaflega gott 
að búa að því að hafa möguleika 
á að nálgast fjármögnun með 
þeim hætti.

„Ég held að vaxtamunur bank-
anna muni lækka tímabundið 
vegna þess að verðbólga er að 
lækka hratt á meðan stýrivextir 
Seðlabankans eru enn mjög háir,“ 

segir Edda Rós 
Karlsdóttir, 
forstöðumaður 
greiningar-
deildar Lands-
bankans.

Hún bendir 
á að þetta séu 
tímabundin 
áhrif og velti á 
samspili verð-

bólgu og stýrivaxta. „Það að 
vaxtamunurinn muni væntan-
lega lækka á næstu fjórðungum 
er áskorun fyrir íslensku bank-
ana,“ segir Edda Rós. Hún vísar 
þar til þess að bankarnir muni 
þurfa að útskýra fyrir fjárfest-
um og lánveitendum að um sé að 
ræða tímabundin áhrif. 

„Mjög dýr innlend skamm-
tímafjármögnun á næstu fjórð-
ungum og litlar verðbætur á 
móti munu hafa neikvæð áhrif 
á afkomu bankanna vegna þess 
að verðtryggðar eignir þeirra 
eru mun meiri en verðtryggð-
ar skuldir,“ segir Edda Rós. 
Hún bendir á að raunstýrivext-

Arðsemi af
grunnrekstri góð

Arðsemi af grunnrekstri bankanna þykir góð, um 25 til 30 prósent. Vænta 
má minni arðsemi á næstu fjórðungum vegna minni áhrifa áhættuvarna 
og verðbótatekna. „Ekki er hægt að leggja næga áherslu á að um sé að 
ræða alþjóðlegt vandamál,“ segir Edda Rós Karlsdóttir hjá greiningu 
Landsbankans. Björn Þór Arnarson fer yfir stöðuna og leitast við að bera 
saman grunnrekstur bankanna óháð óreglulegum liðum.

framhald á síðu 5

HARALDUR YNGVI 
PÉTURSSON

EDDA RÓS 
KARLSDÓTTIR

GRÉTAR MÁR 
AXELSSON

S A G A N  Á  B A K  V I Ð  –  R Ó B E R T  W E S S M A N

Grunnurinn lagður í Bændahöllinni
„Hann hefur mikla útsjónarsemi í samningavið-
ræðum og er mjög þrautseigur í þeim efnum. 
Sér oft lausnir á málum sem aðrir sjá ekki. Ró-
bert þykir mjög traustur samstarfsmaður og 
þessir eiginleikar hans eru taldir skýra þá vel-
gengni sem hann og Actavis hafa notið á síð-
ustu árum,“ segir samstarfsmaður um Róbert 
Wessman sem lét af störfum forstjóra Acta-
vis í síðustu viku. Hann hefur nú ákveðið að 
einbeita sér að eigin fjárfestingum í gegnum 
félag sitt, Salt Investments.

Róbert er mikill fjölskyldumaður og 
á tvö börn með konu sinni, Sigríði 
Ýr Jensdóttur, lækni við Landspít-
alann. Hann hefur reynt að eiga 
sem mestan tíma með fjölskyldu 
þrátt fyrir miklar annir í starfi 
undanfarin ár. Hefur meðan 
annars notið þess að spila 
fótbolta með syni sínum 
sem leikur með Víkingi.

Það vakti töluverða at-
hygli í fyrra þegar Róbert 
ákvað að færa Háskólanum 

í Reykjavík einn milljarð króna að gjöf.
Róbert er fæddur árið 1969 í Reykjavík en 

ólst upp í Mosfellsbæ. Lauk stúdentsprófi frá 
Menntaskólanum við Sund árið 1989 og við-

skiptafræðiprófi frá Háskóla Íslands árið 
1993. 

Róbert byrjaði snemma að vinna. 
Faðir hans var aðstoðarhótelstjóri Hót-
els Sögu og þar byrjaði Róbert að vinna 
ellefu ára gamall, fyrst við að bera tösk-

ur og var oft settur í það að skræla kart-
öflur ofan í allan Súlnasalinn. 

Eftir að hann útskrifaðist úr 
viðskiptafræði fór hann til 
starfa hjá Samskipum og 

vann þar ýmis stjórnunar-
störf frá árinu 1993 til árs-
ins 1999 þegar hann var 
ráðinn forstjóri Delta-
samstæðunnar. Hann 
varð síðan forstjóri 
Actavis þegar Delta 
og Pharmaco samein-
uðust.

18,6%*

*Nafnávöxtun í íslenskum krónum 
á ársgrundvelli fyrir tímabilið 31.07.2007 - 31.07.2008

Ávaxtaðu betur

Ávöxtun sl. 12 mánuði
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Egill fór í tæplega fjögurra vikna ferðalag til 

Japans og var heillaður af menningunni í Tókýó. 

„Eftir að við horfðum á Lost in Translation í bíó 
vorum við staðráðnir í að fara til Japans,“ segir 
Egill Moran Friðriksson sem fór í eftirminnilegt 
ferðalag ásamt vini sínum Matthíasi Arnalds 
sumarið 2005. 

Strákarnir dvöldu mestmegnis í Tókýó en þeir 
fóru einnig til Kyoto, Osaka og Hiroshima ásamt 
því að sækja þriggja daga rokkhátíð. „Tókýó var 
klárlega það svalasta við ferðina. Allt var svo öfga-
kennt og menningin svo súr. Við horfðum til dæmis 
á þátt í klukkustund án þess að skilja neitt bara því 
hann var svo steiktur,“ segir Egill hlæjandi. Strák-
arnir skipulögðu lítið í Tókýó og sögðu að nóg hefði 
verið að fara út á götu til að finna sér eitthvað að 
gera. „Maður skemmti sér við fáránlegustu hluti; 
bara að horfa á risastór auglýsingaskilti á japönsku 
fannst okkur geðveikt kúl.“

Egill og Matthías eru tækninördar og því var nóg 

að gera fyrir þá í borginni. „Í tæknihverfinu Akiha-
bara duttum við til dæmis nokkrum sinnum inn á 
margra hæða spilasali. Þar vorum við kannski í þrjá 
til fjóra tíma og kláruðum heilu tölvuleikina.“ 

Egill nefnir einnig skemmtilega reynslu sem hann 
átti inni á salerni í Sony-verslunarmiðstöð. „Þetta 
var ruglaðasta klósett sem ég hef farið á; þú gast 
hitað setuna, sett útvarpið í gang og þegar búið var 
á klósettinu var hægt að sprauta vatni á tiltekna lík-
amsparta. Besti fídusinn var síðan takki sem fram-
kvæmdi sturtuhljóð til að deyfa óæskileg hljóð.“

Japanir voru einstaklega hjálplegir og kurteisir 
að sögn Egils. „Það reyndu allir að hjálpa manni 
eftir fremsta megni þótt þeir skildu ekkert í ensku. 
Síðan var nánast enginn hvítur þarna svo það var 
horft sjúklega mikið á mann, ég tala nú ekki um 
Matta sem er snjóhvítur í framan. Honum var 
þrisvar boðið módelstarf,“ segir Egill hlæjandi. 
„Það var skemmtileg reynsla að koma í land þar sem 
engnn talar ensku og allir stara á mann.“

mariathora@frettabladid.is

Japanirnir störðu á okkur
Egill stendur hér fyrir framan japanska verslun í Hiroshima en þeir vinirnir fóru í dagsferð til borgarinnar. MYND/MATTHÍAS ARNALDS

FRUMLEG HÖNNUN
Eldhúsljós geta verið ýmiss 
konar eins og hönnuðurinn 
Nicholas Furrow hefur 
sýnt fram á.
HEIMILI 3

ÖRYGGIÐ FYRST
Sérstök öryggisnefnd Aksturs-
íþróttanefndar LÍA/ÍSÍ mun 
endur skoða keppnis-
reglur í rall- og brautar-
keppnum í vetur.
BÍLAR 2

Dugguvogi 2 /Simi 557 9510 / patti.is

Komdu á vinalegu 
húsgagna lagersöluna

Almennur opnunartímiAlmennur opnunartími
Mán - Föstudagar 09 - 18Mán - Föstudagar 09 - 18

Laugardagar 11 - 16Laugardagar 11 - 16

Út með gamalt     Út með gamalt     
Inn með nýttInn með nýtt

m ó t o r s p o r t  ú t i v i s t  

Allt fyrir jeppamanninn 
á einum stað

Rýmum fyrir nýrri
sendingu og bjóðum 

síðustu pallhúsin 
á gamla verðinu

 með frírri ásetningu

K2Icehobby Dalsbraut 1 600 Akureyri sími 464-7960www.k2icehobby.is 

Pallhús á Hilux

SAVAGE TorfærukeppninSAVAGE Torfærukeppnin, , 
keppni fjarstýrðra bíla verður haldin keppni fjarstýrðra bíla verður haldin 

sunnudaginn 17. ágúst á athafnarsvæði sunnudaginn 17. ágúst á athafnarsvæði 
Gæðamoldar í Grafarvogi. Skráning kepp-Gæðamoldar í Grafarvogi. Skráning kepp-
enda er á staðnum. Frekari upplýsingar enda er á staðnum. Frekari upplýsingar 
eru í eru í Tómstundahúsinu, sími 587 0600Tómstundahúsinu, sími 587 0600



[ ]Chery bílaframleiðandinn hefur látið yfirvöld í Kína fá 
fimmtíu tvinnbíla sem fyrirtækið þróaði í samstarfi við 
bíltæknifyrirtækið Ricardo. Bílarnir eru hluti af samgöngu-
lausnum í kringum Ólympíuleikana. www.billinn.is.

Sérstök öryggisnefnd Aksturs-

íþróttanefndar LÍA/ÍSÍ mun 

endurskoða keppnisreglur í 

rall- og brautarkeppnum í vetur. 

Hún hefur öryggi að leiðar ljósi 

að alþjóðlegri fyrirmynd.

Samfara undirbúningi fyrir inn-
göngu LÍA (Landssamband 
íslenskra akstursíþrótta) í Íþrótta-
samband Íslands (ÍSÍ) var ráðist í 
að uppfæra öryggisreglur og 
tryggingamál í íslenskum aksturs-
íþróttum svo þær stæðust alþjóð-
legar kröfur. Síðastliðið vor gaf 
ríkislögreglustjóri út endurskoð-
aðar verklagsreglur fyrir aksturs-
íþróttir og aksturskeppnir og nú 
hefur verið sett á fót nefnd á 
vegum Aksturs íþróttanefndar ÍSÍ/
LÍA sem fara mun yfir öryggismál 
í aksturs íþróttum frá öllum hlið-
um.

„Hlutverk nefndarinnar er að 
sjá til þess að farið sé eftir verk-
lagsreglunum og að tryggingamál 
séu í lagi, en það er stórt mál sem 
við erum að taka á,“ segir Ólafur 
Kr. Guðmundsson, formaður 
öryggisnefndarinnar og marg-
reyndur keppnisdómari á alþjóða-
vettvangi. „Við skoðum öryggi 
áhorfenda, starfsmanna og kepp-
enda og hvað þarf að vera fyrir 
hendi í keppnum, eins og lokanir á 
leiðum, og að tilskilin leyfi séu 
fyrir hendi, til dæmis.“

Myndun nefndarinnar er að mati 
Ólafs enn eitt skrefið í átt að auknu 
öryggi í akstursíþróttum á Íslandi. 
„Öryggismálin verða alltaf í fyrir-
rúmi en mikið af bættu umferðar-
öryggi er komið úr akstursíþrótt-
um,“ segir Ólafur og bendir þar á 
ýmsa þætti sem okkur þykja sjálf-
sagðir í dag eins og öryggisbelti og 
EuroNCAP-öryggisstaðlar á bílum. 
„Bílar í dag eru 37 prósentum 

öruggari en fyrir tíu árum og mikið 
af þeirri tækni sem gerir þá örugg-
ari er komin úr akstursíþróttum.“

Öryggisnefndin hefur þegar 
hafið námskeiðahald og upprifjun 
fyrir öryggisfulltrúa keppna, skoð-
unarmenn og keppnisstjóra og 
næsta stóra mál nefndarinnar er 
að endurskoða reglur á rall- og 
brautarkeppnum á Íslandi auk þess 
sem farið verður yfir björgunar-
áætlanir. tryggvi@frettabladid.is

Öryggismál endurskoðuð
Ólafur Kr. Guðmundsson, formaður öryggisnefndarinnar, er þrautreyndur dómari í akstursíþróttum. Hér er hann að störfum á 
Imola-brautinni ásamt ökumanni læknabílsins í Formúlu 1, Jacques Tropenad. MYND/ÚR EINKASAFNI

EuroNCAP-árekstrarprófið er tilkomið 
fyrir tilstuðla frumkvæðis aksturssam-
banda. FRÉTTABLAÐIÐ/ÚR SAFNI

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636
www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

GERUM VIÐ ALLAR TEGUNDIR BÍLA

Bónval
Súðavogi 32, 104 Reykjavík S: 557 6460

Bón og bílhreinsivörur

Opnunartími
Mán - Föst. 10-18
Laugardaga 11-14

Bónval er þitt val. Sérverslun með 
bón og bilaþrif að leiðarljósi.

Bremsuhlutir
í alla jeppa
og pickupa

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík

Sími: 517 5000

Diskar
Klossar
Dælur
Borðar

Ísetningarþjónusta
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Í stað þess að sandblása gler í glugga 

er ódýrara og einfaldara að setja í þá 

sandblástursfilmu. Þegar skipta á um 

munstur er skipt um filmu.

Þegar koma á í veg fyrir að sjáist inn eða 
út um glugga eru gardínur ekki eina ráðið. 
Hægt er að fara þá leið að sandblása gler 
en það getur verið dýrt og flókið. Önnur 
lausn er að setja svokallaðar sandblásturs-
filmur í glugga.

„Það eru bæði fyrirtæki og heimili sem 
setja filmur í glugga. Kostir þeirra eru 
margs konar og nýtast þær meðal annars 
þar sem á að vernda einkalífið, eins og í 
baðherbergisgluggum og öðrum herbergj-
um sem ekki má sjást inn í,“ segir Pétur 
Pétursson, framleiðslustjóri Mako merkja. 
„En fólk er að leika sér endalaust með 
þetta því það er auðvitað hægt að setja 
munstur og myndir í filmurnar.“

Helstu viðskiptavinir Péturs eru 
fyrirtæki en þó eru heimilin sem Pétur 
hefur heimsótt fjölmörg. „Fólk hringir þá 
einfaldlega og getur fengið okkur til að 
mæla út gluggann sem filman á að fara í, 
eða það getur mælt hann út sjálft,“ segir 
Pétur. „Svo er farið yfir það hvernig filman 
á að vera, ég sendi mynd af filmunni í 
tölvupósti og fæ svo lokasamþykki.“

Þá er komið að því að setja filmuna upp í 
glugga og er verkið annaðhvort í höndum 
Péturs eða viðskiptavinarins sjálfs. „Við 
getum komið og sett filmuna í og við 

gerum það í langflestum tilvika,“ segir 
Pétur. „Það er leiðinlegra ef ísetningin 
mistekst og fólk þarf að fá nýja filmu og 
þar sem maður þarf að kunna aðferðina þá 
er það kalt mat að miklu betra er að fá 
fagmenn í verkið.“

Þegar filman er komin í gluggann er lítið 
eftir nema að njóta. Svo þegar fólk er orðið 
leitt á munstrinu má einfaldlega skafa 
gömlu filmuna af og fá nýja.

Nánari upplýsingar um sandblásturs-
filmurnar er að finna á www.marko.is.

tryggvi@frettabladid.is

Lítið mál að skipta um mynstur

Ljósin í eldhúsið
SKEMMTILEG LJÓSAHÖNNUN SEM 
Á VEL VIÐ YFIR ELDHÚSBORÐINU. 
ILMANDI HUNANG OG STÁLSIGTI.

Ljósakrónan „Strainer“ er 
samansett úr stálsigtum 
sem finnast í hverri eld-
hússkúffu. Sigtin eru hengd 
á snaga umhverfis peru-
stæðið og peran lýsir upp 
mismunandi þétt netið í sigt-
unum. 

Hönnuðurinn sem á heiður-
inn af þessari hugmynd er Nichol-
as Furrow en hann hefur gert ýmsar tilraun-
ir í ljósahönnun. Meðal annars steypti hann 
bývax utan um glerkrukku og bjó þannig til 
lampaskerminn „Honey Jar“ sem gefur frá 
sér ljúfan hunangsilm þegar hann hitnar.

Farrow rekur vinnustofu í New York og 
nánar má kynna sér áhugaverðar hug-
myndir hans á síðunni www.nicholasfur-
row.net. - rat

Sigti ættu að vera á hverju heimili til hægindaauka við matargerð, 
hvort sem er til að þrífa salatið eða taka vatnið af núðlunum.

Filmurnar í gluggum Orange eru verk Péturs.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Pétur hefur sett ófáar filmur í 
glugga og segir hann að gott 
og vandað verk sé hans helsta 
auglýsingaleið.
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Neminn Jóhannes Gíslason 

hefur dvalist í Kína síðustu 

mánuði og upplifað margt nýtt. 

Margir munu vafalaust hugsa til 
Kína næstu vikurnar í tilefni af 
Ólympíuleikunum. Auk íslenska 
íþróttafólksins er í Qingdao í Kína 
staddur neminn Jóhannes Gísla-
son. „Ég er búinn að vera hérna í 
þrjá mánuði með tveimur strák-
um. Við erum að vinna verkefni 
fyrir Eimskip. Í lok ágúst byrjar 
svo skólinn og þá koma fleiri nem-
endur hingað,“ útskýrir Jóhannes 
og bætir við að þetta séu nemend-
ur sem stundað hafi meistaranám 
í alþjóðaviðskiptum í Háskólan-
um í Reykjavík.

Aðspurður segist Jóhannes hafa 

haft fá tækifæri til að ferðast um 
Kína en eytt þeim mun meiri tíma 
í Qingdao. „Nuddstaðirnir eru 
stór partur af lífinu hér en ég fór 
einu sinni í nudd og var spurður 
hvort ég vildi ekki fara í „hobei“. 
Ég var ekki alveg klár á hvað það 
þýddi en fljótlega var komið inn 
með bolla og eld. Til að gera langa 
sögu stutta kveikja þeir í olíu á 
brún bollanna og skella þeim á 
bakið en þá myndast sogkraftur 
og seinna sogblettur.“ Að sögn 
Jóhannesar er ekki óalgengt að 
sjá kínversk bök þakin sogblett-
um.

Jóhannes segir að eitt það kín-
verskasta sem hann hafi upplifað 
frá komu sinni sé undirbúningur 
fyrir Ólympíuleikana. „Herinn 
kom inn í borgina á trukkum og 

hreinsaði þang, því þangið var 
farið að stofna leikunum í hættu. 
Mikið þang hafði safnast fyrir 
utan land og líktist grasbreiðu úti 
af sólströndunum,“ útskýrir 
Jóhannes en hann segist þarna 
greinilega hafa séð hópsálina í 
Kínverjum því fólk kom alls stað-
ar að úr borginni til að hjálpa. 
„Borgin lyktaði eins og þang í tvo 
daga á eftir því þanginu var öllu 
staflað á strandlengjuna.“

Þegar Jóhannes er inntur eftir 
því hvernig reynsla hans af Kína 
hafi verið segir hann hana yndis-
lega og óskiljanlega í senn. „Yndis-
legt, því það er frábær matur 
hérna og vel komið fram við mig 
og óskiljanlegt því samskipti eru 
talsvert öðruvísi en á Íslandi.“

martaf@frettabladid.is

Yndislegt og óskiljanlegt
Jóhannes Gíslason segir fáa Vesturlandabúa vera í Qingdao.  MYND/ÚR EINKASAFNI

Sjóferðir eru skemmtileg leið til að sjá landið sitt frá öðru 
sjónarhorni. Á heimasíðunni www.sjoferdir.is er hægt að 
finna ferðir fyrir alla fjölskylduna.

Á Barðaströnd er heit laug við hafið
ÍSLAND BÝR YFIR NOKKRUM SÉRSTÆÐUM SUND- OG BAÐSTÖÐUM. EINN 
ÞEIRRA ER Á LAUGARNESI VIÐ BIRKIMEL Á BARÐASTRÖND. 

Sundlaugin við Birkimel er nánast í flæðarmálinu við svonefndan Haga-
vaðal. Hún er um sextíu ára gömul en var endurbætt stórlega í sumar af 
ungum og eldri félögum í Ungmennafélagi Barðastrandar. Þeir settu upp 
nýja búningsaðstöðu, þrifu og máluðu laugina og settu upp nýja girðingu 
umhverfis hana. 

Mikil aðsókn hefur verið í Laugarneslaugina undanfarnar vikur að því er 
fram kemur á fréttavefjunum Tíðis og BB. Hún verður opin út ágúst alla 
daga frá 13 til 23 að frátöldum tveimur tímum milli 18 og 20. Gjald fyrir 
fullorðna er 300 krónur og 150 krónur fyrir börn og unglinga en frítt fyrir 
fimm ára og yngri.  - gun

Laugarneslaugin 
verður opin út ágúst.
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Upplýsingar og innritun í síma 567 0300pp ý g g
Næsta námskeið byrjar 5. marsNæsta námskeið byrjar 20. ágúst



SMÁAUGLÝSINGAR

BÍLAR &
FARARTÆKI

CHEVROLET CORVETTE COUPE 02/05 
ek 30þ Hlaðinn aukabúnaði glæsilegt 
tryllitæki Verð 6.590 Athuga ýmis skipti 
t.d á 2 bílum S. 868 5930.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 230 

Reykjanesbæ
Sími: 420 5000

www.heklakef.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

NISSAN PATROL 
ELEGANCE 3.0 DISEL

Nýskráður 11.2001. Upptekin vél frá 
IH í 105þ.km , ekinn 123þ.km, 35“ 
breyting. ABS hemlar - Armpúði - 
Álfelgur - Brettakantar - Dráttarbeisli 
- Fjarstýrðar samlæsingar - Geislaspilari 
- Glertopplúga - Hiti í sætum - 
Hraðastillir - Höfuðpúðar aftan - 
Intercooler - Kastaragrind - Kastarar 
- Leðuráklæði - Litað gler - Líknarbelgir 
- Rafdrifið loftnet - Rafdrifið sæti öku-
manns - Rafdrifnar rúður - Rafdrifnir 
speglar - Stigbretti - Talstöð - Túrbína 
- Upphækkaður - Útvarp - Varadekkshlíf 
- Veltistýri - Þakbogar - Þjónustubók. 
Fallegur jeppi ! Verð aðeins 2.490þ .

Úrval nýrra atvinnubíla á 
frábæru verði!!

Nýr Renault Kangoo. Verð kr : 1.359þ. 
án vsk. Nýr Renault Trafic. Verð kr : 
1.990þ. án vsk. Nýr Renault Trafic. 9 
manna. Verð kr : 3.190þ. með vsk. Nýr 
Renault Trafic Langur. Hár toppur. Verð 
kr : 2.490þ. án vsk. Nýr Renault Master. 
Millilangur. Hár toppur. Verð kr : 2.795þ. 
án vsk. Fleiri útfærslur í boði. Allir bílar 
dísel og til afgreiðslu strax !

