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Horfur batna | Horfur á fast-
eignamarkaði hafa að mörgu leyti 
batnað frá því í júlí, segir grein-
ingardeild Kaupþings. Þá var 
velta á fasteignamarkaði á hraðri 
niðurleið en virðist nú vera að 
taka við sér. 

Byrjar vel | Afkoma Exista var 
nokkuð fyrir ofan spár Glitnis 
og Landsbankans fyrir þriðja árs-
fjórðung en félagið skilaði þá 27,6 
milljarða hagnaði. Hagnaður fyr-
irtækisins fyrir árið í heild nemur 
24,3 milljörðum.

Kaupir PTI | Eimskip hefur geng-
ið frá kaupum á bandaríska flutn-
ingsmiðlunarfyrirtækinu Pacific 
Tramper Services, Inc. Ársvelta 
félagsins er sem nemur um 340 til 
408 milljónir íslenskra króna.

Renna saman | Dagur Group 
og Árdegi hafa sameinast undir 
merkjum síðarnefnda félagsins. 
Heildarvelta verslunarfyrirtækis-
ins, sem rekur fimmtán verslanir, 
er áætluð fimm milljarðar króna 
á þessu ári.

Aðhalds þörf | Seðlabanki Íslands 
tilkynnti að stýrivextir yrðu 
óbreyttir um sinn í 14 prósent-
um. Aukavaxtaákvörðunardagur 
var ákveðinn hinn 21. desember 
og mun þróunin fram að því ráða 
framhaldinu.

Bæta við | Verðmæti hlutabréfa 
FL Group í Glitni eru metin á 97 
milljarða króna eftir að FL jók 
hlut sinn í bankanum í vikunni. 
Nemur eignarhluturinn nú um 29 
prósentum en var um tíu prósent 
í ársbyrjun.

Besti fjórðungurinn | Tap Símans 
á árinu nemur þremur milljörðum 
króna vegna gengisáhrifa á fyrri 
hluta ársins. Þriðji ársfjórðung-
urinn er 250 prósentum betri en 
í fyrra og nam hagnaðurinn 3.264 
milljónum króna. 

Samtök fjármálafyrirtækja
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Skapandi atvinnuvegir

Fjórða stoð 
hagkerfisins
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Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Samið hefur verið um kaup lyfjaframleiðslufyrirtæk-
isins Invent Farma á 75 prósenta hlutafé í lyfsölufyr-
irtækinu Lyfjaveri í Reykjavík. Kaupverðið fæst ekki 
gefið upp, en Lyfjaver, sem meðal annars sérhæfir 
sig í tölvustýrðri lyfjaskömmtun, hefur verið í örum 
vexti síðustu ár og veltir um milljarði króna á þessu 
ári samkvæmt áætlunum. 

Fyrrum aðaleigendur Lyfjavers halda eftir fjórð-
ungi og starfa áfram hjá fyrirtækinu. Aðalsteinn 
Steinþórsson, stjórnarformaður Lyfjavers, segir að 
gengið verði frá endanlegum kaupsamningi að lok-
inni áreiðanleikakönnun í byrjun desember. Hann 
segir skýra stefnu fyrirtækisins að styrkja og efla 
starfsemina hér heima um leið og stefnt sé á útrás 
til annarra landa. Þar vísar hann sérstaklega til svo-
kallaðrar tölvustýrðrar vélskömmtunar lyfja en fyr-
irtækið hefur verið í fararbroddi á því sviði. Lyfjaver 
sérhæfir sig einnig í heimsendingu lyfja og rekur 
apótek við Suðurlandsbraut í Reykjavík sem ítrekað 
hefur verið með lægsta verð í könnunum. Að auki 
sinnir Lyfjaver heildsölu á lyfjum. „Áherslan verður 
áfram á lágt verð, góða þjónustu og á heimsendingar-
þjónustu,“ segir hann. Helstu ástæðu þess að fenginn 
var nýr hluthafi inn í fyrirtækið segir Aðalsteinn vera 
að með því fái það bolmagn til útrásar sem eigenda-
hópurinn hafi haft áhuga á. „Vélskömmtunarþjónusta 
er óvíða orðin algeng þótt hún sé orðin nokkuð þekkt 
í Svíþjóð og hafi náð fótfestu í Danmörku og nokkrum 

fleiri löndum,“ segir hann og bætir við að fyrst í stað 
sé helst horft til þess að selja þjónustuna heilbrigðis-
stofnunum, öldrunar- og hjúkrunarheimilum.

Invent Farma er lyfjafyrirtæki hóps íslenskra 
fjárfesta og varð til við kaup á tveimur spænskum 
lyfjafyrirtækjum snemma á síðasta ári. Fyrirtækið 
hefur ekki verið með starfsemi hér á landi, en hefur 
fengið vilyrði fyrir plássi á lóð Háskólans í Reykjavík 
í Vatnsmýri fyrir hús undir lyfjaþróun. 

Stjórnarformaður Invent Farma er Friðrik Steinn 
Kristjánsson en hann er þekktur úr lyfjageira hér, 
stofnaði meðal annars Omega Farma sem nú er hluti 
af  Actavis. Friðrik Steinn segist sjá tækifæri í að 
efla lyfjaskömmtun Lyfjavers hér heima auk þess að 
flytja þekkinguna út og í því nýtist sambönd Invent 
bæði á Spáni og víðar í Evrópu. „Fyrstu skrefin í 
stofnun lyfjaskömmtunarfyrirtækis hér á Spáni hafa 
raunar þegar verið tekin,“ upplýsir hann, en kveð-
ur einnig horft til þess að efla apótek Lyfjavers og 
auka framboð þess með því að taka inn framleiðslu 
Invent Farma. „Við teljum okkur geta aukið verð-
mæti Lyfjavers með tengingu við starfsemi okkar á 
Spáni.“

Friðrik Steinn segir að hugmyndin um aðkomu 
Invent Farma að Lyfjaveri hafi orðið til þegar fregnir 
hafi borist af því að Samkeppniseftirlitið hefði stöðv-
að samruna fyrirtækisins við DAC, systurfélag Lyfja 
og heilsu í sumar. „Við fórum að skoða þennan mögu-
leika í haust og leist vel á starfsemina. Fyrirtækið er 
mjög vel rekið og með gott starfsfólk. Þetta er góð 
eining sem hægt er að byggja á.“

Invent Farma kaupir 
meirihluta í Lyfjaveri
Flytja á út tækni Lyfjavers í vélskömmtun lyfja, auk þess að efla 
starfsemina hér heima. Invent hefur ekki verið með starfsemi hér.

Baugur Group íhugar að lög-
sækja Extrablaðið í Danmörku 
fyrir skrif um fyrirtækið. „Hvað 
dönsku blaðamönnunum gengur 
til með skrifum sínum er okkur 
ekki ljóst. Hins vegar er ljóst að 
við munum verja okkur með laga-
legum ráðum,“ segir í bréfi Jóns 
Ásgeirs Jóhannessonar, forstjóra 
félagsins.

Jón Ásgeir mótmælir harðlega 
skrifum Extrablaðsins um Baug 
og segir þau full af villum. Hann 
áréttar að engin tengsl séu eða hafi 
nokkurn tíma verið á milli Baugs 
og Rússans Mikhails Fridman, 
að Baugur Group sé ekki eigandi 

að Sterling og að félagið hafi 
engin áform uppi um að stækka í 
Rússlandi. Hann viðurkennir þó 
að forstjóri Mosaic Fashion hafi í 
fyrrasumar sagt í breska blaðinu 
Times, að áhugi væri fyrir því að 
fara inn á Rússlandsmarkað, en 
fyrirtækið á 1.750 verslanir í yfir 
fimmtán löndum, þar á meðal fjór-
ar í Rússlandi. 

Þá áréttar Jón Ásgeir að 
Baugur Group sé ekki háð fjár-
magni frá Kaupþingi banka. 
„Þvert á móti vinnur fyrirtækið 
með fjölda annarra banka víðs 
vegar um heiminn.“ Þá segir hann 
Deutsche Bank aldrei hafa lánað 

Gaumi peninga eða stjórnað hluta-
bréfum félagsins.

Jón Ásgeir segir að félagið hafi 
alltaf unnið samkvæmt lögum 
þeirra landa sem það starfar í. 
„Blaðamenn danska blaðsins segja 
hvergi svör að finna varðandi 
málefni Íslendinga erlendis, eng-
inn vilji tjá sig um málin. Baugur 
Group hefur hins vegar ítrekað 
reynt að fá birtar athugasemd-
ir frá fyrirtækinu í Extrablaðinu 
varðandi það sem snýr að Baugi 
en þær athugasemdir hafa þó af 
einhverjum ástæðum ekki ratað 
inn á síður blaðsins,“ segir hann 
jafnframt. - óká

Baugur íhugar að kæra Extrablaðið

Baugur tekur í dag við lyklun-
um að bresku verslanakeðjunni 
House of Fraser og lýkur þá yfir-
tökuferli sem hófst í júní þegar 
óformlegt tilboð var lagt fram í 
keðjuna.

Mikilvægum áfanga var náð 
í byrjun október á leið Highland 
Acquisitions-hópsins til yfir-
töku á House of Fraser. Þá lagði 
stór hluti eigenda HoF blessun 
sína yfir tillögu stjórnar um að 
samþykkja yfirtökutilboð frá 
Highland. Að Highland standa 
meðal annars Baugur og FL 
Group og hljóðaði tilboð hópsins 
upp á 148 pens á hlut.

Með yfirtökunni er Baugur 
orðinn leiðandi á verslunargötum 
Bretlands. Meðal eigna Baugs eru 
Mosaic Fashions sem meðal ann-
ars reka Oasis, Coast, Whistles og 
Karen Millen, leikfangaverslunin 
Hamleys, Iceland-verslanakeðj-
urnar og Whittard of Chelsea. 

House of Fraser verður 
afskráð úr Kauphöllinni í London 
í kjölfar yfirtökunnar.  - hhs

Baugur tekur 
við HoF

Formenn Samtaka banka og 
verðbréfafyrirtækja, Sambands 
íslenskra tryggingafélaga og 
Sambands íslenskra sparisjóða 
skrifuðu í gær undir samning um 
nýtt skipulag Samtaka fjármála-
fyrirtækja sem taka til starfa 1. 
janúar næstkomandi. 

Samtökin verða málsvari fjár-
málafyrirtækja í hagsmunamál-
um, stuðla að samkeppnishæf-
um starfsskilyrðum íslenskra 
fjármálafyrirtækja, taka þátt í 
erlendu hagsmunasamstarfi og 
auka skilning á mikilvægi fjár-
málafyrirtækja fyrir íslenskan 
efnahag jafnt hér á landi sem 
erlendis. sjá blaðsíðu 18 / - jab

Ný samtök 
stofnuð í gær

Ingibjörg S. Gunnarsdóttir stundar nám á frumgreinasviði Háskólans í Reykja-vík. Hún er mjög ánægð með skólann og ætlar að halda áfram í honum að þessu námi loknu.

Frumgreinasvið – fyrsta skref að háskóla
námi – er tveggja ára u di bþá

nám í framhaldsskóla. „Mig langaði í áfram-
haldandi nám en þar sem ég er með heimili
og börn og gat ekki misst tekjurnar var þetta 
í rauninni eina leiðin fyrir mig til þess að ná 
mér í grunn fyrir háskólanám,“ segir Ingi-
björg en næsta haust stefnir hún á að halda 
áfram í Háskólanum í Reykjavík í fjármál
verkfræði.

Sáttir við hertar 
reglur

 Lögreglan í Reykja-
vík rannsakar þjófnað upp á annan 
tug milljóna króna úr heimabanka 
íslensks reikningseiganda.

Málið kom upp fyrir um hálf-
um mánuði, samkvæmt upplýs-
ingum Fréttablaðsins.

Milljónirnar voru með ein-
hverjum aðferðum millifærðar í 
nokkrum færslum til útlanda, 
fleiri landa en eins. Lögreglan í 
Reykjavík staðfestir að mál af 
þessu tagi sé til rannsóknar og að 
um verulegar fjárhæðir sé að 
ræða. Hún verst allra frétta þar 
sem málið er á viðkvæmu stigi.

Þrjú önnur fjársvikamál eru til 

rannsóknar hér á landi, eins og 
fjallað hefur verið um í Frétta-
blaðinu. Þau eiga það öll sam-
merkt að íslenskir einstaklingar 
hafa verið gabbaðir til að hafa 
milligöngu um að koma fjármun-
um héðan úr landi til útlanda. Hafa 
óprúttnir boðið fólki þóknun gegn 
því að það taki við fjármunum inn 
á reikninga sína og komi þeim 
síðan áfram til óþekkts viðtak-
anda. Þeir sem hafa látið glepjast  
af þessari svikamyllu geta þurft 
að sæta skaðabóta- og refsi-
ábyrgð.

Eitt þriggja mála af þessum 
toga er rannsakað á Selfossi, annað 

í Keflavík og hið þriðja í Reykja-
vík. Upphæðirnar í þessum málum 
eru ekki mjög háar en hlaupa þó á 
hundruðum þúsunda króna þegar 
allt er talið saman. 

Í einhverjum tilvikum mun lög-
reglu hafa tekist að stöðva hluta 
þeirra peningasendinga sem áttu 
að fara úr landi.

Lögreglu þykir rétt að ítreka að 
fólk fari varlega þegar því berast 
gylliboð á netinu, hvort sem það 
eru atvinnutilboð eða viðskipti. 
Jafnframt er áréttað við tölvueig-
endur að uppfæra reglulega stýri-
búnað á tölvum sínum sem og að 
nota veiruvarnarforrit.

Stal milljónum á einu 
bretti úr heimabanka     
Lögreglan í Reykjavík rannsakar stórþjófnað úr heimabanka. Á annan tug 
milljóna króna var stolið af reikningi í einu lagi. Milljónirnar voru millifærðar 
til útlanda. Þrjú minni fjársvikamál eru einnig í rannsókn lögreglu.

Fáklæddir slökkviliðs-
menn vekja athygli

Borgaryfirvöld í 
New York ætla sér að auðvelda 
kynskiptingum að fá breytt kyn 
sitt skráð í bækur borgarinnar, 
þannig að hið nýja kyn komi til 
dæmis fram á fæðingarvottorðum, 
jafnvel þótt kynskiptiferlinu hafi 
ekki verið endanlega lokið með 
skurðaðgerð.

Þeim sem skipt hafa um kyn 
hefur fjölgað verulega í New York 
síðustu árin, en eftir 11. september 
2001 hefur líf þeirra orðið erfiðara 
vegna þess hve víða er krafist þess 
að fólk sýni skírteini með mynd, til 
dæmis ef fólk ætlar sér að fara inn 
í háhýsi, sækja um vinnu eða 
jafnvel kaupa sér bjór.

Kynskiptingum 
gert lífið léttara

 Saddam Hussein hefur 
aldrei verið rólegri í réttarsal en í 
gær, tveimur dögum eftir að 
dauðadómur var kveðinn upp yfir 
honum. Hann hvatti Íraka til að 
„fyrirgefa, sættast og takast í 
hendur“ þegar hann sneri aftur til 
réttarhalda vegna þjóðarmorðs á 
kúrdum. Hann vitnaði í bæði Jesú 
Krist og Múhameð spámann og 
sagði þá hafa beðið andstæðinga 
sína um fyrirgefningu. 

Dauðadómnum verður áfrýjað 
og getur í fyrsta lagi komið til 
framkvæmda seinni partinn í jan-
úar á næsta ári.

Saddam hvetur 
Íraka til sátta
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Villur í forritum og 
vanþekking starfsmanna á 
kosningavélum olli vandræðum á 
hundruðum kjörstaða í Bandaríkj-
unum í gær. Þurfti sums staðar að 
grípa til pappírskjörseðla. Á 
nokkrum stöðum var ákveðið að 
seinka lokun kjörstaða vegna 
þessa.

Fyrirtækin sem framleiða 
kosningavélarnar segja ekki hægt 
að kenna vélunum um og skella 
skuldinni á mannleg mistök.

Ekki tengdust þó öll vandamál-
in kosningavélunum. Í Norður-
Karólínufylki biðu um hundrað 
kjósendur í næstum klukkustund 
við kjörstað vegna þess að sá sem 
hafði lyklavöldin lét ekki sjá sig. 

Ekki hlaupið að 
því að kjósa

Fjögur þúsund fer-
metra menningarmiðstöð var bætt 
inn í viljayfirlýsingu á milli Reykja-
víkurborgar og sjálfseignarstofn-
unarinnar Eirar um byggingu þjón-
ustuíbúða í Spönginni í Grafarvogi 
frá því að hún var samþykkt í borg-
arráði, og þangað til hún var undir-
rituð. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri sagði sig frá samn-
ingsgerðinni þar sem hann er 
stjórnarformaður Eirar. Björn Ingi 

Hrafnsson, formaður borgarráðs, 
og Jórunn Frímannsdóttir, formað-
ur velferðarráðs, skrifuðu undir 
viljayfirlýsinguna fyrir hönd borg-
arinnar. Mikið af þeirri þjónustu 
sem veitt verður í menningarmið-
stöðinni tengist ekki þjónustu við 
aldraða, til dæmis lögreglustöð og 
bókasafn.

Lögfræðiálit frá 2005 um verk-
efnið segir það útboðsskylt. Þar 
segir: „Beinir samningar eru hér 

óheimilir og framkvæmdin klár-
lega útboðsskyld.“ 

Jórunn telur að samþykkt hafi 
verið í borgarráði að gera viljayf-
irlýsingu við Eir um bæði þjón-
ustumiðstöð fyrir aldraða og 
menningarmiðstöðina. Björn Ingi 
telur að málið sé í eðlilegum far-
vegi, engir samningar hafi enn 
verið gerðir og mikil vinna sé enn 
eftir því viljayfirlýsingin sé ekki 
bindandi.

Menningarmiðstöð var bætt 
inn í viljayfirlýsingu eftir á 



 Fyrsta hluta rann-
sóknar á hugsanlegum hlerunum á 
síma Jóns Baldvins Hannibalsson-
ar, fyrrverandi utanríkisráðherra, 
og Árna Páls Árnasonar, fyrrum 
starfsmanni utanríkisráðuneytis-
ins, er nú lokið, samkvæmt upp-
lýsingum frá sýslumanninum á 
Akranesi, Ólafi Þór Haukssyni.

Alls hafa á bilinu átta til tíu 
manns verið yfirheyrðir. Allir 
hafa þeir réttarstöðu vitna og 
hefur enginn sakborningur verið 
yfirheyrður í tengslum við málið. 

Ólafur vill ekki gefa upp hverjir 
hafi borið vitni, aðrir en Jón Bald-
vin og Árni Páll.

Að sögn Ólafs verður lögð vinna 
í það næstu daga að fara yfir 
skýrslur vitnanna, sem allar hafi 
verið teknar upp á band. „Þótt 
seinlegra sé að vinna skýrslur á 
þann hátt er þess á hinn bóginn 
gætt að ekkert tapist úr yfir-
heyrslunum og ekkert misferst í 
endursögn á skýrslu,“ segir hann.

Hann á von á því að yfirferð 
yfir skýrslur verði lokið öðru 
hvoru megin við helgina og í fram-
haldi af því verði tekin ákvörðun 
um hvernig rannsókninni verði 
haldið áfram. Hann segir líklegt að 
fleiri verði kallaðir til yfirheyrslu.

Árni Páll Árnason fékk í gær 
svar við bréfi sínu til utanríkis-
ráðherra, Valgerðar Sverrisdótt-
ur, þar sem hann bað um leiðbein-
ingar ráðuneytisins um hverju 
hann mætti skýra frá í yfirheyrslu 
án þess að brjóta trúnað sem hann 
gekkst undir þegar hann var 

starfsmaður ráðuneytisins í byrj-
un tíunda áratugarins. Í bréfinu 
frá Árna bendir hann á að ef hann 
eigi að upplýsa frekar en hann 
hafi þegar gert um meintar ólög-
mætar hleranir muni hann varpa 
ljósi á eftirlit sem fram fór með 
mönnum sem gegndu svipaðri 
stöðu og hann sjálfur þegar hann 
starfaði í utanríkisráðuneytinu og 
fóru því með mál er vörðuðu 
öryggismál ríkisins. 

Þá segir hann að hann muni 
sérstaklega þurfa að skýra frá því 
ferli sem liggur að baki útgáfu 
öryggisvottorða á hæsta stigi, sem 
embætti ríkislögreglustjóra hefur 
nú umsjón með.

Árni segist ekki geta skýrt efn-
islega frá svarbréfi utanríkisráð-
herra.

Fréttablaðið hefur óskað eftir 
upplýsingum frá ríkislögreglu-
stjóra og utanríkisráðuneytinu um 
hvernig öryggisvottun á hæsta 
stigi fari fram. Svör hafa ekki bor-
ist.

 Íslendingar verða að 
tryggja landvarnir sínar betur en 
gert er með nýja samkomulaginu 
við Bandaríkin um „hreyfanlegar 
varnir“ eftir brottför varnarliðs-
ins, og þeir munu þurfa að venjast 
því að það kosti þá umtalsverða 
fjármuni. Þetta segir dr. Richard 
Holmes, yfirmaður öryggis- og 
varnarmáladeildar Cranfield-
háskóla í Bretlandi. 

Holmes hélt erindi á opnum 
málfundi Samtaka um vestræna 
samvinnu og Varðbergs á mánu-
dag. Í máli sínu líkti hann nýja 
samkomulaginu við Bandaríkin við 
belti, sem væri ágætt að hafa til að 
halda uppi um sig buxunum, en 

hann teldi ráðlegast að hafa axla-
bönd líka. Að sínu mati væri nær-
tækast fyrir Íslendinga að verða 
sér úti um þau „axlabönd“ með því 
að leita nánara samstarfs um varn-
armál sín við norrænu grannlöndin 
í NATO, Noreg og Danmörku. 

Holmes telur einnig að trúverð-
ugar skuldbindingar um eiginlegar 
landvarnir muni Íslendingar ekki 
fá nema greiða fyrir þær. Framlag 
Íslands til sameiginlegra varna 
NATO yrði að margfaldast frá því 
sem nú er, vilji Ísland forðast að fá 
á sig þann stimpil að það sé hreinn 
þiggjandi í öryggismálasamstarfi 
bandalagsins. Á sama tíma og 
NATO þrýstir á fátæku nýju aðild-
arríkin í austri eins og Eystrasalts-
ríkin að auka framlög sín til 
varnarmála í tvö prósent af lands-
framleiðslu sé erfitt að sjá að 
Íslendingar komist til frambúðar
upp með að spara sér þann 
útgjaldalið.

Íslendingar munu þurfa að borga
Rannsókn á máli 

meints barnaníðings á Akureyri 
hefur miðað vel, að sögn Daníels 
Snorrasonar, rannsóknarlög-
reglumanns á Akureyri. Vonir 
standa til að málið verði sent 
ríkis-saksóknara í þessum 
mánuði.

Rannsóknin beinist að fertugum 
karlmanni sem grunaður er um 
kynferðisbrot gagnvart tíu ára 
stúlkubarni. Maðurinn játaði sök 
við yfirheyrslur og var honum 
sleppt að þeim loknum.

 Lögreglan gerði húsleit heima 
hjá honum og á vinnustað hans 
og var tölvubúnaður í hans eigu 
tekinn til frekari rannsóknar.

Rannsókn hef-
ur miðað vel

 Landlæknir hefur 
fengið til skoðunar mál Þórðar 
Einars Guðmundssonar sem lést 
um borð í Norrænu í október. 
Þórður lést eftir að hafa velt bíl 

sínum í 
Berufirði
rúmum
sólarhring áður. 
Ekkert athuga-
vert fannst við 
skoðun á 
heilsugæslunni
á Egilsstöðum 
og hélt Þórður 
því áfram för 
sinni. Krufning 
leiddi í ljós að 
Þórður lést 

vegna innvortis blæðinga. Ekki 
náðist tal af Matthíasi Halldórs-
syni landlækni í gær. Gunnlaug 
Helga Jónsdóttir, móðir Þórðar, 
hefur gagnrýnt að hann skuli ekki 
hafa verið skoðaður nánar eftir 
slysið. Hún vill ekkert segja um 
málið að sinni. 

Skoðar andlátið 
í Norrænu

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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Yfirheyrslum vitna 
er lokið að sinni
Fyrsta hluta rannsóknar á hugsanlegum ólögmætum símhlerunum í utanríkis-
ráðuneytinu á tíunda áratugnum er lokið. Utanríkisráðherra hefur svarað ósk 
Árna Páls Árnasonar um leiðbeiningar um trúnaðarskyldu.

Kosningaþátttaka í 
Bandaríkjunum í gær var óvenju-
góð miðað við það sem venjulega 
tíðkast í þingkosningum á miðju 
kjörtímabili forsetans. Bæði demó-
kratar og repúblikanar lögðu ríka 
áherslu á að fólk mætti á kjörstað.

„Við lifum í frjálsu þjóðfélagi 
og stjórnvöld eru ekki betri en 
þátttökuvilji þjóðarinnar,“ sagði 
George W. Bush forseti við blaða-
menn snemma í gærmorgun þegar 
hann greiddi atkvæði ásamt Lauru 
eiginkonu sinni á kjörstað skammt 
frá sveitagarði hans í Texas.

Óánægja kjósenda, bæði með 
stríðið í Írak og hneykslanlegt 
framferði sumra þingmanna, setti 
stóran svip á kosningabaráttuna 
þannig að þingmeirihluti Repúblik-
anaflokksins var í hættu, bæði í 
öldungadeild og fulltrúadeild 
þingsins.

Um leið og kosningarnar í 

Bandaríkjunum hófust í gærmorg-
un tók að bera á vandræðum með 
kosningavélar, sem notaðar eru á 
víða á kjörstöðum þar í landi. Sums 
staðar var kjörstjórnum nauðugur 
einn kostur, sem var að biðja ein-
faldlega kjósendur um að merkja 
atkvæði sína á pappír eftir gamla 
laginu.

Mikill viðbúnaður var á kjör-
stöðum og viðgerðarmenn til taks 
til þess að bregðast við bilunum og 
öðrum vandkvæðum, sem upp 
komu. Margir óttuðust þó að bæði 
þessi tæknilegu vandkvæði og 
einnig óvenju mikil kosningaþátt-
taka yrðu til þess að tafir yrðu á 
talningu atkvæða.

Ætlið þið að blóta á laun, 
Hilmar?

Ung kona ók útaf á 
Borgarfjarðarbraut við Borgar-
nes síðdegis í gær. Konan, sem er 
rúmlega tvítug, fékk aðstoð 
lögreglunnar við að komast inn á 
veginn aftur og keyrði á brott heil 
á húfi ásamt farþega. Bíllinn 
skemmdist lítið sem ekkert.

Verr fór þegar fólksbifreið 
valt undir Hafnarfjalli um 
kvöldmatarleytið í gærkvöldi. 
Átján ára gamall piltur hafði þá 
misst stjórn á bíl sínum í slabbinu 
sem leynist víða í umdæmi 
lögreglunnar á Borgarnesi.  Mildi 
þykir piltur slapp ómeiddur, en 
lögreglan segir hann þó ekki hafa 
keyrt óvarlega. Fjarlægja þurfti 
bifreiðina með kranabíl. 

Unga fólkið út 
af veginum

Flæði fólks frá 
Búlgaríu og Rúmeníu til Íslands 
verður ekki frjálst um áramót 

þegar ríkin 
ganga í 
Evrópusam-
bandið.
Félagsmálaráð-
herra hefur 
ákveðið að 
Ísland nýti sér 
leyfilegan frest 
til aðlögunar og 
nær hann til 1. 
janúar 2009. 
Upplýsti

ráðherrann um þessa tilhögun á 
Alþingi í gær en málið var rætt á 
ríkisstjórnarfundi í gærmorgun.

Á þeim tveimur árum sem líða 
verður þörf fyrir vinnuafl og 
möguleg ásókn metin og ákvörð-
un tekin fyrir 1. janúar 2009.

Frestur til að-
lögunar nýttur
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Ómetanlegt tjón 
varð í sumar þegar rafstraumur 
fór af frystihólfi sem Náttúru-
fræðistofnun hafði haft á leigu í 
tæp sextán ár. Í hólfinu voru 
sjaldgæfir náttúrugripir; fálkar, 
ernir og flækingsfuglar. Þrjátíu 
ára rannsóknastarf fór forgörð-
um, því þetta voru engir venju-
legir fuglar, heldur merktir fugl-
ar með staðfestan aldur, til að 
mynda var elsti merkti örn 
Íslands geymdur þar.  

Jón Gunnar Ottósson, forstjóri 
Náttúrufræðistofnunar, segir 
málið undarlegt í alla staði. Fyrir-
tækið Frystihólfaleigan hafi alla 
tíð verið til fyrirmyndar í við-
skiptum, en það seldi frystihólfin 
fyrir tæpum tveimur árum. Nýr 
rekstraraðili, Gnoðarvogur ehf., 
hafi lítið sem ekkert látið í sér 
heyra og ekki sent Náttúrufræði-
stofnun reikning á venjubundn-
um tíma og óneitanlega bendi 
ýmislegt til þess að þetta hafi 
verið gert vísvitandi, en í sumar 
kom í ljós að fyrirtækið var ekki 
með rekstrarleyfi. Óskar Ísfeld 
Sigurðsson hjá Umhverfissviði 
hefur staðfest við Fréttablaðið að 
forsvarsmaður Gnoðarvogs hafi 
tjáð Heilbrigðiseftirlitinu þann 
17. maí að fyrirtækið hygðist 
hætta starfsemi í vikunni næstu. 

Jón Gunnar segir jafnframt að 
eftir að straumurinn var tekinn af 
í sumar, hafi verið skipt um skrár 
á frystihólfunum og starfsmenn 
stofnunarinnar ekki komist inn. 
Starfsmenn Náttúrufræðistofn-
unar furða sig sérstaklega á því 
að hafa ekki verið látnir vita um 
atvikið og segja það ófyrirgefan-

legt, því vel hefði mátt bjarga ein-
hverju úr safninu, jafnvel nokkr-
um dögum eftir að straumurinn 
fór af. Jón Gunnar segir erfiðlega 
hafa gengið að ná tali af forsvars-
mönnum fyrirtækisins og fá botn 
í málið. Fyrir tveimur vikum hafi 
hann þó rætt við Þóri R. Ólafsson, 
einn hluthafa í Gnoðarvogi ehf. 
Þórir hafi þá beðið um tíma til að 
tala við lögfræðing sinn.

Í samtali við Fréttablaðið sagði 
Þórir að slysið hefði líklega orðið 
um hvítasunnuhelgina. Þá hafi 
verið mannlaust í geymslunni og 
vélarnar hafi bilað og blásið inn 
heitu lofti. Hann harmar óhappið 
og segir fjóra til fimm menn hafa 
verið í því að hringja út í alla þá 
sem voru með hólf á leigu. Þórir 
viðurkennir að líklega hafi ein-
hverjir ekki verið látnir vita, en 
ítrekar að það hafi verið óvilj-
andi. Hann segist ekki geta svar-
að fyrir það hvers vegna Náttúru-
fræðistofnun hafi ekki verið látin 
vita, fimm mánuðum síðar. Þórir 
kannast heldur ekki við að skipt 
hafi verið um skrár á hólfunum 
né að reikningur hafi ekki verið 
sendur til Náttúrufræðistofnun-
ar. Þórir sagði á sunnudaginn að 
munum stofnunarinnar hefði 
verið fargað í samráði við 
Umhverfissvið Reykjavíkurborg-
ar. Starfsmenn Gnoðarvogs hafi á 
þeim tíma ekki gert sér grein 
fyrir hverju þeir voru að farga. 
Hvað skaðabætur varðar, segir 
Þórir að félagið hafi ekki burði til 
að greiða háar bætur en að allt 
verði gert til að mæta kröfum 
Náttúrufræðistofnunar. 

 Forystumenn í 
stjórnmálum ungs fólks lýsa 
vonbrigðum sínum með þá 
ákvörðun nokkurra forystu-
manna í Frjálslynda flokknum 
að ala á trúarbragðafordómum 
og tortryggni í garð útlendinga 
til að auka fylgi flokksins, eins 
og segir í sameiginlegri yfirlýs-
ingu þeirra.

Í yfirlýsingunni segir að 
málflutningurinn sé meiðandi 
gagnvart hópi Íslendinga og 
stuðli að sundrungu í samfélag-
inu. Málflutningurinn einkennist 
af ofsa og orðfærinu sé ætlað að 
kalla fram ótta og reiði í hugum 
kjósenda.

Frjálslyndir ala 
á tortryggni

Þrjátíu ára rannsóknastarf 
glataðist í frystiklefanum
Náttúrufræðistofnun varð fyrir óbætanlegu tjóni þegar þiðnuðum gripum hennar var hent á haugana. 
Stofnuninni var ekki gert viðvart um atvikið og hún útilokar ekki að straumurinn hafi verið tekinn vísvit-
andi af. Fyrirtækið sem leigði út geymsluna hafði ekki rekstrarleyfi. Talsmaður þess harmar atvikið.

„Þetta er bara tímabund-
ið,“ segir Andrés Magnússon, 
starfsmannastjóri Íslandspósts, 
um lokun á útibúi fyrirtækisins í 
Mosfellsbæ. Borið hefur á 
óánægju með lokun afgreiðslunn-
ar. Andrés segir að í raun hafi 
útibúinu ekki verið lokað heldur 
hafi það verið flutt í Grafarvog. 
Íslandspóstur var síðast með 
afgreiðslu í verslun Nóatúns í 
Mosfellsbæ en hefur nú misst þá 
aðstöðu.

„Við erum búnir að vera að 
leita að hentugu húsnæði og erum 
enn að leita. Við flytjum til baka í 
Mosfellsbæinn um leið og hægt 
er,“ segir Andrés. 

Lokað í bili í 
Mosfellsbæ

 Valgerður Sverris-
dóttir utanríkisráðherra fundaði í 
gærmorgun með Viktor Janúkó-
vitsj, forsætisráðherra Úkraínu.

Rætt var um tvíhliða samskipti 
þjóðanna, áform Úkraínu um 
aðild að Alþjóðaviðskiptastofnun-
inni og möguleika á fríverslunar-
samningi á milli EFTA-ríkjanna 
og Úkraínu.

Valgerður fundaði einnig með 
Valery Pyatnisky aðstoðarefna-
hagsráðherra Úkraínu þar sem 
rætt var um aukin viðskipti 
landanna og fjárfestingar 
Íslendinga í Úkraínu. 

Viðskipti við 
Úkraínu rædd

 91,2 milljarðs króna 
samningsmarkmið Reykjavíkur-
borgar á verðmæti Landsvirkjun-
ar, sem fulltrúar Samfylkingar-
innar í borgarráði byggja gagnrýni 
sína á sölu hlutar Reykjavíkur-
borgar í Landsvirkjun á, voru 
aldrei rædd í borgarráði. En Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson borgar-
stjóri segist ekki hafa vitað að svo 
hátt mat á hlutnum hefði verið til 
þegar hann seldi hlutinn á rúma 
sextíu milljarða. 

Samningsmarkmiðin voru 
unnin að beiðni Reykjavíkurborgar 
og Akureyrarbæjar í nóvember í 
fyrra.

Að sögn Steinunnar Valdísar 

Óskarsdóttur, þáverandi borgar-
stjóra í Reykjavík, voru samnings-
markmiðin rædd á fundi hennar 

og bæjarstjóra Akureyrar, Kristj-
áns Þórs Júlíussonar og þáverandi 
iðnaðarráðherra, Valgerðar Sverris-
dóttur, í lok árs 2005.

„Iðnaðarráðherra taldi samnings-
markmiðin allt of há, og slitnaði 
upp úr viðræðunum fljótlega eftir 
að þessi fundur fór fram,“ segir 
Steinunn Valdís.

Steinunn Valdís segir að eftir 
þetta hafi samningsmarkmiðin frá 
ParX ekki verið rædd. „Útreikn-
ingar þessir voru aldrei formlega 
lagðir fram á fundum borgarráðs. 
En við Vilhjálmur Þ. vorum sam-
mála um að 58 milljarðar væri allt 
of lágt verð fyrir hlut borgarinnar 
í Landsvirkjun.“ 

Matið var vinnuplagg





Unglingspiltarnir tveir sem fárveiktust 
eftir að hafa tekið e-töflur aðfaranótt sunnudagsins 
voru kallaðir til yfirheyrslu hjá lögreglunni í Reykja-
vík í gær. 

Að sögn Ásgeirs Karlssonar, yfirmanns fíkniefna-
deildar lögreglunnar, er mál þeirra í rannsókn. Hann 
ítrekar viðvörun vegna notkunar e-taflna, ekki síst í 
ljósi þess að ung stúlka lést og piltarnir tveir fárveikt-
ust um sömu helgi eftir að hafa neytt e-taflna.

„Það geta hugsanlega verið baneitraðar töflur í 
umferð og við hvetjum alla sem vita um þessi mál að 
hafa samband við okkur,“ segir hann.

Pilturinn sem var með stúlkunni sem lést á 
laugardagsmorgun á hótelherbergi í Reykjavík hefur 
einnig verið yfirheyrður hjá lögreglu. Þau voru tvö ein 
á hótelherberginu og hefur pilturinn greint frá því að 
hún hafi séð um að útvega efnið. Pilturinn mun einnig 
hafa tekið e-töflu.

Enginn hefur verið handtekinn vegna þessara mála, 
en rannsókn lögreglu beinist meðal annars að því hvar 
unga fólkið hafi fengið e-töflurnar.

Yfirheyrslur vegna e-töflumála

Magnús Stefánsson 
félagsmálaráðherra hvetur þing-
menn til að vera öðrum góð fyrir-
mynd í umræðum um málefni 
útlendinga.

Fjölgun útlendinga á Íslandi 
var rædd utandagskrár á Alþingi í 
gær að ósk Magnúsar Þórs Haf-
steinssonar, Frjálslynda flokknum. 
Magnús Þór harmaði þá ákvörðun 
stjórnvalda að heimila frjálsa för 
launafólks frá nýjum ríkjum Evr-
ópusambandsins þann 1. maí síð-
astliðinn og kvað daginn þann 
svartan í sögu þjóðarinnar. „Og þá 
voru sendar sennilega köldustu 
kveðjur sem verkalýðshreyfingin 
og launþegar í þessu landi hafa 
nokkru sinni fengið,“ sagði Magn-
ús Þór og fann aðdraganda laga-
setningarinnar í vor allt til foráttu. 
Harmaði hann að ekki hefði verið 
fenginn aðlögunarfrestur til 2009 
eða 2011. „Hér stefnir í óefni, það 
sjá það allir skynsamir menn,“ 
sagði þingmaðurinn.

Magnús Stefánsson félagsmála-
ráðherra var á öðru máli og sagði 
mikla vinnu hafa verið lagða í mál 
er varða erlent vinnuafl og inn-
flytjendamál. Þá sagði hann bæði 

unnið að því að auka eftirlit með 
kjörum og aðbúnaði erlends vinnu-
afls sem og upplýsingum fyrir þá 
er hingað koma um íslenskt samfé-

lag auk þess að veita þeim íslensku-
kennslu.

Magnús kvaðst hafa rætt málin 
við fulltrúa Alþýðusambandsins 
og Samtaka atvinnulífsins og hafi 
þeir lýst yfir áhyggjum af þeim 
farvegi sem umræðan hafi verið í 
undanfarna daga. Sagði hann það 
mál manna sem best fylgist með 
að ráðningar erlends vinnuafls 
hafi færst til betra horfs en var 
fyrir 1. maí. 

„Það er sérstaða þeirra erlendu 
ríkisborgara sem til Íslands koma 
að þeir koma hingað til þess að 
vinna. Þeir eru mikilvægt framlag 
á vinnumarkaði þegar atvinnu-

leysi mælist jafnvel undir einu 
prósenti í vissum landshlutum,“ 
sagði ráðherrann og kvað þörf 
fyrir þetta vinnuafl. 

Undir lok umræðunnar lýsti 
Magnús Þór því yfir að flokkur 
sinn væri ekki á móti útlending-
um. Ríkisstjórnin hafi hins vegar 
notað frjálst flæði vinuafls sem 
hagstjórnartæki til að halda aftur 
af launaskriði og sem viðleitni til 
að lækka verðbólgu. Um þá hag-
fræðikenningu sagði Magnús Stef-
ánsson að nafni sinn væri ekki 
bara kominn út á tún heldur alveg 
ofan í skurð.

Ráðherra segir þörf 
fyrir erlent vinnuafl
Félagsmálaráðherra segir vel fylgst með málefnum erlends vinnuafls á Íslandi. 
Magnús Þór Hafsteinsson telur stjórnvöld hafa notað frjálsa för launafólks sem 
hagstjórnartæki og segir 1. maí síðastliðinn svartan dag í sögu þjóðarinnar.

 Karlmaður á fimm-
tugsaldri sem er grunaður um að 
hafa stungið konu í bakið og karl-
mann í síðuna með fjaðurhnífi á 
Húsavík  á sunnudagskvöld hefur 
verið úrskurðaður í gæsluvarð-
hald til 20. nóvember. Auk árás-
anna er talið að maðurinn hafi 
kveikt í gluggatjöldum í húsinu 
þar sem voðaverkin voru framin, 
með þeim afleiðingum að það stór-
skemmdist.

Að sögn Sigurðar Brynjúlfs-
sonar, yfirlögregluþjóns á Húsa-
vík, eru yfirheyrslur yfir mannin-
um hafnar en þeim er þó ekki lokið 
að fullu. Hann vildi ekki gefa neitt 
upp um stöðu málsins að svo 
stöddu en sagði að sumir þættir 
þess væru upplýstir að fullu. Hann 
vildi þó ekki tiltaka hvaða þættir 
það væru. Sigurður segir rann-
sókninni fjarri því að vera lokið og 

að heilmikil vinna sé eftir áður en 
að niðurstaða liggi fyrir. 

Konan sem maðurinn stakk í 
bakið er með áverka eftir hnífs-
stunguna á brjóstholi auk þess 
sem hún hlaut brunasár á brjósti. 
Þorvaldur Ingvarsson, lækninga-
forstjóri á Fjórðungssjúkrahúsinu 
á Akureyri, segir líðan hennar 
eftir atvikum góða. Hún er ekki 
talin í lífshættu og hefur verið 
færð af gjörgæslu á almenna 
deild. Maðurinn sem hlaut stungu-
sár í síðuna var útskrifaður á 
mánudaginn og voru áverkar hans 
ekki taldir alvarlegir. 

Úrskurðaður í gæsluvarðhald

Það er sérstaða þeirra 
erlendu ríkisborgara 

sem til Íslands koma að þeir koma 
hingað til þess að vinna.

Telur þú að of margir innflytj-
endur séu á Íslandi?

Ætlar þú að setja nagladekk 
undir bílinn í vetur?

Maður á þrítugs-
aldri var á mánudag stöðvaður í 
fimmta skipti síðan í júlí á þessu 
ári vegna hraðaksturs þegar 
bifreið hans mældist á 140 
kílómetra hraða á Kringlumýrar-
brautinni.

Maðurinn bað lögreglu að líta 
framhjá broti sínu því hann 
væri á hraðferð. Honum varð 
ekki að ósk sinni og hlaut 50 
þúsund króna sekt auk ökuleyfis-
sviptingar í mánuð. 

Eins og áður sagði er þetta í 
fimmta sinn sem maðurinn er 
stöðvaður og nema samanlagðar 
sektargreiðslur fyrir brotin 
tæplega 200 þúsund krónum.

Á 140 km hraða 
innanbæjar
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Nýtt eldhús fyrir jólin
Það er ekkert mál að kaupa innréttingu hjá IKEA hvort sem þú vilt hanna hana sjálf/ur eða
með aðstoð starfsfólks okkar. Þú getur valið úr 18 mismunandi útlitstegundum eða jafnvel
blandað saman á mismunandi vegu, og við bjóðum einnig upp á fjölda skipulagslausna
til að gera eldhúsið að því sem þig hefur alltaf dreymt um. 

Allan ársins hring afgreiðum við eldhúsinnréttingar til íbúa höfuðborgarsvæðisins út úr
húsi hjá okkur innan 24 tíma á virkum dögum, og afhendingartími fyrir innréttingar út á
land eru aðeins 2-3 virkir dagar. Jólin eru ekki undanskilin þessari reglu hjá okkur og
getur fólk á höfuðborgarsvæðinu keypt eldhús alveg fram að 22. desember og fengið
það afhent eða sent heim næsta dag.

Á heimasíðu okkar getur þú halað niður eldhústeikniforritinu IKEA Home Planner, þar
sem þú getur skipulagt þitt draumaeldhús á auðveldan og skemmtilegan hátt. Þú getur
svo komið með teikninguna eða sent í tölvupósti á eldhus@ikea.is til að fá verðhugmynd
eða aðstoð við hönnun.

Svona býrð þú til þitt eigið eldhús

Veldu þá innréttingu
sem þér líst best á s.s. 
hurðar, skúffufram-
hliðar, borðplötu og
höldur.

