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Samfélagsleg
stefna fyrirtækja

Ris og fall tveggja
viðskiptamódela
8

Baugur
skoðar spítalafasteignir
Baugur hefur til skoðunar þátttöku í kaupum á spítalabyggingum í Bretlandi. Byggingarnar
hýsa spítalakeðju sem er í eigu
fjárfestingarsjóðsins Apax og
fleiri fjárfesta.
Baugur fjárfesti á sínum tíma
í fasteignasjóði undir forystu
Nick Leslau sem sá meðal annars um kaup á fasteignum Big
Food Group. Ekki er um að ræða
kaup á Spítalakeðjunni sjálfri
heldur fasteignum hennar. Aðrir
fjárfestar í hugsanlegum fasteignakaupum eru Tom Hunter og
HBOS bankinn.
Baugur hefur leitt verkefni
með þessum fjárfestum í smásöluverslun og tekið þátt í öðrum
verkefnum sem leidd hafa verið
af þessum fjárfestum, meðal
annars í fasteignakaupum.
- hh

365 lækkar
áfram
Markaðsvirði 365 hf. hélt áfram
að lækka hratt á öðrum viðskiptadegi í sögu félagsins eftir
að Dagsbrún var skipt upp í 365
og Teymi.
Rétt fyrir lokun markaða í
gær nam heildarlækkun á virði
félagsins um 2,5 milljörðum
króna frá því á föstudaginn. Þetta
var um sautján prósenta lækkun
á gengi félagsins á sama tíma.
Stóð hluturinn í 3,81 krónu
rétt fyrir lokun markaða.
Upplýsingatækni- og fjarskiptafélagið Teymi hafði hins
vegar lækkað töluvert minna
frá uppstokkun Dagsbrúnar, eða
um 400 milljónir króna, á sama
tíma. Markaðsvirði Teymis og
365 hafa því verið að nálgast
hvort annað en 365 var metið á 55
prósent af heildinni við skiptingu
Dagsbrúnar. Nú munar um 400
milljónum króna á félögunum,
samanborið við 2,5 milljarða mun
við skiptinguna á föstudaginn.
365
er
útgáfufélag
Markaðarins.
- eþa / sjá bls. 8

Ábyrgð eða
auglýsing?

FRÉTTIR VIKUNNAR

Skilaði fjórum | Hagnaður
Icelandair Group nam rúmum
þremur milljörðum króna fyrir
skatta á þriðja ársfjórðungi og
tæpum fjórum milljörðum króna
fyrir skatta á fyrstu níu mánuðum
ársins.
Batnandi rekstur | Árvakur,
útgáfufélag Morgunblaðsins, lauk
við sölu á nýju hlutafé fyrir hálfan
milljarð króna. Rekstur félagsins
það sem af er ári er nú betri en í
fyrra þegar það tapaði 187 milljónum króna.
Selja

Daybreak | Stjórn
Dagsbrúnar hyggst selja meirihluta hlutafjár í Daybreak
Acquisitions Ltd. Stjórnin gerir
ráð fyrir 1,5 milljarða varúðarfærslu vegna eignarhlutar félagsins í Daybreak.

Dagsbrún öll

| Dagsbrún hefur
verið skipt upp í tvö skráð rekstrarfélög, 365 á sviði fjölmiðla og
afþreyingar og Teymi á sviði upplýsingatækni og fjarskipta. Jón
Ásgeir Jóhannesson er nýr stjórnarformaður 365.

Eigendur sameinast | Eigendur
Olíufélagsins hf. og Bílanausts hf.
hafa ákveðið að sameina rekstur
félaganna snemma á næsta ári.
Bæði félögin eru í fullri eigu BNT
hf. Um sjö hundruð manns vinna
hjá fyrirtækjunum.
Vilja Marel

| Hollenska fyrirtækjasamstæðan Stork hefur lýst
yfir eindregnum áhuga á að eignast Marel. Félögin hafa hingað til
einungis átt í óformlegum viðræðum og vill hvor um sig eignast
hinn.

Ticket styrkist

6EFFANG VISIRIS p 3ÅMI  

tæki setja
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Dagsbrún og Avion

| Sænska ferðaskrifstofukeðjan Ticket, sem er að
fjórðungshluta í eigu Fons, hefur
samið um kaup á 75 prósentum
hlutafjár í MZ Travel, sænskri
ferðaskrifstofukeðju sem sérhæfir sig í viðskiptaferðum.

ukin útgjöld íslenskra
fna á borð við íþrótta-,
menningarmál heyrist
samfélagslega ábyrgð
el sótta ráðstefnu sem
avík stóð fyrir í sammannatengsl í síðustu
n enn glæðst. Af máli
fram komu þar mátti
breyttra viðhorfa um
a í samfélaginu. Þau
æli skyldu sína að vera
gnar og leggja góðum
m lið og bæta þannig
mfélag sem þau starfa í.
arnar vikur hafa margir
átt í þessari umræðu.
á
ð l
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Við höfum einsett okkur
að taka ákvörðun um
legu Sundabrautar á þessu ári.
'¥3,) -!24%).. "!,$5233/.
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á milli ára í samræmi við fjárlögin
og raunveruleikann.“
Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi sagði tilfærslur á fjármunum til byggingu Sundabrautar koma sér töluvert á óvart. Hann
lagði fram tillögu um ályktun á
borgarstjórnarfundi í gærkvöld
en því var hafnað af meirihlutanum. „Það vekur áhyggjur að það
sé verið að fresta fjármögnuninni
án þess að neinar viðhlítandi skýringar séu gefnar á því. Það vekur
upp spurningar um það hvort að
það sé kominn einhver hægagang-

ur í þetta eða hvort að menn séu að
undirbúa einhverja vendingu í
málinu. En við munum fylgja
þessu vel eftir og kalla eftir svörum í borgarráði á morgun.“
Gísli Marteinn Baldursson,
foramaður umhverfis- og samgöngunefndar borgarinnar, segir
að ekki sé um frestun á framkvæmdum við Sundabraut að ræða
heldur einungis tilfærslu á peningum til verksins. „Við höfum einsett
okkur að taka ákvörðun um legu
Sundabrautar á þessu ári og sú
áætlun stendur. Á næsta ári fer
fram hönnunarvinna. Fjármagnið
sem sett hafði verið á 2007 er miklu
meira en það sem þarf í þá vinnu.
Það er því verið að endurraða þeim
fjármunum sem fara í málið samkvæmt þeim áætlunum sem borgin
hefur sett sér.“
BÖS  ÖSJ

3ÁRFR¾ÈINGAR BANDARÅSKU SJËNVARPSSTÎÈVARINNAR !"# VELJA SJÎ NÕ UNDUR VERALDAR
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34*«2.-, Mælt er fyrir tilfærslu
verkefna fyrir samtals 3,4 milljarða króna í frumvarpi fjármálaráðherra um ráðstöfun hluta söluandvirðis Landssímans. Lagt er til
að verkum fyrir 2,4 milljarða
verði frestað frá næsta ári til ársins 2008 en um leið að verkum
fyrir milljarð króna sem áttu að
koma til framkvæmda á næsta ári
verði flýtt til þessa árs.
Þannig verður hundrað milljónum varið til Sundabrautar á næsta
ári í stað 1.500 milljóna áður en á
móti nema framlögin árið 2009
3.900 milljónum í stað 2.500 áður.
Árni Mathiesen fjármálaráðherra segir þessar tilfærslur einfaldlega vera vegna þess að fjárveitingar til framkvæmda hefðu
verið minnkaðar í fjárlögum. „Það
er ekki hætt við neitt heldur fært

Ísland meðal undra veraldar

tölurnar... fólkið...
yrgðSögurnar...
eða auglýsing?
-IÈVIKUDAGUR  NËVEMBER  p  TÎLUBLAÈ p  ¹RGANGUR

Framkvæmdum við
Sundabraut frestað
Ríkið leggur 100 milljónir króna í Sundabraut á næsta ári en ekki 1.500. Fjármálaráðherra segir að ekki sé verið að hætta við neitt heldur sé um tilfærslu að
ræða. Samfylkingin segir ákvörðunina koma á óvart og vill skýringar.
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sé að festast í sessi að stjórnendur álíti
það samfélagslega jákvætt að vera með
skilgreinda starfsmannastefnu. Styrkir til
fél
k
f
f di þ
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Neituðu að undirrita
Sérfræðingar Ríkisendurskoðunar neituðu að skrifa undir
skýrslu um Íbúðalánasjóð nema að settur yrði fyrirvari.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar
Uppi eru efasemdir um að forsendur þær sem
Ríkisendurskoðun gaf sér varðandi áhættustýringu
Íbúðalánasjóðs fái staðist. Í byrjun mánaðarins sagði
Ríkisendurskoðun áhættustýringuna vera viðunandi
og ólíklegt að reyni á ríkisábyrgðir vegna sjóðsins.
Samkvæmt heimildum Markaðarins urðu nokkrar
deilur í sérfræðinganefndinni sem Ríkisendurskoðun
fékk til að fjalla um áhættustýringu sjóðsins og
gengu þær svo langt að hluti nefndarmanna neitaði
að skrifa undir skýrslu þá sem skila átti til félagsog fjármálaráðuneytis nema að í hana yrði settur
fyrirvari um að matið byggði á þeirri forsendu að
sjóðurinn gæti ávallt brugðist við uppgreiðslum lána
með því að endurlána eða fjárfesta á betri kjörum.
„Hér er um mjög afgerandi forsendu að ræða og
erfitt að meta líkurnar á að hún standist,“ segir í
álitinu sem skilað var til ráðherra. „Hafi sjóðurinn
ekki færi á að endurfjárfesta innborguðu fé vegna
uppgreiðslna útlána eða endurfjárfestir það með
marktækt minni vaxtaviðbót en verið hefur þá
eykst verulega hættan á að endar nái ekki saman á
einhverjum tímapunkti.“
Greiningardeild Kaupþings banka veltir sérstaklega fyrir sér þeim fyrirvörum sem koma fram
hjá Ríkisendurskoðun varðandi endurfjárfestingaráhættu sjóðsins. „Ef langtímaraunvextir lækka
talsvert frá núverandi gildi gætu forsendur breyst
töluvert varðandi endurfjármögnun sjóðsins,“ segir
Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar
bankans. „Þegar sjóðurinn skipti úr húsbréfum í

íbúðabréf gaf hann út óafturkallanlega skuldabréfaflokka sem eru bundnir við 4,75 prósenta vexti. Af
þeim sökum gæti almenn lækkun raunvaxta hér leitt
til þess að uppgreiðslur myndu aukast á nýjan leik
og afskaplega erfitt verður að finna greiðsluflæði á
móti útistandandi bréfum í lægra vaxtaumhverfi.“
Ásgeir segir hins vegar ólíklegt að vaxtamunur
við útlönd verði áfram jafnmikill og verið hefur, fyrirséð sé lækkun stýrivaxta hér og svo sé náttúrlega
aldrei að vita hvað hér gerist síðar meir í gjaldeyrismálum, svo sem hvað varði upptöku evrunnar. Þá
kunni breytingar á borð við niðurfellingu á stimpilgjaldi að gera húsnæðislán mun hreyfanlegri og ýta
undir uppgreiðslur hjá öllum fjármálastofnum, þar
með talið Íbúðalánasjóði.
Jóhann G. Jóhannsson, sviðsstjóri fjármálasviðs
Íbúðalánasjóðs, segir forsendur Ríkisendurskoðunar
standast, enda vegi uppgreiðsluþóknun á stærstum
hluta bréfa sjóðsins á móti mun á eigin útlánum
sjóðsins og ríkistryggðum vöxtum hverju sinni.
Hann bendir á að í álitinu hafi einnig verið aðrar
varfærnar forsendur svo sem um að Íbúðalánasjóður
myndi ekki stækka. „En í dag er hann að stækka,“
segir hann og bendir á að eins og staðan sé í dag
hagnist sjóðurinn á uppgreiðslum.
Jónann segir lítið eftir af óafturkræfum skuldabréfaflokkum á 4,75 prósenta vöxtum. „Þar erum
við búin að fá svo mikla uppgreiðslu, en þetta liggur í húsbréfunum. Líftími þeirra er mjög stuttur
þannig að þetta hefur ekki mikil áhrif,“ segir hann
og skýtur á að af heildarútlánum sjóðsins upp á 400
milljarða, séu um 100 milljarðar sem falli í þann
flokk.

Óbreytt mat á ríkisskuldabréf
Lánshæfismatsfyrirtækin
Moody´s Investors Service, Fitch
Ratings og Standard & Poor´s gáfu
í gær nýrri skuldabréfaútgáfu
ríkissjóðs Íslands til fimm ára
upp á einn milljarð evra einkunn
í samræmi við fyrra hæfismat
fyrirtækjanna á erlendum skuldbindingum ríkissjóðs. Moody´s
gefur einkunnina Aaa, en Fitch
og Standard & Poor´s einkunnina
AA-. Skuldabréfaútgáfan er einvörðungu til að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands og með
gjalddaga í desember 2011.
Í greinargerð Moodys eru
horfur fyrir hæfismatið sagðar
stöðugar. Þegar Fitch mat lánshæfi ríkissjóðs fyrr í mánuðinum

voru horfur fyrir matið sagðar
neikvæðar og stendur sú skoðun
enn. Sömuleiðis segir Standard &
Poor´s horfur neikvæðar.
Í mati Vincents J. Truglia
og Joan Feldbaum-Vidra, sérfræðinga Moody´s, er bent á að
skuldir ríkisins séu mjög litlar.
„Ríkisstjórnin telur mikilvægt að
styrkja lausafjárstöðu landsins til
að það sé betur í stakk búið til að
takast á við áföll, sér í lagi vegna
viðskiptahalla þjóðarinnar sem
hafi verið ört vaxandi og þá sérstaklega með tilliti til skulda bankanna,“ segir Feldbaum-Vidra, en
bendir um leið á að bankarnir hafi
þegar að fullu fjármagnað skuldbindingar sem til falla á næsta ári

vegna fjármögnunar þeirra. Fitch
segir enn að virðist nokkuð í land í
að jafnvægi náist í hagkerfinu og
það þrátt fyrir að bankarnir hafi
nýverið tekið fjármögnun sína
fastari tökum, en þar sem skuldir þeirra nemi 90 prósentum af
heildarskuldum þjóðarinnar hafi
það skipt verulegu máli. Bent er á
að hátt vaxtastig hafi enn ekki náð
að hægja að marki á einkaneyslu
og fjárfestingu. Þótt landið standi
á margan hátt vel, skuldsetning
hafi að miklu leyti farið í arðbæra
erlenda fjárfestingu og tekjur á
mann séu háar, þá segir í mati
Fitch að tíminn verði að leiða í
ljós hvernig spilast úr ójafnvægi í
hagkerfinu.
- óká

5-(6%2&)3-, Íslenskir jöklar
hafa verið útnefndir meðal sjö
nýrra undra veraldar af sérfræðingadómstól þáttarins Good Morning America á bandarísku sjónvarpsstöðinni ABC.
Íslensku jöklarnir urðu fyrir
valinu vegna samspils síns við eldfjöllin sem leynast undir íshellunni. Bent er á að jöklunum sé
ógnað vegna hlýnunar andrúmslofts jarðar.
Þau sex fyrirbæri sem komust í
flokk með íslensku jöklunum og
eldfjöllunum undir þeim voru
sjálft Internetið, Potala-höllin í
Tíbet, elsti hluti Jerúsalem, verndað kóralrif við Hawaii, Maasai

Mara þjóðgarðurinn í Kenía og
pýramídar Majanna í Mexíkó.
Á vefsíðu ABC eru myndir frá
Íslandi og upplýsingar um samgöngur til landsins.
Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra var í Kenía þegar hún
heyrði um útnefninguna í beinni
útsendingu í síðustu viku. Á fundi
hjá Samtökum iðnaðarins í gær
sagði Jónína þetta varla hafa
komið henni á óvart.
„Þessi tíðindi voru einkar
ánægjuleg nú þegar undirbúningur Vatnajökulsþjóðgarðs – þjóðgarðs elds og íss – er langt kominn. Það eru að mínu mati engar
ýkjur þegar ég segi að þar séu á

3*® .µ 5.$52 6%2!,$!2
)NTERNETIÈ
%LSTI HLUTI *ERÒSALEM
+ËRALRIF VIÈ (AWAII
-AASAI -ARA ÖJËÈGARÈURINN Å +ENÅA
0OTALA HÎLLIN Å 4ÅBET
-AJA PÅRAMÅDARNIR Å -EXÅKË
¥SLENSKU JÎKLARNIR OG ELDFJÎLLIN

ferðinni metnaðarfyllstu áform í
náttúruvernd sem fram hafa
komið,“ sagði umhverfisráðherra.
Meðal sérfræðinga ABC voru
haffræðingur,
verðlaunablaðamaður, fornleifafræðingur og
ferðafrömuður.
GAR

&«4"/,4) Björgólfur Guðmundsson, formaður bankaráðs
Landsbankans, og Eggert
Magnússon, formaður KSÍ,
keyptu í gær hið fornfræga
enska knattspyrnufélag West
Ham og greiddu rúma 14
milljarða íslenskra króna fyrir
félagið. Eggert verður stjórnarformaður félagsins og Björgólfur heiðursforseti. Eggert mun
láta af formennsku hjá KSÍ í
kjölfarið en þar hefur hann setið
síðan 1989.
„Það verður ekkert Abramovich-snið á þessum rekstri. Við
ætlum að ná okkar markmiðum
hægt og rólega. Við viljum koma
klúbbnum í fremstu röð á
Englandi og fljótlega ætlum við
að koma liðinu í þá stöðu að það
berjist um sæti í Meistaradeildinni,“ sagði Eggert.
HBG  .¹NAR ¹ SÅÈU 

-EIRIHLUTI BORGARSTJËRNAR

Samþykkir sölu
Landsvirkjunar
34*«2.-, Sala á hlut Reykjavík-

urborgar í Landsvirkjun var
samþykkt á borgarstjórnarfundi í
gærkvöld með meirihlutaatkvæðum sjálfstæðismanna og framsóknarmanna. Borgarfulltrúar
minnihlutans greiddu hins vegar
allir atkvæði gegn sölunni.
Minnihlutinn mótmælti sölunni
harðlega og sakaði borgarstjóra
um ófagleg vinnubrögð þar sem
hann hefði ekki kynnt sér
samningsmarkmið borgarinnar
áður en skrifað var undir. Þá lægi
ekki fyrir hvort lífeyrissjóðirnir
myndu fá það fjármagn sem þeim
var lofað enda væru þau skuldabréf sem borgin fær af sölunni á
breytilegum vöxtum.
Í byrjun mánaðarins samþykktu
Reykjavíkurborg og Akureyri að
selja hluti sína í Landsvirkjun
fyrir 30 milljarða króna. Borgin,
sem átti 45 prósent, fær 27
milljarða fyrir hlut sinn en
Akureyri þrjá milljarða fyrir sinn
fimm prósenta hlut.
ÖSJ



4JËN VEGNA VATNSSKEMMDA Å ÖRETT¹N HÒSUM VARNARSV¾ÈISINS R¾TT ¹ !LÖINGI

4VEIR Å G¾SLUVARÈHALDI

2¹ÈHERRA BAÈST AFSÎKUNAR

E-töflur sendar
með hraðpósti

34*«2.-, Valgerður Sverrisdóttir

utanríkisráðherra baðst í gær
afsökunar á því tjóni sem varð
vegna vatnsskemmda á eigum ríkisins á Keflavíkurflugvelli um helgina.
Jón Gunnarsson Samfylkingunni tók málið upp í þinginu í gær
og sagði tjónið hlaupa á hundruðum
milljóna króna. Hann sagði ekki
hægt að flokka atburðinn sem slys
þar sem frost í nóvemberlok mætti
sjá fyrir. Aukinheldur hafi frostinu
verið spáð. Spurði Jón utanríkisráðherra hver bæri ábyrgð.
Valgerður Sverrisdóttir sagði
nákvæmt mat á tjóninu ekki liggja
fyrir en það hlypi ekki á hundruð-

Kristinn, ertu ekki bara allt of
framsækinn fyrir þetta lið?
4JA ÖAÈ G¾TI NÒ VERIÈ ¶AÈ ER
BETRA AÈ RËA JAFNT ¹ B¾ÈI BORÈ EN
EINUNGIS MEÈ H¾GRI ¹RINNI OG KASTA
ÖEIRRI VINSTRI
+RISTINN ( 'UNNARSSON HAFNAÈI Å ÖRIÈJA
S¾TI PRËFKJÎRS &RAMSËKNARFLOKKSINS Å
.ORÈVESTURKJÎRD¾MI UM HELGINA OG
N¾R ÖVÅ VART INN ¹ ÖING (ANN HEFUR EKKI
ÒTILOKAÈ SÁRFRAMBOÈ

6ERÈSAMR¹È OLÅUFÁLAGANNA

Samráðið tekið
fyrir í dómi
$«-3-, Mál Reykjavíkurborgar

gegn olíufélögunum verður tekið
til aðalmeðferðar í Héraðsdómi
Reykjavíkur í dag. Krafa borgarinnar nemur tæpum 160 milljónum
króna en hún byggir á samráði
olíufélaganna Olís, Skeljungs og
Olíufélagsins hf., nú Kers, þegar
félögin buðu í olíuviðskipti
borgarinnar, og fyrirtækja í
hennar eigu, árið 1996.
Forsvarsmenn félaganna hafa
viðurkennt verðsamráðið en hafa
haldið því fram að ávinningur af
samráðinu hafi lítill sem enginn
verið og því sé ekki hægt að
fallast á þá kröfu sem gerð er í
málinu.
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson
hæstaréttarlögmaður flytur málið
fyrir hönd Reykjavíkurborgar.

*ËN -AGNÒSSON LÎGMAÈUR

Með bréf frá
formanninum
34*«2.-, Jón Magnússon

lögmaður segist
vera með bréf
frá Guðjóni A.
Kristjánssyni,
formanni
Frjálslynda
flokksins, þar
sem hann er
boðinn velkominn í flokkinn.
*«. -!'.²33/.
Þetta stangast
á við ummæli Sverris Hermannssonar, stofnanda Frjálslynda
flokksins, sem sagði í Fréttablaðinu laugardaginn 18. nóvember að
Jón væri „ekki einu sinni löglegur
félagi í Frjálslynda flokknum“.
Aðspurður um þessi ummæli
Sverris verður Jóni svarafátt.
„Nú kann ég ekkert að segja
meira. Ég er með bréf upp á
þetta, eins og var í tíð Jóns
Hreggviðssonar.“
Ekki náðist í Guðjón A.
Kristjánsson í gær.
KËÖ
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um milljóna króna heldur tugum.
Upplýsti ráðherra að ríkið myndi
bera kostnað vegna tjónsins þar
sem húsin væru ekki tryggð, enda
almenn stefna ríkisins að tryggja
ekki eigur sínar.
Fjölmargir þingmenn blönduðu
sér í umræðurnar, meðal annars
Össur Skarphéðinsson Samfylkingunni sem sagði ríkið klúðra öllu
sem snerti varnarliðið og varnarsvæðið og Guðjón A. Kristjánsson
Frjálslynda flokknum sem sagði að
menn ættu að fylgjast með veðurspánni. Magnús Þór Hafsteinsson í
Frjálslynda flokknum krafðist lögreglurannsóknar á málinu en
Hjálmar Árnason Framsóknar-

,®'2%',5-, Tveir karlmenn,

6!,'%2¨52 36%22)3$«44)2 UTANRÅKIS

R¹ÈHERRA

flokki sagði frostskemmdir ekki
kalla á slíka rannsókn.
BÖS

Prófkjör megi mest
kosta 7,5 milljónir
Framlög fólks og lögaðila til stjórnmálaflokka mega hæst nema 300 þúsund
krónum á ári, samkvæmt tillögum nefndar um lagaumhverfi stjórnmálaflokka.
Ríkisframlög til stjórnmála verða aukin. Þak verður sett á kostnað við prófkjör.
Nefnd forsætisráðherra um lagalega umgjörð stjórnmálastarfsemi lauk störfum í gær.
Lagt er til að styrkir fólks og fyrirtækja til stjórnmálaflokka og
þátttakenda í prófkjörum verði að
hámarki 300 þúsund krónur.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins voru þau sjónarmið uppi í
nefndinni að leggja bæri blátt
bann við framlögum einkaaðila til
stjórnmálaflokka en fallist var á
300 þúsund króna hámark. Á móti
er lagt til að ríkisframlög til
stjórnmálaflokka verði hækkuð.
Framlög ríkisins nema nú 300
milljónum á ári og skiptast peningarnir milli flokka eftir þingstyrk þeirra. Áfram er gert ráð
fyrir að ríkisframlögum verði
skipt eftir þingstyrk – nýir flokkar eða framboð njóti ekki ríkisframlaga í aðdraganda kosninga.
Samkvæmt
upplýsingum
Fréttablaðsins þarf að stórauka
ríkisframlögin svo tekjur flokkanna skerðist ekki.
Skorður verða settar við hve
miklum peningum fólk má verja
til þátttöku í prófkjörum. Er fjárhæðin háð fjölda kosningabærra
manna í kjördæmum og geta þátttakendur í sameiginlegu prófkjöri
á höfuðborgarsvæðinu varið um
sjö og hálfri milljón króna til prófkjörsbaráttu.
Stjórnmálaflokkum og þátttakendum í prófkjöri verður gert að
birta upplýsingar úr bókhaldi og
þurfa flokkarnir að nafngreina
fyrirtæki sem veita þeim styrki.
Ekki þarf að nafngreina einstaklinga sem styrkja stjórnmálaflokka
eða fólk í prófkjörum.

34*«2.-,

75.000 KR.
GJAFABRÉF
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA ÖLLUM BÍLUM
@Zgi^d\he^a4w\ZgbZÂ
`Zgi^ÃhgÂjbhe^a^c
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rúmlega tvítugir, sitja nú í
gæsluvarðhaldi eftir að lögreglan
í Reykjavík handtók þá vegna
tilraunar til stórfellds smygls á etöflum fyrir síðustu helgi.
Það var á föstudag sem
mennirnir voru handteknir í
tengslum við tilraun til að smygla
til landsins nokkur hundruð etöflum. Töflurnar voru í hraðsendingu sem kom hingað til
lands frá Hollandi.
Mennirnir eru erlendir
ríkisborgarar búsettir hérlendis.
Þeir hafa verið úrskurðaðir í
gæsluvarðhald í þrjár vikur af
Héraðsdómi Reykjavíkur.
JSS

3TAÈA ¥BÒÈAL¹NASJËÈS

Deilt um mat á
áhættustýringu
6)¨3+)04) Sérfræðinganefnd

Ríkisendurskoðunar deildi um mat
á áhættustýringu Íbúðalánasjóðs í
skýrslu sem unnin var fyrir
félags- og fjármálaráðuneyti.
Samkvæmt heimildum
Markaðarins neitaði hluti nefndarmanna að skrifa undir álitið, þar
sem áhættustýringin er sögð
viðunandi, nema að settur yrði inn
fyrirvari um á hvaða forsendu
matið byggði. Efast hefur verið
um að sú forsenda haldi vatni, en
hún snýr að endurfjárfestingaráhættu sjóðsins. „Ef langtímaraunvextir lækka talsvert frá
núverandi gildi gætu forsendur
breyst töluvert,“ segir greiningardeild Kaupþings. SJ¹ -ARKAÈINN  ËK¹

2AFIÈNAÈARSAMBANDIÈ

Konur hafa
hærri daglaun
,!5.!-5.52 Rafiðnaðarkonur eru

&2 !,¶).') -IKLAR BREYTINGAR VERÈA ¹ FJ¹RM¹LUM STJËRNM¹LAFLOKKANNA N¹I TILLÎGUR

NEFNDAR FORS¾TISR¹ÈHERRA FRAM AÈ GANGA 3TYRKJA M¹ FLOKKA OG FRAMBJËÈENDUR Å PRËF
KJÎRUM UM MEST  ÖÒSUND KRËNUR ¹ ¹RI
&2¡44!",!¨)¨'6!

Ríkisendurskoðun er ætlað að
hafa eftirlit með bókhaldi flokkanna og uppgjöri þátttakenda í
prófkjörum. Að líkindum þarf að
efla embættið vegna þessara
auknu verkefna.
Nefnd forsætisráðherra mælist
til þess við forsætisnefnd Alþingis
að skoðað verði hvort tilefni sé til
að taka upp samræmdar reglur
um birtingu eignatengsla þingmanna við fyrirtæki.
Þá gerir hún ráð fyrir að stærri

sveitarfélög veiti styrki til stjórnmálastarfs á sveitarstjórnarstigi.
Nefndin, sem var skipuð í júlí
2005, hélt fjölda funda en hylla tók
undir samkomulag nú síðsumars.
Formenn
stjórnmálaflokkanna
hafa fylgst með störfum nefndarinnar. Stefnt er að því formenn
þingflokka leggi málið í sameiningu fram í þinginu og er miðað
við að lög um fjármál stjórnmálaflokkanna verði samþykkt fyrir
jólahlé þingsins. BJORN FRETTABLADIDIS

með hærri laun en rafiðnaðarkarlar ef marka má niðurstöðu í
könnun Gallups fyrir Rafiðnaðarsambandið. Könnuð voru laun
félagsmanna í september og kom
fram að konur með sveinspróf
eða meira væru með átján
prósentum hærri daglaun en
karlarnir. Um sex og hálfs
prósents munur er á daglaunum
hjá raffólki sem ekki hefur lokið
iðnnámi, körlunum í hag.
Á vef Rafiðnaðarsambandsins
kemur fram að engar konur eru í
ákvæðisvinnu og að dagvinnutaxtar í ákvæðisvinnu séu
yfirleitt frekar í lægri kantinum,
sem leiði til þess að bónusinn
verði hærri og daglaunamunur
leiðréttist við heildaruppgjör. Ef
heildarvinnutími er skoðaður
staðfestist það sem áður hefur
komið fram í könnunum innan
RSÍ, að karlar í rafiðnaði vinna að
jafnaði lengri vinnudag en konur.

4ÅMASETNING ¹ AUGLÕSINGU (EIMSFERÈA UM SËL OG SUMARYL N¾STA SUMAR TILVILJUN

Segjast ekki ráða yfir veðrinu
&%2¨!-, Bjarni Hrafn Ingólfsson,

markaðsstjóri Heimsferða, segir
það tilviljun en ekki fyrirfram
ákveðna markaðstækni að birta
heilsíðuauglýsingu í Fréttablaðinu
til kynningar á hluta af sumaráfangastöðum Heimsferða á sama
tíma og mikil snjóþyngsli hrjá
landann. „Það er alveg eðlilegt að
byrja að kynna þessar ferðir svona
snemma.
Samstarfsfyrirtæki
okkar erlendis kynna til dæmis
vanalega sumarferðir sínar í október. Þetta er bara þróunin í þessu.
Við höfum líka verið að kynna ferðir til Kanada næsta sumar í rúman
mánuð nú þegar. En við erum að
kynna nýjan áfangastað, Rhodos,
og því erum við að þessu núna.“
Bjarni viðurkennir þó að veðurharkan skemmi líklegast ekki
fyrir sölunni. Hann segir samt
sem áður erfitt að tengja auglýsinguna við veðrið því herferðir

&2¡44!",!¨)¨'6!
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-!,,/2#! /' 4*®2.). ¥ 2%9+*!6¥+ &JÎLMARGIR ¥SLENDINGAR BËKA SÁR FERÈIR Å SËLINA

MEÈAN MESTU VETRARHÎRKURNAR STANDA YFIR HÁR HEIMA ¶AÈ STYTTIR SKAMMDEGIÈ HJ¹
MÎRGUM AÈ HUGSA TIL SËLARSTRANDANNA EN BÎRNIN STYTTA DAGINN VIÈ SNJËKARLAGERÈ

sem þessar séu sjaldan ákveðnar
með litlum fyrirvara og ekki ráði
hann yfir veðrinu. „En þetta hefur
gengið mjög vel. Það hafa verið
gríðarlega góð viðbrögð á bókun-

um á nýja áfangastaðinn Rhodos
sem og til Mallorca, sem er svona
meira hefðbundinn sumarleyfisstaður fyrir okkur Íslendinga.“
ÖSJ
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+!50 3!,!

'*!,$-)¨,!2
"ANDARÅKJADALUR

 

3TERLINGSPUND

 

 

%VRA

 

 

$ÎNSK KRËNA

 

 

.ORSK KRËNA

 

 

3¾NSK KRËNA

 

 

*APANSKT JEN

 

 

3$2

 

 

 

'%.')36¥3)4!,! +2«.5..!2
 
(%)-),$ 3EÈLABANKI ¥SLANDS

)ÈNAÈARR¹ÈHERRA ,ÅBANONS MYRTUR Å BIFREIÈ SINNI
"%)2²4 !0 Pierre Gemayel, iðnaðarráðherra í Líbanon og áhrifamikill leiðtogi kristinna manna þar
í landi, var myrtur í gær á götu úti
í einu af úthverfum Beirút.
Gemayel var akandi á bifreið
sinni í hverfinu Jdeidah, þar sem
kristnir kjósendur hans eru í
meirihluta, þegar annarri bifreið
var ekið á bíl hans, út úr henni
stigu vopnaðir menn og skutu
Gemayel í gegnum rúðuna af
stuttu færi.
Gemayel var andsnúinn því að
Sýrlendingar fengju aukin áhrif í
stjórn Líbanons. Alls hafa nú fimm
andstæðingar Sýrlendinga verið
myrtir í Líbanon á tveimur árum.

Óttast er að morðið á Gemayel
auki enn á óstöðugleikann í stjórnmálum landsins, þar sem Hizbollahsamtökin og aðrir flokkar sem
aðhyllast náin tengsl við Sýrland
krefjast þess að fá aukin völd í ríkisstjórn Líbanons. Stjórnvöld í
Sýrlandi fordæmdu hins vegar
morðið í gær og segjast leggja
mikla áherslu á að stöðugleiki og
öryggi ríki í Líbanon. Andstæðingar Sýrlendinga í Líbanon hafa hins
vegar ásakað sýrlensk stjórnvöld
fyrir að eiga hlut að máli í fyrri
morðtilræðum,
meðal
annars
morðinu á Rafik Hariri, fyrrverandi forsætisráðherra, sem var
myrtur í febrúar í fyrra.
GB
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BÅLRÒÈU

&2¡44!",!¨)¨!0

Sættast á að opna
orkusamninginn

3/2' ¥ (),,!( TTINGJAR BERA KISTU EINS

FËRNARLAMBA ¹R¹SAR SUNNUDAGSINS

Seyðisfjarðarkaupstaður hefur þegar afhent Hjörleifi Guttormssyni samning
við Íslenska orkuvirkjun ehf. vegna virkjunar í Fjarðará. Samningurinn sagður
sá hagstæðasti sem landeigandi hefur gert vegna vatnsaflsvirkjunar hér á landi.

'%/2'% 7 "53( ,EGGUR TIL AÈ FIMM RÅKI

F¹I SAMSTARFSAÈILD AÈ .!4/
&2¡44!",!¨)¨!0

,EIÈTOGAFUNDUR .!4/

Bush vill fimm
ríki í samstarf
7!3().'4/. !0 Á leiðtogafundi
Atlantshafsbandalagsins, sem
haldinn verður í Riga í Lettlandi í
næstu viku, ætlar George W.
Bush Bandaríkjaforseti að gera
það að tillögu sinni að fimm
ríkjum verði boðin sérstök
samstarfsaðild að bandalaginu.
Ríkin fimm eru Svíþjóð,
Finnland, Japan, Ástralía og
Suður-Kórea. Þessi lönd hafa ekki
sóst eftir aðild að NATO, en „við
viljum samstarf við þau til þess
að við getum haft öflugri
æfingar,“ segir Richard Burns,
einn af aðstoðarutanríkisráðherrum Bandaríkjanna.
GB

¥2!+
3ADDAM RÁTTARHÎLDIN GÎLLUÈ
-ANNRÁTTINDASAMTÎKIN (UMAN 2IGHTS
7ATCH HAFA LÕST ÖVÅ YFIR AÈ 3ADDAM
(USSEIN FYRRVERANDI ¥RAKSFORSETI HEFÈI
EKKI FENGIÈ SANNGJÎRN RÁTTARHÎLD ¥
NÕRRI SKÕRSLU REKJA SAMTÎKIN HVERNIG
HEGÈUN LÎGMANNA OG DËMARA HEFÈU
GRAFIÈ UNDAN LÎGM¾TI RÁTTARHALDSINS
3ADDAM VAR D¾MDUR TIL DAUÈA 
NËVEMBER SÅÈASTLIÈINN

500,µ3).'!-,
Seyðisfjarðarkaupstaður ætlar ekki að kæra
niðurstöðu úrskurðarnefndar um
upplýsingamál, vegna deilumáls
Hjörleifs Guttormssonar, Seyðisfjarðarkaupstaðar og Íslenskrar
orkuvirkjunar ehf., þrátt fyrir að
lögfræðingar sveitarfélagsins hafi
undrast niðurstöðu nefndarinnar.
Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að Hjörleifur ætti að fá
aðgang að samningi
Seyðisfjarðarkaupstaðar
við
Íslenska orkuvirkjun
ehf.
vegna orkuöflunar í Fjarðará,
á
grundvelli
almannahagsmuna.
(*®2,%)&52
Ólafur Sig'544/2-33/.
urðsson
segir
samninginn
skipta miklu máli fyrir Seyðisfjarðarkaupstað en sveitarfélagið
fær tæpar 900 milljónir að núvirði
á samningstímanum sem nær til
50 ára. „Samningurinn snýst um
landnot og not af ánni. Meðalarðgreiðsla til sveitarfélagsins er
7,75 prósent af brúttóorkusölu frá
virkjuninni í Fjarðará. Þetta er
hagstæðasti samningur sem gerður hefur verið við landeiganda um
nýtingu á vatnsauðlind hér á landi.
Við ætlum ekki að kæra niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar en
lögfræðingar sem voru okkur
innan handar undruðust mjög niðurstöðuna og töldu hana ganga
lengra en aðra sambærilega
úrskurði. Við höfum þegar afhent

TÎKIN Å ¥RAK

Mannfall nær
nýjum hæðum
¥2!+ !0 Ekkert lát hefur verið á
mannfalli í Írak undanfarna daga.
Fram að þessu hafa alls um 1.400
Írakar látið lífið í árásum það sem
af er nóvember, en mannfallið er
þar með orðið það mesta í einum
mánuði frá því AP-fréttastofan hóf
að halda mannfallstölum í Írak
skipulega til haga í apríl 2005.
Yfir 20 manns týndu lífi í
árásum uppreisnarmanna víðs
vegar um Írak í gær, þriðjudag.
Ennfremur fundust á götu í Bagdad
lík níu manna sem rænt hafði verið.
Á sunnudag lokkaði Íraki í Hillah
verkamenn að bíl sínum með
loforðum um störf og sprengdi svo
bílinn upp og sjálfan sig með. 22
menn fórust og 44 særðust.
AASGJ

&2 3%9¨)3&)2¨) «LAFUR 3IGURÈSSON B¾JARSTJËRI ¹ 3EYÈISFIRÈI SEGIR SAMNINGINN SEM
GERÈUR HEFUR VERIÈ VIÈ ¥SLENSKA ORKUVIRKJUN EHF SKIPTA MIKLU M¹L FYRIR SVEITARFÁLAGIÈ TIL
FRAMTÅÈAR LITIÈ
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

stjórnvald, til dæmis sveitarfélag,
eða fyrirtæki í eigu hins opinbera
í tilteknum málum. Í raun má
segja að Landsvirkjun sé einkaaðili í skilningi þeirra laga sem um
ræðir í okkar tilfelli og á þeim forsendum er okkur ekki skylt til
þess að veita aðgang að samningum sem leynd hvílir yfir vegna
mikilvægra samkeppnisupplýsinga sem eru í samningum fyrirtækisins.“
Nefndin byggði niðurstöðu sína
á því að viðskiptahagsmunir
nægðu ekki til þess að halda leynd
yfir samningum „sem eru tengdir
því að almenningur eigi kost á að
fá upplýsingar um ráðstöfun opinberra eigna“. MAGNUSH FRETTABLADIDIS

Hjörleifi samninginn og ætlum
ekki að aðhafast meira vegna
þessa máls.“
Hjörleifur sagðist í samtali við
Fréttablaðið í gær líta svo á að
ekki væri óeðlilegt, á grundvelli
niðurstöðu nefndarinnar, að látið
yrði á það reyna hvort leyndin yfir
sambærilegum samningum sem
álframleiðslufyrirtæki hafa gert
við fyrirtæki í opinberri eigu gæti
talist lögleg.
Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir
fyrirtækið ekki þurfa að veita
aðgang að samningum sem gerðir
hafa verið við erlenda álframleiðendur. „Það er eðlismunur á því í
lögunum hvort um er að ræða

(¾STIRÁTTUR STAÈFESTIR ÒRSKURÈ

Framlengt á
kókaínsmyglara
$«-3-, Hæstiréttur hefur
staðfest gæsluvarðhaldsúrskurð
yfir konu sem átti stóran þátt í að
reyna að smygla tæpum tveimur
kílóum af kókaíni til landsins.
Fíkniefnin voru tekin í
Leifsstöð þegar burðardýr reyndi
að koma þeim inn í landið frá
Spáni. Konan sem situr inni vegna
málsins er talin hafa haft milligöngu um flutning fíkniefnanna
hingað til lands. Þá situr inni
karlmaður sem fór með konunni
til Spánar til að sækja kókaínið.
Konan, sem hefur játað sök, hefur
verið dæmd til að sitja í gæsluvarðhaldi til 18. janúar.
JSS
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Fyrstu þúsund pizzunum fylgja bíómiðar
eða glaðningur tengdur The Holiday
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!ÈALMEÈFERÈ Å M¹LI HÁRAÈSDËMARA VEGNA LAGASETNINGAR Å ¹RSBYRJUN

3AMKOMULAG UM JARÈHITALEIT

Deila um grundvallaratriði

Bora í Fljótshlíð

(¡2!¨3$«-52 Aðalmeðferð var í

Hefurðu séð Mýrina?
*¹
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Styður þú West Ham í ensku
knattspyrnunni?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

gær í máli Guðjóns St. Marteinssonar héraðsdómara gegn íslenska
ríkinu. Guðjón höfðaði mál fyrr á
þessu ári þegar Alþingi hafði með
lagasetningu að frumkvæði ríkisstjórnarinnar fellt úr gildi ákvörðun Kjaradóms um launahækkun
til handa æðstu embættismönnum
og kjörnum fulltrúum þjóðarinnar.
Gestur Jónsson hrl. segir að
málið sé merkilegt fyrir þær sakir
að starfandi héraðsdómari hafi
viljað láta á það reyna hvort það
stæðist sem gerðist fyrr á árinu
þegar Alþingi tók ákvörðun Kjaradóms úr sambandi. Niðurstaðan

2ANNSËKN ¹ 0ALME MORÈINU

6ÅGLUNDUR ¶ORSTEINSSON

Vopnið fundið

Allir fái arð

36¥¶*«¨ !0 Sænska lögreglan

!5¨,).$)2 Víglundur Þorsteins-

tilkynnti í gær að hún hefði
fundið skammbyssu sem tengdist
hinu óupplýsta morði á Olof
Palme, þáverandi forsætisráðherra, árið 1986. Of snemmt væri
þó að segja með vissu hvort um
sjálft morðvopnið væri að ræða.
Kafarar fundu Smith &
Wesson-byssu af hlaupvíddinni
0.357 í stöðuvatni í Mið-Svíþjóð, en
ákveðið var að kafa þar eftir að
dagblaði barst nafnlaus ábending
um að þar væri byssuna að finna.
Að sögn lögreglunnar er
vopnið ein stærsta uppgötvunin
sem gerð hefur verið í tveggja
áratuga langri raunasögu
rannsóknarinnar á morðinu. Á
þessum langa tíma hefur
lögreglan rannsakað hundruð
skammbyssna af þessari gerð,
sem notuð var við morðið þann
28. febrúar 986.

son, framkvæmdastjóri BMVallár, hefur sett fram þá
hugmynd að umráð yfir sameiginlegum orkuauðlindum landsmanna verði fengin sérstökum
auðlindasjóði sem
ávallt yrði í jafnri
eigu íslenskra
ríkisborgara á
hverjum tíma sem
síðan fengju
greiddan arð í
samræmi við
hagnað félagins.
6¥',5.$52
Þetta kom fram í
¶/234%).33/.
máli Víglundar á
fundi Samtaka iðnaðarins í gær
um mögulegar sættir náttúruverndarsinna og þeirra sem vilja
virkjun orkulinda. Víglundur
sagði grundvöll allra sátta að
einkaeignarréttur þeirra sem til
dæmis eigi orkulindir verði að
fullu virtur.
GAR

AA

4%.')34 34*«2.!23+2 b¶ETTA ERU ALLT
ATRIÈI SEM TENGJAST MANNRÁTTINDUM EÈA
STJËRNARSKR¹ m SEGIR 'ESTUR *ËNSSON HRL

getur varðað hag allra dómara í
landinu og viku þeir því sæti allir
sem einn. Björn Bjarnason dómsmálaráðherra skipaði Þórð S.
Gunnarsson, forseta lagadeildar
Háskólans í Reykjavík, sem dóm-

ara í málinu og valdi hann með sér
tvo
meðdómendur,
Ragnhildi
Helgadóttur, kennara við lagadeild HR, og Róbert Spanó, kennara við lagadeild Háskóla Íslands.
„Þetta mál varðar grundvallaratriði í stjórnskipuninni,“ segir
Gestur. „Það varðar meðal annars
valdmörkin milli löggjafarvalds,
framkvæmdavalds og dómsvalds
og reynir á sjónarmið um sjálfstæði dómara gagnvart löggjafarvaldinu, jafnræði dómara gagnvart öðrum sem taka laun og
sjónarmið um vernd eignarréttinda. Þetta eru allt atriði sem
tengjast
mannréttindum
eða
stjórnarskrá.“
GHS

/2+5-, Samkomulag hefur

náðst um jarðhitaleit í Fljótshlíð
milli Orkuveitu Reykjavíkur og
Rangárþings eystra. Forsendur
leitarinnar eru þó þær að samkomulag náist við landeigendur á
svæðinu.
Samkvæmt tillögunum er stefnt
að því að bora grunnar rannsóknarholur víðs vegar um svæðið í
leit að heitum vatnsæðum. Finnist
heitt vatn í einhverjum mæli á
það að nýtast til að efla rekstraröryggi hitaveitunnar á Hvolsvelli
og að mæta ört vaxandi eftirspurn
í Fljótshlíðinni, en veruleg
uppbygging á sumarbústaðarbyggðum og ferðaþjónustu hefur
átt sér þar stað á undanförnum
árum.
ÖSJ

Auðlindaskýrsla ekki
grundvöllur sáttar
Formaður Náttúruverndarsamtaka Ísland segir nýja skýrslu auðlindanefndar
varla grundvöll fyrir sáttum verndunarsinna og virkjunarsinna. Umhverfisráðherra vill skipta landinu upp í mannvirkjabelti og náttúruverndarsvæði.
!5¨,).$)2 „Ég held að það verði að

gera kröfu um fimm eða tíu ára
stöðvun allra virkjunarframkvæmda. Ég held að það eigi ekkert að bíða til 2010 heldur byrja
strax og stoppa,“ sagði Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands, á fundi hjá Samtökum iðnaðarins í gær.
Umræðuefni fundarins var sú
spurning hvort mögulegt væri á
grundvelli nýrrar skýrslu auðlindanefndar að ná sátt milli náttúruverndarsinna og þeirra sem
hafa að leiðarljósi hefðbundna
nýtingu auðlinda í jörðu og vatnsafls.
„Spurningin er sú hversu mikil
inngrip við getum sætt okkur við og
hvað af íslenskri nátttúru er okkur
heilagt þegar kemur að framkvæmdum sem breyta svipmóti
þess landsvæðis sem okkur er
kært,“ sagði Jónína Bjartmarz
umhverfisráðherra og benti á að í
samanburði við hatrömm átök um
vatnsaflsvirkjanir hefðu aðrar
framkvæmdir, eins og vega- og
hafnargerð, sem einnig breyttu
ásýnd landsins, verið lítið umdeildar.
Jónína sagðist telja að skipta
ætti landinu upp í belti. „Mannvirkjabelti annars vegar og hins
vegar heildir náttúruverndarsvæða
er sú aðferðafræði sem við eigum
að vinna eftir,“ sagði ráðherrann og
ítrekaði nauðsyn þess að sættir
næðust með þjóðinni í þessum
efnum:

*«.¥.! "*!24-!2:  &5.$) 3!-4!+! )¨.!¨!2).3 5MHVERFISR¹ÈHERRA SEGIR ÖAÈ

HLUTVERK STJËRNM¹LAMANNA AÈ BYGGJA BRÕR ¹ MILLI ËLÅKRA SJËNARMIÈA

„Á orkusviðinu, rétt eins og
þegar kemur að stórbrotinni náttúru landsins, eigum við mikla möguleika og við eigum að vera í fararbroddi. En til þess að svo megi
verða verðum við öll að vera samstíga og það er verkefni okkar
stjórnmálamanna að byggja brýr á
milli ólíkra hagsmuna og á milli
ólíkra skoðana. Aðeins með því
verklagi er hægt að segja að sátt sé
í sjónmáli.“
Árni Finnsson benti á að niðurstöður auðlindanefndarinnar hefðu

&RÁTTABLAÈIÈ'6!

verið þær að Alþingi samþykki ekki
seinna en árið 2010 lög eða þingsályktun um verndun og nýtingu
orkuauðlinda. Enn væri gert ráð
fyrir að virkjað yrði fram til ársins
2010 því sem næmi næstum tveimur
Kárahnjúkavirkjunum. Þá fyrst er
ætlunin að hefjast handa við að búa
til langtíma verndunar- og nýtingaráætlun. Það væri óásættanlegt:
„Þetta er náttúrulega eins og
frekar lélegur bílasali. Það er verið
að selja frekar ryðgaða kerru.“
GAR FRETTABLADIDIS

.IÈURSTÎÈUR RANNSËKNA VEGNA BYGGINGU ¹LVERS ¹ "AKKA VIÈ (ÒSAVÅK KYNNTAR

Umhverfismat gæti hafist í vor
34«2)¨*! „Við höfum byrjað að und-

irbúa matsáætlun. Matsáætlun er
fyrsta skrefið í ferli mats á umhverfisáhrifum. Við munum hafa hana tilbúna í drögum í mars á næsta ári og
verður þá hægt að hefja umhverfismatsferlið, ef tekin verður ákvörðun um að fara í það,“ sagði Gunnar
Guðni Tómasson hjá HRV á fundi
Alcoa á Akureyri í gær.
Niðurstöður rannsókna sem
gerðar hafa verið vegna fyrsta
áfanga í undirbúningi byggingu
álvers á Bakka við Húsavík voru
kynntar á fjölsóttum fundum á
Akureyri og Húsavík í gær. Kom
þar fram að ákveðið hefur verið
að fara í annan áfanga undirbúningsvinnunnar.
Gunnar Guðni sagði búið að
leggja gróft mat á nokkra þætti
umhverfisáhrifa af álveri á Bakka
og að fyrstu vísbendingar bentu
ekki til þess að áhrif á dýralíf yrðu
mikil. „Bein áhrif verði á fuglalíf
innan byggingarsvæðisins sjálfs
en utan þess verði áhrif lítil,“
sagði hann.

&*®,$) &«,+3 -44)  &5.$ !,#/!  !+52%92) ¥ '2 &ORSVARSMENN !LCOA VINNA
NÒ AÈ GERÈ MATS¹¾TLUNAR SEM ¹ AÈ VERA TILBÒIN Å MARS ¹ N¾STA ¹RI ¶¹ VERÈUR H¾GT
&RÁTTABLAÈIÈ®RLYGUR
AÈ HEFJA MAT ¹ UMHVERFIS¹HRIFUM

„Við ætlum okkur að halda
áfram í annan áfanga og kanna
nánar ýmis atriði, til dæmis hafnarmál, orkumál og arðsemi verkefnisins,” segir Kristján Þ. Halldórsson, verkefnisstjóri Alcoa á
Norðurlandi. Hann segir jákvæðni
heimamanna skipta miklu máli
fyrir verkefnið, en hins vegar sé

nauðsynlegt að umræða um verkefni af þessari stærð sé mikil og
málefnaleg.
Alcoa opnaði upplýsingamiðstöð á Húsavík í gær og er henni
ætlað að þjónusta heimamenn og
aðra þá sem þurfa að leita upplýsinga vegna hugsanlegs álvers.
ÎHÎ
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-IKIÈ FLËÈ VEGNA KRAPASTÅFLU Å *ÎKULS¹ ¹ &JÎLLUM HEFUR LEITT TIL ÖESS AÈ ¹RFARVEGURINN ER KÅLËMETRI AÈ BREIDD

Varnargarðurinn í Öxarfirði brast
 Hvaða Íslendingur er kominn
í úrslit í keppninni um sterkasta
mann heims?
 Hverjir heilsa tvö þúsund
sinnum á dag?
 Hvar var skíðasvæðið opnað
um helgina?
36®2). %25  3¥¨5 

&,«¨ „Það þarf greinilega að
styrkja til muna hinn tíu ára gamla
varnargarð í Öxarfirði, til að koma
í veg fyrir að vatnið flæmist ekki
yfir gróið land og árfarvegur Jökulsár á Fjöllum breytist varanlega,“ sagði Sigurður Brynjólfsson,
yfirlögregluþjónn á Húsavík í gær.
„Það hefur komið fyrir oft áður að
það stíflast þarna og flæðir annaðhvort til austurs eða vesturs. Það
þarf því að fara í framkvæmdir til
að styrkja varnargarðinn.“
Gífurlega mikill krapi hefur
myndast í Jökulsá á Fjöllum og
hefur áin stíflast skammt frá
ósnum og brotið sér leið í gegnum
varnargarðinn í Öxarfirði og renn-

ur í gegn um hann til suðvesturs og
vestur í Skjálftavatn. Einnig hefur
hún rofið Vestursandsveg, en þar
eru engir bæir í byggð lengur og
því lítil hætta á ferðum. Þó gæti
verið varhugavert ef áin breytti
um farveg til lengri tíma og færi
þá að flæða víðar.
Lögreglan á Húsavík metur
breidd flóðsins rúman kílómetra
og lengd krapastíflunnar skiptir
nokkrum kílómetrum frá norðri til
suðurs. Erfitt er að meta dýpt
vatnsflaumsins en krapinn er nokkurra metra hár þar sem hann er
hæstur. Kunnugir í Kelduhverfi
segja þetta með stærri krapastíflum sem þeir hafa séð.
KËÖ

&,«¨ ¥ *®+5,3  &*®,,5- .OKKURRA KÅLËMETRA KRAPASTÅFLA HEFUR MYNDAST VIÈ ËSINN

OG ¹IN ER ORÈIN UM KÅLËMETRA BREIÈ 6ARNARGARÈUR Å ®XARFIRÈI ER BROSTINN OG 6ESTUR
SANDSVEGUR Å SUNDUR
&2¡44!",!¨)¨'5¨"%2'52 ')33/.

Ætla að stórefla öll
samskipti ríkjanna
Leiðtogar Kína og Indlands hittust í Nýju-Delhi í gær og hétu því að tvöfalda
viðskipti landanna á næstu þremur árum. Engin lausn fékkst þó á landamæradeilum þeirra og lögregla gætti þess vel að mótmæelndur frá Tíbet sæust ekki.

3().:/ !"% *APANSKI FORS¾TISR¹ÈHERR
ANN ¹ BLAÈAMANNAFUNDI Å (ANOI
&2¡44!",!¨)¨!0

&ORS¾TISR¹ÈHERRA *APANS

Enga kjarnorkuvopnavæðingu
*!0!. !0 Japanski forsætisráðherrann Shinzo Abe sór á
mánudag að Japan yrði áfram
kjarnorkuvopnalaust land og
sagði að hinar margströnduðu
sexveldaviðræður um kjarnorkuáætlun Norður-Kóreumanna yrði
að skila áþreifanlegum árangri
sem fyrst.
Ummæli Abes féllu undir lok
leiðtogafundar efnahagssamvinnuráðs Asíu- og Kyrrahafsríkja, APEC, í Hanoi í Víetnam.
Hann hvatti þar leiðtoga kjarnorkuvelda heims til að leggja sig
meira fram við kjarnorkuvopnaafvopnun. Abe sagði það „ekki til
umræðu“ í japanska stjórnarflokknum LDP að kjarnorkuvopnavæðing N-Kóreu kallaði á
að Japan kjarnorkuvopnavæddist
líka.
AA

+/.'«
TÎK BLOSSA UPP
%LDUR KVIKNAÈI Å BYGGINGU H¾STARÁTTAR
+ONGË Å +INSHASA Å G¾R ER BYRJA ¹TTI
AÈ RÁTTA Å K¾RUM¹LUM VEGNA FORSETA
KOSNINGANNA NÕAFSTÎÈNU 3KOTHRÅÈ
UTAN VIÈ DËMHÒSIÈ TRUFLAÈI RÁTTAR
HALDIÈ 3TUÈNINGSMENN *EAN 0IERRES
"EMBA SEM LAUT Å L¾GRA HALDI FYRIR
*OSEPH +ABILA SAMKV¾MT OPINBERUM
ÒRSLITUM S¾TTA SIG MJÎG ILLA VIÈ Ö¹
NIÈURSTÎÈU

.µ*! $%,() !0 Leiðtogar Kína og
Indlands hafa ákveðið að efla mjög
samskipti ríkjanna og stefna að
því að viðskipti milli þeirra muni
tvöfaldast á næstu þremur árum.
Hu Jintao, forseti Kína, kom í
gær í opinbera heimsókn til Indlands, en það er í fyrsta sinn í áratug sem forseti Kína kemur þangað. Hu átti fund með Manmohan
Singh, forsætisráðherra Indlands,
í Nýju-Delhi, og sendu þeir frá sér
sameiginlega yfirlýsingu að fundinum loknum.
Fyrir tveimur áratugum voru
viðskipti milli Indlands og Kína
nánast engin.
Samskipti Kína og Indlands
hafa almennt verið afar stirð allar
götur frá því þjóðirnar háðu stríð
sín á milli árið 1962 út af landamæradeilum, sem enn hafa ekki
verið leystar þótt samningaviðræður hafi staðið yfir með hléum í
aldarfjórðung.
Tortryggni hefur einnig ríkt
milli ríkjanna vegna þess að bæði
hafa þau áhuga á að vera ráðandi
afl í Asíu. Markmið fundarins í
gær var að draga úr þessari tortryggni.
„Það er nóg pláss fyrir bæði
ríkin til að þróast saman með
gagnkvæmum stuðningi og sýna
jafnframt skilning á hagsmunum
og markmiðum hvors annars,“
sagði Singh að fundinum loknum.
Þrátt fyrir bjartsýnan tón tókst
samt sem áður ekki að finna lausn
á neinum af þeim stóru málum
sem enn eru umdeild milli Kína og
Indlands. Þar á meðal eru deilur
um legu landamæra, búsetu Dalai
Lama og 120 þúsund annarra

6ALDIMAR , &RIÈRIKSSON

Segir sig úr
þingnefndum
34*«2.-, Valdimar L. Friðriksson, þingmaður utan flokka, sagði
sig í fyrradag
úr þeim
þingnefndum
sem hann sat í
fyrir hönd
Samfylkingarinnar.
Valdimar
sat í félagsmálanefnd og
landbúnaðarnefnd en ætlar
að falast eftir
setu sem
6!,$)-!2 ,
&2)¨2)+33/.
áheyrnarfulltrúi í félagsmálanefnd og samgöngunefnd.
Hann sagðist í samtali við
Fréttablaðið í gær leggja fram
formlegar óskir þar að lútandi
síðar í vikunni.
Valdimar hefur skrifstofu í
húsakynnum þingsins við
Austurstræti – þar sem skrifstofur þingmanna Samfylkingarinnar
eru – en vissi ekki í gær hvort
hann þyrfti að flytja sig um set.
BÖS

,ÅKAMS¹R¹S ¹ !KRANESI

-«4-,!.$) &2 4¥"%4 34®¨6!¨52 &JÎLMENNUR HËPUR 4ÅBETA EFNDI TIL MËTM¾LA

Å G¾R ÖEGAR (U *INTAO FORSETI +ÅNA FUNDAÈI MEÈ INDVERSKUM R¹ÈAMÎNNUM Å .ÕJU
$ELHI
&2¡44!",!¨)¨!0

útlaga frá Tíbet á Indlandi, og
umfangsmikil vopnasala frá Kína
til Pakistans, sem hefur verið höfuðandstæðingur Indlands allt frá
því bæði ríkin hlutu sjálfstæði frá
Bretum fyrir meira en hálfri öld.
Engu að síður ætla Indland og
Pakistan að stórefla samskiptin,
bæði í alþjóðamálum og nærtækari málefnum ríkjanna tveggja.
Shiv Shanker Menon, utanríkisráðherra Indlands, sagði að það
hefði orðið gríðarlega mikilvægt
ef lausn hefði fundist á landa-

mæradeilunni, „en það kemur ekki
í veg fyrir samskipti okkar.“
Ekkert var minnst á Tíbet á
leiðtogafundinum í gær og indverska lögreglan hafði mikinn viðbúnað til þess að vernda Hu frá
því að þurfa að horfa upp á mótmælaaðgerðir Tíbeta og stuðningsmanna þeirra.
Meira en þúsund Tíbetar efndu
engu að síður til mótmælagöngu í
Nýju-Delhi fáeinum klukkustundum áður en Hu kom til borgarinnar.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

Traðkaði illa á
ungum manni
$«-34«,!2 Sýslumaðurinn á

Akranesi hefur gefið út ákæru á
hendur karlmanni á þrítugsaldri
fyrir líkamsárás. Karlmaðurinn
gekk í skrokk á tæplega tvítugum
manni fyrir utan skemmtistaðinn
Breiðina í Bárugötu á Akranesi
aðfaranótt sunnudagsins 27. ágúst
síðastliðins.
Árásarmaðurinn felldi fórnarlambið til jarðar og traðkaði á
vinsti fæti hans auk þess að taka
hann hálstaki. Fórnarlambið
tognaði, marðist og hlaut fleiðursár á vinstri ökkla við árásina,
auk þess að merjast á hægri
augabrún.
IFV

3TANGAVEIÈIFÁLAG 2EYKJAVÅKUR KYNNIR NÕJA SÎLUSKR¹

RAKKAJÓLAHLAÐBORÐ
með Bárði á Hótel Örk
Sunnudaganna 26. nóvember, 3. desember og 10. desember
Skemmtidagskrá milli 15-17

Hæ!
Sjáumst hress á
Hótel Örk

Forsala miða:
Hótel Örk
sími 483 4700
Hótel Cabin
Borgartúni 32 Reykjavík
sími 511 6030

Jólasveinninn
kemur í heimsókn með gjafir í poka og dansar
í kringum jólatréð með krökkunum.

6EIÈILEYFI H¾KKA Å VERÈI
²4)6)34 Stangaveiðifélag Reykjavíkur hefur kynnt nýja söluskrá.
Hefur tveimur ám verið bætt við,
Hvítá Vestra og Varmá í Árborg.
Athygli vekur að gjaldskráin
hefur hækkað síðan í fyrra.
„Við erum búnir að vera með
óbreytti krónuverð í tvö ár,“ segir
Páll Þór Ármann, formaður SVFR.
„Í sumum tilfellum er því um að
ræða vísitöluhækkun. Í öðrum tilfellum erum við búnir að framlengja samningnum til að tryggja
ársvæðið, sem hækkar verðið um
15-20%.“
Söluskráin verður send félagsmönnum og mun einnig liggja
frammi í veiðivöruverslunum.
Stjórn
Stangaveiðifélags
Reykjavíkur samþykkti ályktun á
fundi sínum í mánuðinum þar sem
skorað var á fjárveitingarvaldið
og þingmenn á Alþingi Íslendinga
að beita sér fyrir því að fjárveit-

6%2¨3+2). +9..4 0¹LL ¶ËR RMANN

SAGÈI VERÈ HAFA STAÈIÈ Å STAÈ Å TVÎ ¹R

ingar til Veiðimálastofnunar verði
auknar verulega á komandi árum.
Stjórn SVFR tekur undir með forstjóra stofnunarinnar að það væri
stórslys ef loka þyrfti starfsstöðvum á landsbyggðinni.
VG
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&ORSETAFRAMBJËÈENDUR 

Brandari hindrar ekki Kerry
"!.$!2¥+). !0 John Kerry segir
misheppnaðan brandara sinn um
hermenn í Írak fyrr í mánuðnum
ekki vera hindrun sækist hann
eftir því að verða forsetaframbjóðandi demókrata á nýjan leik.
Hillary Clinton, fyrrverandi
forsetafrú, og Barack Obama,
öldungadeildarþingmaður frá
Illinois, eru einnig talin líklegir
frambjóðendur.
Repúblikaninn John McCain
segir flokksbróður sinn Rudy
Giuliani vera „ameríska hetju“
vegna viðbragða hans við
árásunum 11. september í
borgarstjóratíð hans í New York.
Hinn sjötugi McCain segist hins
vegar vera betra forsetaefni. „Ég
er eldri en mold og með fleiri ör
en Frankenstein, en hef lært
ýmislegt gegnum tíðina,“ segir
McCain.
SGJ
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µMIS LÎGREGLUBÒNAÈUR BOÈINN TIL SÎLU ¹ ÅSLENSKUM SPJALLVEF BÅLA¹HUGAMANNA

-ENNTASVIÈ 2EYKJAVÅKUR

(ANDJ¹RN OG LÎGGULJËS TIL SÎLU

Málþing um
íslenskukennslu

,®'2%',5-,
Á
umræðuvef
live2cruz-klúbbsins er nú boðinn
til sölu ýmiss konar lögreglubúnaður. Meðal þess sem hægt er að
kaupa eru handjárn, forgangsljósabúnaður og sírenur. Sá sem selur
búnaðinn segir meðal annars um
handjárnin sem hann býður að þau
séu „sama gerð og löggan notar hér
heima, lykillinn virkar af þeim líka
ef þið lendið einhverntímann í
vandræðum. Eitt sett af handjárnum og tveir lyklar. Verð, 15.000.“
Geir Jón Þórisson yfirlögregluþjónn staðfesti að þetta væri sami
búnaður og lögreglan notast við.
Hann segir ekki ólöglegt að selja
slíkan búnað, en að það geti verið

ólöglegt að kaupa hann. „Það getur
ekki hver sem er keypt þetta. Það
mega einungis ákveðnir aðilar
kaupa þennan búnað. Það má enginn nota blikkandi blá ljós nema
lögreglan, björgunarsveitir og
aðrir þeir sem eru í forgangsakstri.
Handjárn má hins vegar enginn
nota nema lögregla. Þannig að
þetta gæti aldrei nýst neinum
öðrum.“
Geir Jón segir að hörð viðurlög
séu við því að nota búnaðinn og að
það komi alltaf upp annað veifið að
lögregla geri svona búnað upptækan. „Menn hafa þá oft verið að
kaupa þetta erlendis og við höfum
gert þetta upptækt við komuna til

2%9+*!6¥+ Menntaráð hefur

&/2!'!.'3,*«3"².!¨52 %KKI LÎGBROT

AÈ SELJA SVONA LJËS EN ÖAÈ ER ËLÎGLEGT
AÈ NOTA ÖAU AÈ SÎGN YFIRLÎGREGLUÖJËNS Å
2EYKJAVÅK

landsins. Það eru þá handjárn og
annað slíkt. En þetta er afar fátítt.
Ef menn eru svo að nota þessi bláu
ljós eða annað á ökutæki þá er það
tekið af þeim eins og skot.“
ÖSJ

stofnað starfshóp um málefni
barna af erlendum uppruna í
grunnskólum Reykjavíkur.
Starfshópurinn á að skoða
rannsóknir á stöðu innflytjenda
og gengi þeirra í skólum og gera
tillögur um úrbætur í þjónustu.
Menntaráð hefur ákveðið að
efna til málþings um íslenskukennslu og hefur sviðsstjóra
menntasviðs verið falið það
verkefni. Ætlunin er að ræða
núverandi stöðu og framtíðarskipulag íslenskukennslu fyrir
útlendinga og kostnaðar- og
verkaskiptingu ríkis, sveitarfélaga og atvinnulífs.
GHS

Forvarnir verða auknar á
nýrri göngudeild SÁÁ
Ný göngudeild SÁÁ, sem opnuð verður á allra næstu dögum í Efstaleiti, mun gefa möguleika á stóraukinni þjónustu. Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir á Vogi, segir að langþráðu markmiði sé náð. Á nýju deildinni verður öll aðstaða betri en á eldri deildinni sem var til húsa í Síðumúla. Starfsfólki verður fjölgað.
Stórauknar forvarnir, aukin þjónusta við foreldra
unglinga í vímuefnavanda svo og
unglinga sem ekki þurfa að fara
inn á Vog til að ná bata er meðal
þeirra sóknarfæra sem ný göngudeild SÁÁ að Efstaleiti 7 gefur
kost á, að sögn Þórarins Tyrfingssonar yfirlæknis á Vogi.
Nýja
göngudeildin
verður
opnuð með pompi og prakt næstkomandi laugardag og eru allir
velkomnir meðan húsrúm leyfir.
„Þetta er langþráð markmið
sem við erum að ná,“ segir Þórarinn. „Með tilkomu þessa nýja húsnæðis komum við skrifstofuhaldi
og göngudeildarstarfi undir eitt
þak, en þetta hefur lengst af verið
rekið í tveimur húsum. Við þrengdum að vísu að meðan verið var að
byggja nýju göngudeildina, þegar
við færðum skrifstofuna úr
Ármúla í Síðumúla þar sem við
höfum verið með göngudeildarþjónustu.“
Þórarinn segir göngudeildarþáttinn í starfsemi SÁÁ oft gleymast. Gríðarlega mikil þjónusta hafi
verið veitt í Síðumúla, sem sé búin
að sprengja húsnæðið utan af sér
og verði nú flutt í Efstaleitið. Þar

(%),"2)'¨)3-,

.µ '®.'5$%),$ .Õ GÎNGUDEILD 3 SEM OPNUÈ VERÈUR Å %FSTALEITI  MUN GEFA KOST

¹ MÎRGUM NÕJUM SËKNARF¾RUM AÈ SÎGN ¶ËRARINS 4YRFINGSSONAR YFIRL¾KNIS ¹ 6OGI (ÁR
ER HANN ¹SAMT (ENDRIK "ERNDSEN SEM ER ANNAR TVEGGJA FRUMKVÎÈLA 3 OG MIKILL
STUÈNINGSMAÈUR SAMTAKANNA ¶EIR TVEIR HAFA UNNIÈ N¹IÈ SAMAN ALLA TÅÈ

megi nefna margvíslega þjónustu
við aðstandendur bæði hvað varðar ráðgjöf, upplýsingagjöf og með-

!2."*®2' 36%).3$«44)2

ferð. Um sé að ræða þjónustu fyrir
maka, foreldra og börn alkahólista,
sem hafi verið veitt síðan 1977.

¶/26!,$52 ).'6!233/.