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

VW Polo Comfortline, árg. 2007, 
ek.13þús.km, Beinsk. Geislaspilari, 
Rafmagn og fl. Stgr.Tilboð 1650þús.kr, 
Ásett Verð 1790þús.kr.!!!

VANTAR BÍLA Á STAÐINN !!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Mercedes Benz E 270 CDI Árgerð 
2003, ekinn 94 þkm. Ásett verð kr. 
3.990.000,- Nú kr. 3.390.000,- 70% 
fjármögnun möguleg.

Mercedes Benz 200 W123 árgerð 
1984, ekinn 149 þkm. Nýinnfluttur frá 
Þýskalandi. Verð kr. 650.000,-

Harley Davidson VRSCR STREET ROD 
árgerð 2006, ekið 2 þm. Flott hjól á 
vetrarverði. Gríptu tækifærið núna !! 
Aðeins kr. 1.580.000,-

Bílaport / Interport ehf
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 569 3300 / 897 1928
www.interport.is

 Bílar til sölu

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum drauma-
bílinn. Yfir þrjár milljónir bíla á skrá. 
Allt að 30% lægra verð. Dæmi um 
2007/2008: Acura TSX, frá 3.390 þús., 
Volvo XC-70, frá 4.070 þús., Porche 
Cayman, frá 6.500 þús. Sími 552 2000, 
www.islandus.com.

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni 
mengun, meiri kraftur. Tveir bílar til-
búnir í reynsluakstur. 2008 Toyota 
Highlander Hybrid og 2008 Toyota 
Camry Hybrid LTD. Pantaðu reynslu-
akstur í síma 552 2000. Hybrid-bílar 
eru nú fáanlegir frá fjölmörgum fram-
leiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

Range Rover Sport HSE TDV8 diesel árg. 
2007. Ekinn 30 þ. km. Einn með öllu. 
S. 898 2811.

500 þús í vasann og yfirtaka. Bmw 540 
Individual ssk. 03.02. mjög flottur bíll. 
18“ BBS álf. Leður, lúga ofl ofl. Skipti ath 
.uppl s. 898 8228.

100% lán. Terrano 2 árg. 2000 5 gíra 
diesel, ekinn 200þ.m. Bíllinn selst á 
Yfirtöku láns eða c.a 1.000 þús. ca 30 þ. 
á mánuði. Uppl. í s. 895 9558.

Grand Cherokee 2004 limited ekinn 
80þ.km, vel útbúinn bíll. Fæst á yfirtöku 
láns upp á ca. 2,3 mill + ca. 100þ. Uppl. 
í s. 895 9558.

Renault Laguna 2002 ekinn 56þ.km, 
leður/tau sæti álfelgur og margt fl. 
Virkilega skemtilegur bíll. Verð yfirtka 
láns ca. 800þ + 150þ. afb. 25 þ. Uppl. 
í s. 895 9558.

Getz 2005 ekinn 88þ.km, 1400 vél, 
5 gíra, Áhv. lán 650þ. 14þ. á mánuði. 
Yfirtkaka + 150 þ. og bíllinn er þinn. 
Uppl. í s. 895 9558.

BMW M5 ÁRG. ‘06 2005 EKINN 22Þ.
KM. Innfluttur af umboði. EINN MEÐ 
ÖLLU. Ath öll skipti. S. 898 2811.

Land Rover Discovery 4,4 V8 árg. 2006 
ekinn 38þ.km. Topplúga leður. Einn 
með öllu. ATH skipti. S. 898 2811.

Toyota Yaris árg. ‘03 bsk., ek. 50þ. 
Toppbíll. Verð 750 þ. Uppl. í s. 690 
3294.

ATH. sjálfskiptur
Renault Kangoo ‘05, 1.6 l., ek. 43.000, 
dráttarkrókur, vel með farinn. Áhvílandi 
570 afb. 17 á mán. Verð 1.390.000. 
Uppl. í s. 867 9432.

M. Benz E240 m.öllu. ek. 150 þ. árg. ‘98. 
Nýsk., nýsprautaður. V. 1300 þ. Uppl. 
hjá Bílahöllinni s. 567 4949.

M.Benz E200 Compressor Avantgarde 
‘07 ek. 39 þ.km Einn með öllu á gamla 
genginu 4,3 mil. Beina sala. S. 662 
2826.

Mazda 3 árg. ‘06 ek. 52 þ. Áhv. 1200 þ. 
Fæst gegn yfirtöku á láni + 100 þ. stgr. 
Uppl. í s. 897 8545.

TOYOTA AVENSIS árg 02 sk 09 ekinn 93 
þús sumar og vetradekk á felgum ásett 
verð 1050 skipti ód TILBOÐ 900 stað-
greitt sími 8691089 eða 5876276

Sparibaukur á 195 þ.
MMC Colt ‘99, 1,3 ssk. Eyðir 5,8/100. 
Ásett verð 380 þús. Tilboð 195 þús. 
Uppl. í s. 841 8955.

Nissan Terrano II árg. ‘94 ek. 207 þ. V. 
200 þ. S. 843 0752.

Pajero ‘98 2.5 TDi, langur ek. 225 þ. S. 
699 7643.

100% lán
BMW 525D ek. 156þ. Einn með öllu. 
nýsk. ‘09 fæst á yfirtöku. Uppl. í s. 
699 4002.

 0-250 þús.

Opel Astra ‘97 ek. 114 þ. Ssk., 4 nagla-
dekk fylgja. V. 130.000 kr. S. 699 6067.

VW Golf árg 96 ek118þ lítur ágætlega 
út fínn í skólann eða vinnuna þarfnast 
smá dúttls fæst á 70þús uppl 8403097

Renault Twingo ‘96 smábíll. Mjög spar-
neytinn. Í toppstandi. V. 60þ. Flottur 
skólabíl. S. 893 0681.

Peugot 309 ‘89 árg. sk.’08. Með varahl. 
Verð 40þ. Upp. í s. 616 2029

 500-999 þús.

Til sölu TM Racing árg 07 fæst á yfirtöku 
+200þús afb19 þ uppl í síma 8931948

 1-2 milljónir

VW Passat Comfort Line 2.0L árg. 2002, 
keyrður 100þús., áhvíl. 820 þús. Fæst á 
1100 þús. Uppl. í síma 866 5841.

 2 milljónir +

Skiptu í hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða 
á Akureyri í síma 552 2000. Hybrid-
bílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum 
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

Dodge Durango 2006 SLT, 7 manna, 
4.7L V8, eyðir 17L innanb og 12.8 utan-
bæj. m. eyðslukubb, K&Nsíu, nýsmurð-
ur. Verð 3850 þ. erl. lán 3750 afb. 55 
þús. Sími 820 2223.

Evo 9 4x4, umboðsbíll Hekla, ek. 10 
þús. Flottur yfir sumar sem vetur. 285 
PS óbreyttur. 6 gíra. Skipti skoðuð, áhvíl. 
isl. lán 4300 afb. 77 þús. S. 820 2223.

BMW 330 diesel 2004 ekinn 72000. 
Stálgrár, sjálfskiptur, leður og sport-
pakki. Uppl. í s. 664 3395.

 Jeppar

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 552 000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

Landcruiser 90 árg. ‘98 diesel. 
Beinskiptur, 5 gíra, ekinn 194þ.km, 
breyttur á 33“ dekkjum. Ásett verð 1100 
þ. Fæst á 840.000 stgr. s. 893 5201.

 Pallbílar

Mikið framboð af pallbílum vestanhafs. 
Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. 
Dæmi um 2007/2008 bíla: Ford F350 frá 
2.790 þús., Dodge Ram 2500 frá 2.500 
þús., Toyota Tacoma frá 1.460 þús., GMC 
Sierra C/K 1500, frá 1.690 þús. Sími 552 
2000. www.islandus.com.

 Hópferðabílar

Til sölu Clubstar 1120, 30 sæta og 
817, 26 sæta. Vel hirtir bílar. Rúnar 
894-8540.

 Húsbílar

Ford Transit 2.2 130 hp Blucamp Sky 
20 2007 ekinn 10.000 km 2 sólarsellur, 
markísa, sjónvarp, bakkmyndavél hjó-
lagrind. Verð 5.9 mil Er til sýnis hjá 
MótorMax Kletthálsi 13 uppl í síma 
8606615

 Mótorhjól

Ducati ST4S ABS 2005 1000cc ekið 
16000km Tilboðsverð 1.290.000. Til 
sýnis hjá MótorMax Kletthálsi 13 s: 
563 4400.

Yamaha Midnightstar 1900 2007 Ekið 
4500 km Verð 1.450.000.- Til sýnis hjá 
MótorMax Kletthálsi 13 s: 563 4400.

450 Kawi til sölu! KLX 450 2008 20 
þús. á mánuði og hjólið er þitt. Áhv. 
860 þús. Fyrstur kemur fyrstur fær. S. 
697 4540.

 

Kawasaki 636 til sölu. Verð 1 miljón. 
Uppl. í s. 690 9768.

 Vespur

Vespa til sölu árg. ‘06 ek. 2000 km. 
Tilboð óskast. Uppl. í s. 894 8489.

 Fjórhjól

Yamaha Raptor 350 2007 Götuskráð 
ekið 4000 km Tilboðsverð 695.000 Til 
sýnis hjá MótorMax Kletthálsi 13 s: 
563 4400.

 Hjólhýsi

Tabbert Puccini 540 DV 2,5 5/2008 
verið notað eina nótt. Innflutt nýtt 
af Seglagerðinni. Skoða skipti. Verð 
3.790.000.- Áhvílandi lán 3.100.000.- 
Allar nánari upplýsingar í síma 899 
5379.
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 Forest River Wildwood T19 árg 2006, 
Nýskráð 2008. Markísa, ferðagrill, 
örbylgjuofn, cd, wc, sturta, loftkæling, 
2 sólarsellur, útisturta. Tilboðsverð 
1.890.000 Til sýnis hjá MótorMax 
Kletthálsi 13 s: 563 4400.

Til leigu hjólhýsi. Með sólarsellu og for-
tjöldum. S. 659 2452, Samsel. Athugið 
sum stéttarfélög veita styrk til leigunnar. 
btnet.is/hjolhysaleigan

 Fellihýsi

Palamino Colt 2002 árg. Fortjald, grjót-
grind. Tilboðsverð 695.000 Til sýnis hjá 
MótorMax Kletthálsi 13 s: 563 4400.

Rockwood Freedom 190XR 2007 
árg með palli að framan Tilboðsverð 
1.195.000 Til sýnis hjá MótorMax 
Kletthálsi 13 s: 563 4400.

Fellihýsi óskast tilbúinn að borga allt að 
500. þ. kr. Upplýsingar í s. 896 2979.

 Pallhýsi

Sunlight ‘08 til sölu. Á sértilboði á 1650 
þús. Uppl. í s. 821 7444.

 Vinnuvélar

Smágrafa til sölu. Upplýsingar í síma 
869 0617.

 Lyftarar

 Bátar

Seadoo 3d-di ágúst ‘07 11 tíma notkun 
sem nýtt. Ásett verð 1,1 fæst á 900 þús. 
með nýrri kerru. S. 660 8916.

Flugfiskur 5.5 m til sölu. Volvo penta vél, 
125 hö. Lítur vel út að innan og utan. 
Uppl. í síma 892 2666.

 Bílaþjónusta

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SKM.IS

 Varahlutir

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is 

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Garðyrkja

Tökum að okkur stærri og smærri verk. 
Traust og alhliða þjónusta. VALDÍS S. 846 
0864 (SLÁTTUR + BEÐAHREINSANIR), 
HÖRÐUR MÁR S. 897 0951 (ÖLL 
ÖNNUR VERK). Sláttumenn 

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

Haustklippingar runna
Garðsláttur, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

Felli tré, þeki, hellulegg, slæ, snyrti 
runna, útvega mold og fleiri garðverk. 
Halldór Garðyrkjumaður - Sími 698 
1215.

 Bókhald

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

 Fjármál

Viðskiptaáætlanir (business plans), fjár-
málaráðgjöf, rekstrarráðgjöf, áætlana-
gerð, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.is 
s: 771 45 45

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir 

s.661-7000

Getum bætt við okkur verkefnum úti og 
inni. Tilboð eða tímavinna. Lítið mál ehf. 
S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

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

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
& aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 
7078. Millibílar s. 659 1047.

 Húsaviðhald

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Magnhús ehf
Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan. 
S. 847 6391 & 891 9890.

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Húsaviðgerðir
Byggingafélag getur bætt við sig verk-
efnum, úti sem inni. Tilboð eða tíma-
vinna. Uppl. í s. 663 3383.

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

Smiði vantar vinnu. Getum byrjað strax. 
Áhugasamir hafið samb. í s. 847 0638.

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

Ryð og lekavarnir á 
þökum

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Kristján s. 694 9626.

parketogsmidar.is
Parketlagnir, parketslípun, gluggaskipti, 
þakviðgerðir, sólpallar og öll almenn 
smíðavinna. Uppl. í s. 896 9819.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

WWW.VORTEX.IS

Tölvuþjónusta
Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft 
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615 
2000.

Ódýr tölvuhjálp! Tökum að okkur alla 
tölvu vinnu. Ekkert gjald ef lausn finnst 
ekki. Gunnlaugur, s. 698 8886.

 Nudd

Aðeins Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

 Snyrting

Heilnudd og snyrting - tímapantanir í 
síma 847 5056.

 Spádómar

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987. 

Visa/Euro
 Ef þig vantar hlustanda eða 

ráðgjöf, andleg leiðsögn, fyrir-
bænir, tarot. Fullur trúnaður. Er 
við alla virka daga frá hádegi til 

01 & um helgar frá kl. 12-03.
Visa/Euro.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Ólöf spámiðill
Er á landinu. Leiðsögn, spádómar. 
Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái í 
spil, tarrot o.fl. S. 901 5000 frá kl. 17-23, 
helgar 11-24. Geymið auglýsinguna

- Símaspá - Spái í Tarot, ræð drauma og 
fleira. Elísabet 663 0813.

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir alla daga eftir kl. 13

 Rafvirkjun
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 Trésmíði

Trésmíðameistari
Trésmíðameistari getur bætt við 

sig verkefnum.
Uppl. í s. 867 7753, Haraldur 

Bjargmundsson.

Tilboð óskast
Óska eftir tilboðum í klára kan-
adískt einingahús. Aðeins skrif-

leg tilboð koma til greina.
Upplýsingar í síma 616 9194, 

Áslaug.

Viðhaldsfrítt Pallaefni
Flytjum inn saman beint frá 

fram-leiðanda. Verð ca. hálfvirði 
m.v. sambærilegt efni. Prufur á 

staðnum.
Nánnari upplýsingar gefur 

Jóhannes, S. 869 9229.

Sólpallar
Viltu flottan sólpall? Komum á staðinn 
og gerum tilboð þér að kostnaðarlausu, 
erum búnir að vera í sólpallasmíði í 
15 ár, erum snöggir og vöndum vinnu 
okkar. Upplýsingar veittar í síma 697 
9660, Ólafur.

 Önnur þjónusta

Sjálfstæður laghentur maður getur bætt 
við sig verkefnum. Ýmislegt kemur til 
greina. Parket, flísalagnir og marg fl. 
Uppl. í s. 866 0601.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Stubbastandar
Burt með sóðaskapinn!Utanhúss ösku-
bakkar,bæði standar og á vegg. Standur 
ehf. S. 842 2535 stubbastandur@gmail.
com

Tilboð
Frír innfrarauður hitalampi fylgir öllum 
seldum bílum eða hjólum. Tilboðið 
gildir til 15. ágúst. Pantanir á www.
netlagerinn.is eða í síma 865 4015. 
Sendum hvert á land sem er!

Yamaha golfbíll gengur fyrir bensín og 
rafmagni með palli aftan. Tilboðsverð 
799.000 Til sýnis hjá MótorMax 
Kletthálsi 13 s: 563 4400.

IQ-care rúm. Stærð King Size Cal 
(183*213) millistíft, 2 ára gamalt. Verð 
105 þús. S. 663 2695 e. kl 18.

Amerískt sófasett 3+2 og 1 stóll til sölu, 
verð 15 þ. S. 899 0350 e. kl. 18.

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa eða fá gefins 3 sæta 
leðursófa. Uppl. í s. 551 4578.

 Heimilistæki

Waringblandarinn, hin upprunalega 
mulningsvél frá Ameríku. 2 ja hraða 
öflugur mótorinn. Fer létt með erfiðustu 
verk. Auðveldur í notkun og þrifum.Verð 
frá 27.900 Kaffifélagið, Skólavörðustíg 
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 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

 Sjónvarp

United 32“ Sjónvarp 100riða. 3 ára. Verð 
30þ. Uppl. í s. 616 2029

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m, timbur 2x4 205 kr/m, allt 
verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða s: 
840 7273, Halldór

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera. 
Nánari uppl. í síma 697 8928, Sigríður. 

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Þægindi - Slökun - 
Vellíðan

Þú átt það skilið. Kynningarverð. Nýr 
Stíll Langarima 21, 112 Reykjavík. S. 557 
9009 nuddstolar.is

Svæðameðferð
Betri heilsa. Ert þú í líkamlegu og and-
legu ójafnvægi? Svæðameðferð gæti 
hjálpað þér. Tímapantanir í s. 848 7367, 
Ásta. ATH. ekki er um erótískt nudd 
að ræða!!!

Whole body massage Telepone 846 
4768.

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

Nudd nudd. Uppl. í s. 662 0841.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Microsoft kerfisstjóranám hefst 1. sept. 
Rafiðnaðarskólinn www.raf.is - S. 863 
2186.

INTENSIVE ICELANDIC I-IV
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
18/8, 15/9, 13/10. Level II: 7 weeks; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 18/8, 6/10. 
Level III: 10 weeks; Tsd/Thrd; 20-21:30 
start 23/9, Level IV: 10 weeks; sat/
sun 10-11:30 start: 27/9. Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

HEIMILIÐ

 Heimilistæki

Nýleg Whirlpool uppþvottavél til sölu 
á sanngjörnu verði. Uppl. í síma 861 
6331.

 Dýrahald

Chihuahua til sölu. ættb.Rex. s: 431-
4849/856-1772

Hundabúr (vír og hægt að leggja niður) 
miðstærð kr.3000, hundaferðabúr fyrir 
hunda meira en 7 kíló kr. 2000, vandað 
hundarúm án áklæðis kr. 1000. Sími 
899 3641 & 555 3641.

Mjög fallegir kettlingar fást gefins á gott 
heimili. Uppl. í s. 864 0972.

10 mán. blendingur tík til sölu. Verð 10 
þ. Uppl. í s. 895 1075.

6,5 mán. Pommerinian rakki og 3 mán. 
Japanese Chin tík til sölu. Uppl. í s. 
869 2631.

 Ýmislegt

Sala - Hleðsla - viðhald og þjónusta í 
eldvarnarbúnaði. Við leggjum áherslu á 
góða og persónulega þjónustu á góðu 
verði. Sími 565 4080.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Budget accommodation Hafnarfjörður 
for sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day. 
Info 770 5451 & 770 5503.

 Fyrir veiðimenn

Silunganet
Heimavík. Sími 892 8655.

Veiðileyfi - Sjóbleikja Til sölu veiði-
leyfi í Fellsá, Kollafirði, Strandabyggð. 
Upplýsingar veitir Barbara Ósk í síma: 
451-3343 og GSM 6634628

GÓÐIR MAÐKAR Laxa og Silungs - 
S:695-2572

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Nýleg 120 fm neðri sérhæð með 
góðum sólpall í Kórahverfi í Kópavogi 
til leigu. Íbúðin er tilbúin til afhend-
ingar. Leiguverð kr. 180.000. Nánari 
uppl. í síma 846 8409 Baldvin Ómar 
Magnússon baldvin@huseign.is s.585-
0100 gsm. 898-1177

Til leigu í Mosfellsbæ 50m2 íbúð 86 
þús. mán. Innif. rafm. og hiti. Uppl. 
8960415

Available rooms for a long term rent in 
a Guesthouse in 108 Reykjavik. Pokoje 
do wynajecia na terenie Reykjavik’u 
108, tanio i dostepne od zaraz. Laus 
herbergi á gistiheimili til langtímaleigu 
í 108 Reykjavík. Tel. 894 1949.

Til leigu rúmgóð 3 herb. íbúð í Austurbæ 
Kópavogs frá og með 1. sept. Uppl. í s. 
840 2940.

4. herb. 118 fm íbúð í hverfi 101 með 
frábæru útsýni til leigu frá 1. okt. Verð 
175.000 á mán. S. 840 7073.

170 fm 4 herb. raðhús m/ bílskúr til 
leigu í innri- Njarðvík. Í mjög barnvænu 
umhverfi. 1 árs gömul. V. 130 þús. á 
mán. Laus strax. Uppl. í s. 849 3738 
eða 863 3687.

74 fm 3 herb. íbúð ti leigu í Grb. 
Öryggiskerfi og gervihnattardiskur. S. 
699 7632.

Kaupmannahöfn
Herb. f. einn til leigu á Amager með 
húsgögnum. Laus nú þegar einn mánuð 
eða lengur. Uppl. í s. 0045 2820 2880 & 
0045 4333 6072.

Herb. til leigu í Ásbúð 210 Garðabær. 
Verð 55 þ. pr. mán. Uppl. í s. 864 
5389.

Góð 40 fm einstaklingsíbúð til leigu 
í vesturbæ Kóp. á 75 þús./mán. Laus 
20 ágúst. Góð umgengi og reglusemi 
skilyrði. Umsóknir sendist á helga@gci.
is með helstu upplýsingum.

Til leigu 3ja herbegja íbúð við Lyngamóa 
í Garðabæ. Verð 135þús. á mánuði, 
hiti+rafmagn innifalið. Húsgögn geta 
fylgt með. Aðeins reyklausir koma til 
greina. Uppl. í síma 861 3313.

Ert þú rólegur nemi í leit að góðu 
herbergi á miðsv. RVK? 20 fm herb. á 
svæði 105. Aðg. að þvottaaðs., baði og 
eldhúsi. Verð 50 þús. S. 693 2216.

Flott 107 fm 4 herb. íbúð til leigu á 
besta stað Grafarholti. Uppl. sigurpall@
margtsmatt.is / Ásdís s. 695 4075.

Menntaskólanema vantar samleigjanda. 
Íbúð nálægt HÍ. Gott herb., internet, 
þvottav., þurrkari kr.40.000. Óskað er 
eftir stúlku á aldrinum 18-25. Þarf að 
vera í námi. Uppl. Svala í s. 895 6464 
& 421 3434.

4.herb. 116fm íbúð í Kópavogi til leigu. 
Stutt í skóla og leikskóla. Glott útsýni. 
Einar Birkir s. 664 7001.

Til leigu 3-4 herb. íbúð m/sérinngangi í 
101 Rvk. Uppl. í s. 867 9403.

105 - Hlíðar
Til leigu gott herb. á frábærum stað 
í Hlíðunum, stutt í allar áttir. Nálægt 
Eskihlíð. Sameiginlegt aðg. að 2 salern-
um, annað m. sturtu & baði, glæsileg 
elduhúsaðst. Afnot af þvottav. & net. 
Laus strax. Uppl. í s. 863 3328 & 846 
0408.

