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HAFDÍS SIGMARSDÓTTIR

Á sjö tinda, kringum 
sjö vötn og í sjö skóga
• ferðir • bílar

•            Í MIÐJU BLAÐSINS

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

GÍRAFFAR  eru algengir í Austur-Afríku og eru friðaðir þar. 
Mynstrið á feldi gíraffanna er einstaklingsbundið eins og 
fingraför manna og þeir þekkjast á því. Eins og flest önnur 
hryggdýr hafa gíraffar sjö hryggjarliði í hálsi þrátt fyrir að 
langur hálsinn virðist gefa til kynna miklu hærri tölu. 

„Það var í kennaraverkfalli 2006 
að við kennarar í Hvaleyrarskóla 
hittumst til að labba saman, til að 
halda hópinn og í móralinn,“ segir 
Hafdís Sigmarsdóttir kennari, semsmitaðist af ö

allir geti fótað sig og þegar fólk 
kemst á bragðið vill það helst ekki 
missa úr. Við notum sama kerfi á 
fullorðna og börn; hvat ilí i

Garðabæ sem sérstakur útivistar-
áfangi og verður það vonandi b junin á h i

Léttfætt í göngurnar sjöUndanfarin ár hefur hin heilaga tala verið vinsæl þegar kemur að markmiðum útivistarfólks, ekki síst 

fjallgöngumanna. Nú er sjöan enn viðmiðun þegar land er lagt undir fót, en í mun víðara samhengi. 

Hafdís Sigmarsdóttir kennari er hugmynda-smiður gangnanna sjö, sem nú eru komnar á námskrá Fjölbrautaskól-ans í Garðabæ.
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SÉRBLAÐ FYLGIR

VIÐSKIPTI Nokkuð hefur dregið úr 
losun sorps frá fyrirtækjum 
fyrstu sjö mánuði þessa árs, 
samanborið við sama tíma í 
fyrra.

„Minni losun sorps frá 
fyrirtækjum er vísbending um 
hvert stefnir í hagkerfinu,“ segir 
Björn  H. Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Sorpu. Hann segir 
blikur á lofti um að frekar sé að 
draga úr losun frá bygginga- og 
iðnaðargeira. Það sé svo aftur 
ávísun á tekjusamdrátt hjá Sorpu 
á seinni hluta ársins þar sem 
fyrirtæki greiði fyrir hvert losað 
kíló.

Sorpa hagnaðist um 19 
milljónir króna á fyrri helmingi 
ársins. Á sama tíma í fyrra nam 
hagnaðurinn 65 milljónum.  
 - jab / Sjá Markaðinn

Vísbending um hagsveifluna:

Samdráttur sést 
í sorplosuninni

Leyndardómur árinnar 
Einar Már Jónsson skrifar um það 
þegar Bach bar sigurorð af Maó 
formanni. 
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ÁSDÍS RÁN GUNNARSDÓTTIR

Playboy verður að 
bíða betri tíma
Tvær milljónir ekki nóg til að sitja nakin fyrir.

FÓLK 30

Karlkyns 
stigavörður
Ásgeir Erlendsson 

er fyrsti karlkyns 
stigavörðurinn í 
Gettu betur.

FÓLK 30

Til heiðurs Brynju Ben
Íslenskar leikkonur sem 
námu erlendis stofna 
samtök. Markmiðið 
er að styrkja tengsl 
sín á milli.

FÓLK 30

VIÐSKIPTI Norska stórfyrirtækið 
REC Group (Renewable Energy 
Corporation) hefur ákveðið að 
koma á fót sólarkísilverksmiðju í 
Quebec í Kanada en ekki í Þor-
lákshöfn, eins og vonir stóðu til. 
Þar hafði verið rætt um 120 hekt-
ara lóð og 300 manna vinnustað, 
helmingur háskólagenginn.

Þórður H. Hilmarsson, fram-
kvæmdastjóri Fjárfestingarstof-
unnar, sem milligöngu hafði um 
fjárfestinguna hér á landi, segist 
ekki enn hafa fengið rökstuðning 
fyrir ákvörðuninni. „Þeir skulda 
okkur skýringu og hún kemur á 
næstu dögum. Svo er líka spurn-
ing hvort ákvörðunin sé um alla 
framtíð. REC Group byggir svona 
verksmiðjur á átján mánaða 
fresti,“ segir hann. 

Ólafur Áki Ragnarsson, bæjar-

stjóri í Ölfusi, segir að ákvörðunin 
komi á óvart. „Í okkur er ágætt 
hljóð en það er mikið áfall að þetta 
skyldi ekki gerast,“ segir Ólafur 
Áki og bætir við að mjög áhugavert 
hefði verið að fá fyrirtækið í sveit-
arfélagið. Komið hafi verið til móts 
við allar óskir þess og ríkisstjórnin 
hafi tekið málaleitan vel. Ólafur 
Áki getur sér til að ástæðan hafi 
verið sú að ekki hafi verið vitað 
hvort hægt væri að tryggja endan-
lega orku hér á landi. „Svo hefur 
verið rót á orkuumræðunni og and-
staða við Bitruvirkjun og orku-
framleiðslu á Hellisheiði,“ segir 
hann. 

Jon André Lökke, upplýsinga-
fulltrúi REC, segir að litlu hafi 
munað að verksmiðjan yrði reist á 
Íslandi. Rætt var bæði við Lands-
virkjun og Orkuveitu Reykjavíkur 

um raforkukaup og var Orkuveitan 
búin að tryggja rafmagn í fyrsta 
áfanga. Hann segir ástæðuna fyrst 
og fremst að hugsanlega hefði þurft 
að flytja inn vinnuafl á byggingar-
tímanum auk þess sem kostnaður 
við hráefni gæti verið meiri hér. 
Aðgangur að orku og orkuverð sé 
hins vegar betra hér en í Kanada, 
en þar fái REC þó rafmagn á fyrir-
sjáanlegu og lágu verði til lengri 
tíma litið.

„Þetta opnar öðrum möguleika 
sem hafa verið í biðröðinni, en sýnir 
um leið að Ísland er ekki sjálfgefinn 
kostur þegar aðilar af þessu tagi 
vega og meta heildarumhverfið,“ 
segir Eiríkur Hjálmarsson, tals-
maður Orkuveitunnar. Hann bætir 
við að REC hafi ekki formlega til-
kynnt Orkuveitunni ákvörðun sína.

 - ghs/ikh / Sjá einnig síðu 4 og Markaðinn

Mikið áfall að missa 
sólarkísilverksmiðju
Norska stórfyrirtækið REC Group tekur staðsetningu í Kanada fram yfir Ísland. 
Óvissa um Bitruvirkjun kann að hafa haft áhrif á Norðmenn segir bæjarstjór-
inn í Ölfusi. Orkumálin engin fyrirstaða, segir upplýsingafulltrúi REC.

SKÚRIR VESTAN TIL   Í dag verða 
sunnan 5-10 vestan til annars hæg 
breytileg átt. Skúrir á vesturhelm-
ingi landsins en bjart með köflum 
á þeim eystri. Síðdegisskúrir NA-til. 
Hiti víðast 8-15 stig.
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ÓLYMPÍULEIKAR „Það verður þjóðhá-
tíðarbragur á þessu. Við vonumst til 
að sem flestir sjái sér fært að mæta 
og hylla hetjurnar okkar,“ segir 
Arna Hauksdóttir, ráðgjafi mennta-
málaráðherra. Íslenska landsliðið í 
handknattleik mun keyra í opnum 
vagni niður Skólavörðustíg í dag, en 
ekki niður Laugaveg eins og áður 
hafði verið ákveðið.

Silfurverðlaunahafarnir í hand-
knattleik leggja af stað í opnum 
strætisvagni frá Skólavörðuholti 
klukkan sex síðdegis í fylgd lúðra-
sveitar, fánabera, ungs íþróttafólks 

og lögreglu. Ekið verður niður Skóla-
vörðustíg, inn Bankastræti og áleið-
is að Arnarhóli, þar sem öllum 
ólympíuförunum verður fagnað. 

Landsliðið flýgur frá Peking til 
Keflavíkur, með millilendingu í 
Frankfurt. Í Keflavík verður farang-
urinn tæmdur úr vélinni, en hún 
heldur svo áleiðis til Reykjavíkur 
með liðið innanborðs.

Búist er við miklu fjölmenni í 
miðbæinn í dag og verða götur í 
grenndinni lokaðar af til að tryggja 
að allt gangi smurt fyrir sig. Fólk er 
eindregið hvatt til að mæta tíman-

lega og nota almenningssamgöngur, 
en Strætó bs. hefur ákveðið að bjóða 
frítt í allar strætóferðir frá klukkan 
þrjú til miðnættis. Breytingar verða 
á nokkrum strætó leiðum vegna 
móttökunnar og eru notendur 
Strætó hvattir til að kynna sér þær 
á vefnum Strætó.is og á veggspjöld-
um víða um borgina. Að öðrum kosti 
er lagt til að fólk leggi bílum sínum 
í hæfilegri fjarlægð frá samkomu-
staðnum, eða nýti eitthvert af bíla-
stæðahúsum miðbæjarins. Ókeypis 
verður í bílastæðahúsin frá klukkan 
fimm til lokunar. - þeb/kg

Handknattleikslandsliðið keyrir í opnum vagni niður Skólavörðustíg í dag:

Silfurstrákarnir snúa heim

DÓMSMÁL Ríkislögreglustjóri 
hefur gefið út ákæru á hendur 
Karli Georgi Sigurbjörnssyni 
hæstaréttarlögmanni fyrir að 
hafa „hagnýtt 
sér ranga 
hugmynd“ 
Sigurðar 
Þórðarsonar, 
þáverandi 
ríkisendurskoð-
anda, um 
fáanlegt 
hámarksverð 
fyrir stofnfjár-
hluti í Spari-
sjóði Hafnarfjarðar. Sigurður 
var einn þeirra sem seldu hluti 
sína í sparisjóðnum fyrir 50 
milljónir króna. Þeir voru síðan 
seldir áfram fyrir 90 milljónir. 
Ríkislögreglustjóri vill að Karl 
Georg greiði fimm hluthöfum 
mismuninn, samtals 200 milljón-
ir. Karl segir málið óskiljanlegt 
og kveðst viss um sýknu.  
 - gar / Sjá bls. 4

Ákæra í sparisjóðsmáli:

Krefja lögmann 
um bætur upp 
á 200 milljónir

KARL GEORG 
SIGURBJÖRNSSON

Markaveisla 
Valsstúlkna
Valur á vísan þriðja 
meistaratitilinn í 
röð eftir 9-3 sigur á 
Breiðabliki í Lands-
bankadeild kvenna.

ÍÞRÓTTIR 26

ÞAÐ ER SVO HLJÓTT  Björk Guðmundsdóttir hélt lokatónleikana í sautján mánaða hljómleikaferð í Langholtskirkju í gærkvöldi. 
Lokalagið var It‘s oh so quiet frá 1995, en Björk sagðist ekki hafa sungið það lag opinberlega í mörg ár. Áhorfendaskarinn, sem 
innihélt meðal annarra Roman Abramovich, eiganda knattspyrnuliðsins Chelsea, kunni vel að meta uppátækið.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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HANDBOLTI „Það er enginn hörgull 
á orðum, við eigum alltaf nóg af 
þeim,“ segir Örnólfur Thorsson, 
forseta- og orðuritari. 

Ólafur Ragnar Grímsson 
forseti tilkynnti í fyrradag að 
íslenska handboltalandsliðið fái 
fálkaorður við heimkomu þeirra í 
dag. Ekki þarf að smíða nýjar 
orður fyrir veitinguna á morgun. 

„Embætti forseta sér til þess að 
á hverjum tíma séu til nægilega 
margar orður á hverju stigi,“ 
segir Örnólfur. 

Afhenda þarf orður orðuhafa 
eftir dauða þeirra. „Þá er farið 
yfir þær, þær hreinsaðar og síðan 
eru þær nýttar áfram,“ segir 
Örnólfur. - vsp

Orður fyrir strákana okkar:

Ekki þarf að 
smíða nýjar

STJÓRNSÝSLA Kostnaður vegna 
tveggja ferða Þorgerðar Katrínar 
Gunnarsdóttur, mennta- og íþrótta-

málaráðherra, 
ásamt maka 
hennar, Kristj-
áni Arasyni, 
stjórnarmanni í 
HSÍ og for-
manni landsliðs-
nefndar, Guð-
mundi Árnasyni 
ráðuneytis-
stjóra og eigin-
konu hans á 

Ólympíuleikana í Kína nemur tæp-
lega fimm milljónum króna, eða 
4.929.310,5 krónum. Allur kostn-
aðurinn er greiddur af mennta-
málaráðuneytinu.

„Ráðherrar eiga að sýna gott 
fordæmi og vera hófsamir í öllu 
svona löguðu,“ segir Steingrímur 
J. Sigfússon, formaður Vinstri 
grænna. 

„Ef þau hefðu sætt sig við hóf-
samari ferðamáta og aðbúnað þá 
hefði þetta verið betra,“ segir 
Steingrímur. Hann segir hins 
vegar ekkert óeðlilegt við að ráð-
herra sé viðstaddur viðburð sem 
þennan.

„En fyrst hún var komin heim, 
þá fannst mér nú ólánlegt að hún 
hafi farið aftur. Einhver hefði sagt 
að það væri vel fyrir komið að for-
seti og frú hans væru þarna,“ 
segir Steingrímur.

Seinni ferð ráðherra var 
umdeild en hún kostaði ein og sér 
2.126.681 fyrir tvær nætur. Til-
gangur þeirrar ferðar var að fylgj-
ast með gengi íslenska hand-
boltalandsliðsins, sem hreppti 
silfrið á sunnudaginn.

„Mér hefði fundist óeðlilegra að 

íþróttamálaráðherra landsins 
hefði ekki verið viðstaddur 
stærsta íþróttaviðburð í sögu þjóð-
arinnar,“ segir Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra.  

Kostnaðurinn, sem greiddur var 
af ráðuneytinu, var dagpeningar 
ráðherra og ráðuneytisstjóra, 
flugfargjöld og hótelgisting fyrir 
ráðherra, ráðuneytisstjóra og 
maka þeirra.

Einnig má geta þess að ríkis-
stjórnin, að frumkvæði mennta-
málaráðherra, ákvað í gær að 
styrkja Handknattleikssamband 
Íslands, HSÍ, um fimmtíu milljón-
ir vegna þess einstaka afreks sem 
íslenska handknattleikslandsliðið 
vann. Fréttablaðið hefur einnig 
óskað eftir upplýsingum um kostn-
aðinn við för forseta Íslands  og 
fylgdarlið hans á Ólympíuleikana 
í Peking.  vidirp@frettabladid.is

Fimm milljónir í 
Kínaferðir ráðherra
Kostnaður við ferðir menntamálaráðherra, ráðuneytisstjóra og maka þeirra á 
Ólympíuleikana í Kína var tæpar fimm milljónir. Seinni ferðin kostaði rúmar 
tvær milljónir. Formaður VG segir eiga að sýna hófsemi í svona löguðu.

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

Á ÓLYMPÍULEIKUNUM  Í PEKING 
Mennta- og íþróttamálaráðherra var 
viðstaddur úrslitaleikinn gegn Frökkum.

KOSTNAÐARLIÐIR FERÐANNA
Fyrri ferðin frá 5.-14. ágúst:
Flugfargjald var 446.320 krónur á 
mann = 1.785.280 krónur fyrir fjóra.
Gisting í níu nætur á China World 
Hotel fyrir fjóra = 632.000 krónur.
Dagpeningar ráðherra fyrir tíu 
daga = 30.133,95 * 10 = 301.339,5 
krónur. 
Dagpeningar ráðuneytisstjóra = 
12.001,4 * 10 = 120.014 krónur.
Samtals = 2.838.633,5 krónur.

Seinni ferðin frá 23.-25. ágúst:
Flug fyrir ráðherra = 609.300 
krónur*
Flug fyrir maka = 656.790 krónur*
Flug fyrir ráðuneytisstjóra = 590.700 
krónur*

Gisting í tvær nætur á Radison SAS í 
Peking = 143.485 krónur.
Dagpeningar ráðherra fyrir þrjá daga 
= 90.401,85 krónur.
Dagpeningar fyrir ráðuneytisstjóra = 
36.004,2 krónur.
Samtals = 2.090.676,8 krónur.

Samtals fyrir báðar ferðir = 
4.929.310,3 krónur.

* SKÝRINGAR Á ÞVÍ HVERS VEGNA FLUGFARGJÖLDIN 

VORU MISDÝR VAR STUTTUR FYRIRVARI BÓKANA 

SAMKVÆMT MENNTAMÁLARÁÐUNEYTINU. EIGINKONA 

RÁÐUNEYTISSTJÓRA VAR EKKI MEÐ Í FÖR Í SEINNI 

FERÐINNI.

Gísli Páll, hvaða námskeið er 
þetta aftur sem þú ert að fara 
að halda?

„Ég man það ekki, minnisnámskeið 
minnir mig.“

Gísli Páll Pálsson, framkvæmdastjóri 
dvalarheimilisins Áss, er skipuleggjandi 
minnisþjálfunarnámskeiðs sem haldið 
verður í næstu viku.

SPÁNN, AP Farþegaþotuna sem fórst 
á alþjóðaflugvellinum við Madríd í 
síðustu viku skorti greinilega afl 
þegar hún reyndi að taka á loft. Frá 
þessu greindi í gær kona sem var 
ein hinna átján sem komst lífs af úr 
slysinu. Alls 154 manns dóu í þessu 
versta flugslysi sem orðið hefur á 
Spáni í aldarfjórðung. 

Í flugtakinu tók konan, Beatriz 
Reyes Ojeda frá Kanaríeyjum, 
eftir því að hægri vængur 
vélarinnar tók snögga dýfu og hún 
fann líka fyrir því að vélina virtist 
skorta afl til að hefja sig á loft. 

Ojeda slasaðist ekki alvarlega og 
bjargaði nokkrum börnum úr 
logandi braki vélarinnar.  - aa

Flugslysið við Madríd: 

Farþegi vottar að 
vélina skorti afl

SKIPULAGSMÁL „Þótt ég hafi verið 
settur þarna í sæti sem var úthlutað 
Framsóknarflokknum þá er ég ekki 
í þeim flokki heldur kem ég þarna 
inn sem óháður sérfræðingur,“ 
segir Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son skipulagshagfræðingur sem í 
dag situr sinn fyrsta fund í skipu-
lagsráði Reykjavíkurborgar.

„Ég hefði aldrei tekið það í mál að 
koma þarna inn sem pólitískur full-
trúi þar sem ég er að vinna við ráð-
gjöf á sviði skipulagsmála fyrir 
nokkur sveitarfélög og þar á meðal 
Reykjavíkurborg,“ bætir hann við.

En hvert verður hlutverk hans í 
ráðinu? „Það var Óskar Bergsson 
sem hafði samband við mig og sagði 

að menn hefðu áhuga á því að reyna 
að mynda sátt um skipulagsmálin 
og ég var spurður hvort ég vildi 

koma inn á þeim forsendum og taka 
þátt í slíku. Ég hef aldrei tekið þátt í 
pólitík en þar sem ég hef tjáð mig 
talsvert um skipulagsmál fannst 
mér ekki annað hægt en að þiggja 
þetta tækifæri til að taka þátt í að 
móta stefnuna í þessum mála-
flokki.“

Sigmundur Davíð hefur verið 
ötull talsmaður þess að flugvöllur-
inn fari úr Vatnsmýrinni, en eins og 
fram kom í Fréttablaðinu í gær eru 
framsóknarmenn mótfallnir slíku. 
Aðspurður hvort hann teldi þetta 
geta leitt til árekstra sagði hann 
ekki við hæfi að tjá sig um einstök 
mál fyrr en hann hefði lokið fyrsta 
fundi í ráðinu. - jse  

Sigmundur Davíð kemur inn í skipulagsráð sem óháður sérfræðingur:

Er ekki í Framsóknarflokknum

SIGMUNDUR DAVÍÐ GUNNLAUGSSON 
Skipulagshagfræðingurinn hefur sagst 
vilja flugvöllinn burt úr Vatnsmýrinni.

NÁTTÚRA Hvít krækiber gefa þeim svörtu ekkert 
eftir í bragðgæðum þótt þau séu ögn bragðdaufari 
að sögn Svanhildar Björgvinsdóttur, íbúa á Sauðár-
króki. 

Svanhildur og eiginmaður hennar voru á vappi í 
fjöru norðan brúar yfir Vesturós Héraðsvatna 
nýverið í leit að villijarðarberjum þegar þau rákust 
á krækiberjalyng. Lyngfundurinn hefði ekki talist 
til tíðinda ef það hefði ekki verið prýtt hvítum 
berjum í stað svartra. „Síðar í ferðinni fann ég svo 
villijarðarberin og þau eru líka mjög góð,“ segir 
hún en villijarðarber eru einnig einkar sjaldséð á 
Íslandi. Svanhildur segir þau mjög lítil en bragð-
sterk og ljúffeng, ólíkt mörgum þeirra stóru berja 
sem fáanleg séu í verslunum. Greinilegt sé að á 
svæðinu kenni margra grasa enda sé það stundum 
kallað Furðustrandir. 

Samkvæmt þeim svörum sem fengust á Náttúru-
fræðistofnun Íslands verða stundum til hvít 
afbrigði vegna stökkbreytingar sem breytir 
litarefnum í plöntum eða berjum.

Á vef Náttúrustofunnar er vitnað í grasafræðing-

inn Hörð Kristinsson sem segir hvít afbrigði 
plantna einkum hafa fundist á Vestfjörðum en þau 
geti þó skotið upp kollinum um allt land.

 - kdk   

Margra grasa kennir á Furðuströndum við Héraðsvötn: 

Stökkbreytt krækiber og hvít

HVÍT KRÆKIBER Þessi sérstöku krækiber rak á fjörur hjóna í leit 
að villijarðarberjum á Furðuströndum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/HELGI PÁLL JÓNSSON

FÉLAGSMÁL Rúmlega 1.700 
grunnskólabörn eru á biðlista 
eftir plássi á frístundaheimilum í 
Reykjavík. Þetta kom fram á 
stjórnarfundi Íþrótta- og tóm-
stundaráðs Reykjavíkur (ÍTR) í 
gær. Frístundaheimilin tóku til 
starfa í vikunni á sama tíma og 
skólahald hófst.

Kjartan Magnússon, borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins og 
formaður ÍTR, segir að allt að 200 
starfsmenn til viðbótar vanti til 
að manna frístundaheimilin. 
Staðan sé þó betri en á sama tíma 
í fyrra. „Núna fer öll okkar orka í 
að manna þessar stöður. Til lengri 
tíma litið verður þó að hugsa 
málin upp á nýtt til að tryggja 
meiri stöðugleika í starfsmanna-
málunum,“ segir Kjartan.  - kg

Frístundaheimili í Reykjavík:

Rúmlega 1.700 
börn á biðlista

BRUSSEL, AP Fleiri Evrópubúar 
munu deyja en fæðast frá árinu 
2015; eftir það mun eingöngu 
aðflutningur fólks sjá til þess að 
ekki verði beinlínis fólksfækkun í 
álfunni. Þetta kemur fram í 
niðurstöðum nýrrar skýrslu 
hagstofu Evrópusambandsins, Eur-
ostat, um fólksfjöldaþróun í 
aðildarríkjunum 27 á komandi 
árum. 

Í skýrslunni er því spáð að 
meðalaldur íbúa ESB-landa muni 
stórhækka á næstu áratugum; 
þessi þróun hefur meðal annars í 
för með sér að það lendir á 
herðum æ færra fólks á virkum 
vinnualdri að fjármagna lífeyri 
og heilbrigðisþjónustukostnað æ 
fleira aldraðs fólks.   - aa

Fólksfjöldaþróun í Evrópu: 

Frá 2015 deyja 
fleiri en fæðast

RAUFARHÖFN Fyrsti hráefnistank-
urinn af fjórum sem áður voru í 
eigu Síldarvinnslu ríkisins á 
Raufarhöfn verður rifinn niður í 
hádeginu í dag. Til stendur að 
reisa á svæðinu mannvirki í 
líkingu við Stonehenge í Englandi. 
Fyrirtækið Álfasteinn í Borgar-
firði eystri stendur fyrir bygg-
ingu mannvirkisins, en Hringrás 
sér um hreinsun á svæðinu.

Hver um sig rúmuðu tankarnir 
um 2.500 tonn af hráefni á sínum 
tíma. Þeir eru um fimmtán metrar 
á hæð og vegur hver þeirra um 65 
tonn.   - kg

Framkvæmdir á Raufarhöfn:

Hráefnistankur 
rifinn niður

FERLÍKI Ingvar Jóel Ingvarsson hjá 
Hringrás segir tankana vera lýti á 
umhverfinu.

LIST „Ekki datt mér nú í hug að ég 
þyrfti að taka verkið niður til 
þess eins að setja það aftur upp 
daginn eftir. En ég átti svo sem 
ekki von á því að við ynnum 
silfrið á Ólympíuleikunum 
heldur,“ segir Axel Eiríksson 
listamaður, höfundur skúlptúrsins 
„Flugdreki“ sem stendur sunnan-
megin á Arnarhóli. Starfsmenn 
Reykjavíkurborgar, með aðstoð 
Axels, munu taka verkið niður 
vegna móttökuhátíðar ólympíu-
faranna á Arnarhóli í dag.

„Þetta er mikið vesen fyrir mig 
að taka verkið niður, en maður 
verður að virða almannahags-
muni,“ segir listamaðurinn. - kg

Móttaka ólympíufaranna:

Flugdrekinn 
látinn fjúka

FLUGDREKINN Víkur fyrir fólki sem hyllir 
ólympíufarana.

VIÐSKIPTI Rauður blýantur sem 
nota á til að strika út óþarfa 
ríkisútgjöld fylgir fundarboði 
Viðskiptaráðs Íslands til ráðherra 
og þingmanna sem sent var í gær.

Viðskiptaráð endurtekur með 
þessu leik frá 10. október 1975 
þegar þingmönnum og ráðherrum 
var gefinn rauður blýantur til 
sömu nota. Í bréfi Viðskiptaráðs 
til ráðamanna segir að nú sem 
áður standi atvinnuvegum og 
hagkerfi ógn af ört vaxandi 
hlutdeild hins opinbera í ráðstöf-
un þjóðartekna. Útgjöld hafi 
aukist umtalsvert síðustu ár þrátt 
fyrir áætlanir um annað.

Fimmtudaginn 4. september 
heldur Viðskiptaráð morgunverð-
arfund um nýútkomna skýrslu 
um fjármál hins opinbera.  - óká

Vilja strika út óþörf ríkisútgjöld:

Ráðamenn fá 
rauðan blýant

SPURNING DAGSINS
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VIÐSKIPTI „Við þurfum að geta boðið fjárfestingarpakka 
sem stenst það sem aðrar þjóðir bjóða og sem stenst 
reglur Evrópska efnahagssvæðisins,“ segir Össur 
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra. Hann bætir því við að 
þessi mál séu í vinnslu í iðnaðarráðuneytinu í samstarfi 
við fjármálaráðuneytið.

Norska fyrirtækið REC (Renewable Energy Corpor-
ation) hefur ákveðið að reisa nýja sólarkísilverksmiðju 
sína í Kanada. Til greina kom að verksmiðjan yrði reist 
í Ölfusi. 

Össur ítrekar að Íslendingar þurfi að vera samkeppn-
ishæfir í þessum málum gagnvart ríkjum eins og Kan-
ada. 

„Ég get ekki sagt að þessi ákvörðun þeirra hafi komið 
mér á óvart. Ég hafði vonast eftir heitari ást Norð-
manna á Íslandi og Þorlákshöfn en þeir voru opinskáir 
um áhuga sinn á Kanada, þar sem þeim voru boðin gull 
og grænir skógar,“ segir Össur Skarphéðinsson.  - ikh

Ákvörðun Norðmanna um að fara með sólarkísilverksmiðju til Kanada:

Kom iðnaðarráðherra ekki á óvart

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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HELGARVEÐRIÐ  
Á föstudagmorg-
un ganga skil yfi r 
landið. Má búast 
við mikilli rigningu 
þeim samfara, fyrst 
sunnan til og vest-
an og síðan norðan 
og austan til. Þessu 
fylgir allhvass vind-
ur með ströndum. 
Á laugardag og 
sunnudag verður 
vindur hægari með 
skúrum á suður-
hluta landsins. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON Iðnaðarráðherra segir ákvörðun REC 
ekki hafa komið á óvart.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Rangur myndatexti var við mynd af 
Snæfellsjökli sem birtist í blaðinu í 
gær. Á myndinni sást jökullinn síðasta 
sumar og var ljósmyndarinn Guðrún 
Lára Pálmadóttir.  

LEIÐRÉTTING

SKIPULAGSMÁL Eigendur ferða-
þjónustustaðarins Kelduness í 
Kelduhverfi í Öxarfirði hafa 
verið harðlega átaldir af skipu-
lags- og byggingarnefnd Norður-
þings fyrir að setja niður þrjú 
frístundahús í heimildarleysi. 
Send var inn umsókn fyrir fjórum 
húsum en skipulagsnefndin sagði 
hana ófullnægjandi og benti á að 
eigendur Kelduness hefðu ítrekað 
fengið ábendingar frá byggingar-
yfirvöldum að setja ekki húsin 
niður án leyfis. Eigendur 
Kelduness hafa fengið frest til 10. 
október til að skila inn fullnægj-
andi gögnum. Annars segist 
skipulagsnefndin munu beita 
lagaákvæðum sem fela í sér að 
húsin verði fjarlægð.  - gar

Ferðaþjónusta í Kelduhverfi:

Reistu þrjú hús 
í heimildarleysi

VIÐSKIPTI Ákveðið hefur verið að 
líftryggingar finnska vátrygginga-
félagsins Sampo group muni 
héðan í frá seldar undir nafninu 
Mandatum Life. Að sögn stjórn-
enda Sampo er ástæðan sú að 
Sampo banki, sem seldur var til 
Danske Bank í fyrra, hafi komið 
óorði á Sampo vörumerkið vegna 
afleitrar þjónustu. Neytendur hafi 
átt erfitt með að gera greinarmun 
á félögunum og því hafi þurfti að 
finna nýtt nafn, annaðhvort á 
bankann eða tryggingarfélagið.

Móðurfélag Mandatum Life 
mun þó áfram heita Sampo. 
Stærsti hluthafinn í Sampo group 
er Exista, með um 20 prósent.  - msh

Sampo ekki sama og Sampo:

Finnskur nafna-
ruglingur

FINNLAND Hópur finnskra 
þingkvenna ætlar að leggja til að 
Finnar taki sér íslenska fæðingar-
orlofið til fyrirmyndar og breyti 
því þannig að þriðjungur fæðing-
arorlofsins verði helgaður 
feðrum, móðirin fái þriðjung og 
svo ráði foreldrarnir sjálfir hvort 
þeirra tekur síðasta þriðjunginn.

Frumvarpið verður lagt fram í 
nóvember, að sögn finnska 
viðskiptablaðsins Taloussanomat. 
Í dag er finnska kerfið þannig að 
foreldrarnir fá 158 virka daga í 
foreldraorlof og geta skipt því á 
milli sín en faðirinn fær auka-
daga ef hann tekur ákveðinn 
hluta af orlofinu.  - ghs

Finnskar þingkonur:

Vilja íslenskt 
fæðingarorlof

DÓMSMÁL Ríkislögreglustjóri hefur 
gefið út ákæru á hendur Karli 
Georgi Sigurbjörnssyni hæstarétt-

arlögmanni 
fyrir að „hafa 
hagnýtt sér 
ranga hugmynd“ 
Sigurðar Þórð-
arsonar, þáver-
andi ríkisendur-
skoðanda, um 
hámarksverð 
sem hægt var að 
fá fyrir stofn-
fjárbréf í Spari-
sjóði Hafnar-
fjarðar.

Sigurður 
Þórðarson var 
einn stofnfjár-
eigenda í Spari-
sjóði Hafnar-
fjarðar (SPH). Í 
febrúar 2006 
seldu Sigurður 
og fjórir aðrir 
stofnfjáreigend-

ur hluti sína í sparisjóðnum fyrir 
50 milljónir króna hver. Kaupandi 
var dótturfélag Baugs sem síðan 
seldi bréfin á 90 milljónir hvern 
skammt ásamt öðrum stofnbréfum 
í SPH sem félagið hafði keypt. Að 
sögn Karls Georgs var hans hlut-
verk að annast að samningar sem 
gerðir hefðu verið um kaupin 
gengju eftir. Verðið hafi verið það 
sama og allir aðrir sem seldu 
fengu.

Sigurður kærði Karl Georg fyrir 
fjársvik með því að hafa svikið 
hann um mismuninn á 90 og 50 
milljónum króna. Ríkislögreglu-
stjóri krefst að Karl Georg verði 
dæmdur til að greiða áðurnefndum 
fimmmennningum mismuninn, 

samtals 200 milljónir króna, og að 
hann verði sviptur lögmannsrétt-
indum auk þess að vera gerð refs-
ing.

„Ég treysti því og trúi að ég verði 
sýknaður enda ekki fótur fyrir 
ákæruatriðum þessa máls,“ segir 
Karl Georg sem aðspurður kveður 
ákæruna koma sér mjög á óvart.

„Ég hef aldrei samið við Sigurð 
Þórðarson um kaup á stofnfjárhlut-
um hans og fjögurra annarra 
manna, eins og ég er ákærður fyrir. 
Hlutverk mitt var það eitt að taka 
við stofnfjárbréfum úr hendi Sig-

urðar á skrifstofu hans í húsnæði 
Ríkisendurskoðunar og handskrif-
uðum miða með reikningsnúmer-
um til að greiða kaupverð bréfanna 
inn á,“ útskýrir Karl Georg.

Karl Georg segir að Sigurður 
hafi, eins og aðrir seljendur stofn-
fjárhluta í SPH á þessum tíma, 
samið um söluna við þáverandi 
stjórnendur sparisjóðsins. „Mér er 
því með öllu óskiljanlegt hvernig 
ég á að hafa blekkt Sigurð Þórðar-
son eins og kveðið er á um í 
ákærunni,“ segir hann og bendir á 
að Sigurður hafi við yfirheyrslu 

hjá ríkislögreglustjóra í septemb-
er 2006 sagst hafa verið búinn að 
athuga sjálfur um sölu stofnfjár-
hlutanna á frjálsum markaði en 
komist að raun um að það væru 
engir kaupendur.

Þá segist Karl Georg sjálfur 
hafa kært Sigurð fyrir rangar sak-
argiftir. „Lögregluyfirvöld létu þá 
kæru eins og vind um eyru þjóta. 
Ég tel mjög undarlegt að við Sig-
urður Þórðarson skulum aldrei 
hafa verið samprófaðir í málinu 
hjá lögreglu.“

 gar@frettabladid.is

Ákærður fyrir fjársvik vegna 
viðskipta með sparisjóðsbréf
Lögmaður sem Sigurður Þórðarson, þáverandi ríkisendurskoðandi, kærði vegna sölu á hlut í Sparisjóði 
Hafnarfjarðar segir ákæru á hendur sér óskiljanlega. Ríkislögreglustjóri telur Sigurð hafa verið blekktan.

KARL GEORG 
SIGURBJÖRNSSON

SIGURÐUR 
ÞÓRÐARSON

SPARISJÓÐUR HAFNARFJARÐAR Ríkis-
lögreglustjóri vill að Karl Georg Sigur-
björnsson verði dæmdur til að missa 

lögmannsréttindi og greiða fimm stofn-
fjáreigendum í Sparisjóði Hafnarfjarðar 

samtals 200 milljónir króna í bætur.
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 159,1269
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 83,23 83,63

 152,72 153,46

 121,42   122,1

 16,272 16,368

 15,354 15,444

 12,959 13,035

 0,7576 0,762

 130,06 130,84

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  vis.is

Þar sem tryggingar 
snúast um fólk

Strákar!
Velkomnir heim!

Strákarnir okkar í íslenska landsliðinu verða hylltir í dag við 

hátíðlega athöfn. Þeir, ásamt öðrum Ólympíuförum, leggja af 

stað frá Skólavörðuholti kl. 18.00 og verða á Arnarhóli kl. 18.30. 

VÍS hvetur alla til að mæta og hylla hetjurnar okkar!