„Þá hefur verið veitt viðamikil
þjónusta fyrir þá sem ekki hafa
þurft að fara inn á Vog, bæði með
viðtölum og greiningu,“ útskýrir
Þórarinn. „Með því hefur verið
hægt að hjálpa þeim á göngudeild.
Þetta á einkum við um yngsta aldurshópinn, 14-18 ára, og foreldra
viðkomandi. Þá býður göngudeildin upp á afar mikinn skipulagðan
stuðning við fólk eftir meðferð, en
hann varir í ár. Loks sækja þeir
göngudeild sem verið hafa frá
vímuefnum í ákveðinn tíma, en er
boðið upp á upprifjunarnámskeið.“
Fjöldamargir hafa nýtt sér
þessa þjónustu, því samtals hafa
verið um 15.000 heimsóknir á
göngudeild SÁÁ á ári hverju.
„Með tilkomu nýja húsnæðisins
getum við aukið við starfsemina,“
heldur Þórarinn áfram. „Þetta nýja
húsnæði gefur okkur algjörlega ný
sóknarfæri. Við getum fjölgað
starfsfólki ef við fáum styrk til
þess. Þar verður miklu betri
aðstaða til þess að vera með stuðning og félagslega uppbyggingu í
kringum og eftir meðferðina á
Vogi. Við erum afar ánægðir.“
JSS FRETTABLADIDIS
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.ÅU TAKA Ö¹TT Å PRËFKJÎRI 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS Å .ORÈAUSTURKJÎRD¾MI

Sjö vilja núverandi þingsæti
34*«2.-, Þrír sækjast eftir
fyrsta sætinu í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi. Arnbjörg Sveinsdóttir
alþingismaður, Kristján Þór Júlíusson, bæjarstjóri á Akureyri og
Þorvaldur Ingvarsson, læknir á
Akureyri, vilja öll leiða listann í
kosningunum í vor. Ólöf Norðdal,
framkvæmdastjóri á Egilsstöðum,
gefur kost á sér í annað sætið,
Kristinn Pétursson, framkvæmdastjóri á Bakkafirði og Sigríður
Ingvarsdóttir
varaþingmaður

stefna á 2.-3. sæti og Sigurjón
Benediktsson, tannlæknir á Húsavík, gefur kost á sér til þingsætis,
eins og hann orðar það.
Steinþór Þorsteinsson háskólanemi sækist eftir þriðja sæti og
Björn Jónasson innheimtustjóri
eftir fjórða sætinu.
Sjálfstæðisflokkurinn fékk tvo
menn kjörna í kjördæminu í síðustu kosningum. Halldór Blöndal,
sem fór fyrir listanum, lætur af
þingmennsku í vor og Tómas Ingi
Olrich, sem var í öðru sæti, varð

sendiherra í París þegar skammt
var liðið á kjörtímabilið. Arnbjörg
tók sæti hans á þingi.
Prófkjörið fer fram á laugardag og verður kosið á tuttugu stöðum. Í tíu fjölmennustu byggðarlögunum stendur kjörfundur frá
9-18 en skemur annars staðar.
Utankjörfundur verður í Grímsey
í dag. Rétt til þátttöku hafa flokksbundnir Sjálfstæðismenn og þeir
sem hafa undirritað inntökubeiðni
í flokkinn fyrir lok kjörfundar.
BÖS
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¥RÎNSK STJËRNVÎLD VILJA LEIÈTOGAFUND MEÈ ¥RÎKUM OG 3ÕRLENDINGUM

¥RAK OG 3ÕRLAND TAKA UPP STJËRNM¹LATENGSL
¥2!+ !0 Írak og Sýrland tóku í gær

upp stjórnmálasamskipti á ný, en
þau hafa legið niðri í 24 ár. Írönsk
stjórnvöld hafa einnig boðist til
þess að efna til þriggja ríkja leiðtogafundar milli Írans, Íraks og
Sýrlands með það markmið að
stilla til friðar í Írak.
Wallid Moallem, utanríkisráðherra Sýrlands, skrapp til Íraks á
sunnudaginn og undirritaði í gær
samkomulag
um
endurnýjun
stjórnmálatengsla ríkjanna ásamt
Hoshyar Zebari, utanríkisráðherra Íraks. Einhverjar vonir eru
bundnar við að samkomulag ríkjanna tveggja geti orðið til þess að
dragi úr átökum innan Íraks.
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VATNSELG Å ÖORPINU -UKAY $HERE 
KM AUSTUR AF -OGADISHU Å 3ËMALÅU
&LËÈ Å !USTUR !FRÅKU HAFA HRAKIÈ  
MILLJËNIR MANNA FR¹ HEIMILUM SÅNUM
Å 3ËMALÅU +ENÅU OG %ÖÅËPÅU AÈ SÎGN
FLËTTAMANNAHJ¹LPAR 3¶ &2¡44!",!¨)¨!0

,EYNIÖJËNUSTUR ¥TALÅU

.ETSVIKAM¹L Å 3VÅÖJËÈ

Skipt um alla
æðstu menn

Fengu fyrirframgreiðslu

¥4!,¥! !0 Ítalíustjórn skipti á

36¥¶*«¨ Fjórir menn hafa verið

mánudag um
yfirmenn allra
leyniþjónustustofnana
ríkisins. Sá sem
settur var af
sem yfirmaður
leyniþjónustu
hersins er meðal
háttsettra
.)#/,/ 0/,,!2)
ítalskra
leyniþjónustufulltrúa sem grunur
leikur á að hafi átt þátt í að hjálpa
útsendurum bandarísku leyniþjónustunnar CIA að nema
egypskan múslimaklerk á brott í
Mílanó árið 2003, en unnið er að
sakarannsókn á því máli.
Nicolo Pollari, yfirmanni
herleyniþjónustunnar SISMI, var
meðal annars skipt út eftir
aukafund ríkisstjórnarinnar.
AA

handteknir í Svíþjóð, grunaðir um
að hafa svikið út jafnvirði sjö
milljóna króna á netinu. Talið er
að um þrjú hundruð viðskiptavinir hafi orðið fyrir tapi. Þetta er
stærsta mál sinnar tegundar í
Svíþjóð.
Mennirnir auglýstu ýmsar
vörur á vefnum www.blocket.se,
til dæmis snjósleða og barnavagna. Mennirnir birtu myndir
frá framleiðandanum en kröfðust
fyrirframgreiðslu. Vörurnar
bárust aldrei.
GHS

UNDIRRITUÈU SAMKOMULAG UM ENDURNÕJUN STJËRNM¹LASAMBANDS Å "AGDAD Å G¾R
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¶RJ¹R ¹ +JALARNESI
¶RJ¹R BÅLVELTUR URÈU ¹ +JALARNESI SÅÈ
DEGIS Å FYRRADAG AÈ SÎGN LÎGREGLUNNAR
Å 2EYKJAVÅK &LJÒGANDI H¹LKA VAR ¹
VEGINUM %NGAN SAKAÈI Å VELTUNUM
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Bandaríkjamenn ætlast meðal
annars til þess að Sýrlendingar
komi í veg fyrir að „útlendir bardagamenn fari yfir landamærin til
Íraks“, að því er Tom Casey, talsmaður bandaríska utanríkisráðuneytisins, segir.
Það var Sýrland sem sleit öll
stjórnmálatengsl við Írak árið
1982. Á þessum tíma sökuðu Sýrlendingar Íraka um að hvetja
félaga í Bræðralagi múslima,
bönnuðum samtökum af egypskum uppruna, til uppþota í Sýrlandi. Þetta var meðan stríð stóð
yfir milli Íraks og Írans, en Sýrlendingar tóku afstöðu með Íran í
því stríði
GB
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verðlaun
í Þýskalandi

,¥+!-324!234®¨ 2EYNSLAN ERLENDIS SÕNIR AÈ IÈKENDUM LÅKAMSR¾KTARSTÎÈVA FJÎLGAR ÖAR SEM GERÈ ERU LYFJAPRËF

Óvissa með lagalega
heimild lyfjaprófa
Verkefnisstjóri lyfjamála hjá Íþróttasambandi Íslands segir einstaka forsvarsmenn líkamsræktarstöðva áhugasama um að taka upp lyfjapróf. Lögfræðingur
hjá Persónuvernd segir að kanna þurfi lagalegar heimildir fyrir slíkum prófum.
Örvar Ólafsson
verkefnisstjóri lyfjamála hjá ÍSÍ
sat nýverið norrænan samráðsfund en Norðurlandaþjóðir hafa
verið framarlega í lyfjaeftirlitsmálum meðal íþróttamanna.
Örvar segir Norðmenn hafa
verið byrjaða að gera lyfjapróf á
líkamsrætarstöðvum en persónuvernd þar í landi stöðvaði eftirlitið
og því var það lagt niður.
„Í Finnlandi eru reglurnar
þannig að sá sem er prófaður verður að vera aðili að íþróttasamtökum til þess að hægt sé að lyfjaprófa hann. Ef prófunin er gerð á
líkamrætarstöð er hún háð samþykki viðkomandi og stöðvarinnar. Örvar segir að reglurnar í Finnlandi séu þannig að þegar viðkomandi skrái sig á líkamsræktarstöð
viti hann að lyfjapróf geti verið

(%),"2)'¨)3-,

gerð á notendum stöðvarinnar.“
Örvar segir að á Norðurlöndunum geri líkamræktarstöðvar og
lyfjaeftirlitið samning um fræðslu
og lyfjapróf sem líkamsræktarstöðvarnar greiði fyrir. „Hér á
landi er ekki vitað hver myndi
bera kostnaðinn af lyfjaprófunum
á líkamsræktarstöðvum. Þeir sem
stunda líkamsræktarstöðvar eru
ekkert endilega meðlimir íþróttasamtaka og þyrftu því að greiða
fyrir lyfjaprófin sjálfir nema til
kæmi óháð lyfjaeftirlit sem sinnti
þessum málum í samfélaginu í
heild sinni.“
Örvar segir að ÍSÍ hafi verið að
auka lyfjaeftirlit og fræðslu sem
snúi aðallega að því að upplýsa
keppendur, sem eru á leið á mót
erlendis, um efni á bannlista.
Örvar segist vita til þess að ein-

staka forsvarsmenn líkamsræktarstöðva hérlendis séu áhugasamir
um að taka upp lyfjapróf á stöðvunum en umræðan strandi á því hver
eigi að greiða fyrir þau. „Reynslan
erlendis frá sýnir að á þeim líkamsræktarstöðvum sem lyfjapróf eru
gerð hefur iðkendum stöðvanna
fjölgað og svo virðist sem almenningi finnist mikilvægt að tekið sé á
þeim sem nota ólögleg efni.“
Þórður Sveinsson, lögfræðingur
hjá Persónuvernd, segir ólíkar reglugerðir liggja að baki því að lyfjaprófa
keppendur á mótum annars vegar og
einstaklinga á líkamsræktarstöðvum
hins vegar. Hann segir að lyfjaprófanir á líkamsræktarstöðvum hafi
ekki verið ræddar innan Persónuverndar en ef af því yrði þyrfti að
athuga hvort aðgerðirnar standist
lög.
HUGRUN FRETTABLADIDIS

!LCAN OG B¾JARSTJËRI SAMHUGA
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Vilja skattalækkanir á álverið
Miele þvottavélar
-hreinn sparnaður

Íslenskt stjórnborð
Ný og betri tromla
Verð frá kr. 114.800
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5-(6%2&)3-, „Aðalsamningurinn
sem var gerður fyrir fjörutíu
árum felur í sér ákvæði um að
álverið geti farið inn í almennt
skattaumhverfi. Við óskuðum eftir
að fá að nýta þetta ákvæði árið
2003, en síðan hefur málið verið í
biðstöðu. Það er líklegt að það
þurfi að fara í gegnum Alþingi,
þar sem samningurinn var upprunalega settur með lagasetningu,“ segir Hrannar Pétursson,
upplýsingafulltrúi Alcan.
Eftir skattbreytingu munu
heildarskattgreiðslur fyrirtækisins minnka en greiðslur til Hafnarfjarðar aukast á kostnað ríkis-

ins. Lúðvík Geirsson bæjarstjóri
segir: „Það er samhugur í þessu á
milli okkar og Alcan. Ef þeir
greiddu venjulegan skatt væri
Hafnarfjarðarbær að fá tvöfalt
meira.“
Ögmundur Jónasson, alþingismaður VG, segir hins vegar:
„Álfyrirtæki hafa notið sérréttinda í skattamálum og búa við hagstæðara raforkuverð en heimili og
önnur fyrirtæki. Það er sjálfsagt
að skoða skattamálin en setja
verður þau í víðara samhengi.
Þetta er mál þjóðarinnar allrar og
nóg komið af því að etja sveitarfélögunum á móti hvoru öðru.“
VG
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TRÒI !LCAN SEGIR STJËRNENDUR ¹LVERSINS
VILJA NÕTA ¹KV¾ÈI Å  ¹RA GÎMLUM
SAMNINGI UM AÈ ¹LVERIÈ FARI INN Å
ALMENNT SKATTAUMHVERFI
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&ORSTJËRI (RAFNISTU UM REKSTUR HJÒKRUNARHEIMILIS Å -ÎRKINNI

Sóltún getur líka boðið
(*²+25.!2(%)-),) Sveinn H.
Skúlason, forstjóri Hrafnistu,
segir að það sé ekki heilbrigðisráðherra að kenna að bygging
hjúkrunarheimila hafi dregist í
borginni. Hann minnir á að
borgin hafi úthlutað lóð undir
hjúkrunarheimili við Sogamýri og
lóðarhafinn síðan ekki reynst
hafa fjárhagslegt bolmagn til
framkvæmdanna.
„Ríkið hefur lagt tugi milljóna
króna í hönnun og undirbúning á
hjúkrunarheimili í Mörkinni,“
segir Sveinn og telur að það sé
„ávísun á enn eina töfina“ ef farið
verður að hræra í því máli.
„Sóltún getur bara boðið í
reksturinn eins og aðrir, það er

&/234*«2) (2!&.)345 3VEINN ( 3KÒLA

SON FORSTJËRI (RAFNISTU SEGIR AÈ 3ËLTÒN
GETI BOÈIÈ Å REKSTURINN Å -ÎRKINNI EINS
OG AÈRIR

ekki verið að loka þá af frá einu
eða neinu,“ segir hann.
GHS
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AÈ UMBOÈ KJËSENDA TIL AÈ STJËRNA LANDINU
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(OLLENDINGAR GANGA AÈ KJÎRBORÈINU Å DAG

Mjótt á munum
milli fylkinga
(/,,!.$ !0 Hollendingar ganga
að kjörborðinu í dag til að kjósa
nýtt þing, en skoðanakannanir
benda til að mjög mjótt verði á
mununum milli flokkafylkinga
vinstra og hægra megin við miðju.
Því er því spáð að stjórnarmyndun
geti tekið langan tíma.
Samkvæmt síðustu skoðanakönnunum sem gerðar voru fyrir
kjördag hefur Verkamannaflokkurinn, undir forystu Wouters Bos,
unnið upp að mestu fylgisforskot
kristilegra demókrata, sem lúta
forystu Jans Peter Balkenende
forsætisráðherra. Þetta veldur því
að stjórnmálaskýrendum þykir
sennilegt að eftir kosningar verði
erfitt að mynda starfhæfa meirihlutastjórn nema með samstarfi
þessara tveggja, en nýlegt for-

dæmi fyrir slíku stjórnarmynstri
er „stóra samsteypa“ jafnaðarmanna og kristilegra demókrata í
Þýskalandi.
„Það er almennt álitið að stjórnarmyndun verði erfið og dragist á
langinn; hún gæti auðveldlega
tekið tvo til þrjá mánuði,“ hefur
AP eftir Jos de Beus, stjórnmálafræðingi við Amsterdam-háskóla.
Þótt innflytjendamál hafi ekki
verið áberandi í yfirborði kosningabaráttunnar er afstaðan til
þeirra enn eitt heitasta málið í hollenskum stjórnmálum. Meðal þess
sem helst skilur þá Bos og Balkenenden að er hvernig á að taka á
þeim málum framvegis og hvernig staðið skuli að aðlögun einnar
milljónar múslima sem í landinu
búa.
AA

3AMGÎNGUR¹ÈHERRA VEITIR 5MHVERFISVERÈLAUN &ERÈAM¹LASTOFU

Hópbílar hlutu verðlaunin í ár
&%2¨!-, Hópbílar hf. í Hafnarfirði hlutu umhverfisverðlaun
Ferðamálastofu fyrir árið 2006.
Alls bárust átján tilnefningar til
umhverfisverðlaunanna í ár.
Í rökstuðningi með ákvörðuninni segir að Hópbílar hafi frá
árinu 2001 einsett sér að vera í
fararbroddi í umhverfismálum og
árið 2004 fékk fyrirtækið umhverfisstefnu sína vottaða samkvæmt
alþjóðlega
umhverfisstaðlinum
ISO 14001.
Umhverfisstefnan hefur síðan
verið yfirfarin og uppfærð árlega.
SDG

6%2¨,!5.). !&(%.4 &ULLTRÒAR (ËPBÅLA
HF ÖEIR 'ÅSLI *ENS &RIÈJËNSSON 0¹LMAR
3IGURÈSSON OG *ËN !RNAR )NGVARSSON
TAKA VIÈ UMHVERFISVERÈLAUNUNUM FR¹
3TURLU "ÎÈVARSSYNI SAMGÎNGUR¹ÈHERRA



5MBOÈSMAÈUR !LÖINGIS HVETUR TIL FR¾ÈSLU FYRIR FORSTÎÈUMENN RÅKISSTOFNANA

)NNRITUNARBORÈUM FJÎLGAÈ

Forstöðumenn fái fræðslu

17 ný borð tekin í notkun

!46)..5-, Umboðsmaður Alþing-
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is hefur ritað fjármálaráðherra
bréf þar sem hann hvetur til þess
að fræðsla verði aukin fyrir forstöðumenn ríkisstofnana um reglur starfsmannalaga og stjórnsýsluréttar
um
starfslok
ríkisstarfsmanna.
Bréfið er ritað í kjölfar uppsagna þriggja starfsmanna hjá
Fasteignamati ríkisins árið 2004.
Ástæða uppsagnanna var hagræðing í rekstri. Þegar uppsögn
starfmanns ber að með þeim
hætti er ekki skylt að gefa starfsmanni kost á að tjá sig um ástæður uppsagnar áður en hún tekur
gildi.

Þegar ákveðið er að grípa til
uppsagnar vegna hagræðingar í
rekstri ríkisstofnunar þurfa ennfremur að liggja fyrir aðstæður
sem gefa tilefni til svo íþyngjandi
aðgerðar.
Í tilfellunum þremur telur
umboðsmaður Alþingis að ekki
hafi verið kannað til hlítar hvort
hægt hafi verið að færa starfsmenn til í starfi í stað þess að
segja þeim upp.
Umboðsmaður telur það vera
verkefni dómstóla að leysa úr því
hvort starfsmenn Fasteignamats
ríkisins eigi rétt á skaðabótum
eða öðrum úrræðum vegna málsmeðferðarinnar.
HS

,%)&334®¨ Innritunarborðum í
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TELUR ÖAÈ VERA VERKEFNI DËMSSTËLA AÈ
KANNA HVORT ÖEIR STARFSMENN SEM SAGT
VAR UPP EIGI RÁTT ¹ SKAÈABËTUM

Leifsstöð verður fjölgað úr 25 í 42
og er ráðgert að nýju borðin verði
tekin í notkun um miðjan apríl á
næsta ári.
Hrönn Ingólfsdóttir, forstöðumaður í Leifsstöð, segir framkvæmdir þegar hafnar og að
fyrirhuguð fjölgun borða verði
við nýjan norðuhluta flugstöðvarinnar. „Þá erum við einnig að
fjölga sjálfsafgreiðsluborðum í
stöðinni úr átta í sextán en fólk er
farið að nota þessa kassa í
auknum mæli.“ Hrönn segir
fjölgun innritunarborða gerða til
að að bregðast við auknum fjölda
farþega í Leifsstöð
HS

Hin afar rómaða Þakkargjörðarkalkúnaveisla Hótels
Cabin verður haldin dagana 23. og 24. nóvember.
Í hádeginu fimmtudaginn 23. nóvember.
Í hádeginu föstudaginn 24. nóvember
Föstudagskvöldið 24. nóvember.
Föstudagskvöld!
Léttir Jazzstandardar úr
amerísku söngbókinni!

Verð einungis
1.850 kr.
2.550 kr. föstudagskvöld

Eyólfur Þorleifsson
Saxafón
Ólafur Stolzenwald
kontrabassi

Eftirréttur og kaffi
að loknu
kalkúnahlaðborði

&2 342¥¨325.5- ¥ &)..,!.$) &INNSKUR HERMAÈUR BER L¹TIÈ BARN ÒR TIMBURKOFA Å FINNSKA SKËGINUM ¶ETTA ER EIN AF UM ÖRJÒ

HUNDRUÈ MYNDUM ÒR VETRAR OG FRAMHALDSSTRÅÈINU 3UMAR MYNDIRNAR ÖYKJA MIKIL HNEISA FYRIR &INNA

Borðapantanir í síma

511 6030

&2¡44!",!¨)¨342¥¨33+*!,!3!&.)¨

'AMLAR MYNDIR ÒR STRÅÈINU HAFA VERIÈ GERÈAR OPINBERAR Å &INNLANDI

Aftökur í stríðinu við Rússa
&)..,!.$ Um þrjú hundruð myndir sem sýna

villimennskuna í vetrar- og framhaldsstríðinu í
Finnlandi, aftöku á njósnurum og finnskum fórnarlömbum rússnesku hermannanna hafa verið gerðar
opinberar í Stríðsskjalasafninu í Finnlandi.
Ekki verður nein skipulögð sýning á myndunum
en fjölmiðlar hafa fengið að birta nokkrar þeirra.
Þannig hafa bæði finnska dagblaðið Helsingin
Sanomat og Hufvudstadsbladet birt nokkrar þessara
mynda sem þykja sýna grimmd og miskunnarleysi á
stríðsárunum.
Á myndunum má meðal annars sjá líkamsleifar

eftir mannát, þar sem hermenn hafa lagt félaga sinn
sér til munns, rifbein og önnur bein úr manni við hlið
mataríláta, á einni þeirra má sjá finnskan hermann
bera látið barn úr húsi og á annarri rússneskan
njósnara glotta framan í finnskan böðul sinn.
Myndirnar hafa ekki verið gerðar opinberar fyrr
af ýmsum ástæðum, meðal annars að ósk aðstandenda. Myndirnar sem finnsku dagblöðin hafa birt
þykja ekki þær svæsnustu í safninu en sumar þeirra
þykja mikil hneisa fyrir Finnland eftir stríðið, til
dæmis þar sem rússneskir hermenn eru neyddir til
að ganga yfir jarðsprengjusvæði.
GHS

„þrungið tilfinningum
átökum í mannlegri tilveru
persónurnar eru eftirminnilegar

Ólafur Jóhann ER

vaxandi rithöfundur
Þessi bók er með hans

betri verkum“
Skafti Þ. Halldórsson, Mbl.

Ólafur Jóhann Ólafsson

Áhrifamiklar sögur um
ástina eftir eitt vinsælasta
sagnaskáld þjóðarinnar.

„Ólafur Jóhann er gjörhugull höfundur með óvenjulegar stílgáfur ... í þessu safni
megnar hann margoft að koma lesanda sínum í opna skjöldu með snjöllum lausnum.“
Páll Baldvin Baldvinsson, Fbl.
„Sögurnar eru geysilega vel byggðar og nostrið við sögufléttuna eitt og sér nánast
tryggir ánægjulegan lestur ... Ólafur Jóhann er bæði hugvitsamur og næmur á atvik sem
afhjúpa og breyta sögupersónum hans.“
ágúst Borgþór Sverrisson, vettvangur.net

„Snjallar og vandaðar smásögur.“
Jón Yngvi Jóhannsson, Kastljós

edda.is
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&RAMKV¾MDASTJËRI &¥" SEGIR ËEÈLILEGT AÈ SKILJA MILLI IÈGJALDA OG FJ¹RM¹LASTARFSEMI

(ÒSAFRIÈUN ¹ (ËLMAVÅK

Gagnrýna hækkun iðgjalda

Beita skyndifriðun á skóla

429'').'!2 Runólfur Ólafsson,
framkvæmdastjóri FÍB, segir að
það sé óeðlilegt að skilja á milli
iðgjalda og fjármálastarfsemi
vátryggingafélaganna þar sem
fjármálastarfsemin sé órjúfanlegur þáttur af vátryggingastarfseminni.
„Við borgum iðgjöldin fyrirfram og þau fara strax í einhverja
ávöxtun. Iðgjöldin eru hluti af arði
fyrirtækjanna og því er óeðlilegt
að þau hækki iðgjöld þegar þau
skila góðri afkomu,“ segir Runólfur.
Vátryggingafélag Íslands og
Tryggingamiðstöðin
ætla
að
hækka iðgjöld vátrygginga frá

25.«,&52 «,!&33/. &RAMKV¾MDA

STJËRI &¥" SEGIR ËEÈLILEGT AÈ TRYGGINGAFÁ
LÎG H¾KKI IÈGJÎLD ÖEGAR ÖAU SKILI GËÈRI
AFKOMU

næstu áramótum. Ástæðan er sögð
sú að vátryggingastarfsemi félaganna hafi verið rekin með halla en
Runólfur segir að greiðslur vegna

bifreiðatjóna hafi hækkað mikið á
þessu ári.
Hann segir að ökutækjatryggingar á markaðnum í heild sinni
hafi hækkað töluvert umfram
þróun vísitölu á þessu ári. Á sama
tíma hafi félögin kynnt uppgjör
sem gefi jákvæða niðurstöðu í
heildarrekstrinum. Afkoman hafi
verið svo gríðarlega góð að félögin hafi slegið eigin met.
„Iðgjöldin eru grunnur þessara
fjármagnstekna og þar eru bílatryggingarnar stærsti þátturinn,“
segir Runólfur og minnir á að
félögin eigi rúmlega 26 milljarða í
sjóði af ökutækjatryggingum
einum saman.
GHS

36%)4!234*«2.)2 Húsafriðunarnefnd

ríkisins mun vera reiðubúin að beita
tveggja vikna skyndifriðun til að
fresta því að gamli barnaskólinn á
Hólmavík verði rifinn. Þetta kom
fram á vefnum strandir.is. Þar sagði
ennfremur að líklegt væri að
sveitarstjórn Strandabyggðar myndi
einmitt ákveða á fundi sínum í
gærkvöld að fresta niðurrifi skólans
þar til húsafriðunarnefndin kemur
saman til fundar 30. nóvember.
Undirskriftasöfnun hefur verið í
gangi meðal Hólmvíkinga sem vilja
að skólahúsinu verði þyrmt. Gamli
barnaskólinn er meðal þeirra húsa á
Hólmavík sem helst þykja hafa
sögulegt varðveislugildi.
GAR

Fiat Grande Punto
Númer 1 í Evrópu

Þú gætir unnið
ævintýraferð til Veróna

4!&)2 6)¨ 46®&®,$5. &RAMKV¾MDIR STANDA YFIR VIÈ TVÎFÎLDUN 2EYKJANESBRAUTAR FR¹

'ARÈAB¾ Å +ËPAVOG OG ER UMFERÈIN ERFIÈ UM ÖETTA SV¾ÈI YFIR DAGINN SÁRSTAKLEGA ÖË
¹ ANNATÅMUM ¹ MORGNANA OG SÅÈDEGIS

Umferðarteppa verður
fram til jóla
Umferðaröngþveiti verður á Reykjanesbraut frá
Kaplakrika að Fífuhvammsvegi fram í miðjan
desember og jafnvel langt fram á næsta ár. Veður
og hljóðmön við Hnoðraholt tefja framkvæmdir.
Verktakinn er ekki búinn að gefast upp.

Mest seldi bíllinn í Evrópu 2006*
Þeir sem koma og reynsluaka Fiat Punto
í nóvember geta átt von á því
að vinna flugferð fyrir tvo til
ævintýraborgarinnar Veróna
á Ítalíu með Úrvali Útsýn.

•

Stíll. Hannaður í anda Maserati af Giorgetto
Giugiaro.

•

Eyðsla. Aðeins 6 lítrar á hverja 100 km
í blönduðum akstri.

•

Öryggi. 5 stjörnur í Euro Ncap. 6 loftpúðar.

•

Eiginleikar. Hlaut Gullna stýrið 2005.

Opið:
virka daga frá 8–18
laugardaga frá 12–16

Bílaumboðið Saga
Malarhöfða 2a • 110 Reykjavík
Sími 570 9900 • www.fiat.is

*Opinber skráning bifreiða fyrir janúar – apríl 2006 í 15 löndum: Belgíu, Finnlandi, Þýskalandi, Bretlandi, Grikklandi, Írlandi, Ítalíu, Lúxemborg, Noregi, Portúgal, Spáni og Svíþjóð.

5-&%2¨!2-,
Umferðarteppa
verður á Reykjanesbraut frá IKEA
að umferðarljósunum við Vífilsstaði og jafnvel alla leið að Smáralind fram í miðjan desember. Hugsanlegt er að ekki rætist almennilega
úr fyrr en næsta vor þegar framkvæmdum verður að mestu lokið.
Jónas Snæbjörnsson, sviðsstjóri
hjá Vegagerðinni, segir að Reykjanesbrautin frá Hafnarfirði í Kópavog verði fjórar akreinar þann 1.
júlí á næsta ári. Verkið sé nú hálfnað. Eftir sé að tvöfalda veginn frá
IKEA að Smáralind gegnum Vífilsstaðaveg og Álftanesveginn og
verði þau gatnamót áfram ljósagatnamót. Framkvæmdirnar kosti
rúmlega einn milljarð króna.
Jónas segir að í dag sé Reykjanesbrautin frá Kaplakrika í Kópavoginn umferðarmesti tveggja
akreina vegur á landinu. Hann
segir að um þennan veg fari 23-25
þúsund bílar á dag. Umferðarteppa
sé á Reykjanesbrautinni meira eða
minna allan daginn en verstu tímarnir séu á morgnana og síðdegis.
„Þetta lagast ekki fyrr en þessi
framkvæmd verður tekin í notkun
sem er í síðasta lagi næsta sumar.
Vonir stóðu til að það yrði fyrir
jólin en dvínandi líkur eru á því,
það er erfitt að malbika þegar
frystir,“ segir hann og hvetur fólk
til þolinmæði.
Sigþór Ari Sigþórsson, framkvæmdastjóri Klæðningar, segir
að hugmyndin hafi upprunalega
verið að opna alla brautina um
miðjan desember og eiga þá frágang eftir. Flýtigreiðslur hafi mið-

-%34! 5-&%2¨). 2EYKJANESBRAUTIN ER
Å DAG UMFERÈARMESTI TVEGGJA AKREINA
VEGUR ¹ LANDINU AÈ SÎGN *ËNASAR 3N¾
BJÎRNSSONAR HJ¹ 6EGAGERÈINNI

ast við þetta. „Við erum í kapphlaupi við tímann og veðrið. Það
verður að koma í ljós hvort við
opnum alla brautina eða skiljum
eftir eins og hálfs kílómetra kafla.
Við verðum að klára steinhlaðna
hljóðmön vegna beiðna frá íbúum
við Hnoðraholt áður en við opnum
fyrir umferðina og það setur líka
strik í reikninginn,“ segir hann.
Ef ekki næst að opna veginn
framhjá Hnoðraholti í desember
verður umferðinni beint um hjáleiðir í samráði við Vegagerð og
lögreglu. Sigþór bendir á að hvað
varðar umferðartækni sé ákjósanlegt að gera það við umferðarljósin
við Vífilsstaði.
„Eitthvað af umferðinni skilar
sér inn í aðliggjandi hverfi en við
erum samt ekki búnir að gefast
upp. Við stefnum ótrauðir á að opna
15. desember.“
Eftir áramót verður útboð á
tvennum mislægum gatnamótum á
Reykjanesbraut, við Vífilsstaðaveg
og Arnarnesveg.
GHS FRETTABLADIDIS
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Réðist á mann
og fótbraut
$«-3-, Tvítugur karlmaður
hefur verið ákærður fyrir að hafa
ráðist á tæplega fimmtugan mann
á heimili hans í júní. Sýslumaðurinn á Akranesi gaf út ákæruna.
Árásarmaðurinn sparkaði og sló
ítrekað í höfuð, bak og fætur
mannsins, felldi hann til jarðar og
hélt áfram að sparka í hann
liggjandi. Fórnarlambið brotnaði
á vinstri lærlegg, hlaut glóðarauga á báðum augum og mar og
yfirborðsáverka í andliti,
útlimum og á baki.
Þess er krafist að ákærði verði
dæmdur til refsingar auk þess
sem fórnarlambið fer fram á
skaðabætur.
IFV

UMFERÐARÞING
2006

Hótel Loftleiðum 23. og 24. nóvember
Fimmtudagur 23. nóvember

Öruggari ökutæki – öruggari ökumenn – ungir ökumenn

9.00

Skráning og afhending þinggagna

15.45 Árekstrar í alvarlegum bílslysum og árekstravarnir

9.30

Þingsetning
Karl Ragnars, forstjóri Umferðarstofu.

Ávarp
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra.

Sævar Helgi Lárusson, sérfræðingur í tæknimálum
ökutækja, Umferðarstofu.

16.00 Hraðakstur – ungir ökumenn – viðhorf, lífsstíll,
ábyrgð. Nauðsyn fræðslu um orsakir og
afleiðingar alvarlegra umferðarslysa
Ásdís J. Rafnar hrl., formaður rannsóknarnefndar
umferðarslysa.

„Umferðarljósið“, verðlaunagripur Umferðarráðs veittur í
sjöunda sinn þeim aðila, einstaklingi, samtökum eða stofnun,
sem unnið hefur sérstaklega árangursríkt og/eða eftirtektarvert starf á sviði umferðaröryggismála.
3)'52®2. ,ÅFI HAFARNARINS 3IGURARNAR VAR

ÖYRMT
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&UGLAFLENSA Å ,AUGARDALNUM

Sextíu fuglum
var lógað
(%),"2)'¨)3-, Sextíu fuglum var

Stutt hlé
10.30 Umferðaröryggisáætlun til 2016
Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðuneytisstjóri í samgönguráðuneytinu og formaður Umferðaröryggisráðs.

3TROKUFANGI REYNDI SMYGL

13.00 Hringtorg – mismunandi útfærslur á Íslandi

&INNSKI FORS¾TISR¹ÈHERRANN

Hvetur Tyrki til
að gefa eftir
%62«053!-"!.$)¨ !0 Matti
Vanhanen, forsætisráðherra
Finnlands, sem nú gegnir
formennskunni í Evrópusambandinu, varaði Tyrki við því á
mánudag að þeir yrðu að taka sig
verulega á í deilunni um Kýpur,
vilji þeir afstýra því að aðildarviðræður þeirra stöðvist alveg.
Vanhanen minnti Tyrklandsstjórn á að ESB hefði gefið henni
frest til 6. desember til að
samþykkja málamiðlun.
Abdullah Gül, utanríkisráðherra Tyrklands, sagði fráleitt að
setja slíka fresti þegar um jafn
snúið deilumál er að ræða og
Kýpurdeiluna og því muni Tyrkir
sinna þeim í engu.
AA

Fyrirspurnir og umræður

Stjórnandi Guðlaugur Viktorsson
Einsöngur Eiríkur Hreinn Helgason

10.45 Nýskipan lögreglumála – þáttur lögreglu í
auknu umferðaröryggi

,®'2%',5-, Strokufanginn sem
gaf sig fram á Litla-Hrauni á
fimmtudaginn var með fjörutíu
grömm af amfetamíni og
steratöflur í endaþarminum.
Fíkniefnin fundust við röntgenmyndatöku eftir að manninum
hafði verið stungið aftur inn í
fangelsið.
Um eftirmiðdaginn á föstudaginn fundust fíkniefni á tveimur
konum sem voru gestir á LitlaHrauni, en fíkniefnahundur hafði
runnið á lyktina. Við röntgenmyndatöku fannst amfetamín auk
læknataflna innvortis í annarri
þeirra að sögn lögreglunnar á
Selfossi.
IFV

Holger Torp, sérfræðingur ökunáms, Umferðarstofu.

Tónlist – Lögreglukórinn

lógað í Húsdýragarðinum í
Laugardal í fyrradag. Ástæðan
fyrir því er sú að afbrigði af
fuglaflensu fannst í fjórum
hænum af tíu sem tekin voru sýni
úr í garðinum nú í haust.
Að sögn Halldórs Runólfssonar
yfirdýralæknis var gripið til
þessa ráðs til að útiloka frekari
smithættu.
Fuglarnir sem var lógað eru
umræddar tíu hænur, fasanar,
dúfur, endur, gæsir og ein álft.
Erni og tveimur fálkum var
þyrmt því ekki er talið líklegt að
þeir hafi smitast.
Halldór segir að fólk sem hefur
heimsótt garðinn að undanförnu
þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur af smiti.
IFV

Faldi fíkniefni í
endaþarmi

16.15 Ökuréttindi – aldur, þroski, reynsla og hæfni

Stefán Eiríksson, lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins.

Þingfundi frestað

Föstudagur 24. nóvember
Áfengi, lyf, þreyta, slysarannsóknir
9.00

9.15

11.00 Rannum – Rannsóknarráð umferðaröryggismála

11.40 Léttur málsverður

Öruggari vegir, götur og umhverfi vega
12.45 Umferðaröryggi vegakerfa
Auður Þóra Árnadóttir, forstöðumaður umferðardeildar
Hreinn Haraldsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs
Vegagerðarinnar.

Erna Hreinsdóttir verkefnastjóri, Vegagerðinni og
Bryndís Friðriksdóttir verkfræðingur, Línuhönnun.

13.15 „EuroRAP“ (European Road Assessment Program)
á Íslandi
Ólafur Kr. Guðmundsson, varaformaður FÍB.

13.30 Nýjungar í vegriðsmálum og öryggisbúnaði
vega í Evrópu
Bernd Wolfgang Wink, stjórnarmaður í European
Uninon Road Federation.

Fyrirspurnir og umræður

Forvarnir, löggæsla
14.30 Sjálfvirkt hraðaeftirlit á Íslandi
Hjálmar Björgvinsson aðstoðaryfirlögregluþjónn,
Ríkislögreglustjóraembættinu.

Fíkniefnaskimun – áhrifarík greiningaraðferð
gegn fíkniefnaakstri
Jón Sigfússon, forstöðumaður Rannsókna og greiningar,
Háskólanum í Reykjavík.

Hreinn Haraldsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs
Vegagerðarinnar, formaður.

Fyrirspurnir og umræður

Umferðaróhöpp og meiðsli eldri ökumanna
Guðmundur Freyr Úlfarsson, aðstoðarprófessor í
byggingarverkfræði við Washington–háskóla í St. Louis.
(Verkefni styrkt af Rannum 2005).

9.30

Syfja og akstur
Gunnar Guðmundsson Dr. Med., lungnalæknir.

Fyrirspurnir og umræður
Kaffihlé

Umferðaröryggi í alþjóðlegu samhengi
10.15 Ísland og umheimurinn; þróun alþjóðlegs samstarfs
í umferðaröryggismálum
Birna Hreiðarsdóttir, lögfræðingur í samgönguráðuneytinu
og varaformaður Umferðarráðs.

10.30 Umferðaröryggi í Evrópu – staðan í dag og
leiðir til úrbóta
Dr. Günter Breyer, aðstoðarvegamálastjóri
Austurríkis Fyrirspurnir og umræður
11.30 Pallborðsumræður
Fulltrúar skiptast í umræðuhópa samkvæmt
dagskrárliðum þingsins.

12.15 Hádegisverður
13.00 Umræðuhópar hefja störf
14.45 Fulltrúar umræðuhópa gera í stuttu máli grein
fyrir starfi þeirra
Almennar fyrirspurnir og umræður
– ályktanir þingsins
15.45 Þingslit – formaður Umferðarráðs

14.45 Hraðastjórnun á vegum (Speed Management)
Rögnvaldur Jónsson, fyrrv. framkvæmdastjóri,
Vegagerðinni.

15.00 Umferðarfræðsla í skólum
Ásta Egilsdóttir, kennari í Grundaskóla á Akranesi og
Kristín Björg Þorsteinsdóttir, fræðslufulltrúi hjá
Umferðarstofu.

Móttaka í boði samgönguráðherra
Umferðarþing er öllum opið. Þátttökugjald með veitingum er
12.500 kr. Skráning er á heimasíðu Umferðarstofu, www.us.is,
til 22. nóvember. Þar er að finna nánari upplýsingar um þingið.
Einnig í síma 580 2000.

Fyrirspurnir og umræður – kaffihlé

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Rjúpan fær frið í skítaveðri

Hæsta jólatréð

Kosið um álver

b6IÈ TOPPUM ÖETTA ¹ N¾STA
¹RIm

b¡G TEL NAUÈSYNLEGT AÈ KOSIÈ
SÁ UM ANNAÈ EN HUNDAHALD
OG ¹FENGISM¹Lm
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nær og fjær

b¶AÈ ER HELST AÈ FRÁTTA AÈ ÁG VAR AÈ VEIÈA
RJÒPU MEÈ FÁLAGA MÅNUM Å !RNARFIRÈI UM
SÅÈUSTU HELGI m SEGIR 2ËBERT 3CHMIDT
SÎLUSTJËRI Å STANGA OG SKOTVEIÈIDEILD
%LLINGSEN b¶ETTA VAR KJARRVEIÈISKAPUR OG
VIÈ NOTUÈUMST VIÈ SNJËÖRÒGUR ENDA ÖUNGT
F¾RI ¶EGAR HEFUR SNJËAÈ MIKIÈ EINS OG
NÒNA LEITAR RJÒPAN Å SKJËL OG ER
HELST AÈ F¹ Å KJARRI (ÒN VAR
LJËNSTYGG ÖARNA FYRIR VESTAN
EN VIÈ N¹ÈUM AÈ FELLA 
FUGLA ¹ TVEIMUR DÎGUM
SEM ER ALVEG TEMMILEGT
¶AÈ ER ERFITT AÈ FULLYRÈA
EITTHVAÈ UM VEIÈINA
ALMENNT EN TÅÈARFARIÈ
HEFUR VERIÈ ËHAGST¾TT OG
ÖAÈ ER EKKERT ROSALEGA
MIKIÈ AF FUGLI  ÖESSUM

3*«.!2(«,,
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b!LMENNT ER STERANOTKUN MJÎG LÅTIL
INNAN ÅSLENSKRAR ÅÖRËTTAHREYFINGAR
OG MENN ¾TTU AÈ BEINA SJËNUM
SÅNUM ANNAÈ TIL AÈ UPPR¾TA ÖETTA
HVIMLEIÈA VANDAM¹L m SEGIR ¶R¹INN
(AFSTEINSSON FRJ¹LSÅÖRËTTAÖJ¹LFARI
b&RJ¹LSÅÖRËTTAHREYFINGIN HÁR ¹ LANDI
UNDIRGENGST REGLUR ¥3¥ UM LYFJAEFT
IRLIT OG FRJ¹LSÅÖRËTTAIÈKENDUR GETA
¹TT VON ¹ LYFJAEFTIRLITI ¥3¥ ¹ ÎLLUM
MËTUM ,YFJAEFTIRLIT MEÈ AFREKSFËLKI
ER MUN STRANGARA OG ÖAÈ FËLK GETUR
¹TT VON ¹ AÈ ÖURFA AÈ FARA Å LYFJAPRËF
HVEN¾R SEM ERm
¶R¹INN SEGIR AÈ STERANOTKUN Å HEIM
INUM HAFI BYRJAÈ ¹ MILLI  
OG HAFI BORIST HINGAÈ TIL LANDS UM
TÅU ¹RUM SÅÈAR b «LYMPÅULEIKUN
UM Å -ÔNCHEN ¹RIÈ  VAR SÅÈAN
FYRST FARIÈ AÈ LYFJAPRËFA EN Ö¹ VORU
EFNIN ORÈIN ËLÎGLEG
&R¹ ÖESSUM TÅMA HEFUR FRJ¹LSÅÖRËTTA
HREYFINGIN VERIÈ FREMST Å FLOKKI VIÈ
AÈ BERJAST GEGN ÖESSUM V¹GESTI OG

HELGUM SEM M¹ VEIÈA HEFUR YFIRLEITT VERIÈ
SKÅTAVEÈUR SVO RJÒPAN HEFUR FENGIÈ FRIÈ
3ÅÈASTA HELGI VEIÈITÅMABILSINS ER FRAMUND
AN OG EF ÖAÈ SP¹IR VEL FARA EFLAUST MARGIR
AF STAÈ ¶ETTA ER SÅÈASTI SÁNS TIL AÈ N¹ SÁR Å
JËLASTEIKINAm
2ËBERT SEGIR NËG AÈ GERA Å SÎLUMENNSK
UNNI b¶AÈ HEFUR VERIÈ RÅFANDI GANGUR Å
ÖESSU -ARGIR AÈ FARA ÒT TIL D¾MIS TIL
0ËLLANDS TIL AÈ VEIÈA VILLISVÅN OG KRËN
HIRTI 3VO FER JËLAÎSIN AÈ BYRJAm
2ËBERT TEIKNAR LÅKA SKOPMYNDIR
OG ÖAR ER LÅKA BRJ¹LAÈ AÈ GERA b¡G
HEF NÒ EIGINLEGA EKKI NËGAN TÅMA
Å ÖAÈ 3ÅÈAN MÅN SKOPMYNDIRIS
HEFUR GENGIÈ MJÎG VEL OG FËLK ER
AÈ PANTA MYNDIR Å T¾KIF¾RISGJAFIR
¶ETTA ER SVONA GJÎF FYRIR Ö¹ SEM
EIGA ALLTm


2 +!24®&,5..!2
N .Ò HAFA 3AMEINUÈU ÖJËÈIRNAR
¹KVEÈIÈ AÈ ¹RIÈ  VERÈI ¹R
KARTÎFLUNNAR ¶AÈ ER GERT TIL AÈ
LEGGJA ¹HERSLU ¹ AÈ KARTAFLAN ER
MIKILV¾G UNDIRSTÎÈUF¾ÈA MANN
KYNSINS OG GETUR HAFT MIKIÈ AÈ
SEGJA Å AÈ MINNKA HUNGUR Å HEIM
INUM 4ÅMASETNINGIN KEMUR SÁR
MJÎG VEL FYRIR ÅSLENSKA KARTÎFLU
¹HUGA
MENN
ÖVÅ ¹RIÈ

VERÈA
EINMITT 
¹R
LIÈIN SÅÈAN KARTÎFLUR
VORU FYRST SETTAR NIÈUR HÁRLENDIS
¶AÈ GERÈI ÖÕSK¾TTAÈI S¾NSKI
BARËNINN &RIEDERICH !STFERS ¹
"ESSASTÎÈUM ¹RIÈ 

Fáar mýs á ferli

¶2).. (!&34%).33/.

&RJ¹LSÅÖRËTTAÖJ¹LFARI

VIÈ LEGGJUM ¹HERSLU ¹ AÈ ALA OKKAR
UNGA FËLK UPP VIÈ HOLLA LÅFSH¾TTI
SEM SAMR¾MAST EKKI STERANOTKUNm

¥3,%.3+! (!'!-²3). 'ETUR SAGT TIL UM HVORT VETURINN VERÈI KALDUR EN ER NÒ HORFIN
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„Ég hef hvorki séð mús
né slóð eftir mús í haust.
Mér datt aldrei í hug að ég
myndi lifa það en svo er
nú komið,“ segir Haraldur
Þórarinsson, bifvélavirkjameistari og fyrrverandi
fréttaritari, frá Kvistási í
Kelduhverfi.
Í kvikmyndinni Groundhog Day
var múrmeldýrið Punxsutawney
Phil notað til að segja til um hvort
vetri væri lokið eða ekki. Var hún
byggð á raunverulegri hefð frá
Pennsylvaníu í Bandaríkjunum,
þar sem sagt er að ef dýrið sjái

EITT TÆKI
ALLAR UPPLÝSINGAR!

(!2!,$52 ¶«2!2).33/. (EFUR FERÈAST

UM LANDIÈ Å TV¾R VIKUR Å LEIT AÈ MÒSUM

eigin skugga og hverfi aftur ofan í
holu verði vetur í sex vikur í viðbót, annars er von á að vorið komi
brátt. Samkvæmt gamalli hefð frá
Norðurlandi er íslenska hagamúsin ekki minna sannspá, og getur
sagt til um hvort komandi vetur
verði harður.
„Þegar þær grafa sig inn í þúfur
snúa þær holunni úr vindátt. Snúi
holan í suður kemur vindurinn að
norðan, en komi hann að norðvestan er það beint frá Grænlandsjökli
og er þá von á kulda,“ segir Haraldur.
Hann er búinn að ferðast um
landið undanfarnar tvær vikur í
músaleit, en segir nánast ekkert af
músum neins staðar.
„Mér fannst skrýtið að sveitungar mínir voru búnir að fara í
göngur og enginn hafði séð músaslóð. Ég talaði við bílstjóra á Reyðarfirði sem sagðist ekki hafa séð
eina einustu mús á leiðinni frá
Höfn. Á Ísafirði var maður sem
notaði þrjár vatnsfötur sem gildru
og losaði þær einu sinni á dag, en
segist lítið hafa þurft að losa í ár.“
Haraldur hefur einnig haft samband við fræðimenn.
„Ólafur Karl Nielsen fuglafræð-

ingur hefur hafnað þeirri kenningu
minni að fýllinn hafi étið þær. En
Páll Hersteinsson líffræðingur
kemur heim frá Svíþjóð í mánaðarlok og ég hlakka til að heyra hvað
hans álit verður.“
Of snemmt er þó að álykta að
mýsnar hafi yfirgefið sökkvandi
skip. Þorvaldur Björnsson hjá
Náttúrufræðistofnun segir:
„Það ber minna á þeim í kulda,
þær grafa sig ofan í jörðina með
fóður en drepast ef þær eru minna
undirbúnar. Þær geta farið á ferð
ef þiðnar.“ Hann segir engar
nákvæmar talningar vera gerðar
um músafjölda hérlendis.
En hvernig kemur áhugi Haraldar á músum til? „Út í svona fara
ekki nema stórtruflaðir menn,“
segir hann sposkur, en bætir við:
„Margur maðurinn mætti vera sæll
ef hann hefði hundsvit. Ég hef séð
fé og hunda finna það á sér áður en
jarðskjálfti verður. Ég er ekki í
nokkrum vafa um að við manneskjurnar höfum eyðilagt þennan hæfileika með tíð og tíma, aparnir hafa
ef til vill verið vitrari.“ Og er þar
kannski kominn skýringin á hinu
óræða sjötta skilningarviti?
VALURG FRETTABLADIDIS

ÖRUGGARA • ÓDÝRARA • SVEIGJANLEGRA

3MALAHUNDAKEPPNI ¹ 3N¾FELLSNESI
„Ég þarf ekki lengur að taka ferðatölvuna
með mér, hef allt í símanum; tölvupóstinn, dagbókina, tengiliði og fleira.“
Úlfar Steindórsson, forstjóri Toyota á
Íslandi

„Lausnin er einföld, eitt tæki fyrir allar
þarfir.“
Hafsteinn Ingibjörnsson, Danól

Með OpenHand hefur þú fullan aðgang að tölvupósti og getur auk
þess skoðað og uppfært önnur skjöl
með farsímanum þínum. Ekki þarf
sérframleitt tæki, heldur virkar
OpenHand á snjallsímum helstu
framleiðenda.
Fáðu nánari upplýsingar um OpenHand á www.openhand.is.

Íslenskt hugvit – alþjóðleg lausn

www.openhand.is

3IGURVEGARINN FÁKK KLAPP OG KNÒS
Smalahundadeild Snæfellsness og Hnappadalssýslu
hélt sína árlegu smalahundakeppni á dögunum. Að
þessu sinni var keppnin haldin í Mýrdal í Kolbeinsstaðahreppi og tókst vel. Ellefu hundar tóku þátt í
keppninni og dómari var María Dóra Þórarinsdóttir
frá Morastöðum í Kjós. Í fyrsta sæti í A-flokki var
hundurinn Vaskur, en eigandi hans er Svanur Guðmundsson frá Dalsmynni í Borgarfirði.
„Í A-flokki eru hundar sem eru komnir lengra,
hafa hlotið 50 stig eða meira,“ segir Svanur. „Brautin
er lengri og þrautirnar erfiðari. Vaskur hefur áður
staðið sig vel, varð til dæmis í öðru sæti á landsmótinu sem var haldið í haust. Nú fór hann brautina á 76
stigum af 100 mögulegum. Vaskur er sex ára og mjög
góður smalahundur. Það má senda hann hvert sem er
og hann leysir öll verkefni. Hann er border-collie
eins og langflestir hundarnir sem taka þátt í svona
keppnum.“
Svanur segir mikið af góðum smalahundum á landinu en margir taka aldrei taka þátt í smalahundakeppnum. „Nei, eigendurnir kveinka sér við að taka
þátt í svona, enda eru þrautirnar fjölbreyttari en þær
sem hundarnir eru vanalega að fást við.“
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-EÈ 6ASKI OG FLEIRI GËÈUM SMALAHUNDUM
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En hvað fékk svo Vaskur fyrir sigurinn? „Við fengum bikar en hann fékk svo klapp og knús,“ segir
Svanur.
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Níu flokkar með fulltrúa á þingi
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¶INGKOSNINGAR FARA FRAM Å (OLLANDI Å DAG
+RISTILEGUM DEMËKRÎTUM FLOKKI *ANS 0ETERS
"ALKENENDE FORS¾TISR¹ÈHERRA ER SP¹È MESTU
FYLGI EN FAST ¹ H¾LA HONUM FYLGIR 6ERKA
MANNAFLOKKURINN UNDIR FORYSTU 7OUTERS "OS
¶ETTA ERU TVEIR ST¾RSTU FLOKKARNIR ¹ (OLLANDS
ÖINGI EN ÖAR EIGA EINNIG FULLTRÒA SJÎ
AÈRIR FLOKKAR AF ÕMSUM PËLITÅSKUM
LIT

3T¾RSTU FLOKKARNIR
(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur
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Nóg að gera
!UÈUNN
*ËNSSON ER
HEIMSMEISTARI
Å KRAFTLYFTINGUM
OG NÕKOM
INN HEIM FR¹
3TAVANGRI Å
.OREGI (ANN
FYLGIST NÒ
SPENNTUR MEÈ !5¨5.. *«.33/.
KEPPNINNI UM
+RAFTLYFTINGAMAÈUR
STERKASTA MANN
Å HEIMI
(VAÈ ÖARF MAÈUR AÈ GERA TIL AÈ
VERÈA KRAFTAKARL
b¶AÈ ER ÖRENNT SEM SKIPTIR M¹LI
¾FINGAR MATAR¾ÈI OG HVÅLD
¡G ¾FI   SINNUM Å VIKU   TÅMA
Å EINU ¡G ER BÒINN AÈ TAKA MÁR
FJÎGURRA DAGA HVÅLD SÅÈAN MËTI LAUK
EN ER NÒ AÈ BYRJA AFTUR
-AÈUR VERÈUR AÈ SKIPULEGGJA SIG VEL
OG KOMA SÁR UPP RÒTÅNU OG FARA
SNEMMA AÈ SOFA ¹ KVÎLDINm
%R EKKI MIKIÈ UM AÈ VERA Å KRAFTA
BRANSANUM ÖESSA DAGANA
b¶AÈ ER NËG Å GANGI HJ¹ KRAFTAKÎRLUM
¡G FËR AÈ FYLGJAST MEÈ STR¹KUNUM
KEPPA Å ¹LVERINU ,ITH¹INN :YDRUNAS
3AVICKAS ER ¾GILEGT STYKKI ÁG KEPPTI
MEÈ HONUM FYRIR NOKKRUM ¹RUMm
%R GOTT AÈ VERA STERKUR
b¶AÈ KEMUR SÁR VEL %N STUNDUM ER
MAÈUR FENGINN Å VERKEFNI EINS OG
AÈ LYFTA SËFUM MEÈAN MAÈUR VILDI
FREKAR VERA AÈ ¾FAm

+RISTILEGIR DEMËKRATAR #$! ER
MIÈJU H¾GRIFLOKKUR ¥ PËLITÅSKU
LITRËFI (OLLANDS LÅTUR FLOKKURINN
SVO ¹ AÈ HANN STANDI ¹
MILLI RËTT¾RAR EINSTAKL
INGSHYGGJU 66$ OG
bRÅKISLAUSNASTEFNUm
6ERKAMANNAFLOKKSINS

6ERKAMANNAFLOKKURINN 0ARTIJ VAN DE
!RBEID 0VD! ER JAFNAÈARMANNAFLOKKUR (OL
LANDS ¶R¹TT FYRIR NAFNIÈ ERU ENGIN BEIN TENGSL
MILLI FLOKKSINS OG VERKALÕÈSHREYFINGARINNAR EN
ËBEIN TENGSL ERU N¹IN

-INNI FLOKKARNIR
66$ EÈA b¶JËÈARFLOKKUR FYRIR FRELSI OG
LÕÈR¾ÈIm ER FRJ¹LSLYNDUR H¾GRIFLOKKUR
(ANN LEGGUR MEIRA EN AÈRIR UPP ÒR
EINSTAKLINGSFRELSI OG MARKAÈSLAUSNUM
(ANN ER ALMENNT ¹LITINN LENGST TIL H¾GRI
AF bMEGINSTRAUMSm FLOKKUNUM EF FR¹ ER
TALINN b,ISTI 0IMS &ORTUYNm
,ISTI 0IMS &ORTUYN ,0& ER H¾GRISINN
AÈUR POPÒLISTAFLOKKUR .AFNGJAFI HANS
STOFNAÈI FLOKKINN TIL AÈ FINNA PËLIIT
ÅSKRI BAR¹TTU SINNI GEGN AÈLÎGUNAR
ËVILJUGUM INNFLYTJENDUM FARVEG EN

HANN VAR MYRTUR AF HOLLENSKUM VINSTRIÎFGA
MANNI NÅU DÎGUM FYRIR KOSNINGAR 
$ $EMËKRATAR  ER FRJ¹LSLYNDUR
FLOKKUR VINSTRA MEGIN VIÈ MIÈJU SEM UPPLIFAÈ
HEFUR MIKLAR FYLGISSVEIFLUR SL  ¹R $ VAR Å
ANNARRI SAMSTEYPUSTJËRN "ALKENENDES ÖAR TIL
Å JÒNÅ Å SUMAR

*AÈARINN
6INSTRA MEGIN VIÈ 6ERKAMANNAFLOKKINN ERU
FLOKKARNIR 'R¾N 6INSTRI 'ROEN,INKS OG
3ËSÅALISTAFLOKKURINN 30  3¹ FYRRNEFNDI ER
VINSTRISINNAÈUR UMHVERFISVERNDARFLOKKUR EN
3ËSÅALISTAFLOKKURINN ER S¹ FLOKKUR SEM ¹ SÁR
LANGA HEFÈ FYRIR ÖVÅ AÈ VERA LENGST TIL VINSTRI Å
STJËRNM¹LUM LANDSINS
 H¾GRI JAÈRINUM ERU ENNFREMUR TVEIR
ÅHALDSSAMIR KRISTILEGIR FLOKKAR #HRISTIAN5NIE
OG 3TAATKUNDIG 'EREFORMEERDE 0ARTIJ 3'0 

Kennurum, námsráðgjöfum og
þroskaþjálfum fjölgar í skólum
Grunnskólanemendur voru
rúmlega fjörutíu og fjögur þúsund talsins í fyrra
og hafði þeim fækkað um
tæplega fimm hundruð frá
árinu 2003 eða um rúmlega
eitt prósent. Grunnskólanemendunum hafði fækkað
alls staðar nema á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur.
Hagstofan spáir því að
grunnskólanemendum muni
fækka um rúmlega fjögur
prósent á árinu 2020 miðað
við árið 2005.
Árið 2005 voru hundrað sjötíu og
sjö grunnskólar starfræktir á
landinu og yfirgnæfandi meirihluti þeirra á vegum sveitarfélaganna. Skólunum hafði fækkað um
tíu frá því fyrir tveimur árum og
hafði minnstu og stærstu skólunum fækkað mest. Þetta kemur
fram í Grunnskólaskýrslu 2006,
sem Samband íslenskra sveitarfélaga gefur út.
Hvað starfsmannahald við
grunnskólana varðar þá sinna

Þegar gæðin skipta máli
Lotus Professional borðpappírsvörur
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.

 ¶²35.$  .%-!.$! +OSTNAÈUR VIÈ REKSTUR GRUNNSKËLANS HEFUR H¾KKAÈ GRÅÈARLEGA FR¹ ÖVÅ SVEITARFÁLÎGIN TËKU VIÈ HONUM

+OSTNAÈURINN NAM RÒMLEGA ¹TTA HUNDRUÈ ÖÒSUNDUM ¹ HVERN NEMANDA Å FYRRA

kemur í ljós að grunnskólinn kostaði sveitarfélögin 36,7 milljarða
króna í fyrra. Stærsti kostnaðarliðurinn var laun og launatengd
gjöld en þau námu tveimur þriðju
af heildarkostnaði. Kostnaðurinn
við grunnskólann jókst um rúmlega þrjá milljarða á árunum 20032005, eða um tæplega tólf prósent
og má rekja ástæðuna til nýs
kjarasamnings árið 2005.
Sveitarfélögin verja mismiklu
af skatttekjum sínum í rekstrarkostnað grunnskólans, eða allt frá
22,5 prósentum í tæplega áttatíu
og eitt prósent. Meðaltal allra
sveitarfélaganna er fjörutíu og sjö
prósent en vegið meðaltal á landsvísu er rúmlega þrjátíu og níu prósent. Flest sveitarfélög verja upp
undir helmingi af skatttekjum
sínum til grunnskólans. Fámennari sveitarfélög verja hærra hlutfalli af skatttekjum sínum til þessa
málaflokks en fjölmennari sveitarfélög.
Kostnaður hefur hækkað á
hvern nemanda ef miðað er við

rúmlega tvö þúsund starfsmenn
kennslu og hefur þeim þó fækkað
um þrjú prósent síðustu tvö árin.
Á landsvísu fækkar skólaliðum
mest svo og starfsfólki í mötuneytum og stuðningsfulltrúum.
Mesta fjölgunin hefur orðið meðal
námsráðgjafa og þroskaþjálfa.
Grunnskólanemendum fækkaði í heildina um tæplega fimm
hundruð á síðustu tveimur árum
en starfsfólki fjölgaði um tæplega
tvö hundruð.
„Það er athyglisvert að á þessu
tímabili 2003-2005 er kennurum
að fjölga en ekki öðru starfsfólki
grunnskóla en við verðum líka að
hafa í huga að ein möguleg skýring á því að öðru starfsfólki hefur
fækkað er aukin verktaka í skólunum. Þessar tölur eru frá Hagstofunni og í þeim kemur ekki
fram vinna sem er unnin í verktöku, til dæmis í mötuneytum úti í
bæ,“ segir Valgerður Freyja
Ágústsdóttir, sérfræðingur hjá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Þegar fjármálin eru skoðuð

(LUTFALL AF ÅBÒAFJÎLDA EFTIR LANDSHLUTUM 
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árið 2003. Kostnaðurinn nam 826
þúsundum króna í fyrra og hafði
þá hækkað um ellefu prósent frá
árinu 2003. Í fyrra var kostnaður á
hvern nemanda hæstur á Austurlandi og var hann þrjátíu og átta
prósentum hærri en á Suðurnesjum þar sem hann er lægstur.
Valgerður bendir á að kostnaðurinn við grunnskólann hafi aukist gríðarlega eftir að sveitarfélögin tóku við rekstri hans, sem
eðlilegt sé því nú sé miklu meiri
þjónusta í boði: skólaárið hafi
lengst, kennslustundum fjölgað,
skólarnir séu einsetnir og meira
fé varið til sérúrræða og þjónustan almennt betri. „Hins vegar má
spyrja sig þess hvort lenging
skólaárs, einsetning grunnskólans
hafi enn skýringargildi á þessu
tímabili 2003-2005,“ segir hún.








(LUTFALL NEMENDA SEM ÖREYTTU SAM
R¾MD PRËF Å  BEKK VORIÈ  EFTIR
KYNI

  



35¨52
,!.$

'RUNNSKËLANEMAR ERU ST¾RSTA HLUTFALLIÈ AF ÅBÒUM ¹ 3UÈURNESJUM OG 6ESTURLANDI EINS OG SJ¹ M¹ EN
HLUTFALL ÖEIRRA ER MINNST Å 2EYKJAVÅK OG ¹ !USTURLANDI
(%)-),$ '25..3+«,!3+µ23,! 

¶2%9445 3!-2-$ 02«&
 

(LUTFALL SAMR¾MDRA PRËFA SEM
HVER NEMANDI Å  BEKK ÖREYTTI VORIÈ 





Eggert Bjarnason
sölumaður hjá RV



,!.$)¨
!,,4

 

 

 

%++%24

%)44

46®

4ÅUNDU BEKKINGAR TAKA FLESTIR FIMM PRËF

 
¶2*²

&*®'52

&)--

®,,

(%)-),$ '25..3+«,!3+µ23,! 

 



N 0ILTAR
N 3TÒLKUR
./2¨52,!.$!-,

6%34&)2¨)2 ./2¨52, ./2¨52, !53452
6%342!
%9342!
,!.$

¥3,%.3+!

2%9+*!6¥+ (®&5¨ 35¨52.%3 6%3452
"/2'!236
,!.$

342¨&2¨)

RV6219B

i
6
oð
ilb r 200 tur,
t
t
Á
e
b
víe
em le ser erar“
v
ó
í n inSty , „löb
L
r
r
us
ttu
Lot amo dúka
k
g
s
i
o
d

 



3!-&¡,!'3'2%).!2

 APRÅL


.44²25&2¨)

 APRÅL


%.3+!

  DES




 JÒNÅ


(LUTFALLSLEGA FLEIRI STÒLKUR EN PILTAR ÖREYTA
SAMR¾MD PRËF EINS OG SJ¹ M¹ NEMA Å N¹TTÒRU
FR¾ÈI (ANA TAKA PILTARNIR GREINILEGA FREKAR
(%)-),$ '25..3+«,!3+µ23,! 



