
FERÐAMENN Í RIGNINGU Votviðrasamt var um allt land í gær. Þremenningarnir á myndinni klæddu sig vel til að verjast bleytunni. Það
þurfa þeir að gera aftur í dag því samkvæmt veðurspá Sigurðar Ragnarssonar veðurfræðings heldur áfram að rigna í dag og næstu daga.
Rigningin verður þó skúrakenndari en í gær.

ÞORSTEINN J. VILHJÁLMSSON

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

VÍÐA RIGNING EÐA SKÚRIR Gæti
rofað nokkuð til suðvestanlands þegar líður
á daginn. Hiti 10-17 stig, hlýjast austan til.
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17. ágúst 2005 - 220. tölublað – 5. árgangur

Þýskur sveigjanleiki
Ástæðan fyrir að
Þýskaland hefur
dregist aftur úr í

efnahagsmálum er
að atvinnulífið hefur
ekki ráðið við
óhefta samkeppni,
segir Jón Ormur
Halldórsson.

Í DAG 16

Ísland gegn Suður-Afríku
Íslenska landsliðið í
knattspyrnu mætir
Suður-Afríku á
Laugardalsvellinum í
kvöld. Strákarnir
ætla sér sigur en
fyrirliði
landsliðsins,
Eiður Smári
Guðjohnsen,
býst við erfiðum leik.

ÍÞRÓTTIR  22

Arabar, Vesturlönd 
og misskilningurinn
Hussein Shehadeh heldur fyrirlestur á
Borgarbókasafninu á Menn-
ingarnótt um misskilning-
inn sem ríkir milli araba-
heimsins og Vesturlanda.
Hann segir misskilning-
inn aðallega byggð-
an á sögulegum
grunni.

MENNING 24

MARGRÉT JÓNSDÓTTIR

Í MIÐJU BLAÐSINS
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VEÐRIÐ Í DAG

FRÁBÆR TILBOÐ!FRÁBÆR TILBOÐ!

SÉRBLAÐ FYLGIR

DÓMSMÁL „Það má leiða líkum að því
að þetta verði eitt stærsta mál sem
farið hefur hér fram,“ segir Helgi I.
Jónsson, dómstjóri Héraðsdóms
Reykjavíkur. 

Eftir hádegi í dag verður þing-
fest mál ákæruvaldsins á hendur
helstu forvígismönnum Baugs en
alls eru sex manns ákærðir í mál-
inu: Jón Ásgeir Jóhannesson,

Jóhannes Jónsson, Kristín Jóhann-
esdóttir, Tryggvi Jónsson, Stefán
Hilmar Stefánsson og Anna Þórðar-
dóttir.

Dómari í málinu verður Pétur
Guðgeirsson en honum til aðstoðar
verða tveir meðdómarar en ákvörð-
un um hvenær málsmeðferð hefst
verður tekin að þingfestingu lok-
inni.

Búast má við að fjölmenni verði í
dómsal númer eitt en salurinn er
ekki ýkja stór. Helgi segir engar
sérstakar ráðstafanir hafa verið
gerðar en hann á þó von á því að
pláss verði fyrir alla. Um er að ræða
sakborningana sex, verjendur
þeirra, teymi saksóknara, dómsvörð
auk fjölda fjölmiðlafólks. - aöe

Sjá síður 10 og 12

Frums‡nir heimildarmynd 
og skrifar fótboltasögu
VILL VEKJA ATHYGLI Á RÉTTARSTÖÐU ALDRAÐRA

▲

FÓLK 30

Ritst‡rir spænsk-
íslenskri or›abók

> Markaðurinn
Sögurnar... tölurnar...fólki›...

FYLGIR MEÐ FRÉTTABLAÐINU Í DAG

3-plus

Sameinar leik
og lærdóm

Flugfélag fangar lærdóm

Lággjalda-
flugfélögin 
vaxa hratt

Bretland

Svartsýnir
kaupmenn

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 17. ágúst 2005 – 20. tölublað – 1. árgangur Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Baugsákærur birtar | Ákærur
voru loks birtar í Baugsmálinu.
Sakborningum, einkum Jóni Ás-
geir Jóhannessyni, Jóhannesi
Jónssyni og Tryggva Jónssyni, er
gefinn að sök fjárdráttur og um-
boðssvik auk þess sem þeir eru
taldir brotlegir við lög um hlutafé-
lög, bókhald, tolla og skatta.

Segjast saklausir | Ákærðu
neita sök. Jón Ásgeir og faðir hans
Jóhannes Jónsson telja Ríkislög-
reglustjóra hafa farið offari í
rannsókn málsins og ekki tekið
neitt tillit til skýringa sakborn-
inga í málinu.

easyJet hækkar | Gengi
lágjaldaflugfélagsins easyJet,
sem FL Group á um þrettán pró-
sent hlut í, hélt áfram að hækka.
Orðrómur var uppi um að FL
Group hyggðist yfirtaka félagið
en því neitaði Hannes Smárason,
stjórnarformaður. Virði easyJet
hefur aukist um 130 prósent síðan
FL Group hóf að kaupa í því.

Ekkert flogið | Starfsmenn
breska flugfélagsins British
Airways fóru í samúðarverkfall
vegna uppsagna átta hundrað
starfsmanna Gate Gourmet, sem
framleiðir mat fyrir farþega fé-
lagsins. British Airways felldi nið-
ur sex hundrað flugferðir og tap-
aði um tveimur milljörðum króna
vegna verkfallsins.

Burðarás í olíuleit | Burðarás
hagnaðist líklega um einn milljarð
króna eftir að yfirtökutilboð var
gert í norska olíuleitarfyrirtækið
Exploration Resources, sem er
skráð í norsku kauphöllina.
Burðarás á 8,3 prósent hlut í fyrir-
tækinu.

Vélamiðstöðin einkavædd | Ís-
lenska gámafélagið keypti Véla-
miðstöðina af Reykjavíkurborg og
Orkuveitu Reykjavíkur. Kaupverð
er 735 milljónir króna auk þess
sem Gámafélagið tekur yfir
skuldir Vélamiðstöðvarinnar.

Rannsókn hætt
Actavis laust við FME

„Miðað við þær upplýsingar sem
við höfum þá teljum við ekki til-
efni til að rannsaka málið frek-
ar,“ segir Jónas Fr. Jónsson for-
stjóri Fjármálaeftirlitsins að-
spurður um athugun eftirlitsins á
meintum upplýsingaleka frá Act-
avis í maí síðastliðnum. Þá voru
viðskipti með bréf félagsins
stöðvuð í Kauphöll Íslands þar
sem talin var hætta á að ójafn-
ræðis gætti meðal fjárfesta.
Höfðu bréf félagsins hækkað
snöggt í líflegum viðskiptum
morguninn 13. maí. 

Grunur lék á að upplýsingar
um væntanleg kaup Actavis á
bandarísku samheitalyfjafyrir-
tæki, Amide, hefðu lekið út áður
en þær urðu opinberar. Stuttu
síðar staðfesti félagið að það
væri langt komið í viðræðum um
kaup á fyriræki, sem síðar varð
raunin. – bg

Hafliði Helgason 
skrifar 

Tveir stærstu hluthafar Össurar hafa að undan-
förnu verið að auka hlut sinn í stoðtækjaframleið-
andanum Össuri. Willam Demant og Industrie-
värden eiga hvor um sig tæplega fjórðungs hlut í
félaginu. Á bak við þessi félög standa ríkustu fjöl-
skyldur á Norðurlöndum.

William Demant er undir stjórn AP Möller-fjöl-
skyldunnar sem á skipafélagið Mærsk. Industrie-
värden er meðal annars í eigu Wallenberg-fjöl-
skyldunnar sem er sterkasta fjölskyldan í sænsku
atvinnulífi. Síðustu kaup þessara aðila í félaginu
voru í gær og fyrradag.

Talið er að báðir stærstu hluthafarnir geti vel
hugsað sér að gera yfirtökutilboð í Össur en ekki er
líklegt að þeir myndu vinna saman að slíkri yfir-
töku. Össur hefur boðað hlutafjárútboð vegna
kaupa á Royal Medical Holding en þar hyggst félag-
ið sækja sér meira fé á markað en nauðsynlegt er til
kaupanna. Það bendir til þess að félagið vilji vera í
stakk búið til þess að takast á við frekari ytri vöxt. 

Í útboðinu munu hluthafar hafa rétt til kaupa í
réttu hlutfalli við eign sína og kaup Industrie-
värden og William Demant gefa þeim aukinn rétt til
kaupa í útboðinu. 

Fjórir stærstu eigendur Össurar eiga nú tæplega
sjötíu prósenta hlut í félaginu. Næstir í röð fjár-
festa koma Eyrir fjárfestingarfélag með um tíu

prósent og Mallard Holding sem er í eigu stofnanda
félagsins Össurar Kristinssonar með um níu pró-
sent. Ekkert félag á íslenska markaðnum er með
jafn stóra erlenda hluthafa. Sérfræðingar sem
Markaðurinn ræddi við telja kaupin til marks um
að erlendu hluthafarnir hafi mikla trú á félaginu og
telja ekki líklegt að ráðist verði í yfirtöku að sinni.
Í ljósi bakgrunns fjárfestanna má ætla að hvorugur
vilji heldur víkja fyrir hinum.

F R É T T I R  V I K U N N A R
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Norvik, eignarhaldsfélag BYKO,
á hlut í Depo, nýopnaðri bygg-
ingavöruverslun í Riga í Lettlandi
og stefnt er að opnun annarrar
verslunar innan tíðar. Norvik á 46
prósenta hlut í verslununum á
móti stjórnendum og fjárfestum.

Ásdís Halla Bragadóttir, for-
stjóri Byko, segir verslunina
hafa fengið góðar viðtökur. Depo
var opnuð í lok júlí og fór Ásdís
út í tilefni af opnuninni og segir

ánægjulegt að sjá hve vel versl-
uninni var tekið. 

Depo-verslunin sem búið er að
opna er sex þúsund fermetrar að
stærð og svipar henni til Byko
hér á landi. „Verslunin er bygg-
ingavöruverslun með breitt
vöruúrval,“ segir Ásdís. Hún seg-
ir verslunina vel staðsetta í Riga
og verslunin sem áformað er að
opna á næstu mánuðum verði á
svipuðum slóðum. - dh

Útrásarvísitalan hækkar:
NWF hástökkvari

vikunnar
Nokkur félög hækkuðu mikið í
síðustu viku og Útrásarvísitala
Markaðarins hækkar um rúm tvö
prósent milli vikna. Hún stendur
nú í tæpum 117 stigum. Mest
hækkaði NWF, félag í eigu At-
orku Group eða um rúm 17 pró-
sent. Gengi NWF hefur sveiflast
mikið að undanförnu og fór hæst
í rúm sex pund á hlut í byrjun
júní en er nú 5,6 pund á hlut.
easyJet hækkaði um rúm 10 pró-
sent vegna orðróms um yfirtöku.
deCode Finnair og Low & Bonar
hækka öll um fimm prósent. 

Þau félög sem lækka mest eru
Cherryföretag og Saunalahti eða
um þrjú prósent. Aðeins fjögur
félög í Útrásarvísitölunni lækk-
uðu í síðustu viku. Útrásarvísital-
an hækkaði meira en ella vegna
þess að krónan veiktist. Sjá nánar
síðu 6 / – dh

Góð og örugg ávöxtun á lausafé fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og aðra 
fjárfesta. Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa hjá ráðgjöfum Landsbankans.

* Nafnávöxtun frá 01.07.2005–31.07.2005 á ársgrundvelli.

Peningabréf eru fjárfestingarsjóður í skilningi laga nr. 
30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. 
Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir 
hafa rýmri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur 
en verðbréfasjóðir. Um frekari upplýsingar um sjóðinn, 
m.a. hvað varðar muninn á verðbréfasjóðum og 
fjárfestingarsjóðum og fjárfestingarheimildir sjóðsins, 
vísast til útboðslýsingar og útdráttar úr útboðslýsingu 
sem nálgast má í afgreiðslum Landsbanka Íslands hf. 
auk upplýsinga á heimasíðu bankans www.li.is

410 4000  |  landsbanki.is

8,5%*
Peningabréf Landsbankans
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SEX ÞÚSUND FERMETRA VERSLUN
Byggingavöruverslun með breitt vöruúrval.

M
ar

ka
ðu

rin
n/

H
ar

i

Opna verslanir í Lettlandi
Norvik á hátt í helmingshlut í nýopnaðri byggingavöruverslun í Riga.

RÓBERT WESSMAN forstjóri Actavis

Erlendir sjóðir með
helming í Össuri
Stærstu eigendur Össurar halda áfram að auka hlut sinn í
félaginu. Talið er að eigendurnir vilji tryggja stöðu sína í
væntanlegu hlutafjárútboði.

HÖFUÐSTÖÐVAR ÖSSURAR Erlendir hluthafar eru greinilega
áhugasamir um félagið.

3 dagar í hlaupið
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Ákærur gegn forsvarsmönnum Baugs þingfestar í dag:

Eitt stærsta mál dómsins

LEIKSKÓLAR Líkur eru á því að
senda þurfi börn heim af leik-
skólum í höfuðborginni strax í
næstu viku vegna manneklu.
Einna verst er ástandið í Grafar-
vogi og hittust leikskólastjórar
þar á fundi í gærmorgun til þess
að ræða málið. Boðað hefur verið
til foreldrafunda í lok vikunnar
og byrjun þeirrar næstu í
nokkrum leikskólum þar sem
ástandið er slæmt.

„Það er ljóst að í ákveðnum
hverfum borgarinnar geta leik-
skólarnir ekki veitt fulla þjónustu
strax í haust,“ segir Stefán Jón
Hafstein, formaður menntaráðs

Reykjavíkurborgar. „Nokkrir
leikskólar standa frammi fyrir
því að ekki hefur tekist að ráða
nóg af fólki og því líklegt að tak-
marka þurfi þjónustuna með að-
gerðum á borð við þær að börnin
geti ekki komið í leikskólann á
hverjum degi.“

Stefán Jón segir á annað hundr-
að stöður lausar í leikskólum
borgarinnar og óvenju erfitt að
manna leikskólana. „Þensla á
vinnumarkaði er gífurleg og at-
vinnuleysið komið niður í nánast
ekki neitt,“ segir hann. „Það er
gríðarlega hörð samkeppni um
vinnuafl og við þannig aðstæður

er því miður erfitt að manna þess-
ar stöður.“

Leikskólastjórar í Grafarvogi
sem Fréttablaðið ræddi við í
gærkvöld kváðu ástandið
misslæmt. Undirbúningur að-
gerða vegna manneklu er þó haf-
inn í nokkrum leikskólum og
hætt við að tugir barna verði
sendir heim dag hvern með
haustinu að óbreyttu. Leikskóla-
stjórarnir segja fáar starfsum-
sóknir hafa borist og sumar-
starfsmenn að hætta störfum.

„Ástandið er slæmt og mann-
ekla fyrirsjáanleg,“ segir Elín Ás-
grímsdóttir, leikskólastjóri í Graf-

arvogi. Elín segir að ástandið hafi
ekki verið svona slæmt síðan fyr-
ir fimm árum, þegar senda þurfti
átta börn heim af leikskólanum
dag hvern. 

Ingunn Gísladóttir, starfs-
mannastjóri Menntasviðs
Reykjavíkurborgar, segir engar
ákvarðanir hafa verið teknar um
hvernig tekið verði á málum.
Margar starfsumsóknir berist
sviðinu þessa dagana og enn eigi
eftir að vinna úr mörgum þeirra.
Því sé óljóst hvort og þá hversu
mikil áhrif mannekla á leikskól-
um muni hafa á starfið.

- ht

Börn líklega send heim af
leikskólum vegna manneklu
Mannekla á leikskólum Reykjavíkurborgar lei›ir líklega til fless a› senda flurfi börn heim strax í næstu
viku. Forma›ur menntasvi›s Reykjavíkurborgar segir líklegt a› ekki geti allir leikskólar veitt fulla fljón-
ustu strax í haust. Ástandi› er einna verst í Grafarvogi.

Ung kona ákærð:

Skildi n‡bura
eftir í klósetti
BANDARÍKIN, AP Bandarísk kona á
þrítugsaldri hefur verið ákærð
fyrir að skilja nýfætt stúlkubarn
eftir í klósetti í verslunarmiðstöð
í Macon í Georgíuríki. Konan
fæddi barnið á salerni, setti það
ofan í klósettskál og huldi það
með klósettrúllu og rusli.

Þrír starfsmenn verslunarmið-
stöðvarinnar komu barninu til
hjálpar og viðskiptavinur tók til
við að lífga barnið við þar til
sjúkrabíll og hjálparstarfsmenn
komu á vettvang.

Móðir stúlkunnar var handtek-
in heima hjá sér. Hún er á þrítugs-
aldri og á börn fyrir. ■
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Undirbúningur frumvarps um réttarstöðu samkynhneigðra hafinn:

Samkynhneig›ir fá a› ættlei›a börn
RÉTTINDI Ríkisstjórnin hefur sam-
þykkt að hefja undirbúning
frumvarps sem meðal annars
veitir samkynhneigðum rétt til
jafns við gagnkynhneigða til
þess að ættleiða börn frá útlönd-
um og gangast undir tækni-
frjóvganir. 

Stefnt er að því að frumvarpið
verði tekið fyrir á haustþingi að
sögn Halldórs Ásgrímssonar for-
sætisráðherra.

Fyrirhugað frumvarp byggir
á tillögum nefndar um réttar-
stöðu samkynhneigðs fólks sem
lauk störfum síðastliðið haust.
Komst nefndin að þeirri niður-
stöðu að jafna bæri rétt samkyn-
hneigðra og gagnkynhneigðra í

veigamiklum atriðum sem lúta
meðal annars að staðfestri sam-
vist og frumættleiðingum ís-
lenskra barna.

Nefndin klofnaði þó í afstöðu
sinni til ættleiðingar barna frá
útlöndum og tæknifrjóvgana.
Þau atriði verða þó væntanlega
jafnframt lögð fram í frumvarp-
inu.

„Ef frumvarpið verður að
veruleika hefur það einfaldlega
þá þýðingu að allir verða jafnir
hver sem staða þeirra er, á sama
hátt og allir standa jafnt í okkar
þjóðfélagi án tillits til trúmála
eða litarháttar,“ segir Halldór.
„Þarna er verið að stíga stórt
skref í þá átt.“ - ht

Spennustigið er tekið að hækka á Gaza-ströndinni:

Eggjum og grjóti hent í lögreglu
NEVE DEKALIM, AP Lögreglu og mót-
mælendum brottflutningsins frá
Gaza-ströndinni laust saman í
gær og voru fimmtíu manns hand-
teknir í kjölfarið. Þetta eru verstu
átök sem komið hefur til vegna
brottflutningsins.

Í gærmorgun sagaði lögregla í
sundur aðalhlið Neve Dekalim,
stærstu landnemabyggðina á
Gaza, svo að 120 flutningabílar
kæmust að húsum fólks til þess að
flytja búslóðir þess. Innan
skamms var hins vegar fjöldi
fólks kominn á vettvang og lét
múgurinn ófriðlega. Þegar lög-
reglumenn reyndu að koma fólk-
inu á brott tók það að henda í þá
eggjum, grjóti og öðru lauslegu og
kveiktu auk þess í ruslagámum.
Fimmtíu manns voru hnepptir í
varðhald í kjölfarið.

Nokkrum klukkustundum síð-
ar héldu mótmælendur sína leið

og flutningabílarnir komust að
húsunum, sumir þó undir strangri
hervernd.

Síðdegis í gær höfðu þrjár
landnemabyggðir af átta á Gaza
verið tæmdar og tvær af fjórum á
Vesturbakkanum. Shaul Mofaz,
varnarmálaráðherra Ísraels,

kvaðst í gær vonast til þess að
undir kvöld væri helmingur land-
nemanna 8.500 horfinn á braut.

Á miðnætti í nótt rann svo út
fresturinn sem landnemarnir
höfðu til þess að flytja með góðu,
herinn hyggst flytja þá með valdi
í dag.

Björk vill breyta Strætó
Stjórnarforma›ur Strætó bs. ætlar a› leggja fram tillögur um breytingar á
fer›um strætisvagna á stjórnarfundi á föstudag. Me›al annars a› eki› ver›i til
mi›nættis á öllum lei›um í flágu vaktavinnufólks.

SAMGÖNGUR Björk Vilhelmsdóttir,
borgarfulltrúi VG og stjórnar-
formaður Strætó bs., mun
leggja fram tillögur um breyt-
ingar á þjónustutíma, tímatöfl-
um og jafnvel tilteknum leiðum
strætisvagna á stjórnarfundi
fyrirtækisins á föstudag.

„Ég mun leggja það til við
stjórn að ekið verði til klukkan
24.00 á kvöldin á öllum leiðum,“
sagði Björk. „Mér finnst skipta
mjög miklu máli að svo verði til
að koma til móts við vaktavinnu-
fólk og ungt fólks sem fer ekki
fyrr heim til sín á kvöldin. Svo
mun ég gera tillögu um ýmsar
lagfæringar á tímatöflu. Þetta
getur ekki tekið gildi fyrr en 1.

október þegar nýtt vaktakerfi
vagnstjóra tekur gildi, því þetta
þarf að gerast í sátt við þá.“

Um hugsanlegar breytingar á
leiðakerfinu segir Björk tillögur
sínar í þeim efnum ekki hugsað-
ar til þess að koma til móts við
þarfir einstakra notenda heldur
stærri hópa þeirra. Hún segir
jafnframt að á mánudag, þegar
skólar hefjast, verði strætis-
vagnarnir farnir að aka á 10
mínútna fresti á álagstímum í
stað 20 mínútna fresti nú.

Hið nýja leiðakerfi hefur
hlotið gagnrýni og hafa hundruð
erinda borist fyrirtækinu vegna
þess. Björk segir að stjórnin
hefji vinnu við breytingar á því

með hliðsjón af þeim erindum
strax næstkomandi föstudag.

Leiðakerfið var til umræðu á
fundi umhverfisráðs Reykjavík-
urborgar í fyrradag. Þar lögðu
fulltrúar Sjálfstæðisflokksins
fram tillögu um óháða úttekt á
því og jafnframt hugmyndir um
hvort taka bæri upp gamla kerf-
ið meðan unnið væri að úrbótum
á því nýja. Ákveðið var að fresta
afgreiðslu hennar að ósk full-
trúa R- listans, að sögn Kjartans
Magnússonar borgarfulltrúa
Sjálfstæðisflokks. Borgarráð
hafði áður fellt þessa tillögu
með meirihlutaatkvæðum full-
trúa R-listans. 

jss@frettabladid.is

Grænlendingar í Danmörku:

Fá áfram fjár-
hagsa›sto›
DANMÖRK Claus Hjort Frederiksen,
atvinnumálaráðherra Danmerkur,
aftekur með öllu að fjárhagsaðstoð
við þá Grænlendinga í Danmörku
sem ekki tala reiprennandi dönsku
verði hætt.

Berlingske Tidende greinir frá
því að jafnaðarmenn og íhaldsmenn
hafi viðrað þessar hugmyndir fyrr í
sumar. Skiptar skoðanir voru um
málið í Venstre, flokki Anders Fogh
Rasmussen forsætisráðherra og
Frederiksen atvinnumálaráðherra,
en danski þjóðarflokkurinn var al-
farið á móti. Þingmenn Einingar-
flokksins fóru því fram á skýringar
frá ráðherranum sem nú hafa verið
gefnar. -shg

Taugastofnfrumur:

Gætu gagnast
vi› sjúkdómum
VÍSINDI Vísindamönnum við Edin-
borgarháskóla í Skotlandi hefur
tekist að búa til taugastofnfrumur
úr stofnfrumum manna.

Vonir standa til að með nýju
frumunum verði hægt að þróa
nýjar meðferðir við ýmsum sjúk-
dómum. Fyrst um sinn verða áhrif
nýrra lyfja prófuð á frumunum en
þegar fram líða stundir verður ef
til vill hægt að skipta út skemmd-
um taugavef fólks sem þjáist af
Alzheimer og parkinsonsveiki
með heilbrigðum taugastofnfrum-
um.

Stofnfrumur eru ósérhæfðar
frumur sem geta sérhæfst í sér-
stakar frumugerðir. Taugafrum-
urnar er að finna í heilanum og
miðtaugakerfinu. -shg

Morðið á varnarliðskonu:

Yfirheyrslur á
herstö›inni
LÖGREGLUMÁL Rúmlega tvítugur
maður er enn í haldi lögreglu
grunaður um að hafa orðið ungri
Bandaríkjakonu að bana á her-
stöðinni á Keflavíkurflugvelli á
sunnudagskvöld.

Fimm bandarískir sérfræð-
ingar komu til landsins seint í
fyrrakvöld og veita þeir aðstoð
við rannsókn málsins en forræði
þess er nú í höndum rannsókn-
arnefndar sjóhersins. Lögreglan
á Keflavíkurflugvelli veitir
einnig aðstoð við rannsóknina að
sögn Jóhanns Benediktssonar
sýslumanns á Keflavíkurflug-
velli.

Vettvangsrannsókn og frek-
ari yfirheyrslur fóru fram í gær
að sögn Jóhanns en ekki fékkst
uppgefið hvort játning manns-
ins liggi fyrir né heldur hvort
morðvopn hafi fundist. - ht

Hinseginfræði í Kína:

Vinna gegn
fordómum
SHANGHÆ, AP Virtur háskóli í
Shanghæ, Fudan háskóli, er fyrsta
menntastofnunin í Kína til að
bjóða upp á nám í hinseginfræð-
um og menningu samkyn-
hneigðra. Þegar hafa nokkur
hundruð stúdentar sótt um að
komast að en aðeins verða hundr-
að nemendur teknir inn í námið.

Gao Yanning, prófessor við há-
skólann, segir að markmiðið með
náminu sé að vinna gegn fáfræði
og fordómum í garð samkyn-
hneigðra í Kína. Samkynhneigðir
voru lögsóttir í kjölfar kommún-
istabyltingarinnar í Kína 1949 og
fordæmdir fyrir að vera afleiðing
hnignandi vestrænna samfélaga.

- sda

Týndist á Vestfjörðum:

Fer›ama›ur
kominn fram
LEIT Þýskur ferðamaður sem saknað
var frá því á þriðjudagskvöld kom
fram heill á húfi í Rekavík laust fyr-
ir klukkan þrjú í gær. 

Maðurinn var í hópi ferðamanna
á ferð við Hornvík þegar hann týnd-
ist. Samferðafólk hans náði sam-
bandi við yfirvöld um morguninn og
tilkynnti um hvarf hans. Um 30
björgunarsveitarmenn voru sendir
til leitar. Auk þeirra tók þátt í leitinni
skátahópur frá Reykjavík sem var á
þessum slóðum fyrir tilviljun. ■

SPURNING DAGSINS
Árni fiór, er grasi› grænna
vinstra megin?

„Já, vænt og grænt og iðar af lífi.“

Árni Þór Sigurðsson er borgarfulltrúi Vinstri
grænna sem hafa ákveðið að bjóða fram undir
eigin merkjum í næstu kosningum. 

Safaríkar hugmyndir
sem eru á allra vörum

BREYTINGAR Vænta má ákvarðana um breytingar á þjónustutíma, tímatöflum og jafnvel leiðakerfi strætó á föstudag.

ÁTÖK Á GAZA Lögregla sprautaði vatni á mótmælendur sem reyndu að tálma för flutn-
ingabíla til landnemabyggða. Fimmtíu manns voru handteknir.
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RÉTTINDI SAMKYNHNEIGÐRA Samkyn-
hneigð pör mega ættleiða börn og gangast
undir tæknifrjóvganir ef tillaga að ríkis-
stjórnarfrumvarpi verður að lögum.

LÖGREGLUFRÉTTIR
ÞRIGGJA BÍLA ÁREKSTUR
Þrír bílar lentu í árekstri í um-
dæmi lögreglunnar í Borgarnesi í
gær. Enginn slasaðist þó.

FIMMTÁN UMFERÐARÓHÖPP Í
REYKJAVÍK Fimmtán umferðar-
óhöpp urðu í Reykjavík í gær og
er það fremur mikið að sögn
varðstjóra. Í tveimur tilfellum
þurfti að flytja fólk á slysadeild
en meiðsli reyndust í báðum
tilfellum minniháttar.



Íslandsbanki kynnir Námsvild – þjónustu fyrir 

námsmenn sem gera kröfur. Námsvild er sérsniðin að 

fjármálaþörfum námsmanna og innifelur betri kjör og 

ýmis fríðindi.
Kynntu þér málið á isb.is

  * kortin verða ókeypis til 16. september 
** gildir í eitt ár
  * kortin verða ókeypis til 16. september 
** gildir í eitt ár 

100 fríar færslur á ári
Ókeypis persónugert debetkort *
Bílalán fyrir námsmenn
Ókeypis kreditkort með ferðaávísun
Ókeypis fartölvutrygging **
1.500.000 kr. námslokalán
Hagstæðari yfirdráttarvextir
Bankaábyrgð á námslánum
Hagstætt tölvukaupalán
Ókeypis ISIC kort
Flott inngöngugjöf
... og margt fleira!
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KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

63,69 63,99

115,17 115,73

78,44 78,88

10,512 10,574

9,856 9,914

8,425 8,475

0,5827 0,5861

93,7 94,26

GENGI GJALDMIÐLA 16.08.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

109,6338
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Megináhersla verður lögð á öryggi gesta á Menningarnótt frekar en að fá sem flesta í miðborgina:

Búist vi› allt a› hundra› flúsund manns
MENNING Búist er við sextíu til
hundrað þúsund manns á Menning-
arnótt á laugardag. Ákveðin
áherslubreyting hefur orðið hjá að-
standendum menningarnætur sem
leggja megináherslu á góða dagskrá
og öryggi borgaranna en síður á að
fá sem mestan fjölda gesta. Talið er
að 104 þúsund manns hafi verið á
síðustu Menningarnótt en það er
talið við efri mörk þess sem heppi-
legt er öryggisins vegna.

Á þriðja hundrað viðburða verða
á dagskránni. Meðal þess sem er
nýtt verða Hlutabréfamarkaður
kærleikans, brasilísk kjötkveðjuhá-
tíð, manntafl á útitaflinu með aðstoð
lúðrasveitar og þá verður forvitn-

um boðið að skoða húsakynni Frí-
múrara.

Miðstöð týndra barna verður líkt
og síðustu ár í risinu á gamla
Hressó.

Strætisvagnar Reykjavíkur
ganga ekki til og frá Hlemmi líkt og
áður heldur verða tvær stöðvar í
miðbænum, í Vonarstræti fyrir þá
sem eru á leið úr bænum og á Skot-
húsvegi fyrir þá sem eru að koma í
bæinn. Ekið verður eftir stofnleiðum
til tvö og almennu kerfi til fjögur. 

Frítt verður í þrjú bílastæðahús
á laugardaginn, gegn Þjóðleikhús-
inu, Kolaportinu og á Vitatorgi. Þá
verða bílastæði hjá Hafnarhúsinu
sérstaklega ætluð fötluðum. - grs

Ganga óbundnir 
til næstu kosninga
Allar líkur eru á a› stjórnmálaflokkarnir í Reykjavík bjó›i hver fram sinn lista
í borgarstjórnarkosningunum á næsta ári og gangi óbundnir til leiks.

BORGARSTJÓRNARKOSNINGAR Eftir fund
Reykjavíkurfélags Vinstri grænna í
fyrrakvöld eru yfirgnæfandi líkur á
því að stjórnmálaflokkarnir í
Reykjavík bjóði hver fram sinn lista
í borgarstjórnarkosningunum í maí
á næsta ári. „Við ljúkum kjörtíma-
bilinu með reisn og sóma og ég á
ekki von á að eftirmál verði af
þeirri ákvörðun að hefja undirbún-
ing að framboði flokksins,“ segir
Árni Þór Sigurðsson, Vinstrihreyf-
ingunni - grænu framboði og borg-
arfulltrúi R-listans. 

Árni Þór og Stefán Jón Hafstein
Samfylkingunni og borgarfulltrúi
R-listans eru sammála um að sjálf-
stætt framboð flokkanna þurfi alls
ekki að verða til þess að þeir færi
Sjálfstæðisflokknum stjórn borgar-
innar á silfurfati. „Þvert á móti
gætu sjálfstæð framboð félags-
hyggjuflokkanna haft gagnstæð
áhrif,“ segir Stefán Jón.

Fulltrúaráð Samfylkingarinnar í
Reykjavík kemur saman til fundar í
kvöld til þess að fjalla um stöðuna
sem komin er upp í samstarfi R-
listaflokkanna. Félagsfundur verð-
ur um málið hjá framsóknarmönn-
um í næstu viku.

Alfreð Þorsteinsson, Framsókn-
arflokki og borgarfulltrúi R-listans,
lýsir vonbrigðum með ákvörðun
Vinstri grænna að bjóða fram í eig-

in nafni fyrir
borgarstjórnar-
kosningarnar.
„Ég tek eftir
því að formað-
ur Sjálfstæðis-
flokksins er sá
sem fagnar
á k v ö r ð u n
Vinstri grænna
einna mest. Það
er athyglisvert
að Sjálfstæðis-

flokknum hefur aldrei tekist að
leggja R-listann í kosningum. Fari
svo að hann geri það nú verður það
vegna ágreinings innan R-listans.“
Alfreð segir ótímabært að ræða
stöðu Framsóknarflokksins í borg-
inni enda sé enn verið að skoða
möguleika á samstarfi án þátttöku
Vinstri grænna.

johannh@frettabladid.is
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Nýr framkvæmdastjóri KEA:

Rá›ning rædd
á stjórnarfundi
STARFSMANNAMÁL Stjórn Kaupfé-
lags Eyfirðinga kemur saman
klukkan 16.00 í dag til þess að
ræða um væntanlegan arftaka
Andra Teitssonar í stól fram-
kvæmdastjóra KEA og segir
Benedikt Sigurðarson, stjórnar-
formaður félagsins, önnur mál
ekki á dagskrá. 

„Á fundinum mun stjórnin
leggja línurnar varðandi ráðningu
nýs framkvæmdastjóra en ljóst er
að ýmsir hafa áhuga á starfinu.
Hugsanlega verður ákveðið að
ræða við nokkra einstaklinga um
starfið en ekki verður gengið frá
ráðningu nýs framkvæmdastjóra
í dag,“ segir Benedikt. - kk

SÆTTIR NÁGRANNA Fulltrúar Norður- og
Suður Kóreu, Kim Ki Nam og Kim One-ki,
takast í hendur.

Sættir á Kóreuskaga:

Táknræn
heimsókn
SEÚL, AP Ráðamenn frá Norður-
Kóreu heimsóttu í fyrsta sinn
þjóðþing nágranna sinna í Suður-
Kóreu í gær. Heimsóknin var
táknræn fyrir þær sáttaumleitan-
ir sem átt hafa sér stað milli ríkj-
anna tveggja að undanförnu.

Heimsóknin átti sér stað á síð-
asta degi þriggja daga hátíðar-
halda af því tilefni að sextíu ár
eru liðin frá því að Kóreuskaginn
var leystur undan yfirráðum Jap-
ana.

„Mikil og raunveruleg sam-
vinna milli Suður- og Norður-
Kóreu hefst núna,“ sagði talsmað-
ur suður kóreska þingsins, Kim
One-ki. - sda

LÖGREGLUFRÉTTIR

VEÐRIÐ Í DAG

STEFÁN JÓN
Sérframboð gætu
eflt félagshyggjuna.

BORGARSTJÓRN Vinstri grænir og Samfylkingin taka stefnuna á sjálfstætt framboð. Framsóknarflokkurinn bindur enn vonir við samstarf
án Vinstri grænna.

ÁRNI ÞÓR
Ljúkum kjörtímabilinu
með sæmd.

FLUGELDASÝNING Á SÍÐUSTU MENNINGARNÓTT Á þriðja hundrað atriði verða í boði í ár.
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DANMÖRK
SLEGIST UM SALERNISPAPPÍR
Til illinda kom í Fakta-stórmark-
aði í Kaupmannahöfn þar sem
salernispappír var seldur með
helmingsafslætti. Að sögn
MetroExpress skapaðist mikið
öngþveiti og reyndu sumir við-
skiptavinanna að kaupa fleiri
rúllur en heimilt var. Lögregla
var þá kölluð á vettvang og kom
á reglu. 400.000 rúllur seldust,
eða 125.000 kílómetrar af pappír.

ALFREÐ
Vinstri grænir
valda vonbrigðum.

VONT Í HERJÓLFSDAL Mikill erill
var hjá Lögreglunni í Vestmanna-
eyjum í fyrrinótt vegna óveðurs í
Herjólfsdal. Vindstrengur stóð
inni í dalinn og þurfti að hjálpa
ferðamönnum sem höfðu tjaldað
þar. Einhverjar skemmdir urðu á
tjöldum og öðrum eigum ferða-
manna.

STJÓRNARFORMAÐUR KEA Benedikt segir
Hagvang hafa milligöngu um ráðningu nýs
framkvæmdastjóra en hann á ekki von á
að starfið verði auglýst laust til umsóknar.
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ÁHEITARÓÐUR „Ég verð að fara að
komast af stað, Dirty Harry er
farinn að reka á eftir mér,“
sagði ræðarinn Kjartan Jakob
Hauksson sem var staddur á
Stokkseyri í gær. Hann gat þó
ekki lagt af stað vegna vonsku-
veðurs en vonaðist til þess að
geta ýtt úr vör í dag.

Það er líka eins gott því
Kjartan á að vera mættur í
vinnu þar sem hann hefur verið
ráðinn öryggiskafari og umsjón-
armaður með prömmum við tök-
ur á mynd Clints Eastwood sem
nú fara fram í Sandvík.

Eitt ævintýrið virðist reka
annað hjá Kjartani því þegar

tökum líkur hér á landi mun
hann í samstarfi við rússneska
kafara reyna að staðsetja skips-
flag rússnesks birgðaskips sem
skotið var í kaf í síðari heims-
styrjöldinni skammt fyrir utan
Aðalvík við Ísafjarðardjúp.
Kvikmyndatökur koma þar
einnig við sögu því áætlað er að
gera heimildarmynd um leitina
að skipinu.

Hann bindur vonir við það að
komast í Reykjavíkurhöfn
seinnipart sunnudags en hann
segir erfitt um það að spá þar
sem höfuðskepnurnar ráði
mestu um allar tilhaganir. 

- jse

HREFNUVEIÐAR Í gær höfðu þrjátíu
og átta hrefnur veiðst af þeim
þrjátíu og níu sem heimilað var að
veiða á þessari vertíð. 

Bræla var á öllum miðum í gær
svo ekki var unnt að klára kvót-
ann en hrefnuveiðibáturinn Hall-
dór Sigurðsson frá Ísafirði lýkur
líklega vertíðinni í dag að sögn
Gísla Víkingssonar sérfræðings
hjá Hafrannsóknarstofnun. 

Gísli segir veiðarnar hafa
gengið nokkurn veginn sam-
kvæmt áætlun þótt veðurfar hafi
verið ódælla en það á að sér að
vera í júlí og ágúst.

Enn fremur segir hann að nið-
urstöður úr fitumælingum ættu
að liggja fyrir í október en mikil
umræða hefur átt sér stað meðal
hrefnuveiðimanna um að hrefnan
sé óvenju mögur í ár sem bendir
til þess að hún hafi ekki nægjan-
legt æti á miðunum.

Frumniðurstöður úr rannsókn-

um á fæðuvali hrefnunar ættu
hins vegar að liggja fyrir í vor að
sögn Gísla en nú hafa hundrað
hrefnur veiðst af þeim tvö hundr-

uð sem gert er ráð fyrir að felldar
verði í þessu rannsóknarferli sem
tekur nokkur ár til viðbótar.

- jse

Hundra› og sextíu tald-
ir hafa farist í flugslysi
Enginn er talinn hafa komist lífs af flegar farflegaflugvél af ger›inni MD-82
fórst í skóglendi í Venesúela. 160 manns voru um bor›, flestir fer›amenn frá
Martiník á lei› úr sumarfríi í Panama.

FLUGSLYS Allt að 160 manns eru
taldir hafa látist þegar farþega-
þota West Caribbean Airways á
leið frá Panama til Martiník hrap-
aði í skóglendi í vestanverðu
Venesúela. Vélarbilun virðist vera
orsök slyssins.

Flugvélin, sem var af tegund-
inni McDonnell Douglas MD-82,
var á leið frá Panama til frönsku
eyjunnar Martiník í Karíbahafi.
Um borð voru 153 martinískir
ferðamenn á leið heim úr sumar-
leyfi frá Panama, auk átta manna
áhafnar. 

Um klukkan þrjú í fyrrinótt að
staðartíma óskuðu flugmenn vél-
arinnar eftir því við flugumferð-
arstjórn í Karakas í Venesúela að
fá að lækka flugið úr 31.000 feta
hæð niður í 14.000 fet þar sem
hvorugur hreyfill vélarinnar
starfaði eðlilega. Tíu mínútum
síðar missti flugturninn allt sam-
band við vélina en þá var hún yfir

Machiques í Zulia-héraði sem er
skammt frá kólumbísku landa-
mærunum. Um svipað leyti
heyrðu margir íbúar héraðsins
sprengingu.

Björgunarsveitir voru strax
sendar á vettvang en svæðið er
skógi vaxið og því erfitt yfirferð-
ar. Auk þess er mikil úrkoma á
svæðinu þannig að aðstæður eru
allar hinar verstu. Fréttamaður
venesúelsku sjónvarpsstöðvar-
innar Globovision sagði í samtali
við CNN-stöðina að talsverðan
reyk legði upp úr skóginum og að
brak úr vélinni virtist hafa dreifst
yfir stórt svæði. Ekki eru taldar
neinar líkur á að nokkur hafi kom-
ist lífs af úr slysinu.

Jacques Chirac, forseti Frakk-
lands, vottaði vinum og ættingj-
um þeirra sem fórust sína dýpstu
samúð. Hann sendi Francois
Baroin, ráðherra franskra yfir-
ráðasvæða í öðrum ríkjum, strax
til Martiník. Franskir flugslysa-
sérfræðingar eru jafnframt á leið
á slysstað til að grafast fyrir um
orsakir slyssins.

West Caribbean Airways er
lágfargjaldaflugfélag sem var
stofnað árið 2000 og flýgur til
nokkurra staða á svæðinu. Í mars
fórst lítil flugvél flugfélagsins
sem var á leið frá kólumbísku
eynni Providencia og létust þá
átta manns.

sveinng@frettabladid.is

TF-SYN OG ÓÐINN Flugvél Landhelgisgæsl-
unnar og varðskipið Óðinn voru saman við
æfingar í Stakksfirði.

Landhelgisgæslan:

Æf›i köstun
björgunarbáta
ÆFING Áhöfn TF-SYN, flugvélar
Landhelgisgæslunnar, æfði sig á
mánudag í að kasta út björgunar-
bátum nálægt varðskipinu Óðni í
Stakksfirði.

TF-SYN er oft send til leitar að
bátum sem hafa sent út neyðar-
kall eða dottið út úr sjálfvirka eft-
irlitskerfinu og þá getur komið
sér vel að hægt sé að kasta út
björgunarbátum. Flugvélin fylgir
þyrlum Landhelgisgæslunnar
stundum eftir í löngum björgun-
ar- og sjúkraflugum þar sem
einnig getur þurft að kasta út
björgunarbáti séu sjómenn í
háska. ■

CLINT EASTWOOD Akureyringar hafa boðið
stjörnunni norður í því augnamiði að vekja
athygli á nyrsta 18 holu golfvelli í heiminum.

Clint Eastwood:

Bo›i› í golf 
á Akureyri
HEIMBOÐ Forsvarsmenn Golfklúbbs
Akureyrar hafa boðið Clint
Eastwood að koma til Akureyrar og
leika golf á nyrsta 18 holu golfvelli
í heiminum. Freyr Hólm Ketilsson,
framkvæmdastjóri Golfklúbbs Ak-
ureyrar, segir tilganginn að vekja
athygli á golfvellinum á Akureyri
og leikarinn og leikstjórinn
heimskunni sé velkominn hvenær
sem er meðan á Íslandsdvöl hans
stendur. „Mér skilst að Eastwood
sé liðtækur golfari og hann hafi
tekið golfsettið með til Íslands,“
segir Freyr Hólm. kk

Spákaupmennska:

Fimm prósent
íbú›a eru au›
DANMÖRK Spákaupmennska með
húsnæði hefur haft þær afleiðingar
að fimm prósent íbúða í Danmörku
standa auðar. Þetta er hæsta hlut-
fall auðra íbúða í landinu í 21 ár.

Dagblaðið Børsen hermir að
íbúðaeigendur búist við að fast-
eignaverð muni hækka enn frekar
á næstunni og því kjósa þeir að
bíða með að selja híbýli sín, jafnvel
þótt enginn búi þar.

Gögn frá Hagstofu Danmerkur
renna stoðum undir þetta, 1. janúar
2005 stóðu 142.189 íbúðir auðar í
landinu. ■

Er rétt hjá lögreglunni í Eyjum
að ætla að framfylgja útivistar-
reglum á pysjutímanum? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eiga Samfylking og Framsókn
að bjóða sameiginlega fram til
borgarstjórnar?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

44,9%

55,1%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

� ������

Vinstri grænir í Reykjavík:

Mótmæla
brottvísun
STJÓRNMÁL Félagsfundur Vinstri
grænna í Reykjavík ályktaði gegn
brottrekstri mótmælenda við
Kárahnjúkavirkjun á fundi sínum
á mánudag. Þar var lögð fram
ályktun þar sem framganga
dómsmálaráðherra, Ríkislög-
reglustjóra og Útlendingastofn-
unar var fordæmd og þess krafist
að þessir aðilar virtu mannrétt-
indi umhverfissinna sem annarra
og hætti við að vísa fólkinu úr
landi.

Fundurinn krafðist þess að
sérhver einstaklingur fengi að
njóta þeirra mannréttindi að tjá
hug sinn án tillits til skoðana og
þjóðernis.    - hb

KJARTAN Á STOKKSEYRI Kjartan er orðinn
óþreyjufullur að komast af stað frá Stokks-
eyri en hann á að vera mættur í vinnu hjá
Clint Eastwood og þarf því að fara að ljúka
hringferðinni.
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Ræðarinn Kjartan Jakob Hauksson er á lokasprettinum: 

Á a› vera mættur hjá Eastwood
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LÖGREGLUFRÉTTIR
HÚSBÍLL FAUK ÚT AF Húsbíll með
tveimur erlendum ferðamönnum
lenti utan vegar og valt sunnan
megin Hvalfjarðaganga á Kjalar-
nesi í miklu hvassviðri um hádeg-
isbil í gær. Minniháttar meiðsl
urðu á fólkinu sem var í bílnum
en nokkrar skemmdir urðu á bif-
reiðinni.

ELDUR Í BRAUÐRIST Einn var
fluttur á slysadeild vegna gruns
um reykeitrun eftir að eldur kom
upp í brauðrist í íbúðarhúsi við
Logafold í Grafarvogi í gær.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
var fljótt að slökkva eldinn eftir
að komið var á staðinn en þá
voru logarnir farnir að teygja sig
í eldhúsinnréttingu. 

HREFNUVEIÐAR Bræla kom í veg fyrir að síðasta hrefna vertíðarinnar veiddist í gær en
hún næst líklega í dag.

Búið að veiða 38 hrefnur af þeim 39 sem má veiða:

Sí›asta hrefnan veidd í dag

FLAK FLUGVÉLARINNAR Erfitt er að komast að slysstað enda umhverfið skógi vaxið og
erfitt yfirferðar. Flak flugvélarinnar dreifðist yfir stórt svæði.
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1Hvaða dýri reyna menn að koma fyrir
kattarnef með að gefa því öl?

2Hvaða fyrirtæki býður eldra fólki
störf fáeina tíma í senn eftir sam-

komulagi?

3Hvaða liði mætir karlalandsliðið í
fótbolta á Laugardalsvelli í kvöld?

SVÖRIN ERU Á BLS. 30

VEISTU SVARIÐ?
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Rannsókn á flugslysinu í Grikklandi heldur áfram:

Farflegarnir voru á lífi vi› áreksturinn
AÞENU, AP Svo virðist sem far-
þegar og áhöfn kýpversku flug-
vélarinnar sem fórst á sunnu-
daginn hafi verið á lífi þegar
vélin brotlenti. Maður hefur
verið ákærður fyrir að skrökva
því að hafa fengið textaskilaboð
frá farþega vélarinnar rétt áður
en hún skall til jarðar.

Grískir réttarlæknar hafa
krufið á þriðja tug fórnarlamba
flugslyssins en kennsl hafa
þegar verið borin á lík þeirra af
ættingjum. Niðurstaða krufn-
inganna bendir afdráttarlaust til
þess að fólkið hafi verið á lífi
þegar vélin brotlenti fjörutíu
kílómetra norður af Aþenu, þar
á meðal flugmaður hennar.

Læknarnir segjast þó ekki geta
sagt til um hvort það hafi verið
með meðvitund við áreksturinn,
til þess þurfi að fara fram eitur-
efnarannsókn og hún gæti tekið
allt að tvær vikur.

Maður frá Þessalóníku í
norðurhluta Grikklands hefur
verið ákærður fyrir að dreifa
röngum upplýsingum. Hann
hringdi í sjónvarpsstöð í heima-
landi sínu stuttu eftir slysið og
sagðist hafa fengið textaskila-
boð frá frænda sínum sem átti
að hafa verið um borð. Enda þótt
maðurinn sitji fast við sinn keip
bendir flest til þess að sagan um
skilaboðin sé uppspuni frá rót-
um. ■

Til fyrirmyndar a› eldra
fólk ver›i rá›i› til starfa
Frábært fordæmi segir forma›ur Kjalar, stéttarfélags í almannafljónustu, um flá starfsmannastefnu a›
rá›a eldra fólk til starfa. Húsasmi›jan hefur stigi› fla› skref a› augl‡sa eftir starfskröftum úr hópi eldri
borgara. Forma›urinn telur mikilvægt a› fleir eldri geti mi›la› af reynslu sinni til fleirra sem yngri eru.

ATVINNUMÁL „Þetta er frábært for-
dæmi hjá Húsasmiðjunni,“ segir
Arna Jakobína Björnsdóttir formað-
ur Kjalar stéttarfélags í almanna-
þjónustu um þá starfsmannastefnu
Húsasmiðjunnar, að auglýsa eftir
eldra fólki með reynslu úr ýmsum
geirum atvinnulífsins til starfa.

Arna hefur átt sæti í tveimur
ráðherranefndum sem fjallað hafa
um starfsmál þessara aldurshópa á
undanförnum árum. Önnur var á
vegum félagsmálaráðherra og um-
fjöllunarefni hennar var staða mið-
aldra og eldra fólks á vinnumarkaði.
Nefndin lagði fram tillögur um
hvernig styrkja mætti stöðu þeirra
og með hvaða hætti opinberir aðilar
gætu brugðist við.

„Nefndin [...] leggur til að stjórn-
völd hefji nú þegar sérstakt fimm
ára verkefni til að styrkja stöðu
miðaldra og eldra fólks á vinnu-
markaði,“ segir í niðurstöðu hennar.
Enn fremur að málefnum þessa
hóps verði sinnt sérstaklega á kom-
andi árum. Verkefninu er sérstak-
lega ætlað að skapa jákvæða um-
ræðu um miðaldra og eldra fólk á

vinnumarkaði, bæta ímynd þess og
skapa farveg fyrir nauðsynlega við-
horfsbreytingu á vinnumarkaði og í
þjóðfélaginu í heild.

Hin nefndin sem hugaði að
sveigjanlegum starfslokum var á
vegum forsætisráðherra. Hún legg-
ur meðal annars til að breytingar
verði gerðar á lögum um skyldu-
tryggingu lífeyrisréttinda og starf-
semi lífeyrissjóða þannig að hægt
sé að fresta töku lífeyris til allt að
72 ára aldurs án þess að ávinningur
réttinda stöðvist. 

„Ég held að út úr þessu nefnda-
starfi þurfi fyrst og fremst að koma
sveigjanleiki og að fólk njóti sann-
mælis um getu sína og stöðu,“ segir
Arna Jakobína. „Það þýðir líka að
hvetja þarf fólk til símenntunar og
virkrar þátttöku í breytingum sem
verða á vinnumarkaðnum. Fyrir
ellilífeyrisþega er gott að geta verið
í hlutastarfi. Þá eru þeir þátttakend-
ur í samfélaginu og miðla jafnframt
af reynslu sinni til hinna sem yngri
eru. En menn þurfa líka að víkja
fyrir yngra fólki, því þetta þarf að
vera þróun.“ jss@frettabladid.is

17 Spánverjar látnir:

fiyrluspa›ar
rákust saman
KABÚL, AP Herþyrla á vegum Atl-
antshafsbandalagsins fórst í suð-
urhluta Afganistan í gær og með
henni 17 spænskir hermenn. Önn-
ur þyrla nauðlenti skammt frá og
fregnir herma að nokkur fjöldi
hermanna sem var um borð hefði
slasast.

Tildrög slysanna eru ekki full-
komlega ljós en talsmaður herliðs
NATO í landinu segir að vélarbil-
un hafi komið upp í báðum þyrlun-
um. Afganskur herforingi sagði
hins vegar í samtali við AP-frétta-
stofuna að þyrlurnar hefðu flogið
of nærri hvor annarri þannig að
spaðar þeirra flæktust saman. ■

INDLAND
SAUTJÁN TALDIR HAFA DRUKKN-
AÐ Báti drekkhlöðnum fólki
hvolfdi á síki í Andhra Pradesh á
Indlandi í gær og er talið að allt
að sautján hafi farist. 25 manns
eru sagðir hafa verið um borð í
tíu manna bánum þegar slysið
var en átta tókst að synda til
lands. Fjögur lík hafi fundist en
þrettán manna er ennþá leitað. 

Í VONDUM MÁLUM Nektarios Voutas, frá Þessalóníku, er gefið að sök að hafa logið því að
hafa fengið textaskilaboð frá einu fórnarlamba flugslyssins. Hann datt í tröppum lögreglu-
stöðvarinnar þar sem hann var yfirheyrður í gær.
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ARNA JAKOBÍNA BJÖRNSDÓTTIR Segir að hvetja þurfi eldra fólk til símenntunar og virkrar
þátttöku í þeim breytingum sem sífellt eiga sér stað á vinnumarkaði.

TOKYO, AP Jarðskjálfti sem mældist
7,2 á Richter reið yfir norðaustur-
hluta Japans í gær. Um sextíu slös-
uðust en enginn lét lífið en skjálft-
inn átti upptök sín djúpt á sjávar-
botni, 80 kílómetrum út af strönd
Japans. Alls urðu 17 þúsund heim-
ili rafmagnslaus af völdum skjálft-
ans og flug- og lestarsamgöngur
röskuðust um tíma.

Þak á innisundlaug í strandbæn-
um Sendai hrundi og þar slösuðust
17. Flestir aðrir sem meiddust urðu
fyrir grjóthruni eða þakflísum.

Skjálftanum fylgdu að minnsta

kosti fjórir eftirskjálftar og varað
hefur verið við því að hugsanlega
gætu fleiri skjálftar fylgt í kjölfar-
ið, jafnvel af stærðargráðunni sex
á Richter skala. Lítil flóðbylgja
kom í kjölfar skjálftans, en alda
hennar var aðeins um tíu sentí-
metrar á hæð og olli því engum
skemmdum.

Árið 1995 létu 6.400 manns lífið
í borginni Kobe á vesturströnd Jap-
ans. Staðsetning upptaka skjálft-
ans nú er talin hafa komið í veg
fyrir að skaði varð ekki meiri af
skjálftanum en raun ber vitni. - sda

Snarpur jarðskjálfti í Japan:

Tugir slösu›ust en enginn lést

RÚSTIR EFTIR JARÐSKJÁLFTANN Jarðskjálftinn, sem var 7,2 á Richter, átti upptök sín djúpt
á sjávarbotni 80 km út af norðausturströnd Japans. Tugir slösuðust og mannvirki
skemmdust.

LÖGREGLUFRÉTTIR
MEÐ HVÍTT EFNI Í BÍLNUM
Lögreglan fann í gærmorgun lítið
magn fíkniefna á hálfþrítugum
manni sem stöðvaður var í almennu
umferðareftirliti. Talið er að um
amfetamín hafi verið að ræða.



6,0%

Lífeyrisreikningar
bankanna

SAMANBURÐUR Á REKSTRARKOSTNAÐI
OG ÁVÖXTUN 2004

Eins og ofangreindar tölur bera með sér er rekstrarkostnaður 
Lífeyrissjóðs verzlunarmanna einna lægstur lífeyrissjóða á sama tíma og 

ávöxtunarárangur sjóðsins skipar honum í hóp hinna bestu.

 Rekstrarkostnaður Raunávöxtun   
 í hlutfalli af eignum     

Lífeyrissjóður verzlunarmanna 0,08% 12,0%  

Meðaltal samtryggingarsjóða 0,15% 10,6%

Almenni lífeyrissjóðurinn 0,15% 7,9%

Frjálsi lífeyrissjóðurinn 0,18% 8,5%

Íslenski lífeyrissjóðurinn 0,47% 6,0%

Lífeyrisreikningar bankanna    –– 6,0% (meðaltal)
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Lífeyrissjóður verzlunarmanna       Sími: 580 4000      www.live.is
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Mikið um uppþot meðal fanga:

Tugir falla í fangelsum
GVATEMALA, AP Um 30 fangar hafa
látið lífið í uppþotum í fangelsum í
Gvatemala að undanförnu. Uppþot-
in eru sögð hafa verið skipulagðar
árásir eins glæpagengis á annað.
Átján fangar létust á fjörutíu og
fimm mínútum í El Hoyon fangels-
inu þar sem 400 meintum liðs-
mönnum glæpagengja er haldið
föngum. Þrettán fangar voru ýmist
skotnir eða stungnir til bana eða
tróðust undir í uppþotunum í þrem-
ur öðrum fangelsum. Uppþot voru í
fjórum fangelsum til viðbótar, en
enginn lét þar lífið. - sda

Hagna›ist ekki
persónulega
Jón Ásgeir Jóhannesson neitar a› hafa hagnast
persónulega á vi›skiptum me› Vöruveltuna sem
átti 10-11 en segir a› Baugur hafi hagnast verulega.

BAUGSMÁLIÐ Ákærðu í Baugsmál-
inu lýsa sig saklausa af þeim tölu-
lið ákærunnar sem snýr að kaup-
um Jóns Ásgeirs Jónssonar, þá-
verandi forstjóra Baugs, á Vöru-
veltunni hf. sem meðal annars
rak verslanakeðjuna 10-11.