VÍS er einn af aðalstyrktaraðilum HSÍ og hefur um 

árabil verið bakhjarl íslenska landsliðsins í handbolta.
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Servíettur NexxStyle 39x39cm 80stk, ýmsir litir

Satiné Clean, gólfsápa
Brial Clean, alhliða hreinsiefni
Kristalin Clean, baðherbergishreinsir
Into WC Clean

Lotus eldhúsrúllur Lotus WC pappír
Lotus Maraþon Plus Lotus WC Júmbó 
Lotur T-Þurrkur 
Lotus V-Þurrkur

Nánari upplýsingar 

veita sölumenn og 

ráðgjafar RV 

Umhverfisvottaðar vörur
- fyrir sumarbústaðinn, veiðihúsið og ...

ÍÞRÓTTIR „Þegar fimmtíu milljón-
irnar eru komnar á sambandið í 
einhvern sjóð, það er lúxus sem við 
höfum ekki lifað við undanfarin 
ár,“ segir Sigurjón Pétursson, vara-
formaður Handknattleikssam-
bands Íslands. Ríkisstjórn Íslands 
ákvað í gær að styrkja sambandið 
um fimmtíu milljónir króna. 

HSÍ skilaði tæpum fjórum millj-
ónum króna í hagnað á síðasta ári. 
Sigurjón segir að þegar núverandi 
stjórn tók við árið 1996 hafi skuldir 
sambandsins verið um 188 milljón-
ir.

Auk styrksins frá ríkisstjórninni 
hafa þrjár safnanir verið í gangi 

undanfarnar vikur. Ekki er enn 
vitað hversu mikið hefur safnast 
en talið er að það séu um tuttugu 
milljónir króna. 

„Upphafleg áætlun við undir-
búning undir Ólympíuleikana 
hljóðaði upp á átján milljónir, en 
síðan kom gengisfelling og flug-
miðarnir hafa hækkað mikið líka, 
svo kostnaðurinn er um 25 milljón-
ir.“ Sigurjón segir að um tíu millj-
ónir hafi safnast í fyrirtækjasöfn-
un og þeir fjármunir hafi farið upp 
í þessa kostnaðarhækkun. Sú 
hækkun var ekki eini óvænti kostn-
aður HSÍ á árinu því kvennalands-
liðið skipað leikmönnum 20 ára og 
yngri komst óvænt inn á heims-
meistaramót og var kostnaður við 
það á bilinu fimm til sjö milljónir.  
 - þeb

Ríkisstjórnin styrkir Handknattleikssamband Íslands og safnanir hafa gengið vel: 

Um sjötíu milljónir til HSÍ 

LANDSLIÐIÐ HSÍ hefur fengið fjárstuðn-
ing frá ríkinu, fyrirtækjum og einstakl-
ingum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAMGÖNGUR „Þetta er slæmt fyrir 
okkur hvað peninga varðar og 
svo teljum við að það hefði verið 
skynsamlegra að fá góða höfn í 
Þorlákshöfn sem hefði þjónað 
Suðurlandi í heild og jafnvel höf-
uðborgarsvæðinu,“ segir Ólafur 
Áki Ragnarsson, bæjarstjóri Ölf-
uss, um nýja höfn fyrir Vest-
mannaeyjaferjuna Herjólf sem 
reist verður á Landeyjasandi. Við 
það leggjast siglingar Herjólfs til 
Þorlákshafnar af. 

Landeyjahöfn og nýr Herjólfur 
eiga að vera tilbúin síðla árs 
2010.

Ólafur Áki segir höfnina í Þor-
lákshöfn verða af 20 prósentum 
af árlegum tekjum, en það eru 20 
milljónir króna. Að auki tapast 
afleidd störf og þjónusta vegna 
umsýslu við skip og farþega. 

Ólafur Áki telur að hyggilegra 
hefði verið að stækka höfnina í 
Þorlákshöfn og kaupa nýjan og 
aflmeiri Herjólf sem hefði getað 
siglt milli lands og Eyja á einni 
og hálfri til tveimur klukkustund-
um. Þótt sjóleiðin yfir á Land-
eyjasand verði stutt bætist við 
talsverður akstur á höfuðborgar-
svæðið.

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í 
Vestmannaeyjum, kveðst skilja 
sjónarmið Ólafs Áka en vera 
ósammála þeim. „Aðrir kostir 
voru skoðaðir út í ystu æsar en 
þóttu ekki vænlegir.“ 

Hann segir að í Þorlákshöfn 
þurfi menn að laga sig að vænt-
anlegum breytingum. „Þessir 
góðu nágrannar okkar eru að 
missa spón úr aski sínum en 
framkvæmdir eru hafnar og því 

óþarfi að berja höfðinu við stein-
inn. Við stöndum fyllilega við 
bakið á atvinnuuppbyggingu í 
Þorlákshöfn en hvert og eitt 
sveitarfélag verður að ákveða 
hvernig það stendur að sínum 
samgöngumálum og við getum 
ekki blandað saman samgöngu-
málum í Vestmannaeyjum og 
atvinnumálum í Þorlákshöfn.“

Ólafur Áki gagnrýnir ekki ein-
asta uppbyggingu Landeyjahafn-

ar heldur líka framgang málsins. 
„Aldrei var leitað eftir áliti okkar 
og höfum við þó þjónað Eyja-
mönnum í áratugi. Þá hefur okkur 
ekki verið tilkynnt formlega um 
að Herjólfur hætti að sigla hing-
að árið 2010. Okkur er gert að 
gera þriggja ára fjárhagsáætlun 
og það eru furðuleg vinnubrögð 
að tilkynna okkur ekki um þetta 
með formlegum hætti,“ segir 
Ólafur Áki. bjorn@frettabladid.is

Ölfus tapar á Herjólfs-
höfn á Landeyjasandi 
Sveitarfélagið Ölfus verður af 20 milljónum á ári þegar Herjólfur hættir að 
sigla til Þorlákshafnar. Bæjarstjórinn segir að skynsamlegra hefði verið að 
byggja upp stórskipahöfn í Þorlákshöfn. Bæjarstjóri Vestmannaeyja hafnar því.

LANDBÚNAÐUR Réttað verður í 
Baldursheimsrétt og Hlíðarrétt í 
Mývatnssveit um helgina og eru 
það fyrstu fjárréttir haustsins.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Landssamtökum sauðfjárbænda 
má búast við að flest fé verði í 
Auðkúlurétt, Miðfjarðarrétt og 
Stafnsrétt í Vestur-Húnavatns-
sýslu, en í þeim verður réttað 6. 
september, og í Silfrastaðarétt í 
Skagafirði og Þverárrétt í 
Borgarfirði, en í þeim verður 
réttað 15. september.

Á hinn bóginn er viðbúið að 
flest fólk verði í Reykjaréttum á 
Skeiðum (13. sept.), Tungnarétt-
um í Biskupstungum (13. sept.) og 
Ölfursréttum í Ölfusi (22. sept.).

 - bþs

Bændur sækja fé af fjalli:

Fyrstu réttirnar 
eru um helgina

DREGIÐ Í DILKA Réttað verður í 
Mývatnssveit um helgina.

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur 
staðfest úrskurð Héraðsdóms 
Reykjavíkur þess efnis að 
erlendur karlmaður skuli sæta 
gæsluvarðhaldi til 19. september. 
Maðurinn hefur verið ákærður 
fyrir sex þjófnaðarbrot, þar af 
fimm innbrot inn á heimili í 
Hafnarfirði og Garðabæ.

Fram kemur í dómnum að 
brotaferill mannsins hafi verið 
samfelldur, hann sé atvinnulaus, 
hafi lítil tengsl við land og þjóð og 
hafi lýst því yfir hjá lögreglu og 
fyrir dómi að hann framfleyti sér 
með afbrotum. Yfirgnæfandi líkur 
séu því á að hann haldi áfram 
afbrotum gangi hann laus.  - sh

Atvinnuleysingi í varðhaldi:

Framfleytir sér 
með afbrotum

Mótorkross í Kolgrafarfirði
Samþykkt hefur verið í umhverfis-
nefnd Grundarfjarðar að heimila gerð 
mótorkrossbrautar í Hrafnkelsstaða-
landi í  Kolgrafarfirði. Kolgrafarfjörður 
er austan við Grundarfjörð.

SNÆFELLSNES

STJÓRNMÁL Leiðir til að auka 
viðskipti milli Íslands og Albaníu 
og afleiðingar innrásar Rússa í 
Georgíu var meðal umræðuefna á 
fundi Geirs H. Haarde forsætis-
ráðherra og Sali Berisha, albansks 
starfsbróður hans, í Albaníu í gær. 
Geir er þar í opinberri heimsókn. 

Af hálfu albanskra stjórnvalda 
var þakkaður stuðningur Íslands 
við aðild Albaníu að NATO og 
ítrekaður stuðningur Albaníu við 
framboð Íslands til setu í öryggis-
ráði Sameinuðu þjóðanna.

Geir hitti einnig forseta Albaníu 
og forseta albanska þingsins, í 
gær. - bþs

Forsætisráðherra í Albaníu:

Alþjóðamál og 
samskipti rædd

BANDARÍKIN, AP Hillary Clinton var aðalræðumaður 
kvöldsins í gær á landsfundi bandaríska Demókrata-
flokksins í Denver og ítrekaði eindreginn stuðning 
sinn við Barack Obama. 

Bæði leggja þau nú alla áherslu á að sannfæra 
stuðningsmenn Clintons um að greiða Obama 
atkvæði sitt í forsetakosningunum í nóvember. 
Nærri þriðjungur þeirra er tregur til.

Landsþing demókrata hófst á mánudaginn með 
ræðu Michelle Obama, eiginkonu Baracks, þar sem 
hún hrósaði eiginmanni sínum í hástert. Einnig hélt 
Edward Kennedy öldungadeildarþingmaður tilfinn-
ingaþrungna ræðu þar sem hann, þrátt fyrir alvarleg 
veikindi, hét fundargestum því að mæta á þing í 
janúar þegar Obama tæki við forsetaembættinu af 
George W. Bush.

Á mánudagskvöld voru um hundrað manns 
handteknir í Denver þegar átök urðu milli lögreglu 
og hóps mótmælenda sem trufluðu umferð. Lögregl-
an segist hafa þurft að beita piparúða þegar mótmæl-
endur fóru yfir öryggislínu, en mótmælendur segja 
lögregluna hafa ráðist á hópinn að tilefnislausu.

Þá var maður handtekinn í Denver með vopn og 

fíkniefni í bifreið sinni. Tveir félagar hans voru einn-
ig handteknir og eru grunaður um að hafa haft í 
hyggju að myrða Obama, en lögreglan segir þó að 
aldrei hafi Obama stafað nein hætta af þeim. - gb

Obama og Clinton reyna að sameina demókrata fyrir forsetakosningar í haust:

Hillary ánægð með Obama

JOE BIDEN Í kvöld kemur röðin að varaforsetaefni Demókrata-
flokksins að láta ljós sitt skína á landsþinginu, en á morgun 
tekur Obama formlega við útnefningu sem forsetaframbjóð-
andi. NORDICPHOTOS/AFP

GENGIÐ TIL FUNDAR Forsætisráðherrar 
Albaníu og Íslands. 

VIÐ BRYGGJU Herjólfur siglir frá Vestmannaeyjum til Land-
eyjahafnar frá og með síðari hluta ársins 2010. Við það 
verður sveitarfélagið Ölfus af 20 milljónum króna á ári. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÓLAFUR ÁKI 
RAGNARSSON

ELLIÐI
VIGNISSON

Vilt þú virkja Bitru á Hellis-
heiði?
Já  56,1%
Nei  43,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er nauðsynlegt að íslenskir lög-
reglumenn klæðist skotheldum 
vestum?

Segðu skoðun þína á vísir.is

KJÖRKASSINN



Það var stór stund á Reykjavíkurflugvelli þegar landslið 
Íslendinga í handknattleik hélt utan með Icelandair 
þriðjudaginn 26. júlí árið 1972 til að leika á móti 
Norðmönnum til undirbúnings vegna Ólympíuleikanna í 
München. Og í dag, miðvikudaginn 27. ágúst árið 2008, 
verður stór sigurstund þegar silfurverðlaunaliðið frá Peking 
kemur heim með Icelandair. 
Saga Icelandair og saga íslenska landsliðsins í 
handknattleik hafa tvinnast saman í hálfa öld. Icelandair 
hefur í öll þessi ár veitt „strákunum okkar“ dyggan stuðning 
í blíðu og stríðu, fagnað með þeim, stappað í þá stálinu og 
hvatt þá til dáða. Í dag er svo sannarlega komið að 
hápunktinum á þessu hálfrar aldar ferðalagi okkar saman. 

Velkomnir heim, 
verðugir arftakar þeirra sem ruddu brautina!

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ
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Strákarnir okkar fyrir 36 árum
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FINNLAND, AP Dómstóll í Espoo í 
Finnlandi hefur dæmt 41 árs 
gamla konu í lífstíðarfangelsi 
fyrir morð á þremur börnum 
sínum. 

Í dómnum er konan, Yu-Hsiu 
Fu, sakfelld fyrir að kyrkja átta 
ára gamlar tvíburadætur sínar og 
eins árs gamlan son. Hún reyndi 
að svipta sjálfa sig lífi eftir 
verknaðinn. Samkvæmt dómnum 
var hún heil á geðsmunum. 

Í málsskjölum kemur fram að 
konan, sem er taílensk að 
uppruna, hafi átt í heiftúðugri 
forræðisdeilu við finnskan föður 
barnanna. Þau bjuggu ekki saman 
þegar morðin voru framin. - aa

Móðir dæmd í Finnlandi: 

Lífstíðarfangelsi 
fyrir barnamorð

MENNTUN Kennslu í tveimur 
grunnskólum á Vestfjörðum hefur 
verið frestað vegna framkvæmda 
við skólahús.

Hefðbundið skólastarf átti að 
hefjast í grunnskólunum á 
Patreksfirði og Bíldudal í gær. Að 
því er fram kemur á vef Patreks-
fjarðarbæjar segir skólastjórinn 
þar, Nanna Sjöfn Pétursdóttir, að 
vinnuvélar séu á skólalóðinni og 
steypustyrktarjárn standi upp úr 
jörðu. Ekki hafi verið hægt að 
bjóða upp á þá aðstöðu. Kennslu 
hefur því verið frestað fram á 
föstudagsmorgun. Í Bíldudalsskóla 
mun kennsla hefjast á morgun.  - þeb

Grunnskólar á Vestfjörðum: 

Kennslu frestað í 
tveimur skólum

SVÍÞJÓÐ, AP Dómstóll í Västerås í 
Svíþjóð hefur sakfellt 32 ára 
þýska konu fyrir að myrða tvö 
ungbörn og slasa móður þeirra 
alvarlega með hamri. 

Í dómnum segir að sannað þyki 
að konan hafi ráðist inn á heimili 
hinnar sænsku fjölskyldu í mars 
síðastliðnum vopnuð hamri og 
barið börnin og móðurina ítrekað. 
Konan neitaði sök, en hún hafði 
áður átt í ástarsambandi við 
kærasta móðurinnar. Beðið er 
niðurstöðu geðrannsóknar. 

Börnin, eins og þriggja ára, dóu 
af völdum áverka sinna. Móðir 
þeirra lifði af en lá í margar 
vikur á sjúkrahúsi. - aa

Þýsk kona í Svíþjóð: 

Sakfelld fyrir 
barnamorð

Minnisvarðar afhjúpaðir
Minnisvarðar um skáldin Stein Steinar, 
Stefán frá Hvítadal og Sturlu Þórðar-
son voru afhjúpaðir um síðustu helgi. 
Minnisvarðarnir eru við Tjarnarlund í 
Saurbæ í Dölum, en sögufélag Dala-
sýslu stóð að gerð minnisvarðanna.

DALASÝSLA

VIÐSKIPTI „Þetta kemur ekki á óvart 
enda var síðasta ár hið lakasta frá 
árinu 2001 og mikil lækkun varð á 
hlutabréfamarkaðnum,“ segir 
Hrafn Magnússon, framkvæmda-
stjóri Landssambands lífeyris-
sjóða.

Samkvæmt tölum Fjármálaeft-
irlitsins, var raunávöxtun 
íslenskra lífeyrissjóða í fyrra 0,5 
prósent. Hún nam tíu prósentum 
árið áður.

„Ef við lítum á lengra tímabil, 
sem skiptir meira máli, þá er 
ávöxtunin síðustu fimm árin 9,1 
prósent og 5,8 prósent ef við horf-
um tíu ár aftur í tímann. Markmið-
ið er hins vegar að ná 3,5 prósenta 

raunávöxtun svo við erum vel yfir 
markmiðinu,“ segir Hrafn.

Fjármálaeftirlitið segir að eigur 
lífeyrissjóðanna hafi aukist um 
þrettán prósent og nemi nú tæp-

lega 1.700 milljörðum króna. 
Séreignarsparnaður sem er í 

vörslu lífeyrissjóða og annarra 
nemur tæplega 240 milljörðum 
króna. Séreignarsparnaður jókst 
um 40 milljarða króna milli ára.

Þá kemur fram í tölum Fjár-
málaeftirlitsins að iðgjöld í sjóð-
ina aukist um ríflega helming milli 
ára. Það skýrist af hækkun lág-
marksiðgjalda samkvæmt lögum.

Sjóðirnir greiddu 46 milljarða 
króna í lífeyri í fyrra, sem er sex 
milljörðum meira en árið á undan.

Við lok síðasta árs störfuðu 37 
lífeyrissjóðir í landinu, en þeim 
hefur fækkað vegna sameininga.

 - ikh

Raunávöxtun lífeyrissjóða minnkaði um næstum tíund milli 2006 og 2007:

Lítil ávöxtun hjá lífeyrissjóðum

LÖGREGLUMÁL Kærur vegna 
líkamsárása og líkamsmeiðinga 
eru teknar að streyma til 
lögreglunnar á 
höfuðborgar-
svæðinu eftir 
menningarnótt. 
Þær voru 
orðnar í 
kringum tíu 
talsins í gær.

„Þetta eru 
einkum 
pústrar, 
tannbrot og 
annað í þeim 
dúr, en engar meiri háttar 
líkamsmeiðingar sem betur fer,“ 
segir Sigurbjörn Víðir Eggerts-
son yfirmaður ofbeldis- og 
sérrefsilagabrotadeildar 
lögreglu höfuðborgarsvæðisins.

 - jss

Kærur eftir menningarnótt:

Einkum pústr-
ar og tannbrot

SIGURBJÖRN VÍÐIR 
EGGERTSSON

VIÐSKIPTI Hagnaður Byrs nam 
215,6 milljónum króna á fyrstu 
sex mánuðum ársins. Á sama 
tíma í fyrra nam hann rúmum 
4,3 milljörðum króna og nemur 
samdrátturinn því 95 prósentum 
á milli ára. 

Afkoman dróst verulega 
saman fyrir skatta, fór úr um 
5,2 milljarða króna hagnaði á 
fyrri hluta síðasta árs í tap upp 
á þrjá milljarða nú. 

Rekstrartekjur drógust 
verulega saman á milli ára. 
Námu 925 milljónum nú saman-
borið við tæpa 6,7 milljarða á 
fyrri hluta síðasta árs, sem er 
um 86 prósenta samdráttur. 
Varúðarniðurfærsla á eignasafni 
sparisjóðsins vegna óhagstæðra 
markaðsaðstæðna skýrir 
breytinguna að mestu, að því er 
segir í uppgjörinu.  - jab

Uppgjör Byrs fyrri hluta árs:

Afkoman dregst 
verulega saman

HRAFN 
MAGNÚSSON

1. Hvaða listamaður mun gefa 
lampa til markaðar til styrktar 
fátækum í Jemen?

2. Hvaða skóli hefur spænsku-
nám fyrir níu ára börn á 
föstudaginn?

3. Í hvaða hljómsveit hætti 
Rebekka Kolbeinsdóttir á 
dögunum? 
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10.September nk.
Ungbarnasund
Námskeiðið hefst 5. febrúar nk. í Árbæjarlaug.

Sunddeild Ármanns

Barnasund
Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst laugardaginn 15. janúar nk.
í Árbæjarskóla

Innritun virka daga frá kl. 17:00 og um helgar frá kl. 13:00
í síma 557-6618 (Stella) og Eygló í síma 866-0122

Námskeiðið hefst 6. september nk. í Árbæjarlaug.
Innritun virka daga frá kl. 17.00 og um helgar frá kl. 13.00 
í síma 866 0122 Eygló.  eyglo@sjukratjalfun.is
Stella 557-6618.  stella.gunnarsdottir@reykjavik.is

Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst laugardaginn 13. september nk.
í Árbæjarskóla

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
gefið út ákæru á hendur fjórum 
karlmönnum, þremur Pólverjum 
og Litháa, fyrir húsbrot og sér-
staklega hættulegar líkams árásir, 
en þeir réðust inn á samlanda sína 
í húsi við Keilufell í Breiðholti í 
mars og börðu með vopnum og 
bareflum.

Talið er að árásarmennirnir hafi 
verið tíu til tólf. Sex voru hand-
teknir vegna málsins og hafa fjór-
ir þeirra nú verið ákærðir. Ekki er 
vitað hverjir hinir eru. Talið er að 
árásarmennirnir hafi verið að inn-
heimta verndartoll.

Árásarmennirnir beittu fjölda 
vopna, meðal annars öxi, hamri, 
sleggju, járnstöng, járnröri, gadda-
 kylfu, golfkylfu, hníf og hafna-

bolta kylfu. Auk þess að ganga í 
skrokk á heimilismönnum brutu 
þeir og brömluðu innanstokks-
muni.

Fórnarlömbin, sjö Pólverjar, 
hlutu margir hverjir mjög mikla 
áverka við árásina. Einn var flutt-
ur þungt haldinn á sjúkrahús með 
höfuðáverka og samfallið lunga. 
Annar hlaut brotinn augnbotn og 
andlitsbein, rifbeins- og hand-
leggsbrotnaði, sá þriðji brotnaði á 
báðum höndum og fleiri hlutu 
skurði á höfði og víðar.

Þolendurnir krefjast alls um tíu 
milljóna í skaðabætur. Sá sem 
mest slasaðist krefst þriggja og 
hálfrar milljónar. Ákæran verður 
þingfest í Héraðsdómi Reykjavík-
ur í dag.  - sh

Fórnarlömbin krefjast tíu milljóna í skaðabætur:

Fjórir ákærðir 
í Keilufellsmáli

STJÓRNSÝSLA Þrír af fjórum 
íslenskum friðargæsluliðum sem 
særðust í sjálfsmorðssprengju-
árás í Kabúl, höfuðborg Afganist-
ans, í október 2004 hafa enn ekki 
fengið bætur vegna árásarinnar. 
Þetta er meðal þess sem fram 
kemur í skýrslu um árásina, eftir 
fyrrum hæstaréttardómarana 
Guðrúnu Erlendsdóttur og Har-
ald Henrysson, sem Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir utanríkisráð-
herra kynnti í gær.

Í skýrslunni eru viðbrögð utan-
ríkisráðuneytisins við árásinni 
gagnrýnd. Ekki hafi verið til stað-
ar viðbragðsáætlun og viðbrögð 
ráðuneytisins verið tilviljana-
kennd. Ekki hafi farið fram skipu-
lögð rannsókn af hálfu íslenskra 
yfirvalda á atvikinu og ekki verið 
nægilega vel staðið að upplýs-
ingagjöf til fjölmiðla. Davíð Odds-
son var nýtekinn við af Halldóri 
Ásgrímssyni sem utanríkisráð-
herra þegar árásin átti sér stað.

Árásin átti sér stað í teppabúð 
á Kjúklingastræti. Árásarmaður-
inn kastaði þremur handsprengj-
um í átt að íslensku friðargæslu-
liðunum. Hann lést sjálfur og 
drap ellefu ára afganska stúlku 
og bandaríska konu sem var á 
gangi í námunda við vettvang. 
Fjórir íslenskir friðargæsluliðar 
og nokkrir Afganar særðust í 
árásinni.

Í skýrslunni segir að ekkert 
bendi til annars en að öryggisráð-
stafanir og viðbrögð friðargæslu-
liðanna „hafi verið óaðfinnan-
leg“. Íslenskur yfirmaður 
öryggismála á vettvangi taldi þó 
ferðina óráðlega og heimsóknin í 

teppabúðina varði nokkuð lengur 
en gert hafði verið ráð fyrir.

Mennirnir eiga rétt á bótum 
vegna sjúkrakostnaður, glataðs 
vinnutíma og mögulegrar örorku. 
Þessir þættir hafa enn ekki verið 
metnir, en eru á borði ríkislög-
manns.

Skýrsluhöfundar leggja til að 
greint verði betur á milli borg-
aralegra og hernaðarlegra starfa 
friðargæsluliða, settar verði 
skýrari reglur um ferðir friðar-
gæsluliða og um viðbrögð ráðu-
neytisins við óvæntum uppákom-
um, að ávallt fari fram rannsókn 

á slíkum atvikum og upplýsinga-
gjöf til fjölmiðla verði bætt.

Utanríkisráðherra sagði að 
tryggingareglur hafi nú verið 
skýrðar, aðstoð við friðargæslu-
liða aukin og upplýsingagjöf til 
fjölmiðla bætt. Verið sé að vinna 
að gerð viðbragðsáætlunar. Ráðu-
neytið hyggist aðstoða friðar-
gæsluliðana þrjá við að ná fram 
sínum rétti. Ekki standi til að 
greiða erlendum fórnarlömbum 
árásarinnar bætur, enda hafi 
árásin ekki verið á ábyrgð 
íslenska ríkisins.  
 gunnlaugurh@frettabladid.is

Enn engar bætur fyrir 
árás í Kjúklingastræti
Þrír af fjórum friðargæsluliðum sem særðust í sprengjuárás í Kabúl árið 2004 
hafa enn ekki fengið bætur. Viðbrögð utanríkisráðuneytisins við árásinni eru 
gagnrýnd í nýrri skýrslu um árásina sem utanríkisráðherra kynnti í gær.

VIÐ HEIMKOMUNA  Friðargæsluliðarnir komu heim í lok október árið 2004 eftir að 
þeir höfðu lent í sjálfsmorðssprengjuárás í Kabúl.  FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

VEISTU SVARIÐ?
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Við óskum strákunum til hamingju með glæsilegan 
árangur á Ólympíuleikunum og bjóðum strákinn 
okkar, Sverre Jakobsson, velkominn aftur til starfa.

Árangur fyrir alla

með
silfrið!
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DÓMSMÁL Pilti sem olli skemmd-
um á vélarhlíf bíls með því að 
hoppa á henni var ekki gerð 
refsing í málinu þar sem níu 
mánuðir liðu frá því að hann var 
kærður og þar til ákæra var 
gefin út.

Pilturinn bar að ekið hefði 
verið á sig og hann lent á 
vélarhlífinni með þeim hætti. 
Dómurinn taldi hins vegar 
sannað að hann hefði hoppað 
ofan á vélarhlífinni með þeim 
afleiðingum að hún dældaðist. 
Piltinum var gert að greiða 
málsvarnarlaun, en skaða-
bótakröfu eiganda bílsins var 
vísað frá dómi. - jss

Hoppaði á vélarhlíf bíls:

Slapp með 
skrekkinn

UMHVERFISMÁL Mál Danielu Schmitz gegn íslenska 
ríkinu og Landsvirkjun verður tekið fyrir í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í dag. 

Daniela er landeigandi að Skálmholtshrauni við 
Þjórsá. Hún vill að viðurkennt verði með dómi að 
vatnsréttindi ríkisins í ánni, sem byggja á svoköll-
uðum Títansamningum, séu niður fallin á landi 
hennar.

Til vara krefst Daniela að hún hafi fyrir hefð 
eignast vatnsréttindi á landi sínu, en þau höfðu 
verið undanskilin frá jörðinni 1931.

Þá vill Daniela að viðurkennt verði að þessi 
vatnsréttindi ríkisins séu niður fallin fyrir 
„van geymslu og tómlæti“.

Að lokum biður Daniela um að viðurkennt verði 
að vatnsréttindin heimili Landsvirkjun ekki að 
stífla Þjórsá í og við land hennar, breyta straum-
vatninu í stöðuvatn, byggja stíflugarða, breyta 
gönguleiðum laxaseiða og svo framvegis.

Ríkið fer með 95 prósent vatnsréttinda í Þjórsá í 
gegnum Títansamningana. Ríkisendurskoðun hefur 
gagnrýnt að þrír ráðherrar hafi, þremur dögum 
fyrir síðustu alþingiskosningar, gert samkomulag 

við Landsvirkjun um að fyrirtækið yfirtaki réttindi 
ríkisins í ánni. Það hefði ekki átt að gera, nema með 
samþykki Alþingis.   - kóþ

Landeigandi við Þjórsá stefnir íslenska ríkinu og Landsvirkjun:

Lætur reyna á Títansamninga

ÁÆTLUÐ LÓNSHÆÐ Þjórsdælir settu upp þetta skilti til 
áminningar vegfarendum. Það stendur í hlíðinni þegar keyrt er 
framhjá Fossnesi við Þjórsá. VILHELM/FRÉTTABLAÐIÐ

MIÐVIKUDAGUR 27.ÁGÚST

Eymundsson kynnir dagskrána í dag

• KL 12.15 Ingólfsnaust – Hádegisjazz í Ingólfsnausti Frítt

Tilvalið að koma við í Ingólfsnausti og heyra 
góðan jazz í hádeginu.

• KL 15 Iðnó -Svingtónleikarestrasjón – 
Sextett Hauks Gröndal með Ragga Bjarna Kr2200

Haukur Gröndal endurvekur restrasjónina og hljóm KK 
Sextett. Haukur leiðir hljómsveit sína í prógrammi frá 
gullöld jazzins. Ef þú manst eftir því þegar jazzinn var 
dægurtónlistin, þá er þetta fyrir þig. Gestir á tónleikunum 
eru  víbrafónleikarinn Reynir Sigurðsson og söngvarinn 
góðkunni Ragnar Bjarnason, sem starfaði í KK sextettinum 
um árabil.

• KL 20 - Iðnó – Steintryggur - BMX frá Noregi 
ásamt Hilmari Jenssyni Kr2200

Trommarar og slagverksmenn sameinast í rafmögnuðum 
galdri. Sigtryggur Baldursson og Steingrímur Guðmundsson
skipa Steintrygg. Kippi Kanínus leggur til rafvædda 
sveiflujöfnun.

Norska tríóið BMX er hér statt til að hljóðrita með Hilmari 
Jenssyni gítarleikara. Einstakt tækifæri til að heyra splunku-
nýja og spennandi spunatónlist af bestu gerð. Hér er hvert 
lag þróað í rauntíma á tónleikum. Alltaf ferskt, alltaf nýtt. 
Njål Ölnes á saxófón, Thomas T. Dahl á gítar og 
Öyvind Skarbo á trommur.

• Kl 22  Iðnó /uppi – Ameríska söngbókin-Stofuhljóðritun. 
Siggi Flosa, Lennart Ginman, Jón Páll Bjarnason Kr2000

Altósaxófónleikarinn Sigurður Flosason hefur komið víðar 
við en flestir kollegar hans á íslenska jazzsviðinu. Undanfarið 
hefur blúsinn skotið sér í svínginu í tónlist hans, en nú ætlar 
hann að taka til handargagns amerísku söngbókina. Danski 
bassaleikarinn Lennart Ginman hefur áður komið við sögu 
á plötum Sigurðar og ætlar að ganga botninn í þessari 
stofuhljóðritun, sem verður gefin út á plötu. Jón Páll 
Bjarnason leikur á gítarinn, enda fáir sem kunna fleiri lög úr 
amerísku söngbókinni.

• Kl 22 Organ – Tepokinn, M blues Project, Skver   Kr1500

Þrjár spennandi hljómsveitir saman á einum tónleikum. 
Tepokinn og Skver hafa þrætt öll húsasund og almennings-
garða Reykjavíkur á vegum Hins Hússins, en Matti Sax og 
blúsprójektið hans hefur aðallega verið innandyra. 

• Kl 23 Bítbox á Glaumbar   Autoreverse – jazz/funk Frítt

Steinar Sigurðarson: Saxófónn, Sigurður Rögnvaldsson: 
Gítar, Pétur Sigurðsson: Bassi, Kristinn Snær Agnarsson: 
Trommur, Ívar Guðmundsson: Trompet. HljómsveitinHljómsveitin
Autoreverse hóf starfsemi árið 2004 þegar hún var valin 
sem fulltrúi lands elds og ísa í ungliðadjasskeppninni 
Nordic Jazz Comets í Stokkhólmi það ár. Hljómsveitin 
sækir prógram sitt til þeirra allra hrynþéttustu úr djass-
geiranum auk þess sem meðlimir þykja skrifa undursam-
lega lagstúfa.
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– Mest lesið

HÚS Á HVOLFI Í ferðamannabænum 
Trassenheide nyrst í Þýskalandi má nú 
sjá þetta hús, sem stendur á hvolfi. 
Fyrir þessu stendur pólskur athafna-
maður, sem vill gefa fólki nýja sýn á 
tilveruna. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

RÚSSLAND, AP Mikil gleði braust út 
í Abkasíu og Suður-Ossetíu í gær 
þegar Dmitrí Medvedev Rúss-
landsforseti hafði lýst yfir viður-

kenningu Rúss-
lands á 
sjálfstæði 
þeirra. Báðar 
deildir rúss-
neska þingsins 
höfðu daginn 
áður skorað á 
hann að veita 
þessum héruð-
um viðurkenn-
ingu Rússlands.

„Þetta er ekki 
auðveld ákvörðun, en þetta er eini 
möguleikinn til þess að bjarga lífi 
fólks,“ sagði Medvedev í yfirlýs-
ingu sinni, sem hann las upp í 
sjónvarpi. 

Medvedev sagði enn fremur í 
gær að Rússar óttist ekki nýtt 
kalt stríð, en hafi þó engan áhuga 
á slíku: „Við óttumst ekki neitt, 
ekki heldur horfur á nýju köldu 
stríði,“ höfðu rússneskir fjölmiðl-
ar eftir honum. „En við viljum 
það ekki og í þessari stöðu er allt 
komið undir afstöðu félaga okkar. 
Ef þeir vilja viðhalda góðum 
tengslum við Rússland á Vestur-
löndum, þá munu þeir sýna ástæð-
unum fyrir þessari ákvörðun 
skilning.“

Victor I. Tatarintsev, sendi-
herra Rússlands á Íslandi, líkti 
aðgerðum Rússa í Georgíu við 
viðbrögð manns, sem verður vitni 
að árás á fallega konu úti á götu. 
„Þá kemur maður til bjargar,“ 
sagði Tatarintsev. „Það er réttlát 
barátta.“

Hann sagðist sannfærður um 

að fleiri ríki muni þegar fram líða 
stundir viðurkenna sjálfstæði 
bæði Abkasíu og Suður-Ossetíu, 
„því við erum með réttlátan mál-
stað og vitum að við höfum stuðn-
ing íbúanna“.

Leiðtogar á Vesturlöndum 
brugðust hins vegar illa við yfir-
lýsingu Rússlandsforseta. 

Condoleezza Rice utanríkisráð-
herra sagði hana eftirsjárverða, 
því með viðurkenningu Rússa á 
sjálfstæði héraðanna komi Rúss-
ar sér í andstöðu við Öryggisráð 
Sameinuðu þjóðanna, sem þeir 
eiga þó sjálfir sæti í.

Jaap de Hoop Scheffer, fram-
kvæmdastjóri NATO, segir einn-

ig ákvörðun Rússa ganga þvert 
gegn ýmsum ályktunum Öryggis-
ráðs Sameinuðu þjóðanna, sem 
Rússar hafa þó stutt. Hann ítrek-
aði jafnframt stuðning NATO við 
fullveldi Georgíu og óbreytt 
landamæri.

Í gær sögðust Bandaríkjamenn 
ætla að senda herskip með aðstoð 
til hafnarborgarinnar Poti í 
Georgíu, þar sem Rússar eru enn 
með herlið. Tatarintsev sendi-
herra segist ekki reikna með 
neinum átökum í kringum það. 
„Ég held að hvorki við né Banda-
ríkjamenn hafi neinn áhuga á að 
efna til átaka.“

 gudsteinn@frettabladid.is

Medvedev segist 
ekki óttast kalt stríð
Sendiherra Rússa á Íslandi segist sannfærður um að fleiri ríki muni viðurkenna 
sjálfstæði Abkasíu og Suður-Ossetíu þegar fram líða stundir. Hann líkir aðgerð-
um Rússa í Georgíu við mann sem kemur konu til bjargar í nauð.