 NËVEMBER  -)¨6)+5$!'52

&2 $%') 4), $!'3
greinar@frettabladid.is

(AFNFIRÈINGUM GEFST KOSTUR ¹ AÈ HAFA BEIN ¹HRIF

Íbúar ganga til
atkvæða
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2

Í

búalýðræði er eitt af þeim hugtökum sem gjarnan er gripið til á tyllidögum. Með réttu má halda fram að þróun hafi
átt sér stað í átt til íbúalýðræðis. Grenndarkynning og réttur
íbúa til athugasemda við auglýst deiliskipulag eru dæmi um
það. Hins vegar er afar sjaldgæft að almenningur taki með
beinum hætti þátt í ákvarðanatöku stjórnvalds með því að greiða
atkvæði um tiltekið mál.
Þjóðaratkvæðagreiðsla þekkist varla á Íslandi og hefur ekki átt
sér stað síðan stjórnarskrárbreytingin sem leiddi til stofnunar lýðveldisins var samþykkt fyrir meira en 60 árum. Síðan hefur þjóðin í
heild ekki komið að ákvarðanatöku stjórnvalda með beinum hætti.
Íbúar einstakra sveitarfélaga hafa í beinni kosningu að samþykkt eða fellt sameiningar sveitarfélaga. Sömuleiðis hafa íbúar
sveitarfélaga greitt atkvæði um hundahald og ákvörðun um að
koma á fót áfengisútsölu. Reykvíkingar gengu til atkvæða árið
2001 um það hvort flugvöllurinn skyldi vera áfram í Vatnsmýri
eftir árið 2016 þegar núverandi aðalskipulag fellur úr gildi. Innan
við 40 prósent borgarbúa tóku þátt og voru úrslit atkvæðagreiðslunnar ekki bindandi.
Í Hafnarfirði hefur verið ákveðið að ef Alcan leggur fram tillögu um stækkun álvers þá munu íbúar bæjarins greiða atkvæði
um málið. Í þessu tilviki koma íbúarnir með beinum hætti að
ákvarðanatöku sem skiptir miklu máli fyrir búsetu í sveitarfélaginu. Bygging eða stækkun verksmiðju, uppbygging á nýju iðnaðarsvæði og gerð umfangsmikilla umferðarmannvirkja eru dæmi
um framkvæmdir sem virðist liggja beint við að leggja í dóm íbúa.
Velta má fyrir sér spurningum eins og hvort ekki hefði átt að spyrja
Reyðfirðinga um byggingu álvers og Reykvíkinga uppbyggingu á
sjúkrahússtarfsemi við Vatnsmýrina. Hið síðarnefnda er reyndar
ekki of seint.
Miklu skiptir hvernig atkvæðagreiðslur sem þessar eru lagðar upp. Til þess að íbúalýðræði sé virkt í raun þarf tilgangur og
umboð atkvæðagreiðslunnar að vera ljós. Sömuleiðis þarf að liggja
fyrir hver lágmarksþátttaka á að vera til þess að skylt sé að virða
þá ákvörðun sem tekin er í atkvæðagreiðslunni. Hér þarf einnig að
huga að rétti þeirra sem velja að sitja heima við atkvæðagreiðslu.
Fólki getur nefnilega verið sama um ákveðna hluti og hefur til þess
fullan rétt. Þannig er óraunhæft og raunar ósanngjarnt að búast við
sambærilegri þátttöku og í almennum kosningum í beinni atkvæðagreiðslu íbúa til dæmis um tiltekna framkvæmd. Hér verður að
viðurkenna vilja þeirra sem vildu taka afstöðu í málinu, jafnvel
þótt það sé ekki 2/3 hluti íbúa, hvað þá 3/4 eins og upphaflega var
lagt upp með í atkvæðagreiðslu Reykvíkinga um flugvöllinn.
Ljóst er að vilji Íslendinga stendur til þess að fá að taka með
beinum hætti þátt í vissum stjórnvaldsákvörðunum. Annars vegar
er hér um að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu um meiriháttar mál sem
varða þjóðina alla og hins vegar grenndarmál eða framkvæmdir
sem íbúar í tilteknu sveitarfélagi taka ákvörðum um með beinni
atkvæðagreiðslu. Ákvörðun bæjarstjórnar Hafnarfjarðar er í takti
við þennan vilja og boðar vonandi aukið íbúalýðræði á Íslandi.
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SIGURJÓN MAGNÚSSON

GADDAVÍR
ÁHRIFAMIKIL SKÁLDSAGA
SEM HELDUR LESANDANUM
Í HELJARGREIPUM

„Gaddavír er látlaus, hefðbundin, vel skrifuð
skáldsaga sem gefur tilefni til þess að velta
fyrir sér mannlegu eðli… Í stærra samhengi
og táknsögulega fjallar Gaddavír um
erfðasyndina, þjáningu, jafnvel píslarvætti.“
- Geir Svansson,
Morgunblaðið, 3. nóv. 2006

%INS HLJËÈLEGA OG ¹ÈUR

%NGIN 0OLLÕANNA

2EIKNAÈ TIL SIGURS

¶EGAR !NNA +RISTÅN 'UNNARSDËTTIR FÁLL ÒR
ÎÈRU S¾TINU ¹ LISTA 3AMFYLKINGAR Å .ORÈ
VESTURKJÎRD¾MI Å ÖAÈ ÖRIÈJA Å NÕLIÈNU
PRËFKJÎRI VILDU SUMIR MEINA AÈ HENNAR
FALL HAFI VERIÈ ÖVÅ AÈ KENNA HVE LÅTIÈ HAFI
FARIÈ FYRIR ÖINGFERLI HENNAR HINGAÈ TIL ¶Ë
FALLIÈ HAFI BARA VERIÈ UM EITT S¾TI ER ÖAÈ
LÅKLEGA MUNURINN ¹ ÖINGMANNI OG VARA
ÖINGMANNI ÖVÅ 3AMFYLKING ER MEÈ TVÎ
S¾TI NÒ OG ERFITT VERÈUR FYRIR HVERN FLOKK
AÈ B¾TA VIÈ SIG ÖINGMANNI Å
KJÎRD¾MINU ÖAR SEM ÖING
MÎNNUM F¾KKAR UM EINN
*AFN LÅTIÈ FËR FYRIR FRÁTTINNI ¹
3KESSUHORNI Å G¾R UM AÈ
!NNA +RISTÅN HYGGIST ÖIGGJA
ÖRIÈJA S¾TI LISTANS ENDA
SEGIST HÒN LÅTA ¹ ÖAÈ
SEM BAR¹TTUS¾TI

¶AÈ VAR EKKI SAMA UPPLITIÈ ¹ PRËF
KJÎRSFRAMBJËÈENDUNUM 2AGNHEIÈI
2ÅKHARÈSDËTTUR OG 2ËBERTI -ARSHALL Å
+ASTLJËSI M¹NUDAGSINS 2ËBERT SEM
N¹ÈI ÖRIÈJA S¾TI 3AMFYLKINGAR ¹ 3UÈ
URLANDI EN STEFNDI ¹   OG N¾STA
ÎRUGGU ÖINGS¾TI VAR K¹TUR MEÈ
FLEST ÖAÈ SEM AÈ PRËFKJÎRUM SNERI
 SAMA TÅMA VAR 2AGNHEIÈUR SEM
ENDAÈI Å SJÎTTA S¾TI 3J¹LFST¾ÈIS
FLOKKS Å 3UÈVESTURKJÎRD¾MI
EN STEFNDI ¹ ÖAÈ ÖRIÈJA
MJÎG ËS¹TT VIÈ ÖAÈ FORM
SEM PRËFKJÎR ERU (ÒN
SAGÈIST EKKI ¾TLA AÈ VERA Å
NEINUM 0OLLÕÎNNULEIK
OG VIÈURKENNDI
FÒSLEGA AÈ HÒN V¾RI
ËS¹TT VIÈ NIÈUR
STÎÈUNA

2AGNHEIÈUR KYNNTI HINS VEGAR NÕJA
MÎGULEIKA ¹ REIKNIREGLUM PRËFKJARA
EN SAMKV¾MT HONUM HEFÈI HÒN
VÅST ENDAÈ Å FJËRÈA S¾TI EN EKKI ÖVÅ
SJÎTTA 2EIKNIREGLAN GENGUR ÒT FR¹
ÖVÅ AÈ FYRIR HVERT ATKV¾ÈI Å  S¾TI
FENGIST HEILT ATKV¾ÈI H¹LFT ATKV¾ÈI
FYRIR ATKV¾ÈI Å ANNAÈ S¾TI ÖRIÈJUNGS
ATKV¾ÈI FYRIR ATKV¾ÈI Å ÖRIÈJA S¾TI OG
SVO FRAMVEGIS -EÈ SLÅKRI REIKNIREGLU
ER LÅKLEGRA AÈ FRAMBJËÈENDUR N¹I S¾TI
N¾R SÅNU TAKMARKI EN EIGI ÖAÈ EKKI
¹ H¾TTU AÈ HRYNJA NIÈUR LISTANN EF
HANN N¾R EKKI SETTU MARKI +RISTINN
( 'UNNARSSON HEFÈI TIL D¾MIS LENT
Å ÎÈRU S¾TI Å PRËFKJÎRI &RAM
SËKNARFLOKKSINS ALLS  
ATKV¾ÈAGILDUM FYRIR NEÈAN
-AGNÒS 3TEF¹NSSON
SVANBORG FRETTABLADIDIS

Íslenska klíkuhefðin
É

g var spurður að því síðast
núna um helgina hvort Ísland
væri ekki staður þar sem allir
þekktu alla. Flestir íslendingar
þekkja þessa spurningu enda
fámennið oftar en ekki það fyrsta
sem fólki dettur í hug þegar á
Ísland er minnst. Sá sem spurði
hefði raunar líklega þekkst á götu
á Íslandi fyrr á árum því hann
hafði atvinnu af því að leika
grunsamlega menn í þáttunum
um lögreglumanninn Derrick.
Spurningar hans minntu mig á
nokkuð sem ég hef tekið eftir í
áranna rás. Hugmyndinni um
þjóðfélag sem er svo lítið að
menn fara tæpast úr húsi án þess
að rekast á kunningja sína fylgja
oft ályktanir um kosti fámennis.
Þeir sem hafa áhuga á stjórnmálum spyrja til dæmis oft um það
hvort pólitísk úrlausnarefni séu
ekki útkljáð á Íslandi með beinni
og virkri þátttöku almennings og
hvort fámenninu fylgi ekki mikið
gagnsæi, nálægð, jafnræði,
jafnrétti, jöfnuður og fleiri
nytsamlegir hlutir. Flestum
kemur því á óvart að heyra að
Ísland er eitt örfárra landa í
Evrópu sem aldrei notar þjóðaratkvæðagreiðslur til að leiða til
lykta mikilsverð álitamál. Ég hef
aldrei sagt útlendingi þetta án
þess að hann lýsi mikilli furðu á
þessu og líklega yrði undrunin
meiri ef sagt væri frá dæmum
um feimni manna við að láta
þjóðina ráða. Og ekki kemur síður
á óvart að Ísland er eitt fárra
landa í okkar heimshluta þar sem
fjárreiður stjórnmálaflokka eru
leyndarmál. Þá undrast flestir að
heyra að Ísland sé það ríki
Vesturlanda þar sem ójöfnuður í
tekjum hefur vaxið hraðast á
síðustu árum og svo hratt að
tæpast er að finna hliðstæður í
nýlegri vestrænni sögu. Undrunin
verður enn meiri þegar því er

*«. /2-52 (!,,$«233/.
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bætt við að þetta er ekki aðeins
afleiðing hnattvæðingar og
útrásar fyrirtækja, heldur ekki
síður vegna meðvitaðrar stefnu
almannavalds í skatta og velferðarmálum.
Það er hins vegar annað sem
kæmi líklega enn meira á óvart ef
hirt væri um að nefna það en það

Ég hef aldrei sagt útlendingi
þetta án þess að hann lýsi mikilli furðu á þessu og líklega yrði
undrunin meiri ef sagt væri frá
dæmum um feimni manna við
að láta þjóðina ráða.
gerir maður sjaldnast. Einhverra
hluta vegna hafa íslensk stjórnmál alltaf snúist meira um klíkur
en málefni. Okkur virðist svo
tamt að mynda klíkur og hugsa í
klíkum að þær verða að teljast
ráðandi skipulagseiningar í
íslensku samfélagi. Einn kækur
sem þessu fylgir er að búa til
andstæðinga úr fólki sem kann að
hafa aðra skoðun eða aðra
hagsmuni og helst skapa tortryggni í þess garð. Þetta sést í
smáu og stóru. Stjórnmálamenn
virðast stundum í sameiningu
mynda eina samtryggða yfirklíku
úr öllum litlu klíkunum sínum.
Innan stjórnmálaflokka mynda
alls kyns klíkur, sumar langlífar,
aðrar stundlegri, hið eiginlega

skipulag. Þetta sést í viðskiptaheiminum þar sem klíkumyndun
hefur ekki horfið þótt nú séu
farnar gömlu klíkurnar sem í
skjóli tveggja stjórnmálaflokka
fengu að hagnast á fákeppni og
einokun áratugum saman. Þetta
sést líka í margvíslegum heimum
íslenskrar menningar.
Ekki veit ég af hverju þetta er
en með ákveðnum hætti tengist
þetta þó þeirri ótrúlegu fimi sem
Íslendingum er í blóð borin við að
víkja sér framhjá kjarna hvers
máls. Við ættum góðan sjens í
gullið á Evrópumóti ef í þessu
væri keppt. Eitt dæmið um þetta
eru nýafstaðin prófkjör. Hugmyndin um prófkjör er afskaplega góð og við trúðum því mörg
fyrir löngu síðan að þau gætu
brotið upp klíkuveldið í íslenskum stjórnmálum og gefið
lýðræðinu þrótt. Auðvitað virka
þau stundum, ágætt fólk er oft
valið vegna hæfileika sinna og
dugnaðar. En almennt eru þetta
átök um eitthvað allt annað en
efnisatriði málsins. Úti á landi
virðist mestu skipta í hvaða þorpi
eða sveit frambjóðandi er
búsettur. Í þéttbýlinu getur aðild
að samstillum áhugamannahópum
um eitthvað allt annað en
stjórnmál skipt meira máli en
pólitískar skoðanir, gáfur eða
atgervi.
Eitt það sérstakasta við
íslensku þjóðina er hvað allir eru
líkir. Í Englandi heyrist annar
talandi jafnskjótt og farið er yfir
á, í Frakklandi á hver dalur sinn
ost og sitt vín og mörg önnur
samfélög álfunnar eru eins og
samsetningar úr ólíkustu hópum
manna. Þar þættu hins vegar
margar af þeim víglínum sem
myndast í íslenskum prófkjörum
lítið meira viðkomandi kjarna
málsins en skónúmer frambjóðandans.

Börn textuð
segja að það hafi nánast verið veisla
fyrir heyrnarskerta og heyrnarlausa að
sjá myndina Börn. Slíku framtaki verður að viðhalda, alltof margar íslenskar
kvikmyndir hafa horfið af breiðtjaldinu
m síðustu helgi átti ég því láni
án þess að öllum hafi verið gefinn kostað fagna að fá tækifæri til að
ur á að sjá þær.
fara og horfa á íslenska kvikmynd
Nú hefur kvikmyndin Mýrin sópað
textaða með íslenskum texta.
til sín áhorfendum, það eru fleiri sem
Sennilega áttu fleiri þess kost líka
langar til að sjá hana. Hér í lokin eru því
og nýttu sér það. Það er lofsvert
vinsamleg tilmæli til framleiðenda
þegar framleiðendur íslenskrar
kvikmyndarinnar að sýna hana textaða
kvikmyndagerðar taka sig til og
líka, helst núna fljótlega þar sem flestir
bjóða upp á að afurð þeirra sé sýnd
eru að sjá hana og það blundar sennitextuð með íslenskum texta svo
lega löngun hjá mörgum heyrnarsem flestir getið notið hennar.
skertum og heyrnarlausum og jafnvel
Kvikmyndin sem um ræðir var
nýbúum sem náð hafa einhverjum
Börn.
Framleiðendur hennar,
tökum á málinu að sjá hana og vera þar
Vesturport, settu hér með rós í 3)'52,¥. -!2'2¡4
með líka þátttakendur í umræðu um
hnappagat sitt með þessum mögu- 3)'52¨!2$«44)2
hana, enda er hún nú þegar málefni líðleika fyrir heyrnarskerta og
andi stundar í allri þeirri flóru málefna sem nú eru
heyrnarlausa kvikmyndaunnendur.
í loftinu.
Það er kannski rétt að geta þess hérna að mörg ár
Ég myndi vilja að kvikmyndin Mýrin yrði jólaeru liðin síðan þetta gerðist síðast. Sjálfa rekur mig
mynd mín í ár og vona að sú ósk verði að veruleika
ekki alveg minni til hve mörg ár, en rámar í að það
hafi gerst 1997, þó ég fullyrði það ekki alveg. Það og er ég ekki ein um þá frómu ósk.
var þegar kvikmyndin Djöflaeyjan var sýnd textuð
Höfundur er varaþingmaður Frjálslynda flokksins í
en það gerðist mörgum mánuðum eða allt að tveimSuðvesturkjördæmi
ur árum eftir að hún var frumsýnd. Það má því
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Hrafntinna hér og þar
birtist á póstkortum og í
auglýsingum um Ísland.
Þessar myndir eru mjög
oft af Landmannalaugasvæðinu, sem í seinni
g starfa sem búðartíð er orðið frekar vítt
maður í Landmannahugtak og teygir sig
laugum á sumrin. Staðm.a. til Hrafntinnuurinn
er
fjölsóttur.
skers.
Óhjákvæmilega raskast
Hvað eigum við, sem
viðkvæm náttúran vegna
svæðið viljum vernda,
þess fjölda sem um hana
nú að segja við jarðfer. Ég, landvörður og «-!2 3-2)
fræðinemana og hina
fleiri sem vita hvers +2)34).33/.
túristana? Kannski ættu
virði það er að halda
þeir bara að fara til Reykjavíkur.
svæðinu sem ósnortnustu, reynum
Þeir gætu sótt sýnishornið sitt eða
að leiðbeina fólki til að koma í veg
minjamolann sinn þangað. Þeir
fyrir óþörf náttúruspjöll. Stundum
finna það utan á Þjóðleikhúsinu.
tölum við við ökumenn torfæruÞar er annað yfirborð sem þjóðinni
tækja, svo þeir fari ekki að spilla
er kært og ekki má skemma. En
yfirborði jarðar með utanvegaÞjóðleikhúsið er ekki notað eins
akstri. Stundum tölum við við jarðmikið í landkynningu eins og svæðfræðinema með hamra, svo þeir
ið sem sá því fyrir klæðningu sinni,
fari ekki að spilla yfirborði jarðar
svo skaðinn er varla eins mikill,
með sýnatökum. Ferðamenn mega
eða hvað. Auðvitað er þetta bull. Þó
ekki einu sinni taka með sér steina,
að Þjóðleikhúsið sé mörg hundruð
því með því móti eru þeir að raska
tonn að þyngd, þá væri það
yfirborði svæðisins.
skemmdarverk að kroppa af því
Það er yfirborðið sem augað sér,
klæðninguna, þó hún sé falleg.
sem myndavélarnar nema og sem
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Þetta ætti sá mikli fræðimaður
og fjallagarpur, Ari Trausti Guðmundsson, að vita. Hann hefur ekki
svo óvíða gengið um yfirborð þessa
lands. Hann talar um að til séu svo
og svo mörg tonn af hrafntinnu,
svo að það skipti þá engu þó tekin
séu svo og svo fá tonn af henni, til
að skapa með henni annað yfirborð. Hlutfallið sem hann nefndi
var lágt, en ég dreg samt í efa að
hann væri reiðubúinn að fórna því
sama hlutfalli af sínu eigin yfirborði.
Ari Trausti er jarðfræðingur.
Hann veit um dýpt jarðarinnar og
að þar fyrirfinnst mikið grjót. Ég
er listamaður og ég veit að í listinni
fyrirfinnst mikil dýpt. Viðhafnarmiklar umbúðir utan um listina eru
ekki til þess fallnar að leiða fólk á
vit dýpisins. Hrafntinnuklæðning
kemur leiklist ekkert við. Yfirborð
jarðar kemur hinsvegar jarðfræðingum við og öllum öðrum sem
vilja njóta landsins.
Höfundur er verslunarmaður og
myndlistarmaður

Breyttur vesturbær í Kópavogi
þegar það liggur fyrir
að íbúafjöldi á tiltölulega afmörkuðu svæði
muni hátt í tvöfaldast á
komandi árum.
farvatninu eru miklÞessar fyrirhuguðu
ar breytingar í vestbreytingar á Kársnesurbæ Kópavogs og mun
inu munu hafa veruleg
þeirra sjá stað á komáhrif á samgöngur og
andi misserum. Nú
þjónustu alla í vesturþegar hefur verið sambæ Kópavogs þar sem
þykkt
íbúabyggð
á
lýðfræðileg uppbyggKópavogstúni og í nýju
ing hverfisins mun taka
bryggjuhverfi á norð- '5¨2¥¨52
miklum
breytingum.
anverðu nesinu. Auk !2.!2$«44)2
Slíkar breytingar ætti
þess eru í bígerð veruað móta í góðri sátt og samvinnu
legar breytingar á vestanverðu
við íbúa vesturbæjar Kópavogs.
Kársnesi þar sem núverandi
Fulltrúar Samfylkingarinnar í
skipulag mun víkja fyrir þéttari
bæjarstjórn Kópavogs hafa ítrekbyggð. Síðast en ekki síst eru uppi
að bent á að áður en einstaka reitir
áform um tæplega 5 ha. landfylleru skipulagðir á Kársnesinu er
ingu vestur af Kársnesi með fyrirmikilvægt að kynna fyrir bæjarhuguðu athafnasvæði og stærri
búum nýtt rammaskipulag vesturkaupskipahöfn.
bæjarins þar sem allar fyrirhugÞegar svo veigamiklar breytaðar breytingar koma fram.
ingar liggja fyrir á svæði þar sem
Einungis þannig geta bæjarbúar
fyrir er gróin byggð er mikilvægt
metið áhrifin til lengri tíma.
að móta rammaskipulag fyrir allt
Í ágúst sl. lögðu fulltrúar Samsvæðið og þannig sjá fyrir það
fylkingarinnar til að þá þegar færi
skipulag sem er í mótun í samfram ítarleg kynning á framtíðarhengi við það sem fyrir er. Það
skipulagi Kársness. Þar til þeirri
þarf að huga að þáttum eins og
kynningu væri lokið yrði deiliskólamálum, dagvistarmálum og
skipulagi einstakra reita frestað.
nærþjónustu við íbúa svæðisins
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En þrátt fyrir að sú tillaga hafi
verið samþykkt hefur nú, þremur
mánuðum seinna, ekkert bólað á
þeirri kynningu.
Samfylkingin
hefur
skýra
stefnu í skipulagsmálum í vesturbæ Kópavogs. Við viljum þétta
byggð í góðri sátt við íbúa, við viljum endurbyggja hafnarsvæðið
þannig að þar verði skemmtileg
blanda af íbúabyggð, atvinnusvæði og smábátahöfn. Við viljum
leggja innflutningshöfnina niður
enda fer hún ekki saman við þá
vaxandi byggð sem fyrirhugað er
að rísi á nesinu.
Það er mikilvægt að hlúa að
blómlegri byggð í bæ sem er í stöðugum vexti. Ábyrgð bæjaryfirvalda er mikil því það er okkar að
tryggja að svo verði í sátt og samvinnu við íbúa bæjarins. Við ætlum
ekki að láta okkar eftir liggja og
því mun Samfylkingin í Kópavogi
halda fund miðvikudaginn 22. nóvember kl. 20.00 í sal Samfylkingarinnar að Hamraborg 11 og kynna
þær skipulagsbreytingar sem
framundan eru á Kársnesinu.
Þangað eru allir velkomnir.
Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar í bæjarstjórn Kópavogs

Skapandi starfsemi
það eru tækniþekking,
hæfni og þekking mannauðs og umburðarlyndi
gagnvart
fjölbreytni
mannlífsins. Dæmi um
að þarf ekki að horfa
slíka starfsemi hér á
langt um öxl til þess
landi er framleiðsla
að sjá hversu miklar
sjónvarpsþátta um Latabreytingar hafa orðið á
bæ í hátæknimyndveri
atvinnuháttum
okkar
sem komið var upp í
Íslendinga á undanförnGarðabæ, uppsetningar
um 15 árum. FrumframVesturports á sýningum
leiðslan skipar nú ekki 3)'2¥¨52
og landvinningar erlendnærri því eins stóran ).'6!23$«44)2
is, og tölvuleikur CCP –
sess í hagkerfi landsins
Eve online, en yfir 150 þúsund
og áður fyrr. Samkvæmt tölum frá
áskrifendur eru nú að leiknum,víða
dr. Ágústi Einarssyni þá var hlutum heiminn. Ýmsar uppákomur
deild landbúnaðar til landsframhafa náð fótfestu hérna og vakið
leiðslu 5% fyrir 25 árum en er nú
verðskuldaða athygli erlendis. Þar
1,4% – að sama skapi var hlutdeild
er skemmst að minnast Food and
sjávarfangs 16% árið 1980 en er nú
Fun matvælasýningarinnar og Air6,8%.
waves tónlistarhátíðarinnar. Slíkir
Það eru ekki lengur bara þrjár
viðburðir ásamt mörgum öðrum
stoðir undir atvinnulífi okkar
hafa skapa meiri atvinnu en fljótt á
Íslendinga, þ.e. frumframleiðsla,
litið virðist.
iðnaður og þjónusta, því fjórða
Í Kaupmannahöfn voru teknar
stoðin er farin að skipta verulegu
saman tölur um efnahagslegt gildi
máli en hún felst í skapandi atvinnuskapandi greina fyrir borgina. Þar
greinum. Ég hef lagt fram á Alþingi
voru 19 stórir atburðir teknir fyrir,
þingsályktunartillögu þess efnis að
s.s. U2 tónleikar, fótboltaleikir og
skipaður verði starfshópur til að
allskonar uppákomur. Í ljós kom að
taka saman upplýsingar um eðli og
1.425 ársstörf sköpuðust vegna
umfang skapandi starfsgreina hér
atburðanna og tekjurnar voru tæpá landi og móta tillögu að stefnulega 173 milljónir evra.
mörkun ríkisstjórnarinnar í þessAuk þessa má geta til dæmis að
um málaflokki.
um 100 heilsársstörf í KaupmannaSkapandi atvinna einkennist af
höfn eru eingöngu vegna fótboltaþví að meginviðfangsefnið er að
leikja svo dæmi sé tekið og Hróarsskapa nýja þekkingu eða efni sem
kelduhátíðin er gott dæmi um
hægt er að vernda með höfundarhvernig lítill bær getur verið miðrétti eða einkaleyfi. Áhrif og árangstöð ákveðins atburðar og það haft
ur slíkra starfsgreina felst ekki
veruleg áhrif á efnahags- og
hvað síst í samvinnu og samstarfi
atvinnuástandið þar.
fólks með ólíkan bakgrunn og
En það eru einnig minni staðir
menntun. Til skapandi starfsgreina
og minni atburðir sem geta lagt lóð
teljast svo dæmi séu tekin menná vogarskálarnar og nýtt sér þessa
ingartengd starfsemi hvers konar,
nýju starfsgrein. Hér á landi höfum
afþreyingariðnaður, s.s. tölvuleikir,
við dæmi um skapandi atvinnukvikmyndir og hverskonar uppákgreinar sem hafa haft verulega
omur, hátækniiðnaður, hönnun,
mikil áhrif á bæi eins og t.d. hvalahandverk,
þekkingarstarfsemi,
skoðunarferðir frá Húsavík, Síldútgáfa á rituðu og rafrænu formi
arminjasafnið og síldarhátíðina á
og menningartengd ferðaþjónusta.
Siglufirði og stríðsminjasafnið í
Það er nokkuð teygjanlegt hvað
Fjarðabyggð. Tækniþekking á
telst til skapandi atvinnugreina en
Íslandi er afar góð og auðvelt að
eftir þeirri atvinnugreinaflokkun
nýta hana hvar sem er ásamt því að
sem að ofan er getið, teljast 25%
virkja hugmyndaauðgina og kraftalls vinnuafls hér á landi vinna við
inn sem víða býr í byggðum landsskapandi atvinnugreinar. Í Bandains en með því getum við óhikað
ríkjunum er þetta sama hlutfall
tekið skrefið inn í atvinnuhætti
30% alls vinnuafls.
framtíðarinnar.
Mörg ríki hafa markað opinbera
stefnu í þessum málaflokki og fylgt
henni eftir því mönnum hefur orðið
Höfundur er varaþingmaður í
ljóst mikilvægi þessarar starfsemi
Norðausturkjördæmi og sækist
sem atvinnu framtíðarinnar. Það
eftir 2-3 sæti á lista Sjálfstæðiseru aðallega þrjú skilyrði sem
flokksins í prófkjöri 25. nóvember
þurfa að vera fyrir hendi sem jarðvegur fyrir skapandi starfsemi en
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Saman sækjum
við fram!
Udo Erasmus heldur fyrirlestur á
Grand hótel Reykjavík 28. nóvember
kl. 10:00 - 12:00 fyrir fagfólk
og kl.19:30 - 22:00 fyrir áhugafólk.

Aðgangur er ókeypis!
Udo Erasmus er alþjóðlegt nafn í umræðunni um Omega-3 fitusýrur, kólesteról,
meltingu og almennt heilbrigði. Hann er í hópi helstu næringarfræðinga heims og
keppast vísindamenn um að vitna í rannsóknir hans. Einna þekktastur er hann fyrir
framlag sitt og þróun á Omega fitusýrum. Hann hefur ritað fjölda greina og bóka
um þessi viðfangsefni. Þekktust er bókin: „Fats that Heal Fats that Kills“

Hjartasjúkdómar og of há blóðfita - Ein helsta meinsemd samtímans?
Þetta er fyrirlestur fyrir alla þá sem glíma
við of háa blóðfitu, þá sem er umhugað um
meltingarstarfsemi sína og alls áhuga- og
fagfólks um þessi málefni.
Nánari upplýsingar hjá Heilsu í síma 533 3232
eða heilsa@heilsa.is

Udo‘s Choice vörurnar fást í Heilsuhúsinu, Lyfju og flestum heilsubúðum
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fiskur
um
hrygg.
Okkar
skoðunum
hefur aukist fylgi.
Fylgismönnum okkar
hefur fjölgað. Við
þurfum að axla þá
ábyrgð
sem
fyrir
okkur verður lögð
þegar til kastanna
kemur. Við erum mótandi afl á íslensk
stjórnmál, á íslenskt
þjóðfélag og íslenska

tjórnmálaþátttaka
á að snúast um þrjá
hluti. Áhrif eða völd,
að efla stuðning við
stefnu eða skoðanir,
stærð eða fylgi. Til
þess að stjórnmálaafl
nái árangri þurfa '%3452 36!6!233/.
þessir þrír hlutir að
framtíð.
vera í jafnvægi og vaxa í takt.
Við þurfum að leggjast öll á
Það er vont ef áhrif verða
eitt til þess að takast ætlunarumfram fylgi eða viðteknar
verk okkar, að breyta þjóðfélagskoðanir, það er vont ef stefna
inu. Við þurfum að breyta því
eða skoðanir eru viðteknar en
svo að framtíð afkomenda okkar
hreyfingin hefur hvorki fylgi né
og afkomenda þeirra verði björt
völd.
og farsæl. Við þurfum að skila
Okkar hreyfing er á tímamótáfram, ekki bara náttúru sem
um. Hún á möguleika á að öðlast
afkomendur okkar fá að njóta,
völd í takt við skoðanir, öðlast
heldur líka samfélagi, sem við
fylgi og stærð í takt við áherslur.
erum stolt af.
Sífellt fleiri eru okkur sammála
Til þess að okkur takist ætlunum að samfélaginu þurfi að
arverk okkar verðum við samt
breyta, spyrna þurfi við óásættað standa saman og stefna til
anlegum normum eins og að náttframtíðar. Framtíðar með vinstri
úran skuli seld hæstbjóðanda, að
græn áhrif, í takt við viðteknar
það sé samfélaginu eðlilegt að
vinstri grænar skoðanir, í takt
fólk hafi tíu til tuttuguföld mánvið aukið vinstri grænt fylgi.
aðarlaun á við undirmenn sína,
að það sé samfélaginu eðlilegt að
Höfundur gefur kost á sér í 2.
erlent verkafólk hafi lakari kjör
sæti í forvali VG á höfuðborgaren annað fólk.
svæðinu
Okkar skoðunum hefur vaxið
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

Lýsir upp umhverfið
Benedikt Axelsson hefur starfað sem
leikhústæknimaður síðan 1991. Samhliða vinnunni lærir hann nú lýsingarfræði í Iðnskólanum í Reykjavík.
Lýsingarfræði er nýtt þrjátíu eininga fjarnám í Iðnskólanum sem gefur nemendum um
allt land færi á að stunda námið samhliða
vinnu og Benedikt segir að flestir þeir sem
eru með honum í lýsingarfræði taki hana
annaðhvort með vinnu eða öðru námi. „Allflestir sem eru í náminu eru styrktir til þess
af fyrirtækjunum sem þeir vinna hjá en þetta
á að skila sér aftur inn í þau,“ segir hann.
Benedikt segir að lýsingarfræði sé gríðarlega umfangsmikið nám. „Lýsingarfræði
spannar innanhússlýsingu, arkitektúrlýsingu, ráðgjöf á lýsingarbúnaði, sviðslýsingu
og lýsingu á listasöfnum og öðru slíku. Lýsingarfræðin í Iðnskólanum tekur tvær annir
eða einn vetur og markmiðið er síðan að bjóða
upp á framhaldsnám í lýsingarhönnun.“
Lýsingarfræðinámið í Iðnskólanum er

mjög gott nám að sögn Benedikts. „Ég er svolítið búinn að vera á höttunum eftir svona
námi en það hefur hvergi verið í boði nema
erlendis og skemmtilegt framtak hjá Iðnskólanum að bjóða upp á þetta. Ég hef verið að
sækja eitt og eitt námskeið hjá Dramatisk
Institutet í Stokkhólmi en það var lengi vel
eini leikhústækniskólinn á háskólastigi hér á
Norðurlöndunum.“
Benedikt hefur starfað sem leikhústæknimaður í fjölda ára og hefur því töluverða
reynslu á þessu sviði. „Síðustu árin hef ég
verið tæknistjóri hjá Íslenska dansflokknum
en ég er búinn að vera víðast hvar, í Borgarleikhúsinu, Þjóðleikhúsinu og Íslensku óperunni. Ég hef verið að sjá um lýsingu, hanna
ljós og yfirleitt sjá um allt sem viðkemur
tækni í leikhúsinu.“ Þó að hann hafi gaman af
starfi sínu er hann samt að hugsa um að fara
aðeins að breyta til. „Ég er að hugsa um að
fara að færa mig aðeins út úr leikhúsunum og
inn í arkitektúrlýsingu og utanhússlýsingu
og slíkt, því það heillar mig líka.“
EMILIA FRETTABLADIDIS

MAZDA TRIBUTE
Traustur
fjölskyldubíll
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ALLT Á EINUM STAÐ
• SUMARDEKK
• HEILSÁRSDEKK
• OLÍS SMURSTÖÐ
• BÓN OG ÞVOTTUR

• HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
• RAFGEYMAÞJÓNUSTA
• BREMSUKLOSSAR
• PÚSTÞJÓNUSTA

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4, SÍMI 562 6066
&JÎÈRUNARKERFI BREMSUR OG DEKK ERU ÎLL SÁRHÎNNUÈ FYRIR RALLÅ ¹ ÖESSUM BÅL %KKI VEITIR AF ÖVÅ ¹LAGIÈ OG ¹TÎKIN ERU GRÅÈARLEG

Munurinn á þínum
venjulega bíl og rallí bíl
Hver er munurinn á rallíbíl og
venjulegum fjölskyldubíl? Liggur munurinn bara í hestöflum
og límmiðum eða býr eitthvað
meira að baki?

Sendum frítt um land allt!

Jeppadekk
Úrval af stærðum upp í 33"

31" heilsársdekk
verð frá kr.

12.900
MIXA
•

f ít
•

Við míkróskerum og neglum!

6049 7

Rallíbíll þeirra Borgars Ólafssonar
og Jóns Bjarna Hrólfssonar er um
þessar mundir til sýnis hjá Brimborg. Bíllinn er af tegundinni Ford
Focus en það er eins bíll og blaðamaður keyrir til vinnu. Sá bíll myndi
hins vegar seint duga til annars
sætis í Íslandsmótinu í rallíi, öfugt
við frænda sinn rallíbíllinn, enda
fátt sameiginlegt með þeim nema
nafnið.
„Munurinn á rallíbíl og venjulegum bíl liggur fyrst og fremst í
fjöðrunarkerfi og bremsum. Eins
öfugsnúið og það hljómar þá eru
góðar bremsur eitt mikilvægasta
tækið til að komast hratt á milli
staða,“ útskýrir Borgar. Þetta er
vegna þess að gott er að halda hraða
eins lengi og mögulegt er áður en
komið er að beygju og þá þurfa
bremsurnar að virka vel og stoppa
bílinn á stuttum tíma. Þetta gefur
líka góða línu gegnum beygjurnar
þannig að hröðunin verður með
besta móti eftir beygjuna.
Bíllinn þarf líka að vera í stöðugu sambandi við veginn og þú mátt
aldrei missa stjórnina. Á 130 kílómetra hraða á malarvegi er það
nokkurn veginn það síðasta sem þú
vilt að gerist og þar kemur fjöðrunin inn í myndina. Er hún frábrugðin
að því leyti að hún er mun stífari og
stöðugri. Notast er við gasdempara
því olían í venjulegum olíudempurum sýður við hitann sem myndast
við álagið samfara rallíökulagi.

"ORGAR «LAFSSON OG *ËN "JARNI (RËLFSSON EIGENDUR BÅLSINS

Rallíbílar eru líka mun sterkbyggðari en venjulegir fólksbílar
sem bogna og beyglast við minnsta
högg. Öll yfirbyggingin er soðin
upp þannig að samskeyti eru tryggilega föst og bíllinn mun stöðugri
fyrir vikið. „Í bílnum er líka veltigrind en hún er mjög mikilvægt
öryggisatriði,“ segir Borgar og
bendir einnig á körfustólana og sex
punkta öryggisbeltin sem frekari
öryggistæki.
Rallíbílar eru mun hrárri en
götubílar og munaði eins og rafdrifnum rúðum er fórnað fyrir
áreiðanleika og til að létta bílinn.
„Það er reynt að létta bílinn eins og
unnt er og eru öll kerfi höfð eins létt
og hægt er og öllu sem ekki þarf að
vera í bílnum er sleppt,“ segir Borgar. „Enda er þetta enginn lúxusbíll
heldur rallíbíll.“ TRYGGVI FRETTABLADIDIS

Opið á laugardögum 9-13
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6ÁLIN ER   LÅTRA VÁL MEÈ FL¾KJUM OG OPNU PÒSTKERFI 6ÁLIN SKILAR  HESTÎFLUM EN
LEYFILEGT H¹MARK Å RALLÅ HÁRLENDIS ER  HESTÎFL

 SÅÈASTA ¹RI FËRU  DEKK ¹ 
KÅLËMETRUM HJ¹ "ORGARI OG *ËNI

2ALLÅBÅLL TIL SÎLU
%).5.')3 ¶!2& "¥,02«& /'
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&ORD &OCUS RALLÅBÅLL "ORGARS OG *ËNS
ER TIL SÎLU EN ÖEIR ¾TLA AÈ F¹ SÁR
KRAFTMEIRI FJËRHJËLADRIFINN BÅL FYRIR
N¾STA SUMAR &OCUSINN ER EKKI DÕR
KOSTAR AÈEINS   MILLJËNIR STAÈGREITT
TILBÒINN ¹ GÎTUNA b(ANN ER REYNDAR
EKKI Ö¾GILEGUR ¹ MALBIKINU FREKAR
HASTUR m ÒTSKÕRIR "ORGAR b'ÅRKASSINN
ER LÅKA SÁRSTAKUR ÖANNIG AÈ FËLK SEM
PRËFAR BÅLINN HELDUR AÈ ÖAÈ SÁ AÈ
SKEMMA HANN SVO MIKIL ERU L¾TIN
Å SKIPTINGUNNI %N UM LEIÈ OG ÖÒ
ERT KOMINN ¹ MÎLINA RENNUR HANN
LJÒFLEGA ¹FRAMm
ÈUR EN ÖIÈ LESENDUR GËÈIR HLAUPIÈ
TIL OG KAUPIÈ ÖENNAN ËDÕRAN RALLÅBÅL
ER RÁTT AÈ NEFNA AÈ REKSTUR SLÅKS BÅLS
YFIR EITT SUMAR Å KEPPNI KOSTAR UM
EINA MILLJËN KRËNA 3EM SAGT ANNAN
SVONA BÅL b6IÈ FÎRUM ALLTAF YFIR
BÅLINN MILLI KEPPNA OG EF VIÈ FINNUM
EITTHVAÈ SLIT Ö¹ SKIPTUM VIÈ UM
HLUTINN OG HLUTINN ¹ MËTI HONUM
¹ÈUR EN ÖEIR BILA 3VO FËRUM VIÈ LÅKA
MEÈ  DEKK SÅÈASTA SUMAR m SEGIR
"ORGAR OG GLOTTIR b6IÈ HÎFUM HAFT
GËÈA BAKHJARLA OG MUNAR ÖAR MESTU
UM "RIMBORG EN FYRIRT¾KIÈ HEFUR
STUTT ËTRÒLEGA VIÈ BAKIÈ ¹ OKKURm
TG



-)¨6)+5$!'52  NËVEMBER 

Með græjurnar á fullu
Hægt er að fara ótrúlegustu
leiðir í vali á hljómtækjum
í bílinn, enda úrvalið sífellt
betra. Fréttablaðið spurði
starfsmenn þriggja verslana
hvaða græjur væru vinsælastar á Íslandi í dag.
+OSTIR MP SPILARA MARGIR
„Ásóknin í mp3 spilara verður
sífellt meiri,“ segir Axel Thorarensen Hraundal, hjá Bílanausti á
Bíldshöfða 9.
„Þeir hafa ýmislegt fram yfir
hefðbundna diskaspilara, meðal
annars þann mikla lagafjölda sem
þeir geta tekið,“ heldur Axel
áfram.
Mp3 spilarinn sýnir jafnframt
lista yfir lög, diska og flytjendur,
sem tiltölulega auðvelt er að fletta
í gegnum. Fullkomnari mp3 spilarar geta einnig leikið dvd-diska
og geta birt allan lagalistann á
skjánum.
Að sögn Axels er leiðréttingarbúnaður mp3 spilara enn fremur
orðinn svo þróaður að þeir hiksta
ekki þótt ekið sé yfir hraðahindranir eða erfiðan veg.
„Síðast en ekki síst er kosturinn við mp3 spilara sá að þeir leika
einnig diska á svokölluðu wmaformati, það er efni sem hefur
verið afritað á heimatölvunni í
gegnum Windows Media Player
forritið,“ bætir Axel við. „Formatið er raunverulegt svar Microsoftfyrirtækisins við mp3.“
I0OD READY EFTIRSËTTUR
„Geislaspilarar tilbúnir fyrir iPod
eru vinsælastir um þessar mundir,“ segir Guðmundur Ragnarsson,
hjá Nesradíó í Síðumúla 19.
„Tengin eru mismunandi fyrir
ólíkar lausnir. Til eru tengi sem

ganga beint í Alpine-útvarpstæki,
en þá verður iPodinn einskonar
harður diskur sem stýrt er frá
takkaborði útvarpstækisins.“
Guðmundur segir að í mörgum
tilvikum sé lítið mál að breyta
eldri gerðum útvarpstækja í bílum
svo að iPodinn virki. Hljóðinngangur inn á tækið þarf að vera
fyrir hendi, en þá er iPodinum
stjórnað á gamla mátann og hljóðið leitt inn á hljóðkerfi bílsins.
„iTrip búnaður, sem er einfaldlega útvarpssendir hefur eitthvað
verið í notkun,“ heldur Guðmundur áfram. „En hann þykir ekki
hafa gefið eins góða raun og beintenging, vegna hljóðtruflana.“

(LJËMGR¾JUR FR¹ $,3 BESTAR
Ásgeir Örn Rúnarsson hjá AMG
Aukaraf í Dalbrekku 16 í Kópavogi segir mikla eftirspurn vera
eftir hljómtækjum frá sænska
framleiðslufyrirtækinu DLS.
„Þegar menn uppfæra hljóðkerfið í bílnum, er vinsælast að
taka DLS sett sem samanstendur
af hátölurum fyrir afmarkaða
staði,“ útskýrir hann. „Fyrst ber
að nefna hátónahátalara sem eru
settir ofarlega í bílinn, á mælaborðinu eða við gluggapósta, síðan
miðjubassahátalara í hurðir eða á
eða undir mælaborðið,“ segir
hann.
„Settinu fylgir sértakur filter
sem síar háu tónana í hátónahátalarana og þá lágu í hina. Samsetning af þessu tagi skilar góðum
hljómgæðum,“ heldur hann áfram.
„Til að keyra þetta velja menn sér
gjarnan magnara með innbyggðri
síu sem filterar enn lægri tóna í
bassahátalarana.“
Ásgeir segir vörur DLS njóta
vinsælda vegna þess náttúrulega
hljóms sem þær þykja skila, hátónarnir séu þannig ekki of skarpir og
mýktar gæti í heildarhljóðsviðinu.

%KKI FYLGDI SÎGUNNI HVORT Ö¹TTTAKENDUR Å RANNSËKNINNI HEFÈU KYNGERT BÅLA EFTIR TEG
UNDUM (ÁR SÁST VÎRUBÅLL ÒR TEIKNIMYNDINNI #ARS SEM ER AUGLJËSLEGA KARLGERÈUR

Nýir bílar kvenlegir, gamlir karlalegir
Fólki finnst nýjar bifreiðar
kvenlegar en þær eldri karlmannlegar.
Eins undarlega og það hljómar
skipta bílar um kyn eftir því sem
þeir eldast, samkvæmt niðurstöðum nýlegrar breskrar rannsóknar.
Könnun framkvæmd af Boschfyrirtækinu leiddi í ljós að meirihluti þátttakenda hafði tilhneigingu til að kvengera frekar bifreiðar á meðan þær voru nýjar, en
tóku að karlgera þær eftir því sem
þær eltust.
Höfundi rannsóknarinnar, Jan
Walsh, finnst niðurstöðurnar
alveg rökréttar
miðað við
þá ólíku samfélagslegu
afstöðu sem
kynin mæta.

Nýr og flottur bíll vekur sterk
hugrenningatengsl við konu sem
eyðir töluverðum tíma að halda
sér vel til, svo hún veki sem mesta
eftirtekt á götum úti. Menn tengja
eldri bifreiðar aftur á móti frekar
við karlmenn, þar sem eldri bílar
þykja sýna merki um áreiðanleika,
styrk og afkastagetu, sem eru
almennt álitnir kostir feðra eða
afa.
Rannsóknin sýndi einnig að
karlkyns ökumenn eru líklegri til
að karlgera bifreiðar. Kvenkyns
bílstjórar kvengera aftur á móti
frekar bifreiðar heldur en hitt.
RVE

+ARLALEGUR EÈA KVENLEGUR

(ÁR SÁST 'UÈMUNDUR 2AGNARSSON HJ¹
.ESRADÅË EN HANN SEGIR TILVALIÈ AÈ F¹ SÁR
I0OD TENGI Å BÅLINN
&2¡44!",!¨)¨0,, "%2'-!..

„Gæði DLS-vörumerkisins eru
margsönnuð enda lætur fyrirtækið dæma vörur sínar á hljómkeppnum, þar sem það hefur náð
gríðarlega góðum árangri bæði á
Evrópu- og Bandaríkjamarkaði.
Af þessum sökum hikar DLS ekki
við að stilla sér upp með stóru
vörumerkjunum sem hafa verið
til um áratuga skeið,“ útskýrir
Ásgeir.
ROALD FRETTABLADIDIS

SËKN Å MPEG  SPILARA VERÈUR SÅFELLT MEIRI AÈ SÎGN !XELS 4HORARENSENS (RAUNDAL HJ¹
"ÅLANAUSTI "ÅLDSHÎFÈA 
&2¡44!",!¨)¨0,, "%2'-!..

'EISLASPILARAR TILBÒNIR FYRIR I0OD ERU VIN
S¾LASTIR UM ÖESSAR MUNDIR HJ¹ .ESRADÅËI
3ÅÈUMÒLA 
&2¡44!",!¨)¨0,, "%2'-!..

%INN KOSTUR MPEG  SPILARA ER S¹ LAGAFJÎLDI
SEM ÖEIR TAKA
&2¡44!",!¨)¨0,, "%2'-!..
3TARFSMAÈUR !-' !UKARAF $ALBREKKU  SÕNIR HÁR $,3 GR¾JUR SEM HAFA M¾LST MJÎG
VEL FYRIR B¾ÈI ¹ %VRËPU OG "ANDARÅKJAMARKAÈI
&2¡44!",!¨)¨'6!
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Sýnum LMC og FENDT
hjólhýsin árgerð 2007.
Opið virka daga frá 9-18
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Hlífðargallar eru öryggisbelti vélhjólamanna
Jeppadekkin frá

Fyrir Alþingi liggja tillögur að
lögleiðingu hlífðarfatnaðar
fyrir vélhjólamenn. Sniglarnir
leggja mikla áherslu á að reglurnar verði að veruleika.
Einu reglurnar um búnað vélhjólamanna eru þær að þeir verða að
vera með hjálm. Þeim reglum er
mjög ábótavant og er vinnuhjálmur
til að mynda löglegur vélhjólahjálmur. Engar reglur eru í gildi um
annan klæðnað en tölfræðin sýnir
að réttur útbúnaður getur bjargað
miklu komi til slyss. „Við erum ekki
að eltast við neina staðla, við viljum
bara fá sem flesta til að nota það
sem við köllum lágmarks alfatnað
sem merktur er til bifhjólanotkunar,“ segir Edda Þórey Guðnadóttir,
gjaldkeri Sniglanna. „Alfatnaður er
þá auk hjálms jakki, buxur, skór og
hanskar.“
Edda segir að ekki sé hlaupið að
lögleiðingu klæðnaðar því hann sé
ekki bara öryggisatriði heldur einn-

3ÁRA 'UNNAR 3IGURJËNSSON ER EINN AF bHIPPUNUMm Å 3NIGLUNUM

ig ákveðin tíska. Þarna á hún við
muninn á því sem hún kallar hippa,
„racera“ og þá sem eru á skellinöðrunum. „Markaðurinn hefur einblínt

Fáanleg í flestum stærðum fyrir
15,16,17 og 18” felgur
4x4 specialist

Viðarhöfða 6 - Sími 577 4444

-ËTORHJËLAEIGN EYKST STÎÈUGT OG NÒ ERU UM  HJËL SKR¹È HÁRLENDIS

Gæði á góðu verði Daewoo lyftarar

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

á tvo fyrri hópana og þeir sem eru á
skellinöðrum hafa gleymst,“ segir
Edda. „Þeir sem eru á skellinöðrunum slasast ekki síður en aðrir og
þar sem hlífðarfatnaður er okkar
öryggisbelti er mikilvægt að allir
klæðist slitsterkum hlífðarfatnaði
sem sérstaklega er ætlaður til nota
á mótorhjólum.“
Baráttumálin er mörg og fyrir
utan hlífðarfatnaðinn nefnir Edda
reglur um tjónahjól. „Ef bíll grindarskekkist fær hann ekki að fara
aftur á götuna nema hann sé réttur.
Þetta gildir ekki um hjólin,“ segir
Edda. Hjól eru aldrei merkt sem
tjónahjól þegar þau eru boðin upp
og segir Edda að þetta sé eitthvað
sem verður að skoða því grindarskakkt hjól sé ekki öruggt farartæki. „Það er á svo mörgu að taka
en nú er það hlífðarfatnaðurinn sem
við ætlum að klára áður en við höldum áfram.“
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

(YUNDAI TIL 4ÁKKLANDS
(59.$!) (%&52 +6%¨)¨ !¨ /0.!
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%KKI ERU LIÈIN NEMA ÖRJÒ ¹R SÅÈAN
OPNAÈAR VORU NÕJAR HÎFUÈSTÎÈVAR
(YUNDAI Å 2ÔSSELSHEIM EN Ö¾R ERU
NÒ ÖEGAR ORÈNAR OF LITLAR ¶¾R VERÈA
FLUTTAR TIL /FFENBACH EN AÈSTAÈAN Å
2ANNSËKNAR OG ÖRËUNARMIÈSTÎÈ
2ÔSSELSHEIM MUN TAKA VIÈ HLUTVERKI
(YUNDAI
RANNSËKNAR OG ÖRËUNARMIÈSTÎÈVAR
¾TLAÈ ER AÈ NÕJA VERKSMIÈJAN TAKI TIL STARFA ¹RIÈ  OG MUN HÒN EIN
GÎNGU ÖJËNA %VRËPUMARKAÈI
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Nissan semur við
Microsoft
Fyrirtækjasamsteypurnar
Nissan og Microsoft hafa gert
samstarfs- og auglýsingasamning.
Samningurinn felur í sér aðgang
Nissan að bæði miðlum Microsoft,
eins og Xbox Live, MSN, og Windows Mobile, sem og tækniþekkingu og mannauði fyrirtækisins.
Ekki er loku skotið fyrir að Microsoft muni hanna tölvukerfi í
Nissan bíla.
Með þessu segjast forsvarsmenn
Nissan vera að laga sig að breyttum
aðstæðum á fjölmiðlamarkaði. Fólk
er farið að velja í auknum mæli
hvað það skoðar og hvenær og notar
til þess tölvumiðla. Fyrirtækið
þvertekur fyrir að vera að yfirgefa
hefðbundna miðla og segir að þetta
sé einungis eðlileg þróun og bendir
á að áður hafi fyrirtækið samið við
bæði Google og Yahoo á svipuðum
nótum.

.ISSAN S¾KIR NÒ INN ¹ NÕJAR VÅDDIR Å
AUGLÕSINGAGERÈ SINNI
&2¡44!",!¨)¨!0

Ekki er gefið upp hvers virði
samningurinn er en ljóst er að
þarna eru engir smáaurar á ferð. Á
síðasta ári eyddi Nissan um 140
milljörðum í auglýsingar en það er
á við tæplega hálf fjárlög íslenska
ríkisins.
TG

Umdeilt umferðarátak
Danir eru farnir að fækka fötum til að draga úr ofsahraða.
Fregnir berast nú úr Danaríki af
hópi ungra kvenna sem tína af sér
spjarirnar til að stemma stigu við
ofsaakstri.
Hópnum, sem kallar sig því
langa
heiti
„hraðastjórnunar
bíkíni stigamennirnir“, er svo
umhugað að draga úr ofsahraða að
hann stendur fáklæddur í vegaköntum þjóðvega með hraðaskilti
á lofti.
Uppátækið svínvirkar þar sem
ökumenn hafa dregið töluvert úr
hraðanum. Bílstjórarnir hafa
reyndar minnkað hraðann svo
mikið til að horfa á þokkagyðjurnar, að umferðateppur hafa myndast á mörgum stöðum.
Að vonum eru því ekki allir
sannfærðir um ágæti átaksins og

Dekkjasokkar jafnvel
sterkari en keðjur
Dekkjasokkarnir hjá FÍB
renna út enda færðin ekki góð.
Sokkarnir eiga að gefa jafn
gott grip og keðjur.

$AISY ÒR $UKES OF (AZZARD ER FYRIRMYND
F¹KL¾DDU KVENNANNA Å $ANMÎRKU

ef að líkum lætur verður því bráðum hætt.
RVE

Dísel hybrid-bíll 2010
Fyrsta afkvæmi samstarfs
Toyota og Isuzu verður dísil
hybrid-bíll.
Isuzu þykir afar framarlega í
þróun kraftmikilla díselvéla. Þetta
ætlar Toyota að nýta sér en fyrir
skemmstu var tilkynnt um fyrirhugað samstarf fyrirtækjanna
tveggja.
Dísel hybrid-vélin mun koma á
markað árið 2010 og er ætlað að
draga fram það besta beggja
tækniheima. Ef vel tekst til mun
vélin vera einhver sú alsparneytnasta á markaðnum.
Tilkynningin kom nokkuð á

3OKKARNIR GEFA AUKIÈ GRIP ÖEGAR ¹ ÖARF

4OYOTA HEFUR N¹È MIKLUM ¹RANGRI MEÈ
0RIUS HYBRID BÅLINN
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

óvart en Isuzu hefur um skeið séð
GM fyrir díselvélum í GMT-800
jeppana sem þykja langtum fremri
öðrum GM díselvélum.
TG

Sokkarnir er norsk uppfinning og
kallast AutoSock á frummálinu.
Að baki þeim liggur margra ára
þróun sem, eins undarlega og það
hljómar, er nátengd tækniframförum norska skíðalandsliðsins.
Þar var tæknin fyrir hendi um
hvernig átti að minnka viðnám
skíða niður í nánast ekki neitt.
Þessu var algjörlega snúið við og
búið var til kevlar-efni með miklu
gripi og ótrúlega endingu. Efnið
er mjög svipað því kevlar-efni sem
notað er í mótorhjólagalla.
Sokkarnir eru einfaldir í notkun. Þeim er komið fyrir á drifdekkjum með lítilli fyrirhöfn áður
en keyrt er af stað. Drifið verður
nánast eins og ef keðjur væru
undir bílnum og samkvæmt þeim
upplýsingum sem fengust hjá
söluaðila eru sokkarnir jafnvel
slitsterkari en keðjurnar. Sokkarnir hitna ennfremur lítið við
núning.
Sokkarnir hafa selst gríðarlega
vel og nú er svo komið að milljón
slíkra eru í umferð. Toyota hefur
valið að láta þá fylgja öllum nýjum

«F¾RÈIN ER MIKIL ÖESSA DAGANA

bílum á Alpasvæðinu í Evrópu og
þær stofnanir og fjölmiðlar sem
hafa prófað þá gefa þeim hæstu
einkunn.
Sokkarnir fást hjá FÍB og kost-

&2¡44!",!¨)¨'6!

ar parið 8.800 krónur. Félagsmenn
FÍB fá 10 prósent afslátt og kosta
sokkarnir þá 7.920 krónur.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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+VEF GETUR VERIÈ HVIMLEITT ÖEGAR FERÈAST ER Å FLUGVÁL ¶RÕSTINGURINN
GETUR VALDIÈ ÖVÅ AÈ FËLK F¾R HELLU FYRIR EYRUN (¾GT ER AÈ F¹ EYRNA
DROPA Å FLUGVÁLUNUM SEM SETTIR ERU Å EYRUN FYRIR FLUGTAK OG JAFNA
ÖRÕSTINGINN

Aðventuferð í Bása 1. – 3. des.
Hið rétta umhverﬁ aðventunnar.

*EPPAFERÈ ¹ ,ANGJÎKLI &ARIÈ VAR Å SNJËSLEÈAFERÈ OG ÒTSÕNISFLUG MEÈ ÖYRLU
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Öðruvísi jólahlaðborð
Eskimos býður upp á skemmtilegar ferðir allan ársins hring.
Í desembermánuði eru jólahlaðborðin vinsælust sem
koma í kjölfarið á ævintýralegum degi.
„Eskimos er viðburðafyrirtæki og
starfsemi okkar er mjög fjölbreytt,“ segir Kristinn Guðmundsson, verkefnastjóri hjá Eskimos.
„Við sjáum um alls konar viðburði,
allt frá óvissuferðum, jólahlaðborði, hópefli, árshátíðum með
meiru. Í raun gerum við hvað sem
er og reynum að verða við óskum
hvers og eins. Oftast erum við að
skipuleggja ferðir fyrir starfsmenn fyrirtækja og erlenda gesti
sem ýmist eru hér í hvata- eða
ævintýraferðum. En við sjáum
einnig um að skipuleggja ferðir
fyrir vinahópa og fjölskyldur sem
vilja eiga skemmtilegan dag
saman.“
Kristinn segir jólahlaðborð
Eskimos vera vinsælust meðal
Íslendinga yfir vetrartímann þar
sem efnt er til veglegrar veislu í
sveitahlöðu í Skorradal í Borgarfirði eða villibráðarhlaðborð sem
haldið er á Stokkseyri. „Þetta er
mjög vinsælt,“ segir Kristinn.
„Með hlaðborðinu er fólk þá að
taka ýmsa viðburði með eins og
ættbálka-, bænda- og hálandaleiki,
eða fjórhjólaferðir. Fólk ræður
svo hvort það tekur heilan dag eða
tvo daga í jólastemninguna samhliða jólahlaðborðinu, gistingu og
morgunmat. En hlaðborðin má
halda hvar sem er. Við erum í samstarfi við veisluþjónustur og leigjum sali í bænum eða úti á landi
eftir óskum fólks.“ Kristinn segir
eftirspurnina eftir jólahlaðborðunum hafa verið mikla þetta árið

(ELLASKOÈUN ER B¾ÈI ¾VINTÕRALEG OG SKEMMTILEG UPPLIFUN

*ËLAHLAÈBORÈ FYRIR VINAHËPA FJÎLSKYLDUR EÈA SAMSTARFSMENN ERU VINS¾L UM ÖESSAR
MUNDIR 6EISLUSALURINN EÈA RÁTTARA SAGT VEISLUHLAÈAN Å 3KORRADAL ER HIN GL¾SILEGASTA
ÖAR SEM SKEMMTILEG HËPSTEMNING MYNDAST EFTIR VIÈBURÈARÅKAN DAG

3NJËSAFARÅ &JËRHJËLAFERÈIR ERU EKKI SÅÈUR
SKEMMTILEGAR ¹ VETURNA

enda hafi fólk gaman af því að
brjóta út af vananum og gera eitthvað nýtt og öðruvísi.
Eskimos er einnig með öfluga
starfsemi allan ársins hring þar
sem hægt er að óska eftir ævintýralegum ferðum sem lifa lengi í
minningunni. Boðið er upp á hella-

skoðanir, flúðasiglingar, kajak- og
hestaferðir, siglingar, fjórhjólaferðir, snjósleðaferðir, go-kart,
ýmsa keppnisleiki, fjölskylduferðir og ýmislegt annað sem ögrar
adrenalínframleiðslu líkamans.
Nánari upplýsingar má finna á
www.eskimos.is.
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SAS hefur áætlunarflug frá
Íslandi til Svíþjóðar
"¹SAR ERU FALLEGIR Å VETRARBÒNINGI OG LAÈA
AUÈVELDLEGA FRAM H¹TÅÈARSTEMNINGU HJ¹
GESTUM SÅNUM

Hátíðarferðir í Bása
Ferðafélag Útivistar hefur mikið dálæti á Básum í Þórsmörk
og verður með þrjár ferðir
þangað í desembermánuði.
Dagana 1. til 3. desember ætlar
Útivist að fara í sína árlegu
aðventuferð í Bása í Þórsmörk.
Búast má að snjór liggi yfir Mörkinni á þessum tíma og því auðvelt
að komast í rétta aðventu- og jólaskapið. Farið verður í gönguferðir,
föndrað, haldin verður kvöldvaka
og staðið fyrir veglegu jólahlaðborði.
Seinni aðventuferð Útivistar er
jeppaferð sem farin verður inn í
Bása 9.-10. desember. Þetta er
árviss ferð þar sem jeppamenn fá
útrás fyrir bílaáhugann í bland við
léttar gönguferðir og skemmtilega jólastemningu á kvöldvöku.
Þeir sem vilja svo eiga öðruvísi
áramót geta slegist í för með Útivist inn í Bása 30. desember til 1.
janúar þar sem ferðalangar njóta
flugelda og áramótabrennunnar í
faðmi Þórsmerkur.
JËA

Vika í

USA

Scandinavian Airlines hefur
stækkað leiðakerfi sitt og hefur
flug frá Íslandi til Svíþjóðar í
lok apríl.
Flugfélagið Scandinavian Airlines, eða SAS, hefur síðustu misseri unnið að því að stækka leiðakerfi sitt innan Evrópu ásamt því
að auka framboð lággjaldafarrýma. Íslendingar koma til með
að hagnast á stærra leiðarkerfi
þar sem ákveðið hefur verið að
hefja beint flug milli Íslands og
Svíþjóðar 27. apríl næstkomandi.
Fyrirhugað er að fljúga þrisvar
í viku, mánudaga, miðvikudaga og
föstudaga. Flogið verður klukkan
9.25 að morgni til. Sala farmiða
hófst núna fyrir helgi. Verð er
hagstætt og þykir mikill kostur að
í boði er að kaupa farmiða aðra
leið, til eða frá Íslandi.
Íslendingar geta því nýtt sér

San Fransisco

21.200
kr. - ótakmarkaður akstur, kaskó,
þjófavörn, flugvallargjald, einn tankur
af bensíni, einn auka bílstjóri og skattar.

3!3 BÕÈUR FLUG ÖRISVAR Å VIKU TIL 3VÅÖJËÈAR FR¹ ¥SLANDI &LUGFARÖEGUM ER BOÈIÈ UPP ¹ AÈ
KAUPA MIÈA EINUNGIS AÈRA LEIÈINA

aukna ferðamöguleika og verið
tíðir gestir á Norðurlöndunum
enda mun SAS halda áfram áætl-

unarferðum sínum frá Íslandi til
Noregs í vetur.
JËA

Florida

17.800

kr. - ótakmarkaður akstur, kaskó,
þjófavörn, flugvallargjald, einn tankur
af bensíni, einn auka bílstjóri og skattar.

Boston

23.300
kr. - ótakmarkaður akstur, kaskó,
þjófavörn, flugvallargjald, einn tankur
af bensíni, einn auka bílstjóri og skattar.

.EW 9ORK HEFUR LENGI HEILLAÈ
HEIMSBÒA OG NÒ GEFST ¥SLENDINGUM
KOSTUR ¹ AÈ HEIMS¾KJA BORGINA MEÈ
REYNDUM FARARSTJËRA
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

.EW 9ORK .EW 9ORK

Bókaðu
bílinn heima
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$AGANA  TIL  MARS FLÕGUR
)CELANDAIR TIL .EW 9ORK ¶¹ HELGINA
VERÈUR (ALLFRÅÈUR ¶ËRARINSDËTTIR FARAR
STJËRI Å FERÈINNI EN HÒN ER VEL KUNNUG
.EW 9ORK 3AGT ER AÈ ÖEIR SEM KOMA
TIL .EW 9ORK Å FYRSTA SKIPTI FALLI HREINT
Å STAFI OG AÈ UPPLIFUNIN SÁ EINSTÎK
(ÁR ER ÖVÅ GOTT T¾KIF¾RI FYRIR Ö¹ SEM
VILJA KYNNAST BORGINNI UNDIR LEIÈSÎGN
FARARSTJËRA OG F¹ ÖANNIG SEM MEST
ÒT ÒR FERÈINNI (ALLFRÅÈUR MUN FARA
MEÈ FARÖEGA ¹ ¹HUGAVERÈUSTU STAÈI
BORGARINNAR EINS OG 3O(O #HINA
4OWN ,ITTLE )TALY 4IMES 3QUARE
#ENTRAL 0ARK %MPIRE 3TATE 3OUTH
3TREET 3EAPORT #ITY (ALL 7ALL 3TREET
7ORLD 4RADE #ENTER &IFTH !VENUE OG
MARGA FLEIRI
¶ETTA ER EINSTAKT T¾KIF¾RI TIL AÈ KYNN
AST STËRKOSTLEGU MENNINGARLÅFI .EW
9ORK OG AUÈVITAÈ AÈ TJÒTTA AÈEINS
UM LEIÈ
6ERÈ ¹ MANN Å TVÅBÕLI ER  KRËN
UR EN N¹NARI UPPLÕSINGAR M¹ FINNA ¹
WWWICELANDAIRIS UNDIR BORGARFERÈIR

- og fáðu 500
Vildarpunkta

www.hertz.is

Sími: 50 50 600 • www.hertz.is

JËA

// Ævintýraferðir
Örugglega út í óvissuna
Þú færð hvergi betra úrval spennandi ævintýraferða til allra
heimsálfa. Ferðir með öllum þekktustu ævintýrafyrirtækjunum.

BORGARTÚNI 29 | 105 REYKJAVÍK | ICELAND | WWW.EXIT.IS | TEL. +354 562 2362 | FAX. +354 562 9662
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/RÈAB¾KUR ERU R¹NDÕRAR EINS OG N¹MSMENN ÖEKKJA 3NIÈUGT ER
AÈ BIÈJA UM EINA STËRA OG VANDAÈA ORÈABËK Å JËLAGJÎF ENDA ER ÖAÈ
GJÎF SEM ENDIST UM ALDUR OG ¾VI

Þreifa sig áfram í listinni
Heyrn og snertiskyn eru öflug
verkfæri sem nýttust vel á
glerbræðslunámskeiði sem
haldið var fyrir sjóndapra á
Vesturgötu 7.
„Þið verðið að ákveða hvora hliðina á glerinu þið viljið láta snúa
upp, þá möttu eða glans. Þið heyrið
það á ískrinu. Ef slétta hliðina á að
vísa upp þá á ískurhliðin að snúa
niður.“ Það er kennarinn Áslaug
Benediktsdóttir sem hefur orðið.
Hún er vön í glerinu, hefur haldið
námskeið áður fyrir blinda og
sjónskerta og segir þá geta býsna

(VERNIG ¹TTI ÖETTA AÈ VERA

mikið. „Maður lærir líka mikið á
að kenna þeim,“ bætir hún við.
Þrjár konur eru hjá henni þennan daginn, allar með einhverja
sjón. Ein þeirra er Guðrún Gísladóttir, hún hefur verið áður. „Það
er skemmtilegra að koma í annað
sinn því þá veit maður aðeins hvað
um er að vera,“ segir hún. „Það
verður að pússa glerið vel og láta
það snúa rétt en það er erfitt að
gera sér grein fyrir því hvernig
hlutirnir verða. Það sést ekki fyrr
en þeir koma úr ofninum.“ útskýrir hún. Guðrún er með svokallaðan
RB-augnsjúkdóm. Hún kveðst sjá
allvel það sem er beint fyrir fram-

'UÈRÒN ¶ËRARINS ER BÒIN AÈ GERA MYND
HANDA BRËÈUR SÅNUM (ÒN HEITIR -¹NA
SKIN

an hana en sjónsviðið sé alltaf að
þrengjast.
Guðrún Þórarinsdóttir situr
gegnt henni við borðið. Hún segist
sjá allt ágætlega nema það sem
hún sé að horfa á. „Ég sé ekki
framan í fólk sem er beint fyrir
framan mig þó ég sjái útlínur þess
og það fyrsta sem ég hætti að geta
lesið voru stóru fyrirsagnirnar í
blöðunum.“ Hún frétti af námskeiðinu hjá Blindrafélaginu og
fagnar því að fá að vinna með
höndunum. „Það er svo gaman að
fá að skapa eitthvað,“ segir Guðrún sem hefur fengist við námsefnisgerð eftir að hún hætti sérkennslu á Selfossi.
Ásdís Lilja Guðmundsdóttir er
27 ára og missti sjónina fyrir ári af
völdum sykursýki en hefur endurheimt svolítinn hluta hennar aftur
með hjálp læknisaðgerða. „Ég
bjarga mér alveg,“ segir hún hress.
„En það er eins og ég horfi alltaf
gegnum sápukúlur, það er svona
olíubrák á öllu.“ Spurð hvort hún sé
handavinnukona svarar hún hlæjandi. „Nei, ég verð nú að vera alveg
hreinskilin með það en ég ákvað að
taka þátt í einhverju sem var boðið
upp á hjá Blindrafélaginu. Þetta er
í fyrsta skipti sem ég geri það.“
Allar eru þær að pússa og
leggja glerið eftir þeim reglum
sem Áslaug setur. Svo er brennslan eftir. „Vonandi verður einhver
afrakstur með góðri hjálp kennarans,“ segja þær og Áslaug er fljót
að henda það á lofti. „Það þurfa
allir hjálp til að byrja með hvort
sem þeir sjá vel eða ekki.“

SLAUG AÈSTOÈAR 'UÈRÒNU ¶ËRARINSDËTTUR VIÈ AÈ PÒSSA
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SDÅS ,ILJA OG 'UÈRÒN 'ÅSLADËTTIR ¹N¾GÈAR Å GLERIÈJUNNI

GUN FRETTABLADIDIS

Hollir eftirréttir
Heilsukostur – kökur og eftirréttir er heiti námskeiðs sem
haldið er annað kvöld í Manni
lifandi Borgartúni 24.
Einn af meistarakokkum fyrirtækisins Maður lifandi er köku- og
eftirréttadrottningin Auður Ingibjörg Konráðsdóttir. Hún er hafsjór af fróðleik um hollar kökur og
eftirrétti og mun miðla af þeirri
visku sinni á námskeiði sem fram
fer annað kvöld, 23. nóvember
milli klukkan 18 og 20.
Farið verður yfir hvernig hægt er
að galdra fram góða, flotta og
holla eftirrétti með lítilli fyrirhöfn
og engu samviskubiti. Kynntar
verða uppskriftir og ráðleggingar
veittar um heilnæmt hráefni og
aðferðir.

6ILT ÖÒ STUNDA N¹M
Å PERSËNULEGUM SKËLA
'ËÈ AÈSTAÈA TIL N¹MS PERSËNULEG ÖJËNUSTA
ÎÚUGT FÁLAGSLÅF OG KRAFTMIKIÈ ÅÖRËTTASTARF
&RAMHALDSSKËLINN ¹ ,AUGUM ER HEIMAVISTARSKËLI Å SVEIT ¶AR ER KENNT ¹
FJËRUM N¹MSBRAUTUM ,ÎGÈ ER ¹HERSLA ¹ PERSËNULEGA ÖJËNUSTU !È VERA
Å HEIMAVISTARSKËLA ER LÅFSREYNSLA SEM MAÈUR BÕR AÈ ALLA ¾VI

)NNRITUN Å &RAMHALDSSKËLANN ¹ ,AUGUM FYRIR
 LÕKUR  JÒNÅ NK
HAUSTÎNN 
.-3"2!54)2
&ÁLAGSFR¾ÈIBRAUT
.¹TTÒRUFR¾ÈIBRAUT
¥ÖRËTTABRAUT
!LMENN N¹MSBRAUT

(EIMAVIST OG MÎTUNEYTI
'ËÈ ÅÖRËTTAAÈSTAÈA

&RAMHALDSSKËLINN ¹ ,AUGUM ER STAÈ
SETTUR Å 2EYKJADAL Å ¶INGEYJARSVEIT
¶AÈAN ER STUTT TIL !KUREYRAR OG (ÒSAVÅKUR

(EILN¾MT HR¹EFNI GERIR KÎKUR HOLLAR
&2¡44!",!¨)¨%«,

¶AU HAFA
LENGT SINN
SËLARHRING

m%KKI EINGÎNGU LES ÁG HRAÈAR
¡G LES MEÈ MARGFALT MEIRI SKILNINGn
)NGER  ¹RA 3JÒKRALIÈI OG NEMI
mHELD ÁG SÁ ¹ GËÈRI LEIÈ MEÈ AÈ N¹
INNTÎKUPRËFINU Å L¾KNADEILD Å VORn
"ERGÖËRA ¶ORGEIRSDËTTIR  ¹RA N¾STUM
ÖVÅ STÒDENT
mHVERGI ¹ÈUR N¹È JAFN H¹RRI ¹VÎXTUN ¹
TÅMASPARNAÈ n
&YLKIR 3¾VARSSON  ¹RA )ÈNFR¾ÈINGUR

(VAÈ SEGJA NEMENDUR OKKAR UM N¹MSKEIÈIÈ
&R¹B¾RT MARKVISST HNITMIÈAÈ ¾VI¹BYRGÈ NYTSAMLEGT KREFJANDI
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-"ENZ -,  ¹RG   EK
 Ö KM 6EL ÒTBÒINN BÅLL 6ERÈTILBOÈ
 ÖÒS

2ANGE 2OVER 3UPERCHARGED ¹RG 
EK  ¶KM b %INN MEÈ ÎLLUm VERÈTILBOÈ
 

!UDI ! ¹RG  EK  ÖKM  GÅRA
¹LFELGUR TOPPLÒGA OFL ¹HV  ÖÒS 6ERÈ
NÒ   

2ANGE 2OVER 3PORT (3% ¹RG  EK
 ÖKM LISTAVERÈ  EN OKKAR VERÈ
 

3KODA /CTAVIA 23 TÒRBË ¹RG 
EK  ÖKM  GÅRA ¹LFELGUR TOPPLÒGA
OFL NÕ VETRARDEKK OG TÅMAREIM VERÈ
NÒ 

4OYOTA 2UNNER 3PORT ¹RG  EK
 ÖKM 3J¹LFSK ¹LFELGUR OFL 6ERÈ NÒ
 

4OYOTA ,ANDCR  68 6 ¹RG 
EK  ÖKM b%INN MEÈ ÎLLUm VERÈ 
ÖÒS

4OYOTA #OROLLA  ',I ¹RG  EK
 ÖKM  GÅRA ¹LFELGUR VERÈ NÒ 
ÖÒS 

67 'OLF  ', ¹RG  EK  ÖKM
 GÅRA #$ OFL NÕ SKOÈAÈUR VERÈ NÒ 
ÖÒS 

- "ENZ -,  )NSPIRATION ¹RG 
EK  ÖKM b%INN MEÈ ÎLLUm 6ERÈ NÒ
 ÖÒS 

2ANGE 2OVER 3PORT 3UPERCHARGED ¹RG
 EK  ÖKM b%INN MEÈ ÎLLUm $6$
O FL /KKAR VERÈ  ÖÒS

*EEP 'RAND #HEROKEE ,4$ ¹RG 
EK  ¶KM bEINN MEÈ ÎLLUm VERÈ NÒ
 

-"ENZ ! ¹RG  EK  ¶KM
3J¹LFSK¹LFELGUR OFL VERÈ NÒ  

4OYOTA #OROLLA 3 ¹RG  EK 
¶KM 3J¹LFSK TOPPLÒGA ¹LFELGUR OFL VERÈ
 

.ISSAN !LMERA  3,8 ¹RG  EK 
¶KM  GÅRA ¹HV  VERÈ TILBOÈ 

&ORD &  ,!2)!4 4$ ¹RG  EK
 ¶KM 3J¹LFSK LOK ¹ PALLI KL¾DDUR
PALLUR m DEKK INNFL AF "RIMBORG VERÈ
NÒ  

&ORD %SCAPE 8,3 ¹RG  EK  ¶KM
3J¹LFSK VERÈ NÒ 

67 "%%4,% 4ÒRBË ¹RG  EK  ¶KM
3J¹LFSK TOPPLÒGA LEÈUR m ¹LFELGUR OFL
VERÈ NÒ  

&IAT -ULTIPLA ¹RG  EK  ¶KM
 GÅRA  MANNA OFL VERÈ NÒ ÒTSALA
 

4OYOTA 9ARIS ¹RG  EK  ¶KM 
GÅRA ¹HV  VERÈ NÒ  

4OYOTA ,ANDCR 4$ 68 ¹RG  EK 
¶KM 3J¹LFSK  MANNA m OFL VERÈ
NÒ 

2ANGE 2OVER 3PORT (3% ¹RG  EK
 ¶KM 5-"/¨3"Å,, LISTAVERÈ 
OKKAR VERÈ  

4OYOTA !VENSIS ¹RG  EK  3J¹LFSK
¹HV  VERÈ NÒ  

4OYOTA #OROLLA 7$ 7AGON ¹RG 
EK  ¶KM  GÅRA KRËKUR OFL VERÈ
NÒ  
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/PEL :AFIRA NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

(YUNDAI 'ETZ .ÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA LJËSBL¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

(YUNDAI -ATRIX NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA LJËSBRÒNN EKINN
 Ö 6ERÈ 

(YUNDAI 3TAREX NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR  GR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ 

2ENAULT #LIO NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA HVÅTUR EKINN  Ö
6ERÈ 

2ENAULT ,AGUNA .EVADA NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

(YUNDAI 4UCSON NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA GR¹R  SVARTUR
EKINN  Ö 6ERÈ 

2ENAULT - )) NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

2ENAULT 3CENIC )) NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

4OYOTA 2AV  NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR BL¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

6OLKSWAGEN 'OLF #OMFORTLINE NÕSKR
 CC  DYRA FIMMGÅRA LJËS
GR¹R EKINN  Ö 6ERÈ 

6OLVO 3 NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR SVARTUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

"-7 ) NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSBL¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

"-7 $ NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

"-7 8 NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKBL¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

"-7 8 NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

"-7 8 NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

4OYOTA !VENSIS NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR SVARTUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

#ITROEN "ERLINGO NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

.ISSAN 6ANETTE NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA HVÅTUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

/PEL #OMBO NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA GR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

2ENAULT +ANGOO NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA HVÅTUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

2ENAULT AT -ASTER NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA BL¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

2ENAULT AT 4RAFIC NÕSKR  CC
 DYRA BEINSKIPTUR GULUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

fólkið...
y g Sögurnar...
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Dagsbrún og Avion

Samfélagsleg
stefna fyrirtækja

Ris og fall tveggja
viðskiptamódela
8

Baugur
skoðar spítalafasteignir
Baugur hefur til skoðunar þátttöku í kaupum á spítalabyggingum í Bretlandi. Byggingarnar
hýsa spítalakeðju sem er í eigu
fjárfestingarsjóðsins Apax og
fleiri fjárfesta.
Baugur fjárfesti á sínum tíma
í fasteignasjóði undir forystu
Nick Leslau sem sá meðal annars um kaup á fasteignum Big
Food Group. Ekki er um að ræða
kaup á Spítalakeðjunni sjálfri
heldur fasteignum hennar. Aðrir
fjárfestar í hugsanlegum fasteignakaupum eru Tom Hunter og
HBOS bankinn.
Baugur hefur leitt verkefni
með þessum fjárfestum í smásöluverslun og tekið þátt í öðrum
verkefnum sem leidd hafa verið
af þessum fjárfestum, meðal
annars í fasteignakaupum.
- hh

365 lækkar
áfram
Markaðsvirði 365 hf. hélt áfram
að lækka hratt á öðrum viðskiptadegi í sögu félagsins eftir
að Dagsbrún var skipt upp í 365
og Teymi.
Rétt fyrir lokun markaða í
gær nam heildarlækkun á virði
félagsins um 2,5 milljörðum
króna frá því á föstudaginn. Þetta
var um sautján prósenta lækkun
á gengi félagsins á sama tíma.
Stóð hluturinn í 3,81 krónu
rétt fyrir lokun markaða.
Upplýsingatækni- og fjarskiptafélagið Teymi hafði hins
vegar lækkað töluvert minna
frá uppstokkun Dagsbrúnar, eða
um 400 milljónir króna, á sama
tíma. Markaðsvirði Teymis og
365 hafa því verið að nálgast
hvort annað en 365 var metið á 55
prósent af heildinni við skiptingu
Dagsbrúnar. Nú munar um 400
milljónum króna á félögunum,
samanborið við 2,5 milljarða mun
við skiptinguna á föstudaginn.
365
er
útgáfufélag
Markaðarins.
- eþa / sjá bls. 8
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FRÉTTIR VIKUNNAR

Skilaði fjórum

| Hagnaður
Icelandair Group nam rúmum
þremur milljörðum króna fyrir
skatta á þriðja ársfjórðungi og
tæpum fjórum milljörðum króna
fyrir skatta á fyrstu níu mánuðum
ársins.