Í ákærunni gegn forsvars-
mönnum og endurskoðendum
Baugs er Jóni Ásgeiri Jóhann-
essyni, fyrrum forstjóra Baugs,
og Tryggva Jónssyni, fyrrum að-
stoðarforstjóra Baugs, gefið að
sök að hafa misnotað aðstöðu sína
og blekkt stjórn Baugs með vit-
und Jóhannesar Jónssonar til að
kaupa Vöruveltuna. 

Keyptu 10-11 á milljarð
Jón Ásgeir
gerði samning
um kaup á öllu
hlutafé í Vöru-
veltunni sam-
kvæmt fimmta
tölulið ákær-
unnar með
bindandi samn-
ingi hinn 7.
október 1998 og
var kaupverðið
einn milljarður
eitt hundrað og
fimmtíu milljónir króna. Auk
þess skyldu greiddar hundrað
milljónir samkvæmt sérstakri
viðbótargreiðslu til seljenda
samkvæmt samningi dagsettum
5. júní 1999. 

Á stjórnarfundi Baugs hinn
20. maí 1999 var Jóni Ásgeiri hins
vegar heimilað að ganga til samn-
inga vegna kaupa á sjötíu pró-
sentum hlutafjár í Vöruveltunni
og teljast hann og aðrir ákærðu
samkvæmt ákærunni hafa leynt
stjórnina að Jón Ásgeir hafi sjálf-
ur verið umráðandi sjötíu pró-
senta hlutafjár og hafi verið
raunverulegur eigandi fyrirtæk-

isins. Baugur eignaðist sjötíu pró-
sent í Vöruveltunni og greiddi
fyrir einn milljarð og þrjátíu og
sjö milljónir króna. 

Sölutrygging fyrir eigendur
Í athugasemd-
um sakborn-
inga er því
hafnað að
nokkuð ólög-
legt hafi verið
við viðskipti
Jóns Ásgeirs
enda hafi hann
gert samning
við seljendur
Vöruveltunnar
sem umboðs-
maður kaup-
enda. Sam-
kvæmt samningi skyldi kaupandi
tilgreindur innan þrjátíu daga og
hafi samningurinn falið í sér
sölutryggingu fyrir eigendur
Vöruveltunnar. Íslandsbanki og
aðrir aðilar sem voru eigendur
sjötíu prósenta hlutafjárins hafi
síðan komið að málinu en ekki
Jón Ásgeir. 

Segir að
viðskiptin hafi
verið gerð með
vitund og sam-
þykki hluthafa
Baugs sem
hafi ekki verið
skráð á hluta-
bréfamarkað
þegar viðskipt-
in áttu sér
stað. Enginn
a u ð g u n a r -
á s e t n i n g u r
hafi verið til staðar og fyrir liggi
að  Jón Ásgeir hafi ekkert hagn-
ast á viðskiptunum. Baugur hafi
hins vegar hagnast um þrjá og
hálfan til fjóra milljarða á
viðskiptunum.      hjalmar@frettabladid.is

FANGI SÆRÐUR EFTIR UPPÞOT Samræmd
uppþot í sjö fangelsum í Gvatemala voru

stríð milli glæpagengja.

VERSLUN 10-11 Jón Ásgeir Jóhannesson neitar að hafa hagnast persónulega á kaupum
Baugs á Vöruveltunni hf. sem rak meðal annars 10-11. Ákærðu segja Baug hafa hagnast
um allt að fjóra milljarða á fjárfestingunni.

JÓN ÁSGEIR 
JÓHANNESSON
Neitar að hafa
hagnast á 10-11.

JÓHANNES JÓNSSON
Talinn hafa haft
vitund um 10-11.

TRYGGVI JÓNSSON 
Talinn hafa misnotað
aðstöðu vegna 10-11.
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MARGIR UM HITUNA Almenningssam-
göngur eru vinsælli í Kína en á Íslandi.
Þannig voru íbúar Lanzhou, í Gansu-hér-
aði, afar áhugasamir um kaup á strætis-
vagnakortum á sérstökum afsláttarkjörum
sem boðið var upp á í gær.

12 17. ágúst 2005 MIÐVIKUDAGUR

Kennarar segja upp störfum í Landakotsskóla:

Engar sættir í Landakotsskóla
LANDAKOT Eftir því sem Frétta-
blaðið kemst næst voru engar
tilraunir gerðar til sátta í Landa-
koti eftir að nýr skólastjóri tók
til starfa og fleiri starfsmenn
hafa hætt störfum þar undanfar-
ið vegna ástandsins. Eitthvað er
um að foreldrar hafi tekið börn
sín út úr skólanum og fleiri eru
enn tvístígandi nú rétt áður en
kennsla hefst. 

Stór hluti þeirra sem kennt
hafa við skólann síðasta ár kem-
ur ekki til starfa nú. Tveir kenn-
arar sögðu nýverið störfum sín-
um lausum, og þrír leiðbeinend-
ur, sem allir höfðu starfað þar
lengur en einn vetur voru ekki

endurráðnir og ekki rætt við þá,
en réttindakennarar ráðnir í
þeirra stað. 

Regína Höskuldsdóttir, skóla-
stjóri í Landakoti, gat ekki svar-
að blaðamanni því með skýrum
hætti hvernig hún hefði leitast
við að ná sáttum í skólanum. „En
það hefur tekist að því er ég tel
farsællega að ná saman nýjum
hópi. Ég er búin að ráða frábæra
réttindakennara með reynslu í
stað þeirra sem hættu, fleiri
börn hafa innritast en verið hef-
ur og hér er mættur til starfa
öflugur hópur réttindafólks sem
hlakkar til að takast á við nýtt
skólaár.“ - grs

Meint bókhaldsbrot 
vega einna flyngst
Í Baugsmálinu er ákært fyrir fjörutíu töluli›i en telja ver›ur a› ákæruli›irnir 
sem var›a flyngstu refsinguna snúist um mun færri ákæruli›i. Helstu lögbrot-
in var›a brot gegn almennum hegningarlögum.
BAUGSMÁLIÐ Þau atriði ákærunnar
í Baugsmálinu sem talin eru hvað
alvarlegust hvað varðar þyngd
refsingarinnar, snúa einkum að
þremur greinum hegningarlag-
anna. Fyrst þeirri grein hegning-
arlaganna sem fjallar um fjár-
drátt, þá um umboðssvik og síðast
grein um brot gegn lögum um
bókhald og lög um ársreikninga.
Hámarksrefsing fyrir brot gegn
þessum þremur greinum hegning-
arlaganna er sex ára fangelsivist
fyrir hverja grein.

Þegar litið er til þess hvaða at-
riði ákærunnar geta reynst hvað
þyngst fyrir þá ákærðu má telja
að einkum séu það atriði sem
varða þrjá þætti málsins enda
þótt erfitt sé að sjá hver fram-
vinda málsins verður þegar það
verður dómtekið en einnig má bú-
ast við að fleiri gögn málsins
verði lögð fram þegar málflutn-
ingur hefst. 

Snekkjan Thee Viking
Feðgarnir Jón Ásgeir Jóhann-

esson og Jóhannes Jónsson hafa

neitað því að skemmtisnekkjan
Thee Viking hafi verið eign
þeirra. Þeir hafa bent á að í
ákærunni komi fram að snekkjan
sé eign Jóns Geralds Sullen-
berger. Í fyrsta tölulið ákærunn-
ar er fjallað um hvort Baugur hf.
hafi eftir fyrirmælum feðganna
auk Kristínar Jóhannesdóttur,
framkvæmdastjóra Gaums,
greitt afborganir af lánum og
annan rekstrarkostnað vegna
snekkjunnar. Samtals nema
greiðslurnar rúmlega fjörutíu
milljónum króna. 

Ákæruvaldið telur að Jón Ás-
geir og Tryggvi Jónsson, þáver-
andi aðstoðarforstjóri Baugs, hafi
dregið sér fé með því að láta Baug
greiða fyrir snekkjuna og hafi því
fært fjármuni frá Baugi yfir á
eign feðganna Jóns Ásgeirs og
Jóhannesar. 

Ef svo hefur verið, er þeim
gefið að sök að hafa dregið sér og

öðrum fé samkvæmt 247. grein
hegningarlaganna.

Viðskipti Baugs og Gaums
Í ákærunum varða fjöldi

ákæruatriða viðskipti milli Baugs
hf. og Gaums hf. Baugur var á
þeim tíma almenningshlutafélag
en Gaumur er fjárfestingafyrir-
tæki í eigu Jóhannesar Jónssonar
og barna hans. Í fjórða kafla
ákærunnar er sakborningunum
gefinn að sök fjárdráttur, umboðs-
svik og brot gegn lögum um hluta-
félög.

Í flestum töluliðum kaflans er
ákært fyrir viðskipti milli Gaums
og Baugs. Þannig á sér stað yfir-
færsla fjármuna frá Baugi til
Gaums þar sem ákæruvaldið telur
að um sé að ræða ólögmæta lán-
veitingu og fjárdrátt. Ákærðu
hafa alfarið hafnað því og í at-
hugasemdum sínum benda þeir á
að um hafi verið að ræða við-

skiptalán sem hafi verið endur-
greidd áður en til húsleitar Ríkis-
lögreglustjóra kom og slík lán
hafi verið fyllilega heimil sam-
kvæmt lögum um hlutafélög. 

Hafi verið um fjárdrátt og um-
boðssvik að ræða getur refsing
vegna brota á þessum helstu at-
riðum numið allt að sex ára fang-
elsisvist.

Bókhald Baugs
Í sjötta og áttunda kafla

ákærunnar er einkum ákært fyrir
ýmis atriði sem varða bókhald og
reikningslega meðferð innan
Baugs. Þar er ákærðu gefið að sök
að hafa átt við reikninga félagsins
þannig að bókhald og í mörgum
tilfellum uppgjör félagsins liti
öðruvísi og hagstæðara út en
raunverulega var. Í þeim þáttum
ákærunnar eru auk forsvars-
manna Baugs endurskoðendur fé-
lagsins ákærðir. 

Í athugasemdum forsvars-
manna Baugs við þessum köflum
er vísað til ýmissa raka fyrir
reikningslegri meðferð. 

Baugsmálið mun einkum snú-
ast um þessa þætti þess. Það er
ekki svo að málið sé einfalt en það
er minna í sér en ástæða þykir til
að ætla miðað við fjölda ákæru-
liða. Málið snýst um sönnunar-
byrði og mat á þeim ákæruliðum
sem fram koma í ákæru Ríkislög-
reglustjóra. hjalmar@frettabladid.is

Almenn hegningarlög nr. 19/1940 geyma refs-
ingar gegn alvarlegustu refsilagabrotum í ís-
lenskum lögum. Þar er fjallað um refsingar
gegn brotum sem jafnan varða fangelsisvist
eða háar fjársektir. 
Í Baugsmálinu er ákært vegna brota á að
minnsta kosti fjórum greinum almennra hegn-
ingarlaga en einnig er vísað til annarra greina
þeirra sem beint tengjast öðrum sem ákært er
gegn. Telja má að þyngstu brotin sem ákært er
fyrir í Baugsmálinu séu brot á 247. grein hegn-
ingarlaganna þar sem kveður á um fjárdrátt.
Refsing fyrir brot á greininni getur varðað fang-
elsisvist allt að sex ár. 
Einnig er ákært fyrir brot á 249. grein hegning-
arlaganna en í henni er kveðið á um umboðs-
svik og er refsing allt að sex ára fangelsisvist
fyrir brot á greininni.
Einnig er ákært fyrir brot á öðrum greinum þar
á meðal á 158. grein þar sem kveðið er á um
bókhaldsbrot en hámarksrefsing gagnvart
greininni er fangelsi allt að þremur árum. 
Hafa ber í huga að hér er vísað í hámarksrefs-
ingu en fyrir minniháttar brot samkvæmt lög-
unum greiðast fjársektir. 

- hb

Einkaviðtal DV við stjörnuna sem 
vill ættleiða barn með Justin Timberlake

„Er hér eins og hver
annar ferðamaður“

viltu vinna í 
skemmtilegu umhverfi

með skemmtilegu fólki ?
www.worldclass.is

LANDAKOTSSKÓLI Regína Höskuldsdóttir
skólastjóri segir vel hafa tekist til við að
undirbúa nýtt skólaár.

Leiðbeinandi hraði:

Skilti komin á
hringveginn
UMFERÐARÖRYGGI Skilti sem sýna
leiðbeinandi hraða hverju sinni eru
komin upp á hringveginum. Sett
verða upp fleiri skilti næsta sumar
en til stendur að koma upp slíkum
skiltum á stofnvegum að sögn
Gunnar Gunnarssonar aðstoðar-
vegamálastjóra.

Ágúst Mogensen, forstjóri Rann-
sóknarnefndar umferðarslysa, telur
víst að leiðbeinandi hraðinn hafi
áhrif á ökumenn. „Erlendir ferða-
menn eru meðal þeirra sem græða á
þessu,“ segir Ágúst. „Íslendingar
eru margir hverjir vanir að aka um
landið og þekkja þá oft beygjur og
hættulega staði. Erlendu ferðamenn-
irnir eru hér oft ókunnir.“ - ht

Brot á hegningarlögum:

Frá fjársektum 
í fangelsisvist

Í Baugsmálinu er ákært fyrir brot á
fjölda annarra laga en almennra hegn-
ingarlaga. Þar á meðal fyrir brot gegn
lögum um bókhald, lögum um ársreikn-
inga, lögum um hlutafélög, tollalögum
og fleiri öðrum lögum. 
Vægari refsingar eru í flestum þessara
laga en fyrir þau brot sem ákært er fyrir
samkvæmt hegningarlögunum. Fyrir
mörg þeirra er hámarksrefsing allt að
tveggja ára fangelsi en almennari og al-
gengari refsing eru fjársektir.
Slíkt fer þó alltaf eftir því hversu þungt
brotið er talið og hvort að ásetningur
hafi búið á bak við brotið. Skiptir slíkt
máli við ákvörðun.
Stærstur hluti ákæruliðanna í Baugsmál-
inu snýr að brotum á almennum hegn-
ingarlögum. Mun almennara og algeng-
ara er að refsing fyrir brot á þeim lögum
sem hér á undan eru talin, séu fjársektir
en fangelsisvist. - hb

Brot á öðrum lögum:

Fjársektir algengar

Baugsmálið er opinbert mál en með því
er átt að það eru handhafar ríkisvaldsins
sem höfða mál á hendur mönnum til
refsingar fyrir brot á lögum. Í Baugsmál-
inu sækir Ríkislögreglustjóri málið sem
handhafi ríksvaldsins á hendur hinum
ákærðu í málinu og sækir Jón H. B.
Snorrason saksóknari málið fyrir hönd
Ríkislögreglustjóra. 
Þar sem málið er opinbert fer málsmeð-
ferðin fram í samræmi við lög um með-
ferð opinberra mála nr. 19/1991 en öll
mál sem handhafar ríkisvaldsins höfða til
refsingar lögum samkvæmt skulu fara

eftir þeim lögum. 
Í opinberum málum hvílir sönnunarbyrð-
in um sekt sakbornings á ákæruvaldinu
samkvæmt lögum um meðferð opin-
berra mála. Þannig ber að dæma allan
vafa sakborningum í hag. 
Dómarar í Baugsmálinu meta hvort
nægileg sönnun sé komin fram við öll-
um ákæruliðum málsins þar á meðal
með framburði vitna, skýrslum og skal
dómur reistur á þeim sönnunargögnum
sem færð eru fram við meðferð málsins
fyrir dómstólum. 

- hb

BAUGSMÁLIÐ OPINBERT MÁL:

SÖNNUNARBYRÐI Á ÁKÆRUVALDINU

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR Í málinu reynir á sönnunarbyrði ákæruvaldsins. Allur vafi er
dæmdur hinum ákærðu í hag.

Forseti Filippseyja:

Segir ekki af sér
MANILA, AP Aukaatriði urðu að aðal-
atriði í þingnefndaryfirheyrslum
yfir forseta Filippseyja, Gloriu Ar-
royo, í gær. „Við
erum enn að
þræta um dag-
skrána,“ sagði
einn nefndar-
manna við AP
fréttastofuna.

Stjórnarand-
staðan dró í efa
hlutleysi for-
manns nefndar-
innar, en hann er
fyrrum dómsmálaráðherra í ríkis-
stjórn Arroyo. Aðrir nefndarmenn
sögðu nefndina ekki hafa heimildir
til að skera úr um hvert hinna
þriggja ákæruefna á hendur Arroyo
yrði tekið fyrir, heldur ætti hæsti-
réttur að skera úr um það.

Arroyo hefur verið sökuð um
kosningasvindl. - sda

ARROYO, FORSETI
FILIPPSEYJA Neitar
að segja af sér þrátt
fyrir ásakanir um
kosningasvindl.
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OPIÐ HÚS  Laugardaginn 27. ágúst kl. 13-16. Stuttar kynningar á því námi sem í boði er.
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www.tsk.is
og í netpósti
á skoli@tsk.is

GRAFÍSK HÖNNUN

Vinsælt og hagnýtt nám ætlað þeim sem eru að stíga fyrstu skrefin í
grafískri vinnslu eða fólki sem vill skapa sér forskot í frekara hönnunar-
námi t.d. á háskólastigi.  Þetta nám hentar einnig þeim sem vilja hanna
sínar auglýsingar og kynningarefni sjálfir hvort heldur fyrir vef- eða
prentmiðla.  Á þessu námskeiði eru tekin fyrir þrjú mest notuðu
hönnunarforritin á markaðnum; Photoshop, Freehand og Flash (auk
Acrobat Distiller). Lengd 70 stundir, verð kr. 65.000,-

UMBROTSTÆKNI

Nám ætlað þeim sem þurfa að sjá um útgáfu kynningarbæklinga,
frétta- og dreifibréfa og  kennslu- og leiðbeiningabæklinga hvers
konar.  Hentar einnig þeim sem þurfa að ganga frá prentgripum til
prentsmiðju. Farið er í myndvinnslu með Photoshop, teikningu með
Illustrator, umbrotstækni í InDesign og frágangur efnis með PDF fyrir
bæði prentaða útgáfu og Vefinn. Lengd 70 stundir, verð kr. 65.000,-

ALÞJÓÐLEGT TÖLVUNÁM • MCP XP • MCSA • A+

Umsagnir nokkurra nemenda:
„Ég var búin að vera heimavinnandi í mörg ár. Með þessu námi náði
ég því sem mér fannst ég hafa misst úr og öðlaðist sjálfstraust. Er að
byrja í viðskiptafræði í Háskólanum í haust.“

„Núna sé ég sjálfur um rekstur og bókhald fjölskyldufyrirtækisins.“

„Ég var búin að vera atvinnulaus í marga mánuði. Þetta nám skilaði
mér því sem ég stefndi að; krefjandi og skemmtilegu starfi að námi
loknu.“

„Ég lenti í uppsagnahrinu í fyrirtækinu sem ég hafði unnið hjá sl. 20
ár. Nú er ég komin með sjálfstraust til að halda áfram og leita mér að
nýjum starfsvettvangi.“

„Ég fékk nýtt og mun betur launað starf fljótlega eftir að námi lauk.“

Tveir af útskriftarhópum skólans vorið 2005:

Tölvu- og skrifstofunám
Þrautreynt og vandað 220 stunda starfsnám fyrir fólk á öllum aldri
sem vill styrkja stöðu sína enn frekar á vinnumarkaði með aukinni
menntun. Hentar jafnt starfandi skrifstofufólki sem vill dýpka
þekkingu sína á upplýsingatækni og bókhaldi og þeim sem vilja
undirbúa sig undir starf á nýjum vettvangi.
Námið hentar einnig vel sjálfstæðum atvinnurekendum sem vilja
vera sem mest sjálfbjarga í allri tölvuvinnu og við bókhaldið.
Kennd er ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi eða verkefni,
tölvugreinunum lýkur flestum með alþjóðlegri prófgráðu.
Helstu kennslugreinar:

Tölvugreinar:
• Windows XP tölvugrunnur og skjalavarsla
• Word grunnur og millistig
• Excel grunnur og Excel í stjórnun og rekstri
• Framsetning á kynningarefni í PowerPoint
• Stafrænar myndavélar og meðferð mynda í tölvu
• Netið og öryggi á Netinu
• Outlook tölvupóstur, dagbók og skipulag

Viðskiptagreinar:
• Verslunarreikningur
• Virðisaukaskattur, reglur og skýrslur
• Bókhaldsgrunnur
• Tölvufært bókhald (Navision)

Hefst 7. september og lýkur 12. desember. Boðið er upp á kvöld-
eða morguntíma.
Lengd:  220 stundir. Verð kr. 149.800,- stgr. Bjóðum einnig upp á
VISA/EURO raðgreiðslur og starfsmenntalán.

S T A R F S N Á M

Bókhald 1

110 kennslustunda hagnýtt og hnitmiðað nám fyrir starfandi
skrifstofufólk eða sjálfstætt starfandi atvinnurekendur.
Námið hentar einnig einstaklingum með sjálfstæðan atvinnu-
rekstur og vilja vera sem mest sjálfbjarga við bókhaldið.

Bókhald 2

Stutt framhaldsnámskeið í Navision Attain / Navision Small
Business tölvubókhaldi.



Línurnar eru að skýrast. R-lista-
flokkarnir bjóða fram hver sinn
lista fyrir borgarstjórnarkosning-
arnar næsta vor. Vinstri grænir
eru harðákveðnir þótt minnihluti
flokksmanna mögli eilítið á fé-
lagsfundi og telji ótímabært að
rétta Sjálfstæðisflokknum vopn í
hendur með því að hafna frekara
R-listasamstarfi á næsta kjör-
tímabili.

Af hálfu Vinstri grænna hefur
málið legið nokkuð ljóst fyrir í allt
sumar. Jafnræði flokkanna í R-
listasamstarfinu var í þeirra huga
ófrávíkjanleg krafa. Í yfirlýsingu
VG á fundi viðræðunefndarinnar
11. júlí segir orðrétt: „Vinstri-
hreyfingunni - grænu framboði í
Reykjavík er ekkert að vanbúnaði
að hefja nú þegar undirbúning að
framboði flokksins til borgar-
stjórnar Reykjavíkur. Það er í
senn heillandi og spennandi verk-

efni fyrir flokk sem ekki hefur
áður boðið fram til borgarstjórnar
á eigin vegum.“

Þessi yfirlýsing er liðlega mán-
aðargömul og varla fer á milli mála
hvað hún raunverulega merkir. 

Ekki svo að skilja að Vinstri
grænir séu tómlátir gagnvart sam-
starfi við R-listaflokkana. Katrín
Jakobsdóttir, varaformaður VG,
segir í orðsendingu á vef Múrsins í
gær, að staða félagshyggjuflokk-
anna í borginni sé sterk og fátt
bendi til annars en að þeir fái
meirihluta saman. „Næstum því
hið eina sem getur komið í veg fyr-
ir það er taugaveiklun og upphróp-
anir í kjölfar ákvörðunar Vinstri
grænna. Slík taugaveiklun er hins
vegar óþörf. Í ákvörðun Vinstri
grænna liggur ekki nein gagnrýni á
samstarfsflokkana og við munum
sýna þeim sömu vinsemd og virð-
ingu og áður.“ 

Ganga óbundnir til kosninga

Hvað um Samfylkinguna? Í stjórn-
málahringiðu höfuðborgarinnar
eru raddir sem telja að Samfylk-
ingin sé um það bil að vaxa upp úr
R-listasamstarfinu, og vilji sýna
kjósendum að hún ein geti verið
„hin“ burðarstoðin í borgarstjórn-
armálunum á móti Sjálfstæðis-
flokknum. Segi við samstarfsfólk
sitt: „Nú getum við,“ rétt eins og
Vinstri grænir og Framsóknar-
flokkurinn hafi verið hækjur
þeirra síðustu árin.

„Við förum fram í eigin nafni,“
sagði Samfylkingarmaðurinn
Stefán Jón Hafstein, borgarfulltrúi
R-listans, efnislega í samtali við
Talstöðina í gær. Fyrir sitt leyti úti-
lokaði hann einnig kosningabanda-
lag við Framsóknarflokkinn. Og
þar sem Dagur B. Eggertsson,
óháður borgarfulltrúi R-listans,
hefur sagt að hann ætli hvorki að
ganga í Samfylkinguna né stofna til
framboðs óháðra virðast línurnar
vera farnar að skýrast mjög. Fram-
sóknarflokkurinn er trúlega sá í
samstarfinu sem mest lagði á sig
til að ná samstöðu um R-lista á
næsta kjörtímabili. Fulltrúar
flokksins leyna ekki vonbrigðum
sínum.

Það blasir sem sagt við að allir
flokkar ganga óbundnir til kosn-
inga. Margvísleg samsteypa meiri-
hluta er möguleg að kosningum
loknum nái enginn einn flokkur
hreinum meirihluta. Hvorki Árni
Þór Sigurðsson, Vinstri grænum,
né Stefán Jón Hafstein, Samfylk-
ingunni, útiloka samstarf við Sjálf-
stæðisflokkinn. Stefán Jón sér að
vísu ýmsa meinbugi á slíku sam-
starfi þar sem margt sé óljóst enn
um framboðsmál og stefnumið

Sjálfstæðisflokksins.

Sitt er hvað samstarf og sameigin-
legt framboð
Þetta verður allt hið forvitnileg-
asta þegar bollalagt er um hugsan-
legt fylgi flokkanna næsta vor.
Setjum sem svo að sjálfstæðis-
menn nái sjö fulltrúum, Samfylk-
ingin fimm, Vinstri grænir tveim-
ur, Framsóknarflokkur einum og
aðrir komi ekki manni að. R-lista-
samstarfið gæti haldið áfram undir
nýjum formerkjum, en Sjálfstæð-
isflokkurinn verður í kunnuglegri
og þægilegri stöðu og gæti myndað
meirihluta með hvaða flokki sem
vera skal. 

Af hverju standa kjósendur
senn yfir moldum R-listans? Ein
skýringin er líklega sú að kjósend-
ur, einkum þeir yngri, skilja ekki
lengur hvers vegna flokkar ættu að
fara í eina sæng af ótta við Sjálf-
stæðisflokkinn. Það sem var nauð-
synleg og nægjanleg ástæða fyrir
tólf árum nægir ekki nú.

Sameining og endurskipulagn-
ing áhrifaafla á vinstri væng
stjórnmálanna tók á sig núverandi
mynd í lok aldarinnar síðustu. Sam-
fylkingin og Vinstri grænir voru
ekki til sem flokkar í upphafi R-
listasamstarfsins 1994. Viðfangs-
efnin eru önnur, áherslur aðrar svo
og tíðarandinn.

Rétt er hjá Katrínu Jakobsdótt-
ur að sitt er hvað samstarf og sam-
eiginlegt framboð. Þótt sameigin-
legt framboð sé úr sögunni þarf
samstarf ekki að vera það. 

Sameiginlegt frambo› úr 
sögunni en samstarf heldur
Línur sk‡rast hratt eftir félagsfund Vinstri grænna í Reykjavík í gær. Ekkert ver›ur af sameiginlegu 
R-listaframbo›i. Flokkarnir undirbúa allir frambo› og ganga óbundnir til kosninga í maí á næsta ári.

Ertu farinn að íhuga hverjum þú vilt
helst starfa með eftir kosningar?
Nei. Ég hef hins vegar sagt það að
komi til þess að Sjálfstæðisflokkurinn
nái ekki hreinum meirihluta er ég til-
búinn að starfa með öllum þeim sem
geta nálgast okkar sjónarmið um
stjórnun borgarinnar.
Hvaða áhrif hafa endalok R-listans
á Sjálfstæðisflokkinn?
Þessi niðurstaða um R-listann kemur
ekki óvart. Við munum ekki láta
valdagræðgina í R-listanum hafa áhrif
á okkar starf á næstu misserum hvort
sem hann er lífs eða liðinn.
Hvernig litist þér á samstarf Fram-
sóknarflokks og Samfylkingar?
Þetta er örvæntingarfullt tal hjá for-
ystumönnum Samfylkingarinnar í
framhaldi af því að Vinstri grænir eru
búnir að binda enda á líf R-listans.

VILHJÁLMUR Þ. VILHJÁLMSSON
Oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn.

Tilbúinn a› 
starfa me› öllum

R-LISTINN

SPURT & SVARAÐ

14 17. ágúst 2005 MIÐVIKUDAGUR

Ríkisstjórnin samþykkti í gær að leggja fram
frumvarp til laga um að jafna rétt samkyn-
hneigðra og gagnkynhneigðra. Meðal þess sem
samþykkt var að leggja fram er að samkyn-
hneigðir öðlist rétt til þess að frumættleiða börn
og ættleiða börn frá útlöndum.

Hverjir mega ættleiða?
Helstu kröfur íslenskra stjórnvalda eru að um-
sækjendur séu í það minnsta 25 ára og megin-
reglan er sú að þeir séu ekki eldri en 45 ára.
Umsækjendur þurfa að vera andlega og líkam-
lega hraustir, mega ekki hafa sakaferil og þurfa
með góðu móti að geta framfleytt fjölskyldu.
Sambúð þarf að hafa varað í þrjú ár að minnsta
kosti og þar af hjúskapur í eitt ár. Gerð er krafa
um að minnsta kosti fimm ára óvígða sambúð.
Einhleypir geta fengið forsamþykki til ættleiðing-
ar ef sérstaklega stendur á. Þeir hafa þó tak-
markaða möguleika til ættleiðingar erlendis frá.

Hversu langan tíma tekur ættleiðingarferlið?
Biðtími er yfirleitt eitt og hálft til þrjú ár frá því
að fólk skráir sig á biðlista, algengt er að frá því
að umsókn er lögð inn og þangað til barn kem-

ur heim líði um tvö ár. Biðtími er þó mismun-
andi eftir löndum og aðstæðum. Ekki er hægt
að ættleiða fleiri en eitt barn í einu nema upp-
lýsingar hafi komið frá erlendum yfirvöldum um
að börnin séu systkin. Ástæða biðarinnar er sú
að aðstæður í upprunalöndum barnanna breyt-
ast oft skyndilega.

Hversu mörg börn eru ættleidd hingað til
lands?
Undanfarin ár hafa verið ættleidd 15 til 24 börn
af erlendum uppruna árlega. Flest hafa börnin
komið frá Indlandi, Rúmeníu eða Kólumbíu síð-
ustu ár. Fyrstu börnin sem komu frá Kína komu
til landsins í maí árið 2002 og hafa fáeinar ætt-
leiðingar verið frá öðrum löndum. Til Íslands
hafa alls verið ættleidd um fjögur hundruð börn
fædd erlendis en áður var fjöldi barna ættleidd-
ur frá Kóreu, Indónesíu, Gvatemala og Srí Lanka.
Þau elstu eru nú að nálgast fertugt.

fiurfa a› vera andlega og líkamlega hraustir
FBL GREINING: ÆTTLEIÐINGAR

JÓHANN HAUKSSON
johannh@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ
ATVINNULEYSI EFTIR LANDSHLUTUM

Heimild: VINNUMÁLASTOFNUN

Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri

1. Önn

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning

2. Önn

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

Stundaskrá

The Academy of Colour and Style er alþjóðlegur

skóli sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á

helstu atriðum útlitshönnunar og er meðal annars

tekið fyrir litgreining, fatastíll og textill. Eftir nám

fá nemendur alþjóðlegt diplóma í útlitsráðgjöf

(fashion consultant).

Starfsmöguleikar eftir nám eru margir og spennandi

og geta nýst á ýmsum sviðum og atvinnugreinum.

Hver önn tekur þrjá mánuði og fylgja öll kennslugögn

með náminu. Kennsla fer fram í Iðnskólanum í

Reykjavík einu sinni í viku frá 18-21.

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533-5101 INNRITUN ER HAFIN FYRIR HAUSTÖNN

Kristín, ráðgjafi

Ég hef mikin áhuga á að
starfa með fólki, veita
ráðgjöf varðandi fatnað,
liti og förðun sem hentar
hverjum og einum.  Mér
finnst námið bæði lifandi
og skemmtilegt sem einnig hefur opnað margar
dyr til frekari náms á þessu sviði.

Ragnheiður, ráðgjafi

Ég hef alltaf haft áhuga
á tísku og útliti. Námið
opnaði mér nýja sýn á
þetta áhugamál mitt.
Auk þess er það mér
mikils virði í tengslum við starf mitt.

Birna,
verslunareigandi -
Stílistinn

Það hefur alltaf verður
draumur hjá mér að
stofna verslun með
fatnað. Námið gaf mér það sjálfstraust sem ég
þurfti til að fara út í reksturinn.  Einnig nýti ég
námið til þess að ráðleggja viðskiptavinum mínum
hvaða snið og litir hentar þeim í val á fatnaði.

ÞORLÁKUR BJÖRNSSON OG MATTHÍAS IMSLAND FRAMSÓKNARFLOKKI Fram-
sóknarflokkurinn lagði sig fram um að halda áfram R-listasamstarfi en þarf nú líklega að
undirbúa sjálfstætt framboð.
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Einn af 109,202 nýjum stöðum til að læra viðskiptafræði á Íslandi.

Nánari upplýsingar:



Benidorm
31 . ágúst frá kr. 19.990

Nú getur þú tryggt þér síðustu
sætin í sólina á Benidorm á hreint
ótrúlegum kjörum. Þú bókar 2 sæti
en greiðir bara fyrir 1. Úrval
gistimöguleika á Benidorm í boði.

Síðustu sætin

19.990
Flugsæti með sköttum báðar
leiðir, m.v. 2 fyrir 1 tilboð 24.
ágúst eða 31. ágúst.
Netverð á mann.

Flóknari viðskipti við verslanir í
Þýskalandi og öll viðskipti við
banka og stofnanir minna á leik
þar sem starfsfólk reynir að gera
viðskiptavininum sem erfiðast
fyrir. Ég stend mig stundum að
því að reyna að ímynda mér fyr-
irfram með hvaða hætti menn
muni gera væntanleg viðskipti
sem flóknust, erfiðust og leiðin-
legust en ímyndunarafl þýskra
fyrirtækja, stofnana og starfs-
manna þeirra reynist oftast
meira en mitt. Þetta hefur raun-
ar sparað mér stórfé þann tíma
sem ég hef búið í landinu því ég
er hættur að fara í búðir í Þýska-
landi nema gersamlega tilneydd-
ur. 

Frá þessari almennu reglu um
flókin, skrifræðiskennd og leið-
inleg viðskipti eru auðvitað til
margar undantekningar. Reglan
er hins vegar svo almenn að leið-
inleg, flókin og erfið viðskipti
eru eitt af algengustu umræðu-
efnum þeirra útlendinga í Þýska-
landi sem hafa búið í öðrum þró-
uðum samfélögum. Blaðamenn
sem heimsækja landið, sérstak-
lega frá Bretlandi, taka líka fljótt
eftir þessu. Sögur manna af við-
skiptum við þýska banka, þýsk
símafyrirtæki og þýskar versl-
anir eru stundum svo ótrúlegar
að menn reyna ekki að segja þær
fólki sem ekki hefur reynslu af
landinu.

Þýskaland hefur dregist stór-
lega aftur úr öðrum þróuðum
samfélögum á síðustu árum og
það svo mjög að tilfinning um al-
menna og djúpa kreppu ríkir í
landinu. Hagkerfið hefur á síð-
ustu tíu árum aðeins vaxið um
þriðjung af heimsmeðaltali og
aðeins helming af vexti í öðrum
þróuðum ríkjum Evrópu sem
mörg hver hafa þó átt í erfiðleik-
um. Þjóðverjar eru ekki lengur á
meðal þeirra Evrópuþjóða sem
hæstar tekjur hafa að meðaltali.
Hver hefði trúað því fyrir aðeins
tíu árum? 

Algengar ástæður sem menn

nefna fyrir hnignun Þýskalands
eru aðgerðarleysi á langri stjórn-
artíð Kohls og mistök í hagstjórn
við sameiningu landsins fyrir
fimmtán árum. Styrkir til austur-
hluta landsins hafa líka á síðustu
árum numið stjarnfræðilegum
upphæðum. Meðaltekjur manna í
austurhluta landsins eru þó enn
sama lága hlutfallið af tekjum
manna í vesturhluta landsins og
þær voru fyrir tíu árum. 

Mistökin í hagstjórn á valda-
ferli Kohls og sérstaklega við
sameiningu landsins eru nógu
augljós til að vera lítið umdeild.
Mér datt hins vegar í hug önnur
skýring á hnignun Þýskalands á
læknabiðstofu í fyrra. Allir sem
sátu á þéttsetinni biðstofunni
reyndust eiga tíma kl. eitt og
framundan var löng bið. Mér var
sagt að lækninum þætti þægileg-
ast að hafa þetta svona. Ég átti
eftir að komast að því að þetta er
alsiða hjá læknum. Ég fór líka að
reka mig á skylt verklag í bönk-
um, verslunum og stofnunum.
Allar skýringar sem ég reyndi að
finna á undarlegum og stirðum
viðskiptaháttum enduðu í sömu
skýringunni. Þetta var alltaf
svona vegna einhverra sérstakra

hentugleika þess sem þjónustuna
veitti. Viðskiptavinir voru af-
gangsstærð.

Með sama hætti virðast alls
kyns hagsmunahópar móta
stjórnarstefnuna hver á sínu
sviði. Almenningur endar alltaf
sem afgangsstærð. Þetta er lík-
lega ástæðan fyrir almennri
svartsýni í landinu á að úrslit
kosninganna muni í reynd skipta
miklu máli þótt fjölmiðlar segi
þær hinar mikilvægustu í ára-
tugi. Þeir hagsmunir sem ráða
stefnu kristilegra demókrata eru
talsvert aðrir en þeir sem ráða
hjá jafnaðarmönnum og stefnu-
miðin virðast ólík. Báðir flokk-
arnir eru hins vegar rígbundnir
sérhagsmunum. Hagsmunirnir
að baki kristilegum demókrötum
virðast engu heppilegri fyrir
Þýskaland við þær aðstæður sem
nú eru komnar upp í atvinnulífi
heimsins.

Ástæðan fyrir því að Þýska-
land hefur dregist svo mjög
aftur úr á síðustu árum er í
grunninn sú að atvinnulíf lands-
ins hefur ekki ráðið við óhefta
samkeppni. Það kann að hljóma
undarlega í ljósi þess að Þýska-
land er stærsti útflytjandi heims-
ins, stærri en Japan og stærri en
Bandaríkin. Nokkur stór og enn
fleiri tiltölulega lítil og sérhæfð
fyrirtæki í Þýskalandi eru leið-
andi í heiminum hvert í sinni
grein. Dýpkun Evrópusamrun-
ans, stækkun Evrópusambands-
ins og hnattvæðing viðskipta
með þátttöku Asíulanda hafa
hins vegar greinilega oftar orðið
að áföllum en tækifærum fyrir
þýska hagkerfið sem skortir
þann sveigjanleika sem nútíminn
krefst vegna pólitískt varinna
hagsmuna. Eftir stríðið var
Þýskaland lausara við sterka sér-
hagsmuni en önnur ríki og þýska
efnahagsundrið var stundum
skýrt með því. Nú er það fast í
viðjum sérhagsmuna á tímum
þegar sveigjanleiki skilur á milli
feigs og ófeigs. ■

Ákvörðun Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs, að
bjóða fram undir eigin merkjum í næstu borgar-
stjórnarkosningum og slíta þar með samstarfinu um

Reykjavíkurlistann lýsir pólitísku hugrekki. Athyglisvert
hefur verið að fylgjast með því hvernig unga hugsjónafólkið
í flokknum, sem mestu réð um þetta, blés á það viðhorf ráð-
hússklíkunnar í eigin röðum að halda þyrfti R-listanum sam-
an til þess að koma í veg fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn kæm-
ist til valda á ný. Stjórnmál eiga að snúast um málefni og hug-
sjónir, sagði þetta unga fólk. Þau eiga ekki að snúast um bit-
linga, embætti og stöður eða völd valdanna vegna.

Ákvörðun Vinstri grænna skapar flokknum bæði tækifæri
og vandkvæði. Flokksmenn munu á næstunni sitja undir hörð-
um ádeilum og margvíslegum þrýstingi frá fyrrverandi sam-
herjum. Reynt verður að reka fleyg í flokkinn og ala á
óánægju innan hans. Í augnablikinu virðist vera að skapast
stemning fyrir því að Samfylkingin, Framsóknarflokkurinn,
Frjálslyndir og óháðir haldi til streitu framboði í nafni R-list-
ans og muni hvetja til liðshlaups úr herbúðum Vinstri grænna
yfir í þá fylkingu. Þá mun reyna mjög á innviði Vinstri
grænna. Þar á bæ hafa margir reynst veikir fyrir töðunni í
hlöðu ráðhússins.

Ekki er samt víst að það takist að halda R-listanum saman.
Innan Samfylkingarinnar og Framsóknarflokksins eru fjöl-
margir efasemdamenn um framboðið, markmið þess og ár-
angur. Þar er líka hópur hugsjónafólks sem vill sýna nafn sitt
og númer í kosningum og setja málefnin í öndvegi. Það er orð-
ið þreytt á smákóngunum sem hertekið hafa ráðhúsið og hafa
gleymt umbjóðendum sínum.

Sviðsljósið gefur Vinstri grænum kost á að kynna betur en
nokkru sinni fyrr hugmyndir sínar og hugsjónir um rekstur
borgarinnar og það samfélag sem flokkurinn vill skapa.
Ástæða er til þess að hvetja flokkinn að sýna framtakssemi
og djörfung á því sviði. Fram að þessu hefur ekki verið nægi-
lega skýrt fyrir hvað Vinstri grænir standa í borgarmálum.
Áherslur þeirra hafa fallið í skuggann af valdstreitu og mála-
miðlunum í Reykjavíkurlistanum. Vel má vera að borgar-
búum muni ekki þykja áherslur Vinstri grænna fýsilegar.
Engin trygging er fyrir því að þeir uppskeri eins og þeir
vænta. En þannig er lýðræðið. Þannig eru leikreglurnar. 

Klofningurinn í Reykjavíkurlistanum styrkir án efa Sjálf-
stæðisflokkinn. Flokkurinn eygir nú loks möguleika á að fá að
hafa áhrif á málefni borgarinnar eftir tólf ára útlegð. Auðvit-
að er það óeðlilegt og ólýðræðislegt að fulltrúum nærri helm-
ings allra kjósenda í höfuðborginni hafi verið haldið frá öllum
áhrifum og völdum svo lengi. Kosturinn við framboð margra
flokka er að það verður hreyfiafl fleiri og frjórri hugmynda
en þegar stórar fylkingar takast á. Möguleg stjórnarmynstur
verða líka fleiri. Það skapar stöðu sem snjallir og hugmynda-
ríkir stjórnmálamenn geta spilað úr borgarsamfélaginu til
framdráttar. Kannski er tími hugmyndastjórnmálanna að
renna upp í Reykjavík. ■

17. ágúst 2005  MIÐVIKUDAGUR

SJÓNARMIÐ
GUÐMUNDUR MAGNÚSSON

Æskilegt er að borgarbúar geti valið á milli margra flokka.

Hugrekki Vinstri
grænna
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Í DAG
ÞÝSKU KOSNINGANAR

JÓN ORMUR 
HALLDÓRSSON 

fietta er líklega ástæ›an fyrir
almennri svarts‡ni í landinu á
a› úrslit kosninganna muni í
reynd skipta miklu máli flótt
fjölmi›lar segi flær hinar mik-
ilvægustu í áratugi.

fi‡skur sveigjanleiki

Hnignun fréttarita
Í vikunni birti bandaríska upplagseftirlit-
ið tölur um sölu tímarita vestanhafs á
fyrri hluta þessa árs. Þær sýna áfram-
haldandi hnignun fréttarita á kostnað
hvers kyns slúðurblaða. Sala á vikuritun-
um Time og Newsweek dregst saman
en blöð Gróu á Leiti, vikurit eins og
People og In Touch, seljast sem aldrei
fyrr. Þetta er athyglisvert í ljósi þess að á
þeim tíma sem könnunin nær yfir hafa
komið upp mörg stór frétta-
mál sem varðað hafa alla
heimsbyggðina, svo sem
náttúruhamfarir og
hryðjuverk. En í því fári
öllu virðist almenning-
ur hafa mestan áhuga
á einkamálum leikara
og tískugyðja. Fólk vill
frekar lesa um Angel-

inu Jolie og Brad Pitt en Írak, Bush og
Osama Bin Laden. 

Sirkustíð
Þetta er ekki nefnt hér í hneykslunar-
skyni. Forvitni um náungann og frægt
fólk er ekkert óeðlileg. En sú spurning
er áleitin hvort hinn gífurlegi vöxtur
slúðurblaðanna sé birtingarmynd veru-
leikaflótta. Hvernig er þetta annars hér

á landi? Skyldi sama
þróun vera að eiga
sér stað? Hér er að
minnsta kosti nokk-

ur gróska hlaupin í
útgáfu tímarita með

„léttu efni“, stuttum
texta, stórum myndum
og umfjöllun um
„stjörnur“ frekar en frétt-
ir og málefni. Sérrit með

vitsmunalegri umfjöllun og umræðum
þekkjast aftur á móti ekki. Sumir segja
að það sé sirkustíð í fjölmiðlun á Ís-
landi. Kannski er eitthvað til í því.

Náttúrlega kreisí
Egill Helgason segir í pistli á Vísi: „Um
daginn var ég að þvælast á netinu og
fór að skoða hvað kostaði að gista á
dýrari hótelum bæjarins. Tveggja manna
herbergi á Nordica kostar frá 27.900 til
58.000 krónur nóttin. Á 101 hóteli þarf
maður að borga 25.900 til 59.000 fyrir
nóttina. Ég nenni ekki að umreikna
þetta í evrur eða dollara – en maður
fengi ansi gott hótel fyrir þessa fjárhæð í
útlöndum. Það er merkilegt að smábær
við norðurhjarann skuli verðleggja sig
svo hátt að hann telst vera með dýrustu
borgum í heimi. Þetta er náttúrlega
kreisí.“ gm@frettabladid.is

LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA



Hrafnkell ætlar að taka mikinn þátt í félagslífinu, án þess samt að það komi niður á náminu.

Smáauglýsingar
Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er miðvikudagur 17. ágúst, 

229. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 5.25 13.32 21.36
AKUREYRI 4.59 13.16 21.31

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Hrafnkell Örn Guðjónsson, trommu-
leikari í The Dyers, byrjar í MH og
FÍH í haust.

Hrafnkell Örn Guðjónsson verður sextán
ára í september og byrjar í MH á föstudag-
inn. „Það leggst bara ljómandi vel í mig. Það
er sagt að það sé mikið sjokk að koma úr
grunnskóla í menntaskóla en ég held að það
verði allt í lagi.“ Hrafnkell hefur þó meiri
áhyggjur af náminu en félagslega þættinum
þar sem hann var í Háteigsskóla og margir
félagar hans ætla í sama skóla og hann. 

„MH varð fyrir valinu bæði vegna þess
að hann er í hverfinu og svo líka af því að
ég held að þetta sé góður skóli. Síðast en
ekki síst kannski vegna þess að það er tón-
listarbraut í skólanum og ég get fengið ein-
ingar metnar úr tónlistarnámi sem passar
mjög vel fyrir mig.“ Hrafnkell er að læra á
trommur og byrjar í FÍH í haust þannig að
hann byrjar í tveimur nýjum skólum með
stuttu millibili. Það eru kannski fullmargar
busavígslur. „Ég veit ekki hvort það er
busavígsla í FÍH en hún verður í það

minnsta í MH. Ég held að það verði nú bara
gaman, ég er ekkert að stressa mig yfir því.
Ég hef heyrt að það sé gott félagslíf í skól-
anum en það hafði ekki áhrif á hvaða skóla
ég valdi, ég held að það sé gott félagslíf í
öllum menntaskólunum. Ég stefni á að taka
mikinn þátt í félagslífinu, eins mikið og ég
get, án þess að það komi niður á náminu. Ég
er ekki búinn að ákveða hvort ég fer í kór-
inn eða leikfélagið en það kemur allt til
greina. Ég ætla að sjá til hvernig þetta
verður allt saman áður en ég fer að ákveða
það.“

Hrafnkell er í hljómsveitinni The Dyers
sem varð í þriðja sæti í Músíktilraunum í
vor. Hvað verður um hljómsveitina þegar
þú ert kominn í framhaldsskóla? „Ég bara
bý til tíma. Við fengum 20 stúdíótíma í
Hljóðrita í verðlaun en erum ekki byrjaðir
að nota þá og ætlum örugglega að taka eitt-
hvað upp í vetur. Félagar mínir í hljóm-
sveitinni eru ekki í MH og við dreifumst
yfir á marga framhaldsskóla þannig að við
verðum ekki skólahljómsveit neins staðar.
En mjög til í að spila á skólaböllum ef við
erum beðnir um það.“ 

Til í að spila ef við erum beðnir
Sportmenn Íslands
hafa uppfært vefsíðu sína og
gert hana mun aðgengilegri
fyrir gesti. Vefurinn er á
tveimur tungumálum: ensku
og íslensku. Meðal þess sem
Sportmenn Íslands bjóða
upp á eru alls kyns veiðiferð-
ir; innanlands og utan. Slóð-
in á vefsíðuna er sport-
mennislands.is og
sportsmen-
oficeland.is.

Útivist og veiði
bjóða upp á námskeið
fyrir gæsaveiði-
menn og er til-
valið fyrir ný-
liða í skot-
veiðinni að
nýta sér það,
þar sem
tímabilið

er í þann mund að hefjast.
Fyrst er farið yfir veiðitækni,
gæsategundir, gæsaflautur,
uppstillingu gervigæsa, felu-
birgi og allan útbúnað sem
þarf til gæsaveiða. Einnig
verða skoðaðar myndir frá

gæsaveiðum
og farið á
gæsaveið-

ar í kornakri
og þátttakend-
ur spreyta sig
á gervigæs-
um. Allar
nánari
upplýsing-
ar gefur
Róbert

Schmidt
hjá Útivist

og veiði í síma
824 1340. 
ferðir@frettabladid.is

LIGGUR Í LOFTINU
í ferðum

FASTEIGNIR HEIMILI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR ATVINNA BRÚÐKAUP FJÁRMÁL TILBOÐ o.fl.

KRÍLIN

Hvar lærðir þú 
á nýja barnið,
mamma? Fylgdi
leiðbeininga-

bæklingur með?

Markviss myndlestur 
BLS. 5

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000 OG Á visir.is

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is



Hugmyndabók
Hafðu litla minnisbók við höndina þar sem þú skrifar niður allar góð-
ar hugmyndir sem þú færð í tengslum við námið, eða spurningar
sem vakna. Auk þess er gott að rita í hana nöfn og heiti á bókum og
greinum sem hafa reynst gagnlegar.[ ]

Fjölbrautaskóli 
Suðurlands
Upphaf haustannar 2005

Nemendur dagskóla komi í skólann mánudaginn 22. ágúst, ný-
nemar kl. 09:00 en eldri nemar kl. 10:30. Kennt skv. sérstakri
stundaskrá eftir hádegi þann dag. Kennsla í meistaraskóla hefst
mánudaginn 29. ágúst kl. 18.00.

Skólameistari

„Mér fannst þetta námskeið skila mér alveg gríðarlega miklu. 
Ekki einungis tókst mér að nær þrefalda lestrarhraða minn heldur vakti

þetta aftur löngun mína til að fara að lesa góðar bækur.´´
Daníel Tryggvi, 25 ára Háskólanemi

...næsta námskeið hefst 7. september
Skráning er hafin á www.h.is og í síma 586-9400

Í æfingabúðum með
belgíska kvennalandsliðinu

Gerret Beltman er einn þeirra þjálfara sem leiðbeina stúlkunum. Hann er virtur fimleikaþjálfari og þjálfar belgíska kvennalandsliðið í fimleikum. 

Stúlkurnar í fimleikadeild
Gróttu eru þessa dagana í
ströngum æfingabúðum
ásamt stúlkum úr belgíska
kvennalandsliðinu. Hópurinn
æfir í sex tíma á dag undir
handleiðslu belgíska lands-
liðsþjálfarans Gerrit Beltman
og þriggja annarra þjálfara
frá Belgíu, Rússlandi og
Úkraínu.

Berglind Pétursdóttir fim-
leikaþjálfari hjá Gróttu segir að
oft hafi komið erlendir gesta-
þjálfarar til Gróttu en þetta sé í
fyrsta skipti sem svona stór hóp-
ur komi hingað til að æfa með ís-
lensku stelpunum. „Við höfum í
samstarfi við Gerrit Beltman
farið með nokkrar stúlkur í æf-
ingabúðir til Belgíu. Þetta er
hins vegar í fyrsta skipti sem
æfingabúðirnar eru svona um-
fangsmiklar og nú fá mun fleiri
stelpur að taka þátt,“ segir Berg-
lind og bætir því við að með
þessu sé í raun verið að flytja
þekkinguna inn í landið og bæði
stúlkurnar og þjálfararnir njóti
góðs af.

Belgísku stúlkurnar koma úr
framandi umhverfi. Þær eru í
sérstökum íþróttaskóla þar sem
þær æfa fimleika í sex klukku-
stundir á dag og sinna hefð-
bundnu námsefni þess á milli.
Margar þeirra eru afrekskonur
og í hópnum eru meðal annars
tvær stúlkur sem hafa keppt á
Ólympíuleikum. Þótt belgísku
stúlkurnar séu flestar komnar
lengra en þær íslensku segir
þjálfarinn Gerrit að þær læri
mikið á æfingabúðunum. Þær
þurfa að búa inni á íslenskum
fjölskyldum, tala ensku og leysa
þau vandamál sem koma upp.
Gerrit er hrifinn af landi og þjóð
og segir að hér megi vel ala upp
afreksmenn í fimleikum þótt
þjóðin sé lítil. „Stelpurnar hér
eru hæfileikaríkar og fullar af

áhuga. Til að ná því besta fram í
þeim þarf hins vegar betra
skipulag. Skólakerfið hentar til
dæmis illa til að ala upp afreks-
menn. Reykjavík er alveg nógu
stór til þess að setja upp hér einn
íþróttaskóla þar sem krakkar úr
ýmsum íþróttagreinum fengju
markvissa þjálfun samhliða
hefðbundnu skólastarfi,“ segir
Gerrit og þvertekur fyrir það að
Íslendingar þjáist af agaleysi.
„Mér sýnist þið alveg hafa agann
í að ná langt, það vantar bara
betra skipulag.“

Stelpurnar sjálfar eru ekki
síður hrifnar af æfingabúðun-
um. Harpa Sædís Hauksdóttir
sem er 16 ára segir að það sé
gaman að fá að æfa með Belgun-
um en viðurkennir að þetta sé
dálítið erfitt. „Þetta eru helm-
ingi meiri æfingar og það er
erfitt að koma sér inn í það. Það
er hins vegar mjög gaman að fá
að kynnast þessu og við verðum
örugglega í rosalega góðu formi
þegar þetta er búið,“ segir hún.
Sif Pálsdóttir sem er fjórfaldur
íslandsmeistari í fimleikum tek-
ur í sama streng og segir að það
sé gaman að kynnast álaginu.
„Viðhorfið hjá Belgísku stelpun-
um er líka allt öðruvísi en hjá
okkur. Þær eru í þessu af gríðar-
legri alvöru meðan við erum
frekar í þessu af því okkur
finnst það gaman,“ segir Sif.
Belgísku stúlkurnar láta líka vel
af Íslandsdvölinni. Aagje
Vanwallegheim sem var í sjötta
sæti á síðasta Evrópumeistara-
móti segir að Ísland sé fallegt og
henni þykir gaman að kynnast
íslensku stelpunum. Aagje er 17
ára og hefur árum saman æft í
sex klukkustundir á hverjum
degi í sérstökum íþróttaskóla í
Gent. „Það er stundum erfitt að
æfa svona mikið, en það er það
sem þarf til að ná langt. Ég fór á
Ólympíuleikana í fyrra og lang-
ar að komast líka á þá næstu,“
segir Aagje sem er svo sannar-
lega góð fyrirmynd fyrir fim-
leikastúlkurnar í Gróttu. ■

Nokkrir nemendur úr Fram-
haldsskóla Austur-Skaftafells-
sýslu eru á leið til Ungverja-
lands á haustdögum sem
skiptinemar í hálfan mánuð.
Vatn og eldur heitir verkefni sem
Framhaldsskólinn í Austur-
Skaftafellssýslu tók þátt í með
skóla í Ungverjalandi á síðustu
vorönn. Afrakstur þess er á slóð-

inni http://waterfire.fas.is/. Verk-
efnið er á vegum Evrópusam-
bandsins og snýst um að fá skóla
til þess að starfa saman í gegnum
netið. Áhugi nemenda var mikill
og því var ákveðið að sækja um
styrk til nemendaskipta. Sá
styrkur fékkst og í haust fara
nemendur FAS út til hálfsmánað-
ardvalar en eftir áramót koma
Ungverjar til Hafnar. ■

Á leið til Ungverjalands

Harpa Snædís Hauksdóttir og Aagje
Vanwallegheim frá Belgíu eru ánægðar
með æfingabúðirnar. Aagje keppti á síð-
ustu Ólympíuleikum og vonast til að kom-
ast á Ólympíuleikana í Peking 2008.

Belgísku stúlkurnar eru góðar fyrirmyndir
fyrir stelpurnar í Gróttu. Meðan á æfinga-
búðunum stendur æfa stúlkunar í sex
klukkustundir á dag. Þær gera líka ýmis-
legt annað en að æfa og hafa meðal ann-
ars náð að ferðast aðeins um landið.

Berglind segir að með æfingabúðunum
sé verið að flytja þekkinguna til landsins.
Fimleikastúlkurnar læri mikið af belgísku
stúlkunum og þjálfurunum og íslensku
þjálfararnir njói einnig góðs af.



Popp og rokk í 
bland við klassíkina
Þvert á stíl nefnist ný deild í
Nýja söngskólanum Hjartans
mál.