FÖGNUÐUR Í SUÐUR-OSSETÍU Á götum höfuðborgarinnar Tskhinvali veifaði fólk jafnt 
fánum sem vopnum. NORDICPHOTOS/AFP

VICTOR I 
TATARINTSEV

SKIPULAGSMÁL Kristján Þór Júlíus-
son, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, segir það ábyrgðar-
laust af hálfu borgarfulltrúanna 
að vera að ræða um flutning 
Reykjavíkurflugvallar úr borg-
inni nú þegar þrengir að í þjóðfé-
laginu.

„Reykjavíkurflugvöllur og 
flugsamgöngur eru ekki einungis 
fyrir fólk úti á landi heldur er 
hvort tveggja engu síður hags-
munamál fyrir Reykvíkinga,“ 
segir hann. „Það eru þúsundir 
einstaklinga í Reykjavík sem 
hafa atvinnu sína beint eða óbeint 
tengda starfsemi flugvallarins. 
Þannig að þetta er afar mikil-

vægt fyrir verslun og þjónustu í 
Reykjavík. Einstaklingar búsett-
ir í Reykjavík sem eru að selja 
vöru sína úti á landi eða sinna 
störfum sínum utan höfuðborg-

arsvæðisins nýta sér flugsam-
göngur og hafa hag af því að hann 
sé sem næst. Þannig að mér 
finnst það algjörlega ábyrgðar-
laust að vera að ræða það að 
leggja þetta niður sem vinnustað 
og samgöngumiðstöð í höfuðborg 
Íslands nú á þessum þrengingar-
tímum.“

Hann segist enn fremur vera 
þeirrar skoðunar að flugvöllur-
inn þjóni vel hlutverki sínu þar 
sem hann er en þó sé hann einnig 
opin fyrir hugmyndum sem gera 
ráð fyrir því að flugvöllurinn 
verði fluttur út á Löngusker eða 
flugbrautir látnar liggja á upp-
fyllingum út í sjó.  - jse

Kristján Þór Júlíusson segir ábyrgðarleysi að ræða um flutning flugvallarins:

Má ekki við að missa flugvöllinn

KRISTJÁN ÞÓR 
JÚLÍUSSON



Útlitsgallaðar vörur með miklum afslætti

HÁFAR

ÚTVÖRP

BÍLTÆKI

HLJÓMBORÐ

BÍLHÁTALARAR

BÍLMAGNARAR

HEYRNARTÓL

HÁTALARAR

FERÐATÆKIDVD SPILARAR

MP3 SPILARAR

MAGNARAR

REIKNIVÉLAR

ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

UPPÞVOTTAVÉLAR
HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR

ÍSSKÁPAR
RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

RAKVÉLAR

MEIRA EN 1000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

Panasonic 32” sjónvarp – Verð áður kr. 119.995 – Nú kr. 79.995
Pottar og pönnur með 25% afslætti
Brauðristar, kaffivélar, sléttujárn, hárblásarar og fleira frá kr. 995
Þvottavélar og þurrkarar með miklum afslætti
Philips sjónvörp með allt að 200.000 kr. afslætti
Örbylgjuofnar – Verð frá kr. 5.995

REYKJAVÍK    AKUREYRI    HÚSAVÍK    SELFOSS
SUÐURLANDSBRAUT 26

SÍMI 569 1500
GLERÁRGÖTU 36

460 3380
GARÐARSBRAUT 18A

464 1600
EYRARVEGI 21

480 3700

Opið á 
laugardögum 
10–16

FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

NOKKUR VERÐDÆMI

Útsölunni lýkur 
á laugardag!

AGAR LOKADAGAR

UTEGUN
ALLT

LOKADAGAR LOKADAGAR LOKADA
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ADAGAR LOKADAGAR LOKADAGAR



12  27. ágúst 2008  MIÐVIKUDAGUR

Dmítrí Medvedev, forseti Rússlands, tilkynnti í gær, þriðjudag, að hann hefði 
staðfest samþykkt rússneska þingsins um viðurkenningu á sjálfstæðisyfirlýs-
ingum georgísku aðskilnaðarhéraðanna Abkasíu og Suður-Ossetíu. Medvedev 
sagðist hafa með staðfestingunni „tekið tillit til yfirlýsts vilja ossetísku og abkas-
ísku þjóðanna“. Viðurkenning Rússa á sjálfstæði héraðanna tveggja vöktu hörð 
viðbrögð stjórnvalda í Georgíu sem og Vesturlanda og ýmissa alþjóðastofnana. 

Hver er bakgrunnurinn? 
Strax og Sovétríkin liðuðust í sundur árið 1991 gripu aðskilnaðarhreyfingar 
Abkasa annars vegar og Suður-Osseta hins vegar til vopna til að berjast fyrir 
sjálfstjórn innan georgíska ríkisins. Suður-Ossetar, sem eru innan við 70.000 
talsins, vilja sameinast frændum sínum norðan hákambs Kákasusfjallgarðsins 
í Norður-Ossetíu, en það hérað er sjálfstjórnarhérað í Rússlandi. Abkasar vilja 
heldur ekki lúta stjórnvöldum í Tíblísí. Yfir 200.000 Georgíumenn hröktust á 
flótta frá Abkasíu í stríði aðskilnaðarsinna við her Georgíu 1991-1992. 

Bæði Suður-Ossetar og Abkasar hafa stjórnað sínum málum sjálfir síðan 
samið var um vopnahlé í aðskilnaðarstríði beggja héraða árið 1992, og notið 
til þess dyggs stuðnings stjórnvalda í Moskvu. Rússneskt „friðargæslulið“ hefur 
dvalið í báðum héruðum alla tíð síðan. Sá stuðningur gekk svo langt að flest-
um Suður-Ossetum og Abkösum var veittur rússneskur ríkisborgararéttur. 

Hverjir eru Ossetar og Abkasar?
Ossetar eru þjóð sem talar sitt eigið indó-evrópska tungumál og bjó framan 
af miðöldum á suður-rússnesku sléttunum. Á tímum Mongólainnrásanna á 
13. öld hröktust þeir upp í Kákasusfjöllin og enduðu með að slá sér niður í 
fjalladölum við landamæri Georgíu. 

Abkasar tala líkt og Ossetar mál sem tilheyrir málafjölskyldu Norðvestur-
Kákasus, sem er önnur grein mála en kartvelíska málafjölskyldan, sem georg-
íska tilheyrir. Sögulegur þjóðernisuppruni Abkasa er að nokkru leyti óljós, en 
menningarleg sjálfsímynd þeirra er engu síður skýrt aðgreind frá georgísku 
þjóðerni. 

Tengsl við Kosovo-málið?
Reiði Rússa yfir viðurkenningu Vesturlanda á sjálfstæði Kosovo-héraðs frá Ser-
bíu á þátt í að þeir skuli nú hafa ákveðið að viðurkenna sjálfstæði georgísku 
aðskilnaðarhéraðanna. Viðurkenningin kemur í beinu framhaldi af leifturstríði 
Rússa gegn Georgíu, sem hófst er Georgíuher reyndi að ná Suður-Ossetíu 
aftur á sitt vald hinn 7. ágúst síðastliðinn. 
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Stríð með fornar rætur

FRÉTTAVIÐTAL: Paul Ramses kominn aftur til Íslands

Keníski flóttamaðurinn 
Paul Ramses eyddi gær-
deginum í faðmi fjölskyld-
unnar en hann hafði ekki 
séð hana síðan honum 
var vísað úr landi 3. júlí. 
Þá var sonur hans fimm 
vikna gamall og konu hans 
blæddi enn eftir fæðing-
una. Paul blæs á sögusagn-
ir um að allt sé í himnalagi 
í heimalandi hans.

„Ég er afar þakklátur íslensku 
þjóðinni, fjölmiðlum og sérstak-
lega dómsmálayfirvöldum að 
veita okkur þetta tækifæri. 
Þetta var yndisleg ákvörðun hjá 
ríkisstjórninni, sem leit þetta 
móralskt og á okkur sem mann-
fólk, fyrst og fremst,“ segir 
Paul. 

Í gær varð sonur hans, Fídel 
Smári, þriggja mánaða gamall 
og Paul er tíðrætt um þá guðs-
gjöf að sjá strákinn að nýju.

„Þegar ég fór var hann pínu-
lítill og nú er hann orðinn svo 
stór. Ég þakka guði fyrir að sam-
eina okkur,“ segir hann.

Erfitt í flóttamannabúðum
Dvölin á Ítalíu hafi verið erfið. 
Þar hafi hann búið með allra 
þjóða kvikindum, tengdum stríð-
inu í Afganistan og Hizbolla-sam-
tökunum.

„Þarna var fólk sem talaði enga 
ensku og hafði enga tengingu við 
vestræna lifnaðarhætti og sumir 
töluðu ógnandi um að mannslíf 
skipti þá engu máli. Maður verð-
ur hræddur við að sofa með þeim 
í herbergi.

Mestan tímann var Paul í ágætu 
yfirlæti í Sentrone-búðunum og 
fékk þar að borða og afnot af 
tölvu. En síðan var hann færður í 
Tiburtina-flóttamannabúðirnar í 
Róm. Þar fékk hann ekki mat að 
borða og var gert að yfirgefa 
húsið yfir daginn.

„Þetta var ekki góður staður og 
ég fékk engan pening fyrir mat. 
Ég svaf í herbergi með sjö 
öðrum,“ segir hann. Einnig hafi 
verið erfitt að vita af barni sínu 
og konu einum á Íslandi. Kona 
hans hafi verið langt niðri á tíma-
bili.

Þakklátur Birni Bjarnasyni
Spurður um framtíðaráætlanir 
sínar segist Paul ekki hafa hugs-
að mjög langt fram í tímann, í 
ljósi aðstæðna.

„Ég er frekar ringlaður enn þá. 
Ég ætla að byrja á því að hvíla 
mig með fjölskyldunni og reyna 
að þakka öllum á Íslandi sem hafa 
hjálpað okkur á ögurstundu. 

Dómsmálaráðherra tók frá-
bæra ákvörðun, sem ég tek ekki 
sem sjálfsögðum hlut. Hann 
hefur gefið okkur tíma til að vera 
saman í friði og ró. Það er nokkuð 
sem ég get ekki gengið að vísu í 
heimalandi mínu. Þar vildu land-
ar mínir drepa mig og mína 
félaga en nú hefur einhver langt í 
burtu veitt mér tækifæri til að 
vera með fjölskyldu minni. Það 
er yndislegt að eiga fjölskyldu. 
Ég þakka honum kærlega.“

Dvalarleyfi Rosemary
Dómsmálaráðuneytið segist 
byggja ákvörðun sína um að kalla 
Paul til landsins og fjalla form-
lega um umsókn hans á nýjum 
upplýsingum. Meðal annars þeim 
að Rosemary, eiginkona Pauls, sé 
ekki með gilt dvalarleyfi í Sví-
þjóð, en því héldu þau hjónin 
fram við Útlendingastofnun.

„Já, ég var að heyra það. Þetta 
eru mér fréttir. Ég held að þetta 
hafi verið einhver misskilningur, 
kannski milli mín og hennar. Það 
sem við héldum að væri leyfi til 
að vera í Svíþjóð, var það ekki. 
Þau hafa sagt okkur að þetta hafi 
verið kennitala. Það sem sett er í 
passann og það sem þeir láta 
mann hafa sem skilríki er víst 
tvennt ólíkt, en ég skil þetta ekki 
alveg,“ segir Paul.

Kenía enn ótryggt land
Í umræðunni um hælisleit Ram-
ses-fjölskyldunnar hefur reglu-
lega verið látið í það skína að 
ástandið í Kenía sé ekki svo 
slæmt. Bent er á að pólitískar 
ofsóknir gegn stuðningsmönnum 

Railas Odinga séu ólíklegar, því 
hann er nú forsætisráðherra 
landsins. Hvernig svarar Paul 
þessu?

„Ástandið er enn þá mjög 
slæmt og sérstaklega fyrir þá 
sem störfuðu fyrir Odinga. Þótt 
þeir kalli þetta Sáttastjórnina og 
séu hættir að myrða á götum úti, 
hverfur fólk fyrirvaralaust og 
sést ekki aftur.

Þessi ríkisstjórn er ekki sér-
lega burðug og eina fólkið sem er 
í raun öruggt eru ráðherrar og 
fylgismenn forsetans.

Odinga forsætisráðherra hefur 
farið fram á það að rannsakað 
verði hvers vegna svo margir úr 
ODM [flokkur Pauls] og stjórnar-
andstöðunni hafi horfið og að þeir 
sem eru í fangelsum verði annað-
hvort frelsaðir eða réttað yfir 
þeim. En það er ekki hlustað á 
Odinga. Hann stýrir hvorki her-
num né lögreglu.“

Úrskurður Útlendingastofnunar
Það gæti tekið Útlendingastofn-
un allt að eitt ár að komast að nið-
urstöðu í máli Ramses-fjölskyld-
unnar. En Paul kvíðir ekki 
óvissunni.

„Ég vil gefa þeim allan þann 
tíma sem þau þurfa. Ég veit að 
stofnunin er búin að fá sönnunar-
gögn frá mér og að hún er að leita 
upplýsinga frá Kenía. Þau hljóta 
að líta til þess að fólk hverfur þar 
fyrirvaralaust. Við biðjum þess, 
að réttlætið nái fram að ganga,“ 
segir Paul Ramses og kveður 
blaðamann með guðsblessun.

Paul Ramses þakkar 
guði og Íslendingum

SAMAN AÐ NÝJU Paul og Rosemary, ásamt Fídel Smára, á þriggja mánaða afmæli 
Fídels í gær. Strákurinn er skírður eftir tveimur sterkum leiðtogum og hetjum 
fjölskyldunnar; byltingarforingjanum Fídel Kastró og knattspyrnumanninum Eiði 
Smára Guðjohnsen. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

FRÉTTAVIÐTAL
KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON
klemens@frettabladid.is

SEÚL Lee Myung-bak, for-
seti Suður-Kóreu, hefur 
beðið ráðamenn landsins 
um að hætta að spila golf 
því það sendi röng skila-
boð til umheimsins um 
efnahagsástandið, sem 
hefur ekki verið gott und-
anfarið. Annað væri til-
finningaleysi í garð sam-
landa sinna að sögn 
forsetans.

Ríkisstjórn Lee, sem mælist 
með lítið fylgi í skoðanakönnun-

um, hefur þurft að hætta 
við metnaðarfull verkefni 
sökum erfiðs efnahags-
ástands. Verkalýður 
Suður-Kóreu krefst hærri 
launa á sama tíma og fjár-
magnsflæði erlendis frá 
er í lágmarki.

Golf er mjög vinsæl 
íþrótt í Suður-Kóreu en 
iðkun hennar er ekki ódýr. 
Klúbbaðild kostar sem 

svarar á bilinu 20-40 milljónir 
króna á ári. - vsp

Forseti Suður-Kóreu leggur línurnar fyrir ráðamenn:

Ráðamenn hætti golfiðkun

Lee Myung-Bak

LEE MYUNG-BAK





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

Eigum nokkur
 gullegg

Bílstjórar athugið!

1.790.000

2.350.000

2.450.000

8 stk.

6 stk.

4 stk.

á sértilboði

á sértilboði

á sértilboði

100% FJÁRMÖGNUN

50% ERLENT / 50% ÍSLENSKT LÁN

Hyundai Getz
5 dyra, bensín og beinskiptur.
Verð áður: 1.990.000

Hyundai i30
5 dyra, bensín og beinskiptur.
Verð áður: 2.620.000

Renault Megane II
5 dyra, bensín og beinskiptur.
Verð áður: 2.750.000

200.000 afsláttur

270.000 afsláttur

300.000 afsláttur

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

Opið: 10-18 virka daga, 12-16 laugardag.

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 skynsamlegur 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

2.550.000

2.990.000

13 stk.

5 stk.

5 stk.

á sértilboði

á sértilboði

á sértilboði

Hyundai Santa Fe
5 dyra, bensín og sjálfskiptur.
Verð áður: 4.670.000

Megane Sport Tourer
5 dyra, bensín og beinskiptur.
Verð áður: 2.850.000

Hyundai Tucson
5 dyra, bensín og beinskiptur.
Verð áður: 3.350.000

480.000 afsláttur

300.000 afsláttur

360.000 afsláttur
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

F
yrir skömmu lét forstöðumaður greiningardeildar Lands-
bankans það álit í ljós að svo kunni að fara að bankarn-
ir eigi fáa aðra kosti en að flytja úr landi. Af því tilefni 
sögðu æðstu stjórnendur þeirra að flutningur væri ekki á 
dagskrá. Ástæða er til að ætla að greiningardeildin sem í 

hlut á hafi verið opinskárri um veruleikann en stjórnendurnir.
Örlagaríkir atburðir af þessu tagi hljóta að ráðast nokkuð af 

sýn eða mati á hver framtíðarstefnan í peningamálum verður. En 
hvort ætli sé betra að bankarnir fari eða veri? Þeirri spurningu 
þarf að svara. Það svar má svo hafa til hliðsjónar þegar peninga-
málastefnan verður endanlega ákveðin.

Seðlabankinn er réttilega gagnrýndur fyrir að hafa ekki gert til-
raun til að sýna fram á að viðhalda megi stöðugleika með krónu. 
Á hinn bóginn hefur bankastjórnin gefið skýrt til kynna hvers 
kyns fjármálastofnanir hún vill hafa í landinu. Í maí færði einn af 
bankastjórunum þá hugsun í búning með þessum orðum:

„Það er nokkuð til í því að umgjörð fjármálakerfisins hér er 
þröng sé talið nauðsynlegt að íslensk fjármálafyrirtæki hafi mikil 
umsvif erlendis. En er það nauðsynlegt? Reyndur maður úr banka-
heiminum sagði nýlega í útvarpsviðtali að bankar ættu að sníða 
sér vöxt eftir stakki. Er ekki einmitt ráðlegt að bíða þar til stakk-
urinn hefur verið sniðinn öðru vísi, verði það þá gert?“

Nú hefur formaður Framsóknarflokksins sent út þann boðskap 
í haustræðu frá Borgarnesi að rétt sé að brjóta bankakerfið upp 
þannig að það falli að getu Seðlabankans. Engu er líkara en hann 
hafi nú gengið í aðra ráðgjafasmiðju en þegar hann flutti sumar-
ræðuna á miðstjórnarfundinum og boðaði þjóðaratkvæði um Evr-
ópusambandsaðild til þess að almenningur gæti tekið afstöðu út 
frá mati á eigin hagsmunum hvaða stakk eigi að sníða íslensku 
atvinnulífi.

Að sönnu er það svo að bankarnir gerðu margvísleg mistök á 
þeim tíma sem þeir höfðu aðgang að ódýru lánsfé. Með öllu er 
ástæðulaust að loka augunum fyrir því. Vel má vera að þeir þurfi 
í einhverjum mæli að draga saman seglin. En spurningin er sú 
hvort efni standa til að nota þær aðstæður sem rök til að þrengja 
stakk íslenskra atvinnufyrirtækja? 

Möguleikar Íslands til þess að halda í við þær þjóðir sem fremst 
standa byggjast á því að fyrirtækin eigi aðgang að stærra efna-
hagsumhverfi en áhrifasvæði Seðlabankans nær til. Aðildin að 
Fríverslunarsamtökunum á sínum tíma var skref á þeirri vegferð. 
Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið opnaði enn ný tæki-
færi með því að fjármagsnflutningar urðu þá frjálsir. 

Hugleiðingar bankastjórnar Seðlabankans og hausthugsun for-
manns Framsóknarflokksins um þessi efni er í sjálfu sér rökrétt ef 
markmiðið er að viðhalda íslensku krónunni sem framtíðarmynt. 
En því fylgir fórnarkostnaður.

Almenningur þarf að borga fyrir slíka stefnu með minni vaxtar-
möguleikum atvinnufyrirtækja eða þeim gífurlega kostnaði skatt-
borgaranna sem af því mun hljótast að verja krónuna. Sá kostnað-
ur verður að vísu ekki umflúinn til skamms tíma. En er sjálfgefið 
að hann eigi að vera varanlegur?

Hinn kosturinn er að taka upp mynt sem gefur íslenskum fyrir-
tækjum kost á að starfa við betri fjármálastöðugleika. Reyndar er 
öllum hollt að sníða sér stakk eftir vexti hvort sem myntin heitir 
evra eða króna. Það er sígilt þjóðráð. En hvaða nauðir rekur til 
að takmarka vaxtarmöguleikana þegar aðrar þjóðir keppa að því 
rýmka þá? Hver er bættari með því?

Eiga bankarnir að fara eða vera?

Stakkur eða vöxtur?
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR
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Fyrir nokkru birtust í gluggum 
hljómplötuverslana geisladiskar 

þar sem kínverskur píanóleikari, 
kona að nafni Zhu Xiao-Mei 
(framborið: Dzjú Hsjá-Mei) lék 
seinni bókina af „hljómborðinu vel 
stillta“ eftir Jóhann Sebastian 
Bach, allar prelúdíurnar og 
fúgurnar tuttugu og fjórar. Um 
sama leyti komu út endurminning-
ar hennar undir heitinu „Áin og 
leyndardómur hennar“, og er þar 
sögð saga sem ekki er úr vegi að 
rifja upp á því afmælisári sem nú 
stendur yfir.

Ýmsir þættir hennar eru hluti af 
almennri sögu Kína síðustu áratugi 
og því vel kunnir. Zhu Xiao-Mei var 
komin af menntamannafjölskyldu í 
Peking sem hafði orðið fyrir 
áhrifum af vestrænni menningu, 
faðir hennar var upphaflega sjúkra-
húslæknir en missti atvinnuna í ólg-
unni eftir stríðið og móðir hennar 
átti sjaldgæfan grip: píanó. Þetta 
píanó var bæði þeirra gæfa og 
ógæfa, það sannaði að fjölskyldan 
var af illum rótum runnin, því 
einungis burgeisar gátu eignast 
slíkan hlut, en jafnframt gerði það 
móðurinni kleift að sjá fjölskyld-
unni farborða með píanókennslu á 
þessum fyrstu þrengingatímum 
rétt eftir valdatöku kommúnista. 
Þar sem Zhu Xiao-Mei sýndi 
snemma mikla tónlistarhæfileika 
komst hún inn í helsta tónlistar-
skóla Peking, þar sem námið var 
strangt.

En margar blikur voru á lofti. 
Skömmu áður en hún átti að halda 
sína fyrstu skólatónleika, klifraði 
hún upp á þak skólans að næturlagi 
ásamt fleiri nemendum og sagði þá 
í hálfkæringi eins og unglingum er 
títt: „Ef ég hoppaði nú niður...“ Er 
ekki að orðlengja það, hún var 
ákærð fyrir að hafa ætlað að farga 
sér, en slíkt var gagnbyltingarstarf-
semi af versta tagi og sýndi auk 
þess að maður hafði ekki trú á 
Flokknum. Vafasamur uppruni 
hennar gerði málið enn verra. 

Tónleikarnir eru afboðaðir 
samstundis og Zhu Xiao-Mei er 
neydd til að semja skriflega 
„sjálfsgagnrýni“, þar sem hún játar 
flest afbrot bæði á sig og fjölskyld-
una, og tíundar ekki síst þær 
borgaralegu bókmenntir sem hafi 
spillt henni, Dostojefskí, Balzac og 
slíkt. Þessa játningu verður hún svo 
að lesa upp í heyrenda hljóði.

En það bætir stundum bölið að 
bíða annað verra. Um þessar 
mundir skellur „menningarbylting-
in“ svokallaða á í Kína, og þá er hið 
mikla afbrot Zhu Xiao-Mei smámál 
sem gleymist fljótt. Því nú fer allt í 
bál og brand í tónlistarskólanum, 
nemendurnir rísa gegn kennurun-
um, samkvæmt fyrirskipunum hins 
mikla oddvita, þeir leggja á þá 
hendur, hrekja þá og niðurlægja 
fyrir að hafa eitrað fyrir þá með 
kennslunni, þeir kasta nótnabókum 
og hljómplötum á bál og annað eftir 
því. Öll kennsla leggst að sjálfsögðu 
niður. Fjölskylda Zhu Xiao-Mei er 
dauðhrædd við að þurfa að þola 
þungar skriftir út af píanóinu, og 
þar sem henni tekst ekki að losa sig 
við það setur hún á það skilti með 
orðunum: „Þetta píanó var keypt 
með því að arðræna alþýðuna“, í 
þeirri von um að það muni friða 
„rauðu varðliðana“. Það tókst 
nokkurn veginn.

En Zhu Xiao-Mei, sem hefur 
verið talsvert heilaþvegin í 
látunum, er send í endurhæfingar-
búðir einhvers staðar nálægt 
landamærum Mongólíu, þar verður 
hún að dúsa ár eftir ár við skelfi-

legan aðbúnað, og tónlistin er úr 
sögunni. En svo gerist það einn dag 
að hún rekst á gamla og slitna 
harmóníku, hún freistast til að 
grípa í hana og það rifjast upp fyrir 
henn etýða eftir Chopin sem er 
aðallega fyrir hægri hendi og með 
mjög einföldum bassa. Eftir það 
fann hún enga ró í beinunum fyrr 
en henni tókst að fá píanóið sent frá 
Peking. Hún spilaði Bach, Chopin 
og Rachmaninov, og taldi fáfróðum 
varðmönnum um að þetta væri 
„yanbangxi“, sú eina tónlist sem 
var leyfð í Kína á tímum menning-
arbyltingarinnar.

Svo leið tíminn, öndin skrapp úr 
Mao oddvita og árið 1974 var Zhu 
Xiao-Mei loks látin laus úr 
„endurhæfingarbúðunum“, eftir 
fimm ára dvöl. Hún gat hafið námið 
á ný fyrir alvöru, og eftir nokkurn 
tíma tókst henni að fá vegabréf til 
að komast á tónlistarskóla í 
Bandaríkjunum. Í flugvélinni á leið-
inni tók bandarísk kona, háskóla-
kennari í heimspeki, hana tali og 
vildi ræða um Lao Tse.

„Lao Tse, hver er það?“ sagði 
Zhu Xiao-Mei, „aldrei heyrt hann 
nefndan.“

„Þetta er menningarbyltingin“, 
sagði bandaríska konan.

Zhu Xiao-Mei fór ekki aftur til 
Kína. Hún sneri sér að því að 
byggja sjálfa sig upp aftur eftir allt 
sem gerst hafði, fyrst í Bandaríkj-
unum og síðan í Frakklandi þar sem 
hún settist að. Til þess hafði hún 
tvo volduga hjálparanda Bach og 
Lao Tse sem henni fundust andlega 
skyldir, kannske hefði Bach verið 
Lao Tse endurholdgaður. „Bach“ 
var „Áin“, nú var henni fyrir öllu að 
nálgast leyndardóma hennar, og til 
þess fundust henni Goldberg-
tilbrigðin besta leiðin. Og nú hefur 
Zhu Xiao-Mei haldið tónleika víða 
um heim og leikið inn á marga 
geisladiska.

Þannig hefur það sannast, sem 
mörgum var hulið 1968, að Bach er 
sterkari en Mao.

Leyndardómur árinnar

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Bach í Kína

Sigur staðfestunnar
UMRÆÐAN
Friðrik Rafnsson skrifar um hand-
bolta 

Úrslitaleikurinn s.l. sunnudag, þegar 
vinaþjóðirnar Íslendingar og Frakkar áttust 
við, var ógleymanleg stund. Auðvitað hefði 
ég heldur kosið sigur okkar manna, eins og 
Íslendingar allir. En það er engin skömm að 
hafa tapað fyrir sigursælasta  landsliði 
Frakka fyrr og síðar. Auk þess er ólíku 
saman að jafna. Þannig má nefna að iðkend-
ur handbolta í Frakklandi eru um fjögur hundruð þús-
und, það er, um hundrað þúsund fleiri en öll íslenska 
þjóðin! 

Frakkar og Íslendingar eiga meira sameiginlegt en 
margan grunar. Þannig er til dæmis skemmtilegur 
skyldleiki með því hvernig Frakkar urðu heimsmeist-
arar í knattspyrnu árið 1998 og árangri íslenska hand-
boltalandsliðsins á Ólympíuleikunum nú. Nokkrum 
mánuðum áður en heimsmeistarakeppnin í kattspyrnu 
hófst í Frakklandi sumarið 1998 var hnakkrifist þar 
um franska landsliðið, það þótti alveg hrútlélegt og 
þjálfarinn, Aimee Jaquet, algerlega ömurlegur. Árás-
irnar á hann voru raunar það heiftúðugar að ekki 
hefur gróið um heilt milli hans og fjölmiðla síðan. 

Hvernig var umræðan um íslenska handboltalands-

liðið hér fyrir nokkrum mánuðum, um það bil 
sem Guðmundur Guðmundsson var ráðinn 
landsliðsþjálfari? Handboltinn þótti hallæris-
leg íþrótt, rætt var um að HSÍ væri að klúðra 
málum og vonlaust væri að fá almennilegan 
mann sem arftaka Alfreðs Gíslasonar. Síðan 
var Guðmundur ráðinn, sigursæll þjálfari, en 
fimmti valkostur, og Óskar Bjarni, þjálfari 
Vals, honum til aðstoðar. Heldur sljákkaði í 
mönnum við þessar málalyktir, enda þeir 
báðir þekktir að góðu einu, en ekki fór mikið 
fyrir hvatningu eða bjartsýni fyrir Ólympíu-
leikana. 

Hliðstæðan er því sú að þrátt fyrir hatrammar deil-
ur og neikvæða umfjöllun náðu bæði þessi lið að hefja 
sig upp fyrir hælbítana, setja markið hátt, fylkja þjóð-
unum á bak við sig og ná markmiðinu með glæsibrag. 
Þessi tvö dæmi sýna betur en margt annað að mestu 
skiptir að setja sér markmið og vinna staðfastlega að 
því. Þetta eru tvö dæmi um glæsilegan sigur einbeit-
ingar og staðfestu. 

Þetta var stór stund í sögu íslenskra íþrótta, en ekki 
síður söguleg upplifun fyrir okkur sem höfum áhuga á 
að efla og styrkja vináttubönd Frakka og Íslendinga 
enn frekar.

Höfundur er forseti Alliance francaise og 
handboltaunnandi. 

Lengri útgáfa greinarinnar birtist á Vísi. 

FRIÐRIK RAFNSSON

Mosfellsbæ
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Sammála Guðna
Það fór svo sem spáð var á þess-
um stað í gær að Guðni Ágústs-
son boðaði tíma aðgerða í „sinni 
Borgarnesræðu“ á mánudagskvöld. 
Guðni er þó fráleitt sá eini sem átelur 
ríkisstjórnina fyrir aðgerðaleysi – það 
gerir líka stjórnarliðinn Sigurður Kári 
Kristjánsson. Á bloggsíðu sinni bendir 
hann á að síðan ríkisstjórn Sjálf-
stæðisflokks og Samfylkingar tók 
við hafi ekki eitt einasta ríkis-
fyrirtæki verið einkavætt. Nú sé 
upplagt að einkavæða Íslands-
póst, Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 
ÁTVR og Ríkisútvarpið. Líklega 
hugnast Guðna aðgerða-
leysi ríkisstjórnarinnar 
betur en aðgerðaáætlun 
Sigurðar Kára. 

Hvað vinnst? 
Enn af Guðna. Í Borgarnesræðu 
sinni talaði Guðni meðal annars um 
nauðsyn þess að aðskilja fjárfesting-
arbanka og viðskiptabanka; fólksins 
vegna og bankanna þyrfti að 
vera einhvers konar skilrúm 
þarna á milli, sérstaklega í 
árferði eins og nú er og lagði til 

að fjárfestingarbankar yrðu 
gerðir að dótturfélögum 
viðskiptabankanna. Þá 
vaknar upp sú spurning 
hvað gerist ef árferði 
riði fjárfestingarbank-

anum að fullu? Á 
hverjum bitnar 
gjaldþrot dótt-
urfélags ef ekki 
móðurfélaginu? 

Gjaldeyrir 
Íslenska landsliðinu í handbolta 
verður fagnað í miðborg Reykjavíkur 
í dag. Fara þeir í opnum vagni frá 
Hlemmi niður Laugaveg að Arnar-
hóli, þar sem ólympíufararnir verða 
hylltir. Þaðan er stutt yfir í Seðla-
bankann. Ef landsliðið vill gleðja 
þjóð- ina enn frekar getur það 

boðið seðla-
banka-

stjóra 
silfrið til 
að efla 
gjald-
eyris-

forð-
ann. 
bergsteinn@

frettabladid.is



Sveiflur á mörkuðum – Mikil 
lækkun varð á Bandaríkjamark-
aði í vikunni, en lækkunin var 
sú mesta í mánuð. Hlutabréf í 
Asíu hækkuðu aftur á móti og 
var hækkunin sú mesta í rúmlega 
hálfan mánuð. 

Tapar á Fannie og Freddie - JP 
Morgan tilkynnti að bankinn hafi 
tapað um 600 milljónum dollara 
í fjárfestingum sínum í Freddie 
Mac og Fannie Mae. 

Metuppskera – Allt stefnir í 
metuppskeru maískorns í  Banda-
ríkjunum. Gert er ráð fyrir að 
aukin uppskera geti orðið til þess 
að eitthvað dragi úr verðbólgu-
þrýstingi í heiminum. 

Metro Bank – Breskur kaup-
sýslumaður vinnur að stofnun nýs 
banka sem mun bera nafnið Metro 
Bank. Opna á 200 útibú innan 10 
ára sem verða opin alla daga. 

Hagkerfi í samdrætti – Um 
helmingur hagkerfa heimsins eru 
að renna inn í samdráttarskeið 
samkvæmt nýrri skýrslu Gold-
man Sachs. Spáð er að minnkandi 
eftirspurn muni hafa slæm áhrif á 
kínverska hagkerfið.  
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H E L S T  Í  Ú T L Ö N D U M

„Þetta er fínn tími til að fara inn, 
hvort sem botninum er þegar náð 
eða er skammt undan,“ segir Sig-
urður Bollason athafnamaður.

Hann hefur undanfarið keypt 
töluvert stóra hluti bæði í Exista 
og Landsbankanum og á nú um 
eins prósents hlut í bankanum og 
rúmt prósent í Exista. Þar með 
er hann kominn í hóp stærstu 
hluthafa.

Hlutina segist hann hafa keypt 
smátt og smátt undanfarið við 
markaðsverði. 

Miðað við markaðsvirði í þess-
um félögum í mánuðinum má 
ætla að Sigurður hafi ekki greitt 
undir þremur og hálfum millj-
arði króna fyrir hlutina.

„Þetta er fjármagnað að megn-
inu með eigin fé en svo er ég með 
vissa fjármögnun,“ segir Sigurð-
ur. Hann segir að félögin séu góð 
og þetta sé klárlega fjárfesting 
til langs tíma. 

Sigurður mun hafa hagnast 
verulega vorið 2006 þegar hann 
seldi þáverandi viðskiptafélög-
um sínum, Magnúsi Ármann og 
fleirum, hluti í félagi sem átti 
verulega hluti í FL Group og 
Dagsbrún. - ikh

Telur að 
botn i sé náð

„Minni losun sorps frá fyrirtækj-
um er vísbending um hvert stefn-
ir í hagkerfinu,“ segir Björn  H. 
Halldórsson, framkvæmdastjóri 
Sorpu. 

Hann segir nokkuð hafa dregið 
úr losun úrgangs frá fyrirtækj-
um á fyrstu sjö mánuðum árs-
ins frá sama tíma í fyrra. Blik-
ur eru á lofti um að frekar sé að 
draga úr losuninni frá bygginga- 
og iðnaðargeiranum. Þetta sýnir 

horfurnar, að það sé að draga 
úr framkvæmdum, segir Björn. 
Þetta felur að sama skapi í sér 
að tekjur Sorpu dragast vænt-
anlega saman á seinni hluta árs 
því fyrirtæki greiða fyrir hvert 
losað kíló.

Sorpa hagnaðist um nítj-
án milljónir króna á fyrri helm-
ingi ársins. Á sama tíma í fyrra 
nam hagnaðurinn hins vegar 64,8 
milljónum króna. Björn bendir 

á að inni í tölunum séu bygg-
ing nýrrar endurvinnslustöðvar 
í Hafnarfirði og framtíðarlausn-
ir, svo fátt eitt sé nefnt, sem ekki 
hafi fallið til í fyrra.  

Rekstrartekjur námu 992,3 
milljónum króna miðað við 945,7 
milljónir í fyrra. Á sama tíma dró 
úr rekstrargjöldum. Þau námu 
839 milljónum króna sem er 
rúmum þremur milljónum minna 
en í fyrra.  - jab

Samdrátturinn sést í sorpinu
Sveiflur í efnahagslífinu koma skýrt fram í bókum Sorpu. Það hægir á losun.