Batnandi rekstur | Árvakur,
útgáfufélag Morgunblaðsins, lauk
við sölu á nýju hlutafé fyrir hálfan
milljarð króna. Rekstur félagsins
það sem af er ári er nú betri en í
fyrra þegar það tapaði 187 milljónum króna.
Selja

Daybreak | Stjórn
Dagsbrúnar hyggst selja meirihluta hlutafjár í Daybreak
Acquisitions Ltd. Stjórnin gerir
ráð fyrir 1,5 milljarða varúðarfærslu vegna eignarhlutar félagsins í Daybreak.

Dagsbrún öll | Dagsbrún hefur
verið skipt upp í tvö skráð rekstrarfélög, 365 á sviði fjölmiðla og
afþreyingar og Teymi á sviði upplýsingatækni og fjarskipta. Jón
Ásgeir Jóhannesson er nýr stjórnarformaður 365.
Eigendur sameinast | Eigendur
Olíufélagsins hf. og Bílanausts hf.
hafa ákveðið að sameina rekstur
félaganna snemma á næsta ári.
Bæði félögin eru í fullri eigu BNT
hf. Um sjö hundruð manns vinna
hjá fyrirtækjunum.
Vilja Marel | Hollenska fyrirtækjasamstæðan Stork hefur lýst
yfir eindregnum áhuga á að eignast Marel. Félögin hafa hingað til
einungis átt í óformlegum viðræðum og vill hvor um sig eignast
hinn.
Ticket styrkist | Sænska ferðaskrifstofukeðjan Ticket, sem er að
fjórðungshluta í eigu Fons, hefur
samið um kaup á 75 prósentum
hlutafjár í MZ Travel, sænskri
ferðaskrifstofukeðju sem sérhæfir sig í viðskiptaferðum.

SÍA

i
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myndina um
ga ábyrgð
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Effie-verðlaunin
í annað sinn

tir
starfsemi í
in útgjöld íslenskra
a á borð við íþrótta-,
menningarmál heyrist
amfélagslega ábyrgð
sótta ráðstefnu sem
ík stóð fyrir í samannatengsl í síðustu
enn glæðst. Af máli
am komu þar mátti
reyttra viðhorfa um
í samfélaginu. Þau
æli skyldu sína að vera
ar og leggja góðum
m lið og bæta þannig
élag sem þau starfa í.
nar vikur hafa margir
t í þessari umræðu.

10-11

14

sé að festast í sessi að stjórnendur álíti
það samfélagslega jákvætt að vera með
skilgreinda starfsmannastefnu. Styrkir til

Neituðu að undirrita
Sérfræðingar Ríkisendurskoðunar neituðu að skrifa undir
skýrslu um Íbúðalánasjóð nema að settur yrði fyrirvari.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar
Uppi eru efasemdir um að forsendur þær sem
Ríkisendurskoðun gaf sér varðandi áhættustýringu
Íbúðalánasjóðs fái staðist. Í byrjun mánaðarins sagði
Ríkisendurskoðun áhættustýringuna vera viðunandi
og ólíklegt að reyni á ríkisábyrgðir vegna sjóðsins.
Samkvæmt heimildum Markaðarins urðu nokkrar
deilur í sérfræðinganefndinni sem Ríkisendurskoðun
fékk til að fjalla um áhættustýringu sjóðsins og
gengu þær svo langt að hluti nefndarmanna neitaði
að skrifa undir skýrslu þá sem skila átti til félagsog fjármálaráðuneytis nema að í hana yrði settur
fyrirvari um að matið byggði á þeirri forsendu að
sjóðurinn gæti ávallt brugðist við uppgreiðslum lána
með því að endurlána eða fjárfesta á betri kjörum.
„Hér er um mjög afgerandi forsendu að ræða og
erfitt að meta líkurnar á að hún standist,“ segir í
álitinu sem skilað var til ráðherra. „Hafi sjóðurinn
ekki færi á að endurfjárfesta innborguðu fé vegna
uppgreiðslna útlána eða endurfjárfestir það með
marktækt minni vaxtaviðbót en verið hefur þá
eykst verulega hættan á að endar nái ekki saman á
einhverjum tímapunkti.“
Greiningardeild Kaupþings banka veltir sérstaklega fyrir sér þeim fyrirvörum sem koma fram
hjá Ríkisendurskoðun varðandi endurfjárfestingaráhættu sjóðsins. „Ef langtímaraunvextir lækka
talsvert frá núverandi gildi gætu forsendur breyst
töluvert varðandi endurfjármögnun sjóðsins,“ segir
Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar
bankans. „Þegar sjóðurinn skipti úr húsbréfum í

íbúðabréf gaf hann út óafturkallanlega skuldabréfaflokka sem eru bundnir við 4,75 prósenta vexti. Af
þeim sökum gæti almenn lækkun raunvaxta hér leitt
til þess að uppgreiðslur myndu aukast á nýjan leik
og afskaplega erfitt verður að finna greiðsluflæði á
móti útistandandi bréfum í lægra vaxtaumhverfi.“
Ásgeir segir hins vegar ólíklegt að vaxtamunur
við útlönd verði áfram jafnmikill og verið hefur, fyrirséð sé lækkun stýrivaxta hér og svo sé náttúrlega
aldrei að vita hvað hér gerist síðar meir í gjaldeyrismálum, svo sem hvað varði upptöku evrunnar. Þá
kunni breytingar á borð við niðurfellingu á stimpilgjaldi að gera húsnæðislán mun hreyfanlegri og ýta
undir uppgreiðslur hjá öllum fjármálastofnum, þar
með talið Íbúðalánasjóði.
Jóhann G. Jóhannsson, sviðsstjóri fjármálasviðs
Íbúðalánasjóðs, segir forsendur Ríkisendurskoðunar
standast, enda vegi uppgreiðsluþóknun á stærstum
hluta bréfa sjóðsins á móti mun á eigin útlánum
sjóðsins og ríkistryggðum vöxtum hverju sinni.
Hann bendir á að í álitinu hafi einnig verið aðrar
varfærnar forsendur svo sem um að Íbúðalánasjóður
myndi ekki stækka. „En í dag er hann að stækka,“
segir hann og bendir á að eins og staðan sé í dag
hagnist sjóðurinn á uppgreiðslum.
Jónann segir lítið eftir af óafturkræfum skuldabréfaflokkum á 4,75 prósenta vöxtum. „Þar erum
við búin að fá svo mikla uppgreiðslu, en þetta liggur í húsbréfunum. Líftími þeirra er mjög stuttur
þannig að þetta hefur ekki mikil áhrif,“ segir hann
og skýtur á að af heildarútlánum sjóðsins upp á 400
milljarða, séu um 100 milljarðar sem falli í þann
flokk.

Óbreytt mat á ríkisskuldabréf
Lánshæfismatsfyrirtækin
Moody´s Investors Service, Fitch
Ratings og Standard & Poor´s gáfu
í gær nýrri skuldabréfaútgáfu
ríkissjóðs Íslands til fimm ára
upp á einn milljarð evra einkunn
í samræmi við fyrra hæfismat
fyrirtækjanna á erlendum skuldbindingum ríkissjóðs. Moody´s
gefur einkunnina Aaa, en Fitch
og Standard & Poor´s einkunnina
AA-. Skuldabréfaútgáfan er einvörðungu til að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands og með
gjalddaga í desember 2011.
Í greinargerð Moodys eru
horfur fyrir hæfismatið sagðar
stöðugar. Þegar Fitch mat lánshæfi ríkissjóðs fyrr í mánuðinum

voru horfur fyrir matið sagðar
neikvæðar og stendur sú skoðun
enn. Sömuleiðis segir Standard &
Poor´s horfur neikvæðar.
Í mati Vincents J. Truglia
og Joan Feldbaum-Vidra, sérfræðinga Moody´s, er bent á að
skuldir ríkisins séu mjög litlar.
„Ríkisstjórnin telur mikilvægt að
styrkja lausafjárstöðu landsins til
að það sé betur í stakk búið til að
takast á við áföll, sér í lagi vegna
viðskiptahalla þjóðarinnar sem
hafi verið ört vaxandi og þá sérstaklega með tilliti til skulda bankanna,“ segir Feldbaum-Vidra, en
bendir um leið á að bankarnir hafi
þegar að fullu fjármagnað skuldbindingar sem til falla á næsta ári

vegna fjármögnunar þeirra. Fitch
segir enn að virðist nokkuð í land í
að jafnvægi náist í hagkerfinu og
það þrátt fyrir að bankarnir hafi
nýverið tekið fjármögnun sína
fastari tökum, en þar sem skuldir þeirra nemi 90 prósentum af
heildarskuldum þjóðarinnar hafi
það skipt verulegu máli. Bent er á
að hátt vaxtastig hafi enn ekki náð
að hægja að marki á einkaneyslu
og fjárfestingu. Þótt landið standi
á margan hátt vel, skuldsetning
hafi að miklu leyti farið í arðbæra
erlenda fjárfestingu og tekjur á
mann séu háar, þá segir í mati
Fitch að tíminn verði að leiða í
ljós hvernig spilast úr ójafnvægi í
hagkerfinu.
- óká
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365
Actavis
Alfesca
Atlantic Petroleum
Atorka Group
Avion Group
Bakkavör
FL Group
Glitnir
KB banki
Landsbankinn
Marel
Mosaic Fashions
Straumur
Össur

Vika

Frá áramótum

-8%
2%
2%
-1%
2%
1%
1%
2%
0%
0%
5%
1%
-1%
2%
1%

-30%
35%
23%
35%
0%
-29%
18%
20%
30%
11%
5%
22%
-10%
11%
1%

Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Actavis kaupir rússneskt fyrirtæki
Actavis hefur keypt 51 prósents hlut í rússneska lyfjafyrirtækinu ZiO Zdorovje sem
hefur höfuðstöðvar í borginni
Podolsk, um 20 kílómetrum frá
Moskvu. Kaupverðið er 47 milljónir evra eða um 42 milljarðar
króna. Helmingur þess kemur
til greiðslu strax en seinni helmingurinn er skilyrt greiðsla og
háð afkomu ZiO Zdorovje. Náist
afkomumarkmiðin verður þeirri
greiðslu varið til frekari uppbyggingar á verksmiðju félagsins.
Að sögn Róberts Wessman,
forstjóra Actavis, koma kaupin Actavis í sterka stöðu á

Tvö félög undir
upplausnarvirði
Eigið fé Flögu og SS hærra en markaðsvirði. 1,1
milljarði munaði á eigið fé og heildarvirði SS.
Tvö félög í Kauphöll Íslands,
Sláturfélag Suðurlands og Flaga,
eru undir upplausnarvirði sem
þýðir að bókfært eigið fé félaganna er meira en markaðsvirði
þeirra.
Í fjármálafræðum notast
menn við V/I-gildi (Q-gildi) þegar
reiknað er markaðsvirði fyrirtækja sem hlutfall af bókfærðu
eigin fé. Sé hlutfallið undir einum
er markaðsvirði lægra en eigið fé
og félagið því undir upplausnarvirði.
Haraldur Yngvi Pétursson,
sérfræðingur hjá Kaupþingi,
segir að þegar félög eru undir
upplausnarvirði geti fjárfestar
hugsanlega haft áhuga á að taka
þau yfir og leysa upp eignir.
„Það er hins vegar alltaf varasamt að nota eina kennitölu til
að alhæfa eitthvað um verðlagningu félaga.“ Hann bendir á að
meðal eigna geti verið bókfærð
viðskiptavild sem hugsanlega
standi ekki undir sér. „Í raun er
nauðsynlegt að endurmeta allar
skuldir og eignir félagsins ef fá
á góðan mælikvarða á raunverulegt upplausnarvirði.“
Eigið fé SS um mitt ár var um
1.100 milljónum króna hærra en
síðasta markaðsvirði félagsins.
Eigið fé Flögu í lok september
er meira en 800 milljón krónum
hærra en markaðsvirði félagsins.
Fyrrnefnda félagið er þó samvinnuhlutafélag þar sem eignarhald og atkvæðisréttur fara ekki
saman.
Haraldur Yngvi bendir á að til
séu rannsóknir sem hafi sýnt að
bestu langtímafjárfestingarnar

séu í félögum með lágt V/I-gildi.
Þetta er þó ekki algild regla.
Þannig hafi til dæmis Bakkavör,
sem er með eitt hæsta V/I-gildið í
Kauphöllinni, sýnt hærri arðsemi
eigin fjár en flest önnur rekstrarfélög.
- eþa

V/I GILDI FÉLAGA
Í KAUPHÖLL
Fyrirtæki
SS
Flaga Group
Alfesca
Eimskipafélagið
Atorka Group
Icelandic Group
Exista
FL GROUP
Straumur-Burðarás
365
Teymi
TM
Kaupþing
Atlantic Petroleum
Marel
Landsbankinn
Glitnir
Actavis Group
Mosaic Fashions
Nýherji
Vinnslustöðin
Össur
Bakkavör

Áætlað V/I-gildi *
0,26
0,68
1,27
1,27
1,32
1,33
1,38
1,39
1,47
1,56
1,56
2,05
2,18
2,21
2,29
2,29
2,51
2,68
2,81
2,81
3,69
3,84
4,73

* Miðað við markaðsverðmæti Kauphallarfélaga
þann 17. nóvember og bókfært eigið fé félaganna
við 6 eða 9 mánaða uppgjör.

Engum líkar við
gluggapóstinn, ekki
einu sinni þeim sem
senda hann
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Rússlandsmarkaði. „Í ríkisútboðum í Rússlandi eru þeir sem eru

með framleiðslu á staðnum í mun
sterkari stöðu en önnur fyrirtæki.
Með þessu gefst okkur tækifæri
til að komast inn á svæði sem við
höfum ekki verið á hingað til.“
Róbert segir eigendur ZiO
Zdorovje hafa sett skilyrði um
að halda stórum hluta áfram. Þó
sé líklegt að Actavis muni frekar
auka við fjárfestingu sína í fyrirtækinu í framtíðinni. Hann segir
Actavis jafnframt hafa fleiri
kaup í skoðun. Sé meðal annars
litið til kaupa á þróunarfyrirtæki
sem býr yfir tækni sem Actavis
gerir ekki. Vonast hann til þess
að náist að loka einum kaupum
enn fyrir jólin.
- hhs

Áherslan er á
erlendar eignir
Fjárfesting lífeyrissjóða í hlutabréfasjóðum nálægt því fjórfaldaðist milli áranna 2000 og 2005, fór
úr tæpum 53 milljörðum í tæplega
203 milljarða króna. Samkvæmt
tölum Seðlabanka Íslands er aukningin langmest í útlöndum.
Árið 2000 nam fjárfesting innanlands 16,18 prósentum af heildarhlutabréfakaupum, en árið 2005
nam hún 5,17 prósentum. Þannig
jukust fjárfestingar innanlands
um 22 prósent á tímabilinu, úr 8,5
milljörðum í 10,5 milljarða króna,
en um 435 prósent utan landsteinanna, úr 44,2 milljörðum í 192,4
milljarða króna.
- óká

Óskabarn þjóðarinnar
aftur í Kauphöllina
Stjórnarformanni Eimskipafélagsins finnst líklegt að
KingStreet breyti sex milljarða skuld í hlutafé. Ekki ákveðið
hvort fleiri eignir, til dæmis Air Atlanta, verði seldar.
Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar
Yfirgnæfandi meirihluti fundargesta á hluthafafundi í Avion Group samþykkti að breyta nafni
félagsins í Hf. Eimskipafélags Íslands. Hið sögufræga félag er þar með komið aftur í Kauphöll
Íslands eftir nærri þriggja ára fjarveru en um
80 prósent af veltu félagins kemur frá starfsemi
Eimskips.
„Það er ekki af einhverri tilfinningasemi sem
stjórnin gerir þetta að tillögu sinni. En ég skal alveg
viðurkenna það að mér finnst einkar ánægjulegt
að hefja þetta nafn til frekari vegs og virðingar í íslenskri sögu á nýjan leik,“ sagði Magnús
Þorsteinsson, stjórnarformaður Hf. Eimskipafélags
Íslands, á síðasta hluthafafundi Avions.
Jafnframt samþykkti fundurinn að veita stjórn
heimild til að taka lán að upphæð 100 milljónir
Kanadadala, sem samsvarar 6,1 milljarði króna, á
fimmtán prósenta föstum vöxtum vegna 38 milljarða króna yfirtöku Eimskips á Atlas Cold Storage.
Skuldareigandinn, KingStreet í Toronto í Kanada,
hefur heimild til að breyta þessu láni hvenær sem
er í hlutafé til lok ársins 2011.
Magnús segir það vera eðlilegan hlut að skuldabréf geti verið með breytirétti ef sá sem lánar féð
hefur áhuga að taka frekari þátt í rekstrinum eins
og var raunin í þessu tilfelli. Hann segir að fimmtán
prósenta vextir hljóti að mælast sem háir vextir en
býst aftur á móti fastlega við því að KingStreet,
sem vann náið með Avion við nokkuð harðvítuga
yfirtöku á Atlas, nýti sér heimildina og breyti
skuldinni í hlutafé.
Eimskip hefur tekið miklum umskiptum
frá árinu 2004. Baldur Guðnason, forstjóri Hf.
Eimskipafélagsins, bendir á að markmið sem þá
voru sett um vöxt félagsins til ársins 2010 hafi nú
nánast náðst fyrir árslok 2006. Velta félagsins er
áætluð 100 milljarðar króna á núverandi rekstrar-
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ári sem er fimmföldun frá árinu 2004.
Fyrir utan flutningareksturinn í Eimskip á
Hf. Eimskipafélagsins eignarhluti í Air Atlanta
Icelandic og helmingshlut í Avion Aircraft Trading.
Magnús segir ekkert vera ákveðið í því hvort félagið selji alla starfsemi frá sér nema Eimskip. „En
eins og með alla hluti þá er allt til sölu í sjálfu sér.
Þessi félög [Eimskip og Air Atlanta] vinna mjög vel
saman. Eimskip er ekki bara í skipaflutningum, það
er einnig alþjóðlegur og alhliða flutningaaðili og
þar eru flugflutningar einn hluti.“

Viðskiptavinir SPRON Factoring hf.
fela okkur umsjón og eftirlit með
lánsviðskiptum til þess að geta veitt
viðskiptavinum sínum betri þjónustu,
aukið söluna og losnað við áhyggjur.
Við hjálpum þeim að ﬁnna trausta
viðskiptavini, fjármögnum vöxtinn,
bókum viðskiptamannabókhaldið
og þjónustum skuldunauta þeirra.

oyster perpetual
yacht-master
www.rolex.com
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Nýir hluthafar í
FME hnykkir á armslengdarsjónarmiðum
SPRON Factoring Gæta verður að hagsmunatengslum stjórnarmanna. Ytri endurskoðendur
Sparisjóðurinn í Keflavík

Metvöxtur hjá
olíusjóðnum

og Sparisjóðabanki Íslands
hafa eignast hluti í SPRON
Factoring sem sérhæfir sig í
kröfuþjónustu fyrir fyrirtæki
af öllum stærðum og gerðum.
Sparisjóðabankinn seldi kröfukaupadeild sína í skiptum fyrir
hlutafé.
SPRON er eftir sem áður
meirihlutaeigandi í SPRON
Factoring en einnig eiga lykilstarfsmenn hluti í félaginu.
Meirihluti viðskiptavina SPRON
Factoring er í viðskiptum við
keppinauta sparisjóðanna og
því er félagið sjálfstætt.
- eþa

Eignir norska lífeyrissjóðsins,
sem gjarnan er nefndur norski
olíusjóðurinn jukust um 207 milljarða norskra króna á þriðja ársfjórðungi. Þetta jafngildir tæpum
2.300 milljörðum íslenskra króna
en sjóðurinn hefur aldrei vaxið
jafn mikið á einum ársfjórðungi.
Eignir sjóðsins voru í lok tímabilsins metnar á rúmlega 1.700
milljarða norskra króna, jafnvirði
18.800 milljarða íslenskra króna.
Ástæðan fyrir aukningunni eru
auknar tekjur af olíusölu ríkisins á
fjórðungnum.
- jab

fari yfir einstök mál.

Stærsta sambankalán Glitnis á árinu
Glitnir hefur tekið sambankalán til þriggja ára að upphæð
550 milljónir evra eða um 49
milljarðar íslenskra króna. Þetta
er stærsta sambankalán Glitnis
og jafnframt stærsta einstaka
útgáfa bankans á árinu.
Alls tóku 29 alþjóðlegir bankar
og fjármálastofnanir í tólf löndum þátt í láninu. Lánskjör eru 30
punktar yfir millibankavöxtum

(EURIBOR) en verða 38 punktar
ef þóknunum til lánveitenda er
bætt við.
Í tilkynningu frá Glitni segir
að opnað hafi verið fyrir þátttöku
fjárfesta í sambankaláni um miðjan október fyrir um 300 milljónir
evra, eða um 27 milljarða króna,
en vegna mikils áhuga var það
hækkað í 550 milljónir evra.
- jab

Fiskur aldrei dýrari

Meðalverð var með hæsta móti á
fiskmörkuðum landsins í síðustu
viku. Meðalverðið var 185,81
króna á kíló sem er 5,2 prósenta
hækkun á milli vikna, og var
fyrri vikan þó dýr. Á móti voru
einungis 1.036 tonn af fiski í
boði á mörkuðum landsins í síðustu viku en það er með minnsta
móti.
Til samanburðar stóð meðalverðið í 176,57 krónum á kíló
fyrir hálfum mánuði. Hafði
verðið hækkað um 13 prósent á
milli vikna og ekki verið hærra
í annan tíma.
Ýsa var sem fyrr söluhæsta

tegundin á fiskmörkuðum landsins í síðustu viku en 442 tonn
voru seld og fékkst 171,71 króna
fyrir kílóið af slægðri ýsu, sem
er 13,37 krónum meira en fékkst
fyrir ýsuna vikuna á undan.
Tiltölulega lítið var í boði af
þorski á mörkuðum í síðustu
viku samanborið við vikuna á
undan. Einungis 266 tonn fóru af
þorski samanborið við 482 tonn
vikuna á undan og var meðalverðið 265,02 krónur á kíló fyrir
slægðan þorsk sem er 12,39
krónum meira en fékkst fyrir
kílóið í vikunni á undan.
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hugi vel að hæfiskröfum
sjálfra sín við töku einstakra ákvarðana,“ segir Jónas
Fr. Jónsson, forstjóri FME.
Gerð er krafa um að að fjármálafyrirtæki leggi fyrir ytri
endurskoðanda að fara yfir fyrirgreiðslur til venslaðra aðila
og bera saman við sambærileg
viðskipti annarra. Þá á endur-

skoðandinn að gefa rökstutt álit
um kjör, endursamninga og stöðu
venslaðra og því skal skila til
FME. Stærri fjármálafyrirtæki
eiga að senda inn skýrslu árlega,
en önnur annað hvert ár.
Í tilmælum FME segir einnig að starfsreglur stjórna fjármálafyrirtækja skuli kveða skýrt
á um það að í tilvikum þegar
stjórnarmenn taki ekki þátt í
meðferð máls vegna hagsmunatengsla skuli þeir víkja af fundi
og ekki fá aðgang að gögnum sem
varða viðkomandi mál.
- óká

Skoða þagnartímabil
fyrir vaxtaákvörðun
Seðlabanki Íslands finnur fyrir aukinni ásókn erlendra fjármálafyrirtækja í fundahöld þegar nær dregur vaxtaákvörðun bankans. Bankinn veltir fyrir sér reglum vegna þessa.
Óli Kristján Ármannsson

því ekki að undra að fjármálafyrirtæki reyni til hins ítrasta
að geta í eyðurnar.
Ásgeir
Jónsson,
forSeðlabanki Íslands veltir
stöðumaður
greiningarfyrir sér að setja reglur um
deildar Kaupþings banka,
hversu mikið starfsmenn
segir ágætishugmynd hjá
bankans mega tjá sig við
Seðlabankanum að taka upp
fjölmiðla og fjármálafyrþagnartímabil fyrir stýriirtæki áður en kemur að
stýrivaxtaákvörðunum eða ¥ &5.$!23!, 3%¨,!"!.+!.3 !RNËR 3IGHVATSSON vaxtaákvarðanir. „Að mörgu
útgáfu hagspár.
AÈALHAGFR¾ÈINGUR )NGIMUNDUR &RIÈRIKSSON %IRÅKUR leyti er eðlilegt að bankinn
Seðlabankinn
finnur 'UÈNASON OG $AVÅÈ /DDSSON BANKASTJËRAR 3EÈLABANKANS sé ekki að tjá sig opinberlega
fyrir aukinni aðsókn full- ¹ VAXTA¹KVÎRÈUNARDEGI BANKANS Å BYRJUN NËVEMBER rétt áður en kynnt er ákvörð-ARKAÈURINN'6!
un um stýrivexti,“ segir hann
trúa fjármálafyrirtækja
og bendir á að ákvörðunin liggi
þegar líður að stýrivaxtaákvörð- við óþarfa áreiti og um leið koma
un, en sums staðar hafa erlend- í veg fyrir tilraunir markaðsaðila á endanum hjá bankastjórn
ir seðlabankar sett sér reglur til að geta sér til um ákvarðanir í Seðlabankans og því kunni að
vera varhugavert gefa skilaum upplýsingagjöf sem jafnvel vaxtamálum.
Edda Rós Karlsdóttir, for- boð sem túlka megi á mismunkveða á um þagnartímabil áður
en kemur að stýrivaxtaákvörðun. stöðumaður greiningardeildar andi vegu áður en ákvörðun er
Er þetta þá bæði gert til þess Landsbanka Íslands, segir að í tekin. Hann segir hins vegar að
að hlífa starfsmönnum bankanna raun megi segja að Seðlabankinn ákvarðanataka bankastjórnarsé nú þegar með ákveðið þagnar- innar mætti gjarnan vera gagntímabil því bankinn kynni ekki særri, líkt og hjá Englandsbanka
til sögunnar nýjar upplýsingar á þar sem fundargerðir bankans
fundum með greiningardeildum og umræður um vaxtaákvörðskömmu fyrir vaxtaákvarðanir unina eru birtar opinberlega
eftir að hún hefur verið tekin.
eða útgáfu hagspáa. ¿Þetta myndi
„Verðbólgumarkmiðið gengur
því ekki breyta miklu að mínu
enda allt út á gagnsæi.“
mati,¿ segir hún, en telur um
Málið er til skoðunar og
leið líklegt að það gæti ef til vill
hjá
bankastjórn
hjálpað starfsfólki Seðlabankans umræðu
að geta sagst vera komna í þagn- Seðlabankans og samkvæmt
arbindindi. ¿Virði upplýsinga á heimildum Markaðarins er
fjármálamarkaði er hins vegar ákvörðunar að vænta um málið
mjög mikið,¿ segir hún og telur á næstunni.

skrifar
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Fjármálafyrirtæki skulu skilgreina í starfsreglum hverjir
teljist venslaðir fyrirtækinu.
Vakni spurning um hagsmunatengsl vegna fyrirgreiðslu fjármálafyrirtækis til einhvers, telst
sá venslaður því. Þetta kemur
fram í nýrri útgáfu leiðbeinandi
tilmæla
Fjármálaeftirlitsins
(FME) til fjármálafyrirtækja.
„Ein leið til þess að tryggja
góða stjórnarhætti er að eigendur fjármálafyrirtækja gæti þess
að viðskiptatengsl byggi á armslengdarsjónarmiðum og þeir

BNT sameinar rekstur
Eignarhaldsfélagið BNT, eigendur
Olíufélagsins
Esso,
Bílanausts, Ísdekkja og fleiri
dótturfélaga, hefur ákveðið
að sameina rekstur félaganna.
Stefnt er að sameiningunni ljúki
í janúar á næsta ári og munu þau
þá starfa undir einu merki.
Hermann
Guðmundsson,
framkvæmdastjóri BNT, segir
einfaldari og árangursríkari
rekstur fást með sameiningunni. „Ísdekk er með hjólbarðana, Bílanaust með varahlutina
og Olíufélagið með eldsneytið. Þegar við horfðum ofan
í garðinn okkar sáum við að
markhópurinn er svipaður hjá
öllum. Niðurstaðan var sú að
við munum væntanlega ná betri
árangri með sameinuðum kröftum en sitt í hvoru lagi,“ segir
hann og bætir við að félögin eigi
(%2-!.. '5¨-5.$33/.
&RAMKV¾MDASTJËRI ".4 SEGIR STEFNT AÈ ÖVÅ
AÈ LJÒKA SAMEININGU /LÅUFÁLAGSINS %SSO
"ÅLANAUSTS OG FLEIRI DËTTURFÁLAGA ".4 UNDIR
EINU MERKI Å JANÒAR -!2+!¨52)..'6!

mikil innbyrðis viðskipti. Þá er
horft til þess að einfalda flækjustigið með sameiningu auk þess
sem helstu deildum, svo sem
fjármáladeild, fækkar úr þremur í eina.
Hermann segir sameininguna
fyrst og síðast skipulagsbreytingu þar sem reksturinn verði
svipaður að flestu leyti en undir
einu félagi í stað þriggja eins
og nú.
Sameinað félag, sem verður
með um 700 starfsmenn, verður
tíunda stærsta fyrirtæki landsins með um áætlaða veltu upp
á 33,5 milljarða
króna í veltu
á næsta ári,
að
mati
Hermanns.
- jab
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Delta berst gegn Porsche eykur við í Volkswagen
samruna flugfélaga
Street Journal segir
Gerald Grinstein, forstjórnina reyna að vinna
stjóri bandaríska flugstuðning lánardrottna,
félagsins Delta og aðrir
því þörf sé á stífri hagstjórnendur þess, unnu að
ræðingu í rekstri flugþví hörðum höndum í lok
félagsins til að forða því
síðustu viku að sannfæra
frá gjaldþroti.
hluthafa í flugfélaginu
um að hafna óvinveittu %). !& 6¡,5- $%,4!
US Airways er sjöyfirtökutilboði landa "ANDARÅSKA FLUGFÁLAGIÈ unda stærsta flugfélag
þeirra og samkeppnis- $ELTA HEFUR BARIST GEGN Bandaríkjanna en hjá
aðila hjá flugfélaginu US YFIRTÎKUTILBOÈI 53 !IRWAYS því starfa 35.000 manns.
Å FÁLAGIÈ -!2+!¨52)..!&0
Airways, sem lagt var
Delta er hins vegar
fram á miðvikudag.
þriðja stærsta flugfélag landsins
Bandaríska dagblaðið Wall með 47.000 starfsmenn.
- jab

Bretar berjast um
sjónvarpsstöð
Breska gervihnattasjónvarpsstöðin BSkyB keypti í síðustu
viku 17,9 prósenta hlut í ITV, einu
stærsta einkarekna sjónvarpsfélagi Bretlands. Kaupverð
nemur 940 milljónum punda
eða 124,3 milljörðum íslenskra
króna.
Eigandi BSkyB, sem eftir
kaupin á 19,9 prósenta hlut í ITV,
er fjölmiðlakóngurinn Rupert
Murdoch en sonur hans, James
Murdoch, er forstjóri BSkyB.
Skoska dagblaðið The Scotsman
segir kaupin mikilvæg fyrir
Murdoch en bætir við að BSkyB
hafi ekki í hyggju að gera
yfirtökutilboð í félagið og líti á
kaupin sem langtímafjárfestingu.
Kaup BSkyB hafa hins vegar
reitt breska afþreyingar- og
fjarskiptakónginn
Richard
Branson til reiði en kapalstöðin
NTL sem Branson á rúman
tíunda hlut í, í gegnum félag
sitt Virgin Group, hefur átt í
samrunaviðræðum við ITV.
Við bætist að BSkyB er stór
hluthafi í NTL en Branson hefur

Volkswagen, samkvæmt þýskum
reglum.
Porsche getur hins vegar
seint eignast allan hlut í
Volkswagen því 50 ára þýsk lög,
sem nefnd hafa verið VW-lögin,
kveða á um að héraðsstjórnin í
Neðra-Saxlandi hafi 20 prósent
atkvæðaréttar í Volkswagen, til
að tryggja framleiðslu á bílum
og störf í héraðinu.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur sett sig upp
á móti lögunum enda telur hún
lögin hamla heilbrigðri samkeppni og mun í næsta mánuði
ákveða hvort lögin verða afnumin
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þrátt fyrir mikinn stuðning við
þau í Neðra-Saxlandi. Verði sú
raunin fær Porsche tækifæri til
að auka enn frekar við stjórnina
hjá Volkswagen.
- jab

LSE hryggbraut
Nasdaq í annað sinn
Stjórn Nasdaq gerði yfirtökutilboð í LSE í annað sinn á
mánudag. Því var hafnað.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar
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farið fram á að fjarskiptaeftirlit
Bretlands skeri úr um hvort
kaupin séu lögmæt.
Þrátt fyrir þetta eru kaup
BSkyB sögð vörn Breta gegn yfirtöku þýsku sjónvarpsstöðvarinnar
RTL, sem sögð er íhuga að gera
fimm milljarða punda, eða ríflega
660 milljarða króna, yfirtökutilboð
í ITV, sem rekið hefur verið án
forstjóra síðan í ágúst.
- jab

Heimsins besti
banki í Danmörku
Danir ættu nú að geta glaðst yfir
velgengni sinni í viðskiptalífinu
því danski fjárfestingarbankinn
Saxo Bank var í síðustu viku valinn
besti banki í heimi.
Tæplega 4.200 lesendur breska
viðskiptatímaritsins FX Week
Magazine völdu bankann í þetta
virðingarverða sæti í alþjóðlegri
könnun.
Þá lenti bankinn sömuleiðis í
fyrsta sæti sem besti gjaldeyrisbanki Norðurlandanna auk þess
að vera með besta netbankann. Í
umsögn blaðsins segir meðal annars að erlendum fjárfestum hugnist bankinn einkar vel.
Stjórnendur bankans geta vel
við unað því fjögur þúsund bankar víða um heim kepptu um sæti
á lista FX Week Magazine, sem
meðal annars flaggar risabönkum á borð við Citigroup, HSBC,
Barclays Capital og JP Morgan í
tíu efstu sætunum.
Eric Frydenlund Michelsen,

Stjórn þýska bílaframleiðandans
Porsche hefur aukið við hlut sinn
í bílasmiðjum Volkswagen.
Porsche keypti 21,2 prósenta
hlut í Volkswagen á síðasta ári
en Wendelin Wiedeking, forstjóri
Porsche, sagði skömmu síðar að
fyrirtækið ætlaði ekki að verða
sem þögull farþegi í aftursætinu
og jók hlutinn fyrir skömmu í
27,4 prósent.
Þá hefur forstjórinn gefið í
skyn að fyrirtækið muni auka
hlutinn enn frekar á næstunni
og fara í 29,9 prósent. Fari
hluturinn í 30 prósent verður
Porsche að gera yfirtökutilboð í

Bandaríski hlutabréfamarkaðurinn Nasdaq gerði
yfirtökutilboð í kauphöll Lundúna í Bretlandi, LSE,
á mánudag. Tilboðið hljóðaði upp á 2,7 milljarða
punda eða 357 milljarða íslenskra króna. Þetta var í
annað sinn á árinu sem Nasdaq-markaðurinn gerir
tilboð í LSE. Síðar sama dag ákvað stjórn LSE að
taka tilboðinu ekki.
Nokkrir hlutabréfamarkaðir jafnt vestanhafs
sem og á meginlandi Evrópu hafa horft til þess
að ganga í eina sæng með LSE síðan í desember
í hittifyrra. Þar á meðal eru þýska kauphöllin í
Frankfurt, Deutsche Börse, ástralski fjárfestingarbankinn Macquarie og samevrópski hlutabréfamarkaðurinn Euronext.
Tilraunir markaðanna til yfirtöku hafa haft mikil
áhrif á gengi bréfa í LSE en það hefur hækkað um
124 prósent síðan yfirtökutilraunir hófust fyrir
tæpum tveimur árum.
Nasdaq gerði fyrst yfirtökutilboð í LSE í mars
síðastliðnum en það hljóðaði upp á 2,4 milljarða
punda eða rúma 313 milljarða íslenskra króna.
Stjórn LSE felldi tilboðið og festi Nasdaq sér um
þriðjungshlut í markaðnum í kjölfarið. Samfara
yfirtökutilboðinu nú hefur Nasdaq sömuleiðis keypt
sjö milljónir hluta í LSE til viðbótar og aukið hlut
sinn í 28,75 prósent.
Síðdegis á mánudag barst svo tilkynning frá LSE
þar sem fram kemur að Clara Furse, forstjóri LSE,
telji tilboðið of lágt, það endurspegli ekki mikinn
vöxt og framtíðarhorfur LSE.
Haft hefur verið eftir Robert Greifeld, forstjóra Nasdaq, að verði af kaupum á LSE stefni
markaðurinn á skráningu bæði vestanhafs og
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í Evrópu. Nasdaq mun hins vegar ekki hafa í
hyggju að endurskoða yfirtökutilboð sitt nema
annar markaður bjóði í LSE, að hans sögn.

Buffett fræðir börn um fjárfestingar
&2 +!50-!..!(®&. $ANSKI BANK
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forstjóri bankans, segir verðlaunin
einkar ánægjuleg, sérstaklega þar
sem bankinn hafi borið sigur úr
býtum í samkeppni við stóra og
rótgróna banka sem hafi verið
lengi við lýði.
Þá sagði Michelsen enn fremur
að viðurkenningin sé fyrirtaks
auglýsing sem muni laða að fleiri
viðskiptavini auk þess sem verðlaunin komi til með að nýtast við
frekari útrás bankans.
- jab

Milljarðamæringurinn Warren
Buffett, sem gjarnan hefur
verið nefndur „vitringurinn frá
Omaha“ vegna hæfileika sinna á
fjármálasviðinu, er í þann mund
að slá í gegn sem teiknimyndapersóna í þáttunum „Leynilegi
milljóneraklúbburinn“ (e. The
Secret Millionaire´s Club).
Bandaríska fyrirtækið DIC
Entertainment ætlar að gera
þrettán þátta teiknimyndaseríu
um Buffett og ráð hans, en markmiðið er að kenna börnum á aldrinum fimm til tólf ára að höndla
fjármuni.
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Andrew Heyward, stjórnarformaður og forstjóri DIC
Entertainment, segir fyrirtækið
vart geta hafa fengið betri mann
í hlutverkið enda hlusti margir
eftir hverju því sem Buffett
segi.
Í þáttunum er Warren Buffett

góðhjartaður ráðgjafi sem nokkur
börn, sem búsett eru í Omaha í
Nebraska í Bandaríkjunum, leita
til einu sinni í viku þegar þau
þurfa á ráðum að halda til að
bjarga tómstundaheimili sínu úr
klóm samviskulauss verktaka,
sem hefur keypt það og ætlar
að rífa.
Samstarf DIC Entertainment
og Buffetts er ekki nýtt af nálinni
en fyrirtækið hefur gert stuttar
teiknimyndir, sem sýndar hafa
verið á hluthafafundum Berkshire
Hathaway, fjárfestingarsjóði
Warrens Buffetts.
- jab
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Ris og fall tveggja viðskiptamódela
Útrás Avion Group og Dagsbrúnar er lærdómsrík lexía um að ekki séu allar ferðir íslensku víkinganna til frama, hvað þá fjár. Félögin byggðu upp einstök viðskiptamódel sem féllu hratt þegar
ýmis áföll skullu yfir. Menn spyrja sig hvort stjórnendur félaganna hefðu mátt sýna hugarfóstrum
sínum meiri biðlund. Eggert Þór Aðalsteinsson leit yfir farinn veg og ræddi við tvo sérfræðinga.
Útrás íslenskra fyrirtækja hefur ekki verið
ein samfelld sigurganga. Tvö félög hafa
lagt árar í bát með því að umbylta viðskiptamódeli sínu í þá átt að einfalda reksturinn, létta á skuldum og einbeita sér að
því sem vel gengur. Þetta eru annars vegar
Avion Group og hins vegar Dagsbrún sem
hefur verið skipt í 365 og Teymi.
FLÓKIÐ FÉLAG

Avion var stofnað í ársbyrjun 2005 með það
að markmiði að vera öflugt fjárfestingarfélag á sviði flutningastarfsemi. Félagið
var byggt upp á þremur meginstoðum:
Ferðaþjónustu og leiguflugi, leigu á flugvélum til annarra flugfélaga í gegnum Air
Atlanta Icelandic og flutningastarfsemi í
gegnum Eimskip. Félagið fór í gegnum vel
heppnað hlutafjárútboð í desember fyrir
ári þar sem söfnuðust tíu milljarðar króna
en fjárfestar óskuðu eftir 100 milljörðum
króna. Það var skráð í janúar á útboðsgenginu 38,3 og hækkaði á fyrstu dögunum eftir skráningu. Svo fór að halla undan
fæti. Fjárfestar misstu fljótt trúna, virtust
ekki skilja fyllilega flókinn rekstur með
flugvélar og leiguflugstarfsemi og afkoma
félagsins var undir væntingum sem árstíðabundinn rekstur gat ekki skýrt einn
og sér. Gengið fór niður fyrir 30 þegar
Björgólfsfeðgar og meðfjárfestar í Gretti
hófu að kaupa bréf í Avion á haustdögum
með það í huga að taka þátt í breytingum
á félaginu.
Á dögunum kom síðan sú tilkynning að
helmingshlutur hefði verið seldur í Avion
Aircraft Trading, eins og við var búist.
Stóru tíðindin þóttu hins vegar þau að
ferðaþjónustuhlutinn XL Leisure Group
var seldur í heilu lagi. Söluhagnaður nam
tíu milljörðum króna sem verður nýttur til
niðurgreiðslu skulda og nýrra verkefna.
Stuttri sögu Avions er því lokið.
EIMSKIP VERÐI BARA EIMSKIP

Endalok Avions í núverandi mynd koma
Jónasi Gauta Friðþjófssyni, sérfræðingi
hjá Greiningu Glitnis, spánskt fyrir sjónir, enda er hér um að ræða félag sem
hefur verið kosið framsæknasta fyrirtæki
Evrópu tvö ár í röð. „Það sem kemur mér
mest á óvart var að stjórnendur félagsins
skorti þolinmæði til að fara lengra með
þetta viðskiptamódel. Ófyrirséð atvik geta
alltaf komið upp eins og hitabylgja, sveiflur í gengi gjaldmiðla og á olíuverði sem
og önnur skakkaföll. Það á samt sem áður
ekki að þýða að viðskiptamódelið sé þar
með úrelt.“
Jónas er heldur ekki sannfærður um
að það hafi verið sigur af hálfu félagsins að selja eignir með miklum hagnaði.
„Þetta er ekki hefðbundin leið til að innleysa hagnað. Viðskiptalíkan Avion sneri
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að uppbyggingu rekstrarfélaga á þessum
þremur grunnstoðum. Þetta er eins og að
Exista færi að selja Lýsingu og bæri fyrir
sig óvæntum áföllum. En greinilegt er að
stjórnendur misstu þolinmæðina til að
halda áfram á fyrri leið eftir að fjárfestar
sýndu minnkandi áhuga á félaginu. Að
mínu mati er helsta ástæða þess að erfitt
var fyrir leikmenn að gera sér grein fyrir
stöðu og þróun rekstrarins enda margslunginn.“
Þar á Jónas við að hluthafar í Avion
Group breyttu nafni félagsins í Hf.
Eimskipafélag Íslands á hluthafafundi í
gær. Eftir að félagið seldi stóra eignarhluti eins og áður sagði eru um 80 prósent
af veltu félagsins í Eimskipaarminum. Og
Eimskip mun vaxa hratt áfram ef marka
má miklar fjárfestingar flutningafélagsins á síðustu vikum og mánuðum.
„Mér sýnist að þetta sé rökrétt framhald
á því sem hefur verið að gerast, að einbeita sér að uppbyggingu Eimskips. Það er
líklegt að fyrr en síðar muni stjórnendur
samstæðunnar selja þær eignir sem tengjast flugvélastarfsemi og nýta þá fjármuni
til frekari uppbyggingar Eimskips,“ segir
Jónas og á þar við Air Atlanta Icelandic og
49 prósenta hlut í Avion Aircraft Trading.
Fyrir hluthafa á Íslandi þá eru skiptin á
Avion í Eimskip ekki alslæm tíðindi að
mati Jónasar. Hér fá menn rekstrarfélag
sem þeir kannast við og vita hvað stendur
fyrir.
PYRRHOSARSIGUR DAGSBRÚNAR

Dagsbrún óx hratt á fyrstu mánuðum
ársins eftir talsverðan vöxt á innlendum
fjölmiðla- og fjarskiptamarkaði árið 2005.
Útrás Dagsbrúnar á þessu ári hófst með
kaupum á Securitas og Senu og í mars
rann mikið fjárfestingaræði á stjórnend-
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ur félagsins þegar Kögun og Wyndeham
bættust við hópinn auk þess sem ráðist
var í stofnun fríblaðaútgáfu í Danmörku.
Þarna var meðal annars farið út fyrir
hefðbundið rekstrarform og sótt inn á svið
upplýsingatækni og fjarskipta og afþreyingar í auknum mæli.
Fjárfestingar þessar gátu varla verið
á verri tíma en þær komu um það leyti er
krónan tók að falla. Efnahagsreikningur
félagsins bólgnaði hratt út með mikilli
skuldsetningu sem reyndist þungbær
þegar háir íslenskir vextir og gengisfall
krónunnar tóku að bíta í af fullum þunga.
Kögunarkaupin virtust í fyrstu vera snjall
leikur Dagsbrúnarmanna þegar þeir hrifsuðu Kögun fyrir framan nefið á Símanum
og Existu. Síðar kom í ljós að þetta var
Pyrrhosarsigur þegar rekstur Kögunar
kom ekki til með að standa undir háum
verðmiða og skuldsettum kaupum.
Á sama tíma fór Dagsbrún út í tíu
milljarða króna yfirtöku á breska prentog samskiptafyrirtækinu Wyndeham sem
greitt var með lánsfé.
STÖKKPALLUR INN Í BRETLAND

Um kaupin á Wyndeham hafði Þórdís
Sigurðardóttir,
stjórnarformaður
Dagsbrúnar, þetta að segja: „Tilboðið
í Wyndeham er jákvætt skref fyrir
Dagsbrún af þremur ástæðum. Í fyrsta lagi
er Wyndeham góð fjárfesting í ljósi langrar sögu af arðsemi og vexti. Fyrirtækið
hefur leiðandi stöðu á markaði meðal
annars vegna góðra viðskiptatengsla við
meirihluta tímaritaútgefanda í Bretlandi.
Í öðru lagi fellur Wyndeham mjög vel að
starfsemi Dagsbrúnar og munu kaupin
færa Dagsbrún ýmsan ávinning, meðal
annars áhættudreifingu sem felur í sér að
hluti af tekjum Dagsbrúnar mun nú koma

erlendis frá. Í þriðja lagi, munu kaupin
veita okkur sterka fótfestu í Bretlandi,
þar sem við munum geta þróað enn frekar
starfsemi félagsins.“
Átta mánuðum síðar hafði Dagsbrún
fært niður eignarhlut sinn í móðurfélagi
Wyndeham um einn og hálfan milljarð og
er nú stefnt að því að selja allan eignarhlutinn þar sem rekstraráætlanir sem gerðar
voru við kaupin munu tæpast standa. Er
mikilli samkeppni og samþjöppun meðal
breska prentfyrirtækja kennt um, en ætla
má að með þessari aðgerð sé verið að
létta á skuldahala 365 hf. Greiningardeild
Landsbankans þykir þessi skýring stjórnenda Dagsbrúnar sérkennileg í ljósi þess
að það hefur legið fyrir að starfsumhverfi
á breska prentmarkaðnum hefur verið
mjög erfitt í heilan áratug.
ÞRAUT ÞOLINMÆÐI

Grétar Már Axelsson, sérfræðingur hjá
Greiningu Glitnis, hefur fylgst náið með
útrás Dagsbrúnar á árinu. Hann segir að
bitbein Dagsbrúnar hafi verið vaxtastefna
félagsins og sú mikla skuldsetning sem
henni fylgdi. Fjárfest hafi verið í félögum
sem mynduðu þrjár rekstrarstoðir og áttu
að skila samlegð og auknum slagkrafti
samstæðunnar. Það hafi ekki gengið eftir.
„Það vekur athygli hversu skörulega er
gengið til verks við að skipta upp félaginu
og selja frá því nýkeyptar einingar eins og
Wyndeham sem hefur verið hluti af samstæðunni í aðeins sex mánuði. Það liggur því uppi að vaxtastefnunni var fylgt
eftir af meira kappi en forsjálni. Hins
vegar sýna eigendur fyrirtækisins fram á
hversu fljótir þeir eru að taka ákvarðanir
ef hlutirnir eru ekki að skila sér.“
Grétar telur freistandi að ætla að
stjórnendur gömlu Dagsbrúnar hafi kynnt
nauðsynlegar gjaldfærslur og afskriftir í
afkomuviðvörun sem gefin var út á dögunum. Hann bendir þó á að miklar óefnislegar eignir eru enn eftir í 365 og Teymi
og tíminn einn eigi eftir að leiða það í ljós
hvort þær standi undir sér.
Hann telur jafnframt að fróðlegt verði
að fylgjast með áframhaldinu hjá félögunum en því megi ekki gleyma að Dagsbrún
hafi farnast nokkuð vel á meðan það starfaði eingöngu á heimamarkaði. Núverandi
áætlanir 365 geri ráð fyrir átta til tíu
prósenta innri vexti á innanlandsmarkaði
á ári en miðað við markaðinn, sem félagið
starfi á, þá megi ætla að þær áætlanir
séu í hærra lagi. Næstu skref stjórnenda
365 og Teymis hljóta að vera þau að ná
utan um núverandi rekstur áður en hugað
verður að ytri vexti á nýjan leik. „Saga
Dagsbrúnar á þessu ári er sönnun þess að
metnaðarfull vaxtarplön eru ekki ávísun á
hækkun hlutabréfaverðs.“

F í t o n / S Í A

PENINGAMARKAÐSSJÓÐURINN
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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
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Yusuf
An Other Cup

CD

Damien Rice
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CD

Beatles
Love

CD

Tom Waits
Orphans

CD

Oasis
Stop The Clocks

CD

U2
18 Singles

CD

Foo Fighters
Skin & Bones

CD

George Michael
Twenty Five

CD

Rammstein
Völkerball

CD
+DVD
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Ábyrgð eða auglýsing?
Æ fleiri fyrirtæki setja
sér skýr markmið
um að stuðla að
jákvæðri uppbyggingu samfélagsins.
Hólmfríður
Helga
Sigurðardóttir
skoðaði hugmyndina um
samfélagslega ábyrgð
fyrirtækja sem,
af hvaða hvötum sem hún
sprettur, skiptir
sköpum fyrir
margs konar starfsemi í
landinu.
Í tengslum við aukin útgjöld íslenskra
fyrirtækja til málefna á borð við íþrótta-,
velferðar-, lista- og menningarmál heyrist
æ oftar talað um samfélagslega ábyrgð
fyrirtækja. Eftir vel sótta ráðstefnu sem
Háskólinn í Reykjavík stóð fyrir í samstarfi við KOM almannatengsl í síðustu
viku hefur umræðan enn glæðst. Af máli
allra þeirra sem fram komu þar mátti
skilja að nú gæti breyttra viðhorfa um
hlutverk fyrirtækja í samfélaginu. Þau
álíti það í æ ríkari mæli skyldu sína að vera
góðir þjóðfélagsþegnar og leggja góðum
málefnum lið og bæta þannig
það samfélag sem þau starfa í.
Undanfarnar vikur hafa margir
tekið þátt í þessari umræðu.
Þeirra á meðal er Björgólfur
Guðmundsson, formaður bankaráðs Landsbankans. Í grein
sem birtist í Morgunblaðinu
fyrr í þessum mánuði kallaði
hann ábyrgð fyrirtækja gagnvart samfélaginu sjálfsábyrgð.
Á sama hátt og samfélaginu
nýtist vel að atvinnulíf eflist
og styrkist sé það atvinnulífi til
framdráttar að þjóðlíf blómstri
í traustu og öruggu samfélagi.
Þetta viðhorf virðist vera að ná
meiri fótfestu hér á landi.

Hugtakið „samfélagsleg ábyrgð
fyrirtækja“ hefur
verið skilgreint
á ýmsa vegu.
Framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins
hefur skilgreint
hana sem „þær
skuldbindingar sem
fyrirtæki kýs að
taka á sig gagnvart
starfsfólki, umhverfi
eða viðskiptavinum
umfram það sem
kveðið er á um í
kjarasamningum,
lögum eða reglugerðum.“

MARGVÍSLEGAR SKILGREININGAR

Hugtakið
„samfélagsleg
ábyrgð fyrirtækja“
hefur
verið skilgreint á ýmsa
vegu.
Framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins hefur skilgreint hana sem „þær skuldbindingar sem fyrirtæki kýs að
taka á sig gagnvart starfsfólki,
umhverfi eða viðskiptavinum
umfram það sem kveðið er á
um í kjarasamningum, lögum
eða reglugerðum.“ Í könnun
sem unnin var á vegum kennsluog lýðheilsudeildar Háskólans
í Reykjavík á dögunum, sem
nánar er sagt frá hér á opnunni, voru stjórnendur fyrirtækja meðal annars fengnir til
að greina frá því hvaða skilning
þeir leggja í hugtakið. Skilgreiningarnar
sem komu frá þeim voru margvíslegar.
Flestir nefndu ábyrgð fyrirtækja gagnvart
samfélaginu í heild sinni, sem talist getur
til nánasta umhverfisins. Á eftir samfélaginu var starfsmannastefnan oftast
nefnd, sem talið er benda til þess að það

sé að festast í sessi að stjórnendur álíti
það samfélagslega jákvætt að vera með
skilgreinda starfsmannastefnu. Styrkir til
félagasamtaka voru oftast nefndir þar á
eftir, þá umhverfismál og síðast viðskiptavinir fyrirtækja.
GÖMUL SANNINDI OG NÝ

Eins og Þorsteinn Pálsson, ritstjóri
Fréttablaðsins, benti á í ávarpi sínu á ráð-

stefnunni eru það
ekki ný sannindi að
styrkir einstaklinga og fyrirtækja við samfélagsleg málefni geti haft

Fyrirtæki geta ekki borið ábyrgð
Oddgeir Einarsson, lögmaður og fyrrum stjórnarmaður í Frjálshyggjufélaginu,
er einn þeirra sem telja
hlutverk fyrirtækja vera
að vinna eingöngu að markmiðum eigenda þeirra, hvort
sem þau snúast um hagnað
eða annað. „Ef bakari stofnar
um sig bakarí og fer að selja
brauðið sitt á markaði tekur
hann ákveðna fjárhagslega
áhættu. Ef áhættan gengur
upp skapar bakarinn störf,
býður samborgurum sínum
upp á viðbótarvalkost í vöruúrvali, stuðlar að virkari
samkeppni, auk þess sem
hann þarf að kaupa vélar og
korn sem eflir aðra atvinnustarfsemi. Ríkið hagnast á
þessu öllu í gegnum skattgreiðslur. Ég get ekki skilið
hvaða ábyrgð þessi bakari
ber umfram aðra sem ekki
taka þessa áhættu, enda
hefur hann nú þegar lagt
mun meira til samfélagsins
en margur annar.“
Oddgeir telur hvata þeirra

/$$'%)2 %).!233/. ,®'
-!¨52 /' &2*,3(9''*5
-!¨52 /DDGEIR TELUR HVATA ÖEIRRA
FYRIRT¾KJA SEM GEFI SIG ÒT FYRIR AÈ
VERA SAMFÁLAGSLEGA ¹BYRG EKKI
SIÈFERÈISLEGAN HELDUR FYRST OG FREMST
REKSTRARLEGAN OG MIÈI AÈ ÖVÅ AÈ SKILA
AUKNUM HAGNAÈI -!2+!¨52)..34%&.

fyrirtækja sem gefi sig út
fyrir að vera samfélagslega
ábyrg ekki siðferðislegan heldur fyrst og fremst
rekstrarlegan og miði að því
að skila auknum hagnaði.

„Skilgreini maður góðverk
held ég að það þýði að láta
eitthvað gott af sér leiða,
burt séð frá því hvort maður
fái eitthvað út úr því sjálfur
eða ekki. Þeir sem eru að
styrkja líknarmál og gæta
þess að auglýsa það eru fyrst
og fremst að gera það fyrir
sjálfa sig. Þessi fyrirtæki
eru ekki að gera neitt annað
en að kaupa sér ímynd. Það
er sennilega alls ekki óskynsamleg leið að styrkja góð
málefni til þess. En um leið
og stjórnendur fyrirtækja
styrkja góðgerðarmál án þess
að nokkur viti af því eru þeir
annaðhvort að færa peninga
frá eigendunum, með því að
taka frá þeim hagnað, starfsfólki sínu, með því að borga
þeim lægri laun en mögulegt
væri, eða neytendum með
hærra vöruverði. Þannig
geta stjórnendur fyrirtækja
farið út fyrir hlutverk sitt,
sem er að stuðla að auknum
hagnaði, nema eigendurnir
ákveði annað.“

BENEDIKT JÓLAKARL

FRÚIN Í HAMBORG

Jólahúsið opið alltaf nema á
jólunum

Sönglar jólalög innan um
antíkmuni

SJÁ BLS. 4

SJÁ BLS. 8
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Norðurland
EFNISYFIRLIT

BREKKUSKÓLI LES OG LES
Verkefnið Orðasafn heilans
BLS. 4

AKUREYRI Í
VETRARBÚNINGI
Mannlífsmyndir að norðan
BLS. 6

STAÐURINN
Nýr grænmetisstaður

BLS. 8

UNGIR KRULLA
Krulluæðið á Akureyri

BLS. 10

UNGUR PÍANÓLEIKARI
Lenti í öðru sæti í EPTA
BLS. 10

AKUREYRARAKADEMÍAN
Öflugt menningarstarf
BLS. 12

FLUGVALLARUMRÆÐAN
Barist fyrir betri flugvelli
BLS. 12

TÖLVUSKÓLINN ÞEKKING
Netið veitir frelsi til búsetu
BLS. 12

Hinrik Pétursson l www.mmedia.is/hip

   
Tækifæri leynast allsta›ar!
"ﬁegar ﬂú hefur komi› auga á atvinnutækifæri sem hentar ﬂínum ﬂörfum,
getum vi› a›sto›a› me› sérsni›inni
rá›gjöf í bland vi› persónulega
ﬂjónustu sem byggir á sérﬂekkingu
okkar í fjármögnun atvinnutækja."
Sveinn ﬁórarinsson
Rá›gjafi, fyrirtækjasvi›
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,ÅTIÈ HVÅTT JËLAHÒS SEM PRÕÈIR INNVIÈI *ËLAHÒSSINS

Jólalög árið um kring
Rétt innan við Akureyri er hús þar sem jólin eru haldin hátíðleg allt árið um kring.
Benedikt Grétarsson, sem rekur Jólahúsið ásamt fjölskyldu sinni, segir fleiri heimsækja
húsið yfir sumartímann en á veturna.
„Þetta átti í upphafi bara að vera
lítið jólahús. Við byrjuðum að
undirbúa þetta fyrir ellefu árum
en húsið sjálft var opnað fyrir tíu
árum. Við opnuðum húsið að vori
til, en okkur fannst eðlilegra að
gera það að vori en hausti, því ef
það hefði opnað að hausti hefði fólk
haldið að við værum að þjófstarta
jólunum. Með því að opna að vori
hélt fólk bara að við værum biluð,“
segir Benedikt Grétarsson en hann
rekur Jólahúsið ásamt fjölskyldu
sinni.
„Það er mest aðsókn að húsinu
yfir sumartímann, bæði af innlendu
og erlendu ferðafólki. Strax fyrsta
sumarið fengum við miklu fleiri
gesti en okkur hefði getað órað
fyrir. Ýmsum finnst skrítið að heimsækja svona hús á sumrin en flestir
hafa húmor fyrir því. Aðsóknin var
svo góð að við ákváðum að stækka
húsið fyrir þremur árum og núna
er það á tveimur hæðum, en önnur
er niðurgrafin,“ segir Benedikt.
Það má segja að Jólahúsið sé
eins og félagsheimilið þar sem
Stuðmenn léku í myndinni Með
allt á hreinu. Þegar inn er komið

"ENEDIKT 'RÁTARSSON REKUR *ËLAHÒSIÈ ¹
.ORÈURLANDI (ANN SEGIR HÒSIÈ OPIÈ ALLAN
¹RSINS HRING NEMA ¹ JËLUNUM

kemur stærðin manni mjög á óvart.
Jólaandinn er líka mikill í húsinu
og Benedikt býður gestum oft upp
á hangikjöt í bland við jólalögin
sem óma allt árið um kring.
„Við segjum stundum að þessi
hugmynd hafi komið þegar við
hjónin vorum þreytt seint að
kvöldi. Eyjafjörður hefur ekki haft
perlur eins og Mývatn, Gullfoss
og Goðafoss. Okkur þótti vanta
eitthvert aðdráttarafl fyrir svæðið
og það var það sem ýtti okkur af
stað í þessu. Okkur hjónin lang-

aði til að búa til eitthvað sérstakt
sem gæti laðað ferðamenn að. Við
erum mikil jólabörn sjálf en jólin á
okkar heimili hafa breyst töluvert
síðan við fórum af stað með húsið.
Við erum á fullu alla daga fyrir jól
en heimilishaldið situr á hakanum.
Við höfum hins vegar haft lokað á
aðfangadag og jóladag og erum þá
heima saman. Það er dálítið merkilegt að Jólahúsið er opið alla daga
ársins nema á jólunum sjálfum.“
Fjöldi heimsókna hefur aukist jafnt og þétt á þeim árum sem
húsið hefur starfað og eru þar
erlendir ferðamenn engin undantekning. „Síðan farið var að fljúga
milli Akureyrar og Kaupmannahafnar hefur verið nokkuð um
fólk sem leggur leið sína hingað
til lands sérstaklega að heimsækja
Jólahúsið. Það skiptir okkur því
miklu máli að farið verði í lengingu flugbrautarinnar á Akureyrarflugvelli, því það er framkvæmd
sem mun nýtast um allt Norðurland. Frá Akureyri er stutt í margar helstu perlur landsins og þar er
einnig margt að sjá,“ segir Benedikt.
- öhö

*ËLALEGT ER UM AÈ LITAST Å *ËLAHÒSINU ÖAR SEM JËLASKAPIÈ ER RÅKJANDI ALLAN ¹RSINS HRING

Lestur eykst jafnhliða skilningi
Nemendur í yngri bekkjum Brekkuskóla á Akureyri hafa undanfarið tekið þátt í verkefni sem ætlað er að auka orðaforða þeirra. Ragnheiður Ólafsdóttir, kennari í Brekkuskóla, segir árangurinn góðan.

.EMENDUR Å ÖRIÈJA OG FJËRÈA BEKK Å "REKKUSKËLA ¹ !KUREYRI SKEMMTA SÁR VEL Å VERKEFNINU
&2¡44!",!¨)¨®2,9'52 (.%&),,
/RÈASAFN HEILANS

„Við köllum þetta verkefni Orðasafn heilans og því er ætlað að efla
lesskilning barna en grunnskólabörn lesa því miður minna nú en
áður,“ segir Ragnheiður Ólafsdóttir,
kennari í Brekkuskóla. „Guðmundur Engilbertsson, aðjúnkt
við Háskólann á Akureyri, stjórnar þessu verkefni og við erum að
prófa þetta í þriðja og fjórða bekk
hér í skólanum. Við sóttumst eftir
því að fá að taka þátt í þessu verk-

efni því okkur þykir þetta áhugavert starf. Það sem við gerum er
að við lesum texta og tökum orð
út og skoðum merkingu þeirra. Þá
höfum við tekið orðhluta og látum
börnin finna eins mörg orð og þau
geta út frá því. Þetta er tíu vikna
verkefni og við erum nú þegar búin
að vinna að þessu í þrjár vikur.
Árangurinn er strax farinn að sjást.
Börnin sýna þessu mikinn áhuga
og lestur hefur aukist mikið. Nú

leita nemendur eftir merkingu orða
og velta þeim fyrir sér.“
Ragnheiður segist vonast til að
þetta nám verði tekið inn í kennslu
í grunnskólum landsins.
„Þetta er hins vegar margra ára
ferli og það þarf mikla þjálfun til að
þetta verði kennurum tamt. Þetta
mun skila sér í auknum lesskilningi
nemenda og áhuginn eykst jafnhliða auknum skilningi á efninu.“
- öhö

Carpaccio

Me› fíkjum, graslauk, klettasalati og kasjú-hnetuolíu.

Fyrir 4
300 g lambahryggvö›vi,
fitulaus
2 fíkjur
1 búnt graslaukur

2 msk. kasjúhnetur
1 dl ólífuolía
1 msk. hvítvínsedik
salt og pipar

Hnetusósa
Kasjú-hnetuolía og edik, blanda› í matvinnsluvél
og krydda› lítillega me› salti og pipar.

ENNEMM / SÍA / NM21999

Steiki› lambahryggvö›vann á ﬂurri pönnu vi› háan
hita í u.ﬂ.b. 11/2 mínútu á hvorri hli›. Skeri› kjöt í
ﬂunnar snei›ar og ra›i› á fat. Skreyti› me› fíkjum,
beri› fram me› hnetusósunni og smá klettasalati og
graslauk ... frábært sem forréttur e›a smáréttur.

6

NNNN { norðurland } NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

(ÎFNIN ¹ !KUREYRI ER SN¾VI ÖAKIN UM ÖESSAR MUNDIR SEM GEFUR HENNI ¾VINTÕRALEGAN BL¾

4RILLURNAR KÒRA Å VETRARBÒNINGI NIÈRI Å "ËT

Akureyri í vetrarbúningi
!LLTAF ER NËG AÈ GERA Å 3LIPPNUM HVORT SEM ÖAÈ ER SNJËÖUNGUR VETUR EÈA SUMARSËL

2ÎLT HEIM Å KAKË EFTIR SNJËHÒSAGERÈ Å SKËLANUM ¹ !KUREYRI

Snjórinn hefur lagst yfir
landið og sveipaði einnig
mjúkum faðmi sínum um
Akureyrarbæ. Ofankoman
hefur sett svip sinn á
bæjarlífið á Akureyri en
þó heldur mannlífið áfram
sinn vanagang. Óhætt er
að segja að Norðlendingar
séu ánægðir með snjóinn enda lýsir hann upp
dimma daga í skammdeginu og veitir börnum gleði
í leik og starfi. Auðunn
Níelsson ljósmyndari fangaði veturinn á Akureyri á
mynd.