Reiknaðu út hve mikið 
geymslupláss þú þarft
og veldu FAKTUM
skápa samkvæmt því.

Fullnýttu plássið í skápunum
með RATIONELL hillum, 
skúffum og skipulagsvörum.

Fullkomnaðu svo eldhúsið með því að 
velja klæðningu á skápana, lýsingu og 
sökkla eða fætur á neðri skápana.

FAKTUM eldhúsinnrétting m/drapplituðum
APPLÅD hurðum/skúffuframhliðum.
Innifalið í verðinu eru skápar, hillur, lamir og borðplötur

178.420,-

APPLÅD drapplitað með AVSIKT glerhurð 
- eldhús sem er auðvelt í umhirðu!
APPLÅD hurðirnar eru með sléttri áferð sem auðvelt
er að þrífa. Hurðirnar eru úr MDF plötum sem eru
húðaðar með litföstu lakki. Settu saman APPLÅD og
AVSIKT glerhurð úr hertu gleri með ramma úr
burstuðu áli. Fullkomnaðu síðan eldhúsið með
hnúðum eða höldum í stíl.



Hvað heitir forseti Úkraínu?

Hver er næsti fyrirliði Ryder-
liðs Bandaríkjanna í golfi?

Hvað heitir nýtt tónverk 
Pauls McCartneys?

Dhiren Barot var í 
gær dæmdur í ævilangt fangelsi 
í Bretlandi fyrir að hafa skipu-
lagt fjölda hryðjuverka beggja 
vegna Atlantshafsins. Talið er að 
hann þurfi að sitja í það minnsta 
fjörutíu ár í fangelsi, en Barot er 
34 ára.

Barot hafði játað sekt sína, en 
meðal annars hafði hann hugsað 
sér að ráðast á hótel og lestar-
stöðvar í London. Neil Butterfeld 
dómari sagði Barot hafa ætlað 
sér að „slátra hundruðum, ef ekki 
þúsundum af algerlega saklaus-
um mönnum, konum og börnum“.

Barot var handtekinn í Bret-
landi í ágúst árið 2004, fáeinum 

vikum eftir að skjal með ítarlegri 
lýsingu á áformum hans fannst í 
tölvu í Pakistan. Þar kemur fram 
að hann hafi hugsað sér að nota 
sex manna hóp til þess að 
sprengja bifreiðar í bílastæða-

kjöllurum. Í bifreiðunum áttu að 
vera gaskútar, og jafnvel napalm 
og naglar til þess að „auka á hryll-
inginn og skelfinguna“.

Barot er sagður hafa sótt ýmis 
„námskeið“ í hryðjuverkabúðum 
allt frá árinu 1995 í Pakistan, 
Kasmír, Malasíu og Filippseyj-
um. Hann byrjaði að leggja drög 
að hryðjuverkum árið 2000, en 
frestaði framkvæmdinni eftir 
árásirnar á New York og Wash-
ington haustið 2001.

Saksóknarar í málinu sögðu 
skipulagninguna hafa verið það 
langt á veg komna að stutt hafi 
verið í framkvæmdina, þegar 
upp komst um allt saman.

Hafði skipulagt fjölda árása

PENINGAMARKAÐSSJÓÐURINN

14,1%14,1%14,1%
ávöxtunávöxtunávöxtun575 4400 www.vsp.is

Engin kaup- eða söluþóknun

Peningamarkaðssjóðurinn er rekinn af Rekstrarfélagi Sparisjóðanna hf.  Verðbréfaþjónusta Sparisjóðanna hf. er
vörsluaðili sjóðsins. Peningamarkaðssjóðurinn er fjárfestingarsjóður sem starfar skv. lögum nr. 30/2003 um
verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði.  Fjárfestingarsjóður telst vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður skv. 
lögunum.  Meiri áhætta fjárfestingarsjóðs er m.a. fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta leitt til minni 
áhættudreifingar en í verðbréfasjóði. Frekari upplýsingar um sjóðinn má finna í útboðslýsingu og útdrætti 
útboðslýsingar sem hægt er að nálgast á www.vsp.is

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

Fjármálaráðherra krefst 
þess að óbyggðanefnd úrskurði að 
ríkinu beri gríðarmikil landsvæði á 
austanverðu Norðurlandi.

„Menn eru steini lostnir. Ríkið 
vill hirða land nánast alveg ofan í 
sjávarmál,“ segir Ólafur Björns-
son, lögmaður eigenda jarðarinnar 
Reykjahlíðar við Mývatn.

Reykjahlíð er talin stærsta jörð 
landsins og tilheyrði henni land 
austur að Jökulsá á Fjöllum og allt 
suður að Vatnajökli. Þar er meðal 
annars Askja, Herðubreiðarlindir 
og háhitasvæðið í Námaskarði og 
Kröflu.

Ólafur segir að ríkið krefjist allt 
að níutíu prósentum lands Reykja-
hlíðar. Um helmingur þeirra krafna 
sem ríkið geri á þessu svæði tilheyri 
Reykjahlíð. Af svæðum utan Reykja-
hlíðarjarðarinnar sem ríkið krefst 
má nefna háhitasvæðið Þeistareyki.

Ólafur telur að eigendur Reykja-
hlíðar hafi góða möguleika á að 
hrinda kröfum ríkisins. Góðar 
sannanir séu fyrir eignarhaldinu,  
með landamerkjabréfum og öðrum 
sönnunum. „Eigendur Reykjahlíðar 
hafa alþingisdóm frá árinu 1570 
fyrir sínu landi,“ segir Ólafur.

Á næstu vikum mun vera að 
vænta þess að ríkið sendi óbyggða-
nefnd kröfur sínar um lönd á næsta 
svæði. Nær það frá miðjum Öxar-
firði yfir í miðjan Héraðsflóa og 
það inn að miðju landsins.

Þrír landeigendur í Öræfum sem 
Hæstiréttur dæmdi að ættu ekki til-
tekin lönd sem þeir töldu sig eiga 
hafa kært málsmeðferðina til Mann-
réttindadómstóls Evrópu. Ólafur 
Björnsson er einnig lögmaður þess-
ara landeigenda.

„Við teljum að það hafi bæði 
verið brotin meðalhófsregla og 
jafnræðisregla með því að þessir 
landeigendur sitja ekki við sama 
borð og aðrir. Á þá var lögð sú 

skylda að sanna eignarhald jarð-
anna allt aftur til landnáms á meðan 
öðrum nægði að vísa í landamerkja-
bréf og veðbækur,“ segir Björn. 

Mývetningar slegnir 
yfir kröfum ríkisins
Lögmaður eigenda Reykjahlíðar segir þá hafa góð gögn til að hrinda kröfum 
fjármálaráðherra um að ríkið eigi níutíu prósent Reykjahlíðarjarðarinnar.  
Landeigendur í Öræfum hafa kært ríkið til Mannréttindadómstóls Evrópu.

(Kelduneshreppur)

Tjörneshreppur

Aðaldælahreppur

Skútustaðahreppur

Þingeyjarsveit

Grýtubakkahreppur

Svalbarðsstrandarhreppur

(Húsavíkurkaupstaður

(Ljósavatns-, Bárðdæla-,
Háls- og Reykdælahreppar)

og Reykjahreppur)

Norðurþing
Norðurþing

Krepputunga
Fljótsdalshérað
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 Forráðamenn Sjóvár 
vilja stuðla að tvöföldun Suður-
landsvegar á milli Reykjavíkur 
og Þjórsárbrúar. Þetta sagði Þór 
Sigfússon, forstjóri Sjóvár, á 
fundi um málefni Suðurlandsvegar 
í fyrradag. 

Frá árinu 1990 til dagsins í dag 
hafa orðið 2.576 tjón á veginum 
og 1.222 slasast. Þór sagði 
augljóst að draga myndi úr 
slysum með tvöföldun vegar, 
vegriði og lýsingu. Því væri 
fyrirtækið tilbúið að fjárfesta í 
slíkri framkvæmd sem ráðast 
mætti í með einkaframkvæmd 
sem ríkið myndi greiða á 
tilteknum tíma. 

Vilja tvöfalda 
Suðurlandsveg





Eldur braust út í þriggja 
hæða fjölbýlishúsi við Hring-
braut í Keflavík um hálf níu leytið 
á mánudagskvöld. Eldurinn kom 
upp í íbúð á annarri hæð hússins 
en fjórtán íbúðir eru í því. Kona 
með tvö börn var í íbúðinni þegar 
eldurinn kviknaði en þau komust 
út af sjálfsdáðum. 

Lögreglan rýmdi húsið og 
þurfti að notast við stiga til að 
bjarga tveimur íbúum einnar 
íbúðar hússins þar sem reykur 
lokaði aðgengi að henni. Konan og 
börnin tvö voru flutt á Heilbrigðis-
stofnun Suðurnesja til aðhlynn-
ingar en að sögn lögreglu reynd-
ust þau ekki slösuð og var sleppt 

að skoðun lokinni. Greiðlega gekk 
að slökkva eldinn en miklar 
skemmdir eru á íbúðinni þar sem 
hann kviknaði. Töluverðar reyk- 
og vatnsskemmdir urðu einnig á 
íbúðunum fyrir ofan og neðan 
hana. Ekkert liggur fyrir um elds-
upptök en málið er til rannsóknar 
hjá lögreglunni í Keflavík.

Þá kom eldur upp í bílaverk-
stæði í Grófinni í gærmorgun. 
Eldurinn var að mestu staðbund-
inn í loftræstikerfi hússins og að 
sögn lögreglunnar í Keflavík 
gekk slökkvistarf vel og fljótlega 
fyrir sig. Betur fór en á horfðist 
og varð tjón með minnsta móti. 

Þrennt komst út úr húsinu af sjálfsdáðum

,,Upp á síðkastið hafa 
margar jarðir á landsbyggðinni 
gengið kaupum og sölum. Meðal 
kaupenda eru fjárfestar sem borga 
stórfé fyrir jarðir með sumarhúsa-
byggðum. Þeir reyna að ná kaup-
verðinu til baka með því að selja 
sumarhúsaeigendum leigulóðirnar 
á uppsprengdu verði, þótt leigu-
samningar séu enn í fullu gildi. 
Þetta væri í lagi ef uppsett söluverð 
væri sanngjarnt en svo er ekki í 
þessu tilfelli,“ segir Ólafur Ragnars-
son, sem er í hópi sumarbústaða-
eigenda á jörðinni Dagverðarnesi í 
Skorradal og á í deilum við eigendur 
jarðarinnar um kaup á lóðunum.

Landeigendurnir gáfu sumar-
bústaðaeigendunum frest til 1. 
október til að kaupa jarðirnar á 
verði sem sumarhúsaeigendurnir 
telja vera okur, að sögn Runólfs 
Gunnlaugssonar, sem einnig á 
sumarhús á jörðinni. 

„Menn eru tilbúnir að borga 
fimm eða sex hundruð krónur fyrir 
fermetrann en landeigendur vilja 
fá frá 925 til 1.425 krónur. Skikinn 
sem minn bústaður er á er fjórð-
ungur úr hektara. Landeigendur 
vilja selja mér hann á 2,4 milljónir 
en rétt verð er 1,5 milljón.“ 

Ólafur segir að á fjórum árum 
hafi þrír eigendur átt Dagverðar-
nes. Sá fyrsti hafi viljað selja 
hektarann á ákveðnu svæði jarðar-
innar á rúmar tvær milljónir, sá 

næsti á rúmar fimm milljónir en 
núverandi eigendur vilji fá rúmar 
fjórtán milljónir fyrir hektarann.  

Á fundi Félags sumarbústaða-
eigenda í Dagverðarnesi í september 
síðastliðinn ákváðu 22 af 50 fundar-
mönnum að kaupa landið sem 
sumarhús þeirra standa á. Stjórn 
félagsins sagði af sér í kjölfarið og 
hefur félagið boðað til annars fund-
ar í kvöld. Ólafur segir að kosin 
verði ný stjórn í félaginu og fram-
hald mála rætt. Hann segir eigendur 
jarðarinnar á dögunum hafa sent 
bréf til þeirra sem  vildu ekki kaupa 
á uppsettu verði þar sem boðuð er 
veruleg hækkun leigugjalds. 

Ólafur segir það illþolandi fyrir 
eigendur sumarhúsa á leigulóðum 
að vera réttindalausir gagnvart 
yfirgangssömum landeigendum. 
,,Þess vegna er tímabært að Alþingi 
setji lög um réttindi og skyldur 
sumarhúsaeigenda.“

Mótmæla okri landeigenda 
Fulltrúar

Samfylkingar og vinstri grænna 
í leikskólaráði Reykjavíkur 
segja kostnað vegna skiptingu 
menntasviðs borgarinnar í 
leikskólaráð og menntasvið vera 
fimmtíu milljónir króna. 

Þess utan sé ljóst af fjárhags-
áætlun að sameiginlegur kostnað-
ur yfirstjórnar Menntasviðs 
árið 2006 hafi verið 314 milljón-
ir en árið 2007 verði samanlagð-
ur kostnaður yfirstjórnar 
þessara málaflokka 443 milljón-
ir. Það sé 41 prósents hækkun. 

Fulltrúar Samfylkingar og 
vinstri grænna telja hér mjög 
illa farið með almannafé, sem 
betur væri nýtt í starf leikskól-
anna, t.d. fjölgun plássa fyrir 
yngstu börnin, bókuðu þeir í 
leikskólaráði.

Milljónatugir í 
uppskiptingu

Fjallað var um 
uppsagnir tuttugu starfsmanna 
hjá byggingafyrirtækinu 
Sveinbirni Sigurðssyni hf. á 
Akranesi í Fréttablaðinu á 
laugardaginn og var rætt við 
Vilhjálm Birgisson, formann 
Verkalýðsfélags Akraness.

Fyrirtækið hefur í kjölfarið 
sent frá sér tilkynningu þar sem 
segir að uppsagnirnar séu 
tilkomnar vegna þess að 
áætlanir um verkefni hafi ekki 
gengið. Flestar uppsagnirnar séu 
með fyrirvara um endurskoðun. 

Þá segir í tilkynningunni að 
orð Vilhjálms um að uppsagnirn-
ar séu vegna ráðninga verktaka 
með ódýrt erlent vinnuafl eigi 
ekki við rök að styðjast. Bent er 
á að erlendir starfsmenn hafi 
verið í hópi þeirra sem fengu 
uppsögn.

Með fyrirvara 
um endurskoðun



Kofi
Annan, framkvæmdastjóri 
Sameinuðu þjóðanna, hvetur til 
þess að alþjóðlegt bann verði 
þegar í stað lagt við notkun á 
klasasprengjum. Alþjóða Rauði 
krossinn hefur einnig nýhafið 
herferð gegn notkun þessara 
sprengna, sem valda gífurlegum 
skaða á fólki hvar sem þær eru 
notaðar.

Klasasprengjur eru sumar ekki 
stærri en vasaljós. Miklum fjölda 
þeirra er komið fyrir í sprengju-
hylkjum og venjulega dreifast um 
tvö til sex hundruð slíkar 
sprengjur um svæði sem er á 
stærð við fótboltavöll.

Oft springur þó ekki nema hluti 
þeirra, þannig að börn jafnt sem 
fullorðnir geta rekist á þær löngu 
síðar og farið sér að voða.

Vilja bann við 
klasasprengjum

Æfing bandaríska 
flotans og Landhelgisgæslunnar 
hófst í gær og stendur fram á 
fimmtudag.

Markmið æfingarinnar er að 
æfa samræmdar aðgerðir skips 
og þyrlu Landhelgisgæslunnar 
með eftirlitsflugvél bandaríska 
flotans, P-3 Orion, við leit og 
björgun á sjó og landi sem og við 
eftirlit með umferð skipa innan 
efnahagslögsögunnar. 

Bandaríska Orion-vélin 
tilheyrir eftirlitsflugsveit 16 og 
er komin hingað frá herstöð 
flotans á Sigonella á Sikiley. 

Á æfingu með 
bandaríska 
flotanum

www.torhildur.is

Andri Snær Magnason
rithöfundur

Ingibjörg Hafstað
kennslustjóri Alþjóðahúss

Margrét Pála Ólafsdóttir
höfundur og framkvæmdastjóri Hjallastefnunnar

Rögnvaldur Sæmundsson
forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar HR
í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum

Ólafía Hrönn Jónsdóttir og Halldóra Geirharðsdóttir
             Hannes Smári

Halldór Gylfason leikari og Geirfuglarnir

Stjórnmál snúast um framtíðina
Spáð í spilin með Þórhildi Þorleifsdóttur

Fundarstjóri: Edda Björgvinsdóttir
Allir velkomnir. Kaffi og með því.
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Afl og hagkvæmni sameinast

Tækniundrið TDI® dísilvélin eyðir aðeins 4,9 lítrum

SkodaOctavia
Skoda Octavia með 1,9 lítra TDI® dísilvél
afsannar að afl og hagkvæmni fari ekki saman.
Vélin skilar 105 hestöflum en eyðslan er einungis
4,9 lítrar í blönduðum akstri á hverja 100 km.

Svo er Octavia TDI® einnig fáanleg fjórhjóladrifin
og meira en tilbúin í átök vetrarins. Hvort sem
hindrunin er háir snjóskaflar eða hátt
eldsneytisverð, þá ertu í toppmálum á Skoda
Octavia TDI®.

Í ágúst 2006 tókst Stefáni Ásgrímssyni, ritstjóra FÍB 
blaðsins, að ná eyðslu bílsins í 3,63 lítra þegar hann
ók rúmlega hringveginn, alls 1.515 km, í áheita- akstri 
HEKLU fyrir Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna. 

GullnaStýrið
Skoda Octavia hefur meðal annars 
hlotið Gullna stýrið, einhver 
eftirsóttustu bílaverðlaun heims.

 Pétur Árni Jónsson 
gefur kost á sér í 5. sæti á lista 
Sjálfstæðisflokksins í Suðvestur-
kjördæmi í prófkjöri sem fram 
fer 11. nóvember.

Pétur Árni er 
stúdent frá 
Verzlunarskóla 
Íslands og starfar 
sem skatta-
ráðgjafi með laga-
námi við Háskóla 
Íslands.

Hann hefur 
gegnt fjölmörgum 
trúnaðarstörfum
fyrir Sjálfstæðisflokkinn og situr 
meðal annars í fulltrúaráði 
sjálfstæðisfélaganna á Seltjarnar-
nesi, sat í stjórn Sambands ungra 
sjálfstæðismanna (SUS) auk þess 
sem hann var bæði gjaldkeri og 
framkvæmdastjóri SUS. 

Þá situr Pétur Árni í félags-
málaráði Seltjarnarness og er 
varamaður í Umferðarráði. 

Gefur kost á sér 
í fimmta sætið



Karlmaður var í gær 
dæmdur í þriggja mánaða skilorðs-
bundið fangelsi af Héraðsdómi 
Reykjavíkur. Maðurinn var ákærð-
ur fyrir líkamsárás á fyrrverandi 
eiginkonu sína. Jafnframt húsbrot 
fyrir að hafa ruðst í heimildarleysi 
inn á heimili hennar nokkru síðar.

Í júlí á síðasta ári réðist maður-
inn á konuna á heimili hennar. 
Hann tók hana kverkataki þannig 
að hún hlaut áverka og eymsli. Þá 
ruddist hann inn á heimili hennar í 
september. 

Maðurinn hefur ekki áður gerst 
sekur um refsiverða háttsemi sam-
kvæmt sakavottorði. Leit dómurinn 

til þess við ákvörðun refsingar. 
Hins vegar var líkamsárásin 

framin gagnvart fyrrverandi eigin-
konu hans, inni á heimili hennar að 
barni þeirra ásjáandi. Þá hafði 
hann ruðst inn á heimili hennar. 
Þótt maðurinn standi í deilum 
vegna umgengni við barn þeirra 
telur dómurinn það engan veginn 
réttlæta háttsemi hans. 

Refsing mannsins er skilorðs-
bundin í þrjú ár. Honum var gert 
að greiða rúmlega tvö hundruð 
þúsund krónur í sakarkostnað. 
Bótakröfu konunnar var hins 
vegar vísað frá.

Karlmaður á 
fimmtugsaldri var stöðvaður af 
lögreglu vegna ölvunaraksturs 
um hádegisbil á mánudag. Kona á 
svipuðu reki var ásamt dóttur 
sinni, sem er á grunnskólaaldri, 
með manninum í bílnum. 

Við nánari athugun reyndist 
konan einnig vera ölvuð. Þau hafa 
bæði komið áður við sögu lög-
reglu.

Þá voru tveir karlmenn í eldri 
kantinum, annar um sjötugt og 
hinn á sextugsaldri, einnig teknir 
um svipað leyti. Þeir eru grunaðir 
um að hafa verið ölvaðir undir 
stýri.

Voru full með 
barn í bílnum

 Salmann Tamimi, 
tölvunarfræðingur og formaður 
Félags múslíma á Íslandi, hefur 
stefnt ríkinu vegna þess að honum 
var sagt upp eftir ellefu ára starf 
á Landspítalanum.

Hæstiréttur hefur orðið við ósk 
Salmanns um að mál hans fái 
flýtimeðferð fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur svo takast megi að 
ljúka því áður en þriggja mánaða 
uppsagnarfrestur rennur út um 
áramótin.

Salmann segist sjálfur ekki 
vilja tjá sig um málið að svo 
stöddu. Í dómi Hæstaréttar þar 
sem mælt er fyrir um flýtimeð-
ferð kemur fram að Salmann og 
fjórum öðrum starfsmönnum á 
upplýsingatæknisviði Landspítal-
ans hafi verið sagt upp störfum 
28. september. Ástæðan sé 
skipulagsbreytingar.

„Við ætlum ekkert að tjá okkur 
efnislega um þetta einstaka mál,“ 
segir Jóhannes Pálmason, yfir-
lögfræðingur Landspítalans. „Það 
var gerð heilmikil uppstokkun á 
skipulagi á upplýsinga- og tækni-
sviði enda fjölmargir sem þar 
vinna. Þær skipulagsbreytingar 
leiddu það af sér að það voru lögð 
niður fimm störf.“

Krafa Salmanns er sú að 
ákvörðun Landspítalans um að 
segja honum upp starfi verði 
dæmd ógild svo hann geti haldið 
starfinu. Til vara vill Salmann að 
uppsögnin verði dæmd ólögmæt. 
Þá ætti hann rétt á bótum.

Einar Páll Tamimi, lögmaður 
Salmanns, segir hann hafa stór-
fellda hagsmuni af því að úr mál-
inu fáist skorið áður en uppsagnar-
fresturinn rennur út. Þótt Salmann 
verði dæmt í hag sé óvissa um að 
hann fái starfið aftur ef dómur 
fellur ekki fyrr en uppsögnin 

hefur tekið gildi. Salmann sé orð-
inn 51 árs og hann hafi því tak-
mörkuð tækifæri á vinnumarkaði. 
Eins sé starfsreynsla hans að 
mestu fengin hjá Landspítalanum 
sem sé afar sérhæfð stofnun.

Hæstiréttur segir að Salmann 
hafi verið sagt upp vegna breytinga 
á starfsemi upplýsingasviðs sjúkra-
hússins en ekki vegna þess að sú 
starfsemi eigi að leggjast af innan 
sjúkrahússins. Ekki sé útilokað að 
Salmann haldi starfi sínu verði 
ákvörðun Landspítalans um upp-
sögn dæmd ógild.

Rekinn eftir ellefu 
ár og stefnir ríkinu  
Salmann Tamimi tölvunarfræðingur stefnir ríkinu vegna þess að honum var 
sagt upp eftir ellefu ára starf hjá Landspítalanum. Ástæða uppsagnarinnar er 
sögð vera skipulagsbreytingar. Mál Salmanns fær flýtimeðferð fyrir dómstólum.

Vi› sty›jum Steinunni Valdísi ...

Prófkjöri› ver›ur haldi› laugardaginn
11. nóvember.  Allir fleir sem eru á kjörskrá
í Reykjavík geta teki› flátt ef fleir undirrita
stu›ningsyfirl‡singu vi› Samfylkinguna.

Prófkjör Samfylkingarinnar í Reykjavík



Landlæknisembættið hefur ákveðið að 
hafast ekki að vegna fyrirtækis sem býður barnshaf-
andi konum upp á ómskoðanir á fóstrum í þrívíddar-
sónar, hinum verðandi mæðrum til ánægju og 
skemmtunar. Fyrirtækið er á vegum ljósmóður en óm-
skoðanir fara fram án þess að um læknisfræðilegan 
tilgang sé að ræða. Foreldrum er jafnframt boðið að 
eignast mynd af fóstrinu á þennan hátt.

Landlæknisembættinu hafa borist fyrirspurnir um 
hvort starfsemin sé rekin með vitund og leyfi 
landlæknis, hvort ómrannsókn á fóstri í 45 mínútur sé 
skaðlaus og hvaða úrlausn og handleiðslu foreldrar 
hljóti í þeim tilvikum þar sem eitthvað óeðlilegt finnst 
við ómskoðun á fóstrinu. Að sögn Matthíasar Halldórs-
sonar landlæknis óskaði landlæknisembættið eftir 
skriflegum upplýsingum frá ljósmóðurinni og kom 
hún á fund til embættisins. Jafnframt fjallaði fagráð 
embættisins um málið. 

Landlæknir lítur svo á að hér sé ekki um heilbrigðis-
þjónustu að ræða, heldur ómskoðun í öðrum tilgangi, 
það er til skemmtunar. Ekkert bendir til þess að slík 
skoðun sé hættuleg fóstri. 

 Fyrstu fjóra 
mánuði ársins 2006 voru gefin út 
samtals 2.350 ný atvinnuleyfi. Það 
eru um þrefalt fleiri ný leyfi en á 
sama tíma í fyrra. Meirihluti 
þessara leyfa, eða sextíu og 
fjögur prósent, voru vegna starfa 
í byggingariðnaði. Að stærstum 
hluta var um að ræða leyfi vegna 
verkafólks og iðnaðarmanna. 

Á vef Vinnumálastofnunar 
kemur fram að fólk frá nýju 
ríkjum ESB var í miklum 
meirihluta þeirra sem fengu 
atvinnuleyfi, einkum Pólverjar.  
Karlmenn voru langflestir þeirra 
sem fengu ný atvinnuleyfi, eða 
áttatíu og fimm prósent.  

Verkafólk í 
meirihluta

Gjafahandbók
Flugstöðvarinnar er komin út

Dagana 12. október – 21. nóvember geta farþegar
nálgast Gjafahandbók Flugstöðvarinnar í öllum verslunum
Flugstöðvarinnar og á heimasíðunni www.airport.is.

Gjafahandbókin er jafnframt happadrættismiði og geta 
heppnir farþegar unnið til glæsilegra vinninga. Dregið er út
vikulega og eru vinningsnúmer auglýst á heimasíðu Flug-
stöðvarinnar www.airport.is

Góðir farþegar
Vegna framkvæmda í flugstöðinni og aukinna öryggisráðstafanna 
hvetjum við fólk til þess að gefa sér góðan tíma fyrir flug. 

Mætið tímanlega og njótið ferðarinnar. Innritun hefst kl. 5.00 eða 
2 tímum fyrir brottför. FLUGSTÖÐ LEIFS EIRÍKSSONAR







nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Ekki í eðlinu Engir fordómar

Í fjölmiðlum nýlega var staðhæft 
að Ástralir væru þjóða reiðastir 
Íslendingum fyrir að hafa byrjað 
að veiða hvali á ný. Sigmundur 
Valgeirsson, Formaður Íslendinga-
félagsins í New South Wales-
fylki, kemur af fjöllum. „Ég verð 
að segja að ég hef ekki orðið var 
við neina umræðu hérna í þessu 
sambandi,“ segir hann. „Ég heyrði 
af veiðunum í fréttum sjónvarps-
ins um daginn, á ABC, sem er ríkis-
sjónvarpið hérna, en síðan ekki 
söguna meir. Bæði ég og konan 
mín vinnum á stórum vinnustöð-
um og þar vita flestir að við erum 
íslensk að uppruna. Þá sjaldan að 
það er eitthvað um Ísland í fjöl-
miðlum minnist fólk á það við 
okkur eða spyr frekar út í málið. 

Enn sem komið er 
hefur enginn 
minnst á þetta 
hvalamál við 
okkur.“ 

Sigrún K. 
Baldvinsdóttir,
ræðismaður Íslands 
í Sydney tekur í 
sama streng. „Það 
var aðeins minnst á 
þetta í blöðum og 

fréttum til að byrja með, til dæmis 
var birt mynd í Sydney Morning 
Herald af fyrstu langreyðinni sem 
var veidd. Ekki þó á forsíðu held-
ur inni í blaðinu. Ég hef fengið 
nokkur mótmælabréf og tölvupóst 
þar sem fólk lýsir því yfir að það 
sé algjörlega ósammála þessum 

veiðum og að það hafi orðið fyrir 
vonbrigðum með að Íslendingar 
hafi byrjað hvalveiðar aftur. Ég 
veit þó ekki til þess að Íslendingar 
hér í landi hafi orðið fyrir óþæg-
indum vegna hvalveiðanna.“

Íslendingar í Ástralíu eru á bil-
inu fjögur til fimm hundruð að 
meðtöldum börnum sem eru fædd 
þar og uppalin.

Engin óþægindi

Les gömul hreppsskjöl 

Samfélags-
brestur

Jón Kr. Ólafsson stórsöngv-
ari frá Bíldudal er kominn 
í bæinn og ætlar að syngja 
á tónleikum í FÍH-salnum 
annað kvöld. Ýmsir helstu 
dægursöngvarar þjóðarinn-
ar koma þar að auki fram 
á styrktartónleikum fyrir 
tónlistarsafn Jóns á Bíldu-
dal. 

„Vinur minn Bjarni Þór Sigurðs-
son átti hugmyndina að styrktar-
tónleikunum,“ segir Jón Kr. Ólafs-
son. „Við fórum að kanna í hvaða 
tónleikasal við gætum haldið 
þetta. Það reyndist allt á Vala-
skjálfsverði sem var ekki nógu 
gott því við höfum ekkert álver til 
að kaupa allt eins og sumir. FÍH-
salurinn stóð til boða og hann er 
alveg fullboðlegur. Með þessum 
tónleikum á að reyna að safna 
aurum svo hægt sé að halda 
tónlistarsafninu á réttum kili. Ég 
hef staðið einn í safnstarfinu og 
því verður ekki lýst í blaðaviðtali 
hversu miklum tíma ég hef varið í 
þetta - og ekki er ég á neinum 
ráðherralaunum. Þetta er starf 
eldhugans og hugsjónamannsins. 
Svoleiðis menn eru sjaldséðir í 
dag því allir vilja fá endalausa 
peninga fyrir alla hluti.“

Jón segir tónlistarsafnið í dvala 
yfir veturinn en það sé alltaf í lagi 
að koma að skoða ef fólk á leið um 

Bíldudal. Hann segir safnið hafa 
ótvírætt gildi fyrir menningararf-
inn. „Þessir munir segja sögu 
tónlistarlífsins í landinu, sagan er 
þarna í hnotskurn. Ég er oft spurð-
ur um það hvaða hlutir mér eru 
kærastir en því er erfitt að svara. 
Ég vil ekki gera upp á milli. Ég get 
þó nefnt fræga rauða jakkann 
hans Hauks Morthens og stráhatt-
inn sem hann var með í Bláu 
stjörnunni. Við Haukur vorum 
góðir vinir og ég lærði heilan hell-
ing af honum. Ég get líka nefnt 
muni tengda Hallbjörgu Bjarna-
dóttur og Ellý Vilhjálms. Stórt 
vandamál er þó að mörgu er hrein-
lega búið að henda. Þjóðin byrjaði 
að henda hlutum eftir seinna stríð 
og það er enn verið að henda öllu. 
Svo grípur fólk um hausinn á sér 
eftir á þegar heimildirnar eru 
glataðar. Ég segi nú bara að ef 
vitum ekkert um fortíðina þá 
getum við alveg gleymt framtíð-
inni.“

Jón segir safnið sterkast í 
klassískri dægurtónlist frá 6. og 
7. áratugnum, en minna er um 
rokktengda muni. „Bítlarnir voru 
ágætir þótt ég væri nú alltaf meira 
fyrir Prestley.“ Jón segir enn 
margt leynast á háaloftum víðs 
vegar. „Ég var að skoða sjónvarps-
viðtal við Hallbjörgu frá 1996 og 
þá hugsaði ég með mér: Hvað 
skyldi nú hafa orðið um úrklippu-
bækurnar sem sáust þarna.“

Sjálfur hefur Jón sungið frá 

blautu barnsbeini og komið fram á 
mörgum plötum. „Ég hætti að 
syngja sálma og klassík árið 1995 
og hef bara sungið dægurlög 
síðan. Það er nú ekki eins og maður 
velti um tækifæri fyrir vestan svo 

ég hef aðallega sungið fyrir sunn-
an síðustu árin. Ég er ánægður 
með það sem ég er búinn að gera. 
Ég vil þakka það góðu fólki sem ég 
hef unnið með og lært mikið af og 
ekki síður sjálfum mér og hvað ég 
hef verið duglegur að keyra mig 
áfram. Hugsjónin hefur ráðið 
ýmsu og viljinn er kröfuharður og 
sterkur ef maður vill láta hann 
stjórna sér.“

Styrktartónleikarnir verða sem 
fyrr segir haldnir annað kvöld, 9. 
nóvember, í FÍH-salnum, Rauða-
gerði 27. Auk Jóns koma meðal 
annars fram Ragnar Bjarnason, 
André Bachmann, Jóhanna Linnet, 
Garðar Guðmundsson og félagar 
úr Léttsveit Kvennakórs Reykja-
víkur. Hljómsveit kvöldsins skipa 
valinkunnir tónlistarmenn, þeirra 
á meðal Karl Möller og Jón Páll 
Bjarnason. Tónleikarnir hefjast kl. 
20 og miðaverð er 1.500 krónur.

Eldhuginn frá Bíldudal syngur 



Keppnin um sterkasta mann heims 
árið 2006 verður að þessu sinni 
haldin í Reykjavík dagana 20.-25. 
nóvember. Að þessu sinni verður 
keppnin haldin til heiðurs minn-
ingu Jóns Páls Sigmarssonar sem 
hlaut titilinn Sterkasti maður 
heims fjórum sinnum. Einungis 
hann og Magnús Ver Magnússon 
hafa náð þeim árangri. Þá verður 
verðlaunagripurinn stytta af Jóni 
Páli.

Keppendurnir verða 24, þar af 
þrír Íslendingar; Benedikt Magnús-
son, Stefán Sölvi Pétursson og 
Georg Ögmundsson. Hver um sig 
mun fyrst láta reyna á krafta sína 
í undanúrslitum sem fara fram í 
kerskála Alcan í Straumsvík. 
Úrslitin sjálf munu svo fara fram 
í Reiðhöllinni í Víðidal. 

Síðasta keppni var haldin í Kan-
ada og þá fór Litháinn Zydrunas 
Savickas með sigur af hólmi. 

Mun ráðast í 
Reykjavík

Listamaðurinn Curver Thoroddsen 
hélt einkasýningu í galleríBOXi á 
Akureyri um síðustu helgi. Í nektar-
verkinu „Án titils“ lá hann nakinn 
og meðvitundarlaus í þrjá tíma á 
dag á köldu gólfi gallerísins. 

„Þetta gekk alveg frábærlega 
vel,“ segir Curver. „Ég sá það í 
gestabókinni að það var vel mætt. 
Verkið vakti alls konar viðbrögð og 
hver og einn túlkaði það á sinn hátt. 
Ég hef örugglega heyrt tíu útgáfur 
af því hvaða skilning fólk leggur í 
verkið og það komu allir með ein-
hverjar pælingar. Sumir tengdu 
þetta við ofbeldisverkin í Abu 
Ghraib-fangelsinu, aðrir við 
klámumræðuna og enn öðrum 

fannst þetta bara minna á endur-
reisnarmálverk. Sumum brá og 
öðrum fannst þetta skondið.“

Curver viðurkennir að það hafi 
verið skrítið fyrst að liggja nakinn 
og meðvitundarlaus fyrir allra 
fótum. „Ég er nú bara venjulegur 
gaur og feiminn og stressaður yfir 
því að ég myndi snúast við í svefni. 
Það gerðist þó ekki. Það hjálpaði 
vissulega til við feimnina að vera 
meðvitundarlaus!“

Listamaðurinn segir að verkið 
hafi krafist talsverðs undirbún-
ings. „Ég sneri sólarhringnum við 
og tók svefntöflur til að vera nú 
pottþétt alveg meðvitundarlaus 
þegar sýningin opnaði. Það var 

mjög mikilvægt fyrir verkið að 
vera ekkert að þykjast. Maður var 
alveg berskjaldaður og fólk vissi 
það. Ég hraut víst mjög mikið á 
laugardaginn. Þegar galleríið lok-
aði komu stelpurnar með dýnu og 
veltu mér upp á hana. Þar svaf ég 
til miðnættis. Helstu samskipin 
sem ég átti voru við næturvörðinn 
á Hótel Kea.“

Curver segist alveg geta hugsað 
sér að endurtaka verkið komi fram 
áskoranir um það. Hann segir ólík-
legt að þetta sé toppurinn á lista-
ferlinu. „Fólk vandist verkinu ótrú-
lega fljótt enda hafa jú allir séð 
nakinn karlmann áður,“ segir hann.

Meðvitundarleysið hjálpaði til

Hraðfiskibáturinn Hringur var 
sjósettur á Siglufirði nú um helg-
ina en hann er alíslensk fram-
leiðsla. Við jómfrúarsiglinguna 
voru bátasmiðir og nýbakaður 
eigandi, Aðalsteinn Einarsson, 
hæstánægðir með árangurinn. 

Hringur er 13 tonna hraðfiski-
bátur. Ganghraðinn er 29,3 mílur, 
mótorinn 615 hestafla Volvo Penta-
mótor og tækjapakkinn kemur 
allur frá Sónar í Hafnarfirði. 

Siglufjarðarseigur stendur að 
baki bátasmíðinni og von er á 
öðrum bát frá Siglufjarðarseig 
næsta febrúar og hefur sá bátur 
þegar verið seldur til Noregs.

Hringur 
sjósettur

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

2
4

3
4

6

Sævarhöfða 2  Sími 525 8000  www.ih.is Opið: Mánudaga – föstudaga kl. 9.00 - 18.00 og laugardaga kl. 12.00 - 16.00

Selfossi
482 3100

Umboðsmenn
um land allt

Njarðvík
421 8808

Akranesi
431 1376

Höfn í Hornafirði
478 1990

Reyðarfirði
474 1453

Akureyri
461 2960

2.590.000kr.
Saab 9-3 Linear 1.8 i, beinskiptur

Saab

Ertu ekki örugglega í þotuliðinu?
Framleiðendur hinna virtu Saab bifreiða eiga að baki áratugalanga sögu sem flugvélaframleiðendur. Saab
9-3 hefur fengið fjölda verðlauna fyrir frábæra aksturseiginleika og öryggi. Sannkölluð evrópsk gæði, 

skemmtileg hönnun, öflug vél og ríkulegur staðalbúnaður er það sem gerir Saab 9-3 að afburða bíl.

Nú bjóðum við þér eina af þotunum í Saab bílaflotanum, 9-3 Linear,  á frábæru verði.

Komdu og reynsluaktu, finndu muninn!



fréttir og fróðleikur

Bætir réttarstöðu erlends vinnuafls

Ólík fyrri 
bókunum
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Halldór Sigdórsson
aðstoðarverslunarstjóri hjá RV
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Þegar gæðin skipta máli
Lotus Professional borðpappírsvörur

Á tilb
oði

í nóvember 2006

Lotus Li
nStyle

 servíe
ttur,

diskamottur, „
löberar“ 

og dúkar

Til hátíðabrigða

Í verslun RV að Réttarhálsi eru 
nú á tilboði Lotus LinStyle 
dúkar og servíettur í mörgum
litum. Einnig eru á tilboði 
ýmsar gerðir af servíettum, 
diskamottum og „löberum“ 
með jólamynstri.

Takmarkað magn er í boði af sumum 
jólavarningi. Fyrstur kemur fyrstur fær.

Daniel Ortega var síðast 
forseti Níkaragva árið 1990. 
Hann tekur við starfinu 
á ný eftir áramót. Margir 
óttuðust ógnarstjórn og 
upplausn ef sandinistar 
kæmust aftur til valda í 
landinu, en þeir hafa hins 
vegar lagt áherslu á frið 
og sættir í kosningabarátt-
unni. Eftir sigur þeirra ríkir 
eftirvænting meðal fólksins 
fremur en kvíði.

José Daniel Ortega Saavedra var 
marxískur skæruliðaforingi 
Sandinistahreyfingarinnar og 
stýrði Níkaragva frá 1979 til 
1990, þar af síðustu fimm árin 
sem forseti. Í stjórnartíð Ortegas 
ríkti skálmöld í landinu, en 
Bandaríkjastjórn studdi kontra-
skæruliðana með ráðum og 
dáðum í borgarastyrjöld sem 
lauk ekki fyrr en Ortega skrifaði 
undir friðarsáttmála árið 1990. Í 
kontra-stríðinu féllu um 30.000 
manns og óteljandi ódæði voru 
framin af vígamönnum beggja 
fylkinga. Helstu afrek sandin-
ista, fyrir utan að þrauka svo 
lengi gegn mesta hernaðarveldi 
heims, er velferðarkerfi sem 
bauð upp á ókeypis heilsugæslu 
og að lækka ólæsi úr sextíu pró-
sentum niður í tólf prósent. Fjöldi 

Níkaragvamanna minnist hlýlega 
lestrarherferða sandinista um 
sveitir landsins og afrakstur 
þeirra er ein ástæða þess að sand-

inistar geta enn stólað á töluvert 
fylgi.

Sama ár og Ortega undirritaði 
friðarsamningana tapaði hann í 
forsetakosningum. Síðan hefur 
Ortega boðið sig í tvígang fram til 
forseta, árin 1996 og 2001, en 
aldrei náð kjöri.

Sá Daniel Ortega, sem nú tekur við 
völdum í Níkaragva, er breyttur 
maður. Hann lét ekki mikið á sér 

bera í kosningabaráttunni, veitti 
ekki einu sinni viðtöl við fjölmiðla. 
Sandinistar lögðu áherslu á 
jákvæðni, samvinnu og sættir í 
auglýsingum og baráttusöngur 
þeirra var lag Johns heitins 
Lennon, Give Peace a Chance á 
spænsku. Ortega hefur hvatt fólk 
til að leggjast á bæn og talar um 
gildi ástarinnar. Hann segist ekki 
ætla að slíta fríverslunarsamning-
um við Bandaríkin og viðurkenndi 
upp á sig ýmis mistök úr kontra-

Foringi sandinista snýr aftur



Haldi rányrkja útvegsmanna 
áfram eins og hún hefur gert síð-
ustu fimmtíu árin, má búast við 
því að ekkert verði eftir til að 
fiska í sjónum árið 2050. Fiski-
stofnar hafa hrunið um þriðjung 
síðan árið 1950 og hrynja æ 
hraðar. Annars konar sjávarlíf er 
einnig á niðurleið og er sú þróun 
nátengd hinni. Einungis með því 
að víkka út og fjölga vernduðum 
svæðum má koma í veg fyrir 
þessa framtíðarsýn, að mati vís-
indamanna sem birta grein um 
þróunina í nýjasta hefti tímarits-
ins Science.

Greinin er byggð á ítarlegum 
rannsóknum vísindamanna frá 

stofnunum bæði í Bandaríkjun-
um og ýmsum Evrópuríkjum. 
Stuðst er við ferns konar gögn, 
þar á meðal aflatölur frá úthafs-
veiðum sem sýna fram á hrun 
fiskistofnanna. Söguleg gögn allt 
aftur til ársins 1800 sýna enn 
fremur að tegundum lífvera við 
sjávarstrendur hefur fækkað um 
40 prósent, og tilraunir vísinda-
mannanna sjálfra sýna að þegar 
dregur úr líffræðilegum fjöl-
breytileika þá fækkar einnig 
fiskunum. Loks sýnir reynslan af 
verndarsvæðum að vissulega sé 
hægt að snúa þróuninni við, ef 
gripið er til réttra ráðstafana í 
tæka tíð.

Verði ekkert að gert má hins 
vegar búast við því að eftir 
nokkra áratugi verði enga fæðu 
lengur að hafa úr sjónum.

Yfirumsjón með rannsókninni 
hafði Boris Worm frá Dalhousie 
háskólanum í Kanada. Hann segir 
fjölbreytileika lífríkisins í hafinu 
vera afar mikilvægan og það muni 
mikið um hverja tegund sem 
hverfur. Á vefsíðu BBC líkir hann 
lífríkinu í hafinu við spilaborg, 
sem getur hrunið við minnsta 
rask.