Til leigu glæný 149 fm íbúð í Rauðmýri 
1 Mos. Laus strax. Gott útsýni. Leiga 180 
þ. Uppl. í s. 862 9670.

Nýleg, glæsileg 3ja herb. 102 fm. íbúð í 
Kórahverfi í Kópavogi til leigu frá 1. sept. 
Uppl. í síma 844-3143

Falleg 3ja herb. íbúð í tvíbýli í Garðabæ 
til leigu frá og með 15. ágúst. Leiguverð 
og tími samningsatriði. Uppl í 8206763

4 herb. 130 fm. hæð + bílskúr til leigu í 
vesturb. Kópavogs. 160 þús. á mán. m. 
hita og rafm. Laus 1.sept. S. 848 6472.

Nýuppgerð snyrtileg íbúð til leigu í 
200 Kóp. Stutt í alla þjónustu. Uppl. í 
s. 616 9194

 Húsnæði óskast

Par á þrítugsaldri ásamt 5 ára dreng 
óskar eftir 3-4 herb góðri íbúð. Svæði 
105. Ábyrg og heiðarleg. Endilega hafið 
samband. S: 823 5055, 820 2716.

Óskum eftir að leigja einbýlis- eða 
raðhús á Höfuðborgarsv. Reglusemi. 
Meðmæli. Uppl. í s. 861 9193 & 899 
0451.

22 & 23 ára par óskar eftir íbúð. Uppl. 
í s. 696 2615.

MIÐVIKUDAGUR  13. ágúst 2008 11

Erum �utt frá Garðatorgi en höfum 
opnað nýja vefverslun:

www.sofalist.is

Mikið úrval af stóla og sófaáklæðum !

Leigjum út áklæði fyrir brúðkaup !
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SMÁAUGLÝSINGAR

Ungri konu vantar herb. Er reykl. og 
reglusöm. Uppl. í s. 820 9231 Elín.

Óska eftir 3ja - 4ra herb. íbúð á höfup-
borgarsvæðinu fyrir hjón með eitt 12 
ára barn á verðbilnu 100 - 120 þús. 
mánaðarleiga. Uppl. í s. 820 0981.

Tvær stúlkur í HÍ. óska eftir að leigja 
íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Uppl. í s. 695 
2802 eða 695 3223

Óska eftir herb. til leigu í Breiðholti á 
ca. 30 þús. Þarf að vera með sjónvarps-
tengi. S. 893 4441.

 Sumarbústaðir

Góður 37fm bústaður til sölu. + 4fm 
áföst geymsla og verönd til fluttnings. 
Er staðsettur í Rangárþingi. S. 867 1923 
& 846 5666.

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði, 30-100 
fm, til leigu. Uppl. í s. 552 5354.

Snyrtileg skirfstofuherb. til leigu við 
Ármúlann & Suðurlandsbraut. Uppl. í 
s. 899 3760.

Til leigu 11 m2 skrifstofuhúsnæði í 109. 
Til leigu rúmlega 11m2 skrifstofuhús-
næði með aðgangi að eldhúsi, snyrt-
ingu og setustofu á 3 hæð í mjódd. 
Upplýsingar frá kl. 9-14 virka daga í s. 
587 7171.

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, 
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir-
tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt-
að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is

geymslur.com
Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S. 
555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.net

 Bílskúr

Bílskúr til leigu á svæði 109 Rvk. Uppl. 
í s. 867 9403.

 Gisting

Rooms for rent. Long term from 25th 
august. Tel: 588 5588 or lobby@hot-
elvik.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

Rizzo Pizzeria.
Óskar eftir hressu og jákvæðu starfsfólki 
í bakara og afgreiðslu störf. Lifandi 
og skemmtilegur vinnustaður. Íslensku 
kunnáta skilyrði. Umsóknir liggja fyrir á 
Rizzo Grensásvegi 10.

Employment agency 
seeks: 

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - Call Margrét 
699 1060

Örlagalínan
Örlagalínan óskar eftir fólki 
til starfa á línunni. Einungis 

fólk með andlega tengingu og 
reynslu af andlegum málefnum 

koma til greina.
Fyrir nánari upplýsingar hring-
ið síma 863 8055 & bjork@nt.is

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt 
fólk til starfa! Ekki síður skemmtilegt 
fullorðið fólk. Hringdu núna í síma 575 
1500 simstodin@simstodin.is www.
simstodin.is

Veitingahúsið 
Lækjarbrekka

Almennur starfsmaður í sal Í 
starfinu felst að aðstoða fag-
lærða framreiðslumenn við að 
þjóna til borðs, þrif og önnur 

tilfallandi störf. Í boði er hluta-
starf í vaktavinnu, unnið er 

aðra hverja helgi
Nanari upplýsingar veitir 

Sigríður 691 2435 alla virka 
daga milli 10-12 og 14-18. 

Umsóknir á: http://umsokn.
foodco.is

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

Óskum eftir að ráða í eftirfar-
andi starf. Dagvinna á tímabil-
inu 8.30-16.30, heilsdags eða 

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Piekarnia Garðabær/
Hafnarfjörður

Przyjmie sprzedawce (ang. albo 
isl. jezyk).

Inform. tel 891 8258 & 565 
8070, Þóra & Ivona.

M1 óskar eftir vönum mönnum 
í múr-og steypuviðgerðir.
Upplýsingar í síma 896 

6614. Kolbeinn Hreinsson, 
Múrarameistari.

Vort Daglegt Brauð 
Hafnarfirði

Óskar eftir góðu fólki til starfa í 
afgreiðslu, 60% vinna.

Nánari uppl. veitir Þóra í s. 891 
8258 & 565 8070.

Vantar þig vinnu með 
skóla?

Subway auglýsir eftir duglegu 
og jákvæðu fólki með mikla 

þjónustulund. Um er að ræða 
hlutastarf um kvöld og helgar. 

Íslenskukunnátta er kostur 
en annars góð enskukunnátta 

skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Anna 

Gyða í síma 530 7004. Hægt 
er að sækja um á subway.is 

Lágmarksaldur er 16 ár.

Subway Mosfellsbær
Subway auglýsir eftir dugleg-
um starfsmanni á besta aldri 

í 60-100% starf. Vinnutími 
er virka daga frá kl 11:30 

- 5. Möguleiki á fleiri vöktum 
eða lengri. Viðkomandi yrði 
hægri hönd verslunarstjóra. 
Íslenskukunnátta æskileg en 
góð enskukunnátta annars 

nauðsynleg.
Nánari upplýsingar veitir 

Anna Gyða í síma 530 7004. 
Umsóknareyðublöð á staðnum 

eða gegnum subway.is

Bílstjóri - Lagermaður
Búr ehf óskar eftir að ráða 
bílstjóra sem einnig sinnir 

lagerstörfum. Framtíðarstarf. 
Ekki yngri en 20 ára. Góð 

ÍSLENSKUKUNNÁTTA og kurteisi 
skilyrði. Vantar einnig starfsfólk 

í kvöldvinnu, hentar vel með 
skóla. Ekki yngri en 18 ára.

Upplýsingar í síma 896 2836 
Á SKRIFSTOFUTÍMA. Umsóknir 
einnig á staðnum, Bæjarflöt 2, 

Grafarvogi.

Eldsmiðjan á 
Suðurlandsbraut

Sendill í hlutastarf. Okkur vantar sendil 
í hlutastarf því umsvifin hafa aukist hjá 
okkur. Í starfinu felst að keyra út pizzur 
á bíl. Eldsmiðjunnar, þrif inn á staðn-
um, afgreiðsla og öll önnur tilfallandi 
störf.. Unnið er á föstum vöktum skv. 
samkomulagi. Umsóknir á: umsokn.
foodco.is

Starf í leikskóla
Laus er ein 100 % staða og ein 

40-50 % staða e.h. næsta skóla-
ár Viðkomandi þarf að bera 

ómælda virðingu fyrir þörfum 
barna og möguleikum þeirra til 
náms og þroska og vera sjálf 
góð í samskiptum., skipulögð 
og stundvís. Regnboginn er 

staðsettur að Bleikjukvísl 10 á 
Ártúnsholti.

Nánari upplýsingar veitir 
undirrituð í s. 557 7071 og 
899 2056 Netpóstur: regn-
bogi@regnbogi.is Lovísa 

Hallgrímsdóttir leikskólastjóri

Snyrtistofan Fegurð óskar eftir 
Naglafræðing og snyrtifræðinema í 
hlutastarf. Upplýsingar í síma 567 6677 
eða fegurd@fegurd.is

Heimaþjónustan 
Háaleitishverfi auglýsir:

Óska eftir að ráða áreiðanlegan 
starfsmann í félagslega heima-
þjónustu á Sléttuvegi. Þarf að 

geta byrjað sem fyrst. Næg 
vinna fyrir duglegt fólk.

Nánari upplýsingar gefur 
Elfa Björk í síma 535 2720. 
Netfang: elfa.ellertsdóttir@

reykjavik.is

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Óskaverk óskar eftir að ráða bílstjóra 
með meirapróf og gröfumann. Uppl. í 
s. 866 2556.

Sushi smiðja
Óskar eftir að ráða fólk til starfa íslensku-
kunnátta æskileg. Uppl. í s. 659 3366.

Landbrot hf.
Vantar gröfumann og meiraprófsbíl-
stjóra. Uppl. í s. 893 7320 & 578 1700.

Veitingahús í Hfj. óskar eftir fólki í vinnu 
2 kvöld í vikur og aðra hverja helgi. 
Uppl. í s. 822 5229.

Frystihús Starfsfólk óskast í fiskvinnslu-
störf í Hafnarfirði. nánari uppl. í síma 
565 0516.

Grillhúsið
Óskar eftir þjónum í sal í hlutastarf, 
íslenskukunnátta skilyrði. Vinsamlegast 
hafið samband við Lindu í s. 697 6797 
eða 562 3456.

VERKFÆRAVERSLUN. Sölumaður - 
Afgreiðslumaður. Óskum að ráða strax 
röskan hugmyndaríkan, starfsmann til 
starfa í Verkfæraverslun. Upplýsingar í 
síma 897 5080, vl@simnet.is Gunnar.

Gröfuleiga Hlöðver
Óskar eftir að ráða vana menn í jarð-
vinnu. Helst mér réttindi á gröfu og 
vörubíl. Uppl. gefur Hlöðver í s. 892 
8511.

Fiskvinnsla í Sandgerði vantar vana flak-
ara og fólk í snyrtingu. Uppl. í s. 421 
8007 & 897 3722.

Vélavörð vantar á línuskipið Ágúst GK. 
Uppl. í s. 895 8906.

Verktaki í vöruflutningum óskar eftir 
starfsmanni með meirapróf. Aðilinn 
þarf að vera traustur og duglegur. 
Áhugasamir eru beðnir um að senda 
póst á tomasehf@internet.is eða í síma 
860 3284 eftir klukkan 15.00 á daginn.

Vantar þig vinnu sem skil-
ar góðum tekjum?

Volare vantar sjálfstæða söluráðgjafa 
um land allt. Kynntu þér málið www.
volare.is Lydía Sigurðardóttir hópstjóri s. 
867 9839 lydia@internet.is

Veitingahúsið Hornið
Veitingahúsið Hornið óskar eftir að ráða 
vanann pizzubakara. Unnið er vakta-
vinnu. Sendið mail með mynd á horn-
ið@hornið.is

Veitingahús óskar eftir starfsfólki í sal, 
einnig uppvask. Hlutastörf. Upplýsingar 
á staðnum. Kína Húsið - Lækjargötu 8 
- Sími 551 1014.

Szukam opiekunki do dziecka od wrzes-
nia. Telefon 844 1751.

Vantar vana vélamenn á Egilsstaði. 
Á gröfur, hefil, kranabíl og trailer. 
Malarvinnslan. Uppl. veitir Ragnheiður 
í s. 860 0120.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

1 Pólverji óska eftir vinnu. Góður maður. 
Buið á íslandi í 1 ár. T.d í byggingarvinnu 
ofl. Allt kemur til greina. S. 845 0772.

Pípara með 24 ára reynslu vantar vinnu 
strax sími: 691-6982

25ára pólsk stúlka óskar eftir vinu. 
Talar ensku og islensku. Framtiðarvina. 
Stundvis, reyklaus með góða fram-
komu. Uppl. í s. 695 5907.

27ára pólsk stúlka óskar eftir vinu í 1-1,5 
mánuð. Talar ensku. reyklaus. Uppl. i s. 
695 5907.

Menntaður listamálari óskar eftir verk-
efnum. Talar ensku. Uppl. í s. 695 
5907.

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Dísupáfagaukur, grár með gult höfuð og 
rauða bletti í kinnum, flaug að heiman 
þann 8. ágúst. Þeir sem hafa séð til 
hans, vinsamlegast látið vita í síma 897 
1908 & 517 1763.

 Tilkynningar

SRODA 13.08.08
MECZ PILKI NOZNEJ FC 

BARCELONA WISLA KRAKOW 
GODZ. 20.00.

BAR POLONIA.
ul. Flatahraun 21 Hafnafjörður. 
Tel. 555 2329 ZAPRASZAMY !!

 Einkamál

908 6666
Erum tvær í góðum gír. Leiðist 

þér í sumarfríinu. Hringdu í 
okkur. Opið allan sólarhringinn.

Ný og spennandi upptaka Ung og hisp-
urslaus kona tók sjálfa sig upp í ljúfum 
leik. Þú heyrir þessa „innilegu“ upptöku 
hjá Sögum Rauða Torgsins í síma 905-
2002 (símatorg) og 535-9930 ( Visa, 
Mastercard), upptökunr. 8869.

Sögur Rauða Torgsins
Á símkerfi Rauða Torgsins leynast rúm-
lega 450 hljóðritanir íslenskra kvenna, 
ýmist beinar frásagnir, mjög „innilegar“ 
upptökur eða sambland hvors tveggja. 
Hringdu í 905-2002 (símatorg) og 535-
9930 (Visa, Mastercard) og flettu í 
gegnum nýjustu upptökurnar (þær eru 
mjög margar) eða skoðaðu eldri upp-
tökur, sem eru m.a. flokkaðar eftir flytj-
anda. Góða skemmtun (í einrúmi!!).

Kona: leitar þú
Tilbreytingar eða varanlegra kynna? 
Auglýstu hjá Rauða Torginu Stefnumót, 
það er ókeypis og mjög árangursríkt. S. 
555 4321. Nánar á www.raudatorgid.is.

Dömurnar á Rauða Torgi
Eru í góðum gír þessa dagana og hefur 
fjöldi yndislegra kvenna bæst í hóp-
inn undanfarna daga og vikur. Hvaða 
dömur verða til viðræðu í kvöld? Hver 
þeirra verður vinkona þín? Símar 908 
6000 (símatorg) og 535 9999 (visa, 
mastercard). Nánar á www.raudatorg-
id.is.

Norðlenskur karlmaður
Á miðjum aldri vill kynnast karlmanni, 
35-55 ára. Augl. hans er hjá Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905 2000 (síma-
torg) og 535 9920 (visa, mastercard), 
augl.nr. 8276.

Spennandi tækifæri ! 
Veitingarekstur / aðstaða upp á 16 fm. á Stjörnutorgi 

Kringlunnar til sölu. Hagstæð og þægileg kaup. 

Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924

BORGARTÚI 10-12 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsing um breytingar 
á deiliskipulagsáætlunum 

í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og bygging-
arlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru 
hér með auglýstar tillögur að nýjum og breyttum 
deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

Ofanleiti 14
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina að 
Ofanleiti 14. Í breytingunni felst m.a. að reisa megi 
tveggja hæða raðhús með kjallara. Tvær íbúðir 
skulu vera í húsinu. Gert er ráð fyrir einu bílastæði 
fyrir hverja íbúð eða samtals fjórum stæðum.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Sóleyjarrimi 13
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Sóleyjarima 
vegna lóðar númer 13. Í breytingunni felst m.a. að 
landnotkun á lóðinni er breytt úr þjónustu í svæði 
fyrir íbúðir. Heimilt verður að byggja tveggja hæða 
íbúðarhús fyrir 50 ára og eldri með allt að 12 
íbúðum. Húsið skal aðlagað landi og stallað eftir 
landhalla. Ákvæði um fjölda bílastæða á íbúð er 
samkvæmt reglugerðum.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkur-
borgar að Borgartúni 10-12, 1. hæð, virka daga 
kl. 8:20 – 16:15, frá 13. ágúst 2008 til og með 24. 
sept. 2008. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu 
sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig 
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér 
tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við 
tillögurnar skal skila skriflega eða á netfangið 
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs 
eigi síðar en 24. september 2008. Vinsamlegast 
notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir 
með tölvupósti. Þeir sem eigi gera athugasemdir 
innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillögurnar.

Vekjum athygli á nýju 
heimilisfangi sviðsins, 

Borgartún 10-12.
Reykjavík, 13. ágúst 2008 

Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

TILKYNNINGAR

TIL SÖLU
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F R É T T A S K Ý R I N G

ir muni fara frá því að vera nei-
kvæðir á síðasta fjórðungi í að 
vera himinháir á síðasta fjórð-
ungi þessa árs og fyrsta fjórð-
ungi þess næsta. 

Hún bendir á að það er mjög 
mikilvægt við núverandi að-
stæður að vera með viðbúnað 
til að bregðast við frekari áföll-
um. „Bankar eru að efla lausa-
fjárstöðu sína með því að útbúa 
pakka úr lánasöfnum sínum sem 
hægt er að selja eða leggja fram 
í endurhverfum viðskiptum við 
seðlabanka. Mikilvægt er að 
hafa þessa pakka til taks hvort 
sem þeir eru nýttir strax eða 
ekki,“ segir hún.

Spurð um áhrif uppgjöranna á 
stöðu bankanna segir Edda Rós 

að uppgjörin hafi að mestu verið 
í takt við væntingar og þáttur í 
að sýna að bankarnir séu traustir 
en opni ekki neinar dyr að ódýrri 
fjármögnun. „Fjármálamarkaðir 
hafa hvorki opnast fyrir íslenska 
banka né aðra. Það er varla hægt 
að leggja næga áherslu á að um 
alþjóðlegt vandamál er að ræða. 
Það er mikilvægt að átta sig á 
því að allir bankar heims eru að 
sækja í seðlabankana af mikl-
um krafti. Þetta er ekkert sér-
íslenskt fyrirbrigði,“ segir Edda 
Rós. 

„Það er búið að hrekja dóms-
dagspár um hrun íslenskra 
banka og menn eru farnir að 
horfa meira til gæða eignasafns-
ins og er umræðan því á mun 
málefnalegri nótum“ segir Har-
aldur Yngvi Pétursson hjá grein-
ingu Kaupþings. 

Haraldur segir að bankarnir 
verði að halda áfram að treysta 
grunnstoðirnar í rekstrinum 

og sækja sér fjármögnun með 
öðrum hætti en heildsölufjár-
mögnun.

„Það verður pressa á þóknana-
tekjur en þær hafa haldist uppi 
undanfarið m.a. vegna meiri við-
skipta með skuldabréf en áður, en 
líklegt er að arðbærum þóknana-
tengdum verkefnum muni fækka 
nokkuð. Vaxtatekjur munu drag-
ast saman þar sem draga mun úr 
verðbólgu á Íslandi en ekki er 
ljóst hvort grunnvaxtamunurinn 
muni dragast saman,“segir Har-
aldur. Hann telur stöðu bankanna 
ágæta og að grunnrekstur skili 
ásættanlegri afkomu.

Í meðfylgjandi töflu er leitast 
við að meta undirliggjandi rekst-
ur bankanna ef litið er framhjá 
utanaðkomandi þáttum sem til-
heyra ekki grunnrekstri bankana. 
Vaxtatekjur eru leiðréttar fyrir 
fjármagnskostnaði af gjaldeyris- 
og hlutabréfaeign. Reiknaður er 
tíu prósent fjármagnskostnaður 

af meðalstöðu hlutabréfaeignar 
og tíu prósenta fórnarkostnaður 
af meðalstöðu hreinnar eignar 
í erlendri mynt. Í raun er um 
að ræða fórnarkostnað þess að 
halda hlutabréfa- og gjaldeyris-
stöðunni sem er bætt við vaxta-
tekjur.

Auk þess eru óreglulegir 
liðir eins og fjárfestingatekjur 
(stundum kallað gengismunur) 
tekinn út og aðrar rekstrartekjur 
sem koma grunnrekstri bank-
anna ekki við. Með þessu móti 
er reynt að sýna fram á arðsem-
ina ef bankarnir væru ekki með 
hlutabréfastöður eða gjaldeyris-
varnir. 

Ef gjaldeyris- og hlutabréfa-
stöður eru leiðréttar þá er útkom-
an sú að hagnaður af grunnrekstri 
fyrir skatt er 13,6 milljarðar hjá 
Glitni í stað 7,7 milljarða en ef 
einnig er tekið tillit til áhrifa 
af verðbóta sem eykur vaxta-
tekjur umtalsvert á fjórðungnum 

lækkar hagnaðurinn sem því 
nemur og er 7,159 milljarður. 
Mesta breytingin er hjá Lands-
bankanum en þar er hagnaðurinn 
11,5 milljarðar króna í stað 12,76 
milljarða samkvæmt uppgjöri. 
Ef einnig er tekið tillit til verð-
bóta þá er hagnaðurinn 6,2 millj-
arðar. Hagnaður Kaupþings rúm-
lega tvöfaldast miðað við þetta. 
Arðsemi eiginfjár breytist einn-
ig umtalsvert og er nú tæp 25 
prósent.

Arðsemi eiginfjár helst nokkuð 
stöðug við þessar breytingar 
hjá Landsbankanum en arðsem-
in vex hins vegar umtalsvert 
hjá Kaupþingi og Glitni. Leiðrétt 
arðsemi er frá tæpum 25 pró-
sentum í 28 prósent hjá bönk-
unum þremur. Mesta breyting-
in er hjá Landsbankanum, sem 
skýrist af mestu leyti vegna 
mismunandi uppgjörsaðferðar 
Landsbankans miðað við Glitni 
og Kaupþing.

tölur í milljónum kr.  Glitnir   Landsbankinn   Kaupþing 
  2F 2008 1F 2008 1H 2008 2F 2008 1F 2008 1H 2008 2F 2008 1F 2008 1H 2008

Vaxtatekjur  23.680 17.882 41.562 27.393 20.236 47.629 43.271 36.067 79.338

Þóknunartekjur  9.257 10.604 19.861 10.890 10.903 21.793 14.258 10.948 25.206

Hreinar rekstrartekjur  32.937 28.486 61.423 38.283 31.139 69.422 57.529 47.015 104.544

Kostnaður  -14.786 -13.799 -28.585 -18.564 -17.234 -35.798 -25.503 -21.562 -47.065

Afskriftir  -4.492 -4.119 -8.611 -6.953 -3.915 -10.868 -5.591 -4.059 -9.650

Kostnaður og afskriftir  -19.278 -17.918 -37.196 -25.517 -21.149 -46.666 -31.094 -25.621 -56.715

Hagnaður af grunnrekstri fyrir skatt 13.659 10.568 24.227 12.766 9.990 22.756 26.435 21.394 47.829
Hagnaður fyrir skatt skv. uppgjöri 7.657 7.709 15.366 11.450 19.688 31.138 12.882 20.279 33.161

Mismunur  6.002 2.859 8.861 1.316 -9.698 -8.382 13.553 1.115 14.668

Verðbólguáhrif uppgjöra 6.500   6.500   5.000  

Hagnaður af grunnrekstri ef einnig  7.159   6.266   21.435  
er leiðrétt fyrir verðbólguáhrif
Leiðrétt arðsemi eiginfjár fyrir skatt 28,08% 23,57% 26,00% 25,51% 20,90% 23,37% 24,75% 22,13% 23,70%

Arðsemi eiginfjár fyrir skatt skv. uppgjöri 15,80% 17,27% 16,56% 23,30% 42,00% 32,60% 12,45% 21,65% 16,95%

S A M A N B U R Ð U R  Á  B Ö N K U N U M

TRAUSTUR GRUNNREKSTUR Arðsemi 
viðskiptabankanna þriggja er viðunandi 
ef horft er á grunnrekstur. Arðsemi eigin 
fjár er um 25 til 30 prósent ef horft er til 
reglubundins reksturs og óreglulegir liðir 
eru teknir út. 
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...