"IFREIÈASTÎÈ /DDEYRAR EÈA "3/ HEFUR
ALLTAF STAÈIÈ FYRIR SÅNU ¹ VETURNA ÖEGAR
ÖREYTTIR GESTIR ÖURFA AÈ KOMAST HEIM EFTIR
BALL ¹ 3JALLANUM
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Áhugaljósmyndarar
Áhugaljósmyndaraklúbbur Akureyrar, ÁLKA, er með
öflugt starf sem virkjar áhugafólk um ljósmyndun.
Áhugaljósmyndaraklúbbur Akureyrar (ÁLKA) var stofnaður í október árið 1990. Margir góðir ljósmyndarar að norðan hafa byrjað
feril sinn hjá ÁLKA sem stuðlar að
því að virkja áhugafólk um ljósmyndun. Félagið rekur aðstöðu til
vinnslu mynda og er með veglega
sýningu um það bil annað hvert
ár. Félagið hefur staðið fyrir ljósmyndamaraþoni fyrir almenning
frá 1993 unnið brautryðjendastarf á því sviði á lands.
Félagar ÁLKA eru hópur

kvenna og karla á öllum aldri
sem flestir eru sjálfmenntaðir
innan fagsins. Félagið stendur
fyrir fyrirlestrum og kennslu og
er með góðar leiðbeiningar fyrir
byrjendur.
Vinnu- og fundaaðstaða félagsins er í Húsinu, Hafnarstræti 73 og
er fundað annan hvern mánudag
kl. 20.30. Nánari upplýsingar:
www.pedromyndir.is/alka - ásamt
því að fjölmargar myndir félagsmanna eru aðgengilegar á vefsíðu
klúbbsins, http://ljosmynd.cjb.net.

'RÁTA +RISTJ¹NSDËTTIR OG )NGA ,ËA "IRGISDËTTIR ¾TLA AÈ BJËÈA .ORÈLENDINGUM UPP ¹ HEILSUF¾ÈU ¹ 3TAÈNUM FR¹ BYRJUN DESEMBER

Grænmetisveitingastaður
stuðlar að heilsu Akureyringa
Þær Gréta Kristjánsdóttir og Inga Lóa Birgisdóttir höfðu lengi beðið eftir góðum grænmetisveitingastað á Akureyri. Á endanum ákváðu þær sjálfar að láta til skara skríða.
Bæði Inga Lóa Birgisdóttir og Gréta
Kristjánsdóttir hafa lengi verið
hrifnar af grænmetisfæði. Þegar
langvinn veikindi hrjáðu Ingu Lóu,
tók hún mataræðið í gegn og náði
á undraverðum hraða heilsu á ný.
„Þegar ég var orðin hress datt ég
aftur í spillinguna og þá fann ég
virkilegan mun,“ segir Inga Lóa.
Gréta hafði sjálf lent í alvarlegu
bílslysi fyrir mörgum árum og
þjáðist af viðvarandi vöðvabólgu,
bak- og höfuðverkjum. Þegar hún
sá Ingu Lóu ná bata með breyttu
mataræði ákvað hún í samráði við
sjúkraþjálfara að gera hið sama og
árangurinn lét ekki standa á sér.
„Líf mitt gjörbreyttist. Ég var búin
að vera í sjúkraþjálfun í mörg ár

sem var orðið mjög kostnaðarsamt,
svo ég hafði engu að tapa. Núna
eru öll óþægindin horfin,“ segir
Gréta brosandi.
Á matseðlinum á nýja grænmetisveitingastaðnum, sem kallast
Staðurinn, eru engin aukaefni,
hvítt hveiti, hvítur sykur, msg,
koffín, ger, aspartam, rotvarnarefni,
litar- eða sætuefni, en það voru
einmitt þeir þættir sem Gréta og
Inga Lóa hættu að borða sjálfar
á sínum tíma. „Ég vandist á gott
úrval grænmetisstaða í Reykjavík
þegar ég bjó þar og fannst virkilega vanta slíkan stað hér,“ segir
Gréta.
Þær vinkonurnar fóru oft í
mánuði til Reykjavíkur til að birgja

sig upp af heilsufæði og komast á
grænmetisveitingastaði en einnig til að afla sér upplýsinga fyrir
Staðinn. „Við nenntum ekki að
bíða eftir að einhver myndi ráðast
í að opna slíkan stað á Akureyri
svo við gerðum það bara sjálfar og
loksins er þessi langþráði draumur að rætast,“ segja vinkonurnar
að vonum ánægðar. Á boðstólum
verður réttur dagsins ásamt fleira
góðgæti, safar, boost, kökur og
kaffi. Viðtökur hafa verið stórkostlegar og þetta er án ef góð
viðbót við veitingahúsaflóruna á
Akureyri. Þegar fram líða stundir
verður síðan í boði matreiðslunámskeið og fræðsla um heilbrigt
mataræði á Staðnum.
- rh
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Frúin í Hamborg
Frúin í Hamborg er stórskemmtileg verslun á Akureyri
með „second hand“ antík- og hönnunarvörur. Frúin varð
þriggja ára síðasta sumar og hefur fengið verðskuldaðar
viðtökur í heimabæ sínum.
Þorbjörg Halldórsdóttir og Guðrún
Jónsdóttir settu á stofn Frúna fyrir
um þremur árum og eru nú óðum
að undirbúa sig fyrir jólin. Þorbjörg
hafði unnið lengi í antík og „second-hand“ versluninni Fríðu frænku
í Reykjavík, en þegar hún ákvað að
venda kvæði sínu í kross og flytja
norður uppgötvaði hún að þetta var
það sem vantaði á Akureyri.
„Það er fyrir hálfgerða tilviljun
að við opnuðum Frúna. Ég hafði
reynslu frá Fríðu frænku, en síðan
komumst við Guðrún í kynni við
aðila sem kynntu okkur fyrir mjög
góðum antík- og fornmörkuðum í
Belgíu og Hollandi, og þá fór boltinn að rúlla,“ segir Þorbjörg.
Þær fara út reglulega til að
versla fyrir búðina, þar sem hver
einasti hlutur er sérstaklega valinn
og oft eru þær með eitthvað sérstakt þema í huga.
„Síðast leituðum við uppi hluti
frá 8. áratugnum og erum með
mikið af litríku plastdóti, skemmtilegum Maríu mey styttum og öðru
sniðugu sem er tilvalið til jólagjafa,“ segir Þorbjörg brosandi.
Fornmarkaðir í Evrópu eru margir
og stórir, ýmist á torgum úti eða í
stórum skemmum þar sem er enda-

laust úrval af antík og fornmunum sem bera sína sögu frá öllum
heimshornum.
„Bestu hlutirnir fara fyrst svo við
mætum oftast fyrir allar aldir með
vasaljós í föðurlandinu að reyna að
ná einhverju sniðugu,“ segir Þorbjörg. En margir hlutir koma einnig
úr nágrenni Frúarinnar.
„Það eru margir byrjaðir að
koma til okkar hlutum frá Akureyri
og nágrenni og það finnst okkur
frábært,“ segir Þorbjörg. Hugsjónin á bak við Frúna er að gefa hlutunum lengra líf en ekki bara annað,
heldur jafnvel líka þriðja og fjórða.
„Margar vörurnar sem við fáum
inn notum við í eigin hönnun og
gefum þeim því enn lengra líf í
glænýjum búningi,“ segir Þorbjörg
sem meðal annars hannar púða,
hárskraut og póstkort sem áður
hafa gegnt einhverju allt öðru hlutverki.
Akureyringar hafa hægt og sígandi áttað sig á Frúnni og Þorbjörg
og Guðrún segja gestina vera
á öllum aldri, bæði eldra fólk
með barnabörn, unglingsstelpur að kaupa árshátíðarkjóla og
eiginmenn að leita að einhverju spes
fyrir konuna.

&RÒIN ¶ORBJÎRG Å (AMBORG ER NÒ ÖEGAR BYRJUÈ AÈ ¾FA JËLALÎGIN

„Það er svolítil kúnst að fara
inn í svona búð. Það er líka svo
mikil saga sem fylgir hlutunum
hér og nánast ókeypis fræðslumiðstöð fyrir almenning, þar sem
hægt er að kaupa hluti með mikla
sögu að baki,“ Frúin er einnig
með vörur frá Spúútnik, Liborius,
og Nakta apanum svo flóran er
mikil. Í desember er lifandi tónlist
hjá Frúnni og þar á meðal er viðskiptavinur sem gekk út ánægður
ekki alls fyrir löngu með gamlan
saxófón.

„Kunningi minn keypti hjá mér
gamlan saxófón sem hann gerði upp
og núna ætlar hann að spila fyrir
gesti og gangandi fyrir jólin,“ segir
Þorbjörg. Vinkonurnar hafa tekið
þátt í listsýningum með muni úr
búðinni þar sem ýmis þemu eru tekin
fyrir og markmiðið er að sameina
búðarreksturinn og listáhugann.
„Við höfum gert innsetningar
meðal annars á Mokka, þar sem ég
ferðaðist til Reykjavíkur vikulega
og skipti út þema vikulega sem var
meðal annars myndir af grátandi

-9.$ &2¡44!",!¨)¨®2,9'52 (.%&),,

drengnum, gamall útsaumur og
röð af jesúmyndum sem kom mjög
skemmtilega út,“ segir Þorbjörg.
Innsetningar Frúarinnar hefur
einnig verið að hægt að sjá á Kaffi
Karólínu, á Akureyrarvöku og í
gallerí Boxi. Frúin sendir í póstkröfu
og er svo sannkallað „súper mega
magasín“ eins og Þorbjörg segir
sjálf. Opnunartími er frá 11 til 18 en
fyrir jólin verða langir fimmtudagar.
Frúin í Hamborg er við Ráðhústorgið í miðbæ Akureyrar.
rh@frettabladid.is
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5NGT FËLK ¹ FJÎLUM 3KREKKS Å 2EYKJAVÅK L¾TUR TIL SÅN TAKA Å LEIKLISTINNI EINS OG UNGT FËLK Å
LEIKKLÒBBNUM 3ÎGU ¹ !KUREYRI

Ungir leikarar Sögu
Leikklúbburinn Saga var stofnaður árið 1976 og hefur
starfað óslitið síðan þá. Margir leikarar hafa tekið sín
fyrstu skref á sviði á vegum leikklúbbsins.
Leikklúbburnn Saga heitir í höfuðið á leikkonunni Sögu Jónsdóttur
sem kom að stofnun klúbbsins.
Klúbburinn hefur í þrjátíu ár sett
upp leiksýningu árlega þar sem
meðlimir á aldrinum 13 til 20 ára
standa fyrir rekstri klúbbsins og
uppsetningu verka.
Ráðinn er leikstjóri hvert ár sem
venjulega kemur úr röðum leikara
hjá Leikfélagi Akureyrar og sem
síðan aðstoðar klúbbinn við að velja
verk fyrir veturinn. Saga er virkur
meðlimur í Bandalagi íslenskra
leikfélaga og tekur þátt í námskeið-

um og öðru samstarfi á vegum
bandalagsins. Leikfélag Akureyrar
hefur einnig verið félaginu innan
handar þessi ár, enda margir góðir
leikarar tekið sín fyrstu leikspor á
fjölum Sögu.
Saga hefur undanfarin ár tekið
þátt í norrænu samstarfi leikklúbba, FENRIS og einnig samnorrænu verkefni sem kallast
Nordlys.
Aðsetur og æfingaaðstaða
klúbbsins er í Húsinu á Akureyri,
menningar- og upplýsingamiðstöð
ungs fólks, Skólastíg 2.
RH

-EÈ TILKOMU 3KAUTAHALLAR !KUREYRAR HEFUR KRULLAN FENGIÈ BYR UNDIR B¹ÈA V¾NGI OG ER UNGA FËLKIÈ NÒ FARIÈ AÈ KRULLA AF KAPPI
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Krullukappar í sókn
Jón Rögnvaldsson og Svanfríður Sigurðardóttir eru meðal þeirra fjölmörgu Akureyringa sem leggja stund á curling eða krullu. Akureyri hefur skapað sér orð fyrir að vera
miðstöð krulluiðkunar hér á landi.

¶ËR +RISTÅN 'UNNARSDËTTIR PÅANËLEIKARI HEFUR ¾FT PÅANËLEIK FR¹ SJÎ ¹RA ALDRI
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Góð aðstaða til
tónlistarnáms
Þóra Kristín Gunnarsdóttir hefur stundað nám í píanóleik
við Tónlistarskólann á Akureyri frá því að hún var átta ára
gömul. Nýverið lenti hún í öðru sæti í píanókeppni EPTA.
„EPTA-keppnin er haldin á þriggja
ára fresti, keppt er í þremur flokkum, og við vorum þrjú héðan frá
Akureyri sem tókum þátt,“ segir
Þóra Kristín Gunnarsdóttir, sem
nemur píanóleik við Tónlistarskólann á Akureyri. Skólinn sendi þrjá
í keppnina í ár. Það voru þau Gauti
Baldvinsson 15 ára og Elva Eir Grétarsdóttir 15 ára sem kepptu fyrir
hönd skólans í flokki miðnámsnemenda en Þóra Kristín keppti í flokki
framhaldsnámsnemenda og lenti
hún í öðru sæti.
Þóra, sem er 19 ára, er að klára
stúdentspróf frá Menntaskólanum
á Akureyri í vor og stefnir að því
að útskrifast úr tónlistarskólanum

á sama tíma. „Ég byrjaði að læra í
Svíþjóð þegar ég var sjö ára en ári
síðar fluttum við til Íslands og síðan
þá hef ég verið í Tónlistarskólanum á Akureyri. Ég er búin að vera
með sama kennarann frá því að ég
kom hingað til Akureyrar, en það er
Dýrleif Bjarnadóttir.“
Tónlistarskólinn á Akureyri
hefur starfað frá árinu 1946 og er
því einn af elstu tónlistarskólum
landsins. Fyrsta veturinn voru 27
nemendur við skólann en í ár eru
þeir um 450 talsins. Þá kenna rúmlega 40 kennarar við skólann. „Þetta
er mjög góður skóli og kennararnir
góðir. Það má segja að það sé mjög
góður andi í skólanum.“
- öhö

„Við hjónin erum búin að stunda
krullu síðan árið 2000, en þá var
Skautahöll Akureyrar reist,“ segir
Jón Rögnvaldsson krulluiðkandi.
„Segja má að höllin hafi verið
bylting í aðstöðu til krulluiðkunar.
Áður var spilað á svelli á tjörn við
hlið þess staðar þar sem Skautahöllin stendur nú. Krulla krefst
hins vegar mikillar nákvæmni og
því skiptir hitastig til dæmis miklu
námi og aðstaðan er miklu betri nú
en áður.“
Jón segir vinsældir íþróttarinnar færast stöðugt í aukana. „Leikurinn gengur út á það að koma
steinum sem næst miðju og það lið
sem nær flestum steinum nálægt
miðju stendur uppi sem sigurvegari“ Margir þekkja krullu af sópunum sem beitt er við iðkun hennar. „Góðir sóparar geta aukið þá
vegalengd sem steinninn kemst um
allt að tvo metra. Sóparnir hreinsa
bæði fyrirstöðu sem er á svellinu
en einnig hita þeir svellið og auka
þannig vegalengdina sem steinninn
rennur.“

(JËNIN *ËN 2ÎGNVALDSSON OG 3VANFRÅÈUR 3IGURÈARDËTTIR ERU KRULLUIÈKENDUR AF LÅFI OG S¹L OG
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Svanfríður Sigurðardóttir, eiginkona Jóns, segir Akureyringa
hafa unnið mikið brautryðjendastarf í krullu hérlendis. „Íþróttin
hefur verið stunduð hér frá árinu
1996 en nú er hún komin víðar um

landið. Þá hefur krulla verið að ná
auknum vinsældum meðal unglinga hér á Akureyri og í vikunni er
ráðgert að stórir hópar ungs fólks
komi á æfingu í skautahöllinni.“
- öhö

Hvað er krulla?
Krulla er íþrótt sem leikin er á sléttum ís. Leikurinn
felst í því að 20 kílóa granítsteini er rennt eftir endilangri braut þannig að hann endi sem næst miðju í
svokallaðri höfn eða húsi á hinum enda brautarinnar.
Leikmenn eru í sérstökum skóm þar sem sleipur botn
er undir öðrum skónum eða venjulegum íþróttaskóm
og er þá sleipur sóli settur undir annan skóinn svo
hann renni betur. Notaðir eru sérstakir kústar, hvort
tveggja til að sópa svellið og hita það og líka til stuðnings þegar steini er rennt.
Tvö lið með fjórum leikmönnum í hvoru liði eigast
við í hverjum leik. Fyrirliðinn er yfirleitt nefndur skipper en hann stýrir liðinu og ákveður leiktaktík liðsins í
samráði við liðsfélagana. Liðsstjóri stendur í höfn og
gefur kastaranum merki um hvar hann vill að steinninn
hafni. Þegar steininum er rennt er hann látinn snúast

í þá átt sem liðsstjóri skipar fyrir og snýst steinninn á
meðan hann rennur yfir leikvöllinn en þaðan er nafnið
„curling“ komið. Vegna snúningsins fer steinninn ekki
beina leið heldur í boga og eykst beygjan eftir því sem
steinninn hægir á sér. Í hvert sinn sem leikmaður rennir steini eru tveir liðsfélagar hans tilbúnir með sérstaka
kústa. Sópararnir tveir hlýða fyrirmælum liðsstjórans
eða ákveða sjálfir hvort þeir eigi að sópa svellið fyrir
framan steininn eða ekki.
Stig eru talin eftir hverja lotu og það lið sem hefur
fleiri stig samanlagt sigrar í leiknum. Í hverri umferð
skorar aðeins það lið sem á stein næst miðju þegar
umferðinni lýkur og fjöldi stiga ræðst af því hve
marga steina liðið á nær miðju hringsins en næsti
steinn andstæðingsins. Sjá meira um krullu á www.
curling.is.

Álver fyrir iðnaðarmenn

Iðnaðarmannadagur
Alcoa Fjarðaáls
laugardaginn 25. nóvember
Atvinnutækifæri, námstækifæri,
þjónustusamningar
Laugardaginn 25. nóvember opnum við dyrnar fyrir
iðnaðarmönnum og iðnnemum. Við förum í skoðunarferð um álverið og kynnum starfsemina í framtíðinni. Á
kynningarfundi verður fjallað sérstaklega um atvinnuog námstækifæri iðnaðarmanna hjá Alcoa Fjarðaáli og
þjónustusamninga sem fyrirtækið mun gera við
verktaka.

Skoðunarferð um álverið kl. 12:30
Kl. 12:30 verður lagt af stað í skoðunarferðina frá
bílastæðinu við álverslóðina. Þar sem gera þarf ráð fyrir
öryggisbúnaði eru þátttakendur vinsamlegast beðnir um
að skrá sig í skoðunarferðina á alcoa@alcoa.is eða í
síma 470 7900.
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Kynningarfundur kl. 14:00
Kl. 14:00 byrjum við kynningarfund í Veislumiðstöðinni
(Barbeque Center) í starfsmannaþorpinu á Haga við
Reyðarfjörð. Við fáum góða gesti í heimsókn til okkar,
ræðum málin saman og njótum léttra veitinga.
Formlegri dagskrá lýkur um kl. 16:00.

Rútuferðir
Við bjóðum upp á rútuferðir
frá Akureyri, Húsavík, Höfn,
Norðfirði, Eskifirði, Stöðvarfirði, Fáskrúðsfirði,
Egilsstöðum og Reyðarfirði.
Hægt er að skrá sig í rútuferð
og fá nánari upplýsingar í
síma 470 7900 og á alcoa.is.

Í álveri Alcoa Fjarðaáls
verður meðal annars afkastamesta rafveita á landinu, 336
tölvustýrð rafgreiningarker,
háþróaður lofthreinsibúnaður,
fullkomin álvírasteypa, atvinnuslökkvilið og 250 farartæki af
öllum stærðum og gerðum.

Kerskálakrani

Rafvirkjar (8 störf)
og vélvirkjar (9 störf)
Við leitum að faglærðum rafvirkjum og vélvirkjum til að sinna
viðhaldi tækja og búnaðar í hátæknivæddu álveri Alcoa
Fjarðaáls við Reyðarfjörð. Faglegur metnaður og stöðug þróun
verða leiðarljós okkar inn í framtíðina. Unnið er í teymum
samkvæmt stöðluðum verkferlum og ýtrustu öryggiskröfum.
Verkefni hvers starfsmanns verða fjölbreytt og mikið er lagt
upp úr starfsþróun og símenntun.

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember.
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf 1. janúar
2007 eða síðar.
Hægt er að sækja um störfin á capacent.is
(áður IMG-Mannafl). Nánari upplýsingar fást á
www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur
(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og
Helgu S. Guðmundsdóttur (helga.snaedal@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

www.alcoa.is
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Fræðasetur norðan heiða með öflugt starf
AkureyrarAkademían eða Félag sjálfstætt starfandi fræðimanna á Norðurlandi var stofnað fyrir um hálfu ári síðan. Mikil gróska er í starfi fræðimanna norðan heiða og því full þörf á góðri vinnuaðstöðu. Starfsemin hefur farið vel af stað með öflugu menningarstarfi.
Akademían heldur til í húsakynnum Háskólans á Akureyri við
Þórunnarstræti sem áður gegndi
hlutverki húsmæðraskólans. Meðlimir eru nú þegar um 40 talsins en
sex félagar eru með vinnuaðstöðu.
„Starfsemin er tvíþætt. Við
rekum vinnuaðstöðu og samfélag
fyrir fræðimenn og -konur. En einnig sinnum við hagsmunum félagsmanna og miðlum þeirra fræðum,“
segir Valgerður H. Bjarnadóttir,
hússtýra og stjórnarmeðlimur Akademíunnar. Stofnendur Akademíunnar höfðu um nokkurt skeið
stefnt að því að koma á fót félagsskap að fyrirmynd ReykjavíkurAkademíunnar. „Við vorum búin
að ræða þörfina fyrir vinnuaðstöðu
og hvetjandi samfélag fræðifólks
fyrir norðan. En góðir hlutir gerast
hægt og þegar við fengum aðstöðu
í Húsmæðraskólanum var ekki eftir
neinu að bíða,“ segir Valgerður
brosandi. Markmiðið er fyrst og
fremst að skapa aðstöðu og samfélag. „Við leggjum áherslu á að
skapa vinnufrið, en tökum einnig
á móti gestum. Á dagskránni er að
hafa opið hús ásamt málþingum og
fyrirlestrum“ segir Valgerður.
Meðal fyrirlestra sem farið hafa
fram í Akademíunni í haust má
nefna fyrirlestur Viðars Hreinssonar, framkvæmdastjóra ReykjavíkurAkademíunnar um Handritin í sauðalitunum, umfjöllun um
Charcot með Friðriki Rafnssyni og
nú síðast áhugaverðan fyrirlestur Atla Harðarsonar um Hjónabönd samkynhneigðra. Sá fyrirlestur var haldinn í samvinnu við
Áhugahóp um heimspeki. „Sumir
eru að rannsaka og grúska meðfram annarri vinnu á meðan aðrir
eru þarna í fullu starfi og fást við
margvísleg viðfangsefni,“ segir
Valgerður og nefnir sögu hjúkrunar og rannsóknir á garðrækt. Sjálf
situr hún meðal annars við þýð-
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ingar á fornljóðum og verkefni um
menningar- og trúarsögu kvenna.
Stjórnina skipa Jón Hjaltason formaður, Kristín Kjartansdóttir ritari,
Valgerður H. Bjarnadóttir gjaldkeri,
Margrét Guðmundsdóttir og Páll
Björnsson, varamenn í stjórn. Allir

sem stunda fræðastörf eða einhvers
konar grúsk geta orðið meðlimir í
Akademíunni. Félagsgjald er 1500
kr. á ári en mánaðarleiga fyrir
skrifborð og alla aðstöðu er 12.000
kr. AkureyrarAkademían stefnir
að því að verða virkur þátttakandi

í þjóðfélags-umræðunni á Íslandi
og stuðla að fræðilegri umræðu
um allt frá Miðaldamenningu og
ræktun kartöflunnar til kynjaðrar heimspeki og eðlis stjarnanna.
Stefnt er að frjósömu samstarfi við
ReykjavíkurAkademíuna og önnur
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fræðasetur hérlendis og erlendis.
Sími AkureyrarAkademíunnar er 461
4006, netfang er akademia@internet.
is og fyrst um sinn mun heimasíða
ReykjavíkurAkademíunnar miðla
upplýsingum um systurstofnunina
norðan heiða.
rh@frettabladid.is

Lenging flugvallarins nauðsynleg fyrir millilandaflug
Mikið hefur verið rætt um að lengja þurfi Akureyrarflugvöll og bæta aðstöðuna á
flugvallarsvæðinu. Ljóst er að þörf er á framkvæmdum til að völlurinn nýtist að fullu
sem millilandaflugvöllur.
Jón Ingi Cæsarsson, formaður
Skipulagsnefndar Akureyrarbæjar er einn þeirra sem hefur talað

fyrir lengingu vallarins. „Það
þarf að koma þessu máli inn á
samgönguáætlun. Það sem hefur
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fyrst og fremst vantað er að fá
vitræn svör frá yfirvöldum,“ segir
Jón Ingi Cæsarsson, formaður
Skipulagsnefndar Akureyrarbæjar. „Við höfum séð hvernig minni
flugvellir í Evrópu hafa tekið
upp millilandaflug og það hefur
verið vítamínsprauta fyrir þau
byggðarlög.“
Áætlað hafði verið að fara í
framkvæmdir til að bæta bílastæði
og aðstöðu á vellinum, en þær
voru teknar út af samgönguáætlun
á síðasta ári.
„Deiliskipulag svæðisins er á
lokastigi og fyrir liggur að KEA
og Akureyrarbær eru til í að
koma að verkefninu með láni til
ríkisins. Það er þverpólitísk samstaða hér í bæ um nauðsyn þessarar framkvæmdar og þetta er
mál sem skiptir Norðurland allt
miklu máli,“ segir Jón Ingi. „Það
er okkar von að ferðaskrifstofur
og erlend flugfélög velji Akureyri
sem áfangastað í sínum áætlunum
en það gerist ekki við núverandi
aðstæður. Við erum hér miðsvæðis á Norðurlandi og stutt í
náttúruperlur allt í kring. Þegar
Vaðlaheiðargöng verða komin
mun hlutverk flugvallarins aukast
enn frekar.
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Netið gefur aukið
frelsi til búsetu
Tölvuskólinn Þekking er eitt þeirra fyrirtækja sem
starfa bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.
„Við erum með skóla í Faxafeni 10
í Reykjavík og þar erum við með
fimm kennslustofur og svo erum
við með tvær kennslustofur hér á
Akureyri,“ segir Lára Stefánsdóttir,
framkvæmdastjóri skólans, sem
er með skrifstofu sína á Akureyri. „Við kennum ýmiss konar
námskeið í skólanum, bæði fyrir
byrjendur og lengra komna og
aðsóknin hefur verið mjög góð hér
á Akureyri. Þá erum við með sérstök námskeið fyrir eldri borgara
en þau hafa mjög gaman af því að
ná tökum á tækninni. Þá erum við
að kenna ýmis sérhæfð námskeið,

til dæmis í vinnslu stafrænna
mynda með photoshop og uppsetningu efnis í umbrotsforritum.“
Lára segir að fyrirtækjum sem
er stjórnað milli landshluta fjölgi
stöðugt. „Ég tel að í framtíðinni
muni aukast að fólk verði óbundið
af staðsetningu þegar sótt er um
störf. Hægt er að nota netið mun
meira en gert er nú til að auka frelsi
til búsetu,“ segir Lára. „Þetta er að
mínu mati vænlegra en að flytja
fyrirtæki og stofnanir í heilu lagi
milli landshluta. Með þessu móti
getur fólk ráðið hvaðan það vill
vinna.“
- öhö

Fiat Grande Punto
Númer 1 í Evrópu

Þú gætir unnið
ævintýraferð til Veróna

Mest seldi bíllinn í Evrópu 2006*
Þeir sem koma og reynsluaka Fiat Punto
í nóvember geta átt von á því
að vinna flugferð fyrir tvo til
ævintýraborgarinnar Veróna
á Ítalíu með Úrvali Útsýn.

• Stíll. Hannaður í anda Maserati af Giorgetto
Giugiaro.
• Eyðsla. Aðeins 6 lítrar á hverja 100 km
í blönduðum akstri.
• Öryggi. 5 stjörnur í Euro Ncap. 6 loftpúðar.
• Eiginleikar. Hlaut Gullna stýrið 2005.

Bílaumboðið Saga
Opið:
virka daga frá 8–18
laugardaga frá 12–16

Malarhöfða 2a • 110 Reykjavík
Sími 570 9900 • www.fiat.is

*Opinber skráning bifreiða fyrir janúar – apríl 2006 í 15 löndum: Belgíu, Finnlandi, Þýskalandi, Bretlandi, Grikklandi, Írlandi, Ítalíu, Lúxemborg, Noregi, Portúgal, Spáni og Svíþjóð.
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AKUREYRI

,ÅFSLEIKNI VERÈUR SÅFELLT VINS¾LLI Å SÅMENNTUNAR
STARFI OG HEFUR GEFIÈ GËÈA RAUN

Lífsleikninám
Menntasmiðjan á Akureyri
býður upp á símenntun
fyrir Akureyri og nágrenni
þar sem aðaláherslan er
lögð á nám í lífsleikni.
Menntasmiðjan á Akureyri hefur
nú starfað um árabil og má segja
að upprunalega hafi menntasmiðja
kvenna verið miðpunktur starfseminnar. Smiðjan býður upp á nám
í lífsleikni sem er óðum að öðlast
meiri vinsældir. Hugmyndafræði
smiðjunnar er að stuðla að sameiningu sjálfsstyrkingar, sköpunar
og hagnýtra þátta í náminu. Námið
stefnir á að stuðla að jafnrétti og
bættum samskiptum kynjanna,
auka virkni samfélagsþegnanna
og styrkja stöðu þeirra sem ýmissa
hluta vegna þurfa stuðning.

Bókaðu bíl
inn um

ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 35060 11/06

Bílaleigub
íll
í heilan
sólarhring
frá

NÁMSKEIÐIN SEM BOÐIÐ ER UPP
Á ERU:
• Menntasmiðja kvenna: Nám í
lífsleikni fyrir konur (haustönn).
• Menntasmiðja unga fólksins:
Nám í lífsleikni fyrir fólk á aldrinum 17-26 ára (vorönn).
• Atvinnulífskynning: Valgrein í
grunnskólum Akureyrar.
• Alþjóðastofa:
Þjónustu- og
fræðslumiðstöð fyrir nýbúa og
fólk af erlendum uppruna.
• Almenn námskeið fyrir almenning og sérsniðin fyrir konur s.s.
tungumálanámskeið, tölvunámskeið og fleira.
• Fjölþjóðlegt samstarf í gegnum
Sókrates-áætlun
Evrópusambandsins.

leið

2.499 kr.

þegar fram
vísað er br
ottfararspj
frá Flugféla
aldi
gi Íslands.
Innifalið:
100 km og
kaskó.

TÍMINN FLÝGUR
Flugfélag Íslands flýgur yfir
100 ferðir í viku til áfangastaða
sinna. Þið njótið þess að lesa
dagblöðin, fá ykkur kaffi og
súkkulaði og áður en þið vitið
af eruð þið komin á áfangastað.

flugfelag.is
verð frá:

Ferðin tekur enga stund.
Taktu flugið.

Egilsstaðir

6.990

Ísafjörður

5.990

Pantaðu í síma 570 3030
eða á www.flugfelag.is

Akureyri
Vestm.eyj.

5.990
4.490

Opnunartímar Menntasmiðjunnar
eru mánudaga til föstudaga frá
klukkan 8 til 16. Smiðjan er staðsett í gamla barnaskólahúsinu.
Nánari upplýsingar um Menntasmiðjuna og starfsemi hennar má
finna á www.menntasmidjan.is.
Nánari upplýsingar um nám og
námskeið á Akureyri er að finna á
netsíðu Akureyrar, www. akureyri.is
- rh

PI PAR • SÍA • 60788

10 bitar, stór franskar
og 2 lítra Pepsi
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Vakning fyrirtækja
hefur skipt sköpum

?

mikil og jákvæð áhrif. Í ræðu
sinni tók hann dæmi um athafnamanninn Ragnar í Smára, sem tók þá
ákvörðun að gefa út bók eftir Halldór
Laxness við upphaf ferils hans, þegar
enginn annar fékkst til þess. „Í dag efast
enginn um að samfélagslegur skilningur
Ragnars í Smára var happ fyrir Halldór
Laxness. En hitt er ekki þýðingarminna að
hann var gæfa fyrir íslensku þjóðina,“ sagði
Þorsteinn í ræðu sinni.
Það eru heldur ekki ný sannindi að mörgum þykir umræðan um að fyrirtæki skuli
bera samfélagslega ábyrgð hjóm eitt. Þau
eigi að einbeita sér að sínum rekstri og með
því skili þau mestu til samfélagsins og eigenda sinna. Milton Friedman, einn frægasti
hagfræðingur heims og mikill markaðs- og
frjálshyggjumaður, lést í síðustu viku 94 ára
gamall. Í september árið 1970 gaf hann út
ritgerðina Samfélagsleg skylda fyrirtækja
er að auka hagnað sinn og birtist hún í
tímariti dagblaðsins New York Times. Þar
færði hann rök fyrir því að stjórnendur
fyrirtækja hafi þeim skyldum að gegna gagnvart eigendum sínum að stjórna fyrirtækinu
í samræmi við þeirra óskir, sem yfirleitt
séu að þéna eins mikið og hægt er án þess
að brjóta reglur samfélagsins. Í ritgerðinni
segir hann kenninguna um samfélagslega
ábyrgð oft notaða sem yfirskin fyrir aðgerðir
sem í raun séu réttlættar af öðrum ástæðum. Oft freistist fólk til að nota hugtakið
um samfélagslega ábyrgð yfir aðgerðir sem
þessar, sem í raun séu ekki annað en ein
leið til að auka viðskiptavild og því að fullu
leyti eiginhagsmunir fyrirtækisins en ekki
samfélagsleg ábyrgð þess.
MÖRKIN OFT Á TÍÐUM ÓLJÓS

Margir telja hugmyndir Miltons Friedmans
um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja

úreltar og þær eigi ekki við
í nútímasamfélagi. Hvort sem
maður er sammála honum eða
ekki er varla annað hægt en
að láta hvarfla að sér að auðvitað séu stjórnendur fyrst og
fremst að hugsa um hag fyrirtækis síns. Mörkin geta oft á
tíðum verið nokkuð óljós milli
auglýsinga og samfélagslegrar
ábyrgðar. Títtnefnt dæmi um
vel heppnað verkefni á þessu
sviði er Glitnishlaupið í sumar.
Það er jafnframt kannski eitt
besta dæmið um óljós skil af
þessu tagi. Bankinn hét á fjölmarga starfsmenn sína að taka
þátt í hlaupinu og á móti styrkti
bankinn gott málefni í þeirra
nafni. Það efast enginn um að
þetta framtak hafði mikil og
jákvæð samfélagsleg áhrif,
meðal annars með bættri heilsu
starfsmanna og annarra sem
tóku þátt í hlaupinu og stórum framlögum til líknarmála.
Á sama tíma var Reykjavík
þó undirlögð í auglýsingum og
umfjöllunum tengdum hlaupinu heilu vikurnar áður en það
hófst. Annað dæmi er það sem
kom fram í máli forstjóra Alcoa
á ráðstefnunni, að fyrirtækið
hafi ákveðið að veita tuttugu
milljónum í uppbyggingu á
Vatnajökulsþjóðgarði.
Hvort sem framlög íslenskra
fyrirtækja til samfélagslegra
málefna eru til þess gerð að
bæta ímynd þeirra eða vegna
þess að þau telji þau til
samfélagslegrar skyldu sinnar skiptir kannski ekki mestu
máli. Sem betur fer sjá þau
hag sinn í því. Ef þau gerðu það
ekki er nokkuð öruggt að mun
fátæklegra yrði um að litast í
heimi menningar, lista, íþrótta
og ýmissa styrktarfélaga sem
reiða sig á dyggan stuðning
einkafyrirtækja.

Að félaginu Einstök börn, sem verður
tíu ára á næsta ári, standa 125 fjölskyldur barna með sjaldgæfa, óþekkta,
langvarandi eða mjög alvarlega sjúkdóma. „Sérkenni og jafnframt vandamál
Einstakra barna er að við erum afskaplega flókinn og lítill hópur aðstandenda
barna sem þurfa oft á mjög mikilli
umönnun að halda. Oft á tíðum passa
börnin ekki inn í skilgreiningar, til
dæmis í heilbrigðisgeiranum eða
hvað varðar aðgengi að þjónustu.
Þess vegna lendum við oft í að
þurfa að berjast fyrir réttindum sem ættu að vera sjálfsögð,“ segir Sigríður Kristín
Hrafnkelsdóttir, fyrrverandi
stjórnarmaður félagsins.
Í gegnum starf sitt með
Einstökum börnum hefur
Sigríður séð af eigin raun
hversu miklu máli aðkoma
fyrirtækja getur skipt fyrir
félagsskap sem þennan. Það
var meðal annars ástæðan
fyrir því að hún vann könnun í
mastersnámi sínu við kennsluog lýðheilsudeild Háskólans í
Reykjavík, um viðhorf stjórnenda íslenskra fyrirtækja til samfélagslegrar ábyrgðar. Hún segir
margt hafa breyst frá þeim tíma sem
félagið var stofnað hvað varðar aðkomu
fyrirtækja að styrktarfélögum og mörg
þeirra hafi notið góðs af því. Hún segir
þó að Einstök börn þurfi enn frekari
stuðnings við, enda eigi félagið undir
högg að sækja þar sem fjölskyldurnar
eru tiltölulega fáar og börnin hafa mjög
ólíka sjúkdómsgreiningu. Það valdi því
að þrýstihópurinn sé ekki eins öflugur
og í mörgum öðrum tilfellum þar sem
fleiri skilja við hvað er verið að berjast.
Þessi hópur barna fer ört stækkandi
og því full ástæða til að skoða þarfir
fjölskyldna barnanna vel.
Sigríður hefur undanfarið ár meðal
annars verið í hópi fimm fjölskyldna
sem hafa verið að berjast fyrir því
að fá sambýli fyrir börnin sín sem
fjölskyldurnar, af ýmsum ástæðum,
geta ekki lengur haft heima fyrir. Sú
barátta hefur tekið langan tíma og sér
enn ekki fyrir endann á henni. „Það
er gríðarlega erfitt að þurfa að viðurkenna fyrir sjálfum sér að maður geti
ekki lengur valdið því að hafa barnið
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sitt heima. Að þurfa svo að berjast
fyrir því að barnið fái inni á sambýli
er ólýsanlega erfitt,“ segir Sigríður.
Hún segir erfitt að hreyfa við því
þunga afli sem stjórnvöld geta verið.
Hjá þeim gerist hlutirnir einfaldlega
of hægt en innan einkageirans hreyfist
hlutirnir oft hraðar fyrir þann kraft
sem oft býr innan hans. Hún vonast því
til að einkafyrirtæki muni frekar auka
við stuðning sinn og einnig að fleiri
fyrirtæki muni láta sig samfélagslega
ábyrgð varða. Hún nefnir Rjóðrið, sem
er hvíldar-, hjúkrunar- og endurhæfingarheimili fyrir langveik börn, sem
dæmi um hversu öflugt form samvinna
hins opinbera og einkaaðila getur verið.
Þar var uppbygging og öll framkvæmd
algjörlega í höndum Velferðarsjóðs
barna, sem stofnaður var af Íslenskri
erfðagreiningu, en samningur gerður
við Landspítalann um reksturinn að því
loknu.

Víða óskýr stefna
Nýleg könnun, sem unnin var af
kennslu- og lýðheilsudeild Háskólans
í Reykjavík, gefur vísbendingu um
upplifun stjórnenda fyrirtækja á
mikilvægi samfélagslegrar ábyrgðar.
Rúm 65 prósent þeirra sem svöruðu töldu það skipta starfsmenn
fyrirtækisins mjög miklu eða frekar
miklu máli að fyrirtækið gæfi eitthvað til samfélagsins.
Ýmislegt annað áhugavert kom
fram í könnuninni. Þar má nefna að
einungis 44 prósent svarenda sögðu
samfélagslega ábyrgð sérstaklega
skilgreinda í grunnstefnu fyrirtækisins. Langflest fyrirtæki, eða
80 prósent, byggja þá upphæð sem
varið er til góðgerðarmála árlega á
almennu mati stjórnenda eða eigenda á hverjum tíma. Það gæti bent
til þess að umfang samfélagslegrar
ábyrgðar fyrirtækja sveiflist oftar
en ekki með árferði í efnahagslífinu.
Könnunin var lögð fyrir 373
stjórnendur fyrirtækja en einungis
126 sáu sér fært að svara henni.
Svarhlutfallið var því ekki nema 34
prósent sem getur ekki talist mög
gott. Það gæti gefið vísbendingu
um áhugaleysi eða vanþekkingu
íslenskra stjórnenda á hugtakinu
samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja.

ER SAMFÉLAGSLEG STEFNA
SKILGREIND Í GRUNNSTEFNU
F Y R I R TÆ K I S I N S ?
Já
44,44%

Nei
55,56%

T E L U R Þ Ú Þ A Ð S K I P TA M Á L I
F Y R I R S TA R F S M E N N A Ð F Y R I R TÆ K I Ð G E F I E I T T H VA Ð T I L
SAMFÉLAGSINS?
Mjög litlu máli 3,15%

Frekar
litlu
máli
7,09%
Hvorki
né 25,20%

Mjög miklu
máli
20,47%

Frekar
miklu
máli 44,09%

12

22. NÓVEMBER 2006 MIÐVIKUDAGUR MARKAÐURINN

SKOÐUN

Sögurnar ... tölurnar ... fólkið ...

Fjárfestingar Íslendinga hafa gengið vel, en ekki eru
allar ferðir til fjár.

Fjögur brúðkaup
og jarðarför

Íslenskt efnahagslíf hefur tekið
umbreytingu á undanförnum
árum og sér ekki fyrir endann
á þeirri þróun. Svo víðtæk er
hún að líkja má við flekahreyfingar í jarðskorpunni. Framrás
fjármálageirans sýnir þessar
breytingar í hnotskurn.

ORÐ Í BELG

Ólafur
Ísleifsson,
lektor við
viðskiptadeild
Háskólans í Reykjavík

FJÁRMÁLAGEIRINN

Hafliði Helgason
Ekki er allt gull sem glóir, er eitt af því sem fjárfestar þurfa að
hafa í huga. Þessi augljósu sannindi hafa verið orðuð með ýmsum
hætti í gegnum tíðina. Ein útgáfan hljóðar þannig að ef eitthvað líti
út fyrir að vera of gott til að vera satt, þá sé það líklega raunin.
Vöxtur og fjárfestingar íslenskra fyrirtækja hefur verið ótrúlega áfallalítill. Raunin hefur verið sú að flest hefur heppnast og
langt umfram það sem búast má við. Það er því engin furða að
eitthvað fari öðruvísi en ætlað var.
Tvö félög í Kauphöll Íslands hafa þurft að horfast í augu við
raunveruleikann og snúa af þeirri braut sem mörkuð hafði verið.
Þetta eru Avion og Dagsbrún. Hvorugt þessara félaga átti sér samsvörun í nokkru öðru félagi og kannski var
ástæða fyrir því.
Það er eðlilegt að þegar bakkað er út
úr yfirlýstri stefnu, þá er slíkt gagnrýnt
á ýmsum forsendum. Gagnrýna má að
stefna félaganna hafi ekki verið nægjanlega ígrunduð, farið inn á svið þar sem
þekkingu skorti og svo má einnig spyrja
hvort gefist hafi verið upp við fyrsta mótlæti. Allt eru þetta gildar spurningar þegar
sveigt er frá boðaðri stefnu.
Hitt er svo annað að kannski er mikilvægast af öllu, þegar menn telja að stefnan
sé röng, að horfast í augu við mistök og
hefjast þegar handa við að vinda ofan af
þeim.
Það er líka mikilvægt í allri umræðu að
tapa sér ekki yfir því sem fer öðruvísi en
ætlað var. Viðskipti eru í eðli sínu áhættusöm og ákvarðanir ganga misvel upp. Það
versta sem getur komið fyrir er að kjarkinn þverri. Umburðarleysi gagnvart mistökum er versta veganestið.
Fjórum sinnum féll á kné / í fimmta
skiptið stóð hann, segir í Guðsgjafarþulu
Halldórs Laxness um Íslands Bersa.
Ferðalag íslensks kaupsýslufólks í átt til
alþjóðavæðingar og uppbyggingar sterkra fjölþjóðafyrirtækja
hefur ekki verið áfallalaust og verður það aldrei. Styrkur okkar
hefur meðal annars verið að menn hafa lært af eigin mistökum og
ekki síður það sem er miklu ódýrara, lært af mistökum annarra.
Styrkurinn hefur falist í að taka skjótar ákvarðanir og það kann á
köflum að vera á kostnað ígrundunar og yfirvegunar.
Hættan af velgengni undanfarinna missera liggur meðal annars
í því að þegar vel gengur er hætta á að kæruleysið taki völdin.
Menn mega aldrei gleyma því að líklegustu fjárfestingarnar til að
skila árangri eru þær sem lúta að sérsviði og þekkingu viðkomandi. Þar liggur forskotið. Alþjóðlegir fjárfestar hafa verið að
vakna til lífsins að undanförnu og samkeppni um arðbær verkefni
hefur harðnað. Það er því enn mikilvægara en áður að nýta reynsluna og vanda til verka.
Eftir að hafa verið í nánast stöðugum veislum undanfarin ár
ætti engum að bregða yfir því að þurfa að mæta í eins og eina
jarðarför. Það er nú einu sinni gangur lífsins.

Hitt er svo
annað að
kannski er
mikilvægast
af öllu, þegar
menn telja
að stefnan
sé röng, að
horfast í augu
við mistök og
hefjast þegar
handa við að
vinda ofan af
þeim.

EGGERT MARKADURINNIS L HAFLIDI MARKADURINNIS L HOLMFRIDUR MARKADURINNIS
JONAB MARKADURINNIS L JSK MARKAÈURINNIS L OLIKR MARKADURINNIS

Flekahreyfingar í efnahagslífinu

Á undanförnum árum hefur
fjármálageirinn ruðst fram með
sprengikrafti í íslensku efnahagslífi. Í nýlegri greinargerð 1), sem
við Katrín Ólafsdóttir lektor við
HR tókum saman fyrir Samtök
fjármálafyrirtækja er sýnt
fram á, að geirinn hefur skotið sjávarútvegi aftur fyrir sig á
mælikvarða framlags til landsframleiðslu og nemur hlutur
fjármálageirans á bilinu 9-10%
af framleiðslu í landinu á síðasta
ári. Fjármálageirinn hefur vaxið
í þeim mæli að hann hefur staðið
undir a.m.k. þriðjungi hins kröftuga hagvaxtar hér á landi frá
árinu 2001.
Fjölmörg störf hafa skapast í
greininni á undanförnum árum.
Bættu viðskiptabankarnir þrír
við sig 900 nýjum starfsmönnum
á fyrstu níu mánuðum þessa árs.
Fjölgun starfa í fjármálageiranum frá 1998 til 2005 er tvöfalt
meiri en í störfum almennt á
vinnumarkaði, eða 28% samanborið við 13% fjölgun starfa í
heild samkvæmt upplýsingum
Hagstofu. Hlutdeild starfsmanna
í fjármálageiranum er um 4%, en
launatekjur starfsmanna í geiranum eru ríflega 6% af heildarlaunum.
Æ fleiri starfsmenn fjármálafyrirtækja hafa háskólamenntun
að baki. Samkvæmt könnunum
SÍB var 11% félaga með háskólamenntun á árinu 1996 en 35%
á árinu 2004. Hlutfallið hefur
hækkað frá þeim tíma og fer
væntanlega yfir 50% fyrr en
varir.
Fjármálafyrirtækin leggja
fram drjúgan skerf til sam-

eiginlegra sjóða landsmanna.
Í greinargerð HR er áætlað að
heildarskatttekjur hins opinbera af starfsemi fjármálafyrirtækja gætu legið á bilinu 30-35
milljarðar króna eða ríflega 8%
af öllum skatttekjum ríkis og
sveitarfélaga.
Gera má ráð fyrir að fjármálafyrirtækin í heild greiði um
15 milljarða í tekjuskatt lögaðila,
sem jafngildir ríflega 10% af
heildarútgjöldum ríkissjóðs á
þessu ári. Fjármálageirinn í heild
greiðir yfir 40% af tekjuskatti
lögaðila sem alls nemur 35 milljörðum króna. Í ljósi þess að hagnaður bankanna fyrstu níu mánuði
þessa árs nemur hærri fjárhæð
en allt árið í fyrra má búast
við að skattgreiðslur fjármálafyrirtækjanna verði enn meiri á
næsta ári.
Með fjármálageiranum er
komin fram á sjónarsviðið
atvinnugrein sem leggur fram
verulegan skerf af verðmætasköpun í landinu, stendur undir
stórum hluta skatttekna ríkis og
sveitarfélaga og greiðir starfsmönnum hærri laun en almennt
gerist.
NÝ ATVINNUSTARFSEMI ÁN
ATBEINA RÍKISINS

Fjármálageirinn er ekki einn um
að ryðja nýjar brautir í atvinnulífinu. Finna má fjölmörg önnur
dæmi um kraftmiklar atvinnugreinar, t.d. á vettvangi lista
og menningar eins og Ágúst
Einarsson prófessor við HÍ hefur
bent á.
Líkt og í fjármálageiranum
er hér engin stýring af hálfu

ríkisvalds og hvergi gengið á
auðlindir landsins til að skapa ný
störf eins og stundum er komist
að orði.
Á næstu misserum mun
framleiðsla áls taka stökk upp
á við þegar verksmiðja Alcoa
á Reyðarfirði hefur starfsemi og stækkun Norðuráls á
Grundartanga lýkur. Uppi eru
áform um nærri tvöföldun á orkunotkun til stóriðju frá því sem þá
verður fram til ársins 2015 með
stækkun álvers í Straumsvík og
nýjum álverum í Helguvík og á
Húsavík.
Þessar ráðagerðir kalla á að
leitað verði eftir aukinni samstöðu í landinu um skynsamlega
stefnu varðandi stóriðju og orkunýtingu. Þetta sýnist naumast
gerlegt nema sköpuð verði ný
umgjörð um ákvarðanir um hagnýtingu orkulinda. Þrennt sýnist brýnast í þessu sambandi:
Upplýsa þarf um verð á raforku
til stóriðju svo að ákvarðanir
í þeim efnum séu gagnsæjar.
Gera þarf strangar kröfur um
ávöxtun á framkvæmdafé sem
lagt er fram eða ábyrgð veitt
fyrir af hálfu opinberra aðila.
Gera þarf stjórnsýsluferil við
umhverfismat þannig úr garði,
að ekki verði tilefni til að úfar
rísi eins og þegar ráðherra sneri
við mati faglegrar stofnunar í
viðamiklu máli.
HVAÐ GETA STJÓRNVÖLD GERT?

Hér er verðugt verkefni fyrir
stjórnvöld til að skapa sátt um
hófsama stefnu nýtingar og
náttúruverndar og eyða þeirri
tortryggni sem skapast hefur
á undanförnum árum. Um leið
þurfa stjórnvöld að tefla fram
raunhæfum áætlunum um
hagstjórn til að hágengis- og
hávaxtamistök undangenginna
missera endurtaki sig ekki.
1) Fjármálageirinn á Íslandi, greinargerð tekin saman
fyrir Samtök fjármálafyrirtækja, Hagfræðisetur
Háskólans í Reykjavík, 7. nóvember 2006

Um leið þurfa stjórnvöld að tefla fram raunhæfum áætlunum um hagstjórn til að
hágengis- og hávaxtamistök undangenginna missera endurtaki sig ekki.

Skilvirk
starfsmannasamtöl
L

Starfsmannasamtöl eru skipulögð samtöl á milli starfsmanna
og stjórnenda fyrirtækja og
stofnana. Þau eru í auknum mæli
að ryðja sér til rúms í fyrirtækjum í dag og megintilgangur
þeirra er að samræma stefnu
fyrirtækis við mannauðsstefnu.
Í samtalinu eiga sér stað gagnkvæm tjáskipti á milli starfsmanna og yfirmanna m.a. um
stefnu, markmið, árangur,
frammistöðu, líðan í starfi og
þörf fyrir þjálfun og fræðslu.
Samtölin þarf að undirbúa vel
og gefa þeim tíma í þægilegu
umhverfi sem er laust við símtöl
og truflun. Þannig eru samtölin
trúnaðarsamtöl sem geta tekið
allt upp í tvær klukkustundir.
Nauðsynlegt er að báðir aðilar
séu vel undirbúnir fyrir samtalið. Starfsmaður þarf að huga að
starfslýsingu sinni, markmiðum
og árangri og vera tilbúinn til að
ræða efni sem varða markmið
sem hann vill ná, markmið sem
ekki hafa náðst og koma með
tillögur til úrbóta. Stjórnendur
þurfa að huga að því að skapa

Mynd/Búi Kristjánsson

UM VÍÐA VERÖLD

þægilegt andrúmsloft, sýna
starfsmanni áhuga og óskipta
athygli. Stjórnendur þurfa að varast að sýna vald eða tala niður til
starfsmanns en leggja í staðinn
áherslu á jafnræði og sanngirni
í samtalinu þar sem hugmyndum og tillögum starfsmanns er
vel tekið. Ef það er ekki gert er
hætta á því að starfsmaður fari í
vörn og mikilvægar upplýsingar
komi ekki fram í samtalinu.
Hagur starfsmanna af starfsmannasamtölum er einkum
sá að þeir fá tækifæri til að
auka skilning sinn á væntingum
stjórnenda, þeir geta sagt sína
skoðun á stefnu og markmiðum fyrirtækis, markmiðin verða
þeim skýrari og þeir geta tjáð
sig varðandi þörf fyrir þjálfun
og starfsþróun. Starfsmenn fá

endurgjöf á frammistöðu sína og
oft er þetta eini vettvangurinn
til að fá persónulega hvatningu.
Hagur fyrirtækis er einkum sá
að stjórnendur fá yfirsýn yfir
starfsemina, starfslýsingar og
þjálfunarþörf, stefna fyrirtækis
verður starfsmönnum skýrari
og stjórnendur fá ákveðna innsýn í þarfir starfsmanna.
Skilvirk starfsmannasamtöl nýtast ennfremur vel til
að bæta félagsanda og efla
traust á milli
starfsmanna og
stjórnenda.
Sif Sigfúsdóttir
MA í mannauðsstjórnun.
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Ekki sýnd en aðeins gefin veiðin
Eigendur
fyrirtækja
og
starfsmenn hafa ýmis áhugamál. Veiðiskapur hefur fylgt
Íslendingum lengi og alltaf eykst
sá fjöldi manna sem leggur stund
á skotveiðar í sínum frítíma. Í
vöxt fer að samstarfsmenn fari í
hópum til veiða og komi gírugir
á kaffistofuna daginn eftir með
góðar veiðisögur. Manni verður
þó um og ó að heyra sögur af
veiðiferðum skotveiðimanna þar
sem svo mikill fjöldi er saman
kominn á tiltölulega litlu svæði,
allir í sama tilganginum að skjóta
gæsir eða rjúpur. Fréttir herma
að menn hafi hreinlega flúið af
góðum veiðistöðum vegna þess

að skothríð er mikil, hún kemur
úr öllum áttum þannig að ekki
er mögulegt að átta sig á hvaðan
skotin koma og ástandið því stórhættulegt.
Á haustmánuðum hafa borist
tjónstilkynningar til Sjóvár sem
fá mig til að hafa áhyggjur af
því að menn sýni ekki ýtrustu
varkárni við meðferð skotvopna.
Áverkar geta verið alvarlegir og
því viljum við árétta að þeir sem
fá byssuleyfi taki alvarlega þær
leiðbeiningar sem koma fram á
námskeiðum sem haldin eru af
Umhverfisstofnun um sjálfsagðar öryggisreglur.
Það segja mér fróðir menn

að þegar skotmaður gengur með
hlaðna byssu á veiðum skal alltaf opna byssulásinn og afhlaða
byssuna þegar farið er yfir
t.d. skurði, klifrað upp kletta
eða klöngrast yfir urð og móa.
Gangi margir menn saman með
hlaðnar byssur skal halda þeim
þannig að hlaupin stefni aldrei
að samferðarmönnum ef menn
hrasa og detta. Það þykir einnig
sjálfsögð kurteisi að opna byssuna og afhlaða er menn hittast
á veiðum og fara að ræða málin
eða setjast niður að snæðingi.
Þetta eru mjög góðar reglur
og afar áríðandi að sem flestir
skotveiðimenn tileinki sér þær.

þessa sports, að þeir
Það er grafalvarlegt
   tileinki sér varúð
mál að verða fyrir slysaog gætni í meðferð
skoti því afleiðingarnar
skotvopna og klæðgeta haft ófyrirsjáanist áberandi fatnaði
legar afleiðingar fyrir
í þeim tilfellum sem
þann sem fyrir verður
slíkt fælir ekki bráðsvo ekki sé talað um
þann sem veldur. Það       ina, t.d. við rjúpnaveiðar. Það er mjög
hlýtur að vera hræðileg
tilfinning og erfitt að lifa með auðvelt og ódýrt að verða sér
því að valda besta vini sínum eða úti um neonlituð þunn nælonnánum ættingja slíkum skaða, vesti sem gera það að verkum
kannski af algeru kæruleysi og að veiðimenn sjá vel hver annan
óvarkárni. Þó við bjóðum upp á sérstaklega í aðstæðum þar sem
góðar slysatryggingar þá getum fjöldi skotveiðimanna er slíkur
við ekki annað en greitt ákveðnar að hætta stafar af eins og áður
fjárhæðir en atburðurinn hverf- hefur komið fram.
Bestu kveðjur og góða veiði!
ur ekki þrátt fyrir þær greiðslur.
Með þessu greinarkorni langar mig að vekja skotveiðimenn Sólveig Ólafsdóttir
til meðvitundar um alvarleika Þjónustufulltrúi á tjónasviði Sjóvár

SPÁKAUPMAÐURINN

Spólað á
öllum fjórum
Það er einhver skammdegisdrungi yfir mér þessa dagana.
Af því að ég er afar velviljaður
maður og vil öllum hið besta,
þá er ég leiður yfir ýmsu þessa
dagana.
Mér finnst leiðinlegt að
menn séu að afskrifa einn og
hálfan milljarð út af prentsmiðju í Bretlandi og mér
finnst leiðinlegt að Avion skuli
hafa selt ferðaþjónustuna sína
og sé nú bara skipafélag. Ég
er hins vegar ánægður með
að Eimskipafélagsnafnið komi
aftur í Kauphöllina.
Mér finnst líka leiðinlegt
hvernig Danir láta við okkur
og mér finnst leiðinlegt að
Kaupþing skyldi halda blaðamannafund svona löngu eftir
birtingu greina Extrablaðsins.
Það gaf þeim ókeypis tækifæri
til að rífa kjaft á ný. Sennilega
hafa dönsku starfsmennirnir
farið á taugum yfir umræðunni.
Kaupin á West Ham glöddu
mig hins vegar. Ekki að ég hafi
nokkra trú á þessu sem fjárfestingu, mér finnst bara alltaf
gaman þegar menn kaupa sér
skemmtilegt dót. Sjálfur hef ég
stundum keypt mér dýrt dót, en
það er nú þannig með mig að ég
fæ fljótt leið á nýju dóti.
Ég er svolítið efins með
markaðinn þessa dagana. Það
er að byrja að hægja á í efnahagslífinu og þegar ekki eru
lengur tómar sigurfréttir af
viðskiptalífinu, þá getur stemningin dofnað hratt. Ég er farinn
að taka aftur talsvert á hliðarlínunni á ný og læt stýrivextina
um vinnuna fyrir mig.
Tækifærin geta komið hratt,
sérstaklega þegar verðið lækkar. Markaðurinnn hamrar nú á
365 fyrir prentsmiðjuskuldirnar
og kannski opnast smá tækifæri þar fyrir stöðutöku þegar
gengið snýr við. Gárungarnir
hafa verið að spá því að botngengið á félaginu sé sennilega
3,65, en ég held að það fari ekki
svo neðarlega.
Jón Ásgeir fór í stjórnina
eins og ég bjóst við og fyrir
mér þýðir það að hann ætlar
að skila meðfjárfestum sínum
sæmilega sáttum þegar upp
verður staðið. Ég held að fókusinn verði skýrari í félaginu
og það nái sér á strik. Kannski
maður hætti þessari svartsýni
og fari að greina tækifæri á ný.
Það er nú einu sinni þannig
að bjartsýnin hefur löngum
verið lögfræðingur, læknir
minn og prestur. Sá bölsýni
græðir aldrei neitt og ágætt að
minna sig á það í skammdeginu
þegar maður lendir í því að
lúxusjeppinn spólar á öllum
fjórum.
Spákaupmaðurinn á horninu

HUGMYNDIR AÐ GÓÐUM GJÖFUM!

MAGGA STÍNA SYNGUR MEGAS

EXTRA VIRGIN
SÉRRÆKTUÐ, SÓLRÍK ÓLÍFUOLÍA - BEINT FRÁ BÓNDANUM

KA.
VAL BÓ EÐA
R
Ú
Ð
I
MIK SAMBAND
IÐ
HAFÐU TU ÞÉR MÁL .IS
N
KYN .BJARTUR
W
Á WW

AFARRKAÐ
TAKMPAPLAG
U

WUTHERING HEIGHTS EFTIR EMILY BRONTË

EITT STÓRBROTNASTA

BÓKMENNTAVERK
HEIMS
MAGNAÐASTA ÁSTARSAGA HEIMSBÓKMENNTANNA Í NÝRRI
OG GLÆSILEGRI ÞÝÐINGU SILJU AÐALSTEINSDÓTTUR.

Hafðu samband - við leysum málið!
Gjafadeild Bjarts: Sími 562 1826
Netfang: bjartur@bjartur.is
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Verðlaun veitt fyrir
afbragðs auglýsingar

Suðurlandsbraut 4 l 108 Reykjavík
sími 517 0317 l www.plusminus.is

HVERS VIRÐI
- er sjónheilsa þín?
- eru gæði fyrir þér?

Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skrifar
Nokkur fyrirtæki sem sýnt hafa
afburða árangur í auglýsinga- og
markaðsstarfi eiga gott í vændum
næstkomandi föstudag. Í síðustu
viku lágu dómarar EFFIE-keppninnar yfir innsendum tillögum
að auglýsingum og herferðum
sem þykja verðskulda lof. Yfir
hádegisverði á Hótel Nordica á
föstudaginn verður tilkynnt um

- er þinn persónulegi stíll?

VISION

EFVA ATTLING STOCKHOLM

SJÓNMÆLINGAR

(# (#&

sigurvegara í EFFIE 2006, af
þeim sautján innsendingum sem
bárust.
SÍA,
Samband
íslenskra
auglýsingastofa, stendur fyrir
keppninni. Að sögn Ingólfs
Hjörleifssonar, framkvæmdastjóra SÍA, eru engin auglýsingaverðlaun eins hátt skrifuð
og eftirsótt á alþjóðlegan mælikvarða og þau eru mikilvæg
viðbót við önnur auglýsinga- og
markaðsverðlaun, á borð við
ÍMARK-verðlaunin og Lúðurinn,
sem veitt eru hér á landi. Ingólfur
segir þau um margt ólík öðrum
verðlaunum hvað varðar þá
þætti sem tekið er tillit til við
val á sigurvegurum. Fyrir
það fyrsta eru þau ekki
fegurðarsamkeppni auglýsinga heldur er það sá
mælanlegi árangur sem af
auglýsingunni eða herferðinni hlýst sem skiptir máli.
Við val á verðugum sigurvegurum eru dómarar keppninnar beðnir um að
meta hvernig ýmsir
marka ð s þættir á

).'«,&52 (*®2,%)&33/.
&2!-+6-$!
34*«2) 3¥! !È SÎGN )NGËLFS ERU ENGIN AUGLÕSINGA
VERÈLAUN EINS H¹TT SKRIFUÈ OG EFTIRSËTT ¹ ALÖJËÈLEGAN
M¾LIKVARÈA OG %&&)% VERÈLAUNIN -!2+!¨52)..(%)¨!

SJÓNGLER

(# (#(

(# (#&

borð við stefnumörkun, sköpunarþáttinn, birtingar og rannsóknir
vinna saman. Með því að meta
árangurinn af þessum þáttum og
verðlauna þá er verðlaununum
ætlað að stuðla að markvissari
og árangursríkari markaðssetningu fyrirtækja. Annað sem er
sérstakt við EFFIE-verðlaunin er
að fjöldi sigurvegara er ekki ljós
í upphafi. Ef engin innsendinganna er talin verðskulda fyrstu
verðlaun er þeim einfaldlega
sleppt og einungis gefin silfurog bronsverðlaun.
Síðast þegar EFFIE-verðlaunin
voru afhent hér á landi, árið 2003,
unnu Framsóknarflokkurinn og
Toyota á Íslandi til gullverðlauna.
Framsóknarflokkurinn fyrir vel
heppnaða ímyndarherferð fyrir
þingkosningar það árið og Toyota
fyrir auglýsingaherferðina „Ég
er Yaris“ sem flestir sem fylgjast
með fjölmiðlum af einhverju tagi
muna örugglega eftir. Í ár eru
verðlaunin veitt öðru sinni og er
stefnt að því að framvegis verði
þau veitt á tveggja ára fresti.
Þær
auglýsingaherferðir sem valið stendur á milli í
ár eru eftirfarandi: „Íslensk
sókn um allan heim“ frá Avion
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(# (#
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Með sérsniðin
viðskiptakerfi

%&4)23«+.!26%2¨)2 '2)0)2 %FFIE
VERÈLAUNIN FYRIR AFBURÈA¹RANGUR Å MARKAÈS
STARFI VERÈA AFHENT ÖANN  NËVEMBER

Group og Himni og hafi,
„4x4xCRV Honda“ frá Bernhard
og H:N Markaðssamskiptum,
„Ímyndarherferð Glitnis“ frá
Glitni og Hvíta húsinu, „Það er
gott að eldast“ frá Happdrætti
DAS og Íslensku auglýsingastofunni, „Takk“ frá Happdrætti SÍBS
og H:N Markaðssamskiptum,
„Lýður Oddsson“ frá Íslenskri
getspá og ENNEMM, „Gulu
síðurnar“ frá Já og ENNEMM,
„Nám er lífsstíll“ frá KB banka
og ENNEMM, „Það hefur aldrei
verið auðveldara að gefa“ frá
Netbankanum og Himni og hafi,
„Ævintýraeyjan Ísland“ frá Olís
og Himni og hafi, „Aygo“ frá
Toyota á Íslandi og Íslensku auglýsingastofunni, „Láttu Póstinn
sjá um allan pakkann“ frá
Póstinum og Íslensku auglýsingastofunni, „Sama hver staðan er þú getur alltaf hringt kollekt“ frá
Símanum og ENNEMM, „Sérstök
börn til betra lífs“ frá Sjónarhóli
og Íslensku auglýsingastofunni,
„Átak 2004“ frá Sorpu og H:N
Markaðssamskiptum, „Ekki bara
spari að spara“ frá SPRON verðbréfum og Himni og hafi og „Ef
þú ert tryggður - þá færðu það
bætt“ frá TM og Íslensku auglýsingastofunni.

Hugbúnaðarfyrirtækið Merkur
Point hefur þróað sérsniðin
viðskiptakerfi fyrir verslanir sem eykur hraða og öryggi í
afgreiðslu. Fyrirtækið vinnur að
innleiðingu kerfisins hjá matsölustaðnum Nings og víðar.
Ólafur Vignir Sigurvinsson,
einn af þremur eigendum
MerkurPoint, segir lausnir
fyrirtækisins hentugar fyrir
heimsendingafyrirtæki á borð við
Nings þar sem kerfið heldur utan
um viðskiptasögu einstaklinga og
kemur með tillögur að nýjungum
á matseðli. Þá heldur það utan
um birgðaskrá, pantanakerfi og
möguleiki er á að tengja kerfið
við eftirlitsmyndavélar og senda
SMS-skilaboð til viðskiptavina.
Innleiðing er þegar hafin á
kerfinu í Svíþjóð og fyrir liggur að selja það til Danmerkur.
Kerfið er til á fjórum tungumálum en um viku tekur að þýða það
yfir á önnur tungumál.
Fleira er í þróun hjá Merkur
Point, svo sem þráðlausar merkingar. Kerfið felur í sér að viðskiptavinir geta ekið innkaupakerrum að afgreiðslukassa, sem
skannar verð án þess að varan
sé tekin úr kerrunni. Þetta á að
koma í veg fyrir biðraðir, að sögn
Ólafs sem telur að kerfið geti
verið komið í notkun hér á landi
eftir um ár.
- jab

Garðheimar bjóða
upp á breitt úrval
af plöntum,
blómum,
skreytingavöru úti
sem inni, pottum
og öllu sem þarf til
ræktunar auk
föndurvöru og
gæludýravöru.
Hjá Garðheimum
vinna að jafnaði 10
menntaðir
blómaskreytar.
Heildarfjöldi
starfsmanna er 70.

Kæri lesandi!
Jólin nálgast og við viljum minna á
Fyrirtækjaþjónustu Garðheima:
Gerum magntilboð í:
•
jólatré
•
jólaplöntur og potta
•
jólaskreytingar

Móðurfyrirtæki
Garðheima er
Gróðurvörur ehf.
sem einnig er rekið
sem heildsala.
Fyrirtækin eru
staðsett að
Stekkjarbakka 4 – 6,
Reykjavík.

Bjóðum einnig upp á sérhannaðar skreytingar
í fyrirtæki.