4. SÆTI
Ágúst Ólafur Ágústsson
varaformaður Samfylkingarinnar

www.agustolafur.is

Margrét Frímannsdóttir,
alþingismaður og fyrrv.
þingflokksformaður

Eva Kamilla Einarsdóttir,
verkefnastjóri

Birna Anna Björnsdóttir,
rithöfundur

Hildur Edda
Einarsdóttir,
stjórnmálafræðingur

Helena Karlsdóttir,
ritari Samfylkingarinnar

Hlín Daníelsdóttir,
kennari

Sólveig Guðmundsdóttir,
leikkona

Þorbjörg Halldóra
Hannesdóttir
bókari

Guðrún Birna le Sage
de Fontenay,
nemi í félagsráðgjöf

Guðrún Halldórs, fyrrv.
skólastjóri Námsflokka
Reykjavíkur og
þingkona Kvennalistans

Arna Huld Sigurðardóttir,
stjórn Curators, félags
hjúkrunarfræðinema

Anna Sigrún
Baldursdóttir,
hjúkrunarfræðingur

Elín Torfadóttir, fyrrv.
leikskólakennari

Dagný Aradóttir,
ritari Stúdentaráðs
Háskóla Íslands

Elín Björg Jónsdóttir,
2. varaformaður BSRB

Sigrún Elsa Smáradóttir,
varaborgarfulltrúi

Falasteen Abu Libdeh,
þýðandi

Ragnhildur Sigríður
Eggertsdóttir,
stuðningsfulltrúi

Margrét Gauja
Magnúsdóttir,
bæjarfulltrúi

Bryndís Nielsen,
kynningarstjóri
Listdansflokksins

Veitum Ágústi Ólafi okkar stuðning í prófkjöri 
Samfylkingarinnar í Reykjavík 11. nóvember!
Stuðningskonur Ágústs Ólafs

,,Ég styð Ágúst Ólaf í 4. sæti lista Samfylkingarinnar og til áframhaldandi 

þingsetu. Ágúst Ólafur hefur beitt sér ötullega í þeim málum sem konur 

oftast berjast einar fyrir, þ.e. kynbundið ofbeldi og ofbeldi á börnum

og sýnt svo ekki sé um villst að hann er sannur femínisti, með sterka og

heilbrigða réttlætiskennd.”
Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, formaður stjórnar UNIFEM á Íslandi

· Fyrningarfrestir í kynferðisbrotum gegn börnum afnumdir · 
· Gjaldfrjáls leikskóli · Löggjöf um heimilisofbeldi · 
· Valfrelsi kvenna í fæðingum

Dóra Sif Tynes,
lögfræðingur

Lára Stefánsdóttir,
varaþingmaður

stríðinu. Bandaríkjamenn hafa 
enda farið varlega í yfirlýsingar. Í 
kosningabaráttunni lá ósögð hótun 
í loftinu um að þróunaraðstoð yrði 
afturkölluð eftir sigur Ortegas, en 
í gær sögðu talsmenn Hvíta húss-
ins að þeir gætu starfað með hverj-
um sem er.

Gísli Pálsson er umdæmisstjóri 
Þróunarsamvinnustofnunar
Íslands í Níkaragva og er að 
störfum í höfuðborginni, Managva. 
Hann segir andrúmsloftið í borg-
inni rólegt, fylgismenn sandinista 
séu vitanlega kátir, en sem betur 
fer virðist andstæðingar þeirra 
sætta sig við niðurstöðuna. Gísli 
segir kosningabaráttuna hafa 
verið harða, enda um mikið að 
tefla. Ein ástæða þess hve vel 
hægrimenn taka ósigrinum sé sú 
að sandinistar hafi mikið breyst 
frá því sem áður var. „Sandinistar 
eru núna margir hverjir orðnir 
efnamenn í fyrirtækjarekstri og 
við vitum ekkert hvaða stefnu þeir 
koma til með að setja á oddinn. Það 
má búast við því að nú fari efnis-
leg umræða af stað. Í kosningabar-
áttunni var lítið um efnislega 
umræðu, þetta snerist meira um 
persónuleika. Sandinistar hafa lagt 
áherslu á samvinnu og við skulum 
vona að það takist, því þjóðartekj-

ur í Níkaragva eru þær sömu og 
1960, eða lægri. Þetta er næstfá-
tækasta ríki á vesturhveli.“

Gísli telur kosninguna hafa 
farið vel fram, en í gær fór hann á 
blaðamannafund Jimmys Carter, 
fyrrum forseta Bandaríkjanna, en 
stofnun hans sinnti eftirliti í kosn-
ingunum. „Carter var að segja að 
hann hefði engar alvarlegar 
athugasemdir fram að færa og 
það er samhljóða því sem Evrópu-
sambandið og Samtök Ameríku-
ríkja hafa sagt. Hér voru samtals 
um 1.500 erlendir eftirlitsmenn og 
rúmlega 1.000 erlendir blaðamenn 
að fylgjast með, ásamt töluverð-
um fjölda innlendra eftirlits-
manna. Það var fylgst með hverju 
einasta skrefi og hverju einasta 
atkvæði í þessum kosningum.“ 

Þjóðartekjur í Ník-
aragva eru þær sömu 

og 1960, eða lægri. 



Ef þú kaupir Miele þvottavél eða þurrkara færðu 
kaupverðið endurgreitt með betri meðferð á þvottinum

Íslenskt stjórnborð
Ný og betri tromla
Verð frá kr. 114.800

Hreinn sparnaður

1.
verðlaun

í Þýskalandi
W2241WPS

Svör frambjóðenda í próf-
kjöri Sjálfstæðisflokksins 
í Suðvesturkjördæmi gefa 
lesendum Fréttablaðsins 
hugmynd um pólitískar hug-
sjónir þeirra. Í svörum er 
augljós samhljómur en um 
leið skörp málefnaleg skil. 

Ragnheiður Ríkharðsdóttir, bæjar-
stjóri í Mosfellsbæ, er fyrsti fram-
bjóðandinn í prófkjörum Sjálf-
stæðisflokksins af sautján, sem 
spurðir hafa verið um pólitísk mál-
efni, sem lýsir því yfir að stuðn-
ingur íslenskra stjórnvalda við 
innrásina í Írak hafi verið mistök. 

Þetta eru nokkur tíðindi. Flestir 
hafa svarað á þá leið að stuðning-
urinn hafi verið réttlætanlegur á 
grundvelli þeirra forsenda sem 
lágu fyrir, en á það fellst Ragn-
heiður ekki. Hún segir stuðninginn 
hafa verið mistök „í ljós þeirra 
upplýsinga sem síðar bárust“.

Þorgerður Katrín Gunnarsdótt-
ir, sem býður sig ein fram í fyrsta 
sætið, og Steinunn Guðnadóttir, 
sem býður sig fram í sjötta sætið, 
gátu ekki svarað spurningunum 
sökum anna. 

Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
aðstoðarkona Geirs H. Haarde 
forsætisráðherra og frambjóð-
andi í prófkjörinu, var ekki tilbú-
in að svara spurningunum ákveðið 
já eða nei líkt og aðrir frambjóð-

endur, þar sem hún taldi spurn-
ingarnar „ekki vera já eða nei 
spurningar“. Svör hennar eru því 
lengri en annarra en lesendur 
Fréttablaðsins dæma sjálfir um 
hvort þau séu í samræmi við eðli 
spurninganna.

Eðlilegt er að skýr samhljómur 
sé í svörum frambjóðenda. Próf-
kjör snúast sjaldnast um málefna-
legt uppgjör milli frambjóðenda, 
heldur fyrst og fremst um per-
sónulega nálgun hvers og eins 
frambjóðanda að kjósendum 
sínum og hvernig honum tekst að 
ávinna sér traust þeirra.

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu hafa kaup ríkisfyrir-
tækisins Íslandspósts á prentfyrir-
tækinu Samskiptum vakið nokkra 

athygli. Frambjóðendur eru ýmist 
ekki hlynntir kaupunum á grund-
velli þess að „ríkið eigi ekki að 
kaupa einkafyrirtæki,“ eða hafa 
„ekki skoðun á því“. Það eitt og sér 
er athyglisvert, því kaupin eru af 
sumum talin vera dæmi um óþarfa 
„ríkisvæðingu og útþenslu“ sem 
ekki sé til þess fallin að styrkja 
starfsemi einkavæddra fyrirtækja 
á prentmarkaði. Það hefur til þessa 
ekki verið talið standa nálægt 
opinberri stefnu Sjálfstæðis-
flokksins.

Einnig er óeining um hvort opna 
eigi bókhald stjórnmálaflokkanna, 
eins og formenn allra flokkanna 
ræddu um á fundi á laugardag og 
greint var frá í Fréttablaðinu í 
gær.

Sumir vilja láta opna bókhald 
flokkanna á meðan aðrir vilja láta 
forsvarsmenn stjórnmálaflokk-
anna ráða því hvort það eigi að 
vera opið.

Svörin í prófunum fjórum, sem 
lögð hafa verið fyrir frambjóðend-
ur í prófkjörum Samfylkingarinn-
ar og Sjálfstæðisflokksins, gefa 
lesendum Fréttablaðsins tækifæri 
til þess að skoða svör stjórnmála-
manna við einföldum, en um leið, 
hápólitískum spurningum.

Óeining um opið bókhald flokkanna





greinar@frettabladid.is

Fáir hefðu líklega trúað því 
fyrir fáum árum að mál gætu 

skipast á þann veg að forseti 
Bandaríkjanna, sem í heimalandi 
sínu er oft kallaður leiðtogi hins 
frjálsa heims, nyti lítið meira 
trausts víða í hinum frjálsa heimi 
en gölnustu leiðtogar jarðar. Skoð-
anakannanir víða í Evrópu koma 
lítið betur út fyrir George Bush en 
Kim Yong Il og Ahmadinedjad og 
margir virðast álíta forseta Banda-
ríkjanna hættulegri heimsfriðn-
um en þá félaga. Í leit að skýring-
um á þessari sérkennilegu stöðu 
staldra menn eðlilega við innrás-
ina í Írak enda flestum löngu ljós-
ar blekkingar, hroki og heimska í 
kringum það mál. Einhverjar und-
antekningar eru þó raunar frá því 
og ekki svo langt síðan íslenskur 
ráðherra sagði að það væri hvergi 
nema á Íslandi sem menn ræddu 
aðdraganda innrásarinnar. Umræð-
an á Íslandi um þessi efni hefur 
þvert á móti verið að flestu leyti lík 
umræðu annars staðar í Evrópu. 
Það er þó eitt atriði í umræðunni 
um gjána á milli Bandaríkjanna og 
Evrópu sem hefur verið öllu meira 
rætt víða í álfunni en á Íslandi.

Menn gleyma því stundum að 
ein meginástæða þeirrar almennu 
og ríku andúðar sem finna má í 
Evrópu á stjórn Bandaríkjanna 
hefur ekkert sérstaklega með Mið-
austurlönd að gera. Klofningurinn 
á milli Evrópu og Bandaríkjanna 
byrjaði ekki vegna Íraks eða 
Palestínu, heldur vegna gerólíkr-
ar afstöðu til alþjóðlegrar sam-
vinnu almennt og til samvinnu í 
umhverfismálum sérstaklega. 
Umhverfismál eru rædd af mikl-
um þunga á Íslandi um þessar 
mundir en sú umræða er dálítið 
ólík umræðunni í Evrópu að því 
leyti að á Íslandi ræða menn mest, 
og af augljósum ástæðum, um að 
bjarga óspilltri náttúru. Í Evrópu 
snúast umræður um umhverfis-
mál núorðið mest um hlýnun jarð-
ar. Þær umræður verða sífellt fyr-

irferðarmeiri enda fjölgar þeim 
ört sem telja þetta alvarlegasta 
viðfangsefni mannkyns. Stjórn 
Bandaríkjanna hafnaði Kýótósátt-
málanum tveimur árum fyrir inn-
rásina í Írak. Í heimsókn til Evr-
ópu sagðist Bush ekki geta tekið 
þátt í neinum aðgerðum í umhverf-
ismálum sem gætu skaðað efnahag 
Bandaríkjanna. Þar sem Banda-
ríkin eru ábyrg fyrir miklu meiri 

mengun en nokkuð annað ríki jarð-
ar hefur Evrópumönnum þótt sem 
Bandaríkin sýni öldungis ótrúlegt 
ábyrgðarleysi í þessum efnum. 

Þessi afstaða leiddi líka í ljós að 
heimsmynd stjórnvalda í Wash-
ington var í mörgum grundvallar-
atriðum önnur en mynd manna í 
Evrópu. Eitt er að stjórnin Banda-
ríkjanna hefur gert allt sem hún 
hefur getað til gera kenningar um 
hlýnun jarðar tortryggilegar en 
Evrópumenn telja löngu ljóst að 
þarna sé um að ræða einhverja 
mestu vá sem steðjað hefur að 
mannkyninu. Annað er að í Evr-
ópu er það djúp og almenn sann-

færing að flest stærstu vandamál 
heimsins séu þess eðlis að þau 
verði ekki leyst nema með víð-
tækri alþjóðlegri samvinnu. Stjórn 
Bandaríkjanna hefur tekið þver-
öfuga afstöðu, rift milliríkjasamn-
ingum og neitað staðfestingu ann-
arra. Hún hefur líka beinlínis 
rekið baráttu gegn alþjóðlegri 
samvinnu á mikilvægum sviðum 
eins og sést til dæmis á baráttu 
hennar gegn alþjóðlegum stríðs-
glæpadómstól, eflingu alþjóða-
stofnana, alþjóðlegu átaki gegn 
losun gróðurhúsalofttegunda og 
alþjóðlegum sáttmálum um vopn. 

Ein meginlexían sem margir í 
Evrópu lærðu af árásinni á New 
York var sú að pólitísk vandamál 
væru alþjóðleg í eðli sínu og gætu 
haft bein áhrif hvar sem væri á 
hnettinum. Niðurstaða manna var 
almennt sú að líta þyrfti til þeirra 
aðstæðna sem sköpuðu þessi 
vandamál því þýðingarlaust væri 
að berjast gegn þeim með hernaði 
eða lokun landamæra.  Þetta er 
líka ein af ástæðum þess að 
umhverfismál hafa þokast enn 
ofar á dagskrá evrópskra stjórn-
mála. Hlýnun jarðar er þegar 
farin að valda pólitískum vanda-
málum sem virða ekki landa-
mæri. Sívaxandi straumur flótta-
manna frá Afríku til Evrópu á sér 
til dæmis að hluta til rætur í 
breyttu veðurfari sem veldur 
langvarandi þurrkum. Margir 
telja líka að fjöldamorðin í Dar-
fur eigi sér rætur í þessu. Auð-
velt er að benda á enn stærri 
vandamál sem virðast í uppsigl-
ingu í Norður-Afríku, Mið-Aust-
urlöndum, Austur-Asíu og á Ind-
landsskaga svo dæmi séu nefnd. 
Þeirri skoðun vex líka fylgi í Evr-
ópu að þótt heimurinn þurfi að 
greiða hátt verð fyrir einsýni 
Bandaríkjanna í Miðausturlönd-
um verði kostnaðurinn af skamm-
sýni í umhverfismálum öllu 
meiri.

Ennþá dýrari sérdrægni

Fyrir nokkrum dögum skrifaði ég grein 
í Fréttablaðið þar sem ég lýsti þeirri 

skoðun minni að rétt væri að færa örorku-
byrðina frá lífeyrissjóðunum þar sem 
hún skerðir möguleika þeirra til að greiða 
ellilífeyri.  Ég benti á þá staðreynd að 
örorkubyrðin lendir í mörgum tilfellum á 
þeim sem síst skyldi með því fyrirkomu-
lagi sem nú er viðhaft. Ég tel eðlilegra að 
þeir sem hafa þokkalegar tekjur standi 
undir örorkubyrðinni en þeir sem lakari hafa kjör-
in.  Fyrirsögn greinarinnar var „Örorkuna úr lífeyr-
issjóðunum“.

Helgi Hjörvar alþingismaður fann hjá sér þörf 
til að tjá sig um greinina og segir að ég hafi skrifað 
grein undir heitinu „Öryrkjana burt úr lífeyrissjóð-
unum“.  Með því fyrirkomulagi sem ég legg til er að 
sjálfsögðu ekki verið að tala um að öryrkjar njóti 
ekki ellilífeyris úr lífeyrissjóðunum í takt við áunn-
in réttindi. 

Helgi lýsir þeirri skoðun sinni að þar sem lífeyr-
issjóðir hafa ofgreitt ákveðnum öryrkjum örorku-
lífeyri um nokkurn tíma eigi þeir sömu stjórnar-

skrárverndaðan eignarrétt til þess að fá 
þessar greiðslur áfram. Um þetta greinir 
okkur einfaldlega á. Sá sem ofgreiðir á 
almennt kröfu á að það sem ofgreitt 
hefur verið sé endurgreitt. Hér er reynd-
ar ekki verið að fara fram á það heldur 
einungis að ofgreiðslum verði hætt. 

En til að undirstrika þá skoðun mína 
að rétt sé að greiða öryrkjum alfarið úr 
sameiginlegum sjóðum landsmanna má 
taka dæmi af 24 ára verkamanni sem var 
metinn 100% öryrki á síðasta ári. Með 
mótframlagi atvinnurekanda verka-
mannsins höfðu verið greiddar tæplega 

1,3 milljónir króna til lífeyrissjóðs hans þegar 
örorkugreiðslurnar hófust. Miðað við að maðurinn 
lifi eins og íslenskir karlar gera að meðaltali og 
aðstæður hans eða aðrar forsendur breytist ekki 
verða greiðslur til hans úr lífeyrissjóðnum um 94 
milljónir króna.  Eftirlaun annarra sjóðfélaga skerð-
ast sem þessum greiðslum nemur. 

Ég trúi því að þegar Helgi hefur hugleitt málið 
betur þá verði hann mér sammála um að eðlilegra 
sé að ég og hann stöndum straum af örörkugreiðsl-
unum, en eftirlaunasjóðir þeirra sem hafa lakari 
kjör.

Höfundur er stjórnarmaður í lífeyrissjóði.

Örorkuna úr lífeyrissjóðunum II

Þetta er líka ein af ástæðum 
þess að umhverfismál hafa 
þokast enn ofar á dagskrá 
evrópskra stjórnmála. Hlýnun 
jarðar er þegar farin að valda 
pólitískum vandamálum sem 
virða ekki landamæri.

1. desember 2006

Ú
tlendingar hafa gegnt mikilvægu hlutverki á íslensk-
um vinnumarkaði undanfarin ár og nú er svo komið 
að hlutfall útlendinga á vinnumarkaði er hér hærra 
en í flestum nágrannalöndum okkar. Á sama tíma er 
hér eitthvert minnsta atvinnuleysi sem um getur í 

vestrænum samfélögum, atvinnuleysi sem hefur farið minnk-
andi um leið og útlendingum hefur fjölgað. Það er því ljóst að 
útlendingar gegna lykilhlutverki á íslenskum vinnumarkaði og í 
íslensku hagkerfi.

Síðastliðið vor voru samþykkt lög um málefni útlendinga frá 
Alþingi. Þessi lög kveða á um tiltölulega þröng skilyrði sem 
útlendingar þurfa að uppfylla til að geta flust hingað til lands, til 
dæmis um atvinnu. Á þeim tíma snerist umræðan í samfélaginu 
aðallega um að of langt kynni að hafa verið gengið í takmörkun 
á aðgengi útlendinga til landsins. 

Varnaðarorð talsmanna Frjálslynda flokksins um að hefta 
frjálst flæði útlendinga hingað til lands eru í besta falli tíma-
skekkja. Frjálst flæði er einfaldlega ekki fyrir hendi þar sem 
aðgangur útlendinga er þegar mjög takmarkaður.

Einstakir þingmenn Frjálslynda flokksins virðast ætla að 
freista þess að höfða til kjósenda með því að taka upp innflytj-
endamál á tilfinningalegum nótum meðal annars með því að 
höfða til fordóma og ótta við hið óþekkta. Þannig er vissulega 
fetað í fótspor flokka sem við þekkjum frá nágrannalöndum 
okkar, Danmörku, Noregi og Frakklandi svo dæmi séu tekin.

Umræða er vissulega af hinu góða. Umræða sem einkennist 
af fordómum og ranghugmyndum er hins vegar ekki líkleg til 
að bera mikinn ávöxt. Hér á landi þurfum við vitanlega að ræða 
málefni stöðugt stækkandi hóps innflytjenda. Sú umræða þarf 
hins vegar að snúast um það hvernig við tökum best á móti þessu 
fólki sem leggur stóran skerf til íslensks atvinnulífs. Hún þarf 
að snúast um það hvernig við aðstoðum útlendinga við að sam-
lagast íslensku samfélagi, ætli þeir sér að setjast hér að. Hún 
þarf að snúast um að hjálpa útlendingum til þess að komast inn í 
samfélagið þannig að þeir njóti hér réttar til félags- og heilbrigð-
isþjónustu. Hún þarf að snúast um íslenskukennslu til handa 
þeim útlendingum sem hér hyggjast eiga heima til frambúðar. 
Hún þarf að snúast um íslenskukennslu, móðurmálskennslu og 
annan stuðning í skólum landsins til handa börnum útlendinga 
sem hingað koma til starfa, börnum sem seinna verða fullorðn-
ir íslenskir þegnar. Hún þarf einnig að snúast um fræðslu um 
trúarbrögð og mismunandi menningu þannig að það fólk sem 
Ísland byggir nýti fjölbreytnina til aukinnar víðsýni.

Um þessi atriði og mörg fleiri eigum við að ræða með opnum 
huga og af fordómaleysi. Ísland er orðið fjölmenningarlegt sam-
félag. Markmiðið hlýtur að vera að þróa samfélag þar sem ólíkt 
fólk lifir í sátt og samlyndi og þar sem virðing er borin fyrir 
margbreytileikanum.

Margbreytileg 
samfélag
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Ingibjörg S. Gunnarsdóttir stundar nám 
á frumgreinasviði Háskólans í Reykja-
vík. Hún er mjög ánægð með skólann og 
ætlar að halda áfram í honum að þessu 
námi loknu.

Frumgreinasvið – fyrsta skref að háskóla-
námi – er tveggja ára undirbúningsnám fyrir 
þá sem stefna á háskólanám í raungreinum 
og eru ekki með stúdentspróf af raungreina-
brautum. „Ég þarf reyndar bara að taka eitt 
og hálft ár þar sem ég er með sveinspróf í 
hárskurði og klára því núna um jólin,“ segir 
Ingibjörg.

Síðan Ingibjörg lauk sveinsprófi árið 1993 
hefur hún ekki verið í fullu námi þó að hún 
hafi tekið nokkur námskeið í kvöldskóla. 
„Mér finnst ofsalega gaman að vera komin 
aftur í fullt nám þó að það hafi verið svolítið 
skrýtið til þess að byrja með,“ segir hún og 
hlær. 

Nám á frumgreinasviði er námslánahæft 
og getur því hentað fjölskyldufólki betur en 

nám í framhaldsskóla. „Mig langaði í áfram-
haldandi nám en þar sem ég er með heimili 
og börn og gat ekki misst tekjurnar var þetta 
í rauninni eina leiðin fyrir mig til þess að ná 
mér í grunn fyrir háskólanám,“ segir Ingi-
björg en næsta haust stefnir hún á að halda 
áfram í Háskólanum í Reykjavík í fjármála-
verkfræði.

Ingibjörg segir að það hafi í rauninni 
komið henni á óvart hvað námið væri 
skemmtilegt en hún er til dæmis að læra 
mikla stærðfræði. „Mér fannst stærðfræði 
aldrei skemmtileg en þegar ég byrjaði hér 
tók ég þann pól í hæðina að ég ætlaði að 
verða góð í henni og þegar ég fór að leggja 
mig fram þá fór mér að finnast hún ofsalega 
skemmtileg,“ segir hún og hlær.

Nemendur á frumgreinasviði eru á öllum 
aldri og Ingibjörg segir að þetta sé fjöl-
breyttur en góður hópur. „Við vinnum mikið 
saman sem gerir námið ennþá skemmtilegra. 
Svo er ég bara mjög ánægð með skólann og 
allt starfsfólk hans leggur sig fram um að 
gera nemendurna sem ánægðasta og það er 
voða gott að finna það.“

Gaman í stærðfræði

MAZDA TRIBUTE
Traustur
fjölskyldubíll



Saga leigubílanna nær aftur til 
1899 en þá sótti fyrsti bensín-
knúni leigubíllinn farþega á 
götuhorni í París.

Leigubílar og leigubílamenning 
er mjög mismunandi eftir heims-
hlutum. Hér á Íslandi setjast 
margir í framsætið og spjalla við 
leigubílstjórann um veðrið og 
pólitíkina. Í New York sest fólk í 
aftursætið og þegir, enda allar 
líkur á því að leigubílstjórinn tali 
ekki ensku.

Sumt er þó sameiginlegt flest-
um leigubílum. Gjaldmælirinn 
er þar fremstur í flokki en hann 
kom fyrst fram á sjónarsviðið 
eftir síðari heimsstyrjöldina. 
Guli liturinn á sér líka langa sam-
eiginlega sögu með leigubílum 
en það var frakkinn Harry N. 
Allen sem sá til þess. Hann áttaði 
sig á því að guli liturinn sást lita 
best úr fjarlægð. Hann var einnig 
sá sem flutti fyrsta leigubílinn til 
New York árið 1907 og hann ber 
einnig ábyrgð á innleiðingu 
franska frasans taxi-mètre, sem 
síðar var styttur í taxi.

Ekki eru allir leigubílar gulir 
og í Mexíkó var það í lögum til 
2003 að leigubílar þyrftu að vera 
grænir og hvítir. Leigubílarnir í 
London voru líka svartir en líkt 
og í Mexíkó er litavalið orðið 
frjálst núna.

Hér á Íslandi er allur gangur á 
gerð, stærð, lit, og gæðum leigu-
bíla og í raun er fátt sameigin-
legt með þeim öllum. Ef nefna 
þarf eitt tákn fyrir íslenska 
leigubíla er það helst Flosi Ólafs-
son að rappa símanúmer sem 
allir landsmenn lærðu á auga-
bragði. Án efa eru leigubílastöðv-
arnar ekki á eitt sáttar með þá 
greiningu.

Leigubílar um löndin öll

Smiðjuvegi 34 - gul gata Kópavogi • Sími 544 5151 • biljofur@biljofur.is

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA FYRIR
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verð frá kr. 12.900

www.alorka.is

Sendum frítt um land allt!

Við míkróskerum og neglum!

Úrval af stærðum upp í 33"
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Grétar Kristjónsson borðaði 26 
pillur á dag og gerði lítið ann-
að en að sofa. Í dag rekur hann 
öflugt fyrirtæki á láði og legi.

Fyrirtækið nefnist Aftann og meðal 
þeirra viðskipta sem fram fara 
innan vébanda þess er leiga á 
bílum, hjólhýsum og bát og allar 
almennar bílaviðgerðir auk málm-
smíði.

Fyrirtækið er ekki stórt og segir 
Grétar það skila sér í ódýrari þjón-
ustu. „Við erum bara tveir skarfar 
sem störfum hér þannig að yfir-
byggingin er ekki stór. Ef þú færð 
sambærilega þjónustu annars stað-
ar á lægra verði bið ég fólk að láta 
okkur vita. Þá munum við lækka 
verðið til samræmis við það,“ segir 
Grétar og bætir við hlæjandi að 

hann hafi enga trú á að það gerist 
nokkurn tíma.

Fyrirtækið fæddist þegar Grét-
ar sneri við blaðinu eftir erfið veik-
indi. „Ég var orðinn algjör sjúk-
lingur, 75 prósent öryrki. Ég var 
farinn að borða 26 töflur á dag og 
gerði lítið annað en að sofa,“ segir 
Grétar. Á þessum tímapunkti 
fannst honum nóg komið svo hann 
hætti að taka pillurnar, fór að borða 
hollari mat og drekka bara vatn. 
„Það mætti segja að ég hafi risið 
eins og fönix úr öskunni. Ég léttist 
um 25 kíló, fékk heilsuna aftur og 
ég hef ekki verið hressari síðan ég 
var tvítugur. Þá vildi ég fara að 
vinna fyrst ég var orðinn svona 
hress. Það vill hins vegar enginn 
ráða mann á þessum aldri í vinnu 
svo ég sá það bara að ég þyrfti að 
búa til vinnuna sjálfur.“

Fyrst um sinn var Grétar einn 
með fyrirtækið en það breyttist 
þegar hann fékk goðsögnina Kristj-
án Jónsson, eða Stjána meik, til að 
gera við bátinn sinn. „Við fórum að 
spjalla saman og ég hafði þetta 
rándýra húsnæði í Hafnarfirðinum 
sem nýttist mér ekki nógu vel, og 
hann átti landsins stærsta verk-
færasafn en hafði ekkert húsnæði 
fyrir það.“ Þarna virtist forsjáin 
vera að verki og Grétar og Stjáni 
urðu strax miklir vinir og í beinu 
framhaldi samstarfsfélagar í Aftni. 
„Ég er nú orðinn jafngamall og 
gráu hárin eru orðin mörg á haus-
num á mér en ég verð að segja að 
ég hef aldrei eignast betri vin en 
hann Stjána.“

Hægt er að skoða alla þá þjón-
ustu sem Aftann býður upp á á 
www.aftann.org.

Eins og fönix úr öskunni

Á hverju ári slasast um 35 til 40 börn yngri en sex ára í umferð-
inni. Þar af leiðandi skiptir mjög miklu máli að hafa góðan og 
viðurkenndan barnabílstól fyrir yngstu börnin. En hvað þurfum 
við að hafa í huga þegar við erum að fjárfesta í stól fyrir börnin? 
Hérna eru nokkur góð ráð sem hægt er að hafa á bak við eyrað 
þegar hugað er að öryggi barna. 

Tryggingafélög bjóða mörg hver upp á hentuga leigu 
á barnastólum og hægt er að fá samning til lengri 

eða skemmri tíma. 
Hjá VÍS er til dæmis hægt að fá fimm ára 

leigusamning sem felur í sér að fengin eru afnot 
af öllum stólum sem barn þarf á að halda á þess-
um tíma en skipta þarf um stóla eftir því sem 

barnið þroskast. Einnig bjóða önnur 
tryggingafélög upp á svipaða 

leigusamninga. Hafa skal í huga 
að endingartími barnabílstóls er 
fimm til sjö ár.

Þegar setja skal upp barnabíl-
stól skal festa hann nógu vel með 
bílbelti og ef barnið er undir 150 
cm má aldrei láta barnið sitja fyrir 

framan virkan loftpúða. Mælt er 
sérstaklega með bakvísandi stól 

fyrir börn yngri en þriggja til fjögurra 
ára. Sænskar rannsóknir hafa sýnt að við 
alvarlegan árekstur minnka líkurnar á 

áverkum um sextíu prósent ef börn eru í 
framvísandi stólum en líkur á áverkum minnka um níutíu prósent hjá 
börnum í bakvísandi stólum. 

Meginástæða þess að barnið er betur varið í bakvísandi stól er að 
þyngd höfuðsins er mun stærra hlutfall af þyngd líkama barns en höfuð 
fullorðins er miðað við líkama. Því eru meiri líkur á að höfuð barns kast-
ist fram við árekstur ef það situr í framvísandi stól.

Í flestum tilvikum getur það reynst erfitt eða nánast ómögulegt að 
festa bandaríska barnabílstóla í bíl með evrópskum bílbeltum þar sem 
bílbeltin eru öðruvísi eftir framleiðslulandi. Þess vegna er mælt með 
því að prófa bílstólinn áður en fest eru kaup á honum. 

Öruggasta leiðin er því að vera með bandarískan bílstól í bandarísk-
um bíl og evrópskan í evrópskum bíl. Langmikilvægast er að festa stól-
inn rétt og gera það samkvæmt leiðbeiningum sem fylgja stólunum, 
annars getur það vakið upp falskar vonir. Frekari upplýsingar um barna-
stóla er hægt að fá hjá Umferðarstofu. 

Gætt að börnum 
í umferðinni

Volkswagen kynnti í síðastliðinni viku afrakstur sjö ára þróunar-
vinnu á nýrri vetnisvél. Útkoman á að koma á götuna árið 2020.

Vísindamenn Volkswagen segjast hafa leyst flest þau vandamál sem 
staðið hafa í vegi fyrir þróun vetnisvéla í bíla. Með nýrri og byltinga-
kenndri öreindasíu ásamt öflugri elektróðum var hægt að fara þá leið 
að þróa háhita efnarafal (HT-BC) í stað lágita rafals (LT-BC).

Lághita rafalar vinna við 80 gráðu hita og til að halda hitanum þar 
hefur þurft að kæla rafalinn með gríðarstóru kælikerfi sem eitt og sér 
vegur jafnmikið og þrjár meðal dísilvélar. Háhita rafalar vinna hins-
vegar við 120 gráður og þurfa því ekki sömu kælingu. Með þessu er 
stærstu hindrun vetnisrafala rutt úr vegi.

Með tækninni er hægt að smíða mun minni, ódýrari og afkastameiri 
efnarafala sem henta vel í bíla. Pr. Jürgen Leohold, yfirmaður þróun-
armála Volkswagen, fullyrðir að þessi tækni verði vinsæl í framtíð-
inni. „Við trúum því að háhita rafall verði stór hluti af framtíðinni. Að 
sama skapi teljum við litlar líkur á því að lághita rafallinn fari nokkru 
sinni í framleiðslu.“

Volkswagen skrefi 
nær vetnisbíl



Opel Astra er fallegur bíll að 
innan sem utan. Verst að vélin 
skilar ekki sömu fegurð.

Astra er afar fjölþjóðlegur bíll. 
Framleiðslustaði má finna í 
Þýskalandi, Belgíu, Bretlandi, 
Brasilíu, Suður-Afríku, Indlandi, 
Póllandi og Rússlandi og er hann 
er kallaður mismunandi nöfnum 
eftir markaðssvæði. Þessi nöfn 
eru Opel-, Vauxhall-, Holden- og 
Chevrolet Astra, en í grunninn er 
bíllinn alltaf eins, enda General 
Motors eigandi allra fyrirtækj-
anna.

Astra er fallegur bíll og fá línur 
hans að njóta sín bæði í yfirbygg-
ingu bílsins og innviðum hans. 
Mælaborðið er sportlegt og 
útvarpinu og miðstöðinni er komið 
skemmtilega fyrir og ekki verið 
að troða tökkunum óþarflega 
saman. Bílstjórasætið er nokkuð 
þægilegt og í raun er bíllinn allur 
frekar rúmgóður, og þá sérstak-
lega skottið. 

Bíllinn er semsagt allur hinn 
rennilegasti og maður hlakkaði til 
að setja hann í gang og sjá hvort 
vélin væri jafn frískleg og útlit 
bílsins.

Bíllinn sem ég fékk í hendurn-
ar var með 1,6 lítra 105 hestafla 
vél. Þessi vélastærð er nægileg ef 
þú vilt fara með börnin á leikskól-
ann og keyra upp í Kringlu. Fyrir 
þá sem vilja taka fram úr á Vest-
urlandsvegi án þess að eiga á 
hættu að drepa sig og aðra öku-
menn þá er þessi vél bitur von-
brigði. Það var enginn munur á 
kraftinum eftir því hversu mikið 
maður gaf honum inn. Þegar bens-
íngjöfin var komin hálfa leið var 
hámarksafköstum náð og það 
gerðist ekkert meira hinn helm-
inginn af leiðinni.

Astra er öruggur bíll í öllum 
skilningi orðsins. Hann fékk fimm 
stjörnur í EuroNCAP árekstrar-
prófinu, bíllinn er búinn ABS 
hemlakerfi, EPS stöðuleikastýr-
ingu og neyðarhemlun. Astra er 
líka örugg að því leyti að engin 
hætta er á hún skeri sig úr í 
umferðinni. Bíllinn er þægilegur í 

akstri, fjöðrunin mjúk, gírkassinn 
þægilegur og stýrið létt, en á sama 
tíma svolítið óspennandi. 

Astran er reyndar til í mjög 
spennandi útgáfu. OPC með 2 lítra 
túrbóvél sem skilar 240 hestöfl-
um. Sá bíll á við mjög erfið yfir- 
og undirstýringarvandamál að 
stríða vegna þess að hann er fram-
hjóladrifinn, en með 240 hestöfl í 
1.294 kg bíl verður hann seint sak-
aður um að vera óspennandi.

Örugg Opel Astra

Daewoo lyftarar

Partur-Spyrnan-Lyftarar • Eldshöfða 10 • 110 Reykjavík • Sími: 585-2500 • Fax: 567-9557

Gæði á góðu verði

Á síðum The Guardian hefur 
farið fram ítarleg úttekt á um-
hverfisstefnum stórfyrirtækja. 
Olíufélögin eru þar svörtustu 
sauðirnir.

Það telst seint til tíðinda að olíufé-
lög fari ekki vel með umhverfi 
sitt. Það telst hins vegar til tíðinda 
að þegar tekið er tillit til CO2 
útblásturs eru þrjú olíufyrirtæki 
meðal þeirra tíu mest mengandi.

Þessi félög eru ExxonMobil, BP 

og Shell. Mest sláandi er að saman 
bera fyrirtækin ábyrgð á 89 pró-
sentum alls útblásturs tíu efstu 
fyrirtækjanna.

Verst er ástandið hjá Exxon en 
þeir standa fyllilega undir sínu 
slæma orðspori. 138 milljónir 
tonna af útblæstri losar fyrirtæk-
ið út í andrúmsloftið. Þetta jafnast 
á við útblástur sex milljóna heim-
ila og ef við segjum að á Íslandi 
séu 100.000 heimili mengar Exxon 
eitt og sér á við sextíufalt 
heimilislíf á Íslandi.

Þessir menga mest

– Vel lesið

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að 
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina

*Gallup maí 2006



Þeir 50 BMW M6 limited-
edition sem voru til sölu í 
jólapóstlista Neiman Marcus 
seldust fljótt upp.

Það tók ekki nema eina mínútu og 
32 sekúndur að selja alla bílana, en 
hver þeirra kostar um 9,5 milljónir. 

Breytingarnar á bílnum eru ekki 
stórvægilegar og hafirðu ekki náð 
að tryggja þér eintak í tæka tíð 
þarftu ekki að missa svefn. Breyt-
ingarnar felast aðallega í innra 
útliti en búið er að gera það svart og 
gullbrúnt að mestu.

Seldust á 92 
sekúndum

Nýr Ford Expedition kemur á 
markað á næsta ári og er það 
mál manna að þar sé einkar 
glæsileg bifreið á ferð.

Nýja bíllnum svipar í útliti til vin-
sælu palljeppanna í F-flokknum 
og verður hann útbúinn ýmsum 
nýjungum. Hann verður til að 
mynda á burðarmeiri grind, með 
skrið- og veltivörn, loftpúða, m.a. í 
hliðum, og hliðargardínur fyrir 
farþega í sætaröðunum þremur.

Hægt verður að velja um stað-
alútgáfu af jeppanum og lengri 
útgáfu hans, Ford Expedition EL, 
sem er með 3,7 rúmmetra flutn-
ingsrými. Þá er 3,33 m bil á milli 
fram- og afturhjóla, sem er rúmum 

30 cm meira en í nýju staðalútgáf-
unni.

Brimborg hefur umboð fyrir 
Ford og má skoða hinn nýja Ford 
Expedition á heimasíðu fyrirtæk-
isins, www.brimborg.is.

Þess má jafnframt geta að hjá 
Brimborg fást örfáir nýir Ford 
Expedition með núverandi útliti á 
góðum kjörum.

Nýr Expedition



Hafsteinn Karlsson, skólastjóri 
Salaskóla, telur að gefa þurfi 
grunnskólanemendum aukinn 
kost á vali námsgreina eftir 
áhugasviði.

Hafsteinn er í ársleyfi frá starfi en 
heldur samt áfram að pæla í því 
sem betur má fara í skólastarfi 
almennt, enda með mikla reynslu af 
umgengni við börn. „Ég hef verið 
að velta fyrir mér hvort skólinn 
komi meira til móts við stelpur en 
stráka því þær koma betur út úr 
könnunum á námsárangri og virðist 
líða betur í skólanum. Í framhald-
inu fór ég að hugsa um hvort skóla-
starfið sé of einhæft fyrst það virð-
ist ekki henta nema hluta nemenda,“ 
segir hann. Tekur þó fram að var-
hugavert sé að einblína á meðal-
talskannanir því þær geti gefið vill-
andi mynd. 

Hafsteinn segir einstaklingsmið-
að nám mikið í umræðunni og hug-

myndafræðina bak við það skýra. 
Hins vegar sé hefðbundin hugsun 
um skóla rík í okkur og þar snúist 
allt um bóknám. „Kannski þarf að 
auka áherslu á að nemendur fái að 
gera það sem þeir hafa áhuga fyrir,“ 
stingur hann upp á og bendir á að 
þannig sé það ekki núna í reynd. „Ef 
einhver er slakur í einhverju, við 
skulum segja stærðfræði, þá er 
hann settur í meiri stærðfræði. 
Jafnvel tekinn úr tíma í greinum 
sem hann stendur sig vel í til þess 
að vinna í stærðfræðinni. Ég held 
að þetta sé ekki rétt stefna. Við sem 
erum fullorðin sækjumst eftir að 
gera það sem við erum góð í og leit-
um okkur að vinnu sem samrýmist 
okkar áhuga. En nemandi sem á í 
erfiðleikum með bóknám er 80 pró-
sent af skólatímanum í bóklegum 
greinum og hann er alltaf að rekast 
á veggi. Þá fer að grípa um sig leiði 
og streita og gleymum því ekki að 
grunnskólanámið stendur í tíu ár.“ 

Hafsteinn telur lengingu skóla-

dagsins ekki hafa skilað sér í auk-
inni fjölbreytni og ber aftur saman 
heim barna og fullorðinna. „Þegar 
fólk er í einhæfri og óspennandi 
vinnu fer kulnun að gera vart við 
sig,“ segir hann og bendir á að nem-
endur séu í sömu vinnustellingum 
nánast allan daginn í bóknáminu. 
„Ég held að börn vanti meiri hreyf-
ingu í skólanum. Við erum með tvo 
íþróttatíma og einn sundtíma á viku. 
Samtals þrjár kennslustundir. Það 
er bara of lítið þó að á síðustu árum 
hafi vægi útikennslu verið að auk-
ast og lögð sé áhersla á útiveru í frí-
mínútum.“ 

Spurður hvort hann telji það 
skipta máli hvort karlar eða konur 
séu að kenna börnunum svarar 
hann: „Nei, ég held það breyti ekki 
miklu. Auðvitað væri fínt að það 
væri jafnvægi á milli karla og 
kvenna í kennarastétt. Það er líka 
synd að karlar missi af því að vera 
kennarar því það er svo skemmti-
legt starf.“

Mætti auka fjölbreytni 
og hreyfingu í skólastarfi

fyrirlestur }

// Málaskólar - Tungumálanám fyrir alla
Enska, spænska, franska, ítalska, þýska, arabíska,
rússneska, kínverska og japanska.
Til að ná góðum tökum á tungumáli þarf að dveljast
í því landi, þar sem tungumálið er talað.
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Nýtt fyrirkomulag á rjúpna-
veiðum var tekið upp í haust. 
Veiðimenn virðast þónokkuð 
sáttir við fyrirkomulagið þrátt 
fyrir takmarkanir.

Rjúpnaveiðitímabilið hófst 15. 
október og lýkur 30. nóvember. 
Nýjar takmarkanir hafa verið 
teknar upp þar sem veiðar eru 
ekki heimilaðar mánudag, þriðju-
dag og miðvikudag. Sölubann á 
rjúpum og rjúpnaafurðum er enn 
í gildi, friðað svæði er áfram á 
Reykjanesskaga og boðað hvatn-
ingarátak meðal veiðimanna um 
hófsamar og ábyrgar veiðar.