O R Ð S K Ý R I N G I N

Víða þrengir að í íslensku efnahagslífi um þessar mundir og fyrir-
tæki jafnt og heimili bregðast við með aukinni ráðdeild og margvís-
legri hagræðingu. Markaðurinn kemur nú út í nokkuð breyttri mynd 
frá því sem verið hefur síðustu misseri, bleiki pappírinn horfinn og 
efnisþættir endurskipulagðir.

Fréttablaðið og þar með Markaðurinn hefur tekjur sínar af auglýs-
ingum og þegar samdráttur verður á þeim markaði um lengri tíma 
endurspeglast það í útgáfunni. Pappír og prent eru stórir kostnaðar-
liðir og styrkur að geta brugðist hratt við breytt-
um aðstæðum. Margvíslegur annars konar rekst-
ur krefst mun lengri aðdraganda að breytingum 
auk þess sem huga þarf mjög vel að umhverfi 
rekstrarins því þegar breytinganna gerist þörf 
má vera að aðstæður geri það erfiðara að bregð-
ast við.

Í þennan flokk falla fjármálafyrirtæki og ekki 
að ástæðulausu sem þeim eru ströng skilyrði 
sett um hluti á borð við eiginfjárstöðu. Gengi 
fjármálafyrirtækja snertir enda ekki einung-
is viðskiptamenn þeirra eða starfsfólk, heldur 
þjóðarbúið í heild. Við viðkvæmar aðstæður sem 
þessar, þar sem torvelt er að útvega rekstrar-
fé vegna alþjóðlegrar lausafjárkreppu, gætu 
fregnir af gjaldþroti fjármálafyrirtækis hér 
heima jafnvel ógnað hér fjármálastöðugleika.

 Ábyrgðarhluti er því að láta afkomu slíkra fyrirtækja ráðast af 
gengi á hlutabréfamarkaði líkt og raunin virðist hafa verið með suma 
sparisjóðina, þar sem grunnrekstur bankans virðist hafa verið á 
mörkum þess að bera sig. Þegar harðnar í ári í alþjóðlegri lausafjár-
kreppu og öll fjármögnun verður dýrari er ekki gott að búa við slíka 
bresti í rekstri, hvað þá þegar hlutabréfaverð hrapar um leið. 

Varhugavert er þó að alhæfa um of og má vera að einhverjir minni 
sparisjóðir nái að fjármagna rekstur sinn með innlánum. Hins vegar 
er ekki hægt að horfa framhjá því hve hagræði stærðarinnar er mikið 
í bankarekstri, því lítil fjármálastofnun þarf að standa undir sömu 
kröfum og gerðar eru til þeirra stærri, svo sem um reikningsskil og 
MiFID-reglur um fjármálagjörninga. Engin tilviljun er hve ört spari-
sjóðum hefur fækkað síðustu ár.

Fagnaðarefni er ef litlir sparisjóðir fá lifað af í þeim ólgusjó sem 
skapast hefur í alþjóðlegri fjármálakreppu. Njóta þeir enda velvild-
ar í sínum nærsamfélögum og leggja áherslu á samfélagslega ábyrgð, 
auk þess sem viðskiptavinir þeirra láta vel af þjónustunni. Um leið 
þýðir ekki að gráta nauðsynlegar aðgerðir til að bjarga þeim sem 
hættara er við að fái ekki staðið af sér veðrið. Þannig ættu menn 
fremur að fagna því að hér séu til fjármálastofnanir með nægilegan 
styrk til að koma inn í rekstur sjóða á borð við SPRON og Sparisjóð 
Mýrasýslu. Viðbrögðum sumra þeirra sem hvað mest hafa sett sig upp 
á móti fyrirhuguðum samruna SPRON og Kaupþings má líkja við við-
brögð drukknandi manns, sem farið er að líða vel í ísköldum sjónum, 
og reynir að lemja af sér björgunarmann sinn. Í Borgarbyggð hefur 
í dag verið boðað til íbúafundar þar sem ræða á þá stöðu sem upp er 
komin hjá Sparisjóði Mýrasýslu, en þar mun Kaupþing fara með sjö-
tíu prósenta eignarhlut eftir stofnfjáraukningu. Vonandi bera þar 
fundargestir gæfu til að láta vera að berja á bjargvættinum þótt ein-
hver muni sjálfsagt velta upp spurningunni um hvernig sjóðurinn hafi 
ratað í núverandi stöðu.

Ör samdráttur á sér margvíslegar birtingarmyndir. 
Sums staðar hefði undirbúningur átt að vera betri.

Óráð er að berja 
af sér bjargvættinn
Óli Kristján Ármannsson skrifar

Fagnaðarefni 
er ef litlir 

sparisjóðir fá 
lifað af í þeim 

ólgusjó sem 
skapast hefur 

í alþjóðlegri 
fjármála-

kreppu.

Hugtakið óðaverðbólga skýtur oft upp kollinum hér á landi 
og sérstaklega undanfarna mánuði þar sem verðbólga í 
landinu hefur verið mikil. Þrátt fyrir að vísitala neyslu-
verðs hafi hækkað um 13,6 prósent undanfarna tólf mánuði 
erum við enn langt frá því að glíma við óðaverðbólgu.
Hagfræðingar skilgreina óðaverðbólgu yfirleitt sem verð-
bólgu umfram 50 prósent á mánuði. Þetta þýðir að verðlag 
meira en hundraðfaldast á einu ári. 

Það gerir 12.875 prósenta verðbólgu á ári. Kaffibolli, sem 
kostaði 100 kr. í ársbyrjun, kostar tæpar 13.000 kr. í árslok.

Óðaverðbólga stafar yfirleitt af því að ríkisvaldið prent-
ar of mikið af peningum til að standa straum af útgjöldum. 

Þekktustu dæmin um óðaverðbólgu er t.d. Þýskaland 
eftir fyrri heimsstyrjöldina og síðan Simbabve um þess-
ar mundir. Í Simbabve mældist ársverðbólga 2,2 milljónir í 
síðasta mánuði.

Óðaverðbólga

Meðal hlutverka hvers seðla-
banka er að vera „lánveitandi 
til þrautarvara“ fyrir banka við-
komandi lands. Eins og orðasam-
bandið gefur til kynna þýðir það 
að seðlabankar veiti lánafyrir-
greiðslu í neyð, þ.e. þegar bank-
ar geta ekki fjármagnað sig eftir 
hefðbundnum leiðum. Tilgangur-
inn er alls ekki að bjarga illa 
reknum og gjaldþrota bönkum, 
heldur að koma í veg fyrir banka-
áhlaup og fjármálakreppur. 

Seðlabankar setja ströng skil-
yrði fyrir lánveitingu til þrautar-
vara, meðal annars þá að eignir 
viðkomandi banka séu meiri en 
skuldir. Vandamál slíkra banka 
felast þá fyrst og fremst í lausa-
fjárskorti, þ.e. að þeir geti ekki 
losað eignir nægilega fljótt og 
vel til að greiða skuldbindingar 
sem eru á gjalddaga. 

Alkunna er að ef einhver er 
þvingaður til að losa um eignir á 
mjög skömmum tíma, er lítil von 
til þess að viðkomandi fái „eðli-
legt“ verð. Slíkri sölu er enda oft 
líkt við bruna útsölur og áhrifin 
geta verið alvarleg fyrir fjár-
málakerfið. Hætta er á að útsölu-
virði eignanna dugi ekki fyrir 
skuldum viðkomandi banka, sem 
verði þar með gjaldþrota „að 
óþörfu“, innlán almennings tap-
ist o.s.frv. 

Einnig er hætta á að útsalan 
valdi því að verð á sambæri-
legum eignum lækki veru-
lega með tilheyrandi áhrifum á 
eignar stöðu annarra banka, fjár-
festa og almennings. Með því 
að veita tímabundna lausafjár-
fyrirgreiðslu gefa seðlabankar 
bönkum frest til að koma eignum 
sínum í verð. Þannig draga þeir 
úr líkum á fjármálakreppum og 
úr líkum á því að einhverjir sjái 
sér hag í því að framkalla þær 
aðstæður að banki þurfi að setja 
eignir sínar á útsölu.  

BARA EIN PRENTVÉL 
Í HVERJUM SEÐLABANKA
Engan þarf því að undra að al-
þjóðlegir fjárfestar velti fyrir 

sér hvort bankar hafi trú-
verðugan lánveitanda til þrautar-
vara þegar þeir taka ákvörðun 
um að lána bönkum peninga. Í 
alþjóðlegri fjármálakreppu er 
lausafé af skornum skammti 
og fjársterkir fjárfestar geta 
valið úr gnótt tækifæra. Ef ein-
hver vafi er á því hvort bak-
land banka er nægilega sterkt, 
velja flestir fjárfestar að fara 
með peningana sína annað. Við 
það minnkar aðgangur Íslend-
inga að erlendu lánsfé, lánskjör 
versna og lífskjör rýrna. Yfir-
leitt eiga seðlabankar ekki við 
trúverðugleikavandamál að etja 
í hlutverki sínu sem lánveitandi 
til þrautarvara. 

Seðlabankar geta prentað 
peninga og verða því ekki uppi-
skroppa með peninga til að styðja 
við sína banka. Ef starfsemi bank-
anna er hins vegar í gjaldmiðl-
um annarra myntsvæða verður 
málið flóknara. Til þess að taka 
á þessu hafa helstu seðlabank-
ar heims meðal annars samið 
um gjaldmiðlaskipti ef vandi 
skyldi koma upp. Slíkir gjald-
miðlaskiptasamningar byggja á 
gagnkvæmum hag viðkomandi 
landa; bandarískir bankar hafa 
aðgang að evrum og evrópsk-
ir bankar að Bandaríkjadal. Ís-
lenski seðlabankinn hefur gert 
slíka samninga við þrjá norræna 
seðlabanka og getur á grundvelli 
þeirra fengið 1,5 milljarða evra í 
skiptum fyrir íslenskar krónur. 
Þessa samninga verður þó lík-
lega að kalla vinargreiða, fremur 
en gagnkvæman hag þjóðanna, 
þar sem ólíklegt er að norræn-
ir bankar lendi í vanda vegna 
skorts á íslenskum krónum. 

GJALDEYRISFORÐI Í STAÐ 
ÞESS AÐ SKIPTA UM MYNT
60 til 70 prósent af efnahag 
þriggja stærstu íslensku bank-
anna eru í erlendri mynt og 
efnahagur þeirra er samtals tí-
föld landsframleiðsla (ríflega 
14 þúsund milljarðar króna). 
Þar sem íslenski seðlabank-
inn getur einungis prentað ís-
lenskar krónur er styrkur hans 
sem lánveitandi til þrautarvara 
minni en annarra vestrænna 
seðlabanka. Hér getur gjald-
eyrisforði komið til hjálpar og 
Seðlabankinn gripið til hans í 
stað prentvélarinnar. Hafa al-
þjóðastofnanir og lánshæfis-
fyrirtæki eindregið mælt með 
því að forði Seðlabanka Íslands 
verði efldur verulega. 

Forðinn er í dag tæplega 
230 milljarðar króna, en við 
hann bætist skiptasamningur-
inn við norrænu seðlabankana, 
tæplega 200 milljarðar króna. 
Þrátt fyrir 430 milljarða króna 
varasjóð, er hann agnarsmár 
í hlutfalli við skuldbindingar 
fjármálakerfisins. Það er hins 
vegar auðvitað afar kostnaðar-
samt og erfitt að efla sjóðinn 
í miðri fjármálakreppu. Jafn-
vel þótt ástandið væri eðlilegt 
og lánakjör góð, þá er það stað-
reynd að það kostar mikið að 
halda úti gjaldeyris forða sem 
dugar til að skapa traust í kring-
um jafn stórt bankakerfi og það 
íslenska. Sá kostnaður skrifast 
á íslensku krónuna og vegur á 
móti (þverrandi) kostum þess 
að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil.

HVAÐA KOSTIR ERU Í STÖÐUNNI? 
Staðreyndir málsins eru eftir-
farandi. Seðlabanki Íslands 
getur einungis prentað íslensk-
ar krónur. Gjaldeyrisforðinn er 
lítill og vandasamt að efla hann 
við núverandi aðstæður. Menn 
eru ekki sammála um nauðsyn 
þess að efla forðann og margir 
telja að lánakjör ríkisins þurfi 
að batna áður en það komi til 
greina. Lánakjör ríkisins eru 
ríflega helmingi verri í dag en 
í mars síðastliðnum og þá þóttu 
kjörin einnig óviðunandi. Láns-
fjárkreppa ríkir í heiminum og 
líkur eru á að hún dragist á lang-
inn með tilheyrandi óvissu um 
þróun lánskjara íslenska ríkis-
ins. Umræðan hér á landi um 
Evrópusambandið og upptöku 
evru er óþroskuð og stór hluti 
stjórnmálamanna er á móti hug-
myndinni. Við þessar aðstæður 
hljóta bankarnir að skoða allar 
leiðir til að flytja starfsemi sína 
úr landi, annaðhvort með því 
að færa höfuðstöðvarnar eða 
með því að flytja eignir og um-
svif yfir í erlend dótturfélög. 
Það verður ekki bæði sleppt og 
haldið, því miður.

Gjaldeyrisforða eða nýja mynt

SEÐLABANKI ÍSLANDS Greinarhöfundur segir ljóst að við þær aðstæður sem nú séu 
uppi hljóti bankar að skoða allar leiðir til að flytja starfsemi sína úr landi.  MARKAÐURINN/HEIÐA

Edda Rós 
Karlsdóttir

forstöðumaður 
greiningardeildar 

Landsbankans.
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Fréttablaðið stendur upp úr
Fréttablaðið er með 46% meiri lestur en 24 stundir

og 116% meiri lestur en Morgunblaðið

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára. Könnun Capacent í maí–júlí  2008.

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins, samkvæmt 
könnun Capacent Gallup maí–júlí. Fréttablaðið hefur glæsilegt 
forskot á samkeppnisaðila sína miðað við meðallestur á tölublað 
hjá aldurshópnum 18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Við erum 
auðvitað rífandi stolt af þessum góða árangri og bendum 
auglýsendum á að notfæra sér forskotið okkar þegar þeir velja 
auglýsingamiðil.

Allt sem þú þarft... ...alla daga



4,4% 90% 1,1%verðbólga mælist nú í Bretlandi. Þetta 
er þriðji mánuðurinn í röð þar sem 
verðbólga í Bretlandi er yfir þriggja pró-
senta efri þolmörkum Englandsbanka. 
Stýrivextir bankans eru nú fimm prósent. 

samdráttur hefur verið á heildarveltu á 
innlendum hlutabréfamarkaði á milli ára. 
Júlí 2007 var þó óvenjulegur mánuður 
því viðskipti vegna yfirtökunnar á Actavis 
gengu þá í gegn.

heildarútlána voru í vanskil-
um við lok annars ársfjórðungs 
samanborið við 0,5 prósenta 
útlána í lok fyrsta ársfjórðungs. 

SÍMA NÚM ER MARKAÐARINS: 512 5000, fax: 512 5301, rit stjorn@markadurinn.is  DREIFING: dreifing@posthusid.is  Aug lýs ingadeild: auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang: visir.is

B A N K A H Ó L F I Ð

„Þótt námsmann vanti ekki pen-
inga í vetur kann það engu að 
síður að vera sterkur leikur hjá 
honum að taka námslán hjá LÍN 
og leggja féð til hliðar,“ sagði í 
frétt á baksíðu Morgunblaðsins 
um helgina og vísað til hagstæðra 
vaxtakjara námslána miðað við 
önnur lán sem eru í boði. Ein-
hverjum kynni þó að þykja vafa-
samt siðferði að ætla að nýta með 
slíkum hætti opinber úrræði sem 
tryggja eiga jafnrétti til náms. 
Að minnsta kosti gæti framferð-
ið lagst illa í þá hina sem þurfa 
að draga fram lífið á útreiknaðri 
framfærsluþörf LÍN. Spurning 
hvort blaðið ætlar að birta fleiri 
slík góðráð, svo sem um hvern-
ig fólk geti fengið hærri bætur 
láti það hjá líða að skrá sig í sam-
búð, eða hvar glufur sé að finna í 
skattkerfinu.

Auratal og 
sparnaðarráð

Piparsveinar eru tuttugu pró-
sent orkufrekari en einhleypar 
konur. Þetta kemur fram í 
rannsókn sem FOI, Örygg-
is- og varnarmálarannsóknar-
stofnun Svíþjóðar, hefur látið 
gera.

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að finna leiðir fyrir fólk 
til að draga úr losun sinni á 
gróðurhúsalofttegundum. Í 
rannsókninni kemur fram að 
hjá einhleypum konum tengist 
hún fyrst og fremst kaupum á 
neysluvarningi svo sem fötum, 
en hjá karlmönnum bílaakstri. 
Þá kemur fram að einhleyp-
ir karlmenn hafi reynst mun 
síður móttækilegir en konur 
fyrir ábendingum um að 
breyta neysluháttum sínum til 
að draga úr losun koltvísýr-
ings.

Piparsveinar 
orkufrekir

Geir H. Haarde forsætisráð-
herra hefur sagt að aðgerðar-
leysi ríkisstjórnarinnar beri ár-
angur. Það finnur fólk ef til 
vill í verðlagi og afborgunum 
lána. Skammt er frá því tilkynnt 
var um ráðningu sérstaks efna-
hagsráðgjafa ríkisstjórnarinn-
ar til sex mánaða. Tryggvi Þór 
Herbertsson hefur hins vegar 
lítt sést í stjórnarráðinu undan-
farna daga. Hann er nú staddur 
í Kína. Að sögn er hann í löngu 
skipulögðu, en stuttu, sumar-
leyfi. Þetta finnst 
sumum þó vera í takti 
við aðgerðarleysis-
stefnu ríkisstjórnar-
innar. Það er 
bara allt í fína 
í Kína. 

Allt í fína 
í Kína
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Verkamenn óskast til vinnu við gatna- og 
vegagerð á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar gefur Halldór í síma 821 1230 
og Þórhallur í síma 821 1237.

Verkamenn

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. 

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Óskum eftir starfsmanni í 
útkeyrslu og fl eira.
Upplýsingar í s. 863 8165

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
Krafta� ehf S: 840-1616

Efstihjalli Brávallagata Breiðavík Byggðarholt Drápuhlíð Frostafold

Þegar hægir á þarf hraðar hendur

w
w
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Vignir
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Þórarinn
Sölufulltrúi

770 0309
th@remax.is

Kristján
Sölufulltrúi

899 5300
kk@remax.is

Skúli Örn 
Sölufulltrúi

897 0798
skuli@remax.is

Sigurður
Lögg. fast.

896 2312
sigsam@remax.is

Gunnar
Sölustjóri

822 3702
gv@remax.is

 Kíktu á www.eignaleit.is

HRINGDU NÚNA

822 3702

SELD
SELD

SELD
SELD

SELD
SELD

Furugrund Grettisgata Gullengi Hagamelur Hrísrimi Kleppsvegur

SELD
SELD

SELD
SELD

SELD
SELD

Kristnibraut Laugarnes Laugarnesvegur Lyngberg Reynimelur Tröllateigur

SELD
SELD

SELD
SELD

SELD
SELD

SELD
AR Í J

ÚLÍ

Gunnar Valsson & teymi
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MERKISATBURÐIR
1900 Minnisvarði um Otto 

Wathne er afhjúpaður á 
Seyðisfirði.

1950 Minningarhátíð um Jón 
biskup Arason er haldin 
á Hólum í Hjaltadal og 
minnismerki sem er 27 
metra hár klukkuturn er 
vígt.

1957 Urho Kekkonen, forseti 
Finnlands, kemur í sjö 
daga opinbera heimsókn 
til Íslands.

1987 Kringlan opnuð. Um fjöru-
tíu þúsund manns komu í 
húsið fyrsta daginn.

1992 Um sex hundruð manns 
sækja fyrsta útibíóið hér á 
landi í Borgarnesi.

1993 Bíómyndin Jurassic Park 
frumsýnd á Íslandi. Fyrstu 
tvo mánuðina sáu um 74 
þúsund manns myndina.

AFMÆLI

PÁLL 
BERG-
ÞÓRSSON 
veður-
fræðingur 
er 85 ára.

SIGRÍÐUR 
DÚNA 
KRIST-
MUNDS-
DÓTTIR 
mann-
fræðingur 
er 56 ára.

EINAR 
ÁGÚST 

VÍÐISSON 
söngvari 

er 35 ára.

AGNAR 
JÓN 

EGILSSON 
leikstjóri 

er 35 ára.

Herðubreið verður gengin í dag í til-
efni af því að hundrað ár eru liðin frá 
því að fyrsta gangan sem vitað er um 
fyrir víst var farin upp fjallið. Ferða-
félag Akureyrar býður upp á þessa 
afmælisgöngu í samstarfi við Ferða-
félag Íslands. 

„Herðubreið sem er nú svolítið sér-
stakt fjall hefur ákveðinn sess í hugum 
fólks enda er þetta nú þjóðar fjallið 
síðan 2002,“ segir Ingvar Teitsson, 
fararstjóri í afmælisgöngunni. „Fyrir 
okkur Ferðafélagsmenn á Akureyri er 
þetta fjall sérstakt og meðal annars er 
það í skjaldarmerki okkar.“

Ingvar segir að í gönguna fyrir 
hundrað árum hafi tveir menn farið, 
þeir Hans Reck sem var þýskur jarð-
fræðingur og leiðsögumaðurinn Sig-
urður Sumarliðason frá Bitrugerði við 
Eyjafjörð. „Þeir gengu Herðubreið 
því þeir voru að leita að Þjóðverj-
um sem hurfu í Öskju árið áður. Með 
þeim var kona sem var unnusta ann-
ars þeirra sem fórst í Öskjunni 1907,“ 
segir Ingvar og bætir við að hún hafi 
staðið fyrir því að farið var til Íslands 
til að kynna sér aðstæður og á leiðinni 
inn í Öskju var farið um Herðubreiðar-
lindir og gist þar.