Sigurrós Kristinsdóttir
Fyrirtækjaþjónustu Garðheima
GSM 864 3322
sigurrosk@gardheimar.is
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Útgefendur saka
MySpace um brot
Bandaríska útgáfufyrirtækið
Universal Music hefur stefnt
netveitunni MySpace.com vegna
brota á höfundarréttarlögum.
Netveitan býður netverjum
upp á að búa til eigin vefsvæði
auk þess sem hægt er að leita
eftir tónlistar- og myndskrám á
netinu, sem þeir geta horft og
hlustað á og deilt með öðrum.
Universal Music segir að netveitan sé með athæfinu að hvetja
netverja til að dreifa efni sín
á milli með ólögmætum hætti.
Með brotunum hafi rekstraraðilar MySpace hagnast um hundruð
milljónir Bandaríkjadala á kostnað tónlistarmanna og annarra
höfunda myndefnis.
Forsvarsmenn MySpace vísa
ásökununum á bug enda hafi
verið unnið með útgáfufyrirtækjum til að tryggja rétt tónlistarmanna.
Í tilkynningu sem forsvarsmenn MySpace.com sendu frá
sér vegna málsins um helgina
segir að þótt netveitan veiti netverjum tök á að deila sköpunar-

6%&36¨)  -930!#% ²TG¹FUFYRIRT¾KIÈ
5NIVERSAL -USIC SEGIR NETVEITUNA -Y3PACE
BRJËTA ¹ HÎFUNDARRÁTTI

verkum sín á milli á netinu þá
hvetji það ekki til brota á höfundarrétti sé starfsemi fyrirtækisins
innan ramma laganna.
Þá setti MySpace upp síu á vef
fyrirtækisins, sem koma á í veg
fyrir brot á höfundarrétti. Sían
kemur í veg fyrir að netverjar
geti nálgast efni sem þeir eiga
ekki höfundarrétt á eða hafa ekki
greitt fyrir.
- jab

Pearl á stærð við
venjulegan gemsa
BlackBerry
Pearl 8100 er nýr
farsími sem hér
er kominn í sölu.
BlackBerry símarnir hafa notið
vinsælda meðal
fólks sem komast þarf bæði
í tölvupóst og
skrifstofuhugbúnað hvar sem
sem það er á
ferðinni.
Pearl farsím",!#+
inn er sagður "%229
byltingarkennd- 0%!2,  .ÕJASTA
ur enda mun VIÈBËTIN Å LÅNU
minni en forver- "LACK"ERRY FARSÅMA
HEITIR 0EARL OG ER ¹
ar hans. Í raun ST¾RÈ VIÈ VENJULEGAN
er síminn ámóta '3- SÅMA
og hefðbundinn
GSM sími, auk þess sem hann er
búinn myndavél, Media Player
og margvíslegri annarri virkni.
Síminn hefur hlotið góða
dóma, utan að sumir hafa sett
fyrir sig lyklaborðið sem er
millistig QWERTY lyklaborðs og
hefðbundins farsímalyklaborðs
og tekur suma smástund að venjast því.
- óká

6)¨ $,5.! «LAFÅA SGEIRSDËTTIR HJ¹
&¥" SEM FYRST TENGDIST FORMLEGA HINU NÕJA
KERFI ¹SAMT !LBERT ¶ËR -AGNÒSSYNI FRAM
KV¾MDASTJËRA !TLANTSOLÅU

Löggild
netkvittun hjá
Atlantsolíu
Atlantsolía tók á föstudag í síðustu viku í notkun nýja gerð
kvittana sem fást þegar dælulykill fyrirtækisins er notaður.
Dælan sendir kvittun fyrir eldsneytiskaupum sem PDF-skrá í
viðhengi í tölvupósti og eru þær
gildir reikningar í bókhaldi fyrirtækja og einstaklinga.
Í tilkynningu frá Atlantsolíu
segir að þetta sé í fyrsta sinn
sem ríkisskattstjóri hafi samþykkt netkvittun sem þessa sem
löggiltan sölureikning.
Undirbúningur fyrir þetta
hefur staðið í um sex mánuði.
Kvittunin er rekjanleg í bókhaldi
og vottuð af VeriSign, sem eykur
áreiðanleika sendinganna. Með
þessari nýjung verður dælulykill
Atlantsolíu sá eini sinnar tegundar í Evrópu, að því er segir í
tilkynningu frá fyrirtækinu. - jab

AUGL†SINGASÍMI
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Teymi skráð í Kauphöllina
Teymi hf. var skráð á aðallista
Kauphallar Íslands á mánudagsmorgun fyrir opnun markaðar.
Félagið varð til með skiptingu
Dagsbrúnar í tvö félög, 365 sem
nær yfir fjölmiðlastarfsemina og
svo Teymi sem er fjarskipta- og
upplýsingatæknifélag.
Í samstæðu Teymis eru
Vodafone,
Kögun,
Skýrr,
Securitas og EJS. Þá rekur Teymi
einnig fjarskiptafyrirtækið P/F
Kall í Færeyjum, SKO, BTnet
og þjónustufyrirtækið Mömmu.
Útgefnir hlutir í félaginu eru að
nafnverði 2.728.200.000.
„Við viljum að Teymi verði

skýr valkostur fyrir fjárfesta,“
segir Árni Pétur Jónsson, forstjóri Teymis, og kveður ætlunina að hámarka rekstur hvers
fyrirtækis innan samstæðunnar.
„Við munum því leita leiða til að
auka sérhæfingu fyrirtækjanna
og finna nýja tekjumöguleika,
meðal annars í samstarfi þeirra
á milli. Áhersla okkar er á aukna
sjálfvirkni og aðhald í rekstri,“
segir hann.
Í stjórn Teymis eru: Þórdís J.
Sigurðardóttir stjórnarformaður,
Þorsteinn M. Jónsson, Guðmundur
Ólason, Matthías Imsland og Þór
Sigfússon.
- óká
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Gjafakort
Kringlunnar
Fullkomin jólagjöf fyrir starfsfólkið!
Vertu viss um að starfsfólkið fái jólagjöfina sem
það óskar sér. Pantaðu gjafakort Kringlunnar
í síma 568 9200 eða á gjafakort@kringlan.is

!, '/2% /' 34*«2.%.$
52 +!50¶).'3 ¶EIM !L
'ORE (REIÈARI -¹ 3IGURÈSSYNI
FORSTJËRA +AUPÖINGS OG 3IGURÈI
%INARSSYNI STARFANDI STJËRNAR
FORMANNI +AUPÖINGS VIRÈIST
KOMA VEL SAMAN -YNDIN ER
TEKIN VIÈ ÖAÈ TILEFNI AÈ FYRRVER
ANDI VARAFORSETINN OG FORSETA
FRAMBJËÈANDINN !L 'ORE HÁLT
FYRIRLESTUR ¹ STJËRNENDAR¹ÈSTEFNU
+AUPÖINGS BANKA Å SP¾NSKA
B¾NUM 3ITGES ¹ DÎGUNUM ¥
FYRIRLESTRI SÅNUM TËK 'ORE MIÈ
AF UMHVERFISM¹LUM OG LAGÈI
¹HERSLU ¹ AÈ MANNSKEPNAN
ÖYRFTI AÈ BREYTA HEGÈUN SINNI
Å SAMSKIPTUM VIÈ UMHVERFIÈ
!È ÎÈRUM KOSTI YRÈU MENNIRNIR
BREYTINGUM AÈ BR¹È
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Ekkert er ókeypis: Eftirmæli Nóbelsverðlaunahafa í hagfræði
Bandaríski hagfræðingurinn og Nóbelsverðlaunahafinn Milton Friedman lést í síðustu viku á
tíræðisaldri. Friedman lifði á miklu breytingaskeiði á síðustu öld sem náði yfir tvær heimsstyrjaldir, heimskreppu og ógnarhraða upplýsingabyltingarinnar. Jón Aðalsteinn Bergsveinsson leit yfir
feril hagfræðingsins, sem sagði hádegisverðinn aldrei ókeypis.
Bandaríski hagfræðingurinn og
Nóbelsverðlaunahafinn Milton
Friedman lést í heimaborg sinni
San Francisco í Bandaríkjunum
á fimmtudag í síðustu viku af
völdum hjartabilunar, 94 ára
að aldri. Friedman var einarður fylgismaður frjálshyggju
og markaðshyggju og ráðgjafi
fjölda ráðamanna á hægri væng
stjórnmálanna um árabil. Á
meðal þeirra voru Ronald Reagan
og Richard Nixon, fyrrum forsetar Bandaríkjanna, Margrét
Thatcher,
forsætisráðherra
Breta, og Augusto Pinochet,
einræðisherra Chile. Friedman
kom hingað til lands árið 1984
í boði Hannesar Hólmsteins
Gissurarsonar, prófessors við
Háskóla Íslands, og kom hann að
máli við íslenska ráðamenn og
fræðimenn.
VERKAMANNASONURINN

Milton Friedman fæddist í
Brooklynhverfinu í New York í
Bandaríkjunum hinn 31. júlí árið
1912. Foreldrar hans voru af gyðingaættum sem flust höfðu frá
vesturhluta Úkraínu sem liggur
við landamæri Ungverjalands,
og töldust til verkafólks í stórborginni.

Hann útskrifaðist frá Rutger
University með gráðu í hagfræði
árið 1932 og meistaragráðu í sömu
fræðum frá Chicago University
ári síðar.
Friedman varð fyrir miklum
áhrifum af nokkrum prófessorum í hagfræði við háskólann,
sér í lagi af kenningum kanadíska hagfræðingsins Jacob Viner
en ekki síður Frank Hyneman
Knight, sem samnefnd kenning
í hagfræði er nefnd eftir. Þá var
Knight jafnframt upphafsmaður
Chicago-hagfræðinganna svonefndu og einn af stofnendum
alþjóðlegs málfundafélags frjálshyggjumanna sem nefnist Mont
Pèlerin Society. Í þeim félagsskap var Milton Friedman stofnfélagi.
Knight þessi var hvað þekktastur fyrir doktorsritgerð sína og
síðar bók, „Risk, Uncertainty and
Profit“, sem út kom árið 1921. Í
bókinni gerði Knight greinarmun
á áhættu og óvissu og hélt því
fram, að gróði myndi óvissunnar
vegna aldrei eyðast upp í frjálsri
og fullkominni samkeppni. Segja
má að Milton Friedman hafi fundið sitthvað í pokahorni Knights,
sem dugði honum til lífstíðar auk
þess sem kenningar breska hag-

K a u p t h i n g

L i q u i d i t y

fræðingsins Adams Smith reyndust honum góður fararskjóti.
Milton Friedman giftist konu
sinni Rose, sem er tæpum tveimur árum eldri en hann, árið 1938.
Þau eignuðust tvö börn, son og
dóttur en sonur þeirra hjóna,
David, hefur mikinn áhuga á
íslenskum fornbókmenntum og
minntist föður síns með 77. vísu
gestaþáttar Hávamála á bloggsíðu sinni að Milton gengnum.
Samlíf
þeirra
Miltons
Friedmans og Rose náði langt
út fyrir veggi heimilisins en auk
þess að skrifa saman nokkrar af
þeim tugum bóka sem liggja eftir
Friedman voru þau í forsvari
fyrir stofnun í þeirra nafni.

-),4/. &2)%$-!.
.ËBELSVERÈLAUNAHAFINN
-ILTON &RIEDMAN STILLIR
SÁR UPP ¹RI EFTIR AÈ HANN
TËK VIÈ .ËBELSVERÈLAUNUM
Å HAGFR¾ÈI ¹RIÈ 
(ANN LÁST Å SÅÈUSTU
VIKU  ¹RA
AÈ ALDRI
-!2+!¨52)..!0

FRÆÐIMAÐURINN

Að námi loknu hóf Milton
Friedman störf hjá bandaríska
ríkinu. Þar komst hann í kynni
við stjórn ríkisins af verðlagsmálum og aðra stjórn hins opinbera í peningamálum, sem hann
setti sig oft upp á móti. Mun
hann meðal annars hafa sagt
að kreppan mikla á þriðja áratug síðustu aldar væri afleiðing
lélegrar fjármálastjórnunar hins
opinbera.
Eftir störf hjá hinu opinbera

F u n d s

lagði Milton Friedman lagði fyrir
sig háskólakennslu og varði lunganum af ferli sínum sem prófessor í hagfræði við University
of Chicago. Þar setti hann fram
sína þekktustu kenningu um
peningamagnskenninguna, sem
felur í sér, að verðlag sé háð því
peningamagni sem er í umferð
hverju sinni og landsframleiðslu. Verðbólga er samkvæmt
Friedman runnin undan því að
peningamagn í umferð eykst
hraðar en landsframleiðsla og
er einfaldasta ráðið gegn verðbólgu að stöðva peningaprentun,
að hans mati.
Aðalatriðið er að ríkið láti sér
nægja að framleiða trausta peninga, halda verðlagi stöðugu og
treysti á sjálfstýringarmátt hins
frjálsa markaðar.
HLÝTUR NÓBELSVERÐLAUN

Friedman, sem hlaut doktorsgráðu í hagfræði frá Columbia
University árið 1946, skrifaði

tugi bóka á ferli sínum og skrifaði fasta dálka um efnahagsmál í
bandaríska vikuritið Newsweek
árið 1975 undir yfirskriftinni:
Hádegisverðurinn
er aldrei
ókeypis. Auk þessa stýrði hann í
samstarfi við eiginkonu sína sjónvarpsþáttunum Free to Choose
á bandarísku sjónvarpsstöðinni
CBS en þeir voru sýndir við miklar vinsældir víða um heim.
Kenningar Friedmans slógu
svo að segja í gegn á áttunda og
níunda áratug síðustu aldar og
leitu helstu leiðtogar heims ráða
hjá honum. Þar á meðal voru forsetar Bandaríkjanna, Thatcher
og Pinochet, einræðisherra Chile,
sem fékk Friedman ásamt fleiri
hagfræðingum til að gerbreytta
atvinnulífi landsins, selja ríkisfyrirtæki og lækka skatta svo
eitthvað sé nefnt.
Fyrir störf sín, kenningar í
hagfræði og áhrif á efnahagsstjórn stjórþjóða hlaut Friedman
svo Nóbelsverðlaun árið 1976.

Ávöxtun í dollurum
ávöxtun í evrum

ávöxtun í dollurum

5,6%* 5,5%*

Kynntu ﬂér kosti Peningamarka›ssjó›a KB banka í ISK, USD og EUR
*Nafnávöxtun í EUR og USD á ársgrundvelli fyrir tímabili› 29/9/06 - 31/10/06.
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 fjárfestingarsjó›s er fólgin í r‡mri fjárfestingarheimildum sem geta m.a. leitt til minni áhættudreifingar
en í ver›bréfasjó›i. Nánari uppl‡singar um framangreint má nálgast í útbo›sl‡singu e›a
útdrætti úr útbo›sl‡singu sjó›sins í útibúum KB banka e›a á www.kbbanki.is.
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Delicatessen

OSTABÚÐIN
SKÓLAVÖRÐUSTÍG

Taktu þátt
Sælkeraleikur á netinu
www.ostabudin.is
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BANKAHÓLFIÐ

1,5

MILLJARÈA KRËNA VARÒÈARF¾RSLA $AGSBRÒNAR VEGNA
MÎGULEGS TAPS AF SÎLU ¹ $AYBREAK !CQUISITIONS
,TD MËÈURFÁLAGI 7YNDEHAM 0RESS 'ROUP 0,#

Meiri samlegð
af Newcastle
Þegar fyrirtæki eru keypt er
gjarnan bent á að hagræðing
náist fram með samlegðaráhrifum. Erfitt er að sjá slíkt
fyrir sér í kaupum Björgólfs
Guðmundssonar og Eggerts
Magnússonar á West Ham.
Reyndar liggja þar einhverjir
möguleikar á að selja landssvæði í framtíðinni. Hins vegar
benti ágætur maður á að meiri
samlegð gæti fengist af því að
kaupa Newcastle fyrir Björgólf.
Þar myndi opnast möguleiki á að
nýta búningana og jafnvel leikmenn. Newcastle er í KR búningum og lítil skörun er á milli
leiktímabila hér og þar, þannig
að þarna næðist fram samlegð í
notkun leikmanna og búninga.

Eiginmaður 7
Margir áhugaverðir fyrirlesarar
tóku til máls á málþingi um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja
í síðustu viku. Meðal þeirra
var Jón Sigurðsson, forstjóri
Össurar, sem sagði samfélagsleg
gildi og hámarksarðsemi ekki
endilega andstæður. Á endanum
snerist þetta bara um „að vera
góður strákur“.
Síðastur í pontuna fyrir pallborðsumræður var Bjarni
Ármannsson, forstjóri Glitnis.
Þótti honum það heldur aumt
hlutskipti. Fullyrti hann að ef
hann hefði sjálfur skipulagt ráðstefnuna hefði hann sleppt því
að bjóða sjálfum sér. Líkti hann
líðan sinni við líðan sjöunda
eiginmanns Elizabeth Taylor á
brúðkaupsnóttina. „Ég veit vel
hvað ég er að gera hérna, ég
er bara ekki svo viss um að
þið séuð neitt sérstaklega spennt
fyrir því!“

Fyrri til en
danskurinn
Í Berlingske Tidende um helgina var grein þar sem því var
velt upp hverjir gætu verið hver
úr Matador-þáttunum dönsku
sem nú er verið að endurgera. Einn Íslendingur kemst á
blað þar sem kandidat í Mads
Skjern, en það er Jón Ásgeir
Jóhannesson. Mads Skjern var
einmitt sá sem kom til bæjarins og hóf samkeppni við hið
ríkjandi vald sem brást ókvæða
við. Þetta er ekki síst eftirtektarvert því að pistlahöfundur
Markaðarins, Spákaupmaðurinn
á horninu, hafði bent á samsvörun við Matador-þættina í
viðbrögðum Dana við fjárfestingum Íslendinga. Aðspurður
um að Danir væru nú að átta
sig á þessu sagði spákaupmaðurinn: „Þetta sýnir enn og aftur
hversu framsýnn ég er og fljótur að hugsa. Það má segja að
þarna hafi maður tekið Danina á
heimavelli 14 - 2.“

„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.

161,6

MILLJËNA KRËNA TAP !LFESCA ¹ FYRSTA
FJËRÈUNGI REIKNINGS¹RS SÅNS SEM VAR
OFAR V¾NTINGUM

30,9%

HLUTUR +AUPÖINGS Å ("
'RANDA EFTIR AÈ HAFA AUKIÈ
VIÈ HLUT SINN UM FIMM PRË
SENT Å VIKUNNI

-)¨6)+5$!'52  NËVEMBER 



3-!5',µ3).'!2

#(%62/,%4 3),6%2!$/  8
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

&ORD %SCAPE ,IMITED 8 ¹RGERÈ 
%KINN  ÖKM HVÅLANDI KR  ÖÒS
UND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒS
UND 6ERÈ KR 

&ORD %SCAPE 8,4 8 ¹RGERÈ 
%KINN  ÖKM HVÅLANDI KR  ÖÒS
UND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒS
UND 6ERÈ KR 

$ODGE $AKOTA 1UAD #AB 3,4 ¹RGERÈ
 %KINN  ÖKM HVÅLANDI KR 
ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR 
ÖÒSUND 6ERÈ KR 

&ORD %XPLORER 8,4 LEÈUR LÒGA ¹RGERÈ
 %KINN  ÖMÅLUR 6ERÈ KR


&ORD %XPLORER 8,4 LEÈUR LÒGA ¹RGERÈ
 %KINN  ÖKM 6ERÈ KR


)35:5 42//0%2 RGERÈ  %KINN
 ÖKM ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR 
ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR 
ÖÒSUND 6ERÈ KR 

)35:5 42//0%2 m RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


(5--%2 ( ,58529 RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


*%%0 #(%2/+%% ,)-)4%$ RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR
 ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR
 ÖÒSUND 6ERÈ KR 

*%%0 '2!.$ #(%2/+%% ,!2%$/ 8
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND
KM HVÅLANDI KR  ÖÒSUND M¹N
AÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND 6ERÈ
KR 

*%%0 '2!.$ #(%2/+%% ,)-)4%$
RGERÈ  %KINN  ÖMÅLUR ÖÒSUND
KM HVÅLANDI KR  ÖÒSUND M¹N
AÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND 6ERÈ
KR 

,!.$ 2/6%2 2!.'% 2/6%2 30/24
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND
KM 6ERÈ KR 

-"ENZ - -, ¹RGERÈ  %KINN
 Ö KM HVÅLANDI KR  ÖÒSUND
M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND
6ERÈ KR 

*EEP 'RAND #HEROKEE ,IMITED   ¹RGERÈ
 %KINN  ÖKM HVÅLANDI KR 
ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR 
ÖÒSUND 6ERÈ KR 

--# -ONTERO ,IMITED ¹RGERÈ 
%KINN  ÖKM 6ERÈ KR 

3UZUKI 'RAND 6ITARA 6 ¹RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM HVÅLANDI
KR  ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN
KR  ÖÒSUND 6ERÈ KR 

.)33!. 4%22!./ )) 32  RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


.)33!. 0!42/, %,%'!.#% RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
HVÅLANDI KR  ÖÒSUND M¹NAÈAR
LEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND 6ERÈ KR


67 4/5!2%' RGERÈ  %KINN 
ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

$!%7// -533/ %  RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


&/2$ %8#523)/. ,4$ 7$ VRGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ
KR 

#!$),,!# %3#!,!$% RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


'-# 95+/. RGERÈ  %KINN 
ÖKM ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR 
ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR 
ÖÒSUND 6ERÈ KR 
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(YUNDAI 4RAJET   MANNA SSK RGERÈ
 %KINN  ÖÒS KM 6ERÈ 
KR HVÅLANDI KR

(UMMER ( ,UXURY /FF 2OAD ¹RG
 EK  ÖÒSKM 6ERÈ ÖÒSKR
¹HV ÖÒSKR !LLT AÈ  L¹N

"ÅLASALA 2EYKJAVÅKUR
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIS

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

2ANGE 2OVER 3UPERCHARGED   
 ¹RG EK ÖKM m LEÈUR SSK
X 8ENON .AVIGATIONSYSTEM 3JËNVARP
$6$ SJËNVARP FRAMMÅ OG HÎFUÈPÒÈUM
AFTURÅ OFL UMBOÈSBÅLL !THUGA SKIPTI
'OTT VERÈ 

"ÅLASALANIS
3TËRHÎFÈA  2EYKJAVÅK
3ÅMI  
3ÅMI  OG 
WWWBILASALANIS

4OYOTA VERÈHRUN .ÕR 4OYOTA TORF¾RUJ
EPPI FR¹ +R  4ACOMA FR¹
+R  2UNNER !MERÅSKUR
,ANDCRUISER FR¹ +R  %INNIG
2!6 OG (I,UX  4URBO DÅSEL SJ¹LF
SKIPTUR MEÈ LEÈRI OG HLAÈINN AUKABÒN
AÈI ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

4OYOTA ,AND #RUISER  ,8 n
 EKINN  ÖÒS KM n BREYTTUR
PRËFÅL BEISLI ÙLMUR KASSI ¹ AFTURHLERA
OÚ SETT VERÈ  ÖÒS !4( SKIPTI
¹ ËDÕRARI

4OYOTA ,AND #RUISER  ,8 n
 EKINN  ÖÒS KM n BREYT
TUR KASTARAGRIND OG KASTARAR NIÈURTEKIÈ
GËLF OÚ SETT VERÈ  ÖÒS !4(
SKIPTI ¹ ËDÕRARI

4OYOTA ,AND #RUISER  68 "ENSÅN
 EKINN  ÖÒS KM LEÈUR
RAFMAGN Å ÎLLU TEMS OÚ SETT VERÈ
 ÖÒS 4),"/¨  ÖÒS !4(
SKIPTI ¹ ËDÕRARI

4OYOTA ,AND #RUISER  '8 
EKINN  ÖÒS KM n BREYTTUR DR¹T
TARKR CRUISE CONTROL OÚ SETT VERÈ
 ÖÒS !4( SKIPTI ¹ ËDÕRARI

4OYOTA ,AND #RUISER  '8
 EKINN  ÖÒS KM CD MAGASÅN
CRUISE CONTROL OÚ SETT VERÈ 
ÖÒS !4( SKIPTI ¹ ËDÕRARI

4OYOTA ,AND #RUISER  ,8 4URBO
 EKINN  ÖÒS KM  GÅRA BSK
RAFMAGN Å RÒÈUM OG SPEGLUM OÚ
SETT VERÈ  ÖÒS 4),"/¨ 
ÖÒS !4( SKIPTI ¹ ËDÕRARI

4OYOTA ,AND #RUISER  4$) n
 EKINN  ÖÒS KM n BREYT
TUR DR¹TTARKR TEMS OÚ SETT VERÈ
 ÖÒS !4( SKIPTI ¹ ËDÕRARI

4OYOTA ,AND #RUISER  6 n
 EKINN  ÖÒS KM n BREYT
TUR DR¹TTARKR LEÈUR OÚ SETT VERÈ
 ÖÒS !4( SKIPTI ¹ ËDÕRARI

)NÙNITI 18  EKINN  ÖÒS KM
LEÈUR RAFMAGN Å ÎLLU MINNI Å S¾TUM
SJËNVARP OG DVD SËLLÒGA OÚ SETT
VERÈ  ÖÒS !4( SKIPTI ¹ ËDÕRARI

6W 4OUAREG 6  EKINN  ÖÒS KM
LEÈUR TOPPLÒGA LOFTPÒÈAFJÎÈRUN XENON
LJËS OÚ SETT VERÈ  ÖÒS 4),"/¨
 ÖÒS !4( SKIPTI ¹ ËDÕRARI

4OYOTA 2AV 68 .EW  EKINN
 ÖÒS KM LEÈUR LYKLALAUST AÈGENGI
OÚ SETT VERÈ  ÖÒS !4( SKIPTI
¹ ËDÕRARI

4OYOTA 2AV '8 .EW  EKINN
 ÖÒS KM n ¹LFELGUR CD MAGASÅN
OÚ SETT VERÈ  ÖÒS !4( SKIPTI
¹ ËDÕRARI

*EEP 'RAND #HEROKEE ¹RG  EK
 ÖKM SETT  Ö 4ILBOÈ  Ö
HVÅLANDI  Ö&LOTTUR BÅLL 'ETUM
B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3 


(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

(ILUX $OUBLE CAP LENGDUR   BENSÅN
¹RG k EK  ÖÒS 'ËÈUR VINNUBÅLL 6
 Ö 3  

3ÁRSTAKUR

4IL SÎLU 4OYOTA ,AND #RUISER ¹RG k EK
 ÖÒS 5PPL Å S  

&/2$ & +).' 2!.#( 8 RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ
KR 

(ÎFÈAHÎLLIN
+LETTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWHOFDAHOLLINIS

.ISSAN 0ATROL 3% ¹RGERÈ   CYL
SJ¹LFSKIPTUR LEÈUR m BREYTING OG NÕLEG
DEKK TOPPLÒGA DR¹TTARKÒLA  MANNA
OFL EKINN  ÖÒSKM  L¹NAÈ
VERÈ   

3UBARU )MPREZA X ¹RG k EK 
Ö 2EYKLAUS !ÈEINS  EIGENDUR 3ELST ¹
 Ö 5PPL Å S  

"REIÈAN EHF
3ÅMI  

"ÅLAR TIL SÎLU

3UBARU 3TATION   Å GËÈU ¹STANDI SK
 VETRARDEKK ¹ FELGUM FYLGJA 5PPL Å
SÅMA  

"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
6AGNHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS

"ÅLAR OG T¾KI TIL SÎLU ÖAÈ ER H¾GT AÈ
SKOÈA Ö¹ ¹ HEIMASÅÈU OKKAR
WWWVELAMIDSTODIS EÈA HAFA SAM
BAND Å SÅMA  

.ÕJIR 'RAND #HEROKEE  L (%-)
&ULLBÒNIR BÅLAR ¹ FR¹B¾RU VERÈI "ÅLAR TIL
SÕNIS ¹ STAÈNUM 3KOÈUM SKIPTI JA
¹RA ¹BYRGÈ

"-7 8 NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKBL¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

"ÅLASALA ¥SLANDS
3KËGARHLÅÈ   2VK
3ÅMI  
WWWBILASALAISLANDSIS

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

4OYOTA 2AV SKR¹ÈUR  EKINN
 KM ¹LFELGUR GEISLASPILARI OG
FLEIRA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

,EXUS 28 3PORT  EKINN  ,EXUS )3  EKINN  ÖÒS
KM CD MAGASÅN SPËLVÎRN OÚ SETT
ÖÒS KM LEÈUR SËLLÒGA RAFMAGN Å ÎLLU
VERÈ  ÖÒS !4( SKIPTI ¹ ËDÕRARI
OÚ SETT VERÈ  ÖÒS !4( SKIPTI
¹ ËDÕRARI

6W 4RANSPORTER ,ANGUR  EKINN
 ÖÒS KM KRËMFELGUR SAMLITUR
DR¹TTARKR OÚ SETT VERÈ  ÖÒS
4),"/¨  ÖÒS !4( SKIPTI ¹ ËDÕARI

6OLVO 6 !7$ 8#  EKINN 
ÖÒS KM LEÈUR ¹LFELGUR DR¹TTARKR OÚ
SETT VERÈ  ÖÒS 4),"/¨ 
ÖÒS !4( SKIPTI ¹ ËDÕARI
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4ERRANO  ¹RG k EK ÖÒS DIESEL BSK
mDEKK VERÈH ÖÒS 4ILBOÈ ËSKAST
 
4OYOTA !VENSIS ¹RG  EKINN 
KM  LÅTRA SJ¹LFSSKIPTUR GEISLASPILARI SPOILER
OG FLEIRA -YNDIR ¹ WWWBILAPARTARIS OG
UPPL Å SÅMA  
4IL SÎLU -ITSHUBISHI 0AJERO BL¹R ¹RG
k !LLA UPPL ERU GEFNAR Å S  
¶ORL¹KSHÎFN
&ORD %XPLORER  VARAHLUTIR TIL SÎLU 5PPL
Å SÅMA  

  ÖÒS

-ERCEDES "ENZ -,   3ILFRAÈUR
%K ÖKM 3SK LEÈURS¾TI TOPPLÒGA DR¹TT
ARBEISLI STIGBRETTI CD MAGASÅN HITI MINNI
OG RAFMAGN Å S¾TUM LOFTK¾LING '03
%30 STÎÈUGLEIKAKERFI ÖJËNUSTUBËK !TH
SÅÈASTA ÖJËNUSTUSKOÈUN VAR FYRIR  KM
'L¾SILEGUR BÅLL Å TOPPSTANDI 6ERÈ ¶
!TH 4ILBOÈ  Ö "ÅLAHORNIÈ S 


#ARAVELAIR /SIRIS  RGERÈ  6EL
MEÈ FARINN VAGN ¹ ËTRÒLEGU VERÈI 6ERÈ
 4ILBOÈ  3 
EÈA WWWSEGLAGERDINIS

6ÎRUBÅLAR
'RAND #HEROKEE LIMITED 6  L k ¹RG
)NNFLUTTUR k EKINN  Ö KM 3UMAR OG
VETRARD ¹ FELGUM &ALLEGT OG GOTT EINTAK
MEÈ ÎLLU KV  Ö 6ERÈ  Ö !TH
SKIPTI 3  

 MILLJËNIR

&ELLIHÕSI

.OTAÈUR -AN
 ¹RG 
EKINN ÖKM
'L¾SILEGUR -ERCEDES "ENZ -, 
)NSPIRATION ¹RG  CC EK  ÖKM
,EÈUR OG LÒGA 2AFMAGN Å S¾TUM FILMUR
CD MAGASÅN '03 %30 OMFL "ÅLL Å TOPP
STANDI 6ERÈ  Ö !TH 4ILBOÈ  ÖÒS
STGR "ÅLLIS S  

'RAND #HEROKEE ,AREDO

'RAND #HEROKEE ,AREDO ¹RG k EK 
Ö SUMAR OG VETRARDEKK KRËM OG ¹LFELGUR
 L ,ISTAV  Ö 6ERÈ AÈEINS  Ö 5PPL
Å S  

 ÖÒSUND

4IL SÎLU ER .ISSAN 3UNNY ¹RG k ÖARFNAST
LAGF «NÕT KÒPLING 5PPL Å S  

%IGUM ¹ LAGER MJÎG MEÈF¾RILEGAR G¹MAS
LISKJUR Å G¹MABREIDD  TONNA BURÈARGETA
6ERÈ M¹LAÈAR KR  ¹N VSK OG
GALVANISERAÈAR  ¹N VSK 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI
SÅMI  
!LTERNATORAR STARTARAR OG VARAHLUTIR FYRIR
FLESTAR GERÈIR VÎRUBÅLA VINNUVÁLA OG
FËLSKSBÅLA ,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA  3
 

-ËTORHJËL

67 'OLF k  GÅRA EK  ÖÒS NÕSK 6ERÈ
 ÖÒS 3  
4OYOTA #OROLLA k X STATION 6ERÈ 
ÖÒS 3  

  ÖÒS

#HALET !RROWHEAD  FET ¹RGERÈ 
6AGNIN ER N¹NAST ËNOTAÈUR OG LÅTUR ÒT
EINS OG NÕR !UKAHLUTIR W 3ËLARSELLA
3JËNVARPSLORTNET 'RJËTGRIND OG GRIND FYRIR 
GASKÒTA 6ERÈ  4ILBOÈ 
3   EÈA WWWSEGLAGERDINIS

(ÒSBÅLAR
% %COLINE ¹RG  (ÎFUM TIL SÎLU
%COLINE SEM ÖARFNAST VIÈGERÈAR BIFREIÈIN
ER MEÈ BILAÈAN HJÎRULIÈSKROSS EN ÎKU
F¾R AÈ ÎÈRU LEYTI ÖARFNAST AÈHLYNNINGAR
"IFREIÈINNI FYLGJA  KAFTEINS STËLAR OG BEKKIR
6ERÈ KR  5PPLÕSINGAR Å  

3UBARU ,EGACY ¹RG  EK 
Ö SSK NÕ NAGLA SUMARDEKK KRËKUR
4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

-AN 
¹RG 
EKINN ÖKM

  ÖÒS

 Ö ¹ M¹NUÈI FYRIR
3TATION BÅL 

0EUGEOT  "REAK ¹RG k EK Ö 
VÁL  GÅRA ABS SK k  L¹N  Ö 3
 
4IL SÎLU 67 'OLF ¹RG k 6ETRARDEKK FYLGJA
 ÖÒS %INNIG TIL SÎLU ll GATA NEGLD
VETRARDEKK ¹  GATA ¹LFELGUM 5PPL Å SÅMA
    
76 'OLF  SKR  ¹RG k EK 
ÖÒS BEINSK DYRA ¹LF FILMUR 'OTT EINTAK
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
--# 0AJERO k EK  ÖÒS  MANNA 
GÅRA   DIESEL MIKIÈ YFIRFARINN NÕSK 6ERÈ
 ÖÒS HV  ÖÒS 3  

¹RG 
EKINN ÖKM

6INNUVÁLAR

4OYOTA 9ARIS k EK  Ö SMURBËK VEL
MEÈ FARINN  DYRA 6  ÖÒS 3 


3UBARU ,EGACY L k EKINN  ÖÒS
"ÒIÈ AÈ SKIPTA UM TÅMAREIM .Õ VETRAR
DEKK 6ERÈUR AÈ SELJAST FER ÖVÅ ËDÕRT 
ÖÒS 5PPL Å S  

-AN 

&ORD VERÈHRUN &ORD %XPLORER MEÈ NÕJA
ÒTLITINU   FR¹ +R 
3PLÒNKUNÕR FR¹ VERKSMIÈJU &ORD %XPLORER
3PORT 4RACK FR¹ +R  ,¾KKUN DOLL
AR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹ WWW
ISLANDUSCOM

"ENZ # +OMP ¹RG  EK  Ö SVART
UR VEL BÒINN AUKAHLUTUM HVÅLANDI 
,¹NV 30 FJ¹R VERÈ  3ÅMI  

²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU 0/.
0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S  

*EEP VERÈHRUN .ÕLEGIR 'RAND #HEROKEE
  MEÈ NÕJA ÒTLITINU FR¹ +R
 ,IBERTY JEPPINN FR¹ KR 
BENZÅN EÈA DÅSEL .ÕJIR *EEP FR¹ VERKSMIÈJU
FR¹ +R  (AGST¾ÈUR DOLLAR OG
HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈ
HRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG
NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹ WWW
ISLANDUSCOM

(EILS¹RSGR¾JA CC FJËRGENGIS MEÈ SKÅÈI
OG SNJËBELTI DEKK FYLGJA EINNIG .ÕTTU ÖÁR
MAGNTILBOÈ ¹ WWWBMSISRACE OG VERTU
COOL
%RUM BYRJAÈIR AÈ SKR¹ PANTANIR
NÒNA "-3 2!#% bÖAÈ ER GAMAN AÈ LIFAm
SÅMI  

-AN 
¹RG 
EKINN ÖKM

(JËLHÕSI

0ALLBÅLAR

"ÅLAR ËSKAST
 BILINU   ÖÒS 3KOÈAÈUR SPARNEYT
INN OG Å GËÈU LAGI 5PPL Å S  

.Ò FER HVER AÈ VERÈA SÅÈ
ASTUR

«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL ¹ VERÈBILINU  
ÖÒS 5PPL Å S  

4ËKST AÈ ÒTVEGA  (OBBY HÒSBÅLA ¹ STËR
L¾KKUÈU VERÈI EIGUM EINNIG TIL ÎRF¹ HJËL
HÕSI MEÈ MIKLUM AFSL¾TTI

«SKA EFTIR BÅL EKKI ELDRI EN k ¹   ÖÒS
M¹ ÖARFNAST LAGF¾RINGAR 3  

,¹TTU EKKI HAPP ÒR HENDI SLEPPA
(OBBYHÒSIÈ

.ORDIC LJËS FYRIR
VINNUVÁLAR

,ÕSTU UPP SKAMMDEGIÈ MEÈ .ORDIC
VINNUVÁLALJËSUM INNBYGGÈUR DEMPARI
ÖOLA MIKINN HRISTING HITNA MINNA OG LÕSA
BETUR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN
FR¹ *¹RNH¹LSI  2VK SÅMI  
.JARÈARNESI   !KUREYRI SÅMI 
 3KOÈIÈ EINNIG ÒRVALIÈ ¹ VELABORGIS

-AN 
¹RG 
EKIN  ÖÒS KM

*EPPAR
4), 3®,5

  MILLJËNIR

.ÕJIR #ARNEHL

4IL SÎLU $ODGE 2AM  BENSÅN NÕSKR
l m BREYTTUR EK  ÖÒS DR¹TT
ARKRËKUR TOOLBOX Å PALLHÒSI OFL 6ERÈ 
ÖÒS %INNIG FLETTILOK ¹ PALL $ODGE 2AM
-¹NAÈARGAMALT  Ö 5PPL Å S  

&ORD %XPLORER 8,4  %K Ö KM SSK
 MANNA RAFMAGN Å S¾TUM %30 STIGBRETTI
ÖAKBOGAR #$ MAGASÅN ÖJËFAVÎRN FILMUR
AKSTURSTÎLVA HRAÈAST 'L¾SILEGUR BÅLL Å ALLA
STAÈI OG VEL MEÈ FARINN !4( 6ERÈ AÈEINS
 ÖÒS 5PPL S  

MALARVAGNAR
¹ LAGER

$ODGE VERÈHRUN $ODGE 2!- PALLBÅLL ¹RSINS
Å 53! -IKIL BURÈAR OG DR¹TTARGETA $ÅSEL OG
BENZÅNVÁLAR &R¹ +R  FYRIR SPLÒN
KUNÕJA BÅLA FR¹ VERKSMIÈJU (AGST¾ÈUR DOLL
AR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG
NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹ WWW
ISLANDUSCOM

4), 3®,5

3¾TISHITARI Å ÚESTAR GERÈIR BÅLA
2AFMAGNIÈ TENGIST Å  VOLTA
TENGIÈ «MISSANDI ÖEGAR ÖAÈ FER
AÈ KËLNA KR FYRIR  S¾TI

3NILLDAR BËN ¹ FELGURNAR
.Ò ER RÁTTI TÅMINN TIL AÈ HUGSA AÈ
UMHIRÈU FELGNANNA %F ÖÒ NOTAR
7EELWAX Ö¹ SKOLAR ÖÒ ËHREININD
UNUM AF KR

.ÕJIR 3CHMITZ
"LUETOOTH FYRIR ÚESTA GERÈIR "LUE
TOOTH SÅMA %NDIST Å  TÅMA Å TALI
OG  TÅMA Å BIÈ 'OTT AÈ LOSNA
VIÈ SNÒRUFARGANIÈ SEM FYLGIR OFT
HANDFRJ¹LSUM BÒNAÈI KR

,OKSINS LOKSINS KOMINN AFTUR
3PENNUBREYTIR Å BÅLA TENGIST Å
 VOLTA TENGIÈ 'EFUR FR¹ SÁR
6OLT (: OG 7 VIÈ
STÎÈUGA NOTKUN KR

MALARVAGNAR
¹ LAGER
(AFIÈ SAMBAND
VIÈ SÎLUMENN Å SÅMA

0ALLBÅLA VERÈHRUN .ÕR &ORD & FR¹
+R  &ORD & DÅSEL FR¹ +R
 ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR
REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!
OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA
TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA  
EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

 
OG 

¥3(,54)2 EHF
WWWISHLUTIRCOM
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0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k ,ANCER
'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI 


"ÅLAPARTASALAN *APANSKAR
6ÁLAR

%RUM AÈ BYRJA AÈ RÅFA MA 3ANTA &E k
/CTAVÅA k 8 4RAIL k 2AV k &OCUS k
6ITARA k AUK FLESTRA GERÈA AF &IAT 3 
   

²RVAL NOTAÈRA VINNUVÁLA

²RVAL NOTAÈRA VINNUVÁLA AF ÕMSUM ST¾RÈ
UM OG GERÈUM FYRIRLIGGJANDI HJ¹ 6ÁLABORG
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMASÅÈU OKKAR
WWWVELABORGIS .OTUÈ T¾KI 6INNUVÁLAR
6ÁLABORG EHF +RËKH¹LS F 3  

,YFTARAR

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

4IL SÎLU NÕ VETRARDEKK  2 NEGL
ANLEG VERÈ ¹ÈUR  4ILBOÈ 
5PPLÕS Å SÅMA  
4IL SÎLU  ¹RA GÎMUL NAGLADEKK UNDAN
9ARIS 3ELST ¹  KR 5PPL Å SÅMA 


3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN 
3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING

$RIFSKAFTAEFNI

6IÈGERÈIR

(JËLBARÈAR ¹ 2ENO FELGUR TIL SÎLU 
2m 3NJËDEKK MEÈ NÎGLUM  2m
(EILS¹RSDEKK TIL SÎLU STAÈGREITT 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

3NJËKEÈJUR

²TVEGUM MEÈ STUTTUM FYRIRVARA SNJËKEÈJUR
UNDIR VINNUVÁLAR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2VK SÅMI
  .JARÈARNESI   !KUREYRI SÅMI
 

%IGUM TIL DRIFSKÎFT OG AUKAHLUTI TD HJÎRU
LIÈI HJÎRULIÈSGAFLA KÒPLINGAR DRIFSKAFTSRÎR
OG HLÅFAR OFL 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ
INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK SÅMI 
 .JARÈARNESI   !KUREYRI SÅMI
 

6ARAHLUTIR

!LHLIÈA BÅLAVIÈGERÈIR OG M¹LMSMÅÈI OFL
!FTANN EHF 3TEINHELLA   (AFNARFIRÈI
WWWAFTANNORG
3    


4IL SÎLU  VOLTA  VOLTA OG  VOLTA VAND
AÈIR DÅËÈULJËSAKROSSAR ¹ LEIÈI MEÈ EÈA
¹N RAFGEYMIS OG HLEÈSLUT¾KIS 3M¹SALA
6ÁLAVERKST¾ÈI *3 6ESTURHRAUNI  'ARÈB¾
3       

4ÎFF &ERRARI BARNARÒM UNGLINGASKRIFBORÈ
HVÅTT ELDHÒSBORÈ GLERSTOFUBORÈ GR¾JU
SK¹PUR  SPEGLAR %INNIG  FM AF BL¹UM
MËSAÅKFLÅSUM !LLT SELST ËDÕRT 3  
4IL SÎLU  HEILSUDÕNUR 4EMPUR X CM
SEM NÕJAR 6ERÈ  ÖÒS SAMAN 5PPL Å
S  
&ALLEG BÒSLËÈ TIL SÎLU VFLUTNINGS 4D  KG
ÖVOTTAV DEKK O FL 3ELST ËDÕRT 3  
  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È  METR
AR 3ALA OG LEIGA 3  

4IL SÎLU
4ÎLVUR

,YFTARAVARAHLUTIR

6ARAHLUTIR Å FLESTAR TEGUNDIR LYFTARA +EÈJUR
MASTURSLEGUR DEKK GAFFLAR OFL 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI 
2VK   .JARÈARNESI   !K
 

&ELLIVEGGIR ®RYGGISHLIÈ 3ËLHÕSAHURÈIR
!DDCO %HF 3   ADDCO ADDCOIS
!UÈBREKKU   +ËP

/âKBSUÚMWVSPHGM
XXXWFGLBVQJT
/PUB§BSUÚMWVSPHGM
IUUQUPMWVSWPSUFYJT

"ÅLAPARTASALAN S

3KÒTAHRAUN " S   (ONDA
-AZDA --# .ISSAN 4OYOTA .OTAÈIR VARA
HLUTIR Å FLESTAR GERÈIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

"ÅLAPARTASALA SEM SÁRH¾FIR SIG Å -USSO
"ENS 67 3KODA !UDI -MC &REELANDER
OG FL /PIÈ M¹N FÎST   )ÈNDALUR 
 6OGUM 3  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA OG
$AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI Å FLEIRI
TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL NIÈURRIFS

"ÅLAPARTAR EHF 3 

!UKAHLUTIR Å BÅLA
 FELGUR NOTUÈ VDEKK OG HJËLKOPPAR
UNDAN 67 0ASSAT    5PPL Å S
 

(JËLBARÈAR

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å FLESTAR
GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM 4OYOTA BÅLA
/PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL   WWW
BILAPARTARIS BILAPARTAR BILAPARTARIS

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL $AEWOO
+AUPUM BÅLA
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS 2ENAULT
+ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA 5PPL Å S 
   

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI  
%IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL .ISSAN
4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG FLEIRA

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 
WWWSNJOKEDJURIS

-IKIÈ ÒRVAL FYRIR VINNUVÁLAR OG VÎRUBÅLA
WWWSNJOKEDJURIS 3KM EHF 5PPL Å S
 

4IL SÎLU NÕJAR ¹LFELGUR 8m MEÈ GATADEIL
INGU X 6ERÈ ¹ÈUR  KR 4ILBOÈ
 KR STK &ELGURNAR PASSA MA UNDIR
-AZDA 4RIBUTE &ORD %SCAPE 4OYOTA 2AV
(YUNDAI 3ANTA &E .ISSAN 8TRAIL (YUNDAI
4UCSON OFL 5PPLÕS  

3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  

&LOTTIR VETRARSKËR Å ST¾RÈUM   STA
SKËSALI 3ÒÈARVOGI  /PIÈ ÖRIÈJUD MIÈ
VIKUD OG FIMMTUD   .Õ HEIMASÅÈA
WWWSTORIRSKORIS

,ZOOUV¢ÏSTKØO
WBSQZGJS"%4-IKÈ
)SJOHJ§VOOJ4ÓNJ
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4IL BYGGINGA

(RINGSTIGI MEÈ BEYKIÖREPUM OG J¹RNHAND
RIÈI 3T¾RÈ STIGANS RADÅUS CA  CM ÖVERM¹L
 CM (¾È FR¹ STEINI UPP ¹ GËLF  
CM STIGINN ER MJÎG AUÈVELDUR Å UPP
SETNINGU 6ERÈ KR  5PPLÕSINGAR Å
 

4ÎLVUR

-EINDÕRAVARNIR

¶ARFTU AÈSTOÈ VIÈ TÎLVUNA +EM ¹ STAÈINN
OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR AF -ICROSOFT 
¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR 3    
ALLA DAGA
6EFSÅÈULAUSNIR IS

(LJËÈF¾RI

6EFHÕSING WWWIS

(REINGERNINGAÖJËNUSTA

(REINGERUM FYRIR HEIMILI FYRIRT¾KI HÒSFÁLÎG
OG SKËLA %INNIG FLUTNINGÖRIF OG TEPPA
HREINSUN 3ÅMAR     
/RKUBOLTASTELPURNAR !LÖRIF OG HREINGERN
INGAR +VÎLD OG HELGARVINNA 3  
%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG UM
ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF "ERGÖËRU
S  

4IL SÎLU "UGARI !RMANDO HARMONIKA NÕLEGA
STILLT OG YFIRFARIN TOPP HLJËÈF¾RI %' 4ËNAR
3ÅMI !KUREYRI     SÅMI
2EYKJAVÅK     

,¹TTU MIG UM PÒLIÈ .ÕBYGGINGAR FLUTN
INGSÖRIF OG FYRIRT¾KI %INNIG JËLAÖRIF &ÎST
VERÈTILBOÈ 3  

"ËKHALD

(EIMASÅÈUR¹ÈGJÎF WWWIS

'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING

3P¹DËMAR

4EK AÈ MÁR MEINDÕRA
VARNIR
'EGN NAGDÕRUM SKORDÕRUM
¹TTF¾TTLUM OG FUGLUM ²TVEGA
ALLAN BÒNAÈ GERI VERÈTILBOÈ
FYRIR HEIMILI OG FYRIRT¾KI (EF
SÁRH¾FT MIG Å MEINDÕRAVÎRNUM
(!##0 UMHVERFI
5PPLÕSINGAR OG PANTANIR Å SÅMA
  'EYMDU AUGLÕSING
UNA

6ERSLUN
"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  
"ÒSLËÈAFL OG ALLIR ALMENNIR FLUTN  MENN
EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR 3  

(ÒSAVIÈHALD

(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT HÒSA
VIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF 3 


-AGNHÒS EHF

!LHLIÈA MÒR OG M¹LNINGAVERKTAKAR 'ETUM
B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM INNAN OG UTAN
HÒSS 3     

'LERJUN OG GLUGGAVIÈ
GERÈIR

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG BREYT
INGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR HÒSEIGEND
UR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR AÈ KOSTNAÈAR
LAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF S  

-ÒRBROT

µMISLEGT

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG STOFN
UN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹ SANN
GJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA EHF
SÅMI  

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ SPURN
INGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINANIS

6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3   3ÅMASP¹
DRAUMAR¹ÈNINGAR

"YGGINGAFÁLAG

3P¹SÅMINN   2¾È DRAUMAR OG
SP¹I Å TARROT %R VIÈ SÅMANN ALLA DAGA FR¹
  3TÅNA ,ËA

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM JAFNT ÒTI
SEM INNI 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA 5PPL Å S
  +RISTJ¹N

"ËKHALD SKATTSKIL FJ¹RM¹LAÖJ STOFNUN
FÁLAGA 3-#/ REIKNINGSHALD OG R¹ÈGJÎF 3
 

(ÒSASMIÈUR AUGLÕSIR ¶ARF AÈ SKIPTA UM
RENNUR OPNANLEG FÎG GLERJA 4ILBOÈ TÅMA
VINNA 3  

"ËKHALD LAUNAVINNSLA VSK UPPGJÎR
¹RSREIKNINGAR SKATTFRAMTÎL SKATTAK¾R
UR STOFNUN FYRIRT¾KJA OG ÎNNUR AÈSTOÈ
6IÈSKIPTAFR¾ÈINGUR AÈSTOÈAR "ËKHALD OG
AÈSTOÈ 'UNNAR SÅMI  

®RLAGALÅNAN   
 

4ÎKUM AÈ OKKUR HVERSKONAR MÒRBROT FJAR
L¾GA EFNI FR¹GANGUR OG PÅPULAGNIR 5PPL Å
S  

3TÅFLUÖJËNUSTA

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR !NDLEG
LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM VILJA RATUGA
GËÈ REYNSLA 3     
  MÅN KL   NEMA 3UNNUDAGA
"ELLAIS
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENINGAR
!NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

-¹LARAR

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

3PILASP¹ DRAUMAR FYRIRB¾NIR ANDLEG LEIÈ
SÎGN %R VIÈ FR¹ KL   EFTIR MIÈN¾TTI ALLA
DAGA ,¹RA SP¹MIÈILL

(ANNA S    
ALLA DAGA 6ISA-ASTER

!NDLEG LEIÈSÎGN 3PILASP¹ 4AROT
$RAUMR¹ÈNINGAR &YRIRB¾NIR  KR
MÅN %R VIÈ ALLA DAGA FR¹   3 
   !TH HEF LAGT NIÈUR
  

(ÒSEIGENDUR 6ARIST FÒSKARA 6ERSLIÈ VIÈ
FÁLAGSMENN -¹LARAMEISTARAFÁLAGIÈ 3 


-¹LNINGARVINNA

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR ALHLIÈA M¹LNINGAR
VINNU INNI PARKET OG FLÅSALAGNIR &AGMENN
6ÎNDUÈ OG GËÈ ÖJËNUSTA 5PPL Å S 


,AUFEY 3   6ISA
%URO

 
(ÒSEIGNAÖJËNUSTAN

 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRVIÈG
HÒSAKL ÎLL M¹LNINGARVINNA H¹ÖRÕSTIÖV
ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJANL 

4), 3®,5

(REINGERNINGAR

(ÎFUM TIL SÎLU STËRA SAMBYGGÈA TRÁSMÅÈA
VÁL VÁLIN ER MEÈ FRAMDRIFI OG MJÎG AFL
MIKIL TEG 3#-  ATVINNUVÁL 6ERÈ KR
 
VSK 3#- PÒSSBAND MEÈ RAF
MAGNSF¾RSLUM ¹ BORÈI 6ERÈ KR  
VSK 3TROMAB BÒTSÎG SAGAR CM 6ERÈ
KR  
VSK

4«-345.$)2 /' &%2¨)2

4AROT 3ÅMASP¹ $RAUMAR¹ÈNINGAR
-IÈLUN &YRIRB¾NIR ,EIÈSÎGN AÈ HAND
AN ,ÎNG REYNSLA %R VIÈ ALLA DAGA TIL 
EFTIR MIÈN¾TTI  KR MÅN !TH HEF
LAGT NIÈUR   

 NËVEMBER  -)¨6)+5$!'52



3-!5',µ3).'!2
 HERB  FM H¾È Å ¶INGHOLTUNUM TIL
LEIGU ,EIGA  ÖÒS ¹ M¹N (ITI OG RAF
MAGN INNIFALIÈ 3     

-ÒRARAR
-ÒRVIÈGERÈIR

(ERBERGI TIL LEIGU Å KJALLARA ¹ GËÈUM STAÈ
MEÈ AÈGANGI AÈ BAÈHERBERGI ,AUS STRAX
5PPL Å S  

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VINNU VIÈ MÒRV
IÈGERÈIR OG FLÅSALAGNIR &ÎST VERÈTILBOÈ 3
 

2AFVIRKJUN

(ÒSGÎGN
"L¹R JA S¾TA TAUSËFI  CM MSKEMLI
VEL MEÈ FARINN OG MJÎG Ö¾GILEGUR 6 
Ö 3  

(EIMILIST¾KI

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å 
¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU HÒS
N¾ÈI 3      3¾KJUM
OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

 FM EINBÕLISHÒS ¹SAMT  FM GEYMSLU
¹ GËÈUM STAÈ Å "REIÈHOLTI LAUS STRAX 5PPL
Å S  

/KKUR VANTAR DUGLEGT FËLK ¹ #ULIACAN
&AXAFENI  OG EINNIG ¹ NÕJAN STAÈ +ËP S


!TVINNUHÒSN¾ÈI
 FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI TIL LEIGU ¹
&UNAHÎFÈA 3TËR INNKEYRSLUHURÈ OG H¹TT
TIL LOFTS ,ÅTIÈ SEM EKKERT ÒTIPL¹SS 5PPL Å
S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

!TVINNA Å BOÈI
®2,!'!,¥.!.
«SKAR EFTIR H¾FILEIKARÅKUM
MIÈLUM OG LESURUM ¹ LÅNUNA
$RAUMR¹ÈENDUR ERU SÁRSTAKLEGA
BOÈNIR VELKOMNIR TIL STARFA ¹
LÅNUNNI
6INSAMLEGA SENDIÈ UMSËKN ¹
BJORK NTIS EÈA HRINGIÈ Å SÅMA
 

!MERICAN 3TYLE ¹
"ÅLDSHÎFÈA OG Å
(AFNARFIRÈI

3TEINSTEYPUSÎGUN OG
KJARNABORUN

&R¹B¾RIR STARFSMENN GETA B¾TT
VIÈ SIG NOKKRUM DUGLEGUM
HRESSUM VINNUFÁLÎGUM Å KVÎLD
OG HELGARVINNU
%KKI VERA FEIMIN VIÈ AÈ S¾KJA
UM ¹ AMERICANSTYLEIS

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  
3TARFSMENN ËSKAST HELST VANIR PAPPALÎGN
UM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(ÒSASMIÈJAN
+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND
¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG  M
"ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ
OG VAKTAÈ 3   WWWGEYMSL
AEITTIS

®NNUR ÖJËNUSTA

«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN
FAST STARF Å VERSLUN OKKAR
4VÅSKIPTAR VAKTIR %KKI YNGRI ENN
 ¹RA
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL

$ÕRAHALD

"AKARÅIÈ OG S¾LKERAVERSLUN *ËA
&EL +LEPPSVEGI OG 3M¹RALIND
6ANTAR HRESST OG DUGLEGT STARFS
FËLK 4VÅSKIPTAR VAKTIR %INNIG
LAUS STÎRF UM HELGAR HENTAR VEL
SKËLAFËLKI
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI EÈA HJ¹ ®NNU Å
S   EÈA ¹ STAÈNUM
3M¹RALIND "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

$UGLEGUR STARFSMAÈUR ËSKAST Å
STEINSTEYPUSÎGUN OG KJARNABOR
UN &JÎLBREYTT STARF 'ËÈ LAUN
Å BOÈI
5PPLÕSINGAR Å S  

(ELGARSTARFSMENN ËSKAST ¹
KASSA OG Å ÎNNUR STÎRF Å VERSLUN
OKKAR Å 'RAFARHOLTI
5PPL Å SÅMA  

3ÎLUBÎRN ËSKAST TIL AÈ SELJA JËLAKORT F
&ÁLAGSST ¶ROSKAHEFTRA 'ËÈ SÎLULAUN 3
 

"AKARÅIÈ "RAUÈBERG
(RAUNBERGI 

3TARFSFËLK FRA ,ETTLANDI SMIDIR VERKAMENN
SUDUMENN ETC 3  

"ÅLSTJËRI ËSKAST ¹ SENDIBIFREIÈ MEIRA
PRËF EKKI SKILYRÈI %KKI YNGRI EN  ¹RA
3AKAVOTTORÈ 5PPL Å S  

!TVINNA ËSKAST
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSKRAFT Å
AFGREIÈSLU Å  M¹NUÈI
.¹NARI UPPL VEITA 'UNNAR Å
S   OG !NNA Å S 


µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU -AGNADCOM OG L¾RÈU AÈ SKAPA
ÖÁR Ö¾R TEKJUR SEM ÖÒ VILT HEIMA HJ¹
ÖÁR

+VÎLD OG HELGARVINNA
$ÕRAB¾R

'RINDUR Å  ST¾RÈUM $ÕRAB¾R 3M¹RALIND
OG (LÅÈASM¹RA  +ËP
(REINR¾KTAÈIR AMERÅSKIR #OCKER 3PANIEL
TIL SÎLU (23Å ¾TTBËK FYLGIR 5PPL Å S 


(EILSUVÎRUR
,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS S STA  

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS "ETRI LÅÈAN
OG FULLKOMIN ÖYNGDARSTJËRNUN 2¹ÈGJÎF
AÈHALD OG EFTIRFYLGNI 2AGGA EINKAÖJ¹LFARI
OG (ERBALIFE DREIFINGARAÈILI WWWHEILSU
FRETTIRISRAGGA GSM 

.Õ HUNDASNYRTISTOFA OG NETVERSLUN 
AFSL AF ÎLLUM SNYRTINGUM TIL  DES WWW
HALSAKOTIS OG Å S  

$YRAVERÈIR ËSKAST
&ÎSTUDAGS OG ,AUGARDAGSKVÎLD
6INNUTÅMI FR¹  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

3UBWAY +RINGLUNNI VANTAR FËLK
Å KVÎLD OG HELGARVINNU ,EITUM
AÈ J¹KV¾ÈU OG LÅFSGLÎÈU FËLKI
MEÈ MIKLA ÖJËNUSTULUND (¾GT
ER AÈ S¾KJA UM ¹ SUBWAYIS OG
¹ STAÈNUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (ELGA
Å SÅMA  

%INKAM¹L

3KOSK ¥SLENSKIR HVOLPAR GULLFALLEGIR OG
SKEMMTILEGIR !ÈEINS  Ö KR 3  

(REINR¾KTAÈIR #HIHUAHUA

4V¾R TÅKUR TIL SÎLU TTBËKARF¾RÈAR OG
ÎRMERKTAR 5PPL Å S  
(REINR¾KTAÈIR #HIHUAHUA HVOLPAR M¾TT
BËK TIL SÎLU 5PPL Å S  

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU ¹RANGRI
OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S  
WWWECOIS

6OR ¹ ,AUGAVEGINUM
+EILUHÎLLIN ®SKJUHLÅÈ
ËSKAR EFTIR VAKTSTJËRUM
¥ HELGARVINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   OG
INN ¹ WWWKEILUHOLLINIS

ËSKAR EFTIR VAKTSTJËRA OG STARFS
FËLKI Å SAL
5PPLÕSINGAR GEFUR "IRGIR Å S
  MILLI KL   

-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ LÅKA MEÈ
(ERBALIFE 2ANNVEIG   WWW
ISRANNVEIG
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKRUN
ARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS 3 
   

6EITINGAHÒS Å +ËPAVOGI
3TARFSFËLK ËSKAST Å KVÎLD OG
HELGARVINNU SKILEGUR ALDUR
 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

&YRIR VEIÈIMENN

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFTIR
FYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3 


3ÅMASPJALL  

,ÅKAMSR¾KT
(¾TTU AÈ REYKJA ¹  MÅN (AFÈU SAMBAND
Å SÅMA   6IÈ LOSUM ÖIG VIÈ NÅKËTÅN
ÖÎRFINA WWWHEILSURADIS

&RÅSTUNDAHEIMILI
3TARFSFËLK ËSKAST ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILIN VIÈ GRUNNSKËLA
2EYKJAVÅKURBORGAR EFTIR H¹DEGI ¹
VIRKUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWITR
IS OG Å SÅMA  

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

(¾ ÁG HEITI (EIÈA ÁG ER HEIT OG VILT OG MIG
LANGAR TIL AÈ HEYRA Å ÖÁR Å KVÎLD Å SÅMASPJALLI
/PIÈ ALLAN SËLAHRINGINN %R TIL FYRIR ÖIG

%NGLAKROPPAR
(EILSUSTÒDÅË

.OTALEGT NUDD 5PPL Å S  

6ANTAR HRESST OG DUGLEGT STARFS
FËLK Å HLUTASTÎRF
5PPL Å S  

3TÒDÅËÅBÒÈ TIL SKAMMTÅMALEIGU Å MIÈB¾
(AFNARFJARÈAR 5PPL S    

+ARLMENN L¹TIÈ LÅÈA ÒR YKKUR Å NOTALEGU
NUDDI .AUTN OG VELLÅÈAN 3  



.UDD
%RT ÖÒ KARLMAÈUR 6ILTU L¹TA DEKRA VIÈ ÖIG
(AFÈU SAMBAND Å SÅMA  

 

#  #$% "

 

! !$   

µMISLEGT
(ÎFUÈBEINA OG SPJALDH

 # #  %
   # 
  
#'&  

RANGURSRÅK MEÈFERÈ VIÈ ÕMIS KONAR ¹STANDI
EÈA SJÒKDËMUM FYRIR BÎRN OG FULLORÈNA
"IRNA "EN S  

-IESZKANIE DO WYNA
JOECIA

'3-  

JA HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹ BESTA STAÈ Å VEST
URB¾NUM  FM MJÎG FALLEG TV¾R SVALIR
6  Ö 3  

®KUKENNSLA
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF OG
AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3 
 OG   0¹LL !NDRÁSSON

4IL LEIGU  FM ÅBÒÈ Å  Å NÕJU LYFTUHÒSI
'L¾SIL ÒTSÕNI ,EIGIST Å AMK SEX M¹NUÈI
¹  Ö ¹ M¹N ALLT INNIFALIÈ 3T¾ÈI Å BÅLA
GEYMSLU "RYNJAR  

 

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
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$EILISKIPULAG BÒGARÈABYGGÈAR Å LANDI "YGGÈARHORNS
3AMKV¾MT SKIPULAGS OG BYGGINGARLÎGUM
NR MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM AUGLÕSIR B¾JARSTJËRN
3VEITARFÁLAGSINS RBORGAR TILLÎGU AÈ DEILISKIPULAGI ¹ 
HA LANDSV¾ÈI ÒR LANDI "YGGÈARHORNS Å 3VEITARFÁLAGINU
RBORG
$EILISKIPULAGSSV¾ÈIÈ AFMARKAST AF LANDI
*ËRVÅKUR AÈ AUSTAN "RAUTARTUNGU +AKKAR (OFTÒNS OG
3TOKKSEYRARMÕRAR AÈ SUNNAN -ËSKËGA LANDS AÈ VESTAN
"YGGÈARHORNS OG ,ËMHËLSTJARNAR AÈ NORÈAN
4ILLAGAN GERIR R¹È FYRIR  LËÈUM SEM ERU FR¹  
HA TIL  HA AÈ ST¾RÈ FYRIR BÒGARÈABYGGÈ   LËÈUM
M¹ BYGGJA EITT ÅBÒÈARHÒS ÒTIHÒS OG VÁLAGEYMSLU EN ¹ 
LËUM M¹ BYGGJA TVÎ ÅBÒÈARHÒS ÒTIHÒS OG VÁLAGEYMSLU
!ÈKOMA AÈ SV¾ÈINU ER FR¹ 6OTMÒLAVEGI .ÕTINGARHLUTFALL
SKAL ALDREI FARA YFIR   INNAN HVERRAR LËÈAR
4EIKNING OG GREINARGERÈ MUN LIGGJA FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU
FRAMKV¾MDA OG VEITUSVIÈS RBORGAR AÈ !USTURVEGI 
¹ 3ELFOSSI FR¹ OG MEÈ  NËVEMBER TIL OG MEÈ 
DESEMBER 
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 SAMA TÅMA ER TEIKNING OG GREINAGERÈ TIL KYNNINGAR
¹ HEIMASÅÈU RBORGAR HTTPWWWARBORGIS ÖAR SEM
H¾GT ER AÈ SKOÈA HANA OG SENDA ATHUGASEMDIR TIL
SKIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒA Å NETFANGI
SKIPULAG ARBORGIS
¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA INNAN
OFANGREINDS FRESTS TELJAST SAMÖYKKJA HANA
3ELFOSSI  NËVEMBER 
"¹RÈUR 'UÈMUNDSSON
SKIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒI RBORGAR
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¶EIR SEM TELJA SIG EIGA HAGSMUNA AÈ G¾TA ER GEFINN
KOSTUR ¹ AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA &RESTUR TIL AÈ
SKILA INN ATHUGASEMDUM RENNUR ÒT  JANÒAR  OG
SKAL ÖEIM SKILAÈ SKRIFLEGA TIL SKIPULAGS OG BYGGINGARFULL
TRÒA ¹ SKRIFSTOFU FRAMKV¾MDA OG VEITUSVIÈS !USTURVEGI
  3ELFOSSI
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AÈ FISKHREISTUR ER MEÈAL INNIHALDS
EFNA Å VARALIT
AÈ FLEIRI KAMRAR ERU Å !LASKA EN Å
NOKKRU ÎÈRU FYLKI "ANDARÅKJANNA
AÈ FLEIRI NOTA BL¹A TANNBURSTA EN
RAUÈA
AÈ FLEST KLËSETT STURTA NIÈUR Å TËNTEG
UNDINNI DÅS
AÈ FLESTIR BYRJA AÈ HNEPPA SKYRTUM
NEÈAN FR¹
AÈ FËLK Å +ÅNA RAÈAR STUNDUM PÒÈUR
KERLINGUM UMHVERFIS HÒS SÅN TIL AÈ
NOTA SEM BRUNABOÈA
AÈ FYRSTA KLËSETTIÈ SEM S¹ST Å
SJËNVARPI VAR Å Ö¾TTINUM ,EAVE IT TO
"EAVER
AÈ FYRSTA KLËSETTIÈ VAR SETT Å (VÅTA
HÒSIÈ ¹RIÈ 
AÈ FYRSTA LEIKFANGAAUGLÕSINGIN VAR
SÕND Å SJËNVARPI ¹RIÈ  ,EIKFANG
IÈ VAR HERRA KARTÎFLUHAUS
AÈ FYRSTA MYNTIN SEM BAR NAFN
"ANDARÅKJANNA VAR SLEGIN ¹RIÈ 
AÈ FYRSTA ORRUSTUFLUGVÁLIN MEÈ KLËS
ETTI VAR SOVÁSKA 3UKHOI 
AÈ FYRSTU KANADÅSKU PENINGASEÈLARNIR
VORU VENJULEG SPIL &RANSKI RÅKISSTJËR
INN NOTAÈI ÖAU TIL AÈ BORGA SKULDIR
AÈ FYRSTA PÅPULÎGNIN Å "ANDARÅKJ
UNUM VAR LÎGÈ Å HÒS LJËÈSK¹LDSINS
(ENRYS 7ADSWORTH ,ONGFELLOW ¹RIÈ

AÈ Å GËÈU PERSNESKU TEPPI ERU MEIRA
EN  HNÒTAR ¹ FERSENTÅMETRA
3LÅKT TEPPI GETUR ENST Å MEIRA EN 
¹R
AÈ GËÈUR VÁLRITARI GETUR SLEGIÈ 
SLÎG ¹ SEKÒNDU
AÈ GÒMMÅTEYGJUR ENDAST LENGUR EF
Ö¾R ERU GEYMDAR Å K¾LI
AÈ GÎTIN Å FLUGNASPÎÈUM ERU TIL AÈ
MINNKA LOFTMËTSTÎÈU
AÈ HJARTANÅAN ER TALIN VERA T¹KN
¹STARINNAR
AÈ HUNDRAÈBILLJËNASTI VAXLITURINN
SEM #RAYOLA FRAMLEIDDI VAR BL¹R ¹
LITINN 0ERRIWINKLE "LUE 
AÈ HVER MAÈUR SKILUR EFTIR SIG   KÅLË
AF RUSLI ¹ DAG
AÈ H¾GT ER AÈ LEYSA HVAÈA 2UBIK
TENING SEM ER MEÈ EINUNGIS 
HREYFINGUM
AÈ INDVERSK SPIL ERU KRINGLËTT
AÈ Å "ELGÅU EIGA  PRËSENT BARNA
UPP AÈ  ¹RA ALDRI LEGËKUBBA
AÈ Å EINNI MATSKEIÈ ERU ÖRJ¹R
TESKEIÈAR
AÈ Å ÎLLUM SPILASTOKKUM STINGUR
HJARTAKËNGURINN SVERÈI Å GEGNUM
HÎFUÈIÈ ¶ESS VEGNA ER HANN STUND
UM KALLAÈUR bSJ¹LFSMORÈSKËNGURINNm
AÈ JË JËIÈ ¹ R¾TUR SÅNAR AÈ REKJA TIL
&ILIPPSEYJA ÖAR SEM ÖAÈ VAR NOTAÈ
VIÈ VEIÈAR
AÈ KLEENEX BRÁFAÖURRKUR VORU
UPPRUNALEGA FRAMLEIDDAR SEM SÅUR Å
GASGRÅMUR
AÈ ÖEGAR STURTAÈ ER NIÈUR Å STRALÅU
SNÕST VATNIÈ RANGS¾LIS
AÈ KONA INNBYRÈIR AÈ MEÈALTALI  
KÅLË AF VARALIT UM ¾VINA
AÈ KVARTSKRISTALLAR SEM NOTAÈIR ERU Å
ÒR bTIFAm  SINNUM ¹ SEKÒNDU
AÈ KÎNNUN EIN LEIDDI Å LJËS AÈ Å 
GARÈA ER EINHVERS KONAR GARÈSKRAUT
AÈ LEGËKUBBAR ERU STEYPTIR MEÈ
N¹KV¾MNI UPP ¹ FIMM ÖÒSUNDASTA
ÒR MILLIMETRA
AÈ LEIKFANGAFRAMLEIÈENDUR HALDA ÖVÅ
FRAM AÈ Å HVERT SKIPTI SEM SKILNAÈ
ARTÅÈNI Å "ANDARÅKJUNUM EYKST Ö¹
AUKIST LEIKFANGASALA AÈ SAMA SKAPI
(EIMILD &¹NÕTUR FRËÈLEIKUR

500(!,$334!¨52
Saga eins rúms jafnast á við skáldsögu
3IGRÒN %DDA "JÎRNSDËTTIR HEFUR Å
NËGU AÈ SNÒAST ¶VÅ SKYLDI ENGAN
UNDRA AÈ HENNI ÖYKIR V¾NNA UM
RÒMIÈ SITT EN FLEST ANNAÈ
5M ÖESSAR MUNDIR LEIKSTÕRIR
3IGRÒN %DDA 2ONJU R¾NINGJADËTT
UR ANNAÈ ¹RIÈ Å RÎÈ HÒN LEIKUR Å
!MADEUSI Å "ORGARLEIKHÒSINU OG
ER AÈ BYRJA ¾FINGAR ¹ $EGI VONAR
EFTIR "IRGI 3IGURÈSSON SEM VERÈUR
AFM¾LISSÕNING LEIKFÁLAGSINS Å JAN
ÒAR ¶AR LEIKUR HÒN HLUTVERK ,¹RU
(ENNI LÅÈUR VEL ¹ MÎRGUM STÎÈ
UM EN BEST LÅÈUR HENNI Å RÒMINU
SÅNU b¶AÈ GERIST SVO MARGT
SKEMMTILEGT Å RÒMINU ¥ RÒMINU
GET ÁG HVÅLT MIG ÁG LES Å RÒMINU
OG ÖAR NÕT ÁG SAMVISTA VIÈ MANN

INN MINN 3VO DREYMIR MANN
MARGA GËÈA DRAUMA Å RÒMINU m
SEGIR 3IGRÒN %DDA OG B¾TIR ÖVÅ VIÈ
AÈ OFT HUGSI HÒN MIKIÈ Å RÒMINU
b3ÁRSTAKLEGA ¹ MORGNANA ÖEGAR ÁG
VAKNA EN Ö¹ F¾ ÁG LÅKA OFT GËÈAR
HUGMYNDIR .Ò STUNDUM F¾R
MAÈUR MORGUNKAFFI Å RÒMIÈ TIL
D¾MIS ¹ AFM¾LINU SVO ER MAÈUR
STUNDUM VEIKUR Å RÒMINU SÅNU
¶EGAR ÁG ¹TTI SON MINN Ö¹ MISSTI
ÁG VATNIÈ Å RÒMIÈ MARGIR F¾ÈAST
Å RÒMI FORELDRA SINNA OG SVO ERU
MARGIR SEM DEYJA Å RÒMINU SÅNU
3AGA EINS RÒMS GETUR HREINLEGA
VERIÈ EFNI Å HEILA SK¹LDSÎGU ENDA
SVEIFLAST ÖETTA ¹ MILLI DÕPSTU SORG
AR OG MESTU GLEÈIm
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Danska fasteignafélagið Keops
hefur samið um sölu á fasteignum
í Svíþjóð fyrir sem nemur tæplega
2,5 milljörðum sænskra króna.
Gangi kaupin eftir innleysir félagið hagnað af fasteignaviðskiptum
þar í landi upp á um hálfan milljarð danskra króna, eða tæpa 6,2
milljarða íslenskra króna. Bróðurpartur gróðans, um 400 milljónir,
á að fara í kaup á skrifstofuhúsnæði í Danmörku.
Fasteignafélagið, sem er í um
30 prósenta eigu Baugs Group, er
eitt stærsta skráða fasteignafélag
á Norðurlöndum, með starfsemi í
Danmörku, Svíþjóð, Spáni, Tyrklandi og í Kína.
Í tilkynningu Keops til Kauphallarinnar í Kaupmannahöfn í

/,% 6!'.%2 &/234*«2) +%/03 +EOPS

¾TLAR AÈ NOTA HLUTA AF INNLEYSTUM HAGN
AÈI Å 3VÅÖJËÈ TIL EIGNAKAUPA Å $ANMÎRKU

gær kemur fram að félagið Essex
Invest Sverige AB hyggist kaupa
68 íbúðabyggingar fyrir alls 2.850
milljónir sænskra króna. Eignirnar hefur Keops keypt frá því í maí
2004 og þar til í janúar 2006 fyrir
um það bil 2.186 milljónir sænskra
króna, að kostnaði meðtöldum.
Keops segir verðþróun hafa verið
einstaklega hagstæða í Svíþjóð
síðustu misseri, en síðast þegar
eignasafnið var metið í júnílok á
2.622 milljónir sænskar.
Eftir viðskiptin samanstanda
eignir Keops í Svíþjóð mestmegnis af verslunar og iðnaðarhúsnæði,
alls 409 eignir sem metnar eru á
18,2 milljarða danskra króna, eða
sem nemur 223,8 milljörðum
íslenskra króna.
ËK¹

Eimskip opnar
skrifstofu í Kína
Eimskip opnaði þriðju skrifstofu
sína í Kína þann 20. nóvember í
borginni Shenzhen, nálægt Hong
Kong. Skrifstofan er á Shenzhenhöfn sem er næststærsta gámahöfnin í Kína.
Að því er fram kemur í fréttatilkynningu frá Eimskipi er opnunin liður í þeirri stefnu að viðhalda þróun á flutningsneti
félagsins á heimsvísu. Mun starfsemi Eimskips í Shenzhen að
mestu snúast um vörustýringu
sjávarafurða ásamt því að auka og
þróa viðskiptamöguleika hvað
varðar ávexti og grænmeti.
Skrifstofunni er ætlað að
afgreiða Guangzhou, Zhanjiang,
Beihai og Haikou, allt svæðið þar
sem margar fiskvinnslur eru staðsettar. Er það markmið Eimskips
að byggja upp allsherjar flutningakerfi á hverju svæði sem stýrt
er frá Shenzhen-skrifstofunni.
Einnig stendur yfir leit að hentugu verkefni á sviði hitastýrðra
flutninga í Suður-Kína.
HHS

Jólakortavefur
Falleg og persónuleg jólakort
í tölvunni þinni á www.postur.is
Með Jólakortavefnum á www.postur.is
verða jólakortasendingar að laufléttri
skemmtun fyrir framan tölvuna.
Þetta er svona einfalt:
a) Þú ferð inn á www.postur.is og smellir
á „Jólakortavefur”
b) Þú velur mynd eða myndir úr myndabanka
Póstsins eða þínar eigin myndir til að senda
viðtakendum. Þú getur sent viðtakendum
mismunandi myndir.
c) Þú skrifar textann á kortið. Þú getur sent
viðtakendum mismunandi texta.

