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Stærsta kókaínsmygl
Íslandssögunnar
Tollverðir fundu um þrjú kíló af kókaíni í fórum Íslendings við komuna í Leifsstöð fyrir rúmri viku. Þetta er mesta magn kókaíns sem fundist hefur við tolleftirlit á Íslandi. Söluverðmæti efnanna gæti verið á bilinu 80 til 120 milljónir.
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á þrítugsaldri var handtekinn í síðustu viku með mesta magn kókaíns
sem fundist hefur við venjubundið
eftirlit á Íslandi þegar tollgæslan á
Keflavíkurflugvelli fann um þrjú
kíló af efninu í fórum hans.
Maðurinn, sem var einn á ferð,
kom til Keflavíkur frá Kaupmannahöfn hinn 21. nóvember síðastliðinn. Tollverðir fundu kókaínið við hefðbundið tolleftirlit þar
sem búið var að koma því haganlega fyrir í farangri mannsins.
Hann var úrskurðaður í þriggja
vikna gæsluvarðhald daginn eftir

handtökuna. Ekki er vitað á þessari stundu hvort aðrir tengjast
málinu en sýslumannsembættið á
Keflavíkurflugvelli vinnur að
rannsókn málsins í samvinnu við
fíkniefnadeild lögreglunnar í
Reykjavík.
Þetta mál er líkt og fyrr segir
það stærsta sinnar tegundar sem
upp hefur komið á Íslandi. Það
mesta sem hafði áður fundist með
þessum hætti voru tvö kíló af
kókaíni í ágúst síðastliðnum þegar
átján ára gömul stúlka var stöðvuð í Leifsstöð með efnin falin í farangri sínum.

Það sem af er ári hafa tollverðir lagt hald á um átta kíló af kókaíni sem er rúmlega áttfalt meira
magn en gert var upptækt í
fyrra.
Styrkleiki efnisins liggur ekki
fyrir á þessari stundu en kókaín er
vanalega hægt að drýgja tvöfalt
eða þrefalt. Því má ætla að hægt
væri að ná sex til níu kílóum af
söluefni úr því sem tekið var.
Götuverð á grammi af kókaíni er á
bilinu 12 til 15.000 krónur og því
gæti söluverðmæti efnanna verið
á bilinu 80 til 120 milljónir króna.
ÖSJ
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Ferðaskrifstofukeðjan Ticket

6
FRÉTTIR VIKUNNAR

Nýtt hlutafé | Kaupþing seldi
nýtt hlutafé fyrir fimmtíu milljarða. Útboðsgengið var 750 krónur á hlut sem var gjafvirði að mati
greiningardeilda.

Minnkandi
væntingar
Brúnin hefur þyngst á neytendum undanfarnar vikur ef marka
má væntingavísitölu Gallup fyrir
nóvember.
Væntingavísitala
Gallup mælist nú 118,6 stig og
lækkar úr 136,2 stigum frá því í
október. Um 44 prósent neytenda
telja efnahagsástandið gott en
17 prósent þeirra telja það hins
vegar slæmt.
Í heildina geta íslenskir neytendur talist nokkuð jákvæðir
gagnvart efnahagslífinu. Þeir
eru þó fleiri um þessar mundir, en verið hefur undanfarna
mánuði, sem telja að ástandið
muni versna en þeir sem telja að
það muni batna. Í Morgunkorni
Glitnis segir að tiltrú neytenda sé
nú í meira jafnvægi við horfur í
efnahagsmálum en hún var í október þegar hún fór upp í hæstu
hæðir.
- hhs

Ticket horfir
til Danmerkur
Stjórnendur Ticket, sænsku
ferðaskrifstofukeðjunnar, sem
er að fjórðungshluta í eigu Fons,
stefna á 45-50 milljarða veltu á
þessu ári eftir að félagið yfirtók
viðskiptaferðaskrifstofuna MZ
Travel Group á dögunum.
Fleiri yfirtökur eru í bígerð
á næstunni, segja forstjórinn
Lennart Käll og stjórnarformaður félagsins, Matthías Páll
Imsland, og er horft meðal annars til Danmerkur og hugsanlega Finnlands með frekari vöxt
í huga.
Matthías telur að gríðarleg tækifæri liggi í norrænum
ferðamannaiðnaði sem sé eins
og sofandi risi þar sem margir
smáir aðilar berjast. Með öflugu
söluneti, markaðsstarfi og fyrirtækjakaupum megi auka markaðshlutdeild Ticket verulega.
Sjá úttekt í miðopnu/- eþa

Forstjóri Dressmann

Fyllir fimm þúsund
Boeing 737 á ári

Kínversk vítamínsprauta

Í stað

| Innlend útlán bankakerfisins hafa nánast staðið í stað frá
miðju ári. Vöxtur bankakerfisins á
seinni hluta ársins virðist að mestu
hafa verið í erlendum útlánum og
markaðsverðbréfum.

Seldu símafélag | Íslenskir fjárfestar, undir forystu Björgólfs
Thors Björgólfssonar, hafa selt
tékkneska símafélagið CRa fyrir
sem svarar 120 milljörðum króna.

Breyttar áherslur

| Nafni
Sparisjóðabanka Íslands hefur
verið breytt í Icebank, samfara
miklum áherslubreytingum í
starfsemi bankans. Stefnt er að
skráningu bankans árið 2008.

Nýr banki | Fjárfestar undir forystu Milestone vinna nú að stofnun
nýs fjárfestingarbanka. Tryggvi
Þór Herbertsson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla
Íslands, hefur verið ráðinn forstjóri bankans.

Fjármagna fjárfestingar |
Straumur-Burðarás fjárfestingabanki hefur gefið út 200 milljóna
evra skuldabréf í gegnum svokallaðan CLO-lánaramma á alþjóðlegum lánamarkaði.

Klæðist bara
Batistini
10-11

15

Fjárfestar innleysa gengishagnað fyrir 150 milljarða
Miklir fjármunir hafa losnað á árinu sem nýtast til annarra
verkefna. Björgólfur Thor hefur leyst út stærstan hluta en
FL, Kaupþing og Landsbankinn fylgja í humátt á eftir.
Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar
Stærstu fjárfestar og fyrirtæki
landsins hafa innleyst gengishagnað fyrir ríflega 150 milljarða króna það sem af er ári.
Algengast hefur verið að við sölu
á eignarhlutum hafi seljendur
fengið önnur hlutabréf í staðinn
en hér hafa fjárfestar verið að
losa fé sem getur nýst í aðrar
fjárfestingar eða lækkun skulda.
Langmesti
hagnaðurinn
fellur í skaut Björgólfs Thors
Björgólfssonar sem fékk rúma
fimmtíu milljarða króna í söluhagnað í síðustu viku þegar hann
seldi ásamt meðfjárfestum tékkneska símafélagið CRa fyrir 120
milljarða króna. Þetta var stærsta
sala íslenskra fjárfesta frá upphafi en CRa þrefaldaðist í virði á
tveimur árum. Heildarhagnaður
af fjárfestingunni er talinn hafa
verið áttatíu milljarðar króna og
má ætla að samanlagður innleystur gengishagnaður Landsbankans
og Straums-Burðaráss hafi verið
tíu milljarðar króna.
FL Group hefur sömuleiðis
innleyst góðan hagnað af stórum
fjárfestingum á árinu. Á vormánuðum seldi félagið sautján prósenta hlut í easyJet með þrettán
milljarða króna hagnaði, um einu

og hálfu ári eftir að félagið hóf
að kaupa bréfin. Í síðasta mánuði
leysti svo FL Group út 26 milljarða króna við sölu á öllum hlutabréfum í Icelandair Group til
hóps fjárfesta og Glitnis banka.
Kaupþing boðaði í mars að
eignatengsl við Existu yrðu rofin
samhliða skráningu síðarnefnda
félagsins í Kauphöll. Þau áform
gengu meðal annars eftir í september þegar Kaupþing seldi
yfir tíu prósenta hlut í Existu
til fagfjárfesta og almennings.
Innleystur gengishagnaður af
þeirri sölu nam 10,6 milljörðum
króna á þriðja ársfjórðungi og
síðar var greiddur út yfir átján

milljarða króna aukaarður til
hluthafa Kaupþings í formi bréfa
í Existu.
Í tveimur öðrum tilvikum
hafa íslenskir fjárfestar leyst út
alls yfir tíu milljarða króna og
fengið peninga sem gagngjald.
Annars vegar seldi Avion Group
eignarhluti í ferðaþjónustufyrirtækinu XL Leisure Group og
helmingshlut í Avion Aircraft
Trading fyrir 34 milljarða króna
og leysti út yfir tíu milljarða
í söluhagnað. Í hinu tilvikinu
græddi Landsbankinn tíu milljarða króna við sölu á fimmtungshlut í sænska verðbréfafyrirtækinu Carnegie í vor.

MESTI INNLEYSTI GENGISHAGNAÐUR
F J Á R F E S TA Á Á R I N U 2 0 0 6
Hið selda
Innleystur gengishagnaður
Seljandi
CRa
60
Björgólfur Thor, Straumur og LÍ
Exista
28,9
Kaupþing*
Icelandair Group
26
FL Group
easyJet
13
FL Group
XL Leisure Group, AAT (51%)
10,5
Avion Group
Carnegie
10
LÍ
Íslandsbanki
3,5
Straumur
Booker, Iceland, Illum, Magasin du Nord
3
Straumur
Sjóvá-Almennar (33%)
2,4
Glitnir
Alls
157,3
* hluti var greiddur út sem arður til hluthafa Kaupþings

Styrkja forðann

Minni vöxtur í jólaverslun í ár

Slóðar sektaðir

Gert er ráð fyrir minni vexti í smásöluverslun um
jólin en í fyrra og árið á undan. Rannsóknasetur
verslunarinnar við háskólann á Bifröst segir um
metár að ræða bæði árin á undan en líkur séu á að
metið verði ekki slegið nú um jólin. Vöxturinn er
sambærilegur og í Svíþjóð.
Emil B. Karlsson, forstöðumaður Rannsóknaseturs verslunarinnar, segist búast við að jólaverslunin í ár muni vaxa um 9 prósent á föstu verðlagi
á milli ára. Þetta jafngildir 8 milljarða króna veltu
umfram meðaltal ársins eða 26.600 krónum á hvert
mannsbarn.

| Ríkissjóður
Íslands lauk skuldabréfaútboði á
Evrópumarkaði upp á einn milljarð evra eða sem samsvarar 90
milljörðum íslenskra króna.
Peningarnir fara allir í að styrkja
gjaldeyrisstöðu Seðlabankans.

| Ársreikningaskrá verður heimilt að sekta félög
um allt að hálfa milljón króna
vegna vanskila á ársreikningum
nái frumvarp fjármálaráðherra
fram að ganga.

"USH ¹ LEIÈTOGAFUNDI .!4/

Mun ekki kalla
herinn heim
2)'! !0 George W. Bush Banda-

ríkjaforseti lýsti því yfir á
blaðamannafundi í Ríga í Lettlandi í gær að hann ætlaði ekki að
láta undan þrýstingi og kalla
bandaríska herliðið heim frá Írak
fyrr en ástandið þar hefur lagast.
„Það er eitt sem ég ætla ekki
að gera, ég ætla ekki að kalla
hermenn okkar heim frá vígvellinum fyrr en verkefninu er lokið,“
sagði hann í Ríga, þar sem hann
sótti leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins.
Hann sagðist þó gera sér grein
fyrir því að nú þurfi að grípa til
annarra ráða en hingað til hefur
verið beitt í Írak.
GB  SJ¹ SÅÈU 

6%)4).'!2 Íslenskir sælkerar geta
ekki lengur leitað þjóðlegra rétta
í hinu fornfræga veitingahúsi
Naustinu við Vesturgötu. Kínverskur matur verður þar reiddur
fram á næsta ári en engin
starfsemi hefur verið í húsinu í
hálft ár.
Karl Steingrímsson, eigandi
Naustsins, segir veitingastaðinn
ekki hafa gengið og breytingar
því nauðsynlegar. Sögufrægar
innréttingar gamla Naustsins hafa
verið settar í geymslu og básarnir
sendir á Hótel Látrabjarg og til
Sandgerðis. Nýi veitingastaðurinn
mun bjóða upp á kantónska rétti
en nýir eigendur ætla sér stóra
hluti hérlendis.
SH¹  SJ¹ SÅÈU 
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Á sama tíma í fyrra var vöxtur í jólaverslun 10
prósent á milli ára en 11 prósent árið á undan. Til
samanburðar var vöxtur jólaverslunar í nóvember
og desember um 5 prósent að meðaltali á árabilinu
2000 til 2005.
Emil segir að dregið hafi úr einkaneyslu, innflutningur minnki og vextir hækki. Þá sé ekki jafn
mikið um nýbyggingar nú og fyrri ár en það hafi í
för með sér að fólk kaupir ekki jafn mikið af stórum hlutum á borð við stór heimilistæki. „Mér skilst
reyndar að vegna þessa sé meiri velta í smærri
hlutum í staðinn,“ segir hann.
- jab

-IKLIR FJ¹RMUNIR HAFA LOSNAÈ ¹ ¹RINU SEM NÕTAST TIL ANNARRA VERKEFNA

Íslenskir fjárfestar innleysa
150 milljarða í gengishagnað
6)¨3+)04) Innlendir fjárfestar og

fyrirtæki hafa innleyst vel yfir
150 milljarða króna í gengishagnað á árinu. Algengast hefur verið
að við sölu á eignarhlutum hafi
seljendur fengið önnur hlutabréf í
staðinn en hér hafa fjárfestar
verið að losa fé sem getur nýst í
aðrar fjárfestingar eða lækkun
skulda.
Fremstur í flokki fer Björgólfur Thor Björgólfsson sem í síðustu viku seldi ásamt meðfjárfestum sínum alla hluti í tékkneska

"*®2'«,&52 4(/2
"*®2'«,&33/.

3T¾RSTA SALA
ÅSLENSKRA FJ¹R
FESTA FR¹ UPPHAFI
(EILDARHAGNAÈUR
ER TALINN UM 
MILLJARÈAR

símafélaginu CRa. Þetta var
stærsta sala íslenskra fjárfesta
frá upphafi en virði CRa þrefaldaðist á tveimur árum. Heildar-

hagnaður af fjárfestingunni er talinn hafa verið áttatíu milljarðar
króna og má ætla að samanlagður
innleystur gengishagnaður Landsbankans og Straums-Burðaráss
hafi verið tíu milljarðar króna.
Íslenskir fjárfestar hafa aukinheldur selt hlutabréf með góðum
hagnaði í félögum á borð við Carnegie, easyJet, Exista, Icelandair
Group og XL Leisure Group. Innleystur söluhagnaður í öllum tilfellum nam yfir tíu milljörðum
króna.
EÖA  3J¹ -ARKAÈINN

5MFERÈARËHAPP ¹ (ELLISHEIÈI

Í árekstri við
hægindastól
3,93 Reynir Björnsson banka-

starfsmaður og eiginkona hans
lentu í árekstri við hægindastól á
leið sinni yfir Hellisheiði um
síðustu helgi. Bíll þeirra er
stórskemmdur en eigandi stólsins
hefur ekki fundist þrátt fyrir leit.
„Við vorum í mestu rólegheitum að keyra heim austan úr sveit.
Þegar við mættum bíl á Sandskeiðinu skall eitthvað svart á
bílnum. Það reyndist vera
svampbólstraður stóll,“ segir
Reynir. Hann segir bílinn hafa
skemmst umtalsvert og tjónið sé
metið á um eina milljón króna.
„Ekkert hefur heyrst til eiganda
bílsins sem stóllinn datt af þrátt
fyrir að auglýst hafi verið í
umferðarútvarpinu. Við sitjum
því uppi með tjónið,“ segir Reynir
Björnsson.
SH¹
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.EYÈAR¹STAND SKAPAST Å "LËÈBANKANUM Å 2EYKJAVÅK Å ANNAÈ SINN ¹ STUTTUM TÅMA

&RÒIN DRÕGÈI AMFETAMÅNIÈ

Þörf fyrir blóðgjafa afar mikil

Fimmtug hjón í
vímuefnamáli

„Slys og margar blóðfrekar
aðgerðir að undanförnu hafa gengið nærri birgðum Blóðbankans.
Það hafa líka verið mikil veikindi.“
Síðast var gefið út neyðarkall
fyrir ári en nú tvisvar á stuttum
tíma. „Þetta sýnir að þörf Blóðbankans er stöðug og fólk þarf að
hafa hugfast að blóðgjöf er lífgjöf,“ segir Sigríður. Blóðbankinn
þarf á um 70 blóðgjöfum að halda
á degi hverjum til að anna eftirspurn heilbrigðisstofnana um allt
land. Blóðbankinn verður opinn
lengur en venjulega í dag eða til
klukkan 17 en blóðbankabíllinn
verður á Selfossi.
SH¹

$«-3-, Hjón um fimmtugt voru
á þriðjudag ákærð vegna fíkniefna
sem fundust við húsleit á heimili
þeirra í Njarðvík. Manninum er
gefið að sök að hafa keypt tvö
grömm af hassi hinn 14. júlí
síðastliðinn og selt öðrum það síðar
sama dag, með 1000 króna hagnaði.
Kona hans er ákærð fyrir að
hafa keypt um 5 grömm af
amfetamíni, blandað það mjólkursykri þannig að úr urðu 11,44
grömm af drýgðu efni og verið
með það í fórum sínum þegar
lögreglan framkvæmdi húsleit hjá
hjónunum sama dag og maðurinn
var handtekinn fyrir fíkniefnasöluna.
ÖSJ

Neyðarástand
hefur skapast í Blóðbankanum í
Reykjavík í annað sinn á tveimur
vikum vegna skorts á blóði en
mikil veikindi og slys að undanförnu hafa valdið því að notkun á
blóði og blóðhlutum hefur verið
óvenjulega mikil. Fyrir tveimur
vikum var birgðastaðan mjög
léleg og þá auglýst eftir blóðgjöfum sem brugðust mjög vel við. Í
gær var því aftur kallað á blóðgjafa til bjargar og þörfin er
áfram mikil.
Sigríður Ósk Lárusdóttir, deildarstjóri í Blóðbankanum, segir að
viðtökurnar í gær hafi verið góðar
en þó sé vandanum ekki afstýrt.

(%),"2)'¨)3-,

Auður, eirir auður engu?
!UÈMENN ERU KANNSKI OF EIRÈARLAUS
IR TIL AÈ GANGA HINA GËÈU GÎTU
(ÒSAFRIÈUNARNEFND OG FJÎLDI ÅBÒA
MËTM¾LA NIÈURRIFI GAMALLA HÒSA VIÈ
,AUGAVEGINN 3ÁRA !UÈUR %IR 6ILHJ¹LMS
DËTTIR SEGIR ËÖOLANDI AÈ AUÈMENN GETI
RIFIÈ GÎMUL HÒS AÈ VILD OG BYGGT Å STAÈINN
ÖAÈ SEM ÖEIM SÕNIST

Lést í sjóslysi
Kajakræðarinn sem fannst látinn
norðaustan við Hvammshöfða í
Hvalfirði laust fyrir klukkan tvö
aðfaranótt
mánudags hét
Ásgeir Hilmar
Jónsson. Hann
var til heimilis
að Bræðraborgarstíg 32 í
Reykjavík.
Hann var 42
ára, ókvæntur
3'%)2 (),-!2
og barnlaus.
*«.33/.

*ËN "ALDVIN (ANNIBALSSON

Hlerun úr
herbergi NATO
(,%25.!2-, Jón Baldvin

Hannibalsson telur meiri líkur en
minni á því að hlustunartækjum
hafi verið komið fyrir í fjarskiptaherbergi
NATO í
utanríkisráðuneytinu af
sérfræðingum
frá sendiráði
Bandaríkjanna,
þegar hann var
ráðherra.
Hann nefnir
*«. "!,$6).
sérstaklega
(!..)"!,33/.
árin 1992 og
1993, en þá stóð yfir endurskoðun
á varnarsamningi Íslands og
Bandaríkjanna. Það hafi verið
tilefni til annars eins.
SJ¹ SÅÈU  

KËÖ

&)..,!.$
-ORÈINGI SLAPP
&INNSKUR MORÈINGI .IKITA *OAKIM
&OUGANTHINE SLAPP ÒR FANGELSI Å G¾R
(ANN HEFUR SETIÈ INNI SÅÈAN ¹RIÈ 
FYRIR MORÈ ¹ ÖRIGGJA MANNA S¾NSKRI
FJÎLSKYLDU SEM HANN ÖEKKTI EKKI FYRIR
&INNSK YFIRVÎLD HAFA VARAÈ VIÈ ÖVÅ
AÈ &OUGANTHINE SEM ¹ÈUR HÁT *UHA
6ALJAKKALA GETI REYNST H¾TTULEGUR
(ANS ER NÒ LEITAÈ B¾ÈI Å &INNLANDI OG
3VÅÖJËÈ
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,!'4 ).. ¶AÈ FER VEL UM Ö¹ SEM
SKREPPA Å "LËÈBANKANN "LËÈGJÎF ER
FLJËTLEG EN GETUR SKIPT SKÎPUM FYRIR Ö¹
SEM EIGA UM S¹RT AÈ BINDA
&2¡44!",!¨)¨4%)452

Ekki hjá saksóknara
og ráðuneyti í senn
Bogi Nilsson ríkissaksóknari segir að nýr saksóknari verði ráðinn til embættis
ríkissaksóknara á því tímabili sem Egill Stephensen muni starfa hjá dómsmálaráðuneytinu. Störf hans hjá embættinu og ráðuneyti muni því ekki skarast.
,®'2%',5-, Störf Egils Stephen-

sen sem saksóknara á skrifstofu
ríkissaksóknara annars vegar og
starfsmanns dóms- og kirkjumálaráðherra hins vegar, munu ekki
skarast, að sögn Boga Nilssonar
ríkissaksóknara.
Í frétt frá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu um mannabreytingar
hjá lögreglu og ríkissaksóknara
frá og með áramótum kemur
meðal annars fram að Agli Stephensen, saksóknara hjá lögreglustjóraembættinu í Reykjavík hafi
verið falið að gegna embætti saksóknara á skrifstofu ríkissaksóknara frá og með 1. janúar 2007. Egill
muni þó starfa fyrir dóms- og
kirkjumálaráðuneytið fyrst um
sinn, fram til 1. júlí, að ýmsum
sérverkefnum á vegum lagaskrifstofu ráðuneytisins.
Spurður hvort þarna yrði skörun á störfum Egils, annars vegar
fyrir dómsmálaráðuneyti og hins
vegar fyrir embætti ríkissaksóknara kvað Bogi Nilsson svo ekki
vera.
„Það verður settur saksóknari í
stað Egils við embættið hér á þessum tíma, það er að segja frá 1. janúar 2007-1. júlí á sama ári,“ sagði
ríkissaksóknari.
Dóms- og kirkjumálaráðherra
ákvað, að höfðu samráði við ríkissaksóknara,
ríkislögreglustjóra
og lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins að gera ofangreinda
breytingu, samkvæmt frétt frá
ráðuneytinu. Jafnframt hefur Jóni
H.B. Snorrasyni, saksóknara og
yfirmanni efnahagsbrotadeildar
ríkislögreglustjóra, verið falið að
gegna embætti aðstoðarlögreglu-

75.000 KR.
GJAFABRÉF
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA
ÖLLUM NOTUÐUM BÍLUM FRÁ
INGVARI HELGASYNI

CDI6Á>G7ÏA6G
De^Â/6aaVk^g`VYV\V`a#./%%"&-/%%d\aVj\VgYV\V`a#&'/%%"&+/%%#Hb^/*'*-%'%#

6INSTRI GR¾N Å .ORÈAUSTUR

Steingrímur J.
efstur í forvali
34*«2.-, Steingrímur J.
Sigfússon, formaður Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs, varð
efstur í
leiðbeinandi
forvali flokksins í Norðausturkjördæmi.
Þuríður
Backman
alþingismaður
varð í öðru
sæti, Björn
34%).'2¥-52 *
Valur Gíslason,
3)'&²33/.
sjómaður í
Ólafsfirði, hafnaði í þriðja sæti og
Hlynur Hallsson, varaþingmaður
og listamaður, í fjórða sætinu.
Uppstillingarnefnd gerir
tillögu að framboðslista og verður
hún borin undir kjördæmisþing
10. desember nk.
BÖS

®RYGGISLEIT Å ,EIFSSTÎÈ

Ráða á annan
tug manna

$«-3-,!2¨5.%94)

(%,') ' -!'.²33/.

%'),, 34%0(%.3%.

*«. ("3./22!3/.

6ERÈUR YFIRMAÈUR
EFNAHAGSBROTADEILDAR
RÅKISLÎGREGLUSTJËRA

6ERÈUR SAKSËKNARI HJ¹
RÅKISLÎGREGLUSTJËRA

6ERÈUR SAKSËKNARI OG
EINN ÖRIGGJA AÈSTOÈAR
LÎGREGLUSTJËRA HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈISINS

stjóra og saksóknara hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu
frá og með 1. janúar. Hann mun
stýra lögfræði- og ákærusviði
embættisins.
Helga
Magnúsi
Gunnarssyni, saksóknara hjá ríkissaksóknara, hefur frá sama tíma
verið falið að gegna embætti sak-

sóknara efnahagsbrota og yfirmanns efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra.
Þessar breytingar eru gerðar í
tengslum við þær umfangsmiklu
skipulagsbreytingar á löggæslumálum sem taka gildi um næstu
áramót.
JSS FRETTABLADIDIS

®29'')3-, Á bilinu 15-20 stöður
eru auglýstar í dag til að manna
viðbótaröryggisleit í Flugstöð
Leifs Eiríkssonar. Að auki
verður ákveðin skörun á
vöktum, þannig að yfirvinnuhlutfall frá öðrum starfsmönnum mun koma inn í pakkann.
Starfsemin heyrir undir
sýslumannsembættið á Keflavíkurflugvelli frá næstu
áramótum, samkvæmt ákvörðun
utanríkisráðherra, en hefur
síðustu fimm mánuði verið í
höndum Öryggismiðstöðvarinnar og Securitas.
„Þjónustustigið á flugvellinum mun hækka, því þessi
starfsemi verður samþættuð
annarri starfsemi og öðrum
starfspóstum,“ segir Jóhann R.
Benediktsson sýslumaður.
JSS

4VEGGJA DAGA LEIÈTOGAFUNDUR !TLANTSHAFSBANDALAGSINS HËFST Å 2ÅGA Å G¾R

3CHEFFER SEGIR AÈ VERKEFNIÈ Å
!FGANISTAN SÁ EKKI VONLAUST
2¥'! !0 „Afganistan er „mögulegt verkefni“,“ sagði

Jaap de Hoop Scheffer, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, á leiðtogafundinum sem hófst í
Ríga í Lettlandi í gær.
Hann taldi góðar líkur á því að á árinu 2008 hafi
liðssveitir NATO náð þeim árangri að hægt verði að
byrja að afhenda afgönskum hersveitum yfirstjórn
öryggismála í landinu.
„Við þurfum að tala af hreinskilni um áhættuna,
en við verðum líka að forðast að gera of mikið úr
hlutunum. NATO hefur verið í Afganistan í þrjú ár,
og það er nægur tími til þess að gera sér grein fyrir
því hvað þarf til að ná árangri.“
George W. Bush Bandaríkjaforseti tók í sama
streng, en sagði að til þess að sigrast á herliði
talibana þurfi aðildarríkin að skuldbinda sig af
fullum krafti til þess að sinna því verkefni.
Ástandið í Afganistan og verkefni NATO þar eru
eitt helsta umræðuefnið á tveggja daga leiðtogafundi NATO sem hófst í gær í Ríga í Lettlandi. Þar

*!!0 $% (//0
3#(%&&%2 &RAM

KV¾MDASTJËRI !TL
ANTSHAFSBANDALAGS
INS ER BJARTSÕNN ¹
VERKEFNI BANDALAGS
INS Å !FGANISTAN
&2¡44!",!¨)¨!0

voru saman komnir leiðtogar allra 26 aðildarríkja
bandalagsins.
Umdeilt hefur verið innan NATO hvort rétt hafi
verið að taka að sér stjórn erlendu hersveitanna í
Afganistan og nokkuð hefur skort upp á að aðildarríkin hafi sent þann herafla sem þörf er talin á.
GB
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5NNIÈ ER AÈ ÒTREIKNINGUM Å TENGSLUM VIÈ BËTAKRÎFU RÅKISINS VEGNA VERÈSAMR¹ÈS

+ARLMAÈUR ¹ MIÈJUM ALDRI

Málsókn ríkis í undirbúningi

Beraði kynfæri
sín fyrir stúlku

"ANDARÅKJADALUR
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í tengslum við kröfu íslenska ríkisins á hendur olíufélögunum
vegna verðsamráðs á árunum 1993
til 2001. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður vinnur
að málinu fyrir hönd íslenska ríkisins en hann sækir einnig mál
Reykjavíkurborgar gegn olíufélögunum.
Eins og greint hefur verið frá í
Fréttablaðinu höfnuðu olíufélögin
kröfu ríkisins um viðurkenningu á
skaðabótaskyldu. Málsóknin byggist meðal annars á því að samráð
olíufélaganna vegna útboðs Ríkiskaupa frá árinu 1996 hafi valdið
ríkinu fjárhagstjóni.

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

!¨6%.4!. .,'!34 *ËLUNUM VERÈA

GERÈ GËÈ SKIL ¹ SÅÈUM &RÁTTABLAÈSINS Å
DESEMBER

*ËLASÅÈUR &RÁTTABLAÈSINS

Allt um jólin og
aðventuna
&*®,-)¨,!2 Jólin koma eru

sérstakar síður tileinkaðar jólum
og jólaundirbúningi í Allt-hluta
Fréttablaðsins í desembermánuði.
Þar verður fjallað um allt sem
viðkemur jólum, allt frá skreytingum og föndri til fatnaðar.
Einnig verða skemmtileg og
áhugaverð viðtöl við fólk í
jólaundirbúningi og birtir verða
jólagjafalistar barna og jólakötturinn kveður sér hljóðs. Jólasíðurnar eru orðnar fastur liður á
jólaföstu síðustu ára og margir
sækja sér þangað hugmyndir,
fróðleik og dægrastyttingu.
Tillögur um efni og ábendingar
eru vel þegnar og sendist á netfangið solveig@frettabladid.is. KEÖ

¶RÅTUGUR MAÈUR Å +EFLAVÅK

Hótaði lögreglu
fótbroti
$«-3-, Mál ríkissaksóknara
gegn þrítugum manni fyrir brot
gegn valdstjórninni var þingfest í
Héraðsdómi Reykjaness á
þriðjudag.
Manninum er gefið að sök að
hafa í apríl síðastliðnum krækt
fótleggjum sínum utan um
lögreglumann þegar lögregla
reyndi að yfirbuga hann fyrir
utan skemmtistað við Hafnargötu
í Keflavík, hert að og hótað að
fótbrjóta hann ef lögreglan
sleppti honum ekki.
ÖSJ

G-603
2.128 kr m2

NOTANDI OLÅU HJ¹ ÅSLENSKA RÅKINU

Opnað var fyrir útboðin í
desember 1996. Í skýrslu Samkeppniseftirlitsins um samráðið
fyrir útboð ríkisins segir meðal
annars: „Daginn fyrir opnunartíma tilboða héldu yfirmenn hjá

Ekki rætt um að takmarka tekjur RÚV
Formaður menntamálanefndar segir að stefnt sé að því að senda RÚV-frumvarpið frá nefndinni í dag. Kolbrún Halldórsdóttir er ekki hlynnt takmörkunum á auglýsingatekjum RÚV. Mörður Árnason vill takmarka auglýsingatekjur.
!,¶).') Menntamálanefnd Alþingis ræddi ekki hugmyndir um takmarkanir á auglýsingatekjum og
kostun dagskrárefnis hjá Ríkisútvarpinu á fundi um RÚV-frumvarpið sem fór fram í gær.
Mörður Árnason, þingmaður
Samfylkingarinnar og fulltrúi í
menntamálanefnd, segir að engar
tillögur um þetta efni hafi verið
lagðar fyrir nefndina. Hann segir
að minnihlutinn vilji ræða hugmyndirnar því skrefið gæti verið
jákvætt, en þá þyrfti að sjá RÚV
fyrir hærra fjárframlagi. Að mati
Marðar er eðlilegt að takmarka
auglýsingatekjur og kostanir hjá
RÚV, því stofnunin eigi ekki að
miða dagskrárval sitt við efni þar
sem mest er um auglýsingar og
kostanir. Hann segir eðlilegt að
fjölmiðlafyrirtæki á markaði sitji
að megninu að auglýsingatekjum
á markaði.
Ari Edwald, forstjóri 365, og
Magnús Ragnarsson, sjónvarpsstjóri Skjásins, komu fyrir nefndina í gær og lýstu því yfir að þeir
væru samþykkir þeim hugmyndum um takmarkanir á auglýsinga-

-®2¨52
2.!3/.

Blue Pearl
9,357 kr m2

Kashmir White
8,078 kr m2

Einingahús • Legsteinar • Garðstyttur • Gólfﬂísar

,®'2%',5-, Lögreglan í

Reykjavík leitaði í gær að
karlmanni á miðjum aldri sem er
grunaður um að hafa áreitt unga
stúlku með því að bera á sér
kynfærin fyrir framan hana.
Atburðurinn átti sér stað við
strætóskýli í námunda við
Laugalækjarskóla milli klukkan
níu og tíu í gærmorgun. Stúlkan,
sem er á framhaldsskólaaldri,
hefur kært atvikið til lögreglu og
þau skilaboð verið send út til
foreldra í hverfinu að vera á
varðbergi gagnvart kauða.
Ekki er vitað hver var þarna á
ferð en rannsókn málsins stendur
yfir.
ÖSJ

+YNÖ¹TTAFORDËMAR Å %VRËPU

Barátta gegn
þeim vanrækt
"%,'¥! !0 Flest ríki Evrópusam-

bandsins sinna lítt baráttu gegn
kynþáttafordómum og mismunun,
sérstaklega þegar kemur að
sviðum atvinnu, húsnæðis og
menntun, kom fram í nýrri
skýrslu ESB í gær. Fæst löndin
hafa sent upplýsingar um tíðni
afbrota sem byggjast á kynþáttafordómum, sem erfiðar starf
nefndar ESB sem sinna á baráttunni gegn kynþáttafordómum. Er
þetta oft vegna þess að löndin hafa
einfaldlega ekki „upplýsingar sem
mæla áhrifin sem félagslegar og
fjárhagslegar stefnur hafa“ á þau
svæði þar sem minnihlutahópar
búa, sagði Beate Winkler, sem fer
fyrir áðurnefndri nefnd.
SMK

3AKNAÈ SÅÈAN ¹ LAUGARDAG

Lögreglan lýsir
eftir karlmanni
2²6 &25-6!20 %KKI HEFUR VERIÈ R¾TT UM TAKMARKANIR ¹ AUGLÕSINGATEKJUM 2²6

tekjum og kostunum hjá RÚV sem
ræddar hafa verið í fjölmiðlum
síðustu daga. „Á fundinum lýsti ég
yfir rökstuddum mótmælum gegn
frumvarpinu. Við vonum að það
verði ekki að lögum. Frumvarpið
er samt skárra með þessum takmörkunum,“ segir Ari.
Kolbrún Halldórsdóttir, þingmaður Vinstri-grænna og fulltrúi í
menntamálanefnd, er ekki hlynnt
takmörkunum á auglýsingatekj-

3)'52¨52 +2)
+2)34*.33/.

Líba ehf, Iðngarðar 21, 250 Garði,
S. 422 7922, 893 5422, liba@liba.is

G-684
3.843 kr m2

,!.$(%,')3'3,!. %R ST¾RSTI EINSTAKI

olíufélögunum fund til þess að
stilla saman tilboð sín vegna
útboðsins.“ Unnið er að því að
reikna út hvert mögulegt tjón var
vegna samráðsins en Landhelgisgæslan var stærsti einstaki kaupandinn á olíu fyrir hönd ríkisins.
Olíufélögin Skeljungur, Olís og
Ker, áður Olíufélagið, halda því
fram að ekkert bendi til að ávinningur hafi verið af verðsamráðinu,
sem forsvarsmenn félaganna hafa
viðurkennt. Þetta staðfestu lögmenn félaganna við aðalmeðferð í
máli Reykjavíkurborgar gegn olíufélögunum en þeir segja engar
sannanir vera fyrir hendi um að
samráðið hafi valdið tjóni.
MH

+/,"2².
(!,,$«23$«44)2

um RÚV. Hún segist hins vegar
vera til í að skoða takmarkanir eða
bann á kostunum dagskrárefnis í
Ríkisútvarpinu því þær hafi verið
misnotaðar.
Sigurður Kári Kristjánsson,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins
og formaður menntamálanefndar,
vill lítið segja um málið að svo
stöddu. Hann segir að enn hafi
ekki verið lagðar fram tillögur um
mögulegar takmarkanir í nefndinni. Aðspurður segir Sigurður að
ekki liggi ljóst fyrir hvort tillögurnar verði lagðar fram á fundi
nefndarinnar í dag. Hann vill ekki
svara því hvort ætlunin sé að
senda frumvarpið frá nefndinni
án þess að leggja hugmyndirnar
fyrir nefndina. Sem fyrr stefnir
hann að því að afgreiða frumvarpið frá nefndinni í dag, en að hugsanlega muni það breytast.
Páll Magnússon útvarpsstjóri
mun koma fyrir nefndina í dag.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

,®'2%',5-, Lögreglan á

Akureyri lýsir eftir Gunnhalli
Gunnhallssyni sem ekkert hefur
spurst til síðan
aðfaranótt
laugardagsins 25.
nóvember.
Gunnhallur
var sennilega
klæddur í svarta
dúnúlpu og
gallabuxur og er '5..(!,,52
44 ára gamall.
'5..(!,,33/.
Þeir sem geta
gefið upplýsingar um ferðir Gunnhalls eru beðnir að hafa samband
við lögregluna á Akureyri í síma
464-7705.

!+2!.%3
"ANNA VERKTÎKU
'ARÈYRKJUSTJËRA !KRANESKAUPSTAÈAR
HEFUR VERIÈ NEITAÈ UM ÖAÈ AF B¾J
ARR¹ÈI AÈ F¹ UNDANÖ¹GU FR¹ STARFS
MANNASTEFNU B¾JARINS SVO HANN GETI
STUNDAÈ ALMENNA VERKTÎKU Å GARÈYRKJU
UTAN VINNUTÅMA HANS HJ¹ B¾NUM

Rómantískt
Parakvöld
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1.299

9.999

2.999

16.995

Hleðsluskrúfvél

Skrúfvél

Hitachi, 3,6 V,
hleðslutími 30 mín.

4,8 V + bitar
5245319

5247030

3.499
Stingsög
DWT, 750W, framkast
5245261
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2.399
Borvél
DWT, högg, 750W, flýtipatróna
5245302
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'ENGISTAP AF LANGTÅMASKULDUM VELDUR MIKLUM SVEIFLUM Å REKSTRI /RKUVEITUNNAR

!LVARLEG LÅKAMS¹R¹S

Orkuveitan snýr tapi í hagnað

Sex Pólverjar
handteknir

6)¨3+)04) Orkuveita Reykjavíkur

Á RÚV að vera á auglýsingamarkaði?
*
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Hefur þú dottað undir stýri?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

,®'2%',5&2¡44)2
%KIÈ ¹ MANN
%KIÈ VAR ¹ MANN ¹ GATNAMËTUM
(RINGBRAUTAR OG 6ESTURGÎTU Å +EFLAVÅK
RÁTT EFTIR H¹DEGIÈ Å G¾R ¶EGAR LÎGREGLA
OG SJÒKRALIÈ KOMU ¹ STAÈINN L¹ MAÈ
URINN R¾NULAUS Å GÎTUNNI -AÈURINN
KVARTAÈI YFIR INNVORTIS VERKJUM OG VAR
FLUTTUR ¹ SLYSADEILD Å 2EYKJAVÅK

skilaði ríflega 4,7 milljarða króna
hagnaði á þriðja ársfjórðungi
samanborið við tap á bæði fyrsta
og öðrum ársfjórðungi.
Á fyrri hluta ársins tapaði OR
6,2 milljörðum króna alls og nemur
því heildartap félagsins 1.433
milljónum króna það sem af er ári.
Til samanburðar hagnaðist fyrirtækið um 3,9 milljarða króna á
fyrstu níu mánuðum ársins í
fyrra.
Tap ársins skýrist fyrst og
fremst af gengistapi af erlendum
langtímaskuldum. Það nam yfir
5,7 milljörðum á fyrstu níu mánuðunum en styrking krónunnar á

(6%2!'%2¨)
!NDSTAÈA VIÈ OPNA
SAMKEPPNI
,ËÈARHAFAR NOKKURRA AF ST¾RSTU LËÈUN
UM Å MIÈB¾ (VERAGERÈIS ERU ANDVÅGIR
OPINNI SAMKEPPNI UM NÕTT MIÈB¾JAR
SKIPULAG ¶EIR VILJA SJ¹LFIR GERA SAMEIGIN
LEGA TILLÎGU AÈ SKIPULAGI SV¾ÈISINS
"¾JARR¹È (VERAGERÈIS HEFUR FRESTAÈ
SAMKEPPNINNI ÖAR TIL LËÈARHAFARNIR
HAFA GERT FORMLEGT SAMKOMULAG OG
SKÕRT MARKMIÈ SÅN

þriðja ársfjórðungi dró verulega
úr því fyrir árið í heild. Á fyrri
hluta ársins nam bókhaldslegt tap
af langtímalánum tæpum 10,9
milljörðum króna.
Rekstarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var um 5,6 milljarðar
króna á fyrstu þremur ársfjórðungunum og jókst um tæpan þriðjung á milli ára.
Eiginfjárhlutfall var 47,4 prósent í lok september, samanborið
við 54,5 prósent árið áður.
EÖA

./2%'52 Sex manns voru handteknir í Strømmen í Noregi seint
á sunnudagskvöld, grunaðir um
að hafa stungið 24 ára gamlan
mann mörgum sinnum í maga og
brjóstkassa. Maðurinn er enn á
gjörgæslu en er talinn úr lífshættu.
Hinir handteknu eru á aldrinum 35 til 43 ára. Fimm þeirra
voru handteknir í bíl við heimahúsið þar sem árásin átti sér stað,
en sá sjötti var gripinn á staðnum.
Allir eru mennirnir pólskir
ríkisborgarar, kemur fram í frétt
Aftenposten af málinu.
SMK

'5¨-5.$52 ¶«2/$$33/. &/234*«2)
/2 &YRIRT¾KIÈ SKILAÈI MIKLUM HAGNAÈI ¹

ÖRIÈJA ¹RSFJËRÈUNGI EFTIR MIKIÈ TAP ¹ FYRRI
HLUTA ¹RSINS

Telja ofbeldi milli
foreldra ólíðandi
Nánast öll íslensk börn telja óviðunandi að pabbi og mamma beiti hvort annað
ofbeldi meðan fjórðungur breskra barna telur það í lagi. Stórar stelpur telja
frekar en strákarnir að ofbeldi sé algengt á heimilum.
/&"%,$) Nánast öll íslensk börn,
eða níutíu og níu prósent, telja
óviðunandi að foreldrar beiti hvort
annað ofbeldi, ef marka má niðurstöður nýrrar rannsóknar, meðan
aðeins þrír fjórðu breskra barna
eru á sama máli. Stórar stelpur
telja frekar en strákar að ofbeldi
sé algengt á heimilum og fleiri
stúlkur en drengir telja að karlar
lemji frekar konur sínar en öfugt.
Þetta kemur meðal annars fram
í rannsókninni Þekking barna á
ofbeldi á heimilum, sem unnin var
af rannsóknarhópi undir stjórn
Guðrúnar Kristinsdóttur, prófessors við Kennaraháskóla Íslands.
Hópurinn rannsakaði þekkingu og
skilning 1.100 barna í fjórða til
sjötta bekk og unglinga í sjöunda til
tíunda bekk víða um land á ofbeldi
meðal nákominna á heimilum.
Börn og unglingar voru meðal
annars spurð um það hvaða hugmyndir þau hefðu um útbreiðslu og
viðhorf til ofbeldis á heimilum og
hvernig þau héldu að börnum liði
við slíkar aðstæður. Níutíu og níu
prósent íslenskra barna svöruðu
því til að það væri óviðunandi að
foreldrar þeirra beittu hvort annað
ofbeldi. Í samsvarandi rannsókn í
Bretlandi er þetta hlutfall sjötíu og
sjö prósent.
Niðurstöður rannsóknarinnar
sýna líka að algengt er að börn og
unglingar þekki orðið heimilisofbeldi, eða tæplega sjötíu prósent
barna og níutíu og fimm prósent
unglinga. Í báðum aldurshópum
höfðu fleiri stelpur en strákar
heyrt þetta orð. Þegar börnin voru
spurð um það við hvern þau myndu
tala ef það væri ofbeldi heima hjá

/&"%,$) «6)¨5.!.$) .¹NAST ÎLL ÅSLENSK BÎRN TELJA ËVIÈUNANDI AÈ FORELDRAR LEMJI
HVORT ANNAÈ SAMKV¾MT NIÈURSTÎÈUM NÕRRAR RANNSËKNAR ¥SLENSK BÎRN VIRÈAST HAFA
MUN ¹KVEÈNARI SKOÈANIR ¹ HEIMILISOFBELDI EN BRESK BÎRN ¶RÅR FJËRÈU ÖEIRRA TELJA
OFBELDI MILLI FORELDRA ËVIÈUNANDI
&2¡44!",!¨)¨²2 3!&.)

þeim nefndu yngri börn lögregluna, afa og ömmu en unglingarnir
nefndu vini sína.
Kynjamunur kemur fram á
þekkingu og viðhorfum. Fleiri
stúlkur en drengir í hópi unglinganna segjast þekkja einhvern sem
hefur orðið fyrir ofbeldi á heimili
sínu en í hópi barnanna á þetta við
um strákana.

Eldri stelpur telja frekar en
strákar að ofbeldi sé algengt eða
mjög algengt á heimilum. Fleiri
stúlkur en drengir telja að karlar
berji konur sínar meira en öfugt.
Umfang, áhrif, afleiðingar og
reynsla barna af ofbeldi á heimilum
er lítt þekkt hérlendis og hefur sérstaklega skort að sjónarhóll barna
kæmi fram.
GHS FRETTABLADIDIS

!TLANTSSKIP UNDIRBÒA STRANDFLUTNINGA TIL 6ESTFJARÈA OG .ORÈURLANDS

Gætu flutt 40 þúsund tonn
&,54.).'!2 Líkur á að Atlantsskip hefji strandflutn-

inga norður og austur um land frá Reykjavík til
Húsavíkur hafa aukist mjög síðustu daga. Forráðamenn fyrirtækisins ferðast þessa dagana um
væntanlegt markaðssvæði strandsiglinganna og
áhugi fyrirtækja á að nýta þennan flutningsmáta er
mikill. Fyrirtækið hefur hug á að hefja strandsiglingarnar strax í ársbyrjun til átta eða níu viðkomustaða.
Gunnar Bachmann, framkvæmdastjóri Atlantsskipa, segir undirtektir fyrirtækja á Norðurlandi
afburðagóðar og ekki síður almennan áhuga fólks á
að losna við þungaflutninga af vegunum. „Ég gæti
trúað að þetta væru rúmlega tuttugu prósent af
heildarflutningum á þessari leið af vissum vöruflokkum og fyrirtækin spara tíu til fjörutíu prósent,
miðað við landflutningana.“ Gunnar segir að hinn
almenni vegfarandi muni fljótt finna mun ef
strandflutningar hefjast enda muni flutningar
fyrirtækisins jafngilda um 2500 ferðum vöruflutningabíls á ári. Hver gámur tekur um 15 tonn svo
flutningar Atlantsskipa gætu nálgast 40 þúsund
tonn á ári ef nýting ferðanna verður góð.

!2.!2.%3 (ÁR LEGGUR EITT SKIPA !TLANTSSKIPA ÒR HÎFN -IKLAR

LÅKUR ERU ¹ AÈ FYRIRT¾KIÈ TAKI UPP STRANDSIGLINGAR EFTIR ¹RAMËT
-9.$!4,!.433+)0

Atlantsskip ætla að leigja nýtt skip til þessara
flutninga sem gæti flutt um 200 gámaeiningar í
ferð. Farið yrði frá Reykjavík á fimmtudögum með
endurkomu næsta miðvikudagsmorgun.
SH¹
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%GGERT "RIEM PRËFESSOR VIÈ (¥ GAGNRÕNIR FYRIRHUGAÈA SAMEININGU (¥ OG +(¥

ERTU ME‹ ﬁITT

Á HREINU?
HREIN FAGMENNSKA
FRAM Í FINGURGÓMA
HJÁ BESTA

*

Nám KHÍ á menntaskólastigi
-%..45. Eggert Briem, prófessor

í stærðfræði við Háskóla Íslands
hefur sent samkennurum sínum
bréf þar sem hann gagnrýnir
fyrirhugaða sameiningu Kennaraháskóla Íslands og Háskóla
Íslands. Þar bendir hann á að
tæpur fjórðungur nýnema KHÍ
hafi ekki lokið stúdentsprófi sem
passi illa við innritunarstefnu HÍ
sem leyfi engar undanþágur frá
stúdentsprófi.
„Þá eru flestir nýnemar KHÍ
sem lokið hafa stúdentsprófi af
félagsfræðibraut í framhaldsskóla
en þar hefur nám í stærðfræði
verið skorið niður í nánast ekki
neitt. KHÍ hefur engar ráðstafanir

+2)34¥. ).'«,&3$«44)2 3EGIR RANN
SËKNIR OG KENNSLU BEGGJA SKËLA STYRKJAST
VIÈ FYRIRHUGAÈA SAMEININGU

gert til að mæta þessu, til dæmis
með því að gera lágmarkskröfur
um stærðfræðinám eða annað
raungreinanám.“

Eggert segir nám í KHÍ í
kennslugreinum utan kennslufræði ekki ná lengra en í góðum
framhaldsskóla. Hann segir að
bæta þurfi einu til tveimur árum
framan við kennaranámið frekar
en ofan á það. Eggert segir fyrirhugaða sameiningu ótímabæra og
þarfnist meiri undirbúnings.
Kristín Ingólfsdóttir, rektor
HÍ, segir fyrirhugaða sameiningu
hafa fengið góðan hljómgrunn á
háskólafundi fyrir skömmu þar
sem skýrsla um sameiningarferlið
var kynnt. Kristín segir ennfremur
ljóst að rannsóknir og kennsla
beggja skóla muni styrkjast við
fyrirhugaða sameiningu.
HS

Sterling - stálhreinsiú›i
Gott á ry›frítt og bursta› stál og ál.

Undrasvampurinn
Gó›ur til a› ná föstum óhreinindum
eins og svörtum strikum af gólfi, kroti
af veggjum ofl. Hentar einnig vel til
a› ﬂrífa bíla a› innan.

KLEEN - parketsápa
Fyrir tré-og parketgólf. Skilur ekki
eftir sig för e›a sápuskán á gólfum
- a›eins ferskan sítrónuilm.

!¨!,3!,52).. /PNAÈ HEFUR VERIÈ Å GEGNUM SALINN FRAM Å ENDANN ÖAR SEM BARINN 'EIRSTOFA VAR ¹ÈUR !ÈALINNGANGURINN VERÈUR

ÖAR SEM GENGIÈ VAR INN Å 'EIRSBÒÈ "¹SARNIR ERU FARNIR ¹ NÕJA STAÈI
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Naustið verður kínverskt veitingahús
Eigendur kínverskra veitingastaða í Belgíu og Hollandi opna matsölustað í
Naustinu í mars. Karl Steingrímsson, eigandi Naustsins, segir helstu minjarnar
komnar í geymslu en básarnir sendir á Hótel Látrabjarg og til Sandgerðis.

Örtrefjahanski
Tilvalinn til afﬂurrkunar - gó›ur á húsgögnin,
gleri›, sjónvarpsskjáinn, rimlagardínurnar
o.m.fl. Einstaklega handhægur.

SparCreme ræstikrem
Frábært til a› fjarlægja erfi›a bletti,
uppsöfnu› óhreinindi, fitu, gúmmíför,
kísil og sápuskánir. Notist á postulín,
keramik, ry›frítt stál ofl. Au›velt a›
skola og skilur ekki eftir himnu.

NABC
Hlutlaus, sótthreinsandi
ba›herbergishreinsir.
Hentar vel til daglegra ﬂrifa
á ba›herbergjum. Hreinsar,
sótthreinsar og ey›ir lykt.

* Tilbo› gildir til jóla e›a á me›an birg›ir endast.

Su›urlandsbraut 26
Reykjavík
Sími: 510 0000

Mi›ási 7
Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Brekkustíg 39
Njar›vík
Sími: 420 0000

Grundargötu 61
Grundarfir›i
Sími: 430 0000

www.besta.is

2%9+*!6¥+ „Það er bara verið að
rífa allt út og búa til nýjan stað,“
segir Karl Steingrímsson, eigandi
Naustsins á Vesturgötu.
Naustið, sem á sínum tíma þótti
einn glæsilegasti veitingastaður
landsins, hefur lengi ekki staðið
undir væntingum um rekstur. „Við
sjáum eftir Naustinu en staðurinn
var barn síns tíma. Reksturinn
gekk ekki upp í þeim gír sem hann
var. Fasteignin verður að skila sér
í arðsemi,“ segir Karl sem eignaðist húsið fyrir tólf árum.
Að sögn Karls hefur engin
rekstur verið í húsinu í hálft annað
ár: „Svo komu þessir Kínverjar.
Þeir eru með staði í Belgíu,
Hollandi og Frakklandi. Þeir ætla
að hasla sér völl hér.“
Karl segir innréttingar fyrir
kínverska staðinn komnar til
landsins og að stefnt sé að því að
opna staðinn í mars. Matargerðin
verði kantónísk og veitingastaðurinn í betri flokki.
Innréttingar í Naustinu eru um
margt sögufrægar og ófáar frásagnir sem sprottnar eru úr básunum sem fólk sat þar í. Sömuleiðis
var Símonarbar á efri hæðinni
goðsagnakenndur.
Karl segist hafa látið mynda
allar innréttingar Naustsins að
ósk Árbæjarsafnsins. Öllum hlutum sem hafi haft heimildagildi,
eins og ljósum, myndum og frægum básamerkingum, hafi verið
komið fyrir í geymslu.
„En við erum búnir að ráðstafa
básunum. Helmingur fór á Hótel
Látrabjarg og helmingur til pítsustaðarins Mamma Mía í Sandgerði. Þeir sem vilja vekja endurminningar úr matsal Naustsins
geta sótt heim Látrabjarg eða
Sandgerði,“ segir Karl Steingrímsson.
GAR FRETTABLADIDIS

3¥-/.!2"!2 ¶AÈ STENDUR VART STEINN YFIR STEINI ¹ 3ÅMONARBAR ÖESSA DAGANA

'!-,)2 4¥-!2 -ATSEÈLAR LEIKA NÒ
LAUSUM HALA UM GËLF .AUSTSINS

.!534)¨ "R¹ÈUM VERÈUR H¾GT AÈ F¹
NÒÈLUR Å .AUSTINU
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*60 VÈPXP RJ ÙHLP NRPLË WLO E¼JVWDGGUD È ÙUÎXQDUOÑQGXP 9LË
WUH\VWXP ¼ DË ¨VOHQGLQJDU O¼WL JUHLSDU VÎSD È VNÕIIXP VN¼SXP RJ
ÑËUXP KLUVOXP ÙDU VHP JDPOLU ÙUH\WWLU HËD MDIQYHO ÎQØWLU VÈPDU
JÁWXOH\QVWRJVNLOLÙHLPÈHLQKYHUMDDIYHUVOXQXP9RGDIRQH

/¼WXPJRWWDIRNNXUOHLËDXPMÎOLQ
9RGDIRQHJHIXUNUWLOJÎËJHUËDP¼ODI\ULUKYHUQ*60VÈPD
¹ÕIÁUËNULQQHLJQXSSÈQØMDQVÈPD
6ÈPLQQYHUËXUVHQGXUWLOÙUÎXQDUODQGDHËDHQGXUXQQLQQ

.RPGX YLË È YHUVOXQ RNNDU HËD KM¼ XPERËVPDQQL
KULQJGXÈHËDVPHOOWXÙÄU¼ZZZYRGDIRQHLV
WLODËI¼Q¼QDULXSSOØVLQJDU

JUÈSWXDXJQDEOLNLËRJOLIËXQÕQD



"2²¨+!503$!.3 ¶ESSAR ÅRÎNSKU
KONUR DÎNSUÈU HEFÈBUNDINN DANS Å
BRÒÈKAUPI SEM HALDIÈ VAR Å $ARGAZ Å
4ÒRKMENISTAN NÕVERIÈ
&2¡44!",!¨)¨!0
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3JËNVARPSSTÎÈIN .&3 TEKUR UPP UPPRUNALEGA HEITIÈ &RÁTTASTOFA 3TÎÈVAR 

3TJËRN +EFLAVÅKURFLUGVALLAR

Erum í miklum sóknarhug

Unnið að færslu
milli ráðuneyta

&*®,-)¨,!2 Sjónvarpsstöðin NFS
var endanlega lögð niður í gær og
fréttastofan tók þá upp upprunalegt nafn sitt: Fréttastofa Stöðvar
2. Samfara nafnabreytingunum
voru gerðar breytingar á fréttastofunni og allri umgjörð fréttaútsendinga. Einnig voru gerðar
breytingar á Íslandi í dag og
Íslandi í bítið. Á sama tíma voru
fréttastef stöðvarinnar endurunnin.
„Við erum fyrst og fremst að
breyta um nafn, en samfara því
erum við að breyta öllu útliti, leikmynd og tónlist. Við erum komin í
nýjan vetrarbúning til frambúðar.
Fréttastofa NFS, eins og fólk

"2%94).'!2 (* .&3 &RÁTTASTOFA

3TÎÈVAR  ER KOMIN Å VETRARBÒNING TIL
FRAMBÒÈAR

hefur þekkt hana síðastliðið ár,
hefur lagt upp laupana. Það er
mikill hugur í mönnum að gera

$ANSKUR DËMSTËLL

*AVIER 3OLANA SAKAÈUR UM BLEKKINGAR

Missa íbúðina
vegna glæpa
barna sinna
$!.-®2+ Innflytjendaráðgjöfin í

Ríkisstjórnir vissu
um leynifangelsin

Árósum í Danmörku ætlar að
reyna að fá héraðsdómi hnekkt
sem heimilar kaupleiguíbúðasamtökum að gera leigjendur
brottræka, fremji börn þeirra
glæpi. Þetta kom fram á
fréttasíðu Politiken í gær.
Héraðsdómurinn hefur
tvisvar dæmt slíkum brottrekstri í vil en í báðum tilfellum
var um nýbúafjölskyldur að
ræða.
Starfsfólk ráðgjafarinnar
ætlar því að áfrýja dómunum til
hæstaréttar.
Að sögn dómaranna var í
báðum tilfellum um gróf afbrot
að ræða sem framin voru nærri
íbúðunum.
SMK

"%,'¥! !0 Ríkisstjórnir Bretlands,
Póllands, Ítalíu, Þýskalands, Svíþjóðar og sex annarra Evrópusambandsþjóða vissu af leynifangelsum bandarísku leyniþjónustunnar,
CIA, sem hún rak í Evrópu. Þetta
kemur fram í skýrslu Evrópuþingsins sem birt var í gær.
Í skýrslunni eru evrópskir
ráðamenn, þeirra á meðal Javier
Solana, utanríkismálastjóri ESB,
sakaðir um að gera ekki hreint
fyrir sínum dyrum varðandi
fangelsin, sem og leynilegar
handtökur grunaðra hryðjuverkamanna innan ESB-landa.
Solana og háttsettur starfsmaður þeirrar deildar ESB sem ætlað
er að vinna gegn hryðjuverkum,

vel og taka þátt í nýjum kafla í
fréttaþjónustu 365 ljósvakamiðla.
Við erum í miklum sóknarhug,“
segir Sigmundur Ernir Rúnarsson, fréttastjóri hinnar nýju
Fréttastofu Stöðvar 2, og bætir
því við að sögu NFS hafi lokið endanlega í gær.
Sigmundur segir að á þessum
tímamótum lengist fréttatími
stöðvarinnar því hann hefst núna
klukkan 18.18 með ítarlegum
fréttum af veðri og íþróttum og
kynningu á Íslandi í dag. Aðalfréttatíminn hefst eftir sem áður
kl. 18.30 og fréttatímar á Bylgjunni verða óbreyttir.
IFV

34*«2.3µ3,! Nefnd sérfræðinga

verður falið að fjalla um og gera
tillögur að yfirfærslu flugmálastjórnar Keflavíkurflugvallar frá
utanríkisráðuneyti til samgönguráðuneytis.
Samkvæmt frumvarpi
forsætisráðherra að lögum um
ráðstafanir í kjölfar yfirtöku
Íslendinga á fyrrum varnarsvæði
Bandaríkjamanna á Keflavíkurflugvelli á utanríkisráðherra, í
samráði við samgönguráðherra,
að skipa nefndina en í henni eiga
að sitja fimm sérfræðingar.
Á nefndin að ljúka störfum í
síðasta lagi 27. febrúar á næsta
ári.
BÖS

*!6)%2 3/,!.!

5TANRÅKISM¹LASTJËRI
%VRËPUSAMBANDSINS

Gijs de Vries, eru einnig sakaðir
um að hafa „sleppt úr og afneitað“
staðreyndum þegar þeir gáfu
rannsóknarnefndinni sem samdi
skýrsluna upplýsingar.
Jafnframt eru einstakar
ríkisstjórnir hvattar til að hefja
sjálfstæðar rannsóknir á því hvort
brotið hafi verið á mannréttindum
innan landamæra þeirra í
tengslum við þetta mál.
SMK

'%)3,!6)2+)2 34!¨)2 ,ÎGREGLUÖJËNN KEMUR ÒT ÒR HÒSI VIÈ 'ROSVERNOR 3TREET Å ,OND
ON ÖAR SEM FUNDIST HAFA MERKI UM GEISLAVIRK EFNI ,ITVINENKO ¹TTI STUTT ERINDI Å ÖETTA
HÒS DAGINN SEM HANN VEIKTIST
&2¡44!",!¨)¨!&0

Geislavirkni
vart í London
Meðal þeirra staða í London þar sem geislavirkni
hefur fundist í kjölfar láts Rússans Litvinenko er
húsnæði rússneska auðjöfursins Boris Berezovskí.
Grunur er um að þrír hafi orðið fyrir geislamengun.