„Þeim leist vel á Herðubreið og 
ákváðu að prófa að ganga hana. Þeir 
fundu leiðina vestan á fjallið sem farin 
er í dag og komust upp,“ upplýsir Ingv-
ar og útskýrir að einungis sé einn stað-
ur fær upp þjóðarfjallið okkar og það 
sé í vesturhlið þess.

Ingvar segir að Þjóðverjarnir hafi 
haldið áfram að Öskju eftir að Herðu-
breið var gengin. „Þeir voru þar í 
nokkra daga að leita en fundu ná-
kvæmlega ekkert. Eftir það var unn-
ustunni ljóst að það var ekkert meira 
í þessu að gjöra,“ útskýrir Ingvar og 
heldur áfram: „Hennar unnusti var 
farinn og eins og segir í málshættin-
um: Alltaf má fá annað skip og annað 

föruneyti því að hún giftist fljótlega 
eftir heimkomuna þýska jarðfræð-
ingnum sem fyrstur gekk á Herðu-
breið,“ segir Ingvar og bætir við að 
dramað í göngunni hafi því endað sem 
hálfgerð ástarsaga.

Hans Reck og föruneyti völdu nokk-
uð góðan tíma til að ganga Herðu-
breið því að sögn Ingvars er best að 
fara upp seinni part sumar. „Því ef 
að er sæmilega hlýtt og ekki hefur 
verið mjög snjóþungt veturinn áður 
er snjórinn farinn úr uppgöngunni og 
þá er þetta svo sem hættulítið ef farið 
er að með gát.“

Aðspurður segir Ingvar gönguna 

mjög tilkomumikla. „Spennan við að 
fara upp Herðubreið er tvenns konar, 
bæði er spurningin hvort einhverjir 
erfiðleikar verði vegna klaka og 
grjóthruns og þegar komið er upp á 
tind er spurning hvort eitthvað annað 
en þoka sést,“ segir Ingvar og bætir 
brosandi við að ef fólk sé heppið sjá-
ist yfir hálft landið en ef það sé minna 
heppið sjáist eitthvað minna.

Eftir fyrstu Herðubreiðargönguna 
jukust ferðir upp á hana að sögn Ingv-
ars. „Þá vissu menn hvar átti að fara 
og ferðunum fjölgaði og núna er hún 
býsna fjölfarin.“ 
 martaf@frettabladid.is

HERÐUBREIÐ:  GENGIN Í HUNDRAÐ ÁR

Göngudrama varð að ástarsögu

INGVAR TEITSSON Leiðsegir fólki í hundrað ára afmælisgöngu á Herðubreið í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

Ástkær móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Jónína S. Snorradóttir

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 
laugardaginn 9. ágúst.

Snorri Aðalsteinsson Martha Sverrisdóttir

Eggert Aðalsteinsson Guðrún E. Bjarnadóttir

Gunnar Aðalsteinsson Guðbjörg Guðmundsdóttir

                                  og barnabörn.

FLORENCE NIGHTINGALE LÉST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1910.

„Konur hafa enga samúð 
og mín reynsla af konum er 

næstum jafn stór og Evrópa.“

Florence Nightingale var frum-
kvöðull í hjúkrun og er meðal 

annars þekkt fyrir að lækka 
dánartíðni særðra manna í 
Krímstríðinu sem háð var á 

árunum 1853-1856.

Ráðherra banda-
ríska sjóhersins leyfði 
konum að ganga til 
liðs við landgöngu-
lið bandaríska flotans 
til að gegna skrifstofu-
störfum árið 1918. 

Opinberlega var 
Opha Mae Johnson 
fyrsta konan til að 
ganga til liðs við land-
gönguliðið. Hún var 
fyrst um þrjú hundruð 
kvenna sem skráðu sig 
árið 1918 en konurn-
ar tóku við skrifstofustörfum af sjóhermönnum 
sem voru tilbúnir að berjast erlendis.

Opha Mae var skráð sem varaliðsmaður 
undir flokki F sem var fyrir konur. Konur voru 

settar í þann flokk 
því þær fengu ekki 
að fara í stríð jafnvel 
þótt þeim væri hleypt 
inn í landgönguliðið. 
Það var ekki fyrr en á 
fimmta áratugnum að 
konur í landgöngulið-
inu fengu að berjast.

Skráning Ophu í 
landgönguliðið kom 
um hálfri öld eftir að 
Susan B. Anthony 
barðist fyrir réttind-
um kvenna og tuttugu 

árum eftir að Alice Paul barðist fyrir sams konar 
réttindum. Fljótlega var litið á Ophu sem annað 
dæmi um konu sem barðist fyrir kvenréttind-
um.

ÞETTA GERÐIST:  13. ÁGÚST 1918

Fyrst kvenna í landgönguliðið

Fyrsta skóflustunga að 
nýrri byggingu íþróttamið-
stöðvar á Dalvík, sem mun 
rísa á lóð við sundlaugina, 
var tekin nýverið. 

Tréverk ehf. átti lægsta 
tilboð í verkið og skrif-
uðu Svanfríður Jónasdótt-
ir, bæjar stjóri í Dalvíkur-
byggð, og Björn Friðþjófs-
son, framkvæmdastjóri 
Tréverks, undir samninginn 
að skóflustungu lokinni.

Bjarni Gunnarsson, 

íþrótta- og tómstunda-
fulltrúi Dalvíkurbyggðar, 
sagði langþráðum áfanga 
nú náð þegar fyrirséð væri 
að heimamenn fengju nýja 
íþróttamiðstöð til afnota og 
að sú gamla væri barn síns 
tíma. 

Íþróttamiðstöðin og Sund-
laugin verða með sam-
eiginlegan forsal og einn-
ig verður tengibygging við 
kjallara sundlaugarbygg-
ingarinnar.

Ný íþróttamiðstöð á Dalvík

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐIN Mun rísa á lóð við sundlaugina.

HERÐUBREIÐ Er 1.682 metra há og stundum kölluð Drottning öræfanna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

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

„Ég er skírð í höfuðið á ömmu minni. Það 
eru nokkrar Ásur í fjölskyldunni minni en 
flestar eru líka með millinafn,“ segir Ása 
Baldursdóttir, blaðamaður á 24 stundum. 
Ása segist oft hafa íhugað að kaupa sér 
millinafn þar sem nafnið hennar er með 
stysta móti. „Það er í gangi millinafnasam-
keppni meðal vinahópsins til að reyna að 
finna millinafn fyrir mig sem ég gæti keypt 
mér í þrítugsafmælisgjöf. Það verður svo 
atkvæðagreiðsla á þeim topp fimm milli-
nöfnum sem koma til greina sem mér 
verður afhent á sjálfan afmælisdaginn,“ 
segir Ása.

Hún lendir stundum í því að fólk heldur 
að nafn hennar sé stytting á nafninu Ás-

gerður en sú er ekki raunin. 
Ása hefur alla tíð verið ánægð með 

nafnið sitt og þegar hún var í sex ára bekk 
var endalaust verið að lesa bækur um 
hana. „Það vissu allir hvað ég hét af því 
að við vorum alltaf að lesa um Ásu sem 
borðaði ís og Ásu sem rólaði,“ segir Ása 
og hlær.

Erlendis hefur hún lent í smávægilegum 
vandræðum með nafnið sitt. „Ég var í ljós-
myndanámi í Danmörku þar sem nafnið 
mitt er borið fram Asse og í skólanum var 
ég oft kölluð 400 Asse, en það var allt í 
lagi því með mér í náminu var sænskur 
strákur að nafni Kalle og hann var kallaður 
framkalle.“

NAFNIÐ MITT:  ÁSA BALDURSDÓTTIR

Millinafnasamkeppni 
í gangi fyrir stórafmælið

Ása hefur alla tíð verið hæstánægð með 
nafnið sitt. „Það er stutt og laggott,“ segir 
hún.

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Jóna Kristjánsdóttir   
Skálagerði 5, Reykjavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar 
þriðjudaginn 29. júlí. Útförin hefur farið fram í 

kyrrþey að ósk hinnar látnu. Sérstakar þakkir færum 
við starfsfólki Heilbrigðistofnunar Patreksfjarðar.

Haukur Már Kristinsson Guðrún Helga Sigurðardóttir

Jóhanna S. Kristinsdóttir Sigmundur  Þór Friðriksson

Birna H. Kristinsdóttir

                         barnabörn og barnabarnabörn.

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

Björn Steinar 

Guðmundsson

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 9. ágúst.
Útförin fer fram í Hafnarfjarðarkirkju 
föstudaginn  15. ágúst kl. 13.00.

                       Anna Stefanía Þorvaldsdóttir

Guðmundur Ellert Björnsson

Björn Stefán Björnsson Linda Jafetsdóttir

Þórunn Anna Björnsdóttir Friðbjörn Marteinsson

Sigurbjörg Árný Björnsdóttir Vigfús Davíðsson

                      barnabörn og barnabarnabarn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Páll H. Pálsson
Bólstaðarhlíð 41, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Háteigskirkju, fimmtudaginn 
14. ágúst 2008 kl. 13.00. Blóm eru afþökkuð en þeim 
sem vildu minnast hans er bent á minningarsjóði 
Kiwanishreyfingarinnar eða Frímúrarareglunnar.

Bryndís Guðmundsdóttir

Hildur Pálsdóttir Hafsteinn Garðarsson

Gísli Pálsson

Katrín Pálsdóttir

Ingibjörg Pálsdóttir Steinar Berg Ísleifsson

Birna Pálsdóttir Helgi Pétursson

                     barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim, 
sem auðsýndu okkur samúð sína og 
hluttekningu við fráfall

Brynju Benediktsdóttur
 leikstjóra,

með kortum, skeytum, blómasendingum og 
heimsóknum. Fyrir hönd fjölskyldu hinnar látnu,

eiginmaður, sonur, tengdadóttir og þrjár sonardætur. 

Erlingur Gíslason. 

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Rósa Eiríksdóttir

Hæðargarði 33, áður Miðdal í Kjós,
andaðist á hjúkrunarheimilinu Sóltúni aðfaranótt 
mánudagsins 11. ágúst.

Davíð Guðmundsson

Fanney Þ. Davíðsdóttir

Hulda Þorsteinsdóttir Aðalsteinn Grímsson 

Kristín Davíðsdóttir Gunnar R. Magnússon 

Guðbjörg Davíðsdóttir 

Katrín Davíðsdóttir Sigurður Ingi Geirsson 

Sigríður Davíðsdóttir Gunnar Guðnason 

Guðmundur H. Davíðsson Svanborg A. Magnúsdóttir 

Eiríkur Þ. Davíðsson Solveig U. Eysteinsdóttir 

                   barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför ástkæru 
eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Rannveigar  Lilju 

Sveinbjörnsdóttur  / Lillý
Keldulandi 13, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar í Kópavogi 
og deildar 11E á Landspítala við Hringbraut.
Guð blessi ykkur öll.

Pétur Bjarnason

Sveinbjörn Fjölnir Pétursson Birna Imsland

Þóra Birna Pétursdóttir Júníus Guðjónsson

Fjóla Pétursdóttir Pétur Sverrisson

Olga Björk Pétursdóttir Sigurður Sigurþórsson

                   barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Ingunn Sveinsdóttir
frá Sveinsstöðum,
Skólastíg 14a, Stykkishólmi,

verður jarðsungin frá Stykkishólmskirkju, föstudaginn 
15. ágúst kl. 14.00.

Valgerður Valtýsdóttir

Sveinlaug Salóme Valtýsdóttir

Rut Meldal Valtýsdóttir Gylfi Haraldsson

Guðmundur Valur Valtýsson Steinunn Dóra Garðarsdóttir

Valtýr Friðgeir Valtýsson Ásdís Geirsdóttir

                        barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðlaug Petrea Hansdóttir
Fellaskjóli, Grundarfirði,

sem lést á krabbameinsdeild Landspítalans við 
Hringbraut aðfaranótt sunnudagsins 10. ágúst, 
verður jarðsungin frá Grundarfjarðarkirkju 
laugardaginn 16. ágúst kl.14.00.

Gunnar Erling Sigurjónsson

Þorsteinn Björgvinsson Helga Stolzenwald

Guðlaug Kristín Björgvinsdóttir Einar Ingi Jónsson

Hanna G. I. Björgvinsdóttir Hlynur Jörundsson

Kristján Björgvinsson                                                 

Smári Björgvinsson Helena M. Jónsd. 

 Stolzenwald

Reynir Björgvinsson                                                  

Trausti Grundfjörð Björgvinsson                                  

Smári Örn Árnason Bergljót Kristjánsdóttir

                     ömmubörn og langömmubörn.Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Fjóla Veronika Bjarnadóttir,
Jaðarsbraut 23-5, Akranesi,

andaðist á Sjúkrahúsi Akraness 10. ágúst.
Útförin fer fram frá Akraneskirkju 
föstudaginn 15. ágúst kl. 14.

Hinrik Haraldsson

Haraldur V. Hinriksson Hrönn Hafliðadóttir

Bjarney R. Hinriksdóttir

Alex Hinrik, Hjörvar og Húgó Haraldssynir.

Ólöf Jóhannesdóttir
Oddeyrargötu 12, Akureyri,

sem andaðist að Dvalarheimilinu Hornbrekku, 
Ólafsfirði, hinn 5. ágúst, verður jarðsungin frá 
Akureyrarkirkju fimmtudaginn 14. ágúst kl. 13.30.
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar láti Dvalarheimilið Hornbrekku njóta þess.

Sigurbjörg Unnur Þengilsdóttir 

Stefán Ásberg Jóhannes Þengilsson Seselía María   

 Gunnarsdóttir 

Jón Marteinn Þengilsson Erla Vilhjálmsdóttir 

Guðmundur Þengilsson 

og fjölskyldur þeirra.

Landssamband æskulýðs-
félaga, skammstafað LÆF, 
opnaði formlega Æskulýðs-
gáttina www.aeska.is í gær 
á alþjóðadegi unga fólks-
ins. Þess var einnig minnst 
við það tækifæri að fimm-
tíu ár eru liðin frá stofnun 
Æskulýðssambands Íslands 
og var hinn nýi vefur opnað-
ur af fyrrverandi formanni 
þess, Herði Gunnarssyni. 

Vefurinn www.aeska.
is er gagnvirkur. Þar eru 
birtar upplýsingar um fjöl-
margt sem að æskulýðsmál-

um lýtur, skipan æskulýðs-
nefnda, styrki til æskulýðs-
starfs og viðburðadagatal 
þeirra félaga sem mynda 
sambandið. Nú eru þar 24 
félög af pólitískum og trúar-
legum toga, ungliðahreyfing 
Rauða krossins, stúdenta-
félög og félög framhalds-
skólanema, bindindisfélög 
og skiptinemasamtök. „Við 
vonum að félögum fjölgi 
enn,“ segir Agnar Bragi 
Bragason, framkvæmda-
stjóri LÆF.

- gun 

LÆF opnar 
gagnvirkan vef

LIFANDI BÓKASAFN. LÆF mun standa fyrir lifandi bókasafni á menn-
ingarnótt. bækurnar eru lifandi einstaklingar sem lesandinn getur 
fengið að láni í stuttan tíma.   MYND/WWW.AESKA.IS
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NOKKUR ORÐ
Sunna Dís 
Másdóttir

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

■ Pondus Eftir Frode Øverli

Hey, hey, hey!
Er mín komin með 

nýjan gæja?

Týpu og týpu! 
Við höfum farið 
á nokkur stefnu-
mót, en ég veit 
ekki hvort hann 

er sá rétti!

Það fer ekki alltaf 
í þessa átt!

Njóttu 
þess 

að vera 
einhleyp!

Bróðir minn var hérna 
yfir jólin og mér var ekki 

sagt neitt!

Hann var í húsinu í tvær vikur, 
en nennti nokkur að láta mig 

uppgötva það?

Nei! 

Auðvitað 
ekki!

Og foreldrar mínir 
eru hissa á því að ég 
gagnrýni þá svona 

oft...
Þau geta verið 
svo gleymin.

Kalli, fyrir hvað ert þú 
þakklátur

Daginn eftir Þakkar-
gjörðarhátíðina.

Þau eru 
komin!

Hæ, Kolla, ertu 
tilbúin í fyrstu nætur-

gistinguna þína?

Já!

Komum 
inn í 

herbergi 
að leika!

Bæ, 
mamma, 

bæ, 
pabbi!

Hún virðist taka 
þessu nokkuð vel!

Ef ég á að vera 
alveg hreinskilin 
bjóst ég nú við 

nokkrum...

...tárum.

Ég sagði þeim bara að 
ég myndi ekki vinna 
fyrir hnetur lengur... 
Svo nú gefa þau mér 

möndlur!

Fyrr eða 
síðar verð-
urðu bara 
að stökkva, 

Þurý!

Mér var tjáð um daginn að net- og tölvu-
fíklar brygðu nú margir á það ráð að 
kasta af sér vatni í tómar gosflöskur 

og gera hægðir sínar í pitsukassa á meðan 
setið væri við tölvuna. Það hræðir mig. Net- 
og tölvufíkn hræðir mig líka. Mér finnst svo 
óskaplega skrýtið að fólk verði svo háð 
tölvum og interneti að það geti ekki aftengst 
netheimum og því sem þar gengur á, verði 
að vera svona tengt öðrum fíklum í gegnum 
spjallrásir eða leiki eða hvað þetta nú allt 
saman er. Og að á meðan þörfin til að vera 
tengdur er svona mikil kemur hún í veg 
fyrir að fólk tengist einhverju öðru í 
raunveruleikanum. 

Ég sá myndina Wall-E líka um daginn. Hún 
hreyfði við mér á margvíslegan hátt, eins og 
svo mörgum öðrum. Sú framtíðarsýn sem 
þar kom fram höfðar ekki sérstaklega 
til mín. Þar eru mennirnir allir 
tengdir, stöðugt tengdir, við skjái 

og vefverslanir og fá allt sem hugsast getur 
upp í hendurnar með því að ýta á takka. 
Þegar tvær þessara mannvera verða 
algjörlega óvart fyrir því að snerta hendur 
hvor annarrar krossbregður báðum. Húð er 
orðin framandi og það er vélmenni sem 
kennir mannverunum um tilfinningarnar 
sem við tengjum öll við mannshjartað. 

Ég er fyrst núna að uppgötva vefi eins og 
Facebook og Myspace. Þó að ég segi fólki að 
það sé bara sökum almennrar tregðu er það 
ekki alveg satt. Ég forðaðist þá eins og 
heitan eldinn. Mannleg samskipti geta verið 

erfið og snúin. En að þora 
að tengjast öðru fólki, án 
þess að skýla sér á bak við 

tölvuskjá, síma eða 
smáskilaboð, er það sem 
gerir lífið þess virði að lifa að 

mínu mati. Ég vil alltaf vera 
tengd – og plastflöskulaus.

Að tengjast eða ekki tengjast

Fyrsta nóttin án 
litlu stelpunnar 
okkar! Snökt!

krónum lagið

Frá

Fyll'ann takk!   

Á Tónlist.is getur þú nálgast yfir 50.000 lög og fyllt 

spilarann þinn af topptónlist. Allt efni á Tónlist.is er 

ólæst (DRM laust) og kostar frá 79 krónum lagið. 

Þannig getur þú fært tónlistina hindrunarlaust á milli 

tölvunnar, spilarans og farsímans.

   Vertu tilbúinn í sumarfríið!

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Fulltrúar geðfatlaðra Bandaríkja-
manna hafa mótmælt sýningu 
kvikmyndarinnar Tropic Thunder 
í leikstjórn Bens Stiller. Telja þeir 
að í myndinni sé gert lítið úr þeim 
sem glími við slíka fötlun.

„Okkur finnst orðið „van-
gefinn“, sem er notað allavega 
fimmtán sinnum í myndinni, sýna 
að þeim standi á sama um það 
fólk sem á við and lega fötlun að 
etja,“ sagði talsmaður Special 
Olympics-hópsins. „Við viljum að 
Hollywood hætti að koma svona 
illa fram við þennan þjóðfélags-
hóp.“ Framleiðandi myndarinnar, 
Dreamworks, segir að aldrei hafi 
staðið til að gera lítið úr eða 
skaða geðfatlað fólk í myndinni.

Geðfatlaðir 
mótmæla

TROPIC THUNDER Ben Stiller leikstýrir 
og fer með aðalhlutverkið í myndinni 
Tropic Thunder.

> EKKI BEYONCÉ

Litla systir Beyoncé, Solange Knowles, 
kveðst stanslaust snúa út úr spurn-
ingum blaðamanna um eldri syst-
ur hennar. „Stundum segi ég að 
hún sé ekki systir mín, stundum 
að ég hafi troðið henni í tösku 
og sent hana til Dubai. Ég 
verð að hlæja að þessu, ann-
ars breytist ég í Britney – 
raka hárið af mér og missi 
vitið,“ segir Solange, sem er 
augljóslega þreytt á spurn-
ingunum.

Britney Spears kemur fram í auglýsingum 
fyrir MTV Video Music Awards. Þar má 
sjá poppstjörnuna grínast og glensa með 
kynni hátíðarinnar, breska grínistanum 
Russell Brand. Ekki er vitað hvort þátt-
taka Britneyjar í auglýsingunum þýði að 
hún muni koma fram á hátíðinni, en söng-
konan er tilnefnd til tvennra verðlauna – 
fyrir besta popptónlistarmyndbandið og 
besta myndband tónlistarkonu. 

Framkoma Britneyjar þykir til marks 
um að hún sé betur stödd í lífinu en fyrir 
ári síðan, þegar hún flutti lagið Piece of 
Me á hátíðinni við vægast sagt hörmu-
legar undirtektir – enda virtist hún undir 
áhrifum sterkra lyfja og haltraði og valt 
um sviðið á meðan hún hreyfði varirnar 
í takt við lagið. Í auglýsingunum, þar 
sem Britney spjallar við Russell, gleym-
ir nafninu hans og klípur grínistann, 

sjást skötuhjúin sitja á bekk, en við hlið 
þeirra stendur fíll – sem á eflaust að skír-
skota til mistaka Britneyjar árinu áður. 
Það þykir sýna, frekar en nokkuð annað, 
að söngkonan hafi húmor fyrir sjálfri sér 
og mistökum síðasta árs og geti hlegið að 
því sem á undan er gengið. 

Stuðningsmenn Britneyjar fagna fram-
takinu, þar sem hún þykir koma afar vel 
fyrir. „Hún lítur virkilega vel út í mynd-
bandinu og virðist hafa lagt alla erfiðleik-
ana að baki sér,“ segir heimildarmaður 
The Sun. 

VMA-hátíðin fer fram í Los Angeles 7. 
september næstkomandi. 

Britney aftur á VMA?

EFTIRMINNILEGT ATRIÐI Britney Spears vakti 
mikla og neikvæða eftirtekt á MTV VMA-hátíð-

inni í fyrra, en þykir nú hafa náð að leggja 
erfiðleikana að baki.