Ólafur Vigfússon hjá verslun-
inni Veiðihornið í Síðumúla segir 
veiðimenn almennt ánægða með 
nýja veiðifyrirkomulagið. „Allir 
veiðimenn gera sér grein fyrir 
nauðsyn reglnanna til að hægt sé 
að veiða rjúpu áfram,“ segir Ólaf-
ur. „Ég hef ekki heyrt annað af 
mínum veiðifélögum og við-
skiptavinum en að menn séu frek-
ar ánægðir með þetta fyrirkomu-
lag. Menn eru einnig að gæta 
hófs. Maður heyrir ekki lengur 
þessar magnrjúpnaveiðisögur 
eins og maður heyrði fyrir nokkr-
um árum og einnig finnum við 
það á sölunni, menn koma oftar 
og kaupa færri skot í einu en áður 
fyrr var keypt meira.“

Undir þetta tekur Hjálmar 

Ævarsson, verslunarstjóri hjá 
versluninni Hlað að Bíldshöfða. 
Hann segist ekki hafa heyrt annað 
en veiðimenn séu ánægðir með 
nýja fyrirkomulagið. „Takmörk-
unin á veiðidögunum var tekin 
upp til að koma í veg fyrir að 
menn tækju sér frí frá vinnu til 
að stunda rjúpnaveiðar,“ segir 
Hjálmar. „Hins vegar hefur tíðar-
farið ekki verið hagstætt veiði-
mönnum í ár og það er kannski 
einna helst þar sem þessi tak-
mörkun setur strik í reikninginn. 
Margir hafa látið veðrið stjórna 
för en núna er ekki hægt að veiða 
alla dagana, þó svo vel viðri.“

Hjálmar segir veiðimenn þó 
aðallega ánægða með að komast á 
rjúpu. „Rjúpnaveiðin er í raun 
eini veiðiskapurinn sem menn 
eru sáttir við í lok dags þótt þeir 
hafi ekkert fengið, einfaldlega af 
því sportið er skemmtilegt.“ Tíð-
arfarið hefur ekki verið veiði-
mönnum hagstætt í ár en Ólafur 
segist ekki hafa heyrt annað en 
veiðin gangi vel, þótt erfitt sé um 
það að dæma á miðju tímabili. 
„Ég hef heyrt að menn séu að 
veiða ágætlega á norðausturhorn-
inu en minna sunnan- og vestan-
lands.“

Skotveiðin er vaxandi iðkun á 
Íslandi þar sem nýliðar í íþrótt-
inni eru nokkur hundruð á ári. 
„Það er „trend“ að afla sér matar 
sjálfur,“ segir Hjálmar. Ólafur og 

Hjálmar telja báðir að reynslan í 
skotveiðinni sé farin að skila sér 
inn í íþróttina þar sem veiðimenn 
fara betur undirbúnir í ferðir 
sínar.

Sáttir veiðimenn á heiðum
Kúbu

24.200
Vika í Danmörku

kr. - ótakmarkaður akstur, 
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald
og skattar.
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Bíll úr flokki A

50 50 600 • www.hertz.is

*

Bókaðu bílinn heima
- og fáðu 500 Vildarpunkta

*Verð miðað við gengi 1. maí 2006.frá





Horfur batna | Horfur á fast-
eignamarkaði hafa að mörgu leyti 
batnað frá því í júlí, segir grein-
ingardeild Kaupþings. Þá var 
velta á fasteignamarkaði á hraðri 
niðurleið en virðist nú vera að 
taka við sér. 

Byrjar vel | Afkoma Exista var 
nokkuð fyrir ofan spár Glitnis 
og Landsbankans fyrir þriðja árs-
fjórðung en félagið skilaði þá 27,6 
milljarða hagnaði. Hagnaður fyr-
irtækisins fyrir árið í heild nemur 
24,3 milljörðum.

Kaupir PTI | Eimskip hefur geng-
ið frá kaupum á bandaríska flutn-
ingsmiðlunarfyrirtækinu Pacific 
Tramper Services, Inc. Ársvelta 
félagsins er sem nemur um 340 til 
408 milljónir íslenskra króna.

Renna saman | Dagur Group 
og Árdegi hafa sameinast undir 
merkjum síðarnefnda félagsins. 
Heildarvelta verslunarfyrirtækis-
ins, sem rekur fimmtán verslanir, 
er áætluð fimm milljarðar króna 
á þessu ári.

Aðhalds þörf | Seðlabanki Íslands 
tilkynnti að stýrivextir yrðu 
óbreyttir um sinn í 14 prósent-
um. Aukavaxtaákvörðunardagur 
var ákveðinn hinn 21. desember 
og mun þróunin fram að því ráða 
framhaldinu.

Bæta við | Verðmæti hlutabréfa 
FL Group í Glitni eru metin á 97 
milljarða króna eftir að FL jók 
hlut sinn í bankanum í vikunni. 
Nemur eignarhluturinn nú um 29 
prósentum en var um tíu prósent 
í ársbyrjun.

Besti fjórðungurinn | Tap Símans 
á árinu nemur þremur milljörðum 
króna vegna gengisáhrifa á fyrri 
hluta ársins. Þriðji ársfjórðung-
urinn er 250 prósentum betri en 
í fyrra og nam hagnaðurinn 3.264 
milljónum króna. 

Samtök fjármálafyrirtækja

Kynna íslenskt 
fjármálalíf
erlendis 18

Samruni Kauphallarinnar og OMX

Styrkir íslensk 
fyrirtæki

8

Sögurnar... tölurnar... fólkið...

F R É T T I R  V I K U N N A R

Skapandi atvinnuvegir

Fjórða stoð 
hagkerfisins

10-11

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Samið hefur verið um kaup lyfjaframleiðslufyrirtæk-
isins Invent Farma á 75 prósenta hlutafé í lyfsölufyr-
irtækinu Lyfjaveri í Reykjavík. Kaupverðið fæst ekki 
gefið upp, en Lyfjaver, sem meðal annars sérhæfir 
sig í tölvustýrðri lyfjaskömmtun, hefur verið í örum 
vexti síðustu ár og veltir um milljarði króna á þessu 
ári samkvæmt áætlunum. 

Fyrrum aðaleigendur Lyfjavers halda eftir fjórð-
ungi og starfa áfram hjá fyrirtækinu. Aðalsteinn 
Steinþórsson, stjórnarformaður Lyfjavers, segir að 
gengið verði frá endanlegum kaupsamningi að lok-
inni áreiðanleikakönnun í byrjun desember. Hann 
segir skýra stefnu fyrirtækisins að styrkja og efla 
starfsemina hér heima um leið og stefnt sé á útrás 
til annarra landa. Þar vísar hann sérstaklega til svo-
kallaðrar tölvustýrðrar vélskömmtunar lyfja en fyr-
irtækið hefur verið í fararbroddi á því sviði. Lyfjaver 
sérhæfir sig einnig í heimsendingu lyfja og rekur 
apótek við Suðurlandsbraut í Reykjavík sem ítrekað 
hefur verið með lægsta verð í könnunum. Að auki 
sinnir Lyfjaver heildsölu á lyfjum. „Áherslan verður 
áfram á lágt verð, góða þjónustu og á heimsendingar-
þjónustu,“ segir hann. Helstu ástæðu þess að fenginn 
var nýr hluthafi inn í fyrirtækið segir Aðalsteinn vera 
að með því fái það bolmagn til útrásar sem eigenda-
hópurinn hafi haft áhuga á. „Vélskömmtunarþjónusta 
er óvíða orðin algeng þótt hún sé orðin nokkuð þekkt 
í Svíþjóð og hafi náð fótfestu í Danmörku og nokkrum 

fleiri löndum,“ segir hann og bætir við að fyrst í stað 
sé helst horft til þess að selja þjónustuna heilbrigðis-
stofnunum, öldrunar- og hjúkrunarheimilum.

Invent Farma er lyfjafyrirtæki hóps íslenskra 
fjárfesta og varð til við kaup á tveimur spænskum 
lyfjafyrirtækjum snemma á síðasta ári. Fyrirtækið 
hefur ekki verið með starfsemi hér á landi, en hefur 
fengið vilyrði fyrir plássi á lóð Háskólans í Reykjavík 
í Vatnsmýri fyrir hús undir lyfjaþróun. 

Stjórnarformaður Invent Farma er Friðrik Steinn 
Kristjánsson en hann er þekktur úr lyfjageira hér, 
stofnaði meðal annars Omega Farma sem nú er hluti 
af  Actavis. Friðrik Steinn segist sjá tækifæri í að 
efla lyfjaskömmtun Lyfjavers hér heima auk þess að 
flytja þekkinguna út og í því nýtist sambönd Invent 
bæði á Spáni og víðar í Evrópu. „Fyrstu skrefin í 
stofnun lyfjaskömmtunarfyrirtækis hér á Spáni hafa 
raunar þegar verið tekin,“ upplýsir hann, en kveð-
ur einnig horft til þess að efla apótek Lyfjavers og 
auka framboð þess með því að taka inn framleiðslu 
Invent Farma. „Við teljum okkur geta aukið verð-
mæti Lyfjavers með tengingu við starfsemi okkar á 
Spáni.“

Friðrik Steinn segir að hugmyndin um aðkomu 
Invent Farma að Lyfjaveri hafi orðið til þegar fregnir 
hafi borist af því að Samkeppniseftirlitið hefði stöðv-
að samruna fyrirtækisins við DAC, systurfélag Lyfja 
og heilsu í sumar. „Við fórum að skoða þennan mögu-
leika í haust og leist vel á starfsemina. Fyrirtækið er 
mjög vel rekið og með gott starfsfólk. Þetta er góð 
eining sem hægt er að byggja á.“

Invent Farma kaupir 
meirihluta í Lyfjaveri
Flytja á út tækni Lyfjavers í vélskömmtun lyfja, auk þess að efla 
starfsemina hér heima. Invent hefur ekki verið með starfsemi hér.

Baugur Group íhugar að lög-
sækja Extrablaðið í Danmörku 
fyrir skrif um fyrirtækið. „Hvað 
dönsku blaðamönnunum gengur 
til með skrifum sínum er okkur 
ekki ljóst. Hins vegar er ljóst að 
við munum verja okkur með laga-
legum ráðum,“ segir í bréfi Jóns 
Ásgeirs Jóhannessonar, forstjóra 
félagsins.

Jón Ásgeir mótmælir harðlega 
skrifum Extrablaðsins um Baug 
og segir þau full af villum. Hann 
áréttar að engin tengsl séu eða hafi 
nokkurn tíma verið á milli Baugs 
og Rússans Mikhails Fridman, 
að Baugur Group sé ekki eigandi 

að Sterling og að félagið hafi 
engin áform uppi um að stækka í 
Rússlandi. Hann viðurkennir þó 
að forstjóri Mosaic Fashion hafi í 
fyrrasumar sagt í breska blaðinu 
Times, að áhugi væri fyrir því að 
fara inn á Rússlandsmarkað, en 
fyrirtækið á 1.750 verslanir í yfir 
fimmtán löndum, þar á meðal fjór-
ar í Rússlandi. 

Þá áréttar Jón Ásgeir að 
Baugur Group sé ekki háð fjár-
magni frá Kaupþingi banka. 
„Þvert á móti vinnur fyrirtækið 
með fjölda annarra banka víðs 
vegar um heiminn.“ Þá segir hann 
Deutsche Bank aldrei hafa lánað 

Gaumi peninga eða stjórnað hluta-
bréfum félagsins.

Jón Ásgeir segir að félagið hafi 
alltaf unnið samkvæmt lögum 
þeirra landa sem það starfar í. 
„Blaðamenn danska blaðsins segja 
hvergi svör að finna varðandi 
málefni Íslendinga erlendis, eng-
inn vilji tjá sig um málin. Baugur 
Group hefur hins vegar ítrekað 
reynt að fá birtar athugasemd-
ir frá fyrirtækinu í Extrablaðinu 
varðandi það sem snýr að Baugi 
en þær athugasemdir hafa þó af 
einhverjum ástæðum ekki ratað 
inn á síður blaðsins,“ segir hann 
jafnframt. - óká

Baugur íhugar að kæra Extrablaðið

Baugur tekur í dag við lyklun-
um að bresku verslanakeðjunni 
House of Fraser og lýkur þá yfir-
tökuferli sem hófst í júní þegar 
óformlegt tilboð var lagt fram í 
keðjuna.

Mikilvægum áfanga var náð 
í byrjun október á leið Highland 
Acquisitions-hópsins til yfir-
töku á House of Fraser. Þá lagði 
stór hluti eigenda HoF blessun 
sína yfir tillögu stjórnar um að 
samþykkja yfirtökutilboð frá 
Highland. Að Highland standa 
meðal annars Baugur og FL 
Group og hljóðaði tilboð hópsins 
upp á 148 pens á hlut.

Með yfirtökunni er Baugur 
orðinn leiðandi á verslunargötum 
Bretlands. Meðal eigna Baugs eru 
Mosaic Fashions sem meðal ann-
ars reka Oasis, Coast, Whistles og 
Karen Millen, leikfangaverslunin 
Hamleys, Iceland-verslanakeðj-
urnar og Whittard of Chelsea. 

House of Fraser verður 
afskráð úr Kauphöllinni í London 
í kjölfar yfirtökunnar.  - hhs

Baugur tekur 
við HoF

Formenn Samtaka banka og 
verðbréfafyrirtækja, Sambands 
íslenskra tryggingafélaga og 
Sambands íslenskra sparisjóða 
skrifuðu í gær undir samning um 
nýtt skipulag Samtaka fjármála-
fyrirtækja sem taka til starfa 1. 
janúar næstkomandi. 

Samtökin verða málsvari fjár-
málafyrirtækja í hagsmunamál-
um, stuðla að samkeppnishæf-
um starfsskilyrðum íslenskra 
fjármálafyrirtækja, taka þátt í 
erlendu hagsmunasamstarfi og 
auka skilning á mikilvægi fjár-
málafyrirtækja fyrir íslenskan 
efnahag jafnt hér á landi sem 
erlendis. sjá blaðsíðu 18 / - jab

Ný samtök 
stofnuð í gær
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Lífeyrissjóður verzlunar-
manna (LV) hefur minnkað 
hlut sinn í Straumi-Burðarási 
Fjárfestingarbanka að undan-
förnu og það sama hefur Gildi 
lífeyrissjóður gert. 

Um mitt síðasta sumar óskaði 
LV opinberlega eftir tilboðum í 
fimm prósenta hlut sinn, en ekk-
ert tilboð barst. Eignarhlutur LV 
er nú kominn niður í 2,52 prósent 
en Gildi hefur selt um tveggja 

prósenta hlut.
Sund ehf. hefur aftur á móti 

verið að kaupa bréf í Straumi, 
tæp fimm prósent á nokkrum 
vikum, og heldur nú utan um 7,3 
prósenta hlut. Á dögunum keypti 
Samson Global Holding, eignar-
haldsfélag Björgólfsfeðga, sautj-
án prósenta hlut Grettis í Straumi 
og á nú um þrjátíu prósent í félag-
inu. Björgólfsfeðgar og Sund eiga 
í samstarfi í gegnum Gretti. - eþa

LV selur í Straumi

Glitnir stefnir að því að ganga 
frá skráningu og sölu hluta-
fjár í Icelandair fyrir áramót. 
Hlutafjársala til almennings 
gæti farið fram í desember, 
þótt tímasetningar liggi ekki 
nákvæmlega fyrir. 

Þessa dagana er verið að 
kynna félagið fyrir fjárfestum 
og lífeyrissjóðum. Um miðjan 
nóvember verður félagið kynnt 
fyrir markaðsaðilum í New 
York samkvæmt upplýsingum 
Markaðarins.

Tæp þrjátíu prósent hluta-
fjár í Icelandair eru óseld. - eþa

Icelandair
kynnt í NY

Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar

Eignarhald útlendinga í íslensku bönkunum er 
lágt í samanburði við aðra norræna banka, en 
íslensku viðskiptabankarnir eru í hópi tíu stærstu 
banka Norðurlanda. Samkvæmt upplýsingum frá 
Kaupþingi nemur eignarhlutur erlendra fjárfesta 
um sextán prósentum af heildarhlutafé bankans. 
Mest er um að ræða sænska og breska fjárfesta. 
Gangi áform bankans eftir um sölu á nýjum hlut-
um fyrir áramót, sem eingöngu verður beint til 
erlendra fagfjárfesta, hækkar hlutfallið í um fjórð-
ung. Hlutur útlendinga er öllu minni í Glitni og 
Landsbankanum.

Í Svíþjóð eiga erlendir fjárfestar um 21-29 pró-
sent hlutafjár í stærstu bönkunum, eignarhlutur 

útlendinga er um 34 prósent í DnBNOR og rúm 
67 prósent í Storebrand. Yfir helmingur hlutafjár 
í Danske Bank og finnska bankanum Sampo er í 
erlendri eigu.

Hlutur erlendra fjárfesta í norrænu bönkun-
um er í reynd enn minni þar sem undir erlenda 
hlutafjáreign flokkast bréf á vörslureikningum, 
til dæmis í Lúxemborg, og stundum hlutafjáreign 
erlendra hlutafélaga sem eru í eigu innlendra 
aðila. Þetta á þó ekki við útlendan eignarhlut í 
Kaupþingi.

Kaupþing hyggst auka hlutafé um tíu prósent 
og gæti söluvirði bréfanna numið 55 milljörðum 
króna. Auk þess sem salan breikkar hluthafahóp-
inn mun hún stuðla að auknum seljanleika hluta-
bréfa félagsins sem eru einnig skráð á markaði í 
Stokkhólmi.

Tveir af stærstu bönkum heims, Citigroup og 
Morgan Stanley, hafa tekið að sér að selja nýju 
hlutabréfin. „Það er afar jákvætt að tveir af öfl-
ugustu bönkum heims kynni Kaupþing fyrir við-
skiptavinum sínum,“ segir Jónas Sigurgeirsson, 
framkvæmdastjóri hjá Kaupþingi.

Jónas Gauti Friðþjófsson, sérfræðingur hjá 
Greiningu Glitnis, telur að takist Kaupþingi að afla 
55-60 milljarða hjá erlendum fjárfestum verði um 
kaflaskil að ræða hjá þeim íslensku fyrirtækjum í 
Kauphöllinni sem hafi áhuga á að stækka með innri 
og ytri vexti. „Gangi þetta eftir [hjá Kaupþingi] tel 
ég eins líklegt að erlendir fjárfestar hafi áhuga á 
hinum bönkunum.“ 

Jónas Gauti telur eðlilegt að ef Kaupþing ætli 
sér að kaupa félög fyrir tugi milljarða og jafnvel 
meira þá verði bankinn að sækja eigið fé til að 
kaupa eigið fé. Þetta var uppi á teningnum þegar 
bankinn keypti FIH á sínum tíma. Ein ástæðan 
fyrir því að Kaupþing leiti út fyrir landssteinana að 
nýju fjármagni sé meðal annars sú að takmörk eru 
fyrir því hversu mikið innlendir fjárfestar, eins og 
lífeyrissjóðir, geti átt í einstökum félögum.  

Lítill hlutur útlendinga 
í íslensku bönkunum
Kaupþing áformar sölu á nýjum bréfum til erlendra fjárfesta 
sem gæti opnað dyr fyrir hina bankana. Erlendir fjárfestar 
eiga um 21-29% í sænsku bönkunum en 16% í Kaupþingi.

ERLENT E IGNARHALD Í  NORRÆNUM BÖNKUM

Banki Hlutur útlendinga *

Storebrand 67,8%

Sampo 53,4%

Danske bank 51,4%

DnBNOR 37,9%

SEB 28,7%

Nordea 27,9%

Handelsbanken 25,9%

Swedbank 20,8%

Kaupþing 16,0%

Landsbankinn 10,0% **

Glitnir 3,0% **
* Auk erlendra vörslureikninga

** Eftir því sem næst verður komist

Exista borgaði helmingi minni 
tekjuskatt á þriðja ársfjórðungi 
samanborið við sama fjórðung í 
fyrra. Þetta gerist á sama tíma og 
hagnaður félagsins eftir skatta 
meira en þrefaldaðist á milli ára. 
Exista greiddi 755 milljónir króna 
í tekjuskatt á þriðja ársfjórðungi 
af 27,6 milljarða hagnaði en 1.555 
milljónir króna í tekjuskatt af 
átta milljarða hagnaði fyrir sama 
tíma í fyrra.

Ástæðan er hagstætt skatta-
umhverfi í Hollandi en þar er 
dótturfélag Exista, Exista BV, 
sem heldur utan um kjarnafjár-
festingar í Bakkavör, Kaupþingi 
og Símanum, til húsa. Meginhluti 
af hagnaði Exista kom af geng-

ishagnaði af eignarhlutum í 
Bakkavör og Kaupþingi. Engin 
fjármagnstekjuskattur er greidd-
ur af óinnleystum gengishagnaði 
í Hollandi eins og hérlendis og 
vegna tvísköttunarsamninga eru 
tekjurnar ekki skattlagðar á milli 
landa.

Tekjuskatthlutfall félagsins 
var því 2,7 prósent á síðasta árs-
fjórðungi en yfir nítján prósent 
árið 2005. Lýður Guðmundsson, 
stjórnarformaður Exista, býst við 
að skatthlutfall félagsins haldist 
lágt þegar litið er fram á veg-
inn en eignir Exista í Kaupþingi, 
Símanum og Bakkavör nema yfir 
helmingi af heildareignum þess.

- eþa

Afkoma þrefaldast, 
skattur helmingast

Exista nýtir sér hagstætt skattaumhverfi í Hollandi.

G E N G I S Þ R Ó U N

Vika Frá áramótum

Actavis 0% 31%
Alfesca -2% 20%
Atlantic Petroleum 0% 36%
Atorka Group 0% -2%
Avion Group -3% -24%
Bakkavör 1% 19%
Dagsbrún -4% -21%
FL Group 1% 19%
Glitnir 0% 34%
KB banki -2% 11%
Landsbankinn 0% 20%
Marel 0% 22%
Mosaic Fashions 4% -9%
Straumur 5% 9%
Össur -3% 4%
Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Microsoft á heimsvísu boðar 
hertar aðgerðir vegna hugbúnað-
arstuldar og brota gegn höfund-
arrétti. Þannig hefur fyrirtækið 
í nokkrum löndum heims farið 
af stað með lögsóknir á hend-
ur þeim sem það telur 
brotlegt.
Halldór Jörgensson, 
f r a m k v æ m d a s t j ó r i 
Microsoft Ísland, segir 
vel hafa gengið að koma 
hugbúnaðarleyfamál-
um fyrirtækja í betra 
horf hér, en þó séu örfá-
ir svartir sauðir sem 
illa gengur að fást við. 

„Við höldum áfram að fara samn-
ingsleiðina eins lengi og hægt er, 
en þó eru dæmi um menn sem 
við höfum í allt að þrjú ár verið 
í sambandi við og hafa ekki gefið 
svör varðandi stöðu mála hjá sér,“ 

segir hann og kveður 
Microsoft undirbúa að 
boða komu sína með 
fulltingi sýslumanns 
í þessi fyrirtæki og 

gera úttekt á stöðu mála. Síðan 
verði þessum fyrirtækjum boðið 
að semja, en náist ekki saman sé 
þá ekki annað í stöðunni en leita 
til dómstóla. „Ég geri nú samt 
fastlega ráð fyrir að þessi mál 
klárist með einhvers konar sátt.“ 
Hann segir að miðað við þann 
fjölda mála sem fyrirtækið hafi 
unnið að hér heima hafi nánast 
orðið kraftaverk í leyfamálum 
síðustu tólf mánuði. „Ég er að 
reyna að losa okkur undan því að 
eiga metið í Vestur-Evrópu hvað 
varðar hugbúnaðarþjófnað. Það 
verkefni gengur mjög vel,“ segir 
Halldór. - óká

Boða aðgerðir gegn lögbrjótum

Marel tapaði 61 milljón króna 
á þriðja ársfjórðungi. Félaginu 
hafði ýmist verið spáð hagnaði 
eða tapi hjá greiningardeildum 
bankanna.
Sala jókst um 90 prósent á milli 
ára og nam alls 5,2 milljörðum, 
en Marel hefur vaxið gríðarlega 
með yfirtökum á árinu.

Kostnaður jókst stórum á 

þriðja ársfjórðungi samanborið 
við árið áður vegna samþætt-
ingaraðgerða á milli Marels, 
AEW Delford, Carnitech og 
Scanvægt. Einskiptiskostnaður 
mun hafa áhrif á reksturinn á 
næstu þremur ársfjórðungum.

Fyrir árið í heild nemur 
hagnaður Marels 58 milljónum 
króna. - eþa

Marel tapar á þriðja fjórðungi 
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Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Með auknu umfangi og starfsemi 
fjármálafyrirtækja utan land-
steinanna er fyrirséð að verkefni 
og ábyrgð Fjármálaeftirlitsins 
aukist. Þetta er meðal þess sem 
fram kom á ársfundi eftirlitsins 
í Salnum í Kópavogi síðdegis í 
gær. Á fundinum var meðal ann-
ars fjallað um þróun og horfur á 
fjármálamörkuðum.

Í ársskýrslu Fjármálaeftir-
litsins, sem kynnt var á fundin-
um, kemur fram að unnið sé að 
mótun stefnu um eftirlit með 
erlendri starfsemi fyrirtækjanna 
og varðandi samskipti við erlend-
ar eftirlitsstofnanir. Þar segir að 
á sama tíma og íslensku bankarn-
ir hafi stækkað og aukið umsvif 

sín erlendis hafi eignarhald 
þeirra þrengst og stórir eignar-
hlutir orðið mjög áberandi. 
Jafnframt séu í sumum tilvikum 
stórir hluthafar einnig viðskipta-
vinir viðkomandi banka eða í 
samstarfi um  fjárfestingar. 
Jónas Fr. Jónsson, forstjóri 
Fjármálaeftirlitsins, segir stóra 
eignarhluti eða viðskiptatengsl á 
milli eigenda og fjármálafyrir-
tækja í sjálfu sér ekkert óeðlileg, 
auk þess sem smæð hagkerfisins 
geri að búast megi við því að að 
eignarhald sé þrengra og við-
skiptatengsl meiri en í stærri 
ríkjum. „Engu að síður felast í 
þessu tilteknar áhættur og hlut-
verk Fjármálaeftirlitsins er að 
tryggja að ákveðnar leikreglur 
um jafnræði, hagsmunaárekstra 
og hæfi séu virtar,“ segir hann.

Í ársskýrslunni kemur fram að 
tekjustofnar stærstu viðskipta-
bankanna hafi breikkað verulega 
í kjölfar kaupa þeirra á erlendum 
fjármálafyrirtækjum og vegna 
aukinna útlána til fyrirtækja með 
starfsemi erlendis. Þannig numu 
hreinar rekstrartekjur af erlendri 
starfsemi bankanna 58 prósent-
um af heildartekjum þeirra á 
fyrri hluta þessa árs samanborið 
við fjórðung á árinu 2003. „Hjá 
stærsta viðskiptabankanum var 
hlutdeild tekna af erlendri starf-
semi 66 prósent á fyrri hluta árs-
ins 2006 samanborið við tæp 50 
prósent árið 2003. Bankarnir eru 
þannig ekki eins háðir sveiflum 
í efnahagsumhverfi innanlands 
og áður var,“ segir í ársskýrslu 
Fjármálaeftirlitsins. Aukin 

áhættudreifing samfara útrás 
bankanna er sögð jákvæð en um 
leið er bent á hvernig endur-
fjármögnunaráhætta bankanna 
vegna erlendra lána hafi aukist 
umtalsvert. „Það var þessi aukna 
endurfjármögnunaráhætta sem 
öðru fremur leiddi til þess að 
álag á erlenda fjármögnun bank-
anna jókst talsvert á fyrri hluta 
ársins 2006. Hækkun álagsins á 
sér jafnframt skýringu í versn-
andi horfum í efnahagslífinu hér-
lendis og gagnrýninni umfjöllun 
áhrifamikilla erlendra fjárfest-
ingarbanka um tilteknar hliðar 
á starfsemi bankanna,“ segir 
Fjármálaeftirlitið, sem þó hefur 
komið á framfæri við fjárfesta að 
bankarnir hafi ekki brotið neinar 
reglur með fyrirkomulagi og fyr-
irgreiðslu sinni í þessu. „Á hinn 
bóginn var við því að búast að 
hröð stækkun íslensku bankanna, 
metarðsemi og strandhögg þeirra 
á erlendri grundu myndi ósjálf-
rátt vekja upp spurningar og 
jafnvel grunsemdir hjá þeim sem 
ekki þekkja vel til hvað liggur 
að baki.“ Fjármálaeftirlitið telur 
ljóst að í ljósi lakari vaxtakjara 
bankanna á erlendum lánum og 
eftir því sem um hægist í efna-
hagslífinu hér á næstu misser-
um kunni afkoma bankanna að 
dragast eitthvað saman á næstu 
12 til 18 mánuðum, en hún hafi 
verið einstaklega góð undanfarin 
ár. „Við þessar aðstæður má ætla 
að bankarnir þurfi að auðsýna 
aukna aðgætni í fjárfestingum á 
næstunni, á erlendum mörkuðum 
jafnt sem innlendum.“

Bankarnir þurfa að 
sýna aukna aðgætni
Fjármálaeftirlitið spáir samdrætti í afkomu bankanna 
næstu 12 til 18 mánuði, eftir einmunatíð. Ársfundur 
Fjármálaeftirlitsins var haldinn í gær í Salnum í Kópavogi.

Stofnfjáreigendur í SPRON sam-
þykktu á mánudaginn að veita 
stjórn félagsins heimild til að 
auka stofnfé þess um tíu millj-
arða króna að markaðsvirði, sama 
dag og sparisjóðurinn tilkynnti 
um methagnað. Nýti stjórnin sér 
heimild sína að fullu tvöfaldast 
stofnfé sparisjóðsins.

Guðmundur Hauksson, spari-
sjóðsstjóri SPRON, nefnir að ein 
ástæða þess að óskað var eftir 
þessari heimild hafi verið sú 
að styðja við áform um frekari 
vöxt fyrirtækisins. SPRON vill 
stækka útlánasafnið og auka þar 
með vaxtatekjur. Þá hafi spari-
sjóðurinn áfram hug á því að 
fjárfesta í fyrirtækjum og verð-
bréfum eins og gert hefur verið 
með góðum árangri. Aukning 
stofnfjár myndi einnig styrkja 
eiginfjárstöðu SPRON sem er 
þýðingarmikið upp á vaxtakjör 
þegar sparisjóðurinn leitar sér 
lánsfjármagns, einkum erlend-
is. Guðmundur nefnir einnig að 
SPRON ætli sér stóra hluti á ört 
vaxandi fjármálamarkaði og það 
verði ekki gert nema á grundvelli 
meiri eigin fjár.

Eigið fé SPRON í dag er um 
26 milljarðar sem er öllu meira 
en Landsbankans árið 2003 þegar 
bankinn var að stíga sín fyrstu 
skref í útrásinni. Guðmundur 
segir að sparisjóðurinn hafi 
ekki horft til útrásar og ætli sér 
að eflast á innanlandsmarkaði. 
SPRON hefur verið að byggja 
upp nýjar einingar, til dæmis á 
verðbréfasviði. „Hitt er svo annað 
að við höfum verið að fjárfesta í 
Exista og ýmsum öðrum verð-
bréfum. Það er miklu líklegra að 
við munum gera það utan land-
steinanna rétt eins og við höfum 
gert hérna heima.“ - eþa

SPRON vill vaxa 
með sölu stofnfjár

Nokkuð er um að brotist sé inn 
í heimabanka fólks samkvæmt 
könnun sem Fjármálaeftirlitið 
gerði í upphafi þessa árs. Greint 
er frá þessu í ársskýrslu stofn-
unarinnar sem út kom í gær.

„Virðast orsakirnar undan-
tekningalaust liggja hjá notend-
um þjónustunnar. Hér er átt við 
að njósnahugbúnaði hefur verið 
komið fyrir í tölvum viðkom-
andi notenda,“ segir í skýrslunni 
og tekið fram að tryggja þurfi 
betur öryggi í aðgangi notenda 
heimabanka.

„Það er mjög brýnt að bæði 
notendur heimabanka og rekstr-
araðilar þeirra leggist á eitt um 

að bæta öryggi þeirra, en unnið 
er að því verkefni,“ segir stofn-
unin, en eftirlit með upplýsinga-
tækni hjá eftirlitsskyldum aðil-
um er áfram sagt munu verða 
mikilvægur þáttur í starfsemi 
Fjármálaeftirlitsins. - óká

Nokkuð um innbrot í heimabanka
Sjávarútvegsteymi Glitnis hefur 
gefið út sjávarútvegsskýrslu um 
Kína. Þetta er mesta fiskveiði-
þjóð heims og enn fremur stærsti 
fiskeldisframleiðandi heims en 
Kínverjar veiða um 35 prósent 
heimsaflans. Gangi spár eftir 
mun neysla á sjávarafurðum á 
hvern mann aukast um 44 pró-
sent til ársins 2020 og því er ljóst 
að Kína mun verða enn mikil-
vægari markaður fyrir íslensk 
sjávarútvegsfyrirtæki er tímar 
líða.

Aukinn hagvöxtur í Kína og 
þar með meiri neysla sjávaraf-
urða hefur ekki einungis jákvæð 
áhrif fyrir íslensk fyrirtæki því 

þróunin þarlendis að undan-
förnu hefur leitt til verðhækk-
ana á sjávarafurðum. Að mati 
Glitnis blasa mörg tækifæri við 
erlendum fjárfestum í kínversk-
um sjávarútvegi vegna stærðar 
hans og umfangs.

Reiknað er með að mikilvægi 
beitarfisks aukist en framleiðsla 
á tegundinni hefur verið hrað-
ari en á öðrum eldistegundum. 
Beitarfiskur er framleiddur 
til neyslu í Kína en markaðir í 
Bandaríkjunum vaxa hratt. 

Glitnir hefur áður gefið út sam-
bærilegar skýrslur um sjávarút-
veg í Bandaríkjunum, Kanada, 
Noregi og Suður-Ameríku. - eþa

Kínverskur útvegur verður mikilvægari
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„Ragnheiður Elín á erindi á Alþingi 
vegna menntunar sinnar, fjölbreyttra 
starfa, áhuga á þjóðmálum og 
mótaðra skoðana á þeim. Með fágaðri 
framkomu og yfirveguðum málflutningi 
auðveldar hún okkur valið. Tryggjum 
henni 4. sætið á framboðslista 
Sjálfstæðismanna 
í kjördæmi okkar.” 

Ólafur G Einarsson
fv. ráðherra, Garðabær

„Ragnheiður Elín er sterkur einstaklingur 
sem vegna starfa sinna býr að mikilli yfirsýn 
yfir helstu viðfangsefni stjórnmálanna 
og hugsjónir okkar sjálfstæðismanna. 
Áralöng störf við hlið ráðherra og skýr sýn 
á sjálfstæðisstefnuna er dýrmætt veganesti 
fyrir unga stjórnmálakonu og ávinningur fyrir 
kjósendur Sjálfstæðisflokkins. Ragnheiður Elín 
á brýnt erindi á þing.”

Jónmundur Guðmarsson 
bæjarstjóri á Seltjarnarnesi

„Ragnheiður Elín er kraftmikil og býr 
yfir mikilli þekkingu og dýrmætri reynslu 
af stjórnmálum. Henni treysti ég til 
að vinna af heilum hug að íþrótta- og 
æskulýðsmálum. Ég hvet alla til að styðja 
hana í 4. sætið á lista sjálfstæðismanna í 
Suðvesturkjördæmi.” 

Arnór Guðjohnsen 
knattspyrnumaður, Kópavogur

„Ragnheiður Elín er afar málefnaleg 
og skeleggur talsmaður sjálfstæðis- 
stefnunnar. Hún hefur dýrmæta 
reynslu af stjórnmálastarfi og verður 
glæsilegur þingmaður.”

Rósa Guðbjartsdóttir
bæjarfulltrúi, Hafnarfjörður

Ég hef þekkt Ragnheiði Elínu í 17 ár og er hún 
glæsilegur fulltrúi sinnar kynslóðar. Hún er 
skarpgreind og vinnusöm og það býr í henni mikill 
kraftur og eljazz. Reynsla hennar og menntun mun 
nýtast vel inn á Alþingi okkar Íslendinga. Ég treysti 
Ragnheiði Elínu til að byggja á þeim mikla árangri 
sem náðst hefur í íslensku samfélagi síðustu ár. Ég 
styð Ragnheiði Elínu í 4. sæti og hvet þig til að gera 
slíkt hið sama. Ragnheiði Elínu á þing!

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 
vinnumarkaðsfræðingur og varabæjarfulltrúi, 
Mosfellsbær„Allt frá því ég kynntist Ragnheiði Elínu 

hef ég dáðst að krafti hennar, bjartsýni og 
baráttugleði. Ég hef lengi vonað að hún tæki 
ákvörðun um að nýta þessa eiginleika sína, 
auk víðtækrar þekkingar og reynslu, enn 
frekar í þágu samfélagsins, stjórnmálanna og 
Sjálfstæðisflokksins.  Nú hefur það gerst og 
ég er sannfærð um að Ragnheiður Elín mun 
standa undir öllum okkar væntingum og verða 
þingmaður og forystumaður sem mikið munar um.”

Hanna Birna Kristjánsdóttir
forseti borgarstjórnar, Reykjavík

,,Ragnheiður hefur allt sem góður 
þingmaður þarf að hafa. Hún 
hefur sterka sýn, góða menntun og 
ómetanlega reynslu. En umfram allt 
er hún heilsteyptur og heiðarlegur 
einstaklingur sem vill vinna að því að 
skapa enn betra samfélag fyrir alla. Þess 
vegna styð ég hana eindregið í 4. sætið.”

Ásdís Halla Bragadóttir 
forstjóri, Garðabær

„Ég styð Ragnheiði Elínu í 4. sætið því ég 
veit að hún mun beita sér fyrir bættum 
samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. 
Ég styð hana einnig vegna þess að hún 
hefur yfirgripsmikla þekkingu á málefnum 
samfélagsins og mun byggja áfram á 
þeim árangri sem náðst hefur undanfarin 
misseri.”

Sigríður Rósa Magnúsdóttir
bæjarstjórnarfulltrúi, Álftanesb f ll Álf
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Bandaríski fjárfestingasjóður-
inn Berkshire Hathaway, sem 
milljarðamæringurinn Warren 
Buffett  stýrir, hefur keypt stóra 
og tilkynningaskylda hluti í 
nokkrum stórfyrirtækjum vest-
anhafs síðustu daga. 

Ekki liggur fyrir hvenær sjóð-
urinn keypti hlutina en Buffett 
hefur oft farið þess á leit við 
Fjármálaeftirlitið að það geri 
kaup sjóðsins ekki opinber fyrstu 
dagana því líkur séu á að marg-
ir fjárfestar séu gjarnir á að 
fylgja í fótspor „vitringsins frá 
Omaha“.

Á meðal þess sem sjóður-

inn keypti í var stór hlutur í 
bandarísku lágvöruversluninni 
Target, þeirri næststærstu á eftir 
verslanakeðjunni Wal-Mart, og 
hreinlætisvöruframleiðandanum 
Johnson & Johnson.

Markaðsvirði hlutanna í Target 
nemur tæpum 268,8 milljónum 
dala eða 18,2 milljörðum króna 
en hluturinn í Johnson & Johnson 
er metinn á um 102 milljarða 
íslenskra króna.

Það athyglisverða við kaupin 
er að fjárfestingasjóður Buffets 
hefur átt stóran hlut í samkeppn-
isaðilanum Wal-Mart í mörg ár. 
Þessu til víðbótar hefur verið 
haft eftir Buffett að hann fjár-
festi eingöngu í fyrirtækjum 
með góðan rekstur og sé enginn 
tilgangur Warrens með kaupum í 
þeim annar en að ná inn hagnaði.

- jab

Buffet kaupir í stórfyrirtækjum
Sanjay Kumar, fyrrverandi 
forstjóri og stjórnarformaður 
bandaríska hugbúnaðarfyrir-
tækisins Computer Associates, 
hlaut í síðustu viku tólf 
ára fangelsisdóm og 
greiðslu sektar upp á 4,2 
milljónir Bandaríkjadala, 
jafnvirði 285 milljóna 
íslenskra króna. Kumar 
var fundinn sekur um 
ýmiss konar bókhalds-
svik, meðal annars að 
falsa afkomutölur fyr-
irtækisins, og reyna að 
koma í veg fyrir rann-
sókn yfirvalda á fyrir-
tækinu árið 2000. 

Kumar sagði fyrir  réttinum  
að hann sæi eftir gjörðum sínum 
og að hann ætti sér engar máls-
bætur.

Kumar mun hafa logið 
til um tekjur Computer 
Associates á árunum 
1999 og 2000 og eytt sím-
skeytum og öðrum gögn-
um til að falsa samninga-
gerð auk þess sem hann 
laug að hluthöfum fyr-
irtækisins og reyndi að 
múta vitnum í málinu.

Athæfið uppgötvaðist 
árið 2004 og lét Kumar 
þá af störfum hjá fyrir-
tækinu. - jab

Hugbúnaðarstjóri í steininn

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

John Sharman, stjórnarformaður 
írska flugfélagsins Air Lingus, 
sem að hluta er í eigu írska rík-
isins, sendi hluthöfum harðort 
bréf á föstudag þar sem þeir 
eru hvattir til að taka ekki yfir-
tökutilboði landa þeirra hjá lág-
gjaldaflugfélaginu Ryanair.

Í bréfinu segir Sharman að 
stjórnendur Ryanair skorti þekk-
ingu á verkalýðsmálum og starfs-
mannahaldi og ítrekaði afstöðu 
stjórnar Air Lingus, sem segir 
yfirtökutilboðið ekki endurspegla 
raunverulegt virði flugfélagsins. 

„Ekki skrifa undir neitt sem 
ráðgjafar Ryanair hafa sent 
ykkur,“ skrifar Sharman, sem 
einnig kemur inn á hagræðing-
una sem Michael O‘Leary, for-

stjóri Ryanair, hefur boðað verði 
að kaupunum. Sharman segir 
hagræðinguna þegar hafna.

Aer Lingus var að langstærst-
um hluta í eigu írska ríkisins 
þar til í septemberlok þegar það 
var einkavætt. Ríkið er eftir sem 
áður stærsti einstaki hluthafinn 

með um 28 prósenta hlut en 
starfsmenn Aer Lingus og lífeyr-
issjóður flugmanna hjá félaginu 
eiga góðan hluta ásamt almenn-
um fjárfestum.

Ryanair tryggði sér sextán 
prósenta hlut í Aer Lingus en jók 
hann fljótlega í um nítján prósent 
og gerði í kjölfarið yfirtökutilboð 
í alla hluti þess. 

Michael O‘Leary hefur hins 
vegar sagt að gangi hluthafar 
ekki að tilboðinu sé hætta á að 
Air Lingus vaxi lítið og verði lítið 
fyrirtæki flugfélag á innanlands-
markaði.

Hluthafar Aer Lingus hafa 
fram til 13. nóvember næstkom-
andi tíma til að velta vöngum 
yfir yfirtökutilboði Ryanair sem 
hljóðar upp á 2,8 evrur á hlut, 
sem er 27 prósentum yfir útboðs-
gengi félagsins.  

Þrýstir á hluthafa 
Aer Lingus
Stjórnarformaður Aer Lingus segir tilboð Ryanair í flugfé-
lagið of lágt og vill að hluthafar felli það. 

Verslanakeðjueigandinn Huang 
Guangyu hefur velt Zhang 
Rongkun, stjórnarformanni  raf-
tækjaframleiðandans Shanghai 
Electric Group, úr sessi sem 
ríkasti maður Kína. Bandaríska 
viðskiptatímaritið Forbes metur 
eignir Hungs, sem er 37 ára, á 2,3 
milljarða Bandaríkjadali eða um 
156 milljarða íslenskra króna.

Bandaríska vikuritið Time 
segir ævisögu Hungs vera lík-
asta ævintýri um mann sem 
brýst úr fátækt  til frama. Hann 
hætti í skóla 16 ára gamall, 
keypti raftæki frá verksmiðj-
um í suðurhluta Kína og seldi í 
götubási í Peking. Hung hafði 
betur í baráttunni við keppinaut-
ana um lægsta verðið og færði 
fljótlega út kvíarnar. Nú rekur 
hann um 420 verslanir víðs vegar 

um Kína undir merki fyrirtækis-
ins síns, Gome Gome Electrical 
Appliances Holdings Ltd, sem er 
með höfuðstöðvar í Hong Kong.

Mikill vöxtur hefur verið á 
kínverska íbúðamarkaðnum und-
anfarin ár en Hung hefur hagn-
ast vel á því að fjöldi Kínverja 
hefur keypt raftæki í híbýli sín í 
verslunum hans. Til dæmis tvö-
faldaðist auður hans á síðasta ári 
einu saman vegna þessara miklu 
umsvifa.

Kínverskir fjölmiðlar segja 
Hung nú vera undir smásjá kín-
verskra yfirvalda vegna fjár-
málasvika. Hung hefur neitað 
ásökunum sem þessum.  - jab

Sætaskipti á rík-
ustu mönnum Kína

Launamunur forstjóra hjá stjór-
fyrirtækjum og almennra laun-
þega hefur stóraukist í Bretlandi, 
samkvæmt niðurstöðum sam-
takanna Income Data Services 
(IDS), sem heldur skrá um tekjur 
manna í Bretlandi.

Samkvæmt IDS hafa árslaun 
forstjóra 100 stærstu fyrirtækja 
í Bretlandi hækkað um 43 pró-
sent að meðaltali á síðastliðnu 
ári. Grunnlaun forstjóranna 
námu 730.000 pundum eða um 95 
milljónum króna að meðaltali á 
ári, sem jafngildir 7,9 milljónum 
krónum í mánaðarlaun. Með bón-
usgreiðslum, kaupréttarákvæð-
um og öðrum hlunnindum nema 
árslaunin hins vegar 2,9 millj-
ónum punda eða 376 milljónum 
íslenskra króna á ári, sem jafn-
gildir rúmlega 31 milljón króna í 
mánaðarlaun.