„Það eru svo margir að leita
að léttari tegundum söngs. Vilja
spreyta sig í Idoli og hafa þessa
söngtækni samhliða hinni klass-
ísku,“ segir Guðbjörg Sigur-
jónsdóttir, skólastjóri Nýja
söngskólans Hjartans mál um
hina nýju deild, Þvert á stíl.
Hún segir um tilraun að ræða
og í fyrstu verði ekki teknir
nema svona tíu nemendur.
Kennarar verða Björk Jónsdótt-
ir og Jóhanna Linnet. „Við erum
með fullmenntað söngfólk við
kennsluna og viljum að allir fari
í söngtækninám sem tekur
lengri tíma en eitt námskeið eða
svo. Hér er einsöngsdeild og við

viljum þreifa
fyrir okkur
hvort hægt sé
að hafa hvoru
tveggja í gangi
í einu og gefa
breiðara val í
söngnum,“ út-
skýrir Guð-
björg. Spurð
um lengd
n á m s t í m a n s
segir hún mjög
m i s j a f n t
hvernig fólk sé frá náttúrunnar
hendi og einnig hversu alvar-
legt það sé í sínu námi en stefnt
er að því að próf séu tekin milli
áfanga.“ Áhugasömum er bent á
að sækja um skólavist á:
http://rafraen.reykjavik.is/rrvk/
eða á songskoli@vortex.is ■
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Kvöldskóli BHS
Innritun í málmiðndeild kvöldskóla Borgarholtskóla verður eftirfarandi daga:

miðvikudag   24. ágúst   kl. 17 - 19
fimmtudag     25. ágúst   kl. 17 - 19
föstudag        26. ágúst   kl. 17 - 19
laugardag      27. ágúst   kl. 11 - 14

Eftirtaldir áfangar verða í boði fyrir almennt bóknám og allar málmiðngreinar. Tilvalið fyrir þá sem eru að fara
í sveinspróf í málmiðngreinum.  Kenndar eru allar suðugreinar, s.s. MIG/MAG, TIG, logsuða og rafsuða.
Þá eru í boði allir áfangar í rennismíði, handa- og plötuvinnu, ásamt aflvélavirkjun og áfangar fyrir pípulagnir og fl.

       Bóklegt efni              Fagbóklegt efni               Teikningar              Verklegt
BÓK - 102 bókfærsla IRB  - 122     iðnreikningur    CAD - 113   tölvuteikning HSU-102/202 verkleg suða
DAN - 102 danska IRM - 132     iðnreikningur    GRT  - 103   grunnteining LSU-102/202 verkleg suða
ENS - 102 enska IVT - 112     iðnvélatækni    GRT  - 203   grunnteining RSU-102/202 verkleg suða
ENS - 202 enska KÆL-102     kælitækni + verkleg    ITB allir áfangar   iðnteikning bygg RLS-162 verkleg suða
ENS - 212 enska VFR - 102    ITM   - 114   iðnteikning REN-103/203 verkleg rennism.
ÍSL  - 102 íslenska VHM -102     bókl. vélahlutafræði    ITM   - 213   iðnteikning REN-303/313 verkleg rennism.
ÍSL  - 202 íslenska VLV - 112     loft og vökvi    MRM - 102   mælingar REN-403/413 verkleg rennism.
STÆ -102 stærðfræði VTB - 152     iðnteikning    RAT   - 102   rafeindatækni VVR-123 verkleg rennism.
STÆ -122 stærðfræði VTV - 152     verkleg pípulögn    RÖK  - 102   rökrásir AVV-103/203 verkleg vélvirkjun

STÝ - 102 stýritækni    TTÖ  - 102   tölvuteikning HVM-103/203 handavinna.
REN-103/203 verleg rennism.
PLV-102/202 plötuvinna

VVR-204 Smíðar
VVR-214 Díselvél

Upphaf kennslu:  mánudag 29. ágúst frá 18:10-22:30 Lok kennslu:  laugardaginn 3. desember frá 8:10-12:30

Athugið að áfangar geta fallið niður, náist ekki nægur fjöldi í hópa

Innritunargjald er kr. 14000. Verð á bóklega einingu er kr. 1500 og verklega einingu kr. 3000.  Hámarksgreiðsla er kr: 40.000
                                    

Sími: 535-1716 í málmdeild www bhs.is

    vélfræði

Kvöldskóli BHS
Innritun í málmiðndeild kvöldskóla Borgarholtskóla verður eftirfarandi daga:

miðvikudag   24. ágúst   kl. 17 - 19
fimmtudag     25. ágúst   kl. 17 - 19
föstudag        26. ágúst   kl. 17 - 19
laugardag      27. ágúst   kl. 11 - 14

stýritækni

Tími Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur
16.45-17.45 EÐL103-VRE -23

EFN313-SJO-27
ENS303-JON-31
LIF113-SAK-26
SAL103-HAF-20
STÆ103-HEJ-12
ÍTA1036-JOG-41

FRA103-ALA-33
JAR103-AUD-18
SPÆ103-APS-41
ÞYS103-BEH-14
ISL503-SIS-15
STÆ303-GAR-12
STÆ313-NN-13

ÞYS303-VAB-14
EFN103-SJO-27
NAT133-VRE-23
SAL403-HAF-20
ISL103-RAR-15
STÆ263-HEJ-13
ÍTA303-JOG-41

FRA303-ALA-33
SAG103-NN-30
SPÆ303-IST-40
NAT113-PIM-23
NAT123-SOF-25
STÆ503-GAR-16

17.55-18.55 ÞYS303-VAB-14
EFN103-SJO-27
NAT133-VRE-23
SAL403-HAF-20
ISL103-RAR-15
STÆ263-HEJ-13
ÍTA303-JOG-41

FRA303-ALA-33
SAG103-NN-30
SPÆ303-IST-40
NAT113-PIM-23
NAT123-SOF-25
STÆ503-GAR-13
STÆSTO-RAB-15

EÐL103-VRE-23
EFN313-SJO-27
ENS303-JON-31
LIF113-SAK-26
SAL103-HAF-20
STÆ103-HEJ-12
ÍTA1036-JOG-41

FRA103-ALA-33
JAR103-AUD-18
SPÆ103-APS-41
ÞYS103-BEH-14
ISL503-SIS-15
STÆ303-GAR-12
STÆ313-NN-13

19.10-20.10 DAN103-ANO-38
DAN303-GUR-31
FEL263-AÐA-36
SAG303-EIN-30

ENS103-WIN-31
FEL203-AÐA-36
ISL203-HEW-15
ISL303-GAS-16
FRA513-SAN-14

ENS403-ÞOR-31
FEL103-SKA-20
SAG383-GAS-30
ÞJÓ103-ÞOK-36

ISL403-BÓL-15
LIF103-NN-26
MYN153-IÐU-47
NAT103-RUT-22
SAG123-EDD-30

20.15-21.15 DAN103-ANO-38
DAN303-GUR-31
FEL263-AÐA-36
SAG303-EIN-30

ENS103-WIN-31
FEL203-AÐA-36
ISL203-HEW-15
ISL303-GAS-16
FRA513-SAN-14

ENS403-ÞOR-31
FEL103-SKA-20
SAG383-GAS-30
ÞJÓ103-ÞOK-36

ISL403-BÓL-15
NAT103-RUT-26
MYN153-IÐU-47
LIF103-NN-22
SAG123-EDD-12

Hver lína er í fjórum hlutum; Nafn námsgreinar, númer áfanga, kóði kennara og stofu-
númer. Þannig er SÁL103 HAF 20=Sálfræði 103, 

Harpa Hafsteinsdóttir kennir í stofu 20.
Auk áfanga í töflu eru nokkrir dreifmennts- og fjarnámsáfangar í boði.  

(Sjá nánar á www.mh.is)
Simi: 595 5200

Öldungadeild MH
Ný stundatafla: kennsla hefst kl. 16.45
Skástokkar tvisvar í viku snemma kvölds 
Langstokkar einu sinni í viku síðla kvölds

Innritun: 18. – 20. ágúst. Sjá nánar: www.mh.is

Samviskubit þjóðarinnar:
Sagnfræði tuttugustu aldar
séð í Speglinum er eitt af
þeim námskeiðum sem End-
urmenntunarstofnun háskól-
ans býður upp á á haustdög-
um.

„Námskeiðið er ætlað þeim
sem hafa áhuga á að velta fyrir
sér hvernig atburðum síðustu ald-
ar voru gerð skil í helstu ádeilu-
og grínmiðlum þjóðarinnar,“ seg-
ir Kristín Einarsdóttir þjóðfræð-
ingur sem er annar tveggja leið-
beinenda. Hinn er Kolbeinn Ótt-
arsson Proppé, sagnfræðingur.
Kristín er einmitt að horfa á göm-
ul áramótaskaup í safndeild Rík-
isútvarpsins þegar við hittum
hana og þar skemmti hún sér vel.
„Ég er að skoða hvað er í raun á
bak við húmorinn,“ segir hún. „Ég
sé til dæmis að í fyrstu skaupun-
um er svolítið gert grín að því
sem við viljum kalla menningar-
arf, þjóðbúningunum, rímunum
og fleiru sem heyrir þjóðrækni
til. Það er líka skopast létt að list-
um. Við eigum öll að vera svo
menningarlega sinnuð en erum
það kannski ekki og þarna er að-

eins imprað á því. Svo koma karl-
ar í viðtalsþátt sem tala algerlega
óskiljanlegt mál og þar fær
menntastéttin á baukinn,“ segir
Kristín sem á eftir að fara í gegn-
um mikinn sjóð sem eru Spaug-
stofuþættirnir. Hún kveðst vera
heilluð af gríninu og hafa gaman
að tengja það við þjóðfræðina.

Kolbeinn kveðst hins vegar
ætla að skoða spaug í sögulegu
samhengi. „Það hefur alltaf ein-
hver fundið þörf fyrir að skopast
að þjóðlífinu, bæði stjórnmálun-
um og öðru og það er af mörgu að
taka,“ segir hann. Blaðið Spegill-
inn verður nokkurs konar leiðar-
ljós hjá Kolbeini en það kom út
nær samfleytt frá 1926 til 1970.
Þar verður farið í gegnum atburði
síðustu aldar svo sem Alþingishá-
tíðina 1930, „stóru bombuna“,
fyrstu fegurðarsamkeppnirnar,
þorskastríðin og fleira sem Speg-
illinn sá í spéspegli. „Við munum
stíga aðeins út úr þessari opin-
beru söguskoðun, líta á bak við
spaugið, finna út hvað í því felst
og hvernig við því var brugðist,“
segir Kolbeinn. Námskeiðið Sam-
viskubit þjóðarinnar stendur
fjögur þriðjudagskvöld í október.

gun@frettabladid.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Kristín var að skoða gömul áramótaskaup uppi í sjónvarpi og skemmti sér vel. 

Atburðir síðustu aldar í
ádeilu- og grínmiðlum

Alþjóðaskrifstofa Háskóla-
stigsins veitir hvers kyns upp-
lýsingar um nám erlendis.

Ætlar þú í nám til útlanda en
veist ekki alveg hvað er í boði?
Háskóli Íslands rekur Alþjóða-
skrifstofu Háskólastigsins sem
jafnframt er Alþjóðaskrifstofa
Háskóla Íslands. Alþjóðaskrif-
stofan er til húsa að Neshaga 16
og þangað er hægt að leita til
þess að fá upplýsingar um nám í
öðru landi. Starfsfólk Alþjóða-
skrifstofunnar veitir alls konar
upplýsingar um skóla um allan
heim, inntökuferli, tungumála-
próf og þess háttar. Þar má

einnig finna
g a g n l e g a r
upplýsingar
um skiptinám
fyrir háskóla-
stúdenta.

Ý m i s l e g t
er í boði fyrir
þá sem vilja
læra erlendis
og getur verið erfitt að afla
allra upplýsinga upp á eigin
spýtur. Það er góð byrjun að
fara inn á heimasíðu alþjóða-
skrifstofunnar en þar má finna
gagnlegar upplýsingar og
tengla inn á skóla um víða ver-
öld. Slóðin er www.ask.hi.is.

Allt sem þarf að vita 
um nám erlendis

Guðbjörg Sigurjóns-
dóttir er skólastjóri
Nýja söngskólans
Hjartans máls.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/H

EI
Ð

A



4 17. ágúst 2005  MIÐVIKUDAGUR

Menningarbrú milli landa
„Það kunna fáir íslensku erlendis og við verðum að laga okkur að heiminum,“ segir Margrét Jónsdóttir doktor í spænsku sem ætlar að
stýra orðabókargerðinni. 

Háskólinn í Reykjavík, Há-
skóli Íslands og Edda útgáfa
ætla að leggjast saman á
árar og gefa út spænsk-ís-
lenska orðabók. Doktor Mar-
grét Jónsdóttir er ritstjóri
bókarinnar og segir þörfina
brýna.

„Spænska er töluð í um 25
löndum af um 400 milljón manns
og hér á landi fjölgar spænsku-
nemum með hverju árinu. Hingað
til hafa menntaskólanemar orðið
að hafa enskuna sem millimál og
burðast með spænsk-enskar orða-
bækur,“ segir Margrét og upplýs-
ir að hér hafi einungis verið til
spænsk íslensk vasaorðabók sem

gefin var út á áttunda áratugnum.
Hún er mjög kát með samstarfs-
samninginn við Eddu útgáfu og
segir fjáröflun til verksins svo til
lokið. „Í öðrum löndum er hægt að
verða ríkur af því að gefa út orða-
bækur en þannig er það ekki í jafn
litlu málsamfélagi og hér. Evrópu-
sjóðir álíta orðabókargerð einka-
mál hverrar þjóðar og það er dýrt
að vera lítil þjóð þegar að slíkum
hlutum kemur,“ bendir hún á. 

Margrét er með doktorspróf í
spænsku og stýrir tungumála-
tengdu námi í viðskiptafræði við
Háskólann í Reykjavík. Hún segir
hefð fyrir því á Norðurlöndum að
gera orðabækur innan viðskipta-
deilda og hlakkar til að vinna út-
gáfunni. Þetta er fyrsta stóra

sameiginlega rannsóknarverkefni
Háskóla Íslands og Háskóla
Reykjavíkur og þrjú ár eru ætluð
til verksins. Margrét segir orða-
grunninn koma frá Danmörku
þannig að tímanum verði ekki
eytt í að ákveða hvaða orð eigi að
hafa í bókinni. Hún líkir orðabók-
um við menningarbrú eða göng
milli landa. „Rétt eins og við
stundum gangnagerð milli héraða
á Íslandi verðum við að stunda
menningargangnagerð milli okk-
ar og annarra landa. Það kunna
fáir íslensku erlendis og við verð-
um að laga okkur að heiminum og
sjá til þess að börnin okkar læri
tungumál svo vel að þau nýtist
þeim þegar út í lífið er komið.“ 

gun@frettabladid.is

Allt um tísku og ferðir
á fimmtudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Byrjað fyrr á daginn
Öldungadeild MH ætlar að
færa kennslustundirnar fram
til klukkan 16.45 og hætta
fyrr á kvöldin. 

„Við erum að færa námið svo-
lítið fram og gera það sveigjan-
legra en það var,“ segir Ida Sem-
ey, nýráðinn öldungastjóri
Menntaskólans í Hamrahlíð. Hún
segir marga nemendur í dags-
skóla MH og öðrum framhalds-
skólum stunda líka nám við öld-
ungadeildina, bæði í tungumálum
og öðrum áföngum og segir betra
fyrir þá að hafa námið sem mest
samhangandi. Auk þess sé vinnu-

tími fólks að styttast. „Oft er fólk
búið kl. 16-16.30 í vinnunni og
þarf þá ekki að vera á rúntinum í
klukkutíma milli vinnu og skóla,“
segir hún og bætir við: „Svo eru
vinnuveitendur almennt að verða
sveigjanlegri með að hleypa fólki
aðeins fyrr úr vinnu ef það er í
námi.“ Stundataflan er þannig
upp sett að síðdegis eru yfirleitt
tveggja tíma lotur. Þannig segir
Ida tímann nýtast betur, ekki síst
í verklegum áföngum, eins og í
líffræði, tölvufræði og myndlist.
„Þá er fólk líka bara einu sinni í
viku í stað þess að koma tvisvar,“
segir hún að lokum. ■

Fólk er að læra á öllum aldri.
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Við FS er ný braut sem þjálf-
ar fólk í farþegaafgreiðslu og
þjónustu við ferðamenn. 
Ný starfsnámsbraut sem undir-
býr nemendur fyrir vinnu við
innritun og bókun og alla al-
menna þjónustu við ferðamenn
verður í boði í haust við Fjöl-
brautaskóla Suðurnesja í sam-
vinnu við rekstraraðila í Flugstöð
Leifs Eiríkssonar. Ætlast er til að
nemendur hafi lokið um það bil
þriggja ára framhaldsnámi til að
geta skráð sig á brautina og þeg-
ar séu orðnir 19 ára. Umsækjend-
ur 25 ára og eldri með víðtæka
reynslu eru einnig hvattir til þess
að sækja um þó almennum for-
kröfum sé ekki fullnægt. ■ Nú býðst nám í almennri þjónustu við ferðamenn á flugvöllum.

Í haust býður Námstækni
upp á áframhaldandi nám-
skeið í Photo Reading. 
Nú eru að hefjast haustnámskeið
hjá Námstækni ehf. í Myndlestri
eða Photo Reading. Þessi lestrar-
tækni gerir lesandanum kleift að
innbyrða mikið lesefni á skömm-
um tíma og vinna úr því á mark-
vissan hátt og með því að beita
tækninni eiga allir að geta allt að
því þrefaldað lestrarhraða sinn
auk þess sem einbeiting og skiln-
ingur á lesefninu eykst. Einnig er
auðveldara að muna aðalatriðin í
textanum. Svo virðist sem
lestæknin gagnist einnig einstak-
lingum sem eru lesblindir.

Hingað til hefur aðeins verið

boðið upp á
myndlestr-
a r n á m -
skeiðin hér í
Reykjavík
en að sögn
Jónu Bjarg-
ar Sætran,
f o r s v a r s -
manns nám-
skeiðanna
kemur vel til greina að bjóða þau
einnig úti á landi ef áhugi er fyrir
hendi. Námstækni ehf. býður
einnig upp á námskeið við próf-
kvíða og sitthvað fleira. 

Frekari upplýsingar um nám-
skeið vetrarins er að finna á vef-
síðunum www.namstaekni.is og
www.photoreading.is. ■

Markviss myndlestur

Myndlestur getur gagnast
öllum.

Ingibjörg segir fólk geta auðveldlega snið-
ið námið í ferðamáladeildinni að vinnu og
heimili.

Í verknámi
vítt og breitt
Nemendur í verklegu námi
við ferðamáladeild Hólaskóla
eru dreifðir um landið.
Um tuttugu nemendur í diplóma-
námi við ferðamáladeild Hóla-
skóla eru í verknámi þessar vik-
urnar vítt og breitt um landið og
jafnvel erlendis. Ingibjörg Sig-
urðardóttir kennari við Hólaskóla
hefur umsjón með náminu og
segir hún algengt að fólk í ferða-
þjónustu taki þetta nám með
vinnu sinni og þá í fjarnámi. „Það
er algengt að eins árs nemar taki
þetta á tveimur árum eða jafnvel
lengri tíma. Þeir ráða mikið hrað-
anum sjálfir og geta auðveldlega
sniðið námið að vinnu og heimili.“
Hún segir suma nemendur vinna
að sjálfstæðum þróunarverkefn-
um og aðrir kynni sér starfsemi
hinna ólíkustu fyrirtækja. „Ef
menn taka verknámið hjá sjálfum
sér eru gerðar kröfur um að þeir
séu virkilega að bæta sinn rekst-
ur eða þróa hann á einhvern hátt
á forsendum námsins,“ segir hún
að lokum. ■

Flugþjónusta kennd í FS

Ný tölvu-
braut í boði
Iðnmeistaranám með fjarfunda-
sniði verður í boði í Verkmennta-
skóla Austurlands í haust. 

Góð aðsókn er að Verkmennta-
skóla Austurlands í Neskaupstað
að því er fram kemur á heimasíðu
hans en þó er enn laust pláss,
bæði á iðn- og bóknámsbrautum.
Ýmsar brautir eru við skólann og
má nefna sjúkraliðabraut, raf-
iðnabraut, málmiðnabraut, vél-
stjórn, hársnyrtibraut og leik- og
grunnskólabraut. Þá verður ný
tölvubraut sett á laggirnar í
haust. Nemendur úr Fjarðabyggð
eru í miklum meirihluta nemenda
skólans bæði í bóklegu og verk-
legu námi en iðnmeistaranám
með fjarfundasniði verður kennt
um allt Austurland í haust á veg-
um skólans. ■
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Sjúkrakassi
Ekki gleyma því að hafa sjúkrakassa í bílnum þegar farið er í ferðalög. Reyndar
ætti slíkur kassi alltaf að vera við höndina því maður veit aldrei hvenær maður
þarf á plástri eða umbúðum að halda.[ ]

Ræðarar komast oft í hann krappann í Austari-Jökulsá. Þeir köldustu geta farið í þriggja
daga ferð með Hestasporti-Ævintýraferðum þar sem gist er í skálum og siglt niður ána
um 50 kílómetra leið.

Hestasport-Ævintýraferðir
bjóða upp á skemmtilegar
flúðasiglingar í þremur ám.
Þótt langt sé liðið á sumarið
er ekki of seint að skella sér
norður og demba sér í árnar.

„Við siglum niður þrjár ár;
Blöndu, Vestari-Jökulsá og
Austari-Jökulsá. Þær eru mjög
ólíkar sem er gott því þannig
getum við boðið upp á fjöl-
breyttar ferðir sem henta öll-
um,“ segir Magnús Sigmunds-
son framkvæmdastjóri Hesta-
sports-Ævintýraferða í Varma-
hlíð. „Blanda hentar vel fyrir
fjölskyldufólk og unga ræðara.
Þangað höfum við líka farið með
fatlaða og blinda og allir hafa
haft mjög gaman af. Vestari-
Jökulsáin klikkar aldrei og allir
hafa gaman af henni. Síðan er
Austari-Jökulsáin toppurinn en
hún er frábær fyrir þá sem vilja
mikið fjör og læti,“ segir Magn-
ús og bætir því við að austari
áin sé ein besta áin til flúðasigl-
inga í Evrópu. „Þetta er rosa-
lega skemmtileg á. Hún er
spennandi og hrikaleg án þess
þó beint að vera hættuleg,“ seg-
ir Magnús en slys og óhöpp eru
afar fátíð.

Þeir sem láta sér ekki nægja
nokkurra klukkustunda siglingu
niður árnar geta farið í þriggja
daga ævintýraferð niður austari
ána. „Við byrjum á því að keyra
upp í Laugafell við Sprengisand
og gistum þar eina nótt. Svo
skellum við okkur í ána, siglum
rúma tuttugu kílómetra og gist-
um í ferðafélagsskálanum við
Hildarsel. Síðasta daginn er svo
siglt niður í byggð og ferðin
endar með grillveislu í Varma-
hlíð,“ segir Magnús. Siglt er í

um fimm tíma á dag og er sigl-
ingaleiðin um 50 kílómetrar. 

Hestasport-Ævintýraferðir
eru með bækistöðvar í Varma-
hlíð og þótt flúðasiglingarnar
séu vinsælastar er ýmislegt
annað í boði. „Við bjóðum upp á
langar og stuttar hestaferðir og
svo tökum við líka að okkur að
setja saman alls konar ferðir
fyrir hópa. Við skipuleggjum til
dæmis ferðir út í Drangey, ferð-
ir í klettaklifur, leirdúfuskytterí
og golf svo fátt eitt sé nefnt,“
segir Magnús. „Skagafjörðurinn
hefur upp á ótrúlega margt að
bjóða og staðsetningin er frá-
bær. Þú ert ekki nema þrjá tíma
úr Reykjavík og klukkutíma frá
Akureyri.“

Þótt langt sé liðið á sumarið
segir Magnús að enn sé nægur
tími til þess að skella sér í raft-
ing. „Við siglum oft langt fram í
október og það er alveg jafn-
mikil traffík hjá okkur í septem-
ber og yfir sumarið. Eitt af því
sem gerir rafting svo skemmti-
legt er að veðrið hefur lítil sem
engin áhrif. Það er til dæmis
bara enn skemmtilegra ef það
rignir,“ segir Magnús. 

Vestari-Jökulsá hentar flestum. Áin rennur
um hrikalegt gljúfur og landslagið er stór-
kostlegt. 

Flúðasiglingar eru skemmtilegt sport sem hentar öllum. Árnar sem Hestasport-
Ævintýraferðir sigla niður eru mis erfiðar og allir geta fundið á við sitt hæfi.
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Mekka flúðasiglinga
í Skagafirði

Jónatan Garðarsson, sjónvarpsmað-
ur með meiru, er manna fróðastur
um sögu og náttúru svæðisins og
sér um ratleikinn annað árið í röð.

Góð þátttaka í
ratleiknum
RATLEIKUR HAFNARFJARÐAR ER
TÍU ÁRA UM ÞESSAR MUNDIR OG
ENN ER TÍMI TIL ÞESS AÐ TAKA
ÞÁTT.

Góð þátttaka hefur verið í ratleik
Hafnarfjarðar í sumar en þemað í
ár er hellar og skútar. Enn er ekki
of seint að taka þátt í leiknum þar
sem síðasti skiladagur á lausnum
er 19. september.
Hægt er að ná í þátttökukort í
þjónustuveri Hafnarfjarðar en í
leiknum fræðast þátttakendur um
sögu og náttúru svæðisins um
leið og þeir taka þátt í skemmti-
legum leik. 
Leikurinn gengur út á að finna
ratleiksspjöld með hjálp rat-
leikskortsins og frekari vísbend-
inga. Leikurinn er í stöðugri þróun
og nú á tíu ára afmælinu skiptist
hann í þrjá styrkleikaflokka; Létt-
feta, Göngugarp og Þrautakóng.
Munurinn felst í fjölda spjalda
sem hver og einn leitar að og allir
ættu að geta fundið verkefni við
sitt hæfi.
Dreginn verður út einn vinnings-
hafi í hverjum styrkleikaflokki og
þrír þátttakendur að auki fá
glaðning. Léttfeti sumarsins fær
fjallahjól frá GÁP, Göngugarpurinn
fær gönguskó frá Músík og sport
og Þrautakóngur ratleiks Hafnar-
fjarðar 2005 fær árskort frá Hress
heilsurækt.

Kveðskapur
hestamanna
Á KVEÐSKAPARVEF 847.IS GETA
SKÁPASKÁLD SENT INN VÍSUR
SEM FÆÐST HAFA Í HESTAFERÐ-
UM.

Hestamenn og hagyrðingar geta
komið sér á framfæri í gegn um
kveðskaparvef 847.is þar sem
mælskulistin leynist innan um
fréttir af hestamótum og kynbóta-
hrossum. Á vefnum hefur orðið til
dágóður vísnabanki sem er opinn
öllum, enda er alþekkt að hesta-
mennska og kveðskapur fara vel
saman. Vitað er að margar góðar
vísur fæðast í hestaferðum og er
kveðskaparvefurinn tilraun til þess
að safna þeim saman svo þær
falli ekki í gleymsku. 
Þar er að finna hestavísur frá
frægum skáldum en einnig geta
lesendur síðunnar sent inn vísur.
Til dæmis sendi ferðalangur einn
inn þessa vísu:

Brestur vín og brotnar gler,
bregðast vinir kærir.
En á Blesa eru mér
allir vegir færir.
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Allt um bíla
á laugardögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Bankastræti 10 + Sími 562 23 62 + info@exit.is + www.exit.is

Færð þú MasterCard
Ferðaávísun?

Au pair býr hjá gistifjölskyldu, aðstoðar við barnagæslu og
heimilisstörf og tekur þátt í daglegu lífi gistifjölskyldunnar.

Að launum fær au pair vasapening, frítt fæði og húsnæði, frítt flug
til og frá Bandaríkjunum auk 500 USD námsstyrks.

Allar nánari upplýsingar liggja frammi á skrifstofu okkar eða á www.exit.is

Það fer talsvert óorð af því meðal veiðimanna þar sem
landeigendur selja „silungsveiði með laxavon“ því sjaldnast
er laxavonin mikil en þeim mun meiri von á álagningu á
verðið. Silungssvæðið í Vatnsdal er hins vegar undantekn-
ing frá þessari reglu í sumar, því þar hefur dæmið snúist
við: Laxasvæði með smávægilegri silungavon. Þannig kom
einn félagi okkar til baka í vikunni með fimm laxa tekna
(og sumum sleppt) en engar bleikjur fylgdu með! Margir
hafa lent í því sama þarna á neðra svæðinu í Vatnsdalnum
í sumar. 
Laxveiðin heldur áfram í stjörnuhæðum: Þverá/ Kjarrá er
komin langt yfir allt sem nokkur hefði getað ímyndað sér
með yfir 3000 laxa, og síðasta vika ágúst, var metvika í
Eystri-Rangá. Þá komu 435 laxar á land og stóð áin í
2.729 löxum í byrjun vikunnar sem er 1.500 fiskum meira
en á sama tíma í fyrra. Ágætisgöngur hafa verið síðustu
daga og stór hluti aflans er lúsugur. Það er því enn fjör í
laxveiðinni.
Og fjörið er víðar: Kona nokkur var að veiðum á leyndum
silungsstað og þurfti að bregða sér bak við hól til að pissa
eins og gengur. Kristín Helga Gunnarsdóttir dálkahöfundur
Fréttablaðsins sendi okkur á flugur.is söguna þar sem segir
meðal annars: „Áður en hún hysjar nærurnar niður um sig
hugsar hún með sér: Hvað ef hann bítur nú á á meðan ég
pissa? Maður veit aldrei, tautar frúin og grípur um hand-
fangið. Í sömu svipan er kippt duglega í. Það er fiskur á og
enginn tittur! Skollinn sjálfur og frúin með buxurnar á hæl-
unum... Ákvörðun er tekin á sekúndubroti. Buxurnar verða
að vera á hælunum um sinn. Fiskurinn rýkur niður eftir og
stefnir á stein. Frúin stekkur leifturhratt á bleikum nærbux-
um upp á moldarbörðin þótt síðbrókin hefti för.“ Þessi æsi-
lega saga endaði vel, frúin settist klofvega yfir fiskinn á
nærbuxunum og rotaði í löndum! 
Og það er ekki sama hvernig hlutirnir eru gerðir: „Ég byrj-
aði með stangarlengdina af taumi og prófaði allar púpurn-
ar mínar en lítið gekk,“ segir einn á fréttasíðu flugur.is sem
var á urriðasvæðinu í Laxá: „Þegar ég hins vegar stytti
tauminn niður í 70-80 sm þá byrjaði hann að taka villt og
galið. En þetta var bara „taka, stökk og farinn“ eða „taka,
stökk, stökk og farinn!“ Ofsalega grannar tökur en þetta
voru allt 4-5-6 punda fiskar.“ Já, flugan hefur náð betra reki
yfir slýþakinn botnin á stuttum taumi. Heilræði vikurnnar
er: Í púpuveiði andstreymis er best að hafa tauminn sam-

svarandi dýpt vatnsins. Grunnir strengir: stuttur taumur,
djúpir álar, þá ber að lengja. 
Síðasta holl í Hrútu náði um 30 löxum á þrjár stangir í tvo
daga og þar af var einn 18 punda grálúsugur hængur sem
var tekinn á pínulitla flugu. Herma fregnir að það hafi tekið
hátt í þrjár klukkustundir að ná honum á land! 
Og það er víðar veitt en hér heima. Pálmi Gunnarsson var
með hópi veiðimanna í ævintýraferð til Grænlands þar
sem stórar bleikjur búa. Pálmi sagði að þær hefðu margar
hverjar verið um 4 kg eða 8 pund – alveg svaðalega stórar.
„Ég hugsa að vorfluguflóran sé jafnvel enn meiri þarna en
hér heima og við lentum þarna í bullandi þurrfluguveiði á
Caddis sem er eftirlíking vorflugunnar. En þetta var allt á
sömu bókina lært. Þær „morðtóku“ Caddisinn en einnig
kúluhausa, Héraeyra, straumflugur og hvaðeina.“ Sem sagt:
gleðin er enn á bökkunum! PS. Sagan um frúna á nærbux-
unum er á flugur.is. 

Veiðikveðja, Stefán Jón.  

Meiri veiðifréttir, heilræði, sögur og myndir í vikulegu
fréttabréfi, Flugufréttum, sem sendar eru út frá flugur.is
alla föstudaga til fjölda áskrifenda. 

VEIÐISUMARIÐ með Stefáni Jóni Hafstein
VEIÐIFRÉTTIR Í SAMSTARFI VIÐ FLUGUR.IS

Pálmi Gunnarsson á það til að setja í þá stóra! 

Golfklúbbur Oddfellowa var stofn-
aður árið 1990 en þá hafði lengi
staðið til að gera golfvöll á landi
samtakanna í Urriðavatnsdölum,
skammt frá Garðabæ. Næstu sjö
árin byggðist smám saman upp
átján holu völlur á þessum fallega
stað sem er fyrst og fremst hugsað-
ur sem skemmtilegur klúbbvöllur
frekar en erfiður keppnisvöllur. Við
hönnunina var höfuðáhersla lögð á
að nýta sérkenni landslagsins.
Öllum brautum vallarins hafa verið
gefin heiti, sem sótt eru í örnefni
eða landslag. Stuðlabergsstöplar
hafa verið settir við hvern teig. Þar
er nafn viðkomandi brautar skráð
og enn fremur er þar mynd af
brautinni og lengd tilgreind. Auk

þess eru við teigana bekkir með
stuðlabergsundirstöðum. Á árunum
1994 og 1995 var gerður í dalbotn-
inum nýr níu holu par-3 völlur Ljúf-
lingur sem hentar mjög vel fyrir
byrjendur og raunar fyrir alla
kylfinga.
Golfskáli var reistur á vellinum árið
1992, en hann reyndist fljótt of lítill
og er þegar búið að teygja hann og
toga í þrígang. 
Árið 1997 fékk Oddfellow-reglan
verðlaun frá Samtökum sveitarfé-
laga á höfuðborgarsvæðinu fyrir
„merkt framlag til umhverfis- og
skipulagsmála“.
Golfklúbbur Oddfellowa er lokaður
klúbbur og þar af leiðandi ekki í
Golfsambandi Íslands. 

Þetta er átjánda hola á Golfvellinum Oddi en þær eru hver öðrum fallegri.

Oddur í Urriðavatnsdölum

Buxurnar á hælunum
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Volkswagen Golf nýskr. 05/00, bsk., ek.
73 þús. km. Verð 850.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 09/03, bsk., ek.
23 þús. km. Verð 1.440.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza GX nýskr. 10/04, ssk.,
ek. 4 þús. km. Verð 1.890.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper 3.0 nýskr. 07/99, bsk. Ek.
177 þús. km. Verð 1.650.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 01/01,
ssk., ek. 87 þús. km. Verð 1.330.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 05/’99, bsk., ek.
74 þús. km. Verð 780.000. Tilboð
630.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Hyundai Matrix nýskr. 07/02, ssk., ek.
45 þús. km. Verð 1.190.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Zafira Comfort nýskr. 11/03, ssk.,
ek. 29 þús. km. Verð 1.940.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper nýskr. 01/00, ssk., ek. 105
þús. km. Verð 1.820.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Pajero GLS nýskr. 04/02,
ssk., ek. 66 þús. km. Verð 3.480.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mazda cab B2500 nýskr. 05/04, bsk, ek.
28 þús. km. Verð 2.280.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Hyundai H-1 nýskr. 07/99, bsk., ek. 90
þús. km. Verð 1.220.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 09/99, ssk.,
ek. 120 þús. km. Verð 890.000. Tilboð
660.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Subaru Legacy GX nýskr. 02/97, ssk., ek.
95 þús. km. Verð 660.000. Tilboð
440.000. Hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Forester nýskr. 04/00, ssk., ek.
113 þús. km. Verð 1.140.000. Tilboð
890.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Volkswagen Passat nýskr. 03/98, bsk.,
ek. 105 þús. km. Verð 730.000. Tilboð
580.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 10/98,
bsk., ek. 101 þús. km. Verð 860.000. Til-
boð 620.000. 100% Lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Suzuki Baleno 4WD nýskr. 07/02, bsk.,
ek. 34 þús. km. Verð 1.190.000. Tilboð
990.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 08/98,
bsk., ek. 107 þús. km. Verð 770.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Galant nýskr. 07/97, ssk., ek.
110 þús. km. Verð 790.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 03/96,
bsk., ek. 173 þús. km. Verð 540.000. Til-
boð 380.000. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 12/03, ssk., ek.
17 þús. km. Verð 1.560.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Bora nýskr. 04/01, ssk., ek.
78 þús. km. Verð 1.080.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 07/00, bsk., ek.
72 þús. km. Verð 860.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 05/99, bsk.,
ek. 107 þús. km. Verð 850.000. Tilboð
690.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Chrysler Caravan nýskr. 04/05, ssk., ek.
1 þús. km. Verð 2.760.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Passat nýskr. 03/98, bsk.,
ek. 105 þús. km. Verð 730.000. Tilboð
580.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Infiniti FX35 nýskr. 06/04, ssk., ek. 9
þús. km. Verð 4.970.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Peugeot 406 station nýskr. 06/01, bsk.,
ek. 72 þús. km. Verð 1.180.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Chevrolet Suburban 4WD nýskr. 10/92,
ssk., ek. 225 þús. km. Verð 970.000.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Chevrolet Silverado 2500 nýskr. 02/03,
ssk., ek. 50 þús. km. Verð 3.990.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra Comfort nýskr. 01/03, bsk.,
ek. 42 þús. km. Verð 1.580.000. Tilboð
1.370.000. 100% lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Nissan Terrano Luxury nýskr. 02/99,
ssk., ek 215 þús. km. Verð 1.180.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Combo nýskr. 05/03, bsk., ek. 38
þús. km. Verð 1.080.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Primera Elegance nýskr. 05/00,
ssk., ek. 64 þús. km. Verð 990.000. Til-
boð 790.000. 100% lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Renault Twingo nýskr. 05/99, ssk., ek.
68 þús. km. Verð 450.000. Tilboð
330.000. Hafið samband við söluráð-
gjafa okkar í síma 525 8020.

Daihatsu Charade nýskr 04/99, bsk.,
ek.80 þús. km. Verð 490.000. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Astra 2.0 Diesel nýskr. 03/99, ek.
148 þús. km. Verð 790.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Acenta nýskr. 06/04,
ssk., ek. 31 þús. km. Verð 1.590.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 06/98, ssk.,
ek. 113 þús. km. Verð 780.000. Tilboð
570.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Toyota Corolla 1,6 nýskr. 05/01, bsk.,
ek. 61 þús. km. Verð 930.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Carina E nýskr. 06/96, bsk., ek.
188 þús. km. Verð 390.000. Hafið sam-
band við söluráðgjafa okkar í síma 525
8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is



Til sölu Scania R164 580 hö, árg. 2000,
6x4 dráttarbíll með topline svefnhúsi.
Ekinn 450 þús. km. Vökvakerfi fyrir
sturtuvagn. Aflmikill dráttarbíll tilbúinn í
vinnu. Verð kr. 4,9 milljónir án vsk. Upp-
lýsingar í síma 515 7000 Brimborg eða
í síma 893 4435.

Til sölu CASE 788 Hjólagrafa, árg. 2000,
6.900 vinnustundir. Tvöföld bóma,
dekk einföld, fleyglagnir, lögn fyrir tilt
með skiptir upp á dipper og 2x lögn
niður. Hægt að stjórna öllum aðgerðum
úr stjórnstöngum (tönn löppum afturá-
bak / áfram ofl). Vélin er vel útbúin og
í góðu standi. Hraðtengi frá miller,
Skófla 120cm 820l. Verð kr. 4,2 milljón-
ir án vsk. Upplýsingar í síma 515 7000
Brimborg eða í síma 893 4435.

Til sölu CASE CX210 Beltagrafa, árg.
2003, 1.200 vinnustundir, 800 mm
spyrnur, hraðtengi, fleyglagnir, vel útbú-
inn vél í topp standi. Verð kr. 7,1 millj-
ónir án vsk. Upplýsingar í síma 515
7000 Brimborg eða í síma 893 4435.

Renault Megane Scenic, skrd. 12/1999
ek. 109.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 820.000 kr. Tilboð 590.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 09/1997, ek.
126.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 680.000 kr Tilboð 570.000 kr.
100% lán mögulegt S. 515 7000.

Lexus LS430, skrd. 08/2003, ek. 19.000
km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Renault Laguna, skrd. 03/1999, ek.
63.000 km. 2000cc, sjálfskiptur, Ásett
verð 890.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Mondeo, skrd. 05/2001, ek.
133.000 km. 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr Tilboð 990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Almera, skrd. 12/1999, ek.
120.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. Tilboð 470.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Lancer 4x4, skrd. 05/1999, ek.
123.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 780.000 kr. Tilboð 590.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Astra, skrd. 12/2002, ek. 59.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.320.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo 850, skrd. 09/1994, ek. 176.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
590.000 kr. S. 515 7000.

Volvo V40 SE, skrd. 01/2004, ek.
29.000 km. 2000cc, sjálfskiptur, Ásett
verð 2.550.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Daihatsu Applause, skrd. 11/1998, ek.
114.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Toyota Rav 4, skrd. 09/1995, ek.
159.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 620.000 kr. Tilboð 520.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Vectra, skrd. 08/1998, ek. 93.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
830.000 kr Tilboð 590.000 kr. 100%
lán mögulegt S. 515 7000.

Opel Astra, skrd. 12/2002, ek. 38.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.250.000 kr. 100% lán mögulegt S.
515 7000.

VW Passat, skrd. 10/1997, ek. 117.000
km. 1800cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. 100% lán mögulegt S. 515
7000.

Daewoo Nubira, skrd. 05/1999, ek.
57.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. Tilboð 440.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Subaru Legacy GX, skrd. 02/1998, ek.
205.000 km. 2200cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 650.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Explorer, skrd. 09/2000, ek.
76.000 km, 4000 cc, sjálfskiptur. 4x4,
204 Hö. Ásett verð 2.120.000 kr. Tilboð
1.790.000 100 % lán mögulegt. S. 515
7000.

Ford Explorer Executive, skrd .08/2001
ek. 104.000 km, 4000 cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.400.000 kr. 100 % lán
mögulegt. S. 515 7000.

Ford Escort, skrd. 11/1994, ek. 161.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
290.000 kr. Tilboð 90.000 kr. S. 515
7000.

Citroen Picasso, skrd. 05/2002, ek.
32.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.190.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Opel Vectra, skrd. 04/1999, ek. 122.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. Tilboð 690.000 kr. 100%
lán mögulegt. S:515 7000.

Renault Kangoo, skrd. 02/2001, ek.
112.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. 100% lán mögulegt S.
515 7000.

Audi A4, skrd. 08/2000, ek. 85.000 km,
1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.350.000 kr 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Opel Zafira 7 manna, skrd. 02/2000,
ek. 101.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.150.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo GHIA, skrd. 03/2004, ek.
33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.270.000 Kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Volvo 850, árgerð 1995, skrd. 09/1994
ek. 176.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 590.000 kr. 100% lán mögu-
legt. S. 515 7000.

Subaru Impreza, skrd. 12/2002, ek.
65.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.420.000 kr. 100% lán mögulegt
S. 515 7000.

Ford Expedition XLT Sport, skrd.
07/2004, ek. 13.000 km, 5400cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 4.890.000 kr. Tilboð
4.590.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Hyundai Elantra, skrd. 04/1998, ek.
108.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. 100% lán mögulegt S.
515 7000.

Toyota Corolla Touring. skrd. 02/1996,
ek. 181.000 km, beinskiptur 4x4. Ásett
verð 440.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Land Rover Freelander, skrd. 03/2001
ek. 97.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.450.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S40 T5-Turbo, skrd. 03/2004 ek.
33.000 km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.590.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 06/2004, ek.
21.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.850.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Kia Grand Sportage, skrd. 06/1999, ek.
97.000 km, 2000cc, beinskiptur, 4x4.
Ásett verð 890.000 kr. 100% lán mögu-
legt. S. 515 7000.

Renault Megane, skrd. 08/1999,
1600cc, ek. 105.000 km, beinskiptur.
Ásett verð 760.000 kr. 100% lán mögu-
legt. S. 515 7000.

MMC Space Star, skrd. 07/1999, ek.
90.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Citroen C5, skrd. 02/2003, ek. 40.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.690.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Peugeot 306 Break STW. skrd.
06/1999, ek. 123.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 540.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S60, skrd. 05/2004, ek. 16.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
3.470.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Peugeot Partner, skrd. 07/1999, ek.
134.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 580.000 100% lán mögulegt S.
515 7000.

Peugeot 307 SW, skrd. 09/2004, ek.
17.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.820.000 kr. 100% lán mögulegt
S. 515 7000.

MMC Pajero Sport, skrd. 12/2001, ek.
76.000 km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.290.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Volvo S40, skrd. 03/2004, ek. 33.000
km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
3.590.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Subaru Legacy, skrd. 11/1995, ek.
168.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. 100% lán mögulegt S.
515 7000.

VW Golf, skrd. 05/2000, ek. 84.000 km,
1400cc, beinskiptur. Ásett verð 790.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Polo, skrd. 04/1998, ek. 87.000 km,
1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð 490.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
02/2004, ek. 23.000 km, 2900cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 6.150.000 kr. Tilboð
5.690.000 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is
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Jeep Cherokee 2.5 árg. 1995 ek. 165 þ.
km. 5 gíra, krókur, innfl. Nýr, einn eig-
andi, ný skoðaður, mjög gott eintak
verð nú 290!!!

MMC Pajero (Montero) 3.8 V6 árg.
2002 ek. 50 Þkm. Sjálfsk. leður, topp-
lúga, 7 manna, áhv. 1750 verð nú
2550!!!!

Dodge Durango SLT 5.7 HEMI árg. 2004
ek. 29 þ. km. Sjálfsk. Leður, 7 manna,
DVD ofl ofl. Til afhendingar 15 sept,
verð 3.390 þ.!! 1950 þ. út og rest við af-
hendingu!!

Range Rover Sport HSE árg. 2006 (nýr
bill) einn með öllu Til afhendingar 29.
ágúst, verð 7.900 þ.!!! 4.500 þ. út og
rest við afhendingu!!!

BMW X5 3.0 Sport árg. 2004 ek. 32 þ.
km. Sjálfsk. Leður, topplúga ofl ofl. Áhv.
3.600 þ. Verð nú 4.900 þ.!!!!

Volvo S 40 árg. 2002 ek. 41 þ. km.
Sjálfsk. Álfelgur, CD, leður ofl. ofl verð
1.790 þ.!!!!!

VW Golf. 1.8 Station árg. 1996 ek. 146
þ. km. Sjálfsk. Ofl. Verð nú algjör útsala
290 þ.!!!!!!!! 100% lán

Nissan Almera 1.4 árg. 1998 ek. 134 þ.
km. 5 gíra ofl. Verð algjör útsala 350
þ.!!! 100% lán.

Coleman Tacoma Fellihýsi árg. 2002, ís-
skápur, gasmiðstöð, skyggni ofl. Verð
890 þ.!!!!

Suzuki Grand Vitara 2.0 árg. 2004 ek.
22 þ. km. Sjálfsk. Álfelgur, krókur ofl.
Áhv. 1.450 þ. Verð 2.150 þ.!!!

Volvo XC-90 T6 árg. 2004 ek. 69 þ. km.
Sjálfsk. Leður, topplúga, CD ofl. ofl.
áhvílandi 2.400 þ. Verð áður 5.490 þ.
Verð nú 4.490 þ.!!!!

Nissan Patrol GR árg. 1994 ek. 212 þ.
km. 5 gíra, 33” dekk, álfelgur, krókur CD
ofl. Verð nú útsala 890 þ.!!!!

M.Benz E 320 4Matic árg. 2000 ek. 86
þ. km. Sjálfsk. Leður, topplúga, álfelgur,
7 manna ofl. ofl. Verð nú 2.990 þ.!!!

VW Passat Station árg. 1998 ek. 99 þ.
km. 5 gíra, CD ofl. Einn eigandi, topp
eintak verð áður 890 þ. Verð nú 700
þ.!!!!

VW Golf 1.4 Comfortline árg. 1999 ek.
104 þ. km. 5 gíra, CD ofl einn eigandi,
áhvílandi 270 þ. Verð áður 890 þ. Verð
nú 590 þ.!!!

Subaru Impreza 4WD 2.0 GL árg. 1998
ek. 156 þ. km. Sjálfsk., ofl. verð áður
680 þ. Verð nú 490 þ.!!!

Suzuki Baleono GL 4WD Station árg.
1998 ek. 159 þ. km. 5 gíra, krókur,
álfelgur. Verð áður 580 þ. Verð nú 390
þ.!!!!

Hyundai Galloper TD árg. 1998 ek. 120
þ. km. 5 gíra, álfelgur, 32” dekk, krókur,
7 manna ofl. ofl. Verð nú 690 þ.!!!

Subaru Legacy 2.0 GL árg. 2000 ek. 340
þ. km. Sjálfsk., krókur, CD ofl. Fyrrver-
andi lögreglubíll, topp viðhald verð 490
þ.!!!!! 100% lán

Subaru Legacy 2.0 GL árg. 1992 ek. 193
þ. km. 5 gíra, krókur ofl. Mjög gott ein-
tak verð nú 190 þ.!!!!!

Daewoo Nubira 2.0 CDX árg. 1999 ek.
124 þ. km. 5 gíra, álfelgur, ofl. Verð nú
350 þ.!!!!!

Fiat Multipla SX árg. 1999 ek. 99 þ. km.
5 gíra, 6 manna, ofl. Verð nú 690 þ.!!!!

Ford F-150 4WD Super Crew FX4 árg.
2004 ek. 32 þ. km. Sjálfsk., leður, álfelg-
ur, klæddur pallur ofl. Ofl. Verð 3.490
þ.!!!!

Dodge Grand Caravan árg. 2001 ek.
116 þ. km. Sjálfsk. 7 manna, krókur,
DVD ofl. Ofl. Verð nú 1.590 þ.!!!

Holiday Camp Ægir árg. 2005 fortjald
ofl. Kostar svona kr. 670 þ. Verð tilboð
490 þ.!!!!

M.Benz C-230 árg. 1998 ek. 163 þ. km.
Sjálfsk. Leður, topplúga álfelgur ofl.
Verð nú 1.290 þ.!!!!

Ford F-350 Super Crew King Ranch árg.
2005 ek. 5 þ. km. Sjálfsk. 37” breyttur,
hús á pallli, einn með öllu verð nú
4.500 þ.!!!!

Toyota Landcr. 90 VX árg. 2002 ek. 85
þ. km Sjálfsk. Leður, krókur, 33” deck
ofl. Verð 3.190 þ.!!!

Honda CRV árg. 2004 ek. 10 þ. km.
Sjálfsk. Álfelgur, CD ofl. Áhv. 2.100 þ.
Verð nú 2.490 þ.!!!

Nissan Terrano II TD Luxory árg. 2000
ek. 124 þ. km. Sjálfsk. 33” dekk, topp-
lúga, einn eigandi topp eintak, verð
2.000 þ.!!!!!

Ford Econoline 150 árg. 1998 ek. 90 þ.
km. Sjálfsk. Fullbúinn húsbíll, 32” deck,
upphækkaður, loftlæstur ofl ofl. Verð
2.590 þ.!!!

Chrysler Town & Country árg. 2000 ek.
160 þ. km. Sjálfsk. 7 manna, leður,
álfelgur ofl ofl. Verð 1.590 þ.!!!!

Toyota Lancr. 90 VX Benzín árg. 2004
ek. 13 þ. km. Sjálfsk. Leður, topplúga,
krókur, 7 manna ofl ofl. Verð nú 5.190
þ.!!!!

VW Bora árg. 2001 ek. 72 þ. km. 5 gíra,
ofl. Áhv. 480 þ. Verð nú 1.090 þ.!!!

Subaru Legacy Outback árg. 1997 ek.
187 þ. km. Sjálfsk. Álfelgur, topplúga,
krókur, ofl. Verð nú 590 þ.!!!

Ford Focus High Series árg. 1999 ek.
117 þ. km. 5 gíra, verð nú 550 þ.!!
100% lán.

Suzuki Baleno GLX árg. 1999 ek. 61 þ.
km. 5 gíra verð nú 490 þ.!!!!

Jeep Grand Cherokee Laredo árg. 1993
ek. 170 þ. km. Sjálfsk. Krókur, gott ein-
tak verð nú 380 þ.!!!!

MMC Pajero 2.8 TD árg. 1996 ek. 132 þ.
km. Sjálfsk. 7 manna, topp eintak. Verð
nú 890 þ.!!!

Subaru Forester árg. 1998 ek. 154 þ.
km. 5 gíra, álfelgur ofl. Verð 690 þ. !!!!

Ford F-150 4WD Suber Crew Lariat árg.
2004 ek. 75 þ. km. Sjálfsk. Topplúga,
klæddur pallur, krókur ofl ofl. Verð nú
3.290 þ.!!!!

Chev. Colorado árg. 2004 ek. 88 þ. km.
Sjálfsk. Plasthús, klæddur pallur, krókur
ofl. Verð 2.750 þ.!!

Toyoata Landcr. 90 LX TD árg. 1998 ek.
142 þ. km. 5 gíra, 33” deck. Álfelgur,
krókur ofl. Verð 1.890 þ.!!!

Toyota Corolla 1.6 Wagon árg. 1999 ek.
124 þ. km. 5 gíra ofl. Áhv. 400 þ. Verð
nú 590 þ.!!!

Toyota Corolla 4WD Touring Xli árg.
1998 ek. 144 þ. km. 5 gíra, krókur,
aukadekk á felgum ofl. Verð nú 490
þ.!!!

VW Golf 1.6 árg. 1997 ek. 124 þ. km.
Sjálfsk. Álfelgur, CD, Spoiler ofl. Verð nú
380 þ.!!!!

Chev. Blazer 4WD LS árg. 1994 ek. 160
þ. km. Sjálfsk. Krókur ofl. Flottur í veið-
ina eða motorcrossið verð nú útsala
150 þ.!!!!!

Toyota Corolla VVT-I árg. 2004 ek. 23 þ.
km. 5 gíra, áhvílandi 600 þ. Verð 1.350
þ.!!

Bíll.is
Malarhöfða 2, 112 Rvk.

Sími: 577 3777
www.bill.is
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Baugsákærur birtar | Ákærur
voru loks birtar í Baugsmálinu.
Sakborningum, einkum Jóni Ás-
geir Jóhannessyni, Jóhannesi
Jónssyni og Tryggva Jónssyni, er
gefinn að sök fjárdráttur og um-
boðssvik auk þess sem þeir eru
taldir brotlegir við lög um hlutafé-
lög, bókhald, tolla og skatta.

Segjast saklausir | Ákærðu
neita sök. Jón Ásgeir og faðir hans
Jóhannes Jónsson telja Ríkislög-
reglustjóra hafa farið offari í
rannsókn málsins og ekki tekið
neitt tillit til skýringa sakborn-
inga í málinu.

easyJet hækkar | Gengi
lágjaldaflugfélagsins easyJet,
sem FL Group á um þrettán pró-
sent hlut í, hélt áfram að hækka.
Orðrómur var uppi um að FL
Group hyggðist yfirtaka félagið
en því neitaði Hannes Smárason,
stjórnarformaður. Virði easyJet
hefur aukist um 130 prósent síðan
FL Group hóf að kaupa í því.

Ekkert flogið | Starfsmenn
breska flugfélagsins British
Airways fóru í samúðarverkfall
vegna uppsagna átta hundrað
starfsmanna Gate Gourmet, sem
framleiðir mat fyrir farþega fé-
lagsins. British Airways felldi nið-
ur sex hundrað flugferðir og tap-
aði um tveimur milljörðum króna
vegna verkfallsins.

Burðarás í olíuleit | Burðarás
hagnaðist líklega um einn milljarð
króna eftir að yfirtökutilboð var
gert í norska olíuleitarfyrirtækið
Exploration Resources, sem er
skráð í norsku kauphöllina.
Burðarás á 8,3 prósent hlut í fyrir-
tækinu.

Vélamiðstöðin einkavædd | Ís-
lenska gámafélagið keypti Véla-
miðstöðina af Reykjavíkurborg og
Orkuveitu Reykjavíkur. Kaupverð
er 735 milljónir króna auk þess
sem Gámafélagið tekur yfir
skuldir Vélamiðstöðvarinnar.

Rannsókn hætt
Actavis laust við FME

„Miðað við þær upplýsingar sem
við höfum þá teljum við ekki til-
efni til að rannsaka málið frek-
ar,“ segir Jónas Fr. Jónsson for-
stjóri Fjármálaeftirlitsins að-
spurður um athugun eftirlitsins á
meintum upplýsingaleka frá Act-
avis í maí síðastliðnum. Þá voru
viðskipti með bréf félagsins
stöðvuð í Kauphöll Íslands þar
sem talin var hætta á að ójafn-
ræðis gætti meðal fjárfesta.
Höfðu bréf félagsins hækkað
snöggt í líflegum viðskiptum
morguninn 13. maí. 

Grunur lék á að upplýsingar
um væntanleg kaup Actavis á
bandarísku samheitalyfjafyrir-
tæki, Amide, hefðu lekið út áður
en þær urðu opinberar. Stuttu
síðar staðfesti félagið að það
væri langt komið í viðræðum um
kaup á fyriræki, sem síðar varð
raunin. – bg

Hafliði Helgason 
skrifar

Tveir stærstu hluthafar Össurar hafa að undan-
förnu verið að auka hlut sinn í stoðtækjaframleið-
andanum Össuri. Willam Demant og Industrie-
värden eiga hvor um sig tæplega fjórðungs hlut í
félaginu. Á bak við þessi félög standa ríkustu fjöl-
skyldur á Norðurlöndum.

William Demant er undir stjórn AP Möller-fjöl-
skyldunnar sem á skipafélagið Mærsk. Industrie-
värden er meðal annars í eigu Wallenberg-fjöl-
skyldunnar sem er sterkasta fjölskyldan í sænsku
atvinnulífi. Síðustu kaup þessara aðila í félaginu
voru í gær og fyrradag.

Talið er að báðir stærstu hluthafarnir geti vel
hugsað sér að gera yfirtökutilboð í Össur en ekki er
líklegt að þeir myndu vinna saman að slíkri yfir-
töku. Össur hefur boðað hlutafjárútboð vegna
kaupa á Royal Medical Holding en þar hyggst félag-
ið sækja sér meira fé á markað en nauðsynlegt er til
kaupanna. Það bendir til þess að félagið vilji vera í
stakk búið til þess að takast á við frekari ytri vöxt. 

Í útboðinu munu hluthafar hafa rétt til kaupa í
réttu hlutfalli við eign sína og kaup Industrie-
värden og William Demant gefa þeim aukinn rétt til
kaupa í útboðinu. 