Hólmar Svansson

Tekjuaukning á 
krepputímum 
 

Fréttaskýring

Heimskreppa eða 
botn í sjónmáli?

Ingimar Karl Helgason
skrifar

„Margir þættir réðu þessari ákvörðun. Þar á meðal  
orkuöflun og verð, aðgangur að hæfu vinnuafli, 
verksmiðjustæðið og fleira. Staðan í stjórnmálum 
á Íslandi hefur hins vegar ekki verið neinn lykil-
þáttur í okkar ákvörðunum,“ segir Erik Thorsen, 
forstjóri norska stórfyrirtækisins REC (Renewable 
Energy Corporation).

REC hefur ákveðið að finna nýrri sólarkísilverk-
smiðju sinni stað í Quebec í Kanada. Um tíma stóð 
til að verksmiðjan yrði reist hér á landi, í sveitar-
félaginu Ölfusi. Félagið átti einnig í viðræðum við 
Landsvirkjun og Orkuveitu Reykjavíkur um rafor-
kaup.

„Það er ágætt hljóð í okkur, en það er mikið áfall 
að þetta skyldi ekki gerast,“ segir Ólafur Áki Ragn-
arsson, bæjarstjóri í Ölfusi.

Orkuveita Reykjavíkur hafði tryggt raforku í 
fyrsta áfanga verksmiðjunnar. Hins vegar hefur 
verið óvissa um framhaldið, meðal annars vegna 
mismunandi skoðana meirihlutans í borgarstjórn 

Reykjavíkur hverju sinni á því hvort reisa skuli 
Bitruvirkjun. Þetta telur Ólafur Áki að kunni að 
hafa haft áhrif á ákvörðun Norðmanna, ásamt því 
að Skipulagsstofnun hafi kveðið uppúr um að verk-
smiðjan skyldi í umhverfismat. Hann hafði þó ekki 
heyrt formlega í Norðmönnum um málið þegar 
Markaðurinn ræddi við  hann.

Landsvirkjun hafði einnig rætt við REC um orku. 
„Þetta er bagalegt fyrir okkur en undirstrikar um 
leið hvað hátækniiðnaðurinn er eftirsóttur,“ segir 
Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi fyrirtæk-
isins.

Fjallað er um málið í fjölmörgum kanadískum 
og alþjóðlegum miðlum. Fjárfesting REC í Kanada 
nemur sem svarar ríflega eitt hundrað milljörðum 
íslenskra króna. Stefnt er að því að verksmiðjan 
hefji framleiðslu í Quebec árið 2012, en hún kaupir 
raforku frá vatnsaflsvirkjunum.

REC hafði rætt við sveitarfélagið Ölfus um 120 
hektara lóð undir verksmiðjuna. Hún hefði orðið 
300 manna vinnustaður, þar af hefði þriðjungur 
verið háskólamenntaður. Byggingin tæki þrjú ár og 
um 500 manns fengju vinnu við hana.

Sólarkísilverksmiðja 
farin út af kortinu
Íslendingar missa 100 milljarða fjárfestingu til Kanada. „Mikið 
áfall,“ segir bæjarstjórinn í Ölfusi. Orkuöflun skiptir máli en 
ákvörðunin réðst ekki af reykvískri pólitík segir forstjóri REC. 

Óskar Jónsson 

Framleiðir 
skósóla í Kína 

...við
prentum!

Tíma - og verkskráning
Flotastýring og eftirlit

www.trackwell.com
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Ingimar Karl Helgason
skrifar

„Ég býst við því að framleiðslugeta 
eigi eftir að aukast og það hefur í 
för með sér frekari fjárfestingar á 
Íslandi,“ segir Gerd Maass, forstjóri 
Roche NimbleGen.

NimbleGen hefur starfað hér á landi 
um árabil. Það framleiðir meðal ann-
ars örflögur til líftæknirannsókna og 
sinnir þjónusturannsóknum með ör-
flögutækni. Fyrirtækið var stofnað í 
Bandaríkjunum fyrir tæpum áratug og 
þar eru höfuðstöðvar þess. Svissneski 
lyfjarisinn Roche keypti félagið fyrir 
sem svarar um sautján milljörðum ís-
lenskra króna í fyrra. Um 80 þúsund manns starfa 
hjá Roche víða um heim.

Um 75 manns starfa hjá NimbleGen hér á landi, 
um þriðjungur starfsmanna fyrirtækisins í heild. 

Maass vill ekki slá neinu föstu um hversu marg-
ir verði fengnir til liðs við Nimble Gen hér á næst-
unni. „Við kynnum að auka rannsóknir og þróun í 
tengslum við starfsemina hér á landi,“ segir Maass 
og vísar þar meðal annars til þess að félagið vilji 
gjarnan starfa meira með háskólasamfélaginu hér. 
Hann bætir því við að hann sé bjartsýnn varðandi 
áframhaldandi vöxt fyrirtækisins.

En hefur félagið skilað hagnaði? „Hingað til hefur 
þetta verið fjárfesting, en við gerum ráð fyrir því 
að rekstur NimbleGen fari að skila hagnaði á næstu 
tveimur til þremur árum.“ 

Í heildina nemur fjárfesting Roche í NimbleGen 
hingað til um 24 milljörðum íslenskra króna, miðað 

við núverandi gengi.
Í grunninn gengur rekstur Roche 

vel, þrátt fyrir efnahagsástandið, segir 
Maass. Félagið sé í raun að horfa til 
framtíðar með fjárfestingum í félögum 
eins og NimbleGen. „Tækni af þessu 
tagi á eftir að auka virkni lyfja þegar 
fram í sækir.“ Þá sé markaður fyrir 
framleiðsluvörur NimbleGen mikill og 
vaxandi. Örflögur NimbleGen eru not-
aðar til rannsókna í erfðafræði, læknis-
fræði og lyfjafræði. Vörur fyrirtækis-
ins eru seldar víða um heim.

Maass segir að lítil fyrirtæki eins og 
NimbleGen séu Roche ákaflega mik-
ilvæg. Mörg slík fyrirtæki séu undir 
regnhlíf Roche. „Fólk sem starfar í 

fyrirtækjum af þessu tagi á ef til vill í framtíð-
inni möguleika á að þroska sig frekar í starfi innan 
Roche-samstæðunnar annars staðar í heiminum.“ 

Fyrirtækjum í líftækni hefur ekki öllum geng-
ið vel. DeCode hefur til að mynda farið í gegnum 
margar sveiflur, en Roche fjárfesti í félaginu á 
sínum tíma; raunar er sú fjárfesting alveg ótengd 
fjárfestingunni í Nimble Gen, að því er kunnugir 
fullyrða. Er líftækniiðnaðurinn ef til vill ekki jafn 
arðvænlegur og lagt var upp með? „Sum félög hófu 
starfsemi mjög snemma, jafnvel of snemma. Mark-
aðurinn hefur hins vegar ekki tekið jafnhratt við 
sér. Roche hefur dreift áhættunni og það má segja 
að við stöndum á þremur stoðum í þessu efni, því 
stöndum við vel að vígi. Í viðskiptum af þessu tagi 
þarf að skoða mjög vel þarfir viðskiptavinarins og 
markaðarins og haga rannsóknum og þróun í sam-
ræmi við það.“

NimbleGen eykur 
umsvif hér á landi
Svissneski lyfjarisinn Roche hefur fjárfest sem svarar 24 
milljörðum króna í líftæknifyrirtækinu NimbleGen. 

GERT MAAS, FORSTJÓRI 
ROCHE NIMBLEGEN 
 MARKAÐURINN/ANTON

G E N G I S Þ R Ó U N

Fjárfestingarfélagið Atorka 
Group tapaði rétt rúmum tveim-
ur milljörðum króna á öðrum 
ársfjórðungi samanborið við 
þriggja milljarða króna hagnað 
á sama tíma í fyrra. 

Greiningardeild Glitnis segir 
afkomuna lítillega undir vænt-
ingum. Það litist af lækkun á 
skráðu eignasafni félagsins. At-
orka hafi greitt niður skuldir og 
dregið úr framleiðslukostnaði, 
sem hafi gert fyrirtækinu kleift 
að halda uppi framlegð í erfiðu 
árferði.   - jab

Atorka við 
væntingar

VBS fjárfestingabanki tapaði 
rúmlega 870 milljónum króna 
eftir skatt á fyrri helmingi árs-
ins, samanborið við 1,1 milljarðs 
hagnað á sama tíma í fyrra. Eigið 
fé er um 7,1 milljarður og eigin-
fjárhlutfall 16,9 prósent. Bankinn 
færði varúðarfærslu sem nemur 
765 milljónum vegna mögulegrar 
virðisrýrnunar útlána. 

Jón Þórisson, forstjóri VBS, 
bendir á að afrakstur af grunn-

starfsemi bankans sé góður. 
„Ánægjulegt er að sjá að þekk-
ing og reynsla starfsmanna VBS, 
hefur tryggt tekjustraum bankans 
þrátt fyrir öflugan mótvind, ekki 
síst á fasteignamarkaði. Við gerð 
uppgjörsins var lögð rík áhersla á 
að vanmeta ekki það tjón sem að-
stæðurnar geta valdið bankanum, 
svo sem við mat á virðisrýrnun 
útlána og mat á virði hlutabréfa,“ 
segir hann. - ghh

Afkoma VBS versnar

Níunda bankagjaldþrot ársins 
varð í Bandaríkjunum á föstu-
dag þegar Columbian Bank and 
Trust Company var lokað. Bank-
inn, sem er með höfuðstöðv-
ar í Kansas, er tiltölulega lít-
ill á bandarískan mælikvarða, 
en eignir hans námu rúmlega 

62 milljörðum króna. Bankinn 
hafði tapað miklu á fasteignalán-
um og í vikunni brast flótti í við-
skiptavinahóp hans. 

Samkvæmt Tryggingasjóði 
innstæðueigenda (FDIC) hafa 
stjórnvöld nánar gætur á um 
níutíu bönkum. - msh 

Bankagjaldþrot í Kansas

         Vika Frá ára mót um
Alfesca  -1,5% -3,5%
Atorka  -5,9% -48,1%
Bakkavör -5,8%  -53,9%
Exista  -12,0%  -60,8%
Glitnir  -1,3%  -30,1%
Eimskipafélagið 0,0%  -59,2%
Icelandair  5,9%  -28,5%
Kaupþing  -1,0%  -19,8%
Landsbankinn  -0,8% -32,8%
Marel  -1,6% -15,5%
SPRON  1,4%  -61,1%
Straumur  -1,6%  -37,9%
Teymi  39,6%  -61,4%
Össur  0,0%  -7,6%

*Miðað við lokagengi í Kauphöll í gær.
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„Við erum að gæta varfærni, 
taka niður eignasafnið vegna 
markaðsaðstæðna og búa í hag-
inn fyrir erfiðan vetur,“ segir 
Ragnar Z. Guðjónsson, spari-
sjóðsstjóri Byrs. 

Sparisjóðurinn hagnaðist um 
215,6 milljónir króna á fyrri 
hluta ársins. Þetta er 95 prósenta 
samdráttur á milli ára. Virðisrýr-
un útlána nam tæpum 1,8 millj-
örðum króna samanborið við 155 
milljónir ári fyrr. Ragnar segir 
varúðarframlagið ekki töpuð 
útlán heldur sé það lögð til hliðar 
fyrir erfitt árferði. Nú þegar séu 
merki um að vanskilahlutfallið sé 
að aukast.   

Byr hefur þráfaldlega verið 
orðaður við samruna við önnur 
fjármálafyrirtæki undanfarnar 
vikur og mánuði. Vitað er af áhuga 
margra í eigendahópi sparisjóðs-
ins á samruna við Glitni, en einn-
ig herma heimildir Markaðarins 

að Straumur renni hýru auga til 
sparisjóðsins. Þessu vísar Ragn-
ar á bug. „Við höfum ekki átt 
í neinum samrunaviðræðum við 
einn eða neinn, hvorki óformleg-
um né formlegum.“  - jab/bih

Siðanefnd norska blaðamannafé-
lagsins hefur komist að þeirri 
niðurstöðu að norska viðskipta-
blaðið Dagens Næringsliv hafi 
brotið gegn siðareglum með frétt 
sinni um Kaupþing 10. maí síðast-
liðinn undir fyrirsögninni „Kúnn-
arnir flýja“.

Siðanefndin segir að fyrirsögn 
fréttarinnar hafi ekkert átt skylt 
við efni fréttar sem hún vísaði til 
inni í blaðinu. Kaupþing taldi um-
fjöllun blaðsins skaðlega bankan-
um, auk þess sem hún hefði verið 
byggð á ósönnum blaðafréttum 
og tölum sem Dagens Næringsliv 
hefði verið ljóst að væru úreltar. 

Nefndin tók undir sjónarmið 

bankans í málinu og gagnrýndi 
Dagens Næringsliv fyrir vinnu-
brögð sín við undirbúning og að 
fyrirsögn á forsíðu hefði verið 
röng. Nefndin ákvað einnig að 
Dagens Næringsliv skyldi birta 
niðurstöðuna í heild í blaðinu. 

„Við erum að sjálfsögðu ánægð 
með niðurstöðu nefndarinnar. 
Hún sýnir að siðanefndin sé til-
búin að veita áminningu þeim 
fjölmiðlum sem beinlínis fara 
með rangt mál og vonandi mun 
Dag ens Næringsliv vanda sig 
betur í fréttaskrifum um okkur 
í framtíðinni,“ segir Jónas Sig-
urgeirsson, framkvæmdastjóri 
samskiptasviðs Kaupþings. - bih

Höfðu betur í Noregi

Engar samrunaviðræður

„Það var ákveðið fyrir nokkru 
að óska ekki eftir framlengingu 
á þeim hluta lánsins sem er á 
gjalddaga og nýta frekar sterka 
lausafjárstöðu félagsins til að 
greiða hann upp,“ segir Sigurður 
Nordal, framkvæmdastjóri sam-
skiptasviðs Existu. Skuldir Ex-
istu lækkuðu um einn milljarð 
evra á fyrri hluta árs.

Exista tók á síðasta ári sam-
bankalán upp á 500 milljónir 
evra, jafnvirði 43 milljarða ís-
lenskra króna að þávirði. Miðað 
við gengi evru gagnvart krón-
unni nú er heildarupphæðin 
sautján milljörðum hærri. 

Lánsfjárhæðinni var varið til 

fjármögnunar á eldri lánum. 
Lánið var í tveimur hlutum. 
Stærri hlutinn, upp á 407,5 millj-
ónir evra og með 130 punkta álag 
á Euribor vexti, er til þriggja 
ára en afgangurinn, 92,5 millj-
ónir evra með 62,5 punkta álag, 
var til eins árs og á gjalddaga 
nú um mánaðamótin.  Framleng-
ingarheimild var á þeim hluta 
til allt að þriggja ára með sam-
þykki lánveitenda. 

Sigurður segir markaðinn 
hafa breyst frá í fyrra og að 
þessi tegund af lánsfé sé öllu 
dýrara nú en þá. Hagkvæmara 
sé því að nýta sterka lausafjár-
stöðu og greiða þann hluta láns-

ins sem var á gjalddaga fremur 
en að endurfjármagna hann með 
sama hætti.  - jab

FORSTJÓRI EXISTU Í SÍMANUM Exista 
hefur ákveðið að greiða fremur upp hluta 
sambankaláns á gjalddaga en að fjár-
magna hann.   MARKAÐURINN/GVA

Exista kýs að greiða lánið

„Ríkisútvarpinu var úthýst úr 
Fjársýslunni í fyrra,“ segir Magn-
ús Kr. Ingason, framkvæmda-
stjóri fjármálaþjónustufyrirtæk-
isins Fjárvakurs.

Fjárvakur hefur frá síðustu 
áramótum séð um launavinnslu 
og annað tengt starfsemi RÚV. 
Áður sá Fjársýsla ríkisins um 
launavinnsluna.  

„RÚV varð að sjá um sig sjálft 

eftir hlutafélagavæðinguna og 
fékk eitt ár til aðlögunar,“ segir 
Stefán Kjærnested varafjár-
sýslustjóri. Það sama gildir um 
önnur ríkisfyrirtæki sem að öðru 
leyti eru skylduð til að vera inn-
andyra hjá Fjársýslunni.

Launavinnsla RÚV, sem varð 
opinbert hlutafélag í apríl á síð-
asta ári, var boðin út eftir að 
ákvörðunin lá á borðinu og kepptu 

tvö fyrirtæki um kökuna áður en 
Fjárvakur hafði betur. Fyrirtæk-
ið er eitt dótturfélaga Icelandair 
og sinnir vinnslu fyrir tengd 
félög en hefur fært út kvíarnar 
síðustu mánuði.

Á bilinu 4-500 starfsmenn eru 
á launaskrá RÚV ef allt er talið 
og er það um tólf prósent af um-
fanginu í bókum Fjárvakurs, að 
sögn Magnúsar.   - jab  

Launavinnslu RÚV úthýst úr ríkishúsum

„Við náðum ekki að klára þetta 
áður en menn fóru í sumarfrí,“ 
segir Kristinn Hallgrímsson, for-
maður skilanefndar Eignarhalds-
félagsins Samvinnutrygginga. 
Hann gerir ráð fyrir því að skila-
nefndin komi saman í september.

Um 50 þúsund manns sem 
eiga réttindi í félaginu bíða þess 
að fá upplýst hversu mikil eign 

þeirra verður í fjárfestingarfé-
laginu Gift, sem stofnað var upp 
úr eignarhaldsfélaginu í fyrra. Þó 
er vitað að Samvinnusjóðurinn á 
stærstan hlut, þá SÍS og KEA.

Almennir rétthafar hafa skrifað 
til Eignarhaldsfélagsins og óskað 
upplýsinga um stöðu mála. Sumir 
hafa sent mörg erindi. Enginn 
hefur hins vegar fengið svör. 

Gift á meðal annars hlut í Ice-
landair, Kaupþingi og fleiri félög-
um, skráðum og óskráðum.

Eigið fé Giftar var um 30 millj-
arðar í fyrrasumar, en innan við 
20 um áramót, eftir því sem næst 
verður komist. Síðan hefur verð-
mæti eigna Giftar minnkað til 
muna, samfara almennu verð-
hruni á hlutabréfamarkaði.  - ikh

Engin svör frá Samvinnutryggingum

F U N D A Ð  U M 
H Á E F F U N  B Y R S

■  Stofnfjáreigendur í Byr sparisjóði 
funda í dag um tillögu stjórnar um að 
rekstrarformi sjóðsins verði breytt í 
hlutafélag.

■ Ragnar Z. Guðjónsson, sparisjóðsstjóri 
Byrs, kveðst hafa góða tilfinningu fyrir 
því að ákvörðunin hljóti brautargengi 
enda sé aðgengi hlutafélaga að 
fjármagni betra en sparisjóða.

■ Samkvæmt lögum þurfa að minnsta 
kosti 2/3 stofnfjáreigenda að 
samþykkja þær, að fengnu samþykki 
Fjármálaeftirlitsins.

■ Fundurinn fer fram á Hilton hóteli 
Nordica og hefst kl. 17.
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E
fnahagsvandræði þau 
sem hófust með und-
irmálslánakreppunni 
í Bandaríkjunum fyrir 
tæpu ári hafa nú breiðst 

út um nær allan heim. Sam-
kvæmt nýrri skýrslu Goldman 
Sachs sem birt var á fimmtu-
dag í síðustu viku er helmingur 
heimshagkerfisins í kreppu eða á 
barmi hennar. Hagfræðingar hjá 
UBS spá því nú að vöxtur heims-
hagkerfisins verði 2,9 prósent í 
ár og meta líkur á heimskreppu 
(sem í þessu tilfelli er skilgreind 
sem hagvöxtur innan við 2,5 pró-
sent) rétt um tuttugu prósent. Sú 
spá byggist þó á því að hagvöxt-
ur í Kína verði yfir tíu prósent-
um í ár og því næsta. Það hefur 
því vakið áhyggjur að kínversk 
stjórnvöld skuli hafa endurskoð-
að hagvaxtarspár sínar fyrir árið 
í ár og geri nú ráð fyrir um 9,5 
prósenta vexti.

ENGIN KREPPA VESTANHAFS?
Í ljósi þess að lánsfjárkreppan 
hófst vestanhafs hefur vakið at-
hygli að hagkerfi Bandaríkjanna 
virðist hafa staðist samdráttinn 
einna best. Þó að smávægilegur 
samdráttur hafi orðið á síðasta 
ársfjórðungi 2007 var hagvöxtur 
á öðrum ársfjórðungi í ár 1,9 pró-
sent. Þrátt fyrir að atvinnuleysi 
hafi aukist að undanförnu er það 
ekki nema 5,7 prósent, 0,1 pró-
senti undir meðaltalinu frá 1960 
til 2000. Robert Samuelson hélt 
því reyndar fram í nýlegri grein 
í The Washington Post að það 
eftirtektarverðasta við efnahags-
ástandið í Bandaríkjunum væru 
hversu öflugt það væri. Ef litið 
væri til hefðbundinna mæliein-
inga væri engin kreppa í Banda-
ríkjunum. 

Í fjölmiðlum er því oft fleygt 
að ekki sé hægt að tala um 
kreppu nema hagvöxtur sé nei-
kvæður tvo ársfjórðunga í röð. 
Í Bandaríkjunum eru kreppur 
þó skilgreindar með mun form-
legri hætti. Um það sér sjálf-
stæð rannsóknarstofnun, Nation-
al Bureau of Economic Resarch, 
NBER, sem skilgreinir kreppu 
sem „umtalsverðan samdrátt 
í efnahagsstarfsemi“ og tekur 
ekki aðeins tillit til lengdar sam-
dráttar, heldur annarra þátta, svo 
sem atvinnuleysis, smásölu og 
ráðstöfunartekna. 

Undanfarið hafa spunnist mikl-
ar umræður um hver dómur 
NBER verði, en bent hefur verið 
á að allar kreppur eftirstríðs-
áranna eigi það sameiginlegt 
að að meðaltali sex mánuðum 
eftir að kreppa hefst hafi störf-
um í einkageira fækkað miðað 
við sama tíma árið áður. Þessu 
marki var náð í maí, sem bendir, 
líkt og opinberar hagvaxtartölur, 
til þess að kreppan hafi byrjað á 
þriðja ársfjórðungi 2007.

HAGVAXTARTÖLUR BLEKKJANDI
Þá hafa margir bent á að hag-
vaxtarkippur síðustu þriggja 
mánaða skrifist að mestu á sér-
tækar aðgerðir ríkisstjórnarinn-
ar. Í apríl og maí sendi ríkis-
sjóður út ávísanir til skattgreið-
enda, allt að 150.000 krónur fyrir 
fjögurra manna fjölskyldu. Þar 
sem áhrif þessarar innspýting-
ar hafa nú horfið er búist við að 
einkaneysla muni aftur dragast 
saman á næstu mánuðum. Þeir 
sem ráða í atvinnulífinu virðast 

sömu skoðunar, því þrátt fyrir 
kipp í einkaneyslu réðu verslan-
ir ekki nýja starfsmenn, heldur 
drógu úr fjárfestingum og nýjum 
pöntunum.

Þá hefur verið bent á að opin-
berar tölur ofmeti hagvöxt, því 
notast hafi verið við of lágt verð-
bólguviðmið, 2,5 prósent, meðan 
verðbólga var nærri fjórum pró-
sentum. Ef viðmiðið er of lágt of-
metur það hagvöxt. 

SVARTSÝNI NEYTENDA
Deilan um hvort kreppa sé í raun 
og veru hafin í Bandaríkjunum 
varð að bitbeini stjórnmálanna 
fyrr í sumar þegar dr. Phil 
Gramm, helsti efnahagsmálaráð-
gjafi John McCain, staðhæfði að 
krepputal og barlómur neytenda 
væri til marks um að Bandaríkja-
menn skildu ekki hversu gott 
þeir hefðu það: „Við Bandaríkja-
menn erum orðnir hálfgerð vælu-
kjóaþjóð“ og „kreppan er í raun 
andlegt fyrirbæri“.

Þó að McCain hafi svarið af 
sér Gramm í kjölfar ummæl-
anna voru þau innlegg í umræðu 
sem enn hefur ekki fengist botn 
í: Hvað skýrir að væntingavísi-
tölur skuli mælast í lágmarki á 
sama tíma og atvinnuleysi er til-
tölulega lítið? Hagfræðingar hafa 
lagt fram ólíkar skýringar fyrir 
þessu misræmi, allt frá því að 
fréttir af vandræðum fjármála-
stofnana hafi grafið undan tiltrú 
almennings á fjármálastjórninni 
og undirstöðustofnunum mark-
aðshagkerfisins, til þess að hátt 
bensínverð hafi óeðlilega mikil 
áhrif á sálarlíf þjóðarinnar, enda 
séu bílar mikilvægir fyrir banda-
ríska menningu.

Líklegasta skýringin er þó án 
efa 20,3 prósenta verðfall íbúð-
arhúsnæðis síðan 2006, því verð-
hrun á íbúðarhúsnæði hefur víð-
tækari áhrif á neytendur en til 
dæmis kauphallarhrun. Þegar 
„internetblaðran“ sprakk 2001 
átti ekki nema 21 prósent Banda-
ríkjamanna hlutabréf, meðan 68 
prósent teljast fasteignaeigend-
ur.

Verðfall fasteigna hefur 
haft þeim mun alvarlegri áhrif 
vegna þess að á síðustu árum 
hafa Bandaríkjamenn í stórum 
stíl tekið út verðhækkanirnar í 

formi endurfjármögnunar á eldri 
lánum. Þessi skuldsetning hefur 
knúið einkaneyslu og verið á bak 
við 1 til 3 prósent hagvaxtar á 
ári síðan 2001. Eiginfjárhlutfall í 
íbúðarhúsnæði í Bandaríkjunum 
er nú komið niður í 45 prósent 
og hefur aldrei verið lægra. Á 
sama tíma hefur einkasparnaður 
þornað upp. Á eftirstríðsárunum 
var hann á bilinu 8 til 11 prósent 
en var orðinn neikvæður um 0,6 
prósent 2006. Neytendur eru því 
mjög skuldsettir, og eignir þeirra 
að mestu bundnar í fasteignum 
sem halda áfram að falla í verði. 
Það er því minna borð fyrir báru 
hjá flestum neytendum í þessari 
kreppu en öðrum kreppum eftir 
seinna stríð.

Þetta ástand getur ekki varað 
til lengdar, en meðan heimilin 
eru að vinda ofan af skuldum 
sínum mun það koma niður á 
einkaneyslu. David Rosenberg, 
hagfræðingur hjá Merrill Lynch, 
benti nýverið á að vaxta- og af-
borganabyrði bandarískra heim-
ila væri 14,1 prósent af tekjum, 
en þyrfti að falla niður í um 10,5 
prósent. Þess má geta að vaxta-
byrði heimilanna á Íslandi er nú 
um 10 prósent. 

Rosenberg bendir á að til þess 
að þetta markmið náist þurfi 
skuldir heimilanna að lækka 
um tvö þúsund milljarða doll-
ara, sem muni aðeins takast með 
auknum sparnaði og stórfelldum 
samdrætti í einkaneyslu. Aðrir 
hafa talið að þessu marki verði 
helst náð með stórfelldum nið-
urfellingum á lánum. Nouriel 
Roubini, hagfræðingur við New 
York-háskóla, hefur þannig spáð 
því að bankar í Bandaríkjunum 
muni þurfa að afskrifa minnst 
1,5 billjónir dollara í viðbót við 
þá 500 milljarða sem þegar hafa 
verið afskrifaðir. Slíkar afskrift-
ir munu leiða til fjöldagjaldþrota 
í bankaheiminum.

Hvort svörtustu spár ræt-
ast mun að mestu ráðast af því 
hvernig þróun verður á banda-
rískum fasteignamörkuðum: Því 
fyrr sem fasteignaverð hættir að 
lækka, því líklegri eru neytend-
ur til að vinda ofan af skuldum 
sínum með sparnaði, frekar en 
því að velta þeim aftur á skuldu-
nauta sína.

Hálfur heimurinn er 
í eða á barmi kreppu
Þó að önnur þróuð hagkerfi séu á barmi kreppu er umtalsverður hagvöxt-
ur í Bandaríkjunum. Væntingar bandarískra neytenda hafa engu síður sjald-
an verið minni. Hvað veldur? Magnús Sveinn Helgason leitar svara.

SAMDRÁTTUR Í VERSLUN OG SVARTSÝNIR NEYTENDUR Þó að kippur hafi komið í 
einkaneyslu á öðrum ársfjórðungi búast verslunarmenn við miklum samdrætti í eftirspurn 
á þriðja og fjórða ársfjórðungi. Fjölmargar vel þekktar verslana- og veitingahúsakeðjur á 
borð við Linens & Things, Gap, Starbucks og Ann Taylor hafa þegar lagt upp laupana eða 
stefna á samdrátt. NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

GÍRAFFAR  eru algengir í Austur-Afríku og eru friðaðir þar. 

Mynstrið á feldi gíraffanna er einstaklingsbundið eins og 

fingraför manna og þeir þekkjast á því. Eins og flest önnur 

hryggdýr hafa gíraffar sjö hryggjarliði í hálsi þrátt fyrir að 

langur hálsinn virðist gefa til kynna miklu hærri tölu. 

„Það var í kennaraverkfalli 2006 
að við kennarar í Hvaleyrarskóla 
hittumst til að labba saman, til að 
halda hópinn og í móralinn,“ segir 
Hafdís Sigmarsdóttir kennari, sem 
smitaðist af göngubakteríunni 
þegar hún starfaði sem landvörður 
í Ásbyrgi og Jökulsárgljúfrum.

„Talan sjö var þá oft nefnd í 
tengslum við gönguferðir og við 
ákváðum að byrja eins og margir á 
sjö tindum, en í fyrra gengum við í 
kringum sjö vötn og nú ætlum við í 
sjö skóga,“ segir Hafdís, sem hóf 
dagskrá haustsins með gönguferð 
í Öskjuhlíð og ætlar að enda á 
haustlitaferð um Þingvelli.

„Við byrjum á léttri göngu svo 

allir geti fótað sig og þegar fólk 
kemst á bragðið vill það helst ekki 
missa úr. Við notum sama kerfi á 
fullorðna og börn; hvatningu og 
límmiða að eigin vali í bók þar sem 
kvittað er fyrir hverja ferð,“ segir 
Hafdís, sem ávallt býður upp á 
eitthvað gómsætt og þematengt 
undir tönn á göngunni.

„Síðast voru það villisveppir, 
næst verður það hrútaberjasulta 
og þar næst hvannafræjabrauð. 
Þetta eru óskaplega skemmtilegar 
stundir og gaman að hitta maka og 
börn í góðum hópi göngufólks. 
Ekki spillir fyrir gleðinni að nú 
hafa göngurnar sjö verið settar á 
námskrá Fjölbrautaskólans í 

Garðabæ sem sérstakur útivistar-
áfangi og verður það vonandi byrj-
unin á heilbrigðum lífsstíl æ 
fleiri,“ segir Hafdís, sem á brúð-
kaupsafmæli sínu fer árvisst í 
rómantíska göngu.

„Við systir mín giftumst vinum 
og ár hvert velur eitt okkar göngu 
sem við fjögur förum saman. Við 
köllum þetta lúxusferðir og á tíu 
ára brúðkaupsafmælinu fórum við 
í fimm daga göngu á Englandi, en í 
ár gistum við í skála í Lónsör-
æfum. Þá göngum við að degi til, 
en sláum upp veislu að kvöldi með 
heimalöguðu sælkerafæði og skál-
um fyrir hjónabandinu í kampa-
víni.“ thordis@frettabladid.is

Léttfætt í göngurnar sjö
Undanfarin ár hefur hin heilaga tala verið vinsæl þegar kemur að markmiðum útivistarfólks, ekki síst 
fjallgöngumanna. Nú er sjöan enn viðmiðun þegar land er lagt undir fót, en í mun víðara samhengi. 

Hafdís Sigmarsdóttir 
kennari er hugmynda-
smiður gangnanna sjö, 
sem nú eru komnar á 

námskrá Fjölbrautaskól-
ans í Garðabæ.
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Dagur Jónasson, framkvæmda-
stjóri Bílalands, segir það enga 
spurningu að bílaútsalan hafi slegið 
í gegn í fyrstu vikunni. „Við erum 
búin að selja 250 bíla á einni viku, 
sem er alveg meiriháttar,“ segir 
Dagur og bætir við að í sumar hafi 
bílasala dregist saman um í kring-
um fimmtíu prósent frá því í fyrra 
og því sé þetta merkilegur árangur.

„Þessi verslun er í raun nýr 
möguleiki í bílaviðskiptum á 
Íslandi. Þetta er útsölumarkaður 
með notaða bíla og nýja sem stað-
sett er á stóru bílaplani á Völlunum 
í Hafnar firði,“ segir Dagur, inntur 
eftir nánari útskýringu á eðli útsöl-
unnar.

„Við þurftum að finna nýjar leið-
ir til að selja bílana sem við eigum. 
Hér erum við að bjóða góð kjör í 
takt við tíðarandann. Ef lítil hreyf-
ing er í bílasölu verður að finna 
leiðir til að losna við bílana,“ útskýr-
ir Dagur og heldur áfram: „Og að 
bjóða gott verð er 
greinilega það 
sem gengur í 
landann.“

Að sögn Dags 
hafði hug-
myndin að bíl-
útsölunni lengi 
blundað í 
mönnum hjá 
Bílalandi. „Það 
er búið að selj-
ast alveg gríðar-

lega mikið af bílum undanfarin ár á 
Íslandi og mikið hefur safnast upp. 

Við erum alltaf að leita nýrra 
leiða til þess að selja bíla og 

þessi hugmynd kvikn-
aði. Hún er dálítið í 

takt við tíðarandann 
eins og hann er 

búinn að vera, 
með sam-
drætti í 
þjóðfélag-
inu og 
minni sölu 
á bílum.“

„Eftir-

spurn eftir bílum er þó alltaf til 
staðar en fólk hefur hins vegar 
greinilega verið að halda að sér 
höndunum í sumar og bíða eftir 
einhverjum svona tilboðum,“ upp-
lýsir Dagur en bætir við að einnig 
hafi lánamarkaður verið öðruvísi í 
sumar og erfiðara hafi verið að 
nálgast lán til bílakaupa en síðast-
liðin ár. „Það hefur líka haft áhrif á 
markaðinn.“

Og hversu lengi verður bíla-
útsalan opin á Völlunum? „Við 
ætlum að vera hérna út september 
og í hverri viku verðum við með 
ýmsar nýungar.“ martaf@frettabladid.is

Bílarnir rjúka alveg út
Undanfarið hafa dunið á Íslendingum auglýsingar um bílaútsölu í Hafnarfirði. Í þeim er fullyrt að nú sé í 
fyrsta sinn reistur bílamarkaður á Íslandi. En selst mikið af bílum eftir krepputal síðustu mánuða?

BÍLAFRAMLEIÐANDINN MAZDA  var valinn 

besti bílaframleiðandi ársins af breska neytendablað-

inu Which? sem veitir viðurkenningar til þeirra sem 

þykja hafa staðið sig best í viðskiptum við neytendur.

Dagur Jónasson segir að mikil sala hafi verið á bílamarkaðnum á fyrstu viku hans.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Bremsuhlutir
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og pickupa

Vagnhöfða 7
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vinnuvélar Á traktor kringum landið
Hinn hollenski Rik Albrecht keyrði um 

Ísland á dráttarvél í sumarfríinu. BLS. 2
MIÐVIKUDAGUR 27. ÁGÚST 2008
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Bílafyrirtækið Volvo er farið af stað með 
kynningarherferð á nýrri HybriPower-vél í 
hjólaskóflu tegundina L220F.

Fyrirtækið hafði það að markmiði við hönnun-
ina að sameina skilvirkni og 
tvinnvélatækni. Dísilvél Volvo, 
D12D, sem hingað til hefur 
verið notuð í L220F 
vinnuvélar, hefur 
verið styrkt með raf-
hreyfli. Við þessa 
breytingu eykst 
kraftur hjólaskófl-
unnar þegar vélinni 

er startað eða þegar hún er í átaki. Vegna þessa 
eyðir dísílvélin allt að tíu prósentum minna þar 
sem vélin vinnur á lægri snúningi. Að sama skapi 
fær rafhreyfillinn orku frá rafhlöðum sem hlað-

ast í venjulegum akstri. Ólafur Árnason, sölu- 
og tæknilegur ráðgjafi hjá Brimborg, segir 
vélina ekki komna á almennan markað en 

að markaðssetning sé farin af stað 
hjá Volvo. Að sögn hans eru þessar 

vélar dýrar en það 
sem vegur upp á 
móti er hversu 
sparneytnar þær 
eru.  - kka

Rik er hæstánægður með þetta ævintýri sitt og mælir með þessum ferðamáta um landið. MYND/RIK ALBRECHT

Hollendingurinn Rik Albrecht 

kom til landsins fyrr í ágúst-

mánuði og ferðaðist um landið 

á CASE IH JXU 1100 dráttarvél.