Gítarleikarinn Ómar Guðjónsson 
heldur útgáfutónleika í Iðnó í 
kvöld klukkan 21 til að fagna 
sinni annarri sólóplötu, Fram af. 
Hún er jafnframt  fyrsta íslenska 
gítartríóplatan sem er hljóðrituð 
og gefin út hér á landi, þ.e. með 
gítar, bassa og trommum. Hún 
inniheldur níu lög eftir Ómar og 
eru þau eins konar blanda af 
rokki, poppi og djasstónlist. Auk 
Ómars eru hljóðfæraleikarar á 
plötunni þeir Matthías Hemstock, 
trommuleikari, og Þorgrímur 
Jónsson á kontrabassa. Fyrsta 
sólóplata Ómars, Varma land, 
kom út árið 2003 og hlaut tvær 
tilnefningar til Íslensku tónlistar-
verðlaunanna.

Ómar fagnar 
nýrri plötu

ÓMAR GUÐJÓNSSON 
Ómar heldur útgáfu-
tónleika í Iðnó í kvöld 
til að fagna útkomu  
annarrar sólóplötu 
sinnar, Fram af.

folk@frettabladid.is
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L.I.B.Topp5.is

56.000
manns á 20 dögum.

STÆRSTA OPNUN Á ÍSLANDI FYRR OG SÍÐAR

STÆRSTU OG BESTU ÆVINTÝRIN ERU 
EINFALDLEGA ÓDAUÐLEG!

Ásgeir j - DV

TSK - 24 stundir

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

GET SMART  kl. 5:45 - 8 - 10.20 7

THE MUMMY 3 kl. 8 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 5:45 L

THE STRANGERS kl. 10:20 16 

GET SMART           kl. 1:30 - 3:50 - 5:50D - 8D - 10:30D L

THE MUMMY 3 kl. 5:40 - 8 - 10:30 12

DARK KNIGHT kl. 2 - 5 - 8  - 10:50 12

DARK KNIGHT kl. 2 - 5 - 8  - 10:50 VIP
WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

WALL-E m/ensku tali kl. 6:10 - 8:20 - 10:30 L

MAMMA MÍA kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 L

LOVE GURU kl. 10:30 12

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

GET SMART                    kl. 3:30D - 5:40D - 8D - 10:20D L

X-FILES 2 kl. 8D - 10:10D 16

THE MUMMY 3 kl. 5:50 - 8 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 3:40D - 5:50D L

DARK KNIGHT kl. 10:10 12

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 3:40 L

GET SMART kl. 8 - 10:20 7

LOVE GURU kl. 8 12

DARK KNIGHT kl. 10 12

MAMMA MÍA kl. 5:40 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 5:50 L

GET SMART kl. 6 - 8 - 10:20 L

WALL-E. m/ísl. tali kl. 6 L

THE MUMMY 3 kl. 8 12

DARK KNIGHT kl.  10:20 12

- bara lúxus
Sími: 553 2075

GET SMART kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 L

MÚMÍAN 3 kl. 8 og 10.15 12

WALL–E – ÍSLENSKT TAL kl. 4 og 6 L

THE DARK KNIGHT kl. 4, 7 og 10 12

����
Tommi - kvikmyndir.is

����½
Ásgeir J - DV

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
12
12
12
L
L
7

X - FILES kl. 6 - 8 - 10
SKRAPP ÚT  kl. 10.10
THE LOVE GURU kl. 6
MAMMA MIA     kl. 8

16
12
12
L

X - FILES kl. 5.40 - 8 - 10.20
X - FILES LÚXUS kl. 5.40D - 8D - 10.20D

SKRAPP ÚT kl. 6 - 10
THE MUMMY 3 kl. 8D - 10.30D

THE LOVE GURU kl. 4 - 8
WALL-E ÍSL. TAL    kl. 3.30D - 5.45D

MAMMA MIA kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MEET DAVE  kl. 3.30

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
12
12
L

X - FILES kl. 5.40 - 8 - 10.20
SKRAPP ÚT  kl. 6 - 8 - 10
THE DARK KNIGHT kl. 6 -  9 
MAMMA MIA kl. 5.30  - 8 - 10.30

5%

5%

SÍMI 551 9000

12
16
12
L

LOVE GURU kl. 6 - 8 - 10
THE STRANGERS kl. 6 - 8 - 10
HELLBOY 2 kl. 5.30 - 8 - 10.30
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30

SÍMI 530 1919

“…meistarverk.” 
– New York Magazine

“...SKEMMTILEGA“...SKEMMTILEGA
SKRÍTIN OG ÖÐRUVÍSI SKRÍTIN OG ÖÐRUVÍSI

MYND ÞAR SEM MANNI MYND ÞAR SEM MANNI
LEIÐIST ALDREI”LEIÐIST ALDREI”

- S.V., MBL- S.V., MBL

“...SKEMMTILEGA
SKRÍTIN OG ÖÐRUVÍSI 

MYND ÞAR SEM MANNI 
LEIÐIST ALDREI”

- S.V., MBL

“FÍNASTA SKEMMTUN. “FÍNASTA SKEMMTUN.
MYNDIN ER MYNDIN ER

SKEMMTILEGSKEMMTILEG
OG NOTALEG.”OG NOTALEG.”

- MANNLÍF- MANNLÍF

“FÍNASTA SKEMMTUN. 
MYNDIN ER 

SKEMMTILEG
OG NOTALEG.”

- MANNLÍF

“...fílgúdd mynd. Húmorísk, elskuleg saga 
með góðum lyktum og breyskum persónum”

- P.B.B., FBL

“ VEL GERÐ, VEL “ VEL GERÐ, VEL
LEIKIN...OG DIDDA LEIKIN...OG DIDDA

JÓNSDÓTTIR ER JÓNSDÓTTIR ER
FRÁBÆR”FRÁBÆR”
- J.V.J., DV- J.V.J., DV

“ VEL GERÐ, VEL 
LEIKIN...OG DIDDA 

JÓNSDÓTTIR ER 
FRÁBÆR”
- J.V.J., DV

TIL AÐ FINNA SANNLEIKANN 
VERÐUR ÞÚ AÐ TRÚA!

MULDMULDMULDMULDMULMULDMULDULDER OER OER OER OER OER OOG SCG SCG SG SCGG SSG SCSG ULLYLLLY ERU MÆTÆTMÆTÆÆÆÆTÆTTÆÆTT AFT AFT AFAFT AFAFT AFTUR TURTUR ÍÍ
FRÁBFRÁBFRÁBÁBFRÁBÁÁBBBBÆRRIÆRRIÆRRRRIRRRRÆÆRRÆRRÆRRÆÆ R  SPE SPESPPSPPPSSPESPPENNUMNNUMYND YND NDNND NDDDDND ND Í ANÍ ANÍ ANÍ ANÍ AÍ ANÍ AAÍ DA ÞDA ÞÁTTAÁTTANNA.NA.NNA.

MULDER OG SCULLY ERU MÆTT AFTUR Í
FRÁBÆRRI SPENNUMYND Í ANDA ÞÁTTANNA.

Tónlistarmaðurinn Jósef Karl 
Gunnarsson, eða Wanker of the 
1st Degree eins og hann kallar sig, 
hefur gefið út plötuna Retrograde. 
„Þetta er fyrsta platan sem ég 
ákveð að selja því ég hef bara gert 
plötur fyrir vini mína,“ segir 
Jósef, sem byrjaði fyrir alvöru að 
semja tónlist fyrir fjórum árum. 
Síðustu þrjú ár hefur hann gefið 
út plötu á afmælisdegi sínum 10. 
ágúst en nú vildi hann ganga skref-
inu lengra. Retrograde hefur að 
geyma tölvupopp í anda níunda 
áratugarins og komst Jósef á 
bragðið þegar hann heyrði þátt 
Sigurjóns Kjartanssonar um tón-
listarmanninn Gary Numan. „Ég 
keypti allt eftir hann og síðan fór 

maður að hlusta á þessa „eitís“ 
tónlist,“ segir hann.

Listamannsnafnið Wanker of 
the 1st Degree varð til þegar Jósef 
tók þátt í Músíktilraunum á síð-
asta ári eftir áskorun vinar síns. 
„Mér fannst ekki nógu gott að vera 
bara Jósef K. Það er persóna í bók 
eftir Franz Kafka sem heitir Jósef 
K og breskt band heitir þetta líka. 
Þessi sami vinur stakk upp á nafn-
inu sem var eftir samnefndu lagi 
af plötunni sem ég „gaf út” 2006, 
Brain Supercharger. Mér fannst 
þetta passa við. Þetta er nafn fyrir 
einn mann,“ segir Jósef.

Nánari upplýsingar um Wanker 
of the 1st Degree má finna á síðunni 
www.myspace.com/josefkarl.  - fb

Numan kveikti neistann

WANKER OF THE 1ST DEGREE Fyrsta 
stóra plata Jósefs Karls Gunnarssonar, 
Retrograde, er komin út.

Þeir sem hafa átt leið hjá Fair 
Trade búðinni á Klapparstíg á síð-
ustu dögum gætu hafa rekið augun 
í auglýsingu þar sem eigendur 
verslunarinnar óska eftir aðstoð 
við rekstur hennar. „Málin standa 
einfaldlega þannig að við neyð-
umst til þess að loka um mánaða-
mótin nema einhver annað hvort 
taki við versluninni eða komi inn í 
reksturinn með okkur,“ segir 
Ásdís Einarsdóttir, einn af þrem-
ur eigendum búðarinnar.

 „Við erum þrjár í þessu, ég, 
móðir mín og systir. Við opnuðum 
búðina fyrir ári síðan en hún hefur 
ekki gengið eins vel og við vonuð-
umst til og reksturinn er orðinn of 
þungur fyrir okkur þrjár.“ Ásdís 
segir að þær mæðgur hafi farið út 
í rekstur búðarinnar af hugsjón 
einni saman og allar vinna þær 
önnur störf samhliða því að reka 
búðina. „Okkur fannst vanta svona 
verslun hingað til lands og héld-
um að Íslendingar væru orðnir 
nógu meðvitaðir um Fair Trade-
hugtakið til að búðin gæti geng-
ið,“ segir Ásdís og bætir við að 
upphaflega hafi þær einungis 

ætlað að koma búðinni á laggirnar 
og staðið hafi til að samtök, líkt og 
Fair Trade-samtökin erlendis, 
myndu taka við rekstri hennar. 

„Margir viðskiptavinir okkar 
hafa látið í ljós vonbrigði sín yfir 
því að við skulum vera að loka. 

Okkur finnst þetta sjálfum mjög 
leiðinlegt enda erum við mjög 
stoltar af litlu búðinni okkar og 
þeim vörum sem við bjóðum upp 
á. En enn sem komið er getur allt 
gerst. Við vonum bara það besta,“ 
segir Ásdís að lokum.  - sm 

Fair Trade búðinni lokað

SAMAN Í VIÐSKIPTUM Mæðgurnar Ásdís Einarsdóttir og Harpa Einarsdóttir reka Fair 
Trade búðina saman. Á myndina vantar Bríeti Einarsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fyrsti glæsimarkaður landsins verður haldinn í Perlunni hinn 30. ágúst. Þar verður mikið 
úrval af vönduðum, notuðum flíkum, skarti og ýmsum öðrum fallegum munum, en allur 
ágóði markaðarins rennur í uppbyggingu skóla fyrir börn og konur í Jemen. Ýmsir þjóð-
þekktir einstaklingar mættu á sérstakan blaðamannafund sem haldinn var í gær og komu 
þeir flestir færandi hendi. Það var Jóhanna Kristjónsdóttir, stofnandi Fatimusjóðsins, 
sem tók við framlögum fólks í gær.   sara@frettabladid.is

Góðir gáfu í gær til styrktar 
jemenskum stúlkum

Arnar Gunnlaugsson, fyrirsætan Sóley Kristjánsdóttir og Baldur Þórhallsson voru á meðal viðstaddra. 

Hrafnhildur Hafsteinsdóttir, eiginkona Bubba og fyrrum fegurðardrottn-
ing, spjallaði við Jóhönnu. Hún hyggst gefa skart sitt úr Ungfrú Alheims-
keppninni 1995.   FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Frú Vigdís 
Finnbogadóttir 
mætti ekki 
tómhent á 
fundinn í gær.





26  13. ágúst 2008  MIÐVIKUDAGUR

sport@frettabladid.

PEKING 2008 Ef mið er tekið af 
frammistöðu strákanna okkar í 
fyrstu tveim leikjum liðsins á ÓL 
eru þeir til alls líklegir. Heims-
meistarar Þjóðverja voru teknir í 
gegn í gær er Ísland vann sann-
gjarnan fjögurra marka sigur,33-
29. Þetta er í fyrsta skipti sem 
Ísland leggur ríkjandi heims-
meistara á stórmóti.

Strákarnir voru smá tíma í gang 
en eftir að vörnin small í gírinn, 
með nýliðann Ingimund Ingi-
mundar son fremstan á meðal jafn-
ingja, var aldrei spurning hvernig 
leikurinn færi. Þjóðverjar áttu 
engin svör við stórkostlegum 
varnarleik íslenska liðsins. 

Á hinum enda vallarins fóru 
íslensku strákarnir einnig á kost-
um með fjölbreyttum sóknarleik 
og mörkum í öllum regnbogans 
litum. Strákarnir misstu þriggja 
marka forystu niður strax í upp-
hafi síðari hálfleiks en brotnuðu 
ekki þó svo þeir lentu undir heldur 
efldust við hverja raun, stigu aftur 

á bensínið, fóru fram úr og litu 
aldrei til baka.

Leikurinn var lengstum eins og 
stríð þar sem Þjóðverjar beittu 
bolabrögðum gegn íslensku vík-
ingunum, sem lömdu hressilega 
frá sér í stað þess að væla. Grófir 
Þjóðverjar sáu um allt vælið enda 
vissu þeir vart hvernig ætti að 
bregðast við öflugri mótspyrnu 
Íslendinga.

Það hefur verið aðdáunarvert 
að fylgjast með íslenska liðinu í 
þessum tveim leikjum sem búnir 
eru á Ólympíuleikunum. Liðs-
heildin er ótrúlega sterk og hefur 

ekki verið svona sterk lengi. Það 
eru allir að spila sem ein heild og 
liðið hreinlega geislar af sjálfs-
trausti og leikgleði. Það er morgun-
ljóst að Guðmundur hefur undir-
búið liðið frábærlega enda tala 
allir leikmenn um hversu góður og 
markviss undirbúningurinn hafi 
verið.

Vörnin hefur fengið nýtt líf með 
Ingimundi sem nær vel saman 
með Sverre. Snorri spilar eins og 
sá sem valdið hefur og Alexander 
Petersson hefur einnig verið ótrú-
legur á báðum endum vallarins. 
Ótrúlega drífandi og lunkinn leik-

maður sem á engan sinn líkan. 
Markverðirnir hafa verið misjafn-
ir en þó staðið upp á örlagastund-
um og varið. 

Þó svo þessir séu teknir út eru 
nákvæmlega allir í hópnum að 
leggja þung lóð á vogarskálarnar. 
Haldi liðið áfram á sömu braut eru 
því allir vegir færir.

Strákarnir okkar til alls líklegir 
Íslenska handboltalandsliðið vann frækinn sigur á heimsmeisturum Þjóðverja, 33-29, í Peking í gær. Strákarnir 

hafa því unnið tvo fyrstu leiki sína á leikunum og tróna á toppi B-riðils. Kóreubúar bíða handan við hornið.

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
Skrifar frá Peking
henry@frettabladid.is

PEKING 2008 „Þetta var alveg svakalegur sigur og ekki 
á hverjum degi sem við leggjum heimsmeistara á 
Ólympíuleikum. Þetta gerist ekki sætara,“ sagði 
kampakátur landsliðsþjálfari, Guðmundur Guð-
mundsson.

„Ég er mjög ánægður með leik okkar og fyrir utan 
upphafið gekk okkar áætlun upp. Baráttan var 
frábær, við vorum „aggressívir“ og þeir réðu ekki við 
það,“ sagði Guðmundur, sem hafði áhyggjur af 
vörninni fyrir mót en hún hefur sprungið út hér í 
Peking.

„Við erum ekki að fá tvær mínútur að óþörfu eins 
og Þjóðverjar. Varnarleikurinn er agaður og við 
verðum að halda þessu áfram en þetta er svakariðill 
og allir leikir verða áfram erfiðir,“ sagði Guðmundur.

„Þetta var alveg æðislegt. Við erum að sýna flotta 
frammistöðu hérna og allt mjög jákvætt. Við höfum 
vaxið og erum bara gott lið,“ sagði fyrirliðinn Ólafur 
Stefánsson og brosti út í annað.

„Það eru allir klárir í liðinu og þessi sigur lofar 
góðu. Nú þurfum við að leggja næstu þrjá leiki upp 
þannig að þeir séu æfingaleikir fyrir átta liða úrslitin. 
Hugsa að þetta séu allt úrslitaleikir og því verðum 
við klárir þegar kemur að sjálfum átta liða úrslitun-
um en þangað ætlum við,“ sagði Ólafur.  - hbg

Guðmundur Guðmundsson og Ólafur Stefánsson:

Þetta gerist ekki sætara

KÁTIR Guðmundur landsliðsþjálfari og Snorri Steinn Guðjóns-
son voru kampakátir í leikslok í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Handbolti:

Ísland - Þýskaland 33-29 (17-14)
Mörk Íslands (skot): Snorri Steinn Guð-
jónsson 8/4 (11/4), Guðjón Valur Sigurðsson 
7 (8), Alexander Petersson 5 (7), Ólafur 
Stefánsson 4 (7), Arnór Atlason 4 (10), Logi 
Geirsson 3 (6), Róbert Gunnarsson 2 (2).
Varin skot: Hreiðar Guðmundsson 7 (21/1) 
33%, Björgvin Gústavsson 6/1 (21/2) 29%.
Hraðaupphlaup: 10 (Alexander 4, Guðjón 2, 
Arnór 2, Snorri, Logi).
Fiskuð víti: 4 (Róbert 3, Ingimundur).
Utan vallar: 2 mínútur.
Mörk Þýskalands: Krauss 13, Glandorf 8, 
Hens 2, Schwarzer 2, Jansen 2, Kehrmann 2.
Varin skot: Johannes Bitter 11, Henn. Fritz 4.
Hraðaupphlaup: 5
Utan vallar: 12 mínútur (Zeitz rautt).

ÓL Í PEKING

PEKING 2008 „Eftir fyrstu 10-15 
mínúturnar sáum við að við 
þurftum að vera miklu grimmari 
í vörninni til þess að stoppa 
Glandorf og Hens. Það er ljótt að 
segja það en við græðum á því 
þegar Þjóðverjar missa Hens 
meiddan af velli,“ sagði Guðjón 
Valur Sigurðsson, sem spilaði 
lengstum sárþjáður gegn 
Þjóðverjum en beit á jaxlinn og 
spilaði frábærlega. Hann hefur 
verið í stífri meðferð vegna 
ökklameiðsla sinna undandarið.

„Ég fékk högg í lok fyrri 
hálfleiks og svo aftur aðeins í 
síðari hálfleik en teipið hélt. Ég 
vil nota tækifærið og þakka 
Gauta, Pétri, Ingu og Brynjólfi 
fyrir frábært starf og ekki síður 
þolinmæði. Þau hafa verið með 
mig í 3-4 tíma á dag í meðhöndlun 
og allir eflaust löngu komnir með 
leið á mér,“ sagði Guðjón og 
glotti. „Þetta fólk á heiður skilinn 
enda að vinna frábært starf.“  - hbg

Guðjón Valur Sigurðsson: 

Teipið hélt hjá 
Guðjóni Vali

PEKING 2008 Örn Arnarson lauk 
keppni á Ólympíuleikunum í gær 
þegar hann varð í 49. sæti af 64 
keppendum í 100 metra skrið-
sundi. Örn kom í mark á 50,68 
sekúndum, sem er nokkuð frá 
hans besta tíma sem er 49,97 
sekúndur. Þetta var hugsanlega 
síðasta sund Arnar á Ólympíu-
leikum.

„Á þessum leikum hefði ég 
þurft að keppa í 85 metra sundi. 
Þá hefði ég verið helvíti góður,“ 
sagði Örn, sem gaf verulega eftir 
síðustu fimmtán metrana líkt og í 
síðasta sundi. „Annars get ég ekki 
kennt þjálfaranum um því þá 
væri ég að kenna sjálfum mér 
um.“

Örn hefur nú tekið þátt í 
þrennum Ólympíuleikum. Hann 
heldur á laugardaginn heim til 
Íslands og í kjölfarið til Dan-
merkur þar sem hann fer í skóla 
og mun keppa með liði skólans að 
minnsta kosti einn vetur. Eru 
líkur á því að hann puði áfram og 
mæti næst til London?

„Maður veit aldrei hvað manni 
dettur í hug. Maður á aldrei að 
segja aldrei. Ég hætti eftir 
síðustu leika og byrjaði svo aftur. 
Það verður bara að ráðast hvað ég 
geri en skólinn fer í fyrsta sætið, 
vinnan í annað og sundið í það 
þriðja. Það verður mikil breyting 
enda sundið alltaf verið númer 
eitt,“ sagði Örn.    - hbg

Örn Arnarson lauk keppni: 

Skólinn fer nú í 
fyrsta sætið

ÖRN Ætlar að setja sundið í þriðja sæti 
eftir að hafa lokið keppni í Peking.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SIGUR Í HÖFN Allur íslenski bekkurinn stökk á loft þegar sigur á Þjóðverjum í gær var í höfn. Frá vinstri fagna Sigfús Sigurðsson, 
Ásgeir Örn Hallgrímsson, Óskar Bjarni Óskarsson aðstoðarþjálfari, Róbert Gunnarsson og Snorri Steinn Guðjónsson sigrinum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ólafur Jóhannesson, landsliðsþjálfari karla í knattspyrnu, valdi tvo 
nýliða í tuttugu manna hóp fyrir vináttuleik á móti Aserbaíd-
sjan sem fram fer á Laugardalsvellinum eftir viku. Nýliðarnir 
eru Hólmar Örn Rúnarsson úr Keflavík og Jóhann Berg 
Guðmundsson úr Breiðabliki en sá síðarnefndi er ekki orðinn 
átján ára gamall.

„Ég vil meina að við eigum að setja þá kröfu á okkur 
að vinna þennan leik. Það væri gott veganesti að vinna 
þennan leik og fara með þann sigur inn í næstu leiki á 
móti Skotlandi og Noregi,” sagði Ólafur. Ólafur segist 
hafa farið vel yfir leik liðsins í sex vináttuleikjum 
ársins. „Ég hef að mestu leyti verið á hækjum í allt 
sumar og hef því haft nógan tíma til að fara yfir 
leiki liðsins á árinu. Mér finnst vera ákveðin þróun 
í liðinu og markmiðið er það að liðið verði tilbúið 
að fara inn í þessa HM-leiki þar sem menn eru 

klárir á sínum stöðum og vita hvað ég er að fara 
fram á,“ segir Ólafur, sem var þó ekki ánægð-
ur með síðasta leik á móti Wales í maí.  