Þetta er 98 sinnum meira 
en hinn almenni launþegi fær 
á mánuði. Að sögn IDS hefur 
launamunurinn aukist mikið 
enda voru forstjórarnir með 39 
sinnum hærri laun en almennir 
launþegar fyrir áratug. 

Bónusgreiðslurnar eiga mest-
an þátt í hækkuninni. Í fyrra 
gátu bónusar forstjóranna tvö-
faldað launin en nú nema þeir 
130 prósentum. Hækkunin á síð-
astliðnum sex árum nemur hins 
vegar 102,2 prósentum hjá bresk-

um forstjórum. Laun almennra 
launþega hækkuðu hins vegar 
einungis um 28,6 prósent á sama 
tímabili. - jab

Breskir forstjórar 
á ofurlaunum

R Í K U S T U  M E N N  K Í N A

Nafn Ríkidæmi *
Hung Guyanguy 156
Xu Rongmao 143
Larry Rong Zhijian 136
Zhang Yin 102
* í milljörðum króna Heimild: Forbes Magazine

Peningamarka›ssjó›ir eru fjárfestingarsjó›ir 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 fjárfestingar-
sjó›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.

Ávöxtun í dollurum

K a u p t h i n g  L i q u i d i t y  F u n d s

Kynntu flér kosti Peningamarka›ssjó›a KB banka í ISK, USD og EUR

5,5%*5,6%*
ávöxtun í evrum ávöxtun í dollurum

*Nafnávöxtun í EUR  og USD á ársgrundvelli fyrir tímabili› 29/9/06 - 31/10/06.
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Nasdaq gerir yfirtökutilboð í 
annað sinn í Kauphöll Lundúna í 
Bretlandi (LSE). Boðið hljóðar upp 
á jafnvirði 311 milljarða íslenskra 
króna. LSE felldi tilboðið.

11.04. Nasdaq gerir 
yfirtökutilboð í LSE í 
þriðja sinn. Nasdaq 
kaupir 25 prósent 
í LSE. 

22.05. Kauphöllin í New York 
í Bandaríkjunum (NYSE) 
gerir 8 milljarða evra, eða 
695 milljarða króna, yfir-
tökutilboð í Euronext. 

23.05. Kauphöllin í 
Frankfurt í Þýskalandi 
býður 8,6 milljarða evrur, 
eða 747 milljarða íslenskra 
króna, í Euronext.

01.06. NYSE og Euronext lýsa yfir að samruna-
ferli sé hafið. Sameinað fyrirtæki heitir NYSE 
Euronext. Búist við að samruni gangi í gildi í lok 
næsta árs. Horft er til þess að Borsa Italiana, 
kauphöllin á Ítalíu, taki þátt í samrunanum.

19.09. OMX 
kaupir
Kauphöll
Íslands fyrir 2,5 
milljarða króna.  

06.10. OMX 
kaupir 10 pró-
senta hlut  í 
Kauphöllinni í 
Osló í Noregi.

13.10. Kauphallir á Ítalíu 
(Borsa Italiana) og í Franfurt í 
Þýskalandi (Deutsche Börse) 
gera samkomulag um yfir-
tökutilboð í Euronext.  

06.11. Kauphöllin í Tókýó í 
Japan og Kauphöll Lundúna 
í Bretlandi (LSE) ræða um 
skráningu fyrirtækja í báðum 
kauphöllum.

Norræna kauphallarsamstæðan OMX, sem 
er með höfuðstöðvar í Stokkhólmi í Svíþjóð 
og rekur kauphallir í Stokkhólmi, Helsinki í 
Finnlandi, Kaupmannahöfn í Danmörku og 
í Eystrasaltsríkjunum, undirritaði viljayf-
irlýsingu um kaup á Eignarhaldsfélaginu 
Verðbréfaþingi Íslands hf. 19. september 
síðastliðinn. Kaupverð nam 2,5 milljörðum 
króna auk þess sem greitt er sérstaklega 
fyrir handbært fé og verðbréf í eigu 
eignarhaldsfélagsins. Viðræðurnar höfðu 
staðið lengi yfir eða allt frá síðasta ári og 
virtist um tíma sem þær ætluðu ekki að 
skila neinu. 

Eignarhaldsfélagið rekur Kauphöll 
Íslands sem um næstu áramót verður 
hluti af norrænu kauphallarsamstæðunni. 
Ætla má að með samrunanum verði stigið 
nýtt skref í sögu Kauphallar 
Íslands enda verður hún hluti 
af sjöundu stærstu kauphöll í 
Evrópu.

Samruni Kauphallar Íslands 
og OMX er einn þáttur af enn 
fleiri samrunaferlum kaup-
halla og verðbréfamarkaða 
víða um heim á síðastliðnum 
árum, ekki síst þessu ári sem 
hefur einkennst af talsverðum 
sviptingum. Kauphallir bæði 
vestan hafs, í Evrópu og í Asíu 
hafa aukið samstarf sitt með 
það fyrir augum að auka stærð 
sína, minnka fjármagnskostn-
að en síðast en ekki síst, auka 
samkeppnishæfnina á hörðum 
markaði. Baráttan um markað-
ina er hörð enda berjast tiltölu-
lega fáar kauphallir um enn færri sneiðar 
af kauphallarkökunni.

Jukka Ruuska, forstjóri kauphallararms 
OMX Nordic Marketplaces (OMX), er 
staddur hér á landi en hann hélt framsögu 
um áhrif sameiningar Kauphallar Íslands 
og OMX á íslenska markaðinn ásamt Þórði 
Friðjónssyni, forstjóra Kauphallar Íslands, 
í málstofu í Háskólanum í Reykjavík í 
gær. Félag um fjárfestatengsl hélt mál-
stofuna í samvinnu við Kauphöll Íslands 
og Háskólann í  Reykjavík. 

MARKAÐUR KAUPHALLARINNAR STÆKKAR
Ruuska segir kauphallir víða um heim 
horfa til sameiningar með það fyrir augum 
að styrkja stöðu sína og samkeppnishæfni 
í alþjóðasamfélaginu. Menn horfa eink-
um til tveggja atriða með sameiningu 
kauphalla. Í fyrsta lagi lækka fjármagns- 
og þjónustugjöld bæði hjá kauphöllunum 
sjálfum og ekki síst hjá fyrirtækjunum 
sem þar eru skráð. Í öðru lagi batnar 
greiðsluhæfi og greiðslugeta stórra kaup-
halla á borð við OMX. Íslensk fyrirtæki 
ættu því að horfa björtum augum á sam-
runa Kauphallar Íslands við OMX, að mati 
Ruuska, sem bætir við að  sé tekið mið 
af markaðsvirði Kauphallar Íslands sé 
hún  sambærileg við kauphallir í Prag í 
Tékklandi og í Búdapest. Þegar samruninn 

gengur í gegn um áramótin verð-
ur hún hins vegar enn stærri.

„Með samruna Kauphallar 
Íslands við markaði í Stokkhólmi, 
Kaupmannahöfn, Helsinki og í 
Eystrasaltslöndunum verður 
til mjög stórt markaðssvæði,“ 
segir hann og bendir á að OMX 
samstæðan sé sjöunda stærsta 
kauphöllin í Evrópu og fimmta 
stærsta fyrirtæki álfunnar. Þar 
að auki sé OMX þriðja stærsta 
kauphöllin hvað snýr að raf-
rænum viðskiptum og stærsti 
markaður álfunnar sem sinnir 
fyrirtækjum á sviði upplýsinga-
tækni.

Kauphöllin í Osló í Noregi 
hefur fram til þessa verið eina 
kauphöllin á Norðurlöndum 

sem heyrir ekki undir samstæðu OMX. 
Kauphöll Íslands keypti hins vegar 0,3 
prósenta hlut í norsku kauphöllinni í jan-
úar síðastliðnum og fylgir eignarhluturinn 
með í kaupum OMX. Þá keypti OMX auk-
inheldur 10 prósenta hlut í kauphöllinni í 
Osló í síðasta mánuði. Ruuska sagði OMX 
líta á kaupin sem góðan fjárfestingakost 
og horfi hann til þess að OMX og kauphöll-
in í Noregi vinni náið saman í framtíðinni. 
Hvað nákvæmlega felist í þessari auknu 
samvinnu sagði Ruuska hins vegar lítið.

MÖGULEIKAR FYRIR ÍSLENSK FYRIRTÆKI
Ruuska segir mikinn vöxt einkenna 
íslensk fyrirtæki, ekki síst utan landsteina. 
Sérstaklega sé þetta eftirtektarvert hvað 
íslensku bankana snerti en þeir hafi gert 
Norðurlöndin að heimamarkaði sínum, að 
sögn Ruuska sem enn fremur bendir á 
að með sameiningu Kauphallarinnar við 
OMX verði íslensk fyrirtæki sýnilegri á 
Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum 
auk þess sem landnám þeirra í útrás verði 
auðveldara þar sem fjármagnskostnaður 
verður lægri en ella. 

Sömu sögu er að segja af útrás fyrir-
tækja sem skráð eru í kauphöllina til ann-
arra Evrópulanda utan Norðurlandanna. 
OMX sé með stærstu kauphöllum heims 
og því verði þau fyrirtæki sem skráð eru 
í kauphallarsamstæðuna sýnilegri úti í 
hinum stóra heimi en ef þau væru ein-
ungis skráð í kauphöllina hér á landi. 
Með samrunanum opnast íslenskum fyr-
irtækjum því talsvert meiri möguleikar 
á alþjóðavísu en áður, að mati Ruuska, 
sem bætir við að með sýnileikanum opnist 
íslenskum fyrirtækjum auk þess nýjar 
gáttir að auknu fjármagni. 

En möguleikarnir opnast ekki aðeins 
fyrir fyrirtæki sem skráð eru í Kauphöll 
Íslands því fjárfestar fá sömuleiðis aukin 
tækifæri til að ávaxta pund sitt. „Norræna 
kauphöllin veitir fjárfestum marga mögu-
leika. Þeir munu eiga auðveldara með að 
fylgjast með straumum á norræna mark-
aðnum og geta valið úr fleiri fyrirtækjum 
sem skráð eru á markaðnum,“ segir hann. 

NORRÆNIR FJÁRFESTAR Á HEIMAMARKAÐI
Sumir óttast þennan sýnileika íslenskra 
fyrirtækja á erlendum vettvangi. Gæti 
jafnvel farið svo að  með samruna 
Kauphallar Íslands og OMX verði íslensk 
fyrirtæki það sýnileg að þau gætu orðið 
erlendum yfirtökufjárfestum að bráð? 

Jukka Ruuska segir svo ekki vera. Þvert 
á móti skili stór markaður á borð við OMX 
sér í lægri kostnaði fyrir skráð fyrirtæki 
og minna álagi sem hafi í för með sér að 
fyrirtækin styrkist fyrir vikið. „Svo horfa 
æ fleiri fjárfestar á Norðurlöndunum til 
fyrirtækja sem skráð eru í OMX. Það 
þýðir  að fjárfestingar aukast í fyrirtækj-
um sem skráð eru á Norðurlöndunum,“ 
segir Ruuska. 

Samruni Kauphallarinnar við 
OMX styrkir íslensk fyrirtæki
Jukka Ruuska, forstjóri kauphallarsamstæðunnar OMX, segir samruna Kauphallar Íslands við 
OMX koma íslenskum fyrirtækjum til góða og efla þau ef eitthvað er. Ruuska segir í viðtali við Jón 
Aðalstein Bergsveinsson að allar áhyggjur séu ástæðulausar. Íslensk fyrirtæki eigi síður en svo á 
hættu að verða tekin yfir af erlendum aðilum, að hans mati.

U P P L Ý S I N G A R 
U M  O M X

Forstjóri:
Jukka Ruuska

Höfuðstöðvar:
Stokkhólmi, Svíþjóð

Markaðsvirði skráðra 
fyrirtækja:

66.000 milljarðar kr.

Stærð:
7. stærsta kauphöll í 

heimi.

Rekur kauphallir í:
Stokkhólmi, Helsinki, 
Kaupmannahöfn og 
Eystrasaltsríkjunum.
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Bylting í atvinnuháttum er að eiga sér stað um 
þessar mundir, ekki minni en sú bylting sem 
varð við hagnýtingu gufuaflsins á seinni hluta 
átjándu aldar sem gjörbreytti sögu manns-
ins. Þetta sagði Ágúst Einarsson prófessor á 
málstofu sem hann, ásamt Margréti Sigrúnu 
Sigurðardóttur, kennara og doktorsnema við 
Viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn, stóðu 
fyrir í Háskóla Íslands á dögunum. Þar veltu 
þau upp þeirri spurningu með hvaða hætti 
við Íslendingar komumst til draumalandsins 
fyrirheitna.    

„Hagkerfinu hefur undanfarin 250 ár verið 
skipt upp í þrjá hluta: frumframleiðslu, iðnað 
og þjónustu. Núna er rætt um að við eigum að 
bæta við fjórðu stoð hagkerfisins – skapandi 
atvinnuvegi,“ segir Ágúst og bætir við að 
nú þegar hafi bylting orðið í atvinnuháttum 
hér á landi enda megi nú rekja fjórðung af 
störfum á vinnumarkaði hérlendis til skap-
andi atvinnuvega. „Nú eru að koma fram 
glænýir atvinnuvegir í stað annarra, alveg 
eins eins og þegar iðnaðurinn ruddi hluta af 
frumframleiðslunni úr vegi og alveg eins og 
þegar þjónusta ýtti öðrum atvinnuvegum til 
hliðar á 20. öldinni. Í þessari nýju atvinnu-
háttabyltingu er það skapandi hugsun sem 
skiptir öllu máli.“ 

TÓNLISTIN NÁLGAST LANDBÚNAÐINN
Fyrir 25 árum var hlutdeild landbúnaðar til 
landsframleiðslunnar tæp fimm prósent en 
er nú 1,4 prósent. Það er ekki nema örlítið 
meira en framlag tónlistarinnar sem er eitt 
prósent af landsframleiðslunni. Tónlistin er 
því farin að slaga hátt upp í landbúnaðinn. 
Árið 1980 var einn aðalatvinnuvegurinn hér 
á landi sjávarútvegur og stóð undir 16 pró-
sentum af landsframleiðslu en er nú kominn 

niður í 6,8 prósent. Á sama 
tíma fer hlutdeild menning-
ar hratt vaxandi og er hún nú 
komin með rúmlega fjögurra 
prósenta framlag til lands-
framleiðslunnar. 

Ágúst telur að samfara 
þessum breytingum sé nauð-
synlegt að auka umræðu um 
listir, menningu og hið skap-
andi í menntakerfinu, til þess 
að ungt fólk hafi betri þekk-
ingu á þessum breytingum 
sem eiga sér stað og ekki síst 
til undirbúnings fyrir alla þá 

sem eiga eftir að starfa sem atvinnumenn í 
þessum greinum. 

DRÖGIN LÖGÐ AÐ VEXTI ÞESS SKAPANDI
Hvað er hægt að gera af hálfu hins opinbera 
til að auka veg skapandi atvinnugreina í þessu 
breytingaskeiði? Þessu hefur hópur ungra nor-
rænna vísindamanna við Viðskiptaháskólann 
í Kaupmannahöfn reynt að svara og sett 
fram niðurstöður sínar í skýrslu sem unnin 
var fyrir Norræna iðnaðarsjóðinn. Voru þar 
meðal annars lögð drög að áhersluatriðum 
af hálfu hins opinbera til að styðja við vöxt 
skapandi atvinnugreina á Norðurlöndunum. 
Margrét Sigrún Sigurðardóttir, sem í senn 
kennir í grunnnámi í Viðskiptaháskólanum 
í Kaupmannahöfn og stundar þar sjálf 
doktorsnám, er einn höfunda skýrslunnar og 

Hin skapandi fjórða stoð 
Fræðimenn boða byltingu í atvinnuháttum og vilja bæta fjórðu stoðinni við það sem verið hefur 
Frumframleiðsla, iðnaður, þjónusta og – skapandi atvinnuvegir. Hverju þarf að breyta til þess að
á við byltinguna? Hólmfríður Helga Sigurðardóttir hlýddi á orð þeirra Ágústs Einarssonar prófes
doktorsnema og kennara við Viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn. 

„Nú eru að koma 
fram glænýir 

atvinnuvegir í stað 
annarra, alveg eins 
eins og þegar iðn-

aðurinn ruddi hluta 
af frumframleiðsl-

unni úr vegi og 
alveg eins og þegar 
þjónusta ýtti öðrum 

atvinnuvegum til 
hliðar á 20. öld-

inni. Í þessari nýju 
atvinnuháttabylt-

ingu er það skap-
andi hugsun sem 

skiptir öllu máli.“ 

L A T I B Æ R
Hugarfóstur Magnúsar Scheving er í dag orðið alþjóðlegur 
sjónvarpsþáttur sem sýndur er í 103 löndum víðs vegar um 
heim á um 20 til 30 sjónvarpsstöðvum. Þættirnir eru unnir frá a 
til ö í 5.000 fermetra myndveri í Garðabænum, þar sem á bilinu 
130 til 140 starfmenn vinna að gerð þáttanna. Þar af eru tut-
tugu prósent erlendir sérfræðingar sem búa yfir sérþekkingu 
sem ekki fyrirfinnst á Íslandi. Þættirnir voru fyrir skemmstu 
tilnefndir til hinna virtu 
BAFTA-verðlauna. 

V E S T U R P O R T
Leikhópurinn, sem settur var á fót árið 2001, þykir afar fram-
sækinn og hefur unnið hvern stórsigurinn á fætur öðrum. 
Nýlega lauk sýningum hópsins á Hamskiptunum eftir Franz 
Kafka í Lyric-Hammersmith-leikhúsinu í London og eru fyr-
irhugaðar sýningar víðs vegar um Evrópu með hópnum á 
Hamskiptunum, Rómeó og 
Júlíu og Woyzeck. Hópurinn 
hefur að auki meðal annars 
fengið boð um að setja 
upp sýningar í Nýja-
Sjálandi og Asíu. 

E V E

O N L I N E
Tölvuleikurinn Eve Online, sem gerist í risastórum leikjaheimi 
úti í geimnum og margir spila saman á netinu, er framleiddur 
af íslenska fyrirtækinu CCP. Leikurinn hefur notið gríðarlegra 
vinsælda hjá tölvuleikjaáhugamönnum um allan heim. CCP 
opnaði skrifstofu Kína nú í ár til að styðja við aukna starf-
semi þar. Starfsmenn fyrirtækisins eru 144 á Íslandi, í Kína, 
Þýskalandi og Bandaríkjunum. 

F J Ó R A R  G Ó Ð A R  H U G M Y N D I R



H A U S
MARKAÐURINN 11MIÐVIKUDAGUR  8. NÓVEMBER 2006

Ú T T E K T

hagkerfisins
þrískipting hagkerfisins undanfarin 250 ár: 

ð Íslendingar verði vel í stakk búnir til að takast 
ssors og Margrétar Sigrúnar Sigurðardóttur,

kynnti niðurstöður hennar á málstofunni. 
Í skýrslu hópsins er notast við þá skilgrein-

ingu að skapandi atvinnugreinar séu þær sem 
byggist beint á listrænum afurðum eða þjón-
ustu. Má þar nefna myndlist, bókmenntir, 
skáldskap og tónlist. Þegar Ágúst vísar til 
skapandi atvinnugreina er hugtakið enn víð-
ara og felur það að auki framantalinna atriða 
líka í sér rannsóknir vísindamanna, skapandi 
stjórnendastörf, upplifunar- og afþreyingar-
iðnað, hugbúnaðargerð og fleira sem krefst 
skapandi hugsunar en er ekki endilega af 
listrænum meiði.

EKKI SPURNING UM OPINBERA STYRKI
Þó að skapandi atvinnugreinar byggist á list-
rænum grunni snúast tillögur hópsins ekki 
um opinbera styrki heldur hvernig megi 
hámarka framlag þeirra til hagkerfisins. Með 
því að fjalla um skapandi atvinnugreinar sem 
fullgildar atvinnugreinar hefur hins vegar sú 
spurning vaknað hvort hið opinbera geti ekki 
notast við svipaðan stuðning við skapandi 
atvinnugreinar og við aðrar atvinnugreinar. 
„Í sumum tilfellum er það hægt, það er ýmis-
legt í stuðningskerfinu á Norðurlöndunum, til 
dæmis við uppfinningamenn eða frumkvöðla, 
sem á mjög vel við fólk sem er að stofna 
fyrirtæki innan þessara atvinnugreina. Hins 
vegar fókusa skapandi atvinnugreinar á 
óáþreifanlegan hlut, sem getur verið erfitt 
að skilgreina. Þar að auki er umhverfi þess-
ara atvinnugreina nú að breytast hratt, svo 
við teljum að það sé ekki í öllum tilfellum 
hægt að meðhöndla þær á sama hátt og aðrar 
atvinnugreinar.“ 

ÞRJÁR LEIÐIR SEM ÞARF AÐ FETA
Hópurinn tilgreindi þrjár meginleiðir sem 
nota mætti fyrir hvert af fimm skilgreindum 
meginsviðum þar sem þörf væri á aðgerðum. 
Af leiðunum þremur nefnir Margrét fyrst 
að viðhorfsbreyting þurfi að eiga sér stað. 
„Skapandi atvinnugreinar þurfa að verða 
teknar sem alvöru atvinnugreinar, ekki bara 
af hálfu opinberra aðila heldur þurfa þær 
sjálfar að taka sig alvarlega.“ Í öðru lagi 
er lögð áhersla á reglugerðir. Nærtækasta 
dæmið, sem vel þykir hafa tekist til með, 
er tólf prósenta endurgreiðsla framleiðslu-
kostnaðar í kvikmyndaframleiðslu á Íslandi 
sem hefur stóraukið erlenda kvikmyndagerð 
á Íslandi. Þriðja atriðið er svo að auka átaks-
aðgerðir eða sértæk tímabundin verkefni. 
Samstarf Útflutningsráðs og tónlistariðnað-
arins með þátttöku í Midem-tónlistarkaup-
stefnunni undanfarin þrjú ár er dæmi um 
samstarf sem þykir hafa skilað mælanlegum 
árangri.

AÐGERÐIR NAUÐSYNLEGAR Á FIMM SVIÐUM
Það fyrsta af fimm sviðum sem hópurinn 
taldi að þörf væri á aðgerðum á er þekking 
og nýsköpun innan skapandi atvinnugreina. 
Hópurinn taldi jafnframt nauðsynlegt að 
auka samstarf, annars vegar milli skapandi 
atvinnugreina og hins vegar milli þeirra og 
annarra atvinnugreina. „Þegar tölvuleikur er 
búinn til tengjast til að mynda nokkrar skap-
andi atvinnugreinar. Við teljum möguleika 
fólgna í því að tengja betur þekkingu atvinnu-
veganna á milli og milli þeirra og hefðbund-
inna atvinnugreina.“ Þá þykir hópnum stuðn-
ing skorta við að hasla sér völl á erlendum 
mörkuðum þar sem kostnaður við að ná til 
heimsins sé gífurlegur og töluverða stærðar-
hagkvæmni þurfi í þeirri dreifingu. Telja þau 
meðal annars að hægt sé að ná henni fram 
með því að byggja á norrænu víddinni. 
Í síðasta lagi nefna þau að hvetja 
þurfi til fjárfestinga í skap-
andi atvinnugreinum. 

„Við höfum líka rekið okkur á 
það aftur og aftur að samskipti 
milli hönnuða og hefðbundinna 
fyrirtækja gengur stundum 
brösulega. Það ríkir ákveðið 
viðhorfs-ójafnvægi milli 
atvinnulífsins og síðan 
listamannanna sem 
koma að greininni 
og gera hana 
skapandi. Þetta 
þyrfti að 
breytast.“

Íslensk tónlist hefur á undanförnum 
árum hlotið vaxandi hljómgrunn, bæði 
hér heima og í útlöndum. Þrátt fyrir 
að ýmsir hafi gert það gott í útlönd-
um eru þeir fleiri sem hafa ekki náð 
lengra en að stíga fyrstu skrefin á 
erlendum markaði sökum þess að bak-
landið hefur skort þegar á móti hefur 
blásið. 

Ef áætlanir ganga eftir mun á 
næstu misserum verða settur á fót 
nýr tónlistarvettvangur sem ef til 
vill verður til þess að fækka þess-
um tilfellum. Er honum ætlað að 
annast kynningarstarf á íslenskri 
tónlist á breiðari grundvelli en hing-
að til hefur verið gert. Þessu stendur 
Samtónn, samstarfsvettvangur tón-
rétthafa á Íslandi, fyrir og verður 
reynt að fá fleiri aðila að því sam-
starfsverkefni. 

Gunnar Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Samtóns, segir þetta 
bráðnauðsynlegt skref fyrir íslenska 
tónlistariðnaðinn. „Kynningarstarf, 
sérstaklega á þessum stærri mörk-
uðum eins og í Norður-Ameríku og 
Austur-Asíu, þar sem framtíðarmark-
aðirnir eru, er afskaplega dýrt. Þar 
að kemur þetta til með að greiða fyrir 
norrænu samstarfi, sem við teljum 
afar mikilvægt.”

Samtónn hefur undanfarin þrjú ár 
staðið fyrir þátttöku íslenskra tón-
listarmanna í tónlistarráðstefnunni 
Midem í Cannes í Frakklandi í sam-
vinnu við Útflutningsráð. Er sú ráð-
stefna sú stærsta sinnar tegundar 
í tengslum við markaðskynningu á 
tónlist en þangað koma saman um 
10 þúsund einstaklingar eða fyrirtæki 
frá meira en hundrað löndum. Það 
samstarf hefur þótt takast mjög vel og 
opnað ýmsa möguleika fyrir íslenska 
tónlistarmenn, ekki síst þá er smærri 
eru. 

Fleira hefur verið gert fyrir 
íslenska tónlist á undanförnum árum. 
Til að mynda eru veittir styrkir úr 

Tónlistarsjóði til kynningar og mark-
aðssetningar á tónlistarmönnum hér 
á landi og erlendis. Loftbrúin, sam-
starfsverkefni Reykjavíkurborgar, 
Icelandair, FÍH og STEFs, hefur þar að 
auki styrkt tónlistarmenn til að ferð-
ast milli landa og koma sér þannig á 
framfæri í útlöndum. Gunnar segir allt 
framangreint hafa markað brautina. Þó 
þurfi að ganga enn lengra til að ná frek-
ari árangri, sem sé einmitt markmiðið 
með stofnun skrifstofunnar. Hvort sem 

það er opinberum stuðningi að þakka 
eða ekki skilar íslensk tónlist nú 

orðið umtalsverðu framlagi 
til landsframleiðslunnar, 

eða um einu prósenti. 
Hún er því að komast 

nálægt hlutdeild 
landbúnaðarins 

sem stendur 
fyrir 1,4 pró-

sentum af 
henni. 

Nýr vettvangur á teikniborðinu

I C E L A N D  A I R W A V E S
Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves var fyrst haldin árið 1999 
með það fyrir augum að kynna íslenska tónlist. Það árið komu 
fjórar hljómsveitir fram á hátíðinni. Síðan hefur hún stækkað 
jafnt og þétt og er nú fimm daga tónlistarsprengja. Í ár komu 
fram á hátíðinni um 180 tónlistarmenn, plötusnúðar 
og hljómsveitir alls staðar að úr 
heiminum. Allt að fimm þúsund 
tónlistarmenn hafa 
sótt hátíðina, 
frá Íslandi og 
útlöndum.



MARKAÐURINN

Ein helstu mistök spyrjenda við 
atvinnuviðtöl eru að búa til stað-
alímyndir um umsækjendur, á 
ensku kallað stereotypes. Það 
þýðir að aðili hefur fyrirfram 
mótaðar hugmyndir um ýmsa 
hópa fólks og m.a. hlutverk 
kvenna og karla. Konur voru hér 
áður hópur í samfélaginu sem 
varð mjög illa fyrir barðinu af 
slíkum staðalímyndum á vinnu-
markaði.

Í bókinni Readings in 
Personnel Management frá 
árinu 1979 er að finna dæmi um 
staðalímyndir um konur. Þar er 
m.a. gefið til kynna að konur 
vinni aðeins fyrir vasapeningum 
og hætti gjarnan störfum þegar 
þær gifti sig. Þær taki í raun 
störf frá karlmönnum og séu 

oftar frá vinnu vegna veikinda 
en karlar. Þá er talað um að 
konur séu of tilfinningasamar til 
þess að verða yfirmenn annarra. 
Nú vitum við betur og ekkert af 
ofangreindum hugmyndum um 
konur á vinnumarkaði eiga sér 
stoð í veruleikanum. 

Í fagtímaritinu Equal 
Opportunities International
er tekið dæmi af karlmönnum 
sem mennta sig sem hjúkrun-
arfræðingar og viðhorf fólks til 
þeirra er rannsakað. Þar kemur 
fram að bæði karlar og konur 
líta neikvæðari augum á karl-
menn sem hjúkrunarfræðinga 
en konur í sömu stöðu og þeir 
verða oft fyrir fordómum. Þar 
kemur einnig fram að rannsókn-
ir sýni að karlmenn á kvenmörg-
um vinnustöðum fái oft sérstaka 
meðferð og séu ósjálfrátt settir 
á hærri stall á meðal kvennanna. 
Hins vegar verði þeir oft fyrir 
fordómum utan frá vegna vinnu 
sinnar. Í tímaritinu er að auki 

vitnað í aðrar rannsóknir sem 
sýna að karlmenn á kvenmörg-
um vinnustöðum sem stjórnað 
er af konum geti verið í meiri 
hættu á að beita heimilisofbeldi. 
Þannig er útskýrt að þeir  reyni 
að bæta fyrir þá bælingu valds 
sem þeir verða fyrir í vinnu með 
útrás heima fyrir. 

Hvers kyns fordómar og 
staðalímyndir hafa  þau áhrif 
að auðveldlega er gengið fram 
hjá frambærilegum og hæfum 
umsækjendum. Vinnustaðir með 
hóp af ólíkum einstaklingum 
af báðum kynjum nýtir 
mannauð sinn vel 
og sá vinnustaður 
missir síður af 
tækifærum til 
að nýta kjarna-
færni starfs-
manna sinna.

Sif Sigfúsdóttir,
MA í mannauðs-
stjórnun.

Staðalímyndir 
eru varasamar

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
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Baráttan við verðbólguna hefur 
verið í brennidepli upp á síð-
kastið af skiljanlegum ástæðum. 
Seðlabankanum hefur gengið 
brösuglega við að ná markmiði 
sínu um 2,5% verðbólgu, sérstak-
lega eftir að gengi krónunnar 
gaf eftir fyrr á þessu ári. Þetta 
leiðir hugann að því hvað sé átt 
við með hugtakinu verðbólga og 
í framhaldi af því hverju er rétt-
lætanlegt að kosta til til að draga 
úr henni.  

VERÐBÓLGA = BREYTING
Á VÍSITÖLU NEYSLUVERÐS
Notkun á orðum og hugtökum 
getur á stundum orkað tvímæl-
is og ég hygg að þetta eigi að 
sumu leyti við um notkun á hug-
takinu verðbólga eins og það er 
almennt notað í efnahagsumræð-
unni. Skilgreining á markmiði 
Seðlabankans um stöðugt verð-
lag er miðuð við hækkun á vísi-
tölu neysluverðs eins og hún er 
reiknuð út af Hagstofunni. Þessi 
skilgreining er raun og veru 
fremur þröng þar sem hún mið-
ast einungis við verðbreytingar 
á meðaltals neyslukörfu vísitölu-
fjölskyldunnar. 

Víðtækari skilgreining á verð-
bólgu væri t.d. að miða við verð-
vísitölu landsframleiðslunnar 
sem tekur tillit til verðbreytinga 
á samneyslu, fjárfestingu og 
utanríkisviðskiptum til viðbótar 
við breytingar á verðlagi einka-
neyslunnar. Annað sem kemur 
upp í hugann í þessu sambandi er 
þróun eignaverðs og að hve miklu 
leyti verðbólguhugtakið á að taka 
tillit til breytinga á því. Engin ein 
rétt regla er til í þeim efnum og 
breytilegt milli landa með hvaða 
hætti t.d. húsnæðisverð er tekið 
með í verðmælingum. 

Það sem skiptir mestu máli 
varðandi þennan þátt að mínu 
viti er annars vegar að hægt sé 
að tryggja samanburð milli landa 
og í tíma og þar er samræmda 
vísitala Hagstofunnar klárlega 
besti kosturinn. Hins vegar verða 
þeir sem halda um stjórnvölinn 
að gera sér grein fyrir því að 
mælikvarðinn sem þeir nota er 
ekki fullkominn og við ákveðnar 
aðstæður getur of mikil áhersla 
á þröngt skilgreinda verðbólgu 
skapað óstöðugleika annars stað-
ar í hagkerfinu. 

ÖLL VERÐBÓLGA ER SLÆM
Eins og hlutverk Seðlabankans er 
yfirleitt skilgreint er ekki gerður 
greinarmunur á því hvort verð-
bólga yfir skilgreindu markmiði 
stafar af því hvort hagkerfið 
hefur orðið fyrir framboðs- eða 
eftirspurnaráfalli eða hvort slíkt 
áfall er líklegt til þess að vera var-
anlegt eða ekki. Seðlabankanum 
er einfaldlega uppálagt að leggja 
til atlögu við verðbólgudrauginn 
óháð því úr hvaða fylgsnum hann 
kemur. 

Auðvelt er að ímynda sér 
aðstæður þar sem alls ekki er 
réttlætanlegt að bregðast hart við 
verðbólgu. Ef til að mynda gengi 
krónunnar fellur í kjölfar mikils 
aflabrests eða mikillar lækkunar 
fiskverðs á erlendum mörkuð-
um má ganga út frá því sem 

vísu að verðbólga myndi fylgja 
í kjölfarið. Sé hér um varanlega 
breytingu að ræða liggur fyrir 
að hagkerfið hefur orðið fyrir 
varanlegu tekjutapi. Verðbólgan 
sem leiðir af gengisbreytingunni 
er því „góð“ verðbólga og nauð-
synlegur hluti af aðlögun að nýju 
jafnvægi.

Svipað má í rauninni segja um 
breytinguna á hækkun fasteigna-
verðs sem orðið hefur hér á landi 
á síðustu misserum. Að svo miklu 
leyti sem breytingin endurspegl-
ar uppstokkun á fasteignamark-
aði vegna aukinnar samkeppni 
á fjármálamarkaði, er líklegt að 
varanleg breyting á fasteigna-
verði hafi átt sér stað. Sú „verð-
bólga“ sem fylgdi í kjölfarið og 
Seðlabankinn hefur lagt mikið á 
sig til að berjast gegn er því að 
verulegu leyti varanleg breyting 
á hlutfallslegu verðlagi og því á 
engan hátt slæm í hagfræðileg-
um skilningi. 

SVEIGJU ER ÞÖRF
Svo notuð sé samlíking úr nær-
ingarfræðinni1) þá var einu sinni 
talið að allt kólesteról væri 
heilsuspillandi. Nú er hins vegar 
gerður greinarmunur á góðu og 
slæmu kólesteróli. Það sem öllu 
skiptir er að draga úr magni 
slæma kólesterólsins en leyfa því 
góða að sinna sínu hlutverki. 

Sama gildir um verðlags-
breytingar. Að svo miklu leyti 
sem slíkar breytingar eru hluti 
af eðlilegri virkni efnahagslífs-
ins eiga þær fullan rétt á sér. 
Stefnan í peningamálum verður 
að vera nægjanlega sveigjanleg 
til þess að taka þetta með í reikn-
inginn.
1) Samlíking fengin að láni frá D.M. Eagle, D.L. 
Domain, Sounding the Alarm of Inflation Indexing 
and Strict Inflation Targeting, 2003

Er öll verðbólga slæm?
Björn R. 

Guðmundsson
sérfræðingur

á greiningardeild 
Landsbanka Íslands.

O R Ð  Í  B E L G

Ákvörðun Kaupþings um að bjóða út nýtt hlutafé til erlendra 
stofnanafjárfesta lét kannski ekki mikið yfir sér, en telst tvímæla-
laust til tíðinda. Vöxtur fyrirtækisins hefur verið ævintýralegur 
og takmörk fyrir því hvað innlendir aðilar geta lengi staðið á bak 
við framtíðarvöxt bankans.

Kaupþing er ekki eina dæmið um slík lúxusvandamál. Vöxtur 
margra fyrirtækja hefur verið með þeim hætti að það eru ekki 
möguleikar á alþjóðamörkuðum sem eru hindrun frekari vaxtar, 
heldur skortur á nægjanlega öflugu baklandi. Það vill stundum 
gleymast að hlutafé er áhættufé sem er forsenda þess að önnur 
fjármögnun fáist. Hlutafé er því ekki eins og stundum virðist 
mega skilja af samfélagsumræðunni, einhvers konar lottómiði 
hinna ríku og gráðugu.

Erlend fjárfesting í íslensku hagkerfi er alltof lítil og sú litla 
fjárfesting sem kemur inn í landið er sprottin af stórum opinberum 
framkvæmdum. Slíkt er ekki heppilegt. Það eru margar hindranir 
á þeirri leið að erlendir fjárfestar setji 
pening í íslenskt atvinnulíf. Augljósasta 
hindrunin er áhættan af gjaldmiðlinum, 
svo og stærð fyrirtækjanna og lítill 
markaður sem ekki svarar kostnaði að 
taka til gaumgæfilegrar skoðunar. 

Nokkrum fyrirtækjum hefur tekist 
með markvissum hætti að kynna starf-
semi sína þannig að erlendir fjárfestar 
hafa ákveðið að setja fé í uppbygg-
ingu þeirra. Skýrasta dæmið af slíku er 
Össur þar sem markviss kynning skil-
aði sér í fjárfestingu tveggja öflugra 
norrænna sjóða í félaginu. Margt bend-
ir til að sambærileg vinna Kaupþings 
síðustu misseri muni skila sér á næstu 
mánuðum.

Sameining Kauphallarinnar við OMX 
opnar nýjar dyr í þessum efnum. Fleira 
þarf að vera í lagi. Það þarf að ríkja 
traust á því að hér verði ekki kvikað 
frá því að hafa viðskiptaumhverfi og 
löggjöf í svipuðu formi og tíðkast í 
frjálslyndum lýðræðisríkjum.

Nokkuð hefur borið á því að und-
anförnu að stjórnmálamenn tali gegn 
þeim árangri sem náðst hefur í upp-
byggingu fyrirtækja sem hafa vaxið 
úr smáum innlendum fyrirtækjum í millistór alþjóðleg fyrirtæki. 
Þeir sem svo tala gera það í nafni særðrar réttlætiskenndar þar 
sem misskipting og ójöfnuður eru lykilorðin. Þorsteinn Gylfason 
heitinn, heimspekiprófessor, talaði einhvern tímann um snilligáfu 
á villigötum. Skilgreiningin átti við greinda og velmeinandi fræði-
menn sem festust í einhvers konar kenninglegri þráhyggju. 

Málflutningur sem gengur út á að lausn vandamála sé að hrekja 
burt þá sem náð hafa bestum árangri er á svipuðum slóðum og 
mætti kalla réttlætiskennd á villigötum. Semsé að ærleg tilfinning 
sé föst í þráhyggju sem tekur ekkert mið af raunveruleikanum. 
Verkefnið er miklu fremur að tryggja að tekju- og eignabil í sam-
félaginu rýri ekki aðgang að tækifærum til að þroska hæfileika 
fólks og hamingjuleit. Það að losa sig við hina ríku má jafna til 
heilbrigðisátaks þar sem lausnin er að flytja þá veiku úr landi. Vill 
einhver heilbrigða þjóð á slíkum forsendum?

Næstu skref í þroskaferli markaðarins eru aukin erlend 
fjárfesting.

Rökrétt skref Kaupþings
Hafliði Helgason

Þorsteinn Gylfason 
heitinn, heimspeki-

prófessor, talaði 
einhvern tímann um 

snilligáfu á villigötum. 
Skilgreiningin átti 

við greinda og vel-
meinandi fræðimenn 

sem festust í einhvers 
konar kennninglegri 

þráhyggju. Málfluting 
sem gengur út á að 

lausn vandamála sé að 
hrekja burt þá sem náð 
hafa bestum árangri er 
á svipuðum slóðum og 
mætti kalla réttlætis-

kennd á villigötum.
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Öll slys, hvort sem þau verða á 
sjó eða landi, hafa óhákvæmilega 
í för með sér fjárhagslegt tap. 
Þetta tap einskorðast ekki við 
hinn slasaða eða hans nánustu. 
Slys leiða til þjóðfélagslegs taps. 
Vinnuslys eru auk umferðarslysa 
þau slys þar sem afleiðingarn-
ar eru mestar og alvarlegastar 
og því mikilvægt að allir ábyrg-
ir aðilar láti sig málið varða. 
Vátryggingafélögin leika þar 
stórt hlutverk. Þeirra er að bæta 
fjárhagslega tjónið að því marki 
sem hægt er og einnig að veita 
eftir fremsta megni ráðgjöf í for-
varnarmálum. 

 Sjóvá hefur ávallt verið fram-
arlega í baráttunni við slysin og 
hafa starfsmenn félagsins unnið 
að ráðgjöf til viðskiptavina til að 
auka öryggi á vinnustöðum og  í 
umferðinni með það í huga að 
fækka slysum og draga úr afleið-
ingum þeirra. 

Öryggi á vinnustöðum má ná 
með skipulögðum slysavörnum 
og fræðslu um ráðstafanir til 
að koma í veg fyrir slys. Aldrei 
hefur verið unnið markvissar að 
þessum málum en nú um stundir.

Forvarnahúsið sem Sjóvá opn-
aði fyrr á árinu og er samstarfs-
verkefni félagsins og nokkurra 
annarra fyrirtækja gegnir þar 
viðamiklu hlutverki.  Þarna er 
kominn vettvangur til að miðla af 
reynslu og þekkingu.

Forvarnir byggja í höfuðatrið-
um á fræðslu og síðan upprifjun 
með reglulegu millibili. 

Eðlilega eiga allir að láta sig 
forvarnir varða.

Þegar fjallað er um forvarnir 

er rétt benda á starf-
semi Slysavarnaskóla 
sjómanna sem hefur 
unnið frábært starf við 
fræðslu um öryggismál 
sjómanna. Með mark-
vissri fræðslu, þjálfun 
og notkun öryggisbún-
aðar um borð í skipum 
hefur með skipulögðum hætti 
verið unnið að fækkun slysa til 
sjós. Vinnustaður sjómannsins er 
einn sá hættulegasti sem þekkist 
þar sem veður og sjólag hafa 
mikil áhrif.  Því miður eru slys á 
sjómönnum alltof mörg og alvar-
leg til þess að við verði unað. 

Aukin vitund sjómanna sjálfra 
svo og bætt eftirlit útgerða og 
allra annarra hagsmunaaðila með 
öryggismálum til sjós er nauð-
synleg forsenda þess að hægt sé 
með skipulögðum hætti að fækka 
slysum um borð í skipum. 

Í 3. tölublaði sjómannablaðs-
ins Víkingur sem út kom fyrir 
nokkru sagði frá málfundi um 
öryggismál sjófarenda sem hald-
inn var í Grindavík í febrúarbyrj-
un í ár. Á fundinum var m.a. sagt 
frá nýju öryggisstjórnunarkerfi 
sem útgerðarfélagið Þorbjörn 
Fiskanes hefur innleitt. Kerfið 
byggist á gátlistum sem notaðir 
eru við eftirlit með búnaði og 
öryggisþáttum skipsins. Í upp-
hafi veiðiferða er farið yfir þessa 
lista og séð til þess að allir í 
áhöfninni komi reglulega að því. 
Yfirferðinni er þannig hagað að 
menn eru ekki alltaf að fara yfir 
sömu listana og þar með er tryggt 
að áhafnarmeðlimir eru ekki allt-
af að skoða sömu hlutina. Svona 

kerfi tryggir virka 
þátttöku áhafnarinn-
ar í öryggismálum 
um borð í skipum.

Þetta framtak er 
mjög til eftirbreytni 
og ber að hvetja til 
að slíkt kerfi verði 
skoðað alvarlega 

með það í huga að það geti komist 
í almenna notkun. 

En þrátt fyrir öll öryggiskerfi 
og forvarnarstarf þá er það fyrst 
og síðast sjómennirnir og rétt 
hugarfar þeirra sem tryggir að 
varanlegur árangur í slysavörn-
um náist. 

Halldór Teitsson, Fyrirtækjasviði Sjóvár

Slysavarnir um borð í skipum

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Sá leiði fylgikvilli fylgir því 
þegar maður tekur vel til matar 
síns af góðum mat að þá verður 
maður saddur. Það er leiðinlegt. 
Kosturinn við fjárfestingar og 
hagnað af þeim er hins vegar sá 
að maður verður aldrei saddur. 
Svona svipað því að vera græn-
metisæta.