Rik, sem vinnur sem fjárfestir í 
borginni Utrecht í Hollandi, hefur 
lengi átt sér þann draum að ferð-
ast um Ísland á traktor. Hann lét 
drauminn rætast fyrr í þessum 
mánuði. Það var Vélaver sem leigði 
honum traktorinn og tók ferðin tíu 
daga.

„Það er alger strákadraumur að 
ferðast um á traktor. Ísland hefur 
lengi verið á listanum yfir þau lönd 
sem mig langaði að heimsækja. 
Mér finnst landið áhugavert og svo 
er það þægilega stutt frá Hollandi. 
Ég kom til Íslands fyrst árið 2006 

og ferðaðist þá í bíl um Vestfirði og 
Norðurland. Að þessu sinni keyrði 
ég til Þingvalla, norður á Kjöl, um 
Skagafjörðinn og á leiðinni til-
baka til Reykjavíkur fór ég yfir 
Sprengisand,“ segir Rik, en þetta 
var í fyrsta sinn sem hann keyrði 
dráttarvél.

Rik er hæstánægður með þetta 
ævintýri sitt en segir það hafa 
bæði verið dýrt og heldur óþægi-
legt. „Fjöðrunin í traktorum er nán-
ast engin og því fann ég fyrir öllum 
steinum og holum á leiðinni. Til að 
mýkja keyrsluna minnkaði ég að-
eins loftið í dekkjunum. Traktorar 
eyða líka mun meira en fólks bílar, 
en ég komst um tvo og hálfan kíló-
metra á hverjum lítra,“ útskýrir 
Rik, en alls keyrði hann um tólf-
hundruð kílómetra.

Hann er samt á því að traktor 
sé tilvalinn ferðamáti um landið, 
því hann komst allra sinna leiða á 
honum. Að sögn hans er Ísland full-
komið fyrir för af þessu tagi því 
hér eru malarvegir margir og ár til 
yfirferðar, en allt þetta gerir ferð-
ina meira spennandi.

Rik segir hann hafa fengið tölu-
verða athygli á þessu ferðalagi 
sínu. „Um leið og fólk vissi að það 
var ferðamaður á traktornum vildi 
það taka myndir af mér og heilsa,“ 
segir hann.

Rik er viss um að hann komi 
aftur til Íslands og gæti þá vel 
hugsað sér að ferðast um á mótor-
hjóli. Þeir sem vilja skoða frekari 
myndir frá traktorsævintýrinu er 
bent á heimasíðu kappans www.al-
brechtonline.nl/tractor/. - kka

Ferðast um Ísland á traktor

Sparneytin HybriPower-vél

2

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

SUMARHÚS OG FERÐALÖG

Alvöru kælibox 12v / 24v/ 230v

Mjög sparneytin.

Zero  gaskæliskápur

Áriðill
12v í 230v 110w

Olíu ofn

Sólarrafhlöður og fylgihlutir. 10-80w

Gasofn

Coolmatic 12v
ísskápar m/ kælipressu

Gas vatnshitarar
5 - 14 l/mín

Kælibox
gas/12v/230v

Gas eldavélar
og helluborð

Sólarrafhlöður fyrir 
húsbíla og fellihýsi.
Þunnar 75 - 130w
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Lárus Brandsson segir Rótor hanna smurkerfi, setja þau í vélar og viðhalda þeim.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Hjá fjölskyldufyrirtækinu 

Rótor í Hafnarfirði eru hönnuð 

sjálfvirk smurkerfi fyrir vinnu-

vélar.

„Við erum mikið í sérlausnum 
og einnig í kerfum sem ekki er 
hægt að fá ísett af verksmiðjum,“ 
segir Lárus Brandsson, fram-
kvæmdastjóri Rótors. „Við setj-
um til dæmis smurkerfi í hefla 
fyrir Vegagerðina og flókin kerfi í 
traktorsgröfur. Við erum nokkurs 
konar Sævar Karl smurkerfanna,“ 
útskýrir Lárus brosandi.

„Upphaflega vorum við í al-
mennari ísetningu, bæði fyrir 
bíla og tæki. Nú hefur starfsemin 
þó færst yfir í sérsmíði því við 
erum aðallega að setja smurkerfi 
í tæki sem eru sérhönnuð fyrir ís-
lenskar aðstæður. Þau eru oft á 
tíðum framleidd í svo fáum eintök-
um að það hefur ekki þótt borga 
sig að hanna smurkerfi fyrir þau 
tæki. Það hefur því lent á okkur að 
hanna kerfin, setja þau upp og við-
halda.“

Lárus segist hafa byrjað að 
hanna smurkerfin því þau hafi 
farið að koma biluð inn á verk-

stæði. „Þau voru að koma biluð inn 
í tækjum sem voru keypt notuð frá 
Evrópu. Evrópubúinn var auðvitað 
tugum ára á undan okkur í því að 
tileinka sér þessa tækni. Við fórum 
að leita að varahlutum í smur-
kerfin í staðinn fyrir að rífa þau úr 
en margir fjarlægðu þau bara úr 
vélunum og notuðu smurkoppa í 
staðinn eins og gert hafði verið frá 
alda öðli,“ segir Lárus og bætir við 
að Rótor sé elsta starfandi smur-
kerfafyrirtæki á Íslandi.

Að sögn Lárusar hefur í gegnum 
þau tuttugu ár sem fyrirtæk-
ið hefur verið starfandi skapast 
ákveðin sérþekking á smurkerfum 
og hönnun þeirra. „Þetta er afskap-
lega lítill markaður hérna heima. 
Svona sérþekking þrífst í litlu 
fyrir tæki eins og okkar en þetta 
þykir ekki mikill og merkilegur 
markaður fyrir stærri fyrirtæki.“

Aðspurður segir Lárus hönn-
un smurkerfanna ansi sérstaka 
því mismunandi smurkerfi eru í 
hverju tæki. „Í tækjum í dag er 
fjöldinn allur af smurstöðum sem 
þarf að smyrja og fyrir hvern ein-
asta smurstað sem bætist við þarf 
að breyta öllu kerfinu innbyrðis.“

- mmf

Íslensk hönnun 
vélasmurkerfa

● VINNUVÉLAR Í UPPLÝSINGAHEIMUM  Hægt er að fletta 
upp vinnuvélum í vinnuvélaskrá í Upplýsingaheimum Skýrr á www.uh.is/
vinnuvelar. Þar má finna ítarlegar upplýsingar um viðkomandi vél og er 
hægt að fletta upp eftir fastanúmeri vélar. Í vinnuvélaskrá eru meðal ann-

ars  upplýsingar um lyftur, krana, skurðgröfur og jarðýtur. Gögnin eru í 
eigu Vinnueftirlitsins og eru allar upplýsingar sem veittar eru unnar sam-
kvæmt starfsreglum þeirra og í samræmi við lög og reglur um persónu-
vernd. Gögnin eru uppfærð daglega en til að nýta sér þjónustuna þarf 
viðkomandi að vera skráður inn í kerfið. Áskrift að Upplýsingaheimum 

tryggir öruggt aðgengi að gríðarlegu magni upplýsinga frá mörgum 
ólíkum aðilum og má þar nefna Þjóðskrá, RSK og Umferðarstofu.
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Borgþór Helgason hjá vinnuþjarkinum Tafe, sem evrópskir bændur kaupa nú í 

massavís til að upplifa hönnun og eiginleika sem staðist hafa tímans tönn í hálfa öld.

MYND/SIGURJÓN HELGASON

Gamaldags sveitarómantík 

svífur yfir indverska Tafe-

traktornum sem býr yfir því 

eftirsóknaverðasta í hjörtum 

bænda: styrk, sparneytni og 

óbreyttu útliti frá 1957.

„Ég pantaði Tafe-dráttarvél til 
reynslu og prufukeyrslu, og seldi 
hana á Landbúnaðarsýningunni 
á Hellu um nýliðna helgi,“ segir 
Borgþór Helgason, eigandi BH 
tækni á Hellu, sem bæði hefur 
umboð fyrir hinar nýtískulegu og 
níðsterku Tym-dráttar vélar sem 
og hinn sjarmerandi og gamaldags 
Tafe, sem hefur haldið hönnun 
sinni, útliti og eiginleikum síðan 
hún kom fyrst á markað snemma 
á sjöunda áratugnum.

„Tafe eru magnaðar vélar, úr 
alvöru stáli og gæðin eru hundrað 
prósent. Útlit þeirra hefur hald-
ist óbreytt frá því það kom fyrst 
fyrir sjónir heimsbyggðarinnar 
árið 1957. Þær líta út eins og 35X-
dráttarvélin frá Ferguson, en ind-
verskir vélaframleiðendur hófu 
framleiðslu á þeim á sjöunda ára-
tugnum,“ segir Borgþór um Tafe, 
sem þar til nýlega var eingöngu 
seld á Indlands- og Afríkumark-
aði, en hefur undanfarin ár slegið 
rækilega í gegn í Evrópu.

„Það er enn mikill áhugi fyrir 
þessum vélum og þær hafa selst 
í miklu magni víða í Evrópu, ekki 

síst á Bretlandseyjum. Þær eru 
vinsælar vegna sannra gæða; þær 
eru sterkar, þola vel íslenska veðr-
áttu, eru mjög eyðslugrannar og 
lausar við tölvustýringu í vélabún-
aði. Það er virkilega eftirsóknar-
vert því ef eitthvað bilar í tölvu-
stýrðum vinnuvélum eru fáir sem 
kunna að gera við hér heima og 
óheyrilega dýrt að fá sérfræðinga 
að utan til viðgerða. Menn sakna 
því þeirra tíma þegar þeir gátu 
gert við sínar dráttarvélar sjálf-
ir á hlaðinu heima, enda miklum 
mun ódýrara,“ segir Borgþór.

„Þegar Tafe kom fyrst á mark-
að upp úr 1960 var sagt að bændur 
þyrftu ekki stærri dráttarvélar til 
bústarfans. Tafe er talsvert minni 
en stærri dráttarvélar sem nú eru 
framleiddar, en túnin hafa ekkert 
stækkað í sveitum og góður mark-
aður er fyrir dráttarvélar af þess-
ari stærð,“ segir Borgþór, sem 
flytur inn Tafe-dráttarvélar eftir 
þörfum og óskum viðskiptavina, 
ásamt því að vera þjónustuaðili 
og reka þjónustubíl fyrir Tafe- og 
Tym-dráttarvélar, sem einnig eru 
án tölvustýringar í vélabúnaði.

„Eins og efnahagsumhverfið er 
á Íslandi nú gengur engan veginn 
upp að panta vélar til að geyma á 
lager og að eyða stórfé í söluher-
ferð er eins og að auglýsa sólar-
vörn í rigningu. Menn halda að sér 
höndum og notast við það sem þeir 
eiga í dag.“ - þlg

Indverskur 
vinnuþjarkur
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Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

NISSAN PATROL 
ELEGANCE

Nýskráður 11.2001. Upptekin vél frá 
IH í 105þ.km , ekinn núna 123þ.km 
- ABS hemlar - Álfelgur - Dráttarbeisli 
- Fjarstýrðar samlæsingar - cd - 
Glertopplúga - Hiti í sætum - Hraðastillir 
-Intercooler - Kastaragrind - Kastarar - 
Leðuráklæði - Litað gler - Rafdrifið sæti 
- Rafdrifnar rúður - Rafdrifnir speglar - 
Varadekkshlíf - Veltistýri - Þjónustubók. 
Fallegur jeppi ! Ný 35“ dekk. Verð 
aðeins 2.490 þ.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

AUDI A4 2,0T QUATTRO, árg. 2007, 
ek.17þús.km, Sjálfsk, Leður, Topplúga, 
Rafmagn, einn með öllu!!! Ásett Verð 
4590 þús.kr fæst á yfirtöku!!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.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.

38“ Toyota Tacoma TRD 2006 ekinn 
46 þ. Ný dekk, milligír, 9,5“ Cruiser 
afturdrif, læstur framan/aftan, loftpúða-
fjöðrun, aukatankur. Flottur bíll með 
öllu. Upplýsingar í 6964403

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.

Vantar allar gerðir bif-
reiða á skrá, Mikil sala

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað. 
Föst þóknun upp að tveimur milljón-
um aðeins 34.900 fyrirþitt ökutæki. 
Kynntu þér málið á Netbilar.is Gerðu 
verðsamanburð. Bílasalan Netbílar.is, 
Hlíðasmára 2, S. 588 5300

Opel Astra OPC 2007
ek.26þkm, 241hö, 6 gírar, túrbína, 
18“ low profile, leður, eyðir um 
11L/100km, Verð: Yfirtaka + 800Þ, 
Afb.39þús. Er í sal Bíll.is s.577-

Til sölu Hummer H2 nýskr 2008 ek. 
15þ, leður 7 manna, cromepakki, Verð 
aðeins 8.400 þús, uppl. í s. 892 5005

Tilboð!
Til sölu Mazda 3 árg ‘06. Ek. 55 þús. 
Bsk.Vetrar/sumard., álfelgur. Ásett 
verð 1.990.000.Færst með yfirtöku á 
ávílandi láni 1.521.000 (afborgun nú 
ca. 34.000 á mánuði SP-fjármögnun). 
Uppl. Í síma: 822 0102.

Lexus IS-200 Sport-2003 Toppeintak! 
ek,52þús. leður/esc,toppl,ssk.V:2.1M. 
S:858-4206

Til sölu toyota crown super salon árg 
1985 ek 242000 6cyl sjálsk sk 09 í topp 
standi með öllu s 8981221

Til sölu Hyundai Getz. Árg. ‘04 ssk. 
1600 ek. 42 þús. ásett v. 1250 þ. fæst á 
890 þ. Uppl. í s. 898 8835.

Til sölu VW Polo ‘02 1,4. 5gíra. 
Ek.102þús. Nýleg tímareim. Verð 
490þús. Uppl. í s. 898 8835

Fæst á 490.000!!!
Til sölu Jeep Grand Cherokee árg 1999. 
V8 einn með öllu ek. 97þ. míl. þarfn-
ast smá lagf. fæst á 490.000. uppl. 
844-0542

VOLVO XC90 2,5 T 4WD
árg. 2006, ek. 56 þ. mílur. Ssk, topp-
lúga, 7 sæta, leðurinnrétting, fjarlægð-
arskynjarar, DVD skjáir í höfuðpúðum 
ásamt heyrnartólum, rafdr. sæti m/
minni, hiti í sætum, viðarinnrétting 
ásamt viðarstýri. Verð kr. 3.950.000.- 
Viðmiðunarverð kr. 5.300.000.- 
Væntanlegur til landsins eftir ca. 5-7 
vikur. Sjá nánar á: www.interport.is

Til Sölu Toyota Tacoma árg. 2007 Ekinn 
7 þ. mílur 35“ breyttur, ssk. Ásett verð 
4,5 mil., ýmis skipti koma til greina. 
Nánari upplýsingar í síma 893 8083.

 0-250 þús.

Nissan Terrano 35“ árg 2000. Sjálfsk. 
ekinn 145 þkm. Verð 990 þkr. Skipti 
möguleg á dýrari. S: 8250412

 250-499 þús.

Toyota Corolla Wagon ‘98 ek. 120 þús, 
sk. ‘09. Verð 280 Vetrar-og sumardekk. 
S. 698 2394

 500-999 þús.

Toyota Corolla Verso árg.2002 ek.130.
Þ Verð:850 Þ skoða öll tilboð og skipti 
Sími 6609795

 1-2 milljónir

Overland 55 6,5L GM turbo diesel 
læsingar sjálfskiptur 39,5 tommu dekk. 
Uppl. í s. 8212723

Chrysler Town & Country Limited 02 
með öllu. Verð 1.9m. Skoða öll skipti á 
ódýrari. 8950057

 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.

 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.

Til sölu Isuzu Trooper TDI, árg 2000, 
7manna, sjálfskiptur, ekin 160þ, ný 
dekk, bremsur, ofl, gott eintak, áhv 
900þ, verð 1150þ uppl í s 892 1116

Til sölu Lincoln Navigator Ultimatum, 
árg 2005, ekin 54þkm, einn með öllu, 
verð 5.600þ uppl í s 892 1116.

Til sölu Range Rover Vouge, árg 2003, 
ekinn 102þ, einn með öllu, mjög vel 
með farinn, verð 5.4 millj, uppl í s 
892 1116.

Til sölu Izuzu Trooper árg.99 ek.20-
4.000km.Læstur framan/afstan.
Talstöð.Framdrif bilað. Tilboð óskast. 
S:8206583

Volvo Fm 12 380 árg.2000 19 tm 
Palfinger krani krókheysi,Krabbi árg.06 
og pallar efnispallur og flatpallur með 
sliskjum árg.06. Radió fjarstýring 6 liða. 
Fæst á 8 mills eða gegn yfirtöku á láni. 
Möguleiki á að láta ehf fylgja með ef 
áhugi er á því. Upplýsingar í síma 892-
8500 eða 892-6202

 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 M-Benz, Joncer 69 farþ, 
Öryggisbelti, DVD, Sjónvarp og fl. Verð 
10.5 millj. Uppl í s. 660 1303 & 660 
1305 og á www.ruta.is

 Vörubílar

Er að rífa Man árg. ‘05, 530, ssk., drátt-
arbíl. Mikið af góðum hlutum. Uppl. í 
s. 898 8835.

 Húsbílar

Til sölu Fiat, árg. ‘92, ek. 81 þ.km., dies-
el. Uppl. í s. 891 9937.

 Mótorhjól

Eigum til vélhjólafatnað 
í öllum stærðum á karla 

og konur á frábæru 
verði.

Goretex, leður, hanska og 
stígvél. Vandaður, vatnsheldur 

og hlýr. Langbesta verðið á 
landinu.

Opið á kvöldin og helgar. Ský 
Trading Reykjanesbæ. S. 892 

1116 & 892 5005.

Til sölu Honda Valkyrie Rune árg 2005, 
6cyl 1832cc, ekið 2400km, einstakt 
hjól aðeins 1200 hjól framleidd, uppl 
í s: 892 1116.

Til sölu
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Vorum að fá nýja sendingu af 250cc 
hippum. Litir : blár, vínrauður og svartur. 
5 gíra, þjófavörn, fjarstart, rollbar, töskur 
og með framgleri. Verð 380 þús.

X Motors Pit Bike 125 cc, 149 þús, 2 
litir. X Motors Dirt Bike 250 cc, 249 
þús. 2 litir.

Vorum að fá krosshjálma í þremur 
litum og vespu/mótorhjólahjálma í 
þremur litum. Einnig barna krosshjálm-
ar. Verð 12.900 kr.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Til sölu Honda CBR 1000, nýtt óekið 
hjól, verð aðeins 1090þ, uppl í s 892 
5005.

 Kerrur

Til sölu bílakerra árg 2004, burðargeta 
3500kg , lítið notuð, verð 680þ uppl í 
s: 892 1116.

 Fellihýsi

HAUSTTILBOÐ: Coleman Santa Fe 2002 
til sölu. Aðeins 440þ stgr. 8950057

Palomino Colt 1998, Vel með farið.2 
gaskútar og kassi. Verð 520 þús., tilboð 
420 þús.Uppl.699 2522

 Bátar

17 ft Færeyingur til sölu. Báturinn er 
smíðaður í Færeyjum úr furu og eik. 
Með bátnum fylgir 8 hö Mercury utan- 
borðsmótor í góðu lagi og flutnings- og 
geymsluvagn. Báturinn er staðsettur 
á Borgarfirði eystri. Upplýsingar í síma 
895 4713

Til sölu 9 metra .NB Marine árg,2008. 
Uppl, 8936109 www.batavik.is

 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

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar 
í VW og Skoda. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 
1610 & 892 7852.

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.

 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.

 Garðyrkja

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

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

HELLUBORG DÓRA
Heildarlausn fyrir lóð og garð 
Látið fagmenn vinna verkið!
Upplýsingar í síma 616 9714 

Halldór Ólafsson 

www.helluborg.is

 Fjármál

Viðskiptaáætlanir (business plans), 
fjármálaráðgjöf, rekstrarráðgjöf, áætl-
anagerð, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.
is s: 771 45 45

 Málarar

Getum bætt við okkur verkefnum 
bæði úti og inni. Tilboð eða tímavinna. 
Málningarþjónusta Marteins. Uppl. í s. 
824 0659.

 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 búslóð-
ir 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. Besta verðið !! Stórir bílar s. 
899 7188 & 692 7078. Millibílar s. 
659 1047.

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, 

málningu, parketlögn, glerísetn-
ingum og fleira. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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.

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

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

WWW.VORTEX.IS

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

Gagnaendurheimt. Tölvuviðgerðir íhlut-
ir Cisco og Microsoft vottun. S. 821 
6839, Stefán.

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 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

Símaspáin.
Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástar-
málin, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. 
Yrsa. 908 6414 (199 mín.) 553 5395 
(173 mín.Visa/MC). Símat. 10-24. 
Hringdu núna!

Spámiðill les í spil g bolla tek,fyrirbænir 
tek fólk heim Andrea sími: 8491357

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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.

 Viðgerðir

Heimilistækjviðgerðir. 
Þvottavélar o. fl.

Tek að mér að gera við þvottavélar, 
heimilistæki ofl. Uppl. í s. 660 0139 Ath. 
Geymið auglýsinguna.

 Önnur þjónusta

Öll almenn ál og stálsmíði. Alhliða ál 
og stálviðgerðir á t.d. flutningabílum, 
flatvögnum, kerrum o.s.frv. Álheimar 
ehf S. 565 0770 Vesturhrauni 3, 210 
Garðabæ.

Sandblástursfilmur í glugga!! Gott verð 
og þjónusta. Hönnum fyrir þig munstur 
og setjum upp. merking@leturprent.is

 Til sölu

stubbahus.is
Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 
stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 
555 6200. stubbahus.is

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

Eftirlitsmyndaélar, mikið úrval kerfa. 
Leiga eða sala. videocom.is s. 588 
8850.

Gluggar í 100fm einbýlishús. Járnaðir, 
glerjaðir, ábornir með áfellum innan 
og utan sem og vatnsbrettum. 6millj. 
Með í kaupunum fylgir einbýlishúsið 
óuppsett. Uppl. í s. 861 3922.

 Til bygginga

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

 Hljóðfæri

Rokkband óskar eftir trommara. Kyn og 
aldur skiptir ekki máli, bara hæfileikar. 
Bragi s. 661 6016 Smári (tarfur@gmail.
com)

Til sölu
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Það er í lagi að segja það. Ís-
lenskur efnahagur er í lægð eftir 
langa uppsveiflu og mikinn vöxt 
og velgengni. 

Þessi niðursveifla er dýpri og 
lengri en við höfum séð á síð-
ustu árum. En einnig má segja 
að upp sé kominn annar flöt-
ur á niðursveiflunni. Ekki að-
eins verða fyrir tækin fyrir sam-
drætti í rekstrarreikningi sínum 
heldur er ekki minni pressa frá 
hinni hliðinni, það er efnahags-
reikningnum. 

FLÓKIN STAÐA OG 
LÍTIÐ UMBURÐARLYNDI
Skýringin er sú að allmörg fyrir-
tæki hafa verið skuldsett verulega 
á síðasta vaxtarskeiði til að fjár-
magna vöxt og útrás. Slíkt fjár-
magn er dýrt og gerir miskunnar-
lausa kröfu um stöðuga arðsemi. 

Í þeim tilfellum að fyrirtæk-
in hafa ekki verið skuldsett eru 
oftar en ekki nýir eigendur að 
baki fyrirtækjunum sem sjálfir 
eru skuldsettir fyrir eignarhlut 
sínum í félögunum. Þessi skuld-
setning byggði á áætlunum sem 
nú er ljóst að munu ekki ganga 
eftir jafn hratt og excel-líkönin 
sögðu til um. Þetta leiðir til þess 
að margir stjórnendur upplifa 
flóknari stöðu og mun minna um-
burðarlyndi en áður.

Í grunninn er auðvelt að bregð-
ast við kreppunni. Við þurfum 
annað hvort að lækka kostnað 
eða auka tekjur. Í algleymi er 
þessa dagana að minnka kostn-
að, til dæmis með uppsögnum. 
Hins vegar er tekjuhliðin stund-

um vanrækt og leiðir það til þess 
að fyrirtækin horfa of mikið inn 
á við í stað þess að huga betur 
að viðskiptavinunum og hvernig 
við getum aukið tekjur á kreppu-
tímum. Tekjuaukningu má skipta 
í tvennt; annars vegar að auka 
tekjumyndun frá núverandi við-
skiptavinum en hins vegar að ná 
til nýrra viðskiptavina. 

HUGAÐ AÐ VESKISHLUTDEILD
Að auka tekjur af núverandi við-
skiptavinum kann að hljóma sem 
fáránleg hugmynd í niðursveiflu. 
En er það nú svo? Í miklu vaxtar-
skeiði eins og verið hefur und-
anfarin ár verða innkaup við-
skiptavina oft frjálslegri. Ekki 
er óalgengt að fyrirtækin kaupi 
ákveðnar vörur eða þjónustu frá 
þínu fyrirtæki en einnig sambæri-
lega vöru eða þjónustu frá öðrum 
aðilum. Það kann að hljóma sem 
órökrétt en vaxtarskeið geta haft 
þetta í för með sér. Persónu-
leg tengsl nýrra starfsmanna við 
þjónustuaðila sem þeir þekkja 
frá fyrra starfi gætu spilað inn 
í eða þá að þjónusta okkar var 
kannski ekki nægilega góð sam-
hliða þeirri miklu útrás eða þeim 
umsvifamiklu verkefnum sem 
við vorum í á meðan þenslan var 
sem mest. 

Mikilvægt er því fyrir stjórn-
endur í sölu- og markaðsmálum 
að huga vel að því hversu stóran 
hluta af heildarviðskiptum við-
skiptavinirnir okkar hafa látið 
okkur í té. Erum við með allt sem 
viðskiptavinurinn er að kaupa 
inn af þeim vörum eða þjón-
ustu sem við bjóðum (e. share 
of wallet)? Ef svo er ekki getum 

við óskað eftir fundi og farið í 
gegnum þessi tækifæri. Hags-
munir allra viðskiptasambanda, 
sér í lagi á þessum tímum, er 
að lækka heildar kostnað við inn-
kaup aðfanga. Hverjir eru sér-
tækir hagsmunir þessa viðskipta-
vinar? Getum við lagað þjónustu 
okkar að þeim sértæku hagsmun-
um? Slík aðlögun er mun ekki 
aðeins styrkja tengslin í niður-
sveiflunni heldur sýnir reynslan 
að slík efling viðskiptasambands 
getur, ef vel er að staðið, náð 
inn í næstu uppsveiflu og lengur. 
Þarna eru tvímælalaust tækifæri 
sem ber að nýta. 

FLEIRA FÆRT EN UPPSAGNIR
Önnur leið til söluaukningar á 
krepputímum er að byrja á því 
að greina samkeppnina. Hvernig 
standa keppinautarnir að vígi? 
Eru þeir í vandræðum? Er sam-
setning efnahagsreiknings þeirra 
þannig að svona tímar gera þeim 
erfiðara fyrir en ykkur? Hverjir 
eru þeirra viðskiptavinir? Er 
hagstæðara fyrir okkur en sam-
keppnina að þjóna ákveðnum teg-
undum viðskiptavina? Getum 
við farið í „kirsuberjatínslu“ (e. 
cherry picking) úr þeirra við-
skiptavinagrunni, það er freistað 
þess að ná arðbærustu viðskipta-
vinunum yfir til okkar? 

Af ofangreindu má vera ljóst að 
fleiri aðgerðir eru færar á kreppu-
tímum en uppsagnir á starfsfólki. 
Kannið því vel þau tækifæri sem 
leynast í markvissri tekjuaukn-
ingu á krepputímum. Það sem 
mun greina þá sem munu ná ár-
angri frá hinum er best lýst með 
tilvitnun í sölu gúrúinn Zig Ziglar 
sem sagði eitt sinn: „Það er ekki 
það sem kemur fyrir þig sem 
ákveður hversu langt þú nærð, 
heldur hvernig þú bregst við því 
sem upp kemur.“ 

Byggt á ýmsum greinum og 
sögulegri reynslu annarra þjóða 
sem ekki hafa búið við jafn-
langvarandi vöxt og við Íslend-
ingar.

Tekjuaukning á krepputímum

Hólmar 
Svansson

stjórnunar ráðgjafi 
hjá Capacent.

O R Ð  Í  B E L G

Þeir sem komið hafa nálægt hópíþróttum þekkja mikilvægi þess að 
bæði sé spiluð sókn og vörn. Leikurinn vinnst ekki á varnarleiknum 
einum saman, en að sama skapi er hætt við að illa fari ef lítið hald er í 
vörninni. Nærtækt dæmi er leikur íslenska handboltaliðsins um gull á 
Ólympíuleikunum, en þar hafði franska liðið betur eftir að hafa spilað 
afbragðsvel á báðum vígstöðvum, sókninni og vörninni.

Fjármálafyrirtæki á Norðurlöndum hafa sum hver haft áhyggjur 
fyrir hönd íslensku bankanna af stöðu þeirra og getu til að fjármagna 
sig. Áhyggjurnar hafa þá gjarnan snúið að því að of geyst hafi verið 
farið og ekki hugað að vörninni í allri útrásinni. Í ljós hefur hins 
vegar komið að í gagnrýni sinni hefðu menn gjarnan mátt líta sér 
nær. Þannig hefur norska verðbréfafyrirtækið Car, sem í sumar spáði 
Kaupþingi miklum hrakförum, nú lagt upp laupana vegna bágrar 
eiginfjárstöðu. Þá hefur danski Seðlabankinn nú farið fyrir öðrum 
fjármála fyrirtækjum í kaupum á Hróarskeldubanka, eftir að annar 
kaupandi fannst ekki. Bankinn var við það að hætta starfsemi í kjölfar 
niðursveiflu á mörkuðum og mikilla afskrifta, auk þess sem viðskipta-
vinir yfirgáfu hann. 

Bankar hér hafa reyndar sýnt að þeir hafa alla burði til að standa 
af sér niðursveifluna þótt aukið umfang þeirra kalli á meira bakland í 
fjármálakerfinu til þess að þeir glati ekki trausti á alþjóðavísu. Frekar 
er að áhyggjur beinist að smærri fjármálafyrirtækjum og þá sér í lagi 
sparisjóðum sem lifað hafa á góðu gengi á hlutabréfamörkuðum en 
látið hjá líða að hafa grunnrekstur í lagi. Um leið er ljóst að færi illa 
á einhverjum þeim vígstöðvum myndi það hafa neikvæð áhrif á fjár-
málalíf hér í heild.

Dæmi Hróarskeldubanka í Danmörku sýnir hins vegar fram á mikil-
vægi þess að hafa lánveitanda til þrautavara, seðlabanka sem hefur 
burði til að verja fjármálastöðugleika landsins.

Bent hefur verið á að  styrkur Seðlabanka Íslands sem lánveitanda 
til þrautavara er minni en annarra vestrænna seðlabanka. Seðlabank-
inn getur jú bara prentað íslenskar krónur og þær duga skammt vegna 
þess hve stór hluti af efnahag bankanna er í erlendri mynt. Af þessum 
sökum hefur verið mælst til þess, bæði af sérfræðingum hér heima og 
erlendis, að gjaldeyrisforði Seðlabankans verði efldur svo um muni. 
Vonandi þarf ekki til þess að koma að reyna þurfi á styrk Seðlabanka 
Íslands til að vera fjármálakerfinu hér nauðsynlegt bakland því hætt 
er við að það verkefni vindi upp á sig, jafnvel þótt fyrsta kastið snúi 
það kannski að smærra fjármálafyrirtæki.

Heldur er dimmt yfir haustinu í efnahagslífi þjóðarinnar. Eigi þjóðin 
að komast stóráfallalaust í gegnum þrengingarnar sem plaga heims-
byggðina alla má vörnin ekki bregðast. Seðlabanki Íslands verður að 
geta staðið vörnina rétt eins og sá danski. Sjái menn ekki fram á að 
geta komið honum í þá stöðu verður að finna aðrar leiðir. Um þessa 
hluti þarf að tala upphátt og bæði sýna umheiminum fram á að við 
ætlum að taka á brotalömum hér og hvernig við ætlum að gera það. 
Ef vel tekst til eygjum við möguleika á að komast út úr lausafjár-
kreppunni með silfur, ef ekki gull.

Váleg tíðindi berast úr dönsku fjármálalífi.

Varnarleikurinn
Óli Kristján Ármannsson skrifar

Á MENNINGARNÓTT Greinarhöfundur 
segir að þótt ekki viðri vel í hagkerfinu 
gangi ekki að fyrirtæki láti það slá sig út af 
laginu.  MARKAÐURINN/DANÍEL
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O R Ð S K Ý R I N G I N

„Jaðarlán“, eða Alt-A lán eru 
flokkur bandarískra fasteigna-
lána sem uppfylla ekki ströng-
ustu kröfur fasteignalánasjóð-
anna Fannie Mae og Freddie 
Mac, (A-grade) en teljast þó 
ekki til undirmálslána, eru 
„alternative-A-grade“.

Ástæðan er yfirleitt sú að 
tekjur eða lántakandi fór ekki 
í gegnum strangt greiðslumat, 
eignir eða tekjur ekki staðfest-
ar, eða lánshlutfall er meira 
en 80 prósent af kaupverði. Þá 
falla fasteignalán til útlend-
inga yfirleitt í þennan flokk. 
Verst jaðarlánanna eru kölluð 
„ninja“ lán, sem er skamstöf-

un fyrir „No Income, No Job 
[no] Assets“, og voru veitt lán-
takendum með góða greiðslu-
sögu, en sem gátu ekki sýnt 
fram á tekjur, eignir eða fasta 
atvinnu. 

Á undanförnum árum gengu 
greiningardeildir út frá því 
að jaðarlán, sem vega þungt 
á veðbókum margra banda-
rískra fjármálastofnana, væru 
mun öruggari en undirmáls-
lán. Það er þó áhyggjuefni að 
á sama tíma og undirmálslána-
kreppan virðist vera í rénum 
lítur út fyrir að afskriftir af 
jaðarlánum séu í hröðum vexti 
í Bandaríkjunum. 

Alt-A lán eða „jaðarlán“

Málefni Sparisjóðs Mýrasýslu 
(SPM) voru töluvert í umræð-
unni í liðinni viku. Fjölmennur 
fundur var haldinn með íbúum 
í Borgarnesi vegna stöðu sjóðs-
ins. Gísli Kjartansson hefur 
verið sparisjóðsstjóri SPM frá 
árinu 1999. 

„Gísli er ljúfur og góður yfir-
maður. Hann er auk þess mjög 
góður samningamaður,“ segir 
samstarfsmaður um Gísla. 

Hann er giftur Eddu Jóns-
dóttur og á með henni tvö börn. 
Edda starfar á lögmannsstofunni 
sem Gísli stofnaði og starfaði 

hjá þar til hann tók við störfum 
hjá SPM árið 1999. 

Helsta áhugamál Gísla er 
bókalestur auk þess sem hann 
reynir að spila golf af og til.

Gísli er fæddur árið 1944. Lauk 
embættisprófi frá lagadeild Há-
skóla Íslands árið 1971. Héraðs-
dómslögmaður 1980 og löggiltur 
fasteignasali 1984. Hann var 
fulltrúi sýslumanns í Borgarnesi 
1971-1984. Hann rak síðan sína 
eigin lögmannsstofu og fast-
eignasölu í Borgarnesi á árunum 
1984 til ársins 1999. 

Hann hefur setið í aðal- og 

varastjórnum fjölmargra félaga, 
svo sem Kaupþings banka, VBS 
fjárfestingabanka, Sparisjóðs 
Ólafsfjarðar, Sparisjóðs Siglu-
fjarðar og Sparisjóðs Skaga-
fjarðar. 

Gísli hefur setið í stjórn Sam-
bands íslenskra sparisjóða frá 
árinu 1999 og formaður frá 
2005. 