„Mér finnst hafa verið stígandi í þessu en Wales-leikurinn var mikil 
vonbrigði. Þegar ég skoðaði hann betur þá verð ég að viðurkenna 

það. Vonandi komumst við aftur á gott ról,“ segir Ólafur. Hann 
valdi tvo nýliða að þessu sinni sem báðir spila hér heima. „Þeir 
hafa staðið sig mjög vel með sínum liðum báðir tveir og ég gef 

þeim tækifæri á að koma inn núna. Það er erfitt að skilja menn 
eftir og það eru margir mjög góðir fótboltamenn fyrir utan hópinn,“ 

segir Ólafur en hann gaf það þó upp að stór hluti þessa hóps 
eru þeir leikmenn sem hann ætlar að byggja á í verkefnum 
haustsins.

Ólafur valdi Eið Smára Guðjohnsen í hópinn og hann 
ætti að vera laus þar sem þetta er opinber landsleikja-
dagur. „Ég hef ekkert rætt við Eið Smára og á eftir að gera 
það. Hann er liðinu geysilega mikilvægur og án nokkurs 
vafa besti fótboltamaður okkar Íslendinga. Hann þarf að 
vera í góðu lagi þegar hann spilar með okkur til þess að 
hann nýtist vel,“ segir Ólafur sem boðar jafnvel meiri sókn-
arleik hjá liðinu. „Það gæti vel verið að við myndum tefla 
aðeins djarfar núna,“ sagði Ólafur að lokum.

ÓLAFUR JÓHANNESSON LANDSLIÐSÞJÁLFARI: VALDI TUTTUGU MANNA HÓP FYRIR LEIK Á MÓTI ASERBAÍDSJAN

Valdi Eið Smára en er ekki búinn að tala við hann

LANDSLIÐSHÓPURINN

Ólafur Jóhannesson hefur valið 20 
manna hóp fyrir vináttuleik á móti 
Aserbaídsjan í næstu viku. 
Markverðir: 
Kjartan Sturluson  Valur 
Stefán Logi Magnússon  KR
Varnarmenn: 
Hermann Hreiðarsson  Portsmouth
Kristján Örn Sigurðsson  Brann 
Grétar Rafn Steinsson  Bolton 
Ragnar Sigurðsson  Gautaborg 
Birkir Már Sævarsson  Brann 
Bjarni Ólafur Eiríksson  Valur 
Miðjumenn 
Stefán Gíslason  Bröndby
Ólafur Ingi Skúlason  Helsingborg 
Aron Einar Gunnarsson  Coventry 
Pálmi Rafn Pálmason  Stabæk 
Hólmar Örn Rúnarsson  Keflavík 
Sóknarmenn: 
Eiður Smári Guðjohnsen  Barcelona 
Gunnar Heiðar Þorvaldsson  Esbjerg
Marel Jóhann Baldvinsson  Breiðablik
Emil Hallfreðsson  Reggina
Theodór Elmar Bjarnason  Lyn
Arnór Smárason  Heerenveen
Jóhann Berg Guðmundss.  Breiðablik

> Valsstúlkur illviðráðanlegar

Valur vann Keflavík 9-0 í Landsbankadeild kvenna á 
Vodafonevellinum í gærkvöld. Margrét Lára Viðarsdótt-
ir skoraði tvö mörk og Rakel Logadóttir, 
Málfríður Erna Sigurðardóttir, Katrín 
Jónsdóttir, Dóra María Lárusdóttir, 
Sophia Mundy, Kristín Ýr Bjarnadóttir 
og Sif Atladóttir skoruðu eitt mark hver. 
Þetta var 23. sigurleikur Valsstúlkna í röð í 
deildinni og 33. leikur liðsins án taps þar í 
röð. Valsstúlkur töpuðu síðast fyrir rúmum 
tveimur árum, fyrir Breiðablik 2-1 á Kópavogs-
velli. En Breiðablik er einmitt síðasta liðið 
til þess að ná jafn mikilli sigurhrinu og 
Valsstúlkur. Breiðablik vann 23 leiki í 
röð á árunum 1995-1997.
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FRJÁLSAR Íslenska frjálsíþrótta-
fólkið er síðast til að hefja keppni 
á Ólympíuleikunum í Peking. Stef-
án Jóhannsson segir Ísland senda 
flottan hóp á leikana en keppend-
um í frjálsum hefur fjölgað um 
einn frá því á leikunum í Aþenu 
fyrir fjórum árum. 

„Í frjálsum íþróttum þarft þú að 
vera framar en í mörgum öðrum 
greinum því tímaseðillinn er 
þannig að það mega ekki vera of 
margir í hverri grein. Lágmörkin 
eru því mjög ströng í frjálsum. 
Það er því frábært fyrir þessa 
krakka að hafa náð þessum lág-
mörkum. Þau hafa öll sýnt feyki-
legan dugnað við að vinna sig 
upp,“ segir Stefán, annar þjálfari 
hópsins í Peking. 

Þórey Edda Elísdóttir hefur 
glímt við erfið meiðsli í þrjú ár, 
Ásdís Hjálmsdóttir fór í aðgerð á 
kasthendi sinni fyrir rúmu hálfu 
ári og þurfti síðan líkt og Bergur 
Ingi Pétursson að bæta sig mikið 
til þess að ná lágmarkinu.

Þórey Edda Elísdóttir keppir í 
stangarstökki á þriðju leikunum í 
röð. Hún varð í 22. sæti er hún 
stökk 4,00 metra í Sydney 2000 en 
náði síðan stórglæsilegum árangri 
á síðustu leikum í Aþenu er hún 
stökk 4,55 metra og tryggði sér 
fimmta sætið.

„Þórey hefur verið að glíma við 
meiðsli en það er vonast til þess að 
hún sé að jafna sig af þeim. Hún 
hefur verið að gera mjög margt til 
þess að ná sér góðri og hefur kost-
að miklu til þess,“ segir Stefán um 
Þóreyju. 

„Hún er gífurlega keppnisreynd 
og það kemur henni til góða á þess-
um leikum. Það skiptir miklu máli 
að hún sé að stökkva sársaukafrítt 
og finni sig vel því ef hún gerir 
það á hún að geta gert stóra og 
góða hluti. Þórey hefur sýnt það 
að hún er einn besti íþróttamaður 
okkar frá upp-
hafi. Hún 
vill kveðja 
vel og ég 
vona að 
henni takist 
það,“ segir 
Stefán. 

Hann segir 
að markmiðið 
hljóti að vera 
metnaðarfullt þrátt 
fyrir meiðslin. 
„Þórey Edda er búin 
að fara yfir 4,30 í 
sumar en við vitum að 
hún getur farið miklu 
hærra. Ef hún nær sér 
sæmilega heilli þá á hún 
að geta farið mjög hátt. 
Hún hefur verið í úrslitum á 

bæði heimsmeistaramótum og 
Ólympíuleikum og hún heldur 
áfram að setja það markmið að 
komast í úrslit. Það þarf samt eigi-
lega allt að ganga upp til þess að 
fólk fari í úrslit,“ segir Stefán.

Íslendingar senda nú tvo kast-
ara til leiks á Ólympíuleikum en 

enginn kastari var með á 
Ólympíuleikunum í Aþenu 

fyrir fjórum árum sem 
voru þá fyrstu Ólymp-

íuleikarnir í 40 ár 
þar sem enginn 

íslenskur kast-
ari var með. 

Bergur 
Ingi 
Péturs-
son tekur 

þátt í 
sleggjukasti 

fyrstur 
Íslendinga á 

Ólympíu leikum 
og Ásdís Hjálms-

dóttir verður fyrsta 
íslenska konan í tut-
tugu ár til þess að 

kasta spjóti á leikunum, eða síðan 
að Íris Grönfeldt náði 26. sæti í 
Seúl 1988.

„Ég er alveg viss um að þetta 
verði ekki síðustu leikarnir hjá 
Ásdísi og Bergi og ég tel að þau 
eigi bæði bjarta framtíð fyrir sér,“ 
segir Stefán. Stefán býst við góðri 
frammistöðu hjá þeim báðum. 
„Ásdís hefur sannað það að hún er 
stórmótamanneskja og ég á alveg 
eins von á því að hún kasti mjög 
vel á þessu móti. Hún er númer 33 
í heiminum í dag og ég sagði þegar 
hún kastaði spjótinu 59,80 metra 
að þá hefði hún kastað sér úr 
alþjóðlegum klassa upp í heims-
klassann,“ segir Stefán en Ásdís 
fór í aðgerð í nóvember. 

„Það er dugnaður hennar og 
atorkusemi sem hefur orðið til 
þess að hún er búin að ná sér svona 
vel,“ segir Stefán. Hann vonast til 
að sjá Ásdísi fara í úrslit. „Tak-
markið er að kasta vel. Við vitum 
það að ef hún kastar vel og hittir á 
sitt besta þá getur hún alveg farið 
í tólf manna úrslit. Hún getur líka 
orðið tuttugasta en takmarkið er 

aðallega að kasta vel,“ segir Stef-
án.

Bergur Ingi Pétursson hefur 
eins og Ásdís bætt sig mikið á 
þessu ári. „Bergur þurfti að bæta 
sig verulega til þess að komast á 
Ólympíuleikana og hann hefur 
gert það. Þetta ár hefur verið stór-
glæsilegt hjá honum og ég veit að 
hann hefur æft mjög vel. Hann er 
búinn að bæta Íslandsmetið um 
fleiri, fleiri metra,“ segir Stefán, 
sem játar að hann hafi mjög gaman 
af að fylgjast með honum í 
keppni. 

„Bergur er orðinn virkilega 
skemmtilegur keppnismaður. 
Möguleikarnir hjá honum eru 
mjög góðir og ég hef trú á því að 
hann setji Íslandsmet miðað við 
hvernig hann kastaði á meistara-
mótinu. Hann verður að kasta 76 
metra til þess að eiga möguleika á 
að komast í úrslitin en ég er ekki 
frá því að hann eigi möguleika á 
því. Hann getur verið hæstánægð-
ur ef hann nær að setja Íslands-
met,“ segir Stefán.

 ooj@frettabladid.is

Frjálsíþróttafólkið hefur síðast keppni á Ólympíuleikunum þar sem Þórey Edda Elísdóttir setur nýtt met:

Reynsluboltinn og nýliðarnir tveir

PEKING 2008 Jakob Jóhann Sveins-
son var aftur mjög svekktur með 
sjálfan sig eftir að hafa orðið 38. 
af 52 keppendum í 200 metra 
bringusundi í gær. Jakob synti á 
2:15,58 mínútum, sem er hans 
besti tími á árinu en nokkuð frá 
Íslandsmeti hans.

“Þetta var ekki nógu gott. Þegar 
ég ætlaði að keyra upp hraðann 
eftir 100 metra var ég ekkert að 
komast hratt. Ég komst bara ekki 
hraðar né fram úr þeim sem var 
fremstur. Ég hélt að ég væri 
hraðari,“ sagði Jakob, sem telur 
sig vera betri en úrslitin sýni.

„Ég hef verið að æfa með 
Evrópumethafanum og öðrum og 
verið að synda svipað og þeir. Ég 
fer hraðar þegar ég næ kraftinum 
upp. Ég á heima meðal þeirra 
bestu. Ég veit það alveg,“ sagði 
Jakob Jóhann kokhraustur.   - hbg

Jakob Jóhann Sveinsson: 

Á heima meðal 
þeirra bestu

BESTI TÍMINN HANS Í ÁR Jakob Jóhann 
Sveinsson sést hér á fleygiferð í 200 
metra bringusundinu á Ólympíuleikun-
um í Peking. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PEKING 2008 Ragnheiður Ragnars-
dóttir stingur sér til sunds í Pek-
ing í dag er hún tekur þátt í 100 
metra skriðsundi. Það er önnur af 
tveimur greinum sem Ragnheið-
ur tekur þátt í en hún mun einnig 
synda 50 metra skriðsund.

„Mér líður mjög vel en þetta 
hefur verið svolítið erfitt síðustu 
vikur. Fyrst voru þjálfaraskipti 
hjá mér og svo hefur verið erfitt 
að aðlagast hitanum og tímamis-
muninum. Þess utan lenti ég í því 
úti í Singapore fyrir leikana að 
léttast svolítið þar sem maturinn 
var ekki alveg að gera sig. Kjúkl-
ingalappirnar voru til að mynda 
ekki mjög gómsætar. Ég er búin 
að ná því aftur og er að jafna 
mig,“ sagði Ragnheiður og bætti 
við að maturinn í Ólympíuþorp-
inu væri aftur á móti mjög góður.

„Ég er nokkuð bjartsýn á að ná 

mínum besta tímum hér og þá 
helst fyrir 50 metra sundið. Hef 
verið að einbeita mér meira að 
því enda er það seinna sundið 
mitt og mér gekk ekki vel í fyrra 
sundinu í Aþenu,“ sagði Ragn-
heiður, sem segist ekki vera eins 
stressuð núna og hún var í Aþenu 
fyrir fjórum árum.

„Það er samt alltaf smá spenna 
og maður titrar pínu að vera 
komin í nýjan laug og nýja heims-
álfu. Ég er mikið í slökun og hug-
leiðingu til þess að róa taugarn-
ar,“ sagði Ragna, sem lenti í 
pirrandi uppákomu á æfingu.

„Ég passaði ekki alveg í sund-
gallann sem ég var að fara í og 
hann rifnaði í tvennt þegar ég var 
að fara í hann. Ég reyni samt að 
láta svona litla hluti ekki trufla 
mig of mikið,“ sagði Ragnheiður. 
 - hbg

Sundkonan Ragnheiður Ragnarsdóttir er bjartsýn þrátt fyrir erfiðleika í undirbúningi fyrir Ólympíuleikana: 

Kjúklingalappirnar voru ekki gómsætar

RAGNHEIÐUR Keppir í Peking í dag í 100 metra skriðsundi. Hún lætur hnökra á 
undirbúningnum ekkert á sig fá. RÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÍSLENSKI KRAFTURINN Kastararnir og nýliðarnir Bergur Ingi Pétursson og Ásdís Hjálmsdóttir.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

 FIMMTA SÆTI Þórey Edda 
Elísdóttir náði bestum árangri 
Íslendinga á síðustu Ólympíu-
leikum þegar hún endaði í 5. 
sæti í stangarstökki kvenna.
   FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

PEKING 2008 Kóreubúar sýndu og 
sönnuðu í gær að þeir tefla fram 
frábæru handboltaliði. Suður-
Kóreumenn gerðu sér þá lítið 
fyrir og skelltu Evrópumeistur-
um Dana með einu marki, 31-30, í 
frábærum leik.

Kóreubúar náðu yfirhöndinni 
um miðbik síðari hálfleiks og það 
var ekki síst stórleik Suyong Jung 
að þakka að Kórea vann leikinn. 
Sá drengur fór gjörsamlega 
hamförum í leiknum, skoraði níu 
mörk og þar á meðal sigurmarkið. 
Lítill og snöggur strákur sem 
minnir um margt á hinn frábæra 
Kang sem Íslendingar muna 
eflaust vel eftir.

Kóreumenn velgdu Þjóðverjum 
einnig undir uggum í fyrsta 
leiknum en þeir spila gríðarlega 
„aggressívan“ varnarleik og 
ótrúlega hraðan og lifandi 
sóknarleik. Er því ljóst að 
íslenska liðið þarf toppleik í 
fyrramálið til að stöðva Kóreu, 
sem er aftur komin með lið í 
heimsklassa. - hbg

Danir lágu í því í gær: 

Kóreumenn eru  
ógnarsterkir
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EKKI MISSA AF

20.00 Employee of the 
Month   STÖÐ 2 BÍÓ

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

20.15 Newlywed, Nearly 
Dead   STÖÐ 2

20.30 Special Unit 2   
 STÖÐ 2 EXTRA

20.35 Less Than Perfect  
 SKJÁREINN

20.50 Hvaða Samantha? 
(Samantha Who)   SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

07.30 ÓL í Peking Samantekt  (13:45)    

08.15 ÓL í Peking  Fimleikar, liðakeppni 
kvenna

10.25 ÓL í Peking  Sund, undankeppni

11.35 ÓL í Peking  Fótbolti karla 

13.30 ÓL í Peking  Handbolti karla

15.10 ÓL í Peking  Dýfingar karla

16.15 ÓL í Peking Samantekt  (14:45)

17.00 ÓL í Peking Samantekt  (15:45)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Disneystundin  Nýi skólinn keisar-
ans, Sígildar teiknimyndir, Fínni kostur.

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.00 Afríka heillar  (Wild at Heart II) 

20.50 Hvaða Samantha?  (Samantha 
Who?) (2:15) 

21.15 Heimkoman  (October Road II) 

22.00 Tíufréttir

22.20 Ólympíukvöld  (5:16) 

22.40 Sumarið ‘67  (Summer of Love) 

23.35 Kastljós  (e)

00.00 ÓL í Peking  Júdó, úrslit

01.35 ÓL í Peking  Ýmislegt

01.55 ÓL í Peking  Sund úrslit

03.55 ÓL í Peking  Badminton

05.40 ÓL í Peking  Handbolti karla, upp-
hitun fyrir leik Íslands og Kóreu.

05.50 ÓL í Peking  Handbolti karla, Ís-
land-Kórea

08.00 Fjölskyldubíó: The Ant Bully 

10.00 Beauty Shop

12.00 Employee of the Month 

14.00 Field of Dreams

16.00 Fjölskyldubíó: The Ant Bully 

18.00 Beauty Shop

20.00 Employee of the Month  Róm-
antísk gamanmynd vinnufélaga sem keppa 
um að titilinn starfsmaður mánaðarins til að 
ganga í augun á stelpu. 

22.00 Primal Fear 

00.10 Die Hard 

02.20 Waiting 

04.00 Primal Fear  

18.00 Premier League World 2008/09 
Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum hliðum.

18.30 PL Classic Matches  Liverpool - 
Arsenal, 01/02. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.00 Coca Cola mörkin Öll mörkin úr 
ensku 1. deildinni skoðuð í bak og fyrir.

19.30 PL Classic Matches  Liverpool - 
Manchester Utd, 01/02. Hápunktarnir úr 
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar.

20.00 PL Classic Matches  Everton - 
Liverpool, 00/01. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

20.30 Bestu leikirnir Útsending frá frá-
bærum leik Tottenham og Chelsea í ensku 
úrvalsdeildinni.

22.10 Masters Football Gömlu brýn-
in leika listir sínar, stjörnur á borð við Matt Le 
Tissier, Glen Hoddle, Ian Wright, Paul Gas-
coigne, Lee Sharpe, Jan Mölby og Peter 
Beardsley. UK Masters cup er vinsæl móta-
röð en þar taka þátt 32 lið skipuð leikmönn-
um sem gerðu garðinn frægan á árum áður í 
ensku úrvalsdeildinni.

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

16.20 Vörutorg

17.20 Style Her Famous  (e)

17.45 Dr. Phil  Dr. Phil McGraw hjálpar 
fólki að leysa vandamál og gefur góð ráð.

18.30 Rachael Ray  Rachael Ray fær til 
sín góða gesti og eldar gómsæta rétti.

19.20 Design Star  (e)

20.10 What I Like About You  (6:22) 
Gamansería um tvær ólíkar systur sem búa 
saman í New York. 

20.35 Less Than Perfect  Bandarísk 
gamansería sem gerist á fréttastofu banda-
rískrar sjónvarpsstöðvar þar sem stór egó og 
svikult starfsfólk kryddar tilveruna. Claude 
Casey hefur unnið sig upp metorðastigann 
en það eru ekki allir á fréttastofunni hrifnir 
af henni. Hún er orðin vön því að fást við 
snobbaða samstarfsmenn sem gera allt 
sem í þeirra valdi stendur til að losna við 
hana. 

21.00 Britain’s Next Top Model  (6:12) 
Bresk raunveruleikasería þar sem leitað er 
að efnilegum fyrirsætum. Stúlkurnar níu 
sem eftir eru læra ný dansspor og þær 
bestu fá að koma fram sem dansarar á tón-
leikum. Síðan sitja þær fyrir í myndatöku 
fyrir plötuumslag og besta myndin verður 
notuð. 

21.50 Sexual Healing  (4:9) Í þessari 
þáttaröð fá áhorfendur að fylgjast með dr. 
Lauru Berman hjálpa pörum sem komin 
eru í kynlífskrísu. Í hverjum þætti kynn-
umst við þremur pörum og fylgst er með 
þeim í ráðgjöfinni og hvernig þeim gengur 
að framkvæma „heimaverkefnin” sem þeim 
eru sett fyrir.

22.40 Jay Leno

23.30 Eureka  (e)

00.20 Da Vinci’s Inquest

01.10 Vörutorg

02.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2                Firehouse 
Tales, Smá skrítnir foreldrar og Kalli kanína 
og félagar.

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.35 La Fea Más Bella

10.20 Sisters (9:24) 

11.20 Logi í beinni

12.00 Hádegisfréttir

12.45 Neighbours

13.10 Sisters (2:28) 

13.55 Grey‘s Anatomy (30:36) 

14.40 How I Met Your Mother (8:22) 
15.05 Friends (9:24) 

15.30 Friends (10:24)

15.55 Skrímslaspilið 

16.18 BeyBlade 

16.43 Tommi og Jenni 

17.08 Ruff‘s Patch 

17.18 Tracey McBean 

17.28 Bold and the Beautiful

17.53 Neighbours

18.18 Markaðurinn og veður

18.30 Fréttir

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.15 Víkingalottó 

19.20 Veður 

19.30 The Simpsons (7:25) 

19.55 Friends (1:24) 

20.15 Newlywed, Nearly Dead (3:13) 
Gagnlegir þættir þar sem við sjáum ný-
gift hjón í kreppu fá all nýstárlega aðstoð frá 
færum hjónabandsráðgjöfum.

20.40 Hotel Babylon (1:8) 

21.30 Ghost Whisperer (39:44) Jenni-
fer Love Hewitt snýr aftur í hlutverki sjándans 
Melindu Gordon.  

22.15 Oprah

23.00 Grey‘s Anatomy (31:36) 

23.45 The Tudors (2:10) 

00.40 Women‘s Murder Club (8:13) 

01.25 Moonlight (12:16) 

02.10 Crossing Jordan (7:21) 

02.55 The Closer (3:15) 

03.40 Beyond Re-Animator

05.15 The Simpsons (7:25) 

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

18.00 Landsbankamörkin 2008 Allir 
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í umferð-
inni skoðuð í þessum magnaða þætti.

19.00 Standard Liege – Liverpool

21.00 Twente – Arsenal

22.40 PGA Tour 2008 - Hápunktar 
Farið er yfir það helsta sem er að gerast á 
PGA mótaröðinni í golfi.

23.35 Players Championship Á Heims-
mótaröðinni í póker setjast snjöllustu póker-
spilarar heimsins að spilaborðinu og keppa 
um stórar fjárhæðir.

00.25 Standard Liege – Liverpool 

18.15  Fréttir og Að norðan  Endurtekið 
á klukkutíma fresti til kl 12.15 daginn eftir

N4 Sjónvarp Norðurlands

Digital Ísland rás 15

▼

▼

▼

▼

> Jennifer Love Hewitt 
„Þátturinn kennir okkur að lífið er ein-
stakt og maður verður að nota tímann 
vel. Við verðum að láta fólk vita að við 
elskum það og biðjast fyrirgefningar 
áður en það er um seinan,“ segir 
Hewitt um þáttinn Ghost Whisperer 
sem sýndur er á Stöð 2 í kvöld. 