+2«.! 'REININGARDEILD +AUPÖINGS SEGIR
  M¹NAÈA STYRKINGU KRËNUNNAR ¹
ENDA
&2¡44!",!¨)¨'6!

d) Þú útbýrð heimilisfangalista á vefnum
sem síðan uppfærist sjálfkrafa.

Krónan lækkar
Gengisvístala krónunnar hækkaði
um 1,8 punkta í viðskiptum dagsins í gær og lækkaði gengi hennar
um 1,44 prósent.
Gengisvísitalan veiktist um 3,5
prósent í síðustu viku einni saman
og stóð í rúmum 123,8 stigum við
lokun markaða á föstudag.
Greiningardeild
Kaupþings
segir í Hálffimmfréttum á þriðjudag, að svo virðist sem 4-5 mánaða
nær samfelld styrkingarleitni hafi
nú verið rofin og óvissari tímar
fari í hönd á gjaldeyrismarkaði.
Hins vegar sé það eðli hávaxtamynta að þær geta lækkað snögglega en lækkunin er sjaldnast varanleg þar sem vaxtamunurinn
vinnur alltaf á um síðir.
JAB

e) Eftir að þú hefur lokið við kortin sér
Pósturinn um afganginn:
Sendir kortin til prentsmiðju þar sem
þau eru prentuð og þeim pakkað;
Pósturinn sér svo um að koma þeim
til viðtakenda, heim að dyrum.

Sparaðu tíma og fyrirhöfn, sendu
falleg jólakort - farðu á
Jólakortavefinn á www.postur.is
og kláraðu málið.

Útgerðarfélagið Oddi hf. á Patreksfirði skilaði 12 milljóna króna
hagnaði á síðasta rekstrarári, sem
hófst í byrjun september í fyrra
en lauk í lok ágúst á þessu ári.
Þetta er engu að síður 22 milljóna króna samdráttur á milli ára
en 8. árið í röð sem félagið skilar
hagnaði.
Tekjur námu 1 milljarði á árinu
en
rekstrarhagnaður
fyrir
afskriftir og fjármagnsliði mun
betri en í fyrra og þrefaldaðist á
milli ára. Eiginfjárstaða félagsins
er nú um 373 milljónir króna.
Á hluthafafundi í útgerðafélaginu 13. nóvember síðastliðinn var
ákveðið að greiða hluthöfum 7
prósenta arð.
JAB

ÍSLENSKA / SIA.IS / ISP 34581 11/06

Oddi hf. skilaði
12 milljónum

www.postur.is
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„Þegar menn eru tvítugir eru
þeir fullir af orku og vonum og
vilja bæta heiminn. Þegar þeir
verða sjötugir vilja þeir enn
bæta heiminn, en vita að þeir
geta það ekki.“
'AMANLEIKARINN OG ORÈH¹KURINN ¹TTI ÖAÈ
TIL AÈ HITTA NAGLANN ¹ HÎFUÈIÈ

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

AFMÆLI
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Kennedy veginn úr launsátri

 .(, DEILDIN 4HE .ATIONAL

*OHN &ITZGERALD +ENNEDY
 FORSETI "ANDARÅKJANNA
VAR MYRTUR ÖENNAN DAG ¹RIÈ
 ¹ FERÈ Å GEGNUM $ALLAS
Å 4EXAS Å OPNUM BL¾JUBÅL
+ENNEDY SAT AFTUR Å BÅLN
UM ¹SAMT EIGINKONU SINNI
*ACQUELINE ÖEGAR SKOTIÈ VAR
¹ ÖAU ÒR LAUNS¹TRI
,EE (ARVEY /SWALD
HINN MEINTI MORÈINGI SKAUT
ÖREMUR SKOTUM AF SJÎTTU
H¾È ÒR N¹L¾GRI BYGGINGU
+ENNEDY HLAUT BANV¾NT S¹R
OG VAR ÒRSKURÈAÈUR L¹TINN
ÖRJ¹TÅU MÅNÒTUM SÅÈAR (ANN
VAR  ¹RA ,YNDON *OHNSON
VARAFORSETI "ANDARÅKJANNA TËK VIÈ FORSETAEMB
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Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Alhliða útfararþjónusta í 16 ár
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

¶ËRUNN 3VEIN
BJARNARDËTTIR
ALÖINGISMAÈUR ER
 ¹RS

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ingibjörg Jónsdóttir
ljósmóðir frá Gemlufalli í Dýrafirði,
húsfreyja á Hálsi í Kjós,

sem lést laugardaginn 18. nóvember sl., verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju föstudaginn 24. nóvember
kl. 13:00.
Guðmundur Gíslason
Jón Gíslason
Sólrún Þórarinsdóttir
Halldór Gíslason
Vilborg Sigurðardóttir
Ágústa Gísladóttir
Sigríður Kr. Gísladóttir
Gísli Örn Gíslason
Andrés Freyr Gíslason
Svana Lísa Davíðsdóttir
Hjörtur Gíslason
Guðrún Ingadóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Helgi Sigurður
Heimberg Jónasson
til heimilis að Birkiteig 22, Keflavík,

lést á Sjúkrahúsi Keflavíkur 19. nóvember. Útförin fer
fram frá Keflavíkurkirkju föstudaginn 24. nóvember
kl. 14.00.
Sigurður Jóhann Sigurðsson Dröfn Sveinsdóttir
Bergþóra Sigurðardóttir
Stefanía Sigurðardóttir
Ólöf Jóhanna Sigurðardóttir Björgvin Ólafur Gunnarsson
Óli Arelíus Sigurðsson
Þorbjörg Þóra Jónsdóttir
Helgi Sigurðsson
Carla S. Evans
Guðmundur Heimsberg
Andrea Kristjana Sigurðardóttir Jóhann Guðmundsson
og barnabörn.

Legsteinar
Kynningarafsláttur af
völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð
Stuttur afgreiðslufrestur

"YR Å SEGLUM BARNABËKA
Bókatíðindi berast þessa dagana inn
um póstlúgur landsmanna. Kverið er
um 250 síðna langt og upplagið 114 þúsund eintök enda hefur bókaúrvalið sem
þau hafa að geyma aldrei verið meira,
eða um 680 titlar frá um 110 útgefendum. Í Bókatíðindum er birt kápumynd í
flestum tilvika, grein frá höfundi,
útgefenda, skrásetningarnúmeri og
leiðbeinandi verði.
Bókatíðindi komu fyrst út sem fylgiblað Morgunblaðsins árið 1983 en árið
1986 voru þau fyrst gefin út í núverandi mynd og dreift sjálfstætt til landsmanna og standa því nú í raun á tvítugu. Ef skoðaðar eru tölur yfir útgefna
titla í Bókatíðindum sést að útgáfan
hefur aukist gríðarlega. Nú eru gefnir
út 300 fleiri titlar en árið 1986. Kristján Bjarki Jónasson,
formaður
Félags íslenskra
bókaútgefenda,
segir að samsetning bókaflórunnar
hafi einnig breyst
nokkuð á tímabilinu.
„Þýddar
afþreyingarbækur eru mun færri
3),*! !¨!,34%).3
en tíðkaðist, en
$«44)2 3EGFIR BÎRN
hlutdeild þýddra
SEM LESIÈ ER FYRIR BÒA barnabóka,
AÈ ÖVÅ UM ËKOMNA
íslenskra skáldTÅÈ
verka og almennra
upplýsingarita hefur stóraukist. Það
vekur hins vegar athygli að fjöldi ævisagana breytist lítið sem ekkert á
þessu 20 ára tímabili“ en árlega koma
að meðaltali út 32 ævisögur á Íslandi.
Börn eru sá lesendahópur sem fær
mest fyrir sinn snúð í ár. Þýddum
bókum fyrir börn fjölgar, telja 126 titla
í ár sem er það mesta sem nokkru sinni
hefur komið út í þeim flokki. Þrátt fyrir
aukið framboð af erlendu þýddu lesefni fyrir börn á öllum aldri, bætir
íslenskt frumsamið efni sig á markaði í
titlum talið. Í ár fjölgar eilítið frumsömdum barnabókum: úr 33 árið 2005
sem var raunar slakt ár, upp í 48 titla.
Silja Aðalsteinsdóttir bókmenntafræðingur segir að það sé fagnaðarefni
þegar börnum er gert hátt undir höfði.
„Það hefur verið messað um það árum
saman að ef það á að viðhalda bóklestri
verður að byrja á börnunum. Ég vona
bara að þessar bækur fái almenna
dreifingu en dagi ekki bara upp á lagerunum.“ Silja bendir á að ekki er síður
mikilvægt að lesa fyrir börn en að þau
lesi sjálf. „Börn sem lesið er fyrir njóta
þess þegar fram í sækir. Þau læra svo
mörg orð og málþroski er sýnilega
miklu meiri en hinna sem skilar sér í
meira hugmyndaflugi. Og mér sýnist
vera talsvert af bókum í ár ætluðum til
lestrar fyrir börn.“
Bókatíðindi komu fyrst út sem fylgi-

+2)34*. "*!2+) *«.!33/. "ËKATÅÈINDI KOMU FYRST ÒT SJ¹LFST¾È ¹RIÈ 

blað Morgunblaðsins árið 1983 en árið
1986 voru þau fyrst gefin út í núverandi mynd og dreift sjálfstætt til landsmanna.
Þýdd skáldverk fyrir fullorðna lesendur dragast saman í titlum milli ára:
voru í fyrra 71 en eru nú 63. Athygli
vekur að sígild bókmenntaverk eru enn
að koma út í vönduðum þýðingum með
tilstyrk sjóða ríkis, norrænu ráðherranefndarinnar og Evrópusjóða. Svokölluðum samtalsbókum hefur fækkað síðari ár, líklega vegna samkeppni frá
glanstímaritum og dagblöðum. Þá
fækkar í flokknum Listir og ljósmyndir
sökum þess að söfn skrá verk sín ekki í
Bókatíðindi. Íslensk skáldverk eru
samkvæmt tíðindunum 63, fjórum titlum færra en í fyrra.

70 ára
er í dag, 22. nóvember,

Sesselja Ásgeirsdóttir
starfsmaður Neytendasamtakanna,
Safamýri 40. Hún verður að heiman
í dag en föstudaginn 24. nóvember
kl. 20.00 býður hún gesti velkomna
í Golfskála Oddfellowa.

&2¡44!",!¨)¨2«3!

Þýddum bókum fyrir börn fjölgar:
árið 1996 komu út 68 þýddar barnabækur en eru 126 í ár. Margt er þar samprent
með lágum framleiðslukostnaði. Þrátt
fyrir aukið framboð af erlendu þýddu
lesefni fyrir börn á öllum aldri, bætir
íslenskt frumsamið efni sig á markaði í
titlum talið. Í ár fjölgar eilítið frumsömdum barnabókum: úr 33 árið 2005
sem var raunar slakt ár, upp í 48 titla
Gaman er að geta þess að ein af bókunum sem voru í fyrstu bókatíðindunum árið 1983 var skáldsagan Inga eftir
Birgittu Halldórsdóttur, spennusögubónda á Syðri-Löngumýri í Blöndudal.
Þetta var fyrsta bók spennusagnadrottningarinnar og svo vill til að hún
er einnig í Bókatíðindum 2006, nú endurútgefin í kilju.
PBB FRETTABLADIDIS

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á
netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 550 5000.
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Reykjavík er frumskógur og þar gilda því sömu
lögmál og hafa löngum
skilið milli feigs og
ófeigs úti í villtri náttúrunni. Maður er annað
hvort fórnarlamb eða
rándýr, étur eða verður étinn.
Í þessu sambandi er lykilatriði
hvernig maður ber sig og klæðir
sig. Karlmönnum er farsælast að
klæða sig þannig að þeir geti bjargað barni frá drukknun í tjörninni án
þess að þurfa að hugsa sig um, geta
gengið í minniháttar bílaviðgerðir
án þess að hafa áhyggjur af fötunum og síðast en ekki síst að geta
tekið fyrirvaralaust þátt í slagsmálum.
Gallabuxur og svartur leðurjakki

ættu því að vera staðalbúnaður og
ef maður sportar slíku er maður
nokkuð öruggur. Ekki spillir fyrir
að hafa jafnan logandi sígarettu
lafandi í munnvikinu, hrokafullt
yfirbragð og manndrápsglampa í
augum. Jafnvel heimskustu bavíanar hugsa sig tvisvar um áður en þeir
hjóla í mann í þessum búningi. Jafnvel þó maður sé bara 1,74 og 63
kíló.
Ég hef í það minnsta komist
klakklaust í gegnum nokkur þúsund
Reykjavíkurnætur í dulargervi geðsjúklingsins en klikkaði illilega á
þessu um helgina og prísa mig
sælan að hafa komist heill heim
aðfaranótt sunnudags.
Grundvallarmistökin sem ég
gerði voru að beygja mig undir

reglur um klæðaburð í samkvæmi
og klæða mig upp í kjólföt. Það
segir sig auðvitað sjálft að spóki
maður sig eins og í áramótaveislu
á Bessastöðum á Lækjartogi þá er
maður að biðja um vandræði.
Ég get því engum nema sjálfum
mér um kennt að froðufellandi
fábjáni hafi veist að mér og kýlt
mig í hausinn og til að fullkomna
delluna skall á mesta manndrápssnjókoma í áraraðir og ég mátti
ganga heim á móti vindi á sléttbotna
skóm, með vægan heilahristing, í
fötum sem veita nákvæmlega enga
vörn gegn veðri og vindum.
Leðurjakkalaus missti ég móðinn
og íhugaði að grafa mig í fönn á
Bergstaðastræti en hætti við af ótta
við að skemma fjandans kjólfötin.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

(RËLFDAL 'UNNAR
(RËLFDAL

*¹

5PPFINNINGAMAÈ
URINN AÈ BAKI NÕJU
ENDURLOKANLEGU
SKINKUPAKKANNA

*¹

¶Ò HEFUR SËAÈ
MÅNUM TÅMA
¹ MORGNANA Å
SÅÈASTA SINN

N 'ELGJAN
0ALLI ¡G OG PABBI ÖINN
¾TLUM AÈ FARA YFIR
HELGINA TIL LABORGAR Å
SLÎKUN

¡G SVER ÖAÈ
ÁG MUN DREPA
HANN ¡G ¾TLA AÈ
HAMFLETTA HELV
FÅFLIÈ !AAARG

¥ SÅÈASTA
SINN ¹ ÁG
EKKI BARA AÈ
OPNA ÖETTA

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

/G VIÈ ¾TLUM
AÈ LEYFA ÖÁR
AÈ VERA HÁRNA
EINUM HEIMA

(ALELÒJA

%N ÁG ER EKKI STRESSUÈ
YFIR ÖESSU ÁG VEIT AÈ
ÖÒ MUNT NOTA HAUSINN
¹ ÖÁR OG TAKA RÁTTAR
¹KVAÈANIR

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

¶AÈ ER NOKKUÈ
LJËST AÈ ÖÒ LEST
EKKI HUGSANIR

%FTIR 4ONY ,OPES

"ETL EHF
&ORFAÈIRINN

N +JÎLTURAKKAR

-MMMMM  SVO
HLÕTT OG GOTT HÁR GET
ÁG VERIÈ Å ALLAN VETUR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

&¾TURNIR ERU ENN AÈ
VENJAST ÖVÅ AÈ VERA EKKI
Å NOTKUN
*AMM

N "ARNAL¹N
-ÁR ÖYKIR
ÖAÈ LEITT
AÈ HAFA
KALLAÈ ÖIG
V¾LUKJËA
SGEIR

ÖAÈ ER ALLT Å LAGI
EIGUM VIÈ AÈ F¹
OKKUR MORGUNMAT
SAMAN Å FYRRAM¹LIÈ

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN
SGEIR VIÈ ERUM N¹GRANNAR VIÈ
SJ¹UM HVORT ANNAÈ OG HITTUMST ¹
HVERJUM DEGI !UK ÖESS ER MIKIÈ AF
KRÎKKUM ÒR HVERFINU Å SKËLA HÁRNA
SEM G¾TU SÁÈ OKKUR

%RTU AÈ SEGJA ¡G HELD BARA AÈ
MÁR UPP ÖAÈ SÁ KOMINN TÅMI
¹ AÈ HITTA ANNAÈ
FËLK



-)¨6)+5$!'52  NËVEMBER 

Dagur tilnefndur á Sundance

Damien rýfur þögnina

Vegur kvikmyndaleikstjórans Dags Kára Péturssonar
heldur áfram að aukast á
erlendri grundu en hann
er í hópi tólf kvikmyndagerðarmanna sem eiga
möguleika á vænum styrk
frá Sundance-kvikmyndastofnuninni.

Tímarnir hafa svo sannarlega
breyst síðan Damien Rice sló í
gegn með stórkostlegri plötu sinni
„O“ fyrir rúmum þremur árum.
Þá voru trúbadúrar í tilvistarkreppu og því virkuðu strípaðar og
hefðbundnar útsetningar hans
eins og straumur af fersku lofti í
mengaðri stórborg. Núna er allt
morandi í tónlistarmönnum sem
styðjast við kassagítarinn sem
helsta verkfæri tónsmíða sinna.
Ég efast um að sönglagahefðin
hafi verið eins sterk síðan Bob
Dylan „sveik lit“ og tók upp rafmagnsgítarinn um miðjan sjöunda
áratuginn. Þetta er vissulega
þróun sem Damien á stóran þátt í.
En það sem gerir Damien svona
töfrandi er fyrst og fremst rödd
hans og flutningur. Þrennir tónleikar hans á klakanum hafa sannað það, að maðurinn hefur ótrúlegt vald yfir þeim hæfileikum
sem Guð gaf honum. Hann er samt
í klípu. Af hverju? Vegna þess að
frumraun hans var bara aðeins of
góð. Lögin þar voru svo frá hjartanu að það er erfitt að ímynda sér
að hann geti mögulega hleypt
hlustendum nærri. Þannig kemur
það ekkert á óvart að þessi fylgifiskur „O“ sé örlítil vonbrigði.
Þegar maður hlustar á „9“ áttar
maður sig á því að það hafi verið
einhver sérstakur galdur yfir
fyrstu plötu hans sem er ólíklegt
að hann nái nokkurn tímann að
fanga aftur. Kannski hleypti hann
okkur of langt inn í fyrsta skiptið?
Það er samt notalegt að heyra í
honum og hér er vissulega ágætis
skammtur af fallegum lögum.
Nefni opnunarlagið 9 Crimes og
Elephant. Í öðrum reynir hann að
beisla reiði, sem fer honum ekki
eins vel. Besta dæmið um þetta er
Rootless Tree þar sem Damien
syngur orðin „fuck you“ aftur og
aftur, en virkar einhvern veginn
bitlaus.

Væntanleg kvikmynd Dags Kára,
Good Heart, er ein þeirra tólf
kvikmynda sem koma til greina
fyrir tíu þúsund dollara styrk hjá
bandarísku
kvikmyndastofnuninni Sundance sem heldur hina
virtu kvikmyndahátíð Sundance
Film Festival á ári hverju og japanska ríkissjónvarpinu NHK.
Þetta kemur fram á vef kvikmyndatímaritsins
Hollywood
Reporter. Styrkurinn er hugsaður
fyrir þá leikstjóra sem eiga sér
bjarta framtíð í kvikmyndalistinni
og miklar vonir eru bundnar við.
Ljóst má vera að töluverð eftirvænting ríkir
í kringum

nýjustu afurð íslenska leikstjórans en Good Heart skartar þeim
Ryan Goosling og Tom Waits í
aðalhlutverkum og er framleidd
af ZikZak-kvikmyndafyrirtækinu.
Fjórir verðlaunahafar verða
tilkynntir við sérstaka athöfn
þann 27. janúar en hinir tólf tilnefndu koma frá Evrópu, Japan,
Suður-Ameríku og Bandaríkjunum og verður einn valinn úr hverjum hópi. Fram kemur í frétt Hollywood Reporter að verðlaunin
tryggi jafnframt sýningar í japönsku sjónvarpi auk þess sem
kvikmyndastofnunin
Sundance
mun aðstoða verðlaunahafana
eftir fremsta megni við leit að
fjármagni og kaupendum á sýningarétti í náinni framtíð. Sundance-kvikmyndahátíðinni
var
komið á fót fyrir tilstilli bandaríska stórleikarans Roberts Redford og þykir meðal þeirra virtustu
og
stærstu
í
kvikmyndaheiminum.
FGG
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HRAÈRI UPPLEIÈ Å (OLLY
WOOD OG LÁK MEÈAL
ANNARS Å HINNI GEYSIVIN
S¾LU .OTEBOOK
$!'52 +2) %R EINN ÖEIRRA
TËLF SEM KEMUR TIL GREINA
AÈ F¹I STYRK BANDARÅSKU
KVIKMYNDAH¹TÅÈARINNAR
3UNDANCE OG JAPANSKA
RÅKISSJËNVARPSINS
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AF FRAMLEIÈENDUM
'OOD (EART
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$AMIEN 2ICE
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®NNUR BREIÈSKÅFA $AMIEN 2ICE ER
¹G¾TIS FYLGIFISKUR METSÎLUPLÎTUNNAR
b/n EN EKKERT MEIRA EN ÖAÈ
.¾GILEGA GËÈ TIL ÖESS AÈ SKILJA
MANN EFTIR S¹TTANN EN STINGST ALDREI
N¾GILEGA LANGT INN TIL ÖESS AÈ SKILJA
EFTIR ÎR

Damien hljómar ennþá eins og
hann sé að reyna komast yfir stóru
ástarsorgina í lífi sínu og hljómar
nokkuð sár hér og þar. Undarlegasti textinn í því samhengi er við
hið hádramatíska Accidental Babies, þar sem hann spyr fyrrverandi ástkonu sína m.a. hvort hún
bursti tennurnar áður en hún kyssi
nýja ástmanninn sinn. Þannig
virka mörg lögin, eins og prívat
ástarbréf til einu persónunnar
sem getur mögulega botnað í
svona textum. Damien er afbragðs
söngvari og lagasmiður, og þessi
plata sýnir að hann á enn margt
eftir. Þó svo að hann muni hugsanlega alltaf vera að fylgja meistarastykki sínu eftir, sem kom
fyrst.
"IRGIR ®RN 3TEINARSSON
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Saga af tilbúningi
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Kl. 20.00
Ungfónían - Sinfóníuhljómsveit unga
fólksins frumflytur nýtt verk eftir
Tryggva M. Baldvinsson á tónleikum
í Neskirkju. Verkið nefnist Sprettur
og er sérstaklega samið fyrir hljómsveitina. Auk þess eru á efnisskrá
konsert fyrir selló og hljómsveit í
D-dúr eftir Joseph Haydn og sinfónía
Mozarts nr. 40 í g-moll. Einleikari
með hljómsveitinni er Margrét Árnadóttir sellóleikari en stjórnandi er
Gunnsteinn Ólafsson.
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Valgerður Bergsdóttir er
handhafi heiðursverðlauna
Myndstefs árið 2006 sem
forseti Íslands afhenti við
hátíðlega athöfn í Listasafni
Íslands í gær.
Viðurkenninguna hlýtur Valgerður fyrir hönnun og gerð steindra
glugga í Reykholtskirkju og fyrir
sýningarnar Teikn og hnit og
AND-LIT í Gerðarsafni fyrr á
þessu ári. Jafnframt er Valgerður
heiðruð fyrir fjölþætt störf á vettvangi íslenskrar myndlistar sem
kennari, stjórnandi og myndlistarmaður. Heiðursverðlaun Mynd-

stefs, Myndhöfundasjóðs Íslands,
nema samtals einni milljón króna
og er þeim nú úthlutað í annað
sinn. Helmingur verðlaunaupphæðarinnar kemur úr sjóðum
Myndstefs en Landsbanki Íslands,
sem er fjárhagslegur bakhjarl
heiðursverðlaunanna, leggur til
hinn helminginn.
Það er einróma niðurstaða dómnefndar, sem skipuð var þeim Valgerði Hauksdóttur myndlistarmanni,
Pétri
Ármannssyni
arkitekti og Björgólfi Guðmundssyni, stjórnarformanni Landsbanka Íslands, að verðlaunin hljóti
að þessu sinni Valgerður Bergsdóttir myndlistarmaður. Í umsögn
dómnefndar kemur fram að í

steinglersgluggum
Reykholtskirkju nálgist Valgerður aldagamalt listform á nýstárlegan hátt
með því að leggja fremur áherslu
á formteikningu en litaspil:
„Frjálslega teiknuð og samfléttuð
hringform mynda þar meginstef
ásamt mismunandi blæbrigðum
hliðstæðra litatóna. Valgerður er í
hópi færustu teiknara og í þessu
verki tekst henni að yfirfæra
frjálst og leikandi handbragð yfir
í miðil glersins á þann veg sem
ekki hefur áður sést,“ segir í áliti
dómnefndarinnar.
Steinglersgluggarnir byggja á
ítarlegum rannsóknum og hugmyndavinnu
listamannsins
á
margra ára tímabili, þar sem áhrif
frá ólíkum menningarskeiðum
myndmáls, táknfræði og ritlistar
koma við sögu. Þá miklu vinnu og
hugsun sem Valgerður lagði í
útfærslu
Reykholtsglugganna
mátti sjá á sýningunni Teikn og
hnit í Gerðarsafni, þar sem m.a.
voru sýndar vinnuteikningar í
fullri stærð. Samtímis kom Valgerður að undirbúningi sýningarinnar AND-LIT á verkum móður
sinnar, myndlistarkonunnar Valgerðar Briem.
Auk Valgerðar voru eftirtaldir
myndhöfundar tilnefndir til heiðursverðlauna Myndstefs 2006:
Andrés Kolbeinsson ljósmyndari,
Atli Hilmarsson grafískur hönnuður, Sigríður Sigþórsdóttir arkitekt og myndlistarmennirnir Birgir Andrésson og Rúrí.
PBB
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Jólaævintýri fyrir
alla fjölskylduna
Nýstofnað barna- og unglingaleikhús söngskólans
Sönglistar og Borgarleikhússins frumsýnir söngleikinn Réttu leiðina í kvöld.
Um er að ræða söngleik þar sem
öll hlutverk eru skipuð börnum
og unglingum. Leikararnir eru á
aldrinum 7-18 ára og munu tveir
leikhópar skipta með sér sýningunum, alls 22 krakkar í hvorum
hópi. Verkið fjallar um Heiðrúnu
Birtu mannabarn sem alist hefur
upp í Jólalandi. Hún er send aftur
til mannheima af sjálfri jóladrottningunni ásamt jólaálfinum
Kuggi til að rétta öðrum hjálparhönd og breiða út boðskap ástar
og friðar sem er hinn eini sanni
jólaboðskapur. Árni Beinteinn
Árnason er ungur leikari sem er
annar þeirra sem fer með hlutverk jólaálfsins Kuggs. „Þetta er
mikið jólaævintýri en það fjallar
um nútímaunglinga sem eru
hættir að trúa á jólasveininn,“
útskýrir hann. „Ég myndi lýsa
þessu sem mjög fjörugum og
skemmtilegum söngleik, svona
ekta barna- og fjölskylduskemmtun.“
Heiðrúnar Birtu og
jólaálfsins Kuggs bíður
heljarinnar verkefni. Í
mannheimum kynnast
þau Kyrjunum sem í
raun trúa ekki á neitt
nema sjálfar sig og engan
veginn á jólasveininn og
þá verða vinirnir að sannfæra mannfólkið um að
með því að rétta
öðrum hjálparhönd og láta sig
málin
varða
leggi
þau
öllum heiminum lið.
„Það er
heilmikið
sungið í
sýningunni,“
útskýrir
Árni
Beinteinn og

upplýsir að í henni séu tíu hressileg popplög. Æfingarnar hafa
gengið vel að hans sögn en hóparnir munu standa í ströngu
langt fram á aðventuna því fyrirhugað er að sýna verkið fram til
17. desember. „Þetta er búið að
vera pínulítið strembið í skólanum en maður verður bara að
reyna að vera duglegur að vinna
upp það sem maður hefur misst
af,“ segir Árni.
Árni Beinteinn hefur talsverða reynslu af leiklistinni þrátt
fyrir ungan aldur en hann hefur
til dæmis leikið í leikritunum
Ronja ræningjadóttir og Híbýlum vindanna í Borgarleikhúsinu
og nú leikur hann einnig í leikritinu Sitji guðs englar í Þjóðleikhúsinu. Árni Beinteinn segir
hæversklega að kannski muni
hann leggja leiklistina fyrir sig í
framtíðinni. „Það er aldrei að
vita upp á hverju maður tekur.“
Handritshöfundar Réttu leiðarinnar eru Erla Ruth Harðardóttir og Hrefna Hallgrímsdóttir
en leikstjóri er Gunnar Helgason. Um söngstjórn sér Ragnheiður Hall en tónlistarstjóri er
Valdimar Kristjónsson. Leikmynd og búninga gerir Sigurjón Jóhannsson en danshöfundar
eru
Halla
Ólafsdóttir og Lovísa Ósk
Gunnarsdóttir.
Tvær sýningar verða
á verkinu í dag, sú fyrri
kl. 18 en sú síðari kl. 20.
KHH
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NN ER *ËN "JÎRNSSON S¹LFR¾ÈINGUR OG
RITHÎFUNDUR ¹ FERÈ ¹ REIÈHJËLINU SÅNU
LÅKT OG Å SÅÈUSTU BËK SINNI  *AKOBS
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LANDS SUÈUR
Å -IKLAGARÈ
4ITILL NÕJUSTU
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J¹RNTJALDS
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UPPH¹TT ¹
RAFLEIÈINNI
FR¹ 'DANSK
TIL )STANBÒL
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SINNI HJËLAÈI *ËN UPP MEÈ ¹NNI 6ISLU
NORÈAN FR¹ %YSTRASALTI SUÈUR Å +ARPATAFJÎLL
OG SVO ¹FRAM SUÈUR YFIR FJÎLLIN NIÈUR
MEÈ $ËN¹ OG ALLAR GÎTUR TIL )STANBÒL
BORGARINNAR ¹ ENDA %VRËPU ,EIÈIN L¹ UM
0ËLLAND 3LËVAKÅU 5NGVERJALAND +RËATÅU
3ERBÅU "ÒLGARÅU OG 4YRKLAND *ËN HJËLAR
MEÈFRAM SKÎR J¹RNTJALDSINS OG BREGÈUR
UPP SVIPMYNDUM ÒR FERÈALAGI SÅNU UM
FJÎLBREYTTAR SLËÈIR OG KRYDDAR FR¹SÎGNINA
MEÈ HVERS KYNS FRËÈLEIK ²TGEFANDI ER
/RMSTUNGA EN BËKINA PRÕÈA FJÎLMARGAR
MYNDIR AUK KORTA SEM #LAUDIA 3CHENK
TEIKNAÈI
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+VIKMYNDAGREINUM ER BIRT ÒRVAL
ÖÕÈINGA EFTIR ÕMSA ÖEKKTA KVIK
MYNDAFR¾ÈINGA EN GREINARNAR EIG
ÖAÈ SAMMERKT AÈ BEINA SJËNUM AÈ
KVIKMYNDA
GREINAHUGTAK
INU 'REINAR
2ICKS !LTMANS
OG 3TEVES
.EALE FJALLA UM
Ö¾R ËLÅKU LEIÈIR
SEM FARNAR
HAFA VERIÈ Å
FLOKKUN OG
SKILGREININGU
(OLLYWOOD
KVIKMYNDA ¹
MEÈAN GREINAR
!NDREWS "RITTON OG 2OBINS 7OOD
LEGGJA ¹HERSLU ¹ ¹HRIF KVIKMYNDASTJARNA
HÎFUNDARNAFNA OG HUGMYNDAFR¾ÈI ¹
KVIKMYNDAGREINAR $AVID "ORDWELL ER
SÅÈAN ¹ ÎNDVERÈUM MEIÈI OG SPYR HVORT
LISTR¾NA KVIKMYNDIN MEGI HUGSANLEGA
TELJAST SEM SÁRSTÎK KVIKMYNDAGREIN
2ITIÈ ER ÖAÈ ÖRIÈJA Å FLOKKNUM 3JÎUNDA
LISTGREININ 2ITSTJËRI ER 'UÈNI %LÅSSON EN
HANN RITAR JAFNFRAMT INNGANG BËKARINNAR
OG ÖÕÈIR ¹SAMT "IRNI GI .ORÈFJÎRÈ
²TGEFANDI ER (¹SKËLAÒTG¹FAN
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Vesturport hóf á mánudag æfingar í Borgarleikhúsi á nýju ónefndu
leikriti eftir Gísla Örn Garðarsson
og Víking Kristjánsson. Verkið
fjallar um tvo eldri borgara, karl
og konu, og í það eru nýtt nýleg
sönglög.
Það sem tíðindum sætir er að
þau Kristbjörg Kjeld og Ragnar
Bjarnason munu leika aðalhlutverkin í verkinu.
Kristbjörg er ein helsta dramatíska leikkona landsins, margverðlaunuð og lofuð. Hún hefur
ekki verið virk á sviði söngleikja,
þó hún tekist á við söngleikshlutverk fyrr á árum eins og í Járnhaus Jónasar og Jóns Múla 1965.
Hún hefur átt sinn feril lengstan
með Þjóðleikhúsinu en verið tíður

gestur hjá frjálsum leikhópum og
stóð á sínum tíma fyrir stofnun
Grímu, sem var fremstur slíkra
hópa upp úr 1960.
Ragnar Bjarnason hefur aftur
sungið á öllum sviðum landsins
frá því hann var unglingur, en ekki
leikið í leikverki, þó hann hafi á
öllum tímum ekki hikað við að
bregða sér í ýmis hlutverk, bæði í
kabarettum hljómsveita sem hann
hefur starfað og á stórvinsælum
skemmtunum Sumargleðinnar.
Samlesturinn á mánudag er
upphafið á löngu vinnuferli. Ekki
er afráðið á hvaða sviði Borgarleikhússins verkið kemur upp eða
hvenær. Sviðsetningin er unnin í
samstarfi Leikfélags Reykjavíkur
og Vesturports.
PBB
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ÎTLUN HUGMYNDIR OG AÈFERÈIR ¹ NÕJU
FR¾ÈASVIÈI KYNNIR NÕJAR HUGMYNDIR Å
FÎTLUNARFR¾ÈUM OG GERIR GREIN FYRIR ÖEIRRI
¹SKORUN SEM Å ÖEIM FELAST ¥ FYRRI HLUTA
BËKARINNAR ER HEFÈBUNDNUM HUGMYND
UM UM FÎTLUN LÕST EN Å ÖEIM SÅÈARI ER
SJËNUM BEINT
AÈ ÖVÅ HVAÈ
EINKENNIR
RANNSËKNIR ¹
SVIÈI FÎTLUN
ARFR¾ÈA .ÅU
FR¾ÈIMENN
SKRIFA Å BËKINA
FR¹ (¹SKËLA
¥SLANDS
(¹SKËLANUM
¹ !KUREYRI OG
+ENNARAH¹
SKËLA ¥SLANDS
EN RITSTJËRI
HENNAR ER 2ANNVEIG 4RAUSTADËTTIR PRËF
ESSOR VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS "ËKIN KEMUR
ÒT HJ¹ (¹SKËLAÒTG¹FUNNI

föstudaginn
24. nóvember.
Tónleikarnir
hefjast kl. 21:00
Með henni leika:
Birkir Rafn Gíslason á gítar,
Jökull Jörgenssen á bassa,
Sigtryggur Baldursson á trommur
og Ingunn Halldórsdóttir á selló

Miðar eru seldir á www.midi.is
og í verslunum Skífunnar.
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FM¾LISRIT TIL HEIÈURS DR !RNËRI
(ANNIBALSSYNI ¶EKKING p ENGIN
BLEKKING KEMUR ÒT Å TILEFNI AF SJÎTUGS
AFM¾LI HANS 'REINAR RITSINS TENGJAST
ÕMSUM RANNSËKN
ARSVIÈUM HANS TIL
D¾MIS STJËRNM¹LA
OG FÁLAGHEIMSPEKI
ÖEKKINGAR OG
VÅSINDAHEIMSPEKI
SAGNFR¾ÈI S¹LFR¾ÈI
LISTFR¾ÈI OG BËK
MENNTUM ¥ BËKINNI
ER EINNIG AÈ FINNA
ÅTARLEGT VIÈTAL VIÈ
!RNËR UM ÖRËUN
HANS OG ÖROSKA SEM HEIMSPEKINGS OG
MENNTAMANNS 2ITSTJËRAR ERU %RLENDUR
*ËNSSON 'UÈMUNDUR (EIÈAR &RÅMANNS
SON OG (ANNES (ËLMSTEINN 'ISSURARSON
²TGEFANDI ER (¹SKËLAÒTG¹FAN

www.myspace.com/fabulaband
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Altman
látinn
Bandaríski kvikmyndaleikstjórinn Robert Altman er látinn, 81
árs að aldri. Altman var einn
áhrifamesti kvikmyndaleikstjóri
20. aldar og þótti hafa afar sérstakan stíl. Eftir hann liggja verk
á borð við M-A-S-H, Nashville,
The Player, Gosford Park og nú
síðast A Prairie Home Companion,
sem kom út fyrr á árinu.
Altman lést á spítala í Los Angeles á mánudagskvöld en þegar
blaðið fór í prentun hafði banamein hans ekki verið gefið upp.
Hann var fimm sinnum tilnefndur
til Óskarsverðlauna sem besti
leikstjóri, síðast árið 2001 fyrir
Gosford Park, og í ár hlaut hann
heiðuróskarinn fyrir framlag sitt
til kvikmyndalistarinnar.
Meðal stíleinkenna Altmans er
að oftar en ekki notaðist hann við
stóran leikhóp, sem hann lét stundum spinna heilu og hálfu atriðin á
staðnum og myndavélin er yfirleitt á stöðugri hreyfingu. Ferill

Ekkjan og ljósmyndarinn

2/"%24 !,4-!. 6AR FIMM SINNUM

TILNEFNDUR TIL «SKARSVERÈLAUNA OG FÁKK
HEIÈURSËSKARINN Å ¹R

hans hófst í byrjun sjötta áratugarins en hann sló fyrst í gegn með
háðsádeilunni M-A-S-H árið 1970.
BS

Ungur ljósmyndari í New York fær
það verkefni að mynda miðaldra
ekkju þekkts ljósmyndara. Ljósmyndarinn býr með fyrirsætu en
þegar hann hittir ekkjuna verður
það ást við fyrstu sýn af beggja
hálfu. Sagan fjallar síðan um samdrátt þeirra með tilheyrandi uppgjöri ljósmyndarans við fyrirsætuna
(með
stórum
afbrýðisemisköstum) – og allmikilli tregðu af hálfu ekkjunnar
(vegna aldursmunar). Ævi ekkjunnar er rifjuð upp, ekki ljósmyndarans. Lesandinn fær lítið um hann
að vita utan það sem er að gerast í
núi sögunnar. Ævi ekkjunnar nær
frá Íslandi til Frakklands og þaðan
til New York og lesandinn fær að
vita að hún hefur einnig dvalið á
Ítalíu með eiginmanninum heitnum.
Saga ljósmyndarans og ekkjunnar hefst í Bandaríkjunum, berst
síðan til Napólí, þaðan til Reykjavíkur og aftur til Bandaríkjanna.
Feimnismál er nokkuð stefnuráfandi saga. Í henni er að finna
dálítið mörg samtöl um ljósmyndun, sum þannig að það er eins og að
lesa sýningarskrá á ljósmyndasýningu. Einnig eiga staðarlýsingar til
að nálgast lýsingar í bæklingum
fyrir ferðamenn. Kveður býsna
rammt að þessu þegar sagan berst
til Napólí og heldur síðan áfram á
Íslandi. Í sögunni eru einnig allmargar máltíðir og þeim lýst af
nákvæmni. Það er ekki alltaf ljóst
hvort hér er um að ræða kynningu
fyrir ferðamenn, matgæðinga eða

áhugamenn
um
ljósmyndun.
Umhverfislýsingar eru miklar og
nokkuð nákvæmar af upplýsingum
sem ekki verður í fljótu bragði séð
að komi sögunni við. Dæmi: “ Í
hinu horninu voru hillur með ljósmyndabókum, möppum og kössum,
stórt hátt borð og á því myndir,
filmur, myndavélar og græjur sem
hún kunni engin skil á.” (bls.121122).
Sjálf sagan, fortíð ekkjunnar og
samskipti hennar við ljósmyndarans tvinnast síðan í kringum lýsingarnar en virka fyrir bragðið
eins og aukaatriði. Það er líka dálítið ótrúverðugt að þau skuli ekki
átta sig á því fyrr en í miðri sögu
að þau eru bæði íslensk. Helsti
veikleiki sögunnar er persónusköpun. Jón ljósmyndari, Edda ekkja,
(aðalpersónurnar) Lisa fyrirsæta,
Tony vinur þeirra allra (helstu
aukapersónur) eru mjög keimlíkar.
Það er lítið í málfari, stíl og lýsingu
sem greinir þær að. Fyrir utan
almenna umræðu um ljósmyndun
og listir eru samtöl innihaldsrýr.
Samtöl Jóns og Lisu eru öll í átakastíl, samtöl Jóns og ekkkjunnar eru
nánast öll um rök hans fyrir því að
samband þeirra geti gengið, mótmæli hennar um að það sé útilokað.
Samtöl eru því melódramatísk og í
þeim heldur mikil endurtekning.
Það eru líka nokkur lýti á textanum
hversu oft orð eins og „rosalega“,
„gasalega“, „æðislega“, o.s.frv. eru
notuð. Þau eru einfaldlega truflandi í ritmáli.
Í Feimnismálum er stundum

"+52
&EIMNISM¹L
3IGRÒN $AVÅÈSDËTTIR
-¹L OG MENNING

(
«TRÒVERÈUGT INNIHALDSRÕRT
BYRJENDAVERK

vísað í Þúsund og eina nótt og talað
um allar aukasögurnar í sögunum
þar. Það er líklegt að höfundurinn
sé að leika sér að því formi en það
skortir nokkuð upp á skáldskapinn
til þess að það gangi upp.
3ÒSANNA 3VAVARSDËTTIR

Draumasmiðjan
og

Hafnarfjarðarleikhúsið

VIÐTALIÐ
Sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu

23. nóvember kl. 20:00
SÍÐASTA SÝNING

Miðapantanir: 555 2222
(símsvari) eða á midi.is
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Listræn þátttaka

B>Á6E6CI6C>G/
<HB/+.)-.%%$b^YVhVaV5Z^caZ^`]jh^Y#^h
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Myndlistarmennirnir Helga Óskarsdóttir og Kristinn Már Pálmason opnuðu sýningar í Kling og
Bang gallerí um síðustu helgi. Á
jarðhæð er að finna sýningu Helgu
sem ber yfirskriftina „Myndlistardreifing“ en í kjallara sýnir
Kristinn Már „Krimp og Kling og
Bang og Slang - Félagslega málverkið“. Segja má að báðir listamennirnir hafa virkjað áhorfendur og gesti sem þáttakendur í
sýningunum, þó á ólíkan hátt.
Helga Óskarsdóttir laðaðist
fyrir löngu að alls kyns dóti sem
hún rak augun í á göngum sínum
um Amsterdam og Lundúnir þar
sem hún sótti listaskóla. Stundum
lét hún sér nægja að raða nokkrum hlutum saman og skilja þá
eftir á götunni þar sem aðrir gætu
séð þá og kannski farið að velta
fyrir sér samsetningunni en stundum hefur hún líka safnað þeim
saman og sett fram sem verk á
sýningu, líkt og útstillingu á forngripa- eða náttúrusafni. Þannig
hefur hún orðið eins og náttúrueða fornleifafræðingur í samtíma
sínum, safnar ýmsu og miðlar því
síðan aftur til okkar hinna svo við
getum hugsanlega haft af því einhver not eða innblástur.
Á sýningu sinni „Myndlistardreifing“ fá sýningargestir gulmáluð fræ að gjöf frá Helgu sem
bera tilganginn ekki utan á sér.
Formið fer reyndar vel í hendi og
hlutirnir eru þægilega massífir og

fastir í sér, eins og gott verkfæri,
gerðarlegir, en þótt Helga velti
upp ýmsum notkunarmöguleikum
fylgir þeim engin klár forskrift,
engin fyrirfram gefin merking.
Kristinn Már hefur gert margvíslegar tilraunir í málverki og
unnið jöfnum höndum að þróun
myndmáls og aðferða innan
ramma hins hefðbundna tvívíða
flatar ogútvíkkun málverks í tímaefnis-, og rýmistengdu samhengi.
Í kjallara Kling og Bang gallerí er
sýning sem er hljóð og málverkainnsetning sem er hugsuð sem
samvinnuverkefni milli listamannsins og listnjótandans og þar
með töldum aðstandendum Kling
& Bang gallerís. Innsetningin er
meðal annars í formi álfleka sem
er eitt stykki samsett úr 32 einingum er raðast eftir reglum listamannsins inn í kjallararými gallerísins. Þessu verki fylgir hilla úr
krossviði fyrir úðabrúsa og tússliti, gestir sýningarinnar mála eða
skrifa sjálfir verkið en undir
hljómar afar innblásið ástarljóð
byggt upp af listamanninum sjálfum. Hljóðverkið er tímatengt
uppábrot og mikilvæg andstæða í
heildarinnsetningunni. Félagslega
málverkið er margslungið og tilfinningaþrungið borgarlandslagsverk.
Kling og Bang gallerí er opið
fimmtudaga til sunnudaga frá
klukkan 14-18. Sýningin stendur
til 10. desember.
KHH
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Biblían leiklesin með tilþrifum
Einvalalið bandarískra leikara
mælir fyrir munn föður, sonar og
heilags anda í nýrri hljóðbókarútgáfu á Biblíunni sem forlagið
Zondervan gaf út á haustdögum.
Af viðtökunum að dæma verður
hljóðbók þessi jólagjöf ársins þar
vestan hafs enda selst lesningin í
bílförmum og klífur hratt upp
metsölulista verslanakeðja eins
og Wal-Mart og netverslunarinnar
Amazon. Sérstaða þessarar hljóðbókar er þó einkum sú að eingöngu
þeldökkir leikarar ljá henni raddir
sínar, leikarinn Blair Underwood
talar fyrir Jesú, Cuba Gooding Jr.
fyrir Júdas og sjálfur guð er
Samuel L. Jackson svo einhverjir
séu nefndir.
Verkið ber heitið „The Bible
Experience“ og tekur Nýja testamentið og hluti þess gamla um
tuttugu og eina klukkustund í
flutningi af nítján geisladiskum.
Samkvæmt heimasíðu útgefandans, sem er stærsta forlag þar í
landi sem sérhæfir sig í útgáfu á
trúarlegu efni, er markmiðið með
þessu verkefni að færa Biblíuna
nær yngri kynslóðum. Auk þess að
leiklesa efni Biblíunnar er aukið á
dramatíkina með tónlist og leikhljóðum og nútímatækni beitt til
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Þjóðleikhúsið fyrir alla!
STÓRA SVIÐIÐ kl. 20:00
STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Lau. 25/11 nokkur sæti laus, sun. 26/11 nokkur sæti laus, fös. 1/12 nokkur sæti laus,
lau. 2/12. Síðustu sýningar fyrir jól.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Fös. 29/12 kl. 20:00 örfá sæti laus, lau. 30/12 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 17:00 örfá
sæti laus, lau. 6/1 kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00, lau. 13/1 kl.
14:00, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus.

,%3 '5¨3/2¨ 3AMUEL , *ACKSON ER RÎDD GUÈS EN HANN HEFUR GETIÈ SÁR GOTT ORÈ Å
HASARMYNDUM ¹ BORÈ VIÈ 0ULP &ICTION 3TAR 7ARS OG HINNI NÕLEGU 3NAKES ON A 0LANE

þess að miðla bók bókanna til
kröfuharðra ungra hlustenda.
Rúmlega tvö hundruð tónlistarmenn og annað listafólk kemur að
verkefninu.

Stefnt er að því að gefa út
Gamla testamentið í heild sinni á
næsta ári og er þegar farið að
huga að leikaraliðinu í það verkefni.
KHH

PÉTUR GAUTUR

eftir Henrik Ibsen. Leikgerð Baltasar Kormákur.

Fim. 23/11 örfá sæti laus, fös. 24/11 örfá sæti laus. Aukasýningar fös. 8/12 örfá sæti
laus og lau. 9/12 örfá sæti laus. Allra síðustu sýningar!

SMÍÐAVERKSTÆÐIÐ aðalbyggingu Lindargötumegin, kl. 20:00
PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Fös. 24/11 nokkur sæti laus, sun. 26/11 uppselt. Síðustu sýningar fyrir jól!
Lau. 6/1, lau. 13/1.
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

KÚLAN Lindargötu 7

Augasteinn aftur á svið
Leikhópurinn Á senunni sýnir tvær
sýningar af hinni margrómuðu jólaleiksýningu Ævintýrið um Augastein eftir Felix Bergsson. Tvær
almennar sýningar verða, sunnudagana 10. og 17. desember í Tjarnarbíói í Reykjavík.
Ævintýrið um Augastein var
frumsýnt í London árið 2002. Verkið
byggir á hinni sígildu sögu um
Grýlu og jólasveinana. Lítill drengur, Augasteinn, lendir fyrir tilviljun
í höndum hinna hrekkjóttu jólasveina. Sveinarnir skrýtnu eru skíthræddir við lítil börn en þeir læra
smám saman að elska litla drenginn
og annast hann. Skyndilega kemst
Grýla á snoðir um tilveru barnsins

.â ÓSLENSK ØPERA EFTIR +ARØLÓNU %IRÓKSDØTTUR
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UMBREYTING – brúðusýning fyrir fullorðna eftir Bernd Ogrodnik.
Fös. 24/11 kl. 20:00 uppselt. Aukasýningar sun. 26/11 kl. 17:00, fös. 1/12 kl. 20:00.

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur

og við tekur æsispennandi flétta.
Margir frábærir listamenn koma
að uppfærslunni, brúður og leikmynd eru eftir Helgu Arnalds, lýsingu hannaði Jóhann Bjarni Pálmason og tónlistin var útsett af
Hróðmari Inga Sigurbjörnssyni
fyrir Háskólakórinn undir stjórn
Hákons Leifssonar. Felix Bergsson
leikur öll hlutverkin. Leikstjóri er
Kolbrún Halldórsdóttir. Barnabókin Ævintýrið um Augastein eftir
Felix með myndum eftir Höllu Sólveigu Þorgeirsdóttur kom út á bók
hjá Máli og menningu árið 2003 og
fékk frábærar viðtökur.
Nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðunni www.senan.is.

Lau. 6/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, lau. 13/1
kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 14/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt.

LEIKHÚSLOFTIÐ aðalbyggingu
LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Lau. 25/11 kl. 13:00 uppselt og kl. 15:00 uppselt, sun. 26/11 kl. 13:00 uppselt og
kl. 15:00 uppselt, lau. 2/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 nokkur sæti laus og kl. 16:00
örfá sæti laus, sun. 3/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 örfá sæti laus,
lau. 9/12 kl. 13:00 örfá sæti laus, kl. 14:30 örfá sæti laus og kl. 16:00, sun. 10/12
kl. 13:00 örfá sæti laus, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00, lau. 16/12 kl. 13:00 og kl. 14:30,
sun. 17/12 kl. 13:00 og kl. 14:30.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is
Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

HREINLEGA
VIRKAR Á BLETTINA
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SPEEDBALL blettahreinsir skotvirkar á erfi›a bletti eins og fitu, blek, vaxliti,
varalit, vín, matarleifar og fleira. Efninu er ú›a› beint úr brúsanum á blettinn
og sí›an ﬂurrka›. ﬁarf ekki a› skola. Skilur ekki eftir leifar.

F  2ANNVEIG (ELGADËTTIR

Prófa›u SPEEDBALL – hann hreinlega virkar!

OPNAÈI SÕNINGUNA -534%2) Å GALL
ERÅ"/8 ¹ !KUREYRI UM HELGINA ¶AR
SÕNDI HÒN GRAFÅKVERK OG M¹LVERK
SEM HÒN HEFUR UNNIÈ ¹ ÖESSU ¹RI
3ÕNINGIN STENDUR TIL  DESEMBER
/PIÈ ER ¹ FIMMTUDÎGUM OG LAUGAR
DÎGUM FR¹  
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

* Tilbo› gildir til 30. nóvember 2006 e›a á me›an birg›ir endast.

Su›urlandsbraut 26
Reykjavík
Sími: 510 0000
www.besta.is

Brekkustíg 39
Njar›vík
Sími: 420 0000

Mi›ási 7
Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Grundargötu 61
Grundarfir›i
Sími: 430 0000
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Britney komin með nýjan kærasta
Poppprinssessan Britney Spears
var ekki lengi að finna sér nýjan
mann. Aðeins tveimur vikum
eftir skilnaðinn við dansarann Kevin Federline hefur
hún nú sést láta vel að leikaranum óþekkta Mario
Lopez á skemmtistað í Las
Vegas. Sjónarvottar á staðnum segja við tímaritið People að Spears og Lopez hafi
ekki vikið hvort frá öðru
allt kvöldið og að þau

hafi
tvímælalaust
verið saman.
Spears
þykir
með eindæmum
fljót að jafna sig
eftir
skilnaðinn
sem þýðir bara
það að
hún
hafi

löngu verið búin að ákveða að
skilja. Spears á tvö börn með
Federline, en ekki eru nema tveir
mánuðir síðan hún eignaðist soninn Jayden James. Spears hyggur nú á endurkomu í tónlistarbransann aðdáendum sínum til
mikillar gleði. Federline hefur
hins vegar ekki gengið jafn vel
með nýju plötu sína þar sem hann
rappar og hefur platan fengið
arfaslaka dóma.
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LENGI AÈ SÎÈLA UM OG ER
NÒ KOMIN NÕJAN MANN UPP
¹ ARMINN AÈEINS TVEIMUR
VIKUM EFTIR SKILNAÈINN VIÈ
+EVIN &EDERLINE
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ÒR SKËNUM ENDA HJARTAKNÒSARI
¹ FERÈ

Lag um West Ham þegar í smíðum
Tónlistarmaðurinn Hlynur
Áskelsson samdi frægt lag
um Stoke-ævintýri Íslendinga. Honum líst vel á að
semja lag um West Ham nú
þegar það er í eigu Íslendinga.
'),,)!. !.$%23/. %IGNAÈIST FYRSTA

BARN SITT ¹ DÎGUNUM EN LÁT K¾RASTANN OG
FYRRVERANDI EIGINMANN FARA Å $.! PRËF TIL
AÈ ÒRSKURÈA UM ÖAÈ HVOR V¾RI FAÈIRINN
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

Gillian orðin mamma
Leikkonan Gillian Anderson eignaðist sitt fyrsta barn á dögunum
með kærasta sínum, Mark Griffiths. Hún eignaðist strák sem mun
bera nafnið Oscar Griffiths. Gillian, sem skildi við eiginmann sinn
Julian Ozanne í apríl lýsti því yfir
þremur mánuðum síðar að hún
væri ólétt og þarf því DNA-próf til
að skera út um það hvor sé faðir
barnsins. Griffiths er þó tilbúinn
til að ganga barninu í föðurstað
sama hvernig prófið fer.

„Nei, ég hafði nú ekki velt því
fyrir mér en þetta er ágætis efni í
texta,“ segir Hlynur Áskelsson,
betur þekktur sem pönkrokkarinn
Ceres4, þegar hann er inntur eftir
því hvort texti um West Hamævintýri Eggerts Magnússonar og
Björgólfs Guðmundssonar liggi á
borðinu. „Þetta bar svo brátt að,
heyrði bara af þessu í morgunfréttinum og á eftir að melta
þetta,“ bætir Hlynur við en kemst
síðan á mikið flug. „Ég þarf nú
bara að fara setjast niður, má ekki
láta þetta happ úr hendi sleppa,“
segir hann og hlær. „Það er glam
að eiga West Ham,“ er fyrsta línan
sem honum dettur í hug.
Lagið „Stoke er djók“ sem
Hlynur gerði um Íslendingafélagið sáluga naut mikilla vinsælda
fyrir nokkrum árum og reyndist
Hlynur sannspár um endalok
íslensku fjárfestanna. Hlynur

vonar hins vegar að Eggert og
Björgólfi eigi eftir að takast
betur upp með sitt lið. „Vonandi velta þeir bara Chelsea og
Manchester United úr sessi,“
segir tónlistarmaðurinn sem
sjálfur á ekkert eftirlætislið í
ensku úrvalsdeildinni. „Öll
félög falla ef ég held með
þeim,“ útskýrir hann og
telur upp lið á borð
við
Wimbledon,
Watford og Reykjavíkurliðið Þrótt.
Hlynur er sérkennari við Öskjuhlíðarskóla og átti
smá stund milli
stríða
þegar
Fréttablaðið náði
tali af honum. „Ég
er svo að skrifa
bók sem vonandi
kemur út um næstu
jól,“ upplýsir hann en
vill sem minnst um
hana segja, þetta sé
%''%24 -!'.²33/.
þó ævintýrabók. Text+EYPTI MEIRIHLUTANN Å
inn um West Ham
KNATTSPYRNUFÁLAGINU
verður því að bíða
7EST (AM OG ER ÖVÅ
enn um sinn og
NÕR STJËRNARFORMAÈUR
ræðst væntanlega
ÒRVALSDEILDARLIÈSINS
af framhaldinu í
London.
FGG
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(LYNUR SKELSSON HAFÈI RÁTT FYRIR
SÁR UM ¾VINTÕRIÈ 3TOKE EN HEFUR
ENN EKKI SAMIÈ TEXTA UM 7EST
(AM
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KAUPIN EN ¹STRÅÈA HANS FYRIR
KNATTSPYRNU ER VEL ÖEKKT
ENDA R¾ÈUR KAPPINN RÅKJUM Å
6ESTURB¾JARFÁLAGINU +2

Josh á leynikærustu
Leikarinn Josh Harnett hefur undanfarið sést í ófá skipti á stefnumóti með dularfullri dökkhærðri
stelpu. Þetta gefur sögusögnum
þess efnis að hann og leikkonan
Scarlett Johansson séu hætt

saman byr undir báða vængi.
Hartnett mun vera búinn að fá nóg
af því hversu lítið skötuhjúin geta
verið saman vegna vinnu og hefur
því leitað í faðm annarrar konu.
Umrædd kona mun hafa
heimsótt Harnett á tökustað á nýjustu mynd
leikarans sem er
tekin upp í Ástralíu. Gistu þau
saman á hóteli og sáust
saman úti að
borða oftar
en einu sinni
að sögn blaðsins
Daily
Telegraph.

*/3( (!24.%44 (EFUR LEITAÈ Å

3#!2,%44 */(!.33/. 'ETUR EKKI

FANG ANNARRAR KONU OG GEFIST UPP ¹ UPP
TEKNU K¾RUSTU SINNI 3CARLETT *OHANSSON

VERIÈ MIKIÈ MEÈ K¾RASTA SÅNUM VEGNA
MIKILLA ANNA

Borat í hjónaband
Kvikmyndastjarnan og gamanleikarinn Sacha Baron Cohen er að
undirbúa brúðkaup sitt og kærustu sinnar, Isla Fisher. Cohen,
sem hefur gert garðinn frægan í
hinni umdeildu mynd um sjónvarpsmanninn Borat, er spenntur
fyrir tilvonandi brúðkaupi og það
er brúðurin ekki síður. Fisher
hefur snúist til gyðingsdóms fyrir
sinn heittelskaða. Isla Fisher er
ung leikkona og hefur leikið meðal
annars í myndinni „Wedding Crashers“. Ekki fylgir þó sögunni hve-

)3,! &)3(%2 (EFUR SKIPT YFIR Å GYÈINGATRÒ

FYRIR SINN HEITELSKAÈA

nær þau muni ganga upp að altarinu.
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70 þúsund gestir

5 edduverðlaun
besta mynd, besti leikari, besti
leikstjórinn, besti aukaleikarinn
og besta tónlistin (Mugison)

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í
GULLVILD OG PLATÍNUM GLITNIS, EF
GREITT ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI
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ÍSLE
MEÐ ÍSL
" EIN BESTA MYNDIN FRÁ
UPPHAFI...BOND ER KOMINN
AFTUR Í FJÓRAR OG FEITAR
STJÖRNUR, ÞAÐ ER EKKI
HÆGT AÐ ÓSKA SÉR BETRI
AFÞREYINGAR Í
SPENNUMYNDAGEIRANUM."
MBL

U TALI
SK
KU
EN
ENS

"...LOKSINS FUNDINN
LEIKARI SEM FYLLIR SKARÐ
CONNERYS. HANN HEFUR
MÝKT OG HÖRKU,
DROTTNANDI ÚTGEISLUN
OG ER ÁMÓTA
KARLMANNLEGUR Á VELLI
"BESTA BOND
OG SKOTINN."
M.M.J. kvikmyndir.com
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"
S.V. MBL
- V.J.V. TOPP5.IS

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

EMPIRE

SÍMI 564 0000
CASINO ROYALE
SÝND Í LÚXUS
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN

kl. 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA
kl. 5, 8 og 11
kl. 4
kl. 4, 6, 8 og 10
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
CASINO ROYALE
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
MÝRIN
BORAT
FEARLESS
DEVIL WEARS PRADA

kl. 5.30, 8.30 og 11.20 B.I. 14 ÁRA
kl. 6
kl. 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 6 og 8.30
kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 8

CASINO ROYALE
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
BORAT
MÝRIN

kl. 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA
kl. 6
kl. 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 B.I. 12 ÁRA

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Nýtt stjörnupar
Nú hefur nýtt stjörnupar fæðst í
Hollywood en sögusagnir ganga
nú fjöllum hærra um að hjartaknúsarinn Orlando Bloom og Kirsten Dunst séu par. Skötuhjúin sáust
láta vel hvort að öðru á lúxushótelinu Chateau Marmont í Los Angeles fyrir framan fjölmenni sem
þýðir að þau eru til í að gera sambandið opinbert. Bloom og Dunst
kynntust fyrir ári við tökur á kvikmyndinni Elizabethtown en þá fór
einnig orðrómur af stað um að þau
væru saman en þau neituðu því.
Bloom var þá með leikkonunni
Kate Bosworth og Dunst í sambúð
með Jake Gyllenhaal en samböndunum lauk á fyrr á
þessu ári.
Samkvæmt blaðinu Daily Mail er
Bloom yfir sig ást.µ*! 34). "LOOM

MUN HAFA FALLIÈ
FYRIR N¹TTÒRULEGRI
FEGURÈ STÒLK
UNNAR

%NDURSKÎPUN "ÅTLANNA
Ný og endurhljóðblönduð
plata Bítlanna, Love, kom
út fyrir stuttu, fjölmörgum aðdáendum þeirra til
mikillar ánægju. George
Martin, sem var upptökustjóri sveitarinnar, og sonur
hans Giles þykja hafa unnið
stórvirki með útgáfunni.

/2,!.$/ ",//- 3¹ST Å FAÈMLÎGUM

VIÈ LEIKKONUNA +IRSTEN $UNST OG EIGA
ÖAU AÈ HAFA BYRJAÈ SAMAN FYRIR M¹NUÈI
SÅÈAN

fanginn af Dunst vegna þess hve
náttúrulega fögur hún er. „Honum
líkar að hún hefur ekki mat og
útlit á heilanum eins og Bosworth.
Sú gat ekki farið út úr húsi án þess
að vera búin að hafa sig til,“ segja
vinir Bloom við blaðið.

DÝRIN TAKA VÖLDIN!

11.
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SENDU SMS JA OSF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI!

Lögin á plötunni voru upphaflega
notuð í sýningunni vinsælu Cirque
du Soleil í Las Vegas. Hin endurhljóðblandaða plata með sömu
lögum hefur að geyma 78 mínútur
af tónlist og eru lögin alls yfir
þrjátíu, þar á meðal slagararnir
heimsþekktu Get Back, Eleanor
Rigby, I Am the Walrus, Something,
Help!, Blackbird, Strawberry
Fields Forever, Hey Jude og All
You Need is Love. Er sumum lögunum blandað saman á óhefðbundinn hátt í nokkurs konar Bítlasyrpu auk þess sem tenging er á
milli allra laganna svo að platan
hljómi eins og samofin heild.

&ULLKOMIÈ TRAUST
Eftir að George Martin hafði talað
við eftirlifandi meðlimi Bítlanna
og fjölskyldur þeirra Johns
Lennon og George Harrison fékk
hann leyfi til að vinna með tónlistina við Cirque du Soleil á sinn hátt
með hjálp sonar síns. „Við hvöttum George til að leika sér með
lögin eins mikið og hann vildi,“
sagði Paul McCartney og Ringo
bætti við: „Við eyddum miklum
tíma með honum í gamla daga og
treystum honum því fullkomlega
til að gera þetta.“
Sjálfur segir Martin að það hafi
vakið upp gamlar tilfinningar að
grafa upp þessar upptökur sem
höfðu legið í dvala í langan tíma.
„Ég hafði Giles með mér sem var
mjög mikilvægt. Það fyrsta sem
hann gerði var að færa alla tónlistina yfir á harðan disk til að varðveita hana. Sumar þessara upptaka voru mjög viðkvæmar enda
orðnar fjörutíu ára gamlar,“ sagði
hann.
"ÅTLARNIR SAMEINAÈIR
Bæði Sir Paul McCartney og Ringo
Starr hafa lýst yfir ánægju sinni
með plötuna og segja hana ennþá
betri en þeir áttu von á.
„Þessi plata sameinar
Bítlana á nýjan leik, vegna
þess að skyndilega eru
þarna John, George, ég og
Ringo,“ sagði McCartney.
"¥4,!2.)2 ¶ESSI MYND VAR
TEKIN AF HINUM FJËRUM
FR¾KNU Å FEBRÒAR ¹RIÈ 
&2¡44!",!¨)¨!0
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VARPSSTÎÈINNI Å .EW 9ORK ¹RIÈ 

„Það kom okkur öllum á óvart
hversu vel þetta gekk upp. Var
það að hluta til vegna þessu hversu
vel þeir stóðu sig [George og
Giles] og líka vegna þess hversu
vel okkur gekk í upphaflegu tökunum.“ Ringo var á sama máli:
„Það voru mjög litlar breytingar
gerðar af okkar hálfu vegna þess
að þeir stóður sig einfaldlega svo
vel,“ sagði hann um feðgana. „Platan er mjög kraftmikil og ég heyrði
meira að segja ýmislegt sem ég
var búinn að gleyma að við hefðum tekið upp.“

4ÎFRUM LÅKAST
Paul McCartney segir að Bítlarnir
hafi notið góðs af aukinni tækni,
sem var ekki til staðar þegar þeir
voru og hétu. „Með því að hreinsa
lögin upp heyrðist meira af því
sem var tekið upp, til dæmis heyrist gítarhljómurinn betur núna án
allra aukahljóðanna. Ég hef líkt
þessari útgáfu við stórmenni á
borð við Churchill og og merka
rithöfunda á borð við Tolstoj. Upprunalegu skjölin þeirra eru geymd
á söfnum og
verða sífellt
verr farin

&2¡44!",!¨)¨!0

'%/2'% -!24).