Hann sat í sveitarstjórn 
Borgarness fyrir Sjálfstæðis-
flokkinn á árunum 1982 til 2000 
og þar af sem oddviti sveit-
arstjórnar 1982-1986. Auk þess 
var hann formaður yfirkjör-

stjórnar Vesturlands 1987-2003. 
Hann var kjörinn varamað-

ur í bankaráð Icebank árið 2002 
og hefur verið aðalmaður síðan 
2007.

Guðný Helga Herbertsdóttir 
skrifar

Óskari Jónssyni, forstjóra Green 
Diamond, datt í hug að framleiða 
harðkorna skósóla í kjölfar þess 
að Ólafur Jónsson í Nýiðn hóf 
framleiðslu á harðkorna dekkj-
um. Óskar hóf þróun á verkefn-
inu árið 2000 sem leiddi til þess 
að hann vann nýsköpunarverð-
launin á Íslandi og Evrópuverð-
launin árið 2003 í Belgíu. Þremur 
árum síðar kom Árni Þór Árna-
son að verkefninu sem fjárfest-
ir og fyrir rúmu ári bættist fjár-
festingarfélagið Kjalar í hópinn. 
„Í Kína eru árlega framleidd 10 
milljarðar skópara en 70 prósent 

allrar skóframleiðslu eru í Suður-
Kína. Ég fór því út einn míns 
liðs og vann að uppsetningunni 
á verksmiðjunni. Í dag erum við 
með 2.400 fermetra verksmiðju 
og 35 manns í vinnu,“ segir 
Óskar. Verksmiðjan er í Zhong-
shan og framleiðir harðkorna sóla 
og sprautusteypta plastinn sóla 
sem fyrirtækið hefur einkaleyfi 
á í Asíu. „Fyrsti viðskiptavin-
ur okkar var Cintamani en núna 
erum við í þróunar verkefnum 
með Adidas, Nike, Timberland 
og Lacross. Auk þess framleið-
um við alla innsóla í dömuskó 
frá Ecco.“ Green Diamond hefur 
nýlega gert samning við Ecco 
um framleiðslu á 5 milljónum 

para á næstu þremur árum. „Við 
höfum fengið til liðs við okkur 
undirverktaka þannig að heildar-
framleiðslugeta okkar gæti verið 
30 til 40.000 pör á dag. Í fram-
tíðinni geri ég mér vonir um 
að við munum bæta við fleiri 
vélum þannig að framleiðslu-
getan okkar gæti mögulega farið 
upp í 100.000 pör á dag.“ Óskar 
er bjartsýnn á framhaldið þrátt 
fyrir að framleiðslukostnaður í 
Kína hafi aukist um 50 prósent 
á síðustu 3 árum í kjölfar nýrrar 
vinnulöggjafar, hækkandi bensín-
verðs og veikingar dollarans. „Ég 
held að Kínverjar muni fram-
leiða enn meira eftir 5 til 10 ár. 
Kínverjarnir eru snjallir kaup-
sýslumenn og hafa skapað sér 
dýrmæta þekkingu auk þess sem 
innanlandsmarkaður í Kína fer 
ört stækkandi.“ 

Landvinningar í Kína
Verksmiðja framleiðir harðkorna skósóla. Sú eina 

í Kína sem er að fullu í eigu Íslendinga. 

FRAMLEIÐSLA Verksmiðjan er í Zhongshan í suðurhluta Kína. Hún er 2.400 fermetrar að 
stærð.   FRÉTTABLAÐIÐ/AÐSEND MYND

ÓSKAR JÓNSSON Trúir því að Kína fram-
leiði enn meira af skóm eftir 5 til 10 ár.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

N
O

R
D

IC
PH

O
TO

S/A
FP

ÁTAKAFUNDUR UM SPM Um miðjan mánuðinn 
sátu forsvarsmenn Borgarbyggðar, auk sparisjóðs-
stjóra og stjórnarformanns SPM, fyrir svörum á hita-
fundi í Borgarbyggð.
 MYND/SKESSUHORN, MAGNÚS MAGNÚSSON

 S A G A N  Á  B A K  V I Ð  . . .  G Í S L A  K J A R T A N S S O N  S P A R I S J Ó Ð S S T J Ó R A

Sparisjóðsstjóri í ólgusjó
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3,9% 3,1% 14,8%er ný spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
um hagvöxt í heiminum á þessu ári. 
Lækkunin nemur 0,2 prósentustigum.

er aukning á sölu fasteigna í Bandaríkjunum  
í júlí. Salan náði tíu ára lágmarki í júní. 
Íbúðaverð hefur lækkað um 7,1 prósent. 

er spá Greiningar Glitnis um 
verðbólgu í ágúst, en það er 1,2 
prósenta hækkun frá því í júlí. 

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

Sigur íslenska 
hand boltalandsliðs-
ins á Spánverjum á 
Ólympíuleikunum í 
Peking setti mark sitt 
á íslenskt atvinnulíf 
á föstudag. Agnari 
Hanssyni, banka-
stjóra Ice bank, 
var um og ó eftir 
sigurinn og sagð-
ist enn vera 
að jafna sig 
eftir leik-
inn þótt á 
þriðja tíma væri liðinn frá leiks-
lokum og þar til hann kynnti 
árshlutauppgjör bankans síðar 
sama dag. Spennan kom hvað 
skýrast fram í framtíðaráhersl-
um bankans í fundarlok. Þar 
var ekkert fjallað um horfur í 
rekstri bankans. Aðeins eitt orð 
stóð á plagginu: Ólympíugull? 
Allir vita hvernig leikar fóru.

Ólympíugull

Fyrirætlanir borgaryfirvalda í 
San Francisco um að auka reið-
hjólanotkun hafa óvænt siglt 
í strand. Ástæðan er sú að 65 
ára sérvitringur, Rob Anderson 
nokkur, hefur fengið staðfest-
ingu dómstóla á því að fyrirætl-
anir borgarinnar þurfi að fara í 
„heildstætt umhverfismat“.
Borgaryfirvöld höfðu einsett 
sér að auka reiðhjólanotkun 
um tíu prósent fyrir árið 2010, 
meðal annars með lagningu 
fjölda nýrra hjólastíga, en þær 
fyrirætlanir hafa nú verið sett-
ar í salt. Rök Andersons gegn 
aukinni reiðhjólanotkun eru 
þau að fyllist götur borgarinn-
ar af hjólreiðamönnum muni 
það hægja á umferð og leiða til 
umferðartafa,
og þar með 
auk-
innar 
meng-
unar.

Hjólreiðar í 
umhverfismat

Mánudagurinn var heldur 
dapur á mörkuðum víðast hvar 
um heiminn. Hér á klakanum 
var troðinn marvaðinn í örfá-
um viðskiptum, en á lokamínútu 
var deginum forðað frá því að 
vera sá veltuminnsti á þessu ári 
þegar inn duttu nokkur viðskipti 
með hlutabréf Landsbankans 
og Kaupþings upp á samtals 
um sextíu milljónir. Athygli 
vakti hins vegar snörp hækkun 
Teymis. Tvenn viðskipti áttu sér 
stað með félagið, þau fyrstu upp 
á tæpar 5.000 krónur, og hækk-
uðu gengi þess um tæp sextán 
prósent um hádegisbil. Korter 
yfir þrjú hefur svo væntanlega 
einhver smærri fjárfestir séð 
tækifæri í þessari miklu hækk-
un og keypti fyrir tæpan 45.000 
kall þannig að hækkun dagsins 
endaði í tæpum fjörutíu pró-
sentum.

Stokkið á 
glóandi gull
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Hvers vegna PwC?
 Þekkingarfyrirtæki í fremstu röð á Íslandi og leiðandi á alþjóðavettvangi.
� Endurskoðun � Fyrirtækjaráðgjöf � Skatta- og lögfræðiráðgjöf

Reykjavík - Akureyri - Húsavík - Selfoss - Reykjanesbær   www.pwc.com/is

*connectedthinking
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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

 Verslun

 Heilsuvörur

9 Daga hreinsiprógram frá Aloe Vera 
NÝTT NR. 772 2885, Sigríður & Kristján

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

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.

Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, lök o.fl. 
Gott verð og gæði. Uppl. 891 6447 Óli.

Þægindi - Slökun - 
Vellíðan

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

 Snyrting

Naglaskóli La Fame
Boðið er uppá námskeið í 
naglaásetningu, námskeið 
hefjast 02.09 Kennari Rósa 

Björk Hauksdóttir - margfaldur 
íslandsmeistari. Verð 185.000kr, 
innifalið er startpakki með öllu.
Innritun hafin á negluroglist.is 

og í s. 553 4420.

 Námskeið

Handverksnámskeið
Silfurleir, perluskart, útskurður, tálgun, 
steinaskart, tifsögun, víravirki,brýnsla 
og koparsláttur. Skráning og uppl. í 
s:555-1212 Handverkshúsið, Bolholti 4. 
handverkshusid.is

 Kennsla

Nuddnám
www.nudd.is Uppl. í s. 557 5000 og 
895 7333. Nuddnám Akureyri-Rvk.

Icelandic for foreigners - Islandzki. 
www.lingva.is

 Fyrir veiðimenn

Silunganet
Heimavík. Sími 892 8655.

Maðkar til sölu út sept. geymið auglýs-
inguna. S. 695 2572 og 562 0242.

Til sölu nýtíndir laxa- og silungamaðkar. 
Laxamaðkur 40kr/stk, silungamaðkur 
30kr/stk. Sími 864 5290.

 Húsnæði í boði

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Free rent in august
Grand opening special. Long term 
rent guesthouse. Tel. 824 4530.

Frítt í ágúst
Langtímaleiga á gistiheimili. Uppl. í 
s. 824 4530.

Til leigu við Sogaveg, Rvík. Flott ca. 110 
fm. íbúð á jarðhæð. Tvö svefnherbergi. 
Laus. Aðeins skilvísir reyklausir leigu-
takar koma til greina. Mánl. leiga 150 
þús. auk rafm. og hita. Áhugasamir hafi 
samband á ta@consultants.is

2ja herb. íbúð til leigu í Kópavogi frá 
01.10.08-01.10.09. Húsgögn og heimil-
istæki fylgja. S. 6955362

Til leigu snyrtileg stúdíóíbúð í góðu 
hverfi í grafarvogi. Aðgangur að þvotta-
húsi m. þvottavél og þurrkara. S. 696 
0288.

Til leigu 60fm, 2ja herb. íbúð í 101, frá1.
sept. Verð 120þ + rafm. S. 6947902

Gistipláss/herb. til leigu á svæði 104. 
Rooms for rent contact number 661 
4096 & 698 3211.

Stúdíóíbúð á Hverfisgötu í Rvk. Verð 
80þús. á mán. Laus 1. sept. Uppl. í s. 
892 4624

Herb í boði í 101, allt iinnifalið. ROOM 
FOR RENT, center, all incl. inf 6945987

Meðleigj. óskast: 4 herb. íbúð í kópav. 
búin öllum helstu tækjum og þvottah. 
á hæðinni. Hiti og rafmagn innif. 40þús. 
Frekari uppl. í s:8991129 e.kl. 16

Gott herbergi í 101. Sameiginlegt eld-
hús, bað, þv.vél og þurrkari. Þráðlaust 
internet. Laust 1. sept. Uppl. í s. 772-
5422

 Húsnæði óskast

Reglusöm tveggja barna móðir 
óskar eftir 3ja herb. íbúð í hverfi 104 
(Langholtsskóli) sem fyrst, greiðslugeta 
að hámarki 120.000 kr. Uppl. í síma 
849-1672.

Ungt, duglegt og reglusamt par leitar að 
2-3 herbergja íbúð á sanngjörnu verði. 
Áhugasamir hafa samband við Stefán í 
síma 8685945

Óska eftir 4 svefnherbergja íbúð í 
Hafnarfirði, langtímaleiga sími 664 
0314

tveir námsmenn óska eftir íbúð mið-
svæðis í Rvk. reglusemi og skilvís-
um greiðslum heitið (2.svefnherbergi) 
uppl.867-1476

2 herb. íbúð óskast sem fyrst. Góðri 
umgengni og skilvísum greiðslum heit-
ið. Uppl. í s. 567 0304 & 866 1429

 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

HÚSVAGNAGEYMSLA
Nýstandsett og upphitað hús á 
Eyrarbakka. Stærstu: 11.875 Stórir: 
9.875 Fellih: 7.375 á mánuði í 8 mán-
uði S. 564 6500.

Óska eftir að kaupa 200-300 fm. 
geymsluhúsnæði í Rvk. 

 Annalisasig@gmail.com

Eigum ennþá nokkur upphituð rými f. 
fellihýsi, tjaldv. hjólh. ofl. í Borgarfirði. 
Gott verð. S. 663 2130.

Til leigu 125 fm. geymsluhúsnæði í 
vesturbæ rvk. S. 899 6341.

 Atvinna í boði

Skemmtilegt starf
Leikskólinn Undraland ehf., er lítill nota-
legur einkarekinn leikskóli í Kópavogi. 
Okkur vantar samviskusaman og lífs-
glaðann starfsmann í 100% sem fyrst. 
Uppl. í s. 554 0880

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

Pylsuvagninn Laugardal
Leitar eftir rösku og áreiðanlegu starfs-
fólki í afgreiðslu. Um er að ræða bæði 
kvöld og helgarvaktir. Aðeins 18 ára og 
eldri koma til greina. Ef þig langar til 
að vinna á skemmtilegum og líflegum 
vinnustað þá gæti þetta verið rétta 
vinnan fyrir þig. Góð laun í boði fyrir 
rétta aðila. Umsóknir skulu sendar á 
ottar@foodco.is

Aktu Taktu
Leitar eftir rösku og áreiðanlegu starfs-
fólki í afgreiðslu. Um er að ræða bæði 
fullt starf og hlutastarf. Ef þig langar til 
að vinna á skemmtilegum og líflegum 
vinnustað þá gæti þetta verið rétta 
vinnan fyrir þig. Góð laun í boði fyrir 
rétta aðila. Umsóknir á: www.umsokn.
foodco.is

Óskum eftir fólki í kvöld-og helgar-
vinnu. We need staff during the week-
end. Contact 844 7589, Loftur, eða á 
arnar@cafeoliver.is

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf og 

aukavinnu.
Upplýsingar á staðnum.

Veitingahúsið - Lauga-
ás.

Okkur vantar áhugasaman 
og lífsglaðan starfskraft í sal. 

Góður starfsandi. Góð laun fyrir 
réttan aðila. Íslenskukunnátta 

skilyrði.
Nánari upplýsingar á staðn-
um. Veitingahúsið Lauga-ás, 
Laugarásvegi 1. S. 553 1620.

Okkur vantar sölumann/
konu til starfa sem er 
duglegur, drífandi og 

hefur frumkvæði.
Starfið felur í sér sölu, 

afgreiðslu og önnur tilfallandi 
störf. Vinnutími er frá 10.00-

18:00 alla virka daga og 11:00-
16:00 annan hvern Laugardag.
Viðkomandi þarf að hafa lág-

marks kunnáttu á tölvu, jákvætt 
viðmót og góða þjónustulund. 
Einnig er æskilegt að umsæk-
endur hafi náð 25 ára aldri.

Vinsamlegast sendið umsóknir 
á rumgott@rumgott.is

Leikskólakennari / leið-
beinandi

óskast í Leikskólann 
Kvarnaborg, Ártúnsholti í 100% 

stöðu.
Uppl. í s. 567 3199, Sigrún/

Ólafía

Atvinna Atvinna
Óskum eftir deildarstjórum í 

nýja verslun okkar á Korputorgi.
Upplýsingar gefur Eyþór í síma 

820-8001
Rúmfatalagerinn Korputorgi

Red Chili
Óskum eftir starfsfólki í 

sal í fulla vinnu. Líflegur og 
skemmtilegur vinnustaður. 

Einnig lausar stöður í kvöld og 
helgarvinnu.

Uppl. í síma 842 2800 og á 
redchili@redchili.is eða á 
staðnum milli kl. 14 og 17.

Vaktstjóri á Pizza Hut
Erum að leita að vaktstjóra á Pizza 
Hut. Um er að ræða framtíðarstarf. 
Starfið felst í: stjórnun vakta, þjón-
ustu og mannastjórnun í samráði við 
veitingastjóra. Hæfniskröfur: Reynsla af 
þjónustu og stjórnun, þjónustulund, 
samviskusemi, og hæfni í mannlegum 
samskiptum. Lágmarks aldur er 25 ár. 
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is Allar nánari upplýsingar veit-
ir Leó veitingastjóri á Nordica í síma 
865-9691.

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Byggingarvinna - 
Egilsstaðir

Vantar menn í einingarverksmiðju og 
almenna byggingarvinnu. Malarvinnslan 
Hf. Uppl. veitir Ragnheiður s. 860 
0120.

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir 
starfsfólki til starfa. Vinnutími er frá kl 
13-18.30. uppl: Helga 699-5423.

Kaffi Sólon
óskar eftir að ráða fólk í þjónustu, dyra-
vörslu og á bar. Kvöld og helgarvinna 
í boði. Upplagt fyrir skólafólk, reynsla 
æskileg en ekki skilyrði. Frekari upp-
lýsingar á Kaffi Sólon frá kl 14-18, eða 
sendið fyrirspurn á solon@solon.is

Verkamenn, helst vanir húsaviðgerðum 
óskast til starfa. Uppl. í s. 896 3035.

Sandholt Laugavegi og 
Hverafold

Vantar duglegt og ábyggilegt fólk í störf 
við afgreiðslu ofl. sem fyrst. Uppl. í s. 
897 0350 Stefán.

Yfirvélstjóra vantar frá næstu mánaðar-
mótum á Gullhólma SH201, sem gerð-
ur er út frá Stykkishólmi. Vélarstærð 
1038kw. Uppl. í s. 892 7171

Vantar hrausta og klára menn í ca. 2 
mánuði við hellulagnir og verkefnum 
því tengt. Einar 864-8100

Húsgagnaverkstæði óskar eftir að ráða 
aðstoðarmann til starfa sem fyrst. nán-
ari uppl. óskast sendar á starfskraftur@
gmail.com

Söluturn
Söluturnarnir Vikivaki Laugavegi og 
Barónsstíg óska e. að ráða einstakling 
í fasta vinnu ca. 3 eftirmiðdaga í viku. 
Uppl. veitir Högni í S. 896 1933.

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

Ritfanga- og leikfanga-
verslun

Óskar eftir starfsfólki í fullt starf. 
Umsóknir sendist á hugsel@gmail.com

JÁVERK ehf óskar eftir að ráða sendil, 
tvítugan eða eldri í fjölbreytt starf. Þarf 
að vera heiðarlegur, stundvís og hafa 
þekkingu á byggingavörum. Stór kostur 
ef viðkomandi er með lyftarapróf. Þarf 
að geta byrjað strax. Uppl. gefur Fríða í 
s: 4801710.

 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.

Getum bætt við okkur verkefnum í okt. 
Vanir mótauppslætti. Áhugasamir hafi 
samb. í s. 820 3265 Grandverk ehf.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, velamenn, 
suðumenn, fiskvinnslufólk o.fl. S. 845 
7158.

Ég er 31. árs karlmaður, fjölhæfur, vand-
virkur, samviskusamur og metnaðarfull-
ur. Mig vantar góða og mikla vinnu, hef 
mikla reynslu af lagerstörfum, almennri 
afgreiðslu og sjálfstæðum rekstri sendi-
bíla. Fljótur að komast inn í hlutina. 
Öflugur og gegnheill starfskraftur. Uppl. 
í s. 659 2505 Hafsteinn

Byggingarfyrirtæki getur bætt við sig 
verkefnum á höfuðborgarsvæðinu. 
Uppl. í S:8679690.

 Tapað - Fundið

Mjása mín er týnd, tapaðist við fella-
hverfi, ef einhver hefur séð hana eða 
veit hvar hún er vinasamlegast látið vita 
í síma 695-4850 - 697-9798 fundar-
laun í boði!!!

 Einkamál

908 6666
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

35 ára gamall maður uppalinn í útlönd-
um að hluta, óskar eftir að kynnast 
stúlku frá 20-40 ára. Ég er hávaxinn 
og sagður myndarlegur og hef áhuga 
á öllu mögulegu. Útlit þitt skiptir litlu 
máli, ekki heldur litarháttur, þjóðerni 
eða uppruni. Skapgerð þín er það sem 
skiptir máli. Þú mátt hafa ýmisskonar 
vandamál og líka örorku enn þarft að 
vera heiðarleg og traust. Kynni okkar 
geta orðið til frabúðar ef okkur fellur vel 
saman. Hringdu í síma 848 0786 og við 
getum spjallað saman um framhaldið.

Atvinna
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LYNDON B. JOHNSON FÆDDIST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1908.

„Að vera forseti er eins og að 
vera kjáni í hagléli. Það er 
ekkert annað hægt að gera 
en að standa og taka því.“

Lyndon B. Johnson var þrítug-
asti og sjötti forseti Bandaríkj-
anna. Hann var foseti á árun-
um 1963-1969 og var settur í 

embætti eftir morðið á John F. 
Kennedy.

Tónlistarskóli Ísafjarðar hefur starfað í sextíu ár. Sigríð-
ur Ragnarsdóttir skólastjóri segir að haldið verði heilt af-
mælisár í tilefni af tímamótunum. „Ýmsir tónleikar og 
uppákomur voru í fyrravor en hátíðarhöldin ná hápunkti 
20. september á miklum tónlistardegi.“

Sigríður segir að Tónlistarskóli Ísafjarðar sé meðal elstu 
tónlistarskóla landsins en til hans var stofnað að frumkvæði 
Jónasar Tómassonar, tónskálds og organista. „Jónas fékk 
svo íslenskan tónlistarmann, föður minn Ragnar H. Ragnar, 
til að koma skólanum á laggirnar.“

Að sögn Sigríðar var skólinn lengi í húsnæðisvandræð-
um og þegar hún var barn fór tónlistarkennsla skólans fram 
á heimili hennar. „Við systkinin æfðum okkur því aldrei 
heima heldur úti í bæ.“ Sigríður segir það hafa breyst en 
skólinn fékk þó ekki húsnæði fyrr en fyrir tíu árum.

Aðspurð segir Sigríður skólann lítið hafa breyst á sextíu 
árunum. „Grunnhugmyndin er að allir eigi rétt á að læra og 
koma fram. Kjörorð skólans hefur verið setning sem faðir 
minn varpaði fram vegna húsnæðisvandans og er að skóli 
er ekki hús heldur fólk.“  martaf@frettabladid.is

TÓNLISTARSKÓLI ÍSAFJARÐAR:  60 ÁRA

Skóli er ekki 
hús heldur fólk

SIGRÍÐUR 
RAGNARS-
DÓTTIR segist 
fagna sextíu 
ára afmæli 
Tónlistarskóla 
Ísafjarðar allt 
árið.
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Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi

Jón Lárus Guðnason
Jökulgrunni 14,  Rvk.

Verður jarðsunginn frá Áskirkju fimmtudaginn 
28. ágúst kl. 11.00.

                   Sigþóra Scheving Kristinsdóttir
Guðrún Linda Jónsdóttir Pálmi Bergmann      
  Vilhjálmsson
Íris Björk Jónsdóttir Kristmundur Carter
                  barnabörn og barnabarnabörn.

 

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir og amma,

Ágústa Þorsteinsdóttir
Prestastíg 11, Reykjavík,

sem lést á gjörgæsludeild Landspítala háskólasjúkra-
húss við Hringbraut aðfaranótt fimmtudagsins 21. 
ágúst, verður jarðsungin frá Áskirkju fimmtudaginn 
28. ágúst kl. 13.00.

Guðjón Þór Ólafsson
Guðný Björk Guðjónsdóttir Kristján Logason 
Þorsteinn Þór Guðjónsson Lilja Dís Guðbergsdóttir 
og barnabörn.

Innilegar þakkir eru færðar þeim sem 
sýndu okkur hlýhug og samúð við andlát 
og útför eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa

Páls H Pálsson
Bólstaðarhlíð 41, Reykjavík.

Sérstakar þakkir viljum við færa Kiwanishreyfingunni 
og Frímúrarareglunni fyrir veittan stuðning. Einnig 
viljum við þakka starfsfólki Landspítalans við 
Hringbraut, deild 13-G og gjörgæsludeild fyrir góða 
umönnun. Guð blessi ykkur öll.

                     Bryndís Guðmundsdóttir
Hildur J. Pálsdóttir Hafsteinn Garðarsson
Gísli Pálsson
Katrín Pálsdóttir
Ingibjörg Pálsdóttir Steinar Berg Ísleifsson
Birna Pálsdóttir Helgi Pétursson,
                       barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Jóna Þórunn 
Snæbjörnsdóttir
Grund, Kolbeinsstaðahreppi, Borgarbyggð,

sem andaðist á Sjúkrahúsi Akraness sunnudaginn 
24. ágúst, verður jarðsungin frá Borgarneskirkju
laugardaginn 30. ágúst kl. 14.00. Blóm og kransar 
afþakkaðir, en þeim sem vildu minnast hennar er 
bent á Dvalarheimili aldraðra, Borgarnesi.

Þórður Þorsteinn Ásmundsson Huldís Þorfinnsdóttir
Ólöf Ásmundsdóttir
ömmu og langömmubörn.

Elskulegi eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Ámundi Reynir Gíslason
Lækjarsmára 8, Kópavogi,

sem lést miðvikudaginn 20. ágúst verður jarðsunginn 
frá Digraneskirkju í Kópavogi föstudaginn 29. ágúst 
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
hjúkrunarheimilið Holtsbúð í Garðabæ, sími 5352200.

                         Inga Lovísa Guðmundsdóttir
Guðlaug Anna Ámundadóttir Snorri Böðvarsson
 Gunnar Þorsteinsson
Ásdís Ámundadóttir Kjartan H. Bjarnason
Guðmundur Ámundason Elísabet Siemsen
Ámundi Ingi Ámundason Hanna G. Daníelsdóttir
Reynir Ámundason Guðrún H. Sigurðardóttir
                       barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Marinó Jónsson
Brekkustíg 3, Bakkafirði,

lést sunnudaginn 24. ágúst á Landspítalanum við 
Hringbraut. Útförin auglýst síðar.

Ólöf Kristín Arnmundsdóttir
Kristófer Marinósson Bjargey Einarsdóttir
Jón Höjgaard Marinósson Bjarnheiður Jónsdóttir
Sigurður Marinósson
Aðalbjörg María Marinósdóttir
Arnmundur Marinósson
Inga Lóa Marinósdóttir
og barnabörn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og 
amma

Pála Þrúður Jakobsdóttir
Fossvegi 2,  Selfossi

Lést á krabbameinsdeild Landspítalans við Hringbraut 
mánudaginn 25. ágúst 2008.
Hún verður jarðsungin frá Selfosskirkju, föstudaginn 
29. ágúst 2008 klukkan 13.00.

Skúli Jakobsson 
Kristinn Jakobsson Hildur Birgisdóttir
Jakob Kristinsson    
Karen Kristinsdóttir 
Íris Mjöll Valdimarsdóttir Magnús Baldursson

Elsku eiginkona mín, móðir okkar, tengda-
móðir, amma og dóttir,

Steinunn Brynjúlfsdóttir
lífeindafræðingur, Hegranesi 28,
Garðabæ,

sem lést á krabbameinsdeild Landspítalans þriðjudag-
inn 19. ágúst, verður jarðsungin frá Vídalínskirkju í 
Garðabæ föstudaginn 29. ágúst kl. 13.00. 

                      Halldór Guðbjarnason
Lilja Dóra Halldórsdóttir Jónas Fr. Jónsson        
Elín Dóra Halldórsdóttir Atli Knútsson
Brynjúlfur Jónatansson
Brynjúlfur Jónatansson Lilja Þorleifsdóttir
Steinunn Dóra, Jónas Rafnar, Halldór Andri og Valur Björn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og lang-
amma,

Lára Petrína Guðrún 
Bjarnadóttir
Háaleitisbraut 155, Reykjavík,

lést á Droplaugarstöðum föstudaginn 22. ágúst.

Birna María Eggertsdóttir
Ásta Lóa Eggertsdóttir
Ingigerður Eggertsdóttir
Unnur Eggertsdóttir Hermann Arnviðarson 
Gunnhildur Hrefna Eggertsdóttir Óskar Þorsteinsson 
Kolbrún Eggertsdóttir Arnaldur F. Axfjörð
Pétur Eggert Eggertsson Sigurborg 
 Steingrímsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín, amma okkar og lang-
amma

Björg Jóhannsdóttir
Frá Steinum A-Eyjafjöllum, síðast til 
heimilis að Gullsmára 11, Kópavogi, 

lést á öldrunardeild Landspítalans í Fossvogi þann 
21. ágúst síðastliðinn. Útför hennar fer fram frá 
Digraneskirkju fimmtudaginn 28. ágúst kl. 13.00.

                          Guðbjörg Jóna Jóhanns
Vilhjálmur R. Vilhjálmsson Elísabet Marteinsdóttir
Björgvin F. Vilhjálmsson Gróa Helga Eggertsdóttir
Ingibjörg J. Vilhjálmsdóttir Sigurður Jón Ásbergsson
Berglind Ó. Vilhjálmsdóttir
               Gyða Stefanía, Sigríður Jóna og Arna Liv.

Steinsmiðja
• Viðarhöfða 1 
• 110 Reykjavík 
•  566 7878 
• Netfang: rein@rein.is

• Vönduð vinna

REIN

Legsteinar 
í miklu úrvali

timamot@frettabladid.is
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Til sölu

Fasteignir

Atvinna

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095
www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is
Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

SPENNANDI VIÐSKIPTATÆKIFÆRI!
Til sölu aðstaða undir veitingarekstur á Stjörnu-
torgi Kringlunnar. 16 m2.  Hagstætt verð: 2,5 m.

Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924

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

Vantar vanan vélamann til starfa strax, 
mikil vinna framundan. 

Upplýsingar gefur Sölvi í síma 660-6100

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Afsakið, hvar er 
fingramaturinn?

Palli, mundirðu að 
koma heim með 

íþróttafötin svo ég 
gæti þvegið þau? Nei.

Þá verð ég 
að skrifa fleiri 
minnismiða 

fyrir þig!
Já, flott. 

Þú gætir líka reynt að 
finna stað fyrir þá þar sem 
það er lítil hætta á að mér 

yfirsjáist þeir.
Gerðu það.

Ég elska 
jóladagana.

Snökt!

Hvað er að, 
pabbi?

Ekkert. Ég verð bara snortinn 
af fjölskyldumyndum.

Snökt! 

Hvað er að 
honum?

Ég veit það ekki, 
en það tengist 
snorti eitthvað.

Þvílíkur dagur! 
Þennan verð-

skulda ég!

En láttu nú þennan eina 
duga, Jói! Mundu! Það 
er einhver sem bíður 
eftir þér heima! Þú 

verður að vera 
ábyrgur núna, Jói!

Já, já! 
Einn 
bjór! 
Beint 
heim!

Hins vegar... Það er 
ótrúlega gaman að 

vera pissfullur!

Éhg hafþi ghóða 
áhstæðu... en fhjandinn 

vheit hver hún var...

Árstíminn minn er að ganga í garð. Ég 
get ekki beðið. Þessir síðustu dagar 
sumarsins eru mér erfiðir eins og 

öðrum, en um leið og þeir eru að baki lyftist 
á mér brúnin.

Haustið er algjörlega minn tími, og ekki 
bara af því að litgreiningarsérfræðingar 
gætu sagt ykkur að rústrauður og dökk-
brúnn séu litirnir sem fara mér best. Það er 
ekki heldur af því að kuldi eigi eitthvað 
sérstaklega vel við mig, eins og flestir sem 
mig þekkja ættu að geta vottað. Ég hef 
þreytt mörg eyrun með nöldri og 
kvarti og kveini yfir köldum 
fingrum/eyrum/höku í gegnum 
tíðina. Það er ekki ástæðan.

Þegar haustið kemur færir 
það með sér eitthvert loforð í 
loftinu, hvísl um breytta tíma 
og nýja möguleika handan 
næsta götu horns. Með gulnandi laufum 

færist yfir mig kyrrð og ró og einhvers 
konar angurværð – sem er eitt af uppáhalds-
orðunum mínum og líka ein uppáhalds-
tilfinningin mín. 

Ég hef aldrei náð að koma hausttilfinning-
unni minni almennilega í orð. Það sem hefur 
komist næst því er kvikmyndin Chocolat, 
þar sem Juliette Binoche leikur konu sem 
ókyrrist alltaf þegar vindarnir blása úr 
norðri og hvísla að henni sögum um nýja 
staði og nýja möguleika. Þetta er nokkurn 
veginn það sem mín eyru nema í kólnandi 

haustlofti. Það skiptir ekki máli hvort ég 
hyggist gera einhverjar breyt ingar á lífi 

mínu eða ekki, eða hvort ég heyri einu 
sinni hvað hvíslað er um. Það er nóg 
að heyra undirtóninn, finna þrána 

eftir einhverju sem maður veit ekki 
alveg hvað er. Ég er aldrei meira lifandi 
en á haustin, þegar veröldin er að 
leggjast í dvala. 

Haustloft og lokkandi hvísl

NOKKUR ORÐ
Sunna Dís 
Másdóttir
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Japanski gítarleikarinn Kazumi 
Watanabe og hinn belgíski Philip 
Catherine koma fram á gítar-
veislu Jazzhátíðar í Háskólabíói 
annað kvöld, 28. ágúst. Watanabe 
er afar hátt skrifaður bæði í 
heimalandi sínu og í hinum 
alþjóðlega gítarheimi. Hefur 
hann verið kostinn besti djass-
leikari ársins í 24 ár samfleytt í 
japanska tímaritinu Swing 
Journal. Catherine, sem hefur 
áður heimsótt Ísland, hefur verið 
í fremstu röð gítarleikara heims 
um árabil. Magnús Eiríksson og 
Þórður Árnason mæta einnig til 

leiks í gítarveislunni, þar sem 
Björn Thoroddsen verður gest-
gjafi. Björn er þessa dagana að 
ganga frá þriggja diska samn-
ingi við útgáfufyrirtæki í Mex-
íkó með íslensk/dönsku hljóm-
sveit sína Svare/Thoroddsen, 
auk þess sem hann spilaði nýlega 
í Kanada við góðar undirtektir.

Í tilefni gítarveislunnar í 
Háskólabíói ætla Jazzhátíð og 
Tónastöðin að efna til happdrætt-
is meðal tónleikagesta og hlýtur 
heppinn áheyrandi nýjan gítar í 
verðlaun, en dregið verður úr 
seldum miðum á tónleikunum. 

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 27. ágúst 2008 

➜ Kvikmyndir

Reykjavík Shorts&Docs Heimildar- 
og stuttmyndahátíð í Austurbæ, 
Snorrabraut 37
15.00 Sundance stuttar og úrval
17.00 Body og War
19.00 Empire of Evil
21.00 Mini Panorama stuttmyndir
23.00 Mini Panorama heimilda-
myndir

➜ Sýningar

Ljós í myrkri Í húsi Orkuveitunnar að 
Bæjarhálsi 1 stendur yfir sýningin þar 
sem kynnt er fyrir fólki möguleikar 
í gagnvirkri lýsingu og hvaða þróun 
hefur átt sér stað í lýsingahönnun. 
Sýningin stendur til 26. september. 
Opið mán. - fös. kl. 9-16.
Katrín Elvarsdóttir heldur sýningu 
sem ber yfirskriftina Margsaga/
Equivocal. Gallerí Ágúst, Baldursgötu 
12. Opið mið. - lau kl. 12-17.

➜ Tónlist

Jazzhátíð Reykjavíkur Hátíðin stend-
ur til 30. ágúst, nánari upplýsingar er 
að finna á www.jazz.is
12.15 Hádegisjazz í Ingólfsnausti.
15.00 Haukur Gröndal og hljóm-
sveit, Svingtónleikarestrasjón í Iðnó. 
Raggi Bjarna syngur með Hauki og 
félögum. 
20.00 Steintryggur 
og BMX frá Noregi 
ásamt Hilmari 
Jenssyni spila í Iðnó.
22.00 Siggi 
Flosa, Lennart 
Ginman og 
Jón Páll 
spila í 
Iðnó/
uppi.
22.00 
Tepokinn, 
M blues Project og Skver spila á 
Organ.

➜ Myndlist

Í Gallerí Fold sýna Karl Kvaran, 
Lína Rut Wilberg og franska lista-
konan Anne Pesce. Gallerí Fold, 
Rauðarárstíg 14. Opið 10-18 virka 
daga.
Bergljót Svanhildur Sveinsdóttir 
sýnir vatnslitamyndir í sýningar-
sal Saltfiskssetursins í Grindavík. 
Sýningin stendur til 7. september.
Hafsteinn Reykjalín sýnir olíumál-
verk í Eden í Hveragerði. Sýningin 
stendur til 14. sept.
Handan hugans - milli svefns og 
vöku er sýning sem stendur yfir í 
Skaftfelli á Seyðisfirði. Sýningin er í 
stöðugri þróun út sýningartímann og 
stendur til 7. september.