Nú er OMX framundan og 
það ætti að opna ýmsa mögu-
leika fyrir okkur spákaupmenn. 
Fyrst og fremst mun það vænt-
anlega dýpka markaðinn þegar 
fleiri fjárfestar koma að borð-
inu. Kaupþing er auðvitað þegar 
byrjað að undirbúa þessa breyt-
ingu og mun væntanlega ná sér 
í fimmtíu til sextíu milljarða af 
nýju hlutafé á næstunni. Það 
gefur þeim möguleika eitt og sér 
til að auka eignir bankans um 
fimm til sex hundruð milljarða. 
Það verður væntanlega nýtt ef 
ég þekki Kaupþingsliðið rétt. 
Kosturinn við okkur hér er að 
við vitum að það eina sem kemur 
út úr því að geyma peninga undir 
koddanum er að maður fær háls-
ríg og sefur illa. 

Nú er auðvitað spurningin 
hvert verður stefnt. Ég veðja á 
að fyrsta verkefnið á næsta ári 
verði Storebrand í Noregi. Ég 
byrjaði strax að kaupa í þeim 
þegar Kaupþing fór af stað. Þeir 
munu eflaust flagga yfir tíu pró-
sent fljótlega. Svo mun Exista 
elta og markmiðið er sennilega 
að Exista taki yfir trygginga-
reksturinn og Kaupþing banka-
hlutann. Svo fara þeir í Sampo 
í Finnlandi sem er sama steik, 
bara miklu stærri. 

Trikkið við þetta allt saman 
sem er náttúrlega alveg bjútifúl 
er að vera inni á topp fjörutíu á 
OMX, komnir með erlenda stofn-
anafjárfesta um borð. Hvaða 
máli skiptir það? kann einhver 
Ömminn að spyrja. Jú. Þegar 
svo verður komið eru hluta-

bréfin í Kaupþingi orðin full-
gild skiptimynt. Þá borga menn 
fyrir hinn Sampó hinn stóra með 
peningum að einhverju leyti og 
svo láta þeir hlutabréf í sjálfum 
sér fyrir hluta. Þá spillir ekki 
fyrir þeim að eiga vini í hlut-
hafahópnum. Auk mín og nokk-
urra kollega minnar er þarna 
Róbert Tchenguis með stóran 
hlut sem Kaupthing fékk hann 
til að kaupa. Tchenguis þessi á 
svo marga pöbba í London að 
enginn sem þangað kemur kemst 
hjá því að styrkja hann pínulítið 
ef lifrarstarfsemin er á annað 
borð í lagi. 

Maður hefur séð þetta 
allt áður hjá Kaupþingi og 
Bakkabræðrum. Ég græddi vel á 
að kaupa í J.P Nordiska, Singer 
og Friedlander og Geest á sínum 
tíma. Ég mun líka græða á Stóra 
Brandi og Sampó hinum finnska. 
Ég reyndar græði eiginlega á 
öllu sem ég geri, en það er önnur 
og miklu skemmtilegri saga.

Spákaupmaðurinn á horninu. 

Stóri Brandur næsta máltíð

 15. nóv.

Góð bílskúrsbil/geymsluhúsnæði í Móhellu í Hafnarfirði.
Bílskúrarnir/geymslubilin eru 26,3 fm. og sérhannaðir sem geymslu- eða 
hobbýhúsnæði. Bílskúrinn er eitt rými. Hurðin er 240x260, lofthæðin er 
285 og botnflötur er 360*730. Húsnæðið er fullbúið með tveimur niður-
föllum. Lagt er fyrir heitu og köldu vatni. Raflagnir fullfrágengar og sér 
mælir. (Lagt er fyrir 3. fasa rafmagni í töflu). Fullfrágengin og malbikuð 
lóð og svæðið afgirt. Bóas s. 699 6165.

530 1820

3.000.000
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Orkusetur veitir EGO sjálfsaf-
greiðslustöðvunum viðurkenn-
ingu fyrir lofsvert frumkvæði að 
því að draga úr eldsneytisnotkun. 
„Framlag EGO felst í því að bjóða 
ökumönnum tölvustýrða mæl-
ingu og loftjöfnun á hjólbörðum 
bifreiða á öllum EGO stöðvunum. 
Hin nýja tegund tækjabúnaðar 
auðveldar ökumönnum til muna 
að fylgjast með loftþrýstingi, 
fínstilla hann og jafna,“ segir í 
tilkynningu sem Sigurður Ingi 
Friðleifsson, framkvæmdastjóri 
Orkuseturs, sendi vegna viður-
kenningarinnar.

„Orkunotkun landsmanna fer 
sífellt vaxandi og því skiptir sú 
aðhaldsþjónusta sem hér um 

ræðir miklu máli. Bætt nýting 
á eldsneytisnotkun bifreiða er 
jafnframt í takt við aðgerðaá-

ætlun Evrópusambandsins sem 
skila á 20 prósenta orkusparnaði 
á næstu 15 árum,“ segir Sigurður 
Ingi og kveður að lauslega áætlað 
megi gera ráð fyrir að með bættri 
jöfnun lofts í hjólbörðum mætti 
spara íslensku þjóðarbúi um 500 
milljónir króna á ári og minnka 
útblástur gróðurhúsalofttegunda 
um 12 þúsund tonn.

„Orkusetur óskar EGO til 
hamingju með gott framtak og 
minnir ökumenn á að réttur loft-
þrýstingur í hjólbörðum getur 
dregið úr eldsneytisnotkun bif-
reiðar um allt að 10 prósent, auk 
þess að draga úr mengun og auka 
öryggi í umferð. Það munar um 
minna,“ segir Sigurður Ingi. - óká

EGO fær viðurkenningu Orkuseturs

Promens, dótturfélag Atorku, 
hækkaði í gær tilboð sitt í plast-
framleiðslufyrirtækið Polimoon, 
í kjölfar þess að Plast Holding A/
S tilkynnti um hækkun síns tilboð 
til jöfnunar tilboði Promens. 

Tilboð Promens hljóðar nú upp 
á 35 norskar krónur á hlut í stað 
32,50 norskra króna. Felur það í 
sér að greitt verði með reiðufé 
fyrir alla hluti í Polimoon. Það er 
háð þeim skilyrðum að samþykki 
90 prósenta hluthafa fáist, nið-
urstöður úr áreiðanleikakönnun 
verði ásættanlegar, samþykki eft-
irlitsaðila fáist og að ásættanleg 
fjármögnun fáist með sambanka-
láni og hlutafé. 

Í tilkynningu frá Atorku segir 
að Promens vinni nú að gerð til-
boðsgagna með ítarlegri upplýs-
ingum sem verða gerð opinber í 
kringum 10. nóvember. Unnið sé 
að því að aflétta skilyrðum um 
fjármögnun en Promens hefur 
þegar fengið fullnægjandi loforð 
um eiginfjárframlag í kaupunum. 

- hhs

Promens 
hækkar boðið

Þýska kauphöllin í Frankfurt skil-
aði 175,1 milljón evra í hagnað á 
þriðja ársfjórðungi. Þetta svarar 
til 15,1 milljarðs íslenskra króna 
sem er 58 prósentum meira en á 
sama tíma fyrir ári. 

Afkoman er talsvert yfir vænt-
ingum greiningaraðila sem spáðu 
167,3 milljóna evra hagnaði eða 
14,5 milljörðum íslenskra króna.

Þá námu tekjur kauphallarinnar 
432 milljónum evra, 37,5 milljörð-
um íslenskra króna, sem er þriggja 
prósenta hækkun á milli ára. 
Greiningaraðilar segja hagnaðinn 
styrkja stöðu Deutsche Börse, sem 
hefur hug á að gera yfirtökutilboð 
í samevrópska hlutabréfamarkað-
inn Euronext. - jab

Kauphöll yfir 
væntingum

Umsvif í ferðaþjónustu hafa 
aukist umtalsvert á milli ára 
samkvæmt upplýsingum frá 
Ferðamálastofu. Gistinætur á 
hótelum í september í ár voru 
114.600 en voru 93.000 í sama 
mánuði í fyrra, sem er 22 pró-
senta fjölgun. Samfara fjölgun 
gistinótta hefur gistirými aukist. 
Fjöldi herbergja fór úr 3.740 í 
3.973, sem er sex prósenta aukn-
ing, en fjöldi hótela er sá sami, 
eða 75. 

Litið til síðustu níu mánaða 
fjölgaði gistinóttum um ellefu 
prósent milli ára. Fjölgun varð 
á öllum svæðum en hlutfalls-
lega var hún mest á samanlögðu 
svæði Suðurnesja, Vesturlands 

og Vestfjarða þar sem gistinótt-
um fjölgaði um 23 prósent. 

Á heimasíðu Ferðamálastofu 
er haft eftir Magnúsi Oddssyni 
ferðamálastjóra að tölurnar stað-
festi að hægt og bítandi hafi tek-
ist að lengja háönnina þannig að 
september er í umfangi orðinn 
hliðstæður því sem júní var fyrir 
fáum árum. - hhs

Fimmtungsfjölgun gistinótta
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Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
(IMF) segir verðhækkanir á hrá-
olíu, aukin neysla á heimamarkaði 
og góð peningamálastjórn hafa 
komið löndum í Suður-Ameríku 
til góða og hafa uppfært hagvaxt-
arspá landanna. 

IMF spáir því nú að verðbólga 
í löndum Suður-Ameríku lækki 
um 25 punkta og verði 5 prósent 
á árinu í heild og að hagvöxtur 
verði að meðaltali 4,75 prósent, 
sem er 0,5 prósentustigum meira 
en í fyrra. 

IMF segir aðgerðir seðlabank-
anna hafa sýnt fram á styrka 
peningamálastefnu enda hafi 
bankarnir með farsælum hætti 
náð að hafa taumhald á hækkun-
um verðlags og halda verðbólgu 
í skefjum. 

Seðlabankar í Brasilíu og 
Mexíkó eru fremstir í flokki, að 
mati IMF, sem bendir á að tekjur 
í löndunum hafi aukist, atvinnu-
leysi minnkað og fátækum fækk-
að. Atvinnuleysi í Suður-Ameríku 
er eftir sem áður í hærri kantin-
um, eða um 10 prósent. 

Þá bendir sjóðurinn jafnframt 
á að stækkun Panamaskurðarins,   
sem fyrirhugað er að ljúki árið 
2014 og kostar 5,25 milljarða 
bandaríkjadali, eða rúma 356 
milljarða íslenskra króna, muni 
krefjast mikils vinnuafls og hafa 
mikil áhrif á efnahag landanna í 
Suður-Ameríku. - jab

IMF segir hagvöxt góðan í S-Ameríku

Á þriðja ársfjórðungi þessa árs komust Acer borð-
tölvur í fyrsta sinn upp fyrir tölvur Dell í sölutöl-
um í Evrópu, Afríku og Miðausturlöndum sam-
kvæmt markaðsgreiningarfyrirtækinu Gartner. 

Hingað til hefur Acer ekki náð að skáka eldri 
risum tölvugeirans nema í fartölvusölu þar sem 
fyrirtækið heldur enn forskoti sínu.

Í tölum Gartner kemur einnig fram að borð-
tölvusala hafi aukist um 6,7 prósent á þriðja árs-
fjórðungi miðað við sama tíma í fyrra. 

Gögn um vöxt upplýsingatæknigeirans í heild 
benda til meðalvaxtar upp á 12,3 prósent á árs-
grundvelli. Acer þykir hins vegar hafa slegið met 
í vexti því þar mælist aukningin þrefalt meiri, eða 
37,1 prósent. 

Daníel Rúnarsson, markaðsstjóri Svar 
tækni, umboðsaðila Acer hér á landi, segir 
Evrópumarkaðinn hafa gengið mjög vel hjá fyr-
irtækinu. „HP hefur alltaf verið númer eitt, Dell 
númer tvö og svo Acer í þriðja sæti, þannig að 
okkur þykja þetta nú töluverð tímamót,“ segir 
hann, en er þó ekki viss um að mæling Gartner 
endurspegli stöðuna sem hér er á markaði, en 
engar tölur eru hér til um markaðshlutdeild ein-
stakra vörumerkja. „Þetta hins vegar staðfest-
ir tilfinningu okkar um gengi Acer hér heima. 
Fartölvusala hefur gengið mjög vel og borðtölvu-
sala aukist jafnt og þétt.“ - óká

Acer komið upp fyrir Dell í borðtölvum

Faxaflóahafnir og TM Software  
hafa undirritað samning um 
umfangsmikla innleiðingu á 
Vigor-viðskiptahugbúnaði hjá 
Faxaflóahöfnum. 

Með nýja búnaðinum á að 
bæta verkefnastýringu og upp-
lýsingavinnslu Faxaflóahafna, 
auk þess sem fjarvinnslumögu-
leikar kerfisins eiga að einfalda 
starfsmönnum að vinna með við-
skiptagögn óháð því hvar þeir 
eru staddir.

Í samningi fyrirtækjanna 
felst meðal annars að innleidd 
verða fjárhagskerfi, samþykkt-
ar- og skönnunarkerfi, vöru-
kerfi, innheimtukerfi, greiðslu-
kerfi, verkbókhald, verðbréfa- 
og skuldabréfakerfi og aðrar 
einingar Vigor-hugbúnaðarins. 
Faxaflóahafnir tóku fyrir tæpu 
ári í notkun launakerfi  Vigor og 
færist því núna rekstrarstjórn-
unin að mestu yfir í eina heild-
stæða viðskiptalausn.

Gunnbjörn Marinósson, 
deildarstjóri tölvu- og upplýs-
ingamála Faxaflóahafna, telur 

Vigor-kerfið meðal annars hafa 
verið valið vegna góðrar reynslu 
af þjónustu TM Software. „Þá er 
Vigor-kerfið nútímalegur hug-
búnaður sem alfarið er þróaður 
á Íslandi og ber innlendum hug-
búnaðariðnaði gott vitni,“ segir 
hann. 

Í tilkynningu TM Software 
kemur fram að þróun á Vigor-
viðskiptahugbúnaðinum hafi 
verið afar hröð síðustu ár. 
„Meðal þess sem unnið hefur 
verið að undanfarið er nýtt 
greiningakerfi (OLAP) sem 
birtir rekstrartölur þvert á bók-
haldslykla og er raðað upp eftir 
þörfum notenda. Nýtt og öflugt 
áætlanakerfi auðveldar fjár-
mála- og deildarstjórum að bera 
saman áætlun og rekstrarstöðu 
auk þess sem mikil vinna hefur 
verið lögð í að þróa rafrænar 
tengingar við fjármálafyrirtæki. 
Verkbókhaldið er hannað þannig 
að það geti sinnt ólíkum þörfum 
fyrirtækja varðandi utanumhald 
verka og framkvæmda,“ segir 
þar. - óká

Faxaflóahafnir taka 
upp Vigor-kerfi
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Í síðustu viku stóð ráðgjafar-
fyrirtækið Nordic eMarket-
ing fyrir mikilli ráðstefnu og 
sýningu þar sem fjallað var 
um markaðssetningu og sam-
skipti á netinu. Var þar meðal 
annars tekið fyrir með hvaða 
ráðum fyrirtæki geta gert sig 
sýnilegri á internetinu en þau 
þurfa að leita annarra leiða 
en venjuleg fyrirtæki í því 
miði að ná til síns markhóps. 

Sveinn S. Kjartansson, 
framkvæmdastjóri ráðstefn-
unnar, segir fólk frekar leita 
eftir lausnum, gæðum og 
verði heldur en merkjum 
þegar það verslar á inter-
netinu.  „Það er algengt að 
fólk fari frekar á síður þar 
sem hægt er að bera saman 
þessa hluti í stað þess að fara 
beint inn á síðu ákveðins fyr-
irtækis. Þess vegna er mjög 
mikilvægt fyrir fyrirtæki að 
vera vel sýnileg, jafnvel þótt 
um sé að ræða stór og þekkt 
merki.“

Sveinn segir að uppselt 
hafi verið á ráðstefnuna, 
enda hafi fjölmargir góðir 
fyrirlesarar komið þar fram. 
Meðal þeirra voru nokkrir 
sem telja megi til stórstjarna 
í markaðssetningu á netinu. 
Meðal stjarnanna voru Brian 
frá Google, framkvæmda-
stjóri vefgreiningardeildar 
Evrópu, Austurlanda fjær og 
Afríku, Ben Carlson, fram-
kvæmdastjóri Ad Center hjá 
Microsoft og John Ricardi, 
vörustjóri Yahoo! Search.  

- hhs

Stjörnum prýdd ráðstefna
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Samtök banka- og verðbréfa-
fyrirtækja (SBV), Samband 
íslenskra tryggingafélaga (SÍT) 
og Samband íslenskra sparisjóða 
(SÍSP) hafa ákveðið að sameinast 
undir einum hatti í Samtökum 
fjármálafyrirtækja frá og með 
næstu áramótum. Formenn sam-
takanna undirrituðu samkomulag 
þess efnis á stofnfundi í gær. 

Tilgangur samtakanna er 
meðal annars að vera málsvari 
fjármálafyrirtækja í hagsmuna-
málum þeirra, stuðla að sam-
keppnishæfum starfsskilyrðum 
íslenskra fjármálafyrirtækja, 
taka þátt í erlendu hagsmuna-
samstarfi og auka skilning á mik-
ilvægi fjármálafyrirtækja fyrir 
íslenskan efnahag.

Bjarni Ármannsson, forstjóri 
Glitnis, sem kjörinn var formað-
ur samtakanna, sagði samtökin 
hafa meiri slagkraft en núver-
andi samtök til að koma að mótun 
laga og reglna fyrir fjármála-
markað í samstarfi við stjórn-
völd og alþjóðlegar stofnanir. 

Munu aðilar samtakanna meðal 
annars eiga sæti í nefndum og 
ráðum tengdum fjármálamark-
aðinum, Fjármálaeftirliti og 
Samkeppnisstofnun svo eitthvað 
sé nefnt. Þá lagði hann enn frem-
ur áherslu á að starfsumhverfi 
fjármálafyrirtækja hér á landi 
verði áfram samkeppnishæft. 

BYLTING Í FJÁRMÁLASTARFSEMI
Bjarni sagði breytingar á innlend-
um fjármálamarkaði hér á landi 
byltingu líkasta.  „Íslenskur fjár-
málamarkaður hefur vaxið hrað-
ar en nokkur önnur atvinnugrein 
á undanförnum árum. Dæmi um 
það er að heildareignir fyrirtækja 
í greininni hafa sexfaldast á síð-
astliðnum fimm árum og fram-
lag til landsframleiðslu er orðið 
meira en framlag sjávarútvegs,“ 
sagði hann og benti á að engin 
atvinnugrein greiði jafn mikla 
skatta til þjóðarbúsins og fjár-
málafyrirtækin.  

„Fjármálageirinn er orð-
inn drifkraftur framþróunar á 
Íslandi og hefur stuðlað verulega 
að því að Ísland er í hópi auðug-
ustu þjóða heims,“ sagði Bjarni 

og bætti við að nokkrir þættir í 
sögu Íslands á seinni árum hefðu 
leyst fjármálageirann úr viðjum 
fortíðar og ríkisforsjár í nokkrum 
áföngum. Þar skipar inngangan í 
Evrópska efnahagssvæðið (EES) 
og hlutafjár- og einkavæðing 
stóran sess. „Þessi skref lögðu 
grunninn að þeirri stöðu sem við 
erum í nú,“ sagði hann og benti á 
að starfsemi Íbúðalánasjóðs, sem 
er í ríkiseigu, væri merki um að 
ekki væri búið að stíga skrefin 
til fulls. 

Þá gerði Bjarni grein fyrir 
hlutverki Samtaka fjármálafyrir-
tækja og sagði þau meðal annars 
beita sér fyrir því að heilbrigt 
umhverfi ríki í málefnum aðild-
arfélaga hvað jafna aðstöðu til 
samkeppni snerti og lagði áherslu 
á að ríkið þyrfti að hætta þátttöku 
á fjármálamarkaði. Bjarni benti 
enn fremur á að íslensk fjármála-
fyrirtæki hefðu bæði hratt og 
stöðugt verið að færa sig út á 
breiðari svið samkeppnisvallar-
ins, ekki síst utan landsteina, og 
því væri veruleg þörf fyrir sam-
tök á borð við þau sem tækju til 
starfa um áramótin. 

„Hagsmunabaráttan verður 
mikilvægari með hverju árinu 
sem líður með systurfélögum 
okkar í Evrópu því íslensk laga-
setning byggist að einhverju leyti 
á tilmælum frá Brussel,“ sagði 
Bjarni en Samtök fjármálafyrir-
tækja munu meðal annars verða 
virkur þátttakandi í alþjóðlegum 
og evrópskum banka- og trygg-
ingasamtökum.

ÍSLAND Á ALÞJÓÐA FJÁRMÁLAKORTINU
Þá sagði Bjarni greinilegt að 
íslensk fjármálastarfsemi væri 
komin á kortið í öðrum löndum, 
ekki síst á þessu ári, enda væri 

áhugi erlendra aðila á íslenskum 
fjármálamarkaði kominn til að 
vera. „Ólgusjórinn sem reið yfir 
okkur fyrr á þessu ári endur-
speglaði mikilvægi þess að fyrir 
liggi greinargóðar upplýsingar 
um fjármálamarkaðinn og ekki 
síður mikilvægi þess að þeim 
upplýsingum verði komið á fram-
færi til réttra aðila,“ sagði Bjarni 
og lagði áherslu á að Samtök fjár-
málafyrirtækja muni gera það í 
meiri mæli en nú. 

Þá sagði hann íslenska fjár-
málaþjónustu hérlendis til ein-
staklinga og fyrirtækja koma vel 
út úr alþjóðlegum samanburði 
og vera á heimsmælikvarða. 
Samtökin væru stolt af því og 
munu efla það enn frekar. 

Liður í því er að safna töluleg-
um upplýsingum um íslenskan 
fjármálamarkað og koma þeim 
á framfæri þannig að þær væru 
aðgengilegar fjármálafyrirtækj-
um og öðrum, svo sem almenn-
ingi og fjölmiðlum hér heima 
og erlendis auk þess sem  horft 
sé til þess að styrkja ásýnd og 
bæta ímynd fjármálafyrirtækja 
víðar en nú. „Þetta mun að okkar 
mati auka skilning almennings á 
eðli fjármálastarfsemi og mik-
ilvægi hennar fyrir þjóðarbú-
ið,“ sagði Bjarni. „Mér sýnist 
við eiga nokkuð í land að ná til 
allra. Allavega fannst mér þær 
vera nokkuð kaldar kveðjurnar 
til þeirra tæpu 7.000 starfsmanna 
sem vinna á vegum fjármálafyr-
irtækja þegar þeir voru kallaðir 
drengir og stúlkur í silkifötum, 
sem fólki mætti vera nokk sama 
hvort ynni hér á landi eða ann-
ars staðar. Hæfileikar þeirra 
og menntun gætu þar með nýst 
öðrum og í öðru landi,“ sagði 
Bjarni Ármannsson. 
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Kynna íslenskt fjármálalíf erlendis
Íslenskur fjármálamarkaður hefur vaxið hraðar en aðrar atvinnugreinar. Eitt af hlutverkum 
nýrra samtaka fjármálafyrirtækja verður að kynna íslenskt efnahagslíf á erlendum vettvangi.

„Íslenskur fjár-
málamarkaður
hefur vaxið hraðar 
en nokkur önnur 
atvinnugrein á 
undanförnum árum. 
Dæmi um það er að 
heildareignir fyrir-
tækja í greininni 
hafa sexfaldast á 
síðastliðnum fimm 
árum og framlag 
til landsfram-
leiðslu er orðið 
meira en framlag 
sjávarútvegs ... 
Fjármálageirinn er 
orðinn drifkraft-
ur framþróunar á 
Íslandi og hefur 
stuðlað verulega 
að því að Ísland er 
í hópi auðugustu 
þjóða heims.“



VIÐURKENNING
TILEGO

ORKUSPARNAÐAR
FYRIR FRAMLAG TIL 

Ódýrt eldsneyti + ávinningur!

EGO er við: Fellsmúla, Hæðasmára, Salaveg, Smáralind, Stekkjarbakka og Vatnagarða!

Orkusetur hefur ákveðið að veita EGO sjálfsafgreiðslustöðvunum viðurkenningu fyrir 
lofsvert frumkvæði að því að draga úr eldsneytisnotkun. Framlag EGO felst í því að 
bjóða ökumönnum tölvustýrða mælingu og loftjöfnun á hjólbörðum bifreiða á öllum 
EGO stöðvunum. Hin nýja tegund tækjabúnaðar auðveldar ökumönnum til muna að 
fylgjast með loftþrýstingi, fínstilla hann og jafna.

Orkunotkun landsmanna fer sífellt vaxandi og því skiptir sú aðhaldsþjónusta sem 
hér um ræðir miklu máli. Bætt nýting á eldsneytisnotkun bifreiða er jafnframt í takt 
við aðgerðaáætlun Evrópusambandsins sem skila á 20% orkusparnaði á næstu 15 
árum. Það er áhersla  m.a. lögð á aðgerðir sem stuðla að skilvirkari orkunotkun 
bifreiða og mun stífari kröfur verða gerðar um lágmörkun orkunotkunar. Áætla má að 
með bættri jöfnun lofts í hjólbörðum mætti spara íslensku þjóðarbúi um 500 milljónir 
króna á ári og minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda um 12 þúsund tonn.

Orkusetur óskar EGO til hamingju með gott framtak og minnir ökumenn á að réttur 
loftþrýstingur í hjólbörðum getur dregið úr eldsneytisnotkun bifreiðar um allt að 10%, 
auk þess að draga úr mengun og auka öryggi í umferð. Það munar um minna.

Sigurður Ingi Friðleifsson,
framkvæmdarstjóri Orkuseturs.

Upplýsingasskjár sem sýnir valinn 
og mældan lotfþrýsting í pundum

Loftþrýstingur ákveðinn með 
stjórntökkum.

ATH. Velja skal loftþrýsting sem 
framleiðandi bifreiðar mælir með.

Hlutverk Orkuseturs er að stuðla að aukinni vitund almennings og fyrirtækja 
um skilvirka orkunotkun og möguleika til orkusparnaðar. Orkusetrið er 
stofnað af Orkustofnun í samstarfi  við iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið. 
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Extrablaðið danska hefur farið 
mikinn í sérkennilegri grein-
ingu á íslensku viðskiptalífi. 
Umfjöllun blaðsins er reynd-
ar með eindæmum þunn og 
ómerkileg, en getur skaðað þá 
sem fyrir henni verða. Ritstjóri 
Extrablaðsins heitir Hans Engell 
og er fyrrverandi formaður 
danskra íhaldsmanna. Pólitískur 
ferill hans fékk snöggan endi 
eftir að hann keyrði á fullur 
og missti ökuréttindi og féll af 
háum stalli. Danir geta verið 
fyndnir og skemmtilega mein-
fýsnir, en brandarinn sem gekk í 
kjölfar ölvunarakstursins hljóm-
aði svona. „Vår Herre körer ikke 
berused. Det gör hans engel.“

Ölvaður engill

Á fundi Viðskiptaráðs um stjórn 
peningamála var mikill sam-
hljómur meðal hagfræðinga á 
staðnum. Meiri en oft áður, en 
eitt einkenna þessarar ágætu 
fræðigreinar er að þar geta 
menn tekist á um ótal atriði á 
sinn kurteisa akademíska hátt. 
Lítið bar á því á fundinum, nema 
ef vera skyldi að viðkvæmt er 
að hreyfa við hugmyndum um 
að setja Seðlabankanum rýmra 
verðbólgumarkmið.

Edda Rós Karlsdóttir, for-
stöðumaður greiningar 
Landsbankans, rifjaði upp gaml-
an Storm P. brandara um að 
það væri erfitt að spá, sérstak-
lega um framtíðina. Hún bætti 
því við að í ljósi þess hversu 
illa Hagstofunni hefur gengið 
að koma með áreiðanlegar hag-
vaxtartölur úr fortíðinni, þá gilti 
að það væri erfitt að spá um 
fortíðina líka. Hagfræðingarnir 
voru á einum máli um að mik-
ilvægt væri að Hagstofan fengi 
tæki, tól og fjármagn til að ná 
betri árangri í fortíðarspánum.

Erfitt að spá 
um fortíðina

Síminn hefur tekið í notkun nýja 
gagnvirka þjónustu í sjónvarpi 
um ADSL. Nú gefst viðskipta-
vinum með sjónvarp um ADSL 
kostur á að taka þátt í kosn-
ingum og skoðanakönnunum í 
gegnum fjarstýringu. Þjónustan 
var tekin í notkun fyrir skömmu 
í þættinum 6 til sjö á SkjáEinum. 
Þáttastjórnendur geta því fram-
vegis gefið áhorfendum sínum 
kost á að kjósa um menn og mál-
efni með auðveldum hætti. 

Sem dæmi um notkun væri 
mögulegt að kjósa um frammi-
stöðu frambjóðenda eftir 
kappræður í sjónvarpi. Þarna 
er kannski komin lausn fyrir 
Vestmannaeyinga í prófkjöri 
þegar vont er í sjóinn.

Gott fyrir 
Eyjamenn

Við styðjum Bryndísi Haralds.

. .

Kosningaskrifstofa Bryndísar er að Bæjarlind 14 í Kópavogi. Upplýsingasími 554 1508

Ólafur G. 
Einarsson
fyrrv. ráðherra

Sigríður Anna 
Þórðardóttir
þingmaður

Salome
Þorkelsdóttir
fyrrv. forseti Alþingis

Almar Grímsson
Bæjarfulltrúi og
lyfjafræðingur

Gullveig 
Sæmundsdóttir
fyrrv. ritstjóri

Haraldur 
Sverrisson
bæjarfulltrúi

Bjarki
Sigurðsson
handboltamaður

Helga Guðrún
Jónsdóttir
kynningarstjóri

Kristinn
Andersen
verkfræðingur

Stefán
Hilmarsson
tónlistarmaður

Rósa
Guðbjartsdóttir
bæjarfulltrúi

Sólveig Pálsdóttir
framhaldsskólakennari
og varabæjarfulltrúi

Ragnhildur Inga
Guðbjartsdóttir
bæjarfulltrúi

Ásthildur Helgadóttir
fótboltakona
og bæjarfulltrúi

Sigríður Rósa
Magnúsdóttir
bæjarfulltrúi

María Kristín Gylfadóttir
formaður Heimilis og skóla
og varabæjarfulltrúi

Guðrún Brynja
Vilhjálmsdóttir
framkvæmdastjóri

Borgar Þór
Einarsson
formaður SUS

Hafsteinn Þór
Hauksson
fyrrv. formaður SUS

Ragnheiður
Guðmundsdóttir
varabæjarfulltrúi

„Auðveldara en ég hélt“
Me› flátttöku á E*TRADE í gegnum Landsbankann b‡›st einstaklingum möguleiki á 
a› n‡ta sér beint og millili›alaust áhugaver› fjárfestingartækifæri.
Kynntu flér máli› á landsbanki.is e›a hringdu í síma 410 4000. 



















Undirritaðri brá í brún þar sem 
hún sat í grandaleysi í Silfri 

Egils sl. sunnudag og myndbandi 
var skellt í tækið. Þar 
birtist lögmaðurinn 
Jón H. Magnússon og 
lýsti áhyggjum sínum 
vegna óhóflegs streym-
is útlendinga hingað til 
lands – sem hann taldi 
myndi heldur aukast 
en hitt – og þeim skaða 
sem þeir yllu. Ekki tók 
betra við þegar Magn-
ús Þór Hafsteinsson, 
varaformaður Frjáls-
lynda flokksins, sem 
var á staðnum, tók í 
sama streng og bætti jafnvel um 
betur. Fleiri hafa síðan bæst í kór-
inn, sem er því miður ekki 
hjáróma, en þeim mun falskari. 
„Þetta fólk“ tekur vinnu frá 
Íslendingum. „Þetta fólk“ lækkar 
launin og múslimar eru of ólíkir 
okkur. Innflutta „vinnuaflið“ 
fremur glæpi og nauðgar jafnvel 
konum. Þetta og fleira í þessum 
dúr má heyra enduróma í fjöl-
miðlum og manna í millum.

Fróðlegt er að rifja upp dæmi 
um svipaða fordóma. Þegar konur 
streymdu út á vinnumarkaðinn á 
7. og 8. áratugunum voru þær að 
taka vinnu frá fullfrískum karl-
mönnum og fyrirvinnum. Í reynd 
var það svo að mikill hagvöxtur 
þessara áratuga byggðist að veru-
legu leyti á aukinni atvinnuþátt-
töku kvenna og flestir hafa áttað 
sig á því að konur eru líka fyrir-
vinnur. Ætli „þetta fólk“ eigi ekki 
talsverðan þátt í hagvextinum 
núna.

„Þetta fólk“ lækkar laun. Það 
gerðu konur víst líka. En hvorki 
fólk né konur lækka launin sín. 
Það eru einhverjir aðrir sem taka 
þau verk að sér og vilja og reyna 
að borga þeim sem standa höllum 
fæti og ekki eru studdir lögum og 
réttindum lægri laun. Nú eru í 
gildi í landinu lög um sömu laun 
fyrir sömu vinnu. Þau hafa að 
vísu ekki gagnast konum til fulls. 
Enn viðgengst kynbundinn launa-
munur og eflaust gagnast lögin 
heldur ekki öllum innflytjendum, 
en það eru lögbrot sem eru á 
ábyrgð annarra; hvorki kvenna 
né innflytjenda.

„Þetta fólk“ fremur glæpi og 
reynir jafnvel að nauðga konum. 
Það er nú eitthvað annað en 
Íslendingar! Aldrei hafa þeir 
framið glæpi eða beitt konur 
ofbeldi, hvað þá gengið svo langt 
að reyna að nauðga þeim! Ég man 
þá tíð að frétt í blaði eða útvarpi 
gat verið eitthvað á þessa leið. 
„Fjórtan ökumenn voru teknir 
ölvaðir undir stýri um helgina. 
Þrír þeirra voru konur“ eða 
„Maður lést þegar ekið var á hann 
á Hringbrautinni. Ökumaðurinn 
var kona.“

Múslimar, eins og „það fólk“ 
var kallað, eru of ólíkir okkur og 

því ekki æskilegt að þeir flytjist 
hingað. Er þetta mælt af 
umhyggju fyrir þeim eða okkur. 
Hverjir eru þá nógu líkir okkur. 
Er ekki hætt við að flokkunar-
kerfið verði nokkuð flókið? Við 
gætum kannski falið Íslenskri 

erfðagreiningu flokkun-
ina.

En af hverju stafar 
þessi hysteria. Það er 
ekki atvinnuleysi, það 
er bullandi hagvöxtur 
og enginn getur fært 
sönnur á það að Íslend-
ingar hafi misst vinnu 
vegna „þessa fólks“ og 
ekki fer miklum sögum 
af því að það hafi lagst 
eins og afætur á íslenska 
bóta- og tryggingarkerf-
ið. „Þetta fólk“ er bara 

fólk, manneskjur af holdi og blóði, 
sem er að leita betra lífs og tæki-
færa, ekki síst fyrir börnin sín, 
hjá einni ríkustu þjóð heimsins. 
Það sama gerði fjórðungur 
íslensku þjóðarinnar fyrir rúmri 
öld og hlaut bágt fyrir hjá löndum 
sínum. Var ófrægt og kallað öllum 
illum nöfnum. Föðurlandssvikar-
ar skyldu þeir heita. Sama hyster-
ian. Báðar stafa af fordómum, 
hræðslu og fáfræði.

Það þarf kjark, dugnað og þor 
til að taka sig upp og flytja til 
ókunnugs lands – kannski yfir 
hálfan hnöttinn – með ekkert 
nema sjálfan sig og börnin í far-
teskinu. Til lands þar sem þú ert 
mállaus, utangarðs og vankunn-
andi um staðhætti, menningu og 
siði. Dæmdur til að standa höllum 
fæti og munt gera það áfram – og 
börn þín líka – ef eitthvað verður 
ekki að gert. Það þarf heildstæða 
stefnu í því hvernig við ætlum að 
taka á móti fólki sem vill og verð-
ur að koma hingað. Aðgerðir sem 
gera því kleift að verða fullgildir 
samfélagsþegnar sem geta lifað 
og dáið með reisn, skapað börn-
unum sínum framtíð, þekkir rétt-
indi sín og skyldur og getur nýtt 
sér þau tækifæri sem þetta ríka 
land hefur upp á að bjóða til jafns 
við aðra Íslendinga. Ekki annars 
flokks „vinnuafl“, annars flokks 
„þetta fólk“. 

Góð íslenskukennsla er auðvit-
að lykilatriði, en margt fleira þarf 
til sem of langt yrði upp að telja í 
stuttu máli. Enda margir hæfari 
til þess en höfundur þessa pistils. 
Sem betur fer er þó nokkur hópur 
fólks sem þekkir mjög vel til þess-
ara mála og hefur unnið gott starf 
í þágu innflytjenda. Ég treysti því 
að það verði kallað til og reynsla 
þess nýtt til að móta þá löggjöf og 
stefnu sem best er og skynsam-
legust – bæði í þágu innflytjenda 
og okkar sem fyrir erum.

Því það mun mála sannast að ef 
ekkert verður að gert, bæði fljótt 
og vel, mun „þetta fólk“ lenda í 
vandamálum og jafnvel verða að 
vandamáli; en þá skulum við líka 
hafa í huga að Það skapaði sér 
þennan vanda ekki sjálft, heldur 
verður við okkur sjálf að sakast 
fyrir handvömm og aðgerðaleysi. 
Nauðsynlegar aðgerðir eru hvorki 
einhlítar né einfaldar – þeim mun 
nauðsynlegra að til þeirra sé 
vandað – og verða dýrar. En dýr-
ara mun reynast þegar til lengri 
tíma er litið að standa ekki vel að 
verki. Það heitir á sæmilegri 
íslensku; að byrgja brunninn áður 
en barnið er dottið ofan í. 

Höfundur sækist eftir 6.-8. sæti í 
prófkjöri Samfylkingarinnar í 

Reykjavík.

„Þetta fólk“

Fróðlegt er að rifja upp dæmi 
um svipaða fordóma. Þegar 
konur streymdu út á vinnu-
markaðinn á 7. og 8. áratug-
unum voru þær að taka vinnu 
frá fullfrískum karlmönnum og 
fyrirvinnum.



Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 

útfarir í smáletursdálkinn 
hér til hliðar má senda á 

netfangið timamot@fret-
tabladid.is.

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 
550 5000.

„Fólk sem hefur frelsi til að velja 
mun alltaf kjósa frið.“

Margaret Thatcher sagði á sínum 
tíma Reagan hafa sigrað kalda 

stríðið án þess að hleypa af skoti.

Hitler ræðst á bjórhöllina

AFMÆLI

Margvísleg tímamót í sögu ljósvaka-
miðla á Íslandi ber upp á þetta ár. Nú 
eru liðin 80 ár frá því að útvarp tók 
fyrstu skref sín hér á landi. Jafn-
framt eru 40 ár frá upphafi innlends 
sjónvarps, og tuttugu ár frá því að 
einkarekið hljóðvarp og sjónvarp hóf 
göngu sína á ný árið 1986. Ráðstefnan 
Útvarp á Íslandi í 80 ár fer fram á 
laugardag í tilefni afmælanna, en hún 
er haldin á vegum Rannsóknaseturs 
um fjölmiðlun og boðskipti. 

Þorbjörn Broddason, prófessor í 
félagsfræði við Háskóla Íslands, 
segir upphaf útvarpsútsendinga hér 
á landi hafa markað félagslega og 
menningarlega byltingu. „Ríkisút-
varpið var stofnað 1930 og varð fljótt 
sameiningartæki þjóðarinnar. Lang-
bylgjustöðin á Rjúpnahæð jafnaðist á 
við sterkustu stöðvarnar í Evrópu og 
útvarpið náði þannig nokkurn veginn 
um land allt. Hins vegar voru útvarps-
tæki ekki til á hverju heimili, og það 
eru til sögur af því hvernig menn 
báru rafsýrugeyma á bakinu úr kaup-
staðnum og heim á bæi, brenndu fötin 
sín og sköðuðu sig af því að þeim var 
svo mikið í mun að koma geyminum 
heim svo allir gætu hlustað,“ segir 
Þorbjörn. „Þessi þjóðarmiðill skipti 
sérstaklega miklu máli á landi eins og 
þessu þar sem samgöngur voru erfið-
ar. Það voru gefin út dagblöð í Reykja-
vík, en þau náðu aldrei til fólksins úti 
á landsbyggðinni. Og þetta var þó á 
þeim tíma þegar meginhluti þjóðar-
innar bjó í sveitum,“ útskýrir Þor-
björn. „Útvarpið hefur hiklaust haft 
meiri áhrif hér en annars staðar ef 
litið er til heillar þjóðar.“

Þorbjörn segir útvarpið alltaf hafa 
staðið fyrir hámenningu og jafnframt 
verið í forsvari fyrir íslenska tungu. 
„Höfuðpáfar þjóðarinnar þuldu fræði 
sín og þess á milli voru spilaðar 
hámenningarsinfóníur.

Æsku- og alþýðumenning var hálf-
gerð hornreka í útvarpi þar til Rás 2 
hóf göngu sína. Sjónvarpið breytti 
því samt líka 1966, þá urðu mikil 
þáttaskil og afþreyingarmenningin 
ruddist inn á íslensk heimili,“ segir 
hann. Þorbjörn segir undanhalds 
sjónvarpsins ekki vera að vænta. 
„Mér sýnist allt benda til þess að 
sjónvarpið verði ríkjandi miðill hérna 
um einhver ófyrirséð ár. Netið er að 
vísu sterkt líka, en það er frekar 
grautarlegt allt saman. Maður horfir 

á sjónvarp, hlustar á útvarp og les 
blöðin á netinu. Hver getur sagt hvað 
maður er að gera fyrir framan tölv-
una?“

Ráðstefnan fer fram í Odda á laug-
ardag og er öllum opin, en Þorbjörn 
er á meðal þeirra sem flytja munu 
erindi þar.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Alhliða útfararþjónusta í 16 ár 

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Elskuleg systir okkar, mágkona og frænka,

Jósefína Arndís
Óskarsdóttir Hornbach
(Dísa)

lést að heimili sínu í San Francisco fimmtudaginn
2. nóvember sl.

Systkini og aðrir aðstandendur hinnar látnu.

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

Andrés Magnússon
Kleppsvegi 10, Reykjavík, 

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju klukkan 11 föstu-
daginn 10. nóvember næstkomandi. Blóm og kransar
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans
er bent á að láta líknarstofnanir njóta þess.
Svava Jónsdóttir
Jóna Andrésdóttir    Sigurður Ingi Ingólfsson
Edda Andrésdóttir    Stefán Ólafsson
Gunnar Andrésson    Margrét Jónsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn, barnabarnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ingibjörg Jónsdóttir

sem lést 31. október, verður jarðsungin frá
Grafarvogskirkju föstudaginn 10. nóvember kl. 13.

Anna Jóna Óskarsdóttir          Þórir Þorsteinsson
Auður Inga Óskarsdóttir Hansen Bent V. Hansen
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar

Kristins J. Jónssonar
frá Patreksfirði.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á hjúkrunar-
deild 3 B, Hrafnistu í Hafnarfirði, fyrir kærleiksríka
umönnun og alúð.

Þórdís B. Kristinsdóttir      Samson Jóhannsson
Auður Kristinsdóttir
og fjölskyldur.





Mér finnst eitthvað 
bogið við það að efna 
til ritdeilu við vinnu-
félaga mína en á þess-

um stað í blaðinu í gær 
var stríðshanskanum 
kastað framan í mig 
eins og blautri tusku. 

Þar hélt kollegi minn því fram að 
lausgirtar Hollywoodstjörnur, sem 
stunda framhjáhald af mikill 
íþrótt, skáki ranglega í skjóli þess 
að dýr merkurinnar, sem ekki eru 
að sligast undan oki siðmenningar, 
stundi frjálsar ástir og bindist ekki 
einum maka fyrir lífstíð.

Þetta telur félagi minn ómerki-
lega blekkingu og nefnir gegn henni 
til sögunnar tvær dýrategundir, 
slétturottur og hrafna, sem eiga 

víst að fella sig við eina fjölina í 
kynlífinu alla sína tíð.

Þetta er ódýrt enda horfir hann 
um leið fram hjá kanínum, hundum, 
köttum, hestum, kindum og mann-
skepnunni sjálfri. 

Fyrir utan þessi handahófs-
kenndu dæmi fer hann ansi brattur 
gegn Friedrich Nietzsche, einum 
mesta hugsuði síðustu alda, sem 
lýsti yfir dauða þess guðs sem kall-
aður var til hér í gær til þess að 
höggva þann misskilning í grjót að 
maðurinn sé einkvænisvera.