Ég hef séð nokkra af þáttunum Tíu bestu á Stöð 2 sport. 
Þeir þættir sem ég hef horft á hafa verið afbragðs skemmt-
un og gaman að fá að vita hversu góðir gömlu reynslu-
boltarnir voru í raun og veru. Pétur Pétursson markahæstur 
í Evrópu, það er ekkert grín. Arnór bestur í Belgíu, Ásgeir 
Sigurvinsson að rúlla upp Bundesligunni, Siggi Jóns við það 
að brillera í Arsenal.

Flestir eiga þessir atvinnumenn þó eitt sameiginlegt: 
Þeir hefðu getað náð miklu lengra. Ásgeir Sigurvinsson var 
reyndar farsæll og heppinn, Albert Guðmunds líka sem og 
Guðni Bergs. Flestir hinir hafa einhverja dramatíska sögu að 
segja. Seldir milli klúbba, þjálfarinn vildi ekki sjá þá. Samn-
ingsbundnir klúbbum sem vildu ekki nota þá. Erfið meiðsli, 
rangar ákvarðanir og sukk.

Á heildina litið hefur óheppni einkennt íslenska atvinnu-
menn þar til nú, þó að ekki séu þeir allir heppnir. Við erum 
sífellt að eignast fleiri farsæla atvinnumenn og er það vel. 

Dæmi um það eru Hermann Hreiðarsson, 
Ívar Ingimarsson, Eiður Smári og Brynjar 
Björn. Eflaust er það vegna þess að nú eru 
komnir til sögunnar íslenskir umboðsmenn, 
og auðvitað meira aðgengi að fréttum úr 
boltanum.

Þessir þættir eru vel unnir en þó er eitt sem 
ég vildi sjá betur fara. Ég vil fleiri og fjölbreytt-
ari viðmælendur. Það eru alltaf þeir sömu sem 
koma fyrir í hverjum þætti, auk kannski tveggja 
nýrra. En á móti kemur spurningin: Við hverja ætti 
að tala? Jú, kannski gamla liðsfélaga sem eru ekki í 
sviðsljósinu nú til dags. Bara dæmi. En annars eru 
þetta flottir þættir. 

VIÐ TÆKIÐ SÓLMUNDUR HÓLM HORFIR Á TÍU BESTU

Ólánið elti atvinnumennina okkar

EIÐUR SMÁRI Farsæll atvinnumaður.



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Viltu syngja minn söng?
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Hádegisleikhúsið: Dauði trúðsins
13.15 Á sumarvegi
14.03 Bravó, bravó!
15.03 Útvarpssagan: Barnið og tíminn

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Á sumarvegi
19.40 Tónlist úr þularstofu
20.00 Leynifélagið
20.30 Tímakorn
21.10 Út um græna grundu
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Mín liljan fríð
22.45 Saga Blue Note útgáfunnar
23.30 Loftbelgur
00.07 Næturtónar

16.00 Hollyoaks Bresk unglingasápa 
sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks í 
Chester. 

16.30 Hollyoaks

17.00 Seinfeld (7:24) 

17.30 Special Unit 2 (11:19) 

18.15 Skins (7:9) 

19.00 Hollyoaks

19.30 Hollyoaks

20.00 Seinfeld (7:24) Seinfeld er uppi-
standari sem nýtur mikillar kvenhylli en á í 
stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er svo smámuna-
samur og sérvitur. Sem betur fer á hann 
góðan vinahóp sem er álíka duttlungafullur 
og hann sjálfur.

20.30 Special Unit 2 (11:19) Gaman-
samir bandarískir spennuþættir þar sem við 
fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra 
óvenjulegustu málin sem lögreglan þarf að 
hafa afskipti af, mál sem oftar en ekki eru af 
yfirnáttúrulegum toga.

21.15 Skins (7:9) Átakanleg bresk sería 
um hóp unglinga sem reynir að takast á við 
daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfjaneyslu 
og fleiri vandamála sem steðja að unglingum 
í dag.

22.00 Canterbury‘s Law (4:6) Elizabeth 
Canterbury er eldklár verjandi sem vílar ekki 
fyrir sér að sniðganga lögin þegar frelsi skjól-
stæðinga hennar er í húfi. 

22.45 Moonlight (12:16) Mick St. John er 
sjarmerandi, dáleiðandi og ódauðlegur einka-
spæjari sem býr og starfar í Los Angeles. 
Hann stríðir gegn öllu því sem aðrar vampírur 
standa fyrir með því að nota yfirnáttúrulega 
hæfileika til að hjálpa hinum dauðlegu. 

23.30 Twenty Four 3 (12:24) 

00.15 Myndbönd frá Skífan TV 

14.30 NI HAO OL højdepunkter  15.30 Skæg med 
tal  15.55 Gurli Gris  16.00 NI HAO OL i dag  16.30 
TV Avisen  17.05 Hercule Poirot  18.00 Søren Ryge 
præsenterer  18.30 Ellens 100 år  19.00 TV Avisen  
19.25 NI HAO aftenOL  20.20 En sag for Frost  
22.00 Onsdags Lotto  22.05 Seinfeld  22.30 En 
sag for Frost  00.10 Conviction  01.00 NI HAO OL 
direkte  05.00 NI HAO OL direkte   

09.10 Sommer-OL i Beijing  11.00 Sommer-OL i 
Beijing. Håndball Norge-Kasakhstan, kvinner  12.50 
Sommer-OL i Beijing. Fotball Kina-Brasil, menn  
13.40 Sommer-OL i Beijing  15.50 Oddasat - nyh-
eter på samisk  15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00 
Fiffi og blomsterbarna  16.10 Gnottene  16.40 
Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  17.30 Sommer-
OL i Beijing. OL-studio  18.55 Distriktsnyheter  
19.00 Dagsrevyen 21  19.40 Vikinglotto  19.45 
House  20.30 Kaoskontroll  21.00 Kveldsnytt  
21.15 Hva skjedde med Madeleine?  22.25 
Atomspionasje. Handelsreisende i terror  23.15 
St. Elmo‘s Fire 

20.00 Mér finnst...  Umsjón: Kolfinna 
Baldvinsdóttir og Ásdís Olsen. Gestir: Húgó 
Þórisson, Elísabet Jökulsdóttir og Ellý Ár-
manns.

21.00 Nútímafólk  Umsjón: Randver Þor-
láksson. 

21.30 Hvað ertu að hugsa?  Umsjón: 
Guðjón Bergmann. Gestur: Jón Vigfús 
Bjarnason, skólastjóri Hraðlestrarskólans.    

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

10.00 Sommar-OS i Peking  16.00 En hundsaga  
16.15 Bosse bogserbåt  16.30 Hej hej somm-
ar  16.31 Lilla Melodifestivalen. Artisterna 2007  
16.50 Det femte väderstrecket  17.00 Blue water 
high  17.30 Rapport med A-ekonomi  18.00 Den 
olympiska studion  19.30 Olssons studio  20.00 
Den inre fienden  20.50 Rapport  21.00 Sommar-
OS i Peking  00.55 Sommar-OS i Peking  04.00 
Sommar-OS i Peking   

▼

Lífið á Hótel Babylon gerist skraut-
legra og meira spennandi með 
hverri þáttaröðinni. Þættirnir ger-
ast á hóteli fína og fræga fólksins 
í London. Charlie Edwards er þar 
orðinn hótelstjóri og sér til þess 
hvern dag að starfsfólkið hafi hug-
ann við það þrennt sem öllu máli 
skiptir, þjónustu, þagmælsku og 
þjórfé. Þessi þriðja sería sló þeim 
fyrri við í áhorfi í Bretlandi og þykir 
hún vera sú besta til þessa.

STÖÐ 2 KL. 20.40
Hótel Babylon

Primal Fear er kvikmynd frá 1996. Hér 
segir frá hrokafullum lögmanni sem 
tekur að sér að verja kórdreng sem er 
sakaður um að hafa myrt kaþólskan 
prest. Þetta er ein af fyrstu kvikmynd-
unum sem leikarinn Edward Norton 
lék í en hann fékk Óskarstilnefningu 
fyrir hlutverkið. Fjöldi frægra leikara 
leikur í myndinni, s.s. Richard Gere, 
Laura Linney, Frances McDormand og 
John Mahoney.

   VIÐ MÆLUM MEÐ 
Primal Fear 
STÖÐ 2 BÍÓ KL. 22.00. 
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GAMLA MYNDIN

LÁRÉTT
2. dýrka, 6. frá, 8. átti heima, 9. skraf, 
11. belti, 12. brellur, 14. krapi, 16. 
kallorð, 17. eyða, 18. erlendis, 20. 
íþróttafélag, 21. skref.

LÓÐRÉTT
1. afkvæmi, 3. í röð, 4. kassabók, 5. 
tæki, 7. pest, 10. sauðaþari, 13. elds-
neyti, 15. frekar, 16. híbýli, 19. tveir.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. dást, 6. af, 8. bjó, 9. mas, 
11. ól, 12. brögð, 14. slabb, 16. hó, 17. 
sóa, 18. úti, 20. kr, 21. stig. 

LÓÐRÉTT: 1. lamb, 3. áb, 4. sjóðbók, 
5. tól, 7. farsótt, 10. söl, 13. gas, 15. 
bara, 16. hús, 19. ii. 

Þorsteinn Þórsteinsson, vert á 
menningarbúllunni Grand Rokk, 
gerði sér lítið fyrir og sigraði í fyrsta 
golfmóti kráar sinnar – Grand Rokk 
open – sem haldið var að Kálfa-
tjörn á Vatnsleysuströnd að kvöldi 
mánudags. Þótti mótið takast vel 
en meðal keppenda voru hjónin 

Andrea Gylfadóttir og 
Einar Rúnarsson auk 
Örnólfs Árnasonar 
þýðanda og fleiri góðra 

manna. Ekki hafði verið 
gengið frá sigur-
verðlaunum fyrir 
keppnina en þegar 
fyrir lá að foringinn 
sjálfur hafði sigrað 
var um það rætt að 
þau hlytu að vera 
sex daga lúxus-golf-
ferð til Taílands þar 
sem flatir eru með 

besta móti.

Forlagsmenn binda miklar vonir við 
að þriðja bókin um Eragon muni 
fara vel ofan í íslenska lesendur 
eins og þær fyrri tvær. Er ætlunin 
að hún komi út á íslensku 11. 
nóvember og situr nú þýðandinn 

Guðni Kolbeinsson sveittur 
við og þýðir til að það 
hafist í tæka tíð. Til 
stendur að opna 
sérstaka Facebook-síðu 

þar sem má 
finna eitt og 
annað sem 

bókinni 
tengist.

Síðustu leikir KR-inga, bæði í 
kvenna- og karlaboltanum, eru 
sögulegir. Ekki vegna úrslita, 
spjalda- eða markafjölda, 
heldur fyrir þá staðreynd 
að kempurnar Gulli Jóns 
og Gulla Jóns komu við 
sögu í báðum leikj-
um. Gunnlaugur 
Jónsson sneri til 
baka eftir meiðsli 
í leik gegn FH-ingum 
eftir nokkra fjarveru og 
Guðlaug Jónsdóttir 
tók fram skóna á 
nýjan leik gegn Fylki á 
föstudagskvöldið.

jbg/shs

FRÉTTIR AF FÓLKI

Grínistinn Þorsteinn Guðmundsson segir það 
hugsanlegt að spjallþátturinn Svalbarði verði 
áfram á dagskrá Skjás eins og í vetur. „Ég er að 
fara af stað með pælingar og hugmyndavinnu en 
svo veit maður ekkert hvað verður gert,“ segir 
Þorsteinn. 

Tíu Svalbarða-þættir voru sýndir fyrr á árinu við 
góðar undirtektir og vonast Þorsteinn til að fá 
tækifæri til að þróa þáttinn enn frekar áfram. 
„Þetta var mjög skemmtilegt og á margan hátt 
lærdómsríkt. Ég hefði aldrei ímyndað mér að það 
væri svona mikið vesen í kringum spjallþátt en ég 
lærði af því. Ég var líka að setja mig inn í nýtt 
hlutverk og það er gaman að reyna á sjálfan sig, 
þannig að ég hef alveg áhuga á að skoða það 
áfram.“

Þorsteinn hefur haft í nógu að snúast í sumar. 
Auk þess að leggja drögin að framtíð Svalbarða er 
hann í fastri vinnu hjá fyrirtækinu Nova ásamt 
hönnuðinum Degi Hilmarssyni. Jafnframt hefur 
hann notað sumarið til að gera upp húsið sitt og 

hjálpað tengdaföður sínum að byggja sumarbústað. 
Það eru því greinilega bjartir tímar fram undan hjá 
þessum hæfileikaríka grínista.  - fb

Hugar að framtíð Svalbarða

ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON Þorsteinn vonast til að halda 
áfram með spjallþáttinn Svalbarða á Skjá einum næsta vetur.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Kristján Jóhannsson.

 2 Thaksin Shinawatra.

 3 1-4 fyrir Keflvíkinga.

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

„Planið er að þessu verði lokið árið 
2010 eða 2011. Það fer eftir því 
hversu vel gengur,“ segir Guð-
mundur Sæmundsson sem nú ritar 
doktorsritgerð um málfar í íþrótt-
um við Háskóla Íslands.

Guðmundur, sem er aðjúnkt og 
hefur starfað síðastliðin sjö til átta 
ár á Laugarvatni á menntavísinda-
sviði, segist alltaf hafa fylgst vel 
með íþróttum í fjölmiðlum. „Á 
Laugarvatni kviknaði sú löngun að 
tengja saman þessi tvö svið; 
íslenskuna, sem ég hef menntun 
til, og svo íþróttirnar sem eru 
þarna allt í kringum mig. Svo fór 
þetta að taka á sig mynd og ég 
ákvað að drífa í að gera þetta að 
alvöru rannsókn.“

Fjölmargir hafa orðið til að 
benda á að málfar íþróttamanna og 
þeirra sem lýsa íþróttaviðburðum 
sé oft sérstakt svo ekki sé meira 
sagt: „fótavinna“, „varnarvinna“, 

„sóknarlega séð“... en því fer fjarri 
að íslenskumaðurinn vilji fallast á 
að málfarið sé viðbjóður í eyrum 
sínum.

„Það er náttúrlega mjög sérstakt 
en ég myndi nú ekki segja viðbjóð-
ur. Þetta er auðvitað ekki þetta 
venjulega málfar sem nýtur viður-
kenningar í skólakerfinu eða þjóð-
félaginu sem gott mál. En samt, 
margt þar er sterkara en í venju-
legu máli. Eins og til dæmis mjög 
sterkt myndmál, sterkara en í 
öðrum fréttum þar sem menn eru 
að gæta sín á að vera nákvæmir. Í 
íþróttum þurfa menn ekki heldur 
að setja allt á fullt eins og þeir hafa 
hugmyndaflug til. Það finnst mér 
mjög spennandi að skoða og meira 
spennandi heldur en að telja villur 
og annað slíkt,“ segir Guðmundur.

Hann segir þetta sérlega 
skemmtilegt verkefni. Svona svip-
að því og að fylgjast með málfari 

hjá börnum og unglingum. Þau eru 
á leiðinni, unglingar taka upp ýmis-
legt sem er alls ekki viðurkennt, 
breyta beygingum og framburði, 
sletta en það er í sjálfu sér hluti 
þess að halda tungumálinu lifandi.  

Guðmundur skoðar einnig 
hvernig málfarið mótar hópinn 
sem er í kringum íþróttirnar. Þetta 
er félagshópur sem tekur upp 
ákveðið málfar til að sérkenna sig. 
„Menn laga sig að því vilji þeir 
komast inn í hópinn. Þetta gerist í 
mörgum öðrum félagshópum en er 
sterkt í íþróttum meðal annars 
vegna þess hversu ríkt þetta er í 
fjölmiðlum. Þannig hefur það áhrif 
út fyrir hópinn. Krakkar nota þetta 
mikið og búa til myndmál, éta upp 
eftir fréttamönnunum, þannig að 
þetta hefur áhrif á almenna málið 
og ég hef áhuga á að skoða það,“ 
segir Guðmundur.

jakob@frettabladid.is

GUÐMUNDUR SÆMUNDSSON:  DOKTORSRITGERÐ UM MÁLFAR Í ÍÞRÓTTUM

Tungumál íþrótta öflugt

GUÐMUNDUR SÆMUNDSSON Íþróttamenn nota ákveðið málfar til sérkenningar og vilji menn komast inn í hópinn verða þeir að 
laga sig að því. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þessi mynd var tekin árið 1978 
þegar ég var í hljómsveitinni 
Júdas. Mér finnst eins og myndin 
hafi verið tekin fyrir framan 
Hofteig þar sem ég bjó. Maður 
var ekki að reyna að fela það að 
maður notaði gleraugu, á þess-
um tíma mátti það alveg sjást.“

Magnús Kjartansson tónlistarmaður.

„Já, ég renndi yfir heimasíðu þeirra og hlýt að 
dást að liprum og léttum texta en furða mig á 
hversu kunnuglega hann hljómar,“ segir Vikt-
or Sveinsson, hjá ferðaskrifstofunni Óríental.

Kynningartexti á heimasíðu Vitferða, nýrrar 
ferðaskrifstofu, er þannig að texti á 

síðu Óríental hlýtur að vera 

hafður til hliðsjónar: „Þegar kemur að afþrey-
ingu er af nógu að taka því fyrir utan það að 
sleikja sólargeislana í ægifögru umhverfinu 
má meðal annars gleyma sér í spa-dekri, [...] 
Ekki má svo gleyma því að falla fyrir sjarmer-
andi sölufólki með því að gera reyfarakaup á 
heimagerðum hand- og listmunum.“

Sjálfur skrifaði Viktor á síðu sinnar ferða-
skrifstofu fyrir ári: „Á Balí kemstu ekki hjá 
því að gleyma þér í spa-dekri alla daga, að 
minnsta kosti tvisvar á dag. Þú rambar inní 
leyndardómsfulla hindúamessu á miðnætti í 
dulúðugu hverfi, og hugleiðir að skipta um trú. 
Þú lærir á brimbretti og þeysir yfir flottustu 
öldutoppa Asíu. Þú getur ekki annað en gert 
reyfarakaup á handgerðum list- og skrautmun-
um, og fallið fyrir sjarmerandi sölufólki …“

Framkvæmdastjóri Vitferða er Helgi 
Eysteinsson sem segir verktaka hafa ritað 
textann. „Jú, þarna er að finna ansi frjálslega 

meðferð á texta af 
annarri vefsíðu. 
Við erum búin að 
taka textann út. 
Þetta kemur ekki 
fyrir aftur og ég 
mun hafa sam-
band við rekstrar-
aðila Óríental og 
biðja hann per-
sónulega afsök-
unar á þessu,“ 
segir Helgi.  
 - jbg

Kunnuglegur kynningartexti

VIKTOR SVEINSSON
Lipur texti en 

hljómar óneitan-
lega kunnuglega.

HELGI EYSTEINSSON
Ætlar að hafa samband við Viktor 

og biðja hann 
persónulega 
afsökunar á 
textastuldi.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Í dag er miðvikudagurinn 13. 
ágúst, 226. dagur ársins. 

5.14 13.32 21.49
4.47 13.17 21.45

www.toyota.is
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Sól og bíll  - Með Toyota
Með flestum tegundum nýrra seldra Toyota bifreiða 
fylgir utanlandsferð á sólarströnd fyrir allt að fjóra í allt 
að tvær vikur, að verðmæti allt að 550 þúsund kr.

Öll gjöld og skattar innifalin. 

Viðskiptavinur velur hversu lengi hann vill vera 
(1 eða 2 vikur), hverjum hann býður með sér 
og hve mörgum (1 til 3). 
Gjafabréfið er framseljanlegt. 

Komdu sem fyrst á sölustaði Toyota um land allt 
og tryggðu þér gjafabréf að þínum draumaáfangastað. 
Þetta tilboð rennur út 14. september 2008.

Áfangastaðir: Krít, Mallorca, Tyrkland (Marmaris), 
Portúgal, Kanarí (Tenerife) og Costa del Sol.

Bílar: Yaris, Auris, Corolla, Verso, Avensis, RAV4, Prius, 
Land Cruiser, Hilux og Hiace.

Allar nánari upplýsingar á www.toyota.is

Ekki alls fyrir löngu var hvers-
dagsleg eldamennska innan 

heimilis einkum talin á verksviði 
húsmæðra í fullu starfi. Sá sem 
fékk greitt fyrir matargerð með 
öðru en lífsfyllingu hét mat-
reiðslumaður ef það var karl. 
Kona gat til dæmis kallast mat-
ráðskona eða jafnvel eldabuska. 
Sem hljómar svo skemmtilega 
næstum eins og öskubuska.

EN nú er öldin önnur. Enginn 
nýtur nú lífsins til fullnustu án 
þess að hafa alveg óskaplega 
gaman af að búa til góðan mat, að 
minnsta kosti ef marka má mjúku 
áhugasviðsdálkana í blöðunum. 
Oft í viku má lesa þar krúttleg við-
töl við allskyns fólk sem veit 
hreinlega ekkert skemmtilegra en 
hræra í pottum, og því til sönnun-
ar eru gjarnan myndir af viðmæl-
andanum brosandi að hræra í 
þykjustunni í augljóslega galtóm-
um potti. Textinn snýst svo iðu-
lega um þann unað og undursam-
legu slökun sem viðkomandi 
matgæðingur finnur í eldhúsinu 
eftir slítandi dag í vinnunni. Soðn-
ing á mánudögum, kjötbollur á 
þriðjudögum og saltfiskur á laugar-
dögum er dottinn úr tísku.

Í sumar hafa svo ýmsar hugmynd-
ir bæst í sarpinn fyrir þá sem ekki 
fá nóg af skapandi eldhúsverkum 
því útilegumaturinn verður auð-
vitað að vera dásamlegur líka. 
Fáeinir sólarhringar í tjaldi á 
Þingvöllum eru nefnilega ekkert 
slor þegar hægt er að útbúa nestið 
fyrirfram heima og taka með í 
handhægum plastboxum. Enginn 
þarf að kveljast af næringarskorti  
þegar einfalt er að föndra glæsi-
lega skreytt smurbrauð, indverska 
pottrétti eða dálítið sushi sem lagt 
er fallega í kæliboxið.

TRÚLEGA er kunningja mínum 
einum ekki lífsspursmál að fá 
brauðsneið með surimi, krabba-
salati, spergli, sítrónu, eggja-
bátum og steinseljusprota fyrir 
svefninn því hann segist aldrei 
þurfa meira en tíu mínútna undir-
búning fyrir ferðalag. Þrátt fyrir 
röskleg handtök og mikla þjálfun 
tekur minn undirbúningur fyrir 
jafnvel stuttar útilegur hinsvegar 
allavega hálfan vinnudag. Og eftir 
að hugmyndin um að pylsur og 
bakaðar baunir hrærðar saman í 
potti á prímus væru dýrafóður 
sem aldrei í lífinu skyldi gefa 
börnum hefur pressan aukist til 
muna. Andófsmaðurinn við hóglíf-
inu lætur samt á sér kræla. Ein-
hversstaðar fæðist rómantísk hug-
mynd um að raunveruleg þægindi 
felist kannski mest í einfaldleik-
anum.

Dýrafóður fyrir 
börnin