➜ Viðburður

20.00 Umhverfi og nýsköpun 
1998 Í Norræna húsinu munu 
Þorsteinn Ingi Sigfússon og Andri 
Snær Magnason ræða um umhverf-
ismál á Íslandi. Sænska fjöllistakon-
an Charlotte Engelkes sýnir brot úr 
einleiknum Sweet og Hjaltalín flytur 
tónlist. Norræna húsið fagnar 40 ára 
afmæli og er þessi viðburður hluti af 
afmælisdagskrá.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Rapparinn Snoop Dogg hefur 
komið á fót sinni eigin fatalínu, 
sem hefur hlotið nafnið Rich & 
Infamous, eða Ríkur og alræmd-
ur. Snoop mun sjálfur sjá um að 
kynna línuna og klæðist hann föt-
unum við hvert tækifæri, meðal 
annars í raunveruleikaþætti 
sínum, á plötuumslögum og í við-
tölum. Fatalínan er ætluð karl-
mönnum á aldrinum 18-25 ára og 
verður einnig hægt að kaupa 
fylgihluti, snyrti- og heimilisvör-
ur undir sama nafni. 

„Rich & Infamous-merkið er 
mótað eftir tískusýn Snoop Doggs, 
þetta verður stórt og flott og mun 
mala gull,“ var haft eftir tals-
manni Snoops um væntanlega 
línu.

Orðinn hönnuður

MÖRG JÁRN Í ELDINUM Snoop hefur í 
nógu að snúast þessa dagana.

BJÖRN THORODDSEN Gítarleikarinn 
Björn Thoroddsen verður gestgjafi 
í gítarveislunni sem verður haldin í 
Háskólabíói.

Frægir gítarleikarar 
á djasshátíð

Verið velkomin á Akureyrarvöku
www.visitakureyri.is



Á VERKFÆR

EINNIG ER                                   Á FJÖLMÖRÚTSALA
FATNAÐUR: 25%-50% AF ÖLLUM VÖRUM VERKFÆRI: 20%-60

MÁLNING: 20%-50%

BÚSÁHÖLD: 30%-50
FLÍSAR: 30%-50% AF ÖLLUM  VÖRUM

LJÓS: 30%-50% AF ÖLLUM VÖRUM

MOTTUR: 30% AF ÖLLUM VÖRUM

TEPPI: 30% AF ÖLLUM VÖRUMGARDÍNUR: 40% AF ÖLLUM VÖRUM

Vnr. 74707002

Loftpressa
Lítil og nett loftpressa sem hentar vel í 

bílskúrinn því hægt er að hengja hana upp 

á vegg. Dælir um 160 l/min með þrýsting 

sem er um 8 bör. 

Vnr. 74900255

Bútsög
AGP bútsög,1600W, 254 mm blað, hægt saga 45° til 

beggja hliða, söginn er á sleða sem gerir kleyft að 

saga efni sem er allt að 300x60 mm.

Vnr. 93454471-6

Flísjakki
TRANEMO flísjakki grár, 

stærðir S, M, L, XL, XXL og 3XL

Vnr. 74870008

Höggborvél
BOSCH höggborvél, sterk 650W vél sem hentar 

iðnaðarmanninum vel. Er með snúanlega 

kolahaldara. Hægt er að taka högg af þegar 

þarf að bora í járn og tré. Vélin er með mjúku 

gripi sem gefur betra hald á vélinni. Kemur

 í harðri tösku.

Vnr. 71132804

Skrúfjárnasett
HURRICANE skrúfjárnasett 10 stk.

Vnr. 74802250

Stingsög
EINHELL þægileg 600 W stingsög sem 

sagar allt að 65 mm þykkt efni. Hægt er 

að halla blaðinu afturábak, 3 stillingar. 

Hægt að saga í allt að 45° halla. 

FATNAÐUR

AFSLÁTTUR AF
ÖLLUM FATNAÐI

3.683
Fullt verð:  6.138

afsláttur

afsláttur

16.249
Fullt verð:  21.665

afslátturafsláttur

afsláttur

afsláttur

2.240
Fullt verð: 3.732

Á
1.713

Fullt verð: 3.427

28.482
Fullt verð: 40.689

6.966
Fullt verð: 13.933



ALLT Á AÐ SELJAST!

RUM OG FATNAÐI, ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

RGUM VÖRUFLOKKUM:
SMÁRAFTÆKI: 20%-50% AF ÖLLUM VÖRUM 

HREINLÆTISTÆKI: 20%-50% AF ÖLLUM VÖRUM

0% AF VÖLDUM VÖRUM

% AF VÖLDUM VÖRUM

0% AF ÖLLUM VÖRUM

BLÖNDUNARTÆKI: 30%-50% AF ÖLLUM VÖRUM
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MARKAÐSSTEMNING*
FJÖLDINN ALLUR AF VÖRUM 

Á ÚTRÝMINGARSÖLU! 
VERÐBIL FRÁ 

50 KR. TIL 5000 KR.

M 

Ö

ALLT AÐ

AFSLÁTTUR

Vnr. 49250519

Málband
KAPRO málband 5m, 19mm.

Vnr. 71401110

Verkfærasett
HURRICANE verkfærasett í tösku, Inniheldur: 

Hamar 500gr m/stálskafti, málband 5m, 

skiptilykill 8”, nippiltöng 8”, síðubítur 6”, spóatöng 

6”, dúkahnífur og 9 stk skrúfjárn: Torx 10-15-20-

25-30, Beint 3,5 og 4,0 mm, stjörnu PZ1 og PZ2.

Vnr. 49289200

Laser
KAPRO laser kross, sýnir lóðrétta og lárétta línu, er að 

hluta með gúmmi að utan sem myndar höggvörn, 

nákvæmni upp á 0,2mm/m, hentar einkar vel við 

uppsetningu hilla, mynda, flísalagningu, uppsetningu 

lista og jafnvel í pallasmíðina.

Vnr. 71111230

Hamar
HURRICANE klaufhamar

ALL
2.796

Fullt verð:  6.990

444
Fullt verð:  1.109

Á
afsláttur

afsláttur

A
afsláttur

afsláttur

396
Fullt verð: 990

6.575
Fullt verð: 16.436
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L.I.B.Topp5.is

Yfir 65.000 manns

Ásgeir j - DV

TSK - 24 stundir

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

TROPIC THUNDER kl. 3:40 - 5:40 - 8 - 10:20 16

TROPIC THUNDER kl. 5:40 - 8 - 10:20 VIP
STAR WARS kl. 3:40 - 5:50 - 8 L

GET SMART kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L

THE MUMMY 3 kl. 5:50 - 8 - 10:20 12

DARK KNIGHT kl. 5:40 - 8:30  - 10:20 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 3:40D L

GET SMART kl. 8D - 10:20D L

STAR WARS kl. 6:20D L

DARK KNIGHT kl. 8:30 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 5:50D L

WALL-E m/ensku tali kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

TROPIC THUNDER kl. 8 - 10:20 16

GET SMART SÍÐ. SÝN. kl. 8 - 10:20 7

STAR WARS kl. 5:40 - 8 L

GET SMART kl. 8 - 10:20 7

MAMMA MÍA kl. 5:40 síð. sýn. L

DECEPTION kl. 10:20 14

WALL-E. m/ísl. tali kl. 6 L

GET SMART kl.  8 - 10 L

STAR WARS kl. 6 - 8 L

THE MUMMY 3 kl.  10 12

- bara lúxus
Sími: 553 2075

TROPIC THUNDER kl. 5.40, 8 og 10.15 16

GET SMART kl. 5.40, 8 og 10.15 L

MAMMA  MIA kl. 6 og 9 L

2 VIKUR Á TOPPNUM Í USA

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
L
7
L

TROPIC THUNDER kl. 6 - 8 - 10.10
THE ROCKER kl. 10.10
MAMMA MIA     kl. 6 - 8 

16
7
L

TROPIC THUNDER kl. 5.30 - 8 - 10.30
TROPIC THUNDER LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
MAKE IT HAPPEN kl. 4 - 6 - 8 - 10.10
THE ROCKER kl. 5.40 - 8 - 10.20
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

7
12
12
L

THE ROCKER kl. 5.30 - 8 - 10.30
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

L
16
16
L

MAKE IT HAPPEN kl. 5.40 - 8 - 10.20
X - FILES kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE STRANGERS kl. 6 - 10.20
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30

SÍMI 530 1919

“DUCHOVNY OG “DUCHOVNY OG
ANDERSON SÝNA ANDERSON SÝNA

GAMLA TAKTA”GAMLA TAKTA”
-Þ.Þ., DV-Þ.Þ., DV

“DUCHOVNY OG 
ANDERSON SÝNA 

GAMLA TAKTA”
-Þ.Þ., DV

TIL AÐ FINNA SANNLEIKANN 
VERÐUR ÞÚ AÐ TRÚA!

FRÁ BEN STILLER KEMUR EIN KLIKKAÐASTA 
GRÍNMYND ÁRSINS!

Samkvæmt New York Post hefur 
sjónvarpsstöðin E! hætt við 
framleiðslu þáttanna It‘s Compli-
cated sem fjalla um líf leikkon-
unnar Denise Richards. Denise 
var áður gift leikaranum Charlie 
Sheen en þau eiga nú í hatrammri 
forræðisdeilu um dætur sínar 
tvær. Denise hefur ekki fengið 
gott umtal í bandarísk-
um fjölmiðlum í 
kjölfar forræðisdeil-
unnar og áttu 
þættirnir að hjálpa 
til að bæta ímynd 
hennar, þeir hafa 
þó fengið svo 
lélegt áhorf að nú 
hefur framleiðslu 
þáttanna verið 
hætt. „Mörgum 
blöskraði orða-
forði Denise, hann 
þótti ekki við hæfi 
þeirrar góðu 
móður sem hún 
vildi líta út fyrir 
að vera,“ var 
haft eftir 
innanbúðar-
manni.

Þykir of 
dónaleg

Nemendaleikhúsið er ein-
hvers konar millibilsástand 
milli skóla og atvinnulífs 
leikara. Við ræddum við 
hópinn um áfangann, 
íþróttagallana, fyrsta verk-
ið og framtíðina.

Lilja Nótt Þórarinsdóttir, Hannes 
Óli Ágústsson, Stefán Benedikt 
Vilhelmsson, Þorbjörg Helga 
Þorgilsdóttir, Bjartur Guðmunds-
son, Walter Geir Grímsson og 
Vigdís Másdóttir eru leikarar 
framtíðarinnar.   

Hvernig er að vera kominn á 
þetta lokastig? „Ég segi bara 
loksins,“ dæsir Walter. „Manni 
finnst maður aldrei vera tilbú-
inn, en svo finnur maður núna að 
nemendaleikhúsið kemur akkúr-

at á réttum tíma,“ bætir Þorbjörg 
við. „Það er líka skemmtilegt að 
byrja á þessu verkefni. Við 
förum beint í að skapa og erum 
ábyrg fyrir sýningunni. Við erum 
að gera okkar og því finnst mér 
þetta sérstaklega ögrandi verk-
efni,“ segir Bjartur og á þar við 
„devised“-verk þeirra undir 
stjórn Kristínar Eysteinsdóttur.

 Verkið er enn í mótun og því 
erfitt fyrir hópinn að tjá sig um 
það. „Við vitum að sýningin verð-
ur öðruvísi,“ segir Lilja. „Og 
náttúrlega meistaraverk,“ segir 
Stefán. Þau virðast spennt. „Það 
fylgir því ákveðinn kraftur að 
losna út úr skólabyggingunni,“ 
segir Walter. „En það er ljúfsárt 
líka,“ skýtur Hannes inn.   

Liðsheild bekkjarins endur-
speglast í sérhönnuðum búning-
um þeirra. „Við ákváðum að setja 

rauða þráðinn úr náminu okkar, 
Kerfið, aftan á búningana okkar. 
Eitt lið, eitt logo,“ segir Bjartur. 
„Það má líka geta þess að við 
erum ósigraðir Listaháskóla-
meistarar í knattspyrnu og þetta 
er líka íþróttagalli. Við erum 
saman í liði,“ bætir Lilja við.

Þau segjast vera í góðum hönd-
um og að Borgarleikhúsið taki 
þeim vel. „Við þurfum ekkert að 
víkja í röðinni við kaffivélina,“ 
segir Walter. Þau líta þó ekki svo 
á að eftir árið séu þau fullnuma. 
„Einhver sagði við okkur að 
maður er ekki frekar útskrifaður 
úr leiklist heldur en úr lífinu. 
Það er ágætis mottó,“ segir 
Bjartur.

Fyrsta frumsýning hópsins 
verður á Litla sviði Borgarleik-
hússins 3. október. 

 kolbruns@frettabladid.is

Aldrei fullnuma í leiklist
SAMAN Í LIÐI Hannes, Stefán, Lilja, Þorbjörg, Walter og Bjartur eru óhrædd við næsta skref ferils síns. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Ultra Mega Techobandið Stefán hefur ákveðið að 
slást í för með sirkusi Agora um landið. Sigurður 
Ásgeir Árnason söngvari segir ástæðuna vera 
súrrealisma.

„Við lögðum niður störf í hálft ár og fórum 
eiginlega í helli. Við fórum að tileinka okkur ýmsar 
stefnur og pældum hvað við vildum gera næst í 
okkar músík. Svo datt ég allt í einu inn í súrreal-
isma. Við komumst að því að musteri súrrealismans 
er sirkusinn. Þannig að við ákváðum að helga okkur 
þessu verkefni og gera plötuna Sirkus, sem kemur 
loksins út í vikunni,“ segir Sigurður. 

„Svo sé ég það, einmitt í Fréttablaðinu, að Agora-
sirkusinn er að koma til landsins. Við ákváðum að 
vera „indí“ í smá stund og hringdum í þennan 
sirkus. Þannig að um leið og við erum að fá hug-
myndalega fullkomnun þá eru þeir að raka inn 
peningum,“ segir Sigurður. 

Sambræðingur tónlistar- og fjöllistamanna er ekki 
nýr af nálinni. „Á nítjándu öld í Frakklandi, þegar 
þessir klassísku sirkusar áttu sína gullöld, voru 
sirkusbönd. Með okkar „hype-i“ og þeirra sirkus 
erum við að endurvekja þessa nítjándu aldar 

stemningu.“ UMTBS leggur í sígaunaferð með 
Agora-sirkusnum á föstudag, en farið verður til 
Húsavíkur, Akureyrar, Sauðárkróks, Borgarness, 
Keflavíkur og endað í Smáralindinni. Frekari 
upplýsingar eru á midi.is.   - kbs

Súrrealískur sirkus og teknó

SÚR EINS OG SIRKUS Sigurður segir sirkus Agora og Ultra Mega 
Technobandið Stefán fullkomið par.     FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Við leitum að duglegu starfsfólki í verslanir okkar.

Við leggjum mikið upp úr því að starfsfólki okkar 
líði vel í vinnunni og rekum öflugt félagslíf. Einnig 
nýtur starfsfólk fjölda fríðinda.

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára.

Umsækjendur fylli út umsókn á www.10-11.is eða 
hafi samband við verslunarstjóra í næstu verslun.

Skemmtileg vinna meðggg
skemmtilegu fólki
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Nokkrir sjálfhverfir leikarar í leit 
að viðurkenningu eru við tökur á 
stórri Víetnam-stríðsmynd í Asíu. 
Tökurnar ganga herfilega illa og 
þeir eru því sendir út í frumskóg 
fullan af földum myndavélum til 
að fanga betur stríðsástandið, en 

komast í hann krappan þegar þeir 
lenda í alvöru herskáum eitur-
lyfjasmyglurum.

Ben Stiller leikstýrir gaman-
myndinni Tropic Thunder ásamt 
því að fara með aðalhlutverkið og 
vera einn handritshöfunda. Stiller 
hefur haldið sig nokkuð í miðju-
moðinu undanfarin ár en snýr nú 
aftur með eina sína fyndnustu 
mynd.

Brandararnir koma ótt og títt og 
gert er miskunnarlaust grín að 
öllu frá sjálfselskum stjörnum og 
kolklikkuðum kvikmyndagerðar-
mönnum, til kvikmyndaauglýs-
inga og síðast en ekki síst klass-
ískra stríðsmynda á borð við 
Apocalypse Now og Platoon. Þeir 
heppnast allflestir og í myndinni 
eru margar góðar fleygar setning-

ar. Hún er þar að auki furðu blóð-
ug og hasarinn flottur, enda tekin 
af sama tökumanni og vann að The 
Thin Red Line.

Downey Jr. er stjarna myndar-
innar, en hann leikur ástralskan 
verðlaunaleikara sem telur sig 
geta leikið hvað sem er, og málar 
sig nú sem blökkumann fyrir hlut-
verk sitt. Hann segist ekki fara úr 
karakter fyrr en DVD-diskurinn 
er kominn út, með óborganlegum 
afleiðingum. Stiller leikur 
útbrunna hasarleikarann sem 
reyndi við hlutverk þroskaheftrar 
persónu sér til framdráttar, og 
þótt ágætur sé situr Stiller kannski 
of fastur í sinni vanalegu rútínu. 
Tom Cruise stelur senunni í auka-
hlutverki og er nánast óþekkjan-
legur sem síblótandi, bálreiður 

fjölmiðlakóngur. Jack Black leik-
ur lítilsmetinn grínista og heróín-
fíkil, en er sá sísti af öllum og var 
lítt nýttur.

Helstu ókostir Tropic Thunder 
eru þeir að sumt grínið missir 
eilítið marks og hún er helst til 
langdregin á köflum. Myndin ber 
aftur á móti höfuð og herðar yfir 
flestar gamanmyndir sumarsins 
ef ekki ársins, og fær sterk með-
mæli fyrir kvikmyndaaðdáendur.

 Loftur Ingi Bjarnason - Topp5.is

Grínistar í frumskógi
KVIKMYNDIR
Tropic Thunder
Leikstjóri: Ben Stiller. Aðalhlut-
verk: Ben Stiller, Jack Black, 
Robert Downey Jr.

★★★★
Ein fyndnasta mynd Bens Stiller. 
Robert Downey Jr. og Tom Cruise fara 
á kostum.

Um fjögur hundruð miðar hafa 
selst á tónleika bresku hljóm-
sveitarinnar Tindersticks á Nasa 
11. september næstkomandi og 
því er ennþá eitthvað eftir af 
miðum.

Tindersticks var stofnuð í 
Nottingham árið 1991. Allt frá því 
að fyrsta plata sveitarinnar kom 
út árið 1993 hefur hún notið hylli 
á Íslandi og um heim allan. 
Plöturnar eru samtals sjö að 
meðtaldri nýjustu afurðinni, The 
Hungry Saw. Með útkomu 
Curtains árið 1997 tryggði 
Tindersticks sér sess sem ein af 
metnaðarfyllstu og jafnframt 
áhugaverðustu sveitum tíunda 
áratugarins. Tindersticks þykir 
með betri tónleikasveitum og er 
því fengur að fá hana loksins á 
klakann.

Miðar til á 
Tindersticks

TINDERSTICKS Hljómsveitin Tindersticks 
frá Nottingham í Bretlandi heldur tón-
leika á Nasa 11. september.

Maður sem kallar sig Roy Cohen 
hefur verið iðinn við að hringja á 
ýmsa staði í New York og kynna 
sig sem umboðsmann leikkonunn-
ar Lindsay Lohan. Roy þessi 
hefur meðal annars hringt í 
verslanir Gucci og Prada og beðið 
þær um að loka fyrir aðra 
viðskiptavini þar sem von væri á 
Lindsay. Talsmaður Lindsay sagði 
að Roy Cohen væri ekki umboðs-
maður Lindsay og að enginn vissi 
hver hann væri. Annars er það að 
frétta af Lindsay Lohan að hún og 
Samantha Ronson snæddu saman 
kvöldverð ásamt mæðrum sínum 
fyrir stuttu síðan. Menn telja að 
það segi til um að samband þeirra 
sé orðið ansi alvarlegt þar sem 
þær séu farnar að kynna foreldra 
sína fyrir hvor öðrum.  

Kynna for-
eldra sína

ORÐIÐ ALVARLEGT Samband Lindsay 
og Samönthu þykir orðið mjög náið og 
alvarlegt. 

Nýjustu fregnir herma að 
Christopher Nolan, leikstjóri 
kvikmyndarinnar um Batman, 
The Dark Knight, hafi valið 
söngkonuna Cher til þess að fara 
með hlutverk Kattarkonunnar í 
næstu Batmanmynd. Stórleikar-
inn Johnny Depp mun fara með 
hlutverk glæpamannsins The 
Riddler. Tökur á kvikmyndinni 
eiga að hefjast í Vancouver 
snemma á næsta ári.

Cher sem 
Kattarkonan
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>Leikið í Landsbankadeild karla í kvöld

18. umferð Landsbankadeildar karla hefst í kvöld með 
tveimur leikjum. Fylkir og KR mætast á Fylkisvelli kl. 18.00 
og Fram og Fjölnir eigast við á Laugar-
dalsvelli kl. 20.00. Fylkismenn eru enn í 
bullandi fallbaráttu og þurfa nauðsynlega á 
stigi eða stigum að halda gegn KR-ingum 
en Árbæingar hafa þó verið að reyta 
stig undanfarið og gert fjögur jafntefli í 
síðustu fimm leikjum sínum í deildinni. 
KR er í baráttunni um Evrópusæti líkt 
og Fram en Fjölnir siglir lygnan sjó og 
er þegar nær búið að ná markmiðum 
sínum fyrir tímabilið, sem var að halda 
sér í deildinni, þrátt fyrir að fimm 
umferðir séu til stefnu.

Íslenska kvennalandsliðið í körfubolta spilar í kvöld sinn fyrsta 
leik í Evrópukeppninni þegar liðið tekur á móti Sviss klukkan 
19.15 á Ásvöllum. Helena Sverrisdóttir er varafyrir-
liði og algjör lykilmaður í íslenska liðinu veiktist 
skyndilega síðustu viku.  Helena ætlar hins 
vegar að harka af sér og spila.
„Við erum búnar að bíða eftir þessu í allt 
sumar þannig að það er mjög gaman þegar 
þetta loksins skellur á. Við erum allar á 
sömu blaðsíðunni og allar tilbúnar,“ segir 
Helena en lítið er vitað um mótherjann. 
„Maður veit voðalega lítið um þær því okkar 
hópur hefur aldrei spilað við þær áður. Við einbeitum 
okkur samt alltaf að okkur sjálfum. Við ætlum að byrja 
af krafti og svo sjáum við bara til hvernig þetta verður,“ 
segir Helena og bætir við. „Það skiptir miklu máli fyrir 
okkur sjálfar að byrja keppnina vel. Við töpuðum öllum 
leikjunum á Norðurlandamótinu og erum orðnar hungr-
aðar í sigur. Persónulega held ég að þessi leikur sé sá 

sem við eigum mestan möguleika í og við ætlum okkur að vera á 
fullu allan tímann og vinna þennan leik,“ segir Helena sem lenti í 
erfiðum veikindum í síðustu viku. 
„Það er alltaf leiðinlegt að lenda í veikindum sama hver þau eru. 
Ég fékk brisbólgu og þurfti að liggja inn á sjúkrahúsi. Þetta leit 
ekki vel út þegar ég lá inni á spítala með næringu í æð,“ segir 

Helena sem var þó ekki af baki dottin. „Ég var staðráðin í að 
ná þessum leik þegar þetta gerðist. Ég er að fá flott leyfi 
frá skólanum mínum til að vera hérna í þrjár vikur og spila 
leikina í Evrópukeppninni. Ég vil alls ekki vera að henda því 
frá mér með einhverjum veikindum þannig að ég hvíldi mig 
vel, hlustaði á læknana og síðan mátti ég byrja að æfa um 
seinustu helgi. Formið kemur bara strax aftur og ég er skárri 
með hverjum deginum,“ segir Helena en að sjálfsögðu 
hefur þetta áhrif á hana. „Þetta er leiðinlegt því maður var 
búin að leggja allt sumarið í þetta og svo þegar maður átti 
að vera að koma sér í gírinn þá var maður bara fastur inn á 
spítala. Ég verð að taka því og ætla bara að reyna að gera 
vel miðað við aðstæður,“ segir Helena að lokum.

HELENA SVERRISDÓTTIR: LÁ Á SJÚKRAHÚSI FYRIR NOKKRUM DÖGUM EN SPILAR Á MÓTI SVISS Í KVÖLD

Ég var strax staðráðin í að ná þessum leik

Landsbankad. kvenna í fótb.
Valur-Breiðablik 9-3
1-0 Dóra María Lárusdóttir (3.), 2-0 Hallbera 
Gísladóttir (17.), 2-1 Sara Björk Gunnarsdóttir 
(20.), 2-2 Sara Björk (33.), 3-2 Dóra María (33.), 
4-2 Katrín Jónsdóttir (35.), 5-2 Vanja Stefanovic 
(40.), 5-3 Hlín Gunnlaugsdóttir (42.), 6-3 Sophia 
Mundy (55.), 7-3 Margrét Lára Viðarsdóttir (56.), 
8-3 Margrét Lára (76.), 9-3 Vanja (77.).
Þór/KA-Afturelding 6-1
1-0 Mateja Zver (12.), 2-0 Karen Nóadóttir (17.),
 3-0 Rakel Hönnudóttir (22.), 3-1 Anna Lovísa 
Þórsdóttir (54.), 4-1 Mateja Zver (67.), 5-1 Rakel 
Hönnudóttir (76.), 6-1 Rakel Hönnudóttir (90.).
HK/Víkingur-KR 2-8
0-1 Olga Færseth, víti (6.), 0-2 Hrefna Huld 
Jóhannesdóttir (31.), 0-3 Hólmfríður Magnús
dóttir (38.), 0-4 Fjóla Dröfn Friðriksdóttir (43.), 
0-5 Hrefna (46.), 0-6 Hólmfríður, víti (48.), 0-7 
Hólmfríður (58.), 0-8 Hrefna (71.), 1-8 Karen 
Sturludóttir (80.), 2-8 Þórhildur Þorgilsdóttir (89.)
Fjölnir-Keflavík 0-6
0-1 Vesna Smiljkovic (13.), 0-2 Danka Podovac 
(38.), 0-3 sjálfsmark (41.), 0-4 Danka (43.), 0-5 
Guðný Þórðard. (49.), 0-6 Inga Lára Jónsd. (73.)
Stjarnan-Fylkir 0-3
0-1 Sara Sigurlásdóttir (11.), 0-2 Laufey Björns
dóttir (26.), 0-3 Rut Kristjánsdóttir (76.)

STAÐA EFSTU LIÐA
Valur 16 15 0 1 78-14 45
KR 16 14 0 2 53-14 42
Breiðablik 16 10 1 5 40-31 31
Þór/KA 16 8 1 7 38-23 25
Stjarnan 15 6 3 6 25-22 21

Enski deildarbikarinn
Burnley-Oldham 3-0
McCann (12.), Paterson 2 (63. og 79.)
Jóhannes Karl Guðjónsson kom inn á sem vara
maður á 57. mínútu.
Cheltenham-Stoke 2-3
Coventry-Newcastle 2-3
Morrison (45.), Dann (90.) - Sjálfsmark (21.), 
Milner (38.), Owen (97.).
Aron Einar Gunnarsson lék allan leikinn og lagði 
upp jöfnunarmarkið úr innkasti.
Hartlepool-WBA 3-1
Framlengt. Porter (61.), Foley (102.), Barker 
(105.) - Koren (87.)
Swansea-Hull 2-1
Pintado (63.), Gomez, víti (105.) -  Windass (11.)  
Wigan-Notts County 4-0
Camara 2 (32. og 62.), Zaki (60.), Kupisz (90.)
Bolton-Northampton 1-2
0-1 Adebayo Akinfenw, víti (22.), 0-2 Adebayo 
Akinfenwa (29.), 1-2 Kevin Nolan (82.)
Grétar Rafn og Heiðar léku allan leikinn.
Middlesbrough-Yeovil 5-1
Mido (11.), Digard (23.), Aliadiere (32.), Emnes
(47.), Johnson (66.) - Tomlin (45.).
Reading-Luton 5-1
Hunt 2 (11. og 15.), Pearce (54.), Karacan (55.),  
Henry (76.) - Charles (80.)
Ívar Ingimarsson kom inn á sem varamaður á 
22. mínútu og Gylfi Þór Sigurðssoin kom inn á 
á 59. mín.

Forkeppni Meistaradeildar
Wisla Krakow-Barcelona 1-0
1-0 Cleber  (52.). 
Eiður Smári Guðjohnsen kom inn á fyrir Xavi á 
57. mín. Barcelona fór áfram 4-1 samanlagt.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Valsstúlkur færðust 
skrefi nær Íslandsmeistarabik-
arnum eftir 9-3 sigur á Blikastúlk-
um í ótrúlega fjörugum leik á Vod-
afone-vellinum í gær. Bæði lið 
spiluðu bullandi sóknarleik og úr 
varð mikil markaveisla áhorfend-
um til skemmtunar. 

Átta af mörkunum komu í fyrri 
hálfleik og Valsliðið var þá búið að 
fá á sig jafnmörk mörk í honum og 
í fyrstu sjö heimaleikjum sínum á 
Vodafone-vellinum í sumar. Það 
var kannski enn ótrúlegra að það 
voru komin átta mörk í leikinn en 
markadrottningin Margrét Lára 
Viðarsdóttir var ekki enn komin á 
blað. Það breyttist þó eftir hlé.

Valsliðið hélt dampi í seinni 
hálfleik en Blikar sátu þá eftir og 
urðu að sætta sig við sex marka 
tap. „Þetta var meiri háttar,“ sagði 
Elísabet Gunnarsdóttir, annar 
þjálfara Vals, í leikslok. 

Dóra María kom að 6 mörkum
„Við breyttum aðeins leikkerfinu 
hjá okkur. Við settum inn tvo djúpa 
miðjumenn og opnuðum miðjuna 
til þess að Margrét og Dóra María 
væru meira í boltanum á toppn-
um. Það tókst heldur betur frá-
bærlega,“ sagði Elísabet.

Dóra María kom að sex mörkum 
(2 mörk + 4 stoðsendingar) í þess-
um leik og Margrét Lára kom að 
öðrum fjórum (2 mörk + 2 stoð-
sendingar). Það má heldur ekki 
gleyma þætti Sophiu Mundy sem 
kom að fjórum mörkum (1 mark + 
3 stoðsendingar). Saman mynda 
þær þrjár ógnvænlega sóknarlínu 
þar sem allar geta bæði skorað og 
lagt upp mörk á svipstundu.  

Fram undan er Evrópukeppnin 
og þar má Valsliðið hins vegar 
ekki við því að fá á sig þrjú mörk í 
einum hálfleik eins og gerðist 
bæði á móti KR og í gær. 

„Við ákváðum að leggja áherslu 
á sóknarleikinn okkar af því að við 
erum með frábært sóknarlið. Við 
munum laga vörnina,“ sagði Elísa-
bet og hún segir að þessi sigur 
hafi tryggt Val titilinn.

„Ég ætla bara að segja það að 
við erum komnar með titilinn,“ 
segir Elísabet kokhraust og bætir 
við: „Við eigum Fylki á laugardag-

inn og þar getum við tryggt þetta 
endanlega. Það væri mjög gott að 
geta tryggt þetta áður en við 
förum í Evrópukeppnina,“ sagði 
Elísabet að lokum.

Gefum stóran hluta markanna
Vanda Sigurgeirsdóttir, þjálfari 
Breiðabliks, hefur þurft að horfa 
upp á tvö töp í röð eftir að hafa 
unnið níu leiki í röð þar á undan. 

„Við gefum þeim stóran hluta af 
þessum mörkum og þær eru að 
skora alltof auðveldlega á okkur. 
Valur spilar árangursríkan sókn-
arleik þannig að ef maður er ekki 
klár á síðasta þriðjungnum þá er 
manni bara refsað,“ segir Vanda 
en Blikaliðið spilaði frábæran 
sóknarbolta í fyrri hálfleik en 
vörnin brást. „Ef þetta hefði verið 
í lagi á síðasta þriðjungnum þá 
hefði ég verið heldur betur kát,“ 
sagði Vanda en hún viðurkendi 
jafnframt að seinni hálfleikurinn 
hafi ekki verið eins góður.

„Við erum búnar að spila þétt og 
mér fannst draga af stelpunum í 
seinni hálfleik. Mér fannst seinni 
hálfleikurinn lélegur því þá náðum 
við ekki spilinu okkar sem við 
vorum að ná svo vel í fyrri hálf-
leik,“ sagði Vanda sem vill samt 
meina að liðið eigi alveg mögu-
leika í toppliðin þrátt fyrir tvö sár 
töp í síðustu tveimur leikjum. 
Stelpurnar hennar hafi sýnt það í 
sumar en þær verði að eiga topp-
leik til þess að skáka bestu liðun-
um.

38 mörk í 5 leikjum
Það var nóg af mörkum í öðrum 

leikjum í gær en alls voru skoruð 
38 mörk í aðeins fimm leikjum. 
Rakel Hönnudóttir skoraði þrennu 
í 6-1 sigri Þór/KA á Aftureldingu 
og bæði Hrefna Huld Jóhannes-
dóttir og Hólmfríður Magnúsdótt-
ir voru með þrennu í 8-2 útisigri 
KR á HK/Víkingi. 

 ooj@frettabladid.is

Markaveisla Valsstúlkna
„Þetta er komið,“ sagði Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari Íslandsmeistara Vals, 
sem settu á svið sýningu í sóknarleik í 9-3 sigri á Breiðabliki á Vodafone-vellin-
um í gær en segja má að þar hafi liðið nánast tryggt sér þriðja titilinn í röð. 

ALGEGNG SJÓN Valsliðið fagnaði níu mörkum gegn Blikum í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA
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FÓTBOLTI Åge Hareide, landsliðs-
þjálfari Noregs, hefur tilkynnt 
tuttugu og eins manns leikmanna-
hóp fyrir leikinn gegn Íslandi á 
Ullevaal-leikvanginum í Ósló 6. 
september í undankeppni HM 
2010.

Tólf leikmenn úr hópi Hareide 
leika með liðum í norsku úrvals-
deildinni og athygli vekur að 
Steffen Iversen hjá Rosenborg er 
þar á meðal. En framherjinn 
Iversen var rekinn heim úr 
landsliðshópnum sem mætti Írum 
í vináttulandsleik á dögunum 
eftir að í ljós kom að hann mætti 
of seint á æfingu vegna þess að 
hann var á djamminu langt fram 
eftir nóttu kvöldinu áður. - óþ 

Undankeppni HM 2010:

Hópur Noregs
LEIKM.HÓPUR NOREGS
Markverðir:
Rune A. Jarstein  (Rosenborg)
Jon Knudsen   (Stabæk)
Håkon Opdal   (Brann)
Útileikmenn:
Mohammed Abdellaoue   (Vålerenga)
Martin Andresen   (Vålerenga)
John Carew   (Aston Villa)
Christian Grindheim   (Heerenveen)
Brede Hangeland, fyrirliði  (Fulham) 
Thorstein Helstad   (Le Mans) 
Daniel Fredheim Holm   (Vålerenga) 
Kristofer Hæstad   (Vålerenga)
Tom Høgli   (Tromsø)
Atle Roar Håland   (Odense) 
Steffen Iversen   (Rosenborg)
Erik Nevland   (Fulham)
Morten Gamst Pedersen   (Blackburn)
Tore Reginiussen   (Tromsø)
John Arne Riise   (Roma)
Morten M. Skjønsberg   (Stabæk)
Fredrik Strømstad  (Le Mans)
Fredrik Winsnes   (Strømsgodset)

FÓTBOLTI Íslendingafélagið West 
Ham United í eigu Björgólfs 
Guðmundssonar heldur áfram að 
fækka í leikmannahópi sínum 
eins og stjórn félagsins hótaði að 
gera á dögunum. Nú er það 
varnarmaðurinn Anton Ferdinand 
sem er á leið til Sunderland fyrir 
upphæð sem talin er nema í 
kringum átta milljónum punda. 

Salan vekur talsverða athygli 
þar sem búist var við að West 
Ham myndi fyrst og fremst losa 
sig við einhverja jaðarleikmenn 
sem hafa ekki fengið mörg 
tækifæri með liðinu, en Ferdin-
and hefur aftur á móti verið 
lykilmaður í varnarleik Lundúna-
liðsins undanfarin ár. Salan var 
enn fremur, samkvæmt enskum 
fjölmiðlum, algjörlega gegn vilja 
knattspyrnustjórans Alans 
Curbishley.