Því var jafnframt slegið fram að 
einkvæni hafi verið innprentað í 
manninn frá örófi alda. Eitthvað 
hefur sú innræting, sem er líklega 
fyrst og fremst bundin við trúarrit, 
farið forgörðum þar sem skyndi-

kynni, framhjáhöld og vændi eru 
stunduð og hafa verið stunduð af 
mikilli íþrótt frá þessu sama örófi 
alda. Þetta er ekki bundið við ríka 
og fræga fólkið í Hollý og er 
sammanlegt einkenni sem þýðir það 
eitt að innrætingunni er beint gegn 
eðlisþætti sem verður ekki haminn.

Kynlíf og samlíf með sömu 
manneskjunni í áratugi getur ekki 
orðið annað en vani og spennusnautt 
gauf  þannig að það er eðlilegra að á 
meðalævi verði sama manneskjan 
ástafangin í það minnsta 25 sinnum 
frekar en einu sinni. Eilíf ást og 
ævilangt hjónaband er fantasía 
fyrir ástsjúka unglinga. Fólk sem er 
komið til vits og ára veit betur, rétt 
eins og Nietzsche og húsdýrin stór 
og smá.

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

50MB frítt
myndasvæði!

Búðu til myndaalbúm
á síðunni þinni!

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg



Hljómsveitin Múm mun hita upp 
fyrir Sykurmolana á endurkomu-
tónleikum sveitarinnar í Laugardals-
höll föstudaginn 17. nóvember.

Þetta verða fyrstu tónleikar 
Múm á árinu en sveitin hélt síðast 
tónleika í Tapei, höfuðborg Taív-
ans, fyrir rúmu ári. Sveitin er að 
vinna að nýrri plötu í Finnlandi og 

mun þar kveða nokkuð við nýjan 
og kraftmeiri tón. Er platan vænt-
anleg í byrjun næsta árs.

Strax í desember mun Fat Cat 
aftur á móti gefa út upptökur úr 
þætti John Peel á BBC frá árinu 
2002 undir nafninu Múm Peel 
Session.

Múm-liðar spiluðu sem plötu-
snúðar á Summersonic Festival í 
Tókýó og Osaka í sumar og á Isle 
of Wight-hátíðinni í Bretlandi 
núna í september, auk þess að 
snúa plötum á Sirkus á opnunar-
kvöldi Airwaves-hátíðarinnar í 
október. Múm lék síðast á tónleik-
um hérlendis á Snæfellsnesi í 
ágúst 2005 og þar á undan í Bæjar-
bíói í Hafnarfirði í ágúst 2004. 

Enn eru til miðar á afmælistón-
leika Sykurmolanna og Smekk-
leysu. Miðasala fer fram í versl-
unum Skífunnar Kringlunni og 
Smáralind, BT Akureyri, Selfossi 
og Egilsstöðum og á Midi.is. Miða-
verð er 5.000 krónur, að viðbættu 
350 kr. miðagjaldi söluaðila. 
Aldurstakmark á tónleikana er 
átján ár, nema í fylgd fullorðinna.

Múm hitar upp

Id er fyrsta sólóplata Birgis Arnar 
Steinarssonar, en hann á að baki 
langan feril sem söngvari og 
gítarleikari rokkhljómsveitarinnar 
Maus. Þegar Maus tók sér hlé 
fyrir tveimur árum fluttist Biggi 
til London og byrjaði að vinna að 
þessari plötu sem nú er nýkomin 
út.

Id er rafpoppplata unnin nokk-
uð náið með Tim Simenon, sem 
var forsprakki hljómsveitarinnar 
Bomb the Bass og hefur stjórnað 
upptökum fyrir Neneth Cherry og 
Depeche Mode meðal annarra. 
Tim er skrifaður fyrir tónlistinni á 
plötunni ásamt Bigga og hann 
stjórnar upptökum í samvinnu við 
Geoff Smith.

Tónlistin á Id er stórt stökk frá 
Maus-rokkinu. Það er greinilegt 
að Biggi hefur einsett sér að gera 
eitthvað allt annað en hann var 
vanur. Að stærstum hluta eru 
þessi tíu lög rafpopp, en rokkið 
læðist samt inn á plötuna líka í 
lögunum Reverend Bill Hicks og 
Reason to Grow.

Það sem maður tekur fyrst 
eftir þegar maður hlustar á Id er 
flottur hljómur og skemmtilegur 
hljóðheimur sem mallar undir 
töktunum. Við erum komin tölu-
vert langt frá gítar, bassi, tromm-
ur-hljóðfæraskipan hinnar hefð-
bundnu rokksveitar. Flest lögin 
eru róleg og textarnir eru mjög 
persónulegir („sóló-plata“ sem 
stendur undir nafni) og söngurinn 
er yfirleitt mixaður mjög framar-
lega sem gerir söngvarann og 
textana mjög berskjaldaða.

Og þá komum við að lagasmíð-
unum. Að mínu mati eru fyrstu 
þrjú lögin; Drug of Choice, Perfect 

Sunday og Just Like the End, bestu 
lög plötunnar. Þau virka vel strax 
við fyrstu hlustun. Önnur lög 
vinna á líka, t.d. Reason to Grow 
(flottur millikafli) og The Hard 
Way.

Bigga hefur tekist að ná nokkuð 
góðu valdi á þessari nýju tónlist 
og tækni sem hann er að tileinka 
sér. Lögin eru misgóð, en heildar-
myndin er samt nokkuð sterk. 
Stundum finnst manni að vísu að 
áhrifavaldarnir séu aðeins of aug-
ljósir. Sofðu með ljósið á er t.d. 
mjög „múmskt“ lag. Þó að það 
vanti svolítið upp á að Id geti talist 
meistaraverk er þetta samt alvöru 
plata frá alvöru listamanni og það 
er óhætt að mæla með henni. 

Ég er sannfærður um að ef 
Biggi heldur áfram að þróa þessa 
tónlist á hann eftir að gera enn 
betri plötu. Hann er búinn að fóta 
sig í rafpoppinu, en hann á enn 
eftir að gera það að sínu og fara 
með það á nýjar slóðir. Ævintýrið 
er vonandi rétt að byrja … 

Ævintýrið er rétt að byrja

Liam Gallagher, söngvari bresku 
hljómsveitarinnar Oasis, hefur 
upplýst að líklegt sé að vinna við 
næstu plötu sveitarinnar hefjist í 
þessum mánuði. Hinn 20. nóvem-
ber kemur út platan Stop the 
Clocks, safnplata með bestu lögum 
Oasis. Liam er hreint ekki sáttur 
við útgáfu safnplötunnar, en með-
limum sveitarinnar finnst ekki 
tímabært að gefa slíka plötu út. 
Ástæðan fyrir því að platan er 
gefin út er að samningur Oasis við 
SonyBMG er að renna út og í 
samningnum var gert ráð fyrir 
einni safnplötu. 

„Ég býst við því að við byrjum 
eitthvað í þessum mánuði, skell-
um okkur í stúdíóið,“ segir Liam í 
viðtali við Uncut. „Ætli við verð-
um ekki þar þangað til við erum 
búnir að klára. Nú bíðum við bara 
eftir að Noel klári að semja 
lögin.“

Oasis á leið í stúdíó



! Kl. 21.00
Orgeldjasstríóið B3 heldur afmælis-
tónleika á Múlanum á Domo bar í 
Þingholtsstræti 5. B3 tríóið skipa 
Agnar Már Magnússon sem leikur á 
orgel, Erik Qvick sem leikur á trommur 
og á gítar spilar Ásgeir Ásgeirsson.

Borgar Magnason kontra-
bassaleikari frumflytur 
nýtt verk eftir Áskel Más-
son á háskólatónleikum í 
dag. Saman krufðu þeir 
leyndardóma kontrabass-
ans og munu þeir heyrast í 
Norræna húsinu í hádeginu.

Borgar útskýrir að verkefni 
þetta hafi átt sér töluverðan 
aðdraganda og tengist hann að 
hluta verkefni sem þeir unnu 
með Íslenska dansflokknum og 
danshöfundinum Ólöfu Ingólfs-
dóttur en verk þeirra, Við erum 
komin, var frumsýnt á Norræn-
um músíkdögum í október.

„Samstarfið byrjaði raunar 
með því að við rannsökuðum 
hljóðfærið og hvernig ég nálgast 
það. Við unnum rannsóknarvinn-
una í sameiningu en síðan skrif-
aði Áskell út verk sem hann nefnir 
innhverfar sýnir.“

Leyndir og innhverfir mögu-
leikar kontrabassans eru gerðir 
sýnilegir á nýstárlegan hátt í verk-
inu og Borgar útskýrir að þeir 
félagar séu svolítið á andlega svið-
inu. „Maður reynir að forðast að 
blanda sínum mannlegu tilfinn-

ingum í spilið og þótt það sé alltaf 
einhver dramatík í manni reyni ég 
að sleppa því að vera melódrama-
tískur. Ætli það mætti ekki segja 
að við horfum til himins í þessu 
verki, þó að maður nái aldrei þang-
að.“

Áskell Másson er íslenskum 
tónlistarunnendum að góðu kunnur, 
hann hefur samið yfir hundrað 
verk af ýmsum toga, hljómsveitar-
verk, konserta, einleiks- og 
kammerverk, kirkjutónlist, tón-
list fyrir söngraddir, balletta og 
tónlist fyrir kvikmyndir og fjölda 
leikrita sem flutt hafa verið 
ýmist á sviði eða í útvarpi eða 
sjónvarpi. Borgar hefur starfað 
mikið erlendis, en hann hefur 
verið landlægur undanfarna 
fjóra mánuði. Hann býr og starfar 
í Belgíu og hefur komið víða við 
á ferli sínum en hann er fyrsti 
bassaleikari Charlemagne kammer-
sveitarinnar í Brussel og nútíma-
tónlistarhópsins Ensemble 21.

 „Ég er klassískt menntaður 
kontrabassaleikari og kem úr 
þeim ranni,“ útskýrir hann en 
undanfarin ár hefur hann fengist 
bæði við klassíska músík og popp-
tónlist auk þess að semja eigin 
verk, til að mynda samdi hann og 
flutti tónlist við Suður, myndverk 
Gabríelu Friðriksdóttur úr sýning-

unni Versations /Tetralógía, sem 
frumsýnt var á Feneyjatvíæringn-
um árið 2005 og samdi einnig tón-
list við myndverk Gabríelu, 
Melankólía og Kaþarsis.

Borgar hefur einnig spilað um 
árabil með tónlistarmanninum 
Daníel Ágústi Haraldssyni og mun 
leika með hljómsveit hans á tón-
leikum næstkomandi laugardag. 

„Við höfum unnið mikið saman 
og að ólíkum hlutum og ég fylgdi 
honum þegar hann fór til baka í 
rokkið. Það er gott að vinna með 
fólki sem maður þekkir og við 
höfum á miklu að byggja.“ Poppið 
og klassíkin fara ágætlega saman 
hjá Borgari enda útskýrir hann 
að frelsi tónlistarmannsins sé 
afstætt: „Það er sama við hvaða 
tónlist eða listform maður fæst, 
frelsið er alltaf mjög afmarkað. 
Sumir segja að klassíski tónlistar-
maðurinn sé ekki frjáls því hann 
spili nótur á meðan popparinn er 
frjáls því hann spilar ekki eftir 
nótum. Ég held að frelsið sé tak-
markaðra en mann grunar en 
innan ramma hvers listforms er 
frelsið algjört. Eiginleikarnir 
eru mismunandi eftir forminu en 
rammarnir eru skýrir. “

Tónleikarnir hefjast í Norræna 
húsinu klukkan 12.30 í dag.

Ingibjörg Haraldsdóttir rithöfundur 
og þýðandi er gestur Stofnunar 
Vigdísar Finnbogadóttur í dag og 
heldur erindi í fyrirlestraröðinni 
„Þýðing öndvegisverka“. Ingibjörg 
mun fjalla um þýðingar sínar á 
verkum Fjodor Dostojevskí, með 
sérstakri áherslu á viðureign sína 
við skáldsöguna Djöflana sem kom 
út í íslenskri þýðingu árið 2000. 

„Ég fer dálítið út um víðan völl,“ 
útskýrir Ingibjörg og áréttar að 
fleiri verk komi við sögu. Fyrsta 
höfundarverk Dostojevskís sem 
Ingibjörg þýddi var skáldsagan 
Glæpur og refsing og kom hún út 
árið 1984, síðan þá hefur hún meðal 
annars þýtt sögur hans Fávitann og 
Karamazovbræðurna, Fjárhættu-
spilarann og Tvífarann.

„Ég velti því fyrir mér hvort hér 
er að verða til, eða sé orðin til, svo-
kölluð „Dostojevskí-hefð“ hér á 
landi, sem þýðir að búið sé að gera 
hann aðgengilegri en áður, til 
dæmis með þýðingum, skrifum og 
slíku. Ég mun líka segja frá aðdrag-
anda þess að ég þýddi Djöflana en 
það er svolítil saga,“ segir hún 
sposk.

Ingibjörg nefnir að aðstæður 
þýðenda hafi breyst mikið hér á 
landi, til dæmis hafi starfsumhverfi 
hennar tekið stakkaskiptum mikið 
þegar út kom rússnesk-íslensk 
orðabók árið 1998. „Þá var ég búin 
að þýða árum saman svo þetta var 
ansi sögulegt. Ég hef líka þýtt úr 
spænsku en það er enn ekki komin 
út spænsk orðabók hér á landi sem 
hægt er að nota við þýðingar. Þetta 
eru aðstæður sem þýðendur búa 
við á okkar litla markaði, ástandið 
hefur skánað mjög mikið og þá er 
gaman að rifja upp fortíðina.“

Meðvitund fólks um mikilvægi 
þýðinga fyrir okkar eigin bókmennta-
arf virðist einnig vera að aukast. 
„Þýðingar verða sífellt mikilvæg-
ari,“ útskýrir Ingibjörg og vísar 
þar til títtnefndrar hnattvæðingar. 
„Við þekkjum stærri hluta af heim-
inum og komumst í kynni við fleiri 

tungumál. Það eru heimar sem við 
þurfum að opna og þýðingar eru 
einn liðurinn í því.“

Starf sumra þýðenda er þó enn 
mikið til unnið af hugsjón og oft 
hending hvaða erlendu bækur rata 
í hendur íslenskra lesenda. „Það 
eina sem virðist að einhverju leyti 
eiga alveg greiðan aðgang að 
íslenskum lesendum eru erlendar 
metsölubækur, flestar þýddar úr 
ensku, sem virðast koma hingað 
eins og af sjálfsdáðum. Útgefendur 
hafa ábyggilega áhuga á þeim fyrst 
þeir gefa svona mikið út af þessu. 
Þar fyrir utan er við dálítinn ramm-
an reip að draga, útgefendur hafa 
ekki nægilegan áhuga á þýðingum 
þótt á því séu margar undantekn-
ingar, til dæmis hjá forlaginu 
Bjarti.“ Ingibjörg kveðst bjartsýn 
og nefnir sérstaklega rússneskar 
bókmenntir þar sem nýir þýðendur 
hafi komið fram á undanförnum 
árum sem hafi gefið þarlendum 
bókmenntum gaum.

Á ferli sínum hefur Ingibjörg 
unnið jöfnum höndum að ljóðlist 
sinni og þýðingum og segist ekki 
geta gert upp á milli ritstarfanna. 
„Þýðingarnar eru fyrirferðameiri 
því ljóðin taka svo lítið pláss, þótt 
þau kosti alveg jafn mikla vinnu.“ 
Þessa dagana fæst Ingibjörg þó 
við annan starfa. „Já, ég er eigin-
lega hvorki að þýða né yrkja ljóð, 
ég er að semja endurminninga-
bók.“ Hún segir með semingi að 
minningarnar séu hennar eigin og 
bætir við hlæjandi að hún ætli 
loksins að segja frá sinni viðburða-
ríku ævi. Starfinn hefur þó reynst 
henni strembnari en hún ætlaði. 
„Þetta er mjög erfitt og tíma-
frekara en ég hafði gert mér grein 
fyrir þegar ég byrjaði. Ég er ekki 
komin nógu langt en það er búið 
að ákveða að bókin komi út á 
næsta ári og ég vona að það 
náist.“ 

Fyrirlestur sinn flytur Ingi-
björg í Árnagarði Háskóla Íslands, 
stofu 201, og hefst hann kl. 16.30. 

Strembinn starfi

Kani fær frönsk verðlaun



Tónlistardagar Dómkirkjunnar 
eru árleg tónlistarveisla sem 
haldin er í kringum vígsluafmæli 
kirkjunnar síðustu helgina í 
október og fram í miðjan nóvem-
ber. Tónlistardagarnir eru nú 
haldnir í 25. skipti en í ár eru liðin 
210 ár frá því að Dómkirkjan var 
vígð.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir 
söngkona heldur einsöngstónleika 
í kirkjunni í kvöld í tilefni af tón-
listardögunum en með henni leika 
Francisco Javier Jáuregui og 
Marteinn H. Friðriksson.

Tónleikarnir hefjast kl. 20.30 
og verða aðgöngumiðar seldir við 
innganginn.

Einsöngstónleikar
Skólahljómsveit Kópavogs heldur 
árlega hausttónleika sína í sal 
Fjölbrautaskólans í Garðabæ í 
kvöld. Á efnisskránni eru meðal 
annars lög eftir Sigfús Halldórs-
son og Gunnar Þórðarson, þjóðlög 
og kvikmyndatónlist, ásamt tón-
list frá Afríku, Spáni og Suður-
Ameríku. Stjórnandi sveitarinnar 
er Össur Geirsson.

 Um þessar mundir eru liðin 
40 ár frá því að Björn Guðjóns-
son, stofnandi hljómsveitarinnar, 
skráði fyrstu nemendurna í 
Skólahljómsveit Kópavogs. Til 
stendur að halda upp á afmælið 
með pompi og prakt á opinberum 
afmælisdegi hljómsveitarinnar, 
þann 22. febrúar. Einnig hefur 
hljómsveitin tekið upp mikið af 

tónlist á síðasta ári sem gefin 
verður út á geisladiski á næsta 
ári. Hluta þess efnis má heyra á 
tónleikunum í kvöld.

Í Skólahljómsveit Kópavogs 

eru um 150 hljóðfæraleikarar á 
aldrinum 9-19 ára, sem skipt er í 
þrjár sveitir eftir aldri og getu og 
koma allar sveitirnar fram á tón-
leikunum.

Blásið til hausttónleika

  



Upphafsár kvikmyndalistarinnar 
drógu um margt dám af því sem 
mestum vinsældum naut í stór-
leikhúsum beggja vegna Atlants-
hafsins. Þar höfðu menn ráðist í 
gríðarstórar og viðamiklar leik-
sýningar með íburðarmiklum bún-
ingum og flóknum sviðsbúnaði, 
gjarna svo stórar að leikhús þurfti 
að umbyggja í hvert sinn sem ný 
slík varð til. Kvikmyndin tók þenn-
an þráð upp og gerði kvikmyndir 
af þessu tagi að sérgrein sinni: 
stórmyndirnar. Margar þessara 
mynda hafa glatast, breyttur 
smekkur talmyndanna sá til þess, 
þó enn striti menn við að koma 
saman heillegum eintökum af 
stærstu kvikmyndaverkunum af 
þessu tagi.

Eitt þessara stórvirkja var 
Intolerance eftir D.W.Griffith en á 
morgun verður hún sýnd í einni af 
mörgum gerðum sínum í Háskóla-
bíói og leikur Sinfónían undir og 
sveiflar Frank Strobel sprotanum. 
Tónskáldið Carl Davis samdi tón-
listina en hann hefur unnið mörg 
tónverk fyrir þöglar myndir síðari 
ár. 

Intolerance er tímamótaverk: 
þar segir Griffith frá mannkyninu 
á fjórum tímabilum og rekur sam-
tímis hvernig skortur á umburðar-
lyndi skaðar manninn og samfélag 
hans á öllum tímum. Er ekki hægt 
að finna verk sem samtímis er 
minnisvarði um afmæli opinberra 
kvikmyndasýninga á Íslandi og 
sígild viðvörun þeim skeytingar-
lausu og fordómafullu.

Tímabilin fjögur sem eru Babý-
lon um 500 fyrir Krist, Jerúsalem 
á tíma krossfestingar Krists, Bar-
tólemusar-messan í Frakklandi á 
sextándu öld og loks samtími hans 
í Bandaríkjunum 1914.

Kvikmyndin varð frægari fyrir 
umfang leikmynda, einkum borg-
arhliðinu í Babýlon. 

Mikinn mannfjölda þurfti til að 
sýna götulíf á ýmsum tímum og er 
talið að 3.000 aukaleikarar hafi 
verið í vinnu við tökurnar. Leik-
myndin stóð lengi uppi í Holly-
wood en var eyðilögð síðar, rétt 
eins hin fræga leikmynd af Ben 
Húr sem gerð var skömmu síðar 
og menn hafa gert sér vonir að 
hægt sé að grafa upp úr eyðimörk-
inni norðan við Los Angeles.

En kvikmyndin hafði annað og 
merkilegra fram að færa. Þar 
sýndi Griffith í verki hugmyndir 
sínar um klippingu, hvernig 
stökkva má á milli frásagnar þátta 
til að koma til skila sýn lista-
mannsins um skyldleika eða and-
stæður á ólíkum tímum. Hug-
myndir hans höfðu gríðarleg áhrif 
á hugmyndir manna um klippingu. 
Eisenstein lærði mikið af tækni 
hans og þaðan hafa síðari tíma 
menn bæði lært reglur og hvernig 
má brjóta þær. 

Intolerance var dýrasta mynd 
síns tíma og gerði framleiðandann 
gjaldþrota. Hún er ekki til í neinu 
heilu eintaki og leikur grunur á að 
margt hafi verið tekið í hana sem 
ekki var notað, meðal annars nekt-
arsenur í Babýlonskaflann. Allar 
persónur í sögunum fjórum bera 
táknræn samheiti til að ítreka það 
sammannlega sem verkið á að 
sýna.

Rétt eins og í öðrum endurgerð-
um þeirra Gills og Brownlows er 
myndin tónuð í mismunandi litum. 
Millitextar voru sóttir í kvæði 
Walts Whitman og í myndinni 
koma fram margir þekktir leikar-
ar en þeirra þekktust er Lillian 
Gish sem leikur móðurina sem 
hrærir vöggu barnsins síns, en 
það er eitt leiðiminni verksins, 
táknræn andstæða óþolsins, skeyt-
ingarleysis og fordómanna sem 
myndinni var ætlað að tala gegn í 
heimstríðinu miðju.

Meistaraverk D. W. Griffith 
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Þriðja píanókeppni  Íslandsdeildar 
EPTA, Evrópusambands píanó-
kennara, hefst  í Salnum í dag með 
forkeppni í þremur flokkum. 
Keppni þessi er sú eina sinnar teg-
undar hér á landi en til hennar var 
stofnað árið 2000. „Við sóttum um 
styrk til Reykjavíkur menningar-
borgar  og menntamálaráðuneyt-
isins á sínum tíma því okkur 
fannst viðeigandi að halda svona 
keppni hér líkt og tíðkast í 
nágrannalöndunum. Fyrsta keppn-
in tókst afar vel og ákveðið var að 
halda hana á þriggja ára fresti. 
Fyrirkomulag hennar hefur haldist 
í sama formi en fjöldi þátttakenda 
er alltaf að aukast og nú taka rúm-
lega þrjátíu píanóleikarar þátt,“ 
útskýrir Arndís Björk Ásgeirs-
dóttir, einn skipuleggjenda keppn-
innar. 

Aðalstyrktaraðilar keppninnar 
nú eru menntamálaráðuneytið og 
Kópavogsbær og er keppt í þremur 
flokkum, miðstigi þar sem kepp-
endur mega ekki vera eldri en 
fimmtán ára, framhaldsstigi þar 
sem nemendur eru á aldrinum sex-
tán til nítján ára og síðan á háskóla-
stigi þar sem aldurstakmarkið er 25 
ár. Fimm úr hverjum flokki komast 
áfram í úrslit sem fara fram næst-
komandi laugardag.

„Markmiðið með keppni sem 
þessari er ekki endilega að sigra, 
þótt margir hugsi um það. Víkingur 
Heiðar Ólafsson sigraði í fyrstu 
keppninni, þá sextán ára gamall 
keppandi á háskólastigi, en hann 
sagði í viðtali að ef maður fer með 
réttu hugarfari í svona keppni 
getur maður grætt ofboðslega 
mikið á því. Það er krefjandi að 
vera í samkeppni - þú ert ekki að 
spila á tónleikum eða taka próf. 
Þetta er tækifæri sem þátttakendur 
fá ekki annars staðar,“ segir 
Arndís.

Gífurlegur undirbúningur býr 
að baki þátttöku þessara ungu 

tónlistarmanna. „Bæði nemendur 
og kennarar eru sammála um að 
það er fátt sem virkar meira hvetj-
andi en svona keppni. Nemend-
urnir hafa tekið miklum framför-
um og sigrast á ýmsu í leiðinni.“ 

Það tekur á taugarnar að keppa 
í hljóðfæraleik og Arndís útskýrir 
að miklar tilfinningar séu í gangi á 
meðan á henni stendur. „Yfirleitt 
eru nemendurnir líka búnir að 
undirbúa sig vel andlega - þau 
mæta ekki eins og taugahrúgur en 
allir eru spenntir. Oft spilar maður 
betur þegar maður er spenntur. 
Síðan verða þau ofboðslega ánægð 
þegar þetta er afstaðið, það er 
mikill sigur að ganga í gegnum 
svona keppni.“

Keppnin er auglýst með árs 
fyrirvara og þurfa þátttakendur 
að vinna innan ákveðins ramma. 
„Þau verða að leika verk frá 
ákveðnum tímabilum til þess að 
sýna fram á breidd og skilning sinn 
á ólíkum stílum, síðan leika þau 
æfingu sem sýnir fram á tækni 

þeirra.“ Frá upphafi hafa þátttak-
endur leikið sérsamið íslenskt verk 
í keppninni og verður íslenskt 
verk leikið í úrslitum á öllum stig-
um keppninnar. Snorri Sigfús 
Birgisson hefur samið nýtt verk 
fyrir keppnina sem hann hefur 
nefnt Eos og Selena og verður það 
flutt í úrslitum í flokki framhalds-
náms og verður veitt sérstök viður-
kenning fyrir bestan flutning á því 
verki. 

Dómnefnd skipa fimm píanóleik-
arar, þar af einn erlendur formaður 
dómnefndar, sem að þessu sinni er 
Diane Andersen, forseti EPTA í 
Belgíu, en aðrir í dómnefnd eru 
Anna Guðný Guðmundsdóttir, 
Halldór Haraldsson, Jónas Sen og 
Þorsteinn Gauti Sigurðsson. 

Keppnin er opin almenningi og 
hefst hún í Salnum kl. 9 í dag og 
stendur til kl. 17. Forkeppnin stend-
ur einnig yfir á sama tíma á morgun 
en úrslitin verða haldin á laugar-
dag. Aðgöngumiðar eru seldir við 
innganginn alla þrjá dagana. 

Taugarnar þandar í Salnum

FYRIR KL. 9.00. FYRIR KL. 12.00. EKKERT STÖÐVAR OKKUR.

DHL kemur sendingum á áfangastað með ýmsu móti. Við erum með heimsins stærsta flutninganet
og komum pökkunum til skila á fleiri staði innan Evrópu fyrir kl. 09.00 og fyrir kl. 12.00 en
nokkur annar. Ráðgjafar okkar eru í viðbragðsstöðu núna, það er ekki eftir neinu að bíða.

HRINGDU Í SÍMA 535 1100 EÐA HEIMSÆKTU VEFINN OKKAR, WWW.DHL.IS, TIL AÐ SENDA
PAKKANN AF STAÐ NÚNA.



Hárgreiðslustofan Molekúl opn-
aði með pompi og prakt síðastlið-
inn föstudag. Margt var um mann-
inn í opnunarhófinu og var 
bókstaflega fullt út úr dyrum. 
Eigendur stofunnar eru stöllurn-
ar Rúna Magdalena og Sigrún 
Garðarsdóttir en hjá þeim starfar 
einnig Hulda Björk, sem er með 
naglaásetningu.

„Opnunin heppnaðist alveg 
rosalega vel og það var alveg 
rosalega góð stemning,“ segir 
Rúna Magdalena sem starfaði 
lengi vel sem fyrirsæta en hefur 
nú snúið sér alfarið að 
hárgreiðslustörfum.

Molekúl opnað með glæsibrag

Meiðyrðamáli Britney 
Spears og Kevins Federline 
á hendur US Weekly hefur 
verið vísað frá, meðal ann-
ars vegna þess að söng-
konan nýtir sér kynlíf og 
kynþokka sinn til að selja 
afurðir sínar.

Málið snýst um frétt sem US Weekly 
birti fyrir rúmu ári síðan en blaðið 
hélt því fram að hjónakornin 
Spears og Federline hefðu horft á 
kynlífsmyndband sem þau höfðu 
gert ásamt lögfræðingum sínum 
eftir að starfsmaður þeirra hótaði 
að birta það opinberlega. Í frétt-
inni var sagt að Spears hefði látið 
asnalega á meðan 
myndbandið var 
sýnt og var tímarit-
ið einnig kært fyrir 
þá orðanotkun.

Dómari í 
Bandaríkjunum 
hefur vísað mál-
inu frá og sagði í 

úrskurði sínum að fréttin hefði ekki 
verið ærumeiðandi því væntanlega 
væru fleiri hjón en þau að búa til 
heimagerð kynlífsmyndbönd auk 
þess sem söngkonan hefði gert út á 
kynþokka og kynlíf og grætt vel á 
því. Þá var því einnig vísað frá að 
orðið asnalegt væri saknæmt þar 
sem fréttin hefði alls ekki snúist um 
þá hegðun og það væri alls ekki 
ærumeiðandi í sjálfu sér.

Kynlífsmyndband Spears og 
Federline er ekki hið eina sinnar 
tegundar sem kemur fram í dags-
ljósið hjá stjörnunum því eins og 
frægt er orðið komst myndband 
með Paris Hilton í heitum leik í 
höfuðborg Frakklands á einhvern 

undarlegan hátt út á netið og 
selst nú í bílförmum. Ekki 

má heldur gleyma 
sögulegu myndbandi 
Pamelu Anderson og 
Tommy Lee en það er 
eitt mest selda 
fullorðinsmyndband 

allra tíma.

Leikarinn Val Kilmer lýsir yfir ást sinni á óskars-
verðlaunahafanum Cate Blanchett í nýjasta hefti Elle-
tímaritsins. Kilmer og Blanchett léku saman í kvik-
myndinni „The Missing“ fyrir þremur árum og 
segir Kilmer að fegurð leikkonunnar hafi gjör-
samlega fengið hann til að missa einbeitinguna 
á tökustað. „Þetta var mjög vandræðalegt því 
þegar ég hitti Blanchett á tökustað gat ég ekki 
sagt neitt eða gert því ég bara fraus og glápti 
á hana,“ segir Kilmer sem er frægastur fyrir 
hlutverk sitt sem ofurhetjan Batman. 

Batman skotinn 
í Cate Blanchett

Sir Michael Caine segist hugsa til 
þess með hryllingi ef David Beck-
ham verði aðlaður af bresku krún-
unni. Breski gæðaleikarinn, sem 
lék brytann Alfred í Batman Beg-
ins og Carter í Get Carter, telur 
knattspyrnukappann hjá stórliði 
Real Madrid vera alltof ungan til 
að hljóta þennan titil. „Ég fékk 
ekki mína nafnbót fyrr en ég var 
orðinn 66 ára,“ sagði Caine við 
breska götublaðið The Sun en leik-
arinn undirbýr sig nú af kappi 
fyrir næstu Batman-mynd og 
frumsýndi nýlega galdramyndina 
The Prestige.

Orðrómur hefur verið í gangi á 
Bretlandi um að Beckham kunni 
að verða sleginn til riddara fyrir 
framlag sitt til breskrar knatt-

spyrnu því fáir hafi aflað henni 
jafn mikilla vinsælda og tískutröllið 
frá Manchester. Caine vildi hins 

vegar meina að ef Beck-
ham yrði „Sir“ væri 

það ósanngjarnt 
gagnvart mönnum 
á borð við Roger 

Moore og Sean Connery sem báðir 
eiga það sameiginlegt að hafa leikið 
James Bond. „Moore var 75 ára og 
Connery 68, Beckham er ekki 
nema rétt liðlega þrítugur og mér 
finnst að menn ættu að bíða aðeins 
með þetta, leyfa honum að þrosk-
ast aðeins,“ sagði Caine sem hafði 
jafnframt lítið álit á eiginkonu 
David, Victoriu, og fannst það 
hlægilegt ef hún fengi aðalstign. 
„Hún er bara fylgihlutur,“ sagði 
leikarinn sem vanalega hefur 
munninn fyrir neðan nefið. 

Sir Caine ekki hrifinn af Beckham

NÝJASTI

SINGSTAR
NÝJASTI

SINGSTAR
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HVER

VINNUR!

Sendu SMS BTC VSF

á 1900 og þú gætir unnið!

Aðalvinningur er:

PS2 + Singstar Legends

Vinningar eru:

Singstar, aðrir leikir

DVD myndir og fleira

Vinningar verða
afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu kominn
 í SMS klúbb. 149 kr/skeytið. 



Fyrrverandi strandvarðarhetjan 
David Hasselhoff mun fara með 
aðalhlutverkið í söngleiknum The 
Producers sem hefur göngu sína í 
Las Vegas á næsta ári.

Hasselhoff, sem er 54 ára, mun 
leika hinn samkynhneigða leik-
stjóra Roger DeBris í sýningunni, 
sem er byggð á samnefndri kvik-
mynd Mels Brooks.

„Hann er sniðinn fyrir hlut-
verkið vegna þess að hann er með 
fallegustu fótleggina í Holly-
wood,“ sagði Brooks. Hasselhoff 
var einnig ánægður. „Það er mikill 
heiður að taka þátt í einhverju 
sem Mel Brooks kemur nálægt,“ 
sagði hann. Hasselhoff hefur áður 
leikið í sýningunum Jekyll and 
Hyde og Chicago á Broadway. 

Hasselhoff í 
söngleik

Sharon Stone bakkaði nýverið út 
úr góðgerðasamkomu fyrir börn 
með alnæmi vegna óánægju með 

Barbídúkkur. 
Hlutur leik-
konunnar í 
góðgerða-
verkefninu
átti að vera sá 
að nokkrar 
Barbídúkkur
yrðu gerðar í 
líki hennar. 
Dúkkurnar
átti síðan að 
selja til að 
safna pening-
um. Stone 
umturnaðist

hins vegar alveg þegar henni 
voru sýndar dúkkurnar og sagði 
þær ekki líkjast sér hið minnsta. 
Eftir áfallið hætti hún svo við að 
vera viðstödd góðgerðasamkom-
una og hélt í staðinn út á lífið. 

Sharon 
Stone   
umturnast

Tökur á nýjustu kvikmynd leik-
stjórans Baz Luhrman, sem síðast 
gerði Moulin Rouge! árið 2001, 
hefjast í Ástralíu í mars á næsta 
ári.

Myndin, sem verður í dýrari 
kantinum, gerist í síðari heims-
styrjöldinni. Er sögusviðið borgin 
Darwin þar sem miklar spreng-
ingar áttu sér stað. 

Ástralarnir Nicole Kidman, 
sem lék í Moulin Rouge!, og Hugh 
Jackman fara með aðalhlutverkin. 
Myndin hefur enn ekki fengið 
nafn.

Tekin upp í 
Ástralíu

Leikarinn Mel 
Gibson mun ekki 
leika í framhalds-
myndinni Mad Max 
4 sem er væntan-
leg á hvíta tjaldið. 
„Þrátt fyrir að ég 
hafi trú á því að 
önnur Mad Max-
mynd verði gerð þá 
held ég að Mel geti 
ekki verið lengur í 
henni,“ sagði 
George Miller, leik-
stjóri Mad Max-
myndanna. „Síðasta 
tækifærið var fyrir 
fjórum árum. Hann var 21 árs 
þegar hann lék Mad Max fyrst en 
núna er hann kominn á sextugs-

aldurinn.“ Miller 
telur að Gibson 
hafi ekki sama 
áhuga á því að 
leika núna og hann 
gerði áður. „Ég 
held að hann hafi 
gaman af því að 
framleiða, skrifa 
og leikstýra. Tím-
inn er liðinn þar 
sem Mel getur 
hlaupið um í eyði-
mörkinni.“

Að sögn Mill-
ers munaði litlu að 
fjórða myndin 

yrði gerð með Gibson í aðalhlut-
verkinu en Íraksstríðið hafi gert 
það fjárhagslega ómögulegt. 

Orðinn of gamall
Nýtt lag með hljómsveitinni U2, 
Window in the Skies, verður að 
finna á safnplötunni U218 Singles 
sem kemur út mánudaginn 20. 
nóvember.

U218 Singles er fyrsta safn-
platan sem spannar allan feril U2, 
frá Boy (1980) til How To 
Dismantle An Atomic Bomb 
(2004). Auk Window in the Skies 
inniheldur platan annað nýtt lag, 
tökulagið The Saints Are Coming, 
sem U2 tók upp ásamt Green Day 
í Abbey Road-hljóðverinu í Lond-
on. Á meðal fleiri laga á plötunni 
eru Beautiful Day, Pride (In the 
Name of Love), With Or Without 
You, I Still Haven´t Found What 
I´m Looking For, One, Desire og 
Sunday Bloody Sunday.

U218 Singles kemur út á geisla-
disk og vínil og einnig kemur út 
DVD-mynddiskur sem inniheldur 
öll myndböndin við lögin. Safn-
platan mun einnig koma út í við-
hafnarútgáfu með auka DVD-
mynddisk. Inniheldur hann tíu lög 
sem voru tekin upp á tónleikum í 
Mílanó á Ítalíu á Vertigo-tónleika-
ferðinni í fyrra. 

Spannar feril U2

Kópal Glitra þekur betur, ýrist sama og ekkert og er svo til lyktarlaus.
Spurðu um KÓPAL.

Linda Þorvaldsdóttir málari:

„Einfaldlega besta málningin 
sem ég hef notað.“

Ýrist lítið 

Að ýrast = að slettast úr rúllunni.

Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut  • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i • Málningarbú›in Akranesi
Byko Akranesi • Axel fiórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Verslunin Hamrar, Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík

Núpur byggingarvöruverslun Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki
Byko Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi

Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík

KÓPAL Glitra
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Breska leikkonan Helena Bonham 
Carter og eiginmaður hennar, leik-
stjórinn Tim Burton, búa hvort í 
sínu húsinu í London. Tenging er 
þó á milli húsanna sem þau, ásamt 
syni þeirra, geta geng- ið um.

Ástæðurnar eru 
tvær; annars vegar 
geta þau haft sína 
eigin innanhúss-
hönnun í húsinu 
sínu og hins 
vegar eru 
minni líkur á 
því að þau fái 
leið hvort á 
öðru og fari að 
rífast. Telja 
þau að þetta sé 
lykillinn að 
hamingjusömu
hjónabandi
þeirra. „Það er 
meira drasl í 
hans húsi en 
mitt er sætara. 
Honum finnst 

fínt að koma þangað í heimsókn en 
hann gæti aldrei búið þar,“ sagði 

Carter. „Honum finnst sitt 
hús vera eins og hjá 
James Bond.“

Að sögn Carter býr 
sonur þeirra hjá föður 
sínum en er samt ánægð-

ur með það hversu 
hreint er hjá 
móður sinni. „Ég 
er með eldhús og 
arinn, þannig að 
við horfum á 
sjónvarpið hjá 
mér,“ sagði hún. 
„Það er ekkert 
eðlilegt í lífinu. 
Að eiga tvö hús 
þýðir að við 
getum látið hvort 
annað í friði.“ 

Búa ekki saman

Deftones er án efa ein af áhrifa-
mestu rokkhljómsveitum samtím-
ans. Hún er líka ein af fáum sveit-
um sem hófu sinn ferill á seinni 
hluta síðasta áratugarins (varð 
reyndar til fyrir árið 1990 en ekki 
almennilega fræg fyrr en eftir 
1995) sem lifað hefur til dagsins í 
dag og samt náð að halda vinsæld-
um sínum. Handboltarokkið var 
gagnrýnt lengst niður til helvítis 
og nu-metal sveitirnar uppskáru 
einhverja mestu skömm í sögu 
tónlistarsögunnar frá því að disk-
óið var og hét. Deftones náði hins 
vegar að lifa þetta allt af ásamt 
reyndar Korn en meginmunurinn 
á Korn og Deftones er sá að 
Deftones hefur nær aldrei tekið 
feilspor.

Reyndar verður að segja alveg 
eins og er að nýjasti gripur Defto-
nes er ekki langt frá því að vera 
þeirra fyrsta almennilega feil-
spor, líkt og seinasta breiðskífan, 
Deftones. Platan byrjar reyndar 
af ógnarkrafti og eru fyrstu þrjú 
lög hennar með því allra besta 
sem heyrst frá hljómsveitinni, 
sérstaklega lagið Rapture. Þar á 
eftir kveður við kunnuglegri tóna 
þar sem platan siglir vel undir 
meðalmennskuna. Lagið U,U,[...]-
SELECT,START er nær algjör-
lega tilgangslaust og hið ofur-
klúra Pink Cellphone er einum of 
tilgerðarlegt, andfullnæging plöt-
unnar. Plötuna sárvantar þannig 
þá miklu sál sem einkennt hefur 
fyrri plötur sveitarinnar, að plöt-

unni Deftones undanskilinni, þó 
að platan sé langt frá því að vera 
sálarlaus. Lok plötunnar ná sem 
dæmi að skjóta henni laglega 
fyrir horn. Rats!Rats!Rats! er 
meðal annars fallega tilfinninga-
þrungið og ómmikið og lagið Kim-
dracula er eitraður slagari.

Að lokum stendur það upp úr 
að þó Saturday Night Wrist sé 
langversta plötuheiti sem Defto-
nes hefði nokkurn tímann getað 
dottið sér í hug og auk þess sísta 
breiðskífa sveitarinnar til þessa, 
aftur að plötunni Deftones undan-
skilinni, þá kann Deftones svo 
sannarlega ennþá að gera magn-
þrungið rokk í harðari kantinum. 
Fáar hljómsveitir samtímans hafa 
gert eins gott tilfinningaþrungið 
gremjurokk fyrir áttavillta ungl-
inga.

Halda sínu striki

Fagháskólastigið

- Ný námsleið eftir framhaldsskóla

Jón B. Stefánsson, skólameistari Fjöltækniskólans
og formaður starfsnámsnefndar

Hvaða áhrif hafa tillögur nefndarinnar

á framboð nemenda í verk- og tæknifræði?

Sigurður Brynjólfsson, prófessor og forseti
verkfræðideildar Háskóla Íslands

Er þörf á frekari fjölgun tæknimenntaðra?

Sigmar Guðbjörnsson, framkvæmdastjóri Stjörnu-Odda hf.

Pallborð frummælenda - Spurningar úr sal

Fundarstjóri og stjórnandi pallborðs:

Bjarki Brynjarsson, formaður Félags um eflingu
verk- og tæknimenntunar og forseti tækni- og
verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík

DAGSKRÁ:

Ný tækifæri í verkfræði-

og tæknifræðinámi

Félag um eflingu verk- og tæknifræðimenntunar boðar til opins morgunverðarfundar um stöðu
verk- og tæknifræðigreina í ljósi nýrrar skýrslu starfsnámsnefndar.

Fundurinn verður á Grand Hótel Reykjavík fimmtudaginn 9. nóvember frá 8:30 til 10:00 í Gullteig-B.

Morgunverðarfundur fimmtudaginn 9. nóvember:

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

FEARLESS     kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
MÝRIN      kl. 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA     kl. 8 og 10.20
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL     kl. 6 B.I. 7 ÁRA
TALLADEGA NIGHTS     kl. 8 og 10.20
ÞETTA ER EKKERT MÁL     kl. 6 ALLRA SÍÐUSTU SÝNINGAR

BORAT  kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

FEARLESS kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA

MÝRIN  kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

SÝND Í LÚXUS    kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
DEVIL WEARS PRADA   kl. 8 og 10.20
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL   kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA

GRETTIR 2 ÍSL. TAL    kl. 3.50

BORAT  kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN     kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

L.I.B. Topp5.is

Topp5.isTopp5.is
M.M.J kvikmyndir.comM.M.J kvikmyndir.com

“Ein fyndnasta 
gamanmynd ársins”

HJ - MBL

“Ein fyndnasta 
gamanmynd ársins”

HJ - MBL

EMPIRE

S.V. MBL

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í
GULLVILD OG PLATÍNUM GLITNIS, EF GREITT

ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA 
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

55 þúsund gestir



Kvikmyndin The Vega 
Brothers, byggð á persón-
unum Vic og Vincent sem 
slógu í gegn í myndunum 
Reservoir Dogs og Pulp 
Fiction, er á teikniborðinu.