Fjórir stærstu eigendur Össurar eiga nú tæplega
sjötíu prósenta hlut í félaginu. Næstir í röð fjár-
festa koma Eyrir fjárfestingarfélag með um tíu

prósent og Mallard Holding sem er í eigu stofnanda
félagsins Össurar Kristinssonar með um níu pró-
sent. Ekkert félag á íslenska markaðnum er með
jafn stóra erlenda hluthafa. Sérfræðingar sem
Markaðurinn ræddi við telja kaupin til marks um
að erlendu hluthafarnir hafi mikla trú á félaginu og
telja ekki líklegt að ráðist verði í yfirtöku að sinni.
Í ljósi bakgrunns fjárfestanna má ætla að hvorugur
vilji heldur víkja fyrir hinum.

F R É T T I R  V I K U N N A R
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Norvik, eignarhaldsfélag BYKO,
á hlut í Depo, nýopnaðri bygg-
ingavöruverslun í Riga í Lettlandi
og stefnt er að opnun annarrar
verslunar innan tíðar. Norvik á 46
prósenta hlut í verslununum á
móti stjórnendum og fjárfestum.

Ásdís Halla Bragadóttir, for-
stjóri Byko, segir verslunina
hafa fengið góðar viðtökur. Depo
var opnuð í lok júlí og fór Ásdís
út í tilefni af opnuninni og segir

ánægjulegt að sjá hve vel versl-
uninni var tekið. 

Depo-verslunin sem búið er að
opna er sex þúsund fermetrar að
stærð og svipar henni til Byko
hér á landi. „Verslunin er bygg-
ingavöruverslun með breitt
vöruúrval,“ segir Ásdís. Hún seg-
ir verslunina vel staðsetta í Riga
og verslunin sem áformað er að
opna á næstu mánuðum verði á
svipuðum slóðum. - dh

Útrásarvísitalan hækkar:
NWF hástökkvari

vikunnar
Nokkur félög hækkuðu mikið í
síðustu viku og Útrásarvísitala
Markaðarins hækkar um rúm tvö
prósent milli vikna. Hún stendur
nú í tæpum 117 stigum. Mest
hækkaði NWF, félag í eigu At-
orku Group eða um rúm 17 pró-
sent. Gengi NWF hefur sveiflast
mikið að undanförnu og fór hæst
í rúm sex pund á hlut í byrjun
júní en er nú 5,6 pund á hlut.
easyJet hækkaði um rúm 10 pró-
sent vegna orðróms um yfirtöku.
deCode Finnair og Low & Bonar
hækka öll um fimm prósent. 

Þau félög sem lækka mest eru
Cherryföretag og Saunalahti eða
um þrjú prósent. Aðeins fjögur
félög í Útrásarvísitölunni lækk-
uðu í síðustu viku. Útrásarvísital-
an hækkaði meira en ella vegna
þess að krónan veiktist. Sjá nánar
síðu 6 / – dh

Góð og örugg ávöxtun á lausafé fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og aðra 
fjárfesta. Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa hjá ráðgjöfum Landsbankans.

* Nafnávöxtun frá 01.07.2005–31.07.2005 á ársgrundvelli.

Peningabréf eru fjárfestingarsjóður í skilningi laga nr. 
30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. 
Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir 
hafa rýmri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur 
en verðbréfasjóðir. Um frekari upplýsingar um sjóðinn, 
m.a. hvað varðar muninn á verðbréfasjóðum og 
fjárfestingarsjóðum og fjárfestingarheimildir sjóðsins, 
vísast til útboðslýsingar og útdráttar úr útboðslýsingu 
sem nálgast má í afgreiðslum Landsbanka Íslands hf. 
auk upplýsinga á heimasíðu bankans www.li.is

410 4000  |  landsbanki.is

8,5%*
Peningabréf Landsbankans
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SEX ÞÚSUND FERMETRA VERSLUN
Byggingavöruverslun með breitt vöruúrval.
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Opna verslanir í Lettlandi
Norvik á hátt í helmingshlut í nýopnaðri byggingavöruverslun í Riga.

RÓBERT WESSMAN forstjóri Actavis

Erlendir sjóðir með
helming í Össuri
Stærstu eigendur Össurar halda áfram að auka hlut sinn í
félaginu. Talið er að eigendurnir vilji tryggja stöðu sína í
væntanlegu hlutafjárútboði.

HÖFUÐSTÖÐVAR ÖSSURAR Erlendir hluthafar eru greinilega
áhugasamir um félagið.



Björgvin Guðmundsson 
skrifar

Starfsemi Kaupþings í London og
breska bankans Singer & Fried-
lander verður sameinuð sam-
kvæmt heimildum Markaðarins.
Unnið er að því að finna hentugt
húsnæði og eru viðræður í gangi
um að öll starfsemin flytjist und-
ir sama þak við Hanover Square í
Mayfair í London. Það er í um
250 metra fjarlægð frá núver-
andi skrifstofuhúsnæði Kaup-
þings við New Bond Street. Nýja
húsið, sem er meðal annars í eigu
Crown Estates, er tæpir tíu þús-
und fermetrar að flatarmáli, eða
um tvöfalt stærra en höfuðstöðv-
ar KB banka í Borgartúni í
Reykjavík.

Yfirtöku KB banka á Singer &
Friedlander lauk núna í sumar og
var þá markaðsverðmæti breska
bankans um 65 milljarðar króna.
Hinn 8. ágúst var viðskiptum
með hlutabréf Singer í bresku
kauphöllinni hætt og bankinn af-
skráður. Stjórnendur KB banka
sögðu í sumar að eftir að þeir
tækju við stjórn bankans yrðu
næstu skref í rekstri hans skoð-
uð.

Samkvæmt upplýsingum af
heimasíðu Singer & Friedlander
störfuðu 650 í bankanum um mitt
ár 2004, þar af um fjögur hund-

ruð í London. Á skrifstofu Kaup-
þings í London starfa um fimm-
tíu manns. Ný starfsstöð KB
banka í London mun að öllu
óbreyttu hýsa tæplega 500
starfsmenn.

Þá hefur KB banki tekið nýtt
húsnæði á leigu undir starfsemi
sína í Lúxemborg. Er nýja starfs-
stöðin tvöfalt stærri en núver-
andi skrifstofur, eða um 3.500
fermetrar, og stendur við Bou-
levard Kennedy í Kirchberg.
Verið er að innrétta húsið, sem er
nýtt, og stendur til að flytja starf-

semina í upphafi árs 2006.
„Vöxtur bankans hefur kallað

á stækkun höfuðstöðva hans,“
segir Magnús Guðmundsson
framkvæmdastjóri Kaupþings í
Lúxemborg. Hann segir rekstr-
artekjurnar hafa tvöfaldast
fyrstu sex mánuði ársins miðað
við sömu mánuði í fyrra. Hagnað-
ur hafi verið á starfseminni frá
upphafsárinu 1998 og starfs-
menn séu nú rúmlega hundrað.
Verkefnum hafi fjölgað samhliða
stækkun KB banka og innreið á
nýja markaði í Evrópu.

Vika Frá áramótum

Actavis Group -5% 5%
Bakkavör Group 0% 66%
Burðarás -1% 43%
Flaga Group -3% -30%
FL Group 2% 52%
Grandi -1% 6%
Íslandsbanki 0% 28%
Jarðboranir 0% 3%
Kaupþing Bank 0% 31%
Kögun -1% 24%
Landsbankinn 3% 74%
Marel -1% 29%
SÍF 1% -1%
Straumur -3% 37%
Össur 0% 14%
*Miðað við gengi í Kauphöllinni á mánudaginn

MIÐVIKUDAGUR 17. ÁGÚST 2005 MARKAÐURINN2
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Fimm hundruð starfs-
menn undir sama þak
Starfsemi KB banka og Singer & Friedlander í London
verður sameinuð. Starfsstöðvar bankans í Lúxemborg og
London tvöfaldaðar að stærð.

410 4000  |  www.landsbanki.is 

Við færum þér fjármálaheiminn

Nú býðst þér að eiga milliliðalaus verðbréfaviðskipti með E*TRADE í gegnum 
netið á stærsta verðbréfamarkaði heims, Wall Street í Bandaríkjunum, og á 
mörkuðum í Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku. 
Kynntu þér málið á www.landsbanki.is

Tískuverslunin Benetton í
Smáralind hefur fengið nýjan
eiganda. Lilja Bjarnadóttir, sem
rekur Levi’s við Laugaveg og í
Smáralind, hefur keypt verslun-
ina. „Smáralindin hefur verið að
gera mjög góða hluti fyrir mig.
Hún er alltaf að styrkjast og við-
horf almennings til hennar er
orðið mun jákvæðara en áður,“
segir Lilja. 

Hún vill að öðru leyti ekki tjá
sig um kaupin á Benetton sem
selur barna- og kvenfatnað. - eþa

Almar Örn Hilmarsson, forstjóri
Sterling sem er í eigu Fons, efast
um að fyrirtækið hafi áhuga á að
eignast Fly Me að svo stöddu.
„Við erum að fljúga til Gauta-
borgar og Arlanda þar sem þeir
eru með starfsemi. Að sameina
þessar leiðir er eitthvað sem við
gætum skoðað sem fyrsta skref.“

Um 70 prósent fleiri farþegar
ferðuðust með sænska lággjalda-
flugfélaginu Fly Me, sem er með-
al annars í eigu Burðaráss og
Eignarhaldsfélagsins Fons, á
fyrri árshelmingi samanborið við
sama tímabil á síðasta ári. Á
tímabilinu tapaði félagið hálfum
milljarði króna sem er um
fimmtán prósenta minna tap en í
fyrra.

Á dögunum komst ný stjórn til
valda í félaginu undir stjórn
Christen Ager-Hanssen og
Franco Fedeli sem voru ósáttir

með stefnu fyrri stjórnar. Þeir
nutu stuðnings íslensku fjárfest-
anna. Meðal nýrra stjórnar-
manna er Einar Þór Sverrisson
lögmaður. - eþa

Ekki er búið að boða til hluthafa-
fundur í Burðarási, Landsbank-
anum né Straumi Fjárfestingar-
banka vegna fyrirhugaðrar sam-
einingar félaganna. Beðið er eft-
ir að skiptingaráætlun félag-
anna, sem send er Ríkisskatt-
stjóra, sé birt í Lögbirtingarblað-
inu. Þegar það hefur verið gert
verður minnst einn mánuður að
líða þangað til halda má hlut-

hafafund.
Stjórnir þessara félaga hafa

fyrir sitt leyti samþykkt að
skipta eignum Burðaráss á milli
Landsbankans og Straums, sem
mun heita Straumur – Burðarás
Fjárfestingarbanki. Samþykkt-
irnar voru þó með fyrirvara um
samþykki hluthafa. Þar ráða
stærstu eigendurnir mestu en
alls eru tæplega tólf þúsund

hluthafar í Landsbankanum og
nítján þúsund hluthafar í Burða-
rási.

Forsvarsmenn félaganna
sögðu þegar samruninn var
kynntur í byrjun ágúst síðastlið-
inn að stefnt væri að því að halda
hluthafafundi í september. Ljóst
er að fundirnir verða haldnir í
seinni hluta næsta mánaðar
gangi þær áætlanir eftir. – bg

Hluthafar bíða boðunar
Uppskipting Burðaráss enn í formlegri meðferð.

Sterling kaupir ekki Fly Me
Mikil farþegaaukning hjá Fly Me en tapið er enn mikið.

Þorskurinn ábatasamur

3-plus hefur í samstarfi við Berchet, franskan dreifingaraðila, þró-
að tæki fyrir átta mánaða til tveggja ára börn. Tæk-
ið byggir á þeirri tækni að
samhæfa leikborð og sjón-
varp. Tækið örvar hreyfi-
getu, samhæfingu og
þroska barna. 

ActiviToon kemur á
markað í Frakklandi,
Hollandi og Ítalíu síðar á
árinu og segir Ingólfur
Garðarsson, fram-
kvæmdastjóri 3-plus,
til greina koma að
selja ActiviToon
á öðrum mörk-
uðum. - dh

Ábati íslenska hagkerfisins af
hverju tonni af áli er rúmlega 28
þúsund krónur samkvæmt
greiningardeild KB banka.
Fyrir hvert tonn af þorski
er ábatinn rúmlega 300
þúsund krónur og 93
þúsund fyrir hvern
ferðamann sem
kemur til lands-
ins. Þannig
jafngilda út-
flutningstekjur
af einu tonni af

þorski um tíu tonnum af áli.
Hver ferðamaður skili ábata á
við þrjú tonn af áli. Gerir KB

banki þá ráð fyrir að
meðaleyðsla erlends
ferðamanns hafi ver-

ið um 150 þúsund
krónur árið

2004 eftir að
hafa aflað
sér upplýs-
inga frá
Ferðamála-
ráði.

NÝ STARFSSTÖÐ KB BANKA Í LÚXEMBORG Teikning af húsinu þangað sem starfstöð
KB banka í Lúxemborg verður í flutt í upphafi næsta árs.

BENETTON Í SMÁRALIND SELT
Lilja Bjarnadóttir, eigandi Levi’s, hefur

fest kaup á Benetton.

Nýr eigandi að Benetton Nýtt smábarnaleikfang

Bensínið tvöfaldast í verði
Iceland Express hefur selt 18.000 farmiða á

2.000 krónur á árinu
Bensínkostnaður Iceland Ex-
press hefur tvöfaldast á milli ára.
„Við borguðum um 100 milljónir
króna fyrir eldsneyti í júlí en 53
milljónir á sama tíma í fyrra. Ég
man þegar ég byrjaði í lok síð-
asta árs þá kostaði tonnið 418
dollara en er nú komið í 600 doll-
ara. Þetta eru rosalegar hækkan-
ir,“ segir Birgir Jónsson, for-
stjóri Iceland Express.

Iceland Express hefur ekki
ákveðið hvort sett verður á olíu-
gjald á hvern seldan farmiða en
það gæti komið til greina ef olíu-

verð heldur áfram að hækka.
Félagið setti tvö þúsund far-

miða í sölu á mánudaginn sem
kostuðu tvö þúsund krónur. Birg-
ir segir að miðarnir hafi runnið
út eins og heitar lummur og
nítján hundruð miðar hafi verið
seldir um kvöldið sama dag. „Á
þessu ári höfum við selt átján
þúsund sæti á tvö þúsund krónur.
Þessi sæti eru seld langt undir
kostnaði en fyrir okkur er þetta
hluti af því að kynna okkur.
Skemmtileg stemmning skapast
sem styrkir félagið.“ - eþa

ALMAR ÖRN HILMARSSON, FOR-
STJÓRI STERLING Munu ekki taka yfir Fly
Me að svo stöddu. Sterling vill skoða sam-
starf sem fyrsta skref.
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Árlegur ábati Austurlands af
Fjarðaráli eftir að það tekur til
starfa mun vera um átta milljarð-
ar króna samkvæmt útreikning-
um greiningardeildar KB banka.
Telja starfsmenn bankans það
fremur lítið miðað við stærð fjár-
festingarinnar. Heildaráhrif auk-
innar álbræðslu á íslenska hag-
kerfið séu fremur lítil en svæðis-
bundnu áhrifin geti verið tölu-
verð.

Í efnahagsfregnum KB banka
kemur fram að mikilvægt sé að
rugla ekki þessum svæðisbundna
ábata vegna margfeldisáhrifa
saman við þjóðhagslegan ábata.

Margfeldisáhrifin sjálf skapi
ekki endilega þjóðhagslegan
ábata þar sem fólkið sem flytur
til staðarins til þess að vinna
störf tengd stóriðju kemur ein-
hvers staðar frá og úr einhverj-
um störfum.

Þá segir að áhrif álversins á
árlegan hagvöxt á Íslandi til
langs tíma séu verulega lítil í
þjóðhagslegu tilliti. „Ástæðan er
ósköp einföld. Langtímahagvaxt-
aráhrif álbræðslu felast fyrst og
fremst í því að þeir framleiðslu-
þættir sem starfsemin nýtir fái
hærri greiðslur en þekkist ann-
ars staðar í hagkerfinu, svo sem

að launin séu hærri í áliðnaði en
annars staðar.“ – bg

Björgvin Guðmundsson 
skrifar

„Það er áframhaldandi útlit fyrir
lága vexti á evrusvæðinu og
breski seðlabankinn var að
lækka stýrivexti fyrr í mánuðin-
um,“ segir Lúðvík Elíasson, hjá
greiningardeild Landsbankans,
spurður um þróun vaxta á næstu
misserum. Hann segir að banda-
ríski seðlabankinn haldi líklega
áfram að hækka vexti jafnt og
þétt en það virðist hafa lítil sem
engin áhrif á langtímavexti þar í
landi. Það sama hafi verið að ger-
ast á Íslandi, þar sem langtíma-
vextir hafi lækkað undanfarin
misseri á meðan Seðlabankinn
hafi hækkað stýrivexti sína veru-
lega. „Það er því ekkert í spilun-
um sem bendir á þessari stundu
til þess að langtímavextir séu að
fara að hækka á næstu mánuð-
um,“ segir Lúðvík.

Hann telur líklegt að Seðla-
banki Íslands muni hækka stýri-
vexti sína samhliða útgáfu Pen-
ingamála 29. september næst-
komandi.

Stýrivextir Seðlabankans eru
nú 9,5 prósent og hafi hækkað
reglulega frá því í maí 2004, nú
síðast um 0,5 prósent 7. júní síð-
astliðinn. Greining Íslandsbanka
spáir því að Seðlabankinn hækki
vextina upp í tíu prósent fyrir
árslok. Allt bendi til þess að mun-
urinn á stýrivöxtum hér á landi
og evrusvæðinu komi til með að
aukast enn frekar á næstunni.
Munurinn verði kominn í átta
prósent um áramótin og fari jafn-
vel enn hærra á næsta ári. 

Lúðvík segir að aukinn vaxta-
munur sé tímabundinn og stafi af
sérstökum aðstæðum í íslensku
efnahagslífi. Það sé eðlilegt að
um einhvern viðvarandi vaxta-
mun sé að ræða sem feli í sér
álag vegna smæðar markaðarins,
gengis krónunnar og fleiri þátta.
„Þessi mikli vaxtamunur við út-
lönd sem við sjáum núna þýðir að
það er vænlegt að geyma fé á Ís-
landi og á það að sjálfsögðu jafnt
við Íslendinga og aðra. Þess
vegna er mikil eftirspurn eftir ís-

lensku krónunni og hún því hátt
metin. Gengi krónunnar er
hærra en fær staðist til lengdar
og mun lækka þegar dregur úr
innflæði fjármagns,“ segir Lúð-
vík Elíasson.

Vextir áfram lágir
Aukin erlend lántaka hefur leitt til þess að vaxtaákvarðanir
erlendra seðlabanka skipta miklu máli fyrir innlenda aðila.

Athugun á því hvort yfirtöku-
skylda hafi myndast í FL Group
lýkur áður en ágústmánuður er
allur, segir Viðar Már Matthías-
son formaður yfirtökunefndar
Kauphallar Íslands. 
Samkvæmt lögum um verðbréfa-
viðskipti hefur yfirtökuskylda
myndast hafi einn aðili beint eða
óbeint náð yfirráðum í hlutafé-
lagi. Er þá miðað við að hann ráði
yfir að minnsta kosti 40 prósent-
um atkvæða í félaginu. Skal hann
þá innan fjögurra vikna gera öðr-
um hluthöfum félagsins tilboð um
að kaupa þeirra hluti í félaginu.

„Í tilviki FL Group er athugun-
arefnið hvort einn aðili í sam-
starfi við aðra ráði yfir 40 pró-
sentum atkvæða í félaginu,“ segir
Viðar Már þar sem augljóst sé að
enginn einn aðili fari með yfir 40
prósenta eignarhlut.

Sigurður Bollason og Magnús
Ármann, sem eru í forsvari fyrir
Katla Investments, ásamt Hann-
esi Smárasyni, stjórnarformanni
FL Group, hafa verið kallaðir fyr-
ir yfirtökunefndina. Þessir aðilar

ásamt Baugi Group fara með yfir
sextíu prósent atkvæða í félaginu.
Hafa þeir fjárfest víða í sömu fé-
lögunum.

Viðar segir samstarf í öðrum
fjárfestingum ekki skoðað heldur
eingöngu í þessu tiltekna félagi,
FL Group. 

„Ef nefndin kemst að þeirri nið-
urstöðu að yfirtökuskylda sé fyrir
hendi í félaginu verða þessir aðil-
ar væntanlega að taka yfir félagið
á gengi kringum 16 sem er um sex
prósentum yfir núverandi mark-
aðsgengi,“ sagði í hálffimm frétt-
um KB banka á mánudaginn. – bg

Fjárfestar FL Group
fyrir yfirtökunefnd

Yfirtökugengi yrði væntanlega 16 segir 
greiningardeild KB banka

„Ég var að fá lykilinn og er að
skoða fyrirtækið,“ sagði Jón Þ.
Frantzson framkvæmdastjóri Ís-
lenska Gámafélagsins sem
keypti Vélamiðstöðina af Reykja-
víkurborg og Orkuveitu Reykja-
víkur í fyrradag. Hann sagði
Vélamiðstöðina gott og stöndugt
fyrirtæki sem félli vel að rekstri
Gámafélagsins. Hluti af starf-
seminni hefði verið í beinni sam-
keppni við hans fyrirtæki og
samlegðaráhrifin mikil. Vélamið-
stöðin yrði næstu mánuðina rek-
in sem sjálfstæð eining og svo
kæmi í ljós síðar hvort hún rynni
inn í Gámafélagið.

Kaupverðið er 735 milljónir
króna auk þess sem kaupandinn
tekur yfir skuldir Vélamiðstöðv-
arinnar, sem Jón sagði ekki mikl-
ar, og lífeyrisskuldbindingar
starfsmanna. Reykjavíkurborg

veitir starfsmönnum Vélamið-
stöðvarinnar forgang til starfa
hjá borginni komi til uppsagna í
kjölfar eigendaskipta. Jón sagði
mikla þekkingu og reynslu búa í
starfsfólkinu.

Velta Gámafélagsins mun
aukast um 30 til 40 prósent við
þessi kaup að sögn Jóns sem og
fjöldi starfsmanna. – bg

Tilvalinn fjárfestingarkostur fyrir flá sem vilja binda
fé í skamman tíma án mikillar áhættu. Enginn munur
er á kaup- og sölugengi og innstæ›an er alltaf laus
til útborgunar.

8,4%
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P E N I N G A M A R K A ‹ S S J Ó ‹ U R

Peningamarka›ssjó›ur er fjárfestingarsjó›ur skv. lögum nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og
fjárfestingarsjó›i. Rekstrarfélag sjó›sins er Rekstrarfélag Kaupflings Banka hf. Fjárfestingarsjó›ur
telst vera áhættusamari fjárfesting en ver›bréfasjó›ur skv. lögunum. Meiri áhætta fjárfestingarsjó›s
er fólgin í r‡mri fjárfestingarheimildum sem geta m.a. leitt til minni áhættudreifingar en í ver›bréfasjó›i.
Nánari uppl‡singar um framangreint má nálgast í útbo›sl‡singu e›a útdrætti úr útbo›sl‡singu sjó›sins
í útibúum KB banka e›a á www.kbbanki.is.

* Nafnávöxtun sl. ár m.v. 31.07.2005

 – kraftur til flín!

*

LÚÐVÍK ELÍASSON Langtímavextir á Ís-
landi eru lágir og hafa lækkað undanfarin
misseri þrátt fyrir hækkun stýrivaxta Seðla-
bankans.
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BYGGING FJARÐARÁLS Greiningardeild
KB banka telur að hagvaxtaráhrif álversins
verði lítil eftir að virkjanaframkvæmdum
sleppir.

Lítil áhrif Fjarðaráls á hagvöxt
Ábati Austurlands um átta milljarðar króna.

Greiningardeild KB banka áætl-
ar að 700 störf skapist með
stækkun Norðuráls á Grundar-
tanga og byggingu Fjarðaráls á
Reyðarfirði.

Auk þess skapist örfá störf
við virkjanir og reiknað er með

að tíu til tuttugu manns starfi
við Kárahnjúkavirkjun eftir lok
framkvæmda. Því megi gera ráð
fyrir að fjölgun starfa verið alls
um 750, þar af eru 450 störf sem
verða til við álverið í Reyðar-
firði. – bg

Fimmtán mínútur til Eyja
Landsflug bætir Dornier-vél í flugflotann.

„Ég þori að segja að þetta er
Rollsinn í flugflotanum,“ segir
Sigurbjörn Daði Dagbjartsson
um nýja 32ja manna Dornier
flugvél sem Landsflug hefur
keypt. Samanburðurinn eigi við
aðrar skrúfuvélar. Hún sé með
leðursætum, hraðfleyg og stærð-
in henti mjög vel við íslenskar
aðstæður. Meðalflugtíminn til
Akureyrar sé til dæmis aðeins 35
mínútur og fjórtán mínútur til
Vestmannaeyja.

Landsflug var stofnað í októ-
ber í fyrra og er með tvær nítján
sæta Dornier vélar í notkun. Fé-

lagið stundar áætlunarflug til
Bíldudals, Sauðárkróks, Vest-
mannaeyja, Hafnar og Gjögurs.
Eru allar leiðirnar ríkisstyrktar
nema til Vestmannaeyja. Ekki er
flogið á leiðum Flugfélags Ís-
lands, sem er í eigu FL Group.

Sigurbjörn segir starfsemina
vaxandi og nýja flugvélin verði
notuð í þær ferðir þar sem henn-
ar er þörf á áætlunarleiðum.
Einnig verði boðið upp á
leiguflug og svo sérstakar ferðir
til útlanda, til dæmis til að sjá
leik í enska boltanum eða
kappakstur í formúlunni. – bg

Vélamiðstöðin Einkavædd
Gámafélagið keypti Vélamiðstöðina af Reykja-

víkurborg og Orkuveitu Reykjavíkur.

VÉLAMIÐSTÖÐIN STAÐGREIDD Jón Þ.
Frantzson framkvæmdastjóri Gámafélags-
ins og Ólafur Thordersen stjórnarformaður
Vélamiðstöðvarinnar afhenda Steinunni
Valdísi Óskarsdóttur borgarstjóra og Guð-
mundi Þóroddssyni forstjóra OR ávísun upp
á 735 milljónir króna.

Sjöhundruð ný störf

SAMHERJAR Í FL GROUP Magnús Ár-
mann og Sigurður Bollason þurftu að svara
spurningum yfirtökunefndar.

Á evrusvæðinu eru stýrivextir nú tvö prósent. Með aukinni erlendri lántöku einstak-
linga og fyrirtækja telur greiningardeild KB banka að næmni fyrir erlendum stýri-
vaxtaákvörðunum aukist til muna. Nú sé svo komið að til dæmis 0,5 prósent hækkun
stýrivaxta á evrusvæðinu myndi skapa um 5,3 milljarða króna útflæði. Jafnframt
myndi ámóta hækkun í Bandaríkjunum skapa 1,2 milljarða útflæði, en aftur á móti 0,8
milljarða í Bretlandi.
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Hjá okkur vega allir jafnt

Fjármögnun í takt við þínar þarf

Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík

Sími 540 1500  Fax 540 1505
www.lysing.is

“fiegar kemur a› flví a› veita persónulega og
faglega rá›gjöf í fjármögnun atvinnutækja
vega allir vi›skiptavinir jafn flungt. Hvort sem
um er a› ræ›a stórfyrirtæki e›a líti›
einstaklingsfyrirtæki leggjum vi› allt kapp í
fla› a› veita framúrskarandi fljónustu og
sérsní›a lausnir í takt vi› flarfir hvers eins.“

Eyjólfur Vilberg Gunnarsson
Rá›gjafi, Fjármögnun atvinnutækja
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Tiltrú kaupmanna á
horfur í bresku efna-
hagslífi minnkaði tals-
vert í kjölfar hryðju-
verkaárásanna á Lund-
únir, samkvæmt nýrri
skýrslu Lloyds TSB.
Fjörutíu prósent að-
spurðra áttu ekki von á
að njóta velgengni á
næstu þremur mánuð-
um.

Kaupmenn hafa ekki
verið svartsýnni síðan
við upphaf Íraksstríðsins.

Smásala í Lundúnum dróst
saman um tæp níu prósent í júlí.
Mestur varð samdrátturinn í
miðborginni og virðist sem neyt-
endur hiki við að leggja leið sína

í í í

í miðborgina og kjósi heldur að
versla í úthverfunum. - jsk

Barist um Kauphöllina 
í Lundúnum
Ástralskur banki hyggst leggja fram tilboð í Kauphöllina.
Margir eru um hituna og hafa bresk samkeppnisyfirvöld
málið til athugunar.

Fyrirtæki Land Gengi Gjald- (Gengi Breyting
miðill gjaldmiðils)

BTC Búlgaría 11,61 Lev 40,28 -1,28%
Carnegie Svíþjóð 91,50 SEK 8,48 1,19%
Cherryföretag Svíþjóð 28,50 SEK 8,48 -3,35%
deCode Bandaríkin 10,32 USD 63,75 5,39%
EasyJet Bretland 2,97 Pund 115,35 10,23%
Finnair Finnland 7,45 EUR 78,84 5,18%
French Connection Bretland 2,52 Pund 115,35 -0,25%
Intrum Justitia Svíþjóð 57,00 SEK 8,48 0,60%
Low & Bonar Bretland 1,13 Pund 115,35 4,75%
NWF Bretland 5,60 Pund 115,35 17,07%
Sampo Finnland 13,01 EUR 78,84 1,85%
Saunalahti Finnland 2,43 EUR 78,84 -2,55%
Scribona Svíþjóð 14,15 SEK 8,48 0,21%
Skandia Svíþjóð 42,70 SEK 8,48 1,46%
Miðað við gengi bréfa og gjaldmiðla á mánudag

Ú T R Á S A R V Í S I T A L A 1 1 6 , 7 5 2 , 1 4 %

Ástralski bankinn Macquarie
íhugar þessa dagana að leggja
fram yfirtökutilboð í Kauphöll-
ina í Lundúnum (LSE). Kom þetta
fram í tilkynningu til Áströlsku
kauphallarinnar. Í tilkynningunni
sagði einnig að til stæði að fá
fleiri aðila að kaupunum.

Þetta er ekki í fyrsta skipti
sem orðrómur kemur upp um að
til standi að yfirtaka LSE en evr-
ópska kauphallasamsteypan
Euronext, sem rekur kauphallir í
París, Brussel, Amsterdam og
Lissabon hafði áður lýst yfir
áhuga sínum. Þýska kauphöllin,

Deutsche Boerse, lagði fyrr á ár-
inu inn tilboð í LSE en dró það til
baka eftir að í ljós kom að hlut-
hafar í LSE voru kaupunum and-
snúnir.

Samkeppnisyfirvöld í Bret-
landi rannsaka nú hvort hugsan-
leg yfirtaka kunni að brjóta gegn
evrópskum samkeppnislögum.
Euronext hefur gefið það út að
fyrirtækið hyggist bíða eftir úr-
skurði samkeppnisyfirvalda áður
en formlegt tilboð verður lagt
fram.

LSE tilkynnti á dögunum að
hagnaður fyrirtækisins hefði á

síðasta rekstrarári numið rúm-
um tíu milljörðum íslenskra
króna. Clara Furse, stjórnarfor-
maður LSE, sagði niðurstöðuna
frábæra og að bjart væri
framundan hjá fyrirtækinu.

„Þetta er nú full mikil bjart-
sýni miðað við hvernig útlitið er
á markaðnum. En kemur kannski
ekki á óvart miðað við að verið sé
að selja fyrirtækið. Stjórnend-
urnir vilja auðvitað fá hæsta
mögulega verð fyrir Kauphöll-
ina“, sagði Justin Bates hjá ráð-
gjafarfyrirtækinu Numis
Securities. -jsk

KAUPHÖLLIN Í LUNDÚNUM Þrjú fyrirtæki eru sögð hafa áhuga á að yfirtaka Kauphöllina í Lundúnum. Ástralski bankinn Macquarie hef-
ur tilkynnt að ætlunin sé að leggja fram formlegt tilboð.
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R A U Ð L U N D -
ÚNASTRÆTÓ Smásala í

Lundúnum dróst saman um tæp níu pró-
sent í júlí. Hryðjuverkaárásunum á borgina
er aðallega kennt um.

Breskir kaupmenn
svartsýnir
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Hinn 16. ágúst 1896 fannst gull í
Klondike í Kanada. Í kjölfarið
hófst sannkallað gullæði í
Klondike og þustu þúsundir gull-
grafara í ævintýraleit á svæðið.

Uppgötvunina gerðu nokkrir
elgjaveiðimenn sem voru við
veiðar á Klondike-svæðinu. Leið-
sögumaður var indjáninn Skook-
um Jim og er hann sagður hafa
fundið gullið fyrstur manna. 

Fréttir af gullfundinum bár-
ust fljótlega til gullgrafarabúða í
nágrenninu og urðu þeir sem
fyrstir komu á vettvang vellauð-
ugir í einni svipan, enda nóg af
gulli að finna. 

Það var þó ekki fyrr en tæpu
ári síðar, þegar fréttirnar bárust
til Bandaríkjanna, að gullæðið
hófst fyrir alvöru. Klondike fyllt-
ist fljótlega af gullgröfurum.
Árið 1898 bjuggu fjörutíu þúsund
manns í Klondike, flestir í Daw-
son City, höfuðstað héraðsins, en
ári áður höfðu aðeins örfáar
hræður hafst þar að, enda vetur á
þessum slóðum ekkert grín.

Það var heldur ekki auðvelt að

komast til Klondike að vetri til,
það þurfti að klífa brött fjöll, holt
og hæðir með miklar byrðar.
Varla var hægt að notast við
burðardýr og lifðu dýr þeirra
sem það reyndu fæst af.
Kanadískir skógarverðir reyndu
þó að gera ferðalöngum lífið létt-
ara með því að höggva ísþrep í
hlíðar bröttustu fjallana.

Talið er að um hundrað þús-
und manns hafi tekið þátt í
gullæðinu í Klondike og sneru
fæstir þeirra heim jafn vel
stöndugir og vonir stóðu til. - jsk

S Ö G U H O R N I Ð

Gull finnst 
í Klondike
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Heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu verður hald-
in í Suður-Afríku árið 2010. Suður-Afríkumenn
binda miklar vonir við að keppnin muni auka erlent
fjárstreymi inn í landið og ýta við efnahagslífinu.

„HM 2010 verður gróðavænlegasta keppni sög-
unnar. Alþjóðaknattspyrnusambandið hefur sýnt
okkur mikið traust með því að úthluta okkur keppn-
inni“, sagði Danny Jordaan yfirskipuleggjandi
keppninnar.

Talið er að vegna HM 2010 verði til 123 þúsund
ný störf í landinu og það munar um minna en í Suð-
ur-Afríku er um þrjátíu prósent atvinnuleysi. Þá
munu erlendar fjárfestingar aukast um 130 millj-
arða króna auk þess sem áætlað er að skatttekjur af
keppninni muni færa um 56 milljarða króna í ríkis-
kassann.

Búist er við að 350 þúsund erlendir ferðamenn
leggi leið sína til Suður-Afríku vegna heimsmeist-
arakeppninnar og að þeir muni eyða tæpum hund-
rað milljörðum króna meðan á dvölinni stendur. -jsk

Hagvöxtur í Frakklandi var 0,1
prósent á öðrum ársfjórðungi og
minnkaði um 0,3 prósent frá fyrsta
ársfjórðungi. Meðalhagvöxtur í
löndum evrunnar var 0,3 prósent.

Fjármálaráðherra Frakka, Thi-
erry Breton, tilkynnti í kjölfarið að
hagvaxtarspá fyrir árið hefði ver-
ið endurskoðuð. Hljóðar hún nú
upp á tvö prósent en var áður tvö

og hálft prósent.
Hagfræðingar segja þó fjár-

málaráðherrann full bjartsýnan:
,,Við búumst við því að hagkerfið
vaxi örlítið hraðar það sem eftir
lifir árs, en hagvöxtur ársins 2005
verður varla meiri en 1,6 prósent“,
sagði Jean-Louis Mourier hjá ráð-
gjafarfyrirtækinu Aurel Leven. -
jsk
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Klaus-Petter Muller stjórnarfor-
maður hins þýska Commerzbank
hefur verið yfirheyrður af lög-
reglu í Frankfurt. Commerzbank
hefur undanfarið verið undir
rannsókn lögreglu vegna pen-
ingaþvottar í tengslum við sölu á
rússneskum ríkisfyrirtækjum.

Meint brot eru sögð hafa átt
sér stað í þeirri einkavæðingar-
hrinu sem gekk yfir í Rússlandi
við fall járntjaldsins. Sérstak-
lega hefur einkavæðing símafyr-
irtækisins Telecominvest vakið
grunsemdir.

Muller er hæstsetti starfs-
maður bankans sem yfirheyrður

hefur verið hingað til. Stjórn
Commerzbank segist standa við
bakið á Muller, sem stýrði starf-
semi bankans í Austur-Evrópu
þar til 1999. 

Sá orðrómur gengur nú fjöll-
um hærra að til standi að yfir-
taka Commerzbank og hefur
nafn ítalska risabankans Un-
icredito verið nefnt í því sam-
hengi. Unicredito keypti á dög-
unum þýska bankann HVB: „Ég
útiloka ekki að Commerzbank
verði yfirtekinn af banka með
meiri markaðshlutdeild,“ sagði
Muller í viðtali við Welt am
Sonntag. - jsk

Suður-Afríka græðir á HM
Áætlað er að 350 þúsund ferðamenn muni leggja leið sína til Suður-Afríku

vegna HM 2010 og eyða þar tæpum hundrað milljörðum króna.

Stjórnarformaður yfirheyrður
Rannsókn lögreglu á meintu peningaþvætti Commerzbank vindur enn upp á sig.

KLAUS-PETTER MULLER STJÓRNAR-
FORMAÐUR COMMERZBANK
Muller hefur verið yfirheyrður vegna meints
peningaþvottar Commerzbank í tengslum
við sölu á rússneskum ríkisfyrirtækjum.

SUÐUR-AFRÍSKIR KNATTSPYRNUAÐDÁENDUR Heimsmeist-
arakeppnin í knattspyrnu verður haldin í Suður-Afríku árið 2010.
Vonast heimamenn eftir því að keppnin muni laða erlendar fjárfest-
ingar til landsins og saxa á atvinnuleysið.

Lítill vöxtur í Frakklandi

GULLGRAFARAR Á LEIÐ TIL KLONDI-
KE Það var ekki auðvelt að komast á
áfangastað og áttu ekki allir afturkvæmt.
Kanadískir skógarverðir reyndu þó að létta
fólki lífið með því að höggva ísþrep í hlíð-
ar bröttustu fjallanna.
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Árið 1989 stóð Ole Vagner á tímamótum. Hann
var bankastjóri í banka sem hafði verið yfirtek-
inn af tryggingarfélagi og framtíðin óljós.
Hann ákvað að taka starfslokasamningi sem
honum var boðinn og freista gæfunnar í því að
stofna eigið fyrirtækið. „Ég fékk laun í tvö ár
sem gaf mér möguleika á að láta reyna á að
byggja upp fyrirtæki,“ segir Ole. Fyrirtækið
hét upphaflega InvestorPartner og sérhæfði
sig í fasteignafjárfestingum. Í dag heitir það
Keops Group og fjölskylda Ole Vagner á 36 pró-
sent í fyrirtækinu. 30 prósent á íslenskt fyrir-
tæki sem einnig rekur sögu sína til ársins 1989,
Baugur, sem varð til úr Bónus sem varð til þeg-
ar Jóhannes Jónsson stóð á svipuðum tímamót-
um og freistaði einnig gæfunnar. Nú liggja leið-
ir þessara tveggja fyrirtækja saman í umsvifa-
miklu fasteignafyrirtæki í Danmörku.

MARKHÓPURINN HÁLAUNAFÓLK
„Það lá beint við að fara í fasteignafjárfestingu.
Bankinn sem ég var stjórnandi hjá lánaði mikið
til fasteignakaupa og ég þekkti því vel til slíkra
fjárfestinga,“ segir Ole Vagner. Hann segir að í
Danmörku njóti þeir sem fjárfesta í fasteign
skattalegs hagræðis og hann hafi séð tækifæri í
að höfða til efnamikilla Dana og bjóða þeim fjár-
festingar í fasteignum. „Markhópurinn er
eignafólk með háar tekjur sem stendur til boða
að eignast beint hlut í fasteign. Við höfum síðan
þróað félagið í átt til fjárfestingafélags því við
fundum fljótt fyrir vilja til annars konar fjár-
festingar hjá viðskiptavinum okkar,“ segir Ole.
Hann segir að viðskiptavinurinn fái innpakkaða
vöru. „Við finnum fasteignina, sjáum um fjár-
mögnunina og alla umsýslu og seljum viðskipta-
vininum.“

Keops er í dag félag sem á og rekur talsvert
af atvinnuhúsnæði, byggir og selur íbúðahús-
næði, auk þess sem gefin eru út skuldabréf með
fasteignaveði sem viðskiptavinir fjárfesta í.
Keops tekur einnig að sér þróunarverkefni,
kaupir fasteignir og umbreytir þeim til annarra
nota en þau voru upphaflega hugsuð til. 

EKKI SPÁKAUPMENN
Keops hefur ekki eingöngu fjárfest í Danmörku.
Félagið hefur einnig fjárfest í Svíþjóð, Bret-
landi, Þýskalandi og Hollandi. „Við höfum
reyndar selt allar eignir okkar í Bretlandi,“ seg-
ir Ole. Það verður ekki annað sagt en að tíma-
setningar hafi verið hagfelldar Keops. Fast-
eignaverð hefur hækkað um allan heim, ekki

síst í Bretlandi, þar sem margir hagfræðingar
hafa af því áhyggjur að fasteignabóla hafi
myndast. „Ég held að það hafi verið skynsam-
legt að selja í Bretlandi og auka fjárfestingar í
Þýskalandi til dæmis. Það gildir að finna staðinn
á hringnum þar sem maður kaupir og selur,“
bætir hann við. „Markmið okkar er ekki að eiga
fasteignir til eilífðar. Við viljum eiga fasteignir
þar sem möguleiki er að ná meiri arðsemi af.
Þegar við höfum náð að hámarka þann ávinning
sem við sjáum af fasteigninni, þá seljum við.
Við horfum mikið á sjóðstreymið í verkefnum
okkar. Ef við sjáum ekki að arðsemin skili sér
hratt í fjárfestingum sem við skoðum, þá látum
við þær eiga sig. Við stundum enga spákaup-
mennsku.“

Ole Vagner segir Keops hafa frá upphafi
unnið eftir ströngu módeli. Krafa um arðsemi
og áhættu sé ófrávíkjanleg. „Við seljum meiri-
hluta íbúðarhúsnæðis áður en við hefjumst
handa. Sama gildir um atvinnuhúsnæði. Við
hefjumst ekki handa fyrr en búið er að finna
leigendur að húsnæðinu. Stefna okkar er að fá
20 prósenta ávöxtun á það eigið fé sem við
leggjum til fjárfestinga okkar.“ 

STÆRRA ER BETRA
Í tengslum við fjárfestingarnar í fasteignunum
sjálfum eru gefnir út skuldabréfaflokkar með
veði í fasteignunum sem viðskiptavinir Keops
kaupa svo í. „Stærsti flokkurinn var 2,5 millj-
arðar danskra króna (um 26 milljarðar ISK) en
við vildum gjarnan hafa flokkanna stærri svo
sem tíu milljarða danskra króna. Því stærri og
breiðari sem flokkurinn er því betra fyrir okkur
og viðskiptavini okkar. Við sækjumst eftir stór-
um viðskiptum í starfsemi okkar og því stærri
því betri.“ Keops hefur nýlega keypt eignastýr-
ingarfyrirtæki með um 16 milljarða í eignastýr-
ingu.

Keops var skráð á markað árið 1998. Eignar-
haldið var fremur þröngt og Ole Vagner var
sem stærsti eigandi meðvitaður um að félagið
þyrfti að finna sér samstarfsaðila sem væru til-
búnir að fjárfesta myndarlega í félaginu. Ole
talar oft um búðina sína þegar hann ræðir verk-
efni fyrirtækisins. „Det gör vi i vores butik.“
Hann segir hluta starfseminnar snúa að sölu til
einstaklinga, bæði á eignum og svo fjárfesting-
arkostum. „Baugur hefur mikla þekkingu á
slíku og fyrir okkur var mikill fengur að fá sam-
starfsaðila með þann fjárhagslega styrk sem
þeir hafa.“ Hann segir það gefa félaginu kost að

stækka verkefnin og gefa út stærri skulda-
bréfaflokka. „Það er nánast sama vinna að gefa
út lítinn skuldabréfaflokk og stóran.“ Hann seg-
ir samninga um kaup Baugs í fyrirtækinu hafa
gengið vel. „Þetta gekk mjög hratt fyrir sig.“

ATHYGLI FJÁRFESTA
Keops hækkaði mikið á markaði síðasta árið
eftir að fagfjárfestar fóru að veita félaginu
athygli. „Við höfðum fjárfest í Svíþjóð og
þegar vextir lækkuðu græddum við á gengis-
mun og það vakti athygli fagfjárfestis á okk-
ur. Það hafði líka áhrif að það var gefin út
greining um fyrirtækið sem mat horfurnar í
gengi bréfanna góðar.“

Keops hefur aukið umsvif sín í Svíþjóð að
undanförnu og hyggst sækja fram annars
staðar en í Danmörku. „Við horfum til að
byrja með til nágrannalandanna. Við viljum
nýta þá kosti sem bjóðast í nágrannalöndun-
um áður en við sækjum inn á aðra markaði.“
Undantekning er fjárfesting í húsnæði á
Spáni, en þar er kúnnahópurinn sami og í
annarri starfsemi Keops, vel stæðir Norður-
landabúar. „Það eru margir Norðurlandabúar
sem vilja flýja kuldan yfir veturinn. Við ein-
beitum okkur að Suður Spáni, Tyrklandi og
Króatíu. Ole segir að fyrirtækið muni örugg-
lega sækja fram á öðrum mörkuðum í fram-
tíðinni. Hann nefnir Pólland sem sé stór
markaður sem eigi væntanlega eftir að verða
spennandi í framtíðinnni. 

Ole Vagner segir boðorð fyrirtækisins
ekki þurfa að þvælast fyrir neinum. „Keep it
simple,“ segir hann. „Ég kem úr bankaheim-
inum þar sem stöðugt er sagt við mann „þú
mátt ekki.“ Við segjum hér „þú skalt.“ Fyrir-
tækjamenning okkar byggir á því að starfs-
menn okkar eigi að hafa frelsi til að nýta
kunnáttu sína og þekkingu. „Hér þekkja allir
viðmiðin sem við höfum og taka ákvarðinar
sínar út frá þeim. Í
bankanum gat mað-
ur einn og óstuddur
tekið ákvarðanir
um lán upp á millj-
ónir, en ef maður
bauð einhverjum út
að borða, þá mátti
það bara kosta
hundraðkall,“ segir Ole Vagner og hlær. „Hér
treystum við dómgreind þeirra sem vinna hjá
okkur.“

Fasteignafélag byggt á starfslokum
Þegar Ole Vagner stóð uppi sem bankastjóri án atvinnu ákvað hann að nýta þekkingu sína á fasteignafjár-
festingum og stofna eigið fyrirtæki.  Hafliði Helgason hitti Ole Vagner og ræddi við hann um fyrirtækið.

OLE VAGNER, FORSTJÓRI KEOPS Stóð á
tímamótum og stofnaði Keops. Fyrirtækið
hefur vaxið umtalsvert og hyggst sækja
fram sem alhliða fasteignafélag og þjón-
ustufyrirtæki við velstæða viðskipavini.

Stærstu hluthafar 
Keops

Vagner Holding 36%

Baugur Group 30%

Bankinvest 10%

Aðrir 24%

▲

2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000
Hagnaður fyrir skatta 107,5 23,3 7,3 38,3 64,2
Hagnaður 78,9 12,5 2,8 25,3 42,8
Heildar eignir 2.454 1.263 1.244 1.238 695
Arðsemi eigin fjár 26,9% 4,9% 1,4% 14,5% 30,6%

T Ö L U R  Ú R  R E K S T R I  K E O P S  
Í  M I L L J Ó N U M  D A N S K R A  K R Ó N A

Nokkrar eignir Keops
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                er leiðandi í þróun bílstóla í
heiminum í dag, margir bílframleiðendur
leita til Britax þegar kemur að hönnun

öryggismála yngstu farþeganna

Setjum barnið
okkar alltaf
í besta sætið

Setjum barnið
okkar alltaf
í besta sætið

Freeway
Frá 9-18 kg. (eða frá u.þ.b. 9 mánaða til 3-4
ára.) - Ólar stólsins eru stillanlegar eftir stærð
barnsins. Stólinn er hægt að festa með 2ja eða
3ja punkta belti, helst skal nota 3ja punkta.

Baby Sure
Frá fæðingu til allt að 13 kg.
Snýr ávallt baki í akstursstefnu. Stólinn má aldrei
setja í framsæti með öryggisloftpúða.

Cosy Tot
Frá fæðingu allt að 13 kíló. Stóllinn snýr ávallt
baki í akstursstefnu. Stólinn má aldrei setja í
framsæti með öryggisloftpúða.

First Class
Frá 0-18 kíló eða frá fæðingu að 4ra ára aldri.
Hægt er að nota bæði fram og bakvísandi.
Mjög góður stóll fyrir barn sem er að stækka
upp úr ungbarnabílstól.

Eclipse Si
Frá 9-18 kíló eða frá 9 mánaða til 4ra ára.
Ávallt skal passa að ólar séu rétt yfir
axlarhæð barnsins. Stóllinn er festur með
bæði 2ja og 3ja punkta belti.

Duo plus.
Frá 9-18 kíló eða 4-9 ára.
ISOFIX er nýr staðall fyrir barnabílstóla og eru
festingar þeirra samrýmdar í allflestar bíltegundir
sem framleiddar eru í dag. Festingin er beint í
grind bílsins. (sjá mynd)

Ranger
Britax seta með baki. - Ætlaður börnum
frá 15 - 36 kíló eða 4-11 ára.

Hiliner
Britax seta með háu baki. - Ætlaður börnum
frá 15-36 kílóa eða 4 - 11 ára. Upphækkaða
bakið er með sérstökum hliðarstuðningi.

Rock a Tot
Stóllinn er ætlaður börnum u.þ.b. 13 kílóum
eða 9-13 mánaða. Stóllinn er hannaður til að
setja ofan á kerru.

TRIO
Hérna er nýjung frá Britax, stólinn má nota á
þrjá vegu: Sem hefðbundinn barnabílstól, fyrir
stærri krakka en þá eru belti bílsins notuð og
í þriðja lagi sem setu fyrir enn stærri börn.

          hefur hlotið fjölmargar
viðurkenningar fyrir þróun barnabílstóla

NÝTT

Reynslumesti stóllinn
á götunni í dag!

ECE R44/03

Samkvæmt
endurskoðuðum

staðli

Prófað og
vottað

Mother
&Baby
GOLD
Award for

Ecxeilence
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Richard Branson, hinn frægi frumkvöðull,
sagði eitt sinn að fyrst verður maður millj-
arðamæringur og síðan kaupir maður flugfé-

lag. Hvort íslenskir fjárfestar, sem
hafa verið duglegir við að fjárfesta
í flugfélögum að undanförnu, hafa
farið eftir þessari speki Bransons
skal ósagt látið. 

Undanfarna mánuði hafa Íslend-
ingar fjárfest í lággjaldaflugfélög-
um fyrir nærri fjórtán milljarða
króna. FL Group hefur keypt um
þrettán prósenta hlut í easyJet,
Fons eignarhaldsfélag hefur fest
kaup á norrænu lággjaldaflugfélög-
unum Sterling og Maersk Air og
hefur ásamt Burðarási fjárfest í Fly
Me, sænsku lággjaldaflugfélagi. 

Burðarás er svo orðinn
næststærstur í Finnair og nemur
virði þess hlutar um fjórum og
hálfum milljörðum króna.

HEFÐIRNAR VÍKJA
„Þróunin hefur verið sú undanfarin

tvö ár að lággjaldaflugfélögin eru að saxa
mjög á markaðshlutdeild stórra hefðbund-
inna flugfélaga eins og British Airways.

Rekstur hinna hefðbundu félaga snerist að
miklu leyti um að ná til sín viðskiptafarþeg-
um á meðan lággjaldaflugfélögin hafa verið
að taka til sín kúnna sem eru á leið í frí og er
sama um þægindin,“ segir Anna M. Ágústs-
dóttir hjá greiningardeild Landsbankans.

Anna segir að viðskiptafarþegarnir hafi í
vaxandi mæli fært sig til lággjaldaflugfélag-
anna og þar með hafa tekjur hinna hefð-
bundnu flugfélaga minnkað stórlega sem og
markaðshlutdeild.

„Við teljum að það verði væntanlega tvö til
þrjú lággjaldaflugfélög í Evrópu sem skipti
einhverju máli og tvö félög, easyJet og
Ryanair, verði meðal þeirra,“ segir Hannes
Smárason, stjórnarformaður FL Group.
Hannes telur að stóru lággjaldaflugfélögin
séu að sýna mjög góðan árangur miðað við að-
stæður. Það er fyrirsjáanlegt að easyJet og
Ryanair vaxi hratt næstu tvö til þrjú árin.
Bæði félögin hafi til dæmis pantað mikið af
flugvélum og þar með muni sætaframboð
aukast verulega. 

ÁFRAMHALDANDI VÖXTUR
„Ég spurði mann að því hversu mörg hefð-
bundin flugfélög hefðu verið stofnuð í Evr-
ópu á síðast liðnum fimmtán árum. Svarið
sem ég fékk var núll,“ segir Almar Örn Hilm-
arsson, forstjóri Sterling. „Vöxturinn hefur
nánast allur verið hjá lággjaldaflugfélögum
sem eru flest að vaxa árlega um tveggja stafa
tölu í farþegafjölda á meðan hin hefðbundnu
vaxa um 0-5 prósent.“ Af orðum Almars Arn-
ar má ráða að markaðurinn er að vaxa en
aukningin fellur að mestu í skaut lággjalda-
flugfögunum.

Flestir búast við enn meiri vexti þeirra á
kostnað annarra flugfélaga, bílaleigubíla og

rútna. Fargjöld á milli áfangastaða hafi lækk-
að mikið og fyrir vikið ferðist fólk oftar eins
og við Íslendingar upplifum sterkt.

Bent hefur verið á að ein milljóna farþeg-
ar fóru á milli Dublin og London á hverju ári
fyrir nokkrum árum en nú er fjöldinn kominn
í fjórar milljónir.

SKORIÐ Á MILLILIÐI
Viðskiptamódel lággjaldafélaga gengur mik-
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Fjárfestingar Íslendinga í lággjaldaflugfélögum nema um fjórtán milljörðum á einu ári. Geirinn vex
hratt og ferðalöngum fjölgar. Allir eru sammála um enn frekari vöxt. Eggert Þór Aðalsteinsson ræddi
meðal annars við þá Almar Örn Hilmarsson og Hannes Smárason, sem hvor með sínum hætti leiða
útrásina og kannaði meðal annars stöðu mála í easyJet og Sterling-samstæðunni.

FJÓRÐA STÆRSTA LÁGGJALDAFLUGFÉLAGIÐ Stjórnendur Sterli
milljónir farþega ferðist með því strax á næsta ári. 

Flugið fangar fjárfesta

Farþegar Farþegaaukning* Sætanýting
easyJet 2.850.000 +18,0% 88%  
Maersk Air 300.000 +25,0% 80%
Ryanair 3.200.000 +29,0% 90%
Sterling 250.000 +6,0% 90%

Tölurnar miðast við Júlí 2005 
* Miðað við sama mánuð í fyrra

T Ö L U R  U M  N O K K U R  L Á G F A R G J A L D A F L U G F É L Ö G

RYANAIR ER ÓSTÖÐVANDI Ryanair er elsta og stærsta lággjaldaflugfélagið sem vex með ævintýralegum hraða þrátt fyrir að kostnaður vegna eldsneytis hafi hækkað hratt. Margir telja að þróunin á
lággjaldaflugfélagamarkaði verði Ryanair og easyJet, helsta samkeppnisaðilanum, mjög í hag. Félögum muni fækka og þau stækka.

„Vöxturinn hef-
ur nánast allur

verið hjá
lággjaldaflugfé-

lögum sem eru
flest að vaxa ár-
lega um tveggja

stafa tölu í far-
þegafjölda á

meðan hin hefð-
bundnu vaxa um

0-5 prósent.“ 



ið út á það að einfalda hlutina. Skorið er á
alla milliliði sem hefðbundin flugfélög
skipta við og stærstur hluti af farmiðasöl-
unni fer í gegnum netið. Mestu máli skiptir
að ná sem bestri nýtingu á vélunum á sem
stystum leiðum þar sem flugtíminn er
kannski ein til tvær klukkustundir.Með
stærðinni lækkar kostnaður á bak við hvert
sæti.

Rekstrarumhverfi allra flugfélaga er
mjög háð þáttum eins og olíuverði, sem er í
hæstu hæðum, og fargjaldaþróun. 

Innan flugfélagabransans er gjarnan litið
til EBITDAR-framlegðar (hagnaðar fyrir af-
skriftir, skatta og rekstrarleigu flugvéla)
sem mælikvarða um árangur í rekstri frem-
ur en EBITDA (hagnaðar fyrir afskriftir og
skatta).

Hlutfall Ryanair hefur verið um 35 pró-
sent undanfarin fjögur ár, um fimmtungur
hjá easyJet en 11-20 prósent hjá British
Airways, Finnair, FL Group, Air France og
Lufthansa. Hlutfallið hjá SAS er vel undir
tíu prósentum.

HÁTT OLÍUVERÐ
Olíuverð hefur hækkað gríðarlega á árinu og
komið illa við flugfélög. Sum félög eins og
Ryanair hafa farið betur út úr þessum hækk-
unum vegna fastra eldneytissamninga. 

„Þrátt fyrir hækkandi olíuverð þá eru
þessi fyrirtæki að ná mjög góðum árangri.
Verðið hefur verið að batna og meðalverðið
að hækka þótt ekki hafi farið mikið fyrir
þeirri umræðu. Það getur verið allt að tífald-
ur munur á hæsta og lægsta fargjaldi og
þegar vélin er að fyllast hækka fargjöldin,“
segir Hannes.

Fargjöld hafa hins vegar farið lækkandi í
Skandinavíu á síðustu árum. Almar Örn tel-
ur að þau hafi lækkað um fimm til tíu pró-
sent á ári. „Þetta gengur ekki endalaust. Þú
borgar ekki fólki fyrir að fljúga.“ Hann
bendir á að Sterling bjóði upp á lægsta verð-
ið í Skandinavíu. „Ætli við höfum ekki 500 ís-
lenskar krónur upp úr krafsinu á hvern far-
þega og það vita allir að flugfélög lifa ekki á
því. Ef menn borga 500 krónur þá ættu þeir
að fljúga um 100 metra með vélinni.“

VAXA HRAÐAR
Ryanair varð í júlí fyrsta lággjaldaflugfé-
lagið til að flytja yfir þrjár milljónir farþega
í einum mánuði. Segir það margt um ævin-
týralegan vöxt írska flugfélagsins að þetta
er meiri farþegafjöldi en allt árið 1997. „Við
stefnum að því að tvöfalda farþegafjölda
okkar þannig að árið 2010 munum við flytja
sex milljónir farþega á mánuði,“ segir Mich-
ael O’Leary, forstjóri Ryanair.

Viðskiptamódel félagsins byggist upp á
því að fljúga til flugvalla sem sumir skil-
greina sem annars flokks eða varaflugvelli,
en önnur félög, eins og easyJet, velja oftar
þá velli sem skilgreindir eru sem aðalflug-
vellir.

Ryanair hagnaðist um fimm milljarða á
öðrum ársfjórðungi, sem var langt umfram
spár, en það var nærri 31 prósenta meiri
hagnaður en á sama tímabili í fyrra. Tekjur
jukust um 35 prósent á sama tíma þrátt fyr-
ir að eldsneytiskostnaður hafi meira en tvö-
faldast. Félagið hefur aukið verulega fram-
boð á leiðum og herjar á nýja markaði. 

Ryanair kynnti nýlega áætlanir sínar um
að hefja innanlandsflug í Svíþjóð sem kemur
sér illa fyrir SAS og lággjaldaflugfélögin

Sterling og FlyMe. Michael Cawley, aðstoð-
arforstjóri Ryanair, spurði þá kotroskinn:
„Ef þau [FlyMe og Sterling] geta ekki skilað
hagnaði þegar olíuverðið er 25 dalir á tunnu
hvernig ætla þau þá að fara að því þegar ol-
íuverðið er 60 dalir?“ Vísaði hann þar til
þess að norrænu lággjaldafélögin hafa tapað
miklum fjármunum á síðustu árum.

UNDIR SMÁSJÁ ÍSLENDINGA
FL Group hóf að kaupa í easyJet í október
þegar gengi félagsins var í sögulegu lág-
marki. Þegar easyJet fór á markað árið 2000
var útboðsgengið um 310 pens á hlut og hæst
fór það í fimm pund á hlut í mars árið 2002.
Áður en Hannes Smárason og félagar skelltu
sér í slaginn á haustdögum árið 2004 hafði
það tapað tveimur þriðju að verðmæti sínu
frá áramótunum áður. 

Það kann ekki að koma á óvart þótt áhugi
FL Group sé mikill á easyJet. Fjárfestingin
hefur skilað miklum ávinningi, enda hafa
bréfin meira en tvöfaldast að verðgildi á tíu
mánuðum. Talið er að óinnleystur gengis-
hagnaður FL Group sé að minnsta kosti tíu
milljarðar króna en heildarfjárfestingin er
rúmir átján milljarðar.

EasyJet er byggt upp á góðu viðskipta-
módeli, vöxturinn í greininni er mikill og
mikil verðmæti eru talin liggja í lendingar-
leyfum og flugleiðum.

Breski fjölmiðlar hafa fullyrt að undan-
förnu að litlar líkur séu á yfirtöku. Er þar
meðal annars vísað til orða Hannesar
Smárasonar við Financial Times að FL
Group hafi ekki verið meðal kaupenda í síð-
ustu viku þegar gengi easyJet hækkaði snar-
lega. Í bresku pressunni er einnig efast um
burði FL Group til að taka yfir félag sem er
nærri þrefalt verðmætara.

Eftir því sem næst verður komist er enn
mikill vilji hjá FL Group að auka hlut sinn í
easyJet.

HREYFAST EKKI Í TAKT
Staðan innan stjórnar easyJet er FL Group
mjög í hag þótt félagið eigi ekki enn sem
komið er stjórnarmann. Ágreiningur er milli
stjórnarmanna og hafa tveir sagt skilið við
stjórnina á skömmum tíma. Annar þeirra –
Colin Day – hafði gert sér vonir um að taka
við forstjórastarfinu af Ray Webster sem
sagði starfi sínu lausu í maí. Day naut ekki
stuðnings meirihluta stjórnar. 

Stærstu eigendur easyJet eru Stelios
Haji-Ioannou, og tvö systkina hans sem ráða
sameiginlega um 40 prósenta hlut. Stelios á
persónulega um sextán prósent og meðan
hann fer með fjórðungshlut með beinum eða
óbeinum hætti á hann rétt á því að gegna
starfi stjórnarformanns easyJet. Samskipti
systkinanna munu vera fremur stirð og ekki
er talið óhugsandi að bróðir hans eða systir
selji FL Group sinn hlut og geri FL Group að
stærsta hluthafanum. Systkinin áttu hluti í
bandarísku skipafélagi sem var á endanum
yfirtekið. Systkini Stelios seldu hluti sína en
Stelios varð eftir og vildi fá hærra verð fyr-
ir sinn eignarhlut.

MJÓR ER MIKILS VÍSIR
Eigendur Iceland Express, Pálmi Haralds-
son og Jóhannes Kristinsson Fons, keyptu
fyrr á árinu Sterling og Maersk Air. Kaup-
verð þess fyrrnefnda var fimm milljarðar
króna en talið er að fyrri eigendur Maersk
hafi greitt með félaginu. Sameinað félag
mun velta um 60 milljörðum króna á ári og
flytja um fimm milljónir farþega. 

Almar Örn Hilmarsson segir að mikil
hagræðing skapist við það eitt að steypa
þessum fyrirtækjunum í eina sæng. „Það
skiptir öllu máli í þeirri hörðu samkeppni
sem ríkir á þessum markaði að nýta fjár-
festinguna sem best og gæta ýtrustu hag-
kvæmni í rekstrinum,“ sagði Almar Örn
sem telur að afkoma félaganna muni batna
strax á næsta ári.

Margir hafa velt því fyrir sér hvort
Iceland Express verði sameinað Sterling og
Maerks og félagið skráð í Kauphöll Íslands.
„Það eru engar áætlanir um slíkt en maður
á aldrei að segja aldrei. Þetta fyrirtæki ætti
miklu frekar erindi inn í kauphallir á Norð-
urlöndunum,“ segir hann.

Sterling mun líklega efla samstarf sitt
við norska lággjaldaflugfélagið Norwegian
og Fly Me á ákveðnum leiðum. Á dögunum
var gerð stjórnarbylting í Fly Me meðal
annars að undirlagi Burðaráss og Fons. Al-
mar efast um að Sterling hafi áhuga að eign-
ast Fly Me. „Við erum að fljúga til Gauta-
borgar og Arlanda þar sem þeir eru með
starfsemi. Að sameina þessar leiðir er eitt-
hvað sem við gætum skoðað sem fyrsta
skref.“
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og Maersk áætla að velta félagsins verði 60 milljarðar og fimm

MICHAEL O’LEARY, FORSTJÓRI RYANA-
IR Heilinn á bak við ævintýralegan vöxt írska
flugfélagsins

STELIOS HAJI-IOANNOU Stofnaði easyJet
árið 1995 og er enn stærsti hluthafinn. Hef-
ur sagt að verðið á easyJet sé of lágt.

HANNES SMÁRASON, AÐALEIGANDI
FL GROUP Telur að easyJet sé spennandi
fjárfestingarkostur. Staða FL Group er talin
vera sterk.

ALMAR ÖRN HILMARSSON, FOR-
STJÓRI STERLING. Vöxturinn hefur nánast
allur verið hjá lággjaldaflugfélögum

RICHARD BRANSON, EIGANDI VIRGIN-
SAMSTEYPUNNAR Fyrst er að verða
vellauðgugur, þá er hægt að kaupa flugfélag
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Fyrst ber á góma sumargleðina sem hefur
ríkt í Kauphöllinni. Mikil viðskipti hafa ver-
ið með hlutabréf að undanförnu og Úrvals-
vísitalan hefur náð nýjum hæðum. Þórður
segist mjög ánægður með hvernig málin
hafi þróast og segir ekki endilega samhengi
milli þess að fyrirtæki hækki mikið í verði á
skömmum tíma og að þau séu orðin of dýr.
„Fyrirtækin sem hafa verið að hækka í verði
eru þau sem eru að vaxa erlendis. Mér finnst
rangt að vega og meta verð á grundvelli þess
að vísitalan hafi hækkað og þess vegna hljóti
hún að lækka.“ Þórður bendir þessu til sönn-
unar á ýmsa mælikvarða til að leggja mat á
verð fyrirtækja miðað við tölur úr rekstri
þeirra. „Við nánari skoðun kemur í ljós að
ekki er um augljós bólueinkenni að ræða
eins og árin 2000 og 2001. Við gætum verið
með eitthvað yfirverð en hugsanlegt er að
það haldi sér á þeim grunni að fyrirtækin
séu að ná fótfestu erlendis og festa sig í
sessi.“

Þórður segir vikuna fyrir og eftir versl-
unarmannahelgina oftast hafa verið dauf-
ustu vikurnar í Kauphöllinni og september
og október séu yfirleitt langbestu mánuðirn-
ir. „Þá koma menn endurnærðir úr sumarfr-
íunum og uppfullir af orku.“

GÆTIR JAFNRÆÐIS
Þórður á fjögur börn og svo skemmtilega vill
til að þau vinna öll hjá mismunandi fjármála-
fyrirtækjum. Steinunn dóttir hans vinnur hjá
Íslandsbanka, Sigríður dóttir hans hjá Tölvu-
miðstöð sparisjóðanna, Friðjón
sonur hans hjá Landsbank-
anum og Haraldur hjá KB
banka. „Þetta er mjög vel
dekkað hjá mér og aug-
ljóslega fyllsta jafnræðis
gætt.“

En Þórður á ekki bara áhuga á
fyrirtækjum og fjármálum sameiginlegan
með börnum sínum heldur stundar hann
einnig áhugamál sín með þeim. Hann segir
það vera fastan lið hjá sér að fara í veiði með
sonum sínum. „Við höfum veitt töluvert sam-
an og ég hef mjög gaman af því.“ Hann stund-
ar fluguveiði og segist fara tvisvar til fjórum
sinnum á ári. „Ég er ekki svo heltekinn að ég
þurfi að fara vikulega.“

Þórður er einnig nýbyrjaður að stunda golf
en segist ekki vita hvort hann sé kominn með
bakteríuna. Kveikjan að golfáhuga Þórðar
var sú að hann tók þátt í þremur mótum síð-
asta sumar en hann hafði aldrei slegið kúlu
áður. „Í fyrsta mótinu var ég nokkuð ánægð-
ur með mig en svo í næstu tvö skipti gekk illa
og ég hitti boltann einungis af og til. Ég ákvað
því að taka þetta fastari tökum, hef verið að
æfa mig að slá bolta og fá leiðsögn golfkenn-
ara. Það er allt annað líf.“ 

Þórður hefur einnig stundað hesta-
mennsku og nýlega fór hann í þriggja daga
hestaferð. Hann hefur farið nær árlega í
vikuferð um hálendið en segir sig ekki vera
hestamann. „Mér finnst of kalt til að vera á
hestum á veturna þannig að ég er svona sum-
arhestamaður. Sumarið hefur verið ágætt, ég
hef bæði stundað fluguveiði, golf og hesta-
ferðir.“

FYRRVERANDI EFNAHAGSRÁÐGJAFI
Þórður er með meistarapróf í hagfræði frá

Queens háskólanum í Kanada en þar áður
lærði hann hagfræði í Háskóla Íslands. Eftir

nám starfaði hann sem hagfræð-
ingur hjá félagi íslenskra

iðnrekenda í tvö ár ásamt
því að kenna við Háskól-
ann. Þórður starfaði svo

sem efnahagsráðgjafi for-
sætisráðherra tvö kjörtíma-

bil, var ráðuneytis-
stjóri í iðnaðar- og viðskipta-
ráðuneyti í tvö ár og áður en
hann tók við sem forstjóri
Kauphallarinnar stýrði hann
Þjóðhagsstofnun. „Ég óx upp í
og kem úr svolítið öðru um-
hverfi en ég starfa nú í . Fjár-
málin voru samt alltaf ofar-
lega á dagskrá því ég ætlaði í
doktorsnámnám sem bland-
aði saman fjármálum og hag-
fræði eftir masterinn og á
þeim tíma þótti það óvenju-
legt.“

Þórður hefur þó ekki alveg
sagt skilið við skólabekkinn
því í sumar sótti hann nám-
skeið hjá Harvard Business
School. Í framhaldi af því eru
staddir hér á landi tveir pró-
fessorar frá Harvard til að
búa til verkefni (case) um
kauphöllina. „Verkefnið er
ekki hefðbundið verkefni
með svörum heldur er því
ætlað að velta upp hvað gæti
gerst á næstunni. Eiga kauphallir til dæmis
eftir að sameinast? Koma hingað erlend fyr-
irtæki áfram og erlendir fjárfestar? Þetta er

mjög skemmtilegt viðfangsefni því framtíðin
er svo spennandi.“

ERLENDIR FJÁRFESTAR PRÓFRAUN
Þórður segir íslenskt viðskiptalíf hafa tek-

ið stakkaskiptum á síðustu árum. „Þegar ég
ræði við útlendinga þekkja þeir oftast ágæt-
lega til mála sem eru efst á baugi hér í við-
skiptalífinu og geta jafnvel nefnt nokkur fyr-
irtæki á nafn.“

Honum finnst erlendir fjárfestar skipta
höfuðmáli til að íslenski
markaðurinn verði virki-
lega öflugur markaður. Til
að vera í fremstu röð þurfi
erlenda fjárfesta til að
dýpka verðmyndun. „Ef við
gerum hlutina vel þá getur
okkur tekist þetta.“

Þórður segist hafa lagt
mikla áherslu á að íslensk
fyrirtæki væru spennandi
fyrir erlenda fjárfesta frá
því að hann tók við taumun-
um í Kauphöllinni. Hann
segist til að mynda hafa
lagt mikla áherslu á að fyr-
irtæki skiluðu öllum til-
kynningum frá sér samtím-
is á íslensku og ensku. „Við
þurfum ekki að lúta í gras
þegar við berum okkur
saman við aðrar kauphallir
á Norðurlöndunum þegar
kemur að þessum efnum.“ 

Hann segir það eiga eftir
að hafa úrslitaáhrif á þróun

íslensks verðbréfamarkaðar
hvort hingað sæki erlendir fjárfestar. Nú
þegar hafi íslenskum fyrirtækjum tekist að
verða alþjóðleg og meirihluti tekna margra
komi eingöngu erlendis frá. „Það eina sem
vantar upp á er alþjóðlegur hluthafahópur.“

Með áframhaldandi bjartsýni, dugnaði og
metnaði telur Þórður að allir vegir séu færir,
hvort sem er í viðskiptunum eða golfinu.
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Hádegisverður fyrir tvo
á Vox Restaurant á

Nordica
Hádegisverðarhlaðborð

fyrir tvo

Drykkir
Pepsí Max

Kaffi
Tvöfaldur espresso

▲

H Á D E G I S V E R Ð U R I N N

Með Þórði
Friðjónssyni

forstjóra Kauphallarinnar

Enginn gróði
af lágu verði
Aurasálin hefur velt því mikið fyr-
ir sér hvernig Bónusfeðgar urðu
jafn ríkir og raun ber vitni. Þar
sem Aurasálin er svo rík að eiga
stóran hóp barna sem öll hafa
erft dugnað og útsjónarsemi for-
eldra sinna, ber hún nokkurn hlý-
hug til þeirra feðga. Þeir lækk-
uðu matarreikning fjölskyldunn-
ar svo um munaði og vandséð að
Aurasálin hefði nokkurn tímann
tekið sér sumarfrí ef Bónus hefði
ekki verið stofnað.

Hitt er gjörsamlega óskiljanlegt að
þeir sem seldu vörurnar ódýrara
en hinir hafi orðið svona ríkir.
Eða öllu heldur er það gjörsam-
lega hulin ráðgáta hvers vegna
þeir sem seldu sömu vöruna á
mun hærra verði skuli ekki vera
í dag miklu ríkari en þeir feðgar.
Manni finnst nú ekki ofrausn að
einhverjir af þessum fræðingum
sem Aurasálin hefur kostað til
náms með skattpeningum sínum,
skýri þetta fyrir íslenskum al-
menningi í eitt skipti fyrir öll. 
Aurasálin vill þó ekki draga þá
ályktun að það hafi verið með
svindli, enda verður að viður-
kennast að tilraunir til þess að
lesa ákærur á hendur Baugs-
mönnum mistókust. Það þyrfti nú
að senda lögfræðinga á námskeið
í því að segja það sem þeir eru að
hugsa á máli sem einhverjir aðrir
skilja.

Nú er það svo að Aurasálin telur
það almennt siðlaust að fólk
græði meira en sem nemur sann-
gjörnum launum fyrir atorku
sína og dugnað. Þau laun þarf svo
sem ekkert að skera við nögl, en
það er auðvitað í meira lagi und-
arlegt að menn verði milljarða-
mæringar af þessu öllu saman. 

Annars var frændi Aurasálarinnar
sem er býsna glúrinn og hefur
verið að græða eitthvað á því að
gera ekki neitt á því að þetta
væri pappírshagnaður. Hann
skýrði þetta ekki mikið nánar, en
Aurasálin er sannfærð um að
pappírshagnaður geti ekki verið
mjög góður hagnaður. Pappír er
mjög forgengilegt efni og þolir
hvorki vætu né sól. Aurasálin
dregur því þá ályktun að þetta
muni allt hrynja. Líka hjá Bónus-
feðgum sem geta augljóslega
ekki hafa grætt á því að selja
vöruna ódýrar en hinir. Það bara
gengur ekki upp.

Hvað hina varðar sem seldu vör-
urnar dýrar en Bónus, þá er tími
til kominn að einhver atorkusam-
ur rannsóknarblaðamaður eða yf-
irvöld sjálf fletti ofan af því
hvort þessir menn hafi ekki kom-
ið fúlgum fjár undan og eigi þá
nú í svissneskum bönkum. Aura-
sálin verslaði stundum við Kaup-
félagið sem seldi vörur á hærra
verði en Bónus. Sambandið fór á
hausinn og Aurasálin er viss um
að þar hljóti peningar að hafa
horfið til útlanda með dularfull-
um hætti. Útilokað er annað en
að þeir hafi verið að græða, því
vöruverðið var hátt og menn
græða á því að kaupa ódýrt og
selja dýrt. Ekki satt?!

A U R A S Á L I N

Þórður Friðjónsson
Starf:Forstjóri Kauphallarinnar
Fæðingardagur:2. janúar 1952

Börn:Sigríður 1970, Steinunn 1972, 
Friðjón 1977, Haraldur Ingólfur 1979.

SUMARHESTAMAÐUR Þórði finnst of kalt til að vera á hestum á veturna þannig að hann segist vera svona sumarhesta-
maður.

Þórður á fjögur börn og svo skemmtilega vill til að þau vinna öll hjá
mismunandi fjármálafyrirtækjum... „Þetta er mjög vel dekkað hjá mér
og augljóslega fyllsta jafnræðis gætt.“ 

Tekur golfið fastari tökum
Þórður Friðjónsson hefur verið forstjóri Kauphallarinnar síðustu þrjú og hálft ár og má segja að ís-
lenskt viðskiptalíf hafi teygt sig langt yfir hafið á þeim tíma. Þórður hitti Dögg Hjaltalín í hádegis-
verði sem snæddur var á Vox. Þangað kemur Þórður stundum enda stutt að fara frá Kauphöllinni.
Boðið er upp á hlaðborð í hádeginu sem samanstendur af súpu og brauði, nokkrum léttum og fram-
andi aðalréttum og eftirréttum. Greinilega fellur þetta hlaðborð vel í kramið því nokkuð þétt setið
var í hádeginu á mánudegi. Þórður ræddi um það efsta á baugi í Kauphöllinni ásamt því sem helstu
áhugamál hans bar á góma.
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Er einhver í þínu fyrirtæki
sem heldur að skást sé best?

Creative Technology tapaði rúmum tveimur millj-
örðum króna á öðrum ársfjórðungi. Creative fram-
leiðir stafræna tónlistarspilara og hefur ekki tek-
ist að halda í við Apple sem hefur algera yfirburði
á markaðnum.

Ekkert lát virðist hins vegar vera á velgengni
Ipodsins frá Apple. Hagnaður fyrirtækisins nam á
öðrum ársfjórðungi rúmum tuttugu milljörðum
króna.

Creative Technology hefur tekið þann pól í hæð-
ina að leggja mesta áherslu á tæknilegu hliðina á
meðan Apple leggur megin áherslu á útlitið. Þá
hefur verðstríð geysað á markaðnum og hefur Cr-
eative orðið illa úti.

Meira að segja keppinautar Apple viðurkenna
að Ipodinn hafi algera yfirburði þegar kemur að
útliti, Apple vörumerkið sé í sérflokki: „Þetta snýst

allt um vörumerkið.
Hönnunin hjá Apple er í
algerum sérflokki, þeir
eru eins og Nokia á far-
símamarkaðnum hvað
það varðar“, sagði
starfsmaður Creative
sem ekki vildi láta
nafns síns getið. -jsk

Microsoft hefur gefið út viðvör-
un um þrjá galla í nýjustu útgáfu
Windows-stýriforritsins. Alvar-
legasta gallann er að finna í
Internet Explorer-vafranum og

gætu óprúttnir aðilar nýtt sér
hann til að yfirtaka tölvu við-
komandi notanda.

Microsoft hvatti notendur í
yfirlýsingu til að hala niður
endurbótum á Windows sem
eiga að koma í veg fyrir að hægt
sé að nýta sér öryggisgallana til
illra verka.

Microsoft hefur

undanfarin þrjú ár lagt ríka
áherslu á að auka öryggi
Windows-forritsins. Það virðist
þó ekki ganga sem skyldi því æ
fleiri vírusar og gallar herja á
stýrikerfið. Rúmlega níutíu pró-

sent tölvunotenda
notast við

Windows. -
jsk

Kattardýr finna ekki bragð af
sætum mat og kjósa því heldur
að nærast á kjöti og fiski, sam-
kvæmt niðurstöðum banda-
rískra vísindamanna. Ástæðuna
má rekja til stökkbreytingar
sem gerir það að verkum að
litningur sem finna á bragð af
sætum mat virkar ekki sem
skyldi.

Þetta er afar óvenjulegt með-

al spendýra og hafa vísinda-
menn lengi velt ástæðunni fyrir
sér. Teymi bandarískra vísinda-
manna telur sig nú hafa fundið
svar við gátunni: „Kattardýr,
hvort sem um er að ræða heim-
ilisketti, tígrísdýr eða hlébarða,
finna einfaldlega ekki bragð af
sætum mat og fúlsa því við hon-
um,“ sagði Leslie Stein sem
leiddi rannsóknina. -jsk

ZEN-SPILARI FRÁ CR-
EATIVE Creative spilararn-
ir þykja ekki síðri en Ipod-
inn frá Apple. Ipodinn hef-
ur hins vegar yfirburði er
kemur að hönnun og útliti.

Creative kennir Apple um tap
Keppinautar Apple viðurkenna að Ipodinn sé í algerum sér-
flokki. Svo virðist sem neytendur velji útlit framar gæðum.

Kattardýr á 
Atkins-kúrnum

Gallar í Windows

BILL GATES, STJÓRN-
ARFORMAÐUR
MICROSOFT Tilkynnt
hefur verið um þrjá galla
í nýjustu útgáfu Windows-
stýriforritsins. Gates og félag-
ar hafa lagt ríka áherslu á að
auka öryggi tölvunotenda.

Ferðamenn til tunglsins
Bandarískt fyrirtæki hyggst bjóða ferðamönnum upp á

tunglferðir. Plássið kostar 6,5 milljarða króna.
Brátt verður ferðamönnum gert kleift
að ferðast til tunglsins. Bandaríska
fyrirtækið Space Adventures hefur
lýst því yfir að árið 2008 muni tveir
ævintýraþyrstir geimferðamenn fara
á vegum fyrirtækisins til tunglsins.

Flogið verður með rússneskri
Soyuz-geimflaug og verður ekki lent á
tunglinu heldur mun tunglfarið svífa
um sporbaug þess. Space Adventures
hefur áður sent tvo ferðalanga út í
geim og mun sá þriðji, Bandaríkja-
maðurinn Greg Olsen, taka á loft í

október á þessu ári. Hver um sig
borgaði um 1,2 milljarða íslenskra
króna.

Það er því ljóst að geimferðir eru
ekki á færi meðalmannsins en áætlað
er að tunglferðamennirnir þurfi að
greiða um 6,5 milljarða króna fyrir
herlegheitin.

Ekki hefur verið flogið til tunglsins
síðan geimskutlan Apollo 17 lenti þar
árið 1972. Alls hafa 24 geimfarar kom-
ið til tunglsins og hefur helmingur
þeirra stigið þar niður fæti. - jsk

GEIMSKUTLAN DISCOVERY
Frá og með árinu 2008 geta
ferðamenn keypt sér tunglferðir.
Alls hafa 24 menn komið til
tunglsins og helmingur þeirra
stigið þar niður fæti.



Þróun íslensk verðbréfamarkað-
ar hefur verið afar hröð undan-
farin ár. Veltan í Kauphöll Íslands
hefur rúmlega fimmtánfaldast
síðan Verðbréfastofan hóf starf-
semi fyrir tæpum níu árum. Eng-
inn hefði getað séð fyrir þá miklu
byltingu sem hefur orðið hvort
sem litið er til skuldabréfamark-
aðarins, þar sem viðskipti með
húsbréf eru nánast horfin og
bankar og sparisjóðir teknir við
stórum hluta íbúðalána, að ekki
sé talað um hlutabréfamarkaðinn.
Fjármálageirinn var leystur úr
fjötrum, útrás fyrirtækja hefur
aldrei verið meiri, öll olíufélögin
hurfu af markaðinum og sjávar-
útvegsfyrirtækin hafa verulega
týnt tölunni.

Hlutabréfamarkaðurinn kem-
ur sífellt á óvart. Samruni fyrir-
tækja er algengur, fyrirtækjum
eins og til dæmis Burðarási er
skipt upp og þau hverfa af sjónar-
sviðinu. Hver stórtíðindin af öðr-
um hafa fengið mikið rými í fjöl-
miðlum landsins.

Hvers konar viðskiptum eru
nú gerð mun betri skil í fjölmiðl-
um en nokkru sinni fyrr. Fag-
mennska í fjölmiðlun er að
aukast, en eðli málsins sam-
kvæmt er öll sérhæfing erfið á
okkar litla markaði.

Það er tekið vel eftir Íslend-
ingum í fjárfestingum á Norður-
löndunum og á Bretlandi. Útrásin
hefur komið öllum fyrirtækjum
til góða, þeir sem ruddu
brautina gera
vinnuna auð-
veldari
fyrir

þá sem síðar vilja koma.
Oft er spurt: Eru ekki öll tæki-

færi til yfirtöku og samruna búin,
hvar getur þetta endað?

Markaðurinn hefur aldrei sagt
sitt síðasta orð, hér gilda lögmál
framboðs og eftirspurnar. Tæki-
færi eru fyrir hendi og verða það
um ókomin ár. Tæknibreytingar
einar og sér kalla á nýjar lausnir,
landmæri hverfa, heimurinn er
eitt markaðssvæði.

Frá áramótum 2004/2005 hefur
vísitalan í Kauphöllinni hækkað
um 32 prósent og finnst mörgum
nóg um, sérstaklega þegar litið er
til fjármálafyrirtækjanna sem
mörg hver hafa hækkað um 50
prósent og þar yfir. Hækkanirnar
eru til marks um mikla grósku í
íslensku viðskiptalífi og góða af-
komu flestra fyrirtækja. Þessar
hækkanir eru ekkert einsdæmi
þegar litið er til markaða í Evr-
ópu. Verðbréfastofan hefur um
árabil selt nokkra sjóði frá
Carnegie-fyrirtækinu. Flestir
Evrópusjóðirnir hafa hækkað um

tæp 30 prósent frá áramótum.
Frændur vorir Norðmenn hafa
verið að gera það gott, hluta-
bréfamarkaðurinn þar hefur
hækkað um 28 prósent, olíufyrir-
tæki þeirra hafa hækkað langt
umfram þá tölu. Íslenskir fjár-
festar ættu að líta meira til
norska markaðarins.

En hver verður þá framvindan
á íslenskum hlutabréfamarkaði?
Það er erfitt að spá um veðrið og
sama má segja um hlutabréfa-
markaðinn. Eitt er víst að veltan
verður áfram góð.

Af stærri málum verður fróð-
legt að fylgjast með hvort og þá
hvenær Straumur selur sinn
stóra hlut í Íslandsbanka, KB
banki er í mikilli útrás, kaupir
bankinn fjármála eða trygginga-
fyrirtæki í Noregi, KB banki
eignaðist stóran hlut í Símanum
fyrir um tveimur vikum. Eflaust
ætlar bankinn að selja stóran hlut
aftur til almennings í landinu og
horfir örugglega til hlutafélags-
ins Almennings ehf. sem Orri
Vigfússon og Agnes Bragadóttir
stofnuðu.

Reikna má með því að nýtt fé-
lag, Avion group, verði skráð
öðru hvoru megin við áramót.
Hljótt hefur verið um sjávarút-
veginn, fyrirtækjum í þeirri
grein fækkað verulega í Kaup-
höllinni en í þessari grein eru enn
möguleikar á töluverðum sam-
runa og útrás.

Það er áreiðanlegt að
áfram verður líf-

legt á verð-
b r é f a -
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Íslenskir fjárfestar hafa séð tækifæri sem liggja í
breytingum á flugrekstri í heiminum:

Flug og díll
Hafliði Helgason 

Fræg eru orð Richard Bransons eiganda Virgin-veldisins: „Fyrst er
að verða vellauðugur, þá er hægt að kaupa flugfélag.“ Ástæðan er
væntanlega sú að sögulega er rekstur flugfélaga afar sveiflukennd-
ur og miklir fjármunir geta tapast á skömmum tíma ef á móti blæs.
Þeir Íslendingar sem að undanförnu hafa fjárfest í flugfélögum
verða því ekki sakaðir um áhættufælni. 

Venjan er sú að þegar menn takast á við ögrandi verkefni, þá eru
alltaf nógir til að bera upp hrakspárnar. Leitun er að þeim frum-
kvöðlum sem ekki máttu þola mikla vantrú á áætlanir sínar í upp-
hafi. Það er gott að spyrja að leikslokum og spennandi verður að
fylgjast með þróun flugrekstrar á næstu mánuðum. 

Margir eru þeirrar skoðunar að FL
Group muni á næstu mánuðum stíga
frekari skref í átt til þess að kaupa ea-
syJet sem er eitt öflugasta lággjalda-
flugfélag í Evrópu. Stjórnarformaður
FL Group er framsækinn og ýmsir ótt-
ast að hann fari of hratt yfir. Flugfélag-
ið Icelandair skiptir vissulega miklu
máli fyrir þjóðarbúið. Ferðatíðni til og
frá landinu hefur ráðið úrslitum fyrir
alþjóðavæðingu íslensks viðskiptalífs.
Að sigla er nauðsyn, sögðu Rómverjar
á sinni tíð. Í nútímanum hefur flugið
sömu stöðu og siglingar áður. Íslend-
ingar eiga sín tímabil einangrunar frá
umheiminu. Þau tímabil voru hrörnun-
artímar í sögu þjóðarinnar. Eins og
samskipti við annað fólk þroska ein-
staklinga, þá þroskast þjóðir í sam-
skiptum við aðrar þjóðir. 

Leiða má líkum að því að viðskipta-
hættir og hugmyndir í viðskiptalífinu
hafi tekið framförum hér á landi vegna
vaxandi þekkingar á háttum annarra og
viðskiptum við þá. Fyrir utan hrein við-
skiptatækifæri sem af þeim hafa hlot-
ist.

Framsækin stefna og útrás FL
Group þarf ekki á nokkurn hátt að ógna
þeirri uppbyggingu sem orðin er í
leiðakerfi Flugleiða í Keflavík. Þvert á
móti gætu slíkar fjárfestingar opnað
enn fleiri tækifæri fyrir Íslendinga og
íslenska athafnamenn í framtíðinni.
Viðskipti eru skapandi. Þar ná þeir
lengst sem fá bestu hugmyndirnar og
hafa kraftinn og þekkinguna til að
vinna úr þeim. Leikvöllur viðskiptanna
hefur aldrei verið stærri en nú og á þeim velli fara saman hættur
og tækifæri.

Ef vel gengur gætu Íslendingar átt og rekið þrjú öflug flugfélög
með ólíkar áherslur í starfsemi sinni: FL Group, Avion Group og
Sterling/Iceland Express. Sú þróun sem nú er í uppbyggingu flug-
rekstar á sér helst samsvörun í starfi þeirra manna sem stofnuðu
Flugfélag Íslands og Loftleiðir. Þá skorti ekki úrtöluraddir og
hrakspár, þegar ungir og djarfhuga men rufu einangrun landsins
með því að hefja flug milli Íslands og annarra landa. Vonandi mun
uppskera þeirra sem nú taka flugið í viðskiptum verða góð og að Ís-
land verði áfram í miðju heimsins í tengingu milli heimsálfanna.
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Viðskiptafrelsi kostar
Financial Times | Robert Hunter Wade, hagfræðipró-
fessor við London School of Economics og greina-

höfundur Financial Times, segir það
ekki borðleggjandi að aukið við-
skiptafrelsi bæti hag þróunarríkja.
Mikil hreyfing hefur á síðustu miss-
erum skapast í kringum þetta bar-
áttumál og hafa bæði poppstjörnur
og pólitíkusar lagt því lið. Þá hefur
Alþjóðabankinn stutt það eindregið

að ríkari lönd losi um viðskiptahömlur gagnvart
þróunarlöndum. Wade segir þessa miklu samstöðu
byggja á því að tekjur þróunarlanda aukist til
muna verði viðskiptahindranir felldar niður. Þetta
telur Wade rangt og að samkvæmt útreikningum
Alþjóðabankans muni samanlagðar tekjur þróunar-
landa aðeins aukast um 0,6 prósent verði hindranir
felldar niður að fullu. Þessi 0,6 prósent segir hann
skiptast afar ójafnt milli landa og að flest þeirra
muni koma til með að tapa á ósköpunum.

Vill ekki heyra minnst á olíuverðið
Forbes | „Það er ekkert orsakasamhengi milli olíu-
verðs og gengis hlutabréfa,“ segir Kenneth L.
Fischer í Forbes. Fischer segir það verða æ algeng-

ara að fjölmiðl-
um takist að búa
til goðsagnir
sem ekki stand-
ist nánari skoð-

un. Ein þessara goðsagna sé sú að hækkun olíu-
verðs valdi sjálfkrafa lækkun hlutabréfa. Hann
segir hins vegar ekkert hæft í þessu, og að sam-
kvæmt tölfræðirannsóknum megi sýna fram á að
minna en eitt prósent breytinga sem verða á gengi
hlutabréfa megi skýra með breytingum á olíuverði.
Hann segir það sama gilda um verð á gulli, gengi
dalsins, gengi vísitalna, svartsýni eða bjartsýni
neytenda og fjárfesta: „Fjárfestar eiga ekki að fyll-
ast örvæntingu þegar breytingar verða á þessum
þáttum. Kaupið góð hlutabréf og varðveitið þau,
sama hvað fjölmiðlar segja.“

U M  V Í Ð A  V E R Ö L D

Viðskipti eru 
skapandi. Þar 
ná þeir lengst 

sem fá bestu 
hugmyndirnar

og hafa kraftinn 
og þekkinguna 

til að vinna 
úr þeim. 

Leikvöllur
viðskiptanna

hefur aldrei 
verið stærri 

en nú og á 
þeim velli 

fara saman 
hættur og 
tækifæri.

bjorgvin@markadurinn.is l dogg@markadurinn.is l eggert@markadurinn.is
haflidi@markadurinn.is l jsk@markaðurinn.is 

Jafet Ólafsson,
framkvæmdastjóri

Verðbréfastofunnar

O R Ð  Í  B E L G
Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Líflegur verðbréfamarkaður

Markaðurinn hefur aldrei sagt sitt síðasta orð, hér gilda lögmál framboðs og eftir-
spurnar. Tækifæri eru fyrir hendi og verða það um ókomin ár. Tæknibreytingar ein-
ar og sér kalla á nýjar lausnir, landmæri hverfa, heimurinn er eitt markaðssvæði.
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Í vikulegu fréttabréfi frá MP
fjárfestingarbanka er fjallað
um stöðu evrunnar gagnvart
bandaríkjadal. Þar segir að al-
mennt virðist gjaldeyrismiðlar-
ar erlendis frekar hallast að enn
frekari gengisstyrkingu evr-
unnar ef litið sé til næstu 12
mánaða. Efnahagstölur í Banda-
ríkjunum undanfarið hafi held-
ur ekki hjálpað til við að koma í
veg fyrir áframhaldandi styrk-
ingu evrunnar gagnvart banda-
ríkjadal og beri helst að nefna
aukinn viðskiptahalla. Í MP
Molum segir að því verði fróð-
legt að sjá á næstu misserum

hvort evran haldi áfram sínu
striki og reyni við ný met á ár-
inu.

Í Morgunkornum Íslands-
banka segir að spenna hafi
myndast á vinnumarkaði og at-
vinnuleysi fari minnkandi um
þessar mundir. „Lágt atvinnu-
leysisstig mun sennilega auka
þrýsting á laun og verðbólgu á
næstu misserum. Skráð atvinnu-
leysi reyndist tvö prósent af
vinnuafli í júlí samkvæmt tölum
sem Vinnumálastofnun birti síð-
astliðinn föstudag. Er það lækk-

un um 0,1 prósentustig frá fyrra
mánuði, en miðað við sama tíma
í fyrra er skráð atvinnuleysi nú
prósentustigi lægra. Árstíðar-
leiðrétt atvinnuleysi er um 2,1
prósent og stendur í stað á milli
mánaða en það hefur minnkað
um nálega þriðjung frá liðnu
hausti,“ segir Í Morgunkornum.

Framboð lausra starfa dróst
nokkuð saman í júlí frá fyrri
mánuði, úr 1683 störfum í 1506,
en það er þó nær tvöfalt meira
en á sama tíma í fyrra, þegar
laus störf voru 801 talsins . Um
20 prósent þessara starfa eru á
höfuðborgarsvæðinu, en tæp-

lega 40 prósent á Austurlandi.
Líkur eru þó á að stór hluti
lausra starfa fyrir austan verði
mannaður af erlendu vinnuafli
innan tíðar. Lausum störfum
fækkaði á milli mánaða um 170
á höfuðborgarsvæðinu og um
sjö á landsbyggðinni. Vinnu-
málastofnun telur að atvinnu-
leysið breytist lítið í ágúst og
verði aftur á bilinu 1,8 prósent
til 2,2 prósent af vinnuafli.

Í Hálffimmfréttum KB banka
er sagt frá 10 ára afmæli net-
bólunnar eða réttara sagt tíu ár
eru liðin frá hlutafjárútboði
Netscape. Það var talið marka
upphaf netbólunnar miklu sem
sprakk með látum árið 2000.
Fram að útboði Netscape höfðu

félög sem sóttust eftir skrán-
ingu á markað þurft að sýna
mikinn tekjuvöxt í þrjá fjórð-
unga og aukinn hagnað eða
hagnaðarmöguleika áður en
hlutafjárútboð fór fram. Þetta
breyttist hins vegar allt með út-
boði Netscape. Félagið hafði að
vísu tvöfaldað tekjur sínar síð-
ustu tvo fjórðunga fyrir útboðið
en engu að síður aldrei skilað
hagnaði. Skemmtilegt dæmi er
tekið í Hálffimmfréttum KB
banka um hversu mikill áhugi
var fyrir útboðinu. Þegar hringt
var í verðbréfafyrirtækið
Charles Schwab sagði símsvar-
inn: „Velkomin til Charles
Schwab. Ef þú hefur áhuga á
Netscape útboðinu, ýttu á einn“. 

Tíu ár frá netbólunni

Easy does it
Ég verð sannfærðari um það með
hverjum deginum að Hannes
Smárason hefur bara eitt loka-
takmark með eignarhlutnum í ea-
syJet. Það er að eignast félagið
að fullu. Hann má hins vegar
ekkert tala um það, en hann verð-
ur alltaf skrítinn á svipinn þegar
maður spyr hann út í þetta. – Ég
þekki hann smá í gegnum sam-
eiginlegan kunningja. Ég held að
Hannes veðji á ósætti milli systk-
inanna sem eiga easyJet og muni
ná yfirhöndinni innan tíðar.

Í það minnsta hélt ég áfram að
kaupa í easyJet í vikunni og
reyndar í FL Group líka. Ég hef
ennþá trú á því að markaðurinn
hér heima eigi eitthvað inni.
Bankarnir eru enn á fullu við að
koma peningum í vinnu og varla
til sá jólasveinn sem eitthvað
hefur grætt á uppsveiflunni að
hann sitji ekki á fundum með fyr-
irtækjasviðum bankanna með
einhverja fjárfestingaráætlun í
útlöndum. Danmörk er greini-
lega í uppáhaldi og ég heyri sí-
fellt fleiri bölva því að hafa ekki
sinnt skóladönskunni betur.
Heyrði meira að segja einn flytja

hjartnæma ræðu fulla af eftirsjá
um hvað hann hefði verið and-
styggilegur við dönskukennar-
ann sinn. – Hann var reyndar
dáldið fullur. Ef Danir fara ekki
að taka sig á í eigin viðskiptalífi,
þá munu Íslendingar kaupa Dan-
mörku innan tíu ára. Ég legg
reyndar til að lesendur klippi út
þennan pistil og hafi hann á ís-
skápnum hjá sér næstu tíu árin.

Ef ég væri ráðgjafi ömmu
minnar í fjárfestingum – sem ég
er ekki – þá myndi ég ráðleggja
henni að halda bréfunum í bönk-
unum eitthvað lengur. Ég sagði
um daginn við félaga minn að
Landsbankinn ætti auðveldlega
inni gengið 22 og að Íslandsbanki
ætti líka smá sveiflu upp. Eina
ástæðan fyrir því að ég geng ekki
um bæinn og segi það sama um
KB banka er að hann er orðinn
svo stór að íslenski markaðurinn
ræður varla við hann lengur. 

Maður hittir alltaf einn og
einn sem eru að spá þessu öllu
niður. Helst eru þetta einhverjir
háskólakennarar sem aldrei hafa
hagnast á nokkrum hlut. Ekki
einu sinni því að mennta sig. Ef
maður hefði alltaf hlustað á vel
menntaða úrtölumenn, þá ætti
maður ekki það sem maður á í
dag.

Spákaupmaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Þ J Ó Ð A R B Ú S K A P U R I N N
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Aðalheiður Héðinsdóttir, eigandi
Kaffitárs, segir besta ráð sem
hún hafi fengið vera að hafa
gaman af því sem maður er að
gera. Til þess að svo megi verða
sé góð regla að gera eitthvað
skemmtilegt á hverjum einasta
degi.

Ráðið fékk hún frá lærimeist-
ara sínum, Bandaríkjamanninum
Victor Allan Mondry. Aðalheiður
dvaldi um tíma í Madison í
Wisconsin-fylki þar sem Mondry
kenndi henni allt um listir og
leyndardóma hins fullkomna
kaffibolla: „Einhverju sinni þeg-
ar ég var alveg að gefast upp á
fyrirtækjarekstri sagði hann
mér: „Addí mín, sjáðu til þess að
þú gerir alltaf eitthvað skemmti-
legt á degi hverjum.““

Aðalheiður segist hafa reynt
að fylgja þessu síðan: „Maður
endist lengur í puðinu ef maður
leggur lykkju á leið sína til að
gera eitthvað skemmtilegt.“

Hún segir þó margar og mis-
munandi leiðir til að lyfta sér
upp: „Ég reyni oft að tala við já-
kvætt og skemmtilegt fólk.“ -
jsk

B E S T A  R Á Ð I Ð

Ingólfur Garðarsson, fram-
kvæmdastjóri 3-plus segir að
dvd-kids, en svo heitir leiktækið,
hafi fengið mjög góðar viðtökur
og til að mynda seldust um 800
þúsund tæki í Bandaríkjunum
fyrir jólin í fyrra. 3-plus gerir
einnig leiki til að nota í dvd-kids
og eru sífellt nýir leikir á teikni-
borðinu. 3-plus hefur gert 12 leiki
og hafa þeir verið gefnir út á 10
tungumálum.

3-plus hefur vakið mikla at-
hygli og hefur fyrirtækið hlotið
fjöldann allan af viðurkenning-
um. „Við erum frumkvöðlar á
þessu sviði og erum leiðandi í
þessari tækni í heiminum í dag.“ 

SAMEINAR LEIK OG LÆRDÓM
Ingólfur segir tæknina á bakvið
dvd-kids í raun einfalda. Tækið
sendir dvd-spilara skilaboð sem
aftur varpar leikjunum upp á
sjónvarpsskjá Tækið er síðan
notað sem stýritæki fyrir mis-
munandi leiki. En það er ekki nóg
að hanna sniðugt tæki, leikirnir
þurfa líka að vera skemmtilegir
og krefjandi. Ingólfur segir
starfsfólk 3-plus hafa lagt mikla
áherslu á að finna skemmtilegar
sögupersónur og svo séu leikirn-
ir samdir með það í huga að vera
þroskandi. „Dvd-kids sameinar
leik og lærdóm og barnið nýtur
þess.“

Hægt er að velja úr leikjum
sem byggja á þekktum söguper-
sónum, bæði úr skáldsögum og
kvikmyndum. Til dæmis eru leik-
ir sem byggja á heimsþekktum
teiknimyndapersónum svo sem
Bangsimon, Lion King og Dodda.
Ingólfur segir leikina reyna á
samspil hreyfinga, hugar og
gjörða. „Við reynum að gera leik-
ina þannig að ekki sé verið að
kenna það sama og leikirnir eru
miserfiðir.“

Ingólfur segir fyrirtækið ein-
beita sér að hópnum tveggja til
sex ára.“Við erum með leiki fyrir
aldurinn áður en Playstation tek-
ur í raun og veru við. Við höfum
einsett okkur það að búa til
skemmtilega leiki, en um leið
fræðandi og þroskandi. Ofbeldi á
ekki heima í þessum leikjum.“ 

GRÍÐARLEGT MAGN
Ingólfur segir dvd-kids hafa
fyrst verið markaðssett í Frakk-
landi haustið 2003 í samvinnu við
franska leikfangarisann Berchet,
síðasta haust hafi það síðan farið
á markað á Norðurlöndum og í
Bandaríkjunum. Markaðssvæði
fyrirtækisins skiptast eftir
tungumálum og hefur fyrirtækið
gert samninga við dreifingarfyr-
irtæki í hverju landi fyrir sig um
sölu á vörunum. Til dæmis samdi
3-plus við Fisher Price um dreif-
ingu í Bandaríkjunum og er dvd-
kids tækið og leikirnir þá fram-
leiddir undir þeirra vörumerki. 

Ingólfur segir dvd-kids strax
hafa fengið mikla athygli í
Frakklandi og í Bandaríkjunum
var það eitt söluhæsta leiktækið í
fyrra. „Í Bandaríkjunum voru
seld 800 þúsund tæki og meira af
leikjum strax á fyrstu mánuðun-
um þannig að magnið er gríðar-
legt.“

Efst á baugi hjá 3-plus um
þessar mundir eru þrír leikir frá
Disney sem koma á markað í ár.
Aðalpersónur leikjanna ættu
flestir að þekkja en það er
Bangsímon, Lion King og
prinsessurnar. Einnig var fyrir-
tækið að skrifa undir samning
um að gera leiki sem byggja á
vini litla fólksins, Bubba byggi. 

Dvd-kids verður
selt á fjölmörg-
um nýjum
mörkuðum
fyrir jólin,
svo sem
Þ ý s k a -
landi, Spáni
og Ítalíu og er
tækið þá til sölu í
nær öllum löndum vestur Evr-
ópu. Ingólfur segir fyrirtækið
einnig vera að skoða nýja mark-
aði, til dæmis í Asíu. „Þar eru
mjög áhugaverðir markaðir til
dæmis í Japan, S-Kóreu og Taív-
an en þar er fólk mjög hrifið af
tölvuleikjum. Við höfum verið að
kanna markaðinn fyrir austan og
stefnum að markaðssetningu á
næsta ári.

Vöruþróun skipar stóran sess
innan fyrirtækisins og kemur
fyrirtækið með tvær nýjar vörur
á markað nú í haust. Um er að
ræða dvd-spilara og skjá fyrir
krakka sem meðal annars virkar

með dvd-kids leiktækinu. Jafn-
framt er fyrirtækið með nokkur
önnur járn í eldinum og er stefnt
að því að hafa nýjar vörur tilbún-
ar fyrir stærstu leikfangasýn-
ingu heims sem haldin er í Nurn-
berg í Þýskalandi í febrúar ár
hvert.

ÓSAMSTÍGA MARKAÐIR
3-plus var stofnað árið 1999 af
Helga G. Sigurðssyni og Jóhann-
esi Þórðarsyni. Nokkur ár fóru

þó í undirbúnings-
vinnu því að

fyrsta dvd-
kids tækið
fór á mark-
að í Frakka-
landi haust-

ið 2003.
Ingólfur segir

þá Jóhannes og
Helga hafa eytt miklum tíma

fyrstu árin í að kynna vöruna,
bæði hjá leikfangaframleiðend-
um og á sýningum. Ekki hafi þó
liðið á löngu áður en dvd-kids fór
að vekja athygli. „Fisher Price sá
hvað tækið var áhugavert og hóf
sölu á tækjunum á haustmánuð-
um 2004 í Bandaríkjunum.“

Tækið og allar umbúðir eru
framleiddar í Kína en dvd-disk-
arnir eru framleiddir í Dan-
mörku. Dreifingarnet 3-plus er
orðið mjög öflugt og hefur fyrir-
tækið samið við stóra dreifingar-
aðila í hverju landi til að sjá um
dreifingu og markaðssetningu á

tækinu og leikjunum. 
Ingólfur segir 14 manns starfa

hjá fyrirtækinu á Íslandi, í Dan-
mörku og í Frakklandi. Starfs-
fólk fyrirtækisins hefur mikla
reynslu af gerð gagnvirkra
leikja, bæði héðan og erlendis og
á starfsfólkið stóran þátt í vel-
gengni fyrirtækisins að sögn Ing-
ólfs.

Eins og sjá má er mikið um að
vera hjá 3-plus og nóg framund-
an. Bæði í þróun á leikjum sem
og tækjum. Stefnt er að því að
selja eina til 1,5 milljón dvd-kids
tæki í Bandaríkjunum í sam-
vinnu við Fisher Price og álíka
mikið magn af leikjum á þessu
ári. Ingólfur segir söluna í Evr-
ópu vera aðeins á eftir en það
eigi sér eðlilegar skýringar. Með-
al annars má nefna að notkun
dvd-spilara er mislangt á veg
komin og leikjamenning er mis-
munandi milli landa. , „Í sjálfu
sér er ekkert slæmt að markað-
irnir séu ekki samstíga og felur
sérstaða hvers markaðar í sér
ákveðin tækifæri fyrir 3-plus.
Við teljum okkur eiga mikið inni
í Evrópu og væntum mikillar
söluaukningar á næstu misser-
um.“

Dvd-kids var selt hér á landi
fyrir síðustu jól og segir Ingólfur
viðbrögðin hafa verið góð. „Ís-
lenski markaðurinn er reyndar
lítill en við erum íslenskt fyrir-
tæki og viljum selja vöruna hér á
landi.“

3-plus
Stofnað:1999

Fjöldi starfsmanna:14
Stofendur:Helgi G. Sigurðsson og

Jóhannes Þórðarson
Eigendur:Stofnendur, starfsfólk 

og nokkrir fjárfestar

Sameinar leik og lærdóm
Börn frá þriggja ára aldri hafa tækifæri á að eignast sína eigin leikjavél með tækni
sem 3-plus hefur þróað. Tæknin breytir venjulegum dvd-spilara í leikjavél. Með aðstoð
dvd spilara geta börnin þannig spilað gagnvirka og þroskandi leiki á sérstakt tæki en
leikurinn sjálfur birtist á sjónvarpsskjá. Dögg Hjaltalín kynntist fyrirtækinu betur.

HAFA EINSETT SÉR AÐ BÚA TIL SKEMMTILEGA LEIKI Ingólfur Garðarsson, fram-
kvæmdastjóri 3-plus.

AÐALHEIÐUR HÉÐINSDÓTTIR EIGANDI KAFFITÁRS Besta ráð sem Aðalheiður hefur
fengið er að gera eitthvað skemmtilegt á hverjum degi: „Ég reyni oft að tala við jákvætt og
skemmtilegt fólk.“

Gera eitthvað
skemmtilegt á
degi hverjum
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SKJALASKÁPAR

ÓLAFUR GÍSLASON & CO HF
Sundaborg 3 • sími 568 4800
www.olafurgislason.is

SKJALAPOKAR OG MILLIMÖPPUR
-og allt á sínum stað!

ÞORSTEINN ÖRN GUÐMUNDSSON hefur
verið ráðinn framkvæmdastjóri stefnu-

mótunar og viðskipta-
þróunar hjá FL Group.
Meðal viðfangsefna
sviðsins eru stefnu-
mótun samstæðunn-
ar, nýsköpun og við-
skiptaþróun innan

sem utan fyrirtækisins. Þorsteinn Örn
hefur starfað hjá FL Group í tæpt ár sem
forstöðumaður viðskiptaþróunar, en var
áður ráðgjafi hjá alþjóðlega ráðgjafafyr-
irtækinu McKinsey & Co. í Skandinavíu
og Singapore á árunum 1999 - 2004 og
starfaði sem slíkur í þágu fjölmargra al-
þjóðlegra fyrirtækja. Þorsteinn Örn lauk
mastersprófi (M.Sc.) í byggingaverk-
fræði frá Tækniháskólanum í Kaup-
mannahöfn (DTU) árið 1999. 

MARK KEATLEY hefur verið ráðinn fram-
kvæmdastjóri fjármálasviðs Actavis

Group og mun taka
sæti í framkvæmda-
stjórn fyrirtækisins.
Mark var áður fram-
kvæmdastjóri fjár-
málasviðs hjá Farmar
SA, í London, leiðandi

framleiðanda á lyfjum til þriðja aðila í
Evrópu, þar sem hann hefur starfað frá
árinu 2002. Áður en hann hóf störf hjá
Farmar var hann framkvæmdastjóri fjár-
málasviðs Ardana Bioscience Limited í
Edinborg frá 2001-2002 og Ashanti Gold-
fields Company Limited í Accra, Ghana
frá 1994-2000. Mark hefur MBA gráðu
frá Stanford Business School, í Banda-
ríkjunum, og útskrifaðist með M.Phil.
gráðu í alþjóðasamskiptum og MA
gráðu í sögu frá Cambridge University, í
Bretlandi. Hann er löggiltur endurskoð-
andi í Bretlandi, þar sem hann er með-
limur í félagi endurskoðenda þar í landi. 

HANS BRAGI BERNHARÐSSON hefur ver-
ið ráðinn framkvæmdastjóri Enex-Kína.

Meginverkefni Enex-
Kína eru á sviði jarð-
hitavinnslu, en félag-
ið er í samstarfi við
þarlenda um þróun
og uppbyggingu hita-
veitna. Sem stendur

er m.a. unnið að undirbúningi hitaveitu í
borginni Xianyang í Shaanxi héraði.
Ennfremur vinnur Enex-Kína að útvegun
og sölu búnaðar frá Kína til Evrópu.
Hans Bragi mun hafa aðsetur og megin-
starfsstöð í Beijing. Hans Bragi lagði
stund á nám í sagnfræði við Háskóla Ís-
lands og kínversku við Beijing Langu-
age Institue í Beijing og lauk þaðan BA
prófi í kínversku árið 2000. Hann hefur
síðan m.a. starfað hjá sendiráði Íslands
í Beijing og hjá Icelandic China (dóttur-
félagi SH) í Qingdao.
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AUGLÝSTU EFTIR STARFSFÓLKI 
Á RÉTTUM STAÐ

Lestur sunnudaga* 

37% 

60%
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Þú nærð til rúmlega helmingi fleiri Íslendinga 

á aldrinum 20–40 ára með því að auglýsa í atvinnublaði 

Fréttablaðsins frekar en atvinnublaði Morgunblaðsins. 

Á sunnudögum fylgja bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð inni í aðalblöðunum sem fjalla 

um atvinnumál. Rúmlega  60% 20–40 ára Íslendinga fletta ekki sunnudagsblaði Morgunblaðsins. 

Láttu ekki fyrirtæki þitt verða af góðum starfsmanni með því að auglýsa á röngum stað.

*20–40 ára Íslendingar. Gallup júní 2005. 

Til sölu er lítil efnalaug, húsnæði fylgir í
kaupunum, hægt að hefja rekstur með aðstoð

eiganda strax eftir samning. 
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Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur

Í Ó

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur

ingvaldur@husid.is 

FJARÐARSÓL
Stofa í góðum rekstri til margra ára. Verð
einungis 5,9 milljónir, skipti skoðuð sem

hluti af greiðslu.

LEITA AÐ HEILDSÖLU FYRIR
TRAUSTAN AÐILA

verð allt að 100 milljónir.
Leita að traustu fyrirtæki sem hefur
verið vel rekið, kaupandinn hefur

góða fjárhagsstöðu. 

BÓNSTÖÐ

Stöðin hefur verið starfrækt síðan
1991, góð leiga, góð staðsetning og

mikið af föstum kúnnum. 

KVENNFATAVERSLUN 

með fatnað í 42+ stærðum. 
Þriggja ára gamalt fyrirtæki sem hefur

náð að skapa sér gott orðspor, góð
staðsetning. 

ÍS – GRILL – VIDEO – 100
MILLJÓNA VELTA 

Þess virði að yfirgefa höfuðborgina.
Veitingar og videosjoppa á góðum

stað á suðurlandi, vel tækjum búin og
megnið af sölunni í grill og ís.