Nú halda enskir fjölmiðlar því 
fram að framherjinn Craig 
Bellamy verði næstur til að verða 
seldur. En yfirlýsing sem birtist á 
opinberri heimasíðu West Ham í 
gær gefur þó annað í skyn og 
útskýrir að stjórnin hafi ekki í 
hyggju  að selja Bellamy né aðra 
lykilleikmenn félagsins.  - óþ   

Ferdinand til Sunderland:

Kreppa hjá 
West Ham?

BLESS Ferdinand kveður 
West Ham og fer til 
Sunderland.
NORDIC PHOTOS/GETTY

ÍÞRÓTTIR FATLAÐRA Nú styttist óðum 
í að Ólympíumót fatlaðra hefjist í 
Kína en fimm íþróttamenn munu 
keppa fyrir Íslands hönd í Peking 
dagana 6.-17. september, þar af 
eru tveir sundmenn, tveir frjálsí-
þróttamenn og einn kraftlyftinga-
maður.

Ólympíumót fatlaðra er haldið á 
fjögurra ára fresti og er stærsti 
íþróttaviðburður sem fatlaðir taka 
þátt í. Þátttökuréttur í mótinu er 
ekki auðfenginn og samkeppnin 
mikil en íslenskir þátttakendur 
hafa jafnan staðið sig vel og oftar 
en ekki komið hlaðnir verðlaunum 
aftur heim.

Fimm íslenskir íþróttamenn 
verða á meðal þátttakenda að 
þessu sinni í Peking. 

Frjálsíþróttamennirnir Baldur 
Ævar Baldursson úr Snerpu og 
Jón Oddur Halldórsson úr Reyni/
Víking verða í eldlínunni í Peking. 
Baldur Ævar keppir í langstökki 
og er að taka þátt í sínu fyrsta 
Ólympíumóti en Jón Oddur keppir 
í 100 metra spretthlaupi. Jón 
Oddur tók einnig þátt í Ólympíu-
mótinu í Aþenu þar sem hann 
hlaut tvenn silfurverðlaun.

Sundfólkið Eyþór Þrastarson og 
Sonja Sigurðardóttir koma bæði 
úr ÍFR og eru að taka þátt í sínu 
fyrsta Ólympíumóti. Eyþór keppir 
í 400 metra skriðsundi og 100 
metra baksundi en Sonja keppir í 
50 metra baksundi.

Þá keppir kraftlyftingamaður-
inn Þorsteinn Magnús Sölvason úr 

ÍFR í bekkpressu en hann hefur 
ekki tekið þátt í Ólympíumóti áður. 
Þorsteinn Magnús, sem er 36 ára 
gamall og er aldursforseti íslenska 
Ólympíumótshópsins, hefur þó 
nokkra reynslu af alþjóðlegum 
mótum og hefur meðal annars 
keppt á EM í bæði Frakklandi og 
Grikklandi.

Hópurinn heldur ytra 1. sept-
ember og Sonja verður fyrsti 
íslenski keppandinn til þess að 
stíga á stóra sviðið en hún keppir 
8. september. Áætluð heimkoma 
er 18. september. 

Síðustu gullverðlaun Íslands á 
Ólympíumóti komu árið 2004 
þegar sundkonan Kristín R. 
Hákonardóttir úr ÍFR vann til 
verðlauna. - óþ    

Íþróttasamband fatlaðra stóð fyrir kveðjuhófi fyrir ólympíufara sína í gærdag:

Fimm keppa fyrir Íslands hönd

FIMM Á LEIÐ TIL PEKING Ísland sendir fimm keppendur á Ólympíumót fatlaðra í Peking sem hefst 6. september næstkomandi. 
Efri röð frá vinstri: Jón Oddur Halldórsson, Baldur Ævar Baldursson, Eyþór Þrastarson. Neðri röð frá vinstri: Sonja Sigurðardóttir og 
Þorsteinn Magnús Sölvason.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn. 
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.

Landsbankadeild karla

Fylkirmið. 27. ágúst

mið. 27. ágúst

sun. 31. ágúst

sun. 31. ágúst

sun. 31. ágúst
Frestað til
mið. 24. sept.

18. umferð

KR

20:00

18:00

18:00

18:00

Keflavík 18:00

16:30

FjölnirFram

HK Þróttur R.

Valur ÍA

Grindavík

FH Breiðablik

EFTIR
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EKKI MISSA AF

16.00 Móttaka íslensku ól-
ympíufaranna, beint   SJÓNVARPIÐ

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

19.00 Liverpool - Standard 
Liege   STÖÐ 2 SPORT

20.10 Kitchen Nightmares - 
nýtt   SKJÁR EINN

20.30 Special Unit 2 
   STÖÐ 2 EXTRA

21.35 Hotel Babylon   STÖÐ 2

STÖÐ 2

18.15  Fréttir og Að norðan
 Endurtekið á klukkutíma fresti til kl 12.15 
daginn eftir

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

16.00 Fagnaðarfundur þjóðarinn-
ar og íslensku ólympíufaranna  Bein út-
sending frá móttöku íslensku ólympíufar-
anna.

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.00 Afríka heillar  (Wild at Heart II) 
 (3:10)  Breskur myndaflokkur um hjón sem 
búa ásamt börnum sínum innan um villidýr 
á sléttum Afríku. Meðal leikenda eru Step-
hen Tompkinson, Amanda Holden, Lucy-Jo 
Hudson, Luke Ward-Wilkinson, Deon Stew-
ardson, Rafaella Hutchinson og Nomsa 
Xaba.

20.50 Hvaða Samantha?  (Samantha 
Who?) (4:15) Bandarísk gamanþáttaröð 
um unga konu sem þjáist af minnisleysi 
og neyðist til að komast að því hver hún í 
rauninni er. Meðal leikenda eru Christina 
Applegate, Jean Smart, Jennifer Esposito, 
Kevin Dunn, Barry Watson, Melissa McCart-
hy og Tim Russ.

21.15 Heimkoman  (October Road II) 
(8:19) Bandarísk þáttaröð um ungan skáld-
sagnahöfund sem snýr aftur í heimahagana 
til að styrkja böndin við vini og vandamenn. 
Meðal leikenda eru Brad William Henke, 
Bryan Greenberg, Evan Jones, Laura Prepon 
og Tom Berenger.

22.00 Tíufréttir

22.25 Annie Leibovitz   (Annie Leibovitz: 
Life Through a Lens)  Heimildamynd um 
ljósmyndarann Annie Leibovitz. 

23.50 Kastljós  (e)

00.15 Dagskrárlok

08.00 Fat Albert 

10.00 Just My Luck 

12.00 Are We There Yet? 

14.00 Meet the Fockers 

16.00 Fat Albert 

18.00 Just My Luck

20.00 Are We There Yet? 

22.00 The 40 Year Old Virgin  Gaman-
mynd með Steve Carell og Paul Rudd í að-
alhlutverkum um Andy Stitzer sem er ennþá 
hreinn sveinn en samt orðinn fertugur. 

00.00 Fled 

02.00 The Rock

04.15 The 40 Year Old Virgin 

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

16.45 Vörutorg

17.45 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingurinn 
dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa vanda-
mál og gefur góð ráð.

18.30 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

19.20 Design Star  (e)

20.10 Kitchen Nightmares - NÝTT 
 Kjaftfori kokkurinn Gordon Ramsey heim-
sækir veitingastaði sem enginn vill borða á 
og hefur eina viku til að snúa við blaðinu. 
Hann hlífir engum í von um að koma þess-
um vonlausu veitingastöðum aftur á rétt-
an kjöl. Þegar allt er yfirstaðið munu breyt-
ingarnar vera ótrúlegar. Ekki bara á veitinga-
stöðunum heldur líka hjá fólkinu sem þar 
vinnur.

21.00 Britain’s Next Top Model  (8:12) 
Bresk raunveruleikasería þar sem leitað er 
að efnilegum fyrirsætum. Íslenski ljósmynd-
arinn Huggy Ragnarsson er meðal dómara 
í þessari þáttaröð. Stelpurnar sitja fyrir sem 
gínur og Stefanie er á nálum þar sem hún 
gleymdi að taka meðölin sín.

21.50 Sexual Healing  (6:9) Í þessari 
þáttaröð fá áhorfendur að fylgjast með dr. 
Lauru Berman hjálpa pörum sem komin 
eru í kynlífskrísu. Þátttakendurnir kynn-
ast dýpri og innilegri samskiptum en áður. 
Í hverjum þætti kynnumst 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 Trailer Park Boys

02.00 Vörutorg

03.00 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Firehouse 
Tales, Draugasögur Scooby-Doo og Kalli kan-
ína og félagar 

08.20 Oprah

09.00 Í fínu formi 

09.15 Bold and the Beautiful

09.35 La Fea Más Bella (135:300) 

10.20 Sisters (19:24) 

11.15 Logi í beinni

12.00 Hádegisfréttir

12.45 Neighbours

13.10 Sisters (4:28) 

13.55 Grey‘s Anatomy (32:36) 

14.40 How I Met Your Mother (18:22) 

15.05 Friends (13:24) 

15.30 Friends (14:24) 

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 (17:25) 

19.55 Friends (8:24) 

20.20 ABBA. The Mamma Mia! Story 

21.10 Newlywed, Nearly Dead (5:13) 

21.35 Hotel Babylon (3:8) Charlie Ed-
wards er hótelstjóri á hóteli fína og fræga 
fólksins í London og sér til þess að starfsfólk-
ið hafi hugann við það þrennt sem öllu máli 
skiptir, þjónustu, þagnmælsku og þjórfé. 

22.25 Ghost Whisperer (41:44) Melinda 
á erfitt með að lifa venjulegu lífi þar sem 
hún þarf stöðugt að takast á við drauga.

23.10 Grey‘s Anatomy (33:36) 

23.55 The Tudors (4:10) 

00.50 Women‘s Murder Club (10:13) 

01.35 Moonlight (14:16) 

02.20 Crossing Jordan (9:21) 

03.05 Transporter 2

04.35 The Closer (5:15) 

05.20 Fréttir og Ísland í dag 

07.00 Enski deildarbikarinn Útsending 
frá leik Coventry og Newcastle.

15.55 Enski deildarbikarinn Útsending 
frá leik Coventry og Newcastle.

17.35 Gillette World Sport Fjölbreytt-
ur íþróttaþáttur þar sem farið yfir víðan völl. 
Farið er yfir það helsta sem er að gerast í 
íþróttunum út í heimi og skyggnst á bak-
við tjöldin.

18.05 PGA Tour 2008 - Hápunktar 
Farið er yfir það helsta sem er að gerast á 
PGA mótaröðinni í golfi.

19.00 Liverpool og Standard Liege 
Bein útsending frá síðari leik Liverpool og 
Standard Liege í forkeppni Meistaradeildar 
Evrópu. Arsenal - Twente er sýndur beint á 
Sport 3 kl 19.00.

22.40 Football Rivalries Í þessum þætti 
er fjallað um ríg Boca Juniors og River Plate 
innan vallar sem utan.

23.35 Liverpool og Standard Liege Út-
sending frá leik Liverpool og Standard Liege.

15.10 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Fulham og Arsenal í ensku úrvals-
deildinni.

16.50 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik WBA og Everton í ensku úrvalsdeildinni.

18.30 Premier League World 2008/09 
Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

19.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessu magnaða markaþætti.

19.30 English Premier League 

20.25 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðing-
um. Allir leikirnir, öll mörkin og umdeildustu 
atvikin á einum stað.

21.45 Leikur vikunnar 

23.25 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Portsmouth og Man. Utd í ensku úr-
valsdeildinni.

> Steve Carell
„Mér fer það vel að leika aumkunarverða 
karaktera. Ég veit ekki af hverju og 
forðast að velta því fyrir mér 
því það er örugglega mjög 
sorgleg ástæða fyrir því.“ 
Carell leikur í myndinni 
The 40 Year Old Virgin 
sem sýnd er á stöð 2 bíó 
í kvöld.

Aldrei hefur verið annað eins áhorf á Ólympíuleikana á 
Vesturlöndum og þessa síðustu daga. Sumarið virðist ætla 
að verða kjörtími fyrir röð íþróttaatburða eins og kom 
í ljós í fótboltanum fyrr í sumar. Þegar hefðbundnar 
dagskrár tæmast og endurtekið efni fyllir allar 
glufur reynast beinar útsendingar frá íþrótta-
viðburðum halda. Þær hafa líka þann kost 
að það má víkja sér frá, jafnvel þótt maður 
missi af marki, einhver fari yfir stöng eða 
hitti einhvern skotspón. 
Í engri grein framleiðslu fyrir sjónvarp hefur 
orðið eins mikil þróun hvað gæði varðar og 
í tækjum til að filma sport. Það er að því 
leyti eins og pornóið, enda líka eins konar 

kroppasýning, eins og maðurinn sagði, furðu-
legt að ekki skuli keppt í súludansi sem er 
eiginlega fimleikasýning. Hvaða munur er 

á strák með bolta og stelpu á stöng? Þetta eru sýningar 
atvinnumanna eftir ofurþjálfun sem eru ekki bara að 
selja skrokkinn á sér og færni hans heldur líka geðfellt 
andlit og æskuþokka fólki sem situr í sófa eða stól 
sem hreyfir sig of lítið.

Og nú tekur enski boltinn við. Ég hef reyndar 
verið þeirrar skoðunar að ríki og einkaaðilar eigi 
að slá sér saman í félag um íþróttarás sem 
verði að hluta opin og hluta lokuð dagskrá, 
eitt apparat sem þjónar þeim hópi sem lifir 
í annarra manna kappleikjum. Bara svona 
hugmynd um sparnaðaraðgerð á síðustu og 
verstu. 

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON ER LÍTILL SPORTISTI

Fallið fyrir mörkum og metum

ÍÞRÓTTAMAÐUR Á GÓÐU KAUPI.

▼

▼

▼

▼
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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
10.00 Rapport  10.05 Polarprinsessa  11.35 Isn‘t 
she great?  13.10 Gomorron Sverige  14.00 Rapport  
14.05 Hannah Montana  14.30 Mega  15.00 
Charlie och Lola  15.15 Dra mig baklänges  15.30 
Resan till Mars  15.45 Ett hundliv  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala 
nyheter  17.30 Rapport med A-ekonomi  18.00 
Povel a la carte  19.30 En kapplöpning med tiden  
20.00 Tell me you love me  20.55 Kulturnyheterna  
21.10 Debatt special från Peking  22.00 Djävulen 
kom till häst  23.30 Sändningar från SVT24

10.00 NRK nyheter  10.10 Med hjartet på rette staden  
11.00 NRK nyheter  11.05 Jessica Fletcher  12.00 NRK 
nyheter  12.05 Tinas mat  12.35 ‚Allo, ‚Allo!  13.00 
NRK nyheter  13.05 Utfordringen  13.30 Dracula junior  
14.00 NRK nyheter  14.10 Pysj-klubben  14.35 Edgar og 
Ellen  15.00 NRK nyheter  15.10 Oddasat - nyheter på 
samisk  15.25 Uventet besøk  15.55 Nyheter på tegn-
språk  16.00 Rupert Bjørn  16.10 Ugler i mosen  16.35 
Lure Lucy  16.40 Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  
17.30 Forbrukerinspektørene  17.55 Henki på film  
18.25 Redaksjon EN  18.55 Distriktsnyheter  19.00 
Dagsrevyen 21  19.40 Vikinglotto  19.45 House  20.30 
Migrapolis  21.00 Kveldsnytt  21.15 Hva skjedde med 
Sarah?  22.25 Fargeklang  23.25 Kulturnytt  23.35 Du 
skal høre mye jukeboks  01.00 Dansefot jukeboks 

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 Kontant  
10.35 Aftenshowet  11.00 Aftenshowet med Vejret  
11.25 Grøn glæde  11.50 Ha‘ det godt  12.20 
Hammerslag  12.50 Nyheder på tegnsprog  13.00 
DR Update - nyheder og vejr  13.10 Flight 29 savnes!  
13.35 Pigebandet Frank  14.00 Hjerteflimmer. Pigerne 
mod drengene  14.30 Hannah Montana  14.55 
Svampebob Firkant  15.20 Grumme historier om 
grusomme børn  15.30 Skæg med tal  15.55 Gurli Gris  
16.00 Aftenshowet  16.30 TV Avisen med Sport  17.00 
Aftenshowet med Vejret  17.30 Hvad er det værd?  
18.00 Søren Ryge præsenterer  18.30 Fra opvasker 
til hotelkonge  19.00 TV Avisen  19.25 Penge  19.50 
SportNyt  20.00 En sag for Frost  21.40 Onsdags Lotto  
21.45 OBS  21.50 Seinfeld  22.15 Conviction 

20.00 Mér finnst...  Umsjón: Ásdís Olsen 
og Kolfinna Baldvinsdóttir. Gestir: Sæunn 
Guðmundsdóttir, Steinunn Hreiðarsdóttir, 
Anna María Hreiðarsdóttir, Viktoría Jóhanns-
dóttir, Sigrún Sigurðardóttir. Sigríður Klingen-
berg, Ellý Ármanns.  

21.00 Skoðanaskipti  Umsjón: Marta 
Guðjónsdóttir. Gestir: Margrét Theodórsdótt-
ir og Margrét Pála Ólafsdóttir. 

21.30 Hvað ertu að hugsa?  Umsjón: 
Guðjón Bergmann. Gestur: Páll Óskar 
Hjálmtýsson. 

16.00 Hollyoaks (2:260) Hágæða bresk 
unglingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester. 

16.30 Hollyoaks (3:260) 

17.00 Seinfeld (11:24) 

17.30 Special Unit 2 (13:19) 

18.15 Skins (9:9) 

19.00 Hollyoaks (2:260) 

19.30 Hollyoaks (3:260) 

20.00 Seinfeld (11:24) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er svo smámuna-
samur og sérvitur. 

20.30 Special Unit 2 (13:19) Gaman-
samir bandarískir spennuþættir þar sem við 
fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra 
óvenjulegustu málin.

21.15 Skins (9:9) Átakanleg bresk sería 
um hóp unglinga sem reynir að takast á við 
daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfjaneyslu 
og fleiri vandamála.

22.00 Canterbury‘s Law (6:6) Nýr lög-
fræðiþáttur í anda Practice og Boston Legal 
með Julianna Margulies úr ER í aðalhlutverki. 
Hún leikur Elizabeth Canterbury, eldkláran 
verjanda sem vílar ekki fyrir sér að sniðganga 
lögin þegar frelsi skjólstæðinga hennar sem 
hún telur saklausa, er í húfi. 

22.45 Moonlight (14:16) 

23.30 Twenty Four 3 (14:24) 

00.15 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

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: Hafborg

15.30 Heimsauga
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Á sumarvegi
20.00 Leynifélagið
20.30 Tímakorn
21.10 Út um græna grundu
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Rósin rjóð
22.45 Kvöldtónar
23.30 Loftbelgur
00.07 Næturtónar

Í sumar hefur enn og aftur gripið 
um sig algjört ABBA-æði og 
söngvamyndin Mamma Mia! 
hefur fengið metaðsókn, ekki síst 
hér á landi. Í þessum glænýja 
þætti fáum við að kynnast betur 
þessum einstaklega vinsæla söng-
leik sem sýndur hefur verið fyrir 
fullu húsi á West End og um allan 
heim og er nú orðinn að einni 
vinsælustu söngvamynd allra 
tíma. Rætt er við ABBA-höfund-
ana, þá Benny og Björn, auk þess 
sem leikarar myndarinnar útskýra 
hvers vegna þeir slógu til.

STÖÐ 2 KL. 20.20

ABBA: The Mamma Mia! Story
Í kvöld sýnir Sjónvarpið heimilda-
mynd þar sem ljósmyndarinn Annie 
Leibovitz talar um líf sitt og starfsað-
ferðir. Fylgst er með henni á vinnu-
stofu sinni og á sveitabænum þar 
sem hún á afdrep. Þá verður rætt við 
fjölda fólks sem hefur haft kynni af 
henni í gegnum tíðina en Leibovitz er 
þekkt sem ljósmyndari fræga fólksins.  

VIÐ MÆLUM MEÐ
Annie Leibovitz
Sjónvarpið kl. 22.25

▼

RÚV ÓSKAR 
STRÁKUNUM OKKAR

TIL HAMINGJU MEÐ SILFRIÐ
Á OLYMPÍULEIKUNUM Í PEKING

VIÐ SÁUM ÞAÐ Í SJÓNVARPINU

▼



30  27. ágúst 2008  MIÐVIKUDAGUR

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

„Ég ætla að bíða og sjá hvernig 
gengur í þáttunum. Þetta er 
„standard“ greiðsla til óþekktra 
fyrirsætna. Ef vel gengur má vel 
vera að greiðslan verði hærri,“ 
segir Ásdís Rán Gunnarsdóttir, 
módel með meiru.

Nýverið bauðst Ásdísi Rán að 
sitja fyrir hjá Playboy-tímaritinu. 
Hún segir það lítið mál, nakin kom 
hún í heiminn og það skipti ekki 
máli að sýna líkama sinn 29 árum 
seinna. Á bloggsíðunni asdisran.
blog.is hafa farið fram nokkrar 
umræður og Ásdísi til undrunar 
eru viðbrögðin á einn veg: Hún er 
hvött til að sitja fyrir. „Það er x-
hópur fólks sem er á móti þessu. 
Ég bjóst við að fá ræður frá fem-
ínistum en það er ekki,“ segir 
Ásdís sem telur viðhorfin vera að 
breytast á Íslandi. Ásdís hefur þó 
ákveðið að bíða með að ganga að 
tilboðinu sem átti að gefa henni 
tvær milljónir íslenskra króna.

Ásdís birti skemmtilega mynd 
af sér og Ólafi F. Magnússyni, frá-
farandi borgarstjóra, á Facebook-
síðu sinni en nokkrar umræður 
hafa staðið um að Ólafur sé farinn 
að stunda galeiðuna meira en góðu 
hófi gegnir. Ásdís Rán á bágt með 
að skilja slíkan kjaftagang, segist 
geta fullvissað alla um að borgar-
stjórinn var bláedrú er hún hitti 
hann á Rex þegar hún var stödd 
hér á landi í upphafi ágústmánað-
ar. „Hann var bláedrú með kók-
glas í hendi.“

Ásdís er búsett í Svíþjóð en er 
að flytja til Búlgaríu. Maður henn-
ar, Garðar B. Gunnlaugsson knatt-
spyrnukappi, var að semja við búl-
görsku meistarana 

Lokomotiv-Sofia til þriggja ára. 
Ásdís hitti Ólaf F. og fór að ræða 
við hann mál er varða hugsanleg-
an opinberan stuðning við hana 
vegna fyrirhugaðrar farar í jan-
úar til Ástralíu þar sem hún mun 
taka þátt í sjónvarpsþætti, fyrir-
sætukeppninni „The Million Doll-
ar Woman“, og keppa við tólf aðrar 
stúlkur. Ásdís sigraði á netinu í 
miklum mánaðarslag og komst í 
úrslitin til að keppa um milljón 
dollara. Að sögn Pálma Guðmunds-
sonar, sjónvarpsstjóra Stöðvar 2, 
er verið að athuga möguleika á að 

sýna þættina hér á Íslandi. Ásdís 
Rán segir að þótt framleiðendur 
þáttanna borgi ferðir og uppihald 
kosti undirbúningurinn sitt. „Ég 
þarf að líta sem best út, vera með 
flotta gripi, í flottum fatnaði sem 
kostar sitt. Við viljum náttúrlega 
að Ísland vinni og ég fer með því 
hugarfari að sigra.“ En það reyn-
ist erfitt að fá styrktaraðila þótt 
fyrir liggi að þátttaka Ásdísar sé 
Íslandskynning af betra taginu. 
„En ég hef hitt Ólaf áður og honum 
hefur fundist áhugavert það sem 
ég er að gera.“  jakob@frettabladid.is

ÁSDÍS RÁN GUNNARSDÓTTIR: LEITAÐI STUÐNINGS BORGARSTJÓRA Á REX

Playboy verður að bíða

ÓLAFUR F. OG ÁSDÍS RÁN Hún hitti 
borgarstjórann á Rex bláedrú með kók-
glas í hendi og undrast kjaftaganginn 
um meinta skemmtanagleði Ólafs. Ásdís 
leitar styrkja til Ástralíufarar. 

Á LEIÐ TIL BÚLGARÍU Ásdís pakkar en Garðar er farinn til Búlgaríu. Þau hafa verið 
búsett í Svíþjóð í tvö ár og Ásdísi þykir leitt að kveðja vini sína þar en Svíar eru 
seinteknir.

„Hugsanleg kynferðisleg spenna? 
Heldur betur. Hefð er fyrir henni. 
Það eru ekki nema 17 ár á milli 
okkar Evu Maríu og ef sagan hefur 
kennt okkur eitthvað þá er það að 
útiloka ekkert,“ segir Ásgeir 
Erlendsson sem verður fyrstur 
karlmanna til að annast stiga-
vörslu í spurningakeppni fram-
haldsskóla – Gettu betur – í vetur.

Fréttablaðið greindi frá því 
nýverið að Eva María Jónsdóttir 
verður spyrill og umsjónarmaður 
Gettu betur – önnur kvenna til að 
gegna þeim vandasama starfa. 
Jafnframt fylgdi sögunni að stiga-
vörðurinn yrði karlkyns, sá fyrsti 
í sögunni, og Eva María lofaði 
möguleikanum á kynferðislegri 
spennu eins og ákveðin hefð er 

fyrir í keppninni, milli stigavarð-
ar og spyrils. Og stigavörður er 
enginn annar en Ásgeir Erlends-
son sem hefur starfað á íþrótta-

deild RÚV í um ár og verið einnig 
á Rás 2.

„Eftir því sem ég kemst næst er 
ég fyrstur karlmanna til að vera 
stigavörður. Ég veit ekki hvort ég 
er að brjóta einhvern ís en ég er í 
það minnsta að brjóta ákveðna 
hefð. Það er mjög skemmtilegt að 
detta inn í þessa keppni aftur. Ég 
keppti fyrir Versló, var í úrslitun-
um 2006, og skrýtið hvernig 
keppnin heldur í mann. Sterk taug 
sem heldur í og ótrúlega gaman að 
fara upp á Gettu betur-sviðið og 
nú í öðru hlutverki,“ segir Ásgeir 
sem sér fram á skemmtilegan 
vetur. Hann er nú rétt í þann mund 
að hefja lögfræðinám í Háskóla 
Íslands eftir að hafa tekið sér hlé 
frá námi. - jbg

Fyrsti karlkyns stigavörðurinn

Nokkrar leikkonur, sem allar eiga það sameig-
inlegt að hafa stundað leiklistarnám erlendis, 
ákváðu í sumar að stofna félag íslenskra leik-
kvenna sem námu erlendis. „Okkur fannst 
vanta gott tengslanet fyrir leikara sem lærðu 
leiklist úti. Hér heima ganga leiklistarnemar 
sjálfkrafa í félagsskap leikara/leikkvenna, svo-
kallaðar fjölskyldur, en sambærilegt félag 
hefur vantað fyrir þá sem lögðu stund á leik-
listarnám erlendis,“ segir Þóra Karítas Árna-
dóttir, leikkona og einn stofnenda félagsins. 
Ásamt henni komu leikkonurnar Sigríður 
Eyrún Friðriksdóttir, Valdís Arnardóttir og 
Þórdís Elva Þorvaldsdóttir Bachmann að stofn-
un félagsins. 

Félagið hefur hlotið nafnið Brynjurnar og að 
sögn Þóru Karítasar var nafngiftin engin til-
viljun. „Við hittumst fyrst hinn 21. júní síðast-
liðinn og héldum óformlegan stofnfund, sama 
dag varð Brynja Benediktsdóttir, leikkona og 

leikhúsfrömuður, bráðkvödd. Okkur 
þótti því ekkert annað koma til 
greina en að nefna félagsskapinn 
„Brynjurnar“ henni til heiðurs.“

Brynjurnar ætla að hittast í 
fyrsta sinn 31. ágúst næstkom-
andi á veitingastaðnum Sólon, 
klukkan 16.00 og hvetur Þóra 
Karítas sem flesta til þess að 
mæta. „Þegar maður hittir 
aðra leikara eru ýmsar 
skemmtilegar hugmyndir 
sem fæðast og maður 
getur deilt reynslu sinni 
og atvinnutækifærum.“ 
Aðspurð segist Þóra 
Karítas búast við um 
fimmtíu manns. „Það 
eru mjög margir sem 
hafa lært leiklist úti, 

þannig að þetta er stór hópur, ég tala nú ekki 
um ef að strákarnir taka sig til og stofna 

sambærileg félags-
samtök,“ segir Þóra 

Karítas að lokum.
  - sm

Íslenskar leikkonur stofna nýtt félag

BRYNJURNAR Í 
sumar var stofnað 
félag leikkvenna 

sem stunduðu 
nám erlendis. Þóra 
Karítas, til hægri, 
og Þórdís Elva 
Bachmann eru á 
meðal stofnenda.

ÁSGEIR ERLENDSSON Segir sterka taug 
tengja menn við Gettu betur en hann 
var í úrslitaleiknum fyrir hönd Versló 
árið 2006.

GAMLA MYNDIN

„Þarna var ég hótelstjóri á 
Hótel Norðurlandi. Ég kynntist 
Akureyri í fyrsta skipti þá og 
líkaði vel. Þetta er ekki eftir-
minnileg tíska, hvítur bolur og 
svört dragt, voða klassískt. Ég 
get ekki sagt það að ég sjái eftir 
neinum stíl.“

Sigrún Björk Jakobsdóttir, bæjarstjóri á 
Akureyri.

Myndin er tekin í mars 1993.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Ólafur Elíasson.

 2 Barnaskóli Hjallastefnunnar.

 3 Merzedes Club.

LÁRÉTT
2. hæfileiki, 6. mjöður, 8. meðal, 9. 
sníkjudýr, 11. tveir eins, 12. afspurn, 
14. fet, 16. karlkyn, 17. knæpa, 18. 
for, 20. klaki, 21. fullnægja.

LÓÐRÉTT
1. kaups, 3. fisk, 4. ölvun, 5. máttur, 
7. lævís, 10. stykki, 13. rölt, 15. aflast, 
16. kóf, 19. kyrrð.

LAUSN

Hljómsveitirnar Sprengjuhöllin, Vax 
og Reykjavík undirbúa 

nú för til Hollands um 
næstu helgi en þær 
koma fram á mikilli hátíð 

í Fríslandi, í borginni 
Leeuwarden, á 
hátíðinni Frísk-
festival. Til stóð að 
Stuðmenn færu 
með en þeir duttu 
úr skaptinu á 
síðustu stundu og 

velta menn því fyrir sér hvort það 
tengist ummælum Egils Ólafsson-
ar nýverið í viðtali við 24 stundir 
að hann liti svo á að Stuðmenn 
væru hættir þótt skilningur Jakobs 
Frímanns væri líklega annar. 
Svo mun ekki vera heldur rakst 
Fríslandsgiggið á við árlegan stór-
dansleik Stuðmanna á Gróttu sem 
verður einmitt um næstu helgi.

Óþarft er að finna upp hjólið 
tvisvar og fáir vita það betur en 
skemmtikrafturinn og fréttamaður-
inn Gísli Einarsson hjá RÚV sem 
var með athyglisverða en kunnug-
lega frétt í vikunni um að hringi-
tónar GSM-síma ættu til að styggja 
gæsir í aðflugi. Gæsaveiðimenn 
horfðu á fréttina með sperrta skjái 
en öðrum þótti þetta kunnugleg 
frétt. Og kveiktu á því að fréttin 
var nánast í dúr og moll við snjalla 
fréttatilkynningu frá Fjalari Sig-
urðarsyni hjá Mbk almannatengsl-
um sem var að vekja athygli á því 
fyrir hönd Vodafone að nú náist 
GSM-samband víða á hálendinu.

Unnendur hágæða gamanþátta 
og hárbeittrar gagnrýni ættu að 
gleðjast en Skarphéðinn Guð-
mundsson dagskrárstjóri og félag-
ar hans á Stöð 2 hafa tryggt sér 
sýningarréttinn á hinum umtalaða 
spéspegli The Daily Show með Jon 
Stewart. Þættirnir verða á dagskrá 
á þriðjudögum og nánast beint af 
kúnni, aðeins þriggja daga gamlir, 
og fréttirnar því vel volg-
ar. Stöðvar 2 menn 
hrósa happi ekki síst 
nú í aðdraganda 
forsetakosninga í 
Bandaríkjunum en 
fastlega má gera 
ráð fyrir því að 
Stewart skoði þær 
frá nýstárlegum 
sjónarhornum.

  - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

LÁRÉTT: 2. gáfa, 6. öl, 8. lyf, 9. lús, 
11. ll, 12. umtal, 14. skref, 16. kk, 17. 
krá, 18. aur, 20. ís, 21. fróa. 

LÓÐRÉTT: 1. sölu, 3. ál, 4. fyllerí, 5. 
afl, 7. lúmskur, 10. stk, 13. ark, 15. 
fást, 16. kaf, 19. ró. 
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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

JAZZINN
Í BORGINNI!
26.-30. ÁGÚST

www.toyota.is

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 T

O
Y

 4
32

03
 0

8/
08

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

Síðustu vikuna hefur hópsálin í 
okkur fengið ærið tækifæri til 

að fagna. Hversu sérlunduð sem 
við erum annars og önug kannski 
sum, finnst varla sá Íslendingur 
tveggja ára og eldri sem ekki 
gladdist innilega yfir handbolta-
úrslitum Ólympíuleikanna. Hin 
ævintýralega töfrastund þegar 
sameinuð þjóðin tryggði sér 
silfrið verður hér eftir dálítill 
sælureitur í huganum sem gott er 
að rifja upp síðar þegar eitthvað 
leiðinlegt er í gangi, verið er að 
taka blóðprufu eða andstyggileg 
stöðumælasekt bíður á bílnum. 
Eins og allir muna hvar þeir voru 
11. september mun nú með öfug-
um formerkjum enginn gleyma 
hvar hann var 22. ágúst þegar við 
hjálpuðumst öll að við að sigra 
Spánverjana með því að leggja 
niður störf og öskra okkur hás í 
fundarherbergjum víðs vegar.

ALKUNN er hjátrú íþróttafólks 
sem sumir leggja sérstaka rækt 
við, til dæmis með því að vilja 
helst ákveðinn lit eða númer á 
keppnisbúninginn. Við smælingj-
arnir sem tökum bara andlegan 
þátt í stórmótum leggjum okkur 
líka fram eftir fremsta megni. 
Þannig gripu heilu vinnustaðirnir 
andann á lofti og sussuðu höstug-
ir á leiklýsandann þegar hann til-
kynnti að sigurinn væri í höfn 
löngu áður en leikurinn var búinn. 
Svona kæruleysislegar yfirlýs-
ingar eru stórhættulegar og hefðu 
getað orðið dýrkeyptar. Óvarleg 
orð á ögurstundu eru mjög mikið 
óhappa.

SUMIR gengu enn lengra í stuðn-
ingi sínum við íslenska landsliðið 
með því að loka sig inni og hvorki 
horfa né hlusta á leikinn. Reynsl-
an hafði nefnilega sýnt að liðið 
þeirra tapaði ævinlega þegar þeir 
fylgdust með og því mikilvægt að 
taka enga áhættu. Dýrari fórn 
getur þjóðhollur og ákafur stuðn-
ingsmaður ekki fært en neita 
sjálfum sér um að verða vitni að 
glæsilegasta hápunkti Íslands-
sögunnar.
Hetjuljómi sem áður dreifðist 
lauslega yfir bankamenn, Gunnar 
á Hlíðarenda og Björk umvefur 
nú óskiptur íslenska landsliðið í 
handbolta. Hinn karlmannlegi 
Ólafur Stefánsson í geðshrær-
ingu gerði meira fyrir íslenska 
stráka en heil kynslóð sálfræð-
inga og sannaði í eitt skipti fyrir 
öll að það er allt í lagi að gráta. 
Kraumandi pirringur yfir fánýti 
fálkaorðuveitinga er fyrir bí og 
framvegis verður hægt að vísa til 
silfursins sem mælikvarða á 
verðleika þiggjenda. 

Silfur 

Í dag er miðvikudagurinn 
27. ágúst, 240. dagur ársins.

5.56 13.29 21.00
5.34 13.14 20.52