&YRRVERANDI
UPPTÎKU
STJËRI
"ÅTLANNA
ÖYKIR HAFA
UNNIÈ MIKIÈ
AFREK MEÈ
NÕJU PLÎT
UNNI ,OVE

með árunum en Bítlalögin verða
bara flottari, nýrri og hreinni og
það er töfrum líkast.“

%NGIN HELGISPJÎLL
McCartney gerir sér grein fyrir
því að mörgum aðdáendum
Bítlanna finnst það hálfgerð helgispjöll að eiga svona við gömlu
góðu lögin. Hvetur hann þessa
sömu aðdáendur til að spila þá
bara gömlu plöturnar og hætta að
setja út á þessa nýjung. „Mér
finnst þetta frábært og ég sé ekkert athugavert við þetta. Með því
að gefa okkar leyfi fyrir þessu
verkefni er augljóst að við höfum
ekkert á móti því að hreinsa lögin
upp á þennan hátt. „Hreintrúarfólkið“ heldur sig bara við gamla
hljóminn en hinir sem vilja hlusta
á lögin í hreinni útgáfu gera það
bara,“ sagði hann.
Ringo er sammála Mccartney
og segir þessa plötu algjörlega
nýja reynslu. „Hið ótrúlega varðandi Bítlana er að þeir hljóma enn
nútímalegir enda eru margar
hljómsveitir sem reyna að hljóma
eins. Besta gjöfin sem við skildum
eftir okkur er þessi ótrúlega tónlist, sem á svo vel við enn þann
dag í dag.“
FREYR FRETTABLADIDIS

www.haskolabio.is
ALLAR SÖGUR EIGA SÉR UPPHAF
„...Loksins fundinn Leikari sem fyllir
skarð Connerys. Hann Hefur mýkt og
Hörku, drottnandi útgeislun og er ámóta
karlmannlegur á velli og skotinn.”
-SV MBL

Varðveitt líf mitt
fyrir ógnum óvinarins
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KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

20% AFSLÁTTUR FYFIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG
PLATINÍUM GLITNIS MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

(ROFIN PERSÓNUVERND)

Sýnd í

í SAMbíóunum
Kringlunni

(ﬂugstrákar)

(

(síðastikossinn)
CASINO ROYALE
CASINO ROYALE VIP
JÓNAS M/- Ísl tal.
FLY BOYS
ADRIFT

kl. 4:30 – 7:30 – 10:30
kl. 4:30 – 7:30 – 10:30
kl. 4 - 5:45
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 5:45 - 8 - 10:10

/ ÁLFABAKKA
B.i.14
Leyfð
B.i.12
B.i.12

THE DEPARTED
THE LAST KISS
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
JACKASS NUMBER TWO
ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal.

- Ítölsk kvikmyndahátíð dagana 23. nóv - 3. des.
í Háskólabíói

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

SCANNER DARKLY kl. 6 - 8 - 10:10
MÝRIN
kl. 7 - 9
FLY BOYS
kl. 6 - 9

(

B.i.16
B.i. 12
B.i.12

THE DEPARTED
THE QUEEN
BÖRN

kl. 10:10
kl. 6
kl. 6 - 8

B.i. 16
B.i. 12
B.i.12

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI
kl. 7:30 - 10:30
kl. 5:50 - 8 - 10:10
kl. 3:40
kl. 4
kl. 3:50

B.i.16
B.i.12
Leyfð
B.i.12
Leyfð

THE DEPARTED
JÓNAS M/- Ísl tal.
ADRIFT
THE LAST KISS
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
MATERIAL GIRLS

kl. 8 - 10:10
kl. 6
kl. 8 - 10:10
kl. 8
kl. 6
kl. 6

Leyfð

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
CASINO ROYALE
BORAT

B.i.16

kl. 7 - 10
kl. 8 - 10

B.i. 12
B.i. 16

B.i.12
B.i.12

VEGGIE TALES M/- Ísl tal. kl. 6
THE DEPARTED
kl 8
BÖRN
kl 6 - 8

Leyfð
B.i.12
B.i.12

Munið afsláttinn

Leyfð

Munið afsláttinn

Leyfð

*ACKSON EKKI MEÈ
Peter Jackson hefur tilkynnt að hann muni ekki
leikstýra kvikmyndaútgáfu
af Hobbitanum, forsögu
Hringadrottinssögu.

2AFN HEFUR GEFIÈ ÒT SÅNA FYRSTU SËLËPLÎTU
0ERSONAL "ELONGINGS

Helgi fagnar
sólóplötu
Tónlistarmaðurinn Helgi Rafn
fagnar útkomu fyrstu sólóplötu
sinnar, Personal Belongings, með
útgáfutónleikum á stóra sviði
Borgarleikhússins í kvöld.
Hvergi verður slegið af til að
gera tónleikana sem glæsilegasta
og með Helga Rafni á sviðinu verður
einvalalið
tónlistarmanna.
Gestasöngvarar á tónleikunum
verða þær Halla Vilhjálmsdóttir og
Védís Hervör, sem syngja báðar
dúetta með Helga Rafni á plötunni.
Miðasala er í fullum gangi á frostid.
is og í verslunum Skífunnar.

Friðrik með
tónleika
Útgáfutónleikar Friðriks Ómars
verða haldnir á Nasa á miðvikudagskvöld. Þar mun Friðrik syngja
lög af sinni
fyrstu sólóplötu,
Annan dag.
Auk Friðriks
Ómars og hljómsveitar
koma
fram sem gestasöngvarar þau
Páll Óskar, Regína Ósk, Heiða
&2)¨2)+ «-!2
Ólafsdóttir og
Margrét Eir.
Húsið opnar klukkan 20.00 og
hefjast tónleikarnir klukkutíma
síðar. Forsala fer fram á midi.is.
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¹ (OBBITANUM

net, sagði að aðdáendur Tolkiens og
Jacksons hefðu brugðist illa við
þessum fréttum. „Við höfum fengið
póst þar sem fólk hótar að sniðganga kvikmyndir New Line
Cinema,“ sagði Perotta í samtali við
Reuters-fréttastofuna en frá þessu
er greint á fréttasíðu BBC.

Hobbitann og framhaldsmyndina,“
skrifar Jackson. „Fyrirtækið hefur
ákveðið að fá annan mann til að
gera þessar myndir vegna þess að
þeir segjast ekki hafa endalausan
tíma.“
Chris Perotta, einn af stofnendum heimasíðunnar TheOneRing.

Andlit
MiuMiu

Stuðið heldur áfram
Hljómsveitin Í svörtum fötum tók
sér frí á síðasta ári frá jólaútgáfunni á meðan forsprakkinn Jónsi
gaf út sína fyrstu sólóplötu. Var
hún bæði róleg og persónuleg sem
er nokkuð sem þeir Í svörtum
fötum hafa ekki verið þekktir fyrir
á sínum ferli. Hjá þeim er stuðið
ávallt í fyrirrúmi eins og sannast á
þessari fjórðu plötu þeirra.
Eins og búast mátti við er platan fyrirsjáanleg enda kannski ekki
við öðru að ætlast af hljómsveit
sem hefur lifibrauð sitt af því að
spila um hverja helgi fyrir
skemmtanaglaða Íslendinga sem
heimta stuðskammtinn sinn.
Það þarf þó ekki að þýða að platan sé slæm. Hérna eru nokkur fín
lög, þar á meðal hið grípandi „Ekkert mál“ og hið poppaða „Þessa
nótt“, þar sem írsk þjóðlagaáhrif í

anda Papanna eru ríkjandi. „Paradís“ er síðan ágætis ballaða þar
sem kröftug rödd Jónsa fær að
njóta sín. Rokkslagarinn Ég brenn,
er líka góður, auk þess sem „Betri
tíð“ á góða spretti.
Aðalmínusinn við plötuna eru
samt formúlukennd lögin auk þess
sem textarnir eru ástarvellur sem
skilja lítið eftir sig. Setningar eins
og „lamaður af ótta, „lostafullar
varir“, og „ég hef fundið það sem
ég leitaði að“, eru dæmi um það.
Þessi plata sannar það að Í
svörtum fötum er alls ekki af baki
dottin þrátt fyrir að hafa tekið sér
pásu á síðasta ári. Sveitin kann
ennþá að semja grípandi lög sem
er vitaskuld lykilatriði til að hún
geti viðhaldið ferskleika sínum og
vinsældum.
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Leikkonan unga Lindsay Lohan hefr
verið valin andlit
tískuhússins
fræga MiuMiu.
Hún verður andlit fyrirtækisins í
auglýsingaherferð næsta sumar.
Lohan fetar þar í
fótspor stjarna á
borð við Drew ,).$3!9 ,/(!.
Barrymore,
.ÕJASTA ANDLIT
Chloe Sevigny og -IU-IU TÅSKUHÒSS
Maggie Gyllen- INS
haal en allar hafa
þær verið andlit MiuMiu.
Það má þvi segja að þessi unga
leikkona klifri hratt upp stjörnustigann í Hollywood og tískuheiminum í senn.
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Nýsjálenski leikstjórinn lýsti þessu
yfir í pósti til heimasíðunnar
TheOneRing.net en aðdáendur J.
R.R. Tolkien og Hringadrottinssögu
hafa lengið bundið vonir við að
Jackson myndi færa þetta meistarastykki á hvíta tjaldið. Tolkien
skrifaði Hobbitann árið 1937 og
lýsir bókin því hvernig
hringurinn kemst í hendur
Bilbo Baggins. Bókin er
því forleikur fyrir Hringa-

drottinssögurnar þrjár og þykir
mörgum hún jafnvel betri en hinar
bækurnar þrjár.
Leikstjórinn skrifaði í pósti
sínum að fulltrúar New Line Cinema
hefðu krafist þess að hann felldi
niður málsókn sem hann hefur hafið
vegna fyrstu Hringadrottinskvikmyndarinnar ef hann vildi gera
myndina. „Við höfum alltaf reiknað
með að gera tvær myndir á sama
hátt og við gerðum Hringadrottinssögu,“ skrifar Jackson til aðdáenda
sinna. „Við trúðum því að
málsóknin yrði til lykta
leidd og þannig gæti
ferlið farið af stað
með
tilheyrandi
látum,“ heldur hann
áfram.
Jackson
greinir frá því að
fundur hafi verið
ákveðinn með stjórnendum fyrirtækisins
en þeir hafi afboðað
komu sína og skömmu síðar
hafi umboðsmaður hans
fengið hringingu frá New
Line Cinema. „Þar var okkur
tjáð að þjónustu okkar væri
ekki lengur óskað fyrir

er v

innur!
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 3TUÈNINGSMENN ¹N¾GÈIR MEÈ %GGERT
6ELFLESTIR STUÈNINGSMENN 7EST (AM SEM
TJ¹ÈU SIG ¹ HINUM ÕMSUM SPJALLSÅÈUM LÕSTU
YFIR ¹N¾GJU SINNI MEÈ FRÁTTIR G¾RDAGSINS
¶EIM LÅST VEL ¹ AÈ FJ¹RSTERKUR AÈILI EINS
OG "JÎRGËLFUR 'UÈMUNDSSON SKULI
KOMA INN Å FÁLAGIÈ OG AÈ B¾ÈI HANN
OG %GGERT SÁU MIKLIR ¹HUGAMENN UM
FËTBOLTA -ARGIR HVETJA ÖË TIL BIÈLUNDAR
MEÈ SLÅKAR ¹N¾GJUYFIRLÕSINGAR ÖAR SEM
ÖEKKT ER AÈ 3TOKE ¾VINTÕRI ¥SLENDINGA
FËR EKKI VEL OG AÈ FLEIRI BRESK FÁLÎG Å
EIGU ERLENDRA AÈILA HAFI ¹TT ERFITT MEÈ
AÈ AÈLAGAST NÕJUM EIGENDUM

SPORT FRETTABLADIDIS
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Vil helst ekki þurfa að selja minn hlut
'YLFI /RRASON KNATTSPYRNUDËMARI ER MIKILL
STUÈNINGSMAÈUR 7EST (AM OG HEFUR GENGIÈ
SKREFINU LENGRA OG FESTI KAUP ¹ HLUT Å 7EST
(AM LÎNGU ¹ÈUR EN %GGERT -AGNÒSSON OG
"JÎRGËLFUR 'UÈMUNDSSON KOMU TIL SÎGUNNAR
(LUTUR HANS ER AÈ VÅSU EKKI STËR MIÈAÈ VIÈ
ÖANN  HLUT SEM TVÅMENNINGARNIR KEYPTU
Å G¾R (LUTUR 'YLFA ER UPP ¹  
b¶ETTA ER BARA HIÈ BESTA M¹L m SAGÈI 'YLFI
UM NÕJA SAMEIGENDUR SÅNA ER FREGNIRNAR
B¹RUST FR¹ %NGLANDI Å G¾R b!LLAVEGA Å SAM
ANBURÈI VIÈ HINN HËPINN m B¾TTI HANN VIÈ
OG ¹TTI Ö¹ VIÈ ¥RANANN +IA *OORABCHIAN SEM
HEFUR LENGI REYNT AÈ FESTA KAUP ¹ FÁLAGINU
b%N NÒ TAKA VIÈ EFNDIRNAR OG ÖAÈ VERÈUR AÈ
KOMA Å LJËS HVAÈ VERÈURm
7( (OLDING FÁLAG %GGERTS OG "JÎRGËLFS
MUN Å LOK VIKUNNAR SENDA 'YLFA OG 
ÎÈRUM EIGENDUM FÁLAGSINS TILBOÈ Å ÖEIRRA

HLUTABRÁF OG ÖEGAR EIGNARHLUTI 7(
(OLDING VERÈUR KOMINN YFIR 
GETA ÖEIR ÖVINGAÈ HINA HLUTHAFANA
TIL AÈ SELJA SÅNA HLUTA
b¡G ¾TLA EKKI AÈ SELJA NEMA ÁG
ÖURFI ÖESS m SEGIR 'YLFI b%N ÖETTA
ERU SAMT EKKI SLÅKAR UPPH¾ÈIR AÈ
ÖAÈ SKIPTIR ÎLLU M¹LI
-INN HLUTUR FER LÅKLEGA
FYRIR EINA OG H¹LFA MILLJËN
¶ETTA SNÕST MEIRA UM
TILFINNINGALEGT GILDI ÁG
¹ LÅKA HLUTA Å &RAM ENDA
ERU ÖETTA LIÈIN SEM ÁG STYÈm
(ANN SEGIR ÖË AÈ ÖETTA SÁ Å
FYRSTA SINN SEM HANN GR¾ÈIR
¹ HLUTABRÁFAMARKAÈNUM
b¶AÈ VAR EKKI FYRR EN AÈ
HJARTAÈ FÁKK AÈ R¹ÈA

AÈ MAÈUR GR¾DDI ¹ ÖESSU m SAGÈI HANN
OG HLË (ANN ER ÖË FYRST OG FREMST
¹N¾GÈUR MEÈ AÈ VANGAVELTUR UM
FRAMTÅÈ FÁLAGSINS SÁ NÒ LOKIÈ
b¶ETTA HEFUR TEKIÈ ALLT OF LANGAN
TÅMA UM ÖAÈ BIL TVÎ ¹R .Ò VERÈUR
H¾GT AÈ EINBEITA SÁR AÈ KNATTSPYRNU
HLIÈINNI AF FULLUM KRAFTI ENDA HAFA
SÅFELLDAR FRÁTTIR AF VIÈSKIPTAHLIÈINNI
HAFT SL¾M ¹HRIF ¹ ALLT STARF
FÁLAGSINSm
'YLFI SEGIST ÖË EKKI ¾TLA
AÈ FLAGGA ÖVÅ AÈ HANN SÁ
¥SLENDINGUR ÖEGAR HANN
FER ¹ LEIKI ¹ 5PTON
0ARK b!LLA VEGA EKKI
FYRR EN LEIKURINN
HEFUR UNNIST ¶AÈ
ER ALVEG KL¹RTm

7( (OLDING REIÈIR FRAM  MILLJARÈA
Eggert Magnússon og Björgólfur Guðmundsson, eigendur WH Holding, tilkynntu í gær samkomulag um
kaup á West Ham fyrir 11,3 milljarða króna auk þriggja milljarða króna yfirtöku á skuldum félagsins.

&2&!2!.$) /' 6%2¨!.$) %GGERT
-AGNÒSSON TEKUR VIÈ STJËRNARFOR
MENNSKU Å 7EST (AM AF 4ERRY "ROWN
SEM VAR SÎMULEIÈIS ST¾RSTI STAKI HLUTHAFI
Å FÁLAGINU
./2$)# 0(/4/3!&0

7EST (AM

Að stórum hluta
í fjölskyldueign
&«4"/,4) Tveir af þremur stærstu

hluthöfum í West Ham eru
Charles Warner og Martin Cearns
en þeir eru afkomendur þeirra
sem stofnuðu West Ham árið
1895. Stjórnarformaðurinn, Terry
Brown, er stærsti hluthafinn og
sagði í gær að hann treysti
Eggerti fyrir því að leiða West
Ham áfram á réttri braut.
Margir hafa áhyggjur af þeirri
þróun, að enskt samfélag er að
missa tökin á enskri knattspyrnu.
Mörg önnur félög í Englandi eru í
eigu erlendra aðila.
ES¹

&«4"/,4) Einhver mestu viðskipti
íslenskrar íþróttasögu voru tilkynnt í gær er Eggert Magnússon
og
Björgólfur
Guðmundsson
gengu frá samkomulagi í nafni
WH Holding um kaup á enska
úrvalsdeildarfélaginu West Ham.
Kaupverðið er 85 milljónir punda,
11,3 milljarðar króna, auk þess
sem skuldir upp á þrjá milljarða
eru yfirteknar.
WH Holding þarf því að reiða
fram 14,3 milljarða króna auk þess
sem Alan Pardew, knattspyrnustjóra félagsins, hefur verið tilkynnt að honum muni standa til
boða fjármunir til leikmannakaupa í janúar næstkomandi. Talið
er að sú upphæð gæti numið allt
að 2,7 milljörðum króna.
„Þetta er góður klúbbur og við
værum ekki að þessu nema að við
sæum fyrir okkur að hægt væri að
reka hann með sóma,“ sagði Eggert í samtali við Arnar Björnsson
á NFS í gær. „Það verður ekkert
Abramovich-snið
á
þessum
rekstri. Við ætlum okkur hægt og
rólega að ná okkar markmiðum.
En mjög fljótlega ætlum við að
koma liðinu í þá stöðu að það sé að
berjast um sæti í Meistaradeildinni á hverju ári. Þar viljum við

(EIMAVALLARM¹L

ÓL-völlur kemur til greina
&«4"/,4) Eggert Magnússon

sagðist ekki útiloka að flytja
heimavöll West Ham á Ólympíuleikvanginn sem verður notaður á
leikunum árið 2012. „Ef sá
möguleiki er í boði mun ég skoða
hann. Ég geri mér samt grein
fyrir að það þurfi að heiðra
frjálsíþróttir á Ólympíuleikunum
á vellinum.“
Boylen Ground í Upton Park er
núverandi heimavöllur West Ham
og hefur verið það í 102 ár. Ef
félagið flytur á leikvanginn sem
verður án efa stórglæsilegt
mannvirki verður landið sem
Boylen Ground stendur á afar
dýrmætt.
ES¹

34*«2!2.)2 %GGERT -AGNÒSSON N¾STI

STJËRNARFORMAÈUR 7EST (AM OG !LAN
0ARDEW KNATTPSYRNUSTJËRI LIÈSINS
&2¡44!",!¨)¨!0

vera. Við viljum koma klúbbnum í
fremstu röð í Englandi og ekki síst
að viðhalda þeirri menningu að
West Ham haldi áfram að búa til
góða enska leikmenn.“
Eggert segist búast við að gengið verði frá öllum pappírsmálum á
næstu tveimur vikum og hann
muni þá taka við sem stjórnarformaður West Ham.
WH Holding hefur þegar tryggt
sér 83% hlutabréfa í West Ham og
mun í lok vikunnar senda tilboð í
hluta þeirra 3.500 eigenda hlutabréfa í félaginu sem eftir eru.
Þegar WH Holding á 90% hlutabréfa geta þeir farið fram á að
hlutabréf í höndum annarra eigenda verða yfirteknir. Þá verður
hægt að afskrá félagið úr kauphöllinni í Lundúnum.
Tilboðið hljómar upp á 564
krónur á hvern hlut í félaginu en
þrír stærstu hluthafarnir eiga
samtals um 70% hlutabréfa. Sá
stærsti og fráfarandi stjórnarformaður, Terry Brown, verður heiðursvaraforseti en Björgólfur verður heiðursforseti. West Ham hefur
verið að stórum hluta í fjölskyldueigu og bætist nú í hóp Chelsea,
Manchester United, Fulham og
Aston Villa auk Hearts í Skotlandi
sem eru öll í eigu aðila utan Bretlandseyja.
Helsti keppinautur Eggerts um
kaupin var Íraninn Kia Joorabchian sem mun hafa verið nálægt því
að leggja fram tilboð fyrir tveimur vikum síðan. Hann hefur reyndar mun lengur verið orðaður við
félagið og stóð til að mynda að því
að argentínsku landsliðsmennirnir Carlos Tevez og Javier Mascherano komu til félagsins í lok
ágústmánaðar. Framtíð þeirra er
því í mikilli óvissu og talið líklegt
að þeir muni fara í janúar næstkomandi.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

 (%)-!6%,,) %GGERT -AGNÒSSON Å STÒKUNNI ¹ 5PTON 0ARK HEIMAVELLI 7EST (AM Å
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!LAN 0ARDEW ¹N¾GÈUR MEÈ NÕJU EIGENDURNA

Eggert ætlar að halda
tryggð við Pardew
&«4"/,4) „Ég er bæði ánægður og

(6!¨ 6%2¨52 5- ¶ «VISSA RÅKIR NÒ
UM FRAMTÅÈ #ARLOS 4EVEZ OG *AVIER -AS
CHERANO HJ¹ 7EST (AM ./2$)# 0(/4/3!&0

+%-52 /' &%2 %GGERT -AGNÒSSON ER ¹ MYNDINNI TIL VINSTRI KEMUR ¹ 5PTON 0ARK Å

G¾RMORGUN 3ÅÈAR UM DAGINN FËR HANN FR¹ VELLINUM BÒINN AÈ SKIPTA ÒT SKJALATÎSK
UNNI FYRIR TREFIL OG POKA MERKTAN 7EST (AM
&2¡44!",!¨)¨!0 ./2$)# 0(/4/3!&0

heiðraður af því að Terry Brown
og samstarfsmenn hans hafa lýst
yfir stuðningi við tilboð okkar í
West Ham. Við getum nú bundið
enda á óvissu undanfarinna vikna
og fært okkur yfir á næsta stig í
þróun þessara frábæra félags,
með Alan Pardew við stjórnvölinn
á sjálfum vellinum.“
Þannig lýsti Eggert Magnússon
stuðningi sínum við knattspyrnustjóra West Ham en undir hans
stjórn hefur liðið dottið úr bæði
UEFA-bikarkeppninni og deildarbikarkeppninni. Liðið situr í 16.
sæti ensku úrvalsdeildarinnar
eins og er.
„Ég mun halda áfram að ræða
við Alan Pardew um hans sýn á
framtíð félagsins. Þetta er hans

%''%24 /' 0!2$%7 !LAN 0ARDEW MUN

HALDA ¹FRAM SEM KNATSPYRNUSTJËRI 7EST
(AM
./2$)# 0(/4/3!&0

umráðasvæði og hann hefur mína
trú og stuðning.“
Pardew hefur verið við stjórnvölinn hjá West Ham í rétt rúm
þrjú ár. Hann var þar áður stjóri
Reading í fimm ár.
ES¹
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W. BREMEN
CHELSEA
MEISTARADEILDIN
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2AFA "ENITEZ ER EKKERT AÈ VELTA SÁR UPP ÒR HUGSANLEGU YFIRTÎKUBOÈI Å ,IVERPOOL

Einbeiti mér bara að leik Liverpool-liðsins
&«4"/,4) Rafa Benitez, stjóri Liver-

*/3% -/52).(/ "ER VIRÈINGU FYRIR 'ALL
AS ÖR¹TT FYRIR ORÈASTRÅÈ ÖEIRRA FYRR ¹ ¹RINU
./2$)# 0(/4/3'%449

&RAMKV¾MDASTJËRI #HELSEA

Mourinho
saknar Gallas

pool, hefur áhuga á að bæta við
hópinn hjá Liverpool þegar opnað
verður fyrir leikmannakaup í janúar en aðaláhyggjuefni stjórans
er slakt gengi liðsins á útivöllum á
þessu tímabili. Liverpool hefur
aðeins skorað eitt mark á útivelli á
tímabilinu en það kom í fyrsta leik
tímabilsins gegn nýliðum Sheffield United.
Umræðan um hugsanlegt yfirtökuboð Kanadamannsins George
Gillett,
eiganda
kanadíska
íshokkíliðsins Montreal Canadiens, hefur heldur ekkert farið
framhjá Benitez. „Ég er ekkert að
velta mér upp úr því. Það er eðlilegt að fólk hafi áhuga á liðinu,

þetta er stórt félag. Ég er bara að
einbeita mér að því að bæta leik
liðsins, vinna útileiki og hafa
gaman af Meistaradeildinni. Ég
ræð engu í þessu yfirtökumáli,“
sagði Benitez.
„Maður þarf alltaf að vera með
augun opin á leikmannamarkaðnum en ég er bara að hugsa um leikinn gegn PSV þessa dagana. Við
spilum vel á heimavelli og skorum
mörk og vinnum leiki. En á útivöllum gerum við tvennt, sköpum
færi og spilum vel en skorum ekki
mörk,“ sagði Benitez en Liverpool,
sem mætir PSV í Meistaradeild
Evrópu í kvöld, hefur þegar tryggt
sér sæti í 16 liða úrslitum keppninnar.
DSD

2!&! "%.)4%: 3EGIST ¾TLA AÈ HAFA AUGUN OPIN FYRIR NÕJUM LEIKMÎNNUM Å JANÒAR
./2$)# 0(/4/3'%449

&«4"/,4) Jose Mourinho, stjóri

-%)34!2!$%),$).

Chelsea, hefur viðurkennt að
hann sakni Williams Gallas.
Leikmaðurinn yfirgaf Chelsea í
fússi og gekk í raðir erkifjendanna í Arsenal í ágúst á þessu ári
en Ashley Cole fór frá Arsenal til
Chelsea á sama tíma.
„Öll lið sakna góðra leikmanna.
Ashley Cole er frábær leikmaður
sem er að taka stöðugum framförum og hann er í hæsta
gæðaflokki. Ég gæti sagt að ég
saknaði ekki Gallas vegna þess að
við erum að spila vel núna en ég
ber virðingu fyrir Gallas og hans
framlagi til Chelsea undanfarin
tvö ár. Maður saknar alltaf góðra
leikmanna og Gallas er góður
leikmaður,“ sagði Mourinho.

% 2)¨),,
2%!, -!$2)$ ,9/.

34%!5! "²+!2%34 $9.!-/ +)%6

34!¨!.
,9/.
2%!, -!$2)$
3 "²+!2%34
$ +)%6

Sjötti sigur
Dallas í röð
."! Dirk Nowitzki skoraði 24 stig
og tók 14 fráköst þegar Dallas
lagði Charlotte Bobcats að velli
93-85 í fyrrinótt. Þetta var sjötti
sigur Dallas í röð en liðið tapaði
fjórum fyrstu leikjum tímabilsins. Dallas hafði alltaf yfirhöndina í leiknum þrátt fyrir að vera
aðeins með 39% skotnýtingu utan
af velli.
Yao Ming leiddi Houston
Rockets til sigur gegn New York
Knicks, 97-90. Ming skoraði 26
stig í leiknum auk þess að taka
níu fráköst en næstur honum í
stigaskori hjá Houston var Tracy
McGrady sem skoraði 24 stig.
Memphis Grizzlies lagði
Orlando Magic að velli 95-86 þar
sem Hakim Warrick fór fyrir lið
Memphis og skoraði 26 stig, þar
af 15 í síðasta leikhlutanum.
Utah Jazz hélt áfram sigurgöngu sinni þegar liðið vann
Toronto Raptors, 101-96, á
heimavelli. Carlos Boozer skoraði
35 stig fyrir Utah sem hefur nú
unni tíu af ellefu fyrstu leikjum
sínum.
DSD
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&«4"/,4) Gary Neville, bakvörður
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-ANCHESTER 5NITED

Manchester United og enska
landsliðsins, gæti þurft að fara í
aðgerð til að fá bót meina sinna.
Neville hefur átt við meiðsli í
hægri kálfa að stríða en nú er
verkurinn kominn í vinstri
kálfann að auki.
„Gary Neville æfði í morgun
en þessi meiðsli eru augljóslega
áhyggjuefni. Við vonum bara það
besta. Við munum þurfa að taka
langtímaákvörðun og það gæti
þýtt aðgerð.
Ef verkurinn væri bara í
hægri kálfanum þá myndum við
bara gefa þessu tíma til að jafna
sig en þar sem hann finnur til í
þeim vinstri líka þá þurfum við
að endurskoða það. Gary er
fyrirliðinn okkar og með þá
reynslu sem hann hefur þá viljum
við hafa hann í liðinu í öllum
leikjum,“ sagði Alex Ferguson,
framkvæmdastjóri Manchester
United.
DSD
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Neville gæti
þurft í aðgerð
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'L¾SIMARK .AKAMURA
FELLDI -AN 5NITED
Celtic gerði sér lítið fyrir og lagði Man. Utd í Glasgow í gær, 1-0. Það var Japaninn Nakamura sem skoraði eina mark leiksins beint úr aukaspyrnu. Arsenal
lagði HSV en AC Milan tapaði óvænt í Aþenu fyrir AEK.
&«4"/,4) Fimmta umferð í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu
hófst í gær með átta leikjum.
Það var mikið undir þegar Celtic tók á móti Man. Utd í Skotlandi.
Celtic varð að vinna á meðan United dugði jafntefli til að komast
áfram. Einhverjir spekingar áttu
von á því að United myndi hvíla
lykilmenn fyrir rimmuna gegn
Chelsea um helgina en því fór víðsfjarri því Alex Ferguson, stjóri
Man. Utd, tefldi fram öllum sínum
bestu mönnum.
Leikurinn fór frekar rólega af
stað en gestirnir frá Manchester
tóku samt völdin frá upphafi og
stýrðu umferðinni gegn heimaliðinu sem lá mjög aftarlega og freistaði þess að sækja hratt. Varnarleikur heimamanna var sterkur og
United gekk ákaflega illa að opna
vörn Celtic. Sóknartilburðir heima-

manna voru að sama skapi engir
og þegar líða tók á fyrri hálfleikinn létu áhorfendur í ljós óánægju
sína með varnarsinnaðan leik
sinna manna.
Cristiano Ronaldo fékk fyrsta
alvöru færi leiksins á 37. mínútu
þegar hann slapp einn í gegnum
vörn Celtic en slappt skot hans var
auðveldlega varið. Lítið markvert
gerðist það sem eftir lifði fyrri
hálfleiks og því markalaust þegar
leikmenn gengu til búningsherbergja þar sem farið var yfir hernaðaráætlun síðari hálfleiks.
Gordon Strachan, stjóri Celtic,
skipti tveim mönnum af bekknum í
leikhléi í þeirri von að hressa upp á
leik sinna manna sem helst urðu að
fá öll stigin í leiknum eins og áður
segir. Mun meira fjör var í upphafi
síðari hálfleiks en í fyrri hálfleik en
mörkin létu á sér standa.

Tékkinn Jiri Jarosik fiskaði
ódýra aukaspyrnu þegar lítið var
eftir af leiknum. Japaninn Nakamura var ekki að velta fyrir sér
hvort brotið hefði verið á Jarosik
eða ekki því hann sneri boltanum
á stórkostlegan hátt yfir varnarvegg United og í bláhornið.
Algjörlega óverjandi fyrir Van
Der Saar í marki United. Þess má
geta að Nakamura skoraði einnig
beint úr aukaspyrnu í fyrri leik
liðanna.
Dómarinn jafnaði metin sjö
mínútum síðar þegar hann gaf
United aukaspyrnu rétt fyrir
utan teig. Ronaldo tók spyrnuna,
Gravesen varði innan teigs og
vítaspyrna dæmd. Hana tók Louis
Saha en Artur Boruc gerði sér
lítið fyrir og varði spyrnuna. Þar
við sat og Celtic tyllti sér um leið
á topp riðilsins. HENRY FRETTABLADIDIS

0ETER 3CHMEICHEL FYRRVERANDI MARKVÎRÈUR -AN 5TD LEYNIR ¹ SÁR

Schmeichel er úr leik í danskeppni
&«4"/,4) Peter Schmeichel, sem
gerði garðinn frægan sem markvörður hjá Manchester United á
sínum tíma, tók á dögunum þátt í
raunveruleikasjónvarpsþætti sem
snýst um dans og ber enska heitið
„Come Dancing“, eða „Komdu að
dansa“ á íslensku.
Þátturinn fer þannig fram að
frægir einstaklingar taka dansspor og svo er kosning í lok þáttarins um hvaða danspar dettur út. Á
laugardaginn var þurftu Peter
Schmeichel og Erin Boag, sem
voru danspar í þættinum, að bíta í
það súra epli að yfirgefa þáttinn

0%4%2 3#(-%)#(%, 6IRÈIST EKKI VERA
EINS GËÈUR DANSARI OG HANN VAR MARK
VÎRÈUR
./2$)# 0(/4/3'%449

eftir að þau lentu í neðsta sæti en í
næst neðsta sæti var gamla Kryddpían Emma Bunton og dansfélagi
hennar. Dómari í keppninni er
enginn annar en Simon Cowell,
sem hve þekktastur er fyrir þátt
sinn í American Idol.
Schmeichel átti afmæli á laugardaginn og sagði að óheppnin virtist elta hann á afmælisdeginum.
„Afmælisdagurinn er ekki happadagurinn minn. Ég missti eitt sinn
af leik í undankeppni HM á afmælisdeginum mínum og er því vanur
þessu,“ sagði Schmeichel. Ekki er
nú öll vitleysan eins.
DSD
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4OTTENHAM OG "LACKBURN

Tugay og Ghaly
í bann
&«4"/,4) Áfrýjunum Blackburn
og Tottenham hefur verið vísað
frá en liðin áfrýjuðu rauðum
spjöldum sem Tugay, leikmaður
Blackburn og Hossam Ghaly,
leikmaður Tottenham, fengu í
leik liðanna á sunnudaginn.
Tugay var rekinn af velli
fyrir brot sem leiddi til vítaspyrnu og fékk fyrir vikið eins
leiks bann en Hossam Ghaly
fékk rautt spald fyrir að gefa
Michael Gray, leikmanni
Blackburn, olnbogaskot og fékk
þriggja leikja bann.
Stjórar liðanna, Mark
Hughes hjá Blackburn og
Martin Jol hjá Tottenham,
gagnrýndu báðir dómara
leiksins, Phil Dowd, eftir
leikinn.
DSD

Lagið sem kemur öllum í gott skap:

BROSTU
eftir Baggalút
er komið í verslanir Skífunnar, Hagkaupa og BT.
Lagið er samið sérstaklega fyrir Dag rauða nefsins.
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%INN BESTI SUNDMAÈUR ALLRA TÅMA ÒR LEIK

Ian Thorpe er hættur
35.$ Ástralski sundmaðurinn Ian
Thorpe hefur ákveðið að hætta
keppni. Thorpe er 24 ára gamall
og fimmfaldur Ólympíumeistari,
en hann vann þrjú gullverðlaun á
Ólympíuleikunum í Sydney árið
2000 og bætti tveimur titlum við í
Aþenu fjórum árum síðar.
„Ég hef átt frábæran feril.
Þetta er ekki besti tíminn til að
hætta keppni en þetta er minn
tími. Ég ætti ekki að vera að hætta,
ég er alltof ungur til þess, en það
er líka eitthvað sem við ættum að
fagna. Ég hef átt frábæran feril,“

sagði Thorpe en hann hefur nánast ekkert getað keppt frá Ólympíuleikunum
í
Aþenu
vegna
meiðsla.
„Þetta er mjög erfið ákvörðun
hjá mér. Ég hef bara komist að því
að það eru hlutir í mínu lífi sem
eru mér mikilvægari. Ég hef náð
hæstu hæðum í þessari íþrótt. Ég
hef náð frábærum árangri og einnig orðið fyrir miklum áföllum,“
sagði Thorpe á blaðamannafundi
sem hann bauð til í Sydney í Ástralíu.
DSD

)!. 4(/20% (EFUR SETT ËF¹ HEIMSMETIN ¹ SÅNUM FERLI EN HEFUR NÒ ¹KVEÈIÈ AÈ H¾TTA
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2EAL -ADRID

Carlos með
nýjan samning
&«4"/,4) Roberto Carlos, leikmað-

ur Real Madrid, hefur framlengt
samning sinn við félagið til ársins
2008. Litlu munaði að Carlos færi
frá Real Madrid í sumar en auk
hans skrifaði Guti undir nýjan
samning við félagið í gær sem
gildir til ársins 2010.
„Við erum mjög ánægðir. Í
fyrsta lagi vegna þess að þeir
munu leika með okkur í framtíðinni og í öðru lagi vegna þess að
þeir eru að spila mjög vel og það
er gott fyrir okkur,“ sagði
Predrag Mijhatovic, yfirmaður
íþróttamála hjá Real Madrid. DSD

+EMUR TIL GREINA AÈ H¾TTA KEPPNI
Félagið Höttur var í gær dæmt til að greiða háa sekt fyrir að mæta ekki til leiks gegn ÍBV í fyrstu deild
karla í handbolta. Leikmenn liðsins ákváðu að yfirgefa Vestmannaeyjar áður en leikurinn var spilaður
vegna veðurs en HSÍ segist ekki sjá sér fært annað en að sekta Hött fyrir þetta uppátæki leikmanna félags(!.$"/,4) Sérkennilegt mál kom

CSKA Moskva hefur viðurkennt
að hann borgi reglulega bónusgreiðslur til annarra liða svo þau
leggi sig meira fram gegn
erkifjendum félagsins.
„Ég sé ekkert að því. Margir
segja að þetta sé ekki réttlátt en
ég er ekki sammála því. Það sem
meira er, ég gæti alveg sagt
ykkur hvað ég er að borga og líka
sagt skattayfirvöldum hvaðan
þessir fjármunir koma. Ég sé
ekkert að því að borga öðrum
liðum bónusgreiðslur,“ sagði
Giner við blaðið Sport-Express.
Það er ekki ólöglegt að borga
öðrum liðum bónusgreiðslur en
það þykir þó siðlaust og stríðir
gegn háttvísisreglum FIFA og
UEFA.
DSD

upp á sunnudaginn var þegar
ÍBV átti að leika gegn Hetti frá
Egilsstöðum í 1. deildinni í handbolta. Bikarleikur liðanna fór
fram í Vestmannaeyjum á laugardeginum og að ósk Hattarmanna var deildarleikur liðanna
færður á sunnudaginn til að
spara þeim ferðakostnað. Allar
forsendur voru fyrir því að leikurinn gæti farið fram á sunnudeginum en Hattarmenn ákváðu
að fara áður en leikurinn fór
fram vegna slæmra verðurskilyrða.
Strax á laugardeginum var ljóst
að útlit væri fyrir slæmt veður á
sunnudeginum og næstu daga og á
sunnudagsmorguninum var ferð
Herjólfs til Þorlákshafnar flýtt til
hádegis vegna veðurútlits. Af
þeim sökum brugðu leikmenn
Hattar á það ráð að fara með Herjólfi í þá ferð án þess að hafa fengið jákvætt svar frá HSÍ um frestun á leiknum. Hattarmenn voru að
vísu ekki þeir einu sem yfirgáfu
svæðið því að dómarar leiksins
fóru með liðinu í sömu ferð til Þorlákshafnar.
HSÍ sendi svo í gær bréf til
Hattar þar sem fram kemur að
ÍBV hafi verið dæmdur sigur í
leiknum, 10-0, auk þess sem Hetti
ber að greiða sekt sem nemur 250
þúsund króna eins og reglugerð
2.2.12 í lögum HSÍ segir til um.
Reglugerð 2.2.12 í lögum HSÍ er
svohljóðandi: „Mæti lið ekki til
leiks í móti þar sem leikið er
heima og heiman samkvæmt
mótaskrá HSÍ, og hefur að mati

Leikir kvöldsins

&IMMTU OG N¾STSÅÈUSTU UMFERÈ RIÈLAKEPPNI -EISTARADEILDAR %VRËPU LÕKUR Å KVÎLD

&ORSETI #3+! -OSKVA

Borgar öðrum
liðum bónus
&«4"/,4) Yevgeny Giner forseti

! 2)¨),,
,%63+) 3/&)! "!2#%,/.!
7%2$%2 "2%-%. #(%,3%!




#(%,3%!
7 "2%-%.
"!2#%,/.!
,%63+) 3/&)!
























 






" 2)¨),,
).4%2 -),!. 30/24).' ,)33!"/. 
30!24!+ -/3+6! "!9%2. -´.#(%. 

34!¨!.
"!9%2. -
).4%2 -),!.
30/24).' ,
30 -/3+6!




































# 2)¨),,
,)6%20//, 036 %).$(/6%.
"/2$%!58 '!,!4!3!2!9




34!¨!.
,)6%20//,
036 %).$(
'!,!4!3!2!9
"/2$%!58





















  
  





$ 2)¨),,
3(!+(4/2 $/.%43+ 2/-!
6!,%.#)! /,9-0)!+/3




34!¨!.
6!,%.#)!
2/-!
/,9-0)!+/3
3( $/.%43+





















 


 






mótanefndar ekki löglega ástæðu,
skal lið í meistaraflokki greiða kr.
250.000 í sekt til HSÍ, en lið í yngri
flokkum kr. 100.000. Auk þess
skal það lið sem mætir ekki greiða
hinu liðinu sannanlega útlagðan

kostnað
vegna
undirbúnings
leiksins.“
„Við skiljum þeirra afstöðu en
okkur ber að fara eftir settum reglum, enda eru það félögin sem samþykkja þær reglur. Við höfum í

Aðeins sigur kemur til greina hjá Barcelona
&«4"/,4) Átta leikir eru á dagskrá

34!¨!.

!¨ ,*²+! +%00.) (ATTARMENN SEM SJ¹ST HÁR Å LEIK GEGN !FTURELDINGU ÒTILOKA EKKI
AÈ DRAGA LIÈ SITT ÒR KEPPNI EFTIR H¹A SEKT FR¹ (3¥

raunninni ekkert um annað að
ræða,“ sagði Róbert Geir Gíslason,
yfirmaður mótamála hjá HSÍ, í samtali við Fréttablaðið í gær. „Dómararnir fóru ekki fyrr en það var orðið
fyllilega ljóst að Höttur yrði ekki á
staðnum,“ bætti Róbert Geir við.
Einar Ben Þorsteinsson, formaður
handknattleiksdeildar
Hattar, var ekki ánægður með þá
ákvörðun HSÍ að dæma þeim tap í
leiknum og sekta félagið um 250
þúsund krónur. „Við erum alveg
gráti næst yfir þessu. Við margóskuðum eftir því að þessum leik
yrði frestað vegna veðurútlits á
föstudaginn, laugardaginn og
sunnudagsmorgninum. Leikmenn
tjáðu okkur að þeir gætu ekkert
verið í einhverri óvissuferð fram
á miðvikudag og því tókum við
þessa ákvörðun. Ef leikmennirnir
hefðu atvinnu af handknattleik þá
myndi málið horfa öðruvísi við,“
sagði Einar Ben.
„Við viljum spila okkar leiki og
við erum ekki félag sem gengur í
burtu frá hálfkláruðu verki,“ bætti
Einar Ben við en Höttur hefur
möguleika á að kæra málið til
dómstóls HSÍ í þeirri von um að fá
dómnum hnekkt. „Við erum komnir með lögfræðing í málið.“
„Okkur hefur alveg dottið í hug
að hætta keppni ef sektinni verður
ekki hnekkt. Þegar okkur er ekki
sýndur skilningur í svona máli,
sem mér finnst liggja alveg borðliggjandi fyrir, þá skilur maður
ekki alveg hvaða hugsjón liggur
að baki. HSÍ er myndað af félögunum en ekki öfugt,“ sagði Einar
Ben.
DAGUR FRETTABLADIDIS

Meistaradeildar Evrópu í kvöld og
geta fjögur lið tryggt sér sæti í 16liða úrslitum. Nú þegar eru Bayern München, Liverpool, PSV
Eindhoven og Valencia komin í 16liða úrslitin en það er enn óráðið
hvort þau lið lenda í fyrsta eða
öðru sæti sinna riðla. Liverpool og
PSV eigast við í nánast hreinum
úrslitaleik um toppsætið í C-riðli á
Anfield í kvöld. Efsta liðið í hverjum riðli mætir einhverru liðanna
sem lentu í öðru sæti hinna riðlanna og eiga þar með meiri möguleika á „auðveldari“ andstæðingi í
16-liða úrslitum.
Spennan í A-riðli er mikil þar
sem Evrópumeistarar Barcelona
sitja í þriðja sæti riðilsins með
fimm stig eftir fjóra leiki. Liðið
hefur aðeins unnið einn leik til
þessa, gegn búlgarska liðinu Levski Sofia sem það mætir á útivelli
í kvöld. Ekkert annað en sigur
kemur til greina hjá liðinu í kvöld
því eftir tvær vikur mætir liðið
Werder Bremen og verður sá leikur væntanlega úrslitaleikur um
annað sæti riðilsins.
Bremen mætir Chelsea í kvöld
á heimavelli og ef Barcelona mistekst að vinna Levski mun sigur
heimamanna þýða að bæði lið eru

komin áfram og Evrópumeistararnir sitja eftir. Yrði það í fyrsta
sinn í sögu Meistaradeildarinnar
að meistararnir komast ekki upp
úr sínum riðli.
Það er talið nánast öruggt að
Eiður Smári Guðjohnsen verði í
byrjunarliði Barcelona í kvöld
eftir að hann skoraði fyrstu tvö
mörk liðsins í 4-1 sigri þess á Real
Mallorca í spænsku úrvalsdeildinni um helgina. Samuel Eto‘o,
Javier Saviola og Lionel Messi
eiga allir við meiðsli að stríða sem
og Admilson og Juliano Belletti.
„Það er allt undir í þessum leik
og það væri óhugsandi að sjá fyrir
sig næstu umferð Meistaradeildarinnar án Barcelona,“ sagði
Andres Iniesta, miðvallarleikmaður Börsunga. Levski verður að
vinna í kvöld til að eiga einhverja
möguleika á að ná þriðja sæti riðilsins og þar með sæti í UEFA-bikarkeppninni.
„Ég hef trú á því að þetta verði
okkar bestu leikur í Meistaradeildinni,“ sagði Todor Batkov,
eigandi Levski Sofia. „Við getum
vel spillt fyrir Evrópumeisturunum.“
Sem fyrr segir mætir Liverpool liði PSV Eindhoven á Anfield
í kvöld en bæði lið eru með tíu stig

%)¨52 (%)452 %IÈUR SKORAÈI GEGN #HELSEA Å SÅÈUSTU UMFERÈ OG TVÎ Å SP¾NSKU DEILD
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í C-riðli. Hin liðin, Galatasaray og
Bordeaux eru hvort með eitt stig
og eigast við í kvöld í úrslitaleik
um þrijða sæti riðilsins. Að sama
skapi er leikurinn á Anfield
úrslitaleikur um efsta sæti riðilsins. Búist er við að Rafael Benitez

muni stila fyrirliðanum Steven
Gerrard upp á miðjunni en ekki á
hægra kanti.
„Ég nýt mín alltaf á miðjunni.
Mér finnst að ég geti sýnt mitt
allra besta í því hlutverki,“ sagði
Gerrard.
ES¹

LITLU HLUTIRNIR GERA MIKIÐ
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 %WAN -C'REGOR
&¾DDIST  MARS  Å 3KOTLANDI
ÈUR EN HANN VARÈ ALÖJËÈLEGA FR¾GUR
FYRIR HLUTVERK SITT SEM /BI 7AN
+ENOBI HAFÈI HANN GETIÈ SÁR GOTT
ORÈ SEM HERËÅNFÅKILL Å MYNDINNI
b4RAINSPOTTINGm %WAN LEIKUR Å
MYND 4IM "URTONS b"IG FISHm SEM
SÕND ER ¹ 3TÎÈ  BÅË Å KVÎLD

%++) -)33! !&

Breskir fjallagarpar og bitlausir dómarar
¶AÈ ER ALLTAF JAFN ¹N¾GJULEGT AÈ HORFA
(EIMILDARMYNDIR SEM ÖESSAR
¹ GËÈA HEIMILDARMYNDAÖ¾TTI 
M¾TTU VERA FLEIRI ¹ SKJ¹NUM ÖAR
SUNNUDÎGUM HAFA VERIÈ ENDURSÕNDIR Å
SEM SÕNDAR ERU SVIPMYNDIR FR¹
3JËNVARPINU ¹HUGAVERÈIR Ö¾TTIR BRESKA
ÎÈRUM SAMFÁLÎGUM FR¹BRUGÈNUM
GAMANLEIKARANS -ICHAEL 0ALIN UM
OKKAR EIGIN ÖRÎNGA HEIMI 3LÅKAR
(IMALAYAFJÎLLIN
MYNDIR ERU EINUNGIS TIL ÖESS AÈ
¥ SÅÈASTA Ö¾TTI VAR 0ALIN STADDUR Å HINU
VÅKKA SJËNADEILDARHRING ¹HORFENDA
UNDURFAGRA .EPAL OG LENTI Å ÕMSUM
8 &ACTORINN ¹ 3TÎÈ  FËR ¹G¾T
¾VINTÕRUM -EÈAL ANNARS VAR BRESKUM
LEGA AF STAÈ HEYRNARPRUFURNAR
LEIÈANGURSSTJËRA R¾NT AF UPPREISNAR
VORU SKEMMTILEGAR EINS OG VIÈ VAR
MÎNNUM MAËISTA EN BETUR FËR EN ¹
AÈ BÒAST EN EITTHVAÈ BIT VANTAÈI
HORFÈIST
SAMT Å DËMARANA .ÒNA ER "UBBI
3J¹LFUR ¹TTI 0ALIN Å MESTU VANDR¾È
EKKI LENGUR TIL STAÈAR OG Ö¹ VERÈA
UM MEÈ ANDARDR¹TTINN AUK ÖESS SEM
HINIR AÈ L¹TA TIL SÅN TAKA ANNARS ER
8 &!#4/2 $ËMARARNIR M¾TTU VERA GRIMMARI Å 8 &ACTOR
ÖREYTA SËTTI STÅFT ¹ HANN %NGU AÈ SÅÈUR
BARA EKKI EINS GAMAN AÈ ÖESSU
S¹ HANN ¹RANGUR ERFIÈIS SÅNS ER HANN VAR KOMINN ¹ LEIÈARENDA OG S¹
HORFENDUR VILJA SJ¹ GRIMMD Å BLAND VIÈ PRÒÈMENNSKUNA 6ONANDI
FEGURÈINA SEM VIÈ HONUM OG ¹HORFENDUM BLASTI
VORU ÖETTA BARA BYRJUNARÎRÈUGLEIKAR

3*«.6!20)¨



(OW ) -ET 9OUR

34®¨ 



"EVERLY (ILLS 



4HE 4ERMINAL

T

3+*2 %)..

#LASSIC #ARTOONS
 (ERKÒLES  $ISNEYkS
(ERCULES
 6ÅKINGALOTTË
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 "R¹ÈAVAKTIN  %2 8))
"ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ SEM GERIST ¹ BR¹ÈAMËT
TÎKU SJÒKRAHÒSS Å STËRBORG !ÈALHLUTVERK
,AURA )NNES -EKHI 0HIFER 'ORAN 6ISNJIC
-AURA 4IERNEY 0ARMINDER .AGRA ,INDA
#ARDELLINI 3HANE 7EST OG 3COTT 'RIMES
!TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA
 &RÁTTAHAUKAR  "ROKEN
.EWS "RESK GAMANÖ¹TTARÎÈ UM FRÁTTA
STÎÈVAR Å SÅFELLDRI LEIT AÈ STËRFRÁTTUM TIL AÈ
FYLLA ÒT Å DAGSKR¹ SÅNA -EÈAL LEIKENDA
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¥SLAND Å BÅTIÈ
(EIMIR +ARLSSON OG 3IRRÕ ERU FYRST
¹ F¾TUR OG STANDA VAKTINA Å ¥SLANDI
Å BÅTIÈ ALLA VIRKA DAGA ¹ 3TÎÈ  Å
OPINNI DAGSKR¹ ¥ ÖESSU EINA MORG
UNSJËNVARPI ¹ ¥SLANDI KENNIR ÕMISSA
GRASA OG ÖAR HEFST UMR¾ÈA DAGSINS
HVORT SEM UM ER AÈ R¾ÈA ÖJËÈM¹L
IN D¾GURM¹LIN EÈA NÕJUSTU FRÁTTIR
AF VEÈRINU EN 3IGURÈUR ¶ 2AGNARSSON HEFUR VEG OG VANDA AF ÖVÅ AÈ UPPLÕSA
LANDSMENN UM HELSTU TÅÈINDI AF VEÈRI OG SAMGÎNGUR Å LANDINU  MIÈVIKU
DÎGUM SEM OG AÈRA DAGA VIKUNNAR ERU SVO NOKKRIR FASTIR LIÈIR ¹ DAGSKR¹
-¹ ÖAR NEFNA AÈ (ALLDËR *ËNSSON ¹ 6ESTURLANDI FLYTUR TÅÈINDI AF HVALNUM
¹LVERINU FERÈAM¹LUM OG FËTBOLTANUM ¹ 3KAGANUM OG N¹GRENNI ¶ORVALDUR
&LEMMING Å +ÎBEN F¾RIR OKKUR FRÁTTIR AF BJËRÖYRSTUM $ÎNUM ÒTR¹S ¥SLENDINGA
OG KËNGAFËLKINU ¶¹ ER LEYNIGESTUR Å "ÅTINU ALLA MIÈVIKUDAGA (VER BÕR HÁR
¶JËÈÖEKKTUR LEYNIGESTUR KEMUR Å HEIMSËKN ¥SLAND Å BÅTIÈ ER Å BEINNI ÒTSEND
INGU OG Å OPINNI DAGSKR¹ ¹ 3TÎÈ  OG ER EINNIG ÒTVARPAÈ ¹ "YLGJUNNI
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Stjáni 3000 og Unnur Birna á svið saman

...fær Magnús Scheving, sem í
gervi Íþróttaálfsins hefur haft
slík áhrif á börn um víðan völl
að grunnskólanemendur í
London nefndu nýtt íþróttahús
sitt í höfuðið á honum.
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 L¾RA  H¾TTA  SAMKV¾MI  GUBB
 TVEIR EINS  ÖEKJAST RYÈI  KRYDD
BLANDA  BERIST TIL  ILL¾RI  FOR 
GUÈ  FAÈMLAG
,«¨2¡44
 ËRËR  SKAMMSTÎFUN  STJÎRNU¹R 
KRAFTUR  ¹KVÎRÈUN  SKEL  ¾XLUN
ARKORN  LAND  HRYGGUR  ËREIÈA
,!53.
,2¡44  LESA  V¹  HËF  ¾LA 
LL  RYÈGA  KARRÅ  BT  Ë¹R 
AUR  RA  KNÒS
,«¨2¡44  ËV¾R  EH  SËLAR¹R 
AFL  ¹LYKTUN  AÈA  GRË  ÅRAN
 BAK  RÒ
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ SÅÈU 

 "ENEDIKT -AGNÒSSON
 3TARFSMENN Å GJALDSKÕLINU VIÈ

(VALFJARÈARGÎNGIN
 (LÅÈARFJALLI VIÈ !KUREYRI

16.–18. desember

ROKKLANDSFERÐ:

THE POGUES
Hvað er jólalegra en tónleikar með Pouges á
aðventunni í London? Þessi stórkostlega
hljómsveit hefur farið sigurför um heiminn
síðustu misserin. Gríptu tækifærið og sjáðu
Shane MacGowan og félaga þann 17. des.
Carling Academy rixton-höllinni. Innifalið er
flug fram og tilbaka með sköttum, gisting á 4*
hóteli í 2 nætur með morgunverði, rúta til og
frá flugvelli, íslensk fararstjórn og miði á
tónleika The Pogues. Fararstjóri er Óli Palli
enda er ferðin í samstarfi við Rokkland.

Verð á mann í tvíbýli:

59.900 kr.

„Við í útvarpsþættinum Capone
sjáum um skipulagningu. Svo er
hópur manna í akademíunni. Sex
sem þar sitja. Já. Fagmenn. Hulduher og hefur alltaf verið. Þannig
er það best. Svo þeir verði ekki
fyrir áreiti,“ segir Andri Freyr
Viðarsson útvarpsmaður.
Gullkindin verður haldin annað
kvöld á Klassík Rokk í Ármúla og
verður mikið um dýrðir. Eða
þannig. Því þar eru veitt verðlaun
fyrir það sem að mati dómnefndar
hefur farið miður í kvikmynda- og
sjónvarpsgeiranum.
Að
sögn
Andra ber nokkuð á því að menn
reyni að garfast fyrir um hverjir
sitja í akademíunni. „Við vitum
um ónefndan kvikmyndaleikstjóra
sem er að njósna, frekar illur, og

spyr hvort Sigurjón Kjartansson
eigi þarna hlut að máli, sem er
ekki.“
Tilnefningar til Gullkindarinnar eru þegar fyrirliggjandi og segir Andri Freyr
menn almennt taka því vel.
Þó er það ekki án undantekninga.
„Við höfum reyndar
ekki náð í Baltasar
Kormák og Bubba.
Alltaf þetta hallærislega
talhólf
hjá
#!0/.% -%.. 3TANDA
Å STRÎNGU EN TIL D¾MIS
HEFUR SJËNVARPSDROTTN
INGIN 3IRRÅ ENGAN HÒMOR
FYRIR ÖESSU 'ULLKINDAR
UPP¹T¾KI

34*.)  ÈUR ÖEKKTUR SEM 3TJ¹NI

STUÈ VERÈUR KYNNIR H¹TÅÈARINNAR ¹SAMT
5NNI "IRNU
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3LEIT H¹SIN Å FËTBOLTALEIK
STËRU LEIKHÒSANNA
„Ég sleit á mér hásinina í nágrannaslagnum milli Þjóðleikhússins og
Borgarleikhússins,“ segir leikarinn Halldór Gylfason sem varð
fyrir þessum alvarlegu meiðslum
undir lok leiks. Leikarinn tók hins
vegar skýrt fram að hann hefði
ekki verið tæklaður niður af einhverjum erkióvini. „Ég var bara
að hlaupa með fótboltann á gervigrasinu en fann síðan fyrir ægilegum verk eins og einhver hefði
sparkað í mig. Ég leit við en sá
engan og féll bara niður,“ lýsir
Halldór sem lék að þessu sinni í
vörninni þótt hann alla jafna
standi á milli stanganna í knattspyrnuleikjum. Leikarinn
lá rúmfastur þegar
Fréttablaðið náði
tali af honum og
má sig hvergi
hreyfa næstu dagana.
Hann
verður
því
frá leiksviði
Borgarleikhússins í það
minnsta
fram að áramótum
en
hann leikur
meðal annars í Ronju
Ræningjadóttur
og
Amadeus.
Leikurinn
var harður og
æsispennandi
og skildu liðin
jöfn með fjórum
mörkum
gegn fjórum en
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¶ËTTI EKKI SÅÈUR FËTA
FIMUR ¹ VELLINUM EN
¹ FJÎLUM LEIKHÒSS
INS OG SKORAÈI
TVÎ MÎRK Å
N¹GRANNA
SLAGNUM

Sannkölluð menningarveisla sem enginn óperuunnandi má missa af. Ein þekktasta ópera
Wagners, Loehengrin, í leikstjórn Peter
Konwitschny, sýnd í Nýju Óperunni. Innifalið er
flug fram og tilbaka með sköttum, gisting í 3
nætur á Hótel Imperial Copenhagen, 4* hóteli í
hjarta borgarinnar, akstur til og frá flugvelli og
miði á Lohengrin í Nýju Óperunni. Fararstjóri er
Magnús Gíslason. Ferðin er í samstarfi við
Borgarleikhúsið.

Verð á mann í tvíbýli:

61.900 kr.

PAKKAFERÐIR

VIÐ ALLRA HÆFI
Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

3000 og Þröstur 3000. En því miður
forfallaðist Þröstur.
„Við verðum að finna eitthvað
„sædkikk“ fyrir Stjána. En þetta
hefst klukkan átta og er ókeypis
inn. Engir boðsgestir eins og á
Eddunni. Þetta er fyrir sauðsvartan almúgann og ekkert „upper
class“ pakk. Það þarf enginn að
mæta í smóking á Gullkindina.“
Það var svo skömmu áður en
blaðið fór í prentun að samningar tókust við alheimsfegurðardrottninguna, sjálfa Unni Birnu,
og mun hún verða Stjána til aðstoðar við kynningar á Gullkindinni.
JBG

(!,,$«2 '9,&!3/. 6ARÈ FYRIR ÖVÅ ËL¹NI AÈ SLÅTA H¹SIN Å N¹GRANNASLAGNUM MILLI ¶JËÈ
LEIKHÒSSINS OG "ORGARLEIKHÒSSINS

son auk reynsluboltans Þórs Túliníus. Stjarna liðsins var þó Þorvaldur Davíð Kristjánsson sem
skoraði tvö mörk. Lið Þjóðleikhússins var skipað hverri stórstjörnunni á fætur annarri en
meðal þeirra voru nýbakaður
Edduverðlaunahafinn Atli Rafn
Sigurðarson,
Rúnar
Freyr Gíslason, Baldur Trausti Hreinsson,
Ólafur Darri Ólafsson, Hjálmar Hjálmarsson, Björn Hlynur Haraldsson og
Gunnar Helgason.
„Þeir Björn Hlynur og Gunni Helga
voru
langbestir
enda góðir og gegnir
Þróttarar,“ segir Halldór og hlær. „Aðrir
ættu bara að halda sig
við leiklistina,“ bætir
hann við.

þetta eru einungis í
annað sinn sem þessi
leikhús eigast við á
knattspyrnuvellinum.
„Við höfðum sigur í
fyrsta leiknum en urðum
að sætta okkur við jafntefli að þessu sinni,“
segir Halldór en
ljóst má vera
að lið Borgarleikhússins
hefur
orðið
fyrir töluverðri
blóðtöku með
meiðslum Halldórs.
Engar
smákanónur
öttu þarna kappi
því fyrir hönd
Borgarleikhússins
kepptu meðal annars Björn Ingi
Hilmarsson sem
stóð vaktina í
markinu, Bergur
Ingólfsson,
Hilmir
Snær
Guðnason
og
Gísli Örn Garðars-
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3TÒDÅË FJÎGUR ER FÁLAG SEM MEÈAL
ANNARS REKUR .ASA OG HEFUR R¹ÈIST Å
UPPSETNINGU LEIKGERÈAR SEM BYGGIR
¹ BËK 3TEPHENS
+ING -ISERY &R¾G
MYND VAR GERÈ
SEM BYGGIR ¹
BËKINNI OG FËRU
LEIKARARNIR +ATHY
"ATES OG *AMES
#AAN ÖAR ¹
KOSTUM %KKI
VERÈA NEINIR
VEIFISKATAR
SEM FYLGJA Å
ÖAU FRËMU
FËTSPOR ÖVÅ
STËRLEIKARARNIR «LAFÅA
(RÎNN *ËNSDËTTIR OG
6ALDIMAR ®RN &LYGERING
FARA MEÈ AÈALHLUTVERK
¶AÈ ER SVO EINN
EIGENDA 3TÒDÅË
FJÎGUR SEM LEIK
STÕRIR p *ËHANN
3IGURÈAR
SON LEIKARI
&RUMSÕNING ER
FYRIRHUGUÈ UM
MIÈJAN JANÒAR
-IKIÈ HEFUR
VERIÈ FJALLAÈ UM ENDURKOMU 3YK
URMOLANNA Å FJÎLMIÈLUM VÅÈA UM
HEIM .ETÒTG¹FA BRESKA BLAÈSINS
'UARDIAN BIRTIR UMSAGNIR NOKKURRA
VELÖEKKTRA BLOGGARA SEM FLESTIR
FARA FÎGRUM ORÈUM UM TËNLEIKANA
¶ANNIG SKRIFAR BLOGGARINN -AGISTELL
AÈ ¾TLA M¾TTI AÈ 3YKURMOLARNIR
HEFÈU ALDREI TEKIÈ SÁR FRÅ OG -R
2ED 0ENGUIN SEGIR HLJËMSVEITINA
EKKI HAFA VALDIÈ SÁR VONBRIGÈUM
6EFSÅÈAN %AT -E "IG 4IME VIRÈIST
HINS VEGAR EITTHVAÈ HAFA RUGLAST Å
LANDAFR¾ÈI ÖVÅ GAGNRÕNANDINN SEGIR
3YKURMOLANA HAFA SUNGIÈ FLEST LÎG
TIL HEIÈURS FINNSKA ÖINGMANNINUM
!RNA *OHNSEN bSEM FANGELSAÈUR
VAR FYRIR SPILLINGU FYRIR
ÖREMUR ¹RUM SÅÈAN
EN FÁKK S¾TI AFTUR
¹ ÖINGINU FYRIR
SKÎMMU m SKRIFAR
GAGNRÕNANDINN
JBGFGG

FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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3ÕNDI LIPRA TAKTA ¹ GERVI
GRASINU ENDA NÕBAKAÈUR
%DDUVERÈLAUNAHAFI

12.–15. janúar

ÓPERUFERÐ
TIL KÖBEN

Bubba. En sú eina sem hefur gefið
skít í okkur og afboðað komu sína
alveg brjáluð er Sirrí.“
Til stóð að kynnar á hátíðinni yrðu þeir þrjúþúsundkallar,
Stjáni

Skrifaði bók á meðgöngunni
„Ég hef alltaf verið rosalega
mikið fyrir að elda,“ segir Yesmine Olsson sem hefur safnað að
sér uppskriftum í mörg ár og
gefur þær nú út í bókinni Framandi og freistandi. „Ég elda rosalega mikið indverskt, afrískt og
fleira framandi en er búin að
breyta réttunum og gera þá hollari,“ bætir Yesmine við en tekur
fram að þetta sé samt alls engin
megrunarbók. „Bókin er fyrst og
fremst fyrir fólk sem finnst
gaman að elda en vill gera hollan
mat. Ég vann bókina með Rúnari
og Jóni Arnari í kokkarnir.is en
þeir prófuðu alla réttina og gerðu
þá klára fyrir myndatökurnar
svo allt gengi nú vel upp.“
Margar af uppskriftunum í
bókinni hefur Yesmine notað í

gegnum tíðina og sankað þeim að
sér frá vinum sínum og fleirum
úti um allan heim en vann með
uppskriftirnar og breytti þeim
eftir sínu höfði.
„Ég skrifaði bókina á meðgöngunni og ætlaði að vera búin
með hana áður en Ronja Isabel
fæddist 2. september en hún
kom mánuði fyrir tímann þannig
að ég varð að ljúka við bókina
eftir að hún fæddist. Hún svaf
svo mikið fyrst þannig að ég náði
alveg að skella þessu saman með
mjög góðri hjálp,“ segir Yesmine
og hlær. „Addi Fannar, kærastinn minn, var náttúrulega frábær og hjálpaði mér rosalega
mikið enda vorum við með
nýfætt barn heima.“
SIG
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MEGRUNARBËK EN ÖË HAFI HÒN LAGAÈ ALLA RÁTTINA TIL ÖANNIG AÈ ÖEIR V¾RU SEM HOLLASTIR
!DDI &ANNAR K¾RASTI 9ESMINE HJ¹LPAÈI HENNI MIKIÈ VIÈ GERÈ BËKARINNAR
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Allt sem þú ætlaðir að gera í fyrra
gerirðu tvisvar í vetur

Mömmur og
verktakar

S

onur hennar Sillu frænku minnar er umsvifamikill verktaki,
þéttur á velli og enn þéttari í lund,
hlær hátt og er með eindæmum
hjartahlýr náungi. Hann kom til
mín í gær bað mig að tala um fyrir
móður sinni sem nú hefði tekið
þann pól í hæðina að afneita sér.
Hún vildi ekki sjá hann í heimsókn
og sendi óðara til baka allar blómaog kökusendingar.

/' þegar ég spurði um ástæðu
fyrir þessum kólnandi móðurkærleika hjá Sillu sagði hann mér að
þetta væri út af Laugaveginum.
Fyrirtækið hans væri komið með
góðan „díl“ hjá borgaryfirvöldum
um að fá að rífa þar nokkur gömul
hús. Það væri búið að gefa skotleyfi á 46. Ekkert virtist hamla því
að þar væri komið verk upp á stórgróða. Þeir hjá fyrirtækinu komnir í stellingar til niðurrifs. – Byrjar
þá ekki hasarinn!
-«¨)2

hans Sigurlaug Guðmundsdóttir hafði komið sér í einn
lopapeysufélagsskapinn enn.

¡' brá við skjótt, keypti kringlur
og skeiðaði með týnda soninn til
móður hans. Hún spurði mig strax,
hvort ég vildi ekki losa mig við
þennan hvítflibba sem ég væri
með í eftirdragi.
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.² eru það endurnýjuð Torfusamtök sem eru að gera allt vitlaust í verktakabransanum. Vilja
hindra niðurrif á gömlum hálfhrundum húsum við Laugaveginn.
Segja að við eigum að bera virðingu fyrir fortíðinni, sýna þessum
smáhýsum sem standa á fokdýrum lóðum virðingu. Hægt yrði að
gera þessi hús upp, þá yrðu þau
krúttleg og mikið augnayndi fyrir
erlenda ferðamenn.

-!--! – sagði verktakinn,
aumur – „vertu ekki svona vond við
mig, ég þarf að reka fyrirtæki – ég
þarf að sjá fyrir minni fjölskyldu.“
6!2 það þitt fyrirtæki sem byggði
þennan forljóta húskumbalda á
Stjörnubíósreitnum?“
spurði
gamla konan ískaldri röddu.
„Kannski,“ sagði sonurinn aumur.
„En slíkt gerum við aldrei aftur,
við ætlum aðeins að byggja falleg
hús við Laugaveginn.“ „Jæja,“
sagði véfréttin og dýfði kringlu í
kaffið. „Komdu þá og kysstu mig,
og lappaðu svo upp á gömlu húsin
og þið munuð stórgræða á því.“

RAV4 - með glæsilegum aukahlutapakka
RAV4 boðar breyttar áherslur í lífi þínu. Ríkulega búinn staðalbúnaði
dregur hann þig út á vegina og þú upplifir nýtt land á nýjum bíl.
Alveg nýr heimur
RAV4 sameinar kosti borgarbílsins og fjölhæfni og kraft jeppans. Hvort
sem menn eru að sinna erindum sínum í bænum eða utan hans þá er
RAV4 bíllinn sem fer alla leið.

Vetrardekk

Gólfmotta í skott

Dráttarbeisli

Skyggðar rúður

¶%'!2

ég horfði á breiðan rassinn á verktakanum þar sem hann
beygði sig til kossa hugsaði ég:
„Skyldi Silla frænka vera búin að
bjarga Laugaveginum? “

Nú bjóðum við RAV4 með veglegum aukahlutapakka, vetrardekkjum,
dráttarbeisli, mottu í skott og filmum í rúður, að verðmæti 214.000 kr.

Aukahlutapakki að verðmæti 214.000 kr.

Verð frá 2.880.000. kr.

AUGL†SINGASÍMI

550 5000

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