KAFFIHÚS Í MIÐBÆ
REYKJAVÍKUR

Frábær staðsetnig, fallegar
innréttingar, 75 sæti, nýlegur staður

með mikla mögul.
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Hollenski bjórrisinn Heineken
hyggst kaupa rússneska brugg-
fyrirtækið Ivan Taranov. Kom
þetta fram í rússneska viðskipta-
blaðinu Kommersant. Kaupverð
er rúmir 36 milljarðar króna.

Taranov er sjöundi stærsti
bjórframleiðandi Rússlands, með
um 4,5 prósent markaðshlut-
deild. Þekktustu vörumerki fyr-
irtækisins eru Konigsberg og
Doctor Diesel auk þess sem það
framleiðir bjórtegundir á borð
við Bavaria og Coors fyrir Rúss-

landsmarkað.
Taranov er að sextíu prósenta

hlut í eigu eignarhaldsfélagsins
Allied Partners, þá á bandaríska
félagið Texas Group 38 prósent
hlut. Hagnaður fyrirtækisins
nam á síðasta ári tæpum tveimur
milljörðum króna.

Rússland er fimmti stærsti
bjórmarkaður veraldar og sá
sem er í örustum vexti. Alþjóð-
legir bjórrisar hafa keppst við að
kaupa þarlend fyrirtæki en
skemmst er að minnast þess þeg-

ar Heineken
keypti Bravo-
b r u g g v e r k -
smiðjur Björg-
ólfsfeðga í Pét-
ursborg. -jsk

ÍSKALDUR 
HEINEKEN

Heineken hefur
nú keypt enn eitt

brugghúsið í
Rússlandi.

Heineken bruggar í Rússlandi
Rússneskur bjórmarkaður er í örum vexti. Erlendir bruggrisar 
keppast við að kaupa þarlend fyrirtæki.
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Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er gert ráð
fyrir eitt prósent lækkun tekjuskatts um næstu ára-
mót og síðan um eitt prósent til viðbótar áramótin
2007. Samkvæmt frétt Fréttablaðsins, sem birtist á
dögunum, eru uppi hugmyndir um að lækka tekju-
skattinn um tvö prósent í einu stökki
strax um næstu áramót.

Neðra skattþrep virðisaukaskatts
stendur síðan til að lækka úr fjórtán
prósentum niður í sjö til tólf prósent.
Neðra þrepið leggst aðallega á matvæli
og aðrar nauðsynjavörur.

Það eru þó ekki einungis lækkanir fyrirhugaðar
því einnig hefur komið til tals innan stjórnarinnar
að hækka fjármagnstekjuskatt úr tíu prósentum í
tólf til fjórtán prósent. Það er því ljóst að í burðar-
liðnum eru töluverðar breytingar á skattakerfinu.

Ekki eru þó allir sammála um ágæti fyrirhug-
aðra skattalækkana. Í skýrslu OECD um efnahags-
horfur á Íslandi kemur til að mynda fram að ekki sé
hyggilegt að lækka skatta á meðan stóriðjufram-
kvæmdir standi sem hæst. Varar stofnunin við því

að halda þurfi vel á hag-
stjórn í landinu eigi hag-
kerfið ekki að ofhitna og
verðbólga að fara úr
böndunum.

Gylfi Arnbjörnsson,
framkvæmdastjóri ASÍ,
lýsti einnig áhyggjum sín-
um í Fréttablaðinu. Lækk-
anirnar komi á röngum
tíma og geti leitt til auk-
innar verðbólgu. Þá segir
hann skattalækkanir hag-
stæðari fyrir þá sem hæst
hafa launin en þá tekju-
lægri.

ÞARF AÐ JAFNA ÚT
HÆKKANIRNAR

Sérfræðingar eru sammála um að þótt skattalækk-
anir séu almennt af hinu góða megi setja spurninga-
merki við tímasetninguna. Varhugavert sé að lækka
skatta á þenslutímum nema ríkisútgjöld verði skor-
in niður sem því nemur.

Tryggvi Þór Herbertsson, forstöðumaður Hag-
fræðistofnunar Háskóla Íslands, segir skattalækk-
anir smyrja hjól efnahagslífsins. Hann telur þó
tímasetningu fyrirhugaðra skattalækkana vanhugs-
aða: „Ef ætlunin er að lækka skatta er nauðsynlegt
að skera niður ríkisútgjöld að minnsta kosti sem
skattalækkununum nemur. Að öðrum kosti er hætt

við ofþenslu í hagkerfinu.“
Tryggvi segir að með skattalækkunum sé verið

að spýta auknum peningum inn á heimili í landinu
og ýta undir neyslu: „Það verður að skera niður á
móti. Með því að draga úr peningamagni í umferð á

öðrum stöðum má “nútralísera”
skattalækkanirnar.“

ÞUNGAR BYRÐAR SEÐLABANKANS
Ingólfur Bender, forstöðumaður grein-
ingardeildar Íslandsbanka, er sam-
mála Tryggva í meginatriðum og segir

afstöðu greiningardeildarinnar mótast af stöðu
efnahagslífsins, hvort ráðist verði í einhverjar að-
haldsaðgerðir til þess að rýma fyrir lækkunum: „Í
ár er ekki nægjanlegt aðhald í ríkisfjármálum og
það stefnir ekki í að svo verði á næsta ári.“

Hann segir hætt við að of mikil spenna skapist í
hagkerfinu: „Við núverandi aðstæður tel ég að
heppilegt væri að draga úr fjárfestingum og þá
helst vinnuaflsfrekum framkvæmdum. Það verður
að skapa rými fyrir allar þær stóriðjuframkvæmd-
ir sem á döfinni eru og draga úr þeirri spennu sem
nú ríkir á byggingamarkaði.“

Ingólfur segist þó aldrei setja sig upp á móti
skattalækkunum, hins vegar megi setja spurningu
við tímasetninguna: „Ef ætlunin er að lækka skatta
við núverandi þensluástand, þegar hætta er á að
ójafnvægið verði mikið í þjóðarbúskapnum, þá
verða menn að huga að því að skera niður á móti.
Heppilegast er að lækka
skatta á samdráttartím-
um. Sá tími mun alveg ör-
ugglega koma.“

Ingólfur segir það gefa
augaleið að skattalækkan-
irnar muni koma til með
að ýta enn frekar undir
verðbólgu í landinu:
„Verðbólgan er of mikil
og mun koma til með að
verða það áfram. Verð-
bólgustjórn er sameigin-
legt verkefni Seðlabank-
ans og stjórnvalda. Við
teljum að þar hvíli of
miklar byrðar á herðum
Seðlabankans.“

Ingólfur telur stjórn-
völd ekki standa sig sem skyldi þegar kemur að að-
haldi í fjármálum : „Seðlabankinn hefur þurft að
hækka stýrivexti ítrekað. Þeir standa nú í níu og
hálfu prósenti og stefnir í enn frekari hækkanir.“

M Á L I Ð  E R

Skattalækkanir
á þenslutímum

Margir hafa orðið til þess að
gagnrýna fyrirhugaðar skatta-
lækkanir ríkisstjórnarinnar og
bent á að varhugavert sé að
lækka skatta á þenslutímum.
Markaðurinn sendi Geir H.
Haarde fjármálaráðherra tölvu-
póst og forvitnaðist um breyting-
arnar.

Hvaða breytingum má búast við
á virðisaukaskattskerfinu?

Í stjórnarsátt-
mála ríkisstjórn-
arinnar segir
meðal annars um
skattamálin: „Að
nýta aukið svig-
rúm ríkissjóðs til
að tryggja auk-
inn kaupmátt
þjóðarinnar með
markvissum að-
gerðum í skatta-
málum. Á kjör-
tímabilinu verð-
ur meðal annars
tekjuskattspró-
senta á einstak-
linga lækkuð um
allt að fjögur
prósent, eignar-
skattur felldur
niður, erfðafjár-
skattur sam-
ræmdur og
lækkaður og
virðisaukaskatt-
kerfið tekið til
endurskoðunar
með það í huga
að bæta kjör almennings.“ Eftir
þessari stefnu er unnið.

Í skýrslu OECD um efnahags-
horfur á Íslandi kemur fram að
ekki sé hyggilegt að lækka
skatta á meðan stóriðjufram-
kvæmdir standa sem hæst. Er
ekki hugsanlegt að skattalækk-
unum fylgi þensluáhrif og að
verðbólga fari jafnvel úr bönd-
unum?

Meginþungi þeirra skattalækk-
ana sem ákveðnar hafa verið
mun koma fram á árinu 2007,
en þá verða yfirstandandi stór-
iðjuframkvæmdir að mestu að
baki og sú efnahagslega spenna
sem þeim hefur fylgt. Tíma-

setning lækkunar tekjuskatts á
árabilinu 2005 til 2007 tekur
mið af þessu og sama er að
segja um framkvæmdir á veg-
um ríkisins, sem fylgja þeirri
langtímaáætlun um ríkisfjár-
mál sem ríkisstjórnin hefur
lagt fram.

Kemur til greina að afnema
vörugjöld?

Varðandi vörugjöld, þá er ljóst
að ekki er svig-
rúm til þess að af-
nema þau um leið
og áðurnefndum
skattalækkunum
er hrint í fram-
kvæmd. Fjármála-
ráðuneytið hefur
hins vegar til at-
hugunar hvort
unnt sé að gera
þar einhverjar
breytingar og
koma til móts við
gagnrýni á upp-
byggingu vöru-
gjaldakerfisins.

Njóta allir góðs af
skattalækkunum?
Allir munu njóta
góðs af fyrirhug-
uðum skattalækk-
unum en það er
aldrei hægt að búa
svo um hnútana
að allir hagnist
jafnt, enda greiðir
fólk misháa skatta

fyrir. Þegar er búið að lögfesta
breytingar á tekjuskatti og
erfðafjárskatti sem og afnám
eignarskatts frá og með næsta
ári. Stjórnarflokkarnir eru enn
með í vinnslu sín í milli hvernig
best er að hrinda ákvæðinu um
virðisaukaskatt í framkvæmd á
kjörtímabilinu. Í stefnuskrá
Sjálfstæðisflokksins fyrir síð-
ustu kosningar var markið sett
á helmingslækkun lægra þreps
virðisaukaskattsins, það er úr
fjórtán prósentum í sjö prósent.
Fjármálaráðherra telur engin
framkvæmdaleg rök eða skatt-
tæknileg atriði standa gegn
slíkri breytingu. 

Hagnast aldrei 
allir jafnt

T Ö L V U P Ó S T U R I N N

Til Geirs H.
Haarde

fjármálaráðherra

Varað við skattalækkunum
Ríkisstjórnin fyrirhugar skattalækkanir um næstu áramót. Ekki eru allir á
eitt sáttir um þær áætlanir. Sérfræðingar segja varhugavert að lækka skatta
á þenslutímum og að nauðsynlegt sé að ríkið ráðist á aðhaldsgerðir til þess
að skapa rými fyrir lækkanir. Jón Skaftason kynnti sér málið.

FRÁ KÁRAHNJÚKUM Margir hafa varað við því að ráðist verði í skattalækkanir á meðan stóriðjuframkvæmdir standa sem hæst. Sérfræðing-
ar telja hættu á að hagkerfið ofhitni og verðbólga fari úr böndunum verði ekki rýmt fyrir skattalækkunum með niðurskurði á öðrum sviðum.

„Ef ætlunin er að lækka skatta við núverandi þensluástand, þegar hætta er á
að ójafnvægið verði mikið í þjóðarbúskapnum, þá verða menn að huga að því
að skera niður á móti. Heppilegast er að lækka skatta á samdráttartímum. Sá
tími mun alveg örugglega koma.“

TRYGGVI ÞÓR HERBERTS-
SON Forstöðumaður Hagfræði-
stofnunar Háskóla Íslands.

INGÓLFUR BENDER For-
stöðumaður greiningardeildar
Íslandsbanka.



Á SIRKUS Í VETUR VERÐA NÍU INNLENDIR ÞÆTTIR - FLEIRI EN Á NOKKURRI ANNARRI STÖÐ! 

ÞEIR ERU: KVÖLDÞÁTTURINN, VEGGFÓÐUR, IDOL EXTRA, SIRKUS RVK, SJÁÐU, ÍSLENSKI LISTINN, 

SÚPERSPORT OG GAME TV. NÍUNDI ÞÁTTURINN ER ALGJÖRT LEYNDÓ, MYNDAÐUR AÐ MESTU 

ERLENDIS OG VERÐUR KYNNTUR SEINNA Í ÞESSUM MÁNUÐI. FYLGSTU MEÐ.

NÍU ÍSLENSKIR SJÓNVARPSÞÆTTIR!



Hvað um kindina?
Það er ekki auð-
velt að finna nú-
verandi skrifstof-
ur breska bankans
Singer & Fried-
lander, sem KB
banki tók yfir í
sumar. Inngangurinn stendur
við þrönga hliðargötu í London
og sjálft húsið er ekki sjáanlegt í
fyrstu. Hins vegar er hliðið að
húsinu tignarlegt og nokkuð sér-
stakt fyrir inngang að fjármála-
fyrirtæki. Ástæðan er sú að for-
láta sauðkind stendur hnarreist
efst á hliðinu og starir eins og
hún eigi heiminn. Íslendingum í
London er farið að þykja nokkuð
vænt um þessa kind enda sú
skepna sem var mönnum hvað
kærust á Íslandi hér á árum
áður. Það sé því viðeigandi að
breski bankinn, sem féll sveita-
mönnunum frá Íslandi í skaut,
fagni viðskiptavinum sínum á
þennan hátt. Því spyrja þeir í ör-
væntingu sinni nú þegar starf-
semi bankans verður flutt: Hvað
verður um kindina? Það er
spurning hvort hún fái ekki að
flytjast með bankanum og verði
plantað fyrir ofan nýjar höfuð-
stöðvar KB banka í London. Það
er við hæfi að blessuð sauðkind-
in fylgi með í íslensku útrásinni.
Tignarlegra verður það ekki.

Ráðgjafi Pútíns
Andrei Illarionov, aðalefnahags-
ráðgjafi Pútíns Rússlandsfor-
seta, verður staddur hér á landi í
byrjun næstu viku til að sækja
fund Mont Pelerin-samtakanna.
Samtökin voru á eftirstríðsárun-
um mikilvægur vettvangur
helstu fræðimanna Evrópu og
Bandaríkjanna sem vildu í sam-
einingu takmarka vöxt ríkis-
valdsins, stuðla að frjálsu hag-
kerfi og tryggja athafnafrelsi
einstaklingsins. Margir þekkt-
ustu hagfræðingar tuttugustu
aldarinnar voru þar í forsvari
eins og Friedrich von Hayek og
Milton Friedman. Hannes H.
Gissurarson hefur skipulagt
fundinn hér á landi. Meðal gesta
verða Vaclav Klaus forseti
Tékklands, hinn kunni hagfræð-
ingur Harold Demsetz og Mart
Laar fyrrum forsætisráðherra
Eistlands svo fáeinir séu nefnd-
ir. Björn Lomborg, sem margir
vinstri menn leggja fæð á fyrir
sýn sína í umhverfismálum,
mun líka mæta á svæðið.

Sjöundi himinn
Blaðið þóttist hafa sjöunda him-
in höndum tekið þegar þeir ráku
augun í það í birtingu Baugsá-
kærunnar í Fréttablaðinu að
engin ákæra var undir VII. lið
ákærunnar. Dró Blaðið þegar þá
ályktun að þarna hefðu þeir nú
aldeilis gripið menn í bólinu og
þyrfti ekki fleiri vitna við í því
hvernig sakborningar ritstýrðu
birtingu ákærunnar. Staðreynd-
in var hins vegar sú að þennan
lið vantaði í ákæruskjalið sem
birt var sakborningum. Blaðs-
menn verða því að leita skýring-
anna hjá efnahagsbrotadeild
Ríkislögreglustjóra í stað þess
að halda áfram að sækja sér
vatn yfir lækinn.

1,3% 70 900Verðmæti fiskaflans hefur dregist
saman um 1,3 prósent á árinu.

þúsund bandarískir landgönguliðar tóku þátt í
orrustu sem mynd Clint Eastwood byggir á en til
varnar voru tuttugu og sjö þúsund japanskir her-
menn.

milljónir sem Burðarás gæti hagnast á yfir-
tökutilboði í norskt olíuleitarfyrirtæki.

410 4000  |  www.landsbanki.is

B2B | Banki til bókhalds

Betri þjónusta og upplýsingagjöf til viðskiptavina og lánardrottna

Fyrirtækjabanki

SÍMANÚMER MARKAÐARINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@markadurinn.is  DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@markadurinn.is Veffang: visir.is

B A N K A H Ó L F I Ð
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Nýr Renault Master Millilangur Háþekju.
2,5L Dísel, 115 hö., Rafm. rúður, sam-
læsing, Skilrúm, 270˚ opnun á aftur-
hurðum, Sýningarbíll á staðnum. Lista-
verð 2.602 þús. án vsk. Okkar verð
1.999 þ. án vsk.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Daewoo Lanos SX 1.6 nýskr. 03.99, ek.
75 þ. km, vínrauður, sumar og vetrar-
dekk, álfelgur, smurbók ofl. Verð
390.000. Bílasölusvæðið við Klettháls
er algjör nýjung á Íslandi sem alltaf hef-
ur vantað skoðaðu mörg hundruð
bíla.... sjáumst.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Nissan Almera 1500 árgerð 2001. Ekinn
aðeins 52 þúsund. km. Nýskráður
2001. Fimm gíra, beinskiptur með
geislaspilara og samlæsingum. Verð kr.
870.000. Tilboð 740.000 kr.

Toyota Landcruiser 90 VX árgerð 2002.
Ekinn 92 þúsund km. Nýskráður
6/2002. Bensín knúinn. Skráður 5
manna. Sjálfskiptur með leðri og raf-
magni í öllu. Verð kr. 3050.000. Skipti á
Dýrari/Ódýrari

Nissan Almera árgerð 1997. Ekinn 137
þúsund km. Nýskráður 1997. Álfelgur,
rafmagn í rúðum, samlæsingar og
spoiler. Verð kr. 480.000.

Vantar fyrir ákveðinn kaupanda Pajero
GLS diesel árg. 2000-2002

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík

Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Leitaðu að draumabílnum með Bílaleit
þjónustu Islandus.com. Nýjir og nýlegir
fólksbílar, jeppar og pallbílar. Gerðu
reyfarakaup á BílaUppboði eða kjara-
kaup í stærstu BílaBúð landsins. Allt að
5 ára ábyrgð og 100% bílalán. Þú finn-
ur bestu og öruggustu bílakaupin á
www.islandus.com

Ford Escape 03/05 V6. Ek. 9 þ. km. Leð-
ur og lúga. 6xCD, dökkar rúður, ssk. og
m.fl. Verð 2,85m. stgr. S. 821 2066.

Toyota Avensis árg. ‘00, ekinn 81 þús.
ssk. Áhv. 500 þ. V. 1.065 þ. S. 899 6692.

Til sölu Volvo 460 ‘94, 2.0L, ek. 145
þús. Ssk., sk. ‘06. Eyðir aðeins 9L á
hundraði. V. 230 þús. S. 868 8565.

1998 Chevy Suburban LT. 5.7L V8 1500,
seats 8, good condition, leather, 4X4
wheel drive. Inspection good till Jul ‘06.
1.900.000kr call Vince 861 8969.

Ofurtilboð. Renault Laguna 2.0 RT Sjálf-
skiptur ekinn 120 þús. Fallegur bíll í
toppstandi ásett verð 550 þús. Fæst á
350 þús. Uppl. í s. 820 4469.

Bílaleit okkar ber árangur! Leitaðu að
draumabílnum með Bílaleit þjónustu Is-
landus.com. Nýjir og nýlegir fólksbílar,
jeppar og pallbílar. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu Bíla-
Búð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð og
100% bílalán. Þú finnur bestu og örugg-
ustu bílakaupin á www.islandus.com

Toyota Avensis 2.0 VVT-i. 2002 árgerð,
5 dyra, 5 gíra, sóllúga, spoiler, kastarar,
rafm. í öllu, CD, ABS, spól og skriðvörn.
Ek. 78 þ. km. Samlitur, filmur, CD / útv.
í stýri, hiti í fram. og afturrúðu, fjarlæs-
ingar ofl. V. 1.690 þ. kr. Bílalán 1.100 þ.
Afb. 25 þ.kr. Ath. skipti. Mjög rúmgóður
og glæsilegur bíll ! Uppl. í síma 663
2430 & 565 2430.

Ford Focus ‘01 High series, ekinn 80
þús. Nissan Primera 2,0 SLX, verð 50
þús. S. 848 5569.

Glæsilegur Mercedes Benz C230K ár-
gerð 2005 með kompressor/túrbínu
sem gefur mikinn kraft úr ótrúlega spar-
neytinni vél. Einn með öllu, leðurinn-
rétting, rafmagn í öllu, öflug hljómtæki
með CD magazíni og margt fleira. Bíll-
inn er kominn til landsins og til af-
greiðslu strax. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu
BílaBúð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð
og 100% bílalán. Þú finnur bestu bíla-
kaupin á www.islandus.com Bíllinn er á
staðnum - Hringdu í 552 2000 til að
skoða hann!

Honda Accord 2,0lsi ‘96 ek. 123 þ.
Nýsk. Ásett verð 620 þús. Fæst á 490 þ.
Sími 694 8224.

Fallegur, góður Pony árg. ‘94, sparneyt-
inn, ek. 111 þús. Fæst á 120 þús. stgr. S.
896 6744.

Til sölu Volvo 240 1987 bíll í þokkalegu
standi. Upplýsingar í s. 693 5750.

Opel Astra árg. ‘96, ek. 141 þ. Skoðað-
ur ‘06. Þarfnast smá lagf. Verð 200 þ. S.
861 8032.

Mitsubishi Galant árg. ‘91, í toppstandi.
Mikið yfirfarinn. Sk. ‘06. Verð 170 þús.
stgr. Skipti mögul. á ódýrari. Uppl. í s.
662 8915.

Subaru 1800 Station með dr. kúlu, árg.
‘91, sk. ‘06. Ek. 176 þús. Heilsársdekk.
Tilboð óskast. S. 567 3562 & 696 4325.

Vá! rugl gott verð!
Opel Corsa 1.4 árg. ‘97, 3ja dyra, cd. Sk.
‘06. Tilboð 160 þúsund. Uppl. í s. 691
9374.

Nissan Micra 1300 ‘97, ek. 127 þús. til
sölu. Frábær skólabíll. Verð 180 þús.
Vetrardekk fylgja. Uppl. í s. 898 1015.

Skólabílinn til sölu á 120 þús. Toyota
Camry ekinn 150 þús. Sk. ‘06. S. 861
7158.

Til sölu Toyota Corolla GLI 1600 árg.
‘93, 5 dyra, beinskiptur, ek. 232 þús.
Verð aðeins 180 þús. stgr. Uppl. í s. 822
8500.

Til sölu Toyota 4 Runner árg. ‘92 33”
dekk ný skoðaður Verð 300.000 kr.
Uppl. í síma 659 1311.

Tilboð Tilboð!
Opel Vectra 10/’97 ekinn 126 þús. Sk.
‘06, 5 gíra, 1,6 vél, Ný tímareim. Ásett v.
580 þ. Nú 350 þ. stgr. S. 899 3939.

Nissan Vanette árg. ‘96 7 manna 2,3
disel, skoðaður ‘06, ekinn 205 þús.
Uppl. í síma 862 2530.

Opel Astra station ‘97 til sölu ekinn 115
þús. Verð 300 þús. stgr. Uppl. í síma
898 0271 eftir kl. 17.

Til sölu “Gullmoli” Opel Astra 1600 árg.
‘97, sjálfsk., 3 dyra, ekinn 59 þús. Uppl.
í s. 898 7739.

Til sölu BMW 735 iAL árg. 1993 með
öllu í topplagi, silfurgrár. Verð 500 þús.
Uppl. í síma 898 0980.

Tilboð á toppbíl VW Golf station ‘97 Sk.
‘06 ek. 175 þ. Mikið endurný. Verð 299
þús. S. 861 7158.

Toyota Corolla G6 ‘99 ek. 83 þús. 15”
álfelgur+sumardekk á felg. Útv. og CD.
Gott eintak. Ásett verð 680 þús. Stgr.
550 þús. Uppl. í s. 848 6746.

VW Golf ‘98, 1600, ekinn 85 þús. Álfelg-
ur, spoiler. Mjög vel með farinn. 750
þús. S. 862 8179.

Breytt Honda Civic ‘00, 1,6 VTI fullt af
aukahlutum. Verð 950 þús. Áhv. lán
430 þús. S. 823 4843.

Toyota Corolla G6 ‘98 ekinn 72 þ. km.
Álfelgur, vetrar-og sumardekk. Tjón- og
reyklaus. Samlitur. Verð 550 þ. Stað-
greitt. S. 840 4045.

Ford Fiesta 1250 Ambiente Flair árg.
‘01, ek. 70 þ. 5 dyra, CD, bsk. Bílalán
400 þ. til 48 mán. Aðeins 10 þ. á mán.
Verð 620 þ. Sparibaukur, eins og nýr.
Uppl. í s. 487 5838 & 892 5837.

Ford Mondeo 1,8 Trend árg. 2001, ek-
inn 75 þús., lúga, kastarar, r/ö, loftkæl-
ing, ABS, litað gler, góður fjölskyldubíll,
ásett verð 1.230 þús, tilboð 990 þús.
Ath. öll skipti. S. 661 6000.

Lancer GLXi 4x4 ‘01, hvítur, ekinn 76
þús. V. 150 þús. út + yfirtaka á láni. afb.
22 þ. á mán. eða 850 þús. stgr. Uppl. í
síma 823 7063.

BMW 318i árg. ‘97 sportinnrétting,
spoiler, low profile, JBL hátalarakerfi.
Ekinn 168 þús. Listaverð 850 þús. Til-
boð 780 þús. S. 823 5227.

M. Benz 260 SE ‘88, ekinn 210 þús. km.
Glæsilegur bíll í toppviðhaldi. Verð 680
þús. Ath. skipti. Uppl. í s. 865 3190.

Flottur fyrir veturinn
Fjórhjóladrifinn Jagúar x-type, 2,5 árg.
2002, ssk., með öllu. Verð 2.650 þús.
Uppl. í s. 421 4888 & 869 0996.

2 milljónir +

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

Ford Thunderbird árg 59 V. 1959,-
Fínn bíll. Öll skipti koma til greina

Alfa Romeo GTV Luzzo árg. 97. Ekinn

92 þ.km. Verð 1300 þús. Lán 750.-

MMC Galant 05/02 ek 17 þ.km
Sjálfsk. V. 1990,- SKIPTI Á DÝRARI

Hyunadi Atos árg 98 ek 82 þ.km 
V. 490,-

Kia Carnival 7 manna 07/00 ek 97
þ.km V. 1090,- Lán 670,- ný tímareim

MMC Pajero Pinin 11/02 ek 48 þ.km
S.Sk V. 1590,-

Renault Clio RN 1,4 02/00 ek 90 þ.km
5 gíra V. 600,- Lán 230,- öll skipti koma

til greina 

M.Benz C 180 Eleg. árg 99 ek 158
þ.km 5 gíra V. 1390,-

Toyota Land cr 90 GX 01/99 ek 130
þ.km S.Sk V. 2290,- ný dekk

Range Rover New árg 02

Jeep Grand Cherokee Over-

land árg 03 og 04

Peugeot 607 2,2 Disel

árg10/02 

Peugeot 307 XS 1,6 árg 01

Porsche Cayenne V6 og 'S

árg 04

Ford F 350 Lariat árg 05

Ford F 250 árg 99/01/02

Hummer C-4 38“ árg. 96

M.Benz E 500 árg 93

VW Passat Comfortline 1,8 árg. 97
Ekinn 163 km. Tilboð 590 þús stgr.
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Til sölu Suzuki Grand Vitara XJ7 árg.
2003. Uppl. í síma 699 8832 eða 566
8832.

Óska eftir bíl, skoðaður ‘06, verðhug-
mynd 40-120 þús. Uppl. í s. 898 8022
Inga milli kl. 10-19.

Óska eftir bíl á ca 20-70 þús. Má þarfn-
ast viðgerðar. S. 898 8625.

Grand Cherokee Limited ‘91. Leður-
klæddur, rafmagn í öllu. Verð 190 þús.
Uppl. í s. 894 5047.

Til sölu Discovery ‘99. Ekinn 75 þús. V8.
Beinsk. Nýsk. Verð 1.800.000. Uppl. í s.
899 1788.

Grand Cherokee Limited ‘93, ek. 189
þús. km. Gott ástand. Skipti á ódýrari.
Verð 690 þús. Gott stgr. verð. S. 895
8956.

Splúnkunýjir frá kr. 3.390.000 Næstum
nýjir 2005 árgerð frá kr. 2.800.000!
Jeep Grand Cherokee var valinn jeppi
ársins 2005! Eigum flesta liti á lager og
bjóðum lægsta verðið á nýjum bílum.
Gerðu reyfarakaup á BílaUppboði eða
kjarakaup í stærstu BílaBúð landsins.
Allt að 5 ára ábyrgð og 100% bílalán.
Þú finnur bestu bílakaupin á www.is-
landus.com www.islandus.com

Isuzu Trooper. Árg. 2000. Ekinn 104 þ.
km. Skoðaður ‘06. Sjálfskiptur, turbo
disel. Verð 2.080.000. Uppl. í síma 693
1813.

Landrover Discovery ‘91 lítur vel út en
þarfnast lagfæringar fyrir skoðun. Verð
150 þús. Sími 660 8862.

Nissan Patrol árg. ‘99, breyttur 38”, ek-
inn 170 þús. Gott stgr. verð. Ath. skipti.
Allar uppl. veittar í síma 846 6236.

250 þús. í afslátt
Til sölu Sangyoung Family árg. ‘99
breyttur, fæst gegn yfirtöku á láni. Uppl.
í s. 856 5890.

Til sölu Toyota Hiluc D/C árg. ‘90,
breyttur fyrir 36” dekk, er á 33”, óryðg-
aður og vel útlítandi. V. 550 þús. Uppl. í
s. 692 3039.

MMC L-200 Double cap, árg. ‘00, ekinn
141.000, 4X4, góð vetrardekk fylgja.
Verð 1.250.000 sími 897 9728, Árni.

Hópferðabílar-Skólabílar. M. Benz 814,
20 farþ., M. Benz Neoplan 33 farþ. og
M. Benz 0303, 56 farþ., Uppl. gefur
Rúnar 464 3908 og 894 8540.

VW Caravella ‘99 Disel Tdi 4x4 ek. 236
þ. 10 manna, verð 1.390.000 Sími 892
0124.

Eurotrailer nýjir 2ja öxla tunnuvagnar
og 3ja öxla gámagrindur á lager. Th. Ad-
olfsson ehf s. 898 3612.

Erum að rífa Volvo FH12, FL10, Scania
143,142 einnig varahl. í M. Bens og
Man. Nýjar fjaðrir á lager í Volvo, Scania,
MB og Man. Heiði Vélahlutir. S. 534
3441.

Hjólkoppar á vörubíla hópferða og
sendibíla 15”-22,5” Heiði Vélahlutir S:
534 3441.

Vörubílahjólbarðar Ný og sóluð á hag-
stæðu verði Heiði Vélahlutir S: 534-
3441

Vantar Volvo vörubíla frá árg. ‘80 til ‘95,
meiga þurfa lagfæringu, sími 616 9090
eða funtravel@simnet.is

Til sölu Scania 142H árg. 1987, bæði
pallur og stóll. Uppl. í s. 897 5914.

Fiat Dukato Clipper 20 6 manna, árg.
2003 ekinn 11 þús. Með sér sturtuklefa
og WC, Markisu sóltjald, útvarp, CD spil-
ari og fl. Uppl. í síma 699 1302.

Til sölu Ford Transit árg. ‘95, ekinn 87
þús. Góður bíll. Uppl. í s. 899 5189.

Til sölu M. Benz MB814 árg. 1999, með
Eriba Nova húsi, ekinn 25 þús. km. Sæti
fyrir 6 manns. Bíll í toppstandi með
öllu. Verð 4.800 þús. Uppl. í s. 662
0700.

Yamaha WR250f 2001 fjórgengis kross-
ari í fínu standi til sölu. S. 869 7499,
Guðjón.

Til sölu Suzuki RM 85cc ‘03. Mjög vel
farið, nýr stimpill, fat bar stýri, ný dekk,
legur og fl. Lítið notað. 32hp/69kg. Verð
320.000. Uppl. í síma 691 9724.

Til sölu Yamaha WR 450F 2003, mjög
lítið notað. S. 897 9855.

Suzuki GSX R600 árg. 2002. Tilboðs-
verð 670 þús. stgr. Aðeins bein sala.
Uppl. í s. 691 9374.

Yamaha R1 árg. 2004 ekið 7700 km.
Mjög fallegt hjól. Áhvílandi um 700 þ.
Uppl. í s. 892 7579.

R1 2003 árg. Ekið 3000 km. Verð 1.350
(lán 650) eða skipti á Lexus. S. 863
7779.

TOPPHJÓL!!!!!!
Til sölu Bombardier Baja 650 cc. Árgerð
2004. Kraftmesta hjólið í dag. Sama og
ekkert notað. Tilboð 750 þús. Uppl. í s.
696 1122.

Aukahlutir
á vagna og kerrur, kerrufætur, hjóla-
stopparar, kerrutengi, beisli, dráttar-
krókar og kúlur, bremsutjakkar, lamir og
lokur, ljós og glitaugu o.fl. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarð-
arnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Til sölu nýtt Adria 730 árg. 2005 með
fortjaldi, húsinu fylgir aðstaða á Lauga-
vatni. Uppl. í s. 662 0700.

Til sölu Knaus 620 árg. 2003 með for-
tjaldi. Aðstaða fylgir á Laugavatni. Uppl.
í s. 662 0700.

Til leigu glæsileg hjólhýsi. Helgar og
vikuleiga. Uppl. í síma 659 2452, Sam-
sel.

Fellihýsaleiga.
Til leigu fellihýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Tjalda og Segla-
þjónustan ehf, Óseyri 6c, Akureyri.

Rómantískar
Rómantískar ágúst nætur í fellihýsi.
Viku og helgarleigur. Uppl. í s. 616
2716.

Óska eftir að kaupa Esterelle fellihýsi.
Uppl. í síma 848 4159.

Til sölu Coachman Hunter 10 fet, árg.
‘99, fyrst skráð ‘02. Uppl. í s. 823 6049
& 847 5234.

Combi Camp.
Vorum að fá nokkra notaða Combi
Camp tjaldvagna af árgerð 1999-2004,
góðir og vel með farnir vagnar. Til sýnis
hjá Compi Camp Ísland, Smiðjuvegi 6-
8 (græn gata) S. 517 2222

Combi Camp
Combi Camp Venezia árgerð 2004,
með fortjaldi og geymslukassa, góður
og vel með farinn vagn Tilboð 510.000
þúsund. Combi Camp Venezia árgerð
2004, með hliðarkálf og geymsluboxi
undir vagni. Tilboð 480.000 þúsund.
Vagnarnir eru til sýnis og sölu hjá
Combi Camp Ísland, Smiðjuvegi 6-8,
sími 517 2222.

Ægistjaldvagn 2001. Vel með farinn.
Fortjald, dúkur, yfirbreiðsla og kassi. 13”
dekk. Kostaboð 365 þús. Sími 695
1247.

Inesca Monaco árg. ‘94. Frábær lítill og
nettur vagn m/áföstu fortjaldi f/4 pers.
m/ymsum aukahl. V. 200 þús. S. 861
7158.

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

FjórhjólMótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Hópferðabílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

VESPUR TIL SÖLU
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Veghefill, 14 tonn, með ripper og blaði
að framan, gerð SHM-4NB, árgerð
1995, ástand mjög gott, dekk nýleg.
Verð án vsk. kr. 3.000.000.- Upplýsingar
í s. 824 6061 og 824 6071.

Gróðurhús, úr plasti og gleri. Jötunn
Vélar ehf Austurvegur 69 Selfoss s. 480
0400 www.jotunn.is

Drifskaftaefni
Og aukahlutir t.d hjöruliðir, hjöruliðs-
gafflar, kúplingar, drifskaftarör, hlífar o.fl.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Gul blikkljós - Hálf-vitar;
Blikkljós í miklu úrvali til ásamt festing-
um. 12 volt/24 volt. Fáanleg með
óbrjótanlegu gleri. Vélaborg Krókhálsi
5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk,
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Ak, 464
8600.

Lyftarahjólbarðar .
Í úrvali á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafrí-
ir. Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464
8600.

Skipamiðlunin Bátar & Kvóti ehf, Síðu-
múla 33. Til sölu allar stærðir og gerðir
fiskiskipa, með og án kvóta. Óskum eft-
ir skipum með aflaheimildum á sölu-
skrá. Óskum eftir 150 t. af ýsu og 35 t.
af þorski í krókak. Heimasíða:
www.skipasala.com. Skipamidl-
un@simnet.is. Sími. 588 8111 Fax. 588
8114.

Bátaland, allt til báta.
Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bata-
land.is

Fis eins og tveggja manna, til sölu.
Myndir og frekari upplýsingar
hans@internet.is

Flugskóli Reykjavíkur
Útleiga eins- og fjölhreyfla flugvéla með
og án flugmanna. Einkaflugmannspakki
kr. 695.000 Uppl. í síma 562 2100 /
696 8447 info@flugskoli.com

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Im-
presa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18
Lau. 10-15.

Ópel partar
Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553 9900, 845 2996.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til nið-
urrifs.

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Bens, VW, Musso, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

S. 555 3560
Bílapartar og Þjónusta eigum varahluti í
flestar gerðir bíla. Dalshrauni 20.

Aðalpartasalan s. 565 9700
Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘98-’03, Terrano II ‘00 o.fl. teg.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikk-
þjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Til sölu vegna flutnings tölvueftirlits-
myndavélakerfi. S. 896 8934 Björn.

Sanuzzi uppþvottavél með dælum, fyrir
veitingaeldhús, verð 65.000. Uppl. gef-
ur Bjarki s. 577 1800.

Til sölu hreinræktaðir íslenskir hvolpar,
fallegir og heilbrigðir. Uppl. í síma 869
0810, Anna Heiða.

Vel með farin baðinnrétting til sölu.
Gott verð. Uppl. í síma 663 7240, e. kl
17, Linda.

Sony F-828, 8.0 megapixlar. Fish eye
linsa, zoom linsa, taska, filterar, 512 mb
kort, snúrur og bæklingur. Verð 90 þús.
Uppl. í síma 661 7645, Steini.

Echo-star gervihnattabúnaður til sölu.
Búnaðnum fylgja festingar og tenglar.
Diskurinn sem er ársgamall er á snún-
ingsfæti og tekur m.a. Thor og Sirius.
Einnig fylgir búnaðnum kort með að-
gang að Canal + og mörgum pay Per
View rásum sem sýna nýjustu bíó-
myndirnar. Samskonar búnaður kostar
190 þús. kr. nýr en þessi selst á 90 þús.
Nánari uppl. í s. 693 1836 e. kl. 18.

Panasonic súper örbylgjuofn með steik-
arofni til sölu. hæð 35, lengd 45 og
breidd 55cm. Uppl. í s. 554 1631.

Íssk. 160 cm m/sér frysti á 10 þ., 123
cm á 8 þ. Frystiskápur á 10 þ. Eldavél á
5 þ. Þríhjól á 2 þ. Hjólabretti á 3 þ.
Barnabílstóll á 2 þ. Línuskautar 2 þ. 28”
sjónvarp á 8 þ. Barnakerra á 4 þ. Einnig
varahlutir í ýmsa bíla og mikið af dekkj-
um á felgum á 1 þ. stk. S. 896 8568.

Frábær dægrastytting. Hljóðbækur á
fínu verði fást á www.hljodbok.is og í
bókabúðum.

Comet háþrýstidælur
margar gerðir, verð frá kr. 10.347-
m/vsk. (mynd 26.390- Comet 1350
classic) Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110
Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak,
464 8600.

Útsala. 30% afsláttur af stórum skóm.
Dömustærðir 42-44, herrastærðir 47-
50 Ásta skósali. Súðarvogi 7. Opið
þriðjud. miðvikud. og fimmtud. 13-18

5 sex vikna kassavanir svart/hvítir kett-
lingar fást gefins. S. 868 6983 og í 564
6652 eftir kl 17.

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

Yamaha píanó til sölu. Uppl. í síma 893
9936.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkennd-
ur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898
0690 (Ríkharður). Frá kl 8-23.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Beygjuvélar -klippur.
Úrvals einfasa járnabeygjur og klippur.
Taka 25 MM. Tvær beygjugráður. Góð
verð og þjónusta. Rafbjörg EHF, Vatna-
görðum 14, sími 581 4470.

Vinnuskúr
20 feta vinnuskúr (gámur) til sölu, með
rafmagnstöflu. Upplýsingar í s. 659
3288 eða 695 4061.

Steypumót til sölu. Hunnebeck Manto
ásamt fylgihlutum til sölu. Samtals ca
430 m2. Hæð á flekum 270. Verð 3,2
millj. auk VSK. Upplýsingar í síma 824
0676.

Skotbómulyftari til leigu/sölu. Allt að 18
metra útskot. Upplýsingar í síma 824
0676.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.ven-
us6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Heimsfrægu Nag Champa reykelsin fást
hjá okkur kr 250. Allt á sínum stað.
Hókus Pókus Laugavegi 69 s. 551 7955
www.hokuspokus.is

Ibiza komið frá 29.900. Frábær rúm.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akur-
eyri, s. 551 5200 & 461 5300.

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hrein-
gerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 663
7366.

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@sim-
net.is

Túnþökusala Oddsteins
Gerum tilboð í minni og stærri verk. tek
einnig að mér lagningu. Steini. S. 663
6666 / 663 7666.

Túnþökur
Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tök-
um einnig að okkur þökulaganir. Tún-
þökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

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

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Tökum að okkur viðgerðir og málninga-
vinnu. Uppl. í s. 869 3934, Viðhald og
Málning ehf.

Tek að mér smærri verkefni í málinga-
vinnu. Uppl. í s. 895 2106.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Meindýraeyðing

Málarar

Bókhald

Tökum garðinn í gegn!
Sláum gras, helluleggjum, þöku-

leggjum, klippum/fellum tré,
hreinsum beð, eitrum tré og túnfífla
og margt margt fleira. Gerum góð

tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.

Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667.

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666 Gylfi

Jónsson

Garðyrkja

Gluggatjaldahreinsun og
tækniþrif.

Hreinsum flestar gerðir gluggatjalda
t.d rimla, strimla og plíserðuð.

Einnig sjónvörp, tölvur, lyklaborð
o.fl. sót af brunamunum.

Bónbræður ehf, Hjallahrauni 8,
s. 699 8403 & 896 5066

www.bonbraedur.is.

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Gefins

Lagersala Lagersala!
Aðeins þrjú verð á fatnaði 500 kr,

1000 kr, 1500 kr. Stakir brjóstahald-
arar á 500 kr. Undirfatasett á 1490.
Og fleira á frábæru verði. Allt á að

seljast.
Verslunin COS, Glæsibæ, sími

588 5575.

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öx-

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.

Opið frá 08.00-18.00 mánudaga-
föstudaga. Betri vara, betra

verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Varahlutir

Hjólbarðar

Flug

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar
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Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

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

A.H.K Flutningar.
Tek að mér flutninga. Get bætt við mig
föstum flutningum fyrir fyrirtæki, er
með stóran bíl sem hefur heilopnum
beggja megin. Sími 869 3046 Arnór.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. -húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

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

Móðuhreinsun glerja & há-
þrýstiþvottur!

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreins-
un, Ólafur í s. 860 1180.

Stífluþjónustan ehf
Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Ýmis búnaður til reksturs sólbaðsstofu
til sölu, 5 bekkir, 4 sturtur, skilrúm, af-
greiðsluborð og ýmislegt fleira. Uppl. í
s. 898 0885.

Alspá 908-6440
Óhamingjusöm/samur? Óþarfi! Notaðu
NLP. Einkatímar. 10-22 Y.Carlsson.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusöm/samur? Tarot lest-
ur og fáðu svör við spurningunum þín-
um. 908 5050. Lára & Laufey.

Alspá 908 6440.
Spil, bolli, hönd, tarrot, trans, miðlun.
Huglækningar. Finn týnda muni. 908
6440.

Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Er byrjuð aftur vegna fjölda áskoranna.
Spái í spil og lófa, vinn einnig með
smærri eða stærri hópa af fólki að sjá úr
sínum fyrri lífum. Uppl. í s. 562 5210.

Spámiðill 908 6330. Opið alla daga frá
18-24. Laufey

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir. Inn-
anhúsviðgerðir og nýlagnir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709. Lítil bið.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
www.heilsuval.topdiet.is

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Nám í útlitsráðgjöf
The Academy of Colour and Style - út-
lits- og förðunarskóli. Innritun er hafin
fyrir haustönn, uppl. í síma 533 5101.

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum potta hlaðna
aukahlutum til afgreiðslu samdægurs.
Er nú á frábæru sumartilboði. Fimm ára
ábyrgð. Frí heimsending hvert á land
sem er. Sendum bæklinga samdægurs.
Opið alla daga frá 9 til 21:00. Allar nán-
ari uppl. í s. 897 2902 mvehf@hive.is

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Design tískustólinn, verð áður 29.900,
verð nú 14.900 www.rum.is Snorra-
braut 56, Rvk. S. 551 5200, Glerárgötu
36, Akureyri 461 5300.

Sérsmíðuð koja með skrifborði undir,
breidd 100 cm til sölu. Verð 10.000.
Uppl. í s. 553 8510.

Vínrautt Natuzzi leðursófasett til sölu á
góðu verði. Uppl. í s. 696 7211 & 568
3380.

Nýtt ónotað rúm 90 cm á breidd, 15
þús. Einnig nýlegur Ikea sófi, 15 þús.
Uppl. í s. 567 2335 & 864 2335.

Til sölu 2 Lazy boy stólar úr Marco,
flöskugrænir, 30 þús. stk. og sófi úr
Sætum sófum, ljós base, 15 þús. Uppl.
í síma 821 6613.

Til sölu svart leðursófasett 3+1+1. Verð
15 þús. Uppl. í síma 660 9421.

Miruborðstofuborð og sex stólar frá
tekkhúsinu ásamt 180 cm skenk til sölu
á kr. 65.000. Uppl. í síma 695 9464.

Vandað danskt antik sófasett 3+1+1 +
skammel í fallegum antikrauðum lit og
útskorið borð með glerplötu. Verð 190
þús. S. 895 8828.

Til sölu 5 ára þurrkari lítið notaður á 7
þús. Upplýsingar í síma 698 6808.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Leiðist barninu í bílnum? Bækur á cd-
diskum fást á www.hljodbok.is og í
b.búðum.

Hundabúr-Hvolpagrindur
Full búð af nýjum vörum. 30% afsl. af
öllu. Opið mán. til föst. 10 til 18, laug-
ard. 10 til 16, sunnd. 12 til 16. Tokyo
Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Óska eftir góðu heimili fyrir 4ra ára
hreinræktaðan íslenskan hund. Stórt
búr og bæli fylgja. Uppl. í s. 587 9180 &
863 2826.

Orlando, Florída
Nú er ódýrt að versla eða spila golf. Í
sólinni á Flórída. Falllegt hús með sund-
laug, eða 2ja herb. Íbúð á Ventura golf-
svæðinu til leigu. Stutt í Disney og moll-
in. Uppl. í s. 893 0210.

Fagmennska í fyrirrúmi
Byssusmiðja Agnars, sími 891 8113.

Fyrir veiðimenn

Byssur

Ferðalög

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Heimilistæki

Antík

Húsgögn

Ýmislegt

Kennsla

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

Skemmtanir

Spádómar

Sólbaðsstofur

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg
Allt á að seljast.
Enn meiri verðlækkun,
komdu strax.
Brimborg, notaðir bílar.

Dráttarbeisli, 
Víkurvagnar.

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Allt á að seljast.
Enn meiri verðlækkun
Komdu núna í Brimborg.

Framlengingarspeglar, 
Víkurvagnar.

Pizza Hut óskar eftir að
ráða vaktstjóra og þjóna.
Upplýsingar í síma 533-
2010 og á www.pizza-
hut.is
Pizza Hut.

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Það eru brjáluð tilboð á
notuðum
bílum núna hjá Brimborg.
Allt á að seljast.
Komdu strax í Brimborg.

Endurvinnslan Knarravogi 
opnar kl. 10.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Lýst er eftir brottfluttum
Héraðsbúum...
Gefið ykkur fram 
á Ormsteiti.

Dagur listamanna og ljóð-
skálda...
láttu sjá þig. 
Ormsteiti.

Núna eru skiptibækurnar
helmingi ódýrari á
www.skiptibók.is-
www.skiptibók.is

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Ormsteiti 12.-21. ágúst,
verið velkomin.

Þriðjudaga og miðviku-
daga frítt inn
og drykkur í boði hússins.
Óðal.

Jeppakerrur, 
Víkurvagnar.

Smáauglýsingasími Blaðs-
ins, 510-3737
þar sem smáauglýsing-
arnar kosta aðeins 
555.- krónur stykkið.

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn 
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

70% hlustenda samkeyrðra 
auglýsinga Bylgjunnar, Létt 96,7 og 
Talstöðvarinnar eru 50 ára og yngri.  

 

ÞINN MARKHÓPUR?

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en 
áður lesa og heyra auglýsinguna þína 

á einfaldan og ódýran hátt.
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Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Silungs
og laxa. Margra ára reynsla. Geymið
auglýsinguna. S. 692 5133.

Laxamaðkar til sölu. Uppl. í s. 554 2406
& 866 2702. Geymið auglýsinguna.

Eitt holl í laxveiðiá á besta tíma 22.-23.
ágúst. Fæst fyrir 50 þús. Sími 699 8996
& 820 2120.

33 ára smiður óskar eftir íbúð, helst á
svæði 101, 105 eða 107. Tilbúinn að
borga fyrirfram. Uppl. í síma 898 9252.

Algjör reglusemi
Fjögurra manna fjölskylda (fullorðnir)
óskar eftir 4 herbergja íbúð í Hafnar-
firði. Góð greiðslugeta og meðmæli ef
óskað er. Uppl. í s. 845 4308.

20 ára karlmaður óskar eftir lítilli íbúð á
leigu frá 15. sept. Uppl. í síma 895
4413.

Par með 2 börn óskar eftir 3ja-4ra herb.
íbúð í Rvk. sem fyrst. Reglusemi og skil-
vísum greiðslum heitið. S. 695 1333.

Óska eftir íbúð á sv. 101, skilvísar
greiðslur. Sími 692 1343.

27 ára háskólanemi óskar eftir einstak-
lingsíbúð á höfuðb. sv. S. 848 5569.

Bráðvantar!!
Óska eftir stúdíó eða 2ja herb. íbúð.
Reglusemi og skilvísi heitið. S. 869
1578.

Háskólanemi utan af landi óskar eftir
íbúð eða herbergi með aðg. að aðstöðu
sem fyrst. Uppl. í s. 862 3394.

Nýútskrifaður leikskólakennari óskar
eftir einstakl. íbúð miðsvæðis í Rvk á
sanngjörnu verði. S. 691 0279.

Óska eftir lítilli íbúð eða herbergi með
sturtu og wc. Helst nálægt kennarahá-
skólanum. Reglulega reyklaus og ábyrg.
Uppl. í s. 695 1431.

Aksturshlið - Gönguhlið
Á göngustíga, heimreiðar, vegi, girðing-
ar, beitarhólf ofl. Mikið úrval, margar
gerðir og stærðir. Smíðað úr galvaniser-
uðu stáli. Öflugir burðarstaurar, einnig
staurar með læsingu, nokkrar gerð-
ir.Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464
8600.

Rafgirðingaefni.
Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennu-
gjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarraf-
hlöður, leiðarar, einangrar, randbeitar-
girðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar
í Vörulista Vélaborgar. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarð-
arnesi 2, 603 Ak, 464-8600

70 fm heilsárshús til sölu. Tilbúið að
utan og einangrað að innan. Uppítaka á
nýlegum díseljeppa möguleg. Gestahús
getur fylgt. S. 822 4200.

Til sölu nokkrar góðar sumarbústaða-
lóðir á góðum stað í Grímsnesi. S. 661
1121.

Óska eftir atvinnu/skrifstofu húsnæði
ca. 50-100fm til leigu. Upplýsingar í s.
862 5519.

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað www.geymsla1.is.
S. 564 6500.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. Uppl. í s.
567 4046 & 892 2074. Sækjum og
sendum búslóðirnar.

Pizza Hut leitar að starfsfólki í fullt starf
í veitingasal og í eldhús. Hæfniskröfur.
Starfsreynsla, þjónustulund, samvisku-
semi, reglusemi, hæfni í mannlegum
samskiptum. Aldurstakmark er 20 ár.
Um er að ræða framtíðarstarf. Áhuga-
samir sendi inn umsókn á loa@pizza-
hut.is sem fyrst. Nánari uppl. í síma 533
2010 eða loa@pizzahut.is.

Charlott’e vill ráða nú þegar duglega
sölufulltrúa um allt land við að selja há-
gæða franskan undirfatnað. Nýjar
haustvörur komnar í hús.
www.charlott.is. Mjög gott sölukerfi og
tekjumöguleikar. Áhugasamar sendi
inn upplýsingar með símnúmeri á
charlott@simnet.is

Ert þú ekki að fara í
skóla?

Okkur vantar fleira gott fólk í fullt
starf í vaktavinnu. Ef þú ert 17 ára
og eldri, ert með góða ástundun í

vinnu, vilt vinna í skemmtilegu
vinnuumhverfi og dugleg/ur þá ert
þú á réttum stað hjá okkur. Borgum

góð laun fyrir gott vinnuframlag í
skemmtilegu vinnuumhverfi.

Umsóknir á www.aktutaktu.is.
Upplýsingar veitir starfsmanna-
stjóri (Herwig) í síma 568 6836.

Víðines
Starfsmaður óskast í aðhlynningu,
vaktavinna starfshlutfall samkomu-

lag.
Uppl. veitir Kristjana Arnardóttir

s. 563 8802 og 894 8473 Sjá
heimasíðu www.hrafnista.is

Vífilsstaðir
Starfsfólk óskast í aðhlynningu,
býtibúr og ræstingu,vaktavinna

starfshlutfall samkomulag. Framtíð-
arstörf og hlutastörf með skóla.

Uppl. veitir Ingibjörg Tómasdótt-
ir s. 599 7011 og 664 9560 Sjá
heimasíðu www.hrafnista.is

Hrafnista Hafnarfirði
Starfsfólk óskast í aðhlynningu,

vaktavinna starfshlutfall samkomu-
lag. Framtíðarstörf og hlutastörf

með skóla.
Uppl.veitir Alma Birgisdóttir s.

585 3000 og 693 9564 Sjá
heimasíðu www.hrafnista.is

Pítan Skipholti
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í

vaktavinnu. Góð laun í boð fyrir rétt
fólk. Framtíðarstarf.

Umsóknareyðublöð á staðnum
og einning á www.pitan.is

Hrafnista Reykjavík
Starfsfólk óskast í aðhlynningu,

ræstingu, eldhús og borðsal, vakta-
vinna starfshlutfall samkomulag.
Framtíðarstörf og hlutastörf með

skóla.
Uppl. veitir Steinunn Þorsteins-

dóttir, s. 585 9529 Sjá heimasíðu
www.hrafnista.is

Texture hárstofa
Texture hárstofa í Mosfellsbæ óskar

eftir nema til starfa sem fyrst.
Upplýsingar í síma 696 8505 í

dag eftir kl. 16.30.

Óskum eftir ungum, dug-
legum og reglusömum

starfskrafti,
á trésmíðaverkstæði. Þarf ekki að
vera fagmaður enn reynsla í smíð-

um skilyrði.
Upplýsingar í síma 693 3734.

Leikskólinn Hálsaborg
Óska eftir aðstoð í eldhúsi 70%
starf, vinnutími frá klukkan 11-

16:30
Upplýsingar gefur Ólöf Helga

Pálmdóttir leikskólastjóri í síma
557 8360.

Starfsfólk óskast.
Kjúklingastaðurinn Suðurveri óskar

eftir starfsfólki í vaktavinnu og
hlutastörf. Ekki yngri en 18 ára.

Uppl. í s. 897 4796 & 553 8890.

Leikskólinn Laugaborg.
Leikskólakennari/leiðbeinandi

óskast til starfa sem fyrst við leik-
skólann Laugaborg við Leirulæk.

Um er að ræða 100% starf.
Upplýsingar gefur Helga Alex-
andersdóttir leikskólastjóri í

síma 553 1325.

BÍLSTJÓRAR
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða
bílstjóra í framtíðarstörf á Reyðar-
firði. Umsækjendur þurfa að hafa
meirapróf. Störfin standa báðum

kynjum jafnt til boða.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Már í síma 474 1525, tölvupóst-

fang mar@odr.is

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til mal-

bikunarframkvæmda og jarðvinnu-
framkvæmda.

Heimkeyrsla og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Leikskólinn Grandaborg,
Boðagranda 9, 107 RVK.

Við erum 3ja deilda leikskóli í vest-
urbæ Reykjavíkur. Nú þegar skól-

arnir eru að byrja, hverfa nokkrir af
okkar frábæru starfsmönnum á

þann vettvang. Við leggjum áherslu
á að vinna metnarfullt starf í léttu
og hressu umhverfi. Hefurðu upp-
eldismenntun og/eða reynslu og
ánægju af að vinna með börnum.

Hafðu þá samband við okkur.
Upplýsingar veitir Guðrún María

Harðardóttir leikskólastjóri í
síma 561 1851 & 562 1855.

Leikskólinn Laugaborg-
yfirmaður í eldhús.

Yfirmaður í eldhús óskast á leik-
skólann Laugaborg við Leirulæk,

sem fyrst. Viðkomandi þarf að hafa
góða þekkingu á næringarfræði og
sjá um daglegan rekstur eldhússins

í samstarfi við leikskólastjóra
Upplýsingar gefur Helga Alex-
andersdóttir leikskólastjóri í

síma 553 1325.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá
endilega samband í síma 5858330. 
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi: 

Á virkum dögum: 
101-20 Framnesvegur 
101-22 Hávallagata 

Túngata 
101-27 Eggertsgata 
101-29 Hörpugata 

Reykjavíkurvegur 
Þjórsárgata 
Þorragata 

101-38 Sólvallagata 
101-39 Bjarkargata 

Hringbraut 
Suðurgata 
Tjarnargata 

101-44 Bræðraborgarstígur 
Drafnarstígur 

101-47 Laugavegur 
101-49 Aðalstræti 

Lækjargata 
Pósthússtræti 
Tryggvagata 

101-56 Brekkustígur 
Holtsgata 
Sólvallagata 
Vesturvallagata 

104-02 Brúnavegur 
Dyngjuvegur 
Kleifarvegur 
Kleppsvegur 
Vesturbrún 

104-03 Laugarásvegur 
Sunnuvegur 

104-07 Langholtsvegur 
104-14 Drekavogur 

Hlunnavogur 
Njörvasund 
Sigluvogur 

104-26 Dalbraut 
Selvogsgrunn 
Sporðagrunn 

104-34 Dragavegur 
Kleppsvegur 
Norðurbrún 

105-07 Flókagata 
105-12 Langahlíð 

Skaftahlíð 
105-24 Miðtún 

Samtún 
105-30 Hrísateigur 

Otrateigur 
Sundlaugavegur 

105-40 Hamrahlíð 
Stigahlíð 

105-47 Flókagata 
Skeggjagata 

107-01 Hringbraut 
107-02 Reynimelur 
107-04 Einimelur 

Hofsvallagata 
Melhagi 

107-08 Tómasarhagi 
107-09 Grímshagi 

Lynghagi 
Starhagi 

107-10 Dunhagi 
Fálkagata 
Smyrilsvegur 
Þrastargata 

107-13 Ægisíða 
107-17 Kaplaskjólsvegur 

Nesvegur 
107-23 Kaplaskjólsvegur 

Reynimelur 
109-06 Brúnastekkur 

Fornistekkur 
Fremristekkur 
Geitastekkur 
Gilsárstekkur 

110-17 Urriðakvísl 
Álakvísl 

110-26 Seiðakvísl 
Árkvörn 

111-01 Asparfell 
Þórufell 

112-05 Funafold 
112-09 Fannafold 
112-11 Logafold 
112-36 Bakkastaðir 
112-37 Bakkastaðir 

Barðastaðir 
112-42 Berjarimi 
112-49 Frostafold 
170-05 Fornaströnd 

Látraströnd 
Víkurströnd 

170-09 Lindarbraut 
Vallarbraut 

200-03 Kópavogsbraut 
Meðalbraut 
Skjólbraut 

200-06 Borgarholtsbraut 
200-17 Hjallabrekka 

Nýbýlavegur 
200-26 Hvannhólmi 

Starhólmi 
Stórihjalli 
Vallhólmi 

200-38 Gnípuheiði 
Heiðarhjalli 

200-48 Kársnesbraut 
Litlavör 

210-06 Marargrund 
Sjávargrund 
Ægisgrund 

210-15 Garðaflöt 
Smáraflöt 
Stekkjarflöt 

210-25 Asparlundur 
Einilundur 
Hvannalundur 
Skógarlundur 
Víðilundur 

210-30 Hlíðarbyggð 
Lyngmóar 

220-03 Austurgata 
Fjarðargata 
Reykjavíkurvegur 
Strandgata 

220-28 Lækjargata 
Öldugata 
Ölduslóð 

220-31 Brekkugata 
Lækjargata 
Suðurgata 

220-33 Hringbraut 
Reynihvammur 
Strandgata 

220-39 Háabarð 
Móabarð 
Svalbarð 

220-52 Smárabarð 
Suðurbraut 

220-55 Suðurgata 
220-56 Kvíholt 

Túnhvammur 
Ölduslóð 

221-18 Blómvellir 
Burknavellir 

225-07 Lambhagi 
Miðskógar 

230-01 Bragavellir 
Gígjuvellir 
Ránarvellir 
Sjafnarvellir 
Týsvellir 
Ægisvellir 
Þórsvellir 

230-11 Faxabraut 
Háholt 
Lyngholt 
Skólavegur 

230-14 Austurgata 
Framnesvegur 
Hrannargata 
Suðurgata 
Vatnsnesvegur 

230-25 Efstaleiti 
Vatnsholt 

240-05 Blómsturvellir 
Efstahraun 
Gerðavellir 
Hólavellir 
Höskuldarvellir 
Iðavellir 
Litluvellir 
Sólvellir 

250-05 Garðaveg 
Garðbraut 
Melabraut 
Melteigur 
Nýjaland-Kríuland 
Skagabraut 
Skólabraut 

260-09 Fitjabraut 
Klapparstígur 
Sjávargata 
Tunguvegur 

270-03 Barrholt 
Bergholt 
Njarðarholt 
Urðarholt 
Þverholt 

270-07 Bjarkarholt 
Dalatangi 
Grundartangi 
Hlaðhamrar 

270-19 Brekkuland 
Hagaland 
Helgaland 
Hjarðarland 
Álafossvegur 

800-15 Birkivellir 
Hrísholt 
Merkiland 
Vallholt 
Víðivellir 

800-20 Austurmýri 
Fagramýri 
Fífumói 
Kringlumýri 
Langamýri 
Starmói 

810-02 Arnarheiði 
Borgarheiði 
Þelamörk
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Óskum eftir að ráða smiði og verka-
menn til vinnu. Næg verkefni framund-
an. Upplýsingar gefur Arnar í síma 660
4470.

Næturvinna - Subway
Ártúnshöfða. Vantar fólk á næturvaktir,
100% starf. Leitum að jákvæðu og lífs-
glöðu fólki með mikla þjónustulund.
Hægt er að sækja um á subway.is. Góð
laun í boði.

Dagvinna - Subway
Vantar fólk í fullt starf á nokkrum stöð-
um, vaktavinna, sveiganlegur vinnutími.
Leitum að jákvæðu og lífsglöðu fólki
með mikla þjónustulund. Hægt er að
sækja um á subway.is

Atvinna í Hafnarfirði
Starfskraftur óskast til ýmisa starfa í
fatahreinsun. Vinnutími frá kl. 13-18.
Upplýsingar á staðnum. Nýja fata-
hreinsunin eða í síma 555 2030.

Starfsmann vantar!!
Starfsmann vantar til framtíðarstarfa við
afgreiðslu í ísbúð, söluturn og mynd-
bandaleigu. Lágmarksaldur 18 ár, hærri
aldur skaðar ekki. Ath. reyklaus vinnu-
staður. Vinnutími frá kl. 10:00 til 18:00.
Möguleiki á hálfsdagsvinnu. Umsóknar-
eyðublöð á staðnum. Ríkið Snorrabraut
56.

Í Bónus í vetur
Bónus auglýsir eftir starfsfólki til af-
greiðslu á kassa í verslunum fyrirtækis-
ins í Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og í
Kringlunni. Leitað er að fólki á öllum
aldri í fullt starf og hlutastarf fyrir vetur-
inn. Áhugasamir geta snúið sér til
næsta verslunarstjóra, starfsmanna-
stjóra á skrifstofu Bónus eða sótt um á
bonus.is

Matsölustaðurinn The Deli Bankastræti
14 óskar eftir starfsfóki. Sími 551 6000.

Fallega hótelið okkar vantar gott fólk í
ræstingar, sal, eldhús, almenn her-
bergjaþrif. Viðkomandi þarf að hafa bíl.
Hótel Glymur Hvalfirði.

Hefur þú áhuga?
Okkur vantar áhugasaman og lífsglaðan
starfskraft í sal. Góður starfsandi. Góð
laun fyrir réttan aðila. Vaktavinna. Nán-
ari uppl. á staðnum. Veitingahúsið
Lauga-ás, Laugarásvegi 1.

Leikskólinn Sælukot. Leitar að metnað-
arfullu starfsfólki með áhuga á fram-
sækinni námsstefnu þar sem jóga og
hugleiðsla eru meðal námsgreina.
Hlutastarf eða fullt starf í boði. Leik-
skólakennari eða önnur uppeldis-
menntun æskileg. Samkeppnishæf
laun í boði. Upplýsingar veitir Didi í
síma 562 8533 eða 848 7141.

Pizzabakara vantar á Mangópizza. Góð
laun fyrir gott fólk. Uppl. gefur Bjarki á
staðnum.

Mangogrill vantar hresst og skemmti-
legt fólk í grill og sal. Uppl. gefur Anna
á staðnum.

Óskum eftir starfsfólki í sal frá 11-15
virka daga og aukafólki um kvöld og
helgar. Upplýsingar á staðnum. Grill-
húsið Tryggvagötu.

Mikil vinna
Vantar gröfumenn og verkamenn í jarð-
vinnuframkvæmdir. Mikil vinna
framundan. Uppl. í síma 695 2399 &
695 0556.

Rafbogi ehf
óskar eftir rafvikjum til vinnu. Þurfa að
geta unnið sjálfstætt. Upplýsingar veitir
Þórður í síma 660 4430.

Gröfumaður og vörubíl-
stjóri

Vanur gröfumaður óskast á nýja hjóla-
gröfu, einnig vantar trailerbílstjóra við
vinnu á höfuðborgarsvæðinu. Sími 892
8626.

Valhússkóli
Óskum eftir að ráða skólaliða. Uppl.
gefur Þröstur Leifsson í s. 822 9125.

Súfustinn Hafnarfirði
Súfustinn Hafnarfirði vill ráða starfs-
mann til aðstoðar í eldhúsi sem fyrst.
Vinnutími frá kl. 9-14. Leitað er að fjöl-
hæfum og traustum einstaklingi með
mikla hæfni í mannlegum samskiptum.
Upplýsingar um starfið gefur Birgir í
síma 692 3740.

Jolli Hafnarfirði
Starfsfólk óskast í dagvinnu, reyklaus
vinnustaður. Upplýsingar hjá Ingu í s.
898 6670 eða á staðnum.

Afgreiðslustarf
Leita af fólki til afgreiðslustarfa í stóru
skólamötuneyti. Áhugasamir hafi sam-
band í síma 691 5976.

Prikið auglýsir.
Óskum eftir kaffibarþjónum á dagvaktir
fyrir veturinn sem fyrst. Áhugasamir hafi
samband í síma 694 5553 Þórhildur.

Café Bleu Kringlunni óskar eftir að ráða
þjóna í sal , einnig vantar góðan starfs-
kraft í uppvask. Uppl. gefur Jón á staðn-
um eða í síma 588 0300 og 690 1074.
Café Bleu, Kringlunni s. 588 0300.

Múrverk
Leitum að múrara eða mjög handlögn-
um manni vönum múrverki, í tíma-
bundið verkefni. Upplýsingar í síma 846
2986.

Skemmtistað vantar starfsfólk á bar og í
dyravörslu. Verður að geta byrjað strax.
Aldurstakmark 25+. Uppl. í s. 868
6080.

Starfsfólk óskast á lítinn veitingastað í
Kópavogi. Heilsdags og hlutastörf í
boði. Lágmarksaldur 25 ára. Uppl. í s
894 0292.

Sómasamlokur vantar duglegt fólk í
vaktavinnu. Uppl. gefur verkstjóri á
staðnum. Sómi ehf Gilsbúð 9, Garða-
bæ.

Leikskólinn Jöklaborg
Aðstoðarmaður í eldhús óskast á Leik-
skólann Jöklaborg í Seljahverfi í 50 %
starf. Vinnutími 12.30 - 16.30. Uppl.
veitir leikskólastjóri í s. 557 1099.

Skalli Vesturlandsvegi
Skalli Vesturlandsvegi óskar eftir starfs-
fólki. Uppl. á staðnum í dag milli 16-20.

Starfsmaður óskast við uppvask o.fl.
Vinnutími frá kl. 11-18.00. Frí um helg-
ar. Góð laun í boði. Upplýsingar á
staðnum, ekki í síma. Kaffi Mílanó,
Faxafeni 11.

Óska eftir reglusömum og barngóðum
baðverði í kvennaklefa, vaktavinna.
Uppl. í s. 822 0333.

Ræstingar í grunnskóla í Kópavogi á
kvöldin. Góð laun. Tilvalið fyrir skóla-
fólk. Uppl. í síma 577 4900, milli 10 og
14 virka daga.

Hýsing- vöruhótel Skútuvogi 9 óskar
eftir duglegu og áreiðanlegu starfsfólki í
vörumerkingar og almenn lagerstörf.
Vinnutími er frá 8-17, nánari uppl. veitir
Júlíus Steinn Kristjánsson á staðnum.

Veitingahúsavinna
Viljum bæta við okkur hressu og
skemmtilegu starfsfólki fyrir veturinn.
Þjónustustörf - vakta- eða helgavinna.
Hjálparkokk í eldhús (pítsabakari).
Uppl. og umsóknir á staðnum milli kl.
10-16. Kringlukráin. Einnig umsóknir á
www.kringlukrain.is

Ræsting, morgunvinna
Viljum bæta við okkur fólki við ræsting-
ar fyrir veturinn. 40-50% vinna. Uppl.
og umsóknir á staðnum milli kl. 10-16.
Kringlukráin, einnig umsóknir á
www.kringlukrain.is

KK Verktakar ehf
Verkamenn og menn vana múrvinnu
vantar í vinnu við húsaviðgerðir strax.
Uppl. gefur Karl í síma 897 6655.

Lítil verslun með kristal og handunnar
glervörur í Reykjavík óskar eftir starfs-
fólki í hlutastarf. Aðeins reyklaust, reglu-
samt og áreiðanlegt fólk kemur til
greina. Æskilegur aldur 25-35 ára. Upp-
lýsingar veitir Björg í s. 692 1715.

Vana háseta vantar á bát með beitning-
arvél sem hefja mun veiðar um mán-
aðamót ágúst/sept. Uppl. í s. 861 7655.

Bakarí
Aðstoðarmaður óskast í bakstur í Breið-
holti. Uppl. í s. 893 7370.

Vaktstjóri, bíll til umráða! Veitingahúsið
Culiacan, Faxafeni 9, leitar að vaktstjóra.
Góð laun í boði fyrir rétta manneskju.
Vinsamlega sækið um á staðnum eða
sendið póst til culiacan@culiacan.is

Ísbúðin í Kringlunni og Álf-
heimum

Ísbúðin í Kringlunni óska eftir að ráða í
eftirfarandi störf: Fast starf í dagvinnu,
11.30-16.30 og hlutastörf seinni part og
um helgar. Ísbúðin Álfheimum óskar
eftir að ráða fólk í hlutastörf á kvöldin
og um helgar. Einungis traust og heið-
arlegt fólk kemur til greina. Uppl. í s.
898 7924, Kristinn.

Gullkross tapaðist við Garðatorg eða við
SPRON Hafnafirði föstudaginn 12.
ágúst. Fundarlaun. Uppl. í s. 898 5187.

Viltu kynnast fólki?
Fólk með sömu þarfir og þú er akkurat
núna að að spjalla saman á
einkamal.is. Einfalt og skemmtilegt að
kynnast góðu fólki. Einkamal.is

Einkamál

Tapað - Fundið

Veitingahúsið Lækjar-
brekka

Veitingahúsið Lækjarbrekka getur
bætt við sig þjónum, þjónanemum

og starfsfólki í sal.
Uppl. á staðnum milli kl. 14-17
alla daga eða í síma 551 4430.

Hjá Dóra
Matsölustaður í Mjódd óskar eftir

strafskrafti, vinna á kassa, frágangur,
þrif og önnur eldhússtörf. Vinnutími

10-19.30.
Frekari uppl. á staðnum eða í

síma 567 5318 & 692 0359.

Hvar ert þú að vinna í
haust ?

Okkur vantar gott fólk í störf með
skóla/vinnu. Ef þú ert dugleg/dug-
legur og hefur áhuga á mjög góð-

um tekjumöguleikum, skemmtilegri
vinnu og vinnuumhverfi þá ert þú

sá sem við erum að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á

hordur@ipf.is

Ræsting Hafnarfjörður
Vantar fólk í ræstingu mánud. til

föstud. eftir kl. 16:00.
Uppl. í síma 533-6020 eða

rosa@raestir.is

Ert þú í leit að starfi?
Viljum bæta við jákvæðu og dug-
legu fólki á American Style. 100%

starf í boði í vaktavinnu. Líflegur og
fjörugur starfshópur á þremur stöð-
um Reykjavík / Kópavogi / Hafnar-

firði. Æskilegur aldur: 17 ára og
eldri. Einnig lausar hád. vaktir alla

virka daga frá 11-14.
Upplýsingar veitir starfsmanna-
stjóri (Herwig) í síma 568 6836
einnig umsóknir á americans-

tyle.is

Allt um nám

á miðvikudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft

og meira til
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550 5600

Nýtt símanúmer
hjá dreifingu:
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Álftamýrarskóli

Laus er til umsóknar 75% staða skólaliða til að annast
gæslu og þrif. Einnig vantar skólaliða í mötuneyti nemenda
og starfsmanna, 100% staða.

Upplýsingar veita skólastjórnendur Álftamýrarskóla í síma
5708100.
Umsóknum skal skila á skrifstofu skólans, Álftamýri 79,
108 Reykjavík . eða á netföngin steinunn@alfto.is eða
brynhildur@alfto.is.

Kranamenn 
Vegna aukinna verkefna óskar JB Byggingafélag 

eftir að ráða kranamenn.

Upplýsingar gefur Kári Bessason í síma 693-7004
Einnig er hægt að sækja um á www.jbb.is.

JB Byggingafélag, Bæjarlind 4, s: 544-5333

Varmalandsskóli í Borgarfirði

Varmalandsskóli auglýsir eftir kennara til að starfa við 
skólann. 
Um er að ræða kennslu og umsjón í 1. bekk.

Líttu inn á heimasíðu skólans www. varmaland. is.
Þar finnur þú ýmsar góðar og gagnlegar upplýsingar um
skólann og skólastarfið.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Upplýsingar gefur Flemming Jessen, sími 4301502 /
4350170 / 8401520
netf. fjessen@varmaland.is

Byggingaverkamenn 

Vegna aukinna verkefna óskar JB Byggingafélag 
eftir að ráða byggingaverkamenn.

Upplýsingar gefur Kári Bessason í síma 693-7004
Einnig er hægt að sækja um á www.jbb.is.

JB Byggingafélag, Bæjarlind 4, s: 544-5333

Járnamenn 
Vegna aukinna verkefna óskar JB Byggingafélag 

eftir að ráða járnamenn.

Upplýsingar gefur Kári Bessason í síma 693-7004
Einnig er hægt að sækja um á www.jbb.is.

JB Byggingafélag, Bæjarlind 4, s: 544-5333

Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is 

KÓPAVOGSBÆR
LINDASKÓLI

Óskum eftir að ráða:
• Gangaverði/-ræsta

• Starfsmenn í Dægradvöl, 50% starf

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
störfin. 

Upplýsingar veitir 
Gunnsteinn Sigurðsson 

skólastjóri í 
síma 554-3900.

Verzlunarskóli Íslands auglýsir eftir
fólki í ræstingar.

Upplýsingar eru veittar í síma 
5900-600 milli kl. 8.00 og 16.00

Verkamenn vantar 
til starfa strax. 

Upplýsingar í síma 660-6100, Sölvi eða 545-1805.
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EFNALAUG Í GÓÐUM REKSTRI 
Til sölu er lítil efnalaug, húsnæði fylgir í

kaupunum, hægt að hefja rekstur með aðstoð
eiganda strax eftir samning. 

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS 
Salómon Jónsson • Löggiltur fasteignasali

Ingvaldur Mar Ingvaldsson viðskiptafræðingur
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Allt um mat
á föstudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Síðsumar við Reykjavíkurtjörn/Ljósmynd: GVA

SJÓNARHORN

Vissir þú ...

...að stærsta þyrlan sem nú er í
framleiðslu er rússneska fimm
manna þyrlan Mil Mi-26 sem hefur
56 þúsund kílóa flugtaksgetu?

...að verst lyktandi sameindin er af
etýlmerkaptani og bútýl-selen-
merkaptani?

...að hugmyndin um farsímann
fæddist hjá Lucent Technologies
Bell Labs í New Jersey í Bandaríkj-
unum árið 1947?

...að algengasta skotvopn heims er
Kalashnikov-riffill (AK 47)?

SVIPMYND 

DAMASKUS: HEITIR DIMASHQ ASH-SHAM Á ARABÍSKU OG ER HÖFUÐ-
BORG SÝRLANDS. 

ÍBÚAFJÖLDI: Um sex milljónir.

GJALDMIÐILL: Sýrlenskt pund.

TRÚ: Íslam.

VERÐBÓLGA: 1,5 prósent.

INNFLUTNINGUR: Vélbúnaður, flutningsbúnaður, matur, búfé, málmur og
efnaafurðir.

ÚTFLUTNINGUR: Hráolía, vefnaður, ávextir, grænmeti og óunnin bómull.

ÞJÓÐARBROT: Arabar (90 prósent), Kúrdar, Armeníumenn og Tyrkir.

TUNGUMÁL: Arabíska er opinbera málið.

STAÐSETNING: Damaskus er í suð-austurhorni Sýrlands á hásléttu 680 metra
yfir sjávarmáli. 



Umsjón: nánar á visir.is

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.486,41 Fjöldi viðskipta: 242
Velta: 1.819 milljónir

+0,63% 

MESTA LÆKKUN

Actavis 40,70 +0,2% ... Bakkavör 40,40 +0,7%...
Burðarás 17,40 +1,2%... FL Group 15,20 1,3% ... Flaga 4,25 +0,00% ...HB Grandi
8,45 +0,00% ... Íslandsbanki 14,25 -0,3% ... Jarðboranir 21,10 +0,00% ... KB banki
581,00 +0,50% ... Kögun 57,60 +0,00% ... Landsbankinn 21,50 +1,9% ... Marel
63,50 +0,00% ... SÍF 4,83 +0,00% ...Straumur 13,35 +1,9% ... Össur 87,50 +0,6%

Atorka +3,42%
Straumur +1,91%
Landsbankinn +1,9%

Og Vodafone -1,47
Íslandsbanki -0,35

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]

MIÐVIKUDAGUR  17. ágúst 2005

410 4000  |  landsbanki.is

Farðu inn á landsbanki.is og búðu til þitt eigið kort.

Mitt kort hjá Landsbankanum
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Jón Nordal
Íslandsmeistari

Hlutur Bur›aráss or›inn
4,4 milljar›ar.

Hagnaður Finnair eftir skatta
var um þrír milljarðar á fyrri
árshelmingi. Hlutabréf í flug-
félaginu hækkuðu yfir átta pró-
sent í finnsku kauphöllinni í gær.
Burðarás er annar stærsti hlut-
hafinn með 8,3 prósenta hlut og
nemur markaðsvirði hans um
fimm milljörðum króna. Finnska
ríkið er stærsti hluthafinn með
59 prósent.

Annars var afkoma félagsins
á öðrum ársfjórðungi mun betri
en spáð hafði verið. Hagnaður af
reglulegri starfsemi jókst úr 376
milljónum króna í 2.800 milljónir
og tekjur félagsins jukust um
sextán prósent á öðrum fjórð-
ungi ársins miðað við sama tíma-
bil í fyrra.

Stjórnendur Finnair sjá fyrir
sér áframhaldandi farþegafjölg-
un, betri sætanýtingu og hækk-
andi fargjöld. Einnig telja þeir að
hátt olíuverð setji mark sitt á
reksturinn.      - eþa

Tæplega átta hundru›
milljóna króna hagna›-
ur á fyrstu sex mánu›-
um ársins.

Sparisjóðabanki Íslands skilaði 786
milljóna króna hagnaði á fyrstu sex
mánuðum árs. Er það rúmlega tutt-
ugu prósenta meiri hagnaður en á
sama tímabili í fyrra. Arðsemi eigin
fjár var 43,4 prósent á uppgjörs-
tímabilinu.

Sparisjóðabankinn er viðskipta-
banki í eigu allra sparisjóða á land-

inu. Sparisjóður Reykjavíkur og ná-
grennis á 24,7 prósent í bankanum
og er stærsti hluthafinn. Þá eiga
Sparisjóður Hafnarfjarðar og
Sparisjóður vélstjóra rúm fjórtán
prósent hvor. Sparisjóðurinn í
Keflavík á tæp tólf prósent.

Í tilkynningu Sparisjóðabankans
til Kauphallarinnar segir að hagnað-
ur á fyrri hluta árs slagi hátt upp í
hagnað bankans allt árið 2004. Er
gott gengi einkum þakkað markaðs-
aðstæðum, sem hafi verið bankan-
um afar hagstæðar. Einkum á inn-
lendum og erlendum hlutabréfa-
mörkuðum.       -jsk

Gengishagna›ur af
hluta- og skuldabréfum
dregst saman.

Sparisjóður Hafnarfjarðar hagnað-
ist um 183 milljónir króna á fyrri
hluta ársins. Það er 34 prósenta
minni hagnaður en á sama tímabili
árið 2004 þegar hann nam 319 millj-
ónum.

Hreinar rekstrartekjur drógust
saman um ellefu prósent og vegur
þar þungt að gengishagnaður af
hluta- og skuldabréfum minnkaði.

Hreinar vaxtatekjur námu 660
milljónum króna og hækkuðu um
rúman fjórðung á milli ára. Aðrar
rekstrartekjur drógust saman úr
tæpum 700 milljónum króna í 420
milljónir eða um fjörutíu prósent.

Vaxtagjöld hækkuðu um átján
prósent og voru um 770 milljónir
króna.

Arðsemi eigin fjár var um tólf
prósent á ársgrundvelli en var um
tuttugu prósent árið áður. Heildar-
eignir SPH voru yfir 38 milljarðar
30. júní og eigið fé um 3.260 milljón-
ir, þar af stofnfé um sextán milljón-
ir króna.    - eþa

Farflegamet hjá
Icelandair í júlí. Yfir 200
flúsund farflegar og
sætan‡ting batnar.
FL Group, móðurfélag Icelandair,
birtir sex mánaða uppgjör sitt í dag.
Bankarnir spá því að félagið hagnist
að meðaltali um 2.143 milljónir
króna en hagnaður þess var 903
milljónir á sama árshluta í fyrra.
Gangi spáin eftir hækkar hagnaður
FL Group um 140 prósent á milli
ára.

Félagið birti í gær tölur yfir þró-
un farþegafjölda í júlí. Farþegum í
áætlunarflugi Icelandair fjölgaði
um sextán prósent á milli ára og

fóru í fyrsta skipti yfir tvö hundruð
þúsund í einum mánuði. Sætanýting
var 86,6 prósent og hækkaði örlítið.

Farþegum Icelandair hefur
fjölgað um tæp fjórtán prósent frá
áramótum og eru 882 þúsund á ár-
inu. Sætanýting er um 77 prósent á
árinu og hefur hækkað um 2,3 pró-
sent frá árinu 2004.

Farþegum í innanlandsflugi
fækkaði lítillega.     - eþa

FINNAIR HAGNAST Hagnaður af reglulegri
starfsemi jókst um 650 prósent á öðrum
ársfjórðungi miðað við sama tímabil í fyrra.

Gó› afkoma Finnair

Methagna›ur Sparisjó›abankans

Hagna›ur SPH minnkar

Búist vi› tvöföldun hagna›ar
SPÁ UM AFKOMU FL GROUP Á
ÖÐRUM ÁRSFJÓRÐUNGI
– Í MILLJÓNUM KRÓNA

Spá Íslandsbanka 2.350  
Spá KB banka 1.873  
Spá Landsbankans 2.205

Meðaltalsspá 2.143



„Ég vil meina að markaðurinn fyrir
bæjar- og héraðsfréttablöð sé síst
verri núna en áður. Landsfjölmiðl-
arnir eru mikið með stóru fréttirn-
ar, pólitíkina og það sem er að ger-
ast á höfuðborgarsvæðinu. Við
erum meira að sinna Jóni Jónssyni
sem er ýmist að rækta kartöflur, er
snjall kylfingur eða barnapía,“ seg-
ir Páll Ketilsson eigandi og ritstjóri
Víkurfrétta, eins elsta bæjar- og
héraðsblaðs landsins, sem heldur
upp á aldarfjórðungs afmæli sitt á
þessu ári. Í tilefni af afmælinu
verður gefið út hundrað síðna tíma-
rit síðar á árinu þar sem rifjuð
verða upp ýmis mál sem komið
hafa upp á þessum tíma en Páll tel-
ur öfluga fréttaþjónustu eitt af að-
alsmerkjum Víkurfrétta.

Starfsemi blaðsins hefur aukist
jafnt og þétt yfir árin. Systurblaði
með sama nafni hefur verið dreift á
öll heimili í Hafnarfirði, Garðabæ
og Álftanesi í þrjú ár. Mikill og góð-
ur fréttavefur er starfræktur hjá
fyrirtækinu og sem dæmi um vax-
andi þrótt þess var í vor opnaður
sérvefur um golfíþrótt-
ina á www.kylfing-
ur.is en Páll er mikill
golfáhugamaður. Hann
lýsir golfmótum í sjón-
varpi og ritstýrir tímariti
um íþróttina sem gefið er
út af Golfsambandi Íslands.

Páll telur ekki að lestur dag-
blaða muni færast alfarið á netið.
„Netið hefur á síðustu árum komið
gríðarlega sterkt inn en er hrein

viðbót að mínu mati. Fólk vill
áfram fá blöðin. Það er þessi til-
finning að vera með kaffibollann að
fletta blaðinu sínu,“ segir Páll sem
var einungis tvítugur þegar hann

keypti rekstur
Víkurfrétta í
samstarfi við
annan mann
árið 1983 en þá
hafði blaðið ver-
ið gefið út af

prentsmiðjunni

Grágás í tvö ár. Hann var þó ekki
ókunnur blaðamannsstarfinu.

„Ég held ég hafi byrjað sextán
ára peyi að skrifa í fjölmiðla. Þetta
er eitthvað í blóðinu,“ segir Páll en
mikið var lesið af blöðum á æsku-
heimili hans þar sem faðir hans
sem starfaði á rútustöðinni fékk að
eiga mörg blöð sem þangað komu.
Páll segist oft hafa tekið þau fram
yfir bækur. „Ég las nú reyndar
Nonnabækurnar og skólabækurnar
en blöðin heilluðu mig meira,“ seg-
ir Páll hlæjandi en hann telur lykil-
inn að því að reka og starfa við fjöl-
miðlafyrirtæki þann að eiga góða
og skilningsríka fjölskyldu og góða
starfmenn sér við hlið. ■
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PEARL BAILEY (1918-1990) 
lést þennan dag.

Sinnir Jóni og Jónu Jóns
BÆJAR- OG HÉRAÐSBLAÐIÐ VÍKURFRÉTTIR: GEFIÐ ÚT Í ALDARFJÓRÐUNG

„Það sem heimurinn þarfnast er meiri ást
og minni pappírsvinna.“

- Pearl Bailey var bandarísk söng- og leikkona

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

Guðbjörn S. Hjálmarsson, Hátúni 10,
Reykjavík, lést á heimili sínu sunnudag-
inn 24. júlí. Útförin hefur farið fram. 

Margrét Ólafsdóttir, frá Hlíð, Siglufirði,
Kópavogsbraut 1B, lést á hjúkrunar-
heimilinu Sunnuhlíð föstudaginn 12.
ágúst.

Oddný Aðalbjörg Jónsdóttir, Rauðalæk
20, Reykjavík, áður Sunnuhvoli Fá-
skrúðsfirði, lést á Landakotsspítala föstu-
daginn 12. ágúst. 

Björgvin helgi Guðmundsson, lést að
elliheimilinu Grund föstudaginn 12.
ágúst

Guðmundur Sæmundsson, vélvirkja-
meistari, til heimilis í Boðahlein 7,
Garðabæ, lést laugardaginn 13. ágúst. 

Erlingur Vigfússon , óperusöngvari, and-
aðist á sjúkrahúsi í Köln í Þýskalandi
sunnudaginn 14. ágúst. 

Guðrún S. Magnúsdóttir, Valhúsabraut
13, Seltjarnarnesi, lést sunnudaginn 14.
ágúst.

Inga Sigríður Ingólfsdóttir, áður til heim-
ilis að Rauðalæk 22, Reykjavík, lést á
Hrafnistu í Reykjavík mánudaginn 15.
ágúst.

Kolbrún Sigurðardóttir, Álftamýri 2,
Reykjavík, lést á heimili sínu mánudag-
inn 15. ágúst. 

Lilja Sigfinnsdóttir, Hjallabraut 33, Hafn-
arfirði, lést mánudaginn 15. ágúst.

JAR‹ARFARIR

13.00 Einar Oddgeirsson, Heiðvangi
16, Hafnarfirði, verður jarðsung-
inn frá Fossvogskirkju. 

13.00 Valdimar Jónsson, húsgagna-
smíðameistari frá Kringlu í Mið-
dölum, verður jarðsunginn frá Há-
teigskirkju.

Rudolf Hess, hægri hönd Adolfs
Hitler, fannst látinn 93 ára að aldri
í Spandau-fangelsinu í Vestur-
Berlín þennan dag árið 1987. Þar
hafði hann dvalist frá Nurnberg-
réttarhöldunum árið 1946. Hann
hafði verið eini fanginn í fangels-
inu í yfir 20 ár eftir að Albert Speer
og Baldri von Schirach var sleppt
þaðan árið 1966.
Rudolf Hess gekk til liðs við Nas-
istaflokkin strax árið 1920 og starf-
aði náið með Hitler á uppgangsár-
um hans. Hann sat meðal annars í
fangelsi á sama tíma og hann.
Þegar þeim var sleppt úr haldi
gerðist Hess aðstoðarmaður
Hitlers og síðar ráðherra í stjórn

hans. Hess aðstoðaði Hitler við út-
gáfu bókarinnar Mein Kampf og
Hitler var svaramaður við brúð-
kaup Hess árið 1927.
Árið 1941 flaug Hess á laun til
Skotlands til þess að semja um
frið en var þess í stað handtekinn
af Bandamönnum. Þegar fréttist af
svikum Hess afneitaði Hitler hon-
um.
Stjórnendur Spandau-fangelsisins
héldu því fram að Hess hefði
framið sjálfsmorð og sýndu því til
staðfestingar sjálfsmorðsbréf. Hins
vegar voru fjölskylda hans og vinir
ekki sannfærð. Ein vinsæl samsær-
iskenning er að Hess hafi verið
myrtur þar sem Sovétmenn ætl-

uðu sér loks að sleppa honum úr
haldi en þeir ráku fangelsið í sam-
vinnu við Bandamenn. Ári eftir lát
Hess upplýstu þýsk yfirvöld að
morðrannsókn hefði farið fram en
að ekkert hefði komið upp úr kaf-
inu. Eftir lát Hess var Spandau-
fangelsið rifið.

17. ÁGÚST 1987

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1877 Útlaginn Billy the Kid drep-

ur sinn fyrsta mann af
mörgum.

1946 Fysta íslenska konan tekur
einkaflugmannspróf.

1969 Woodstock-tónlistarhátíð-
inni lýkur í Bandaríkjunum.

1978 Loftbelg er í fyrsta sinn flog-
ið yfir Atlantshafið frá
Maine í Bandaríkjunum til
Parísar í Frakklandi.

1998 Bill Clinton Bandaríkjafor-
seti viðurkennir að hafa átt
í óviðurkvæmilegu sam-
bandi við Monicu Lewin-
sky.

1999 Sautján þúsund látast í
miklum jarðskjálfta í tyrk-
nesku borginni Izmit.

2000 Vilhjálmur Bretaprins út-
skrifast úr menntaskóla.

Rudolf Hess finnst látinn

Okkar ástkæra eiginkona og móðir,

Amalía Rut Gunnarsdóttir
Björtusölum 23, Kópavogi,

verður jarðsungin föstudaginn 19. ágúst kl.  13.00 frá Háteigs-
kirkju.

Jónas Yamak
Edda Falak Yamak
Ómar Yamak

Minningarsjóður hefur verið stofnaður til minningar um 
Amalíu Rut Gunnarsdóttur nr. 0552-14-602320.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir
og amma, 

Kolbrún Sigurðardóttir
Álftamýri 2, Reykjavík,

andaðist á heimili sínu mánudaginn 15. ágúst. 
Jarðarförin auglýst síðar.

Höskuldur Elíasson

Sigrún Höskuldsdóttir Antonio Cavaleiro

Elías Höskuldsson María Carolina Skackauskaite

Sigurður Höskuldsson Dagbjört Edda Barðadóttir

Linda Rut, Telma Rós, Alexander Freyr, Ragnar Már, Lilja Björk,

Ragnhildur Sara og Vigdís Karólína.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir
og afi,

Jóhannes Steinþórsson
Eyjabakka 26,
Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi þriðjudaginn 9.
ágúst síðastliðinn verður jarðsunginn frá Breiðholtskirkju föstu-
daginn 19. ágúst kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Guðrún Sigmundsdóttir

Kolbrún Jóhannesdóttir Axel Gíslason
Dagný Jóna Jóhannesdóttir Theodoros Kagiannalíus

Eva Karen Axelsdóttir Eiríkur Þór Hafdal
Jóhannes Axelsson
Björg Sigmundsdóttir
Sara Sigmundsdóttir
Marína
Markús
Kristbjörg Aþena.

www.steinsmidjan.is

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og amma, 

Inga Sigríður Ingólfsdóttir
áður til heimilis að Rauðalæk 22,
Reykjavík,

lézt á Hrafnistu í Reykjavík mánudaginn 15. ágúst.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni fimmtudaginn 18. ágúst kl.
15.

Steinunn Þorvarðsdóttir, Rik de Visser,
Steinn Helgason,
Sif, Salka og Egill,

Ólöf Þorvarðsdóttir, Jón Valur Jensson,
Ísak og Sóley Kristín.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Margrét Ólafsdóttir
frá Hlíð, Siglufirði, 
Kópavogsbraut 1B,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð, föstudaginn 12.
ágúst.

Sólveig Helga Jónasdóttir Einar Long Siguroddsson

Ásgeir Jónasson Ásdís Hinriksdóttir

börn og barnabörn.

AFMÆLI

Pétur Arason listaverkasafnari 
er 61 árs

Ellert A. Ingimundarson leik-
ari er 48 ára

Þröstur Helgason bók-
menntafræðingur
er 44 ára

Björn Ingi Hilmars-
son leikari er 43 ára

EIGENDUR Páll Ketilsson eigandi og ritstjóri Víkurfrétta ásamt eiginkonu sinni og með-
eiganda Ásdísi Björk Pálmadóttur.

GAMLA OG NÝJA 
Víkurfréttir komu fyrst úr
árið 1980. Fljótlega var

farið að bera blaðið út á öll heimili á
Suðurnesjum og er það gert enn í dag.
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> Við hrósum ...

... íslenska landsliðinu í
körfubolta sem gerði sér

lítið fyrir og vann tvo
leiki gegn sterku
landsliði Hollands og

það á þeirra heimavelli í
þokkabót. Framundan eru
mikilvægir leikir í B-deild

Evrópumótsins og vonandi
að liðið nái að fylgja eftir

þessum góða árangri með álíka
frammistöðu í þeim.

Valur og ÍBV fá liðsauka
Handknattleiksdeildir Vals og ÍBV sömdu
í gær við fjóra leikmenn og hafa því styrkt
leikmannahópa sína fyrir komandi átök í
vetur. Valur endurnýjaði samning við
Baldvin Þorsteinsson og samdi við
franskan leikmann að nafni Mohamadi
Loutoufi. ÍBV samdi við tvo leikmenn frá
Tékklandi, hornamanninn Jan Vtipil og
línumanninn Michal Dostalík.

sport@frettabladid.is

20

> Við hvetjum ...
... alla knattspyrnuáhugamenn til að
fjölmenna á Laugardalsvöllinn í kvöld og
fylkja sér að baki íslenska
landsliðsins í knattspyrnu
sem mætir landsliði Suður-
Afríku í kvöld. Strákarnir
þurfa að finna fyrir því
að þjóðin stendur
með liðinu í gegnum
súrt og sætt.

Knattspyrnulandsli› Su›ur-Afríku mætir flví íslenska á Laugardalsvelli í kvöld og eru leikmenn íslenska
li›sins sta›rá›nir í flví a› vinna leikinn.

Leikmenn Íslands ætla sér sigur
FÓTBOLTI Íslenska landsliðið í
knattspyrnu karla mætir í kvöld
landsliði Suður-Afríku í æfinga-
leik á Laugardalsvelli. Um er að
ræða æfingaleik til undirbúnings
fyrir leikina í undankeppni heims-
meistaramótsins í byrjun septem-
ber. Suður-Afríka er með sterkt
landsliðið sem komist hefur í úr-
slitakeppni heimsmeistaramóts-
ins í síðustu tvö skipti, og er núm-
er 38 á lista yfir sterkustu landslið
heims. Ísland er sem stendur í
sæti númer 92 á heimslistanum og
hefur lækkað töluvert að undan-
förnu. Búast má við hörkuleik þar
sem leikmenn beggja liða hafa
æft að kappi með liðum sínum
undanfarnar vikur og eru keppn-
istímabilin víðast hvar að hefjast.

Stefán Gíslason verður í eldlín-
unni með landsliðinu í kvöld en
hann hefur leikið vel með liði sínu
Lyn í Noregi. Hann á von á erfið-
um leik en vonast til þess að leik-
menn verði tilbúnir í slaginn. „Við
fáum nú ekki mikinn tíma til und-
irbúnings en við höfum náð að
þjappa okkur ágætlega saman og
það er góður andi í hópnum. Við
munum að sjálfsögðu reyna allt til
þess að vinna leikinn og búumst
fastlega við því þetta verði erfið-
ur leikur.“

Logi Ólafsson, annar tveggja
þjálfara landsliðsins, segir undir-
búning hafa gengið ágætlega þótt
óneitanlega hafi verið betra að fá
meiri tíma með landsliðshópnum.
„Það er eins og fyrir alla lands-

leiki, það er
ekki mikill tími
sem gefst til
undirbúnings.
En hópurinn er
samstilltur og
mér finnst hafa
verið fín ein-
beiting á æf-
ingunum. Leik-
menn eru í svo-
lítið misjöfnu
formi. Tímabil-
ið á Englandi
og í Belgíu er
nýbyrjað, en

það er langt komið í Skandinavíu
og hér heima. Maður sér svona að-
eins á leikmönnum en annars er
ljóst að meira og minna allir leik-
mennirnir í hópnum eru í góðu
formi. Hannes Sigurðsson og
Ólafur Örn Bjarnason verða þó
líklega ekki með vegna meiðsla.
Við munum byggja á ágætum

leikjum gegn Möltu og Ungverja-
landi og vonandi nær liðið að sýna
góða frammistöðu líkt og í þeim
leikjum.“

Leikmenn Suður-Afríku leika
nánast allir með sterkum liðum í
Evrópu og má því búast við bar-
áttuleik á Laugardalsvelli í kvöld.

magnush@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

Landsbankadeild kvenna:
KEFLAVÍK–KR 2–1
1–0 Lilja Íris Gunnarsdóttir (18.), 2–0
Lilja Íris Gunnarsdóttir (56.), 2–1 Hrefna
Huld Jóhannesdóttir, víti (72.).
FH–ÍA 2–2
1–0 Valdís Rögnvaldsdóttir (21.), 2–0 Sif
Atladóttir (52.), 2–1 Telma Ýr Gylfadóttir
(62.), 2–2 Anna Þorsteinsdóttir (90.)

STAÐAN:
BREIÐABLIK12 11 1 0 37–8 34
VALUR 11 9 0 2 50–12 27
KR 12 7 1 4 38–16 22
ÍBV 11 7 0 4 35–23 21
KEFLAVÍK 12 5 0 7 28–33 15
FH 12 3 1 8 10–39 10
STJARNAN 12 3 0 9 13–33 9
ÍA 12 0 1 11 9–56 1

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

14 15 16 17 18 19 20
Miðvikudagur

ÁGÚST

■ ■ LEIKIR
� 17.00 Valur og ÍBV mætast að

Hlíðarenda í Landsbankadeild
kvenna.

� 20.00 Ísland og Suður-Afríka
mætast í landsleik í knattspyrnu
karla á Laugardalsvelli.

■ ■ SJÓNVARP
� 07.00 Olíssport á Sýn. Endursýnt

fjórum sinnum.

� 15.20 Landsleikur í knattspyrnu
milli Argentínu og Ungverjalands á
Sýn.

� 17.20 Olíssport á Sýn.

� 17.50 Landsleikur í knattspyrnu
milli Englands og Danmerkur á Sýn.

� 19.55 Landsleikur í knattspyrnu
milli Íslands og Suður-Afríku á RÚV.

� 20.00 US PGA-mótaröðin í golfi á
Sýn.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

� 22.20 Formúlukvöld á RÚV.

� 22.20 Landsleikur í knattspyrnu
milli Króatíu og Brasilíu á Sýn.

� 00.00 Landsleikur í knattspyrnu
milli Englands og Danmerkur á Sýn. 

Íslenska körfuboltalandsliðið gerði góða ferð til Hollands:

KÖRFUBOLTI „Það var frábært að
vinna A-þjóð í körfubolta tvíveg-
is á þeirra heimavelli,“ sagði Sig-
urður Ingimundarson landsliðs-
þjálfari eftir sigur íslenska
körfuboltlandsliðsins á því hol-
lenska ytra í gær. Það voru þó
heimamenn sem höfðu undirtök-
in í leiknum lengst af en íslenska
liðinu tókst að tryggja sér fram-

lengingu 30 sekúndum fyrir
leikslok. Í framlengingunni tók
lið Íslands öll völd á vellinum og
vann öruggan sigur, 82–75, en
staðan að loknum venjulegum
leiktíma var 71–71.

Sigurður Þorvaldsson var
stigahæstur íslensku leikmann-
anna með fjórtán stig en Jón
Arnór Stefánsson gerði þrettán

stig auk þess að taka sex fráköst.
Í fyrri leiknum, sem fór fram á
mánudagskvöldið, hafði íslenska
liðið sigur, 78–74.

Framundan eru þýðingamikl-
ir leikir gegn Danmörku og
Rúmeníu í september en áður  en
kemur að þeim fer landsliðið til
Kína og mun leika þar tvo æf-
ingaleiki í lok mánðarins. - esá

Gefur gó› fyrirheit um framhaldi›

Eiður Smári Guðjohnsen, fyrirliði ís-
lenska landsliðsins, verður með á móti
Suður-Afríku í dag, en hann meiddist
lítillega á læri í leik gegn Wigan
Athletic um síðustu helgi og
var tvísýnt um þátttöku hans í
leiknum. Landslið Suður-Afríku
er sterkt og á Eiður von á hörkuleik.
„Ég veit svo sem ekki
mikið um þetta lið þó
ég þekki til nokkurra
einstaklinga í liðinu, en
það er ljóst að það eru sterkir leikmenn
í liðinu. Þessi leikur er mikilvægur und-
irbúningur fyrir leikina í undankeppni
heimsmeistaramótsins í september og
vonandi náum við vel saman fyrir þann
tíma.“ 

Keppnistímabil í flestum deildum Evr-

ópu eru að byrja um þessar
mundir og hafa flestir leikmanna

íslenska landsliðsins verið við
stífar æfingar undanfarnar
vikur. Þessi tímasetning á
landsleik er því umdeild.

„Ég get alveg viðurkennt það
að mér finnst þessi tímasetn-

ing á landsleik ekki gáfuleg.
Það er slæmt að meiðast á

þessum tíma og þess vegna
svolítil áhætta sem fylgir því að

taka þátt í æfingaleik eins og
þessum.“ 

Keppnistímabilið á Englandi hófst
um síðustu helgi og eru flestir
knattspyrnusérfræðingar á því að
Chelsea verji enska meistaratitilinn.
Nokkrir nýir leikmenn hafa komið

til Chelsea í sumar og líst Eiði Smára
ágætlega á þá. „Það á eftir að koma í
ljóst hvernig þessir leikmenn reynast
okkur en þetta eru auðvitað frábærir
knattspyrnumenn sem bæta leik-
mannahópinn.“ 

Ganverjinn Mikael Essien er nú á leið til
Chelsea, en erfiðlega hefur gengið hjá
Chelsea að ná samkomulagi við Lyon
um kaupverð á kappanum, en talið er
að hann kosti tæpa þrjá milljarða ís-
lenskra króna. Eiður er ekki hræddur
við samkeppni um stöðu í liðinu og
ætlar sér að berjast fyrir sæti sínu.
„Þetta er ekki í fyrsta skipti sem ég þarf
að sanna mig sem mikilvægur hluti af
liðinu. Það eru margir góðir leikmenn
hjá Chelsea og ég fagna því bara ef það
bætist einn góður leikmaður í hópinn.“

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN: VERÐUR Í ELDLÍNUNNI MEÐ LANDSLIÐINU Í KVÖLD

Á von á sterku su›ur-afrísku li›i

Árni Gautur

Kári

4-5-1

Kristján Örn Auðun Haraldur Indriði

Stefán

Eiður Smári
Grétar Rafn Arnar Þór

Heiðar

Liklegt byrjunarlið

LANDSLIÐIÐ Á ÆFINGU Leikmenn íslenska landsliðsins hafa æft að kappi síðustu daga og
ætla sér sigur í kvöld gegn sterku liði Suður-Afríku. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HM U-21 landsliða:

Sigur á Kongó
HANDBOLTI. Íslenska landsliðið í
handbolta skipað leikmönnum 21
árs og yngri vann sinn fyrsta leik
á heimsmeistaramótinu sem fram
fer í Ungverjalandi. Liðið vann
auðveldan sigur á Kongó, 41–15 en
það mætir liði Chile í dag. Marka-
hæstir í íslenska liðinu voru Ernir
Hrafn Arnarson með átta mörk,
þar af eitt úr víti, og Árni Sig-
tryggsson með sjö mörk. -esá



Verð 95,-
Stílabók A5

Verð 495,-
Gormabók A4 5

í pakka!

SKÓLASKÓLAVÖRURVÖRUR

11,- kr.
Stílabók A4

Verð 125,-Stílabók A4

Verð 995,-
Verð 1.995,-Verð 1.995,- Verð 1.995,-Verð 1.995,-

Opið 
alla 
daga

1 kr.
1 stk. Plúto býantur

1,- kr.
Teygjumappa

Verð 65,-
Reiknivél

Verð 395,-
5 fagabók

Allar töskurnar eru með bólstruðu 
baki svo að taskan falli vel að 
baki barnsins. Breiðar bólstraðar 
axlarólar og mittisól tryggja að 
líkamsburður barnsins er réttur.

Verð frá 2.795,-Verð frá 2.795,-

Verð frá 59,-
Skæri

Verð frá 99,-
Pennaveski

Skólatöskur í
Skólatöskur í

miklu úrvali
miklu úrvali

Tilboðin gilda út  ágúst 2005 eða á m
eðan birgðir endast. Birt m

eð fyrirvara um
 m

yndbrengl og prentvillur. 

1 kr.1 kr.
Svo flestir njóti góðs af krónu-
tilboðum okkar takmarkast kaup á 
þeim við 5 stk. á fjölskyldu
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Ég er nýkominn
heim frá Græn-
landi þar sem ég
gerði meðal annars
úttekt á áfengis-
neyslu heima-
manna, aðallega
vegna þess að

drykkjuskapur og
eymdin sem honum

fylgir er sérstakt áhugamál mitt. 
Grænlendingar drekka mikið.

Það er að segja þeir eru oft fullir
þótt magnið sem þeir innbyrði sé
ekkert stórkostlegt, sérstaklega
ekki á íslenskan mælikvarða.
Sigurður ísmaður segist drekka
fjóra til fimm kassa af bjór þegar
hann dettur í'ða og það dugi ekki til
þess að hann endi hálfrænulaus,

baulandi og grenjandi. Grænlend-
ingarnir þurfi hins vegar ekki
meira en tvo bjóra og þá eru þeir
úr sögunni.

Það er til ákveðin þróunarkenn-
ing um áfengisþol ólíkra kynstofna
en hún byggir í grunninn á kenn-
ingu Darwins um náttúruvalið. 

Um þrjú prósent gyðinga eru
alkóhólistar en þeir hafa gutlað í
víni allra þjóða lengst, í nokkur
þúsund ár, og hafa því drukkið af
sér flesta alkana. Alkóhólisminn
virðist nefnilega vera þess eðlis að
hann útrýmir sér þannig að þeir
hæfustu til að drekka komast af.
Norrænir menn eru búnir að
kneyfa mjöðinn í rúm 1000 ár og
hafa náð, á þeim tíma, að fækka
alkóhólistum niður í 25% eða svo.

Frumbyggjar Ameríku og Græn-
lendingar eru varla búnir að djúsa
nema í nokkur hundruð ár og eiga
því enn svo langt í land að alkóhól-
ismi er almennur og eitthvað um
eða yfir fimmtíu prósentin. Sam-
kvæmt þessu er því tómt mál að
tala um það að berjast af einhverju
viti gegn áfengisbölinu á Græn-
landi fyrr en í kringum árið 3000. 

Eymdin og volæðið verður að fá
að taka sinn toll í þúsund ár í við-
bót og koma þeim ólánsömu sálum
sem enn hafa ekki fengið áfengis-
úthald í arf frá forfeðrum sínum í
hel.

Bakkus er harður húsbóndi en
ljósið í myrkrinu er sú staðreynd
að hann grefur undan sér þótt
hann grafi. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON KYNNTI SÉR ÞRÓUNARKENNINGU DRYKKJUSKAPAR Á GRÆNLANDI.

Darwin og brennivínið

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli
M
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2 9 3 8

3 2 7

8 9 1 3

7 2 8 5 6

8 7 6 1

9 3 1 4 8

6 5 2 7

1 2 9

4 6 8 5

SUDOKU DAGSINS
Fylltu út í reitina þannig að hver lína, hver dálkur og hver
3x3 kassi rúmi allar tölurnar á bilinu 1 til 9. Sama talan má
ekki koma fyrir tvisvar sinnum í sömu línu, sama dálki eða
sama 3x3 kassa. Engin stærðfræðikunnátta er nauðsynleg þó
leikið sé með tölum. Þrautin er leyst með rökhugsun og út-
sjónarsemi.
Þótt lausnarhraði fari eftir æfingu og hæfni má reikna með
að það taki tíu til þrjátíu mínútur að leysa Sudoku-þrautina.
Lausnir, ráðleggingar og upplýsingar eru á www.sudoku.com.
Lausn þrautarinnar birtist á sama stað í blaðinu á morgun.

Ja, hérna! Kannski ég
ætti að sleppa hinu

innra villidýri lausu og
sturta niður nokkrum

góðum pilsnerum?

Hugsaðu
þig nú að-
eins um!
Þú þolir
ekki öl!

Tjahh, ég veit
það ekki! Ég
drakk nú öl í
útskriftarferð-

inni!

Manstu þá eftir því
þegar þú spraut-
ulakkaðir rútuna

að innan með fjór-
um pilsnerum og

pítsu?

En alla vega! Ef þér finnst gott
að finna paprikubita gusast út

úr nefinu á þér, þá...

Frábært! Kók! Ég
kaupi kók!

Ohh, þú ropar svo hrikalega af kóki,
vinur minn! Við eigum tómatsafa og

greipdjús, perusaft og...

Vatn í krananum!
Jeminn!

Var hún svona sæt, eða hvað?

Hver?

Kjörinn dagur til þess
að vera inni að kúra.

BRÓÐIR ÞINN ER EKKI
HOKKÍ-PÖKKUR!

Ég veit! Ég
er bara að
æfa mig!

hefurðu þjónustulund,
sýnirðu frumkvæði, ertu

jákvæð/ur ?
www.worldclass.is
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Á SIRKUS Í VETUR VERÐA NÍU INNLENDIR ÞÆTTIR - FLEIRI EN Á NOKKURRI ANNARRI STÖÐ! 

ÞEIR ERU: KVÖLDÞÁTTURINN, VEGGFÓÐUR, IDOL EXTRA, SIRKUS RVK, SJÁÐU, ÍSLENSKI LISTINN, 

SÚPERSPORT OG GAME TV. NÍUNDI ÞÁTTURINN ER ALGJÖRT LEYNDÓ, MYNDAÐUR AÐ MESTU 

ERLENDIS OG VERÐUR KYNNTUR SEINNA Í ÞESSUM MÁNUÐI. FYLGSTU MEÐ.

NÍU ÍSLENSKIR SJÓNVARPSÞÆTTIR!

DOHERTY Pete Doherty, forsprakki
Babyshambles, er væntanlegur hingað til
lands í október. Hér sést hann ásamt kær-
ustu sinni Kate Moss.

Tvö hundru›
umsóknir 
Yfir tvö hundruð umsóknir hafa
borist frá íslenskum hljómsveit-
um og tónlistarmönnum um að
koma fram á Iceland Airwaves-
hátíðinni sem verður haldin 19. til
23. október.

Þetta er í fyrsta sinn sem lista-
mönnum er gefið færi á að sækja
um að spila á hátíðinni með því að
fylla út umsóknareyðublað og
skila inn fylgigögnum og hafa við-
tökurnar verið framar vonum.
Starfsmenn Hr. Örlygs munu
svara umsóknunum fyrir 1. sept-
ember. 

Búist er við að um eitt hundrað
innlendir listamenn komi fram á
Iceland Airwaves og er þegar
búið að staðfesta 25 þeirra. Á
meðal þeirra eru Mínus, Leaves,
Bang Gang, Gus Gus og Hjálmar.
Búist er við fimmtán erlendum
hljómsveitum og tónlistarmönn-
um og hafa tíu nöfn verið staðfest.
Á meðal þeirra eru Baby-
shambles, The Zutons, The Fiery
Furnaces, The (International)
Noise Conspiracy), The Mitchell
Brothers, Zoot Woman, Annie,
José González og High Contrast –
DJ set.

Miðasala á hátíðina hefst 5.
september. ■

JUDE OG SIENNA Þótt ekki sé allt fallið í
ljúfa löð þá fær Jude að koma með í brúð-
kaup systur Siennu.

Jude fær a›
koma me›
Jude Law og Sienna Miller munu
mæta saman í brúðkaupsveislu
systur Siennu. Samkvæmt götu-
blaðinu The Sun fer brúðkaupið
fram í september og ætlar parið
að koma saman. Law er sagður
vera öngum sínum og vilji með
þessu sýna fjölskyldu Miller
hversu vænt honum þyki um
leikkonuna. Law verður þó
ábyggilega ekki beðinn um að
gefa brúðgumanum heilræði enda
hélt hann bæði fram hjá fyrrum
eiginkonu sinni og verðandi. Að
sögn heimildarmanns blaðsins á
parið nú að vera að reyna lappa
upp á sambandið eftir að Jude við-
urkenndi að hafa haldið fram hjá
Miller með barnfóstrunni. Hann
er sagður vera skýjunum yfir því
að Miller skuli vilja láta sjást með
honum og hann ætli að nýta sér
tækifærið. ■

Bono og félagar hans í U2 fengu
æðstu heiðursverðlaun í Portúgal
fyrir störf sín að mannúðarmál-
um. Forseti landsins, Jorge
Sampaio, veitti tónlistarmönnun-
um Order of Liberty heiðurinn í
forsetahöllinni nokkrum tímum
áður en þeir fóru upp á svið fyrir
tónleika sína í Lissabon á sunnu-
dag. „Þetta er að sjalfsögðu mjög
stór heiður fyrir okkur fjóra,“
sagði Bono eftir afhendingu verð-
launanna, en hann gegndi stóru
hlutverki á Live Aid tónleikunum
vegna hungursneyðar í Afríku
fyrir tuttugu árum og hefur barist
fyrir því að útrýma fátækt alla tíð
síðan. U2 spiluðu á Live8 tónleik-
unum í sumar og hljómsveitin hef-
ur vakið athygli á mörgum mann-
réttindamálum á árinu. „Ef við
héldum virkilega að líf Afríku-

manns væri jafnmikils virði og líf
Evrópubúa myndum við ekki
standa hjá með fullar fötur vatns
þegar heil heimsálfa væri að
brenna til grunna,“ sagði Bono við
afhendinguna. Þetta er í fyrsta
skipti sem Portúgal veitir erlendri
hljómsveit heiðursverðlaunin. ■

U2 fá portúgölsk hei›ursver›laun

Teen Choice Awards-verðlaunin
voru afhent í Hollywood á dögun-
um. Sjónvarpsþættirnir The O.C.
og Desperate Housewives bitust
um að fá flest verðlaun. Rachel Bil-
son, sem leikur Summer í The O.C.,
krækti í verðlaunin sem besta leik-
kona í dramaþáttum og sem
„heitasta gellan“, þrátt fyrir að eiga
í höggi við andstæðing á borð við
Mischu Barton. Kærasti og mót-
leikari Rachel, Adam Brody, vann
verðlaunin sem besti dramaleikar-
inn og parið fékk verðlaun fyrir
heitasta sambandið á skjánum sem
er ekki skrítið. The O.C. vann
einnig verðlaun fsem besti drama-
sjónvarpsþátturinn. Desperate
Housewives fékk verðlaun fyrir
besta nýja þáttinn og Eva Longoria

var valin besta nýja leikkonan í
sjónvarpsbransanum.

Bíómyndaverðlaunin fóru flest
til The Notebook sem er rómantísk
gamanmynd en hún fékk átta verð-
laun. Gwen Stefani, Mariah Carey
og Eminem fengu öll verðlaun í tón-
listarbransanum og meira að segja
hótelerfinginn Paris Hilton var
verðlaunuð – fyrir besta öskrið í
myndinni House of Wax. ■

The O.C. og Desperate 
Housewives vinna ver›laun

U2 Bono og félagar hafa eflaust verið kátir
á tónleikunum í Lissabon eftir að hafa
fengið heiðursverðlaunin.

CHAD MICHAEL MURRAY OG
RACHEL BILSON Chad og Rachel fengu
verðlaunin „Choice Hottie“ sem þýðir að þau
voru valin heitustu og sætustu leikararnir. 



Hussein Shehadeh heldur
fyrirlestur um misskiln-
inginn á milli araba-
heimsins og Vesturlanda
á Borgarbókasafni á
Menningarnótt.
Dr. Hussein Shehadeh, blaðamaður
og fyrirlesari, heldur fyrirlestur í
aðalsafni Borgarbókasafns
Reykjavíkur á Menningarnótt, 20.
ágúst, kl. 15.00. Shehadeh er fædd-
ur í Jerúsalem en hlaut menntun
sína í Englandi og Danmörku.
Hann hefur á síðustu þrjátíu árum
haldið fjölda fyrirlestra á Norður-
löndunum og víðar um menningu
og daglegt líf araba.

„Fyrirlestur minn fjallar um
hinn gagnkvæma misskilning sem
hefur verið á milli arabaheimsins
og Vesturlanda síðastliðnar aldir.
Ég hef búið í Danmörku í 38 ár en
þar áður bjó ég í þrjú ár á
Englandi. Þegar ég flutti fyrst til

Vesturlanda heillaðist ég af frels-
inu sem einkenndi samfélögin hér,
frelsi sem ég hafði ekki kynnst
þegar ég bjó í arabaheiminum þar
sem meira að segja veðurspáin í
fjölmiðlunum er ritskoðuð. Það
sem sagt er frá í fréttum í araba-
heiminum eru eingöngu fréttir af
konungunum og stjórnmálamönn-
unum og einhverju tengdu þeim en
ekkert sagt frá hinum almenna
borgara. Þegar ég kom hingað
vestur voru fyrstu fréttirnar sem
ég heyrði saga af einhverjum
þorpshálfvita sem hafði hent bréf-
poka í tjörnina í bænum sínum og
saga af konu sem hafði fengið lé-
lega þjónustu hjá tannlækni og
íhugaði málshöfðun. Það er þarna
sem munurinn liggur því hér á
Vesturlöndum er sjónarhornið
oftar á einstaklingum en þeim sem
ráða í samfélaginu,“ segir
Shehadeh sem auk þess að halda
fyrirlestur sýnir þrjátíu ljósmynd-
ir sem hann hefur tekið í Óman í
gegnum árin og er meðal annars
ætlað að undirstrika þær miklu
samfélagslegu breytingar sem
hafa átt sér stað þar í landi síðast-
liðin 35 ár. Sýningin ber heitið
Óman, hinn töfrandi hluti Arabíu.

Hussein segist ætla að tala um
hugarfarið í arabaheiminum í
breiðum skilningi og að á köflum
verði tónninn í málflutningi hans
nokkuð kaldhæðinn. „Ég held að sú
reynsla sem hafi auðgað líf mitt
meira en nokkur önnur sé að hafa
dvalið langdvölum í kjötbúð föður
míns, slátrarans, þegar ég var í
drengur í liltum bæ í Palestínu. Þar
fylgdist ég með hversdagslegu
hegðunarmynstri araba, til dæmis
hvernig þeir heilsuðust alltaf með
handarbandi og af miklum virkt-
um, jafnvel þó að sömu manneskj-
urnar hefðu hist áður fyrr um dag-
inn. Á Strikinu í Kaupmannahöfn

segir fólk sem jafnvel þekkist vel
oft á tíðum ekki annað en aumt
„hæ“ þegar það hittist á göngu. Það
eru þessir litlu hlutir sem skipta
svo miklu máli og ég byggi fyrir-
lestur minn að miklu leyti á þeim,
minni eigin reynslu og þeim sam-
anburði sem ég get gefið á samfé-
lagsmyndunum tveimur. Það er
fullt af fordómum í garð araba hér
á Vesturlöndum en það er sömu-
leiðis mikið af fordómum í garð
Vesturlanda í arabalöndunum,“
segir Shehadeh. ■
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> Ekki missa af ...

...tónleikum með möntrusöngvaranum
Shri Yogi Hari og tablaspilaran-
um/trommuleikaranum Steingrími Guð-
mundssyni í Jógamiðstöðinni, Ármúla
38, annað kvöld kl. 21.00.

... síðustu sýningu Ferðaleikhússins á
“On the way to Heaven“ í Iðnó föstu-
dagskvöldið 19. ágúst kl. 20.30.

... tónleikum hljómsveitarinnar Humm-
us veitingahúsinu Jómfrúnni við Lækjar-
götu, laugardaginn 20. ágúst kl. 16.00. 

Í tilefni útgáfu á geisladisknum Vottur með
djasstríóinu Flís, þar sem leikin eru lög sem
Haukur Morthens gerði vinsæl á árum áður,
heldur tríóið útgáfutónleika í Iðnó í kvöld og
annað kvöld. Það sem tónleikagestir mega
eiga von á að heyra eru til dæmis lög eins
og Bláu augun þín, Til eru fræ, Hæ mambó
og Simbi sjómaður í flottum djassútsetning-
um.
Tríóið Flís er skipað þeim Davíð Þór Jónssyni
á píanó, Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson
bassa og Helga S. Helgasyni á trommur. 
Forsala miða er í verslun 12 Tóna, Skóla-
vörðustíg 15 og kostar miðinn 1000 krónur. 
Tónleikarnir hefjast klukkan 20.00 og sér
Ragnar Kjartansson, ásamt fleiri góðum
gestum, um að koma fólki í gírinn áður en
Flís stígur á svið.
Forsala miða er í verslun 12 tóna, Skóla-
vörðustíg 15 og kostar miðinn 1000 kr.

Í kvöld klukkan 20.30 í Edinborgarhús-
inu á Ísafirði verður sýnd fertugasta
sýningin á einleiknum um Gísla Súrs-
son. Frítt er inn á sýninguna fyrir alla
þá sem bera nöfnin Gísli og Auður. Sýn-
ingin markar upphafið að ferð einleiks-
ins um allt landið á næstu mánuðum og
segist Elfar Logi Hannesson, sem leikur
Gísla, vona að fólk í öðrum landshlutum
taki Gísla opnum örmum þegar hann
kemur þangað í sjálfskipaðri útlegð
sinni.

menning@frettabladid.is

Útgáfutónleikar Flís

Misskilningur araba og
Vesturlandabúa í sögunni

!

93.039 kr

Dal.is
Eldshöfða 16 Sími: 616 9606

Opið milli 12 - 14

Stærð 150 X 75 sm

laugd. 20.ágúst, kl. 14.00 sunnud. 21. ágúst, kl. 14.00
laugd. 27. ágúst, kl. 14.00 sunnud. 28. ágúst, kl. 14.00

Kabarett
í Íslensku óperunni

Næstu sýningar
Föstudaginn 19. ágúst - UPPSELT
Laugardaginn 20. ágúst kl. 20.00
Föstudaginn 26. ágúst kl. 20.00

Laugardaginn 27. ágúst kl.  20.00
Sunnudaginn 28. ágúst - Örfá sæti laus
Miðar í síma 511 4200, og á www.kabarett.is

Leikhópurinn Á senunni í samstarfi við SPRON

“Söngur Þórunnar
er í einu orði sagt
stórfenglegur...”

SH, Mbl.

FLÍS Davíð Þór Jónsson píanóleikari, Valdimar Kol-
beinn Sigurjónsson trommuleikari og Helgi S. Helga-
son trommuleikari mynda tríóið Flís sem heldur tón-
leika í Iðnó í kvöld og á morgun í tilefni af útkomu
nýrrar plötu. 

Kammersveitin Ísafold heldur
lokatónleika sína í Íslensku óp-
erunni klukkan 20.00 annað
kvöld en hljómsveitin hefur að
undanförnu verið á tónleikaferð
um landið.

Á efnisskrá tónleikanna
verða eins og áður verk eftir
ýmsa erlenda höfunda, eins og
Stravinskí, Mansurian, Ravel,
og Luciano Berio. Einnig verður
frumflutt nýtt verk eftir Þuríði
Jónsdóttur sem hún samdi sér-
staklega fyrir kammersveitina
Ísafold og Guðrúnu Jóhönnu. 

Ísafold er skipuð átján hljóð-
færaleikurum og hefur hljóm-
sveitin að þessu sinni fengið til
liðs við sig unga söngkonu, Guð-
rúnu Jóhönnu Ólafsdóttur
mezzósópran en hún hefur vakið
mikla athygli fyrir fallega rödd
sína og fágaða túlkun.

Ísafold hefur hlotið mikið lof
áheyrenda og gagnrýnenda fyr-
ir flutning sinn og var ásamt
stjórnanda sínum Daníel
Bjarnasyni tilnefnd til Íslensku
Tónlistarverðlaunanna 2005
sem bjartasta vonin í flokki sí-
gildrar- og samtímatónlistar. ■

Lokatónleikar Ísafoldar

KAMMERSVEITIN ÍSAFOLD Heldur
lokatónleika sína í Íslensku óperunni ann-
að kvöld klukkan 20.00. 

HUSSEIN SHEHADEH Hussein heldur
fyrirlestur á Borgarbókasafni á Menning-
arnótt þar sem hann fjallar um misskiln-
inginn milli araba og Vesturlandabúa sem
hann telur vera greinilegan. 

ÓMAN Shehadeh sýnir einnig 30 ljós-
myndir frá Óman á Borgarbókasafni.
Myndirnar hefur hann tekið á ferðum sín-
um um landið í gegnum árin en á síðustu
fjórum áratugum hefur líf íbúa Óman tekið
miklum breytingum. 



Alltaf á mi›vikudögum!

120120 360360
1. vinningur

milljónir
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MILLJÓNIR

VINNINGUR

Algjört met
Langstærsti potturinn frá upphafi!

Nú er fyrsti vinningur tvöfaldur og stefnir í að hann slái öll fyrri met.

Verði Ofurtalan ein af útdráttartölunum gæti hann orðið allt að 480 milljónir.

Skelltu þér á miða ánæsta sölustaðeða á lotto.is fyrirklukkan 16 í dag, eða fáðuþér miða í áskrift.



Þegar ég fæ svona plötur í hendurn-
ar blóta ég ritstjórn Fréttablaðsins í
hljóði fyrir að fá svona lítið pláss til
þess að tjá mig um þær plötur sem
ég skrifa um. Hvernig á ég mögu-
lega að geta lýst því hversu mikið
þrekvirki þessi nýja plata Sufjan
Stevens er í jafn fáum orðum?

Þessi ungi Bandaríkjamaður er
búinn að setja sér það eilífðar verk-
efni að gera plötu fyrir hvert fylki í
heimalandi sínu. Þau eru 50 talsins
og þetta er önnur platan. Sú fyrri var
um Michigan en þessi fangar anda
Illinois. Hér er að finna 22 lög, hvert
öðru magnaðra, með stórkostlegum
textum sem hvert og eitt tekur á at-
burðum í sögu fylkisins. Hér er
minnst á Al Capone, lag tileinkað
höfuðborginni Chicago og fjölda-
morðinginn John Wayne Gacy Jr.
fær lag sér til heiðurs. Það síðast-
nefnda er eitt það fallegasta sem ég
hef heyrt í langan tíma. Án efa gæsa-
húðarlag.

Sufjan er ekki einungis magnað-

ur tónsmiður, heldur útsetur hann
lög sín sjálfur fyrir fjölda hljóðfæra,
fiðlur, lúðra, kóra, banjó eða bara
það sem hentar best hverju sinni.
Þetta er svo metnaðarfullt og víða-
mikið verkefni að það er ekki annað
hægt en að missa kjálkann á gólfið
þegar maður heyrir hversu vel pilt-
urinn gengur frá þessu. Þetta er án
efa Brian Wilson okkar kynslóðar.

Músík Messías?

SUFJAN STEVENS: COME ON FEEL
THE ILLINOISE

NIÐURSTAÐA: Nýjasta breiðskífa undrabarnsins
Sufjan Stevens er magnað þrekvirki sem á skil-
ið sérkafla í tónlistarsögu 21. aldarinnar, sama
hvað verður gefið út næstu 95 árin. Svona plöt-
ur eru ekki gerðar á hverjum degi. 11 stjörnur
af 10 mögulegum.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Sýnd í Smárabíói kl. 3.20, 4.20, 5.40, 6.40, 8, 9, 10.20 og 11.20
Sýnd í Lúxussal kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20  B.i. 10 ára Sýnd í Regnboganum kl. 6, 8.30 og 10.50 B.i. 10 ára Sýnd í Laugarásbíó kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 B.i. 10 ára

Fór beint á toppinn í USA
Þriðja stærst opnun ársins í USA

KOMIN Í BÍÓ
OFURHETJURNAR ERU 
MÆTTAR Í EINNI STÆRSTU 
MYND ÁRSINS

XY félagar fá miðann á aðeins 600 kr !!

Allir sem kaupa miða á 
myndina dagana 10.-15. 
ágúst fá fría mánaðaráskrift 
á tónlist.is TONLIST.IS

Sýnd kl. 6 í 3vídd

Sýnd kl. 8 

Sýnd kl. 3.40 og 5.50 í 3vídd Sýnd kl. 10.30  B.i. 16 ára

Sýnd kl. 6 í 3vídd

Sýnd kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 8 og 10.30  B.i. 16 ára

Sýnd kl.  5.30  B.i. 10 ára 

Sýnd í Borgarbíói kl. 8 og 10.20 Sýnd í Regnboganum kl. 5.30, 8 og 10.30 Sýnd í Laugarásbíó kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15Sýnd í Smárabíói kl. 5.20, 8 og 10.30

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

★★★
-S.V. Mbl.

★★★
„EKTA STÓRSLYSAMYND“

-Ó.Ö.H, DV

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu Sýnd í Laugarásbíó

kl. 4 og 6 í 3vídd
Sýnd í Laugarásbíó

kl. 8 og 10.15 B.i. 14 ára

Sýnd í Borgarbíói kl. 5.50, 8, 10.10 og B.i. 10 ára

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

★★★
-KVIKMYNDIR.com

REGLA #27:
EKKI DREKKA YFIR ÞIG,
TÓLIN VERÐA AÐ VIRKA

REGLA #10:
BOÐSKORT ERU FYRIR

AUMINGJA!
REGLA #26:

VERTU VISS UM AÐ
HÚN SÉ Á LAUSU.

REGLA #18:
ÓKEYPIS DRYKKIR,

HVÍ EKKI? VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG

★★★ 
-SK. DV

★★★
-ÓHT. Rás 2

BESTA GRÍNMYND SUMARSINS - FGG, FBL ★★★
-HJ. MBL
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– SMÁAUGLÝSINGAR SEM ALLIR SJÁ

 - stærsta bílasala landsins?
Fréttablaðið

Á HVERJUM DEGI FÆRÐ ÞÚ EINA AF STÆRSTU 

BÍLASÖLUM LANDSINS INN UM BRÉFALÚGUNA ÞÍNA! 

SPARAÐU TÍMA OG FYRIRHÖFN MEÐ ÞVÍ AÐ FINNA BESTA 

BÍLINN Á MEÐAN ÞÚ SVOLGRAR Í ÞIG MORGUNKAFFIÐ. NYLON Stúlknasveitin Nylon hefur í nógu
að snúast um þessar mundir.

Nóg a› gera
hjá Nylon
Stúlknasveitin Nylon kemur fram í
Select í Breiðholti á morgun klukkan
17.00. Tónleikarnir eru haldnir í til-
efni af sölu vinabanda Nylon til
styrktar Styrktarfélagi krabba-
meinssjúkra barna. Á laugardaginn
spilar Nylon síðan í Shell á Akranesi
og hefjast þeir tónleikar klukkan
14.00.

Nylon-flokkurinn mun taka lagið
á leik FH og Vals í Landsbankadeild-
inni í fótbolta sunnudaginn 21. ágúst.
Nylon hefur einu sinni áður sungið á
fótboltaleik en það var landsleikur
Íslands og Ítalíu síðasta sumar. ■

Sannur listamaður sem nær ómögu-
legt verður að stæla í framtíðinni,
þótt margir eigi eflaust eftir að
reyna.

Fyrir utan allt þetta syngur
gæinn eins og ef Messías hefði snú-
ið aftur sem söngvari. Loksins hafa
Bandaríkjamenn öðlast nýtt alvöru
þjóðskáld sem virðist hafa nægilega
yfirsýn yfir þjóð sína til þess að
pakka henni inn í tónum og söng.
Hættið að lesa þetta og farið út í búð
að kaupa þessa plötu, það kæmi mér
mjög á óvart ef einhver næði að gera
betri plötu en þessa á árinu.

Birgir Örn Steinarsson

Það er búið að ræða og rita um
nánast allt í sambandi Katie
Holmes og Tom Cruise. Þau eru
búin að kyssast fyrir framan alla
heimsbyggðina á nánast öllum
rauðum dreglum heimsins. Tom
Cruise hefur gengið af göflunum í
spjallþáttum Opruh Winfrey og
Jay Leno. Við vitum að þau eru
ógeðslega ástfangin og sjá varla
sólina fyrir hvort öðru. Þau þreyt-
ast samt seint á því að tönglast á
sömu gömlu tuggunni; hvað þau
séu ástfangin og lífið sé yndislegt
þegar þau eru saman.

Katie lýsti því yfir í viðtali við
Heat-tímaritið að Tom Cruise
væri hetjan hennar og hefði verið
það lengi. „Ég er búin að vera að-
dáandi hans svo lengi. Þegar þú
verður ástfanginn af einhverjum
sem síðan reynist vera raunveru-
legur þá er það draumi líkast,“
sagði Katie sem upphefur Cruise í
viðtalinu, telur hann vera svo gáf-
aðan, fullan af lífi og öruggan með
sjálfan sig. „Að fá tækifæri til
þess að kynnast slíkum manni er

yndislegt,“ sagði hin ofurhrifna
Katie sem virðist hafa náð í
„draumaprinsinn“ sinn. Hún blæs
enn fremur á þær kjaftasögur að
parið sé markaðsbrella og segir
vini þeirra vita hversu ánægð þau
séu. Nú vitum við það líka. ■

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Sama gamla tuggan

KATIE OG TOM Parið virðist hafa tekið
það að sér að vera holdgervingur ástarinn-
ar í Hollywood. Í það minnsta virðist þeim
ekki þykja það leiðinlegt að sannfæra
heimsbyggðina um ást sína hvort á öðru.



Hin ástföngnu Demi Moore og
Ashton Kutcher reyna nú hvað

þau geta til að eignast barn saman.
Moore, sem er 42 ára og á þrjú börn

með Bruce Willis, vill ólm eignast
fjórða barnið sitt. Hún segir

að draumakvöldið með
Kutcher sé að fara með

honum í bað, horfa á
sjónvarpið, fara út að
dansa, síðan í bíó,
synda nakin í sund-
lauginni og loks
reyna að stækka
fjölskylduna.

Kona nokkur sem sagðist hafa átt
í ástarsambandi með Arnold

Schwarzenegger fékk greidda fúlgu
fjár af útgefanda slúðurblaðsins The
National Enquirer fyrir að segja ekki

frá sambandinu. Þetta
segir vinkona hennar,
Gigi Goyette. Hún seg-
ist einnig hafa fengið
borgað fyrir að segja

ekki frá vitneskju sinni.
Fregnirnar af framhjá-
haldi Schwarzenegger

komu aðeins nokkrum
dögum eftir að hann til-

kynnti framboð sitt
til ríkisstjóra Kali-
forníu árið 2003.

Evangeline Lilly, ein af stjörnum
þáttarins Lost, hefur vísað til föður-

húsanna þeirri gagnrýni að leikarar
þáttanna séu alltof fallegir og séu ekki

trúverðugir sem venjuleg
fórnarlömb flugslyss. Lilly,
sem fer með hlutverk Kate
Austin, segir að hún sé
alltaf þakin drullu í
þættinum og megi
ekki bursta á sér hár-
ið. Neglurnar hennar
séu einnig skítugar og
hún sé marin um
allan líkamann,
sem geri hlut-
verkið ennþá
trúverðugra.

Söngkonan Gwen
Stefani segist ekki

ætla að leika í myndinni
Factory Girl á móti Sienna

Miller, þrátt fyrir orðróm
þess efnis. Gavin Rossdale,
eiginmaður Stefani og liðs-

maður rokksveitarinnar
Bush, ætlar aftur á móti
að leika í myndinni.
Stefani virðist vera á

uppleið í Hollywood
eftir að hún lék Jean

Harlow í The Aviator.
Hugsanlega þarf hún því
að leggja tónlistina eitt-

hvað til hliðar á
næstunni.

FRÉTTIR AF FÓLKI



17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Stjáni (6:11) 18.24 Sí-
gildar teiknimyndir (5:38) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Sjálfstætt fólk 13.35 Jamie Oliver 14.00 Hver
lífsins þraut 14.30 Extreme Makeover –
Home Edition 15.15 Amazing Race 6 16.00
Barnatími Stöðvar 2 (Mr. Bean, Lizzie
McGuire, ofl.) 17.53 Neighbours 18.18 Ísland
í dag 

SJÓNVARPIÐ

22.25

MEDICI-ÆTTIN

▼

Fræðsla

20.30 

WIFE SWAP

▼

Lífsstíll

21.45

SJÁÐU

▼

Kvikmyndir

22.00

LAW & ORDER

▼

Spenna

15.20 

LANDSLEIKUR

▼

Íþróttir

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons (2:25) (e) 

20.30 Wife Swap (7:7) Í þessum mynda-
flokki er fylgst með konum sem stíga
skrefið til fulls og skipast á eigin-
mönnum og börnum í tiltekinn tíma. 

21.15 Kevin Hill (20:22) Kevin Hill nýtur lífs-
ins í botn. Hann er í skemmtilegri
vinnu, býr í flottri íbúð og vefur kven-
fólkinu um fingur sér. En í einni svip-
an er lífi Kevins snúið á hvolf. Hann
fær forræði yfir tíu mánaða frænku
sinni, Söru.

22.00 Strong Medicine 3 (16:22) 
22.45 Oprah Winfrey (Exclusive: Brooke

Shields’s Struggle For Sanity)

23.30 Kóngur um stund (12:16) 23.55 Play-
ing Mona Lisa 1.30 Mile High 2.15 Medical
Investigations 2.55 Fréttir og Ísland í dag
4.15 Ísland í bítið 5.55 Tónlistarmyndbönd
frá Popp TíVí.

23.40 Eldlínan (6:13) 0.25 Kastljósið 0.50
Dagskrárlok

18.32 Líló og Stitch (5:19) 
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
19.55 Landsleikur í fótbolta Bein útsending

frá vináttulandsleik íslenska karla-
landsliðsins og Suður-Afríkumanna á
Laugardalsvelli. Leikurinn hefst klukk-
an 20.00.

22.00 Tíufréttir
22.20 Formúlukvöld 

22.45 Medici-ættin – Guðfeður endurreisn-
arinnar (1:4) (The Medici: Godfathers
of the Renaissance) Bandarískur
heimildarmyndaflokkur um hina vold-
ugu Medici-ætt í Flórens á öldum
áður. 

23.35 Joan Of Arcadia (7:23) 0.25 Friends 2
(14:24) 0.50 Kvöldþátturinn 1.35 Seinfeld 3 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Tru Calling (7:20) 
19.50 Supersport (5:50) 
20.00 Seinfeld 3 
20.30 Friends 2 (14:24) 
21.00 Rescue Me (8:13) Þættir um hóp

slökkviliðsmanna í New York borg þar
sem alltaf er eitthvað í gangi. Ef það
eru ekki vandamál í vinnunni þá er
það einkalífið sem er að angra þá. 

21.45 Sjáðu Fegurðardrottningin Unnur
Birna sýnir okkur allt það heitasta í
kvikmyndaheiminum.

22.00 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall- og
skemmtiþáttur þar sem viðburðir
dagsins eru hafðir að háði og spotti. 

22.45 David Letterman 

23.30 CSI: Miami (e) 0.15 Cheers (e) 0.40
The O.C. 1.20 The L Word 2.05 Óstöðvandi
tónlist

19.15 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 Everybody loves Raymond (e) 
20.00 My Big Fat Greek Life
20.30 Coupling
20.50 Þak yfir höfuðið 
21.00 Dr. Phil Sálfræðingurinn vinalegi Dr.

Phil McGraw er mættur aftur á skjá-
inn.

22.00 Law & Order Þegar prestur finnst
myrtur í skriftarpontunni grunar félag-
ana Briscoe og Green að morðið sé
framið af einhverjum innan kirkjunnar.

22.45 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal. Í lok
hvers þáttar er boðið upp á heims-
frægt tónlistarfólk. 

17.55 Cheers 18.20 Brúðkaupsþátturinn Já
(e)

6.00 Scorched 8.00 Clockstoppers 10.00 The
Master of Disguise 12.00 Juwanna Mann
14.00 Scorched 16.00 Clockstoppers 18.00
The Master of Disguise 20.00 Juwanna Mann
22.00 Fourplay (Bönnuð börnum) 0.00
Young Frankenstein 2.00 Celebrity (Bönnuð
börnum) 4.00 Fourplay

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 The Soup 13.00 Uncut 14.00
Style Star 14.30 Gastineau Girls 15.00 The Daily Blend
16.00 101 Most Shocking Moments in... 17.00 E!
Hollywood Hold ‘Em 18.00 E! News 18.30 Hollywood
Nights Gone Bad 19.00 The E! True Hollywood Story
20.00 Fight For Fame 21.00 E! Hollywood Hold ‘Em
22.00 Wild On 23.00 E! News 23.30 My Crazy Life
0.00 Wild On 1.00 Fight For Fame

AKSJÓN

7.15 Korter 20.30 Aksjóntónlist 21.00 Níubíó –
The Hi-Lo Country 23.15 Korter

7.00 Olíssport 

0.00 Landsleikur í knattspyrnu. Útsending frá
vináttuleik Danmerkur og Englands í Kaup-
mannahöfn í kvöld. 1.40 Bandaríska móta-
röðin í golfi.

20.00 US PGA Championship Útsending frá
Championship sem er liður í banda-
rísku mótaröðinni. Vijay Singh sigraði
á mótinu í fyrra og átti því titil að
verja. Leikið var í Springfield, New
Jersey. Mótið var í beinni á Sýn um
síðustu helgi.

22.00 Olíssport 
22.20 Landsleikur í knattspyrnu Útsending frá

vináttuleik Króatíu og Brasilíu í Split.
Heimamenn, sem leika með Íslend-
ingum í undankeppni HM, fá hér
verðuga mótherja eða sjálfa heims-
meistarana.

15.20 Landsleikur í knattspyrnu. Bein út-
sending frá vináttuleik Ungverjalands og
Argentínu í Búdapest. 17.20 Olíssport 17.50
Landsleikur í knattspyrnu. Bein útsending frá
vináttuleik Danmerkur og Englands í Kaup-
mannahöfn.

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Don Juan í kvikmyndinni The
Adventures of Don Juan árið 1948.

„The sword is not for a traitor. You'll die by the
knife!“

SKRÁÐU HÓPLEIK OG KEPPTU VIÐ FÉLAGANA
STILLTU UPP ÞÍNU EIGIN DRAUMALIÐI Á VISIR.IS

TVÖ MÓT - FYRRI OG SEINNI UMFERÐ
VEGLEGIR VINNINGAR Í BÁÐUM UMFERÐUM

VERTU MEÐ OG SKRÁÐU ÞIG STRAX!

KYNNA:

&

Á VISIR.ISENSKI BOLTINN 2005-2006

▼

▼

Það er hálfasnalegt hversu bandarískt íslenskt sjónvarp er.
Það mega varla vera framleiddir „vinsælir“ þættir þar
vestra án þess að þeir rati hingað á klakann. Sumir hverjir
eru svo útþynntir að hálfa væri nóg. Þá hefði ég frekar ætl-
að að þeim peningum hefði betur verið varið í eitthvað ís-
lenskt.
Það er blátt áfram furðulegt hversu mikið íslenskt sjónvarp
leitast eftir því að sýna bandarískt sjónvarpsefni. Banda-
ríkjamenn geta teygt lopann endalaust ef þættirnir njóta
einhverra vinsælda. Ágætt dæmi um það eru Vinir. Hand-
ritshöfundarnir slitu samböndum innan hópsins eins og ekk-
ert væri. Það sárnaði engum. Þegar loks Chandler og Mon-
ica giftu sig höfðu handritshöfundarnir skrifað sig út í horn.
Það var ekki hægt að blóðmjólka þau lengur. Nú varð að
finna einhver önnur ungmenni sem voru í illa borgaðri
vinnu, byggju í þakíbúð í New York og sátu á kaffihúsi allan
daginn.
Annað gott dæmi er sjónvarpsþáttaröðin Lost. Í fyrstu leit

hún einstaklega vel út. Hröð
og spennandi. Uppbyggingin
að því hvað væri að þessari
eyju hélst í hendur við frá-
sagnir af fyrra lífi söguper-
sónanna. Svo ramba ég inn á
heimasíðu og sé að það er
verið að búa til Lost 2. Það séu
engar lausnir í fyrstu seríunni
heldur verðum við að bíða
eftir þeirri næstu. Þessi hafði
gengið svo vel að það var ekki
hægt að hætta núna.
Það væri óskandi að íslenskar
sjónvarpsstöðvar horfðu aðeins lengra út fyrir sjóndeildar-
hringinn en bara til Bandaríkjanna. Þá gætum við kannski
fengið sjónvarpsseríu sem byrjaði að hausti og lyki að vori.
Kæmi síðan aldrei aftur nema bara á myndbandi. 

8.00 Barnaefni 9.00 Blandað efni 10.00 Joyce
Meyer 10.30 Benny Hinn 11.00 T.D. Jakes
11.30 Freddie Filmore 12.00 Um trúna og til-
veruna 12.30 Gunnar Þorsteinsson 13.00
Time for Hope 13.30 Robert Schuller 14.30
Blandað efni 16.00 The Way of the Master
16.30 Barnaefni 17.30 LifeLine 18.30 From
the River 19.00 CBN fréttastofan 20.00 Ísrael
í dag 21.00 Maríusystur 21.30 R.G. Hardy
22.00 Joyce Meyer 22.30 Benny Hinn 23.00
T.D. Jakes 23.30 Peter Popoff Ministries 0.00
The Way of the Master 0.30 CBN fréttastofan
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VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON ER ÞREYTTUR Á BANDARÍSKU SJÓNVARPSEFNI.

Framhald af framhaldsfláttum

14.00 Sunderland – Charlton frá 13.08. 16.00 Man.
City – WBA frá 13.08. 18.00 Everton – Man. Utd
frá 13.08. 20.00 Þrumuskot (e) Farið er yfir leiki
liðinnar helgar og öll mörkin sýnd. Viðtöl við
knattspyrnustjóra og leikmenn. 21.00 Spurt að
leikslokum 22.00 Wigan -Chelsea frá 14.08. 

ENSKI BOLTINN

VINIR Bandarískt sjónvarp getur
teygt lopann endalaust og Friends
eru gott dæmi um það.
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

13.00 Sakamálaleikrit, Mærin í snjónum
13.15 Sumarstef 14.03 Útvarpssagan: Hús úr
húsi 14.30 Miðdegistónar 15.03 Dagamunur
16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.25 Spegillinn 19.00 Íslensk dægurtónlist í
eina öld 20.35 Sáðmenn söngvanna 21.15
Frændur okkar í Persíu 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan, Ragtime
23.00 Fjarri hundagelti heimsins

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 17.03 Útvarp Bol-
ur

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.55
Fótboltarásin ásamt Ragnari Páli Ólafssyni.
22.10 Popp og ról  

1.10 Ljúfir næturtónar 2.10 Næturtónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40 Úr
kvæðum fyrri alda 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Pipar og salt 11.03 Samfélagið í nær-
mynd

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni.
13.01 Hrafnaþing – Umsjón: Ingvi Hrafn
Jónsson. 14.03 Er það svo. 15.03 Allt og
sumt.
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 19.30
Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00 Margrætt
með Elísabetu Brekkan e. 21.00 Morgun-
stund með Sigurði G. Tómassyni e. 

22.00 Á kassanum e.

7.03 Morgunútvarpið. 9.03 Margrætt með
Elísabetu Brekkan. 10.03 Morgunstund með
Sigurði G. Tómassyni.

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 17.00 Gúst-

af Nielsson 18.00 Meinhornið 19.00 Bláhornið
20.00 Arnþrúður Karlsdóttir 22.00 Rósa Ing-
ólfsdóttir 23.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 
2.00 Gústaf Nielsson 3.00 Rósa Ingólfsdóttir
4.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 5.00 Arnþrúð-
ur Karlsdóttir

Sálfræðingurinn dr. Phil mætir aftur á
skjáinn í kvöld á Skjá einum og er það
eflaust tilhlökkunarefni margra. 
Dr. Phil vakti mikla athygli á sínum tíma
þegar hann var tíður gestur hjá spjall-
þáttadrottningunni Opruh Winfrey og
hefur síðan þá fengið sinn eigin þátt.
Dr. Phil fær fólk af öllum stærðum og
gerðum í heimsókn sem á eitt sameig-
inlegt – það glímir við stór vandamál og
reynir dr. Phil að greiða úr þeim með
því. Doktorinn stendur sig yfirleitt með
prýði enda ávallt með svör á reiðum
höndum.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

SKJÁREINN kl. 21.00

»

DR. PHIL.

Erum að selja 
sýningareintök 

á stórlækkuðu verði!

Erum að selja 
sýningareintök 

á stórlækkuðu verði!
Fullkominn húsbíll 

á aðeins 

kr. 3.990.000

HOBBY hjólhýsi - gæði á gæði ofan VIKING fellihýsi 
- þessi einu sönnu

SUN-LITE pallhýsin
- enginn pallbíll án pallhúss

Opið virka daga 10- 18
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SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.30 Snooker: European Open Belfast Ireland 15.00 Tennis: WTA To-
urnament Toronto Canada 18.30 All sports: WATTS 19.00 Football:
World Cup Germany 21.00 News: Eurosportnews Report 21.15 Foot-
ball: World Cup Germany 23.15 News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 Miss Marple 12.55 Teletubbies 13.20 Tweenies 13.40 Fimbles
14.00 Balamory 14.20 Binka 14.25 Bill and Ben 14.35 Serious Jungle
15.00 Antiques Roadshow 15.30 Vets in Practice 16.00 Animal Park
17.00 Bargain Hunt 17.30 EastEnders 18.00 The Life Laundry 18.30
Home From Home 19.00 Escape to the Country 20.00 No Going Back
21.00 Waking the Dead 21.50 Jonathan Creek 22.45 Black Cab 23.00
Walk On By: the Story of Popular Song 0.00 Great Writers of the 20th
Century 1.00 The Physical World

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Vampire From The Abyss 13.00 The Sea Hunters 14.00 The
Hunt For Hitler’s Scientists 15.00 Dambusters 16.00 Battlefront 17.00
Animal Nightmares 17.30 Monkey Business 18.00 Vampire From The
Abyss 19.00 When Expeditions Go Wrong 20.00 Going to Extremes –
The Silk Routes 21.00 The Mafia 22.00 The Sea Hunters 23.00 Going
to Extremes – The Silk Routes 0.00 The Mafia

ANIMAL PLANET
12.00 Weird Nature 12.30 Nightmares of Nature 13.00 Pet Star 14.00
Animal Precinct 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing
Animal Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Monkey Business 17.30
Animals A-Z 18.00 Wild Indonesia 19.00 Wild South America 20.00
Crocodile Hunter 21.00 Animal Cops Houston 22.00 Monkey
Business 22.30 Animals A-Z 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS
0.00 Wild South America 1.00 Wild Indonesia

DISCOVERY
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Hooked on Fishing 13.00
Extreme Engineering 14.00 Extreme Machines 15.00 Scrapheap
Challenge 16.00 A Racing Car is Born 17.00 American Chopper 18.00
Mythbusters 19.00 Aircrash 20.00 Assassinations 21.00 Hitler’s
Women 22.00 Forensic Detectives 23.00 Mythbusters 0.00 Greatest
Military Clashes

MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00
Switched On 16.00 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 Hit List UK
18.00 MTV Making the Movie 18.30 Making the Video 19.00 Trippin’
19.30 The Osbournes 20.00 Top 10 at Ten 21.00 MTV Mash 21.30
Dirty Sanchez 22.00 The Lick 23.00 Just See MTV

VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1’s video jukebox 17.00 Smells Like the 90’s
18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 Behind the Movie 20.00
Storytellers 21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 We are Family Top
5 22.30 The Fabulous Life of... 23.00 VH1 Hits

CLUB
12.10 Fashion House 12.35 The Stylists 13.00 Staying in Style 13.30
Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25 City Hospital 15.10
The Roseanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Other
People’s Houses 17.40 Fantasy Open House 18.05 It’s a Girl Thing
18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25
Cheaters 20.15 Sextacy 21.10 My Messy Bedroom 21.35 Sex Tips for
Girls 22.00 Ex-Rated 22.30 Men on Women 23.00 Weekend Warriors
23.30 Anything I Can Do 23.55 Arresting Design 0.25 Fashion House
0.50 The Stylists 1.15 Staying in Style

CARTOON NETWORK
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster’s Home for Imaginary Friends 13.10
Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids Next Door 14.00 Viva Las
Bravo 16.05 Samurai Jack 16.30 Foster’s Home for Imaginary Friends
16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dexter’s Laboratory 17.45 Codename:
Kids Next Door 18.10 The Powerpuff Girls 18.35 The Grim Adventures
of Billy & Mandy

JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Spider-Man 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon 14.40 Spider-
Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM
12.10 From Noon Till Three 13.50 Pork Chop Hill 15.30 Far North
17.00 My Father, My Son 18.30 And Your Name is Jonah 20.05
Sketches 21.45 After Midnight 23.20 To Be a Rose 0.55 Easy Money
2.30 Scalphunters, the

TCM
19.00 The Night of the Iguana 21.00 The Sandpiper 22.55 Catlow
0.35 Eye of the Devil 2.05 The Password Is Courage

HALLMARK
12.45 Dinotopia 14.15 The Hound of the Baskervilles 16.00 Touched
by an Angel IV 16.45 Reason For Living: The Jill Ireland Story 18.30
Early Edition 19.15 On The Beach 21.00 Getting Out 22.30 Early Ed-
ition 23.15 Reason For Living: The Jill Ireland Story 0.45 On The
Beach 2.30 Getting Out

BBC FOOD
12.00 Kitchen Takeover 12.30 Ready Steady Cook 13.00 James
Martin: Yorkshire’s Finest 13.30 Sophie’s Weekends 14.00 Nigella
Bites 14.30 Neil Perry Fresh and Fast 15.30 Ready Steady Cook
16.00 Chef at Large 16.30 Rosemary Castle Cook 17.00 Sophie Grig-
son’s Herbs 17.30 Rick Stein’s Food Heroes 18.30 Food and Drink
19.00 Gondola On the Murray 19.30 Grigson 20.00 Can’t Cook Won’t
Cook 20.30 Galley Slaves 21.00 Nigella Bites 21.30 Ready Steady
Cook

DR1
12.00 De smarte drenges testamente 13.00 TV Avisen med vejret
13.20 Derhjemme 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Dawson’s
Creek 14.45 Special 15.00 Trafikdengsen 15.10 Lovens vogtere 15.30
Laura Trenter: Det brænder 16.00 Klassen 16.10 Magnus og Myggen
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 DR-Explorer – tværs over
Canada 17.30 Rabatten 18.00 Et donorbarn s¢ger svar 19.00 TV
Avisen 19.25 Profilen 19.50 SportNyt 20.00 Hemmeligheder og be-
drag 21.30 Onsdags Lotto 21.35 Joanne Kilbourn

SV1
12.20 Riddarfalken från Malta Maltese Falcon 14.00 Rapport 14.05
Norske kocken i Italien 14.30 Skönhet för alla 15.00 Djurgalen 15.30
Folk tror vi är galna 16.00 Rent hus 16.30 Sagoboken 16.40 Eldflug-
an 16.50 I huvudet på ungar 16.55 Wallace & Gromit 17.30 Rapport
18.00 Dansfest i Tromsö 19.00 8 x Molin: Fläskfarmen 20.25 Fader
Ted 20.50 Rapport 21.00 Uppdrag granskning – vad hände sen?
22.00 En röst i natten 22.50 Sändning från SVT24

Dr. Phil

Vandamálin leyst
Dr. Phil heitir fullu nafni 

Phillip C. McGraw.
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Róbert Harðarson,
varaforseti Hróksins,

stóð uppi sem sigurvegari
á Grænlandsmótinu
2005 sem lauk í
Tasiilaq á Græn-
landi á sunnudag.
Róbert sigraði
með fullu húsi stiga, fékk 10 vinninga.
„Ég kom hingað til að sigra,“ sagði
Róbert vígreifur að keppni lokinni en
vendipunktur mótsins varð í 5. um-
ferð þegar danski stórmeistarinn Hen-
rik Danielsen féll á tíma gegn Róberti.
Henrik Danielsen og Kristján Stef-
ánsson höfnuðu í 2.-3. sæti með 8
vinninga, Guðmundur G. Þórarins-
son í fjórða með 7,5 og í 5.-7. sæti
voru Hrafn Jökulsson, Hörður Aron
Hauksson og Máni Hrafnsson.

Fjöldi Íslendinga lagði leið sína til
Tasiilaq til þess að taka þátt í skák-

veislu Hróksins. Fimm gamlir skákjaxl-
ar og þungavigtarmenn úr
Íslensku skákhreyfing-
unni á síðustu áratugum
tóku þátt í gleðinni
ásamt eiginkonum sín-
um en þetta voru þeir
Guðmundur G.Þórar-
insson og Einar S. Einarsson, sem
báðir hafa gegnt embætti forseta
Skáksambands Íslands, Kristján Stef-
ánsson, Guðfinnur Kjartansson og
Páll G. Jónsson, oftast kenndur við
Pólaris. Kapparnir hittast vikulega og
tefla í KR-heimilinu og eru í toppformi
eins og kom í ljós á mótinu þar sem
Einar var yfirdómari en hinir kepptu.
Kristján og Guðmundur höfnuðu báð-
ir í verðlaunasætum en afþökkuðu
verðlaunaféð og létu það ganga beint
í barnastarf Hróksins. Þar fyrir utan
færðu fimmmenningarnir Hróknum
100 þúsund krónur að gjöf þannig að
gömlu kempurnar sýndu mikinn
rausnarskap á Grænlandi.

VOPNFIRÐINGAR
VEITTUST 
AÐ GUNNARI
ÖRLYGSSYNI

hefurðu þjónustulund,
sýnirðu frumkvæði, ertu

jákvæð/ur ?
www.worldclass.is

Þrátt fyrir að vera ein stærsta
kvikmyndastjarna heims réð
Clint Eastwood ekki við veð-
urguðina hér á landi. Í gær blés
og rigndi heldur betur á töku-
stað þannig að Clint neyddist til
þess að flytja tökur inn. Þær
fóru fram inni í vöruskemmu í
Keflavík. Clint er þó öllu vanur
og innitökurnar munu hafa
gengið vonum framar og Clint
var því nokkuð sáttur í dagslok.

Hollywood-drengirnir í aðal-
hlutverkum Flags of Our
Fathers nýttu frídaginn sinn á
sunnudag í slökun og hvíld enda
eru tökur nokkuð stífar. Þeir
slettu úr klaufunum á frægðar-
bar borgarinnar, Café Oliver, á
laugardagskvöldið en ekki fer
neinum sögum af kvennafari
þeirra enda flestir í samböndum
og augljóslega drengir góðir. 

Fréttablaðið hefur haft
spurnir af því að Ryan Philippe,
Barry Pepper og félagar kunni
vel við næturlíf Reykjavíkur og

hafi því hringt
grimmt í frægu
vini sína í Banda-
ríkjunum og
hvatt þá til þess
að koma landsins
og upplifa Menn-
ingarnótt í
Reykjavík. Þeir
hafi haft spurnir
af því að sú nótt
sé aðalnóttin í
skemmtanaborg-
inni Reykjavík
og hefur meðal annars sést til
Cameron Diaz á landinu þó að
ekki sé víst að hún sé í teitishug-
leiðingum.

Miðað við veðurspána ætti
tökuliðið að gera sig klárt fyrir
að vera innanhúss því að ís-
lensku veðurguðirnir ætla ekki
að vera Clint hliðhollir. Á morg-
un ættu þeir þó að hugsa sér til
hreyfings því sólin ætlar að
glenna sig á Suðurlandi þótt enn
verði hvasst. ■

Hollywood-stjörnur fá menningarnæturútkall

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Spánarsnigli.

Húsasmiðjan.

Landsliði Suður-Afríku.

Annað kvöld sýnir RÚV nýja heim-
ildarkvikmynd eftir Þorstein J.
Vilhjálmsson sem ber heitið Ása
amma. Þetta er önnur heimildar-
kvikmynd úr smiðju Þorsteins en
hann gerði heimildarmynd um
málverkafölsunarmálið. Ása
amma var fyrst sýnd á vefsíðu
Þorsteins í sjónvarpstímaritinu
Þetta líf þetta líf, þá í þremur hlut-
um. Þorsteinn hefur hins vegar
klippt hana og breytt fyrir sýning-
una á RÚV þannig að nú verður
myndin sýnd í heilu lagi. 

„Kvikmyndin fjallar um mjög
viðkvæmt mál sem er ofbeldi
gagnvart öldruðum,“ segir
Þorsteinn en í henni segja barna-
börnin Tómas og Ása frá máli
ömmu sinnar sem er haldið á heim-
ili dóttur sinnar. „Ása er gamla
konan sem fær ekki að eiga
áhyggjulaust ævikvöld,“ bætir
hann við. Þorsteinn segir að málið
hafi komið til sín og hann hafi
strax langað til þess að fjalla um
það. Hann hafi þó strax gert sér
grein fyrir því að málið væri síður
en svo auðvelt viðfangs og mjög
viðkvæmt.

Þorsteinn telur að víða sé pottur
brotinn í réttindamálum aldraðra,
líkt og sérfræðingar hafa bent á.
„Það er nauðsynlegt að þeim sé
tryggður einhver réttur. Ef grunur
leikur á að illa sé farið með hross
er dýralæknir kallaður til. Það
sama á ekki við um aldraða,“ segir
hann en það er einmitt sá veggur
sem barnabörnin reka sig á, ekkert
er hægt að hafast að í máli ömm-
unnar nema framinn hafi verið
glæpur sem varðar við lög.
Þorsteinn vonast til þess að mynd-
in veki athygli á þessu. 

Sjónvarpstímarit Þorsteins hef-
ur vakið athygli, ekki bara hér-
lendis heldur einnig út í hinum
stóra heimi. „Mér bárust nýlega
skilaboð um að það hefði verið til-
nefnt af Prix-Europa sem netmiðill
ársins,“ segir hann en hátíðin er
ein stærsta sjónvarps-, útvarps- og

nethátíð í Evrópu. Hér er því um
mikinn heiður að ræða. Þorsteinn
sjálfur er mikill aðdáandi netsins.
„Það er smátt og smátt að verða að
þeim myndræna miðli sem ég hef
beðið lengi eftir,“ segir hann og
reiknar með að fara út í október til
þess að kynna sig og vöru sína.

Þrátt fyrir að ekki sé heimild-
armynd á döfinni situr Þorsteinn
ekki með tvær hendur tómar því
hann er að skrifa „búningsher-

bergjasögu“ eins og hann orðar
það sjálfur. „Ég er að skrifa með
Guðna Bergssyni, knattspyrnu-
kappa. Vona að þetta verði flott
lesning fyrir þá sem hafa áhuga á
fótbolta. Það er eftirsóknarverð
staða að vera atvinnumaður í
knattspyrnu sem fáum hlotnast
og bókin verður innsýn í þann
veruleika,“ segir kvikmynda-
gerðarmaðurinn og fótbolta-
ritarinn Þorsteinn J. ■

ÞORSTEINN J. VILHJÁLMSSON: VEKUR ATHYGLI Á STÖÐU ALDRAÐRA

Ævikvöld í skugga ofbeldis
FRÉTTIR AF FÓLKI

Á GRÁU SVÆÐI

Svona lagað hlýtur að vera á gráu
svæði þar sem þeir eru eigendur
blaðsins. Mér finnst samt ekki hægt
að segja að þetta hafi verið röng
ákvörðun. Vinnubrögðin á birtingu
ákæranna fannst mér hins vegar
ekki til fyrirmyndar og hefði viljað
sjá betri úrvinnslu og krítískari
blaðamennsku þar, einmitt út af
eignarhaldinu.

SJÁLFSÖGÐ RÉTTINDI 
AÐ LESA YFIR VIÐTÖL

Mér finnst það sjálfsögð réttindi að
menn fái að lesa yfir svör sín, sér-
staklega í eins viðkvæmum málum
og þessu. Miðað við hvernig frétta-
mennska bæði hérlendis og erlend-
is er orðin þá finnst mér það bara
lágmark. Ég hef sjálfur orðið vitni að
því að rangt hefur verið haft eftir
viðmælendum og finnst bara
skandall að það sé verið að gera
mál úr þessu. Það ættu allir að fá
að lesa yfir viðtöl sem tekin eru við
þá.

Máni bað um að fá að lesa þetta tilsvar yfir – en fékk
ekki. Það var hins vegar lesið upp fyrir hann af blaða-
manni í síma fyrir birtingu.

VIÐKVÆMT MÁL

Það er ekkert athugavert við það að
birta viðtöl við þá feðga því það er
einfaldlega gott efni. Allir fjölmiðlar
voru að reyna það og það er eðli-
legur metnaður hjá Fréttablaðinu að
reyna það líka. Blaðið þarf hins veg-
ar auðvitað að fara mjög varlega
þegar það fjallar um eigendur sína.
Sumt sem gert hefur verið í þeim
efnum hefur orkað tvímælis.

Katrín Jakobs-
dóttir, varafor-
maður Vinstri-
hreyfingarinnar
– græns fram-
boð.

Máni Pétursson,
knattspyrnuþjálf-
ara og dagskrár-
gerðarmaður í
Helvíts morgun-
þættinum.

Gísli Marteinn
Baldursson,
varaborgarfull-
trúi Sjálfstæðis-
flokks.

...fær Páll Óskar Hjálmtýsson
fyrir að ætla ekki að kasta pílum
í keppendur Idolsins.

HRÓSIÐ

ÞRÍR SPURÐIR VAR ÞAÐ RÉTT ÁKVÖRÐUN HJÁ FRÉTTABLAÐINU AÐ BIRTA VIÐTAL VIÐ JÓN ÁSGEIR
OG JÓHANNES, SEM ÞEIR FENGU AÐ LESA YFIR, UM HELGINA?
Í siðareglum Fréttablaðsins er skýrt kveðið á um að viðmælendur megi ekki fá viðtöl sín send til yfirlestrar. Um síðustu helgi var vikið frá þeirri reglu fyrir eigendur
blaðsins, þegar tekið var viðtal við þá í mjög viðkvæmu máli.

Lárétt: 1 ríki, 6 snák, 7 á fæti, 8 ónefnd-
ur, 9 drykkjartegund, 10 eldur, 12 í röð,
14 skartgripir, 13 stafur, 16 málmur, 17
þvaður, 18 lélega.
Lóðrétt: 1 borg í þýskalandi, 2 sprækur,
3 í röð, 4 tungumál, 5 í röð, 9 dropi, 11
leyna, 13 skýjahula, 14 mælieining eða
ílát, 17 skóli.
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Lárétt: 1belgía,6orm,7tá,8nn,9tab,
10bál,12rst,14men,15ká,16ál,17
mas,18laka.
Lóðrétt: 1bonn,2ern,3lm,4ítalska,5
aáb,9tár, 11fela,13tása,14mál,17
ma.

ÞORSTEINN J. VILHJÁLMSSON Sjónvarpstímarit hans, Þetta líf þetta líf, hefur verið til-
nefnt til Prix-Europa-verðlaunanna sem er ein stærsta sjónvarps-, útvarps- og nethátíð
Evrópu.

CAMERON DIAZ Til hennar hefur sést á
landinu en vitað er að kvikmyndastjörn-
urnar í Flags of Our Fathers hafa hvatt
fræga vini sína til þess að koma til Reykja-
víkur vegna Menningarnætur.

CLINT EAST-
WOOD Veður-
guðirnir hröktu
hann inn.
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Hver gætir
dóttur flinnar?
Ég hef einu sinni prófað að tilheyra

tveimur minnihlutahópum. Það
var þegar ég bjó í London og var þá
bæði útlendingur og kona en það er
óhætt að halda því fram að á vinnu-
markaði í Bretlandi tilheyri konur
einnig ákveðnum minnihlutahópi.
Meira um það á eftir. 
Á Íslandi hef ég bara prófað að vera
kona. Samanburðurinn á því að vera
kona á vinnumarkaði í London eða á Ís-
landi hefur kennt mér að þrátt fyrir að
enn sé langt í land svo fullkomið jafn-
rétti ríki milli kynjanna á Íslandi erum
við samt sem áður áratugum á undan
Bretunum í baráttunni.

ÞAÐ GLEYMIST stundum að þakka
fyrir það sem þegar hefur áunnist í
jafnréttisátt – því það er heilmargt. Ís-
lendingar eru ef til vill komnir það
langt í jafnréttisbaráttunni að við
erum farin að líta á ýmsa hluti sem
sjálfsagða – sem þeir reyndar eru – og
það er því ekki nema með samanburð-
inum við önnur þjóðfélög sem okkur
verður ljóst hversu langt á veg við
erum í raun komin. Eða ef til vill
hversu langt hin þjóðfélögin eiga enn í
land.

ÉG HAFÐI búið í Lundúnum í eitt ár
þegar ég ákvað að skipta um vinnu og
þurfti því að fara í starfsviðtöl. Í fyrstu
viðtölunum var ég sakleysið uppmálað
og svaraði af hreinskilni spurningunni
um hvað ég gerði í frístundum. „Ég
reyni að eyða mestöllum mínum frí-
tíma með dóttur minni.“ Strax að svar-
inu slepptu varð mér ljóst að þar með
var úti um möguleika mína til að fá
starfið sem ég sóttist eftir. Á eftir fyl-
gdu spurningar á borð við: „Hver gætir
dóttur þinnar meðan þú ert í vinn-
unni?“ Og: „Hvað ætlarðu að gera ef
hún veikist?“ 

ÉG VAR svo vitlaus að fatta ekki að
segja að hún ætti nú pabba líka, sem
væri útivinnandi, og það hefði ekki
staðið honum fyrir þrifum hingað til að
eiga barn. En það er auðvelt að vera
vitur eftir á. Ég lærði hins vegar að til-
einka mér hvíta lygi í starfsviðtölunum
sem á eftir fylgdu. Þegar ég var spurð
um hvað ég gerði í frístundum svaraði
ég í samræmi við væntingar væntan-
legs vinnuveitanda: „Ég stunda líkams-
rækt, útivist og garðrækt en finnst
jafnframt gaman að halda matarboð
fyrir vini mína.“

OG VITI MENN: Ég sveif inn í frá-
bært starf um leið og ég hafði tileinkað
mér hina hvítu lygi. En aldrei þurfti ég
að svara neinum spurningum um hvort
ég teldi mig hafa fullt vald á enskri
tungu, og var ég samt sem áður á leið í
fjölmiðlastarf þar sem tungumálið er
aðalverkfærið. Aldrei var ég beðin um
að stafsetja eða skrifa nokkurn skapað-
an hlut. Það var ekkert mál að vera út-
lendingur í leit að starfi í Lundúnum
(reyndar vel menntaður, hvítur, norður-
evrópskur útlendingur) – það var verra
að vera móðir. ■

SIGRÍÐAR DAGGAR 
AUÐUNSDÓTTUR
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