Leikstjórinn Quentin Tarantino, 
sem hefur tvívegis komið hingað 
til lands, hefur lengi ætlað að gera 
myndina. Virtist verkefnið vera 
úr sögunni. Helstu ástæðurnar 

voru þær að bæði Vincent Vega úr 
Pulp Fiction, sem John Travolta 
lék, og Vic Vega sem Michael Mad-
sen lék í Reservoir Dogs, dóu í 
báðum myndunum, auk þess sem 
báðir leikararnir eru orðnir of 
gamlir fyrir mynd sem fjallar um 
árin á undan.

Að sögn Madsen hefur 
Tarantino loksins komist 
að niðurstöðu um sögu-
þráð myndarinnar. 
„Fyrst ætlaði hann að 
gera myndina en síðan 
hætti hann við. Síðan 
hringdi hann í mig og 
sagði: „Ég er búinn 
að fatta hvernig 
ég á að fara að 
þessu. Myndin 
getur ekki gerst 
á undan hinum 
því þú og John 
lítið ekki eins út 
og áður. Það 

væri heldur ekki sniðugt því þið 
eruð báðir dauðir.“

Madsen bætti því við að hugmynd 
Tarantino væri í raun alveg ótrú-
leg. „John og ég verðum tvíbura-
bræður Vic og Vincent sem 
komum frá Amsterdam til Los 
Angeles til að hefna dauða bræðra 
okkar. Það væri frekar áhugavert. 
Ég væri alveg til í þetta,“ sagði 

Madsen.

Tarantino er um þessar mundir 
að taka upp spennumyndina 

Grindhouse sem hann leikstýrir 
ásamt vini sínum Robert 

Rodriguez. Eftir það tekur 
við stríðsmyndin Inglourious Bastards sem er væntanleg í bíó 

árið 2008. Eftir það má búast við 
að Vega-bræðurnir líti dagsins 
ljós. Yrðu aðdáendur þessara eitur-
svölu náunga vafalítið ánægðir 
með að sjá þá loksins fá að njóta 
sín til fullnustu á hvíta tjaldinu.

Enska hljómsveitin Genesis hefur 
tilkynnt um tónleikaferð sína um 
Evrópu sem verður farin á næsta 
ári. Meðlimir sveitarinnar, þeir 
Phil Collins, Mike Rutherford og 
Tony Banks, eru klárir í slaginn 
eftir fimmtán ára hlé og ætla að 
sýna aðdáendum sínum að þeir 
geta enn rokkað, líkt og sveitir á 
borð við Rolling Stones, Duran 
Duran og Queen sem hafa allar 
haldið velli þrátt fyrir ýmis áföll.

Tónleikaferðin heitir Turn It 
On Again og hefst hún í Ólympíu-

leikvangnum í Helsinski þann 11. 
júní. Lýkur henni í Róm 14. júlí.

Genesis var stofnuð fyrir fjöru-
tíu árum af Banks, Rutherford, 
Peter Gabriel og Anthony Phillips. 
Hún náði þó ekki almennum 
vinsældum fyrr en á áttunda ára-
tugnum og snemma á þeim níunda 
eftir að Collins, sem áður var 
trommari sveitarinnar, gerðist 
söngvari. Hljómsveitin hefur selt 
rúmlega 130 milljónir platna um 
heim allan. Á meðal frægustu laga 
er Invisible Touch.

Í tónleikaferð um 
Evrópu á næsta ári

9.
HVER VINNUR!

TAKTU
ÞÁTT!

AÐEINS

Á PSP

GLÆNÝR GRAND
THEFT AUTO!

GLÆNÝR GRAND
THEFT AUTO!

SENDU SMS BTC FGT Á 1900 OG
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!

VINNINGAR ERU PSP, GTA LEIKIR, AÐRIR TÖLVULEIKIR,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!
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SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR 
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

Stórmynd sem lætur engan ónsnortin.

HAGATORGI • S. 530 1919

BÖRN
KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

www.haskolabio.is

Varðveitt líf mitt 
fyrir ógnum óvinarins

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

20% AFSLÁTTUR FYFIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG
PLATINÍUM GLITNIS MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

V.J.V. TOPP5.IS

T.V. KVIKMYNDIR.IS

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR 
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

TEMPIRE

Munið afsláttinn

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI

Vel gerð og rómantísk með þeim Zach Braff („Scrubs“, 
„Garden State”), Rachel Bilson („O.C.” þættirnir) ofl. 

Frá  handritshöfundi „Million Dollar Baby” og „Crash”

V.J.V. TOPP5.IS TEMPIRE

TEMPIRE

T.V. KVIKMYNDIR.IS TEMPIRE

TOTALV.J.V. TOPP5.IS

Í SAMBÍÓUNUM  KRINGLUNNI

SÝND MEÐ NÝJU ATH! DIGITAL TÆKNINNI

THE QUEEN kl. 8 B.i. 12

AN INCONVENIENT TRUTH     kl. 6 síð. sýn. Leyfð

BÖRN kl. 8 B.i.12

MÝRIN                        kl. 5:50 - 7 - 9 - 10:15 B.i. 12

THE LAST KISS          kl.  5:30 - 8 - 10:30 B.i.12

THE DEPARTED kl. 6 - 9 B.i. 16

WORLD TRADE CENTER kl. 10:30 síð. sýn. B.i. 12

THE DEPARTED kl. 5:30 - 7 - 8:30 - 10:10 B.i. 16

THE DEPARTED VIP kl. 5:30 - 8:30
THE LAST KISS kl.  3:30 - 5:45 - 8 - 10:30 B.i.12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 4 - 6 Leyfð

BARNYARD M/- Ensku tal kl. 6 - 10:10 Leyfð

THE GUARDIAN kl. 8 - 10:30 B.i. 12.

JACKASS NUMBER TWO kl. 4 - 8 B.i. 12

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal. kl. 4    Leyfð

BORAT kl. 6 - 8 - 10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 8 - 10:10 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

BEERFEST kl. 8 B.i. 12

BORAT kl. 8 - 10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10:10 B.i. 16

MÝRIN kl.  8 B.i. 12

BARNYARD M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

THE DEPARTED kl. 8 B.i. 16

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

THE GUARDIAN kl. 8 B.i. 12

Munið afsláttinn

Síð. sý
n.



 Breska blaðið The Indep-
endent greindi frá því í gær að 
Eggert Magnússon sé farinn að 
taka verulegan þátt í slagnum um 
völdin í West Ham eftir að hann 
fékk loksins að setjast niður með 
stjórn félagsins á mánudag. Blað-
ið segir að á fundinum hafi Eggert 
aftur lagt inn tilboð sitt upp á 75 
milljónir punda, eða 9,7 milljarða 
íslenskra króna, og tilboð hans 
hljóðar einnig upp á yfirtöku á 
skuldum félagsins sem eru rúmar 
22 milljónir punda.

Samkvæmt frétt blaðsins hefur 
Eggert ljóstrað því upp við stjórn 
West Ham að hans fjárhagslegi 
bakhjarl sé Björgólfur Guðmunds-
son. Daily Telegraph segir síðan 
að stjórnin hafi loks ákveðið að 
hleypa Eggert í bókhaldið eftir 
fundinn.

Heimildir The Independent 
herma að West Ham sé farið að 
taka tilboði Eggerts mun alvarleg-
ar en áður eftir að snurða hljóp á 
þráðinn í samningaviðræðum 
félagsins við Íranann Kia Joorab-
chian. Hann hefur haldið að sér 
höndum eftir að í ljós kom að 
skuldir félagsins eru meiri en 
greint var frá í fyrstu. Fjárhags-
legi bakhjarl Joorabchians, 
ísraelski fasteignajöfurinn Eli 
Papoushado, er ekki hrifinn af því 
sem þeir sáu í bókhaldi félagsins 
og er tregur til að hækka uppruna-
lega tilboðið.

Það er augljóslega hörð barátta 
fram undan um völdin hjá þessu 
fornfræga enska félagi en miðað 
við stöðuna eins og hún er í dag 
telur The Independent líklegt að 
málið leysist ekki fyrr en eftir 

nokkrar vikur. Ef Eggert tekst að 
ná völdum í félaginu telur The 
Independent líklegt að hann gangi 
frá lausum endum í kringum 
jólin.

Eggert á að hafa lofað pening-

um til leikmannakaupa í janúar og 
hann er einnig sagður ætla að gefa 
knattspyrnustjóranum tíma til 
þess að rétta skútuna við en illa 
hefur gengið hjá liðinu á þessari 
leiktíð.

Breska blaðið The Independent segir frá því í gær að Björgólfur Guðmundsson 
sé aðalbakhjarl Eggerts Magnússonar sem reynir stíft að kaupa West Ham þessa 
dagana. Eggert fékk loksins að setjast að samningaborðinu með félaginu.

 Viktor Bjarki Arnarsson 
gekk á dögunum frá félagaskipt-
um úr Víkingi Reykjavík yfir í 
norska liðið Lilleström. Lilleström 
endaði í fjórða sæti norsku deild-
arinnar og er því gjaldgengt í 
Royal League, sem er knatt-
spyrnumót milli bestu liða Skand-
inavíu. Ekki var búist við því að 
Viktor Bjarki mætti spila með 
Lilleström fyrr en eftir áramót en 
nú er ljóst að Viktor Bjarki má 
leika með liðinu í Royal League.

„Ég er að fara út til Noregs í 
næstu viku. Það er ekki slæmt að 
gera byrjað strax að sýna hvað í 
mér býr. Það er líka gaman að fá 
að taka þátt í þessari keppni. Þarna 
eru öll stærstu liðin í Skandin-
avíu,“ sagði Viktor Bjarki þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum í 
gær.

Lilleström er í riðli með tveim-

ur Íslendingaliðum, Hammarby 
og Bröndby. Með Hammarby leika 
þeir Pétur Hafliði Marteinsson, 
sem nýlega samþykkti að ganga í 
raðir KR, og Gunnar Þór Gunn-
arsson og með Bröndby leikur 
Hannes Þorsteinn Sigurðsson. 
Fyrsti leikur Lilleström er gegn 
Hammarby 18. nóvember.

„Eftir þessa keppni kemur 
sennilega smá jólafrí og svo fer 
allt á fullt eftir áramót. Mér líst 
bara mjög vel á þetta. Það var 
tekið mjög vel á móti mér og kær-
ustu minni þarna úti í Lilleström 
um helgina. Þetta verður örugg-
lega mjög skemmtilegt verkefni,“ 
sagði Viktor Bjarki og var greini-
lega fullur tilhlökkunar.

Viktor Bjarki fór í læknisskoð-
un hjá Lilleström um síðustu helgi. 
„Það gekk bara mjög vel. Ég fór í 
þolpróf og eitthvað mjólkursýru-

Mun spila með liðinu í Royal League

Þarf að vera jákvæður og hafa gaman af þessu

 Körfuknattleikslið 
Fjölnis hefur ákveðið að rifta 
samningnum við Patrick Oliver, 
Bandaríkjamanninn sem leikið 
hefur með Fjölni í upphafi 
yfirstandandi tímabils. Fjölnir 
hefur ekki farið vel af stað í vetur 
og ætlar að fá sér miðherja í stað 
Olivers.

Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins er Fjölnir að ganga 
frá málum við miðherjann 
Kareem Johnson. Johnson þessi 
er 26 ára gamall leikmaður sem 
hugðist spila í Austurríki í vetur 
en hefur nú greinilega snúist 
hugur.

Þetta eru ekki einu félaga-
skiptin sem eiga sér stað þessa 
dagana í körfunni því ÍR hefur 
ákveðið að senda Bandaríkja-
manninn LaMar Owen til síns 
heima og von er á landa hans 
Nate Brown í hans stað. Brown 
hefur áður spilað með Þór 
Þorlákshöfn og Snæfell hér á 
landi. ÍR-ingar hafa heldur ekki 
farið vel af stað í deildinni. 

Patrick Oliver 
sendur heim

vaxtaauki!
10%

 Þýska handknattleiks-
liðið Flensburg, sem Viggó 
Sigurðsson þjálfar, hefur ráðið 
Danann Anders Dahl-Nielsen sem 
næsta framkvæmdastjóra 
félagsins en hann tekur við 
starfinu af Thorsten Storm.

Dahl-Nielsen þjálfaði Flens-
burg frá árinu 1992 til 1997 en 
hann hóf þjálfara feril sinn hjá 
KR árið 1982 áður en hann tók við 
danska landsliðinu. Dahl-Nielsen 
tekur við starfinu í júlí á næsta 
ári.

Eftir að Dahl-Nielsen fór frá 
Flensburg á sínum tíma tók hann 
við þjálfarastöðunni hjá Íslend-
ingaliðinu Skjern í Danmörku og 
eftir það gerðist hann fram-
kvæmdastjóri danska liðsins og 
sem þjálfari í hans stað kom 
Íslendingurinn Aron Kristjáns-
son.

Dahl-Nielsen í 
stað Storm



 Rafa Benitez, fram-
kvæmdastjóri Liverpool, hefur 
viðurkennt að hann hafi ef til vill 
borgað of mikið fyrir hægri kant-
manninn Jermaine Pennant í 
sumar. Pennant mætir með Liver-
pool á sinn gamla heimavöll í 
kvöld þegar Liverpool mætir 
Birmingham í enska deildarbik-
arnum.

„Stundum þarf maður að borga 
meira en eðlilegt er þegar maður 
leitar af leikmanni sem maður 
virkilega þarf að fá í liðið. Ég veit 
ekki um marga hægri kantmenn 
sem eru betri en Pennant og eru 
að spila í úrvalsdeildinni. Shaun 
Wright-Phillips kostaði Chelsea 21 

milljónir punda,“ sagði Benitez.
Pennant þótti leika vel með 

Birmingham á síðustu leiktíð en 
hann hefur ekki fundið sitt rétta 
form hjá Liverpool. „Pennant er 
að læra á sína nýju liðsfélaga og 
samband hans við félaga sína er 
að batna,“ sagði framkvæmda-
stjórinn.

Craig Bellamy er annar leik-
maður sem Liverpool keypti í 
sumar og hefur ekki staðið undir 
væntingum en Benitez biður menn 
að sýna þeim þolinmæði.

Jermaine Pennant kostaði of mikið

Fréttir frá Rússlandi í 
gær hermdu að Ólympíumeistar-
inn í listdansi á skautum, Irina 
Slutskaya, hefði lagt skautana á 
hilluna en það er fjarri öllu sanni.

„Ég er ekki hætt. Ef ég segðist 
vera hætt þá myndi ég segja 
þjálfaranum líka frá því en við 
erum að æfa,“ sagði hin 27 ára 
gamla Slutskaya sem tekur þátt í 
skautasýningu í Philadelphia í 
Bandaríkjunum þessa dagana.

Slutskaya er 
ekki hætt

Stanislav Berkovic, 
fyrrum þjálfari rússneska liðsins 
Metallurg Lipetsk, hefur verið 
dæmdur í ævilangt keppnisbann. 
Ástæðan fyrir banninu er sú að 
þjálfarinn borgaði handrukkurum 
fyrir að ganga í skrokk á þremur 
leikmönnum liðsins í september 
síðast liðnum.

Fyrirliði Metallurg fór verst út 
úr áflogunum en hann lá á spítala 
í nokkrar vikur með brotið nef, 
heilahristing og skotsár í 
handleggnum.

Þetta er ekki í fyrsta skipti 
sem íþróttahreyfingin í Rússlandi 
verður fyrir álíka áfalli og þessu. 
Árið 1997 var formaður 
íshokkíliðs skotinn til bana á leið 
sinni í vinnuna og tveimur 
mánuðum síðar var stjórnarmað-
ur í Spartak Moskva skotinn til 
bana af leigumorðingja. 

Lét misþyrma 
leikmönnum

 Damien Duff, leikmaður 
Newcastle, segir að leikmönnum 
liðsins sé um að kenna fyrir slakt 
gengi liðsins á tímabilinu, en ekki 
framkvæmdastjóranum Glenn 
Roeder.

„Það er ekki við neinn annan 
að sakast en okkur leikmenn. Við 
erum ekki með stóran leikmanna-
hóp og erum í erfiðleikum vegna 
meiðsla. En með liðið sem við 
stilltum upp á laugardaginn þá 
áttum við að vinna þann leik á 
heimavelli,“ sagði Duff en 
Newcastle tapaði fyrir botnliði 
Sheffield United á laugardaginn.

„Ég er ekki að skora mikið en 
ég mun halda áfram að berjast og 
vonandi koma mörkin í kjölfarið. 
En ég hef ekki áhyggjur af 
sjálfum mér, liðsheildin er það 
mikilvægasta,“ bætti Damien 
Duff við. 

Leikmönnum 
um að kenna



 Á dögunum komst upp um 
stórfelldan fjárdrátt hjá samtök-
um atvinnukylfinga, IPGA, en DV 
greindi frá málinu í lok síðasta 
mánaðar. Í samtökunum eru 
golfkennarar, leiðbeinendur og 
atvinnuspilarar. Sjóður félagsins 
sem átti að vera um þrjár milljón-
ir króna stóð aðeins í 145 þúsund 
krónum þegar upp komst um fjár-
dráttinn.

Framkvæmdastjóri samtak-
anna játaði á sig fjárdráttinn en 
hann gegndi stöðu þjónustustjóra 
hjá Golfsambandi Íslands, GSÍ. 
Ekki er ljóst hversu miklu fé fram-
kvæmdastjórinn skaut undan en 
það er ekki minna en tvær milljón-
ir króna.

Á aðalfundi IPGA síðastliðinn 
föstudag var borin upp tillaga þess 
efnis hvort kæri ætti fjárdráttinn 
eða taka tilboði GSÍ um skaðabóta-
greiðslu að upphæð 1,2 milljónir 
króna.

Félagsmenn ákváðu með mikl-
um meirihluta að taka frekar féð 
frá GSÍ enda gerðu þeir ekki ráð 
fyrir að fá neitt til baka færu þeir 
með málið fyrir dómstóla.

Þegar upp komst um fjárdrátt-
inn var hinum seka boðið að segja 
upp hjá GSÍ sem hann og gerði. Að 
öðrum kosti hefði honum verið 
sagt upp störfum. Launin sem 
hann átti að fá í uppsagnarfrest 
renna óskipt til IPGA. Hann lét af 
störfum hjá GSÍ þann 1. október 
síðastliðinn.

Athygli vakti á aðalfundi 
félagsins að Úlfar Jónsson gjald-
keri var endurkjörinn þrátt fyrir 
þá staðreynd að fjárdrátturinn 
hafi algerlega farið fram hjá 
honum. Við það eru ekki allir með-
limir samtakanna sáttir en hinir 
ósáttu vilja meina að ekki hafi 
verið boðað löglega til aðalfundar-
ins.

Hörður Arnarsson lét aftur á 
móti af formennsku í samtökun-
um en hann sagði í viðtali við DV á 
dögunum að stjórnin yrði að axla 

ábyrgð í málinu. Hann vildi ekkert 
láta hafa eftir sér um málið þegar 
eftir því var leitað að öðru leyti en 
því að málið hefði verið til lykta 
leitt.

Ekki náðist í nýkjörinn for-
mann samtakanna, Arnar Má 
Ólafsson, en hann sleikir sólar-
geislana á Jamaíka þessa dagana.

Framkvæmdastjóri samtaka atvinnukylfinga, sem var uppvís að fjárdrætti sem 
nemur um 2 milljónum króna, verður ekki kærður. Samtökin ákváðu á aðal-
fundi að taka frekar boði Golfsambandsins um bætur til handa félaginu.

 Tap Chelsea fyrir Totten-
ham um síðustu helgi ætlar að 
reynast ensku meisturunum dýr-
keypt því leikmenn og fram-
kvæmdastjóri liðsins hafa keppst 
við að gagnrýna Graham Poll, 
dómara leiksins, fyrir frammi-
stöðu hans í leiknum. Jose Mour-
inho, stjóri Chelsea, sagði eftir 
leikinn að honum fyndist 
einkennilegt að dómarar þyrftu 
aldrei að færa rök fyrir máli sínu 
og bætti við að réttast væri að 
dómarar myndu mæta á blaða-
mannafundi eftir leiki til að gefa 
fólki þeirra sýn á leiknum.

„Þetta var mjög tilfinninga-
þrunginn leikur sem var vel leik-
inn af báðum liðum og ég skil ekki 
af hverju dómarinn vildi vera í 
sviðsljósinu á honum. Það er mjög 
auðvelt fyrir dómara að fara heim 
eftir leiki án þess að þurfa að 
útskýra mál sitt. Chelsea tapar 
leik og ég þarf að vera mættur í 

viðtal fimm mínútum síðar,“ sagði 
Mourinho eftir leikinn en hann 
var sérstaklega óánægður með 
rauða spjaldið sem John Terry 
fékk í leiknum og markið sem 
dæmt var af Didier Drogba.

Ashley Cole, bakvörður Chel-
sea, gagnrýndi einnig gula spjald-
ið sem hann fékk í leiknum. „Poll 
dæmdi fullkomlega löglegt mark 
af okkur. Þegar ég var hjá Arsen-
al og okkur fór að ganga vel þá 
byrjuðu dómararnir að taka harð-
ar á okkur. Nú er ég kominn til 
Chelsea og það er sama sagan 
þar. Þetta hefur allt með árangur 
liðsins að gera. Chelsea er ekki 
óheiðarlegt lið, alls ekki,“ sagði 
Cole.

Enska knattspyrnusambandið 
hefur ákveðið að rannsaka 
ummæli leikmanna og fram-
kvæmdastjóra Chelsea og svo 
gæti farið að leikbönn fylgdu í 
kjölfarið.

Chelsea í vondum málum

PANTAÐU Í SÍMA

WWW.JUMBO.IS

554 6999

SAMLOKUBAKKI  |  TORTILLABAKKI  |  BLANDAÐUR BAKKI
ÞÚ GETUR PANTAÐ GIRNILEGA VEISLUBAKKA FRÁ OKKUR MEÐ LITLUM FYRIRVARA

 El Hadji Diouf, sóknar-
maður Bolton, var handtekinn á 
dögunum vegna ásakana um að 
hafa lagt hendur á eiginkonu sína, 
Valerie, á heimili þeirra hjóna. 
Atvikið á að hafa átt sér stað á 
sunnudaginn síðasta. Diouf var 
látinn laus gegn tryggingu en 
hann á að koma aftur á lögreglu-
stöðina í dag þar sem hann fær að 
vita hvort hann verður kærður 
eða ekki.

„Klukkan korter í sjö á 
sunnudagsmorguninn var 
lögreglan kölluð út að heimili í 
Bolton vegna heimilisofbeldis. 25 
ára karlmaður var handtekinn í 
kjölfarið. Honum hefur nú verið 
sleppt úr haldi en þarf að koma 
aftur til okkar miðvikudaginn 8. 
nóvember,“ sagði talsmaður 
lögreglunnar í Manchester í 
fyrradag.

Sakaður um 
heimilisofbeldi

 Arsenal er á höttunum 
eftir franska markverðinum 
Yohann Pele, en þessi 24 ára gamli 
leikmaður spilar með Le Mans í 
Frakklandi. Arsenal hefur haft 
augastað á Pele síðustu tólf mánuð-
ina en nú virðist sem forsvars-
menn Arsenal séu sannfærðir um 
að fá leikmanninn til sín.

Pele, sem er að jafna sig eftir 
fótbrot, er samningsbundinn Le 
Mens til ársins 2008 og ekki er 
ljóst hvort Arsenal mun reyna að 
fá hann til sín næsta sumar eða 
þegar samningur hans rennur út.

Arsenal vill 
kaupa Pele

Franski sóknarmaðurinn 
Djibril Cisse, sem er í láni hjá 
Marseille frá Liverpool, vonast til 
að geta leikið með franska liðinu í 
næstu viku. Cisse fótbrotnaði 
fyrir fimm mánuðum síðan.

„Ég ætti að vera klár í næstu 
viku,“ sagði Cisse en þetta var í 
annað sinn á ferlinum sem hann 
fótbrotnaði.

„Í fyrra skiptið tók það mig 
nokkra mánuði að komast í gott 
form og það verður örugglega 
svipað núna. Ég efaðist aldrei um 
að ég myndi spila aftur,“ sagði 
þessi 25 ára gamli sóknarmaður. 

Verður klár í 
næstu viku

Lars Lagerback, 
landsliðsþjálfari Svía, hefur valið 
landsliðshópinn sem mætir 
Fílabeinsströndinni í næstu viku 
og það sem mesta athygli vakti 
var að Zlatan Ibrahimovic var 
ekki valinn í liðið.

Ibrahimovic var rekinn úr 
hópnum í september ásamt þeim 
Olaf Mellberg og Christian 
Wilhelmsson, eftir að þeir félagar 
brutu útivistartímareglu liðsins. 
Ibrahimovic gagnrýndi landsliðs-
þjálfarann í kjölfarið og er eini 
leikmaðurinn af þeim þremur 
sem ekki er í hópnum að þessu 
sinni.

Lagerback segir samt að engin 
kergja sé á milli sín og Ibrahim-
ovic. „Zlatan vill ólmur komast í 
landsliðið,“ sagði Lagerback. 

Ibrahimovic 
ekki í hópnum



Ármúla 17

108 Reykjavík

S: 581 1212

Ótrúleg tilboð
Flottir gervigrasskór og takka-
skór frá 1.000 kr. Innanhús-
skór frá 2.000 kr.
Mikið úrval af íþróttafatnaði á 
1.000 kr. eða 2.000 kr.

Nýjar vörur með 15% afslætti
Mikið úrval af barnafötum frá Umbro

Úlpur, kuldagallar, fl ísfatnaður, íþróttagallar, buxur, peysur, húfur ofl.

25% afsláttur af öllum gervigrasskóm fyrir börn

Verið velkomin(n)

Útsalan er til18. nóvember

Útsala – lagersala

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/I

C
E

 3
48

73
 1

1/
06

VERÐ FRÁ 59.700 KR.* Á MANN Í TVÍBÝLI Á HOTEL DU NORD Í EINA NÓTT.

Hljómsveitirnar Sálin hans Jóns míns og Stuðmenn koma saman á sameiginlegum tónleikum í 
Cirkusbygningen í Kaupmannahöfn síðasta vetrardag á næsta ári eða miðvikudaginn 18. apríl 2007.
Hljómsveitirnar leika til skiptis undir borðhaldi frá kl. 19:30-22:00 og síðan fyrir dansleik á sama
stað frá kl. 23:00-02:00. 

+ Nánari upplýsingar á www.icelandair.is

STUÐMENN OG SÁLIN Í KÖBEN Í APRÍL 2007
ICELANDAIR OG WWW.KAUPMANNAHOFN.DK KYNNA:

*Innifalið í verði: Flug, flugvallarskattar, gisting á Hotel Du Nord og miði á tónleika og dansleik ásamt 3ja rétta kvöldverði (frá kl. 19:30 til 22:00) í Cirkusbygningen 18. apríl. Hægt er að velja um gistingu á fleiri hótelum í Kaupmannahöfn og í allt að 5 nætur. Í boði eru 
flugferðir til  Kaupmannahafnar 17. apríl eða 18. apríl og frá Kaupmannahöfn til Keflavíkur 19., 20., 21. eða 22. apríl. Eingöngu bókanlegt á netinu! Flugfar til Kaupmannahafnar gefur 3.000 Vildarpunkta. Vildarkortshafar VISA og Icelandair geta punktað niður ferðalagið. 
Munið ferðaávísunina frá Master Card. Takmarkað sætaframboð!

Safnaðu
Vildarpunktum

Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir

 Frank Rijkaard, þjálfari 
Barcelona, segir að fólk verði að 
taka Sevilla sem meistarakandíd-
ötum í spænsku deildinni í vetur. 
Sevilla situr á toppi spænsku 
deildarinnar og hefur komið á 
óvart það sem af er.

„Sevilla koma vel til greina 
sem næstu meistarar. Þeir eru að 
spila mjög vel í deildinni, þeir eru 
að vinna leiki og berjast hver 
fyrir annan. Deildin er hins vegar 
enn opin og það er erfitt að segja 
til um hverjir vinna deildina,“ 
sagði Barcelona en Sevilla sigraði 
Barcelona 3-0 í meistarakeppni 
UEFA í ágúst.

Barcelona hefur verið gagn-
rýnt töluvert fyrir frammistöðu 
sína upp á síðkastið. „Eftir erfiðan 
leik gegn Chelsea þá spiluðum við 
erfiðan útileik gegn Deportivo. 
Mörg lið eiga erfitt með að halda 
dampi eftir leik í Meistaradeild-
inni. Við getum enn bætt okkur en 
ég er sáttur við hugarfar minna 
leikmanna,“ bætti Rijkaard við.

Barcelona eru í öðru sæti 

spænsku deildarinnar, stigi á eftir 
Sevilla.

Sevilla náði á dögunum við 
bakvörðinn Daniel Alves, en hann 
var m.a. orðaður við Liverpool í 
sumar. „Ég er mjög ánægður af 
því að allt er fullkomið hjá Sevilla. 
Við höfum unnið titla og okkur 
gæti gengið enn betur á þessu 
tímabili,“ sagði Daniel Alves. Auk 
Alves er félagið í viðræðum við 
spænska landsliðsmanninn Ant-
onio Puerta um að endurnýja 
samning leikmannsins.

Sevilla hefur lengi verið að 
banka á dyrnar á toppnum á Spáni 
og Juande Ramos þykir einstak-
lega góður á leikmannamarkaðn-
um. Ramos kaupir oftar enn ekki 
leikmenn sem falla vel að leik liðs-
ins og það virðist vera að skila sér 
í góðu gengi.

Frederic Kanoute er helsti 
sóknarmaður liðsins, en þessi 
fyrrverandi sóknarmaður Totten-
ham er markahæstur á Spáni um 
þessar mundir ásamt Diego Milito, 
leikmanni Real Zaragoza.

Meistarakandídatar

 Hinn skrautlegi kylfingur 
John Daly hefur sótt um skilnað 
frá eiginkonu sinni, Sherrie, og 
það aðeins fjórum mánuðum eftir 
að eiginkonan lauk afplánun 
fangelsisdóm vegna aðildar að 
veðmála- og fíkniefnahring. 
Þetta er í fjórða sinn sem Daly 
skilur en hann hefur ekki verið 
neitt sérstaklega heppinn í ástum.

John og Sherry hittust á 
golfmóti á sínum tíma og giftust 
sjö vikum síðar og vakti það 
óskipta athygli. Hjónabandið var 
skrautlegt og þau eiga eitt barn 
saman sem fæddist viku áður en 
Sherrie var dæmd til fangelsis-
vistar.

Þessi hæfileikaríki kylfingur 
hefur ávallt vakið meiri athygli 
utan vallar en innan þrátt fyrir 
tvo sigra á risamótum. Hann 
hefur löngum glímt við áfengis- 
og fíkniefnavanda með misjöfn-
um árangri. Á tíma snéri hann sér 
síðan að trúmálum og samdi 
trúarleg lög sem hann síðan gaf 
út á geisladisk. Fáum sögum fer 
af sölutölum.

Skilur í fjórða 
skipti

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Að komast í kynni við konuna í sjálfum sér

Föstudaginn 9. nóvember kl. 21.00 á Nasa við Austurvöll.
Enginn aðgangseyrir - tilboð á veitingum.

Allir hjartanlega velkomnir.

 Afmælisnefndin

 afmæli Útsjónar.
20 ára



20%
afsláttur

SKRIFSTOFUVÖRUR

Útgáfutilboð 
vörulistinn 2007 kominn!

Pantanasími 515 5100

Borgartúni 29 • Reykjavík 
Sími 515 5170 • Opið virka daga 
kl. 8-18 • laugardaga kl. 11-16 

Glerárgötu 34 • Akureyri 
Sími 515 5160 
Opið virka daga kl. 8-18 

Höfðabakka 3 • Reykjavík
Sími 515 5105 
Opið virka daga kl. 8-18 

40%Allt að

afsláttur

af völdum vörum 

Glæsileg Gateway 
M465X fartölva  
Aðeins 159.900 kr.

Jólasveinasett  
Allir föndra saman.

Músarmottur, lyklaborðaspúðar, 
áherslupennar, skjalabox 
risskubbar, skrifborðsstólar 
o.m.fl . fyrir allar alvöru 
skrifstofur!

Ricoh faxtæki 
Einfalt og 
fyrirferðarlítið.
Aðeins 10.900 kr.

HP Photosmart D7160 
ljósmyndaprentari 
Aðeins 16.490 kr.

af öllum blek- og 
dufthylkjum út nóvember
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Leikmyndahönnuðurinn Börkur 
Jónsson hefur verið tilnefndur til 
Evening Standard-verðlaunanna 
fyrir leikmyndina í sýningunni 
Hamskiptin sem sýnd er fyrir 
fullu húsi hjá Lyric Hammersmith-
leikhúsinu í London. Gísli Örn 
Garðarsson leikstýrir verkinu og 
leikur auk þess aðalhlutverkið. 

Verðlaunin verða 
afhent 26. nóvem-
ber en ljóst er að 
velgengni íslensks 

leikhúsfólks
vex með 

degi hverjum í höfuðborg Eng-
lands.

Börkur var nývaknaður þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum og 
óskaði honum til hamingju með til-
nefninguna. „Auðvitað er alltaf 
gaman að fá svona viðurkenn-
ingu,“ sagði Börkur en viður-
kenndi í kjölfarið að hann vissi 
ekki hvaða aðrar leikmyndir væru 
með sér í flokknum. „Ég fékk stað-
festinguna bara senda í 
tölvupósti og á eftir að 
kynna mér þetta 
aðeins betur,“ 

útskýrði leikmyndahönnuðurinn 
sem nú er á fullu við að gera leik-
mynd fyrir útskriftarsýningu 
Nemendaleikhússins. „Við erum 
að setja upp Blóðbrúðkaupið eftir 
Federico Garcia Lorca í leikstjórn 
hinnar dönsku Camillu Mortesen,“ 
segir Börkur en sýningin verður 
frumsýnd í Borgarleikhúsinu 24. 
nóvember.

Evening Standard-verðlaunin 
hafa verið veitt frá árinu 1982 og 
hefur fjöldi stórstjarna hlotið þau, 
þeirra á meðal Sir Ian McKellan, 
Ian Holm og bandaríski leikarinn 

Kevin Spacey. Þau þykja mikil 
upphefð fyrir fólk í leikhúsheimin-
um og er alltaf mikið um dýrðir 
þegar verðlaunin eru afhent en 
vaninn er að sýna brot af því besta 
frá hátíðinni í breska sjónvarpinu.

Fékk tilnefninguna í tölvupósti

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

PAKKAFERÐIR
VIÐ ALLRA HÆFI

Öll verð miðast við að tveir séu saman í herbergi.

Tottenham–Wigan

58.900 kr.24.–27. nóv. 

27.–29. nóv.

George Michael

69.900 kr.

Berlín í jólaundirbúningi

51.900 kr.24.–27. nóv. 

Aðventuferð til Trier

59.900 kr.8.–11. des.

Sheraton Real de Faula

Verð frá 59.180 kr.Valfrjálst

Arsenal–Man. City

54.900 kr.30.–31. jan.

Chelsea–Arsenal

69.900 kr.9.–11. des.

Arsenal–Portsmouth

59.900 kr.15.–17. des.

Óli Palli og The Pogues

59.180 kr.16.–18. des.

Liverpool–Everton

84.900 kr.2.–4. feb.

Nú verða læti á Anfield Road því að Everton 
mætir á svæðið að þessu sinni. Þetta er leikur 
sem allir stuðningsmenn beggja liða bíða eftir
með mikilli eftirvæntingu. Innifalið: Flug með 
sköttum, hótel í 2 nætur með morgunverði og
miði á leikinn.

Aðventuferð til Berlínar, helgarferð. Tilvalið að 
skoða borgina, fara tónleika, borða góðan
mat, kíkja á jólamarkaðina og klára jóla-
gjafirnar! Innifalið: Flug með sköttum, gisting 
á 4 stjörnu hóteli og akstur til og frá flugvelli.

... fær Ásgeir Jónsson sem hafið 
hefur gleymdan kveðskap Jóns 
Arasonar til vegs og virðingar á 
ný.

„Við nenntum einfaldlega ekki að 
ganga á milli fyrirtækja og sníkja 
peninga. Við vildum hafa eitthvað 
í höndum til að selja og þess vegna 
ákváðum við að fækka fötum fyrir 
myndavélina,“ segir Gunnlaugur 
Jónsson slökkviliðsmaður. Gunn-
laugur er einn tólf slökkviliðs-
manna sem sitja fáklæddir fyrir á 
nýju dagatali sem þeir hafa tekið 
sig saman um að gefa út. Með því 
vilja slökkviliðsmennirnir safna 
peningum fyrir ferð sína á heims-
leika lögreglu- og slökkviliðs-
manna í Ástralíu á næsta ári.

„Þessir heimsleikar eru haldnir 
á tveggja ára fresti og við erum að 
fara í fjórða skiptið. Það er alls 
keppt í um sjötíu greinum og við 
tökum meðal annars þátt í mótor-
krossi, körfubolta, kraftlyftingum, 
badminton og golfi,“ segir Gunn-
laugur en íslenska liðið hefur til 
þessa komið heim með fern gull-
verðlaun og fjölda silfur- og brons-
verðlauna.

Gunnlaugur segir að ekki hafi 
reynst erfitt að velja fyrirsæturn-
ar tólf fyrir dagatalið, þeir hafi 
verið sjálfkjörnir enda allir á leið-
inni á heimsleikana. Athygli vekur 
hins vegar að engin kona situr 
fyrir á dagatalinu og segir Gunn-
laugur einfalda skýringu þar á. 
„Það er bara ein kona í slökkvilið-
inu eins og er og hún fer ekki með 
að þessu sinni. Hún hefur reyndar 
áður tekið þátt og fékk þá gull-
verðlaun í karate.“

Hugmyndina að dagatalinu 
fengu slökkviliðsmennirnir erlend-
is frá. „Þetta er í raun stolið frá 
flestöllum slökkviliðum úti í heimi 
en þetta hefur staðið til lengi hjá 
okkur,“ segir Gunnlaugur. Hann 
neitar því að þessi hraustmenni 
hafi sýnt nokkur merki um hégóma 
þegar kom að myndatökunum. 
„Við skelltum okkur bara í þetta 

með stuttum fyrirvara og það var 
enginn tími fyrir slíkt. Menn urðu 
bara að vera þokkalega stemmdir 
og það eru allir mjög sáttir við 
útkomuna.“

Undir þetta tekur Birgir Finns-
son, staðgengill slökkviliðsstjóra, 
þegar hann er spurður um álit sitt 

á uppátækinu. „Þetta er bara hið 
besta mál. Það hefur myndast 
skemmtileg stemning hér innan-
húss þegar myndirnar hafa verið á 
ferðinni.“ Dagatalið kostar 1.500 
krónur og fæst í öllum útibúum 
ZikZak tískuhúss.

Sigfús B. Sverrisson, eigandi 
Montbíls ársins 2006 samkvæmt 
netkönnun CarDomain.com, hefur 
ekki farið varhluta af athyglinni 
sem viðurkenningin hefur vakið 
úti í hinum stóra heimi. Honum 
var þó nokkuð brugðið í byrjun 
vikunnar þegar hann varð þess 
var að bíllinn væri til sölu á 
uppboðsvefnum eBay.com.

Myndir af bílnum fylgdu með 
söluauglýsingunni og gefið var til 
kynna að bíllinn væri í Kaliforníu. 
„Það verður að segjast eins og er 
að myndirnar af bílnum eru flott-
ar,“ segir Sigfús og segist að því 
leyti skilja að óprúttnir aðilar vilji 
nota montbílinn sinn til þess að 
hafa fé af vammlausu bílaáhuga-
fólki. „En ég var samt alveg 
gapandi þegar ég sá bílinn á 
sölu.“

Mustanginn er vitaskuld ekki 

falur og er enn á sínum stað undir 
ábreiðu í bílskúr Sigfúss þar sem 
hann bíður vorsins. Íslenskur 
Mustangeigandi rak augun í bíl 
Sigfúss á vefnum og gerði honum 
strax viðvart. „Ég setti mig strax í 
samband við eBay,“ segir Sigfús 
sem byrjaði á því að gera athuga-
semd við það að kílómetrastaðan 
sem gefin væri upp í auglýsing-
unni væri röng en fylgdi því svo 
eftir með því að upplýsa að þarna 
væru svikahrappar greinilega á 
ferð.

„Þeir stíla inn á að fólk sendi 
greiðslu og þegar varan skilar sér 
ekki eru þeir auðvitað á bak og 
burt. Mustang bílar eru mjög 
vinsælir um þessar mundir og 
verðið á þeim er því hátt. Það var 
hins vegar sett fáránlega lág tala á 
bílinn og það er hætt við að fólk 
stökkvi til þegar svona gylliboð 

koma fram enda hleypur græðgin 
oft með fólk í gönur.“

Starfsfólk eBay tók falssíðuna 
niður eftir ábendingar Sigfúss og 
hefur sent honum þakkarpóst þar 

sem það er látið fljóta með að 
vegna lögfræðimála geti fyrirtækið 
ekki upplýst hann um til hvaða 
aðgerða verði gripið gagnvart 
svikahröppunum.

Mont-mustanginn í klóm netskúrka





www.toyota.is
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Prius - við erum komin upp á næsta stig.

Öll höfum við hugmyndir um hvernig framtíðin verður. 
Ólíkar hugmyndir. Við hjá Toyota sjáum fyrir okkur hreinni
heim og stefnum óhikað á framleiðslu bíla sem menga 
ekkert. Leiðin þangað er löng og ströng en við erum komin 
upp á næsta stig. 

Prius er knúinn bæði rafmagns- og bensínvél. Hann er
sjálfum sér nógur um rafmagn og gefur frá sér allt að 55% 
minna koldíoxíð en hefðbundnir bensínbílar af svipaðri
stærð. Hann er umhverfisvænni og mikilvægt skref í átt að 
hreinni heimi. 

Komdu og reynsluaktu Prius – upplifðu næsta skref. 

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Framtíðin er núna

Verð 2.690.000 kr.

Ímyndaðu þér meindýraeyði. 
Hann hefur ekkert að gera 

enda lítið um kvikindi sem hrella 
landsmenn. Mitt í hallærinu fær 
meindýraeyðirinn gullið tæki-
færi til að láta ljós sitt skína í 
fjölmiðlum. Blaðamaður spyr 
hann um stöðuna og meindýra-
eyðirinn segir að það sé hræðileg 
staða, allt morandi í illskeyttum 
pöddum og algert brjálæði að 
bregðast ekki strax við vandanum 
með öflugum forvörnum. Sem 
hann útvegar á góðum kjörum.

og skelfing úti um allt alls 
staðar. Í þannig andrúmslofti er 
best að stjórna ístöðulausum 
almúganum. Gera hann hræddan 
og bjóða sjálfan sig fram til að 
bjarga því sem bjargað verður.

ég hefði aldrei séð fréttatíma 
eða flett blaði myndi ég líklega 
líta björtum augum á framtíðina. 
Ég hefði enga ástæðu til að búast 
við því versta en þökk sé frétta-
tímunum veit ég að útlitið er kol-
svart. Um miðja öld verður allur 
fiskur dauður og landið við það 
að sökkva í bráðnaðan Græn-
landsjökul. Ef manngerðar nátt-
úruhamfarir valda ekki heims-
enda verður hann örugglega 
vegna heimskulegra trúarbragða-
stríða. Og ef svo ólíklega vill til 
að við sleppum við það munu 
stökkbreyttir berklar eða hræði-
leg fuglaflensa ná okkur löngu 
áður en viðbótarlífeyrissparnað-
urinn kemur til útborgunar.

mína æsku ólst ég upp við 
ógnina af brjálæðingum sem gátu 
fyrirvaralaust ýtt á takka og 
drepið hvert mannsbarn tíu sinn-
um. Kjarnorkuógnin reyndist svo 
bara grín þegar leiktjöld skelf-
ingarinnar hrundu á nokkrum 
vikum. Sorglegast er að hugsa 
um alla orkuna og tímann sem 
fór í að viðhalda ógninni. Svona 
miðað við það ef sama orka og 
sami tími hefði verið notaður í 
uppbyggilegum og jákvæðum til-
gangi fyrir mannkynið allt.

þér stjórnmála-
flokk. Það er lítið að gera hjá 
honum og fáir sýna honum áhuga 
enda ástandið bullandi gott og 
atvinnuleysi hefur aldrei verið 
minna. Einn flokksmaðurinn fær 
gullið tækifæri til að láta ljós sitt 
skína í sjónvarpinu. Það er hræði-
legt ástand að skapast, segir 
hann, útlendingar sem eru tilbún-
ir til að þræla allan sólarhringinn 
fyrir lúsarlaun flæða yfir landið 
og ýta innlendu vinnuafli, sem 
slæst um láglaunastörf, út í 
kuldann. Við verðum að bregðast 
við þessu hrikalega vandamáli 
strax. Og við munum redda 
þessu. Þú þarft bara að kjósa 
okkur í næstu kosningum.

Ógn og 
skelfing

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI