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

,/.$/. Geislamengun hefur fund-

D`\c\J*/(KXe^fGcljipbjl^X
d\(/''Ndkfi
M\i}libi%)+%-''

Fáanlegir fylgihlutir t.d.:
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?\ekXim\c]pii` }j\d\ild\^´cl[i%
GXib\kYlijk`i_ifjj_}ildj\djb`cXi
gXib\k`el^cXejXe[`%
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AFSLÁTTUR
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#^|]³W^[_c_b_ij³a_

ist á fimm stöðum í London, þar á
meðal í skrifstofuhúsnæði rússneska auðkýfingsins og útlagans
Boris Berezovskí. Leitað hefur
verið að geislavirkum efnum í
tengslum við mál Alexanders Litvinenko, fyrrverandi rússnesks
njósnara sem lést af völdum
geislavirka efnisins pólón-210.
Einnig fundust merki um slíka
mengun á skrifstofu einkarekins
öryggisþjónustufyrirtækis í London, en Litvinenko mun hafa átt
þangað stutt erindi daginn sem
hann veiktist.
Þrír menn, sem hafa komið á
þessa staði eða hitt Litvinenko,
þurfa að fara í rannsókn til að
kanna hvort efnið hefur borist í
líkama þeirra þar sem þeir sýna
sum einkenni þess.
Litvinenko veiktist 1. nóvember og hafði þá hitt í London þrjá
Rússa, Viacheslav Sokolenko,
Andrei Lugovoj og Dmítrí Kovtún,
á hótelbar og seinna um daginn
ítalskan félaga sinn, Mario Scaramella, á japönskum veitingastað.
Scaramella er einn þeirra þriggja
sem grunur leikur á að hafi einnig
orðið fyrir geislamengun.
Bæði hótelbarinn og veitingastaðurinn eru meðal þeirra staða,
þar sem fundist hafa merki geislamengunar. Fimmti staðurinn er
svo heimili Litvinenkos í norðanverðri borginni.
Litvinenko sagði að rússnesk
stjórnvöld og sérstaklega Vladimír Pútín Rússlandsforseta bæru
ábyrgð á því að draga sig til dauða.
Pútín og rússneska leyniþjónustan
FSB harðneita þessum ásökunum
og segja þær fráleitar.

!,%8!.$%2 ,)46).%.+/  $.!2"%¨)

$REPINN MEÈ AFAR SJALDG¾FU GEISLAVIRKU
EFNI

Hvernig staðið var að verki
þykir þó renna stoðum undir að
valdamiklar stofnanir hafi komið
nálægt með einhverjum hætti.
Geislavirka efnið Pólón-210 er
afar sjaldgæft og samkvæmt upplýsingum á vef Geislavarna ríkisins er afar erfitt að nálgast banvæna skammta af því: „það er
helst á sérhæfðum kjarnorkurannsóknastöðvum“ þar sem það er
framleitt í kjarnakljúfum eða
agnahröðlum.
Lögreglan í Bretlandi hefur þó
ekki viljað fullyrða neitt um að
morð hafi verið framið, heldur er
lát Litvinenkos enn rannsakað
sem óupplýst dauðsfall. Engin
staðfesting hefur fengist á því
hvenær banvæna efnið barst í líkama hans.
Litvinenko verður krufinn á
föstudaginn og verða þá gerðar
viðeigandi varúðarráðstafanir til
að verjast geislamengun.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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3AMTÎK ATVINNULÅFSINS MËTM¾LA ¹KVÎRÈUN UTANRÅKISR¹ÈUNEYTISINS HARÈLEGA

5NGIR FRAMSËKNARMENN

Mikið mannfall
í sprengingum

Ríkið heldur vopnaleitinni

Mótmæla
RÚV-frumvarpi

+¥.! Tvær sprengingar urðu í

!46)..5,¥&)¨ Samtök atvinnulífs-

námum í Kína um helgina með
þeim afleiðingum að 53 fórust.
Gassprenging í Jixi í norðausturhluta landsins varð 21 námuverkamanni að bana, en sex
manns var enn saknað á sunnudag. Skömmu síðar létust 32
námuverkamenn og 28 slösuðust
í svipaðri sprengingu í Fuyuan í
suðvesturhluta landsins. Orsakir
sprenginganna eru í rannsókn.
Kínverskar námur þykja
mjög hættulegar og um 5.000
manns láta lífið þar árlega. Til að
bregðast við þessu stefna
stjórnvöld að því að loka minnstu
námunum á þessu ári.
SUN

ins, SA, mótmæla harðlega þeirri
ákvörðun utanríkisráðuneytisins
að fela Sýslumannsembættinu á
Keflavíkurflugvelli að taka yfir
þann hluta öryggiseftirlits sem
Securitas
og
Öryggismiðstöð
Íslands hafa haft á flugvellinum
frá því í sumar. Þetta á að gerast
um áramót.
Á vefsíðu SA er bent á að fyrirtækin tvö hafi haft ríka ástæðu til
að ætla að um áframhaldandi
verkefni yrði að ræða og að þau
hafi lagt í töluverðan kostnað við
þjálfun starfsfólks auk þess sem
kostnaður Sýslumannsembættisins af starfseminni virðist vera

4ÅÈ N¹MUSLYS Å +ÅNA

$!.3+! ,®'2%',!. -IKIL LEYND HVÅLIR

YFIR RANNSËKN M¹LSINS

./2$)#0(/4/3!&0

$ÎNSK HRYÈJUVERKARANNSËKN

Áframhaldandi
gæsluvarðhald
$!.-®2+ Danska lögreglan hefur
yfirheyrt einn mann til viðbótar
sem talinn er tengjast stórfelldustu áætlunum um hryðjuverk
sem uppgötvast hafa í Danmörku,
segir í frétt Politiken. Fimm
menn sitja í gæsluvarðhaldi
vegna málsins og voru í gær
dæmdir í áframhaldandi varðhald, þótt einangruninni verði
létt. Tveim mönnum hefur þegar
verið sleppt, en þeir liggja þó enn
undir grun. Annar þeirra er nú í
Líbanon.
Mennirnir voru handteknir í
haust í víðtækum aðgerðum
lögreglunnar og leyniþjónustu
Danmerkur í Óðinsvéum. Á ýmsu
hefur gengið í rannsókn málsins
síðan og hafa verjendur mannanna kvartað yfir of mikilli leynd
yfir rannsókninni.
SMK

¶RENGT AÈ S¾NSKUM FÎNGUM

Mega skoða
klám í klefum
36¥¶*«¨ Sænsk fangelsismálayfirvöld hafa ákveðið að takmarka
aðgang fanga að klámi. Klámfengin veggspjöld verða tekin niður í
sameiginlegum vistarverum og
hætt verður að bjóða upp á sjónvarpsstöðvar sem sýna klámmyndir.
Ástæðan er sú að klám niðurlægir oft konur og þykir ekki við
hæfi að fangelsismálayfirvöld
hjálpi til við að dreifa þessu viðhorfi, segir í frétt Dagens Nyheter.
Hins vegar leyfist föngum að
eiga sitt eigið klám í klefum sínum,
svo lengi sem þeir sitji ekki inni
fyrir kynferðisbrot.
SMK

$!.-®2+
'RÅSIR AFLÅFAÈIR
5M TVÎ HUNDRUÈ SVÅNUM VAR LËGAÈ
EFTIR AÈ FLUTNINGABÅLSTJËRI NOKKUR
SEM FLYTJA ¹TTI GRIPINA MISSTI STJËRN
¹ BÅL SÅNUM ÖEGAR SPRAKK ¹ H¾GRA
FRAMDEKKINU SKAMMT FR¹ 3KANDERBORG
Å $ANMÎRKU Å G¾R "ÅLSTJËRINN SLAPP
MEÈ MEIÈSLI ¹ HNÁ

36¥¶*«¨
-YRTI FORELDRA SÅNA
TJ¹N ¹RA GAMALL S¾NSKUR DRENGUR
SITUR NÒ Å G¾SLUVARÈHALDI GRUNAÈ
UR UM AÈ HAFA MYRT FORELDRA SÅNA Å
(EDEMORA Å MIÈHLUTA 3VÅÖJËÈAR Å LOK
SÅÈUSTU VIKU 0ILTURINN HEFUR J¹TAÈ
MORÈIN EN EKKI LIGGUR FYRIR HVAÈA
¹ST¾ÈUR HANN TALDI SIG HAFA ,ÎGREGL
AN HEFUR EKKI GEFIÈ UPP D¹NARORSÎK
FORELDRANNA SEM VORU  OG  ¹RA

¥ ,%)&334®¨ 3ÕSLUMANNSEMB¾TTIÈ ¹

+EFLAVÅKURFLUGVELLI MUN SJ¹ UM VOPNA
LEITINA ¹ FLUGVELLINUM FR¹ ¹RAMËTUM

fjörutíu og fjórum prósentum
hærri en kostnaður fyrirtækjanna
var.
Gústaf Adolf Skúlason, for-

stöðumaður hjá SA, segir að kostnaðurinn sé innheimtur með vopnaleitargjaldi
sem
leggist
á
flugfarþega og ekki verði séð að
það muni lækka við þessa ráðstöfun. Kostnaðurinn við vopnaleitina
sé að meðaltali 324 krónur á farþega hjá Securitas en 468 krónur á
farþega hjá Sýslumannsembættinu.
Gústaf segir að ákvörðun utanríkisráðuneytisins sé þvert á
útvistunarstefnu ríkisstjórnarinnar frá því í sumar. „Við erum að
kvarta undan grundvallaratriðum.
Það er skyndilega tekin ákvörðun
um að færa þessi verkefni aftur til
ríkisins án skýringa.“
GHS

34*«2.-, Stjórn Sambands
ungra framsóknarmanna (SUF)
samþykkti í gær ályktun þar sem
þingmenn eru hvattir til þess að
samþykkja ekki frumvarp um
RÚV ohf.
Í ályktuninni kemur fram að
SUF telur hvorki að hagsmunum
RÚV, né almennings í landinu, sé
best borgið með hlutafélagavæðingu.
Einnig kemur fram í ályktuninni að SUF telji fráleitt að
frumvarpið hafi verið lagt fram á
Alþingi án þess að afstaða hafi
verið tekin til mikilvægra
spurninga eins og aðkomu RÚV
að auglýsingamarkaði.
IFV



3-«+03! ¶ESSI KÅNVERSKI RAFIÈNAÈAR
MAÈUR LEIT UPP ÒR VERKINU Å BORGINNI
3JANGH¾ Å G¾R +ÅNVERJAR HYGGJAST ¹
N¾STUNNI R¹ÈAST Å BYGGINGU ST¾RSTA
SËLARORKUVERS HEIMS 3JÎTÅU PRËSENT
RAFORKU ERU FENGIN FR¹ ORKUVERUM SEM
BRENNA KOLUM (UNDRUÈ SLÅKRA RÅSA ÖAR
Å LANDI ¹ ¹RI
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3TJËRNM¹LAFLOKKARNIR ERU OFTAST NEFNDIR Å FJÎLMIÈLAUMR¾ÈUNNI

2USLPËSTSPL¹GAN Å %VRËPU

Sjálfstæðisflokkurinn efstur

50 til 80 prósent
skeyta eru rusl

&*®,-)¨,!2 Sjálfstæðisflokkurinn
hefur langoftast verið nafngreindur í umfjöllun í fjölmiðlum það sem af er árinu 2006 en
næstir koma Framsóknarflokkurinn og Samfylkingin. Vinstrihreyfingin - grænt framboð
lendir svo í tíunda sæti. Þetta
kemur fram í könnun Fjölmiðlavaktarinnar á umfjöllun tímabilið 1. janúar til 20. nóvember
2006.
Háskóli Íslands er í fimmta
sæti yfir þau fyrirtæki og stjórnmálaflokka sem oftast eru nefndir
en Rakel Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri Fjölmiðlavaktarinnar, segir að hann komist svo

ofarlega vegna þess hversu margir
séu kenndir við hann. Fjölbreytni
er mikil í fréttum og greinum
helstu fjölmiðla og getur hún
endurspeglað umfjöllun tengdari
ýmsum óþekktari aðilum.
Fjölmiðlavaktin tók til gamans
saman lista yfir þá sem voru
nefndir þrjátíu sinnum og komust
þá Listasumar á Akureyri, Maður
lifandi ehf., Minjavernd, Myndlista- og handíðaskólinn og Nýsir
fasteignir hf. á listann svo dæmi
séu nefnd.
„Þetta sýnir að það er mikill
fjölbreytileiki í umræðunni. Sérstaklega er fjölbreytnin mikil í
dagblöðunum því að áttatíu pró-

(¾KKUN LAUNAVÅSITÎLUNNAR

3VEITARSTJËRI 2EYKHËLAHREPPS UM GËÈA FJ¹RHAGSSTÎÈU

Kaupmáttur
hefur vaxið um
3,8 prósent

Aðhald skipti mestu

%&.!(!'3-, Launavísitalan í

október hafði hækkað um ellefu
prósent frá sama mánuði í fyrra.
Á sama tíma hækkaði vísitala
neysluverðs um 7,2 prósent.
Kaupmáttur launa jókst því
um 3,8 prósent í október 2006 frá
sama mánuði í fyrra.
Í vefriti fjármálaráðuneytisins segir að skýringin sé tvíþætt.
Annars vegar hafi verðbólga
minnkað frá því að hún náði
hámarki í ágúst þegar hún mældist 8,6 prósent á ársgrundvelli.
Þá hefur launavísitalan vaxið
umtalsvert frá því í júlí eftir
samkomulag aðila vinnumarkaðarins um áframhaldandi gildi
kjarasamninga.
GHS

"2533%, !0 Á bilinu 50 til 80

/&4!34 .%&.$)2
¥ UMFJÎLLUN Å FRÁTTUM  JANÒAR 
NËVEMBER 
3J¹LFST¾ÈISFLOKKURINN

&RAMSËKNARFLOKKURINN

3AMFYLKINGIN

2EYKJAVÅKURBORG

(¹SKËLI ¥SLANDS

!KUREYRARKAUPSTAÈUR

&ORS¾TISR¹ÈUNEYTI

'LITNIR
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sent af öllu efni er í dagblöðunum,“
segir hún.
GHS

prósent allra skeyta sem hlaðast
inn í tölvupósthólf Evrópumanna
eru ruslpóstur. Frá þessu greindi
Viviane Reding, sem fer með
fjarskipta- og fjölmiðlamál í
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, á blaðamannafundi um
hertar aðgerðir ESB gegn
ruslpóstsplágunni, í Brussel fyrir
skömmu.
Reding gagnrýndi að aðeins
tvö aðildarríki ESB, Finnland og
Holland, hafi hingað til komist vel
áleiðis með að hrinda í framkvæmd ákvæðum ESB-löggjafar
frá árinu 2002, sem samin var til
höfuðs ruslpóstsplágunni.
AA

36%)4!234*«2.!2-, „Sveitarsjóður

átti sjóð frá því Andakílsárvirkjun
var seld. Þeir peningar hafa ávaxtað
sig. Rekstur sveitarfélagsins var
þannig að menn eyddu ekki um efni
fram og síðan skilaði sveitarsjóður
hagnaði árið 2005,“ segir Ása Helgadóttir, fyrrverandi sveitarstjóri
Innri-Akraneshrepps.
Fréttablaðið birti nýlega lista yfir
tíu efnuðustu sveitarfélögin 2005 og
miðaði þar við eignir sveitarsjóðs á
íbúa að frádregnum skuldum án
skuldbindinga samkvæmt Árbók
sveitarfélaga 2006. Innri-Akraneshreppur var þar á meðal.
Hin voru: Súðavíkurhreppur,
Hvalfjarðarstrandarhreppur, Skilmannahreppur, Kaldrananeshreppur, Höfðahreppur, Grímsnes- og
Grafningshreppur, Svalbarðshreppur, Ásahreppur og Skorradalshreppur.

"52¨)2 4),
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b6IÈ HÎFUM BURÈI
TIL FRAMTÅÈAR LITIÈ m
SEGIR %INAR ®RN
4HORLACIUS SVEIT
ARSTJËRI (VALFJARÈ
ARSVEITAR

Einar Örn Thorlacius, sveitarstjóri Hvalfjarðarsveitar, telur
athyglisvert að á listanum séu þrjú
sveitarfélög sem hafi sameinast í eitt
ásamt Leirár- og Melahreppi. Þetta
séu Hvalfjarðarstrandarhreppur,
Innri-Akraneshreppur og Skilmannahreppur. „Við höfum burði til framtíðar litið því það leggst allt á eitt
með okkur, Grundartangi er talin ein
mesta framtíðarhöfnin á landinu og
hvalstöðin er innan okkar vébanda,“
segir hann.

STEBBI & EYFI

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR
Í BORGARLEIKHÚSINU Í KVÖLD

FULLVEÐJA HRYNSVEIT ÁSAMT BAKRÖDDURUM OG 16 MANNA STRENGJASVEIT
FLYTJA LÖG NÝJU PLÖTUNNAR OG VALIN LÖG FRÁ FERLI STEBBA OG EYFA

TVENNIR TÓNLEIKAR: MIÐASALA:
Kl. 20:00 Í BORGARLEIKHÚSINU
AUKATÓNLEIKAR KL. 22:00 OG Á MIDI.IS
NGJA FRÁBÆRLEGA
“STEBBI OG EYFI SY
AN
UR FINNUR AÐ PLAT
ÚT Í GEGN OG MAÐ
MÁL"
ER ÞEIM HJARTANS
)
BL
M
,
ET
(A

STÚTFULL PLATA AF EÐALPOPPI!
INNIHELDUR HIÐ VINSÆLA LAG GÓÐA FERÐ
EINNIG NÝJA ÚTGÁFU AF DRAUMUR UM NÍNU
OG NÝJA SMELLINN PÍNULÍTIÐ LENGUR
Kíktu og hlustaðu: www.ftt.is/stebbiogeyfi

ÞAÐ VERÐUR GOTT AÐ EIGA ÁBREIÐUR Í VETUR

GHS
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¶AÈ KEMUR OFT EKKI FRAM FYRR EN EFTIR ¹ ÖEGAR SKATTYFIRVÎLD FARA AÈ SKOÈA M¹LIÈ m SEGIR
0¹LL *ËHANNESSON FORSTÎÈUMAÈUR SKATTA OG LÎGFR¾ÈISVIÈS $ELOITTE
&2¡44!",!¨)¨'6!

Reglur um
skattamálin
eru óskýrar
Forstöðumaður hjá Deloitte gagnrýnir stjórnvöld
fyrir óskýrar reglur í skattamálum erlendra starfsmanna starfsmannaleiga og sérfræðinga. Fyrirtækin óttast ábyrgð án þess að fá upplýsingar fyrirfram.
6)..5-!2+!¨52 Páll Jóhannesson,

forstöðumaður skatta- og lögfræðisviðs Deloitte, segir töluverðan ótta hjá íslenskum fyrirtækjum við að vera látin bera
ábyrgð eftir á þegar þau eiga viðskipti við erlendar starfsmannaleigur. Þessi ótti magnist upp, sérstaklega þegar bréf koma frá
skattyfirvöldum og íslensku félögin eru allt í einu talin launagreiðendur.
Þetta kom fram á morgunverðarfundi Deloitte og Viðskiptaráðs í
gær.
„Það hefur ekki verið nógu
skýrt hvaða ábyrgð fyrirtækin
bera. Það kemur oft ekki fram
fyrr en eftir á þegar skattyfirvöld
fara að skoða málið. Íslensku
félögin verða oft hrædd um að þau
hefðu átt að halda eftir hluta af
greiðslu í viðskiptum við erlend
félög og óttast að vera látin bera
ábyrgð á starfsemi erlendu félaganna hér á landi,“ segir hann.
Þróunin hefur verið sú að
íslensk fyrirtæki hafa talið sig
neydd til að ráða erlenda starfsmenn í beint ráðningarsamband
því að þau geti ekki skilað sköttum
og skyldum öðruvísi. Ef vafamál
er um skattalega stöðu geta félögin lent í vandræðum eftir á og hafa
samt átt erfitt með að fá skýr svör
fyrirfram. „Skattaleg staða kemur
ekki skýrt fram heldur er ákvörðuð samkvæmt skoðun skattyfirvalda eftir á,“ segir hann.
Starfsmannaleiga vill hugsanlega skila staðgreiðslusköttum

500&9,,! %++)
2%',52.!2

0¹LL *ËHANNESSON
FORSTÎÈUMAÈUR
HJ¹ $ELOITTE TELUR
AÈ ÅSLENSK STJËRN
VÎLD UPPFYLLI EKKI
%VRËPUREGLUR UM
FJËRFRELSIÈ
&2¡44!",!¨)¨'6!

starfsmanna án þess að vera með
útibú hér á landi. Það getur þó
reynst erfitt. Starfsmannaleigan
fær ekki útgefna kennitölu fyrir
starfsmanninn og getur því ekki
skilað sköttunum fyrr en útibú
hefur verið stofnað.
Páll gagnrýnir geðþóttaákvarðanir stjórnvalda og þá sérstaklega
hvað varðar frískattkort fyrir
erlenda sérfræðinga og stjórnendur sem koma hingað til lands í
skamman tíma. Reglur um útgáfu
þessara korta eru ekki skýrar og
Páll telur æskilegt að útgáfan sé
ekki í svo miklum mæli háð mati
skattyfirvalda hverju sinni.
Páll telur að íslensk stjórnvöld
uppfylli ekki Evrópureglur um
fjórfrelsið að mörgu leyti, til
dæmis í skattalöggjöfinni. Hann
segir að skattyfirvöld haldi eftir
skatti vegna arðgreiðslna til
erlendra félaga og segir að það
ætti ekki að gerast. „Mér finnst að
það ætti að vera kerfi innan hins
opinbera sem fylgist með reglunum með gagnrýnum hætti og skoði
hvort við förum eftir Evrópureglum eða ekki.“
GHS FRETTABLADIDIS
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&IMMT¹N MILLJËNIR Å FARTÎLVUBÒNAÈ ÖINGMANNA

Þingmenn fái nýjar
og uppfærðar tölvur
34*«2.-, Fimmtán milljóna króna
tímabundin fjárveiting til endurnýjunar á fartölvubúnaði alþingismanna er meðal þess sem meirihluti fjárlaganefndar leggur til í
nefndaráliti sínu um fjárlagafrumvarp næsta árs. Sé upphæðinni
deilt niður á þingmenn, sem eru 63
talsins, mun hver þeirra fá fartölvu að andvirði 238.095 króna.
Undanfarin ár hefur tölvubúnaður alþingismanna utan skrifstofunnar verið endurnýjaður á fjögurra ára fresti, á kosningaári.

Auk þess sem gætt er að fartölvukostur þingmanna sé uppfærður reglulega stendur þingmönnum til boða að uppfæra
tölvukunnáttu sína. Tölvudeild
Alþingis sér um það auk þess að
standa fyrir námskeiðum í notkun
ýmiss hugbúnaðar sem alþingismenn vinna með.
Meðal þess sem þingmenn læra
er notkun upplýsingakerfis Alþingis, fréttaleit og upplýsingaleit í
ýmsum upplýsingaveitum sem
nýtast alþingismönnum.
SDG

6)¨ '2®& !4!452+3 &YRSTA VERK P¹FA Å 4YRKLANDSFERÈ SINNI VAR AÈ HEIMS¾KJA GRAFHÕSI

LANDSFÎÈURINS +EMALS !TATURKS SEM STOFNAÈI 4YRKLAND NÒTÅMANS

&2¡44!",!¨)¨!0

"ENEDIKT SEXT¹NDI P¹FI KOM TIL 4YRKLANDS Å G¾R

Reynir að draga úr
reiði í sinn garð
492+,!.$ Benedikt sextándi páfi
er staddur í Tyrklandi þar sem
hann hvetur til samræðu og
„bræðralags“
milli
kristinna
manna og múslima. Eitt af markmiðum ferðarinnar er að draga úr
reiði múslima vegna umdeildrar
ræðu í sumar, sem margir skildu
sem gagnrýni á íslamstrú.
Páfi hitti í gær meðal annarra
Ali Bardakoglu, æðsta klerk múslima í Tyrklandi, sem á sínum tíma
var meðal þeirra sem hvað harðast gagnrýndu páfa fyrir ræðuna í
sumar.
Að loknum fundi þeirra í gær
sagði Bardakoglu að útbreidd
hræðsla við múslima væri skaðleg
öllum múslimum: „Hin svokallaða
sannfæring um að sverðið sé notað
til þess að breiða út íslam og vaxandi hræðsla við íslam skaðar alla
múslima.“

Páfi hitti einnig í gær Tayyip
Erdogan, forsætisráðherra Tyrklands, sem á síðustu stundu ákvað
að taka á móti páfa á flugvellinum
við komu hans til landsins. Erdogan hafði áður ekki sagst vilja hitta
páfa.
Páfi leggur mikla áherslu á frið
og trúfrelsi í ferð sinni. Hörð mótmæli hafa verið í Tyrklandi síðustu daga gegn heimsókn páfa og
óttast sumir um líf hans í ferðinni.
Athygli vakti að þekkt tyrknesk
leikkona, Serra Yilmas, hefur það
hlutverk að vera túlkur páfa í
heimsókninni. Hún hefur leikið í
ítölskum kvikmyndum og er líklega þekktust fyrir leik sinn í
myndinni Fáfróðir álfar, þar sem
hún leikur tyrkneskan innflytjanda
á Ítalíu sem kemst þar í kynni við
hóp samkynhneigðra.
GB

.ÕTT EMB¾TTI FORSTÎÈUMANNS ÖINGFUNDASKRIFSTOFU

+OSTNAÈURINN ER SJÎ MILLJËNIR
34*«2.-, Á fjárlögum árið 2007

er kveðið á um stofnun nýs
embættis forstöðumanns
þingfundaskrifstofu Alþingis.
Kostnaðurinn við embættið er
sjö milljónir króna og er hluti af
tólf milljóna króna hækkun á
rekstri Alþingis sem kveðið er á
um á fjárlögum.
Hinar fimm fara í kostnað

vegna skólaþings sem á að hefjast
árið 2007.
Forstöðumaðurinn mun helga
sig starfi á þingfundum og var
leitað eftir lögfræðingi með
sérfræðiþekkingu í þingsköpum
við ráðningu í embættið. Sá sem
mun gegna því heitir Ingvar Þór
Sigurðsson og tekur hann til
starfa fljótlega.
IFV
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2ÅKIÈ SÕKNAÈ AF KRÎFUM SATRÒARFÁLAGSINS UM GREIÈSLUR EINS OG ÖJËÈKIRKJAN F¾R

!LLSHERJARGOÈI ¹FRÕJAR TIL (¾STARÁTTAR
$«-3-, Hilmar Örn Hilmars-

¶*«¨(®&¨).') $!.3!2 9FIRLANDSSTJËRI

+ANADA -ICHAELLE *EAN STEIG NOKKUR
DANSSPOR VIÈ ËNEFNDAN 'ANABÒA ¹
FLUGVELLINUM Å !CCRA HÎFUÈBORG 'ANA
VIÈ KOMU SÅNA ÖANGAÈ MEÈAN *OHN
!GYEKUM +UFOUR 'ANAFORSETI FYLGDIST
K¹TUR MEÈ *EAN ER Å OPINBERRI HEIM
SËKN Å !FRÅKULANDINU
&2¡44!",!¨)¨!0

(2¥3%9
«¾SKILEGAR PLÎNTUR Å EYNNI
+ERFILL OG AÈRAR Ë¾SKILEGAR PLÎNTUR
ERU Å (RÅSEY SAMKV¾MT UPPLÕS
INGUM SEM "ORGÖËR -AGNÒSSON
PLÎNTUVISTFR¾ÈINGUR HEFUR VEITT
UMHVERFISR¹ÈI !KUREYRAR !FLA ¹
UPPLÕSINGA FR¹ ÖJËÈGARÈSVERÈI Å
3KAFTAFELLI OG F¹ UPPLÕSINGAR UM
SAUÈFJ¹RBEIT TIL VARNAR LÒPÅNU OG
KERFLI

son, allsherjargoði Ásatrúarfélagsins, segir að nýgengnum dómi
Héraðsdóms Reykjavíkur verði
áfrýjað til Hæstaréttar.
Dómurinn sýknaði í gær
íslenska ríkið af kröfum Ásatrúarfélagsins um að fá greidd sambærileg gjöld, miðað við höfðatölu félagsmanna, og greidd eru í
kirkjumálasjóð og Jöfnunarsjóð
sókna samkvæmt lögum. Krafa
félagsins nam tæplega 1,1 milljón
króna. Dómurinn vísaði meðal
annars til þess að þjóðkirkjunni
sé gert hærra undir höfði í stjórnarskránni heldur en öðrum kirkjudeildum, trúfélögum og söfnuðum og skuli hún njóta stuðnings
og verndar umfram önnur trúfélög í landinu.
Verði fallist á að dómurinn hafi
heimild til að kveða á um skyldu
ríkisins til að veita Ásatrúarfélaginu umkrafin fjárframlög án
heimildar til þess í lögum væri
brotið gegn grunnreglum stjórnskipanarinnar um þrígreiningu
ríkisvaldsins samkvæmt 2. grein
stjórnarskrárinnar.
Varðandi Jöfnunarsjóð segir
dómurinn hins vegar að í styrkveitingum hans, sem ná til sókna

.!',!$%++ !ÈEINS RÒM  PRËSENT BÅL

EIGENDA ¾TLA AÈ SETJA NAGLADEKK UNDIR
BÅLINN Å VETUR

.EYTENDAM¹L

Færri velja
nagladekk
.%94%.$52 Aðeins 31,2 prósent

3!42²!2&¡,!')¨ (ILMAR ®RN (ILMARSSON ALLSHERJARGOÈI ¹SAMT *ËHÎNNU (ARÈAR
DËTTUR GOÈA ¹ SËLSTÎÈUH¹TÅÈ SATRÒARFÁLAGSINS

þjóðkirkjunnar en ekki skráðra
trúfélaga, felist á vissan hátt mismunun.
Hilmar Örn segir að þarna

liggi fyrir viðurkenning dómsins
á ákveðnu misrétti og málið verði
því „tekið alla leið“.
JSS

ætla að setja nagladekk undir
bílinn sinn í vetur að því er fram
kemur í könnun sem FÍB gerði á
vefsíðu sinni.
Alls svöruðu 1351 spurningu
um hvers konar vetarhjólbarða
fólk hygðist hafa undir bílunum
sínum í vetur. Fram til þessa hafa
aldrei færri en 50 prósent sagst
ætla að vera á negldum dekkjum.
Af þessu má dæma að nagladekk séu á undanhaldi enda aðrir
kostir í boði.
Nagladekk hafa nú verið
bönnuð í mörgum fjölmennustu
ríkjum Evrópu og framboð á
þeim dregist saman að sama
skapi.
HS
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!NH $AO 4RAN HLAUT VIÈURKENNINGU "ARNAHEILLA FYRIR FRAMLAG Å Ö¹GU BARNA

.Õ RANNSËKN ¹ ¹HRIFUM E TAFLNA ¹ HEILA NOTENDA

Heiðruð fyrir aðstoð við Lítið magn e-taflna
veldur skemmdum
víetnömsk ungmenni
Anh-Dao Tran
hlaut á dögunum viðurkenningu
Barnaheilla fyrir sérstakt framlag í þágu barna og réttinda
þeirra.
Verkefnið ber heitið „Framtíð
í nýju landi“ og er þriggja ára tilraunaverkefni sem hefur það að
markmiði að aðstoða víetnömsk
ungmenni á aldrinum 15-25 ára
að afla sér menntunar og taka
virkari þátt í íslensku samfélagi.
Í verkefninu er lögð áhersla á að
greina hindranir sem börn innflytjenda þurfa að takast á við í
skólakerfinu og atvinnulífinu.
Anh-Dao kom sem flóttamaður með fjölskyldu sinni til Bandaríkjanna árið 1975. Hún fluttist
síðan til Íslands árið 1984 og
hefur meðal annars starfað við
Heyrnleysingjaskólann í Reykjavík og við enskukennslu.
Ahn Dao hefur aðstoðað flóttafólk frá Víetnam, bæði í Bandaríkjunum og á Íslandi. Undanfarin ár hefur hún starfað sem
kennari,
menntunarráðgjafi,

3!-&¡,!'3-,

6)¨52+%..).' "!2.!(%),,! RNI 'EIR 0¹LSSON VARAFORMAÈUR "ARNAHEILLA !NH $AO

4RAN %LVA "JÎRG 'UNNARSDËTTIR OG 0ETRÅNA SGEIRSDËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI "ARNA
HEILLA
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

verkefnisstjóri og þátttakandi í
rannsóknarverkefnum um málefni innflytjenda.
Áður hafa Barnahús, Hringur-

inn, Velferðarsjóður barna á
Íslandi og Ólafur Ó. Guðmundsson, yfirlæknir á BUGL, hlotið
viðurkenningu Barnaheilla.
HS

6¥3).$) Lítið magn af e-töflum
þarf til þess að valda heilaskemmdum hjá fólki sem aldrei
hefur tekið lyfið áður, segir í
nýrri rannsókn sem Háskólinn í
Amsterdam lét gera og fréttavefur BBC skýrir frá.
Vísindamenn skólans létu taka
heilaskann og minnispróf hjá 188
manns sem aldrei höfðu notað
eiturlyfið, en voru taldir í áhættuhópi.
Átján mánuðum síðar voru
prófin endurtekin. Þá höfðu 59
þeirra tekið að meðaltali sex etöflur hver, og uppgötvuðu vísindamennirnir þá að hjá þeim
öllum komu fram skýr merki um
minnkað blóðflæði til heilans og
minnistap.
Lengi hefur verið ljóst að
langtímanotkun á e-töflum hefur
slæm áhrif á heilann, en þetta er
í fyrsta sinn sem svo lítil notkun
á eiturlyfinu er mæld.
„Við vitum ekki hvort þessi
áhrif eru tímabundin eða varanleg,“ sagði Maartje de Win, sem
fór fyrir rannsókninni og bætti

% 4®&,52 3+!¨,%'!2 .Õ HOLLENSK RANN
SËKN BENDIR TIL AÈ E TÎFLUNOTKUN Å LITLU
MAGNI HAFI NEIKV¾È ¹HRIF ¹ HEILANN

við að frekari rannsóknir væru
nauðsynlegar.
„Við vitum að langtímanotkun
hefur langvarandi áhrif, svo það
er líklegt að skemmdirnar byrji
um leið og fólk hefur notkun á
eiturlyfinu,“
sagði
Fabrizio
Schifano, prófessor við Hertfordshire-háskólann í Bretlandi.
SMK
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Flutti tíu farþega á hjólinu sínu
).$,!.$ Víða í Asíu er algengt að
fólk ferðist styttri vegalengdir
með þríhjólavögnum, svonefnum
rikshaw. Þessi ferðamáti hefur að
mestu tekið við af handvögnum
sem hlaupa þurfti með á tveimur
jafnfljótum.
Myndin hér á síðunni er tekin
snemma í gærmorgun í borginni
Allahabad norðan til á Indlandi, í
ríkinu Uttar Pradesh. Íbúar í Uttar
Pradesh eru 175 milljónir, nærri
fimmtungur allra íbúa Indlands og

er fjölmennasta ríki Indlands.
Uttar Pradesh er einnig fjölmennasta stjórnareining innan ríkis í
heiminum.
Enski rithöfundurinn Rudyard
Kipling bjó um tíma í Allahabad og
borgin er reyndar frægust á Indlandi fyrir fjölmarga virta indverska rithöfunda sem þaðan eru
– þótt þeir séu kannski lítt þekktir
á Vesturlöndum.
Rúmlega milljón íbúar eru í
Allahabad, en nafn borgarinnar

þýðir „staður guðs“. Það var keisarinn Akbar sem gaf borginni nafn
árið 1583, og hafði þá reyndar í
huga guð þeirra trúarbragða sem
hann hafði sjálfur stofnað.
Frekar kalt var í Allahabad í
gærmorgun. Vetur er að skella þar
á um þessar mundir. Ekki er vitað
á hvaða ferð þessi níu barna móðir
var í gær þegar myndin var tekin,
en víst er að knapi hjólhestsins
þurfti að hafa sig allan við þegar
hann steig pedalana.
GB

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.
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Halldór Sigdórsson
aðstoðarverslunarstjóri hjá RV
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„ ORÐRÉTT“
Vankantar lýðræðisins

Hvað með gullkeðjur?

b¶ETTA ER HINS VEGAR EINS OG
Å PRËFKJÎRUNUM ÖAÈ ER EKKI
H¾GT AÈ SKIKKA FËLK TIL AÈ
KJËSA KONUR ÖËTT ALLIR VILJI AÈ
ÖAÈ SÁ GERTn

b¶ETTA ER OFT EINI SKARTGRIP
URINN SEM HERRAR GETA NOTAÈ
AÈ STAÈALDRIn
(%2-!.. (%)¨!2 *«.33/.
²23-)¨52 5- -),,*«. +2«.!
²2).
6ESTURB¾JARBLAÈIÈ  TÎLUBLAÈ
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nær og fjær

Markaðssetur blómadropa erlendis
b¶ESSA DAGANA ER ÁG AÈ SETJA ÅBÒÈINA MÅNA ¹ SÎLU OG STEFNI AÈ
ÖVÅ AÈ KAUPA HÒSN¾ÈI FYRIR UTAN BORGINA ÖAR SEM ÁG GET NOTIÈ
N¹TTÒRUNNAR OG R¾KTAÈ SJ¹LFA MIGm +RISTBJÎRG SEGIST VERA MIKIÈ
N¹TTÒRUBARN EN HÒN BJË Å SVEIT Å YFIR  ¹R EN FINNST SAMT ¾ÈIS
LEGT AÈ VERA BÒIN AÈ ENDURHEIMTA R¾TURNAR VIÈ BORGINA
b!NNARS ER ÁG NÕKOMIN HEIM FR¹ "ANDARÅKJUNUM ÖAR SEM
ÁG ER AÈ MARKAÈSSETJA BLËMADROPA OG ÖAR FJÎLGAR ÖEIM VERSLUN
UM SEM SELJA DROPANA ¡G REIKNA MEÈ AÈ FARA ÒT AFTUR Å FEBRÒAR
OG ÖETTA ER GÅFURLEGA SKEMMTILEG VINNA ¶¹ VERÈ ÁG MEÈ
BLËMADROPAN¹MSKEIÈ FYRIR V¾NTANLEGA ÖERAPISTA HÁR
¹ LANDI SEM HEFST Å JANÒAR EN ¹ ÖESSUM N¹MSKEIÈUM
VINNUM VIÈ MIKIÈ MEÈ OKKUR SJ¹LF OG L¾RUM AÈ VINNA
MEÈ SKJËLST¾ÈINGA .ÒNA BÅÈA  NÕJAR TEGUNDIR AF
BLËMADROPUM ÖESS AÈ KOMAST ¹ MARKAÈ OG VERKEFNIN
Å KRINGUM ÖAÈ ERU ËENDANLEGA MÎRG ¶¹ ER ÁG ALLTAF
AÈ KENNA JËGA OG NÒNA ER ÁG MEÈ HËP SEM KEMUR
SAMAN Å 'ERÈUBERGI TVISVAR Å VIKUm
+RISTBJÎRG KENNIR EINNIG +UNDALINI HUGLEIÈSLU OG
HEFST NÕTT N¹MSKEIÈ Å HENNI NÒ EFTIR ¹RAMËT b¶¹ ER ÁG

(6!¨ 3%')2 !..!
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Öfugsnúin fuglavernd
b3M¹FUGLARNIR HAFA TÕNT TÎLUNNI VIÈ FRIÈUN
ARNARINS F¹LKANS OG SMYRILSINS m SEGIR
!NNA -ARTA 'UÈMUNDSDËTTIR BËNDI ¹
(ESTEYRI Å -JËAFIRÈI
b¡G S¹ EKKI EINN EINASTA STEINDEPIL Å ¹R
(ÁR ¹ÈUR FYRR VORU NOKKUR PÎR Å GÎMLU
RÁTTINNI HJ¹ MÁR OG ÁG FYLGDIST MEÈ ÖEIM
¹ MEÈAN ÁG VAR AÈ RÕJA KINDURNAR ¶AÈ
ER ENNÖ¹ TALSVERT AF ÖRESTI EN EKKI EINS
MIKIÈ OG ¹ÈUR
-AÈUR GAT VARLA SLEGIÈ ÒT AF AUMINGJA
MÕRISNÅPUNNI OG ÁG FLÕTTI MÁR AÈ SL¹
SNEMMA ¹ VORIN ¹ÈUR EN HÒN KOM MEÈ
UNGANA SÅNA NIÈUR ¹ TÒN .Ò SÁST HÒN
EKKI 3AMA ER MEÈ ÖÒFUTITTLINGINN OG
MÒSARRINDILINN ÁG HEF EKKI SÁÈ Ö¹ LENGIm
!NNA SKELLIR SKULDINNI ¹ FUGLA SEM HÒN
!..! -!24! '5¨-5.$3$«44)2
KALLAR VARGFUGLA b(ELST MYNDI ÁG VILJA
ÒTRÕMA ERNINUM EÈA ALLAVEGA HALDA HONUM Å SKEFJUM ¶AÈ ¹ AÈ H¾TTA AÈ L¹TA
ÎRNINN UNGA ÒT 3VO ÖARF AÈ F¾KKA M¹VUNUM /G BERJAST GEGN MINK OG TËFU m
SEGIR !NNA ¹ (ESTEYRI
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LÅKA AÈ LEITA AÈ ÎÈRU HÒSN¾ÈI FYRIR FYRIRT¾KI MITT SEM FER
SÅFELLT ST¾KKANDIm
¶EGAR +RISTBJÎRG ER SPURÈ ÒT Å KOMU JËLANNA SEGIST HÒN
ÖEGAR VERA FARIN AÈ SKREYTA HJ¹ SÁR OG SETJA UPP JËLALJËS
b!ÈVENTAN ER GËÈUR TÅMI TIL AÈ SÕNA ÎÈRUM ÖAKKL¾TI OG
V¾NTUMÖYKJU OG TIL AÈ ÖAKKA FYRIR ÖAÈ SEM MAÈUR HEFUR
!ÈVENTAN ER EINNIG GËÈUR TÅMI TIL AÈ LEITA INN ¹ VIÈ OG ÖESS
VEGNA HUGLEIÈI ÁG MIKIÈ ¹ AÈVENTUNNIm
+RISTBJÎRG SEGIST EKKI FINNA FYRIR STRESSI ÖEGAR
JËLIN N¹LGAST OG ÖAKKAR HÒN ÖAÈ BLËMADROPUM
SEM HÒN KALLAR LÅFSBJÎRGINA EN ÖEIR VINNA BUG
¹ STREITU b.¹L¾GÈ JËLANNA GEFUR MÁR GLEÈI OG
INNRI FRIÈ OG N¾RIR MIG TILFINNINGALEGA OG MÁR
FINNST GOTT AÈ FARA Å KIRKJU OG ¹ TËNLEIKA ¹
AÈVENTUNNIm
+RISTBJÎRG VILL AÈ LOKUM HVETJA SAM
LANDA SÅNA TIL AÈ NOTA AÈVENTUNA TIL AÈ
SÕNA ÎÈRUM ÖAKKL¾TI OG V¾NTUMÖYKJU Å
ATHÎFNUM

Jólabjór er ekki það
sama og jólasveinabjór
Jólabjórinn er orðinn fastur
liður í hátíðarhöldum landsmanna, og kemur hann til
byggða sex vikum fyrir jól,
mánuði á undan Stekkjastaur.
Jólabjórinn kom fyrst fram í Danmörku og er hugmyndin frekar ný
af nálinni þótt hún sé eldri en
íslensk bjórframleiðsla. Jólin 1980
setti bjórframleiðandinn Tuborg
fyrst mynd af jólasveini á bjórflösku, en árið eftir var jólabjórinn seldur sem sértegund. Yfirleitt er jólabjór sterkari en annar
ljós bjór, en einnig er til önnur
gerð, jólasveinabjór, sem hefur
sætari keim og lægra áfengishlutfall.
Magnús Traustason, vínsérfræðingur hjá ÁTVR, segir jólabjórinn hafa komið hingað til lands
skömmu eftir að bjór var leyfður,
fyrst innlendur og síðan einnig
innfluttur.
Fyrir þessi jól er hægt að fá
sex tegundir af jólabjór. Ölgerðin
Egils er með jólamalt og jólabjór
bæði í flösku og dós, og Vífilfell er
með Viking jólabjór. Einnig er
hægt að fá hinn danska Tuborg
jólabjór og Samuel Adams vetrarbjór. Nýr fyrir þessi jól er Faxe
Royal jólabjór, en Hob flytur
inn tvær gerðir af honum.
En hver er munurinn á
jólabjór og öðrum sem
seldur er hérlendis?
„Menn reyna að gera
hann bragðmeiri og matarmeiri, og það er maltkeimur af sumum. Í öðrum er
krydd, það er til dæmis
kanill í Samuel Adams
vetrarbjórnum.“
Eru Íslendingar sólgnir

$!.3+52 *«,!36%).. ¥ &%)+.!345¨) (EFUR VONANDI EKKI DRUKKIÈ OF MARGA JËLA
SVEINABJËRA ¹ÈUR EN GÅTARINN VAR TEKINN UPP

í jólabjór?„Það er eitthvað
nýtt flest ár, en stundum
dettur eitthvað út. Þeir eru
alltaf vinsælir, og klárast
yfirleitt, þrátt fyrir að
menn hafi verið að stækka
skammta,“ segir Magnús.
Þorsteinn Þórsteinsson,
eigandi Grand rokks, segir

&!8% *«,!"*«2

Íslendinga eiga langt í land með að
drekka Dani undir borðið hvað
jólabjór varðar.
„Ég hef búið í Danmörku og
það er ekki jafnmikil hefð fyrir
sérbjórum hér og þar. Svo erum
við líka skattlögð eftir áfengishlutfalli. Jólabjórinn er 5,2 prósent í stað 4,6 prósent og því dýrari, þess vegna selst hann minna
en kranabjór.“
VALURG FRETTABLADIDIS

6ERSTU ¹HORFENDUR ALLRA TÅMA

%NGINN ÙLTER
&2¥ HEIMSENDING

3J¹LFST¾TT LOFTHREINSI
OG RAKAT¾KI
(REINSAR LOFTIÈ Å GEGNUM VATN OG GEFUR FR¹ SÁR
RAKA -ARGAR TEG ILMEFNA %INNIG LYKTAREYÈIR
SEM FJARL¾GIR TD TËBAKSLYKT OG MATARLYKT

(REIN ÖJËNUSTA EHF

$ALBRAUT   2VK
  +VÎLD OG HELGAR S  

Leikhópur UMF bauð um daginn
áhorfanda að sjá sýningu aftur
endurgjaldslaust vegna þess hve
hann hafði hlegið mikið úr salnum. Verkið er Maður í mislitum
sokkum eftir Arnmund Backman,
og verður ein síðasta sýningin í
Brún í Borgarnesi klukkan 15 á
sunnudag.
Ekki eru allir jafn heppnir
með áhorfendur. Þegar ballett
Stravinskís, Vorblót, var frumsýndur í París árið 1913 brutust
út slagsmál milli stuðningsmanna
og gagnrýnenda verksins, svo að
kalla þurfti til lögreglu í hléinu.
Áður en kvöldið var liðið höfðu
óeirðir brotist út um alla borgina.
Minna ofbeldisfullir, en engu
minna gagnrýnir, voru áhorfendur á Newport-þjóðlagahátíðinni
árið 1965. Bob Dylan kom þar
fram í fyrsta sinn með rokkhljómsveit, og var púaður niður
af aðdáendum þjóðlagatónlistar.

Árið eftir fór hann í heimsreisu
með Bandinu þar sem reglulega
var púað, og söngvaranum líkt
við Júdas. Aftur var púað árið
1979 þegar hann tók upp á að
spila trúarleg lög í stað þekktara
efnis. Dylan slapp betur en Frank
Zappa, sem var 1971 dreginn
niður af sviðinu af afbrýðisömum kærasta kvenkynsaðdáanda
síns, og þurfti að vera í ár í hjólastól í kjölfarið.
Verra er þó þegar fólkið á
sviðinu ræðst á áhorfendur.
Margar sögur fara af slagsmálum Bubba við gagnrýnendur sína
á árunum með Utangarðsmönnum. Afdrifaríkari var uppfærsla
á „Our American Cousin“ í Washington DC árið 1865. Svo mikið
var hlegið í þriðja hluta verksins
að leikarinn John Wilkes Booth
vonaðist til að það myndi drekkja
skothljóðunum er hann skaut Lincoln forseta til bana.
Blóðugasta sýning allra tíma

&2!.+ :!00! %NDAÈI Å HJËLASTËL EFTIR
AÈ HAFA VERIÈ BARINN AF ¹HORFANDA

var svo skylmingasýning í skóla í
Capua árið 73 fyrir Krist. Skylmingaþrælarnir undir stjórn Spartakusar drápu áhorfendur og
gerðu síðan uppreisn gegn Rómaveldi sem endaði með því að 6.600
manns voru krossfestir á leiðinni
frá Capua til Rómar.
VG
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'EISLAVIRKA EFNIÈ 0ËLON  KOMST Å FRÁTTIRNAR EFTIR AÈ BRESK
HEILBRIGÈISYFIRVÎLD STAÈFESTU AÈ ÖAÈ HAFI VERIÈ VALDUR AÈ DAUÈA
FYRRVERANDI LIÈSMANNS RÒSSNESKU LEYNIÖJËNUSTUNNAR !LEXANDERS
,ITVINENKO 3J¹LFUR HÁLT HANN ÖVÅ FRAM FYRIR ANDL¹T SITT AÈ 6LAD
IMIR 0ÒTÅN 2ÒSSLANDSFORSETI V¾RI ¹BYRGUR FYRIR ÖVÅ AÈ EITRAÈ
HAFI VERIÈ FYRIR SÁR
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Þarf vitundarvakningu
5MFERÈARÖING VAR
HALDIÈ Å 2EYKJAVÅK
¹ DÎGUNUM ÖAR
SEM INNLENDIR
JAFNT SEM ERLENDIR
SÁRFR¾ÈINGAR
R¾DDU VANDAM¹L
Å TENGSLUM VIÈ
UMFERÈARÎRYGGI
'5..!2
'UNNAR 'UÈ
'5¨-5.$33/.
MUNDSSON L¾KNIR ,UNGNAL¾KNIR ¹
,ANDSPÅTALANUM
HÁLT ERINDI UM
VANDAM¹L SEM
ALLIR ÎKUMENN ÖEKKJA EN ÖAÈ ER
ÖREYTA UNDIR STÕRI
%R FËLK MEÈVITAÈ UM TENGSL
ÖREYTU OG UMFERÈARÎRYGGIS
3VARIÈ VIÈ ÖESSU ER EINFALDLEGA NEI
TTU YFIRVÎLD AÈ UPPLÕSA FËLK UM
ÖETTA VANDAM¹L
!LVEG TVÅM¾LALAUST ¶AÈ HEFUR VERIÈ
GERT Å ÎÈRUM LÎNDUM &JÎLMIÈLAR ERU
GJARNAN NOTAÈIR OG KYNNINGAREFNI
GERT FYRIR UMFERÈARSKËLA ¶AÈ ER EKKI
NËG AÈ GERA ÖETTA EINU SINNI HELDUR
REGLULEGA 3TJËRNVÎLD HÁR HAFA VERIÈ
UPPTEKIN AF ÎÈRUM Ö¹TTUM SEM
VARÈA UMFERÈARÎRYGGI EN ÁG VONA AÈ
NÒ SKAPIST UMR¾ÈA Å SAMFÁLAGINU
UM ÖETTA ATRIÈI ¹ N¾STUNNI
(VAÈA LAUSNA V¾RI H¾GT AÈ GRÅPA
TIL
¶AÈ ER H¾GT AÈ SETJA VIÈVÎRUNARKERFI
Å BÅLA OG VEGI AUK ÖESS AÈ GERA R¹È
FYRIR AÈSTÎÈU TIL HVÅLDAR Å VEGAKERFINU

9

HVER
VINNUR!

Morðvopn sem krefst sérþekkingar

 VEF 'EISLAVARNA KEMUR FRAM AÈ 0ËLON  0O  SÁ
GEISLAVIRKT EFNI SEM FINNST Å N¹TTÒRUNNI ¶AÈ GEFUR FR¹
SÁR SKAMMDR¾GA ALFAGEISLA SEM KOMAST AÈEINS
TVO TIL ÖRJ¹ SENTÅMETRA Å LOFTI ¶EIR KOMAST EKKI
Å GEGNUM HLÅFÈARLAG HÒÈARINNAR OG ERU ÖVÅ
H¾TTULAUSIR UTAN LÅKAMANS EN AÈ SAMA SKAPI
H¾TTULEGRI EN ÎNNUR GEISLAVIRK EFNI EF ÖAU
KOMAST INN Å LÅKAMANN

(VAÈA ¹HRIF HEFUR EFNIÈ
-JÎG MIKIÈ MAGN PËLONS  ÖARF TIL ÖESS

AÈ VALDA DAUÈA ¶AÈ HEFUR ÖAU ¹HRIF AÈ FRUMUR LÅKAMANS DREPAST
MEÈ ÖEIM AFLEIÈINGUM AÈ LÅFF¾RI GEFA SIG &LEST GEISLAVIRK EFNI ERU
VARASÎM VIÈ INNÎNDUN EN H¾TTULAUS FARI ÖAU UM MELTINGARVEG
0ËLON  ER HINS VEGAR UNDANTEKNING ¹ ÖESSU OG DREIFIST VEL
UM LÅKAMANN Å GEGN UM MELTINGARF¾RI ¶AÈ ER ÖVÅ Å HËPI ALLRA
H¾TTULEGUSTU GEISLAVIRKRA EFNA MEÈ TILLITI TIL ÖESS AÈ VALDA
BR¹ÈUM DAUÈA MEÈ INNTÎKU UM MELTINGARVEG

(VER HEFUR AÈGANG AÈ EFNINU
¶AÈ ER ALLS EKKI ¹ ALLRA F¾RI AÈ N¹LGAST BANV¾NA
SKAMMTA AF PËLON  ENDA M¹ ÖAÈ N¾R
EINGÎNGU FINNA ¹ SÁRH¾FÈUM KJARNORKU
RANNSËKNASTÎÈVUM ¶ËTT EFNIÈ SÁ AÈ FINNA Å
N¹TTÒRUNNI ER STYRKUR ÖESS ÖAR S¹RALÅTILL &RAM
LEIÈSLA ST¾RRI SKAMMTA ER HELST Å MIÈSTÎÈVUM
MEÈ KJARNAKLJÒFA EÈA AGNAHRAÈLA ¶AÈ ÖARF
MIKLA SÁRÖEKKINGU TIL ÖESS AÈ NOTA EFNIÈ SEM
MORÈVOPN OG SÕNIR VAL EFNISINS ÖVÅ TÎLUVERÈA
ÖEKKINGU

Telur líklegt að njósnað hafi
verið úr leyniherbergi NATO
Embættismenn forðast að
ræða fjarskiptaherbergi
NATO í utanríkisráðuneytinu, en það hefur í áratugi
verið lokað öðrum en þeim
sem voru öryggisvottaðir
af lögregluyfirvöldum. Jón
Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi utanríkisráðherra,
telur að þaðan kunni Bandaríkjamenn að hafa njósnað
um starfsmenn ráðuneytisins.
Trúnaðarupplýsingar til og frá höfuðstöðvum Atlantshafsbandalagsins fara allar í gegnum tækjabúnað
sem er geymdur í gluggalausu, eldtraustu og aflæstu herbergi í utanríkisráðuneytinu við Rauðarárstíg.
Einstaklingar sem hafa fengið
ákveðna öryggisvottun hjá ríkislögreglustjóra hafa einir lyklavöld
yfir því. Jón Baldvin Hannibalsson
var ekki einn þeirra, þegar hann
var utanríkisráðherra Íslands.

«MERKILEGT HERBERGI
Bergdís Ellertsdóttir, skrifstofustjóri Alþjóðaskrifstofu ráðuneytisins, gerir lítið úr mikilvægi her-

SENDU SMS SKEYTIÐ
JA SBF Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
OG MARGT FLEIRA

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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%MB¾TTISMENN SPURÈIR
UM HERBERGIÈ
b¶AÈ SEGI ÁG EKKERT UM %IGUM
VIÈ EKKI BARA AÈ L¹TA ÖETTA VERAm
)NGVI 3 )NGVARSSON FYRRVERANDI
SENDIHERRA
b¡G VEIT EKKI HVORT ÁG M¹ SVARA
ÖESSARI SPURNINGUm
RNI 0¹LL RNASON FYRRUM FASTA
FULLTRÒI ¥SLENDINGA HJ¹ .!4/
b¶ETTA ERU UPPLÕSINGAR SEM ÁG VIL
EKKI L¹TA AF HENDIm
2ËBERT 4RAUSTI RNASON FYRRV SKRIF
STOFUSTJËRI VARNARM¹LASKRIFSTOFU
!È AUKI SÎGÈUST ÖRÅR NÒVERANDI
OG FYRRVERANDI EMB¾TTISMENN Å
UTANRÅKISÖJËNUSTUNNI EINUNGIS HAFA
HEYRT KJAFTASÎGUR UM HERBERGIÈ EN
ÖEKKTU EKKI BEINLÅNIS TIL ÖESS

bergisins og segir að nú til dags
hvíli lítil leynd yfir því. Hún segir
að núverandi utanríkisráðherra
hafi „auðvitað“ aðgang að því og að
fjölmargir starfsmenn hafi verið
vottaðir af lögreglunni. Bergdís
telur jafnframt að allflestir sem
hafi starfað fyrir utanríkisþjónustuna hafi einhvern tíma haft aðgang
að herberginu. En svo virðist ekki
vera.
Spurningar um herbergið eru
óvinsælar hjá embættismönnum
utanríkisþjónustunnar og það er til
marks um leyndina sem yfir því
hvílir, eða hvíldi, hversu margir
þeirra beinlínis neita að tjá sig um
það eða yfirleitt að viðurkenna tilvist þess, eins og lesa má dæmi um
hér að ofan.

(¾FUSTU SÁRFR¾ÈINGAR
Svipað fjarskiptaherbergi var áður
í gamla utanríkisráðuneytinu við
Hverfisgötu. Jón Baldvin Hannibalsson hefur haldið því fram að

ráðherrasími sinn á Hverfisgötu
hafi verið hleraður úr stjórnstöð
Landsímans. Þeim grunsemdum
vísaði Davíð Oddsson, fyrrum forsætisráðherra, á bug í Morgunblaðinu með þeim röksemdum að „hæfustu sérfræðingar“ hafi athugað
símalínur ráðherra og gert reglubundna leit á skrifstofum þeirra í
allt að tvo sólarhringa á ári. Þessir
sérfræðingar, segir Davíð, voru í
samstarfi við NATO og öryggiseftirlit Norðmanna.

«VOTTAÈUR R¹ÈHERRA
Í sjö ára langri utanríkisráðherratíð Jóns Baldvins 1988 til 1995 var
aldrei talin ástæða til að hann fengi
þessa öryggisvottun NATO og Jón
rifjar upp að það hafi verið haft í
flimtingum um fjarskiptaherbergið að honum, vinstrimanninum,
væri ekki treystandi inn á svæði
NATO, hann hefði ekki trúnaðarstig til þess. Sjálfur sóttist hann
ekki eftir því og segir að á þeim
tíma hafi hann litið á þessi öruggu
samskipti NATO sem fyrst og
fremst tæknilegt mál og því utan
hans verksviðs. Hann hafi þó grunað sitt. „Mér var tjáð að eftirlitsmenn okkar væru trúnaðarmenn
og sérfræðingar frá bandaríska
sendiráðinu,“ segir Jón og bætir
við að slíkir sendiráðsmenn hafi
gjarnan verið frá CIA, bandarísku
leyniþjónustunni. „Hefði ég kært
[hleranir] innan íslenska kerfisins

hefði málið farið til dómsmálaráðuneytisins og það hefði leitað til
þessara sömu sérfræðinga til að
rannsaka málið. Sú leið var því
ófær.“
Miðað við starfsvenjur
CIA, telur Jón að leiða megi
líkur að því að fjarskiptaherbergið hafi verið notað til
njósna. „Ef þessir menn voru
frá CIA, þá hefði það verið standard praxís að skilja eftir hlustunarbúnað og því meira en litlar líkur
á því að herbergið hafi verið notað
til njósna.“ Jón tilgreinir árin 1992
og 1993, þegar yfir stóð endurskoðun á varnarsamningi Íslendinga við
Bandaríkjamenn. Þeir hafi því haft
ærið tilefni til að fylgjast vel með,
segir Jón, en leggur áherslu á að
þetta sé að mestu vangaveltur, sem
byggi á bókmenntum um starfsvenjur bandarísku leyniþjónustunnar.

&ORTÅÈARVANDI
Enginn starfsmaður utanríkisráðuneytisins hefur getað svarað spurningum um hvernig fjarskipti við
NATO fóru fram þegar utanríkisráðuneytið var til húsa í Stjórnarráðinu, en þar var ráðuneytið fram
til ársins 1972.
Niels P. Sigurðsson var í utanríkisþjónustu frá árinu 1952 til 1995
og var meðal annars skipaður
sendiherra hjá NATO. Niels sagði í
samtali við Fréttablaðið að hann
vissi ekki til þess að neitt fjarskiptaherbergi hefði verið til, þegar
ráðuneytið var í Stjórnarráðinu.
Hann hefði aldrei komið nálægt
þessum fjarskiptum, frekar en
aðrir Íslendingar. „Menn sem unnu
við svona lagað, það var enginn frá
okkur, ekki frá Íslendingum.“
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slendingar eru vanir því að varnir landsins kosti ekki neitt.
Sumir hafa jafnvel litið á þær sem féþúfu. Feimni við að ræða
innihald varnarviðbúnaðar og hernaðarlegra skuldbindinga er
ríkjandi. Oft umgangast menn þau efni með sömu aðferð og
kötturinn heita grautinn.
Nú standa fyrir dyrum viðræður við Norðmenn og fleiri bandalagsþjóðir okkar um varnarsamstarf á norðurslóðum. Forsætisráðherrar Íslands og Noregs urðu ásáttir um þetta á dögunum. Almennt
hefur þeim áformum verið vel tekið. Aukið norrænt og evrópskt
samstarf á þessu sviði er rökrétt viðfangsefni nýrra aðstæðna.
Sú spurning hlýtur hins vegar að vakna í þessu sambandi hvort
ekki er skynsamlegt að ræða með ítarlegri hætti og af meiri dýpt
þau viðfangsefni sem við viljum vera þátttakendur í og eigið mat á
varnarþörf. Sú umræða er sannarlega ekki bara fyrir lokuð fundarherbergi utan íslenskrar lögsögu.
Hér hefur engin umræða farið fram um hversu miklum fjármunum við erum reiðubúin til þess að verja til viðfangsefna af þessu
tagi. Varnarmálaráðherra Noregs segir réttilega í viðtali við Fréttablaðið í gær að ræða þurfi kostnaðarþátttöku Íslendinga af hugsanlegu samstarfi áður en upp verður staðið frá þeim viðræðum.
Mikilvægt er að bæði ríkisstjórnin og stjórnarandstöðuflokkarnir ræði þessi mál málefnalega og af ábyrgð. Hvernig á til að mynda
að mæta auknum útgjöldum í varnar- og öryggismálum? Á að skera
niður eða leggja á nýja skatta?
Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar er dregið úr framlagi til
efnahagslegs stöðugleika til þess að skapa svigrúm fyrir velferðarútgjöld. Í fyrsta áfanga nýs stjórnarsáttmála stjórnarandstöðuflokkanna er ekkert framlag af hálfu ríkissjóðs til efnahagslegs
stöðugleika og augljóslega ekkert svigrúm til aukinna varnarútgjalda. Hér er spurningum ósvarað bæði af hálfu ríkisstjórnar og
stjórnarandstöðu.
Samfylkingin hefur gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir að ganga ekki
nægjanlega ákveðið fram í að tryggja auknar varnir í samstarfi við
Norðmenn og Atlantshafsbandalagið. Á sama tíma stefnir hún að
ríkisstjórnarsamstarfi við vinstri grænt sem alfarið hafnar aðild að
hvers kyns hernaðarlegum skuldbindingum. Hér þarf skýringa við.
Afgerandi breytingar hafa orðið varðandi innri öryggismál og
löggæslu. Veigamikið skref var tekið í þeim efnum með Schengenaðildinni á sínum tíma. Sérsveit lögreglunnar hefur verið efld og
greiningardeild tekur til starfa um næstu áramót. Enn er þó óútkljáð hvort lögreglan fær heimildir til öryggisþjónustu undir eftirliti Alþingis.
Ákveðin hafa verið kaup á þremur björgunarþyrlum, nýrri landhelgisgæsluflugvél og nýju varðskipi. Aukinheldur er Landhelgisgæslan orðin hluti af björgunarmiðstöðinni með rekstri vaktstöðvar siglinga. Mikilvægt er að þróa það samstarf við Norðmenn sem
þegar hefur hafist á þessu sviði.
En hjá hinu verður ekki horft að þörf er á málefnalegri umræðu
um hversu miklum fjármunum við ætlum að verja til mála er lúta
að innra öryggi og alþjóðlegu varnarsamstarfi. Þetta eru veigamikil
mál. En þau verða heldur ekki slitin úr samhengi við önnur samfélagsverkefni. Og þau verða ekki afgreidd af öðrum.

²4'&5&¡,!' 
2)434*«2!2 +¹RI *ËNASSON OG ¶ORSTEINN 0¹LSSON !¨34/¨!22)434*«2!2 *ËN +ALDAL OG 3TEINUNN 3TEF¹NSDËTTIR &2¡44!34*«2!2
!RNDÅS ¶ORGEIRSDËTTIR 3IGRÅÈUR "JÎRG 4ËMASDËTTIR OG 4RAUSTI (AFLIÈASON &5,,42²!2 2)434*«2! "JÎRGVIN 'UÈMUNDSSON OG 0¹LL
"ALDVIN "ALDVINSSON &RÁTTABLAÈIÈ KEMUR ÒT Å  EINTÎKUM OG ER DREIFT ËKEYPIS ¹ HEIMILI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU !KUREYRI OG
ÖÁTTBÕLISSV¾ÈUM ¹ SUÈVESTURHORNINU %INNIG ER H¾GT AÈ F¹ BLAÈIÈ Å VÎLDUM VERSLUNUM ¹ LANDSBYGGÈINNI &RÁTTABLAÈIÈ ¹SKILUR SÁR
ISSN  
RÁTT TIL AÈ BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

3JËMAÈUR ¹ ÖING

-ESTA SALTBRAGÈIÈ

-ARAÖONFUNDIR FRAMUNDAN

"JÎRN 6ALUR 'ÅSLASON SKAUST ËV¾NT
UPP FYRIR VARAÖINGMANNINN (LYN
(ALLSSON Å FORVALI 6INSTRI GR¾NNA Å
.ORÈAUSTURKJÎRD¾MI %NDAÈI "JÎRN
6ALUR Å ÖRIÈJA S¾TI EN (LYNUR Å ÖVÅ
FJËRÈA 3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON OG
¶URÅÈUR "ACKMAN RAÈA SÁR AUÈVITAÈ Å
TVÎ EFSTU S¾TIN "JÎRN 6ALUR VONAST NÒ
TIL AÈ 6' N¹I ÖRIÈJA MANNINUM ¹ ÖING
Å KJÎRD¾MINU SVO HANN GETI SNÒIÈ SÁR
AÈ ÖINGSTÎRFUM (ING
AÈ TIL HEFUR HANN
VERIÈ  STÕRIMAÈUR
¹ +LEIFARBERGINU
SEM GERÈUR ER ÒT
FR¹ «LAFSFIRÈI ¶AÈ
G¾TI ÖVÅ FARIÈ SVO
AÈ STARFANDI SJË
MAÈUR K¾MIST ¹
ÖING

¶EIR ERU EKKI MARGIR ÖINGMENNIRNIR
SEM HAFA STARFAÈ VIÈ TV¾R HELSTU
FRUMFRAMLEIÈSLUGREINAR ¥SLENDINGA
SJËSËKN OG BÒSKAP .Ò LÅTUR ÒT FYRIR
AÈ N¾STSÅÈASTI BËNDINN KJARNAKONAN
$RÅFA (JARTARDËTTIR HVERFI AF ÖINGI
EFTIR ÒRSLIT Å PRËFKJÎRI 3J¹LFST¾È
ISFLOKKSINS Å 3UÈURKJÎRD¾MI
6ALGERÈUR 3VERRISDËTTIR HEFUR
VERIÈ BËNDI ¹ ,ËMATJÎRN
FR¹ ¹RINU  SAMHLIÈA
ÖINGMENNSKU -AGNÒS ¶ËR
(AFSTEINSSON 'UÈMUNDUR
(ALLVARÈSSON OG 'UÈJËN !
+RISTJ¹NSSON HAFA ALLIR SËTT
SJËINN OG VAFALAUST FLEIRI
SKROPPIÈ TÒR OG TÒR TLI
MESTA SALTBRAGÈIÈ VERÈI
SAMT EKKI AF "IRNI 6AL
DETTI HANN ¹ ÖING

!LLA ÖESSA VIKU HAFA ÖINGMENN SETIÈ
SVEITTIR ¹ NEFNDAFUNDUM TIL AÈ KL¹RA
M¹L SEM ÖARF AÈ AFGREIÈA FYRIR JËLAFRÅ
.¾STI ÖINGFUNDUR VERÈUR ¹ MORGUN
OG HEFST KLUKKAN H¹LF ELLEFU
,ÅKUR ERU ¹ AÈ EINUNGIS FIMM
ÖING DAGAR SÁU FRAMUNDAN
¹ÈUR EN HLÁ VERÈUR GERT ¹
STÎRFUM ÖINGSINS OG KJÎRN
IR FULLTRÒAR SENDIR HEIM
/G MÎRG STËR M¹L BÅÈA
AFGREIÈSLU ¶AÈ VERÈA
ÖVÅ HEFÈBUNDNIR MARAÖ
ONFUNDIR FYRSTU DAGANA Å
DESEMBER -¹ BÒAST VIÈ
SNÎRPUM UMR¾ÈUM Å ÖINGS
AL ÖË AÈVENTAN LÁTTI
MÎNNUM BRÒN ¹
GÎNGUNUM
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Fast í koki Framsóknar
Í

raksmálið hefur setið fast í koki
Framsóknar nærfellt heilt
kjörtímabil, eins og eitraða eplið í
hálsi Mjallhvítar blessaðrar, þar
til nýr formaður reyndi að hósta
því upp á miðstjórnarfundi flokksins fyrir helgina. Það sem nú er
deilt um, er hvort allur eplisbitinn
hafi komið upp með nýrri
kokhreysti formannsins eða hvort
eitrið sitji eftir.
Spurður hvort hann telji þessa
síðbúnu viðurkenningu nægja til
að breyta köfnunarþrútinni ásýnd
flokksins, segist hann ekki telja
það neitt aðalatriði: „Aðalatriðið
er að við erum að leiða sannleikann í ljós.“
Af ýmsum viðbrögðum má sjá
að mönnum finnst sannleikurinn
vera heldur fyrirferðarlítill í
þessum sinnaskiptum og nær að
tala um að nýtt sannlíki hafi verið
sett á markaðinn til að skapa
„þægilega vígstöðu flokksins fyrir
kosningar“, eins og stjórnmálafræðingurinn Gunnar Helgi
Kristinsson orðaði það í Fréttablaðinu í gær.
Leiðarahöfundur Moggans á
mánudag er á því að þetta sé
söluvænt kosningatrix hjá
formanninum , og liggi það nú
ekki „jafnaugljóslega í augum
uppi að Framsóknarflokkurinn
muni tapa kosningunum í vor eins
og það virtist fyrir ræðu formannsins“. Mogginn er ekkert að
fjasa um að „sannleikur hafi
verið leiddur í ljós“. Hann telur
að formanninum hafi verið
nauðsyn „að skapa fjarlægð milli
sín og forvera síns í þessu máli,
sem er sérlega viðkvæmt vegna
kjósenda á vinstri kanti Framsóknarflokksins“, sem sl. 12 ár
hefur verið reynt að venja undir
harðsvíruð frjálshyggju- og
gróðabrallsöfl beggja stjórnarflokkanna. „En hvenær kemur
nýtt útspil í umhverfismálum frá
Framsókn?“ spyr leiðarahöfundur
og telur flokknum bersýnilega
þörf á nýju sannlíki einnig í þeim
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málaflokki, ef hann eigi að
tryggja sér áframhaldandi sess í
ríkisstjórn við hlið íhaldsins eftir
kosningar, fjórða kjörtímabilið í
röð.
Vissu menn ekki neitt í
aðdraganda innrásarinnar í Írak
19. mars 2003? Á hvaða forsendum var þessi ákvörðun tekin?
Vissu menn ekki nóg til að ala
með sér skynsamlegar efasemdir
um réttmæti hennar? Gafst
enginn tími til að fara að þeim
ákvæðum þingskapa löggjafarþings íslenska lýðveldisins að
ávallt skuli hafa samráð við
utanríkismálanefnd þingsins um
meiriháttar utanríkismál? Vissu
menn ekki að allan lýðveldistímann hafði Alþingi haft síðasta
orðið um stefnuna í utanríkismálum? Var ekki hægt að bera málið
tímanlega undir þingflokka
stjórnarinnar eða ræða það í
ríkisstjórn? Vissu menn ekki að
án blessunar Öryggisráðsins með
ítrekun fyrri ályktunar var
innrásin ólögmæt að lögum
alþjóðaréttarins og brot á
sáttmála Sameinuðu þjóðanna?
Vissu menn ekki að rannsóknarnefndin undir forystu Hans Blix,
hafði nýlega skilað skýrslu um að
hún fyndi engan vott um gereyðingarvopn og þyrfti einungis
nokkrar vikur í viðbót til að ganga
fyllilega úr skugga um að sú væri
raunin? Vissu menn ekki að
jafnvel leyniþjónustur Bandaríkjanna höfðu ekki fundið nokkur
haldbær rök fyrir tengslum milli

Saddams Husseins og al-Kaída?
Jú, allt þetta vissu menn, eða gátu
vitað, og áttu að vita. Halldór
Ásgrímsson hafði fram á síðustu
stundu talað um aðra ályktun Sþ
sem sjálfsagða, en söðlaði svo
gersamlega um á einum sólarhring og ákvörðunin um fylgispekt við innrásarríkin og að
skipa Íslandi sess á lista hinna
staðföstu, var skyndilega tekin af
tveimur mönnum – eða kannski
bara einum? Það er mál sem nýrri
ríkisstjórn ber að rannsaka til
fulls eftir kosningar.
Það má til sanns vegar færa
„að hvergi á byggðu bóli í
heiminum fer fram önnur eins
vitleysisumræða um Íraksmálið
eins og hér landi“, eins og Davíð
Oddsson orðaði það í skýrslu sinni
til Alþingis um utanríkismál, enda
stóð hann sjálfur fyrir henni með
ummælum sínum um „afturhaldskommatittsflokkinn“ og „meinfýsnishlakkandi úrtölumenn“,
sem máluðu ástandið í Írak
dökkum litum, þótt búið væri nú
að velta harðstjóranum og koma á
„lýðræði“ (les borgarastyrjöld),
„enda ríkti nú góður friður í öllum
800 lögsagnarumdæmum Íraks –
nema hvað „mikill óróleiki“ væri í
fimm þeirra“!
Þjóðarhreyfingin –með virku
lýðræði er stolt af því að hafa átt
drjúgan þátt í því að halda þessari
umræðu gangandi með því að
virkja framlag yfir 4000 Íslendinga til birtingar auglýsingar í
ameríska stórblaðinu New York
Times, þar sem þátttöku Íslands í
þessari ólögmætu aðgerð Bandaríkjanna var afneitað og útskýrt
að ákvörðunin hefði verið tekin
með ólögmætum hætti gegn vilja
yfirgnæfandi meirihluta þjóðarinnar. Við vorum harðlega ávítuð
af stjórnarliðum, og ýmsum
fjölmiðlamönnum, fyrir að láta
líta svo út að við töluðum í nafni
þjóðarinnar. Nú vildu allir þá Lilju
kveðið hafa – líka nýr formaður
Framsóknarflokksins.

Að villa á sér heimildir
upp á hlutavistun fyrir börn sín og ég bind
miklar vonir við að það bæti úr þessum
vanda. Það er hins vegar nokkuð sem hefði
þurft að skoða miklu fyrr.
Björn Ingi talaði í vor um sig sem sérviðhorfi í þessu blaði sl. þriðjudag gefur
stakan athafnastjórnmálamann sem léti
Björn Ingi Hrafnsson borgarfulltrúi í
verkin tala. Það hefur hann ekki gert í
skyn að ég nýti mér í pólitískum tilgangi að
þessu máli og eðlilegt að á það sé bent
dóttir mín hafi verið á biðlista eftir plássi á
þegar menn auglýsa sig sem sérstaklega
frístundaheimilum borgarinnar. Ég hafi
framtakssama stjórnmálamenn. Það er
haldið því leyndu fyrir fréttamanni að ég
óþarfi að taka það persónulega, nær að
væri í pólitík til að komast í blöðin á þennlíta á það sem faglega gagnrýni. Ég tek
an hátt. Þetta er auðvitað fráleitt og lýsir
fram að ég hef ekkert út á persónu Björns
e.t.v. meira hugsunarhætti þess sem lætur
sér detta þvílíkt í hug. Ég var hins vegar $/&2) (%2-!..33/. Inga að setja en dálitla samúð með þeirri
stöðu sem hann er í. Þótt hann hafi komið
beðinn um að ljá úttekt blaðamanns á biðsér í þá stöðu sjálfur hlýtur það að vera strembið að
listum eftir frístundaplássi persónulegan vinkil og
vera eini borgarfulltrúi flokks sem ræður yfir nánast
mér fannst mér ekki stætt á að neita því þar sem ég
helmingi nefnda borgarinnar.
hef, ásamt félögum mínum í Íþrótta- og tómstundaÉg vona hins vegar að biðlistum frístundaheimilráði, verið að beita mér fyrir lausn á þessu máli.
anna verði útrýmt hið fyrsta því fyrir þá tæplega 200
Staðreyndin er sú að sem formaður Íþrótta- og
foreldra sem í 14 vikur hafa ýmist þurft að taka vinntómstundaráðs hefur Björn Ingi dregið lappirnar í
una með sér heim, börnin í vinnuna eða jafnvel skilja
þessu máli. Hann verður því að geta tekið gagnrýni
börnin eftir ein heima er þetta mál afar persónulegt.
frá foreldrum sem hafa þurft að vera á hlaupum á
milli vinnu og barna af því að ekki eru til næg rými á
frístundaheimilunum. Samfylkingin í Íþrótta- og tómHöfundur er varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar
stundaráði hefur mælt með að foreldrum verði boðið
og foreldri.
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.¹M SEM NÕTIST ÖÁR
3KRIFSTOFUBRAUT )
%R TVEGGJA ANNA BRAUT ÖAR SEM HÎFUÈ¹HERSLA ER
LÎGÈ ¹ VIÈSKIPTA OG SAMSKIPTAGREINAR
)NNTÎKUSKILYRÈI 'RUNNSKËLAPRËF
3ÅÈDEGISHËPUR +ENNSLA HEFST  JANÒAR
)NNRITUN STENDUR YÙR NÒNA
5PPLÕSINGAR VEITIR )NGA +ARLSDËTTIR FAGSTJËRI HAGNÕTRA
VIÈSKIPTA OG FJ¹RM¹LAGREINA Å SÅMA    
.ETFANG IK MKIS
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Þjónusta Stígamóta um allt land? Aumur blettur í
ir fara fram í gegnum Stígamótasímann
til þess að varðveita milliliðalausan trúnað. Verkefnið hefst í janúar og verður
kynnt rækilega á Austfjörðum í svæðisfjölmiðlum, á opnum fundum með
almenningi, í framhaldsskólunum og á
lokuðum fundi með fagfólki. Ef tilraunin
heppnast vel og tilboðið verður nýtt af
heimafólki er freistandi að festa það í
sessi og bjóða upp á sjálfshjálparhópa
sem heimakonur gætu stýrt í framtíðinni. Nú þegar er ljóst að Austfirðingar
bíða eftir þessari þjónustu.

5-2¨!.
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Það hefur lengi verið ljóst að þjónusta
Stígamóta nýtist best fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins þrátt fyrir brýna þörf
alls staðar á landinu. Fólk hefur lagt á sig
ómældan kostnað og fyrirhöfn til þess að
sækja ráðgjöf til Stígamóta og aðeins í
litlum hluta tilfella hefur verið farið fram
á fjárhagslega aðstoð sveitarfélaga. Þátt- '5¨2². *«.3$«44)2
taka fyrir fólk utan höfuðborgarsvæðisins í sjálfshjálparhópum sem hittast 15 sinnum
¶JËNUSTA 3TÅGAMËTA UM ALLT LAND
hefur verið óraunhæf. Þróunin hefur verið sú undanfarin misseri að víða hefur verið falast eftir þjónSamkvæmt þeim tölulegu upplýsingum sem safnað
ustu Stígamóta. Þannig var lögð í það mikil vinna að
hefur verið á Stígamótum undanfarin ár hefur um
þjálfa upp sjálfstæðan hóp heimakvenna á Akur32 - 38% ofbeldisins verið framið utan höfuðborgareyri til þess að rækja hliðstæða starfsemi. Á minni
svæðisins. Fólkið sem leitað hefur hjálpar hefur
stöðum virðist slíkt fyrirkomulag ómögulegt vegna
verið búsett utan höfuðborgarsvæðisins í 11 – 19 %
nábýlis og fámennis, óháð þekkingu og góðs vilja
tilfella, þrátt fyrir langar vegalengdir og mikinn
heimafólks.
kostnað. Þessi hluti hópsins hefur komið sjaldnar
Ráðgjafar frá Stígamótum veita vikulega þjónen aðrir og ekki tekið þátt í starfi sjálfshjálparhópustu hjá Krýsuvíkursamtökunum og hliðstæð vikuanna. Nokkur fjöldi fólks leitar aðstoðar í gegnum
leg ráðgjöf er veitt í Kvennafangelsinu. Á Ísafirði
tölvupóst eða í síma, en slík aðstoð er ósambærileg
og í Vestmannaeyjum eru nú starfræktir sjálfsvið regluleg klukkustundarlöng ráðgjafarviðtöl.
hjálparhópar í tilraunaskyni. Undirbúningur starfÞjónusta Stígamóta byggist á þeim sameiginlega
seminnar var unninn í náinni samvinnu og með ráðskilningi landsmanna að kynferðisofbeldi sé samfégjöf frá Stígamótum og leiðbeinendur sóttu
lagsmein og fólk sem verði fyrir því eigi rétt á
leiðbeinendanámskeið til Stígamóta.
ókeypis þjónustu. Rekstarfé hefur því fengist frá
ríki og nokkrum sveitarfélögum. Það er sanngirnis"¾TT ÖJËNUSTA
mál að þjónustan nýtist um allt land. Samkvæmt
nýrri aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar gegn kynNú hafa Stígamót ákveðið að mæta þörfinni fyrir
bundnu ofbeldi er gert ráð fyrir því að sveitarfélög
bætta þjónustu með því að bjóða sveitarfélögum
landsins geri eigin áætlanir um hvernig brugðist
upp á reglulega þjónustu í heimabyggð. Þar sem
skuli við ofbeldi og minnt á ábyrgð þeirra. Að taka
um nýtt tilboð er að ræða er mikilvægt að prófa það
tilboði Stígamóta um ráðgjöf í heimabyggð væri
og þróa. Náðst hefur samningur við Fjarðabyggð
frábær leið fyrir stærri sveitarfélög til þess að axla
og Fljótsdalshérað um þriggja mánaða tilraunaþá ábyrgð.
verkefni. Verkefnið felst í því að ráðgjafi frá Stígamótum mun bjóða upp á viðtöl hálfsmánaðalega.
Höfundur er talskona Stígamóta.
Þjónustan verður opinn allan daginn og tímapantan-

Meðferð átröskunarsjúklinga
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sjónvarpsþættinum 6 til sjö á
Skjá einum hinn 14. nóvember
sl. var viðtal við tvær ungar konur
sem veita átröskunarsjúklingum
og aðstandendum
þeirra ráðgjöf. Í þættinum kölluðu
þær
eftir fjármagni
til
samtaka
sinna til að
geta sinnt
starfi sínu
3)'52,!5' -!2¥!
og sögðu að
*«.3$«44)2
það
ríkti
neyðarástand
í
málefnum
átröskunarsjúklinga
hérlendis. Í
viðtalinu
kom fram
að litlu fjármagni hefði
verið veitt
til
mála3,!5' «,!&3$«44)2
flokksins af
hálfu ríkisins, að biðlistar eftir
meðferð væru fyrir átröskunarsjúklinga hjá ríkinu, að þeirri
meðferð væri mjög ábótavant og
ætti ekki að fara fram á geðdeild
nema sem síðasta úrræðið.
Hvað varðar þjónustu við einstaklinga með lystarstol (anorexia
nervosa) og lotugræðgi (bulimia
nervosa) á geðdeild LSH finnum
við okkur knúnar til að leiðrétta
ofangreindar fullyrðingar. Átröskunarteymi LSH hefur starfað frá
upphafi árs 2001. Í því eru geðlæknir, félagsráðgjafi, sálfræðingur,
næringarfræðingur,

listmeðferðarfræðingur,
hjúkrunarfræðingar og stuðningsfulltrúar. Félagsráðgjafi og
annar af tveimur hjúkrunarfræðingum eru líka fjölskyldufræðingar. Ofangreindar fagstéttir hafa
undanfarin ár unnið að sérþekkingu á átröskunarsjúkdómum sem
eru skilyrði fyrir góðri greiningar- og meðferðarvinnu.
Á þessu ári var fjármagni veitt
í málaflokkinn sem hefur orðið til
þess að frá marsmánuði hefur
verið starfrækt sértæk göngu- og
dagdeild fyrir átröskunarsjúklinga á göngudeild geðdeildar
LSH. Þrátt fyrir margar tilvísanir
hafa engir biðlistar myndast og
teymið getað sinnt öllum tilvísunum.
Þjónustan sem LSH veitir
átröskunarsjúklingum og aðstandendum þeirra fer fram á mismunandi þjónustustigum; göngudeild,
dagdeild og innlagnardeild. Flestir koma á göngudeild þar sem í
boði eru einstaklings- og hópmeðferðir, fjölskylduviðtöl, aðstandendahópar og fræðsla. Sumir njóta
þjónustunnar tímabundið með
daglegum viðtölum meðan aðrir
koma sjaldnar. Flestir koma einu
sinni til tvisvar í viku yfir ákveðið
tímabil.
Dagdeild fyrir 6-8 átröskunarsjúklinga tók til starfa í mars á
þessu ári. Hún er opin alla virka
daga. Þar fer fram margvísleg
meðferðarvinna og getur verið val
um að nýta sér þjónustuna allt frá
2-5 daga í viku. Það sem af er ári
hafa einstaklingarnir sem sækja
meðferð á dagdeild nýtt sér hana 5
daga vikunnar. Ef sjúklingar þurfa
innlögn vegna alvarlegs ástands
þá leggjast þeir inn á almennar
bráðageðdeildir, en sérhæfð legudeild fyrir átröskunarsjúklinga er
því miður ekki til á landinu.
Ofangreind þjónusta stendur
einstaklingum sem eru 18 ára og
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eldri til boða. Þjónusta fyrir 18 ára
og yngri fer fram á Barna-og unglingageðdeild. Aðrir sem veita
átröskunarsjúklingum þjónustu
eru heilsugæslustöðvar og meðferðaraðilar á einkastofum.
Varðandi „neyðarkall“ ofangreinda viðmælenda um aukið
fjármagn vegna aukningar á tíðni
átraskana, eru engar vísbendingar um að aukning hafi orðið á tíðni

Varðandi „neyðarkall“ ofangreindra viðmælenda um aukið
fjármagn vegna aukningar á
tíðni átraskana, eru engar vísbendingar um að aukning hafi
orðið á tíðni lystarstols í hinum
vestræna heimi síðustu árin.
lystarstols í hinum vestræna
heimi síðustu árin. Rannsóknir
hafa hins vegar sýnt að mun
algengara er að unglingar og ungt
fólk sé óánægt með útlit sitt og
holdafar og ýtir það undir óheilbrigt mataræði og megrun. Þetta
hefur líklega aukið tíðni á lotugræðgi og blönduðum átröskunum. Þó er ekki vitað hvort aukning
sé á átröskunum á Íslandi síðastliðin ár.
Við fögnum allri umræðu um
bætta meðferðarþjónustu við
átröskunarsjúklinga og fleiri og
fjölbreyttari
meðferðarúrræði
fyrir þá eru kærkomin viðbót.
Hins vegar er eðlilegt að slík uppbygging fari fram undir forystu
fagaðila með sérþekkingu á
átröskunarsjúkdómum, í samvinnu við notendur þjónustunnar.
Áslaug er félagsráðgjafi MSW,
fjölskyldufræðingur og með
sérnám í átröskunarsjúkdómum.
Sigurlaug María er sálfræðingur,
Cand.Psych.
3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR OG
BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGNORÈ
4EKIÈ ER ¹ MËTI EFNI SEM SENT ER
¹ NETFANGIÈ GREINAR FRETTABLADID
IS ,ENGD GREINA MIÈAST VIÈ 
SLÎG MEÈ BILUM 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR
HVORT EFNI BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU
EÈA 6ÅSI EÈA Å B¹ÈUM MIÈLUNUM
AÈ HLUTA EÈA Å HEILD SKILINN ER
RÁTTUR TIL LEIÈRÁTTINGA OG TIL AÈ
STYTTA EFNI

frístundamálum?
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au eru merkileg viðbrögð
sumra framsóknarmanna við
litlu viðtali sem Fréttablaðið birti í
gær við Dofra Hermannsson, varaborgarfulltrúa og föður barns á
biðlista eftir plássi á frístundaheimili í Grafarvoginum. Netmiðlaskríbentar flokksins hófu
strax stórsókn eftir því sem mér er
tjáð og foringinn í borgarstjórn
svarar fyrir sig á tveimur stöðum í
Fréttablaðinu í dag. Það er út af
fyrir sig skiljanlegt að sumir framsóknarmenn séu aumir fyrir ábendingum af því tagi að hundruð barna
hafi verið á biðlista í haust. Það vill
svo til að ástandið hefur verið verst
í Grafarvoginum, en þar hefur
Dofri og fleiri foreldrar verið ötulir í því að reyna að finna leiðir til
að leysa úr og meðal annars tekið
upp hugmynd sem áður hafði verið
rætt um sem bráðabirgðalausn
fyrir þá sem ekki þurfa fulla vistun. Dofri á skilið lof fyrir innlegg
sitt í þeirri baráttu sem fulltrúar
Samfylkingar áréttuðu í íþrótta- og
tómstundaráði og skilaði sér m.a. í
því að starfsmenn ÍTR fóru þessa
leið. Fyrir vikið hefur m.a. tekist
að vinna á biðlistanum.
Ég get alveg tekið undir það að
það er ánægjulegt að nú í nóvember fór tala þeirra barna sem eru á
biðlista undir þá tölu sem var um
svipað leyti í fyrra. Fram að því
var fjöldi barna á biðlista mun
meiri. Vandi foreldra og barna sem
ekki fá umbeðin pláss getur verið
talsverður. Fram hefur komið að
þriðjungur barna sem ekki hefur
fengið vistun er einn heima sem

ekki er gott.
Það
vita
allir
í
hverju
vandinn
liggur. Það
vantar
starfsfólk.
Steinunn
Valdís Óskarsdóttir,
fyrrver34%&. *«(!..
andi borg34%&.33/.
arstjóri,
beitti sér fyrir launahækkun þessa
starfsfólks. Sú aðgerð hefur án efa
haft talsvert að segja.
Það er hins vegar eftirtektarvert að sjálfstæðismenn hafast
lítið að í ljósi þess að fulltrúar
þeirra í borgarstjórn fyrir ári fóru
nánast hamförum yfir stöðunni
sem þá var í biðlistamálum og gáfu
í skyn að það væri lítið mál að eyða
biðlistum, bara ef þeir fengju að
stjórna. Reynslan sýnir nú annað
ef litið er á biðlista eftir plássum á
dagheimili og frístundaheimili. Það
er svo athyglisvert út af fyrir sig
að nýverið samþykktu framsóknarmenn og sjálfstæðismenn hækkun á ýmsum gjöldum upp á 8,8%,
meðal annars fyrir frístundaheimili. Þetta er meiri hækkun en mér
sýnist hægt að réttlæta út frá
almennum
verðlagsbreytingum.
Það var reyndar athyglisvert að á
síðasta fundi vissu fulltrúar meirihlutans í ÍTR ekki hvernig þessi
tala væri til fundin. Þetta væru
einungis boð úr Ráðhúsinu. Og þau
boð rýra kjör þeirra foreldra sem
þurfa að borga.
Höfundur er fulltrúi Samfylkingar
í íþrótta- og tómstundaráði.

Framsókn rifjar
upp gamla takta
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aman væri nú að skrifa virkilega krassandi pistil um nýleg
ummæli formanns Framsóknarflokksins um hömlulaust afturhald, öfgahugmyndir í umhverfismálum og um niðurrifsöflin á
vinstri væng stjórnmálanna. En
ég leyfi mér að sniðganga þau í
bili, en fjalla frekar um það hvernig maðurinn reyndi í ræðu sinni á
miðstjórnarfundi flokksins á laugardaginn að kenna samstarfsflokknum um allt sem aflaga hefur
farið, að hans mati, í stjórnarsamstarfinu hingað til. Hann sagði
beinum orðum að framsóknarmenn þyrftu á því að halda að
greina sig frá samstarfsflokknum
því flokkarnir tveir hafi ólíka sýn
í ýmsum málum.

'AMLIR TAKTAR
Það hefur verið viðtekin venja að
Framsóknarflokkurinn skilgreini
sig sem stjórnarandstöðuflokk
þegar nálgast fer kosningar. Það
gerði hann bæði 1999 og 2003 og
ætlar greinilega að halda uppteknum hætti. Ekki verður annað sagt
en að þetta bragð hafi í bæði skiptin heppnast alveg ágætlega, því í
bæði skiptin hefur flokkurinn uppskorið meira fylgi í kosningum en
vísbendingar gáfu vonir um í upphafi kosningabaráttu. Um þessar
mundir liggur Framsóknarflokkurinn lægra í skoðanakönnunum
en nokkru sinni fyrr á þessu ári.
Samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup/
Capacent frá síðustu mánaðamótum tapar flokkurinn 7 af þeim 12
þingmönnum sem hann hefur nú
og næði hvorki inn manni í Reykjavíkurkjördæmunum né á Suðurlandi. Ræða formannsins í gær
verður að skoðast sem viðbrögð
við þessari stöðu flokksins í könnunum.
-ARGT BREYST
Síðan stjórnarsamstarf

Sjálf-

stæðisflokks og
Framsóknarflokks
hófst 1995,
hefur ýmislegt breyst
í samfélagi
okkar.
Margt
af
því
sem
tekið hefur
+/,"2².
breyting(!,,$«23$«44)2
um
má
rekja með beinum hætti til stjórnarstefnunnar. Stiklum á stóru í
breytingunum: Ljóst er að bilið
milli ríkra og fátækra hefur aukist. Þeim fjölgar sem hafa lifa á
ofurlaunum. Opinber þjónusta
hefur verið einkavædd og
almannaþjónustufyrirtækjum
breytt í hlutafélög. Sveitarfélögin
hafa þurft að taka við auknum
verkefnum án þess að tekjustofnar fylgi. Stóriðjuframkvæmdir
hafa kallað fram óstöðugleika í
efnahagskerfinu. Viðskiptahallinn hefur verið í sögulegu
hámarki. Stýrivextir Seðlabankans sömuleiðis. Biðlistar eftir
hjúkrunarrýmum lengjast. Raddir um að innheimta þurfi skólagjöld í Háskóla Íslands verða
áleitnari. Kapphlaup stendur yfir
milli orkufyrirtækjanna um rannsóknarleyfi á viðkvæmum háhitasvæðum landsins. Og svona mætti
áfram telja. En eitt hefur ekki
breyst og það er kynbundinn
launamunur, hann er jafn mikill
nú og þegar Framsókn settist í
ríkisstjórn.

3JALDAN VELDUR EINN c
Af ræðu Jóni Sigurðssyni, formanns Framsóknarflokksins, má
ráða að hann telji sig geta talið
þjóðinni trú um að Sjálfstæðisflokkurinn einn beri ábyrgð á því
sem aflaga hefur farið í stjórnartíð þessara tveggja flokka.
Höfundur er þingmaður Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs.
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(IN ÅTALSKA 'RÕLA ER MUN VINA
LEGRI EN SÒ ÅSLENSKA

+ÅNVERSKA BORGIN 3JANGH¾
HEFUR VAXIÈ GÅFURLEGA ¹ STUTT
UM TÅMA OG ER Å DAG ST¾RSTA
BORG LANDSINS
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(VERNIG KOMA BÅLAÖJËNUSTUAÈILAR
FRAM VIÈ KVENVIÈSKIPTAVINI SÅNA
KVENFJANDSAMLEGT YFIRL¾TI
EÈA H¹TTVÅSI ¹ JAFNRÁTTISGRUNNI
&ÁLAG ÅSLENSKRA BIFREIÈAEIGENDA
GERIR NÒ ATHUGUN MEÈAL KVENNA
HVERNIG Ö¾R UPPLIFA ÖJËNUSTU ¹
VERKST¾ÈUM OG BIFREIÈAUMBOÈ
UM &ÁLAGSKONA &¥" VAKTI ATHYGLI
¹ ÖESSU EFTIR AÈ HAFA UPPLIFAÈ
MIÈUR SKEMMTILEGA FRAMKOMU ¹
ËNEFNDUM VERKST¾ÈUM Å BORG
INNI .¹NAR UM ÖESSA ATHYGLIS
VERÈU KÎNNUN WWWFIBIS
0ERLUKAFARINN BÕÈUR UPP ¹
N¹MSKEIÈ Å SKARTGRIPAGERÈ AF
ÕMSU TAGI BORÈBÒNAÈARSKREYT
INGUM OG ÎÈRU ËVENJULEGU
FÎNDRI +ENNT ER HVERT EINASTA
M¹NUDAGS OG MIÈVIKUDAGSKVÎLD
KL  N¹M
SKEIÈIÈ TEKUR
EITT KVÎLD  %F
HEILL HËPUR VILL
FARA SAMAN ¹
N¹MSKEIÈ ER
H¾GT AÈ VELJA ÎNNUR KVÎLD EFTIR
SAMKOMULAGI WWWPERLUKAFAR
INNIS
3UMARBÒSTAÈI M¹ ALVEG NÕTA
ALLAN ¹RSINS HRING &LESTIR BÒSTAÈIR
Å DAG ERU HEILS¹RS OG HVAÈ ER
BETRA EN AÈ ¾ÈA ÒR JËLASTRESSINU
Å BYRJUN AÈVENTU OG SKELLA SÁR Å
BÒSTAÈ MEÈ JËLAFÎNDUR GËÈAN
MAT OG Å GËÈUM FÁLAGSSKAP &LEST
STÁTTARFÁLÎG ERU MEÈ ORLOFSHÒS
TIL LEIGU OG ÖAÈ ER MEIRA AÈ SEGJA
OFTAST ËDÕRARA ¹ VETURNA
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

,ILJA VINNUR Å LEIKSKËLANUM 6ESTURKOTI ¹ DAGINN OG FER SVO Å SKËLANN SEINNIPARTINN
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Mjög góður hópur
Lilja Gréta Kristjánsdóttir Norðdahl
vinnur í leikskólanum Vesturkoti í
Hafnarfirði. Samhliða vinnunni er hún
í námi í Borgarholtsskóla þar sem hún
lærir að vera leiðbeinandi í leikskóla.
Í Borgarholtsskóla er sérstök braut fyrir
aðstoðarfólk í leik- og grunnskólum. Nám
skólaliða er 36 einingar og stuðningsfulltrúa og leiðbeinenda í leikskólum 71 eining.
„Leiðbeinendanámið sem ég er í eru fimm
annir í heild en ég klára það á þremur
önnum þar sem ég var búin með nokkra
áfanga í framhaldsskóla áður,“ segir Lilja
en hún byrjaði í náminu fyrir rúmu ári og
klárar núna um áramótin. „Þegar ég verð
búin ætla ég svo að sækja um í Kennaraháskólanum því mig langar að halda áfram
og læra að verða leikskólakennari.“
Námið á brautinni er mjög fjölbreytt að
sögn Lilju. „Það er eiginlega tekið á öllu.
Við lærum til dæmis hvað leikur þýðir og

hvað hann skiptir miklu máli í þessu starfi.
Það er farið í alls konar tjáningu, bæði fyrir
okkur og hvernig við getum fengið börnin
til að tjá sig. Svo lærum við myndlist og
náttúrulega sálfræði og uppeldisfræði.“
Lilja segir að hópurinn sé einnig mjög
góður. „Ég held að ég sé búin að finna
nokkrar vinkonur þarna sem eiga eftir að
fylgja mér. Langflestir eru að vinna í leikskólum eða grunnskólum og ég veit um eina
sem er að vinna með eldri borgurum.“
Þar sem Lilja er í hundrað prósent vinnu
á Vesturkoti auk þess að vera í námi er töluvert mikið að gera hjá henni. „Þetta er ofsalega mikil vinna en er búið að ganga rosalega vel og verður bara skemmtilegra og
skemmtilegra. Það hjálpar að vera að vinna
í leikskóla og ég get nýtt mér það. Mér
finnst líka að maður verði stöðugt að vera
að læra eitthvað þegar maður er að vinna
með börnum til þess að vera sem ferskastur í starfi. Allt sem maður lærir skilar sér
aftur inn í leikskólann.“
EMILIA FRETTABLADIDIS

MAZDA TRIBUTE
Traustur
fjölskyldubíll

*ËLASVEINAR GEFA H¹TT Å
 GEITUR OG  H¾NUR
*ËLASVEINAÖJËNUSTA 3KYRG¹MS HEFUR
KEYPT  GEIT OG FIMM H¾NUR ¶Ë
EKKI TIL AÈ NOTA ¹ FJÎLLUM ¥SLANDS
HELDUR TIL AFHENDINGAR Å -ALAVÅ OG
²GANDA ÖAR SEM (J¹LPARSTARF KIRKJ
UNNAR STYÈUR ÖRËUNARVERKEFNI
*ËLASVEINAÖJËNUSTAN HEIMS¾K
IR HUNDRUÈ LEIKSKËLA FYRIRT¾KJA
OG EINSTAKLINGA FYRIR JËLIN MEÈ
BOÈSKAP OG GRÅN OG GEFUR TUTTUGU
PRËSENT AF VELTUNNI TIL (J¹LPARSTARFS !NNA - ¶ «LAFSDËTTIR
INS 'JAFAFÁÈ OG KAUPVERÈ GEITA OG FR¾ÈSLU OG UPPLÕSINGA
FULLTRÒI (J¹LPARSTARFS +IRKJ
H¾NSNA NAM  ÖÒSUND KRËNUM UNNAR F¾R HÁR INNEIGN
OG ER AFRAKSTUR SKEMMTANA JËLA
FYRIR GEITUM OG H¾NUM
SVEINANNA UM SÅÈUSTU JËL
FR¹ GLAÈLEGUM JËLASVEINI
*ËLASVEINAÖJËNUSTA 3KYRG¹MS HEFUR
STARFAÈ Å NÅU ¹R OG LEGGUR ¹HERSLU ¹ AÈ MIÈLA BOÈSKAP JËLANNA
 ÖESSUM ¹RUM HEFUR ÖJËNUSTAN GEFIÈ RÒMLEGA   MILLJËNIR
TIL (J¹LPARSTARFSINS Å BRÕN VERKEFNI Å F¹T¾KUM LÎNDUM
3KYRG¹MUR ER Å STARTHOLUNUM FYRIR ÖESSI JËL OG MUN (J¹LPAR
STARF KIRKJUNNAR NJËTA GËÈS AF VIÈSKIPTUM ÖEIRRA
.¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST ¹ WWWSKYRGAMURIS
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"ARNABÅLSTËLAR ERU TIL Å MÎRGUM MISMUNANDI GERÈUM 6ELJIÈ GERÈINA
GAUMG¾FILEGA TIL AÈ AUKA ÎRYGGI BARNA YKKAR

SÉRHÆFÐ ÞJÓN USTA FYRIR

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

3LYS AF VÎLDUM HRAÈAKSTURS ERU MUN FLEIRI Å ¹R EN UNDANFARIN ¹R
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Hraðinn hættulegri nú
Ef rýnt er í slysatölur síðustu
ára kemur í ljós að alvarlegum
slysum af völdum hraðaksturs
hefur fjölgað mjög. Mun hættulegra virðist að keyra hratt
hérlendis en í Bretlandi.

 KR

!ÚEYSINGAMENN
LEIGUBÅLSTJËRA
.¹MSKEIÈ
-EÈ VÅSUN TIL LAGA NR  UM
LEIGUBIFREIÈAR GENGST 6EGAGERÈIN FYRIR
N¹MSKEIÈI FYRIR AÚEYSINGAMENN
LEIGUBÅLSTJËRA Å ®KUSKËLANUM Å -JËDD
DAGANA   OG  DESEMBER NK
¶¹TTTAKA TILKYNNIST FYRIR
FÎSTUDAGINN  DESEMBER
TIL ®KUSKËLANS Å -JËDD Å SÅMA  
!TH SÅÈASTA N¹MSKEIÈ FYRIR ¹RAMËT

Mikil umræða hefur skapast í
samfélaginu á síðastliðnum mánuðum um hrað- og ofsaakstur. Óli
H. Þórðarson, fráfarandi formaður umferðarráðs, lét hafa eftir
sér að á löngum og farsælum ferli
væri slakur árangur í baráttunni
við hraðakstur það sem hann sæi
mest eftir og að sú barátta væri
eitt mikilvægasta umferðaröryggismálið í dag. En hversu
hættulegur er hraðakstur í raun
og veru?
Í Bretlandi er talið að í 4 til 5
prósentum tilvika banaslysa sé
hraðakstri um að kenna. Ef litið
er á innlendar slysatölur síðustu

sex ára kemur í ljós að á árunum
2000 til 2005 er hlutfallið um
helmingi hærra hérlendis. Árið
2000 varð reyndar ekkert alvarlegt slys af völdum hraðaksturs
en á árunum 2001 til 2005 voru
þau á bilinu þrjú til níu. Það þýðir
að 10 til 15 prósent alvarlegra
slysa voru af völdum hraðaksturs. Það sem af er árinu nú hafa
slys af völdum hraðaksturs verið
16 og er hlutfall þeirra komið upp
í 33,3 prósent. Þetta er gríðarleg
aukning.
Ef litið er til alvarlegra slysa
en ekki banaslysa á árunum 2000
til 2005 er um hraðakstur að ræða
í 5 prósentum tilvika að jafnaði.
Árið 2006 er þetta hlutfall 10 prósent.
Sé litið til fjölda einstaklinga
er lenda í alvarlegum slysum er
sömu sögu að segja. Alvarlega
slösuðum vegna hraðaksturs
hefur fjölgað úr 5 prósentum að
jafnaði 2000 til 2005 í 10 prósent.

Fjöldi látinna af sömu orsökum
hefur aukist úr 15 prósentum að
jafnaði í 35 prósent. Til dæmis
létust þrír árið 2003 en á þessu ári
eru 12 látnir og árið er ekki liðið
enn.
Gunnar Geir Gunnarsson hjá
umferðarráði segir að þótt þessar
tölur séu allar réttar beri að taka
þeim með fyrirvara. „Það er erfitt að sanna að um hraðakstur hafi
verið að ræða í sumum tilvikum
þannig að það getur vel verið að
þetta hlutfall sé hærra,“ segir
Gunnar.
Tölurnar ljúga ekki, hraðakstur drepur. Íslenska vegakerfið er
ekki hannað fyrir mikinn hraða,
íslenskt veðurfar býður ekki upp
á hraðakstur, og færni einstakra
ökumanna enn síður. Svo má deila
um það hvort aðrir þættir í
umferðinni séu hættulegri, en ef
við drögum úr hraðanum drögum
við um leið mikið úr hættunni.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

.ÕR RAFMAGNSBÅLL SETTUR ¹ MARKAÈINN
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2¹ÈGERT ER AÈ SALA ¹ RAFKNÒNUM BÅLUM FR¹ .ISSAN HEFJIST
¹RÈ  AÈ ÖVÅ ER FRAM KEMUR Å JAPANSKA DAGBLAÈINU
.IHON +EIZAI 3HIMBUN
.ÕI RAFMAGNSBÅLLINN SEM VERÈUR HANNAÈUR FR¹ GRUNNI HJ¹
.ISSAN MUN FULLHLAÈINN KOMAST ¹FRAM UM  MÅLUR
4ALIÈ ER AÈ BÅLLINN KOMI TIL MEÈ
AÈ HAFA TVÎFALDA DR¾GNI
.ISSAN (YOERMINI %6 EN
BORGARSTJËRN 0ASADENA
KEYPTI BÅLFLOTA SLÅKRA
BIFREIÈA AF .ISSAN TIL
AFNOTA ¹RIÈ 
.ISSAN (YOERMINI
%6 ÖËTTI AFTUR ¹
MËTI EKKI GEFA
NËGU GËÈA
RAUN OG ÖVÅ VAR
FRAMLEIÈSLU SLÅKRA
BÅLA H¾TT
¶¹ HYGGST .ISSAN
BINDA ENDI ¹ SAMSTARF

SITT VIÈ 4OYOTA SEM GAT EINUNGIS AF SÁR !LTIM (YBRID BÅL
MEÈ BLENDINGSVÁL ÖAÈ ER AÈ SEGJA SEM GEKK B¾ÈI FYRIR
BENSÅNI OG RAFMAGNI
TLAR .ISSAN AÈ SETJA ¹ MARKAÈINN EIGIN bHYBRID BÅLAm
¹RIÈ  AUK ÖESS AÈ ENDURHANNA BLENDINGSVÁL !LTIMA
RVE
(YBRID BIFREIÈARINNAR

4OYOTA AFHJÒPAÈO  (IGLANDER (IBRID
356 ¹ ALÖJËÈLEGU BÅLASÕNINGUNNI Å $ETROIT
Å JANÒAR ¹RIÈ  4OYOTA HËF SÅÈAN
SAMSTARF VIÈ .ISSAN
UM FRAMLEIÈSLU
!LTIM (YBRID
SEM ER NÒ
LOKIÈ -9.$
2%54%23

Gæði á góðu verði Daewoo lyftarar

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



-)¨6)+5$!'52  NËVEMBER 

Eftirlit með svefnþreytu
Mercedes-Benz er að þróa nýtt
eftirlitskerfi sem kemur í veg
fyrir að ökumenn sofni undir
stýri.
Mercedes-Benz er nú að hanna
mismunandi kerfi sem er ætlað að
vara bílstjóra við merkjum um
svefnþreytu.
Kerfin munu fylgjast með
augum ökumanna, telja hversu oft
þeir depla þeim, og láta þá vita
skynji þau augnþreytu. Greini
kerfin augnþreytu hjá bílstjórum
senda það frá sér sérstök viðvörunarhljóð.
Einnig verður sérstakt kerfi
sem hefur eftirlit með aksturslagi
ökumanna og leggur reglulegt mat

&ERRARI FYLGIHLUTAVERSLUN HEFUR Å FYRSTA
SINN VERIÈ OPNUÈ Å 1ATAR
-9.$.%4)¨

Ferrari-verslun Quatar
Ný Ferrari verslun hefur verið
opnuð í Mið-Austurlöndum eða
nánar tiltekið í Qatar.
Verslunin sem selur aðallega
fylgihluti frá Ferrari, svo sem föt,
skó, leikföng og lyklakippur
merktar vörumerki fyrirtækisins,
er sú fyrsta sinnar tegundar í MiðAusturlöndum.
Verslunin verður staðsett í
Alfardan Automotive Center en
forstjóri þess sagðist á blaðamannafundi vera sérlega ánægður með opnunina, vegna þess
aðdráttarafls sem Ferarri verslanir hefðu.
Sagðist forstjórinn ennfremur
reikna með að fleiri Ferrari-verslanir yrðu opnaðar í Qatar í framtíðinni, meðal annar á Pearl-Qatar,
eyju gerðri af mannavöldum sem
liggur undan Doha-strandlengjunni.
Eins og staðan er, rekur Ferari
nokkrar fylgihlutaverslanir í
Hangzhou, Shanghai og eina í
Vegas, og hafa þær allar gefið
góða raun.
RVE

Sýnum LMC og FENDT
hjólhýsin árgerð 2007.
Opið virka daga frá 9-18

Víkurverk Tangarhöfða 1
Sími 557 7720 www.víkurverk.is

á það. Fari aksturlagið út fyrir
eðlileg viðmið, til dæmis eins og
þegar stýrinu er ekki snúið í lengri
tíma, þá fer viðvörunarkerfi af
stað.
Kerfin hafa verið hönnuð vegna
þess að ökumenn keyra í sívaxandi mæli langar vegalengdir án
þess að gera hlé á akstri sínum,
eins og í tilfelli vegaferðalaga.
Kerfi af þessu tagi eru því nauðsynleg til að halda bílstjórum á
varðbergi og koma þannig í veg
fyrir slys.
RVE

(¾TT ER VIÈ ÖVÅ AÈ BÅLSTJËRAR SOFNI UNDIR
STÕRI Å UMFERÈARTEPPUM ¶¹ K¾MI SÁR VEL
AÈ HAFA EFTIRLITSKERFI Å BÅLNUM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

(ANDH¾G
NEYÈARTASKA
Å STELPUBÅLINN
MEÈ STARTKÎPL
UM

"LEIKT OG KVENLEGT FERÈASETT Å BÅLINN
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¶AÈ ER ALLTAF GOTT AÈ VERA VEL ÒTBÒINN ¹ BÅLNUM ¹ VETURNA ¶ETTA S¾TA BLEIKA
NEYÈARSKRÅN ER ÒTBÒIÈ MEÈ STARTKÎPLUM MEÈ POKA SNIÈUGU VASALJËSI SEM
GETUR LÕST ¹ ÖRJ¹ VEGU SKÎFU EINNOTA GÒMMÅHÎNSKUM BLOKK OG BLÕANTI
NEYÈARHAMRI MEÈ LJËSI OG HNÅF TIL AÈ SKERA BÅLBELTI ¹SAMT LITLU VASALJËSI OG
NEYÈARHLEÈSLUT¾KI FYRIR FLESTAR GSM SÅMATEGUNDIR 3KRÅNIÈ ER GOTT AÈ HAFA
Å SKOTTINU OG EINNIG M¹ B¾TA VIÈ ÖAÈ FLEIRI HAGKV¾MUM HLUTUM EINS OG
LITLUM SJÒKRAKASSA
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'ËÈ BËK GETUR GERT LANGT FERÈALAG STYTTRA

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.
Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.
www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905

4thﬂoorhotel

Laugarvegur 101 • 4thfloorhotel.is

Vetrartilboð

1. nóvember - 1. maí
1 manns herbergi
2ja manna herbergi
Hópar 10+
Helgarferð

kr. 5.900
kr. 7.900
kr. 5.000 á mann
kr. 14.000 2 nætur í hjónaherbergi

Útvegum miða á leiksýningar og jólahlaðborð

0AKKATILBOÈ
 KR

/SLË ER SANNKÎLLUÈ JËLABORG SEM BÕÈUR UPP ¹ IÈANDI MANNLÅF OG GËÈAR VERSLUNARGÎTUR

FYRIR OPNAR
R¹SIR &4!

Skautað á jólasvellinu
Osló er alls enginn sveitabær
lengur. Frábærar búðir, hönnuðir, kaffihús, iðandi mannlíf
og fjölbreyttir menningarviðburðir hafa sprottið upp
síðustu árin í borginni.

$ISKUR NEMI OG MËTTAKARI
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Osló er sannkölluð jólaborg og er
skemmtilegur möguleiki fyrir þá
sem vilja versla og njóta lífsins
rétt fyrir jólin. Icelandair býður
daglegar ferðir til Osló og pakkatilboð með og án hótels. Án efa er
þó best að koma sér fyrir á hóteli í
miðbænum.
Við þjóðleikhúsið, Nasjonal
teatret er stórkostlegt skautasvell
alskreytt jólaljósum í desember.
Það kostar eitthvað að leigja
skauta en það er ókeypis á svellið
þar sem jólatónlistin hljómar.
Í hverfinu Majorstua, vestan
megin við miðbæinn, er ein aðal
verslunargata borgarinnar. Bog-

veien er að sjá Svangerskapet,
kaffihús og verslun fyrir ófrískar
konur og nýbakaðar mæður.
Filippa K, Fretex, dásamleg
second-hand
hönnunarverslun
ásamt
jólamarkaði
tónlistarklúbbsins Blár. Ef maður er þreyttur er tilvalið að skella sér á súrefnisbarinn
oksygenbar
við
Grunersgötu 3. Ofar í hverfinu er
BarBoca, pínulítill bar þar sem allar
innréttingar eru frá fimmta áratugnum. Barþjónarnir eru klæddir í
tísku þess tíma og besti mohijto
kokkteill bæjarins er þar í boði. Þar
er einnig hinn frábæri hönnuður
Anita Leer með verslun og hönnunartríóið Norway says sem gerir frábær húsgögn.
Almenningssamgöngur eru frábærar í Osló og það er auðvelt að
nýta sér neðanjarðarlest, sporvagna
og strætisvagna og kaupa sér jafnvel helgarkort í staðinn fyrir að
nota rándýra leigubíla borgarinnar.
RH FRETTABLADIDIS

(ELGARFERÈIR TIL
FR¾NDA OKKAR OG VINA Å &¾REYJUM
"ROTTFÎR ALLA FÎSTUDAGA
(VÅ EKKI AÈ BREYTA TIL OG HEIMS¾KJA GRANNA OKKAR Å AUSTRI
&ERÈASKRIFSTOFA 'UÈMUNDAR *ËNASSONAR EHF BÕÈUR HAGST¾ÈAR
HELGARFERÈIR TIL &¾REYJA NÒ Å VETUR
&LOGIÈ ER ¹ FÎSTUDÎGUM KLUKKAN  TIL &¾REYJA OG HEIM AFTUR ¹
M¹NUDÎGUM KLUKKAN  'IST ER (OTEL (AFNIA SEM ER NOTALEGT
FJÎGURRA STJÎRNU HËTEL ¹ BESTA STAÈ Å B¾NUM
6ERÈ ¹ MANN ER 
)NNIFALIÈ ER ÚUG ÚUGVALLASKATTAR GISTING ¹ (OTEL (AFNIA Å TVEGGJA
MANNA HERBERGI FR¹ FÎSTUDEGI TIL M¹NUDAGS MORGUNVERÈUR OG EINN
KVÎLDVERÈUR ¹ VEITINGASTAÈ HËTELSINS SEM ER EINN S¹ BESTI Å B¾NUM
¥ NËVEMBER OG DESEMBER ER KVÎLDVERÈURINN HIÈ FR¾GA
JËLAHLAÈBORÈ (OTEL (AFNIA
Hönnun: Spör - Ragnheiður Ágústsdóttir

/G FJÎLDI ANNARA R¹SA o *ËLAPAKKINN

stadveien. Þar eru allar skandinavísku keðjurnar; HM, Lindex,
Kapp Ahl og Bik Bok. Einnig rándýrar hönnunarvörur eins og Lois
Vuitton, Pravda og Armani. Karl
Jóhanns-gatan liggur frá aðalbrautarstöðinni upp að konungshöllinni.
Það er bráðnauðsynlegt að
bregða sér inn á hliðargötur eins
og Dronningensgate, kíkja á Astrup Fearnley samtímalistasafnið
og gæða sér á fallegustu kökum
borgarinnar hjá Pascal, Tollbugate
11.
Við Stortorvet er vel falið djasskaffihús sem býður upp á dásamlegt kaffi. Grunerlökka-hverfið er
kannski það skemmtilegasta í
Osló. Gamalt verkamannahverfi
sem iðar af mannlífi, með endalausum kaffihúsum, hönnunarbúðum, litlum leikhúsum, fallegum
görðum og mörkuðum.
Tapasveitingastaðurinn Delicatessen er frábær og upp Mark-

(AÙÈ SAMBAND VIÈ UTANLANDSDEILD OKKAR

%R ÖORRAMATURINN VANNÕTT AUÈLIND
&2¡44!",!¨)¨'6!

!È ÁTA SKËNA SÅNA
&¡,!')¨ b-!452 3!'! -%..).'n
'%.'34 &92)2 &2¨3,5&5.$) 
&)--45$!').. 3%- "%2 9&)2
3+2)&4).! b!¨ ¡4! 3+«.! 3¥.!m

¥ ÖETTA SINN VERÈUR UMFJÎLLUNAR
EFNIÈ b-ATUR OG FERÈAMENNSKA
ÅSLENSKUR MATUR ¹ BORÈUM FERÈA
MANNSINS FYRR OG SÅÈn
-EÈAL ÖESS SEM FJALLAÈ VERÈUR UM ¹
FUNDINUM ER ÅSLENSK MATARMENNING
Å ERLENDUM RITUM UM ¥SLAND FYRR ¹
ÎLDUM OG HVORT FERÈAMENN HAFI
¹HUGA ¹ STAÈBUNDNUM MAT OG
HVORT HANN SÁ AUÈLIND Å FERÈAÖJËN
USTU %NN FREMUR VERÈUR FJALLAÈ
UM HVERNIG NÕTA MEGI AUÈLEGÈ OG
MENNINGU EINSTAKRA HÁRAÈA Å SV¾È
ISBUNDINNI FERÈAMENNSKU
&YRIRLESARAR ERU 3UMARLIÈI ¥SLEIFSSON
SAGNFR¾ÈINGUR VIÈ 2EYKJAVÅKURAKA
DEMÅUNA OG ,AUFEY (ARALDSDËTTIR
FR¹ &ERÈAM¹LADEILD (ËLASKËLA
&UNDURINN VERÈUR HALDINN AÈ
'RANDAGARÈI  FIMMTUDAGINN 
NËVEMBER KL   OG ER ÎLLUM
OPINN MEÈAN HÒSRÒM LEYFIR
TG
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.ÕBYGGINGAR Å 3JANGH¾ ERU HVER MEÈ SÅNU SNIÈI (ÁR SÁST VIÈSKIPTAHVERFI BORGARINNAR EN HÒN ER EIN HEITASTA VIÈSKIPTAMIÈSTÎÈ
!SÅU 4IL D¾MIS ERU ¥SLENDINGAR Å ÒTR¹S OG MUN 'LITNIR OPNA SKRIFSTOFUR Å BORGINNI ¹ N¾STUNNI
&2¡44!",!¨)¨'6!

HÃjhij*-h¨i^c{igaZ\jkZgÃ^
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Drottning Austurlanda
Kínverska borgin Sjanghæ
hefur hlotið mörg viðurnefni í
gegnum tíðina, bæði jákvæð og
neikvæð. Ljósmyndari Fréttablaðsins, Gunnar V. Andrésson, var á ferð í Sjanghæ og
myndaði mannlíf og byggingar
í París austursins.

"YGGINGARSTÅLLINN Å 3JANGH¾ ER ALLSÁR
ST¾ÈUR MIKIÈ UM GLER OG ST¹L

CZikZgÃ{bVcc!b#k#\^hi^c\jikWÆa^{
=diZak^aaaVIdgij\Vk^`jbZÃbdg\jc"
kZgÃ^!&+#ZÃV(%#YZh#6j`Vk^`V`g#'%#%%%#
6j`V\_VaY[ng^gVaai^cc^[Va^Ã`g#&#(.%{YV\#

;ZgÃ'(#YZh#`g#,.#..%#

"ORGIN LIGGUR VIÈ ËSA 9ANGTZE FLJËTS SEM ER MIKIL SAMGÎNGU¾È

&+#YZh# &ZÃV'k^`jg
'(#YZh# &ZÃV'k^`jg
(%#YZh# &ZÃV'k^`jg

¥ GAMLA HLUTA 3JANGH¾ M¹ LÅTA MÎRG FALLEG HÒS ¶ETTA ER TEDRYKKJUHÒS SEM EKKI
MINNA MERKILEG KONA EN %LÅSABET %NGLANDSDROTTNING HEIMSËTTI EKKI ALLS FYRIR LÎNGU
-EÈ TEINU ER YFIRLEITT BOÈIÈ UPP ¹ SOÈIN DÒFUEGG

8AA8@@"F<4A@%'&'(

Sjanghæ er stærsta borg Kína við
ósa Yangtze-fljóts. Borgin hefur
vaxið gífurlega á stuttum tíma en
lengst af var hún aðeins rólegur
fiskibær. Á tuttugustu öldinni
breyttist hún í mikilvægustu borg
Kína í menningar-, fjármála-, verslunar-, iðnaðar- og samskiptamálum.
Hún er miðpunktur alþýðumenningar, mennta- og stjórnmála.
Hnignunarskeið varð í sögu borgarinnar eftir að kommúnistar komust til valda þar árið 1949. Mikil
skattheimta lá eins og mara á borgurum og stjórnvöld beittu sér gegn
borgaralegum einkennum hennar.
Þetta breyttist árið 1992 þegar ríkisstjórnin endurreisti markaðshagkerfið og síðan hefur borgin vaxið
hratt.
Í Sjanghæ búa rúmar 17 milljónir manna og er hún því ein stærsta
borg heims. Í borginni er líka
stærsta höfn heims, hvað flutningsmagn varðar, stærri jafnvel en
hafnirnar í Singapúr og Rotterdam.
Sjanghæ hefur hlotið mörg viðurnefni bæði hjá Kínverjum og
vesturlandabúum. París austursins,
Drottning Austurlanda og Perla
Austurlanda eru nokkur þeirra en
einnig hafa nokkur neikvæð heiti
loðað við hana. Til að mynda Hóra
Asíu sem festist við borgina á fyrrihluta 20. aldar þar sem mörgum
þótti vændi og fíkniefnasala vera
SGI
útbreidd þar.
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3JËNVARPSTURNINN Å 3JANGH¾ ER NÕST¹RLEG
UR Å ÒTLITI OG ER  METRAR ¹ H¾È

¶ËTT 2EYKVÅKINGAR KVARTI YFIR UMFERÈINNI
ER HÒN LÅTIÈ MIÈAÈ VIÈ ÖAÈ SEM GERIST Å
3JANGH¾ ÖAR SEM GÎTUR LIGGJA ¹ FIMM
H¾ÈUM HVER YFIR ANNARRI

;
¶AU HAFA
LENGT SINN
SËLARHRING

=

*ËLASKREYTING GETUR FARIÈ ÒT Å ÎFGAR ¶AÈ EITT AÈ KVEIKJA ¹ KERTI
GETUR MYNDAÈ PRÕÈILEGA STEMNINGU SEM LÅTIÈ KOSTAR

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
SKEMMTILEGT MJÎG GOTT SKIPULAGNING EINBEITING J¹KV¾ÈNI MIKIL AÈSTOÈ
GËÈUR KENNARI SPENNANDI ¹RANGURSRÅKT HVETJANDI GËÈ ÖJËNUSTA

4),"/¨ +" .¹MSMENN OG -ASTERCARD KORTHAFAR
.µ44  VIKNA HRAÈN¹MSKEIÈ  DES

3KR¹NING ¹ HRAÈLESTRARN¹MSKEIÈ ER HAFIN
¹ WWWHIS OG Å SÅMA  

62 OG FLEIRI STÁTTARFÁLÎG STYRKJA Ö¹TTTÎKU FÁLAGSMANNA SINNA ¹ N¹MSKEIÈINU

'UÈJËN "ERGMANN FINNUR EKKI LENGUR FYRIR JËLASTRESSINU

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Tekist á við jólastressið
Guðjón Bergmann jógakennari
hefur lengi kennt öðrum hvernig best er að slaka á og njóta
lífsins. Þessa dagana er hann
á ferðinni milli fyrirtækja með
námskeiðið Bless jólastress
og kennir fólki í verslunar- og
þjónustustörfum að slaka á í
öllu stressinu fyrir jólin.
Guðjón segir að þrátt fyrir að
margir tali um að þeir finni fyrirstressi fyrir jólin geti fæstir skilgreint hvað það er. „Ég nota þá
skilgreiningu mikið að stress eða
streita sé ekki eitthvað í umhverfinu heldur viðbrögð okkar við
áreiti í umhverfinu,“ segir hann.
Með réttu viðhorfi er hægt að
losna við óþægindi streitu að sögn
Guðjóns. „Streita er náttúrulega
bara orka og ef maður er hræddur
við hana þá lendir maður í vandræðum. Að sama skapi er ekki gott
að sækja í að vera alltaf dálítið
stressaður. Það eru þessar öfgar í
báðar áttir sem koma manni í
vandræði,“ segir hann.
Á námskeiðunum útskýrir Guðjón á einfaldan hátt hvernig best
er að takast á við streitu. „Ég ræði
tölvert um jákvæða hugsun og
mikilvægi hennar. Það að vera
alltaf brosandi og að segja brandara er náttúrulega ekki jákvæðni í

sjálfu sér. Jákvæðni er miklu frekar að einbeita sér að því að finna
lausnir, tækifæri og nýja möguleika og læra af kringumstæðunum en það getur maður gert þó
maður sé stressaður og jafnvel
reiður eða pirraður. Jákvæðni er
einfaldlega það að taka jákvætt á
málunum.“
Guðjón segist á námskeiðunum
reyna að koma miklu til skila á
stuttum tíma og styðjast við fjögur grunnatriði. „Í fyrsta lagi að
læra að nota streituna. Í öðru lagi
að nota slökun á hverjum einasta
degi. Í þriðja lagi að vera jákvæður, því það að leita lausna í staðinn
fyrir að velta sér upp úr vandræðunum kemur manni farsællega í
gegnum daginn. Í fjórða lagi legg
ég svo áherslu á að í viðskiptum
skipti máli að gera slíkt hið sama
fyrir viðskiptavininn. Fólk sem
kemur í búðir á þessum tíma er
annaðhvort að reyna að láta sér
líða betur með því að kaupa eitthvað fallegt eða að láta einhverjum öðrum líða betur en stundum
er það bara orðið þreytt og illa á
sig komið. Starfsmaðurinn á að
hafa það að markmiði að vera í
góðu jafnvægi til þess að hann geti
hjálpað viðskiptavininum að finna
lausnir.“
Guðjón þekkir jólastressið vel
af eigin raun því hann byrjaði
ungur að vinna í Karnabæ hjá
föður sínum fyrir jólin. „Ég vann

hjá honum meira og minna í kringum jólin vel fram yfir tvítugt en
þá fór ég í plötubransann. Í plötubransanum er alltaf mesta vertíðin í kringum jólin líka og ekki
batnaði það eftir að ég fór í bókaútgáfu,“ segir hann og hlær. Guðjón segir þó að persónulega finnst
honum
hátíðarálagið
mjög
skemmtilegt. „Maður er á tánum,
vakandi og einbeittur. Alltof oft
gerðist það samt hjá mér að ég
varð hreinlega veikur á aðfangadag og þar sem aðfangadagur er
líka afmælisdagurinn minn, var
ég ekkert rosalega hrifinn af því,“
segir hann og hlær.
Guðjón fór því að velta fyrir
sér hvað væri hægt að gera til
þess að draga úr þessari streitu
fyrir jólin. „Sem jógakennari hélt
ég lengi vel að til væri eitthvað
sem heitir streitulaust líf. Á tímabili mælti ég því með að fólk einfaldaði líf sitt sem mest til að
draga úr streitu. Þegar ég fór svo
að skoða mitt líf og þeirra sem
voru að kenna mér komst ég að
því að það er ekki til neitt sem
heitir streitulaust líf. Enda væri
það heldur ekkert skemmtilegt,“
segir hann og hlær. „Þetta snýst
frekar um að finna einhvern svona
milliveg, þar sem maður lítur
frekar á streitu sem orku og notar
hana jákvætt og slakar síðan á inn
á milli til að draga úr neikvæðum
afleiðingum.“
EMILIA FRETTABLADIDIS
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Göngum við í kringum jólaherðatré

jólakort }

Herðatrén geta líka farið í spariklæðnaðinn um jólin.
Um jólin þarf ansi mikið að hengja upp
af fötum. Hvort sem um er að ræða
spariskyrtuna,
stífpressaða
á
aðfangadag eða stóru hlýju kápurnar
sem fylgja hverjum einasta gesti í jólaboðið
er
bráðnauðsynlegt að
eiga nóg af
herðatrjám. Og það
þýðir ekkert
að bjóða upp á einhver hversdagsleg og
venjuleg herðatré undir fallegustu fötin
sín, nei, jólaherðatré skulu það vera. Sjálfsagt er hægt að fá falleg jólaherðatré í einhverjum verslunum en enn þá skemmti,JËSBERI EFTIR +RISTÅNU !RNGRÅMSDËTTUR
PRÕÈIR KORTIÈ

!MNESTY
)NTERNATIONAL
345¨.).'52 6)¨ "2µ.4 -,%&.)
¥SLANDSDEILD !MNESTY )NTERNATIONAL
HEFUR HAFIÈ SÎLU ¹ JËLAKORTI ¹RSINS
 OG VONAST DEILDIN TIL AÈ SEM
FLESTIR SAMEINI FALLEGA JËLAKVEÈJU
OG STUÈNING VIÈ BRÕNT M¹LEFNI MEÈ
KAUPUM ¹ KORTUM FR¹ !MNESTY
)NTERNATIONAL
-ÎRG UNDANFARIN ¹R HEFUR
¥SLANDSDEILD !MNESTY )NTERNATIONAL
GEFIÈ ÒT LISTAVERKAKORT OG ER SALA
ÖEIRRA EIN HELSTA FJ¹RÎFLUNARLEIÈ
DEILDARINNAR +ORTIÈ PRÕÈIR MYND AF
VERKI +RISTÅNAR !RNGRÅMSDËTTUR MYND
LISTARKONU m,JËSBERIn
¥SLANDSDEILD !MNESTY )NTER
NATIONAL GEGNIR MIKILV¾GU HLUTVERKI
Å VERNDUN MANNRÁTTINDA 3AMTÎKIN
BERJAST FYRIR MANNRÁTTINDUM OG
VERNDUN FËRNARLAMBA MEÈ ÖVÅ AÈ
GRÅPA TIL AÈGERÈA ÖEGAR GRUNDVALLAR
RÁTTINDI FËLKS ERU FËTUM TROÈIN +AUP
¹ JËLAKORTUM !MNESTY )NTERNATIONAL
JAFNGILDIR MARKVISSUM STUÈNINGI VIÈ
MANNRÁTTINDI
+ORTIN ERU SELD ¹ SKRIFSTOFU
DEILDARINNAR AÈ (AFNARSTR¾TI  
2EYKJAVÅK ¶AR ER EINNIG TEKIÈ ¹ MËTI
PÎNTUNUM Å SÅMA  

+ÒLURNAR ERU Å -URCIELAGOlS 'RIGIO
4ELESTO LIT OG AUÈVITAÈ ER NAUTIÈ ¹
SÅNUM STAÈ

,AMBORGHINI JËL
%& ¶)' ,!.'!2 ¥ ,!-"/2'().) %.
(%&52 %++) %&.)  (/.5- 3%%2 %++) «3%..),%'4 '%452¨5
¶« !¨ -)..34! +/34) +%904 ,!"/2'().) *«,!3+2!54
,AMBORGHINI BÕÈUR NOKKRAR JËLAVÎR
UR TIL SÎLU Å NETVERSLUN SINNI ¹ WWW
LAMBORGHINISTORECOM (¾GT ER AÈ
F¹ JËLAKÒLUR OG SKREYTA JËLATRÁÈ MEÈ
GYLLTA NAUTINU ¹ GR¹UM FLETI
4IL AÈ BÒA TIL RÁTTU JËLASTEMNING
UNA VERÈA AÈ VERA KERTI ,AMBORG
HINI ILMKERTI ¾TTU AÈ GERA SITT GAGN
EN ÖAÈ ER SPURNING HVERNIG ILM ÖAU
GEFA FR¹ SÁR "ENSÅNSTYBBU "RENNDA
GÒMMÅLYKT ,EÈURILM EÈA KANNSKI
LYKT AF PENINGUM
4IL AÈ FULLKOMNA ,AMBORGHINI
JËLIN M¹ SENDA ÒT ,AMBORGHINI JËLA
KORT 3VARTUR PAPPÅR SEM SKRIFAÈ ER ¹
MEÈ GULUM PENNA SEGIR GLEÈILEG JËL
¹ ALVEG NÕJAN H¹TT
TG

3KYLDI VERA
BENSÅNLYKT AF
,AMBORGHINI
ILMKERTUNUM

legra er samt að búa til sín eigin.
Ýmislegt er hægt að gera. Það má til dæmis
mála venjuleg tréherðatré rauð og mála svo
jólalegt mynstur yfir og lakka, svo að málningin flagni ekki af við endurtekna notkun. Líka er
hægt að klippa út myndir og líma á herðatréð
og lakka svo yfir allt saman. Einnig
má þræða jólalitaðar eða glærar
perlur upp á vírherðatré sem hefur
verið tekið í sundur. Perlur er hægt
að fá í föndurbúðum og þær gera
einföld vírherðatré einkar
glæsileg
og
fáguð. Og svo
má auðvitað taka
sig til og
klæða herðatréð með einhverju
jólalegu
efni eða bara vefja rauðu garni þétt utan um
það. Persónulegt herðatré með nafni er svo
auðvitað þrælsniðug jólagjöf.

b'ÎNGUM VIÈ ¹ HERÈUM OSS Å KRINGUM HERÈATRÁ SEM
AFI H¾TTUR AÈ NOTAm 'L¹MUR OG 3KR¹MUR VISSU HVAÈ ÖEIR
SUNGU UM HERÈATRÁ AÈ MINNSTA KOSTI (ÁR GETUR ¹ AÈ LÅTA
B¾ÈI M¹LAÈ OG PERLAÈ HERÈATRÁ OG SVO AUÈVITAÈ PERSËNU
LEGT HERÈATRÁ Å SPARIFÎTUNUM
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Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

(ELGA -OGENSEN PASSAR AÈ HAFA EITTHVAÈ HOLLT ¹ BORÈUM

Heilsusamlegt jólahlaðborð
Maður lifandi býður upp á
öðruvísi jólahlaðborð en flestir
aðrir. Það fyrsta er haldið á
morgun.

Hágæða ræstivörur
fyrir nútíma ræstingu

„Við erum með lambakjöt, síld og
fisk á hlaðborðinu en megnið af
réttunum er úr jurtaríkinu,“ segir
Helga Mogensen hjá Manni lifandi en hún er ein af meistarakokkum staðarins og hefur yfirumsjón með jólahlaðborðunum
þar á bæ. Þau eru reyndar á tveimur stöðum, í Borgartúni 24 í
Reykjavík og Hæðasmára 6 í
Kópavogi. Helga nefnir meðal

annars hnetusteik sem fastan lið á
jólahlaðborðinu sem hún segir
njóta mikilla vinsælda. Eftirréttir
fylgja með, súkkulaðikaka, pekanpæ og ávaxtafat með þeyttum
rjóma. Allt heilsusamlegt og heillandi og eins og Helga segir tilvalið
tækifæri að njóta af fyrir líkamsræktarhópa, saumaklúbba, vinahópa og þá sem vilja hugsa vel um
starfsfólk sitt. Jólahlaðborðin
verða næstu tvo fimmtudaga og
föstudaga frá klukkan 11.30 til 15
og svo föstudag og laugardag, 15.
og 16. desember. Borðapantanir
fyrir hópa eru í síma 585 8700 eða
á madurlifandi@madurlifandi.is.

*ËLAHNETUSTEIKIN NÕTUR VINS¾LDA

Góða nornin Befana
Hin ítalska Grýla er mun vingjarnlegri en sú íslenska.

Húsasmiðjan - Byko - Fjarðarkaup - Brimnes - Nesbakki - Skipavík Litabúðin - SR bygingavörur - Byggt og búið - Litaver - Rými - Núpur ÈIDQJDU.HÀDYtN3RWWDURJSULN 'DJJLU $NXUH\UL7DNNKUHLQO WL
+HLOV|OXGUHL¿QJ5 VWLY|UXUHKI6WDQJDUK\O
5H\NMDYtN6tPLZZZUDHVWLYRUXULV

Hún er gömul, ljót kerling með
vörtu á nefinu og gengur í ónýtum skóm og snjáðum fötum og
flýgur um á kústinum sínum.
Sungnar eru vögguvísur og
barnalög um þessa kerlingu sem
gengur undir nafninu Befana og
smeygir sér niður strompa til að
færa ítölskum börnum gjafir í
sokkinn aðfaranótt þrettándans.
La Befana er nokkuð keimlík
Grýlu okkar Íslendinga í útliti en
þrátt fyrir nornaímyndina virðist La Befana vera góð í sér.
Ítölsk börn bera þó óttablandna
virðingu fyrir henni og passa að
fara snemma að sofa og vera
þæg vikuna fyrir þrettándann.
Hafi börnin verið ódæl setur
kerlingin kol, ösku, lauk, hvítlauk eða gulrætur í sokkinn og
það vilja þau forðast í lengstu
lög.
Rekja má sögur um La Befana
aftur til elleftu aldar. Hún er
stundum talin vera táknmynd
ársins sem er að líða og hverfur
á brott eftir að hafa afhent börn-

unum gjafirnar í byrjun nýja
ársins. Mörg ítölsk börn eru
fylgjandi þeirri kenningu að La
Befana sé eiginkona ítalska
jólasveinsins
Babbo
Natale sem býr á Suðurpólnum en jólasveinninn á Norðurpólnum.
Samkvæmt
þessari
kenningu verða börn
stundum fyrir vonbrigðum með gjöf
jólasveinsins sem
fær þá La Befana
til að bæta þeim
það upp með
því að færa
góða gjöf á
þrettándanum.
Uppruna La Befana má
rekja allt aftur til
fæðingar Jesúbarnsins. Sagan segir að
vitringarnir
þrír
hafi bankað upp á
hjá kerlingu í leit
sinni að Jesúbarninu og boðið henni
að slást í för með

þeim. Kerling neitaði boðinu þar
sem hún var upptekin við þrif og
fannst óþarflega mikið
umstang í kringum fæðingu eins barns. Daginn
eftir iðraðist hún og
hélt af stað í leit að
vitringunum.
Hún
fann þá aldrei en full
af eftirsjá færir hún
börnum gjafir á þrettándanum í von um
að bæta fyrir gjafirnar sem hún gat
aldrei gefið Jesúbarninu.
Befana
gleður fleiri en
börnin á ítölskum
heimilum
því
stundum sleppir
hún húsmóðureðlinu lausu jafnvel þótt það hafi
áður komið henni
í koll og á til að
sópa aðeins yfir
gólfið auk þess að
gefa gjafir áður en
hún stekkur á bak kústi sínum og
heldur áfram leit sinni að Jesúbarninu.

Lagersala

Lagersala
Krókhálsi 10 • Sími: 557-9510
Opið 9-18 virka daga • 10-16 laugardaga

á nýjum og útlitsgölluðum húsgögnum
Allt á frábæru verði
Rúm – Sófasett – Eldhúsinnréttingar – Speglar – Nuddstólar- og margt margt fleira...
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Jólakúla Ólafar Erlu Bjarnadóttur
Árlega tekur keramikhönnuðurinn Ólöf Erla Bjarnadóttir sig
til og hannar fallega jólakúlu.

3KEMMTILEG STEMNING MYNDAST ÖEGAR KVEIKT ER ¹ JËLATRÁNU NORSKA

Allir á Austurvöll
Óslóartréð verður í fullum
ljóma næstkomandi sunnudag.
Kveikt verður á Oslóartrénu á
Austurvelli á sunnudaginn 3.
desember. Dagskráin hefst klukkan 15.30 með lúðrablæstri Lúðrasveitar Reykjavíkur. Svenn Kristi-
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ansen, aðstoðarborgarstjóri í Ósló,
afhendir Reykvíkingum síðan jólatréð fyrir hönd Óslóarbúa sem
hafa fært Reykvíkingum jólatré
að gjöf síðan 1951 og hinn ellefu
ára gamli norsk-íslenski Jóel Einar
Halldórsson kveikir ljósin á
trénu.

Í ár kemur fjórða jólakúlan í röðinni en þær eru allar handgerðar
og úr fínasta postulíni. Fyrsta
kúlan kom á markaðinn 2003. Allar
eru kúlurnar úr þunnu hágæða
postulíni, mismunandi skreyttar
og með nýju þema ár hvert. Viðfangsefnið í ár eru stjörnur, hvort
sem er á himni eða á harðfenni, þ.
e. þegar stirnir og glitrar á snjóinn í tunglskinsbjörtu og köldu
íslensku vetrarveðri. Jólakúlan
2006 er íslenskur safngripur sem
fæst í Kirsuberjatrénu, Epal, Villeroy og Boch og Jólahúsinu.
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Nám innflytjenda lýtur öðrum lögmálum
Tillögur um skólagöngu og
frístundir barna af erlendum
uppruna voru kynntar á fundi
nýlega. Sigþór Magnússon,
skólastjóri Breiðholtsskóla,
veit meira.
„Við erum alltaf að fást við börn
sem koma úr annarri menningu.
Sumir þeirra eiga hámenntaða
foreldra en aðrir ólæsa. Það eru
auðvitað ótrúlegir þættir sem geta
komið upp í skólastarfinu. Svo ég
taki bara dæmi þá eru hér börn
sem alls ekki eru vön að fara út í
frímínútur í sínum skóla, hvað þá í
rigningu,“ segir Sigþór Magnússon, skólastjóri Breiðholtsskóla.
Sigþór gekkst fyrir því í fyrrahaust ásamt fleirum að skipaður
var starfshópur sem nýlega skilaði tillögum um málefni barna af
erlendum uppruna. Þar er meðal
annars lagt til að námsefnisgerð
verði aukin stórlega fyrir erlenda
nemendur og námshæfnismat
verði samræmt.
„Sumir halda að það sé hægt að
kenna nemendum af erlendum
uppruna það sama og íslenskum
en það er misskilningur. Námið

"ÎRN AF ERLENDUM UPPRUNA F¹ KENNSLU Å
ËLÅKU FORMI

lýtur allt öðrum lögmálum,“ segir
Sigþór. Hann segir starfshópinn
hafa lagt til að túlkaþjónusta væri
rekin á þjónustumiðstöðvum borgarinnar þar sem allir gætu sótt
hana. Allt strandar þó á auknu
fjármagni. „Ef barn flyst til
Íslands, segjum frá Litháen, þá
fær skólinn greitt með því í tvö ár
sem samsvarar 100 mínútna
kennslu á viku, það er ein og hálf
kennslustund. Allt annað á þetta
barn að læra með hinum börnunum,“ tekur Sigþór sem dæmi. GG

=
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Gott að læra í Noregi
Félagarnir Thelma Dögg Róbertsdóttir og Óli Þór Júlíusson eiga það sameiginlegt að
stunda nám í Noregi. Blaðamaður hitti þau á lestarstöðinni í Ósló og forvitnaðist
um hvernig það væri að vera
íslenskur nemi á norskri grund.
„Ég er í dýralæknaháskólanum
hér í Osló,“ segir Thelma þegar
blaðamaður spyr hvað þau séu að
læra. „Og ég er í mastersnámi í
íþróttafræðum í Norges idrettshøgskole,“ segir Óli. Bæði eru
þau sammála um það sé gott að
læra í Ósló. „Ég kann bara mjög
vel við mig hérna. Þetta er náttúrulega líkt samfélaginu heima og
ekkert voðalega framandi þannig
að maður er fljótur að aðlagast,“
segir Thelma sem er á öðru ári í
náminu. „Þetta er fimm ára nám
svo ég er ekkert á leiðinni heim á
næstunni. En mig langar að taka
kannski eina önn í skiptinámi og
fara þá eitthvert annað til að
breyta til.“
Óli Þór er einnig á sínu öðru ári
í Osló. „Ég fór út beint eftir BS
prófið því ég fann að mig langaði
að læra meira. Núna er ég að klára
mastersritgerðina mína og stefni
á að fara heim að því loknu.“
En hvers vegna Noregur? „Ég
bjó hérna þegar ég var lítill,“ segir
Óli. „Pabbi minn lærði í þessum
sama skóla og mér fannst tilvalið
að koma hingað aftur og fá að
kynnast þessu upp á nýtt. Ég man
ekkert eftir að hafa verið hérna
enda var ég smápolli þegar við
fluttum aftur heim,“ segir Óli og
bætir því við að skólinn sé einnig
mjög góður og það hafi haft sitt að
segja.
„Ég vissi af þessum dýralæknaskóla hérna og hafði heyrt
vel látið af honum,“ segir Thelma
sem fékk að vita með mánaðar
fyrirvara að hún hefði komist inn
í skólann og væri að fara að flytja
til Noregs. „Þetta er lítill skóli og
allir þekkja alla þannig að félagslífið er mikið og góður andi í hópnum. Hér kemst maður heldur ekki
hjá því að kynnast Norðmönnunum sem er kostur. Vanalega er
kannski einn Íslendingur í hverjum árgangi, nokkrir Svíar og restin er Norðmenn,“ útskýrir Thelma
og viðurkennir að hún sé orðin
frekar sleip í norskunni. „Þetta er
fljótt að koma og ég er alltaf að
læra eitthvað nýtt. Námið er á
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norsku og það getur oft verið
þreytandi að fylgjast með en
maður lærir smátt og smátt,“
segir hún og Óli tekur í sama
streng. „Stundum verður maður
hálf ruglaður þegar maður þarf
að þýða svona á milli tungumála
og það tekur heilmikið á að fylgjast með í tímum. Sjálfur er ég
ekkert orðinn allt of góður í norskunni, ég skil hana vel en ég tala
lítið,“ segir Óli.
Óli og Thelma eru sammála um
að margt sé líkt með Noregi og
Íslandi. „Það er náttúrlega allt
dýrt hérna eins og heima,“ segir
Óli og hlær. Thelma er sammála
og bendir á að húsaleigan sé há og

það kosti mikið að lifa. „Ég held
samt að Norðmennirnir hugsi
meira um peningana en við. Ætli
þeir séu ekki aðeins nískari – eða
bara skynsamari,“ segir hún og
Óli bætir því við að í Noregi virðist fólk stunda heilbrigðari lífsstíl
en á Íslandi. „Hér stunda allir
skíði, fjallgöngur, hjólreiðar eða
eitthvert sport. Það er rosalega
mikil útivistarmenning hérna og
ég held ég hafi varla séð feitan
Norðmann,“ segir Óli. „Ég veit
heldur ekki um neinn sem sefur
fram að hádegi um helgar eins og
við Íslendingarnir gerum,“ bætir
Thelma við og hlær.
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS
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3UMAREXEM KEMUR FYRST Å LJËS ÖEGAR HESTUR ER KOMINN TIL ÒTLANDA

Sumarexem í hestum
Sigurbjörg Þorsteinsdóttir fjallar um sumarexem í íslenskum
hestum kl. 12.20 í Tilraunastöð
Háskóla Íslands í meinafræði
að Keldum.
Sumarexem er ofnæmi gegn prótínum úr biti mýflugna af ættkvíslinni culicoides, en tegundir af
þeirri ættkvísl lifa ekki hér á
landi. Ofnæmið er afar algengt
hjá íslenskum hestum sem fluttir
hafa verið úr landi (fyrsta kynslóð), en aftur á móti mun sjaldgæfara hjá íslenskum hestum

fæddum erlendis (önnur kynslóð).
Rannsóknir hafa leitt í ljós að
ónæmisreynsla hesta af fyrstu
kynslóð er þó nokkuð frábrugðin
ónæmisreynslu hesta af annarri
kynslóð. Þetta gæti verið ein orsök
þess hversu erfiðlega gengur að
stýra ónæmissvörun fyrstu kynslóðar hesta frá ofnæmi með sértækum bólusetningum.
Einangrun á ofnæmisvökum
sumarexems miðar vel og verður í
fyrirlestrinum fjallað um möguleika
á að magnframleiða aðalofnæmisvakana í byggi til notkunar í sértækri ónæmismeðferð (afnæmingu)
gegn sumarexemi.
TG
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Fyrirhugaður fríverslunarsamningur

Kínversk vítamínsprauta

Ferðaskrifstofukeðjan Ticket

Forstjóri Dressmann

Fyllir fimm þúsund
Boeing 737 á ári

Klæðist bara
Batistini
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Nýtt hlutafé

| Kaupþing seldi
nýtt hlutafé fyrir fimmtíu milljarða. Útboðsgengið var 750 krónur á hlut sem var gjafvirði að mati
greiningardeilda.

Minnkandi
væntingar
Brúnin hefur þyngst á neytendum undanfarnar vikur ef marka
má væntingavísitölu Gallup fyrir
nóvember.
Væntingavísitala
Gallup mælist nú 118,6 stig og
lækkar úr 136,2 stigum frá því í
október. Um 44 prósent neytenda
telja efnahagsástandið gott en
17 prósent þeirra telja það hins
vegar slæmt.
Í heildina geta íslenskir neytendur talist nokkuð jákvæðir
gagnvart efnahagslífinu. Þeir
eru þó fleiri um þessar mundir, en verið hefur undanfarna
mánuði, sem telja að ástandið
muni versna en þeir sem telja að
það muni batna. Í Morgunkorni
Glitnis segir að tiltrú neytenda sé
nú í meira jafnvægi við horfur í
efnahagsmálum en hún var í október þegar hún fór upp í hæstu
hæðir.
- hhs

Ticket horfir
til Danmerkur
Stjórnendur Ticket, sænsku
ferðaskrifstofukeðjunnar, sem
er að fjórðungshluta í eigu Fons,
stefna á 45-50 milljarða veltu á
þessu ári eftir að félagið yfirtók
viðskiptaferðaskrifstofuna MZ
Travel Group á dögunum.
Fleiri yfirtökur eru í bígerð
á næstunni, segja forstjórinn
Lennart Käll og stjórnarformaður félagsins, Matthías Páll
Imsland, og er horft meðal annars til Danmerkur og hugsanlega Finnlands með frekari vöxt
í huga.
Matthías telur að gríðarleg tækifæri liggi í norrænum
ferðamannaiðnaði sem sé eins
og sofandi risi þar sem margir
smáir aðilar berjast. Með öflugu
söluneti, markaðsstarfi og fyrirtækjakaupum megi auka markaðshlutdeild Ticket verulega.
Sjá úttekt í miðopnu/- eþa

Í stað

| Innlend útlán bankakerfisins hafa nánast staðið í stað frá
miðju ári. Vöxtur bankakerfisins á
seinni hluta ársins virðist að mestu
hafa verið í erlendum útlánum og
markaðsverðbréfum.

Seldu símafélag | Íslenskir fjárfestar, undir forystu Björgólfs
Thors Björgólfssonar, hafa selt
tékkneska símafélagið CRa fyrir
sem svarar 120 milljörðum króna.

Breyttar áherslur

| Nafni
Sparisjóðabanka Íslands hefur
verið breytt í Icebank, samfara
miklum áherslubreytingum í
starfsemi bankans. Stefnt er að
skráningu bankans árið 2008.

Nýr banki | Fjárfestar undir forystu Milestone vinna nú að stofnun
nýs fjárfestingarbanka. Tryggvi
Þór Herbertsson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla
Íslands, hefur verið ráðinn forstjóri bankans.
Fjármagna

fjárfestingar |
Straumur-Burðarás fjárfestingabanki hefur gefið út 200 milljóna
evra skuldabréf í gegnum svokallaðan CLO-lánaramma á alþjóðlegum lánamarkaði.

Styrkja forðann

| Ríkissjóður
Íslands lauk skuldabréfaútboði á
Evrópumarkaði upp á einn milljarð evra eða sem samsvarar 90
milljörðum íslenskra króna.
Peningarnir fara allir í að styrkja
gjaldeyrisstöðu Seðlabankans.

Slóðar sektaðir | Ársreikningaskrá verður heimilt að sekta félög
um allt að hálfa milljón króna
vegna vanskila á ársreikningum
nái frumvarp fjármálaráðherra
fram að ganga.
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Fjárfestar innleysa gengishagnað fyrir 150 milljarða
Miklir fjármunir hafa losnað á árinu sem nýtast til annarra
verkefna. Björgólfur Thor hefur leyst út stærstan hluta en
FL, Kaupþing og Landsbankinn fylgja í humátt á eftir.
Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar
Stærstu fjárfestar og fyrirtæki
landsins hafa innleyst gengishagnað fyrir ríflega 150 milljarða króna það sem af er ári.
Algengast hefur verið að við sölu
á eignarhlutum hafi seljendur
fengið önnur hlutabréf í staðinn
en hér hafa fjárfestar verið að
losa fé sem getur nýst í aðrar
fjárfestingar eða lækkun skulda.
Langmesti
hagnaðurinn
fellur í skaut Björgólfs Thors
Björgólfssonar sem fékk rúma
fimmtíu milljarða króna í söluhagnað í síðustu viku þegar hann
seldi ásamt meðfjárfestum tékkneska símafélagið CRa fyrir 120
milljarða króna. Þetta var stærsta
sala íslenskra fjárfesta frá upphafi en CRa þrefaldaðist í virði á
tveimur árum. Heildarhagnaður
af fjárfestingunni er talinn hafa
verið áttatíu milljarðar króna og
má ætla að samanlagður innleystur gengishagnaður Landsbankans
og Straums-Burðaráss hafi verið
tíu milljarðar króna.
FL Group hefur sömuleiðis
innleyst góðan hagnað af stórum
fjárfestingum á árinu. Á vormánuðum seldi félagið sautján prósenta hlut í easyJet með þrettán
milljarða króna hagnaði, um einu

og hálfu ári eftir að félagið hóf
að kaupa bréfin. Í síðasta mánuði
leysti svo FL Group út 26 milljarða króna við sölu á öllum hlutabréfum í Icelandair Group til
hóps fjárfesta og Glitnis banka.
Kaupþing boðaði í mars að
eignatengsl við Existu yrðu rofin
samhliða skráningu síðarnefnda
félagsins í Kauphöll. Þau áform
gengu meðal annars eftir í september þegar Kaupþing seldi
yfir tíu prósenta hlut í Existu
til fagfjárfesta og almennings.
Innleystur gengishagnaður af
þeirri sölu nam 10,6 milljörðum
króna á þriðja ársfjórðungi og
síðar var greiddur út yfir átján

milljarða króna aukaarður til
hluthafa Kaupþings í formi bréfa
í Existu.
Í tveimur öðrum tilvikum
hafa íslenskir fjárfestar leyst út
alls yfir tíu milljarða króna og
fengið peninga sem gagngjald.
Annars vegar seldi Avion Group
eignarhluti í ferðaþjónustufyrirtækinu XL Leisure Group og
helmingshlut í Avion Aircraft
Trading fyrir 34 milljarða króna
og leysti út yfir tíu milljarða
í söluhagnað. Í hinu tilvikinu
græddi Landsbankinn tíu milljarða króna við sölu á fimmtungshlut í sænska verðbréfafyrirtækinu Carnegie í vor.

MESTI INNLEYSTI GENGISHAGNAÐUR
F J Á R F E S TA Á Á R I N U 2 0 0 6
Hið selda
Innleystur gengishagnaður
Seljandi
CRa
60
Björgólfur Thor, Straumur og LÍ
Exista
28,9
Kaupþing*
Icelandair Group
26
FL Group
easyJet
13
FL Group
XL Leisure Group, AAT (51%)
10,5
Avion Group
Carnegie
10
LÍ
Íslandsbanki
3,5
Straumur
Booker, Iceland, Illum, Magasin du Nord
3
Straumur
Sjóvá-Almennar (33%)
2,4
Glitnir
Alls
157,3
* hluti var greiddur út sem arður til hluthafa Kaupþings

Minni vöxtur í jólaverslun í ár
Gert er ráð fyrir minni vexti í smásöluverslun um
jólin en í fyrra og árið á undan. Rannsóknasetur
verslunarinnar við háskólann á Bifröst segir um
metár að ræða bæði árin á undan en líkur séu á að
metið verði ekki slegið nú um jólin. Vöxturinn er
sambærilegur og í Svíþjóð.
Emil B. Karlsson, forstöðumaður Rannsóknaseturs verslunarinnar, segist búast við að jólaverslunin í ár muni vaxa um 9 prósent á föstu verðlagi
á milli ára. Þetta jafngildir 8 milljarða króna veltu
umfram meðaltal ársins eða 26.600 krónum á hvert
mannsbarn.

Á sama tíma í fyrra var vöxtur í jólaverslun 10
prósent á milli ára en 11 prósent árið á undan. Til
samanburðar var vöxtur jólaverslunar í nóvember
og desember um 5 prósent að meðaltali á árabilinu
2000 til 2005.
Emil segir að dregið hafi úr einkaneyslu, innflutningur minnki og vextir hækki. Þá sé ekki jafn
mikið um nýbyggingar nú og fyrri ár en það hafi í
för með sér að fólk kaupir ekki jafn mikið af stórum hlutum á borð við stór heimilistæki. „Mér skilst
reyndar að vegna þessa sé meiri velta í smærri
hlutum í staðinn,“ segir hann.
- jab
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GENGISÞRÓUN
Vika
365
-12%
Actavis
-1%
Alfesca
1%
Atlantic Petroleum
1%
Atorka Group
-2%
Bakkavör
0%
FL Group
0%
Glitnir
-3%
Hf. Eimskipafélagið -3%
KB banki
-3%
Landsbankinn
-1%
Marel
-1%
Mosaic Fashions
0%
Straumur
-2%
Össur
-1%

Frá áramótum
-38%
33%
25%
36%
-2%
18%
20%
25%
-31%
7%
4%
21%
-10%
9%
0%

Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Aðhalds enn þörf að mati OECD
Í nýútkominni hagspá Efnahags- og framfarastofn- næstunni til að ná niður verðbólgu og halda væntingunarinnar (OECD) fyrir aðildarríkin er gert ráð fyrir um niðri hér á landi. Fjármálastefnan ætti að miða að
að efnahagslegt ójafnvægi verði áfram umtalsvert á því að forðast að kynda undir innlendri eftirspurn til
Íslandi þrátt fyrir að draga muni saman í hagkerf- að vega upp á móti þeim þensluáhrifum sem fyririnu á næstu misserum. Því sé helsta áskorunin sem hugaðar skattalækkanir munu hafa í för með sér.
íslensk stjórnvöld standa frammi fyrir að ná árangri
OECD telur einnig að hætta sé á ofhitnun hagí að vinda ofan af ójafnvægi í hagkerfinu svo að kerfisins í Noregi, Danmörku og Svíþjóð og mælir
frekari óróleiki á fjármálameð hækkun stýrivaxta
SPÁ OECD UM ÞRÓUN Á ÍSLANDI
þar. Þar að auki telur
markaði nái ekki að koma
2005 2006 2007 2008
stofnunin að hægja muni
aðlöguninni úr jafnvægi.
á stærstu hagkerfum
Spáir stofnunin eins pró- Einkaneysla
12,3
5,0
-2,1 -0,3
heims á næstunni, í Japan,
sents hagvexti á næsta ári Útflutningur vöru og þjónustu
7,1 -0,3
12,5 11,8
Bandaríkjunum og á evruen að vöxturinn glæðist á ný
Innflutningur vöru og þjónustu
28,9
5,2
-4,1 -1,0
2008 og verði 2,5 prósent.
svæðinu. Vöxtur verði
7,5
3,6
1,0
2,5
hins vegar mikill í Kína,
Í skýrslunni segir jafn- Hagvöxtur
Verðbólga
4,0
6,8
3,7
2,7
á Indlandi og í Rússlandi.
framt að frekara aðhalds
sé þörf í peningamálum á * Breyting milli ára m.v. verðlag árið 2000. Allar tölur í milljörðum króna.
- hhs

HugurAx kaupir Mekkanis
HugurAx hefur keypt Mekkanis
hugbúnaðarstofu. Eigendur fyrirtækjanna skrifuðu undir samning þess efnis fyrir stuttu og
verða félögin sameinuð í framhaldinu.
Fimm manns starfa hjá
Mekkanis en 130 hjá HugarAxi.
Gunnar Ingimundarson, forstöðumaður HugarAx, segir kaupverð trúnaðarmál. Fyrirtækin
hafi átt samstarf á sviði hugbúnaðar- og viðskiptalausna.
Mekkanis hafi sérhæft sig í mikilvægum lausnum í miðju lagi
hugbúnaðarkerfa. „Þessir hlutir
skipta miklu máli,“ segir Gunnar
og bendir á að auk þessa hafi
Mekkanis tekið að sér þróunarverkefni fyrir HugAx, sem
fólst í að endurskrifa Ópusallt
viðskiptalausnir fyrir .NET

&2 5.$)22)45. 3TARFSMENN -EKKANIS
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umhverfi Microsoft, sem sé mikilvægt í tölvuumhverfi nútímans,
að sögn Gunnars.
Hann segir ennfremur að
Mekkanis hafi aflað sér ákveðinnar lykilþekkingar í .NET
umhverfi auk samþættingar og
verkferla í fyrirtækjum hvers
konar. „Fyrirtækið var til þess
fallið að styrkja HugarAx enda
sáum við verulegan ávinning í
lykilþekkingu Mekkanis. Því var
ákveðið að ganga til samninga,“
segir Gunnar.
- jab

Fitch staðfestir lánshæfi LÍ
Lánshæfimatsfyrirtækið Fitch
hefur í kjölfar árvissrar skoðunar staðfest óbreyttar lánshæfimatseinkunnir Landsbankans.
Lánshæfimatseinkunn bankans fyrir langtímaskuldbindingar er A, skammtímaeinkunn er
F1, Stuðningur 2 og fjárhagslegur styrkur er B/C. Horfur

lánshæfimatsins eru stöðugar,
samkvæmt mati Fitch.
Matsfyrirtækið segir einkunnina endurspegla sterka
stöðu bankans á heimamarkaði
og breiðari tekjugrunn sem að
stórum hluta skýrist af útrás
bankans á erlenda markaði.
- óká

Styrmir í stjórn SPH/SPV
Ármann og Matthíasi
Styrmir Þór Bragason,
Páli Imsland. Tveir síðframkvæmdastjóri MP
asttöldu sitja í stjórn
Fjárfestingarbanka,
SPH. Samkvæmt heimtekur sæti í nýrri stjórn
ildum
Markaðarins
sameinaðs
sparisjóðs
er talið líklegt að Jón
SPV og SPH samþykki
Þorsteinn verði stjórnstofnfjáreigendur samrunatillögur
stjórna 3492-)2 ¶«2 arformaður nýs sparisparisjóðanna.
"2!'! 3/. 4EKUR sjóðs.
Sameinaður spariÖnnur framboð, sem LÅKLEGA S¾TI Å STJËRN
hafa borist, eru frá Jóni SAMEINAÈS SPARI sjóður var með heildSJËÈS 30(306
areignir upp á 98 milljÞorsteini Jónssyni, núverandi stjórnarformanni SPV, Agli arða króna í lok júní og nam
Ágústssyni, framkvæmdastjóra eigið fé 10,7 milljörðum króna.
Íslensk-Ameríska,
Magnúsi
- eþa

 

Gengi hlutabréfa í Existu hefur
verið að lækka að undanförnu. Nú
er svo komið að gengið er komið
undir 21,5 sem var útboðsgengi
við sölu á hlutafé í eigu Kaupþings.
Hluturinn stóð í 21 krónu í gær.
Helsta sýnilega ástæðan fyrir
þessari lækkun er lækkandi virði
eignarhlutar Existu í Kaupþingi.
Mikill áhugi var meðal fjárfesta
í almennu útboði sem haldið var
í tengslum við skráningu Existu
á markað. Um 7.400 fjárfestar
skráðu sig fyrir bréfum og fékk
hver og einn að kaupa fyrir 240
þúsund krónur að hámarki. - eþa

Botninum náð á
fasteignamarkaði
Vísbendingar eru um að fasteignamarkaður á höfuðborgarsvæðinu sé að taka við sér á ný með aukinni veltu.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar
„Aðalmálið er að markaðurinn frjósi ekki og fólk
geti keypt og selt á verði sem það sættir sig við,“
segir Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningadeildar Kaupþings banka, um vísbendingar um
aukna veltu á fasteignamarkaði. Hann segir minna
máli skipta hvort verð fasteigna hækki eða lækki
um nokkur prósent.
Snemma hausts segir Ásgeir að menn hafi óttast
að stöðnun væri að færast yfir í fasteignasölu, en
það sé það ástand sem sé markaðnum einna erfiðast. „En aukin velta er
yfirleitt alltaf ávísun á að
markaðurinn sé að glæðast
á ný.“
Ásgeir segir fasteignamarkaðinn virðast standa
betur en ráð var fyrir gert
og telur þrennt einna helst
styðja við hann á höfuðborgarsvæðinu. „Í fyrsta
lagi fjölgun fólks, miklar
launahækkanir og síðast en
ekki síst hjöðnun verðbólgu
3'%)2 *«.33/.
sem hefur í för með sér minni
kostnað við að skulda verðtryggð lán. Hins vegar
er enn ekki alveg ljóst hvernig þetta þróast því
verð hafa ekki hækkað,“ segir hann og telur verðbólgustigið munu verða ráðandi um þróun verðs á
fasteignamarkaði. Þá telur Ásgeir að einnig sé að
koma fram mun meiri aðgreining á milli hverfa í
borginni en verið hafi.
Í umfjöllun greiningardeildar Landsbankans er
áréttað að þótt á síðustu vikum hafi komið fram
auknar vísbendingar um að fasteignamarkaðurinn
sé að taka við sér eftir samdrátt lengst af árinu
séu þær þó fremur veikar. „Ef horft er á veltu á
höfuðborgarsvæðinu má engu að síður gera því

     

    
www.actavis.com

Exista undir
útboðsgengi

&!34%)'.!!5',µ3).'!2 3ÅÈUSTU VIKUR HEFUR VELTA ¹ FASTEIGNA
MARKAÈI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU VERIÈ AÈ AUKAST EFTIR AÈ MJÎG H¾GÈI
¹ Å BYRJUN HAUSTS

skóna að botninum hafi verið náð og að veltan muni
halda áfram að þokast upp á við,“ segir greiningadeildin. Ástæða er þó talin til að búast við einhverju
bakslagi í þróunina því sveiflur á fasteignamarkaði
hafi verið miklar.
Bent er á að fasteignavelta á höfuðborgarsvæðinu hafi aukist um fjórðung á milli vikna í síðustu
viku og um 40 prósent í vikunni þar á undan. „Tólf
vikna meðalvelta síðustu vikna, eða frá því um
miðjan september, hefur farið vaxandi, sem rennir
einnig stoðum undir það að fasteignamarkaðurinn
sé farinn að styrkjast.“
Í síðustu viku var, samkvæmt upplýsingum frá
Fasteignamati ríkisins, þinglýst 176 kaupsamningum á höfðuborgarsvæðinu, þar af 130 um eignir
í fjölbýli, 28 um sérbýli og 18 um annars konar
eignir. Heildarveltan var 5.185 milljónir króna og
meðalupphæð á samning 29,5 milljónir króna.
Á sama tíma var sjö kaupsamningum þinglýst á
Akureyri og sjö á Árborgarsvæðinu.

Sparisjóðabanki Íslands
hefur skipt um nafn
Við erum

AP almannatengsl / H2 hönnun

Icebank er viðskiptabanki sem leggur áherslu á heildsöluog fjárfestingarbankastarfsemi gagnvart sparisjóðum,
innlendum sem erlendum fjármálafyrirtækjum og öðrum
stærri aðilum. Icebank hefur verið í eigu sparisjóðanna í
20 ár en ólíkt þeim á hann ekki viðskipti við almenning.
Icebank veitir fyrirtækjum, fagfjárfestum og öðrum
umsvifamiklum viðskiptavinum innanlands sem utan
sérhæfða þjónustu. Bankinn fylgir íslenskum félögum eftir
í útrás með ráðgjöf, lánveitingum og þátttöku í fjárfestingum.

www.icebank.is
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Hannes Smárason kaupir
í Sparisjóði Hafnarfjarðar
Fjárfestingarfélagið Prímus,
sem er í eigu Hannesar
Smárasonar, forstjóra FL
Group, er komið í hóp
stofnfjáreigenda í SPH.
Hann mun hafa keypt
stofnfjárhlutina af SPV
sem seldi bréfin vegna
fyrirhugaðs samruna við
SPH. Við sameiningu sparisjóðanna hefði SPV orðið að
færa bréfin á nafnvirði sem hefði
rýrt
eign-

arhlutinn allverulega,
enda mjög hátt yfirverð á stofnfjárhlutum í SPH.
SPV var ásamt
Sparisjóðnum
í
Kópavogi stærsti
stofnfjáreigandinn
í SPH með um 5,3
prósenta hlut.
- eþa

Rafræn skráning innherja
Rafræn skránin og umsýsla innherjalista fyrirtækja sem skráð
eru í Kauphöll Íslands tekur gildi
næstkomandi mánudag.
Fjármálaeftirlitið hefur um
nokkurt skeið unnið að smíði
upplýsingakerfis utan um upplýsingarnar og sóttu um 40 regluverðir og tölvusérfræðingar frá
skráðum félögum og útgefendum
hlutabréfa í Kauphöllinni námskeið eftirlitsins um rafvæðingu
innherjalista og regluvörslu í
byrjun vikunnar.
Um áramót verður svo tekið
næsta skref í notkun kerfisins
sem fram að þeim tíma nær einungis til félaga með hlutabréf
skráð í Kauphöllina og nær þá
líka til þeirra sem eru með skráð
skuldabréf.
Fjögur fyrirtæki hafa tekið
þátt í tilraunaverkefni um rafræn skil á innherjalistum og
segir Guðmundur Thorlacius,
lögfræðingur á verðbréfasviði
Fjármálaeftirlitsins, verkefnið

5&3) 6ERÈ ¹ FISKI VAR Å H¾STU
H¾ÈUM ¹ MÎRKUÈUM LANDSINS
FYRIR H¹LFUM M¹NUÈI EN L¾KKAÈI UM
 PRËSENT Å SÅÈUSTU VIKU

Myntlán

Folketrygdfondet, sjóður í eigu
norska ríksins, er ekki lengur
stærsti hluthafinn í fjármálafyrirtækinu Storebrand.
Sjóðurinn tilkynnti á dögunum
um að eignarhlutur hans væri
kominn undir tíu prósent af heildarhlutafé Storebrand. Salan er
talin til marks um að norska ríkið
muni ekki blanda sér í þann slag
sem kann að myndast um yfirtöku á fyrirtækinu. Stjórnendur
Storebrand hafa lýst því yfir að
þeir búist við að félagið verði
tekið yfir áður en langt um líður.
Þetta þýðir að Gjensidige,
sem nýverið keypti stóran hlut af

./23+! 2¥+)¨ 3%,52 ¥ 34/2%"2!.$
¶RÅR HLUTHAFAR MEÈ YFIR NÅU PRËSENTA HLUT

Orkla, hefur tyllt sér í efsta sæti
yfir stærstu hluthafa Storebrand
með 9,99 prósenta hlut. Norska
ríkið á hins vegar 9,97 prósent.
Hreiðar Már Sigurðsson, for-

stjóri Kaupþings, greindi frá því
við vefmiðilinn e24.se í síðustu
viku að bankinn ætti níu prósenta
hlut í Storebrand.
Skiptar skoðanir eru meðal
sérfræðinga um virði hlutabréfa
í Storebrand eftir skarpar gengishækkanir bankans að undanförnu. Sérfræðingar Morgan
Stanley hafa sagt að hlutabréf
félagsins séu á hagstæðum kjörum og ráðleggja fjárfestum að
yfirvega bréfin. Verðleggja þeir
bréfin á 91 krónu hlutinn en síðasta gengi var í 80. Citigroup
ráðleggur hins vegar fjárfestum
hvorki að kaupa né selja.
- eþa

Finna fyrir erlendum
áhuga á Icelandair
Útboði á hlutafé í eignarhaldsfélagi Icelandair lýkur á
mánudag. Starfsmönnum, almenningi og fagfjárfestum
býðst að kaupa fyrir tæpa fimm milljarða króna.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar

+!50(®,,).  M¹NUDAG VERÈUR TEKIÈ
Å GAGNIÈ NÕTT KERFI SEM HELDUR UTAN UM
SKR¹NINGU INNHERJA Å FYRIRT¾KJUM Å +AUPHÎLL
¥SLANDS

hafa gengið vel. „Þegar kerfið
verður komið í notkun mun það
skila sér í tíma- og vinnusparnaði
fyrir útgefendur, auk þess sem
allt utanumhald um innherjalistana verður mun einfaldara en
áður,“ segir hann.
- óká

Verð á fiski úr methæðum
Tæp 2.100 tonn af fiski seldust
á mörkuðum landsins í síðustu
viku, sem er rúmlega tvöfalt
meira magn en vikuna á undan.
Meðalverðið var 170,46 krónur
á kíló sem er 8 prósenta lækkun
á milli vikna. Verðið er engu að
síður hátt enda stóð fiskverð í
hámarki í síðustu viku.
Tæp 1.000 tonn af ýsu
seldust á mörkuðunum,
þar af 125 tonn af undirmálsfiski, sem telst óvenju
mikið. Meðalverð fyrir
slægða ýsu var 157,82
krónur á kíló, sem er
tæplega 14 krónu lækk-

Norska ríkið selur í Storebrand

un á milli vikna.
Þorskur var sem fyrr annar
söluhæsti fiskurinn en rúmlega
640 tonn voru í boði og var meðalverðið 259,26 krónur á kíló.
Til samanburðar voru einungis
266 tonn í boði vikuna á undan
og var meðalverðið 265,02 krónur á kíló fyrir slægðan þorsk.
- jab

„Við erum mjög ánægð með ganginn í þessu, allur
undirbúningur hefur gengið mjög vel og málinu vel
tekið þar sem við höfum kynnt það,“ segir Jón Karl
Ólafsson, forstjóri Icelandair, um yfirstandandi
hlutafjárútboð í félaginu sem hófst á mánudag og
stendur í viku, lýkur 4. desember næstkomandi.
Jón Karl segir tilfinningu manna að mikill áhugi sé
á félaginu, en það komi svo í ljós að útboðinu loknu
hvernig hafi gengið.
Alls eru í boði 185 milljónir hluta að nafnvirði á
genginu 27 krónur á hlut, eða 4.995 milljónir króna
að markaðsverði. Starfsmönnum býðst að kaupa
bréf fyrir 945 milljónir, almenningi fyrir rúman
milljarð, 1.080 milljónir króna, og fagfjárfestum
bjóðast bréf fyrir 2.970 milljónir króna.
Jón Karl segir mikil tækifæri bíða félagsins og
telur hann alla möguleika á að viðhalda miklum
vexti fyrirtækisins undanfarin ár. „Í sjálfu sér
bendir ekkert til annars, sérstaklega í ferðaþjónustunni þar sem við reiknum með að halda áfram
að fjölga ferðamönnum og vonandi til landsins.
Síðan eru náttúrlega tækifæri á leigumarkaði og
víðar þar sem við höfum vaxið hratt undanfarið.
Við höfum ekki sett fram fram töluleg markmið um
vöxt á ári, en fyrtækið leitar náttúrulega allra leiða
til að skapa sér ný tækifæri.“
Nýir eigendur Icelandair hafa lýst yfir áhuga á
því að félagið haldi áfram á svipaðri braut. Þetta
segir Jón Karl mjög mikilvægt fyrir starfsmenn að
heyra. „Eigendurnir sjá fyrir sér fyrirtækið sem
kjölfestufyrirtækið á Íslandi sem er gríðarlega
mikilvægt bæði fyrir efnahagslíf og þjónustu.“
Jón Karl segir því ekki stefnt að stórfelldum
breytingum á þessu sviði. „En svo heyrir maður nú
líka að menn er opnir fyrir margvíslegum nýjum
hugmyndum, þannig að okkur líst vel á samstarf
við nýja eigendur.“
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)CELANDAIR TELJIST TIL SM¾RRI FLUGFÁLAGA Å %VRËPU SEGIR FORSTJËRI FYRIRT¾K
ISINS ÖAÈ HAFA FORSKOT ¹ ÕMSUM SVIÈUM VÎXTUR ÖESS HAFI VERIÈ MEIRI
-ARKAÈURINN0JETUR
EN ANNARRA OG REKSTRARGRUNNUR ÖESS SÁ BREIÈARI

Jón Karl segir gaman hafa verið að fara um og
kynna tölur um rekstur Icelandair sem hafi skilað
ágætisafkomu undanfarin ár. Þá segir hann vart
verða við erlendan áhuga á félaginu, en farið hefur
verið bæði til Noregs og Svíþjóðar að kynna félagið fyrir fjárfestum. „Almennt hefur maður heyrt
að áhugasamir menn séu að velta þessu fyrir sér.
Gangi það eftir verður það frábært því ekki hefur
verið mikið um erlendar fjárfestingar í frumútboðum hjá okkur, en um þetta er trúlega of snemmt að
segja. Við sjáum náttúrlega enga niðurstöðu fyrr
en útboðið sjálft rennur út, en við höfum heyrt af
áhuga erlendis frá líka.“
Jón Karl segir að þótt Icelandair sé með smærri
flugfélögum Evrópu hafi afkoman verið betri en
margra annarra. „Félagið hefur verið að skila viðunandi árangri og það er það sem mestu skiptir.
Starfsemin hjá okkur er líka dreifðari, við erum með
fleiri einingar. Við höfum verið að hasla okkur meiri
völl í leigu- og fraktflugi en kannski gengur og gerist
og erum í ferðaþjónustu líka þannig að þetta er ekki
bara flugfélag sem um ræðir heldur er grunnurinn
aðeins breiðari.“ Breiðan grunn segir Jón Karl
svo gríðarlega mikilvægan fyrir félagið því hann
auðveldi sveiflujöfnun í rekstrinum. „Hér eru bæði
árstíðarsveiflur sem mæta þarf og fleira til.“

Gæti lán í erlendri mynt
verið lausnin?
SPRON Myntlán eru veitt til kaupa, framkvæmda eða endurfjármögnunar
á íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði. Unnt er að taka fullt SPRON Myntlán
eða blandað lán þar sem helmingur lánsins er myntlán og hinn helmingurinn
í íslenskum krónum.

ARGUS / 06-0550

Upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200,
í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400
eða á spron.is

Við erum gott Teymi
Teymi hf. er nýtt félag í Kauphöll Íslands

ÍSLENSKA / SIA.IS / TEY 34950 11/06

Teymi hf. hefur verið skráð í Kauphöll Íslands. Innan samstæðu
Teymis eru Vodafone, Kall, SKO, BTnet, Mamma, Securitas,
Kögun, Skýrr og EJS.

Teymi | Skútuvogi 2 | 104 Reykjavík | Sími 595 5000 | www.teymi.is
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Íslenskt athafnalíf fær kínverska vítamínsprautu
Allar líkur eru á að Valgerður Sverrisdóttir undirriti ákvörðun um að hefja samningaviðræður um
tvíhliða fríverslunarsamning milli Íslands og Kína í næsta mánuði. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skoðaði þau tækifæri sem kunna að fylgja í kjölfarið verði samningurinn að veruleika.
Margt bendir til þess að innan fárra ára verði
Kína mikilvægasta viðskiptaland Íslands,
að Evrópusambandinu í heild undanskildu.
Viðskipti milli Kína og Íslands hafa farið
hratt vaxandi undanfarin ár en fyrir einungis tíu árum voru þau sama sem ekki
nein. Í byrjun næsta mánaðar mun Valgerður
Sverrisdóttir, utanríkisráðherra Íslands, fara
í opinbera heimsókn til Kína. Búast margir
við því að hún snúi til baka með undirritaða
ákvörðun þess efnis að hefja samningaviðræður um tvíhliða fríverslunarsamning milli
Íslands og Kína.
AF HVERJU VELJA KÍNVERJAR ÍSLAND?

Sú staðreynd að örríkið Ísland veki áhuga
Kínverja hefur á sér nokkurn óraunveruleikablæ. Hvað var það til dæmis sem olli
því að í fyrra komu hingað fjórir kínverskir
ráðherrar í opinbera heimsókn og fjöldi viðskiptasendinefnda? Ein kenningin sem heyrst
hefur er að Kínverjar vilji nota Ísland til að
máta sig við Evrópu. Hér séu skilyrði til þess
góð, íslenskt stjórnkerfi aðgengilegt, boðleiðir stuttar og ákvörðunarferlið stutt. Þetta
gæti því verið kjörin leið til að þreifa sig
áfram inn á Evrópumarkaðinn. Önnur ástæða
er sú að Ísland er eitt þeirra fáu ríkja sem
hafa viðurkennt Kína sem markaðshagkerfi
í skilningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar
(WTO). Kína hóf aðlögun sína að stofnuninni
árið 1986, er enn í því ferli og verður allt
fram til ársins 2016. Fram til þess tíma viðurkennir Evrópusambandið Kína ekki sem
markaðshagkerfi og hverfandi líkur eru á
að fríverslunarsamningur verði gerður milli
veldanna.
Ekki er heldur talið líklegt að samningurinn verði á EFTA-grunni, í það minnsta ekki
til að byrja með, aðallega af þeirri ástæðu að
mun einfaldara er að gera tvíhliða samning
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OG SÁU ALGJÎRLEGA D¾MALAUSIR Å VIÈSKIPTUM ¥SLANDS VIÈ
ÎNNUR RÅKI

milli tveggja ríkja. Sviss er líka að undirbúa
tvíhliða viðræður við Kína. Því er ekki ólíklegt að ef Ísland gerði samning fyrst myndi
hann með tímanum þróast út í að verða
EFTA-samningur.
VERULEGAR BREYTINGAR Á VIÐSKIPTUM

Hverju sem við megum þakka áhuga Kínverja
á viðskiptum við okkur er það staðreynd að
ef samningurinn verður að veruleika öðlast
Ísland töluvert samkeppnisforskot á aðrar
Evrópuþjóðir. Nýleg könnun nemenda við
Háskólann í Reykjavík sýnir að um helmingur þeirra sem flytja inn vörur frá Kína gerir
það í gegnum milliliði, oft á Norðurlöndunum.
Algengt er að fimmtán prósenta tollur sé
á vörum sem fluttar eru frá Kína inn í
Evrópusambandið. Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Íslensk-kínverska viðskiptaráðsins, segir að samkvæmt reglum ætti

þessi tollur að vera endurgreiddur þegar
varan er flutt aftur út úr Evrópusambandinu.
Vegna þess hve lítill markaður Ísland er þyki
mörgum útflytjendum ekki taka því. Þess
vegna sitji Íslendingar oftar en ekki uppi með
tvöfaldan toll af vörum sem koma frá Kína.
Stærstur hluti þeirra vara sem fluttar eru
frá Kína er iðnaðarvörur. Þó er einnig talsvert
mikið um neysluvörur sem framleiddar eru í
Kína og fluttar hingað til lands. Sem dæmi má
nefna að stór hluti af þeirri merkjavöru sem
Íslendingar kaupa, til að mynda langmest af
þeim sportfatnaði sem framleiddur er í heiminum, er framleiddur í Kína. Mörg þessara
merkja hafa umboðsmenn hér á landi sem eru
bundnir öðrum umboðsmönnum, til dæmis á
Norðurlöndunum. Andrés segir að líklegt sé
að á þessu yrði breyting og því ættum við að
sjá verulega lækkun á verði ýmissa neysluvara hér á landi með samningnum.
DÆMALAUSIR MÖGULEIKIR

Margvíslegar aðrar breytingar gætu orðið
á viðskiptum Kínverja og Íslendinga. Til að
mynda gætu skapast hagstæð skilyrði fyrir
að Ísland verði milliliður fyrir viðskipti milli
Kína og Evrópu. Einnig gæti verið hagkvæmt
að flytja vörur frá Kína til Íslands, vinna
þær frekar hér og fá á þær íslenskt upprunavottorð og selja þær áfram til annarra
Evrópulanda. Vonir standa jafnframt til þess
að samningurinn verði annarrar kynslóðar
fríverslunarsamningur. Það þýðir að hann
taki yfir öll svið milli landanna en ekki bara
afnám á tollum. „Tækifærin sem þetta gæti
skapað eru ótakmörkuð,“ segir Andrés. „Ef
við náum að fella niður alla tolla, bæði af
vörum og hvers konar þjónustu, geta skapast
hér möguleikar sem eiga sér enga fyrirmynd
og eru algjörlega dæmalausir í viðskiptum
Íslands við önnur ríki.“

Margvíslegar breytingar gætu orðið á
viðskiptum Kínverja
og Íslendinga. Til að
mynda gætu skapast hagstæð skilyrði
fyrir að Ísland verði
milliliður fyrir viðskipti milli Kína og
Evrópu. Einnig gæti
verið hagkvæmt að
flytja vörur frá Kína
til Íslands, vinna
þær frekar hér og fá
á þær íslenskt upprunavottorð og selja
þær áfram til annarra Evrópulanda.
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ÚTTEKT

Framkvæmdastjórinn er hæ
að fara heim klukkan fjögu

Á nokkrum mánuðum hafa stjórnendur Fons umbylt rekstri sænsku ferðaskrifstofukeðjunnar
Ticket og skilaði félagið nýverið mesta hagnaði í sextán ára sögu þess. Stjórnendur félagsins ætla sér að búa til stærsta fyrirtæki sinnar tegundar í Skandinavíu með yfirtökum og innr
vexti. Eggert Þór Aðalsteinsson spjallaði við forstjórann Lennart Käll og stjórnarformanninn
Matthías Pál Imsland og bað þá um að lýsa þeim breytingum sem hefðu orðið hjá Ticket
eftir að nýir herrar tóku við rekstrinum.
Þótt
Fons,
fjárfestingafélag
Pálma
Haraldssonar og Jóhannesar Kristinssonar,
hafi selt öll hlutabréf sín í sænska lággjaldaflugfélaginu FlyMe er félagið langt
í frá af baki dottið í fjárfestingum sínum í Svíþjóð. Fyrir tveimur
vikum var tilkynnt um kaup ferðaskrifstofukeðjunnar Ticket, sem er
að fjórðungshluta í eigu Fons, á MZ
Travel Group, ört vaxandi fyrirtæki
sem sérhæfir sig í viðskiptaferðum. Eftir kaupin eykst velta Ticket
um þriðjung og er áætluð um 45-50
milljarðar króna á þessu ári.

„Ticket hefur verið
ráðandi aðili á
sænska og norska
markaðnum í
allmörg ár. Þetta
er gríðarlega
öflugt félag með
umfangsmikið
sölunet sem samanstendur af 83
búðum um Svíþjóð
og Noreg. Þarna
er verið að selja
flugsæti sem
fylla fimm þúsund
Boeing 737 flugvélar á hverju ári,”

MUNAÐARLAUST BARN

Fons hóf að kaupa hlutabréf í Ticket
af krafti í ársbyrjun og náði undirtökum í stjórn félagsins á aðalfundi
þess í febrúar eftir hallarbyltingu
sem vakti athygli víða. Matthías
Páll Imsland, stjórnarformaður
Ticket, segir að Fons hafi séð mikil
tækifæri liggja í Ticket og ákveðið
að fara inn af miklum krafti. Þarna
hafi verið á ferðinni fyrirtæki á
góðu verði, með mikla veltu og
sölu en lítinn hagnað. Eignarhald
á Ticket var dreift og þar vantaði
tilfinnanlega kjölfestu og framtíðarsýn. „Við leggjum mikið upp úr
framtíðarsýn þegar við göngum inn
í verkefni.“
Skandinavíumarkaður er spennandi að mati Fonsmanna en ekki
síður vanmetinn. Íbúar eru um 2526 milljónir talsins sem er rétt um
helmingur af íbúafjölda Bretlands
og þeir stunda ferðalög af miklu
kappi. Kaupmáttur og landsframleiðsla eru
hærri en í Bretlandi og Matthías telur að
Skandinavíumarkaður geti tekið að blómstra
hvenær sem er.

„Ticket hefur verið ráðandi aðili á sænska
og norska markaðnum í allmörg ár. Þetta er
gríðarlega öflugt félag með umfangsmikið
sölunet sem samanstendur af 83 búðum um
Svíþjóð og Noreg. Þarna er verið að selja
flugsæti sem fylla fimm þúsund Boeing 737
flugvélar á hverju ári,“ bendir Matthías á.
Samstarfsaðilar Ticket eru nær allir þeir sem
starfa á sviði ferðaþjónustu, ferðaskrifstofur,
flugfélög og bílaleigur út um allan heim.
KRAFA GERÐ UM ÁRANGUR

Matthías telur að margt hafi breyst til hins
betra með innkomu Fons. Vinnubrögð hafa
orðið markvissari og framtíðarstefnan skýrari. Hann bendir á að stjórnarfundir hafi
styst verulega í tímalengd en í staðinn klára
teymi verkefnin. „Munurinn liggur einnig
í því að framkvæmdastjórinn er hættur að
fara heim klukkan fjögur á daginn. Nú er
unnið til tíu á kvöldin. Framkvæmdastjórinn
hefur sagt mér að þetta sé skemmtilegasti
tími ferils hans hjá Ticket en á móti er þetta
líka erfiðasti tíminn.“
Matthías segir að hann hafi puttana á púlsinum og fylgist grannt með gangi mála. „Ég
er vanur að hringja beint í verslunarstjórana
til að láta þá vita hvernig þeir standa sig. Við
vitum um allt sem er að gerast þarna innandyra.”
Árangurinn
er
klárlega farinn að
skila sér. Afkoma
Ticket á fyrstu níu
mánuðum er sú besta
í sextán ára sögu
félagsins. Hagnaður
var um 200 milljónir
króna og jókst um 77
prósent á milli ára.
Þá jókst sala á sama
tíma, jafnvel þótt
heitt sumar og HM í

Íslendingarnir hleyptu
miklu lífi í félagið
Lennart Käll tók við forstjórastarfinu hjá Ticket
fyrir þremur og hálfu ári, en
hann starfaði áður á fjármálamarkaði. Breytingar þær sem
urðu á eignarhaldi og stjórnun félagsins með innkomu
Fons styrktu fyrirtækið og
hleyptu miklu lífi inn í æðstu
stjórn fyrirtæksins. „Ég hef
unnið með þremur stjórnum
en sú sem er starfandi nú
er ólík hinum að því leyti
að nokkrir stjórnarmannanna
hafa ríkra hagsmuna að gæta
sem beinir eigendur. Aðrir
stjórnarmenn, sem eru frá
Noregi og Svíþjóð, búa einnig
yfir mikilli reynslu þannig
að til verður öflug blanda.
Ólíkur bakgrunnur stjórnarmanna gerir stjórnunarbraginn öðruvísi og skemmtilegri

þar sem unnið er af kappi að
efla félagið áfram.“
Hraði og skjót ákvörðunartaka er annað sem einkennir þær breytingar sem orðið
hafa á rekstri Ticket eftir
að Íslendingarnir keyptu þar
stóran hlut, segir forstjórinn.
Liggur það kannski í hlutarins eðli þegar hagsmunir
stjórnarmanna og fyrirtækisins fara vel saman. Þeir vilji
keyra í gegn hugmyndir sem
áður fyrr voru að velkjast
í húsinu í mánuði eða ár og
urðu aldrei að veruleika.
ÁHERSLA Á SÖLUMENNSKU

Lennart segir að reynsla sín
úr bankakerfinu nýtist vel í
ferðaskrifstofubransanum.
Fyrirtækið hafi lagt áherslu á
að efla sölu og markaðsstarf

fótbolta hafi dregið úr ferðalögum. „Við teljum bara að afkoman geti orðið miklu betri.
Hún kemur til með að verða betri og ég get
lofað nýju metári á næsta ári.“
Rekstur sem byggist á sölu ferða og
ferðaþjónustutengdri starfsemi er keyrður
áfram á mikilli veltu en jafnan lítilli framlegð. Matthías Páll segir að markmið Ticket
séu að skila sjö prósenta framlegð af veltu
(EBITDA) innan þriggja ára. Þarna geti verið
um að ræða háar upphæðir þegar veltan er
orðin mikil. „Ef okkur tækist til dæmis að
fara með veltu fyrirtækisins í eitt hundrað
milljarða króna þá yrði EBITDA um sjö milljarðar króna.“
FLEIRI YFIRTÖKUR Í BÍGERÐ

Með því að taka yfir MZ Travel, fjórðu
stærstu ferðaskrifstofukeðju Svíþjóðar, er
Ticket að færa sig á mið sem stjórnendur
félagsins hafa horft spenntir til og telja menn
að kaupin skili miklum samlegðaráhrifum.
Sala á viðskiptaferðum er ábatasamari en
á annars konar ferðalögum. Mikill vöxtur
hefur verið í þessum geira í Skandinavíu og
hefur MZ notið góðs af því með miklum vexti
jafnt í Svíþjóð sem Noregi. Svo hratt hefur
félagið vaxið á þessu ári að ýmsar forsendur
í áreiðanleikakönnun tóku örum breytingum
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og hafi nýlega verið verðlaunað fyrir besta heimasíðu
þeirra fyrirtækja og samtaka
sem starfa innan sænska
ferðamannaiðnaðarins. Þetta
tvennt, öflugt sölustarf og
góð og aðgengileg heimasíða,
hafi ráðið miklu um innri
vöxt Ticket.
Netið er jafn mikilvægt
í sölunetinu og skrifstofurnar og síminn. Þegar Lennart
settist í forstjórastólinn hafi
viðskiptavinurinn þurft að
velja 107 aðgerðir til að bóka
ferð, nú þurfi hann aðeins að
velja sex aðgerðir. „Við leggjum mikið upp úr því að hafa
góðan gagnagrunn. Á skrá
hjá okkur eru 1,2 milljónir
viðskiptavina sem við getum
náð til með fljótlegum hætti
og gert þeim góð tilboð í sum-

arfríið eða borgarferðina.“
Miklu máli skipti að fá
nýja viðskiptavini til liðs við
félagið því reynslan hafi sýnt
að viðskiptavinurinn leiti
aftur til þeirrar ferðaskrifstofu sem seldi honum síðustu
ferðina. „Þar sem allir fara á
annað borð í frí þá skiptir það
auðvitað máli hvar fólk bókar
sig. Hvort sem maður vinnur
í banka eða við að selja ferðir
þá þarftu að hafa góða vöru
og góða sölumenn. Ef maður
nær að gera starfsmenn meðvitaða fyrir sölumennsku þá
gerast hlutirnir hratt,“ segir
Lennart Käll.
MIKIL TÆKIFÆRI FYRIR HENDI

Segja má að markmið Ticket
um að verða stærsti aðilinn
á norrænum ferðaskrifstofu-

markaði hafi í raun og veru
náðst. Hins vegar er markaðshlutdeild fyrirtækisins
ekki nema um fjórtán prósent
af heildarkökunni í Svíþjóð
og ellefu prósent í Noregi.
Starfsstöðvar eru engar í
Danmörku og Finnlandi og
telur Lennart, líkt og Matthías
Páll, að fyrirtækið og markaðurinn í heild eigi mikið inni.
Eftir yfirtökuna á MZ Travel,
sem veltir um tíu milljörðum
króna á ári, er Ticket í fyrsta
skipti í þeirri aðstöðu að geta
bæði þjónað einstaklingum og
þeim er ferðast í viðskiptaferðum. „Þetta er fyrsti leikur
okkar í að verða enn þá stærri
í Skandinavíu. Í framhaldinu
vænti ég þess að við kynnum
kaup á öðru stóru fyrirtæki á
allra næstu dögum.“

FYRSTI STAÐURINN UTAN BANDARÍKJANNA
Rut Helgadóttir opnar Taco Bell í Hafnarfirði
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Hafnarfjörður
EFNISYFIRLIT
AFTUR TIL FYRRA HORFS
Bæjarbíó-Cinematek BLS. 2
BYLTING Í SUNDMÁLUM
Sundmiðstöð rís
BLS. 2
BÓKASAFN MEÐ ÞÝSKUM
BLÆ
Gott samband við Þýskaland
BLS. 2

SETTLEGT
SETBERGSHVERFI
Vingjarnlegt og hlýlegt

BLS. 4

FASTEIGNAKAUP
Aldrei auðveldari
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TACO BELL
Fyrst utan Bandaríkjanna
BLS. 8

AF NÓGU AÐ
TAKA
Tískan í
Hafnarfirði
BLS. 8

NÝR BRAGUR
Veitingastaðurinn Tilveran
BLS. 8

Allt á jólatréð
og í pakkana
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Aftur til fyrra horfs
Bæjarbíó-Cinematek rekur sögu sína allt aftur til ársins 1946 þegar Hafnarfjarðarbær byggði húsið. Í dag er
húsið í umsjón Kvikmyndasafns Íslands. Vikulegar kvikmyndasýningar eru í húsinu yfir vetrartíman.
Gunnþóra Halldórsdóttir safnvörður
í Bæjarbíói spjallaði við blaðamann
um starfsemina í húsinu. „Í upphafi
voru tvö bíó hér í bænum, Hafnarfjarðarbíó var bíóhús sem einstaklingar stóðu að en Bæjarbíó var alltaf
rekið af Hafnarfjarðarbæ. Aðgangseyriririnn sem safnaðist var svo notaður til þess að byggja upp Sólvang
– dvalarheimili aldraðra.“
Bæjarbíó var í rekstri frá árinu
1946 og fram á 8. áratuginn. „Síðan
lögðust sýningar þarna af. Leikfélag Hafnarfjarðar var með aðstöðu í
húsinu þar til Kvikmyndasafnið flutti
aðsetur sitt í Hafnarfjörð árið 1998.“
Eftir að Kvikmyndasafnið fékk
afnot af húsinu var ráðist í endurbætur á húsinu sem miðuðu að því
að koma því til fyrra horfs. „Nú er
algjörlega búið að gera allt sem snýr
að tæknimálum. Nýtt sýningartjald
hefur verið sett upp og þá höfum við
einnig endurnýjað gömlu sýningar-

vélarnar. Núna getum við sýnt bæði
filmu og stafrænt. Við sýnum enþá á
gömlu vélunum, en þær hafa fengið
yfirhalningu að innan,“ segir Gunnþóra.
Í ársbyrjun 2003 hófust svo reglulegar sýningar á nýjan leik. Fyrstu
mánuðina var aðeins sýnt á laugardagseftirmiðdögum en síðar var
þriðjudagskvöldum einnig bætt við.
„Yfir vetrartímann sýnum við nýja
kvikmynd í hverri viku. Í þessari viku
sýnum við myndina Cross of Iron
frá árinu 1977. Á næstunni munum
við svo sýna myndir eftir Fellini,
svo dæmi séu tekin. Bæjarbíó hefur
einnig verið notað sem tónleikahús,
en þó í frekar litlum mæli, í desember verður til dæmis eitthvað um
tónleikahald í húsinu.“ Þeir sem hafa
áhuga á því að kynna sér dagskrána
í Bæjarbíói nánar geta skoðað vefsíðu Kvikmyndasanfs Íslands, kvikmyndasafn.is.
- vör

"¾JARBÅË ER ËÈUM AÈ KOMAST TIL FYRRA HORFS
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 ¹RUM SÅÈAR F¹ Ö¾R ENN Ö¹ AÈ NJËTA SÅN 'UNNÖËRA (ALLDËRS
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Sundmiðstöð rís
Bylting verður í sundmálum Hafnfirðinga og nærsveitunga þegar fyrsti áfangi sundmiðstöðvarinnar á
Völlum verður tekinn í notkun í lok árs 2007.
Fyrsta skóflustungan að nýrri sundmiðstöð á Völlum í Hafnarfirði var
tekin í maí síðastliðnum, en það var Yngvi Rafn Baldursson sem fór
fyrir fríðum flokki fulltrúa Sundfélags Hafnarfjarðar og Íþróttafélagsins
Fjarðar. Verktakafélagið Feðgar ehf. sér um byggingu miðstöðvarinnar sem rísa á í tveimur áföngum. Framkvæmdastjóri Feðga er Björn
Bjarnason og segir hann að framkvæmdir hafi enn sem komið er gengið
að óskum. „Miðstöðin verður um fimm þúsund fermetrar og þar verður
meðal annars ein 25 sinnum 50 metra keppnissundlaug, kennslulaug,
heitir pottar og leiklaug,“ útskýrir Björn og bætir við að auðvitað verði
einnig rennibraut en öll aðstaðan í þessum fyrri áfanga framkvæmdanna verður innandyra. Björn segir að áætluð verklok séu rétt fyrir árslok 2007.
Björn er ekki í vafa um að sundmiðstöðin eigi eftir gjörbylta allri sundiðkun í Hafnarfjarðarbæ. „Þarna fær Sundfélagið loksins almennilega
löglega keppnislaug og er einnig viðbót við hinar tvær sundlaugarnar
í bænum.“ Enn hefur ekki
verið ákveðið hver muni sjá
um byggingu seinni áfanga
miðstöðvarinnar en sá hluti
miðstöðvarinnar verður að
mestu leyti utandyra.
-sha
3VONA MUN SUNDMIÈSTÎÈIN V¾NT
ANLEGA LÅTA ÒT EN EINS OG SJ¹ M¹
ER HÁR UM GL¾SILEGT MANNVIRKI
AÈ R¾ÈA

"ARNASTARF (OLLVINAFÁLAGS ¶ÕSKA BËKASAFNSINS ER LIFANDI OG SKEMMTILEGT ÖAR SEM BÎRN MEÈ EINHVERJA KUNN¹TTU Å ÖÕSKU R¾KTA TUNGUM¹LIÈ

Bókasafn með þýskum blæ
Hafnarfjörður hefur lengi átt í góðu sambandi við Þýskaland. Nú hefur bókasafn
Hafnarfjarðar einmitt fengið til sín Þýska bókasafnið en ýmis starfsemi er tengd því,
til að mynda heilmikið barnastarf.
Í apríl 2006 var undirritaður samningur þess efnis að Hafnarfjarðarbær hýsti Þýska bókasafnið fyrir
Hollvinafélag Þýska bókasafnsins
á Íslandi. Til stendur að byggja
við bókasafn Hafnarfjarðar, meðal
annars í tilefni af 100 ára afmæli
bæjarins, og mun þá rísa sérdeild
undir Þýska bókasafnið. En þangað til hefur þýsku bókunum verið
dreift innan um aðrar bækur á
bókasafninu. Anna Sigríður Einarsdóttir, forstöðumaður Bókasafns
Hafnarfjarðar, segir reyndar að
einhverjar bækur þurfi að geyma
í kössum sökum plássleysis en að
þær fái að njóta sín um leið og viðbygging við bókasafnið rís. ,,Við

erum að hamast við að að flokka
og skrá þetta í Gegni,” segir Anna
Sigríður.
Hollvinafélag Þýska bókasafnsins hefur einnig starfrækt sérstakt
barnastarf á laugardögum í safninu
sem er í umsjón Katharinu Knoche.
Starfið hófst nú á haustmánuðum
og hefur gefist ákaflega vel að
sögn Önnu Sigríðar.
Starfið felst helst í þýskukennslu, lesið er upp úr sögum og
þýskir söngvar fá einnig að hljóma.
,,Þetta eru bæði börn þýskra foreldra sem eru búsett hér á landi en
eins eru hér börn foreldra sem hafa
búið í Þýskalandi í nokkur ár og
vilja láta börnin viðhalda tungu-

málinu,” útskýrir Anna Sigríður
en þannig hafa nær öll börnin einhverja kunnáttu í þessu tignarlega
tungumáli.
Anna Sigríður hvetur líka aðra
sem vilja nýta sér þetta starf en geta
ekki að koma í heimsókn á safnið
og fá lánaðar bækur. ,,Maður veit
um börn sem hafa lært þýsku en
komið heim og glatað tungumálinu.
En svo eru önnur sem hafa lært
þýsku á sama máta en foreldrar hafa passað að lesa fyrir þau
þýskar bækur, láta þau hlusta á
hljóðsnældur eða horfa á þýskar
kvikmyndir og þá tekst þeim að
halda tungumálinu lifandi.” - sha

Við erum geðveikt góð saman
F í t o n / S Í A

Sparisjóðurinn og viðskiptavinir hans sameinast nú um að styrkja samtök sem vinna að úrbótum í geðheilbrigðismálum. Fjórði hver Íslendingur á við
geðræn vandamál að stríða einhverntíma á ævinni en með réttri meðhöndlun og stuðningi eru yﬁrgnæfandi líkur á að fólk nái bata.
Við bjóðum viðskiptavinum Sparisjóðsins að velja eitt af þeim átta félögum sem við höfum ákveðið að styrkja í ár. Þá mun Sparisjóðurinn greiða 1000 kr.
fyrir hvern þann viðskiptavin sem tekur þátt. Auk þess geta allir, viðskiptavinir og aðrir, lagt málefninu lið og bætt við upphæð að eigin vali. Farðu inn á
www.sph.is eða komdu í næsta sparisjóð og gefðu þinn styrk.
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Settlegt Setbergshverfi
Setbergshverfi í Hafnarfirði er fallegt og vinalegt hverfi. Þar er að finna bæði nýstárlegan og hefðbundinn arkitektúr eins og Hörður Sveinsson, ljósmyndari Fréttablaðsins,
komst að þegar hann átti þar leið um á köldum en sólríkum nóvemberdegi.

¥ HVERFINU ER B¾ÈI AÈ FINNA NÕST¹RLEGAN OG EINNIG HEFÈBUNDINN ARKITEKTÒR ¶ETTA HLÕLEGA HÒS
STENDUR ¹ GRËNUM STAÈ Å FALLEGRI BREKKU ¶Ë SVO LAUFIN SÁU FARIN Ö¹ SKARTAR GARÈURINN ¹FRAM
SÅNU FEGURSTA Å SËLSKININU

3ÁÈ YFIR HVERFIÈ ¥ FJARSKA SÁST HÎFNIN Å B¾NUM

"L¹U BOGADREGNU ÖÎKIN ¹ HVÅTU HÒSUNUM MINNA UM MARGT ¹ BYGGINGASTÅLINN ¹ GRÅSKU
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'L¾SILEG OG REISULEG EINBÕLISHÒS F¹ VEL AÈ NJËTA SÅN Å HLÅÈINNI
ÖAÈAN SEM ÒTSÕNIÈ ER FR¹B¾RT

¶ETTA HUGGULEGA STR¾TISVAGNABIÈSKÕLI VAR AUTT ÖEGAR LJËSMYNDARANN
BAR AÈ

3TUTT ER Å N¹TTÒRUNA OG HEFUR ÖESSI LITLI L¾KUR VERIÈ BRÒAÈUR MEÈ FAKKEGRI BRÒ FYRIR GÎNGU
OG HJËLREIÈAFËLK

Frum

Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna
athugið!
Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –

4RA TIL 7 HERB.

STEKKJARKINN - SÉRINNGANGUR Góð 90 fm neðri hæð í
tvíbýli. 3 sv.herb. Góð staðsetning.
Verð 19,9 millj. 6060

BIRKIHLÍÐ - ENDAÍBÚÐ Sérlega falleg 82 fm endaíbúð á góðum stað. 2 sv.herb. Suðaustursvalir. Verð 19,5 millj. 9982

NÝBYGGINGAR

EINIVELLIR 7 - HFJ.

ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt

STEKKJARHVAMMUR - FAL-

og fullbúið 279 fm einbýli með bílskúr á góðum stað í Áslandinu. 5
sv.herb. Verð 63 millj. 10046

LEGT 184,8 fm raðhús með bílsk.
4 sv.herb. Suðurverönd. Góður
staður. Verð 38,5 millj. 9967

BREIÐVANGUR - 123 fm 4ra
herb. íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb.
Parket og flísar á gólfum. Verð
20,5 millj. 6054

BURKNAVELLIR - FALLEG

aðar 4-6 herb. íbúðir í sex íbúða
húsi. Verð frá 29,6 millj. 10085

Fallegar
4ra herb. íbúðir, verð frá 23,4 millj.
TVÆR EFTIR 5159

BERJAVELLIR 1 - HFJ.

DREKAVELLIR 18 - HFJ.

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM

VÖRÐUBERG

FALLEGT

SUÐURBRAUT - ENDAÍBÚÐ

Glæsilegar 126 fm 4ra herb. íbúð
m/stæði í bílageymslu, verð 24,9
millj. EIN EFTIR 5451

Glæsilegar 4ra herb. íbúðir, verð
frá 25,8 millj. Afhending við kaupsamn. 4856

240 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Fullb. að utan fokhelt að
innan. Verð 33,9 millj. 9977

168,6 fm raðhús ásamt bílskúr. 3
sv.herb. Falleg lóð og verönd. Verð
36,9 millj. 5297

Björt og falleg 106 fm 4ra herb.
endaíbúð á 3. hæð. Suðursvalir.
Laus strax. Verð 18,1 millj. 10084

KIRKJUVELLIR 5 - HFJ. Bjart-

ÖLDUTÚN - TVÆR ÍBÚÐIR LAUST STRAX 222 fm einbýli

ÚTHLÍÐ - ENDARAÐHÚS 162

DREKAVELLIR - LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaí-

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR

ar og fallegar 4ra herb. íbúðir, verð
frá 21,5 millj. Afhending við kaupsamn. TVÆR EFTIR 4679

með aukaíbúð og bílskúr. 6
sv.herb. Mikið endurnýjuð eign á
góðum stað. Verð 43,9 millj. 4663

fm raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb.
Verönd og fallegur garður. Verð
39,0 millj. 6059

búð á 3. hæð. 3 sv.herb. Sérsmíðaðar eikarinnréttingar, parket og
flísar. Verð 24,9 fm 9754

Falleg og björt 85,1 íbúð á jarðhæð. 2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð
19,9 millj. 5475

ENGJAVELLIR 1 - HFJ. Vand-

BERJAVELLIR 3 - HFJ.

Fallegar 128 fm 4ra herb. íbúðir, verð
25,2 millj. 5476

-

Falleg og rúmgóð 91 fm íbúð á 1.
hæð á góðum stað. 2 sv.herb.
Verð 19,5 millj. 9938

SUÐURVANGUR - FALLEG
100,6 fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Suðursvalir. Verð 18,5 millj. 9658

2JA HERB.

FJÓLUVELLIR 2-4 - HFJ.

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ.

FAGRIHVAMMUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Glæsileg 311 fm eign

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT

ÁLFASKEIÐ - m/BÍLSKÚR

Glæsilega hönnuð raðhús á einni
hæð m/bílskúr, Áhvíl. ÍLS.LÁN kr.
17,1 millj. Verð frá 29,9 millj. 5395

Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá
19,4 millj. Afhending í nóv.-des.
4467

sem skiptist í tvær samþykktar
íbúðir og bílskúr á frábærum stað.
Verð 69 millj. 9906

Nýlegt 210 fm raðhús með bílskúr.
3-4 sv.herb. Falleg eign sem vert
er að skoða. Verð 39,9 millj. 4319

Falleg 150,8 fm endaíbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Tvennar
svalir. Verð 24,5 millj. 9719

DREKAVELLIR 26 - HFJ.

FURUVELLIR - GLÆSILEGT

Vandaðar 4ra herb. íbúðir, verð frá
24,9 millj. Afhending við kaupsamning. 4310

234,2 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Glæsileg eign á góðum
stað. Verð 49,9 millj. 5258

KELDUHVAMMUR - SÉRINNG. Falleg 112,7 fm miðhæð í

VALLARBRAUT - MEÐ BÍLSKÚR 148,5 fm íbúð á 1. hæð

DREKAVELLIR 6 - HFJ.
Glæsilegar 4ra og 5 herb. sérhæðir, verð frá 27,5 millj. 5353

FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ.
244 fm raðhús á einni hæð m/bílskúr, verð frá 30,4 millj. 5401

Vandað og
fallegt 203 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. 70 fm verönd m/skjólveggjum. Verð 48,9 millj. 6008

ásamt bílskúr. 3 sv.herb. Sérinngangur. Verð 30,9 millj. 9670

Góð
25 fm stúdíó-/einstaklingsíbúð á
jarðhæð í miðbæ Hafnarfjarðar.
Verð 8,5 millj. 10053

ESKIVELLIR - GLÆSILEG
Sérlega falleg, vönduð og fullbúin
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Sólríkar
flísalagðar svalir. Verð 18,5 millj.
10032

HÆÐIR

EINBÝLI

HAMRABYGGÐ -

þríbýli. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
9740

SUÐURGATA - STÚDÍÓ

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM
Nýtt 218,4 fm einbýli ásamt bílskúr
á jaðarlóð. 4 sv.herb. Fullbúið að
utan og fokhelt að innan. Verð
31,5 millj. 5243

BURKNAVELLIR - SÉRINNG.

BRATTAKINN - SÉRINNG.

119,1 fm endaíbúð í 8 íbúða húsi.
3 sv.herb. Góð staðsetn. í jaðri
byggðar. Verð 27,9 millj. 5420

111,2 fm hæð/ris í þríbýli. Rólegur
staður, gott útsýni. 3 sv.herb. Verð
21,2 millj. 2426

ÞRASTARÁS
BÍLAGEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á
jarðhæð. Sérinngangur. Stæði í
bílageymslu. Verð 18,5 millj. 9973

RAÐ- OG PARHÚS

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. Falleg
og vönduð 4ra herb. íbúð á jarðhæð m/sérinng. Verð 29,3 millj.
EIN EFTIR 5386

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ.
Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir,
verð frá 19,4 millj. 5298

ARNARHRAUN - AUKAÍBÚÐ
Gott talsvert endurnýjað 282 fm
pallbyggt einbýli m/bílskúr. 6
sv.herb. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj. 3673

BLIKAÁS

-

GLÆSILEGT

Glæsil. fullbúið parhús á frábærum
útsýnisstað innst í botnlanga við
opið svæði. Verð 44,9 millj. 10015

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT

Nýtt og glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Heildarstærð 348 fm. Flott eign á góðum
stað. Verð 52,5 millj. 10099

Glæsilega hannað 201 fm raðhús
með bílskúr. Fullbúið að utan og
tilbúið til innréttinga að innan. Verð
35 millj. 10079

HOLTSGATA - M/BÍLSKÚR
Mikið endurnýjuð 107 fm miðhæð
með bílskúr. 3 sv.herb. Sérinngangur. Falleg eign á góðum stað.
Verð 24,5 millj. 10056

SMYRLAHRAUN - m/BÍLSKÚR 146 fm neðri hæð ásamt
bílskúr m/sérinng. 3 sv.herb. Verð
31,9 millj. 5278

BURKNAVELLIR - LAUS Falleg 107 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Laus við kaupsamning. Verð 23,9 millj. 6013

MIÐVANGUR - LYFTA 67,3 fm

ÞRASTARÁS - SÉRINNG. 126
fm endaíbúð á 1. hæð ásamt bílskúr. 3 sv.herb. Falleg eign í góðu
húsi. Verð 25,9 millj. 9911

VALLARBARÐ - ENDAÍBÚÐ

íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í Norðurbænum. Frábært útsýni. Verð 14,5
millj. 9932

Björt og falleg 70,9 fm endaíbúð á
3. hæð. Gott útsýni. Verð 15,5
millj. 9790

3JA HERB.

AKURVELLIR 1 - HFJ.

Nýjar
og glæsilegar 4ra herb. íbúðir, verð
frá 24,8 millj. 5260

ÖLDUGATA - LAUST

165 fm
einbýli á góðum stað. 5 sv.herb.
Laus við kaupsamning. Lyklar á
skrifstofu. Verð 34,5 millj. 3680

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ LAUST Í DES.

ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR

HJALLABRAUT - ENDAÍBÚÐ

215,8 fm parhús m/mögul. á 2
íbúðum. 7 sv.herb. Laust 15. des.
Verð 41,9 millj. 5368

138,8 fm hæð og ris í skemmtilegu
tvíbýli. 4 sv.herb. Gott útsýni. Verð
26,9 millj. 3453

Falleg 99 fm 3ja-4ra herb. íbúð á 2.
hæð. 2. sv.herb. Góðar suðursvalir. Verð 18,5 millj. 10044

SMÁRABARÐ - SÉRINNG. LAUS STRAX Falleg 59 fm íbúð
á 1. hæð í nýlega litlu fjölbýli. Verönd. Verð 15,9 millj. 2520

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir –
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Fyrst utan Bandaríkjanna
Fyrsti Taco Bell skyndibitastaðurinn utan Bandaríkjanna hefur verið opnaður í Hafnarfirði.
Rut Helgadóttir hjá KFC sem jafnframt á réttinn og rekur Taco Bell,
segir að barist hafi verið fyrir því
að fá Taco Bell hingað til lands í
um fimmtán ár. Reyndar hefur einn
slíkur staður verið starfræktur um
nokkurn tíma á herstöðinni á Miðnesheiði en þar sem henni hefur nú
verið lokað fengu íslensku aðilarnir
loksins leyfi til þess að opna Taco
Bell stað innan íslenskrar landhelgi.
Rut kveðst að sjálfsögðu einstaklega ánægð með að hafa loksins komið þessu í gegn en hún telur
þó ekki líklegt að staðurinn eigi
eftir að breyta skyndibitamunstri
þjóðarinnar. Hún velkist samt ekki í
vafa um að hér sé á ferð mun hollari skyndibiti en gengur og gerist.
Úrvalið verður líka stórgott og því
ættu allir að finna eitthvað við sitt
hæfi á staðnum. Taco Bell verður
opnaður nú í vikunni en á sama stað
verður einnig hægt að fá sér gamla
góða KFC. „Við stefnum síðan að
því að opna fleiri [Taco Bell staði]
á stærstu stöðunum okkar,“ segir
Rut.
Hinn íslenski Taco Bell staður er ákveðin prófraun fyrir Taco
Bell á alþjóðlegum markaði og
aðstandendur keðjunnar fylgjast
væntanlega náið með framvindu
mála hérlendis. En hvers vegna ætli
Íslendingar hafi fengið að opna
fyrsta staðinn utan Bandaríkjanna?
„Erum við ekki bara best?,“ spyr
Rut og hlær. „Nei, nei. Við höfum
einfaldlega verið með KFC svo lengi
og þeir staðir okkar þykja ákaflega
stórir og flottir.“
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Aldrei auðveldara að kaupa
Eiríkur Svanur Sigfússon segir fasteignamarkaðinn vera á uppleið. Hann telur fjölmiðla
hafa dregið upp of neikvæða mynd af honum.

Þetta gæti tekið tíma
F í t o n / S Í A
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Er fasteignin þín ekki í mest lesna fasteignablaðinu?
Þegar hægist um á fasteignamarkaði er mikilvægara en nokkru sinni að auglýsa
á besta staðnum. Samkvæmt nýjustu könnun Gallup* lesa 40% fleiri Íslendingar á
aldrinum 25–49 ára Allt-fasteignir en Fasteignablað Morgunblaðsins. Vertu viss
um að eignin þín nái athygli sem flestra!
*Samkvæmt könnun Gallup, maí 2006

– Mest lesið

„Ég tel að fasteignamarkaðurinn
verði mjög líflegur á næsta ári,“
segir Eiríkur Svanur Sigfússon,
sölustjóri hjá fasteignasölunni Ás í
Hafnarfirði, aðspurður um þá deyfð
sem er talin hafa einkennt fasteignamarkaðinn upp á síðkastið. „Ég held
reyndar að hreyfing á markaðnum
sé alveg eðlileg. Menn eru að miða
við markaðinn síðustu tvö árin, sem
er ósanngjarnt, þar sem það voru
alger metár,“ segir Eiríkur.
Hins vegar segir hann marga
kaupendur bíða með að kaupa sér
eignir en vilji fara af stað eftir áramótin, og margir vonist til þess að
Íbúðalánasjóður fari að veita 90

prósenta lán. „Ef það gerist, munu
bankarnir fylgja í kjölfarið,“ segir
Eiríkur.
Hann tekur undir það að margir
hafi verið að bíða eftir því að verð á
fasteignum lækki, eftir þá umfjöllun sem hefur verið í fjölmiðlum um
þau efni. Markaðurinn hefur þó ekki
sýnt nein merki um það, og segir
Eiríkur að ljóst sé að verð muni ekki
lækka.
„Á meðan aðstæður eru eins
og núna þar sem uppgangur er í
atvinnulífinu, eftirspurn eftir vinnuafli og laun fara hækkandi mun fasteignaverð ekki lækka,“ segir Eiríkur.
Hann vill meina að fjölmiðlar hafi

dregið upp frekar neikvæða mynd
af fasteignamarkaði og hætti til að
líta fram hjá því sem jákvætt er.
„Ég sótti fund hjá KB banka þar
sem stjórnmálamenn og fjölmiðlar
sátu. Þar var talað um að hækkandi laun valdi því að fólk sé mun
skemur að safna sér fyrir útborgun í
fasteign, en áður var. Mér þótti það
mjög merkilegt, en sá hvergi á það
minnst í fjölmiðlum,“ segir Eiríkur.
„Sumir vilja meina að það sé svo
erfitt að kaupa fasteign núna, því
það sé svo erfitt að taka lán, þegar
raunin er sú að það hefur aldrei
verið auðveldara að kaupa fasteign,“ segir Eiríkur.
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Af nógu að taka
Fjölbreyttar og flottar tískuvöruverslanir fyrir hana má
finna í Hafnarfirðinum.
Ekki þarf alltaf að leita langt yfir skammt og
það sannast í Hafnarfirði. Í verslunarmiðstöðinni Firðinum er furðugott úrval verslana sem bjóða upp á tískufatnað í hæsta
gæðaflokki. Úrvalið er fjölbreytt og þarna
ættu konur á öllum aldri að finna eitthvað við sitt hæfi og fyrir hvaða tilefni
sem er.
Engin áberandi lína virðist
ríkja heldur fær fjölbreytileikinn að njóta sín. Dökkir
haustlitir eru samt nokkuð
áberandi eins og gefur að
skilja en þó má einnig
reka augun í örlítið heitari
liti sem er alltaf skemmtilegt.

!NAS

2ESPECT
$ALAKOFINN

%UROSKO
$ALAKOFINN

%UROSKO
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Nýr bragur á Tilverunni
Veitingahúsið Tilveran hefur fyrir löngu fest sig í sessi í Hafnarfjarðarbæ. Eigendaskipti
urðu á staðnum nú í sumar og fékk staðurinn af því tilefni tímabæra yfirhalningu.
Gísli Dan Gíslason er nýr eigandi
veitingahússins Tilverunnar. Hann
segir að áherslur staðarins muni
haldast að mestu leyti óbreyttar
með komu nýrra eigenda enda hafi
hann verið búinn að starfa sjálfur á
Tilverunni í um það bil tvö ár áður
en hann keypti staðinn. „Við leggjum alltaf mikið upp úr ferskum fiski
og við reynum alltaf að hafa nokkra
girnilega fiskrétti á matseðlinum
okkar. Við fáum mikla hádegistraffík hingað því gestir okkar sækja í

heimilismatinn sem við berum fram
á borð. Við látum einfaldleikann
ráða og því fær fiskurinn vel að
njóta sín,“ segir Gísli.
Í sumar hófust endurbætur á
staðnum enda segir Gísli þær hafa
verið löngu tímabærar. „Þetta var
allt orðið frekar gamalt og lúið
þannig að við hófumst handa við
að taka staðinn í gegn. Við máluðum allt, skiptum um stóla og nú
nýlega hengdum við upp gamlar
myndir af Hafnarfirði eftir Ásgeir

Long ljósmyndara. Við viljum gefa
staðnum dálítið hafnfirskan brag,“
segir hann glettinn.
Í ár bíður Tilveran upp á glæsilegan þrírétta jólamatseðil þar sem
gestir geta meðal annars valið úr
dádýrasteik, lambaframsteik, heimalöguðum jólaís og franskri súkkulaðiköku svo dæmi séu tekin. Gísli
segir móttökurnar við því hafi verið
góðar. „Við tökum að okkur veislur
og hópa, en jólamatseðillinn hentar
mjög vel í slíkar samkomur.“

4ILVERAN ER HUGGULEGUR STAÈUR EFTIR BREYTINGARNAR
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LY K I LT Ö L U R Ú R
BÓKUM TICKET*
2006
Velta
25.655
EBITDA***
262
Framlegðarhlutfall
10,8%
Hagnaður eftir skatt
198
Eignir
3.980
Eigið fé
1.009

2005
25.378
163
6,9%
112
3.150
850

Br.**
1%
61%
57%
77%
26%
19%

* Tölur eru í milljónum króna og miðast við tímabilið
janúar til september. Eignir og eigið fé árið 2005 miðast
við stöðuna í árslok. MZ Travel Group er ekki inni í
tölunum árið 2006.
**Breyting milli ára
*** Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir

og töfðu þar með frágang viðskiptanna. Voru
stjórnendur Ticket farnir að örvænta um að
verðmiðinn ryki upp úr öllu valdi þar sem
tölurnar voru alltaf að batna! „Ég held að
seljendur hafi verið farnir að spá í það hvort
þeir væru ekki að selja allt of ódýrt,“ segir
Matthías Páll og kímir. Rekstrarhagnaður
fyrir afskriftir (EBITDA) hjá MZ er áætlaður
um 100 milljónir króna á þessu ári.
Stjórnendur Ticket ætla ekki að láta þar
við sitja. Boða þeir frekari ytri vöxt og horfa
meðal annars sterklega til Danmerkur og
jafnvel til Finnlands. „Það er alveg klárt að
við munum kaupa fleiri félög,“ segir stjórnarformaðurinn og býst við fréttum af þeim
áformum á næstunni. „Það er líka klárt að við
munum setja meiri fjármuni í markaðssetningu til þess að stækka inn á við.“

HORFA Á BÆTTA FRAMLEGÐ

Eins og komið hefur fram í fréttum hefur
Iceland Express, dótturfélag Fons, í hyggju
að hefja áætlunarflug til Bandaríkjanna
í samvinnu við breska leiguflugfélagið
Astraeus sem er að helmingshluta í eigu
Fons. Fjárfesting Fons í Ticket tengist ekki
þeim áformum beint en getur þó stutt
verulega við þau vegna öflugs sölunets á
Norðurlöndunum. „Ég reikna með að þetta
geti haft veruleg áhrif á miðasölu Icelandair
í Skandinavíu á ferðum til Bandaríkjanna.
Matthías segir að það skipti stjórnendur Fons máli að geta ráðið för við þau
verkefni sem félagið fæst við. Menn þar
á bæ voru ósáttir hvernig málin æxluðust
í FlyMe og með þau vinnubrögð sem þar
voru viðhöfð. „Þar voru ákveðnir hluthafar

sem við treystum okkur ekki til að vinna
með og ákváðum því að selja okkur út
með hagnaði.“ Matthías Páll er spurður um
hvaða áhrif brotthvarf Fons úr hluthafahópi FlyMe hefur á fjárfestingu félagsins í
ferðaskrifstofukeðjunni. „Þetta mun engin
áhrif hafa. FlyMe var algjörlega sjálfstæð
fjárfesting.“
Stjórnendur Fons hafa ekki yfir neinu að
kvarta í samskiptum sínum við sænska fjárfesta og fjölmiðla og verða ekki varir við
dönsk áhrif þar. „Okkur hefur gengið mun
betur að eiga samskipti við fjárfesta og
blaðamenn í Svíþjóð en Danmörku. Það er
einhver minnimáttarkennd í Dönum gagnvart Íslendingum. Í Svíþjóð er það ekki
þannig að menn skjálfi á beinunum þegar
Íslendingur gengur inn í herbergið.“

„Það er alveg
klárt að við
munum kaupa
fleiri félög,”
segir stjórnarformaðurinn og
býst við fréttum
af þeim áformum
á næstunni. „Það
er líka klárt að
við munum setja
meiri fjármuni
í markaðssetningu til þess að
stækka inn á
við.“
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Íslenskir fjárfestar hafa náð markverðum árangri í
söluhagnaði af fjárfestingum.

Glæsilegt ár innleysts hagnaðar

Flekahreyfingar í efnahagslífinu
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.

Ólafur
Ísleifsson,
lektor við
viðskiptadeild
Háskólans í
Reykjavík.

FJÁRMÁLAGEIRINN

Hafliði Helgason
Það sem af er árinu hafa stærstu innlendu fjárfestarnir innleyst
ríflega 150 milljarða hagnað af sölu eigna. Þar ber auðvitað hæst
sölu Björgólfs Thors Björgólfssonar á tékkneska símafélaginu
CRa. Félög í eigu Björgólfs Thors leysa til sín hagnað upp á um
fimmtíu milljarða og gera má ráð fyrir að innlendir fjárfestar
taki í hús um eða yfir tíu milljarða af áttatíu milljarða hagnaði
við sölu þessarar eignar.
Þetta er í annað sinn sem Björgólfur Thor gegnir leiðandi
hlutverki í að leysa til sín mikinn hagnað. Sala bjórverksmiðju í Pétursborg markaði upphaf
að glæsilegum viðskiptaferli hans sem
einkennst hefur af miklum vexti helstu
eigna og birtist nú í gríðarlegum hagnaði við sölu.
Mat á árangri fjárfestinga liggur
einkum í tvennu. Annars vegar sölu
og hins vegar vexti hagnaðar af þeim
fjárfestingum sem ráðist er í. Ef litið
er til fjárfestinga Björgólfs er tékkneska símafélagið til marks um hið
fyrrnefnda og Landsbankinn og Actavis
enn sem komið er dæmi um hið síðara.
Árangur íslenskra fjárfesta undanfarin misseri hefur verið framar öllum
vonum. Flestar fjárfestingar hafa skilað sér í góðri sölu eða að tekist hefur að
ná góðri arðsemi af þeim rekstri sem
menn hafa tekist á hendur. Sá árangur
er meiri og stöðugri en svo að tilviljun
ein fái skýrt þann árangur.
Ferill Björgólfs Thors er ágætt dæmi
um markvissa vinnu sem skilar sér í
góðum árangri. Hann hefur óhræddur
ráðist í fjarfestingar þar sem bæði
hefur þurft góðan skilning á aðstæðum
í viðkomandi landi og brotið til mergjar
möguleika þeirra atvinnugreina sem
hann fjárfestir í. Þar fer hann á undan
stórum erlendum fjárfestum sem
veigra sér við að takast á við áhættu og
erfiðleika sem mæta þeim sem fyrstur
fer. Slíkir fjárfestar vilja fremur greiða
hærra verð og vera sporgöngumenn en
brautryðjendur fyrir lægra verð.
Hlutverk brautryðjenda í slíkum verkefnum er oft á tíðum
erfitt. Þar þarf bæði að takast á við óöruggt viðskiptaumhverfi og
framandi fyrirtækjamenningu sem oft er dragbítur á framfarir
í rekstrinum. Slík verkefni eru í senn ögrandi og áhættusöm.
Ekki er gefið að það takist að auka verðmæti slíkra fjárfestinga
og ef eitthvað er öruggt þá er það sú staðreynd að árangurinn er
ávöxtur markvissrar vinnu og eftirfylgni.
Árangurinn er hins vegar frábær. Það er því full ástæða til að
óska mönnum til hamingju með söluna á CRa og samfagna þeim
með þann gróða sem verkefnið skilar þeim.

Árangur
íslenskra fjárfesta undanfarin
misseri hefur
verið framar
öllum vonum.
Flestar fjárfestingar hafa
skilað sér í
góðri sölu eða
að náðst hefur
að ná góðri arðsemi af þeim
rekstri sem
menn hafa tekist á hendur. Sá
árangur er meiri
og stöðugri en
svo að tilviljun
ein fái skýrt
þann árangur.

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 voru 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 sameiginlegra 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 um 5% af heildarútgjöldum ríkissjóðs á þessu ári.
Fjármálageirinn í heild greiðir
yfir 40% af tekjuskatti lögaðila
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Lög til verndar
starfsmönnum
Hinn 1. október 2006 tóku í
gildi lög í Bretlandi kölluð
Employment Equality (Age)
Regulations sem koma í veg
fyrir mismunun við ráðningar,
stöðuhækkanir og þjálfun starfsfólks á grundvelli aldurs. Þannig
eiga vangaveltur varðandi getu
og hæfni starfsfólks sökum aldurs að vera úr sögunni.
Lögin ná til bæði yngsta og
elsta hóps starfsmanna. Eldra
starfsfólk er þannig varið að
ekki er hægt að neita því um
vinnu á þeim grundvelli að
það sé of gamalt eða jafnvel of
hæft fyrir tiltekin störf. Lögin
banna líka óútskýrðar uppsagnir
starfsmanna sem eru að nálgast eftirlaunaaldurinn. Lögunum
hefur verið vel tekið í Bretlandi,

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?

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

ekki síst vegna lýðfræðinnar, en
þar er talið að í kringum árið
2016 muni fólki undir 50 ára
fækka um tvö prósent en fólki
á aldrinum 50-69 ára fjölga um
17 prósent.
Samkvæmt ráðningarvefnum
onrec.com leiðir bresk könnun í ljós að næstum helmingur aðspurðra starfsmanna í
Evrópu, eða um 46 prósent, telja
að fyrirtæki þeirra hafi fordóma
gagnvart eldri umsækjendum.
Þýskaland og Spánn komu hvað
verst út varðandi fordóma gagnvart aldri en Norðmenn hafa síst
fordóma í þá átt. Þá kemur fram
að helmingur starfsmanna sem
spurðir voru vildi gjarnan vinna
til sjötugs, en aðeins fimmtungur telur sig verða nógu hraustan
til þess að geta það. Meira en
þriðjungur Breta hræðist það að
vera ekki nógu hraustur um sextugt til að halda áfram að vinna.
Lögin ná líka til ungs fólks en
atvinnurekendur geta nú ekki

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.
Framtíðarskipan gengismála
er óleyst mál og gæti farið svo,
að atvinnulífið tæki þau í eigin
hendur með vaxandi notkun fyrirtækja á erlendum gjaldmiðli í
starfi sínu. Fyrirtækjum er að
lögum heimilt að gera upp reikninga sína í erlendri mynt. Hvorki
lög né kjarasamningar standa í
vegi fyrir því, að starfsfólki séu
greidd laun í erlendum gjaldeyri. Ekki er að furða þótt bryddað hafi á umræðu þess efnis að
evran sé tekin að laumast inn
bakdyramegin.
Í höndum stjórnvalda er
skattlagning
atvinnufyrirtækja áhrifamikið tæki til að
efla atvinnustarfsemi og leggja
grunn að fjölbreyttum störfum
og vel launuðum fyrir ungt fólk
sem sækir inn á vinnumarkaðinn. Lágir fyrirtækjaskattar og
menntað starfsfólk verka eins
segull á erlend hátæknifyrirtæki
sem sæju sér hag af því að starfa
í landinu. Stjórnvöld geta með
því að efla skólakerfið og lækka
skatta enn á fyrirtæki, líkt og
gert hefur verið með frábærum
árangri á Írlandi, lagt grunn að
fleiri hálaunuðum og umhverfisvænum þekkingarstörfum á borð
við þau sem skapast hafa í fjármálageiranum. Þetta stækkar
skattstofninn, auðveldar brýna
lækkun á tekjuskatti einstaklinga
og skapar færi á aukinni hagsæld
og velmegun á komandi tímum.
Aths. Vegna mistaka féll niðurlag
greinarinnar burt við vinnslu í
síðasta blaði og er greinin því
endurbirt nú.
1) Fjármálageirinn á Íslandi, greinargerð tekin saman
fyrir Samtök fjármálafyrirtækja, Hagfræðisetur
Háskólans í Reykjavík, 7. nóvember 2006

krafist mikillar starfsreynslu
fyrir tiltekin störf án sérstakra
útskýringa og geta því ekki
hafnað ungum umsækjendum
sökum reynsluleysis. Þá er líka
óleyfilegt í Bretlandi að óska
eftir ungu fólki í textum atvinnuauglýsinga, en samkvæmt rannsóknum hefur það verið gert
og í dagblaðsauglýsingum hafa
sést setningar eins og: „over30’s need not apply“ og „don’t
read this unless
you want to join
a young team“
þar sem fólk
yfir þrítugu
er kurteisislega beðið
að sækja ekki
um störfin.
Sif
Sigfúsdóttir
MA í mannauðsstjórnun.
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Hálkuslys
Ein helsta orsök slysa hér á
landi er fall. Í nýlegum rannsóknum sem gerðar voru á
vegum slysadeildar LSH kemur
í ljós að börn og aldraðir verða
oftast fyrir slysi í verslunum og
á veitingastöðum og má rekja
slysin í flestum tilfellum til þess
að viðkomandi dettur.
Þegar hálka er úti verða mörg
alvarleg slys. Mikilvægt er að
fyrirtæki og stofnanir hugi vel
að hálkuvörnum hjá sér. Mörg
fyrirtæki eru komin með snjóbræðslu fyrir framan húseignir
sínar en oft eru bílastæðin eins
og skautasvell og gönguleiðir

13

SKOÐUN

  

frá þeim ekki hálkuingum með hálum
varðar. Mikilvægt er
flísum er mikilvægt
að huga að hálkuvörnað koma fyrir góðum
um á þessum stöðum.
stöðugum
mottum
Gólfefni í fyrirsem þurrka bleytu
tækjum og stofnunum
neðan af skófatnaði
eru oft mjög hál og       og skipta um þegar
minnsta væta á gólfi
þær taka ekki lenggetur valdið falli. Því miður ur við meiri vætu og gera því
er það oft fegrunarsjónarmið- ekki lengur það gagn sem þeim
ið sem ræður en ekki öryggið var ætlað. Ef mottur eru orðnar
þrátt fyrir að reglugerðir geri slitnar eða undnar er mikilvægt
ráð fyrir því að öruggt gólfefni að skipta um.
sé valið. Til eru flísar sem hafa
Góð og jöfn lýsing við byggmismikið hálkuviðnám og henta ingar skiptir einnig máli. Þá er
því betur á stöðum þar sem mikil einnig mikilvægt að fylgst sé vel
bleyta berst inn á gólf. Í bygg- með hellum og malbiki. Fari hell-

ur að síga eða losna og holur að
myndast í malbik er mikilvægt
að það sé strax lagað.
Að lokum er mikilvægt að
bæta því við að rekja má stóran
hluta slysanna til þess að fólk
er í óviðeigandi skófatnaði sem

hæfir ekki veðurfarinu.
Tökum höndum saman og
fækkum hálkuslysum með því að
gera aðgengið öruggt.
Herdís L. Storgaard
Forstöðumaður Sjóvár Forvarnahúss

SPÁKAUPMAÐURINN

Gaman
að teika
Þessi pistill er ekki við hæfi barna
og gjalda ber varhug við þeim
glæfrum sem í honum er lýst. Ég
ætla að gera játningu.
Ég hef stundað það að teika.
Hér á árum áður var það mikið
sport hjá okkur strákunum að
hanga aftan í bílum eða teika eins
og það var kallað. Þetta var á þeim
árum að bíltúrar voru stórkostlegt
sport. Bílar ekki í allra eigu og
Þingvallahringurinn var stórkostlegt ævintýri svo ekki sé talað um
þá paradís sem Eden í Hveragerði
var. Ég reyndar fetaði einu sinni í
fótspor hinna fyrstu með óknyttum og var vísað úr paradís. Þó
ekki að eilífu.
Teik er hættulegt sport þar
sem blautir ullarvettlingar gátu
orðið manni hættulegir þegar
þeir mættu frosnum stuðurum.
Nú er varla lengur hægt að teika.
Gróðurhúsaáhrif og vel saltaðar
götur sjá til þess. Enda kannski
eins gott því þetta var varasöm
iðja.
Leikir barna búa þau undir lífið
og ég er ekki frá því að teikið hafi
kennt manni eitt og annað. Maður
á aldrei að teika bíla sem er ekið
af köllum sem eru stórir og fljótir
að hlaupa. Ekki var heldur gott að
festast við bílinn. Maður verður
að geta sleppt af sjálfsdáðum.
Þetta hefur nýst mér vel. Ég
nota þetta oft í fjárfestingum. Ef
maður heldur sig við líkinguna
þá eru stóru kallarnir sem eru
fljótir að hlaupa, þeir sem hafa
aðra hagsmuni en maður sjálfur. Þá teikar maður ekki. Svo er
hitt að átta sig á að þegar maður
er kominn nógu langt þá sleppir maður. Blautir vettlingar eru
þá hin sálfræðilega hindrun sem
margir glíma við þegar þeir tíma
ekki að selja. Ég á ekki við þann
vanda að glíma. Enginn vettlingatök hjá mér.
Ég hef teikað nánast alla stóru
fjárfestana, Bjöggana, Baug,
Kaupþing, Bakkabræður, Þórð í
Straumi, FL Group og svo mætti
lengi telja. Sumar salibunurnar
hafa verið einkar skemmtilegar, í
öðrum hefur maður lent á bráðnun kringum ræsi og kastast af.
Frá þessu hef ég komist slysalaust
og með góðum árangri svo maður
hæli sér svolítið. Mér finnst verst
að hafa ekki teikað Bjögga full
force í Tékkó, en það var ekki
tækifæri til þess, nema náttúrlega í gegnum Lansann og Straum.
Maður er náttúrlega alltaf með
eggin sín í annarra hreiðrum, því
maður er bæði gaukur og teikari.
Spákaupmaðurinn á horninu
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Fáir nota netvarpið
Niðurstöður nýlegrar könnunar
sem bandaríska stofnunin Pew
Internet and American Life
Project gerði í Bandaríkjunum
fyrir nokkru, benda til að þeim
fjölgi sem hafa nýtt sér netvarp
(e. podcast), en það er hljóð-,
mynd- eða myndbandsefni sem
hægt er að hala niður af netinu
og hlusta og horfa á í spilurum
á borð við iPod, sem geta ráðið
við stafrænt efni á samþjöppuðu
formi.
Netvarp sem þetta hefur notið
vaxandi vinsælda víða um heim
á síðastliðnum tveimur árum eða
svo og hafa nokkrir fréttamiðlar
farið að bjóða upp á efni sitt með
þessum hætti.
Niðurstöðurnar sýna hins
vegar að fáir nýta sér tæknina
með reglulegum hætti.
Í könnuninni kemur meðal
annars fram að 12 prósent
Bandaríkjamanna hafa prófað
að hala niður efni af netinu og
hlusta á en það er 5 prósentustigum fleiri en gerðu slíkt hið sama
í sambærilegri könnun stofnunarinnar í febrúar.

)0/$ 30),!2) .ETVARP HEFUR NOTIÈ VAX
ANDI VINS¾LDA EN F¹IR NÕTA SÁR T¾KNINA MEÈ
REGLUBUNDNUM H¾TTI

Einungis eitt prósent þátttakenda sagðist hlaða niður efni
vegna útsendingar á ákveðnu
efni en það er óbreytt niðurstaða
frá því fyrr á árinu.
Þá benda niðurstöður sambærilegrar
könnunar,
sem
greiningafyrirtækið Nielsen/
NetRatings gerði að netverjar í
Bandaríkjunum séu rétt rúmlega
207 milljónir talsins.
- jab

Galli í skrá Firefox
Galli hefur fundist í
Firefox-vafranum
frá Mozilla sem
gerir það að verkum að tölvuþrjótar
geta rænt upplýsingum frá þeim
netverjum sem nota
vafrann. Sama galla
er að finna í Internet
Explorer frá Microsoft.
Þetta þykja miklar fregnir
í netheimum þar sem gallar í
vafranum frá Mozilla hafa
fram til þessa þótt afar fátíðir
og standa Explorer-vafranum
langtum framar.
Gallinn liggur í skrá vafrans
sem heldur utan um lykilorð notanda inn á hinar ýmsu vefsíður,
svo sem MySpace. Tölvuþrjótar
geta sent netverjum ruslpóst
þar sem þeir biðja þá um að
fara á tiltekna síðu sem krefst
lykilorðs. Þegar netverjar gera
það þá fer lykilorðið á síðu, sem
þrjótarnir hafa búið til í þeim
tilgangi að safna lykilorðum.

-%2+) &)2%&/8 !LVARLEGUR
GALLI HEFUR FUNDIST Å &IREFOX
VAFRANUM FR¹ -OZILLA SEM
TÎLVUÖRJËTAR GETA NÕTT SÁR
TIL AÈ SENDA LYKILORÈ NOT
ENDA VAFRANS ¹ LOKAÈAR
VEFSÅÈUR

Með því móti komast þrjótarnir inn á
þær vefsíður, sem annars eru óviðkomandi læstar.
Að sögn forsvarsmanna
Mozilla fannst gallinn í síðasta
mánuði og er hann talinn alvarlegur enda gerir skráin engan
greinarmun á því hvort hún
sendir lykilorð á vafrann sem
upphaflega óskaði eftir því eður
ei.
Að sögn Mozilla er sami galli
í Explorer-vafranum. Öryggi í
honum hefur hins vegar verið
hert til muna og kannar sambærileg skrá nú hvort lykilorðið
fer á þann vafra sem óskaði
eftir því eða til vefja tölvuþrjóta.
- jab

'//',% "ELGÅSKIR BLAÈAÒTGEFENDUR SAKA 'OOGLE UM AÈ NOTA EFNI ÒR DAGBLÎÈUM ¹N LEYFIS
-!2+!¨52)..!&0

Google sagt brjóta
á blaðaútgefendum
Búist er við að úrskurður liggi
fyrir snemma á næsta ári í máli
Copiepresse, samtaka frönskumælandi blaðaútgefenda í Belgíu,
sem þeir höfðuðu gegn bandaríska netfyrirtækinu Google.
Málið var tekið fyrir í Brussel
í Belgíu á föstudag. Dómarinn
hafði áður skikkað netfyrirtækið
til að fjarlægja alla tengla á vefi
belgísku dagblaðanna eða greiða
eina milljón evra eða rúmar 92
milljónir íslenskra króna í dagsektir.
Lögfræðingar samtakanna
saka Google um að brjóta á höfundarrétti með því að birta fyrirsagnir og brot á fréttum blaðanna

ásamt úrdrætti án leyfis. Engu
skipti þótt Google vísi á vefi dagblaðanna. Þá hefur fyrirtækið
virt að vettugi óskir samtakanna
um að fjarlægja efnið af vefsíðunum, að sögn lögfræðinganna.
Málinu svipar til máls frönsku
fréttastofunnar AFP, sem sakaði Google um rétthafabrot og
krafðist 13,8 milljóna evra eða
1,3 milljarða króna í bætur.
Þá hafa Google og alþjóðlega
fréttastofan Associated Press
komist að samkomulagi um
gjald fyrir birtingu frétta og ljósmynda. Ekki hefur verið gefið
upp hversu hátt gjald Google
greiðir fyrir afnotin.
- jab

MARKAÐURINN MIÐVIKUDAGUR 29. NÓVEMBER 2006

15

F Y RHIARUT SÆ K I

Forstjóri Dressmann
klæðist bara Batistini
„Gengurðu sjálfur í
Batistini?“ var fyrsta
spurningin sem hrökk
af vörum blaðakonu
þegar hún hitti forstjóra
Dressmann. Vörumerkið
verður enda að eilífu
greypt í huga hennar,
eins og annarra sem
hafa séð Dressmannauglýsingarnar, þar sem
ofursvalir miðaldra
súkkulaðimenn ganga
öruggir um í Batistinijakkafötum. „Aldrei í
öðru,“ segir hann og
flettir jakkanum frá því
til sönnunar.

Það var einmitt þessi maður,
Leiv Martinsen, sem var sendur hingað til lands árið 1995
til að kanna aðstæður þar sem
þáverandi yfirmaður hans hafði
heyrt af kaup- og tískugleði
Íslendinga. Leiv komst að raun
um að íslenskir karlmenn væru
mjög tískuþenkjandi og að hér
væri nóg rúm fyrir herrafataverslun sem seldi góð föt á viðráðanlegu verði. Því varð úr að

þann 16. júní árið 1996 var fyrsta
Dressmann-búðin opnuð á besta
stað á Laugaveginum. Greinilegt
var að karlmenn ætluðu að vera
vel klæddir á þjóðhátíðardaginn þetta ár og að þá, eða maka
þeirra, þyrsti í nýjungar. Fullt
var langt út fyrir dyr frá morgni
til kvölds og náði veltan tíu milljónum íslenskra króna. Það er
met enn þann dag í dag.
Síðan þá hefur verslunin gengið vel og fleiri bæst í hópinn, ein
er í Kringlunni, ein í Smáralind
og ein á Akureyri. Gott gengi
þakkar Leiv fyrst og fremst góðu
starfsfólki. Hann fer fögrum
orðum um Áróru Gústafsdóttur,
landstjóra Dressmann á Íslandi,
og segir hana og það starfsfólk
sem hún hafi fengið í lið með sér,
í bland við skothelda viðskiptahugmynd, lykilinn að afburðaárangri hér á landi.
Eigendur Dressmann-verslananna eru þrír norskir bræður sem
bera ættarnafnið Varner. Fyrsta
verslunin var stofnuð fyrir fjörutíu árum í Noregi af föður þeirra,
Frank Varner. Norðmenn tóku
hugmynd hans að verslun með
góðan og hefðbundinn herrafatnað á sanngjörnu verði strax
vel. Á áttunda áratugnum var
verslunin orðin leiðandi í sölu
á herrafatnaði í Noregi. Árið
1994 tók yfirstjórn strategíska
ákvörðun um að verða leiðandi á
Norðurlöndunum öllum. Tveimur

árum síðar opnaði fyrsta verslunin í þessari Norðurlandaútrás
fyrirtækisins og það var einmitt
verslunin hér á landi. Eftir að
hafa prufukeyrt Dressmannhugmyndina á Íslandi spratt
hver búðin á fætur annarri upp
á hinum Norðurlöndunum. Í
dag eru fjögur hundruð verslanir reknar undir merkjum
Dressmann í sjö löndum. Það má
því segja að markmiðin sem sett
voru fyrir tíu árum hafi náðst og
vel það. Veldi Varner-bræðranna
er þó enn meira en þetta. Teygir
það sig yfir níu verslanakeðjur
með þúsund verslanir og er nú
orðið önnur stærsta fatakeðjan á
eftir H&M á Norðurlöndunum.
Leiv segir það einkennandi
fyrir herrafatamarkaðinn, í
hvaða landi sem er, að karlmenn
hugsi fyrst og fremst um gæði,
einfaldleika og sanngjarnt verð.
Hann segir þó að íslenskum karlmönnum sé meira umhugað um
tískuna en norskum. „Þegar við
fáum nýjar línur á Íslandi rjúka
þær út um leið,“ segir hann.
„Víða annars staðar bíða karlmenn hins vegar aðeins áður en
þeir þora að elta tískuna.“ Hann
segir það jafnframt einkennandi
fyrir markaðinn að höfða þurfi
til kvenna líka, enda séu þrjátíu
prósent viðskiptavina verslunarinnar konur sem kaupa föt á
mennina sína.
holmfridur@markadurinn.is
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Vísbendingar eru um að hér
nemi velta svonefnds félagshagkerfis um 47 prósentum af landsframleiðslu. Frá
þessu er greint í nýju riti,
Félagshagkerfið á Íslandi, eftir
dr. Ívar Jónsson, prófessor við
Háskólann á Bifröst.
Til félagshagkerfis telst
hagnaðarlausi geiri hagkerfisins og frjáls félagssamtök. Í
ritinu er gerð tilraun til að meta
umfang félagshagkerfisins með
tilliti til fjölda félaga og veltu
þeirra.
Velta félagshagkerfisins árið
2005 er áætluð rúmir 514 milljarðar króna. „Samvinnufélög og
sjálfseignarstofnanir veltu yfir
33 milljörðum króna. Önnur
félög veltu yfir 10 milljörðum
króna, en ætla má að þessi tala
sé mun hærri því lítið er vitað
um veltu félaga sem ekki greiða
virðisaukaskatt,“ segir í skýrslunni, en þar kemur fram að
hér séu skráð yfir 18 þúsund
félög í hagnaðarlausa geiranum.
„Þessi mikli fjöldi bendir til að
svæðisbundin grasrótarstarfsemi sé mikil á Íslandi, enda
er mikill fjöldi aðildarfélaga að
heildarsamtökum á ólíkum sviðum félagsstarfsemi meðtalinn í
þessum tölum.“
Ritið má nálgast í heild sinni
á slóðinni www.bifrost.is/files/
Skra_0016072.pdf.
- óká
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Ná þarf tökum á
launamálum ríkisins

4ILKYNNING UM INNLAUSN ¹ ÒTISTANDANDI HLUTUM
Å ,ÅFT¾KNISJËÈNUM HF KT  

Framkvæmdastjóri SA segir með ólíkindum hversu illa gangi að ná
stjórn á fjármálum Landspítalans.
Áhætta eykst í hagstjórninni nái tillögur meirihluta fjárlaganefndar um aukin
útgjöld ríkisins á næsta ári fram að
ganga, að sögn Vilhjálms Egilssonar,
framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins.
„Hallinn á ríkissjóði hefur áhrif á
heildareftirspurn í þjóðfélaginu. Ef hún
er meiri en heildarframleiðslugeta hagkerfisins, líkt og reyndar hefur verið,
þá er erfiðara að ráða við verðbólguna,“
segir hann og segir að Samtök atvinnulífsins hefðu viljað sjá meiri afgang á
fjárlögum.
„Hins vegar höfum við ekkert á
móti mörgu því sem verið er að gera.
Heildarmyndin lítur hins vegar ekki
jafnvel út og hún gerði þegar fjárlagafrumvarpið var lagt fram,“ segir hann,
en kveður helst stinga í augu hækkanir
tengdar bæði heilbrigðis- og menntamálum. „Máli skiptir að standa við ákvarðanir sem búið er að taka og að menn taki
ekki allt aðrar ákvarðanir um útgjöld
eftir að fjárlög hafa verið samþykkt, líkt
og greinilega var gert á Landspítalanum,“
segir hann og bætir við að svo virðist sem
þar hafi verið einhliða teknar ákvarðanir
um launahækkanir án nokkurs samræmis við það sem lagt hafi verið upp með.
„Í raun er alveg með ólíkindum að
aldrei nokkurn tímann skuli nást nein
stjórn á fjármálum þeirrar stofnunar.“
Vilhjálmur bendir á að laun séu um 60
prósent af útgjöldum ríkisins og því
skipti máli að þau fari ekki úr böndum.
- óká

!RKEA HF KT   'YLFAÚÎT  2EYKJAVÅK HÁR ¹ EFTIR NEFNT !RKEA HEFUR
EIGNAST  HLUT Å ,ÅFT¾KNISJËÈNUM HF ¥ GR LAGA UM HLUTAFÁLÎG NR 
SEGIR AÈ EF HLUTHAÙ ¹ MEIRA EN  HLUTAFJ¹R Å FÁLAGI OG R¾ÈUR YÙR SAMSVARANDI
ATKV¾ÈAMAGNI Ö¹ GETI HLUTHAÙNN OG STJËRN FÁLAGSINS Å SAMEININGU ¹KVEÈIÈ AÈ
AÈRIR HLUTHAFAR Å FÁLAGINU SKULI S¾TA INNLAUSN ¹ HLUTUM SÅNUM
!RKEA OG STJËRN ,ÅFT¾KNISJËÈSINS HF HAFA NÒ Å SAMEININGU ¹KVEÈIÈ AÈ AÈRIR HLUT
HAFAR Å ,ÅFT¾KNISJËÈNUM HF SKULI S¾TA INNLAUSN ¹ HLUTUM SÅNUM )NNLAUSNARVERÈIÈ
ER EIN KRËNA   FYRIR HVERN HLUT NAFNVERÈS )NNLAUSNARVERÈ MIÈAST VIÈ H¾STA
VERÈ SEM !RKEA HEFUR GREITT FYRIR HLUTI Å ,ÅFT¾KNISJËÈNUM HF -0 &J¹RFESTINGARBANKI
HF HEFUR UMSJËN MEÈ INNLAUSN ÖESSARI
(LUTHAFAR ERU HVATTIR TIL AÈ FRAMSELJA HLUTI SÅNA Å ,ÅFT¾KNISJËÈNUM HF TIL !RKEA EIGI
SÅÈAR EN  VIKUM EFTIR DAGSETNINGU TILKYNNINGAR ÖESSARAR EÈA EIGI SÅÈAR EN 
DESEMBER  SBR GR LAGA NR  UM HLUTAFÁLÎG INNLAUSN  'REIÈSLA
FYRIR HLUTI GETUR EKKI FARIÈ FRAM NEMA ÖEIR SÁU VEÈBANDA OG KVAÈALAUSIR
(AÙ FRAMSAL EKKI BORIST FYRIR FRAMANGREINDAN TÅMA MUN !RKEA GREIÈA ANDVIRÈI
HLUTANNA INN ¹ GEYMSLUREIKNING ¹ NAFNI HLUTHAFA OG ERU Ö¹ HLUTABRÁÙN ËGILD &R¹
ÖEIM TÅMA TELST !RKEA RÁTTUR EIGANDI HLUTA SBR GR LAGA NR  UM HLUTA
FÁLÎG (LUTHAÙ GETUR N¹LGAST ANDVIRÈI HINS SELDA ¹ GEYMSLUREIKNINGI NEMA HINIR
SELDU HLUTIR SÁU VEÈSETTIR
3ÁU HLUTHAFAR Å ,ÅFT¾KNISJËÈNUM HF ËS¹TTIR VIÈ ÖAÈ VERÈ SEM ER BOÈIÈ GETA ÖEIR
SENT BRÁF EÈA AÈRA TILKYNNINGU TIL !RKEA FYRIR  DESEMBER  ÖAR SEM HLUTHAF
AR LÕSA ÖVÅ YÙR AÈ ÖEIR SÁU ËS¹TTIR VIÈ ÖAÈ VERÈ SEM ER Å BOÈI "ERIST SLÅK TILKYNNING
VERÈUR VERÈIÈ ¹KVEÈIÈ AF MATSMÎNNUM SEM DËMKVADDIR ERU ¹ HEIMILISVARNARÖINGI
!RKEA %F ¹KVÎRÈUN MATSMANNA LEIÈIR TIL H¾RRA INNLAUSNARVERÈS EN !RKEA BAUÈ
GILDIR ÖAÈ EINNIG FYRIR AÈRA HLUTHAFA SEM EKKI HAFA BEÈIÈ UM MAT -ATSKOSTNAÈUR
ER GREIDDUR AF !RKEA NEMA DËMSTËLL TELJI VEGNA SÁRSTAKRA ¹ST¾ÈNA AÈ VIÈKOMANDI
MINNI HLUTI HLUTHAFA SKULI AÈ NOKKRU EÈA ÎLLU LEYTI GREIÈA KOSTNAÈINN
6IÈ FRAMSAL SKAL NOTAST VIÈ SÁRSTAKT FRAMSALSEYÈUBLAÈ SEM SENT HEFUR VERIÈ TIL
HLUTHAFA %INNIG ER H¾GT AÈ N¹LGAST FRAMSALSBLAÈIÈ HJ¹ -0 &J¹RFESTINGARBANKA HF

2EYKJAVÅK  NËVEMBER 
3TJËRN ,ÅFT¾KNISJËÈSINS HF OG !REKA HF

,!.$30¥4!,) (3+«,!3*²+2!(²3 &RAMKV¾MDASTJËRI 3AMTAKA ATVINNULÅFS
INS SEGIR SAMTÎKIN HAFA VILJAÈ SJ¹ ¹¾TLANIR UM MEIRI AFGANG ¹ FJ¹RLÎGUM N¾STA ¹RS
(ANN SEGIR RÅKIÈ ÖURFA AÈ TAKA ¹ LAUNAM¹LUM OG TEKUR ,ANDSPÅTALANN SEM D¾MI
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FYRST OG SÍÐAST

'ULLVERÈLAUNAHAFAR %FFIE "ERNHARD OG (. MARKAÈSSAMSKIPTI FENGU GULLVERÈLUN Å FLOKKNUM 6ARA ¶AÈ SAMA
HLAUT ¥SLENSKA AUGLÕSINGASTOFAN OG 4OYOTA ¹ ¥SLANDI FYRIR !9'/ HERFERÈ SÅNA &R¹ VINSTRI 'UNNAR 'UNNARSSON
FRAMKV¾MDASTJËRI "ERNHARD )NGVI *ÎKULL ,OGASON YFIRMAÈUR MARKAÈSSVIÈS (. +RISTINN ' "JARNASON FRAM
KV¾MDASTJËRI MARKAÈSSVIÈS 4OYOTA ¹ ¥SLANDI !TLI &REYR 3VEINSSON MARKAÈSSTJËRI ¹ ¥SLENSKU OG *ËN 3IGURÈSSON
VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA SEM AFHENTI VERÈLAUNIN

29. NÓVEMBER 2006 MIÐVIKUDAGUR MARKAÐURINN

%&&)% 6%2¨,!5.). !&(%.4 %..%-- OG ¥SLENSK GETSP¹ HLUTU %&&)% SILFUR Å FLOKKNUM FYRIR 6ÎRUR FYRIR MARKAÈSHER
FERÈINA b,ÕÈ /DDSSONn FYRIR ,OTTË  MYNDINNI FR¹ VINSTRI ERU ¶ORSTEINN 'UÈMUNDSSON HUGMYNDASTJËRI %..%-- 3TEF¹N
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Hafa lokið þéttingu nets

Bættu

Vodafone hefur lokið við að
fjölga GSM-sendum og þétta
kerfi sitt víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu. Aðgerðina
segir fyrirtækið til komna
vegna síaukinnar notkunar í
símkerfi fyrirtækisins.
„Fyrirtækið hefur nú lokið
við að setja upp GSM-senda
í Hraunbæ, Ártúnsholti og

í Smiðjuhverfi,“ segir í tilkynningu og tekið fram að
eins sé kominn nýr GSMsendir við Skeiðaafleggjara á
Suðurlandsvegi. „Enn fremur er unnið að því að fjölga
sendum í Norðlingaholti auk
svæða austan Markarfljóts og
í Borgarnesi,“ segir Vodafone.
- óká

ímynd

þjóðar þinnar

dr. Keith Dinnie flytur erindi um
ímynd og einkenni þjóða

Morgunverðarfundur á Grand Hótel
föstudaginn 1. desember 2006
kl. 8.30 – 10.30
Í dag keppast þjóðir um að nota ímynd sína til að auka útflutning og
laða til sín ferðamenn og fjárfestingar. Þess vegna hefur
Útflutningsráð fengið Skotann dr. Keith Dinnie til þess að halda erindi
um ímynd og einkenni þjóða. Dinnie er þekktur fræðimaður á þessu
sviði og hefur haldið fyrirlestra um ímyndar- og markaðsmál víðsvegar
um heiminn. Bók hans Nation Branding: Concept, Issues, Practice
er væntanleg á markað.
Aðgangur er ókeypis og öllum opinn. Í boði er morgunverður á 1400 kr. sem greiddur
er á staðnum. Skrá þarf þátttöku í síma 511 4000 eða með tölvupósti á
utflutningsrad@utflutningsrad.is.
Nánari upplýsingar gefa Hermann Ottósson, forstöðumaður, hermann@utflutningsrad.is
og Inga Hlín Pálsdóttir, verkefnisstjóri, inga@utflutningsrad.is.

www.utflutningsrad.is

Borgartún 35 • 105 Reykjavík • sími 511 4000 • fax 511 4040 • utflutningsrad@utflutningsrad.is

&2 342)+).5 ¥ +!50-!..!(®&. $ANIR VILJA AFNEMA EFSTA SKATTÖREPIÈ OG TELJA AÈ
-!2+!¨52)..!&0
ÖAÈ SKILI MEIRA FJ¹RMAGNI Å RÅKISKASSANN

Danir vilja efsta
skattþrepið í burt
Rannsóknastofnun í Danmörku
hefur lagt til í nýrri skýrslu að
efsta tekjuskattþrep landsins
verði aflagt. Verði það gert megi
gera ráð fyrir auknum tekjum í
danska ríkiskassann.
Stofnunin telur skattþrepið
úrelt enda hafi því verið komið á
þegar tiltölulega fáir náðu hæsta
tekjuflokki. Laun hafi hins vegar
hækkað mikið og flokkist nú um
helmingur skattgreiðenda til
greiðenda í þessum flokki.
Stofnunin, sem heitir Rockwool
Foundation Research Unit,
segir í nýrri skýrslu um danska
hagkerfið að fyrir hverjar 100
danskar krónur sem greiddar eru
í skatt muni 20 krónur verða eftir
í ríkiskassanum.
Þá telja Samtök iðnaðarins í

Danmörku sömuleiðis að verði
efsta skattþrepið lagt niður, sem
er um 60 prósent, muni það skila
um 2 milljörðum danskra króna
eða um 25 milljörðum íslenskra
króna, í kassann. Segja samtökin
efsta skattþrepið til ama og valda
því að fólk reyni að koma sér hjá
því að lenda í efstu tekjuflokkum.
Torben Tranæs, einn af höfundum skýrslunnar, sem heitir
„Skattheimta, vinna og jafnrétti“,
segir hátt skattstig ekki skila
árangri. Þeir sem hafi hærri tekjur greiði eðlilega meira í skatt
sama hvort skatturinn er hár eða
ekki. Með hærri skattaálögum á
þá efnameiri sé verið að kreista
út úr þeim meira en góðu hófi
gegni, að hans sögn.
- jab

SÍMANÚMER MARKAÐARINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@markadurinn.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@markadurinn.is Veffang: visir.is

BANKAHÓLFIÐ

50

milljarða króna hagnaður Björgólfs Thors
Björgólfssonar vegna sölu á tékkneska
símafélaginu CRa.

Engan leka
takk fyrir
Viðskiptatímaritið Economist
er frægt fyrir að leggja mikið
upp úr því að hafa skemmtilegar
fyrirsagnir á greinum sínum.
Blaðinu er dreift um heim allan
og hefur því efni á að leyfa sér
að halda úti sérstöku teymi fyrirsagnasmiða sem sagan segir
að geri lítið annað en að upphugsa eitthvað skemmtilegt.
Þannig er í nýjasta tölublaði
Economist að finna fyrirsögnina
„Ram-a-lamb-a-ding-dong“ með
grein um hrútasæði, tæknilegar
hindranir og iðnaðinn í kringum
þann geira landbúnaðarins.
Í sömu grein leyfir blaðið sér
reyndar ákveðna tvíræðni líka í
niðurlagi umfjöllunar um nýja
tækni við að geyma sæði því þar
segir að leynd hvíli yfir smáatriðum tækninnar „þar sem fjárfestar vilji síður horfa upp á
mikinn leka“.

Verður allt
að vopni
Fjárfestum í Icelandair verður
margt að vopni þessa dagana.
Frá því að gengið var frá kaupum á félaginu hafa ýmsir liðir
þróast í hagstæða átt. Fyrst er
að nefna að vandræði Airbus
hafa aukið virði á flugvélakaupasamningum. Síðan hefur
eldsneytisverð gefið eftir og
nú síðast hefur dollari verið að
veikjast enn frekar gagnvart
evru. Icelandair hefur töluverðan kostnað í dollurum og tekjur
í evrum. Þessi þróun er því hagstæð fyrir félagið. Þar við bætist veiking krónu sem hjálpar
ferðaþjónustunni að glíma við
dýrtíðina á Íslandi.
Það sem kann að vera mótdrægt er að Pálmi Haraldsson
og félagar hans í IcelandExpress
hyggja á aukna samkeppni, en sá
orðrómur er á kreiki að Pálmi
hugsi þeim Icelandair-mönnum
þegjandi þörfina fyrir að hafa
flutt flugvélaeldsneytiskaup frá
Skeljungi til Esso.

Sakaðir
um samráð
Framleiðendur appelsínusafa
í Brasilíu eiga yfir höfði sér
ákæru frá appelsínuræktendum,
sem segja að þeir hafi átt með
sér samráð um verð á appelsínusafa.
Samkeppnisyfirvöld syðra
hafa í sjö ár haft mál framleiðendanna til rannsóknar. 3,3
milljarða króna sáttagreiðslu
var hafnað og felldu yfirvöld á
dögunum úrskurð þess efnis að
framleiðendur hefðu haft með
sér samráð um safaverðið og
haldið eftir allt að 231,5 milljörðum íslenskra króna af útflutningsverðmæti appelsínusafa síðastliðin fimmtán ár.

„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.

750

krónur á hlut í nýju hlutafjárútboði Kaupþings
þar sem söfnuðust 50 milljarðar króna.

200

milljóna evra skuldabréf sem
Straumur-Burðarás gaf út í gegnum
svokallaðan CLO-lánaramma á alþjóðlegum lánamarkaði.
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67 'OLF ¹RGERÈ  %KINN  ÖÒSUND
KM 6ERÈ KR 

67 0ASSAT (IGHLINE ¹RGERÈ  %KINN
 ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

4OYOTA !VENSIS 3$ 4ERRA ¹RGERÈ 
%KINN  ÖKM 6ERÈ KR 

67 4OUAREG 6 ¹RGERÈ  %KINN 
ÖKM 6ERÈ KR 

67 4OUAREG 6 ¹RGERÈ  %KINN 
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

4OYOTA ,AND #RUISER  68 m ¹RGERÈ
 %KINN  ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


3UBARU &ORRESTER 4URBO ¹RGERÈ
 %KINN  ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


4OATA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  %KINN 
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

0EUGEOT  2# ¹RGERÈ  %KINN 
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

--# 'ALANT ',3)3%$!. ¹RGERÈ
 %KINN  ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


-"ENZ - -, ¹RGERÈ  %KINN
 ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

- "ENZ %  #$) !VANTGARDE ¹RGERÈ
 %KINN  ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


*EPP 'RAND #HEROKEE ,AREDO 8
¹RGERÈ  %KINN  ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

&ORD & #REW #!" 8 ,ARIAT ¹RGERÈ
 %KINN  ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


&ORD & (ARLEY $AVIDSON ¹RGERÈ
 %KINN  ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


$ODGE $AKOTA 1UAD #AB 3,4 ¹RGERÈ
 %KINN  ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


$AEWOO 4ACUMA ¹RGERÈ  %KINN 
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

#HYRSLER !SPEN ¹RGERÈ  %KINN 
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

#ADILLAC %SCALADE  $2 7$ ¹RGERÈ
 %KINN  ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


#HRYSLER 3EBRING ¹RGERÈ  %KINN 
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

"-7  $ 4OURING ¹RGERÈ  %KINN
 ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

67 'OLF (IGHLINE ¹RGERÈ  %KINN 
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

6OLVO 3 4 ¹RGERÈ  %KINN 
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

6OLVO 68# 6 !7$ ¹RGERÈ  %KINN
 ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 
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(YUNDAI 'ETZ NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA DÎKKGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ  4ILBOÈ 

(YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR BRÒNN 
GR¹R EKINN  Ö 6ERÈ 
4ILBOÈ 

)SUZU 4ROOPER NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN 
Ö 6ERÈ  4ILBOÈ 

(YUNDAI %LENATRA NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

(YUNDAI 4RAJET NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

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

!UDI ! NÕSKR  CC  DYRA
SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN  Ö 6ERÈ


&ORD &OCUS NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA GR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

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

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

.ISSAN 0RIMERA NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA GR¾NN EKINN 
Ö 6ERÈ  4ILBOÈ 

2ENAULT ,AGUNA )) NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR BL¹R EKINN
 Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


4OYOTA #OROLLA NÕSKR  CC
 DYRA H¹LF SJ¹LFSKIPTUR LJËSBRÒNN
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


3UBARU ,EGACY .ÕSKR  
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKBL¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

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

6OLVO 6 NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA GULUR EKINN  Ö
6ERÈ 

(YUNDAI 3ONATA NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKBL¹R
EKINN  Ö 6ERÈ 

,EXUS )3 NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

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

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

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

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

(YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR BL¹R  GR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ 

4OYOTA ,AND #RUISER 68 NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR HVÅTUR EKINN
 Ö 6ERÈ 
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0OLARIS 3WITCHBACK  ¹EG 
EKINN KM 'ULLFALLEGUR SLEÈI 6ERÈ


2ENAULT -ASER PALLBÅLL RGERÈ 
EKINN  ÖKM DÅSEL  GÅRAR 'ËÈ
BURÈARGETA 6ERÈ  Ö 4IL SÕNIS OG
SÎLU HJ¹ "ÅLALÅF 3   SJ¹ FLEIRI
MYNDIR ¹ BILALIFIS

--# 0AJERO ',3  RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR
LEÈUR LÒGA FJARSTART OFL 6ERÈ  Ö 4IL
SÕNIS OG SÎLU HJ¹ "ÅLALÅF 3   SJ¹
FLEIRI MYNDIR ¹ BILALIFIS
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"ÅLAR TIL SÎLU

4OYOTA !VENSIS NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¾NN EKINN
 Ö 6ERÈ 

0ALLBÅLAR

(JËLHÕSI

4IL SÎLU .ISSAN !LMERA ¹RG k EK 
ÖÒS  GÅRA  DISKA #$ MAGASÅN BÅLL
Å TOPPSTANDI 3ELST MEÈ GËÈUM STGR
AFSL¾TTI 5PPL Å S  

.Ò FER HVER AÈ VERÈA SÅÈ
ASTUR

  MILLJËNIR
4/9/4! #/2/,,! ," 4%22! RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ
KR 

4ËKST AÈ ÒTVEGA  (OBBY HÒSBÅLA ¹
STËRL¾KKUÈU VERÈI EIGUM EINNIG TIL ÎRF¹
HJËLHÕSI MEÈ MIKLUM AFSL¾TTI

(ÎFÈAHÎLLIN
+LETTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWHOFDAHOLLINIS

,¹TTU EKKI HAPP ÒR HENDI SLEPPA
(OBBYHÒSIÈ
4ILBOÈ ËSKAST BILUÈ VÁL $AEWOO -USSO
'RAND ,UXE  $IESEL  EK
 ÖÒS  DYRA SSK m  X DEKK OG
FELGUR 6ÁLIN ER SUNDURTEKIN OG ER MEÈ
ËNÕTA STIMPILSTÎNG ¹ EINUM STIMPLI
EN BÒIÈ AÈ ÖRÕSTIPRËFA OG PLANA HEDD
4ILBOÈ ËSKAST Å BIFREIÈINA EINS OG HÒN
ER 5PPLÕSINGAR Å S  

X 3UBARU )MPREZA ¹RG k SSK EK
 ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS L¹N 
ÖÒS  ÖÒS 3  

6INNUVÁLAR

*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 VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARKAUP .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

'L¾SILEGUR "MW  - PAKKI l
SSK %KINN AÈEINS  ÖÒSKM INNFL NÕR
AF UMBOÈI !ÈEINS  EIGENDUR HVÅLANDI
GOTT BÅLAL¹N 3KIPTI ATH 5PPL Å S 


3TËRL¾KKAÈ VERÈ ¹  ¹RS
FRÒARBÅL

-ERCEDES "ENZ %  4 #$) ¹RGERÈ
 MODEL¹R  EK  ÖKM
!6!.4'!2$% 3VARTUR METALLIC LEÈUR
INNRÁTTING MINNI Å BÅLSTJS¾TI GLERTOPP
LÒGA 8ENON N¹L¾GÈARSKYNJARAR HITI
Å S¾TUM OFL 6ERÈ  6ERÈ
 TIL ATVINNUBÅLSTJËRA

!UTO 2EYKJAVÅK
+RËKH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
HTTPWWWAUTO REYKJAVIKIS

0ALLBÅLA VERÈHRUN .ÕJIR &ORD OG $ODGE
PALLBÅLAR FR¹ +R  ,¾KKUN DOLL
AR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAK
AR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARKAUP .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

6ÎRUBÅLAR

²TSALA ¹ /PEL :AFIRA 6ERÈMAT  MILLJ
4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS -IKILL AUKA
BÒNAÈUR ALLT INNIFALIÈ !UK VETRAR OG
SUMARDEKKJA +EYRÈUR AÈEINS  ÖÒS
5PPL Å S   %YGLË

²RVAL NOTAÈRA VINNUVÁLA

²RVAL NOTAÈRA VINNUVÁLA AF ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM FYRIRLIGGJANDI HJ¹
6ÁLABORG .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMA
SÅÈU OKKAR WWWVELABORGIS .OTUÈ T¾KI
6INNUVÁLAR 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LS F
3  

4IL SÎLU .ISSAN -AXIMA k SJ¹LFSK EK
 Ö 6ERÈTILBOÈ 3  

-ERCEDES "ENZ #
3PORT
 ¹RG %KINN  ÖKM
LFELGUR TOPPLÒGA RAFMAGN Å
RÒÈUM #$ OFL .ÕSKOÈAÈUR k
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


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


&ORD VERÈHRUN &ORD %XPLORER MEÈ NÕJA
ÒTLITINU   FR¹ +R 
3PLÒNKUNÕR FR¹ VERKSMIÈJU &ORD %XPLORER
3PORT 4RACK FR¹ +R  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFAR
KAUP .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

  ÖÒS

.ISSAN 0ATROL 3%  RG k %K  Ö
m +RËKUR  MANNA ,EÈUR 'LTOPPL
6ARADEKKSHLÅF 'OTT VIÈHALD 3TGR 
Ö 3  

4IL SÎLU -!. ¹RG k EKIN  ÖÒS KM
  FRAMDRIF OG BÒKKI +RANI #OMA
 5PPL 3  
!LTERNATORAR STARTARAR OG VARAHLUTIR FYRIR
FLESTAR GERÈIR VÎRUBÅLA VINNUVÁLA OG
FËLSKSBÅLA ,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA 
3  

4OYOTA ,AND#RUSER  68 #OMMONRAIL
 3J¹LFSK EKIN  KM
KASTARAR KASTARAGRIND m BREYTING
5PPLÕSINGAR Å S  

(JËLKOPPAR ¹ VÎRUBÅLA OG SENDIBÅLA m
 m ,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA  S 


-ËTORHJËL
-AZDA  k EK KM -JÎG VEL
FARINN 5PPL Å S  

4OYOTA ,AND #RUISER  68 ¹RG 
EK  ÖÒSKM BENSÅN 6ERÈ  ÖÒS
KR

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

 MILLJËNIR

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

4IL SÎLU .ISSAN MICRA   ,8 ¹RG  EK
 Ö .ÕSKOÈAÈUR .ÕLEG SUMAR OG
VETRARDEKK 'EISLASPILARI 6EL MEÈ FARINN
SETT VERÈ  Ö 3  

3UZUKI 6ITARA $3 DIESEL ¹RG  EK
 ÖKM 6ERÈ  Ö &ALLEGT EINTAK
'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3


(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

-ERCEDES "ENZ -,   3ILFRAÈUR
%K  MÖKM 3SK LEÈURS¾TI TOPPLÒGA
DR¹TTARBEISLI STIGBRETTI CD MAGASÅN HITI
MINNI OG RAFMAGN Å S¾TUM LOFTK¾LING
'03 %30 STÎÈUGLEIKAKERFI ÖJËNUSTU
BËK !TH SÅÈASTA ÖJËNUSTUSKOÈUN VAR
FYRIR  KM 'L¾SILEGUR BÅLL Å TOPP
STANDI 6ERÈ ¶ !TH 4ILBOÈ  Ö
"ÅLAHORNIÈ S  

2ENAULT  CC ¹RG k %KINN 
Ö 3UMAR OG VETRARDEKK 3K k 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  
!UDI  ¹RG k EK  ÖÒS SJ¹LFSK
LEÈUR SUMAR OG VETRARD FELGUR OG FILM
UR 6ERÈ  ÖÒS 3  

  ÖÒS

3J¹LFSKIPTUR 'OLF COMFORT  EKINN 
Ö MEÈ FJARSTARTI VEL MEÈ FARINN OG LÅTIÈ
EKINN 6ERÈ  Ö S  

4OYOTA VERÈHRUN .ÕR 4OYOTA JEPPI FR¹
+R  4ACOMA FR¹ +R 
2UNNER !MERÅSKUR ,ANDCRUISER FR¹
+R  %INNIG 2!6 OG (I,UX
 4URBO DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR MEÈ LEÈRI
OG HLAÈINN AUKABÒNAÈI ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

*EPPAR

)NFINITY &8  l 6 HÎ 3SK
%KINN  ÖÒS KM %INN MEÈ ÎLLU "OSE
HLJËÈKERFI OFL OFL %R ¹ NÕJUM HEILS¹RS
DEKKJUM OG SUMARD FYLGJA HVÅLANDI
GOTT BÅLAL¹N 3KIPTI ATH 5PPL Å S 

4IL SÎLU .ISSAN 4ERRANO ¹RG k 
TOMMU BREYTTUR %KINN  Ö .ÕJAR
BREMSUR AÈ FRAMAN .ÕR VATNSKASSI OG
PÒST 6ERÈ  ÖÒSUND 5PPL Å SÅMA
 

3NJËKEÈJUR

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

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

6ÁLSLEÈAR

0OLARIS 3+3  ¹RG  2AFSTART "AKK
m VERÈ  3  

4IL SÎLU 4OYOTA ,ANDCRUSER  68 ¹RG
 6EL BÒINN BÅLL Å TOPP STANDI SILFUR
LITAÈUR 6ERÈ   MILJ 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

3ENDIBÅLAR
0OLARIS  #LASSIC 4OURING ¹RG 
m 2AFSTART BAKK VERÈ 3 

- "ENS 3PRINTER  ¹RGERÈ  DIES
EL BEINSKIPTUR LANGUR H¹ÖEKJA EKINN
 ÖÒSKM ALGERLEGA ËSKEMMDUR OG
LÅTUR VEL ÒT SKl VERÈ 
MVSK 3  

"REIÈAN EHF
3ÅMI  

"ENZ % ¹RG k EK  Ö KM TIL SÎLU
"ÅLLINN ER MmFACE LIFTINUm SJ¹LFSKIPTUR
MSËLLÒGU ARMPÒÈA RAFM Å RÒÈUM
¹LFELGUR AUKADEKK X OFL 6ERÈ KR 
ÖÒS  AFSL GEGN STGR 'UÈLAUGUR
 

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

67 #ADDY ¹RG  63+ BÅLL %KINN
 KM &¾ST ¹ KR M63+
3ÅMI  

4OYOTA #OROLLA k ¹SETT  ÖÒS ¹HV
 ÖÒS  ÖÒS ¹ M¹NUÈI ATH SKIPTI ¹
TD VÁLSLEÈA EÈA HJËLI 3  

-)¨6)+5$!'52  NËVEMBER 
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WWWSNJOKEDJURIS

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

6ERSLUN

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

 +6! RAFSTÎÈ TIL SÎLU RAFSTÎÈIN ER
SEM NÕ OG ER Å ¹BYRGÈ 5PPL HJ¹ *2*
VERKTÎKUM Å S     

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 

,YFTARAR
,YFTARAVARAHLUTIR

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

4IL SÎLU

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

4IL SÎLU  FT NOTAÈUR FRYSTIG¹MUR
'¹MURINN ER Å GËÈU STANDI OG HEFUR
FENGIÈ GOTT VIÈHALD SETT VERÈ 
KR ¹N VSK 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
(ÒSGÎGN FR¹ ®NDVEGI 3KENKUR  
VERÈ   KR 3K¹PUR  
  KR "ORÈ
 STËLAR  
 KR OG )NNFELD UPPÖVOTTAVÁL
  KR 3ÅMI  
7HIRLPOOL ÖURRKARI LÅTILLEGA BILAÈUR TIL
SÎLU ¹ CA  5PPL Å S  

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

!NTÅK

!LTERNATORAR STARTARAR OG VARAHLUTIR FYRIR
FLESTAR GERÈIR VÎRUBÅLA VINNUVÁLA OG
FËLSKSBÅLA ,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA 
3  

"ÅLAPARTASALAN *APANSKAR
6ÁLAR

«SKAST KEYPT
"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS

%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     

7HIRLPOOL ÖURRKARI LÅTILLEGA BILAÈUR TIL
SÎLU ¹ CA  5PPL Å S  

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

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

0ARTALAND S  

+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD OG
HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S  

3TËRHÎFÈA  2 6ARAHLUTIR Å 0AJERO
,ANCER 4ROOPER 'ALLOPER OFL TEG
&ORD %XPLORER  VARAHLUTIR TIL SÎLU
5PPL Å SÅMA  

6IÈGERÈIR

«SKA EFTIR AÈ KAUPA VIDEËT¾KI 5PPL Å S
    

(EIMILIST¾KI

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

6ARAHLUTIR

OG FLËAMARKAÈU

!LLT MILLI HIMINS OG JARÈAR 3KÒLAGATA 
INNGANGUR FR¹ 6ITASTÅG S  

$RIFSKAFTAEFNI

6ÁLAR OG VERKF¾RI

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

"ÅLAPARTASALAN S

3KÒTAHRAUN " S   (ONDA
-AZDA --# .ISSAN 4OYOTA .OTAÈIR
VARAHLUTIR Å FLESTAR GERÈIR BÅLA +AUPUM
BÅLA TIL NIÈURRIFS
,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR LYFTU
BORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR OG
ÕMIS LÁTTIT¾KI 6ANDAÈAR VÎRUR GËÈ VERÈ
ÎFLUG VIÈGERÈA OG VARAHLUTAÖJËNUSTA
,ÁTTIT¾KNI EHF 3TËRHÎFÈA  S 
 !LLAR UPPLÕSINGAR ¹ WWWLETT
ITAEKNIIS

(AMMER &JÎLVERKA TRÁSMÅÈAVÁLAR
SBORG 3MIÈJUVEGI  3ÅMI  
ASBORGIS

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

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

4IL BYGGINGA

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

"ÅLAPARTAR EHF 3 

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

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

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

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


¶*«.534!

0ÅANË ÒTSKORIN HÒSGÎGN PELSAR KON
UNGLEGT DANSKT POSTULÅN M¹VASTELL OFL
¹ H¹LFVIRÈI OG FJÎLDINN ALLUR AF GJAFAVÎR
UM !NTÅKBÒÈIN ,AUGAVEGI  S 


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

µMISLEGT

-INKAPELSAR
4IL SÎLU MINKAPELSAR SÅÈUR OG
STUTTUR BL¹REFAPELS SKINNKRAG
AR ULLARK¹PUR OG JAKKAR TD
Å YFIRST¾RÈUM OG FL 6ERÈ FR¹
 KR
+3 $IANA S  

%R MEÈ RÒSKINNS OG KANÅNUFËÈRAÈAN
(ARRY 2OSEN JAKKA TIL SÎLU +OSTAR NÕR
UM  ÖÒS 3ELST ¹  ÖÒS 3 


&%2¨)2

(REINGERNINGAR

 NËVEMBER  -)¨6)+5$!'52



&!34%)'.)2

&¾ÈUBËTAREFNI

$ÕRAHALD

&JÎGURRA MANNA FJÎLSKYLDU BR¹ÈVANT
AR   HERBERGJA ÅBÒÈ ÖAR SEM M¹
VERA MEÈ DÕR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
2EYKJUM EKKI OG ERUM MJÎG REGLUSÎM
HUGASAMIR HAFI SAMBAND Å SÅMUM 
   OG  

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

(REINGERNINGAÖJËNUSTA

(REINGERUM FYRIR HEIMILI FYRIRT¾KI HÒS
FÁLÎG OG SKËLA %INNIG FLUTNINGÖRIF OG
TEPPAHREINSUN 3ÅMAR    


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

/RKUBOLTASTELPURNAR !LÖRIF OG HREIN
GERNINGAR +VÎLD OG HELGARVINNA 3
 

.OTALEGT NUDD 5PPL Å SÅMA  

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

2¾STINGAR
4EK AÈ MÁR R¾STINGAR Å HEIMAHÒSUM
%R REYKLAUS ¹BYGGILEG OG VÎN 3 


"ËKHALD
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  
"ËKHALD SKATTSKIL FJ¹RM¹LAÖJ STOFNUN
FÁLAGA 3-#/ REIKNINGSHALD OG R¹ÈGJÎF
3  

(REINR¾KTAÈIR #HIHUAHUA

,ABRADOR

(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  

-AGNHÒS EHF

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

'LERJUN OG GLUGGAVIÈ
GERÈIR

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  

3TÅFLUÖJËNUSTA

-¹LARAR

4IL SÎLU HREINR¾KTAÈIR ,ABRADOR HVOLP
AR TILBÒNIR TIL AFHENDINGA UM MIÈJAN
DESEMBER 5PPL Å S  

®RLAGALÅNAN   
 

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ
SPURNINGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINAN
IS
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR
3P¹SÅMINN   2¾È DRAUMAR OG
SP¹I Å TARROT %R VIÈ SÅMANN ALLA DAGA FR¹
  3TÅNA ,ËA

®KUKENNSLA

 FULLORÈNIR ËSKA EFTIR  JA HERB ÅBÒÈ Å
(FJ  SAMA STAÈ ER HJËNARÒM OG FRYSTI
KISTA TIL SÎLU 3     

4V¾R TÅKUR TIL SÎLU TTBËKARF¾RÈAR OG
ÎRMERKTAR 5PPL Å S  
(REINR¾KTAÈIR AMERÅSKIR #OCKER 3PANIEL
TIL SÎLU (23Å ¾TTBËK FYLGIR 5PPL Å S
 

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

µMISLEGT

!TVINNUHÒSN¾ÈI
4IL LEIGU

4IL LEIGU  FM VERSLUNARPL¹SS Å LÅTILLI
VERLSUNARMIÈSTÎÈ Å KËPAVOGI HENTAR VEL
FYRIR TD KÅRËPRAKTOR EÈA VERSLUN 5PPL Å
S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

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

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA 3  
    MÅN KL   VIRKA
DAGA OG   LAUGARDAGA "ELLAIS
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

2ÕMINGARSALA  TIL
 AFSL¹TTUR

(ÒSGÎGN

%NGLALJËS TIL ÖÅN  
6ISA-ASTER

!NDLEG LEIÈSÎGN TARROT FYRIRB¾NIR 
KR MÅN %R VIÈ ALLA DAGA FR¹   ,¹RA
SP¹MIÈILL

!F ALLRI GLERLIST EFTIR %LLU
2ËSINKRANS /PIÈ Å DES ALLA
DAGA FR¹   OG UM HELGAR
3ÒÈARVOG   2EYKJAVÅK
/PIÈ ¹ 3TOKKSEYRI EFTIR SAM
KOMULAGI
&REKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA OG
SÁRPANTANIR Å S  

,AUFEY 3   6ISA
%URO

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

-EINDÕRAVARNIR

%RTU FORVITINN UM FRAMTÅÈINA
&J¹RM¹L
&YRIRT¾KIÈ
(EILSAN
STARM¹LIN
6INNAN
-IÈLUN
3ÅMASP¹ 4AROTLESTUR %R VIÈ ALLA
DAGA TIL  EFTIR MIÈN¾TTI  KR
MÅN !TH HEF LAGT NIÈUR   

3ËFASETT    TIL SÎLU JA ¹RA GAM
ALT MJÎG VEL FARIÈ +EYPT Å ®NDVEGI
3ANNGJARNT VERÈ 3  

4ÎLVUR
¶ARFTU AÈSTOÈ VIÈ TÎLVUNA +EM ¹
STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR AF
-ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR 3
    ALLA DAGA
6EFSÅÈULAUSNIR IS

-ÒRARAR
'ISTING

-ÒRVIÈGERÈIR

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

(ÒS ¹ -ENORCA ÅBÒÈ Å "ARCELONA #OSTA
"RAVA OG 6ALLA DOLID 5PPL Å S  
WWWHELENJONSSONWS

6EFHÕSING WWWIS
(EIMASÅÈUR¹ÈGJÎF WWWIS

'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING
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 AUGLÕSINGUNA

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"ÒSLËÈAFLUTNINAR OG ALLIR ALMFLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

2AFVIRKJUN

'L¾SILEGU SPÎNSKU RÒM
TEPPIN KOMIN 

&YRIR VEIÈIMENN

&ELLIHÕSI OG TJALDVAGNAR UPPHITAÈ MJÎG
GOTT HÒSN¾ÈI Å  2EYKJAVÅK 5PPL ¹
HORDURP MIIS S  

-IÈILL
,¹RA (ALLA MIÈILL ER KOMIN ¹
NÕJAN STAÈ %R MEÈ EINKATÅMA
OG HEILUN 0ANTANIR Å S 
 ¶EIR SEM HAFA VERIÈ ¹ BIÈ
LISTA VINSAMLEGAST ENDURNÕJIÈ EF
¹HUGI ER FYRIR

!TVINNA Å BOÈI
.UDD
®2,!'!,¥.!.

&ERÈANUDDBEKKIR OG FYLGIHLUTIR "EKKIR FR¹
 STGR 5PPL Å   «LAFUR

«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
 

3ËFALIST

KL¾ÈI YFIR BORÈSTOFUSTËLA NÕ SNIÈ TIL ¹
LAGER 3ËFALIST 'ARÈATORGI 'ARÈAB¾
3   WWWSOFALISTIS

3P¹DËMAR

(ÒSAVIÈHALD

"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
3ËFALIST

(EILSUVÎRUR
,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS S STA  
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

'L¾SILEG ¹KL¾ÈI FYRIR SËFA OG STËLA .ÕJIR
LITIR V¾NTANLEGIR 3ËFALIST
'ARÈATORGI
'ARÈAB¾
3  
WWW
SOFALISTIS

"ARNAVÎRUR

-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWISRANNVEIG

JA HERB ÅBÒÈ VIÈ 'AUKSHËLA TIL LEIGU
,EIGUVERÈ KR  PR M¹N OG ÖRIGGJA
M¹N FYRIRFRAMGREIÈSLA 4RYGGINGARVÅXILL
,ANGTÅMALEIGA Å BOÈI 3  
4IL LEIGU EINBÕLISHÒS ¹ BESTA STAÈ Å
(AFNARFIRÈI  FM 5PPL Å S  
EKL

4IL LEIGU JA JA HERBERGJA ÅBÒÈ Å
6ESTURB¾NUM 6ERÈ  ÖÒS ¹ M¹N
 M¹N FYRIRFRAM Å TRYGGINGU ¥SK¹PUR OG
ÖVOTTAVÁKL GETA FYLGT ÅBÒIN GETUR VERIÈ
LAUS STRAX 5PPL Å S   EKL 

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

 HERB  M ÅBÒÈ MEÈ INNI BÅLA
ST¾ÈI Å LFKONUHVARFI TIL LEIGU ¥BÒÈIN
ER LAUS 6ERÈHUGMYND  3ÅMI
 

,ÅKAMSR¾KT
(¾TTU AÈ REYKJA ¹  MÅN (AFÈU SAM
BAND Å SÅMA   6IÈ LOSUM ÖIG VIÈ
NÅKËTÅNÖÎRFINA WWWHEILSURADIS

'UESTHOUSE

$OUBLE BEDROOM ALL INCL 0RICE FROM
ÖÒS PER MONTH 'SM  

"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 

4IL LEIGU ÅBÒÈ Å .ORÈURMÕRI  BILSKÒR
5M  FM FR¹  DES 6ERÈ  Ö ¹
M¹N EN  Ö MEÈ  FM BÅLSKÒR
2EGLUSEMI SKILYRÈI NORDURMYRIN VISIRIS
EÈA  

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN

 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRVIÈG
HÒSAKL ÎLL M¹LNINGARVINNA H¹ÖRÕSTIÖV
ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJANL 

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

"ÒSLËÈIR LAGERAR TJALDVAGNAR OG FLEIRA
5PPL Å S     

µMSAR GERÈIR .Õ SENDING ST¾RRI GERÈIR
3ËFALIST 'ARÈATORGI 'ARÈAB¾ WWW
SOFALISTIS 3  

$ULSPEKI HEILUN

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

'L¾SILEGIR SKÅRNARKJËLAR OG FYLGIHLUTIR
6ERSLUNIN 3KÅRN ,ISTHÒSINU 3  

4IL LEIGU  FERMETRA ÅBÒÈ Å FJËRBÕLI Å
&ROSTAFOLDI 3ÁR INNGANGUR 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

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

-)¨6)+5$!'52  NËVEMBER 



3-!5',µ3).'!2
*OLLI (AFNARFIRÈI
*OLLI ËSKAR EFTIR FËLKI Å FULLT STARF
'ËÈ LAUN Å BOÈI
5PPLÕSINGAR GEFUR ,ÅNEY
Å SÅMA   FR¹  
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST ¹
STAÈNUM

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK
5MÎNNUN
3TARFSFËLK ËSKAST Å AÈHLYNNINGU
¹ MORGUN KVÎLD OG HELGARVAKTIR
3TARFSHLUTFALL OG VINNUTÅMI SAM
KOMULAG
5PPLÕSINGAR GEFUR -AGNEA
Å   .ETFANG MAGN
EA HRAFNISTAIS

6EITINGAHÒSIÈ .INGS

+VÎLD  HELGAR
!KTU 4AKTU LEITAR EFTIR FJÎRUGU
OG HRESSU FËLKI Å KVÎLD OG HELG
ARVINNU 4ILVALIÈ FYRIR SKËLAFËLK
SEM OG AÈRA SEM VILJA VINNA ¹
SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ 'ËÈ
LAUN Å BOÈI
%F ÖÒ HEFUR ¹HUGA HIKAÈU Ö¹
EKKI VIÈ AÈ SENDA INN UMSËKN
¹ WWWAKTUTAKTUIS

$YRAVARSLA UM HELGAR

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
KVÎLD OG HELGARVINNU
HUGASAMIR GETA LAGT INN
UMSËKN INN ¹ WWWNINGSIS
UNDIR ATVINNUUMSËKNIR EÈA Å
SÅMUM   EÈA  
6IÈ TÎKUM VEL ¹ MËTI ÖÁR

+OKKARNIR VEISLUÖJËN
USTA

%INKAM¹L

    

6IÈ LEITUM EFTIR MANNESKJU Å
AFGREIÈSLU Å /STA OG S¾LKERA
BORÈIÈ Å (AGKAUPUM +RINGLUNNI
%INNING VANTAR OKKUR MANN
ESKU Å /STA OG 3¾LKERABORÈIÈ
Å (AGKAUPUM 3M¹RALIND TIL
AFGREIÈSLU /KKUR VANTAR LÅKA
AUKAFËLK SEINNIPART VIKU Å
B¾ÈI BORÈIN .AUÈSYNLEGT ER
AÈ UMS¾KJENDUR HAFI MIKINN
¹HUGA ¹ MAT OG MATARGERÈ

     

   
    
     
 

HUGASAMIR SENDIÈ TÎLVUPËST
¹ KOKKARNIR KOKKARNIRIS EÈA
HRINGIÈ Å SÅMA   MILLI KL
 OG 
&URÈUFISKAR EHF

H 7'26A2. :.F  ,6 70.591',7 4, (;,,.3,
'61',' 36    2*F 7LF'6. (6*;8.3,92 *69
-K62*F'9,1P78'68.11N,96'F3P/924,(6*;8892
)*.1.70.591',7JA819392L!*;0/':L0

&ISKISLËÈ A
 2EYKJAVÅK

$ !
+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND
«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN
FAST STARF Å VERSLUN OKKAR
4VÅSKIPTAR VAKTIR %KKI YNGRI EN
 ¹RA
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

ËSKUM EFTIR AÈ R¹ÈA DYRAVÎRÈ
SEM FYRST ,¹GMARKSALDUR 
¹RA
5PPLÕSINGA UM STARFIÈ VEITIR
3OPHUS S    WWW
KRINGLUKRAINIS

#.11',''F)*.1.70.591',.+;6.67:AF.JM127-*.F.
7*2 7P38 *6 3J3'6 J 955)6A88. +;6.6 78'6+7*2.
'3)73*87
#.11','3,*6.66JF+;6.6'FN1178'6+7*2.'3)73*87
7*2 -*+96 -'+8 'F7*896 'F *78-J17. 6M0-J17.
4,"8M6-N+F''F93)'370.1.33.;+.678/M63+1;8/.78
J 1MF +;6.68A0.7.37 J M127-*.F. 3J3'6 8.18*0.F
*.8-J17 "8'6+7*2.3 *6 L 7'26A2. :.F ,.1)'3).
'F'170.591', "0.1,6*.3).6 :*6F' D6L6 (;,,.3,'
6*.8.6.33'31MF'6.33'6F042'*692'+1*,,/'6'
+6J '+6':'837:*,. 4, :*6F96 -'33 +6J,*3,.33
2*F (93)39 71.81',. G+462'F *6 'F (;,,/' ;+.6
2*,.3 -198' 78'6+7*2.33'6 ,6M+:N69,*;27196
:*6078AF. 1',*6(;,,.3,'6 J7'28 2M88N09 4,
706.+784+9(;,,.3,9 ":AF. 7*2 *00. +'6' 93).6
(;,,.3,'670919:*6''F2*7891*;8.M-6*;+F
J3'6928.11N,93':L7'788.10;33.3,'6,',3'

6EITINGAHÒS Å +ËPAVOGI
¥SLENSKUM¾LANDI STARFSFËLK
ËSKAST Å KVÎLD OG HELGARVINNU
SKILEGUR ALDUR  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

.ÕTT SPENNANDI SKEMMTILEGT OG FJÎL
BREYTT T¾KIF¾RI +ÅKTU ¹ WWWPENINGAR
COM

3KEMMTILEG OG L¾RDËMS
RÅK STÎRF

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK

!ÈSTOÈ Å SAL

#AFE /LIVER ËSKAR EFTIR AÈ F¹ AÈSTOÈ Å SAL
UM HELGAR ¥SLENSKUKUNN¹TTA SKILYRÈI
HUGASAMIR VINSAMLEGAST HAFIÈ SAM
BAND VIÈ %VU Å SÅMA  

!MERICAN 3TYLE
,AUS STÎRF Å SAL OG ¹ GRILLI ¹
!MERICAN 3TYLE Å $ALSHRAUNI
(AFNARFIRÈI OG ¹ "ÅLDSHÎFÈA
"¾ÈI Å VAKTAVINNU OG KVÎLD OG
HELGARVINNU &R¹B¾R LIÈSHEILD
GËÈUR ANDI (¾FNISKRÎFUR 
¹RA EÈA ELDRI ¹HUGI DUGNAÈUR
SNYRTIMENNSKA OG AÈ GETA M¾TT
¹ RÁTTUM TÅMA
5MSËKNIR ¹ WWWAMERICAN
STYLEIS
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Kórahverfi - Kópavogur

Fyrir eldri borgara

tvær 4ra herb. og
þrjár 3ja herb. íbúðir eftir.

Hvassaleiti. Eldri borgarar.
Góð sérl. vel skipul. 114 fm endaíb. á 3. h. Stórar suðursv. snyrtil.
sameign bæði úti og inni. Ýmisleg þjón. í boði gegn gjaldi. 32,5
m. 7201

Skúlagata 40 m. bílsk. f. 50
ára og eldri. Í einkasölu falleg
99,5 fm íb. á 7. h. m. glæsil. útsýni til suðurs ásamt stæði í góðu
bílskýli/bílskúr og mikilli sameign.
Parket. Suðursv. Laus fljótl.
V.29,9 m. 6996

Stærri eignir
Valhöll kynnir mjög glæsil. einbýlish. á einni h. ásamt tvöf. bílskúr, samt.
230,8 fm. Þar af 47,1 fm bílsk. Rúmg.stofa. Vand. innrétt. Glæsil. baðherb. 34 svefnherb. Glæsil. verðlaunagarður. Einstakl. velstaðs. hús. 7272

Í einkasölu glæsil. íbúðir í 12.íb. lyftuhúsi ásamt st. í bílskýli. 3ja herb.íb. eru
110 fm og 4ra herb. frá 140 fm. Suðursvalir. Afh. fullb. án gólfefna m. vönd.
innrétt. og flísal. baðherb. Sérinng. af svölum. Eignir á mjög góðu verði. Búið
að taka lán frá íls 10 millj. á hluta íb. Uppl. á Valhöll eða á www.nmedia.is/baugakor 4600

Skógarhæð
glæsilegt hús

Hólmvað
glæsileg raðhús á einni hæð

Í einkasölu glæsil. 190 fm hús á 1 hæð. Glæsil. verðlaunagarður. Gatan var
kosin fallegasta gata Garðabæjar 2002. 4 svefnherb. Vand. innréttingar. Falleg eign á fráb. stað. Stutt í grunnskóla og framhaldsskóla. V. 61,0 m 7218

Erum með í einkasölu glæsil. raðhús á einni hæð í Hólmvaði í Norðlingah. m.
innb. bílsk. Húsin verða afh. rífl. fokh. að innan en fullfrág. að utan. Vand.
frág. Tvö hús seld, tvö eftir. V. 30 millj. 7268

Logafold - Grafarv.

Nýjar glæsilegar
séríbúðir í Garðabæ.

Falleg neðri sérhæð á mjög góðum stað.

Vesturhús - Grafarv. Glæsil. sérhæð með aukaíbúð á glæsilegum útsýnisstað. Nýkomin í einkasölu glæsil. nýleg ca 240 fm efri sérh.
m. bílsk., og sér lítilli 2ja herb. íbúð á
jarðhæð m. sérinngangi. Rólegur
staður s.t. innst í lokaðri götu, örstutt
frá skólum, sundlaug, íþróttum og
þjónustu. Aðalhæðin er með alls 4
svefnherb., vönduðum innréttingum,
gegnheilu parketi, stórum suðvestur
svölum með mögnuðu útsýni yfir
borgina, Bláfjöll, Faxaflóa, Snæf.nes
og fl. Aukaíb. er í leigu í dag og gefur
góðar tekjur. V. 49,8 millj. 7202

Litlihjalli - tvær íbúðir. Vorum að
fá gott ca 240 fm endaraðhús á
tveimur hæðum. Innb. bílskúr. Góðar
stofur, suður svalir, þrjú svefnherbergi
í stærri íbúð.Sér 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð. V. 44,9 m. 7260

Skrúðás - Garðabæ Í einkasölu

Í einkasölu 153 fm neðri sérhæð, þar af 22 fm bílskúr á góðum stað örstutt
frá leik og grunnskóla, verslunarmiðst. við Hverafold, sundlaug og fl. Mjög
gott skipulag, velskipulagt eldhús, 3 svefnherb., góðar stofur og sjónv.hol,
þvottaherb.,+búr m. sérinng. innaf eldhúsi og fl. Góður bílskúr m. sjálfv. opnara. Laus við kaupsamning. Verð 33,4 m. 7296

Furuás Garðabæ

Glæsilegt 250 fm. einbýli á einum besta stað í Ásahverfinu. Innb. bílskúr
glæsilegar 50 fm. stofur sérsmíðaðar innréttingar. Fallegur garður í hásuður
með stórum sólpalli. Hægt er að nýtja 75 fm. rými til stækkunar á húsinu.
Eign í sérfl. 7266

Í einkasölu nýjar glæsil. séríb. í sjö 2ja h. húsum á þessum einstakl. góða
stað í Garðabæ. Gert er ráð fyrir að eignirnar verði afhentar fullb. án gólfefna
með vönd. innrétt. og flísal. glæsil baðherb. Mjög skemmtilega teiknuð hús.
Lofthæð neðri hæða er 2,95 m og efri hæðar 2,6 m. Íbúðirnar eru frá 117 fm
uppí 169 fm og fylgir stæði í bílskýli 22 af 30 íbúðum. Sérverönd fullfrág.
fylgir íbúðum neðri hæða og svalir frá 7,5 -57 fm fylgja íbúðum efri hæðar.
Glæsilegt útsýni er úr mörgum íbúðanna. Lóð afh. fullfrág með öllum gróðri
en án leiktækja. Byggingaraðili er Tré-mót ehf. 4271

Lautasmári
lyftuhús laus fljótlega.

Í einkasölu falleg velumgengin 3ja herb. íb á 3.hæð í vönduðu lyftuhúsi rétt
við mikla og góða þjónustu. Suðv.svalir. Parket. Flísalagt baðherb. Maghoný
innréttingar. Mjög góð sameign. V. 20,8 m. 2779

fallegt nýlegt 230 fm einbýlishús á 2
hæðum á frábærum útsýnisstað. 4
góð svefnherb. Innb. 37 fm bílskúr.
Fallegur garður með timburverönd og
heitum potti. Frágengið bílaplan og
stéttar. Verð tilboð. 7193

Fannafold - mjög vandað hús. Í
einkasölu gott velskipul. 150,8 fm
hús á 2 h. Góður 24,8 fm bílskúr. Þrjú
svefnherb., vand. innrétt. og gólfefni,
parket og flísar á gólfum. V. 39,9 m.
7101

Hrauntunga - glæsil. útsýni Fallegt 262,5 fm einb. í suðurhl. Kópav.
Nýl. viðg. að utan og málað. Glæsil.
útsýni, nýl. þak og skólp. V. 51,0 m.
6848
Miðhús. skipti á minna. Vorum að
fá í einkasölu glæsilegt 271,3 fm einbýli sem er með sér 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð. Húsið er staðset á
góðum útsýnistað. Möguleg skipti á
minna sérbýli í Grafarvogi. 6808

Æsufell - falleg íbúð -laus -nýl.
klætt hús. Mjög falleg 93 fm íb. á

Marbakkabraut - Kópavogi. Í
einkasölu glæsil. nýl. parh. á
tveimur hæðum. Í dag er eignin
nýtt sem tvær íb. lítið mál að br.
aftur. Allar innrétt., tæki og gólfefni eru sérl. vönduð, innb. lýsing.
V. 38,5 m. 7122

Fífulind - glæsil. íb. m. sérinng.

Strandvegur - glæsil. útsýni.

Þórðarsveigur - með bílskýli.

Stórglæsil.160 fm íb. á 3.h/efstu í nýl.
vönd. húsi ásamt stæði í bílsk. íb. er
glæsil. innrétt. m. vönd. sérsm. innrétt. glæsil. flísal. baðherb. Granít
borðplötur. 7001

Í smíðum.

Rauðavað 4ra herb. til afh. strax
- Möguleg allt að 90 % lánakjör.

Vorum að fá í einkasölu góða vel
skipulagða 125,2 fm 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð með sér inngangi. Sérsmíðaðar
vandaðar
innréttingar.
Parket og flísar á öllum gólfum, suðursvalir. V. 31,9 áhv ca 21 miljón í
góðum lánum. 7273

Í einkasölu ný glæsileg 119 fm 4ra
herb. íb. á 2. h. Afh. fljótlega fullb.án
gólfefna. Sérinng. af svölum. Stæði í
fullb. glæsil. bílskýli fylgir eigninni. V.
26,9 millj. Verðið gerist varla betra en
þetta ! V. 26,9 m. 3747

Núpalind - m. . stæði í bílskýli.

Nýjar glæsiíbúðir í Fannahvarfi.
í einkasölu nýjar glæsil. séríb. í 2ja h.
húsi með sérinng. í allar íbúðir.
Stærðir íb. er frá 111,5 fm 3ja herb.
íb. og uppí 136,7 fm 4ra herb. íb. Íb.
verða afh. fullb. án gólfefna með
vönd. innrétt. frá AXIS að hluta til að
vali kaupenda. Hús, lóð og bílast.
fullb. V. 3ja 26,9-27,4 m. V. 4ra herb.
31,4 - 32,9 millj. Sjá www.nybyggingar.is 7035

Flúðasel - m. bílsk. laus fljótl. Í
einkasölu rúmgóð velskipul. 4ra
herb. íb. á 2.hæð i klæddu húsi
ásamt stæði í bílageymslu. 3 svefnherb. Yfirb. suðursv. Mjög góð staðsetn. Falleg aðkoma að húsi.
V. 19,4 m. 7261

Bræðraborgarst. ný íb. m. bílskýli. ein íbúð eftir 12. seldar !

Kleifakór - glæsilegt einbýli Á
frábærum útsýnisstað 315 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr. Húsið verður afhent fullbúið að utan og
fokhelt að innan. Frábært skipulag.
Verð 57 m. 7170

Hamrakór - rað/tengihús afh.
fullb. Glæsileg 254 fm frábærl. vel-

Glæsileg raðhús/einb. á frábærum
útsýnisstað. Samt. 228 fm að stærð
með innb. bílsk. Húsin afh. tilb. til
innrétt. m grófj. lóð. Vönduð hús á
einstaklega góðum stað. V. milli hús
48,0 m og endahús 49,0 millj. Uppl. á
skrifstofu Valhallar eða á www.nybyggingar.is 7105

sölu stórglæsil. íb, á efstu hæð
og risi Innang. í góðan endabílsk
m.glugga. Vand. sérsm. innrétt
og flott tæki, innb. ísskáp. og
uppþv.vél fylgja. 2 stórglæsil. flísal. baðherb. Parket og flisar V.
38,2 m. 6856

einkasölu góð vel skipul. ca 95 fm
efri h. í mjög velstaðs. fjórb. Stórar
suðursv. Parket og flísar á gólfum. V.
22,3 m. 6977

ris, í tvíb. á rólegum stað í gamla
Vesturbæ. Eignin er ný endurn. utan
sem innan á vandaðan hátt. Lóð nýstandsett m. hellul. stéttum og timbursólpalli. Leyfi fyrir sérbílastæðum á
lóð. Vönduð Alno innr. í eldhúsi, tvær
stofur, hol, þvottahús. Í risi er vandað
baðherb., og gert ráð f. 3 sv.herb. +
TV .hol. Til afhendingar strax. Verð
44,9 m. 7284

fullb. íb. á 2. h. (jarðh. að ofanv) í
flottu litlu fjölb. Sérinng. af svölum.
Vandaðar innrétt. Parket, sérþvottah,
Mjög góður 27,7 fm bílskúr. V. 29,5
millj. eða/tilboð ! Áhvílandi lán við
Landsb. m. 4,15% vöxtum getur fylgt
allt að 16 m. 6815

Ásgarður - með bílsk. og
aukah. í kj. Í einkasölu góð ca
120 fm endaíb. á 3. h. (efsta h.) í
mjög velstaðs. blokk. Íb. fylgir
25,2 fm bílsk. og herb. í kj. Fjögur
svefnherb. í íbúð Sérþvottah.
.Suðursv. Glæsil. útsýni. Mjög
góð staðs. Stutt hjá.t.d. skóla og
leiksk. V. 28,5 m. 7056

Brekkuás - Garðabæ Nýtt glæsilegt 303 fm einbýli á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Húsið er rúmlega fokhelt að innan. Frágengið að
utan og steinað og til afhendingar
strax. V. 65,0 m. 6971

Selvað - nýtt lyftuhús m.bílskýli
- Skipti mögul. á ód. eign eða
mjög góð lánakjör. Glæsil. nýjar
íb. í nýl. lyftuhúsi á mjög góðum stað
í Norðlingah. ásamt stæði í bílskýli.
Íb. verða afh. fullb. án gólfefna og
flísal. á baðh. Flott hús. V. frá 25,4 m.
Mögul. á mjög góðum kjörum. 4120

6.hæð

í

lyftuh.

Glæsil. fullb. 114,0 fm íb. á 6.h. í
álkl. lyftuhúsi á fráb. stað í Lindarhverfi í Kópav. Parket, flísar.
Góðar svalir. V. 27,5 m. 7171

Sérhæðir við Andarhvarf í
Kópavogi. Einungis tvær íb. eftir. Sérhæðir á fínum útsýnisst. við

Hólmgarður - glæsil. eign Í
einkasölu sérl. glæsil. efri sérh.
ásamt nýb. risi, samt. ca 150 fm.
Hæðin er um 103 fm og hefur verið
endurn. öll á síð. 5 árum, eldhús,baðherb, innihurðir, skápar, parket, rafl. o.fl. Risið er rúml. fokh að
innan. Nýjar 15 fm suðursv. V. 29,9
m. 7098
Borgargerði. Smáíbúðahverfi. Í
einkasölu góð velskipul. ca 135 fm
efri hæð ásamt 34,7 fm góðum
nýl.bílsk. Parket á fl. gólfum, góð sérverönd. V. 37,5 m. 4665

4ra-6 herb. íb.

Hvassaleiti - með bílskúr. Vorum
að fá í einkasölu góða ca 105 fm
endaíbúð á 2. hæð í góðri vel staðsettri blokk. Nýlegt parket á flestum
gólfum. Snyrtileg sameign bæði úti
og inni. Áhv. góð lán ca 18 miljónr (
4,15% ) V. 24,7. 6929

Tröllaborgir - m. bílskúr. Í einkasölu mjög góð íbþ á 2. h. í vel staðs.
húsi. Góður innb. bílsk. Parket og
flísar. Snyrtil. sameign. V. 21,7m.
7081

Þorláksgeisli - m. bílskúr - Tilboð óskast: Í einkasölu glæsil.

Vesturbær - glæsileg algerlega
endurn. efri sérhæð á góðum
stað. Nýkomin 133 fm efri sérh. +

Stórglæsil. 130 fm íb. á 2.h. m. sérinng. St. í bílsk. Allt sér. Parket. Gott
þvottah. Glæsil. eldh. og baðherb.
Stórar suðursv. V. 28,9 m. 6932

Eskihlíð - góð 3ja + aukaherb. Í
einkasölu rúmg. íb. á 3.h. ásamt
aukaherb. í risi, alls 104 fm. Hús nýstands. að utan ,nýtt þak. Fallegt útsýni. Áhv. ca 12 m. íb.lánasj. V. 18,9
m. Laus. 6813
Álfkonuhvarf. - Sérinng. - bílskýli. Vönduð ca 100 fm íb. m. sérinng. af svölum. Suðursv. Gott stæði
í lok. bílsk. fylgir. V. 24,9 m. 4584

Neðstaleiti -með bílskýli - laus
strax. í einkasölu ca 60 fm 2ja herb.

Sæviðarsund - fráb. staðs. Í
Básbryggja - m. bílskúr - ein
glæsil. íb. á svæðinu. Í einka-

Gvendargeisli- stórglæsil. íbúð.

2ja herb.íbúðir.

Sérhæðir og 5-6 herb.

Núpalind.

Andarhvarf í Kópav. Um er að ræða
134,3 fm sérh. ásamt bílsk. sem eru
25,1 fm og 26,9 fm. Íb. afh. fullfrág.
án gólfefna. Fráb. skipulag með
tveimur baðherb, sérlóð með íb.
neðri hæðar og svalir með íb. efri
hæðar. V. 35,9 m. 3722

Mjög góð velstaðs. ca 100 fm 3ja
herb. íb. á 4.h. í kl. fjölb. Góðar
suðv.svalir, glæsil. útsýni. Innb. bílskýli möguleiki að kaupa annað.
stæði. Öll sameign til fyrirm. bæði úti
og inni. V. 26 m. 7206

Austurberg - m. bílskúr Falleg 81
fm íb. á 2. h. m. bílskúr. Nýtt fallegt
eldh. Parket. Stórar suðursv. V.18,0
m. 6970

Lyngmóar - m. bílskúr Glæsil. 89
fm íb. á 3. h. ásamt 17,6 fm bílsk. í
glæsil. fjölb í Garðab. Nýl. baðherb.
Hús ný klætt að utan. Yfirb. svalir. V.
20,9 m. 7118

Einkasala: í nýju lyftuhúsi á frábærum
stað í vesturbæ Reykjavíkur eigum
við eftir eina íbúð ásamt stæði í bílageymslu. Íb. er 111,4 fm. Íbúðin afhend. fullb. án gólfefna m. vönduðum
innrétt. og flísal. baðherb. 4259

skipul. raðh./tengihús á mjög góðum
útsýnisstað. Húsin afh. fullb. án gólfefna m. vönd. sérsm. íslenskum innrétt. og flísal. aðalbaðherb. Gólfhiti í
húsinu. Mjög gott skipul. Lóð og bílastæði afh. fullb. Suðv.garður og stórar svalir.Sjá nán upplýs. á www.nybyggingar.is 6862

Goðakór - ný hús til afh. fljótl.

í einkasölu glæsil. 93 fm íb. á 2.hæð
í góðu nýl. fjölb. Sérinng. af svalagangi, vand. innr., parket, sérþvottaherb. í íbúð, flísal. suðv.svalir. Örstutt
í góða þjónustu, skóla, sund og fl. V.
22,9 m. 7215

7. h. í lyftuh. Hús nýl. klætt að utan
m. nýjum gluggum. Allar framkv.
greiddar. Nýl. parket, gott eldhús.
Falleg íbúð m. glæsil. útsýni. V. 15,9
m. 7015

Gvendargeisli m/stæði í bílskýli Glæsil. íbúð á 3.h. ásamt
stæði í bílsk. Sér inng. af svölum.
Parket. Glæsil. innrétt. mikið skápapláss. Stórar svalir. Fallegt útsýni. V. 23,9 m. 7088

Jörfabakki. með aukaherb. í
kj. í einkasölu góð velskipul. ca
115 fm 4ra til 5 herb. endaíb. á
3.h.(efstu hæð) í góðu fjölb.Sérþvottah. V. 19,9 m. 7068

Þórðarsveigur - lyftuhús. Stórglæsil. endaíb. á 3 h. í nýju glæsil.
lyftuh. Sérþvottah. Stæði í bílsk.
Suðursvalir. V. 21,9 m 6823

Álftamýri - góð íb. á 3.hæð
Falleg velskipul. ca 75 fm íb. á 3.
hæð í viðgerðu fráb. velstaðs.
húsi. Nýl. innrétt. í eldhúsi. Mjög
góð sameign. Góðar svalir. Endi
fjær kringlumýrabraut. Viðgert
hús. V.17,7 7289

Flókagata - mjög góð á frábærum stað. Í einkasölu góð

einkasölu tæpl. 60 fm íb. á jarðh. á
eftirs. stað í Fossvogi. Nýtt eldhús,
bað, skápar, innihurðir, gólfefni, rafmagn og fl. Gott útsýni. V. 16,2 m.
7297

Fífurimi - sérinngangur Glæsileg
69 fm íbúð á 1 hæð með sérinngangi. Parket, vandað eldhús. Góð
suðvesturverönd. Allt sér. V. 17,9
7292

Dynsalir - Kópav. Glæsileg
íb. m. sérinng. Nýl. glæsil. 111
fm íb. á 3.h. í litlu fjölb. Sérinng.,
vand. kirsuberjainnr., parket, stórar suðv.sv., þvottaherb.+ geymsla
í íb. Getur losnað fljótl. V. 25,8 m.
3962

Sólvallagata

með bílskýli. Í
einkasölu mjög góð ca 72 fm útsýnisíb. á 4. h. í glæsil. lyftuh. Góðar
svalir. Góð vel skipul. íb. Öll sameign
til fyrirmyndar bæði úti og inni. Áhv
góð lán ca 12 m. V. 21,9 m 7253

Tröllaborgir - m. bílskýli Mjög
góð efri hæð. Fráb. staðs. í ról.
botnlanga. Stórar svalir. Parket. 2
svefnherb. og góð stofa. Mjög
gott útsýni. V.18,9 m. 6973
Torfufell Vel skipulögð ca 80 fm
íbúð á 3.hæð í góðri blokk. Snyrtileg
sameign. V. 13,4 m. 6878
Njálsgata - mikið endurnýjuð

einkasölu glæsil. mikið uppg. 4ra
herb. íb. á 1.h. í góðu húsi. Glæsil.
endurn. eldhús, nýl gólfefni, nýtt
glæsil. baðherb. m. sturtukl. frá
Sturta.is. Nýjar innih. og fl. Áhv.
hagst. lán frá Kbbanka ca 17 m. V.
26,9 m. 7249
Grýtubakki - mikið endurn. Í
einkasölu mikið endurn. ca 105 fm
íb. á 3.h. í mjög velstaðs. húsi, suðursv., parket og flísar. Allt nýtt á baði.
V.18,5m. 3283

Góð vel skipul. ca 75 fm 3ja herb. íb.
á 2.h. í góðu velstaðs. húsi. Vestursvalir. Íbúð er laus fljótl. V. 16,5 m.
7064
Möðrufell. Góð ca 80 fm íbúð í vel
staðsþ blokk, góðar svalir. Snyrtil.
sameign bæði úti og inni. V. 14,9 m.
7194
Engihjalli - glæsilegt útsýni. Í
einkasölu velskipul. 85 fm íb. á 4.h. í
góðu lyftuh. Íb. er m. stórum suðvestursv. Parket. V.16,2 m. 7154

Birkiholt - Álftanesi Stórglæsil. 95
fm íb. á 3.h. m. sérinng. Íb. er ný og
sérl. glæsil. innrétt. Sérhönnuð lýsing. Granít í borðplötu. Parket.
Glæsil. útsýni. V. 22,5 m. 7254

Hulduland - glæsil. endurn. íb.
á jarðh. á mjög góðum stað. Í

2-3ja herb. velskipul. íb. í risi í fallegu frábærl. velstaðs. húsi efst á
Flókagötunni steinsnar frá Kennarahásk. Verðlaunalóð. V. 16,9 m.
Íb. er laus við kaupsam. 7262

Hvassaleiti- endurn. m. bílskúr. Í

3ja herb. íbúðir.

íb. á 5. h. sem er efsta h. í góðri
mjög velstaðs. lyftuhúsi. Parket á fl.
gólfum, suðursv. Mjög gott útsýni er
úr íb. Snyrtil. sameign bæði úti og
inni. V. 18,9 m. 7286

Heiðargerði- Vatnsleysuströnd.
Í einkasölu ca 80 fm 3ja herb. íb. á
efstu hæð í klæddri blokk að Vogum
Vatnsleysuströnd. Sérinng. af svölum. Vandað parket og flísar á gólfum. Glæsil. útsýni, stórar svalir. V.
15,6 m. 7033

Jöklafold - jarðh. m. sérgarði. Í
einkasölu góð ca 60 fm íb. á jarðh.
m. sér garði. Góð velskipul. íb. á
góðum stað. V. 14,9 m. 7178
Hverfisgata - laus Lítil 36 fm
ósamþykkt íbúð í kjallara. Íbúðin
er í þokkalegu standi. V. 6,5 m.
7243

Sogavegur 216 1.hæð - glæsil.
uppg. Mikið endurn. íbúð á jarðh. í
góðu þríb. á mjög góðum stað við
Sogaveginn.Hús byggt 1983. Áhv.
ca 13 m. v. 15,9 millj. 6899

Skipholt - 2ja herb. Snyrtileg 46
fm íb..í kj. á fráb. stað. Nýl. eldhús
og plastparket. V. 12,9 m. 6875
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HJ¹ HERÖJËNUSTU ÖEGAR HANN BORGAÈI
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HAFÈI GERT N¹KV¾MLEGA ÖAÈ SAMA OG
#LEVELAND
 AÈ (ERBERT (OOVER VAR FYRSTI FORSETI
"ANDARÅKJANNA SEM HAFÈI SÅMA ¹
SKRIFSTOFU SINNI
 AÈ HIÈ FR¾GA 'ETTYSBURG ¹VARP
,INCOLNS SAMANSTËÈ EINUNGIS AF 
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"EHRAM ER S¹ MAÈUR SEM TALINN ER
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 AÈ "EHRAM KYRKTI  MANN ¹
¹RUNUM   MEÈ BÒT AF HVÅTU
OG GULU KL¾ÈI SEM NEFNIST RUHMAL
 AÈ AFKASTAMESTI KVENKYNS MORÈ
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%LIZABETH "ATHORY EN HÒN MYRTI 
UNGAR STÒLKUR
 AÈ Å GRÎF 4ÒTANKAMONS VORU FJËRAR
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BANDARÅSKRA FORSETA
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FORSETI "ANDARÅKJANNA SEM EKKI VAR
KV¾NTUR
 AÈ *AMES $EAN LÁT LÅFIÈ Å BIFREIÈ AF
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 AÈ *AMES $OOHAN SEM LÁK ,T
-ONTGOMERY 3COTT Å 3TAR 4REK Ö¹TTUN
UM VANTAR LÎNGUTÎNG H¾GRI HANDAR
 AÈ *AMES 'ARFIELD FYRRUM FORSETI
"ANDARÅKJANNA GAT SKRIFAÈ ¹ LATÅNU
MEÈ ANNARRI HENDI OG GRÅSKU MEÈ
HINNI SAMTÅMIS
 AÈ *IM -ORRISON VAR FYRSTA ROKK
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LÁTUST
 AÈ *IMMY #ARTER ER AFAR HRAÈL¾S
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 AÈ *IMMY #ARTER FËR Å AÈGERÈ
VEGNA GYLLIN¾ÈAR ÖEGAR HANN ÖJËN
AÈI EMB¾TTI FORSETA
 AÈ *IMMY #ARTER VAR FYRSTI FORSETI
"ANDARÅKJANNA SEM F¾DDIST ¹
SJÒKRAHÒSI
(EIMILD &¹NÕTUR FRËÈLEIKUR
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Vallholtsvegi 3
640 Húsavík
Sími 580-7925
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Miðleiti - Reykjavík

BLIKAÁS - HF. GLÆSILEG

Eldri borgarar

Berglind Svavarsdóttir hdl. og löggiltur fasteignasali

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Frum

Frum

Tilboðum skal skilað til Fasteignasölunnar
Eignaþings ehf. fyrir 15. janúar 2007.

Hraunhamar fasteignasala
hefur fengið í einkasölu glæsilega, rúmgóða og bjarta 119
fm. endaíbúð á 1. hæð, jarðhæð, í vönduðu litlu fjölbýli
með sér inngang, vel staðsett í
Áslandshverfi í Hafnarfirði.
Lýsing eignar. Góður sérinngangur. Forstofa flísalögð með
skáp. Hol. Stór geymsla/vinnuherbergi með hillum. Stór björt
stofa og borðstofa með útgang út á stóra afgirta verönd. Rúmgott eldhús með fallegum innréttingum,
vönduðum tækjum og gashellu. Góður borðkrókur. Svefnherbergisgangur. Þar eru
tvö barnaherbergi með skápum. Stórt svefnherbergi með skápum. Mjög fallegt
baðherbergi flísalagt með baðkari og sturtuklefa, góð innrétting, gluggi á baðherbergi. Gott þvottahús. Gólfefni eru parket og flísar. Góð staðsetning. Góð eign
sem vert er að skoða. V.28,3 millj.

Um er að ræða gistiheimili í fullum rekstri auk 3ja herb.
íbúðar er stendur á bökkum Búðarár, miðsvæðis í
bænum. Gistirými fyrir 15 til 20 manns.
Verðhugmynd kr. 32.000.000,-

Frum

Gistiheimilið Árból á Húsavík til sölu

Mjög björt og falleg 82 fm íbúð á 5. hæð í góðu lyftuhúsi
auk stæðis í mjög góðri bílageymslu, suðursvalir. Mikil
sameign ( leikfimis- og veirslusalur). Verð tilboð.
Sölumaður: Sigurður (898-3708)

Suðurgata 126
300 Akranesi

Opið hús í dag milli kl. 18-19
Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík
He i l s h u g a r u m þ i n n h a g
Frum

Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson – lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

•
•
•
•
•
•

2ja og 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Ísskápur og uppþvottavél fylgja
Granít á borðum í eldhúsi og baði, einnig í sólbekkjum
Geymsla og þvottahús innan íbúðar
Hagstæð áhvílandi lán

•
•
•
•
•

Gistiheimili 641,5 fm. á tveimur hæðum
Leigutekjur 1 milljón á mánuði
Möguleikar á stækkun
18 útleigueiningar
Nýstandsett eign

Kolbeinn veitir allar nánari upplýsingar
í síma 694 9100

!46)..!

Laus störf hjá BYGG
Borgartúni 29 - Sími 530 7200
Ásgeir E. Gunnarsson lögg. fasteignasali

Frum

RJÚPNASALIR - 201 KÓP.
Fjögurra herb. 130 fm
útsýnis-íbúð á 8.
hæð, ásamt bílageymslu, í nýlegu fjölbýlishúsi við Rjúpnasali. Stofa parketlögð með útgengi er
út á stórar yfirbyggðar suðursvalir með
miklu og fallegu útsýni. Eldhús er mjög
rúmgott, stór borðkrókur. Svefnherbergi
eru þrjú, parketlögð
og með góðum skápum. Baðherb. er flísalagt, hornbaðkar. Sér
þvottahús, er inn af
eldhúsi. Sameign öll
og umhverfi hússins er hið snyrtilegasta, tvær lyftur eru í húsinu. Falleg íbúð með glæsilegu útsýni. Verð 33,4 millj.

Skrifstofustarf - launafulltrúi
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars ehf óskar eftir að ráða
launafulltrúa.
Í starfinu felst m.a. símavarsla, móttaka, færsla bókhalds í
DK og síðast en ekki síst launavinnsla.
Við leitum að áhugasömum starfsmanni sem er vanur
launaútreikningi og tölvuvinnslu. Nánari upplýsingar veitir
Guðlaug í síma 562-2991.
Einnig er hægt að senda umsókn og ferilskrá á
gudlaug@bygg.is
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars ehf.
Borgartúni 31, 105 Reykjavík.

www.bygg.is
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Cary Grant ber beinin
Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Kristín Gestsdóttir
Grænagarði, Garðaholti, Garðabæ,

lést á Landspítalanum í Fossvogi sunnudaginn 26.
nóvember. Útförin verður auglýst síðar.

3)'52,!5' $)$$! *«.3$«44)2 3+,$
%2  2! ¥ $!'

„Ég er ekkert öðruvísi í sveit
sett en aðrir, alltaf að reyna að
meika mánaðamótin. Er bara
að díla við yfirdráttinn og þetta
daglega ströggl.“

Sigurður Þorkelsson
Jóhann Sigurðsson
Ingibjörg St. Sigurðardóttir
Hólmfríður Sigurðardóttir Ágúst Þ. Gunnarsson
Bjarney Sigurðardóttir
Þór Sverrisson
barnabörn og langömmubarn.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  LÁST
LEIKARINN #ARY 'RANT ¹ 
ALDURS¹RI
'RANT HÁT RÁTTU NAFNI !RCI
BALD ,EACH OG F¾DDIST F¹T¾KUM
HJËNUM ¹ %NGLANDI ¹RIÈ 
¶RETT¹N ¹RA GAMALLA SLËST HANN
Å HËP FJÎLLEIKAMANNA EN SKILDI
VIÈ FÁLAGA SÅNA ¹RIÈ  ÖEGAR
HËPURINN FËR TIL .EW 9ORK OG
HËF STÎRF SEM LÅFVÎRÈUR ¶REMUR
¹RUM SEINNA SNERI HANN AFTUR
TIL %NGLANDS OG KOM FRAM Å
GAMANSÎNGLEIKJUM "ANDARÅSKIR
FRAMLEIÈENDUR VEITTU HONUM
ATHYGLI OG FENGU HONUM HLUT
VERK ¹ "ROADWAY
'RANT KOM FYRST FRAM ¹ HVÅTA
TJALDINU ¹RIÈ  OG FESTI SIG Å
SESSI ¹ SEINNI HLUTA  ¹RATUG

ARINS SEM EINN AF STËRLEIKURUM
(OLLYWOOD
'RANT DRË SIG Å HLÁ FR¹ KVIKMYND
UM ¹RIÈ  (ANN FÁKK ALDREI
«SKARSVERÈLAUN FYRIR LEIK Å KVIK
MYND EN ¹RIÈ  FÁKK HANN
HEIÈURSËSKAR FYRIR ¾VISTARF SITT

"*!2.) &2)¨2)+33/. ¥ *!&. '«¨5 &/2-) /' &92)2  25Okkar ástkæri vinur, faðir, tengdafaðir,
bróðir og mágur,

Gunnar M. Sigurðsson
(Gunni Sig.) starfsmaður Vífilfells,
Álfaskeiði 76, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum laugardaginn 25. nóvember.
Útförin verður auglýst síðar.
Aðalbjörg Sigþórsdóttir
Sigurður Örn Gunnarsson
Hilmar Örn Gunnarsson
Aðalbjörg Gunnarsdóttir
Sigríður Ósk Zoëga Sig.

Sif Heiða Guðmundsdóttir
Ólöf Jónsdóttir
Höskuldur Þór Höskuldsson
Guðmundur Smári Tómasson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Guðmundur A. Ásgeirsson
Suðurtúni 3, Álftanesi,

sem lést 16. nóvember sl., verður jarðsunginn frá
Dómkirkjunni í Reykjavík, miðvikudaginn 29. nóvember
kl. 15.
Jóhanna Dahlmann
Sigurður Bragi Guðmundsson
Gunnar Karl Guðmundsson
Ásgeir Heimir Guðmundsson
Hanna Guðlaug Guðmundsdóttir
Bryndís Guðmundsdóttir
Og afabörn

Irina Kiry
Hrefna L. Hrafnkelsdóttir
Margrét Helgadóttir
Bertrand Lauth
Ívar Kristjánsson

N¾GJULEGT AÈ HLJËTA LOKSINS
GULLVERÈLAUN ¹ %VRËPUMËTI
„Ég vann allar mínar glímur á ippon,
eða fullnaðarsigri. Flestum kastaði ég
en aðra kláraði ég í gólfinu. Þetta var
mjög ánægjulegt,“ segir Bjarni Friðriksson júdómaður sem vann gullverðlaun á Evrópumeistaramóti öldunga í
júdó sem fór fram í Tékklandi á dögunum. Það voru alls átta íslenskir júdómenn sem tóku þátt á mótinu og unnu
þeir samtals þrjú gullverðlaun og ein
bronsverðlaun ásamt því að fá sérstaka
viðurkenningu fyrir árangur miðað við
fjölda keppenda. Einnig fékk Bjarni
sérstök verðlaun, veitt fyrir besta kast
mótsins.
„Þetta er fyrsta opinbera öldungamótið; svona hefur verið haldið áður en
aldrei jafn almennilega og nú,“ segir
Bjarni um mótið en fjöldi keppenda var
um 700. „Nú var
maður sóttur á
flugvöllinn
og
maður fann að
þetta var meira
„alvöru“, enda
mótið á vegum
Evrópusam"*!2.) &2)¨2)+3
3/. +EPPTI Å SAMA

ÖYNGDARFLOKKI OG
HANN GERÈI FYRIR
 ¹RUM

Eiginmaður minn og faðir okkar,

Þórarinn Ólafsson
húsasmiður, Tunguvegi 10, Reykjavík,

34/,4)2 6%2¨,!5.!(!&!2 "JARNI &RIÈRIKSSON "ENEDIKT 0¹LSSON -ICHAL 6ACHUN (ALLDËR 'UÈ

BJÎRNSSON OG +¹RI *AKOBSSON MEÈ SÅNUM GAMLA ÖJ¹LFARA SEM N¹ÈI STËRKOSTLEGUM ¹RANGRI MEÈ
ÅSLENSKA LIÈIÈ ¹ ¹RUM ¹ÈUR

bandsins.“ Bjarni keppti í aldursflokki
50-54 ára, í þyngdarflokknum -100 kg
og lagði hann marga verðuga andstæðinga, meðal annars einn skæðan frá
Bosníu, Sikiric Slavko sem keppti á
Ólympíuleikunum á sínum tíma og vann
World Masters sem er eins konar óopinbert heimsmeistaramót. „Þarna var líka
sá sem ég keppti við um bronsið 1984 á
Ólympíuleikunum í Los Angeles. Ég
veit ekkert hvernig honum gekk en
hann var einum aldursflokki fyrir
neðan mig,“ segir Bjarni, stoltur og feginn því að hafa loks fengið Evrópumeistaramedalíu um hálsinn. Vert er að
benda á að Bjarni keppti einnig í þyngdarflokknum -100 þegar hann komst á
verðlaunpall á Ólympíuleikunum og því
stórmerkilegt að hann hafi haldið sér í
sama líkamlega formi í um 22 ár.
Einnig áttu miklir fagnaðarfundir

sér stað á mótinu þegar íslenski hópurinn hitti Tékkann Michael Vachun, en sá
er fyrrverandi landsliðsþjálfari Íslands
og þjálfaði í um ein átta ár. Ásamt
Bjarna með gullverðlaun voru það
Benedikt Pálsson sem vann í aldursflokknum 60-64 ára. Í þeim flokki var
þyngdarflokkum steypt saman og þurfti
því Benedikt, sem er 95 kg að þyngd, að
fást við 143 kg Þjóðverja, sem hann
skellti þegar einungis tíu sekúndur
voru eftir af glímunni. Í sama aldursflokki, -73 kg sigraði Halldór Guðbjörnsson en hann vann alla sína andstæðinga á ippon, eins og Bjarni. Ísland
var í sjöunda sæti yfir allar þær þjóðir
sem kepptu á mótinu, en þetta er í
fyrsta skipti þar sem Íslendingar hrósa
sigri á Evrópumóti. Það voru Þjóðverjar sem voru í fyrsta sæti en alls fengu
þeir 13 gullverðlaun.
DORI FRETTABLADIDIS

lést á Landspítalanum 27. nóvember.
Fyrir hönd aðstandenda,

75 ára afmæli

Guðlaug Ólafsdóttir, Lára M. Gísladóttir,
Dagný Gísladóttir, Helga J. Gísladóttir,
Guðrún G. Þóarinsdóttir og Vilborg Þórarinsdóttir.

Heiðurskonan

Gerður Guðbjörnsdóttir

Kærar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
vináttu við andlát systur minnar,

Gröf 2, Grundarﬁrði

Ásu Hjördísar Þórðardóttur

er 75 ára í dag
og verður að heiman í
stuði með fjölskyldunni

Margrét Anna Þórðardóttir.

Ólafur Þorláksson
bóndi á Hrauni í Ölfusi,

er látinn. Útför hans fer fram frá Þorlákskirkju í
Þorlákshöfn laugardaginn 2. desember kl. 13:30.
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir, en þeim
sem vilja minnast hans eru beðnir að láta
dvalarheimilið á Blesastöðum í Árnessýslu njóta þess.
Reikningsnúmer 152-05-001735. Kennitala 5606952929.
Helga Sigríður Eysteinsdóttir
Þórdís Ólafsdóttir
Ólafur Þór Ólafsson
Guðrún Ólafsdóttir
Helgi Ólafsson
Hjördís Ólafsdóttir
Origer Marc Origer
Ásdís Ólafsdóttir
Sverrir J. Matthíasson
Þórhildur Ólafsdóttir
Hannes Sigurðsson
Herdís Ólafsdóttir
Þórhallur Jósepsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Jón Valberg Sigurjónsson
matsveinn,

lést miðvikudaginn 22. nóvember á Landspítalanum
Fossvogi. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju, föstudaginn 1. desember kl. 13.00.
Sigurjón Valberg Sigurjónsson Theódóra Sigrún Haraldsdóttir
Guðmundur Valberg Jónsson Linda Silch
Kristinn Valberg Jónsson
Malgorzata Bluszko
Valborg Sigrún Jónsdóttir
Jón Ingi Sigvaldason
Jóhann Valberg Jónsson
Dagbjört Þuríður Óskarsdóttir
Barnabörn og barnabarnabörn.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

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

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir 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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Mér leiðast jólin
eða það er að segja
umstangið og undirbúningurinn
sem setur samfélagið á hliðina
tveimur mánuðum
fyrir tvo til þrjá
hátíðisdaga sem
eiga víst að lýsa
upp skammdegið.
Mér tekst samt furðuvel að
leiða þessi ósköp hjá mér með því
að opna ekki fyrir útvarp á aðventunni og sneiða þannig hjá þeim
tónlistarlegu ofbeldisverkum sem
jólalögin eru og þar sem ég er jafn
blankur allan ársins hring er engin
hætta á að auglýsingar hafi áhrif á

mig og ég missi mig í kaupæðinu
sem er fyrir löngu orðið hinn sanni
kjarni jólanna.
Ég kaupi ekki jólamat, jólaföt
og jólatré en þar sem ég á börn
kemst ég ekki hjá því að kaupa
þrjár jólagjafir, annars kæmist ég
alveg hjá því að spila með. Næstum því. Ég ræð nefnilega ekki við
piparkökufíknina sem heltekur
mig um leið og hillur verslana fyllast af þeim ávöxtum sem eru forboðnir tíu mánuði ársins.
Jólapirringurinn minn er ekki
sprottinn af neitt sérstaklega annarlegum hvötum og ég hef svo
sem ekkert á móti samkennd, að
fólk sýni sínum nánustu og öðrum
náungum hlýju og vinarþel og ég
get alveg horft upp á ástfangið

fólk leiðast niður Laugaveginn í
jólaösinni án þess að kasta upp.
Fatta bara ekki af hverju þetta
þarf að gerast á ákveðnum árstíma og hverfast um sturlað innkaupaæði. Getum við ekki alveg
eins verið góð hvert við annað
allan ársins hring og sýnt það með
öðruvísi fórnum en að skera okkur
á púls með kreditkortum?
Ófétið Trölli sem stal jólunum
var ein af æskuhetjunum mínum
og ég sakna hans alltaf um þetta
leyti enda gerði hann meira en að
stela jólunum. Hann bjargaði
þeim. Ef einhver myndi taka sig
til og hirða af okkur allt bansett
glingrið og draslið myndum við
kannski átta okkur á um hvað lífið
snýst í raun og veru.

N 0ONDUS
Loksins komin í
hreiðrið okkar! Tveir
litlir fuglar sem hafa
fundið hvort annað!

%FTIR &RODE °VERLI

Ég var aldrei í vafa
&YRIR
um að við myndum
leigja saman

Það er alltaf pláss
fyrir þig
í faðmi mínum!

%FTIR

,EGGÈU
ÖIG OG
LÁTTU ÖIG
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

N 'ELGJAN

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

0ALLI VERTU NÒ SVO V¾NN AÈ
RAÈA SKËNNUM
Klukkan
er 2 og égÖÅNUM
skrifa
mín síðustu*¹
orð!

Og ég mun alltaf hafa
 VIKUR ¹ b,EGÈU ÖIG 3KRÕTIÈ  ERTU AÈ
tíma til að slá þig utan
OG LÁTTU ÖIGm ÁG ER SEGJA AÈ SUMIR
undir.
ALVEG JAFN ÖUNG ÖESSARA SKYNDIKÒRA
Á!
VIRKI EKKI

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

!LLTAF
Å
Það
er RÎFLANDI
alveg ótrúlegt
hvað
hljóðið
í vatnshitaranum
MANNI
líkist hljóðum í einhverju
skrímsli, svona seint um
nóttina

Ég hef nú lokið við að horfa
á Öskur, Særingarmanninn
og Blair nornina. Nú sit ég og
skrifa hugsanir mínar áður en
djöfullinn nær mér.
Brak

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Kæri Skari,
hefur
mér fundist þú
ekki hafa mikinn
áhuga á mér né
sýnt mér mikinn
áhuga.

¶AÈ ER EKKI ÖAÈ
AÈ ÁG SÁ EKKI
¹N¾GÈUR MEÈ
ÖAÈ EN ÁG VAR
AÈ VONA EFTIR
EINHVERJU MEIRA 
TÎFRANDI

'ULLNAUndanfarið
HLIÈIÈ

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
OKKUR LAXAMAUK
Nú er ég loksins rólegur, nú
ætla ég að sofa.

Góða nótt!

,AXINN KEMUR ALLA
ÉgLEIÈ
vona
skrímslið
FR¹að!LASKA
í skápnum komi ekki
og taki þig!

¶AÈ HLAUT AÈ VERA
EINHVER ¹ST¾ÈA FYRIR
ÖVÅ HVAÈ HÒN VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

N "ARNAL¹N
.Ò SKULUM
Jugg!
VIÈ ÎLL SETJAJugg!
¹
OKKUR NAFN
Jugg!
SPJALD SVOJugg!
AÈ
VIÈ GETUM
Jugg!
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT ÎÈRU
Jugg!

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

3OLLA
HELDaðAÈvera með
Það erÁGæði
NAFNSPJALDIÈ
ÖITT hefur
lausa tönn! Maður
ÎFUGT
alltaf SNÒI
eitthvað
að leika með ef
manni leiðist.

Jugg!
Jugg!
Jugg!

Jugg!

Þetta er eins og
að vera með eigin
leikvöll í munninum!
-ÁR SÕNIST
ÖAÈ SNÒA
Mig langar
RÁTT
lika í
svoleiðis

3OLLA
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Meiri háttar Majones-jól

!

Kl. 20.00
Félagið Ísland-Palestína stendur
fyrir opnum fundi á alþjóðlegum
samstöðudegi Sameinuðu þjóðanna
með réttindabaráttu palestínsku
þjóðarinnar. Fundurinn fer fram á
Hótel Borg. Aðalræðumaður er Ziad
Amro, fyrrverandi framkvæmdastjóri og síðar formaður Öryrkjabandalags Palestínu. Balzamersveitin Bardukha leikur nokkur lög
af nýútkominni plötu sinni.

MENNING FRETTABLADIDIS

3TËRSVEIT 2EYKJAVÅKUR HELDUR ÒTG¹FU OG JËLATËN
LEIKA Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR Å KVÎLD KL 
4ËNLEIKARNIR ERU HALDNIR TIL AÈ FAGNA ÒTG¹FU NÕS
GEISLADISKS HLJËMSVEITARINNAR OG STËRSÎNGVAR
ANS "OGOMILS &ONT b-AJONES JËLm EN HANN ER
V¾NTANLEGUR Å HILL
UR
VERSLANA  DISK
INUM ERU TËLF ÅSLENSK
OG ERLEND JËLALÎG
Å GAMANSÎMUM
ÒTSETNINGUM
EFTIR 3AMÒEL *
3AMÒELSSON
SEM JAFNFRAMT
STÕRIR SVEITINNI
OG $ANIEL
.OLG½RD
.ÕIR TEXTAR EFTIR
HAGLEIKSMANN
INN "OGOMIL
&ONT ERU VIÈ

NOKKUR ERLENDU LAGANNA ¶ESS M¹ GETA AÈ EITT
NÕTT JËLALAG ER ¹ DISKINUM EN HÎFUNDAR ÖESS
ERU 3AMÒEL * 3AMÒELSSON OG "RAGI «LAFSSON
¶ETTA ER LÁTT OG SKEMMTILEG JËLAPLATA SEM KEMUR
ÎLLUM Å GOTT JËLASKAP p LÅKA ÖEIM SEM VILJA ÖAÈ
EKKI 3TËRSVEIT 2EYKJAVÅKUR GEFUR ÒT Å SAMVINNU
VIÈ 3MEKKLEYSU SEM MEÈAL ANNARS ANN
AST DREIFINGU ¹ GLEÈINNI
¶ETTA ER Å FJËRÈA SINN SEM 3TËRSVEIT
IN STENDUR FYRIR ¹RLEGUM JËLATËN
LEIKUM Å 2¹ÈHÒSINU OG HAFA HINIR
FYRRI NOTIÈ MIKILLA VINS¾LDA %INS
OG UNDANFARIN ¹R ER AÈGANGUR
ËKEYPIS OG ALLIR VELKOMNIR ¹ MEÈAN
HÒSRÒM LEYFIR

-!*/.%3 %2 !,,2! -%).! "«4

3TËRSVEIT 2EYKJAVÅKUR OG "OGOMIL &ONT HALDA
ÒTG¹FUTËNLEIKA ¹ AÈVENTUNNI

 %KKI MISSA AF c
¹RLEGUM *ËLASÎNGVUM +ËRS ,ANG
HOLTSKIRKJU !È ÖESSU SINNI SYNGJA %IVÎR
0¹LSDËTTIR "RAGI "ERGÖËRSSON OG «LÎF
+OLBRÒN (ARÈARDËTTIR EINSÎNG MEÈ +ËR
,ANGHOLTSKIRKJU OG 'RADUALEKËRNUM
¹SAMT HLJËMSVEIT 3TJËRNANDI ER *ËN
3TEF¹NSSON
SÅÈUSTU SÕNINGARDÎGUM ¹ VERKUM
¶ËRDÅSAR !ÈALSTEINSDËTTUR ¹ +JAR
VALSSTÎÈUM 3ÕNINGUNNI ¶VÅ HEYRIST ÖË
HVÅSLAÈ AÈ EINHVERJIR MUNI KOMAST AF
LÕKUR  DESEMBER

Matarmenning og ferðamennska
Félagið
Matur-saga-menning
gengst fyrir fyrirlestraröð um
íslenskan mat og matarhefðir að
Grandagarði 8 í Reykjavík.
Umfjöllunarefni næsta fundar
verður matur og ferðamennska,
en yfirskrift fundarins er „Að éta
skóna sína… íslenskur matur á
borðum erlendra ferðamanna fyrr
og síð“.
Matarmenning og þjóðleg matarhefð hefur verið fremur vanmetinn þáttur í íslenskri ferðamennsku, og svo mikið er víst að
enn er stunið undan óskilgreindum skyndimat á áningarstöðum
ferðamanna. Augu landsmanna
eru þó smám saman að opnast

fyrir tilverurétti og ágæti íslensks
matar, ekki síst fyrir ferðamenn,
sem sækjast eftir sérkennum og
nýjum upplifunum á framandi
slóðum. Þá er ekki endilega verið
að hvetja til þess að bera rammíslenskan, fornan mat sem hefur
verið etinn hér um aldir, fyrir
erlenda ferðamenn, heldur ekki
síður að þróa girnilega rétti sem
falla að smekk nútímamanna en
bera sterk íslensk eða héraðsbundin einkenni. Þar hafa nokkrir
frumkvöðlar þegar lagt lóð á vogarskálarnar, meðal annars. annar
fyrirlesari kvöldins, Laufey Haraldsdóttir, sem kemur frá Ferðamáladeild Hólaskóla í Hjaltadal.
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MENNINGU FYRR OG NÒ ¹ MORGUN

Sumarliði Ísleifsson, sagnfræðingur við Reykjavíkurakademíuna, ríður þó á vaðið annað
kvöld og fjallar um lýsingar á
íslenskum mat og drykk í erlendum heimildum frá fyrri öldum.
Þar sýnir Sumarliði ýmis dæmi
um erlenda texta þar sem greint
er frá matarmenningu og drykkjusiðum Íslendinga á fyrri öldum og
upplifun og lýsingum útlendinga á
þeirri reynslu að vera í fæði á
Íslandi. Eins mun hann ræða
hvernig erlendir ferðamenn sem
komu til Íslands fyrir aldamótin
1900 sáu fyrir mat sínum og
smekk þeirra fyrir innlendum
krásum.
Þessar gömlu heimildir gefa
okkur veganesti til framtíðarinnar og hugmyndir til nýrrar þróunar í ferðamennskunni, en í
erindi Laufeyjar Haraldsdóttur
verður einmitt litið nær í tíma
þar sem hún kynnir niðurstöður
kannana á viðhorfum erlendra
ferðamanna til matarins og áhuga
þeirra á íslenskri matarhefð.
Eins segir hún frá verkefninu
„Matarkistan Skagafjörður“, sem
er einmitt dæmi um hvernig nýta
má auðlegð og menningu einstakra héraða í svæðisbundinni
ferðamennsku. Að loknum erindum verður tími fyrir umræður,
fyrirspurnir og spjall í bland við
veitingar við hæfi.
Dagskráin hefst kl. 20 annað
kvöld og er öllum opin meðan
húsrúm leyfir.

Íslensku barnabókaverðlaunin
Lumar þú á handriti að barnabók?
Verðlaunasjóður íslenskra barnabóka efnir nú enn á ný til verðlaunasamkeppni
og auglýsir eftir handritum að skáldsögu fyrir börn og unglinga. Sagan skal
vera að lágmarki 50 blaðsíður að lengd (20.000 orð). Ekki er gert ráð fyrir því
að verðlaunasagan verði myndskreytt.
Dómnefnd velur besta handritið og kemur það út hjá Eddu útgáfu –
Vöku-Helgafelli haustið 2007. Verðlaunin nema 400.000 kr. auk venjulegra
höfundarlauna.
Íslensku barnabókaverðlaunin hafa á undanförnum árum opnað mörgum
nýjum höfundum leið út á rithöfundabrautina og orðið til þess að auka úrval
góðra bókmennta fyrir börn og unglinga.
Handritum skal skila til:
Verðlaunasjóður íslenskra barnabóka
Edda útgáfa – Vaka-Helgafell
Suðurlandsbraut 12
108 Reykjavík
Handrit á að merkja með dulnefni en
rétt nafn höfundar fylgi með í umslagi.
Skilafrestur er til 15. febrúar 2007.
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Rússnesk skáld
Félagið MÍR, Menningartengsl
Íslands og Rússlands, efnir til
kynningar á nokkrum rússneskum
skáldum og verkum þeirra nú í
vetur. Fyrir jól verða þrjú skáld
tekin fyrir: Gogol, Tolstoj og Vysotský.
Fyrsta skáldakvöldið verður í
MÍR-salnum, Hverfisgötu 105, í
kvöld og hefst kl. 20. Þar flytur
Árni Bergmann rithöfundur erindi
um Nikolaj Vasilevitsj Gogol
(1809-1852) og skáldskap hans, en
Hávallaútgáfan hefur nýlega sent
frá sér sagnasafn Gogols Mírgorod og hafði áður gefið út Pétursborgarsögur hans. Lesið verður
úr þessum þýðingum, sagt frá forlaginu og útgáfubækur þess liggja
frammi. Lítil sýning á bókum og
myndum helguð skáldinu Gogol
verður sett upp.
Annað skáldakvöldið, um Lév
Tolstoj (1828-1910), verður 6. des.
kl. 20. Þá ræðir Ingibjörg Elsa

Björnsdóttir, sem var við nám í
rússneskum
bókmenntum
í
Moskvu, um skáldið og lesið verður úr verkum þess, ma. les Baldvin Halldórsson leikari upp úr
nýútkominni þýðingu Gunnars
Dal, rithöfundar og heimspekings,
á smásögum Tolstojs. Þriðja rússneska skáldakvöldið í MÍR og það
síðasta fyrir jól verður 13. des. og
hefst kl. 20. Þá verður fjallað um
Vladimír Vysotský (1938-1980),
skáld, leikara, tónlistarmann og
trúbador. Sergej Gúshín sendiráðsritari fjallar um Vysotský og
skýrir hvers vegna hann varð eins
konar goðsagnapersóna í Sovétríkjunum þegar í lifanda lífi.
Skáldakynningar MÍR á miðvikudögum eru haldnar í samvinnu við
sendiráð Rússneska sambandsríkisins, þýðendur og útgefendur og
eru síðbúið framhald Rússnesku
menningardaganna í Reykjavík í
haust. PBB

Salka í Kjallaranum
Höfundar, þýðendur og aðrir
Sölku-liðar fagna skemmtilegu og
gjöfulu útgáfuári í Þjóðleikhúskjallaranum í kvöld kl. 20.
Margir munu lesa upp úr hugverkum sínum og þýðingum en
meðal þeirra eru Kristín Ómarsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon,
Sigurður A. Magnússon, Valgeir
Skagfjörð og Súsanna Svavarsdóttir. Sumir upplestrar verða
með óhefðbundnu sniði og einnig
verður boðið upp á tónlistaratriði.
Það er margt spennandi á döfinni
hjá Sölku og Hildur Hermóðsdóttir, útgefandi, mun ljóstra upp
nokkrum leyndarmálum varðandi
næsta ár. Kynnir er Vala Þórsdóttir leikkona.
Verk Sölkuhöfunda og þýðenda
munu án efa örva hugmyndaflugið
og vekja hlýju og samkennd sem
fylgir hlustendum út í vetrarnóttina. Bókaormar og aðrir ormar
eru hjartanlega velkomnir í Þjóðleikhúskjallarann meðan húsrúm
leyfir.
PBB
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Fortíðin er núna
Svavar Pétur og 20. öldin er fyrsta
skáldsaga Hauks Más Helgasonar
sem áður hefur sent frá sér ljóðabækur og fengist við þýðingar og
kvikmyndagerð. Titilpersóna sögunnar er bankastarfsmaðurinn
Svavar, litlítil luðra sem fær það
óvenjulega verkefni að flytja lík
Johns Lennons til Íslands, nánar tiltekið til Kópavogs sem er ólíkleg
staðfræðileg miðja sögunnar. Þar á
að reisa einhvers konar minningarreit eða lifandi safn um 20. öldina
þar sem Lennon heilsar gestum í
innsiglingunni líkt og Frelsisstyttan
í Bandaríkjunum og þeir fá síðan að
njóta næðis í „friðsemdarfaðmi“
síðustu aldar. Sagan greinir síðan
frá raunum Svavars Péturs og basli
við þetta verkefni en þó kemur á
daginn að hann þarf ósköp lítið að
gera þar sem atburðastýran Ástríður tekur af honum öll völd. Nýfengið hlutskipti hans er því fyrst og síðast að rifja upp fortíð sína og reyna
að ná tökum á nútímanum.
Sögusviðið er um margt áhugavert og vekur upp forvitnileg hugrenningatengsl þar sem andrúmsloftið
minnir
á
köflum
á
vísindaskáldskap
en
stundum
hrottalega mikið á eitthvað sem
gæti alveg eins gerst eða hefur gert
það nú þegar. Meginstef bókarinnar
eru kunnugleg ímyndarvæðingu
tíðarandans, endursköpun fortíðarinnar, tengslaleysi og yfirdrifin
framkvæmdagleði sem peðið, Svavar Pétur, týnist í. Honum er úthlutað yfir-pródúseruðu hlutverki í
gangverki markaðarins sem hann
leysir af hendi með sama sóma og

hefur einkennt allt hans líf sem
hefur einfaldega „liðið“ þar sem
Svavar Pétur er mjög seinþreyttur
til vandræða.
Textinn rennur vel en er á köflum flaumósa og lýjandi aflestrar
þar sem söguhöfundinum liggur
mikið á hjarta, hann flakkar stöðugt
um í tíma og milli misígrundaðra
hugmynda.
Svavar Pétur sjálfur er undarlega óspennandi en heillandi persóna en hann er í raun erkitýpan af
íslenskri karlhetju. Ímyndasköpun
nútímans bendir til þess að frumgerð íslensku karlhetjunnar ætti að
vera einhvers konar bankamaður,
framtakssamt og aðsópsmikið ofurmenni á viðskiptasviðinu en ekki
aumur miðaldra skrifstofuþræll
sem eins og sjálfsprottinn úr
íslensku malbiki. Í samhengi við
íslenska bókmennta- og kvikmyndasögu er þó hinn linkulegi Svavar
Pétur nærri lagi sem hinn ósvikni
Íslendingur.
Svavar er sögumaður verksins
en það gætir misræmis í litlausri
persónu Svavars og fyrirferðarmiklum spekingslegum þankagangi
auk þess sem talandi hans rennur
saman við aðrar persónur. Aðrar
persónur sögunnar virka eins og
hológröm í samanburði, ekki síst
atburðastýran Ástríður og vísindamaðurinn Magnús sem ber víst
ábyrgð á herlegheitunum og nútímanum í sögunni.
Bókina mætti raunar lesa sem
uppgjör við 20. öldina, við stórar
hugmyndir hennar um friðinn,
einkalífið og ástina sem Svavar
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Pétur er sífellt að hnjóta um. Þetta
er hins vegar máttlaust uppgjör og
kannski meira uppgjöf ef póllinn er
tekinn í hæð Svavars sem rennur á
endanum saman við atburðaævintýrið. Bókin sjálf er síðan skrifuð
sem nokkuð fyrirsjáanlegur hluti af
þeim samruna.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

Tónleikum bætt við
Eins og við mátti búast seldist upp
á ferna áætlaða tónleika Fíladelfíu og vegna mikillar eftirspurnar
verður efnt til fimmtu tónleikanna fimmtudaginn 7. desember
kl. 20. Flytjendur eru Gospelkór
Fíladelfíu undir stjórn Óskars
Einarssonar ásamt fjölda einsöngvara. Umsjón tónleikanna er

í höndum Hrannar Svansdóttur og
Óskars Einarssonar. Flutt verða
þekkt jólalög á íslensku ásamt
nýju efni. Um útsetningar og tónlistarstjórn sér Óskar Einarsson
en hljómsveitina skipa að þessu
sinni Óskar Einarsson, Jóhann
Ásmundsson, Brynjólfur Snorrason, Hjalti Gunnlaugsson, Ómar

3TRENGJALEIKHÞSI Ó SAMVINNU VI ÓSLENSKU ØPERUNA

3+5''!,%)+52

.â ÓSLENSK ØPERA EFTIR +ARØLÓNU %IRÓKSDØTTUR
!4( 3°½5345 3µ.).'!2
3JØN OG -ESSÓÚNU 4ØMASDØTTUR

 SâNING  DESEMBER KL  3°½!34! 3µ.).'
-)½!6%2½ +2 
'JAFAKORT Ó PERUNA 4ILVALIN JØLAGJÚF
3PENNANDI VERKEFNI É VORMISSERI VER FRÉ KR 
4IL SÚLU Ó MIASÚLU °SLENSKU ØPERUNNAR
WWWOPERAIS

OPERA OPERAIS

342%.'*!,%)+(·3)½

3ÓMI  

-IASALAN ER OPIN ALLA DAGA NEMA MÉNUDAGA KL   OG FRAM A SâNINGU SâNINGARDAGA
3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN

+«2 &¥,!$%,&¥5

Guðjónsson, Kjartan Valdimarsson og Gréta Salóme Stefánsdóttir. Hingað til hefur alltaf verið
húsfyllir á jólatónleikum Fíladlefíu og færri fengið miða en vildu.
Miðasala er á skrifstofu Hvítasunnukirkjunnar Fíladelfíu. Hátúni 2, og þar gefst mönnum kostur á að komast á þessa dýrðlegu
skemmtun. N

Sýnt í Iðnó
Lau. örfá sæti
Sun.
Fim.
Fös.
Lau.

2. des.
3. des.
7. des.
8. des.
9. des.

Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og
2 tímum fyrir sýningar.
Sími 562 9700
idno.is og midi.is
Sýningar kl. 20

Síðustu sýningar!
“Fólk ætlaði
hreint vitlaust að
verða úr hlátri.”
S.A. TMM
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ËKAÒTG¹FAN 4INDUR GEFUR ÒT MYND
SKREYTTA BARNABIBLÅU ÖAR SEM FINNA
M¹ HELSTU SÎGUR BIBLÅUNNAR ENDURSAGÈ
AR OG FYLGJA LITMYNDIR HVERRI OG EINNI
SÎGU b"ARNABIBLÅA ER GËÈUR KOSTUR TIL AÈ
KYNNAST BOÈSKAP BIBLÅUNNAR OG FYLGJA
SÎGUNNI ÖAR SEM GUÈ TALAR VIÈ ALLAR
KYNSLËÈIR Ö¾R
SEM LIFÈU SÎG
UNA OG Ö¾R
SEM KOMU
¹ EFTIR (ÒN
KEMUR SÁR VEL
Å BIBLÅULESTRI
FULLORÈINNA
FERMING
ARBARNA
OG ALLRA
BARNA OG
ÖEIRRA SEM
VILJA LESA FYRIR ÖAU UM HINA
DÕRM¾TU KRISTNU TRÒm SEGIR SR !UÈUR
%IR 6ILHJ¹LMSDËTTIR ¹ BËKARK¹PU 3R
3IGURÈUR 0¹LSSON FYRRV N¹MSSTJËRI Å
KRISTNUM FR¾ÈUM SEGIR !È ÖEKKJA
EFNI BIBLÅUNNAR ER LYKILL AÈ SKILNINGI ¹
KRISTNUM TRÒAR OG MENNINGARARFI ¶ESSI
BËK ER FENGUR FYRIR Ö¹ FORELDRA SEM VILJA
LEGGJA ALÒÈ VIÈ ÖENNAN Ö¹TT Å UPPELDI
OG MENNINGU BARNA SINNA AÈ EKKI SÁ
TALAÈ UM Ö¹ FORELDRA SEM AUK ÖESS VILJA
LEGGJA ALÒÈ VIÈ TRÒARLEGT UPPELDI BARNA
SINNA ¶ESSI BARNABIBLÅA HENTAR BÎRNUM
¹ ÎLLUM ALDRI



VISAGA
2ÅKHARÈS
*ËNSSONAR
2IKKI p FËT
BOLTAKAPPI
KEMUR ÒT HJ¹
"ËKAÒTG¹FUNNI
4INDI 2IKKI
VAR VALINN Å
FYRSTA ÅSLENSKA
LANDSLIÈIÈ
AÈEINS  ¹RA
GAMALL OG
HANN SPILAÈI Å SAMFELLT TUTTUGU ¹R
(ANN VARÈ MARGFALDUR ¥SLANDSMEISTARI
FYRST MEÈ &RAM OG SÅÈAN AFTUR OG AFTUR
MEÈ 3KAGAMÎNNUM EKKI BARA SEM
LEIKMAÈUR HELDUR LÅKA SEM ÖJ¹LFARI
(ANN VAR EINN AF UPPHAFSMÎNNUM
GULLALDARINNAR ¹ 3KAGANUM 3AGA HANS
ER EINSTÎK Å ¥SLANDSSÎGUNNI OG HÁR HEFUR
*ËN "IRGIR 0ÁTURSSON BLAÈAMAÈUR OG
RITHÎFUNDUR TEKIÈ HANA SAMAN 2ÅK
HARÈUR ER MIKILL FJÎLSKYLDUMAÈUR (ANN
KV¾NTIST ¾SKU¹STINNI SINNI (ALLBERU
,EËSDËTTUR ¹ JËLADAG  OG EIGA ÖAU
FIMM BÎRN
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3ÎGU JËLANNA EFTIR RNA "JÎRNSSON ER
FJALLAÈ ¹ ÅTARLEGAN H¹TT UM JËLAH¹TÅÈ
INA FYRR OG SÅÈAR ¹ ¥SLANDI OG VÅÈAR UM
HEIM 2AKIN ER SAGA JËLANNA FR¹ UPPHAFI
ÖEGAR F¹T¾KIR SEM RÅKIR HÁLDU LJËSAH¹
TÅÈ Å SKAMMDEGINU (ÁR ER EINSTAKUR
FRËÈLEIKUR SETTUR FRAM ¹ LITRÅKAN H¹TT
RNI "JÎRNSSON
ÖJËÈH¹TTAFR¾È
INGUR LÕSIR ÖVÅ
HVERNIG KIRKJAN
BREYTTI ELDRA
JËLAHALDI OG
MËTAÈI NÕTT
HELGIHALD
HÎFÈINGJAR
SVÎLLUÈU OG
ALMÒGINN
DANSAÈI EN
ALLIR REYNDU AÈ TJALDA ÖVÅ BESTA
SEM TIL VAR ¹ HVERJU HEIMILI "ËKIN
SKIPTIST Å  KAFLA EN HANA PRÕÈIR MIKILL
FJÎLDI TEIKNINGA OG LJËSMYNDA (ÎFUNDUR
ER LÎNGU KUNNUR FYRIR STÎRF SÅN OG B¾KUR
ENDA ER HANN VIRTUR FR¾ÈIMAÈUR ¹ SÅNU
SVIÈI "ËKAÒTG¹FAN 4INDUR GEFUR ÒT
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Õ BARNABËKAÒTG¹FA 5NGA ¹STIN
MÅN GEFUR
ÒT FIMM B¾KUR
Å BËKAÎRÈINNI
+L¹R KRÅLI
&YRSTU ORÈIN
$ÕRIN OG
,ITIRNIR ERU
SÁRLEGA FALLEG
AR OG LITRÅKAR
HARÈSPJALDA
B¾KUR FYRIR
YNGSTU KRÅLIN MEÈ LJËSMYNDUM AF
ÖVÅ HELSTA SEM BER FYRIR AUGU BARNSINS
FYRSTU MISSERIN Å LÅFI ÖESS &YRSTU 
ORÈIN OG &YRSTU  DÕRIN ERU STËRAR
OG VANDAÈAR HARÈSPJALDAB¾KUR SEM
INNIHALDA FJÎLBREYTILEGAR MYNDIR ÒR
HEIMI MANNA OG DÕRA OG ERU ¾TLAÈAR
ELDRI KRÅLUM MEÈ ÖAÈ FYRIR AUGUM AÈ
EFLA ENN FREKAR ORÈAFORÈA OG M¹LÖROSKA
ÖEIRRA "¾KURNAR ERU ¾TLAÈAR LESENDUM
FR¹  M¹NAÈA TIL  ¹RA

Glæpahirð á Grandinu
Glæpakvöld Hins íslenska glæpafélags hafa
notið sívaxandi vinsælda eftir að þau fengu
fastan samastað á Grand rokki við Smiðjustíg
fyrir þremur árum. Að kvöldi fimmtudagsins
30. nóvember verður enn efnt til mikillar
glæpaveislu á efri hæð Grand rokks en þá
munu höfundar fimm nýútkominna glæpasagna stíga á svið og lesa úr verkum sínum
við undirleik dauðakántrísveitarinnar Sviðin
jörð.
Höfundarnir sem lesa úr eigin verkum eru
þessir í stafrófsröð: Páll Kristinn Pálsson
(Farþeginn), Stefán Máni (Skipið), Steinar
Bragi (Hið stórfenglega leyndarmál heimsins), Yrsa Sigurðardóttir (Sér grefur gröf) og
Ævar Örn Jósepsson (Sá yðar sem syndlaus
er). Auk þess verður lesið úr nýjum bókum
eftir þessa höfunda: Arnald Indriðason (Kon-

ungsbók), Jökul Valsson (Skuldadagar) og
Stellu Blómkvist (Morðið í Rockville).
Að upplestri loknum mun dauðakántrísveitin geðfellda, Sviðin jörð, leika vel valda
ógæfusöngva af nýútkomnum diski sínum,
Lög til að skjóta sig við. Þetta er allt með
nokkrum dauðageig hjá Glæpafélaginu en
hvað er líf án dauðans?
Efri hæðin verður opin almenningi frá kl.
20.00, upplestur hefst 20.30. Aðgangur er
ókeypis, bjórinn sagður ódýr í fréttatilkynningu Glæpafélagsins og lífsins vatn og þurrkaðar jurtaafurðir í boði Grand rokks og K.
Karlssonar.
34%).!2 "2!')

,ES ANNAÈ KVÎLD ÒR GL¾PASÎGU SINNI Å
GËÈU GENGI ¹ 'RAND ROKKI

?aVi^aWdÃ{
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Mad Max 2 er besta mynd allra tíma

 +LASSÅK c
… Dallas er eitthvert magnaðasta fyrirbæri
sjónvarpssögunnar. Þættirnir nutu fádæma
vinsælda á sínum tíma og gerðu J. R. Ewing að
einum eftirminnilegasta og hataðasta skúrki
síðustu áratuga.
Þættirnir standast
tímans tönn ótrúlega
vel og endurútgáfa
þeirra á DVD er
kærkomin. Fimm fyrstu
árin eru komin út og
það sjötta er væntanlegt í lok janúar.

BIO FRETTABLADIDIS

(VERJU BREYTTI $6$ FYRIR ÖIG SEM SAFNARA
¶AÈ BREYTTI EKKI MIKLU ÎÈRU EN ÖVÅ AÈ ÁG
H¾TTI AÈ SAFNA SPËLUM OG BYRJAÈI AÈ SAFNA
$6$
-YNDIN SEM ÁG GET SÁÈ AFTUR OG AFTUR
ER c -AD -AX  SEM ER BESTA MYND SEM
HEFUR VERIÈ GERÈ ¡G ÖARF EKKERT AÈ RÎKSTYÈJA
ÖAÈ FREKAR
3JËNVARPSÖ¾TTIR ¹ $6$ ERU c 'ARTH
-ARENGES $ARK 0LACE 'ARTH -ARENGES $ARK
0LACE -IGHTY "OSSH "UFFY THE 6AMPIRE
3LAYER !RRESTED $EVELOPMENT "RASS %YE
1UANTUM ,EAP OG *ONATHAN #REEK
3ÅÈASTI MYNDDISKURINN SEM ÁG KEYPT MÁR
VAR c SJËNVARPSSERÅAN 0EEP 3HOW SEM ÁG
ENN ¹ EFTIR AÈ SKOÈA OG )NSIDE THE !CTORlS
3TUDIO ÖAR SEM $AVE #HAPPELLE ER GESTUR EN
ÖETTA ERU SPJALLÖ¾TTIR ÖAR SEM FR¾GIR LEIKARAR
ERU SPURÈIR SPJÎRUNUM ÒR

(VAÈA MYNDIR VANTAR ÖIG TILFINNANLEGA Å
SAFNIÈ
.IGHT OF THE ,IVING $EAD OG (ELLBOY
%FTIRMINNILEGASTA ATRIÈIÈ
¶EGAR 2OBOCOP RÒSTAR KËKAÅNVERKSMIÈJUNNI
Å 2OBOCOP ÖEGAR VAMPÅRURNAR RÒSTA BARINN Å
.EAR $ARK OG GELDINGARATRIÈIÈ Å (ARD
#ANDY
5PP¹HALDS SKÒRKURINN ER *AMES
3PADER Å 0RETTY IN 0INK EKKI
SPURNING (ANN ER BARA SVONA
TÕPA SEM ER ÖAÈ MIKILL SKÒRKUR
AF EF ÖÒ MYNDIR BJËÈA HONUM Å
PARTÅ Ö¹ V¾RI ÖAÈ BARA BÒIÈ (ANN
ER SVO LEIÈINLEGUR OG MIKIÈ KVIKINDI
EN ALVEG D¹SAMLEGUR Å ÖESSU
5PP¹HALDS HETJAN "RUCE #AMP
BELL SEM %LVIS 0RESLEY Å "UBBA
(O 4EP

+YNÖOKKAFYLLSTA PERSËNAN .ATALIE 0ORT
MAN Å #LOSER
"RUCE 7ILLIS ER FYRST OG FREMST c SKÎLLËTTUR
!NGELINA *OLIE ER FYRST OG FREMST c MEÈ
MJAÈMIR
&LOTTUSTU SLAGSM¹LIN 3ËLGLERAUGNASLAGUR
INN Å 4HEY ,IVE
"ESTA KYNLÅFSATRIÈIÈ 3TURTUATRIÈIÈ Å
+ENTUCKY &RIED -OVIE
&LOTTASTA $6$ HULSTRIÈ (ARD
#ANDY
"ESTA $6$ AUKAEFNIÈ 2OTTEN
&RUIT TEIKNIMYNDIRNAR ¹ #ABIN
&EVER
(VAÈA MYND ¾TLARÈU ALLS EKKI AÈ
SJ¹ ¹ÈUR EN ÖÒ DEYRÈ ,A
"AMBA

Skelfileg fjölskylda

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

Gamanþættirnir Married With Children komu fyrst fyrir sjónir
bandarískra sjónvarpsáhorfenda árið 1987, náðu umtalsverðum
vinsældum og gengu í tíu ár til ársins 1997.
Fyrsti árgangur þáttanna er kominn út á DVD á Íslandi og sú
útgáfa er löngu tímabær en þættirnir voru á sínum tíma sýndir hér
á landi í árdaga Stövar 2 og væntanlega eru margir til í að endurnýja kynnin við skósalann vonlausa Al Bundy og kolruglaða fjölskyldu hans.
Þættirnir þóttu frekar ósmekklegir og fjölskyldugrínið fór í fínustu taugar viðkvæmra sála. Al sjálfur var grunnhygginn bjórsvelgur, hálfgerður forveri
Hómers Simpson. Peggy, eiginkona hans, var hyskin gála, sonurinn andlega krepptur og unglingsdóttirin
lauslætisdrós.
Kjafturinn á öllum persónum og
lífsviðhorf þeirra þóttu svo oftast fyrir neðan allar hellur en
allt gekk þetta upp, þættirnir
slógu í gegn og héldust ferskir
árum saman en útvötnuðust þó
fyrir rest.
Ed O’Neill fór á kostum í hlutverki Als en hann hefur meðal
annars sýnt frábæra takta sem
Amos lögregluforingi í The
Adventures of Ford Fairlaine,
lék lögguna Joe Friday í nýrri
Dragnet þáttaröð frá 2003 til
2004 og hefur dúkkað upp í
nokkrum Vesturálmu þáttum.
Christina Applegate lék dótturina stjórnlausu, Kelly, en hún
(*«.!"!.$33,!. %R ENGIN HJ¹ !L OG
er enn í fullu fjöri og átti til
0EGGY "UNDY SEM GERA ALLT TIL ÖESS AÈ
dæmis góðan sprett í AnchormFARA Å TAUGARNAR HVORT ¹ ÎÈRU OG KLÒÈRA
UPPELDI BARNA SINNA EN HVÅTT RUSL HEFUR an: The Legend of Ron Burgundy árið 2004.
SJALDAN VERIÈ JAFN FYNDIÈ Å SJËNVARPI

Sendu SMS skeytið BTC OHF
á 1900 og þú gætir unnið eintak!
Aðalvinningur er DVD spilari og Over the Hedge á DVD
Aukavinningar eru Over the Hedge á DVD, tölvuleikir, fleiri DVD myndir og margt fleira!

(!2¨*!8,!2  (%34"!+) 3TEVE -C1UEEN 9UL "RYNNER OG 2OBERT 6AUGHN SETTU ALLIR STERKAN SVIP ¹ 4HE -AGNIFICENT 3EVEN OG EIGA

ALLIR SINN Ö¹TT Å ÖVÅ AÈ MYNDIN ER LÎNGU ORÈIN SÅGILD

3AMÒR¾JAR MEÈ SEXHLEYPUR
Vestrinn The Magnificent
Seven er nú fáanlegur í veglegri tveggja diska útgáfu.
Þessi stjörnum prýdda
mynd er fyrir löngu orðin
sígild og er almennt talinn
síðasti vestrinn af gamla
skólanum en Sergio Leone
kom í kjölfarið til sögunnar
og endurskilgreindi kvikmyndagreinina.
DVD-byltingin hefur haft margt
gott í för með sér en fyrir kvikmyndaáhugafólk vegur vitaskuld
þyngst hversu vasklega hefur
verið gengið fram í endurútgáfum
á gömlu efni á þessu nýja formi.
Gamlar, sígildar bíómyndir,
margar hverjar illfáanlegar, hafa
því gengið í gegnum endurnýjun
lífdaga og eru iðulega teknar í
gegn, hljóð lagað og skerpt á
myndgæðum.
Endurútgáfurnar
eru svo gerðar enn fýsilegri þegar
alls kyns aukaefni fær að fljóta
með en það er til dæmis enginn
skortur á slíku í nýju útgáfunni af
Magnificent Seven.

6ESTRI UNDIR AUSTR¾NUM ¹HRIFUM
The Magnificent Seven er frá
árinu 1960 og það er óhætt að
segja að með henni hafi John Sturges gert síðasta klassíska vestrann en fjórum áður síðar tefldi
Sergio Leone Clint Eastwood fram
í A Fistful of Dollars og umbylti
rótgróinni greininni með sínum
hráu og harkalegu efnistökum.
Sturges byggði The Magnificent Seven markvisst á Sjö samúræjum, meistaraverki japanska
leikstjórans Akira Kurosawa, frá
árinu 1954. Myndin greinir frá sjö
mönnum sem allir eru flinkir með
marghleypurnar og taka að sér að
verja mexíkóskt þorp fyrir ágangi
ribbaldagengis. Hetjurnar taka
verkið að sér á ólíkum forsendum
enda býsna mislit hjörð.
Þrátt fyrir áræðnina og skot-

fimina bera ribbaldarnir sjömenningana ofurliði í fyrstu umferð en
þeir láta ekki deigan síga, ákveða
að þjálfa friðsama bændurna í
þorpinu upp í vopnaburði og dáðum
og láta svo sverfa til stáls fyrir
alvöru.

3TEVE -C1UEEN STELUR SENUNNI
Hinn sköllótti og ábúðarmikli leikari Yul Brynner lék leiðtoga hópsins. Hann hafði líkt og Sturges
heillast af mynd Kurosawa og átti
sinn þátt í því að hún var löguð að
vestranum. Brynner var eini leikarinn í hópnum sem hafði aflað
sér verulegrar frægðar og vinsælda en myndin átti stóran þátt í

4(% -!'.)&)#%.4 3%6%. ¶ESSI NÕJA

$6$ ÒTG¹FA bSÅÈASTA VESTRANSm SVÅKUR EKKI
KVIKMYNDA¹HUGAFËLK Ö¹ SEM KUNNA AÈ
METRA VESTRA OG SÅST AF ÎLLU AÈD¹ENDUR
MYNDARINNAR

að festa kappa eins og Steve
McQueen, Charles Bronson og
James Coburn í sessi sem þungavigtarmenn í bransanum.
Steve McQueen kom ferskur til
leiks og tókst með hörkulegum
sjarma sínum að skyggja á Brynner og varð á næstu árum eitt helsta
kyntáknið í Hollywood.
Leiðin lá einnig upp á við hjá
Coburn og Bronson sem festust í

hlutverkum
harðjaxla
eftir
frammistöðu sína í myndinni en
Sturges kallaði þá báða, auk McQueen, til leiks þegar hann gerði The
Great Escape, stjörnum prýdda
stórmynd, nokkrum árum síðar.
Flokk hetjanna sjö fylltu svo
þeir Robert Vaughn, Brad Dexter
og þýski nýliðinn Horst Bucholz.
Eli Wallach fór svo á kostum í
hlutverki bófaforingjans Calvera
sem mætti andspyrnu byssumannanna af fullri hörku.

!LLT GEKK UPP
Þrátt fyrir alls kyns vandræði við
gerð myndarinnar, yfirvofandi
leikaraverkfall, lögsóknir og ritskoðunartilburði mexíkóskra yfirvalda á tökustað tókst Sturges að
skila af sér þéttum vestra sem sló
í gegn. Öflugur leikhópurinn hafði
sitt að segja og ekki skemmdi
hressileg tónlist Elmers Bernstein
fyrir heildarmyndinni.
Það sem skipti Sturges þó
mestu máli persónulega var að
Kurosawa féll myndin í geð en
hann mun hafa sent Sturges japanskt sverð með skilaboðum um
að hann hafi séð myndina og kunnað vel að meta hana.
HUGAVERT AUKAEFNI
Þessi stafrænt hreinsaða útgáfa
The Magnificent Seven er hvalreki fyrir þá sem kunna að meta
almennilegar kúrekamyndir og
ekki spillir aukaefnið fyrir og þeir
sem vilja kafa ofan í sköpunarsögu myndarinnar koma ekki að
tómum kofunum.
Eli Wallach, James Coburn,
Walter Mirisch framleiðandi, og
Robert Relye aðstoðarleikstjóri
ræða myndina á sérstakri hljóðrás
sem hægt er að velja með henni og
á seinni disknum er boðið upp á
heimildarmynd um gerð myndarinnar þar sem Chazz Palminteri,
John Carpenter, Lawrence Kasdan
og James Coburn láta í sér heyra
auk þess sem sýnt er úr gömlum
viðtölum við Brynner.
THORARINN FRETTABLADIDIS
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Ófeigum verður ekki í hel komið
Hasarmyndin Die Hard sló hressilega í gegn árið 1988 og ekki að
ósekju þar sem um frábæra hasarmynd er að ræða. Bruce Willis
sýndi þarna á sér nýja hlið og
hefur verið einn helsti harðhausinn í Hollywood frá því hann stútaði tólf hryðjuverkamönnum í
Nakatomi-byggingunni, berfættur
í hvítum hlýrabol.
Velgengni Die Hard var fylgt
eftir með tveimur framhaldsmyndum og þrennan er nú komin
út í veglegum sex diska pakka sem
er drekkhlaðin aukaefni. Pakkinn
stendur fyllilega fyrir sínu, burtséð frá öllu aukaefninu enda er
þessi þríleikur einn og sér í meira
lagi eigulegur.
Fyrsta myndin er enn áberandi

$6$
$IE (ARD
,EIKSTJËRAR *OHN -C4IERNAN OG
2ENNY (ARLIN !ÈALHLUTVERK "RUCE
7ILLIS

((((
$IE (ARD MYNDIRNAR ÖRJ¹R ELDAST
VEL OG STANDA ENN FYRIR SÅNU &YRSTA
MYNDIN ER ÖË ¹BERANDI BEST OG
ER HRYGGJARSTYKKIÈ Å ÖESSUM ÖÁTTA
PAKKA SEM ER HLAÈIN AUKAEFNI FYRIR Ö¹
¹HUGASÎMUSTU

best og eldist ákaflega vel. Þar er
rannsóknarlögreglumaðurinn
John McClaine kynntur til sögunnar. Hann blandast óvænt í

With a Vengeance er McTiernan
aftur við stjórnvölinn. Tenging við
fyrstu myndina er mynduð með
því að forsprakki hryðjuverkamannanna að þessu sinni er Simon
Gruber, bróðir Hans sem Willis
henti út um glugga árið 1988.
Samuel L. Jackson leikur ólíklegan félaga Willis í þriðju myndinni og lyftir henni á hærra plan
þó það skjóti óneitanlega skökku
við að McClaine standi ekki lengur einn í atinu og myndin minnir
óneitanlega meira á Leathal Weapon en fyrri myndirnar tvær.
Þrennan er samt sem áður
firnasterk og þrælskemmtileg og
Willis svíkur ekki frekar en fyrri
daginn.

gíslatöku hryðjuverkamanna í Los
Angeles þar sem hann er staddur í
jólafríi.
Spennan er keyrð upp jafnt og
þétt og og Willis fer á kostum í röð
magnaðra atriða en má þó hafa sig
allan við þar sem senuþjófurinn
Alan Rickman er í banastuði sem
terroristinn Hans Gruber.
John McTiernan leikstýrði
myndinni og hefur aldrei gert
betur á brokkgengum ferli sínum.
Það kom svo í hlut Finnans Renny
Harlin að stýra Willis í gegnum
frekari hremmingar í Die Hard 2:
Die Harder. Það er ekki hægt að
segja að Die Hard 2 bæti miklu við
fyrri myndina en hún stendur þó
vel fyrir sínu.
Í þriðju myndinni Die Hard:

¶ËRARINN ¶ËRARINSSON

.µ44  $6$
,ORD OF THE 2INGS
,IMITED %DITION
'L¾SILEGUR ÖRÅLEIKUR 0ETERS *ACKSON
UM (RINGADRËTTINSSÎGU *22 4OLK
IEN ER KOMINN ÒT Å NÕRRI SEX DISKA
$6$ ÒTG¹FU (ELSTU NÕM¾LI VIÈ
ÖESSA ÒTG¹FU ERU ÖAU AÈ Å PAKKAN
UM ER BOÈIÈ B¾ÈI UPP ¹ BÅËÒTG¹FUR
MYNDANNA SEM OG LENGRI ÒTG¹FUR
SEM KOMU ÒT ¹ $6$ FYRIR NOKKRUM
MISSERUM
(VER MYND
RÒMAST Å
B¹ÈUM ÒTG¹F
UM ¹ EINUM
DISKI EN HVERRI
MYND FYLGIR
SÁRDISKUR MEÈ
AUKAEFNI SEM
AÈ ÖESSU SINNI
ER HEIMILD
ARMYND SEM *ACKSON FÁKK #OSTA
"OTES SÁRSTAKLEGA TIL AÈ GERA UM
FRAMLEIÈSLU ÖRÅLEIKSINS 3AMANLAGT
TELUR ÖETTA NÕJA VIÈBËTAREFNI UM
FIMM KLUKKUSTUNDIR

4HANK 9OU &OR
3MOKING
¶ESSI BR¹ÈSNIÈUGA
¹DEILA ER KOMIN
ÒT ¹ $6$ OG GEFUR
ÖEIM SEM MISSTU AF
MYNDINNI Å BÅË KJÎRIÈ
T¾KIF¾RI TIL ÖESS AÈ SKOÈA ÖESSA
ATHYGLISVERÈU MYND
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Skilin eftir
fjóra mánuði

Stallone í
kynlífsbann
Leikarinn
Sylvester
Stallone
stundaði ekkert kynlíf á meðan
upptökur kvikmyndarinnar Rocky
6 stóðu yfir. Stallone sem er orðinn sextugur, varð að neita sér um
kynlífið til þess að
ná betri árangri í
tækjasalnum, en
æfingarnar fyrir
myndina
voru
hroðalegar. „Það
er bara viss orka í
líkamanum og ég
varð að setja hana
alla í æfingarnar,“
39,6%34%2
segir Stallone og
34!,,/.% 3ETTI
bætir því við að
SJ¹LFAN SIG Å
allir
alvöru
KYNLÅFSBANN
íþróttamenn vinni
eins. „Ég heyrði að David Beckham geri þetta ekki, hann er
eflaust undantekningin sem sannar regluna.“

&«,+)¨ ¥ "²¨)..) (RAFNHILDUR (ËLMGEIRSDËTTIR OG *ËN 3¾MUNDUR EIGA HEIÈURINN AÈ ,IBORIUS EN HÎNNUN ÖEIRRA BEGGJA ER SELD Å
BÒÈINNI ¹SAMT FLEIRI GËÈUM VÎRUMERKJUM
&2¡44!",!¨)¨(®2$52

%IN AF ÖEIM SVÎLUSTU Å HEIMI
Tískuvöruverslunin Liborius hefur vakið mikla athygli
þrátt fyrir að vera aðeins
rétt mánaðargömul. Nú
hefur vefsíðan Coolhunting.
com sett Liborius á lista
meðal svölustu hluta í heiminum í dag.
4«.,%)+!2 /' 4¥3+! ,IBORIUS ER EKKI

Coolhunting.com uppfræðir fólk,
eins og nafn síðunnar gefur til
kynna, um það nýjasta og svalasta
sem er að gerast heiminum í dag.
Þar getur verið um að ræða verslanir, tónlist eða ferðamannastaði,
allt milli himins og jarðar. Það er
því mikill heiður að komast inn á
þess síðu.
Liborius er í eigu Jóns Sæmund-

BARA FATABÒÈ ÖVÅ ÖAR ERU HALDNAR UPP¹
KOMUR ¹ BORÈ VIÈ TËNLEIKA OG MYNDLIST
ARSÕNINGAR OG VAKTI ÖAÈ ATHYGLI PENNA
COOLHUNTINGCOM SÅÈUNNAR

ar Auðarsonar og með honum er
stílistinn
og
fatahönnuðurinn
Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir sem
sér um öll innkaup. Á síðunni er
sagt að Liborius sé jaðar-tískuvöru-

verslun Íslands og greint er frá því
að Jón Sæmundur sé frægur fyrir
fatamerkið sitt Dead sem einnig er
selt í búðinni.
„Ég er himinlifandi yfir þessum
fregnum og þetta sýnir bara að við
erum að gera rétta hluti,“ segir Jón
Sæmundur þegar Fréttablaðið náði
tali af honum í gær. Jón Sæmundur
segir að búðin hafi gengið framar
öllum vonum á fyrsta mánuðinum
og stefna þau enn hærra og eru með
fullt af hlutum í burðarliðnum.
Auk þess er sagt á heimasíðunni
að Liborius sé ekki bara fatabúð,
þar séu líka haldnir tónleikar og
annars konar uppákomur á þar til
gerðu sviði sem er inni í búðinni.
Það gerir búðina að mati Coolhunting sérstæða og stendur hún því
feti framar.
ALFRUN FRETTABLADIDIS

Pamela Anderson hefur sótt um
skilnað frá eiginmanni sínum Kid
Rock en hjónabandið stóð aðeins í
fjóra mánuði. Pamela sótti um
skilnað frá Kid Rock á mánudagsmorgun og lýsti því síðan yfir á
heimasíðu sinni að hjónabandinu
væri lokið. „Já, það er satt við
erum að skilja vegna ósættanlegs
ágreinings okkar á milli,“ segir
Pamela en parið gifti sig fjórum
sinnum á mismunandi stöðum í
sumar og er óhætt að segja að það
hafi verið gert með pomp og prakt.
Ekki er víst hversu oft þau ætla að
skilja en vonandi verður það bara
gert einu sinni.
Pamela varð fyrir því óhappi
fyrr í mánuðinum að hún missti
fóstur og gæti það verið kveikjan
að skilnaðinum. Þá sagðist hún
samt sem áður ekkert vilja frekar
en ala Kid Rock barn, en fyrir á
hún tvo syni ásamt fyrrverandi
eiginmanni sínum, Tommy Lee.

²4) %2 6).4µ2) 0AMELA !NDERSON OG
+ID 2OCK GIFTU SIG MEÈ EFTIRMINNILEGUM
H¾TTI FYRIR FJËRUM M¹NUÈUM EN ERU NÒ
BÒIN AÈ S¾KJA UM SKILNAÈ

+6%..!-!¨52 $ANIEL #RAIG SEGIR AÈ ÖAÈ SÁ MISSKILNINGUR AÈ ¹STIN SÁ DANS ¹ RËSUM

'OTT SAMBAND VERÈI TIL VEGNA MIKILLAR VINNU EKKI BARA VEGNA ¹STARINNAR EINNI SAMAN

Ástin er vinna
Stórleikarinn Daniel Craig hefur
nú gefið upp hver er lykillinn að
góðu sambandi. Leikarinn sem
hefur vakið mikla athygli fyrir
góða frammistöðu sína sem njósnari hennar hátignar í nýjustu
James Bond-myndinni er í sambandi með bandaríska kvikmyndaframleiðandanum Satsuki Mitchell. „Það halda allir að aðalatriðið
í sambandi sé rómantík og enda-

laus ást en það kemur ekki af
sjálfu sér og ef maður vill vera í
góðu sambandi þá verður maður
muna að þetta er vinna og vinna,“
segir Craig en hann segist einnig
bera mikla virðingu fyrir konum
enda alinn upp af móður sinni og
systur. Craig hefur verið orðaður
við bæði Kate Moss og Siennu Miller og telur Craig sig vera með eindæmum góðan kærasta.

Stríðsöxin grafin
Einn hatrammasti skilnaður í Hollywood var án efa skilnaður leikaraparsins Kim Basinger og Alec Baldwin. Skötuhjúin fyrrverandi eru
enn þá óvinir í dag en þau skildu
árið 2000. Á dögunum kom Alec
Baldwin hins vegar fram í spjallþætti Larry King þar sem hann í
fyrsta sinn talaði vel um konu sína
fyrrverandi King til mikillar undrunar. Það þykir vera vísun á að
Baldwin og Basinger séu á góðri
leið með að grafa stríðsöxina.
Alec sagði að Basinger væri
mjög góð manneskja. „Það var gott
að eyða tímanum með Kim og áttum
við mjög góðar stundir saman,“
sagði Alec en bætti því samt við að
hann hefði óskað að þau hefðu ekki
endað þetta svona illa því þá gæti
hann kannski fengið að hitta dóttur

%).5 3)..) 6!2 c +IM "ASINGER OG

!LEC "ALDWIN ¹TTUST VIÈ Å EINU ERFIÈASTA
SKILNAÈARM¹LI Å SÎGU (OLLYWOOD EN NÒ
VIRÈAST ÖAU VERA AÈ REYNA AÈ S¾TTAST

sína meira. Helsta ágreiningsefni
parsins við skilnaðinn var forræðið
yfir dóttur þeirra.

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

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

M.M.J. kvikmyndir.com
"EIN BESTA MYNDIN
FRÁ UPPHAFI"
S.V. MBL

- BLAÐIÐ

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

"BESTA BOND MYNDIN FRÁ
UPPHAFI..."

U TALI
ENSKU
KU OG ENSK
SKU
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

Þ.Þ. FBL

"BESTA BOND
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"
- V.J.V. TOPP5.IS

SÍMI 564 0000
PULSE
CASINO ROYALE
SÝND Í LÚXUS
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN

kl. 8 B.I. 16 ÁRA
kl. 5, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
kl. 5 og 8
kl. 4
kl. 4 og 6
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
PULSE
CASINO ROYALE
BORAT
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
MÝRIN

kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.30, 8.30 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 6
kl. 6 og 8.30 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN

kl. 8 og 10.45 B.I. 14 ÁRA
kl. 6
kl. 8
kl. 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 6 B.I. 12 ÁRA

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

!LDREI EINS MIKIÈ STRESS

4(% 2/,,).' 34/.%3 2OKKARARNIR

HAFA ALDREI VERIÈ VINS¾LLI ÖR¹TT FYRIR AÈ
ALDURINN SÁ FARINN AÈ F¾RAST YFIR

Gítarleikarinn Friðrik
Karlsson sendir frá sér
tvær plötur fyrir þessi jól.
Annars vegar slökunarplötuna Móðir og barn og
hins vegar Álfa og fjöll með
Þórunni Lárusdóttur.

Stones tekjuhæstir
Ýmislegt hefur gengið á hjá
Stones meðan á tónleikaferðinni
hefur staðið. Gítarleikarinn Keith
Richards féll úr tré á Fiji-eyjum
og fór í heilaskurðaðgerð, auk
þess sem söngvarinn Mick Jagger
hefur átt við barkabólgu að stríða.
Mörgum tónleikum hefur verið
frestað af þessum sökum en það
virðist ekki hafa haft áhrif á
aðsóknartölur. Auk þess varð
Jagger fyrir áfalli þegar faðir
hans, Joe, lést fyrir tveimur
vikum.

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN

9E. R

HV UR!
VINN

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Tónleikaferð bresku rokkaranna í
The Rolling Stones, A Bigger
Bang, er tekjuhæsta tónleikaferð
sögunnar að sögn bandaríska tímaritsins Billboard.
Síðan í ágúst á síðasta ári hefur
hljómsveitin náð inn rúmum þrjátíu milljörðum króna. Alls hafa
tónleikarnir verið 110 og áhorfendur 3,5 milljónir.
Írska hljómsveitin U2 átti fyrra
metið yfir aðsóknarmestu tónleikaferðina. Náði Vertigo-túrinn
inn um 26 milljörðum króna.

Friðrik hefur verið duglegur við
útgáfu slökunarplatna og er Móðir
og barn sú tíunda í röðinni sem er
gefin út hér á landi. „Ég er alltaf að
fá tölvupóst frá konum sem hafa
verið að þakka mér fyrir. Þær eru
búnar að nota tónlistina mína í meðgöngu, við fæðingu og eftir fæðingu. Þá datt mér í hug að fara alla
leið með það konsept og gera einn
svona disk, annars vegar fyrir móðurina til að slaka á og hins vegar
fyrir barnið. Þar eru þetta vögguvísur sem eru útsettar í rólegum
stíl,“ segir Friðrik. Þau lög syngur
Sesselja Magnúsdóttir en ekkert er
sungið á hinni plötunni.

'LÎTUÈ JËGATËNLIST
Friðrik byrjaði að semja slökunartónlist eftir að hann fór að læra
jóga fyrir mörgum árum. „Mér
fannst músíkin sem var spiluð þar
alveg glötuð þannig að ég samdi
einn disk fyrir sjálfan mig til að
gera mitt jóga við. Síðan var einhver sem heyrði þetta og þannig
byrjaði það,“ segir hann og játar að
svona tónlist sé mjög góð við
stressi. „Það hefur aldrei verið eins
mikið stress í samfélaginu hvar

&2)¨2)+ +!2,33/. &RIÈRIK GEFUR ÒT TV¾R

PLÎTUR FYRIR ÖESSI JËL

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

sem er. Það gerist allt orðið svo
hratt.“

&ORVITINN D¹VALDUR
Friðrik er mikill áhugamaður um
mannrækt og hefur til dæmis
meistararéttindi í NPL, dáleiðslu,
Time Line Therapy og annað stig í
Reiki-heilun. Einnig hefur hann
lagt stund á indversk Ayurvedafræði, Kapalah og forn-vísindi
Huna frá Hawaii. Hann segir að
forvitni hafi rekið hann áfram í
þessu námi sínu. Einnig hafi hann
viljað tengjast slökunartónlistinni
betur með þessum hætti. „Ég er
svo mikið að selja þessa músík til
alls konar þerapista. Ég er búinn að
læra þessar aðferðir líka þannig að
ég veit hvernig músíkin þarf að
vera til að hún henti þeim.“

+ELTNESKAR ÒTSETNINGAR
Önnur plata frá Friðriki kemur út
fyrir þessi jól, sem nefnist Álfar og
fjöll. Friðrik sér um útsetningar og
hljóðfæraleik að mestu og Þórunn
Lárusdóttir um sönginn. Á plötunni
syngur Þórunn ýmis íslensk lög,
gömul og ný, en lögin eru útsett í
eins konar léttum keltneskum stíl.
Lögin eru flestum Íslendingum
kunn og má þar nefna Ísland er
land þitt, Sofðu unga ástin mín og
Hvert örstutt spor. Auk þess eru á
plötunni þrjú lög sem Friðrik Karlsson samdi við texta Þórunnar annars vegar og við texta Ingibjargar
Gunnarsdóttur hins vegar.
„Það hafði aldrei verið gert neitt
svoleiðis áður. Þessi íslensku lög
henta svo vel í þessum stíl,“ segir
Friðrik, sem er að spá í að gera aðra
plötu í þessum dúr. FREYR FRETTABLADIDIS

Skemmtilega klikkuð
Helmus und Dalli er samstarfsverkefni Davíðs Þórs Jónssonar
píanóleikara með meiru og Helga
Svavars Helgasonar trommuleikara. Þeir eru sennilega þekktastir
sem meðlimir tríósins Flís, en hafa
komið víða við, eru m.a. í Stórsveit
Benna Hemm Hemm. Auk þeirra
eru margir gestir á plötunni, t.d.
President Bongo og Earth úr Gusgus og DJ Magic.
Drunk is Faster er í grunninn
danstónlistarplata, en ofan á fjölbreytt grúvin hlaða þeir félagar
alls konar dóti og útkoman er oft
skemmtilega klikkuð sýra. Helmus und Dalli leika sér með ólík
afbrigði danstónlistar, t.d. fönk,
breakbeat og house og taka svo
snarpa beygju yfir í kántrí þegar
maður á síst von á því. Þeir matreiða þetta allt á sinn hátt og platan er uppfull af skemmtilegum tilraunum með raddir, sánd og
hljóðeffekta. Og svo eru nokkur
súr sóló líka. Stundum minnir tónlistin á einhverja brjálaða P-funk

orgíu úr smiðju George Clinton,
stundum á þá fornfrægu tilraunasveit Residents (t.d. lagið Mr.
Ritz), stundum á ekki neitt sem
maður hefur nokkru sinni heyrt.
Mér finnst þeim Helga og
Davíð Þór takast svolítið misvel
upp á plötunni.
Á stórum köflum er þetta ein
skemmtilegasta plata sem maður
hefur heyrt í langan tíma; djörf og
ófyrirsjáanleg, en annars staðar
missa þeir svolítið marks. Mér
finnst röflið í laginu Töff og Cool
t.d. óþolandi og skemma annars
flott lag og lagið I ekki er ekki að
gera mikið fyrir mig svo annað
dæmi sé tekið. Lögin Broken
Heart, Actors, Deep-Fried Monkey, Trying My Best og Mr Ritz eru
hins vegar öll snilld.
Flottu lögin eru fleiri en þau
mislukkuðu og í raun eru þeir
Davíð Þór og Helgi glettilega
nálægt því að búa til kolbrjálað
meistaraverk. Það vantar bara
herslumuninn.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON
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$RUNK IS &ASTER
(ELMUS UND $ALLI

(((
$RUNK IS &ASTER ER ¹ KÎFLUM EIN
VILLTASTA OG SKEMMTILEGASTA PLATA SEM
HEYRST HEFUR Å LANGAN TÅMA (ELMUS
UND $ALLI ERU GLETTILEGA N¹L¾GT ÖVÅ AÈ
BÒA TIL KOLBRJ¹LAÈ MEISTARAVERK EN
HERSLUMUNINN VANTAR

HAGATORGI • S. 530 1919

Nú er komið að framhaldi bölvunarinnar

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.

ÚR SMIÐJU SAM RAIMI (SPIDERMAN MYNDIRNAR)

THE GRUDGE 2
BÖLVUNIN 2

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

Tim Allen

Martin Short
THE DEPARTED
kl. 6 - 9
MÝRIN
kl. 7 - 9 - 10:15
SCANNER DARKLY kl. 8 - 10:10

Þorir þú aftur ?

B.i. 16 BÖRN

kl. 6 - 8

B.i.12

B.i. 12
B.i.16

- Ítölsk kvikmyndahátíð 23. nóv - 3. des.

Sýningartímar

(ﬂugstrákar)

(

(síðastikossinn)
SANTA CLAUSE 3
CASINO ROYALE
CASINO ROYALE VIP
THE GRUDGE 2
JÓNAS M/- Ísl tal.

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
kl. 4:30 – 7:30 – 10:30
kl. 4:30 – 7:30 – 10:30
kl. 5:50 - 8 - 10:10
kl. 4

/ ÁLFABAKKA
Leyfð
B.i.14
B.i. 16

FLY BOYS
THE DEPARTED
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
JACKASS NUMBER TWO

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

UOMO IN PIÙ, L’
MIRACOLO, IL
FATE COME NOI

Býður áskrifendum sínum

2fyrir1

(

í bíó

/ KRINGLUNNI
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 7:30 - 10:30
kl. 3:40
kl. 4

B.i. 12
B.i. 16
Leyfð
B.i. 12

Leyfð

SANTA CLAUSE 3
THE GRUDGE 2
THE DEPARTED
JÓNAS M/- Ísl tal
ADRIFT

kl. 5:50 - 8
kl. 5:50 - 8 - 10:10
kl. 8
kl. 6
kl. 10:10

Leyfð
B.i. 16
B.i. 16

(honum er ofaukið) kl. 5:50
(kraftaverkið)
kl. 8
(gerið eins og við)
kl. 10:10

á allar myndir sem sýndar eru á ítölsku kvikmyndahátíðinni

Gegn framvísun miða sem var framan
á Mogganum á laugardaginn

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
SANTA CLAUSE 3
CASINO ROYALE
FLYBOYS

kl. 8
kl. 7 - 10
kl. 10:10

Leyfð
B.i.12

Munið afsláttinn

Leyfð
B.i. 12
B.i. 12

THE GRUDGE 2
kl. 8 - 10
SANTA CLAUSE 3
kl. 6 - 10
VEGGIE TALES M/- Ísl tal kl. 6

B.i. 16
Leyfð
Leyfð

DA ZERO A DIECI (frá einum upp í tíu)
itölsk kvikmyndahátíð kl 8

Rokksveitin Incubus til Íslands
Bandaríska rokkhljómsveitin Incubus heldur tónleika
í Laugardalshöll 3. mars
á næsta ári. Þetta verða
fyrstu tónleikar sveitarinnar hér á landi.

*!+/"¥.!2¥.! &RAMMISTAÈA SVEITARINN
AR VAR EINN AF H¹PUNKTUM !IRWAVES AÈ
MATI $ROWNED IN 3OUND

.)#/,% +)$-!. %R SÎGÈ VERA ËLÁTT AF
BRESKU SLÒÈURBLÎÈUNUM SEM ÖYKJAST
MERKJA ÖAÈ AF MAGAM¹LI HENNAR

Sveitin er að fylgja eftir sinni nýjustu plötu, Light Grenades, með
tónleikaferð um Bandaríkin, Evrópu og Asíu. „Við erum búnir að
reyna í þó nokkurn tíma að fá
bandið til Íslands. Það er fyrst
núna í kringum þennan túr sem
það tókst,“ segir Eldar Ástþórsson
hjá Hr. Örlygi sem stendur á bak
við komu sveitarinnar. „Þeir eru
að hefja túr um Ameríku og síðan
tekur Evrópa við. Við erum þarna
á milli.“

Nicole ólétt

Hápunktur
Airwaves
Heimasíðan Drowned in Sound
gefur síðustu Iceland Airwaveshátíð góða dóma. Frammistaða
Jakobínarínu var að mati blaðamanns einn af hápunktum hátíðarinnar. „Á bak við allan hávaðann
og glamrandi gítarana er sál og
ungæðisleg spilagleði sem á sér
fáa líka,“ sagði hann.
Franska hljómsveitin Gojira
fær einnig góða dóma og segir
blaðamaður að rokksveitin Mínus
hafi átt í mestu vandræðum með
að koma á svið á eftir henni.
Mr Silla & Mongoose, Skakkamanage og I Adapt fá einnig góða
dóma og eiga framtíðina fyrir sér
að mati Drowned in Sound.

Nýkomnir
frá Havana
Latínsveit Tómasar R. Einarssonar heldur tónleika á Café Rósenberg í Lækjargötu í kvöld. Tómas
R. og félagar eru nýkomnir frá
Havana þar sem haldnir voru
seinni útgáfutónleikar plötunnar
Romm tomm tomm í sögufrægu
húsi, Casa de la Amistad í Vedadohverfinu í Havana. Tónleikarnir í
kvöld hefjast
klukkan 22 og
er aðgangseyrir
1.000
krónur.
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)NCUBUS TIL LANDSINS
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Incubus hefur verið í fararbroddi bandarísku rokksenunnar í
yfir áratug og er oft nefnd í sömu
andrá og hljómsveitir á borð við
Deftones, Korn og Limp Bizkit.
Það var hin margrómaða plata S.C.I.E.N.C.E. (1997) sem kom sveitinni á kortið innan og utan Bandaríkjanna. Lög af henni á borð við A
Certain Shade of Green og New
Skin komust á vinsældalista víða
um heim.
Síðan þá hefur Incubus gefið út
fjórar plötur og náðu tvær síðustu

plötur á undan þeirri nýjustu platínusölu í Bandaríkjunum. Á meðal
vinsælla laga af þeim má nefna
Pardon Me, Drive, Wish You Were
Here, Circles, Nice to Know You
og Megalomaniac. Nýjasta smáskífulag sveitarinnar, Anna Molly,
hefur jafnframt fengið mjög góðar
viðtökur.
Miðasala á tónleikana hefst
þriðjudaginn 12. desember. Nánar
verður tilkynnt um sölufyrirkomulag og miðaverð síðar.
FREYR FRETTABLADIDIS

Samkvæmt bresku slúðurpressunni er óskarsverðlaunaleikkonan
Nicole Kidman ófrísk. Kidman er
sögð vera orðin stærri um magann
og leit út fyrir að vera ófrísk á
frumsýningu í Lundúnum sem hún
var viðstödd nýlega. „Það getur
hvaða kona sem er greint það að
Kidman sé orðin ólétt, hún hefur
þannig útlit núna,“ segir ónafngreind heimild bresks slúðurtímarits. Kidman er gift kántrísöngvaranum Keith Urban en hann er
sem stendur í meðferð vegna
vímuefnavanda. Nicole er sögð í
skýjunum yfir þessum fregnum.

Leiðrétting
Í umfjöllun Fréttablaðsins í gær
um opnun skemmtistaðarins Domo
kom fram að Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir væru eigendur Hverfisbarsins. Þeir eru ekki lengur eigendur en staðurinn er nú í eigu
Ófeigs Friðrikssonar og Steinars
Sigurðssonar. Fréttablaðið biðst
velvirðingar á þessum mistökum.

Einstakir tónleikar

Hræðist líflátshótanir

spurnar
var
Félagarnir Stefán
ákveðið að bæta
Hilmarsson
og
öðrum við. „Við
Eyjólfur Kristjmunum
spila
ánsson
halda
lögin á nýju plöttvenna útgáfutónunni í bland við
leika í Borgarleikefni sem hefur
húsinu í kvöld.
fylgt
okkur
í
Stebbi og Eyfi
gegnum
árin,“
eru að kynna plötsegir Stefán og
una Nokkrar notalegar
ábreiður 34%"") /' %9&) &ÁLAGARNIR 3TEF¹N (ILM útilokar ekki að
leynigestur eða
sem hefur m.a. að ARSSON OG %YJËLFUR +RISTJ¹NSSON HALDA
gestir muni stíga
geyma lögin Góða ÒTG¹FUTËNLEIKA Å "ORGARLEIKHÒSINU
á svið. „Þetta
ferð,
Pínulítið
verður alveg einstakt. Það er ekki
lengur og nýja útgáfu lagsins
oft sem við gerum eitthvað þessu
Draumur um Nínu, sem markaði
líkt saman.“
upphaf samstarfs þeirra.
Fyrri tónleikarnir hefjast kl. 20
Þeim til fulltingis á tónleikunog síðari kl. 22. Miðasala fer fram
um verður fullmönnuð hljómsveit
á midi.is og á borgarleikhus.is.
auk bakradda og sextán manna
Þeir sem vilja kynnast lögum plötstrengjasveitar. Að sögn Stefáns
unnar geta kíkt á slóðina www.ftt.
stóð upphaflega til að halda eina
is/stebbiogeyfi.
tónleika en vegna mikillar eftirFB

Fyrirsætan Heather Mills, sem
gengur nú í gegnum erfiðan
skilnað við Paul McCartney,
hefur fengið fjöldann allan af líflátshótunum frá aðdáendum Bítilsins. Mills er nú orðin hrædd
við að fara út úr húsi og lætur
systur sína fara í gegnum allan
póstinn sinn áður en hún skoðar
hann. Einnig verður hún fyrir
áreiti úti á götu þar sem fólk
hikar ekki við að hrópa að Mills
ókvæðisorðum.
Mills er ekki í uppáhaldi vegna
framkomu sinnar við Pauls
McCartney en hann nýtur mikils
stuðnings almennings í skilnaðinum. Fortíð Mills hefur verið
gerð skil í fjölmiðlum og er hún
varla prenthæf en talið er að
Mills hafi verið fylgdarstúlka
áður en hún kynntist McCartney.

(%!4(%2 -),,3 %R EKKI Å UPP¹HALDI
ALMENNINGS ÖESSA DAGANA VEGNA SKILN
AÈAR SÅNS VIÈ 0AUL -C#ARTNEY OG HEFUR
FENGIÈ FJÎLDANN ALLAN AF LÅFL¹TSHËTUNUM
Å PËSTI
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 3TYRKIR VEITTIR ÒR AFREKSSJËÈI
!FREKSSJËÈUR 3PRON OG ¥"2 ÒTHLUTAÈI Å G¾R STYRKJUM TIL
UNGRA OG EFNILEGRA ÅÖRËTTAMANNA Å 2EYKJAVÅK Å HINUM ÕMSU
ÅÖRËTTAGREINUM 6AR ÖAÈ Å ÖRIÈJA SKIPTIÈ SEM ÖAÈ VAR GERT
EN UPPH¾È STYRKJANNA Å ÖETTA SINN VAR  KRËNUR
(¾GT ER AÈ S¾KJA
UM STYRKI HVEN¾R
SEM ER OG ER
MARKMIÈ SJËÈSINS
AÈ STYRKJA UNGT OG
EFNILEGT ÅÖRËTTAFËLK
Å 2EYKJAVÅK SEM ER
¹ ALDRINUM  TIL
 ¹RA

SPORT FRETTABLADIDIS

Verður klár í slaginn um áramótin
+NATTSPYRNUMAÈURINN 3¾VAR ¶ËR 'ÅSLASON
GEKKST Å SÅÈUSTU VIKU UNDIR AÈGERÈ ¹ HNÁ EN Å
HENNI VAR HLUTI AF LIÈÖËFA FJARL¾GÈUR SEM OG
HUGAÈ AÈ BRJËSKSKEMMDUM
b!ÈGERÈIN GEKK VIRKILEGA VEL m SAGÈI 3¾VAR
VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R b¡G ¹ AÈ TAKA ÖVÅ
RËLEGA FRAM AÈ ¹RAMËTUM OG NÕTI TÅMANN Å
LÅKAMSR¾KTINNI FRAM AÈ ÖVÅ -ÁR LÅÈUR MJÎG
VEL OG VERÈ VONANDI BÒINN AÈ HRISTA ÖETTA AF
MÁR ¹ NÕJU ¹RIm
3AMNINGUR 3¾VARS VIÈ &YLKISMENN ER AÈ
RENNA ÒT EN HANN GEKK TIL LIÈS VIÈ FÁLAGIÈ ¹RIÈ
 OG HEFUR SÅÈAN Ö¹ LEIKIÈ STËRT HLUTVERK
MEÈ LIÈINU (ANN ¹ ENN Å VIÈR¾ÈUM VIÈ
FÁLAGIÈ UM NÕJAN SAMNING EN &YLKISMENN
VILJA HALDA Å HANN
b¡G VAR ¹ FUNDI MEÈ ÖEIM NÒ RÁTT Å ÖESSU OG
ÖAÈ ER OFBOÈSLEGA ERFITT AÈ TAKA ¹KVÎRÈUN
¡G BÕ ¹ 3ELFOSSI ÖAR SEM ÁG ER Å GËÈRI VINNU

OG ÖAÈ MYNDI KOSTA TÅMAFREK FERÈALÎG ¹ MILLI
VINNU OG ¾FINGA m SAGÈI 3¾VAR
(ANN ER UPPALINN 3ELFYSSINGUR EN FËR ÖAÈAN
TIL ¥2 ¹RIÈ  ÖAR SEM HANN VAR ÖAR TIL HANN
SÎÈLAÈI UM YFIR Å RB¾INN
b3VEINBJÎRN L¾KNIR SAGÈI REYNDAR AÈ ÖAÈ
V¾RI BETRA FYRIR MIG AÈ HALDA ¹FRAM Å FËTBOLT
ANUM ÖVÅ EF ÁG H¾TTI Ö¹ F¾RI ÁG AÈ FINNA
MEIRA FYRIR Å HNÁNU ¶AÈ ER AÈ MÎRGU SEM
ÖARF AÈ HUGA Å ÖESSU FERLI EN ÁG BÕST VIÈ
AÈ VERA BÒINN AÈ ¹KVEÈA MIG UM HELGINA m
SAGÈI 3¾VAR
(ANN HEFUR LEIKIÈ ¹ ANNAÈ HUNDRAÈ LEIKI
MEÈ &YLKI OG SKORAÈ Å ÖEIM T¾P  MÎRK
(ANN VAR MARKAH¾STI LEIKMAÈUR LIÈSINS Å
SUMAR ER HANN SKORAÈI SEX MÎRK EN HANN
MISSTI AF ST¾RSTUM HLUTA SÅÈASTA TÅMABILS
VEGNA KROSSBANDSSLITA
3¾VAR HEFUR EINNIG LEIKIÈ SJÎ LEIKI MEÈ

! LANDSLIÈI
¥SLANDS ¹ ¹RUN
UM  OG


6ALUR HEFUR BOÈIÈ LEIKMANNI 
ÖÒSUND KRËNUR FYRIR SPILAÈAN LEIK
4)- (/7!2$ 6ERÈUR Å STÒKUNNI Å KVÎLD
./2$)# 0(/4/3'%449

4IM (OWARD

Má ekki spila
gegn United
&«4"/,4) Í kvöld verða fimm leikir

á dagskrá í ensku úrvalsdeildinni
í knattspyrnu, meðal annars
topplið Manchester United og
Everton. Aðalmarkvörður
síðarnefnda liðsins, Tim Howard,
má ekki spila með Everton í kvöld
þar sem hann er lánsmaður frá
United. Það er þó bót í máli fyrir
Everton-menn að Gary Naysmith
er klár í slaginn eftir meiðsli.
United-menn eru ef til vill
þreyttir eftir risaslaginn gegn
Chelsea um helgina en Everton
hefur ekki unnið nema tvo leiki af
síðustu tíu.
ES¹

&2%$$9 !$5 FÈI MEÈ -ANCHESTER
5NITED ¹ DÎGUNUM
./2$)# 0(/4/3'%449

&REDDY !DU

Ætti frekar að
fara til Hollands
&«4"/,4) Peter Nowak, þjálfari

Freddy Adu í Bandaríkjunum,
hefur sagt honum að hann ætti
frekar að reyna fyrir sér í
Hollandi en hjá Manchester
United.
„Ég held að hann ætti frekar
að fara til PSV eða Ajax þar sem
sú hefð er rík að ala upp góða
leikmenn,“ sagði Nowak við The
Guardian en Adu æfði á dögunum
með United. „Í félagi sem er með
stærstu umgjörðina og stærsta
fjárhaginn er erfitt fyrir ungan
leikmann að þroskast og dafna.
Hann þarf að mínu mati mínútur
á vellinum og reynsluna.“
ES¹

Það virðist enginn skortur vera á fjármagni á Hlíðarenda þar sem mönnum hafa verið boðnir stórir samningar. Valur greiðir nær eingöngu í peningum og er lítið um fríðindi hjá þeim. Fjármagnið er greinilega til
staðar því ekki er dráttur á greiðslum til leikmanna. Leikjabónusar hjá Val eru mjög veglegir.
&«4"/,4) Fréttablaðið hefur á und-

anförnum vikum tekið ítarleg viðtöl við marga af eftirsóttustu
knattspyrnumönnum landsins síðustu ár. Tilgangur viðtalanna var
að komast til botns í hinum sérstaka íslenska leikmannamarkaði
sem enginn veit mikið um. Ekki
einu sinni leikmennirnir sjálfir.
Hvað eru leikmenn að fá í laun?
Hvaða lið borga best? Hvernig
samningar eru í boði hjá hverju
félagi? Hvaða félög brjóta félagaskiptareglurnar? Er verið að
greiða leikmönnum „svart“ og
hvaða lið á mest af peningum
er meðal þeirra spurninga
sem Fréttablaðið spurði leikmennina að.
Fréttablaðið mun alla þessa
viku birta greinar sem ætlað er að
varpa ljósi á leikmannamarkaðinn. Þær upplýsingar sem
koma fram í greinunum eru
alfarið fengnar frá leikmönnunum sjálfum. Í dag
fjöllum við um Valsmenn.

.ËG AF FJ¹RMAGNI OG EINGÎNGU
GREITT Å PENINGUM
Valur hefur verið mikið á
milli tannanna hjá fólki síðustu ár. Þegar liðið kom upp
úr 1. deildinni og réð Willum
Þór Þórsson sem þjálfara virðast
aðstæður hjá liðinu hafa breyst
mikið. Það byrjaði að sanka að sér
leikmönnum og var ekki farið í
grafgötur með að það átti að koma
liðinu aftur í hæstu hæðir.
Það kostar aftur á móti sitt og
virðist ekki vera neinn skortur á
fjármagni á Hlíðarenda miðað við
þá samninga sem Valur hefur
verið að bjóða.
Valur sker sig frá hinum liðunum að því leyti að það greiðir nánast eingöngu peninga til leikmanna og er lítið í fríðindunum.
Valur vill frekar greiða meira og
vera laust við að útvega leikmönnum hitt og þetta.
Það er innistæða fyrir samningunum á Hlíðarenda því ekkert
hefur heyrst um vanefndir á samningum hjá félaginu.
Samningarnir sem Valur býður
eru mjög einfaldir. Það er föst
greiðsla á mánuði og svo bónus

fyrir spilaðan leik. Bónusinn er
hærri ef leikurinn vinnst.

6ALUR BÕÈUR VEL
Valsmenn hafa barist hatrammlega um flesta stærstu bitana síðustu ár og allt tal um að þeir séu
ekki tilbúnir að seilast jafn langt
eftir þeim bestu og önnur lið er
einfald-

lega
ekki rétt
að því er leikmenn segja. Þvert á
móti hafa Valsmenn
stundum boðið best
allra liða og sumir leikmenn halda því fram að sú hafi
verið raunin síðustu tvö ár.
Valur hefur verið að bjóða
mörgum bestu leikmönnunum
200-350 þúsund krónur í fastagreiðslu á mánuði síðustu ár. Ofan
á það kemur síðan öflugur leikjabónus sem hefur farið hækkandi.
Fyrir sumarið 2005 var Valur til í
að greiða góðum leikmanni 40 þúsund krónur fyrir spilaðan leik og
sú tala hækkaði í 60 þúsund ef
þrjú stig komu í hús úr leiknum.

«TRÒLEGUR LEIKJABËNUS
Valsmönnum hefur gengið upp og
ofan á markaðnum síðustu ár og

forráðamenn félagsins hafa boðið
leikmönnum ótrúlega samninga
þegar ljóst var að þeir væru að
missa af viðkomandi leikmanni.
Mest hafa Valsmenn boðið leikmanni yfir 150 þúsund krónur
fyrir spilaðan leik og það ásamt
tæplega 200 þúsund króna fastagreiðslu á mánuði. Viðkomandi
leikmaður yrði á verulega góðum
launum ef hann spilaði mikið.
Áhöld eru um hversu góð þessi
stefna er hjá
Vals-

mönnum því hún getur leitt til
hagsmunaáreksturs á milli þjálfara og stjórnar.
Það hefur vakið athygli leikmanna að Valur skuli ekki hafa
boðið hærri titlabónusa en raun
ber vitni. Hafa þær greiðslur verið
frá 100-300 þúsund sem telst ekki
hátt fyrir lið sem hefur ekki orðið
Íslandsmeistari lengi.
Valsmenn hafa einnig reynt að
bjóða leikmönnum veglegar undirskriftagreiðslur sem hafa náð
allt upp í eina milljón króna. Þeir
virðast þar að auki hafa allt sitt á
hreinu og er ekki vitað betur en að
allar greiðslur séu uppi á borðum

hjá þeim og svartar greiðslur á
bak og burt.

2ISATILBOÈ
Valsmenn hafa það orð á sér fyrir
að vera mjög ákveðnir í samningaviðræðum og þeir sækja það mjög
fast að fá fundi með leikmönnum
og breytir þá engu að viðkomandi
leikmaður sé nánast búinn að
ákveða að ganga í raðir annars
liðs. Þeirra mistök liggja í því að
halda of lengi að sér höndum og
reyna síðan að bjóða hátt þegar
leikmaðurinn er runninn úr þeirra
greipum og búinn að gera munnlegt samkomulag við annað félag.
Besta tilboðið sem Fréttablaðið fékk að heyra um í
úttektinni kom frá Val. Það
hljómaði upp á 500 þúsund
krónur í fastagreiðslu á
mánuði. Ein milljón við
undirskrift og önnur milljón ári seinna. Í pakkanum
voru einnig afnot af bíl og
húsnæði eða þriggja milljóna
króna afsláttur af íbúð.
(AFA SNEMMA SAMBAND VIÈ
LEIKMENN
Formaður
knattspyrnudeildar Vals komst í fréttirnar sumarið 2005 þegar
hann braut félagaskiptareglur og hafði beint samband við samningsbundinn
leikmann sem átti þar að auki að
spila gegn Val fjórum dögum
síðar.
Þau mistök gerir Valur ekki
lengur en það þýðir ekki að Valsmenn séu hættir að fara í kringum
reglurnar. Síðast í sumar hafði
einstaklingur á vegum Vals samband við samningsbundna leikmenn í júlí og síðan við annan í
byrjun ágúst. Var þá haft samband
við feður leikmannanna og lýst
yfir áhuga á samningaviðræðum.
Á morgun: KR

¥¶2«44!,*«3
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HENRY FRETTABLADIDIS

3TUART 0EARCE KNATTSPYRNUSTJËRI -ANCHESTER #ITY

Vill fá Shaun Wright Phillips aftur til City
&«4"/,4) Stuart Pearce, knattspyrnustjóri Manchester City,
hefur viðurkennt áhuga sinn á að
fá Shaun Wright-Phillips aftur til
félagsins. Chelsea keypti kappann fyrir rúmu ári en honum
hefur ekki tekist að vinna sér
sæti í byrjunarliðinu og ekki enn
skorað mark fyrir félagið.
Eggert Magnússon lét það

vera eitt af sínum fyrstu verkum
hjá West Ham að bera víurnar í
Wright-Phillips við Peter Kenyon, yfirmann knattspyrnumála
hjá Chelsea. Sá síðarnefndi sagði
svo í kjölfarið að hann væri falur
fyrir rétt verð.
„Ef verðmiðinn væri ákveðinn
og Chelsea reiðubúið að selja
hann, hversu mikil lyftistöng

væri það fyrir alla hjá félaginu
að sjá Shaun aftur hér? Það væri
frábært að geta stillt upp honum
og Micah Richards í sama liðinu,“
sagði Pearce.
Ekki er víst að Chelsea sé til í
að selja. Frekar er talið líklegra
að Chelsea sé reiðubúið að lána
hann til annars félags.
ES¹

BAGGALÚTUR
Jól & blíða

ER KOMIN Í SKÍFUNA

Sérlega grenndarkynningu á jólahljómskífunni má skoða á www.baggalutur.is

Tryggðu þér
eintak af
skemmtilegustu
jólaplötu ársins!

11
vinsæl
aðventu og
hátíðarlög
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Skífan Laugavegi 26 opið alla daga til 22 · Skífan Smáralind · Skífan Kringlunni · Póstkröfusími 591-5310 · www.skifan.is
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'ËÈAR FRÁTTIR FYRIR !RSENAL

¥SLENSKA KVENNALANDSLIÈIÈ Å HANDBOLTA HËF Å G¾R KEPPNI Å UNDANKEPPNI (-

Henry búinn
að jafna sig

Góður sigur Íslands á Aserum

Forkeppni HM kvenna:

(!.$"/,4) Ísland vann í gær góðan

¥3,!.$ !3%2"!¥$3*!.

sigur á liði Aserbaídsjan í undankeppni HM í handbolta kvenna í
Rúmeníu. Bæði lið renndu blint í
sjóinn hvað varðar leik andstæðinganna en smátt og smátt sýndi
íslenska liðið hvort liðið væri betra
og lokatölur urðu 31-28 fyrir
Ísland.
Leikurinn fór mjög rólega af
stað og það var greinilegt að hvorugt liðið þorði að taka einhverja
áhættu í upphafi. Sóknarleikur
beggja liða var frekar hægur og fá
hraðaupphlaup litu dagsins ljós í
upphafi leiks. Jafnt var á öllum
tölum til að byrja með en það átti
þó eftir að breytast.
Um miðjan fyrri hálfleik kom
góður leikkafli hjá íslenska liðinu
og þær náðu undirtökunum í leiknum. Berglind fór að verja eins og
berserkur í markinu og við það
fékk íslenska liðið hraðaupphlaup
sem nýttust vel. Ísland náði smátt
og smátt undirtökum í leiknum og
staðan í hálfleik var 18-13 íslensku
stúlkunum í vil og það var ekki síst
Berglindi markverði að þakka sem
varði 14 skot í fyrri hálfleik.
Ísland hélt undirtökunum í upphafi síðari hálfleiks og það var
greinilegt að íslenska liðið var
komið með meira sjálfstraust en í
upphafi leiksins. Íslensku stelpurnar áttu þó í erfiðleikum með að
hrista þær aserbaídsku af sér og
þegar fimmtán mínútur voru eftir
af leiknum var munurinn ekki
nema eitt mark, 25-24.
Síðustu tíu mínúturnar voru
eign íslenska liðsins og í fyrsta
sinn í leiknum fór að sjást virkilega góður varnarleikur hjá Íslandi.
Getumunur liðanna kom berlega í
ljós á síðustu mínútum leiksins og
lokatölur urðu 31-28 fyrir Íslandi
en ljóst er að liðið á mikið inni fyrir
erfiða leiki sem fram undan eru.

-ÎRK ¥SLANDS SKOT  (ANNA ' 3TEF¹NSDËTTIR 
 (RAFNHILDUR 3KÒLADËTTIR   2AKEL
"RAGADËTTIR   $AGNÕ 3KÒLADËTTIR  
'UÈBJÎRG 'UÈMUNDSDËTTIR   GÒSTA %DDA
"JÎRNSDËTTIR   *ËNA -ARGRÁT 2AGNARSDËTTIR 
 (ILDIGUNNUR %INARSDËTTIR   %LÅSABET 'UNN
ARSDËTTIR   (ARPA -ELSTED   
6ARIN SKOT "ERGLIND ¥RIS (ANSDËTTIR  ¥RIS "JÎRK
3ÅMONARDËTTIR 
(RAÈAUPPHLAUP  (ANNA  $AGNÕ  2AKEL
(ARPA (RAFNHILDUR *ËNA 
&ISKUÈ VÅTI  *ËNA (ANNA $AGNÕ %LÅSABET 'UÈ
BJÎRG 
5TAN VALLAR ¥SLAND  MÅN !SERBAÅDSJAN  MÅN

&«4"/,4) Franski snillingurinn
Thierry Henry er búinn að jafna
sig af meiðslum og verður klár í
slaginn gegn Fulham í kvöld.
William Gallas er einnig á
batavegi og verður líklega klár
fyrir leikinn gegn Porto í
Meistaradeildinni í næstu viku.
Robin Van Persie og Tomas
Rosicky eru einnig mættir til
æfinga.
Þetta eru verulega góð tíðindi
fyrir Arsenal en talið var um
tíma að Gallas gæti leikið á
laugardag en á það verður ekki
hætt eftir því sem breskir
fjölmiðlar sögðu í gær.
HBG

¥SHOKKÅ UNGMENNA

Slagsmál og
höfuðkúpubrot
¥3(/++µ Allt varð vitlaust á

íshokkíleik 13-14 ára ungmenna í
New York-ríki í Bandaríkjunum á
dögunum. Slagsmál sem hófust á
ísnum leiddu til slagsmála í
stúkunni.
Allt að fimmtán manns tóku
þátt í slagsmálunum og tvær
konur á fertugsaldri gengu
harðast fram í slagsmálunum.
Einn maður var lagður inn á
spítala með höfuðkúpubrot og
konurnar eru taldar eiga yfir
höfði sér um eins árs fangelsisdóm.
Það sem vekur einnig athygli
er að konurnar virðast tengjast
hvorugu liðinu og því ekki vitað
hvað þeim gekk nákvæmlega til.
„Þetta var vandamál á ísnum og
utan hans. Alveg ótrúlegt,“ sagði
vitni að slagsmálunum.
HBG
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¶¾R !RNA 3IF 0¹LSDËTTIR OG %VA -ARGRÁT +RIST
INSDËTTIR HVÅLDU HJ¹ ÅSLENSKA LIÈINU Å G¾R

3P¹NVERJINN $AVID 6ILLA

Falur fyrir 13
milljarða
&«4"/,4) Chelsea er orðað við

&¥.. ,%)+52 (* 2!+%, $®'' 3TJÎRNUSTÒLKAN 2AKEL $ÎGG "RAGADËTTIR LÁK VEL FYRIR
ÅSLENSKA LIÈIÈ Å G¾R OG VAR VALINN MAÈUR LEIKSINS AF MËTSHÎLDURUM &2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

Það er erfitt að taka einhverja
eina úr íslenska liðinu sem velja
ætti mann leiksins en Berglind átti
mjög góðan fyrri hálfleik í markinu. Rakel Dögg Bragadóttir átti
einnig góðan leik og hún var valinn
maður leiksins af skipuleggjendum mótsins.
„Við áttum svolítið erfitt uppdráttar í byrjun leiks og satt að
segja leið mér ekkert vel á þeim
kafla. En við tókum snemma leikhlé þegar við vorum búin að lesa
leik þeirra. Við náðum svo að loka
vörninni betur í síðari hálfleiknum. Ég er mjög ánægður með sigurinn og einnig með spilamennsku

liðsins. Ég er líka ánægður með
þær stelpur sem komu inn á og við
gátum skipt mikið inn á sem ég er
mjög ánægður með. Þessi sigur
hefði getað verið stærri, ég er svolítið óánægður með síðustu tvö
mörkin, en á heildina litið er ég
mjög ánægður með sigurinn,“
sagði Júlíus Jónasson, þjálfari
íslenska liðsins, eftir leikinn í gær.

&/2+%00.) ($!'52 36%).. $!'"*!2433/.
SKRIFAR FR¹ 2ÒMENÅU
DAGUR FRETTABLADIDIS

spænska landsliðsframherjann
David Villa þessa dagana en hann
leikur með Valencia. Juan Soler,
forseti Valencia, segir að Chelsea
verði að borga 100 milljónir
punda, eða 13 milljarða íslenskra
króna, ætli félagið sér að næla í
leikmanninn sem er samningsbundinn til ársins 2013.
„Við höfum heyrt af þessum
orðrómi en höfum ekki fengið
neina formlega fyrirspurn frá
Chelsea,“ sagði Soler. „Það er
ekki á stefnuskrá félagsins að
selja Villa. Ef eitthvað félag vill
kaupa hann þá er hægt að setjast
niður en hann er laus undan
samningi ef eitthva félag er til í
að greiða 100 milljónir punda
fyrir hann.“
Villa skoraði 25 mörk í
spænsku deildinni síðasta vetur
og er búinn að skora fimm mörk
það sem af er í vetur.
HBG
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'ËÈAR FRÁTTIR FYRIR STUÈNINGSMENN -AN 5NITED

Solskjær og Park aftur
mættir á æfingar
&«4"/,4) Það ætti að gleðja Sir

Alex Ferguson að þeir Ji-Sung
Park og Ole Gunnar Solskjær eiga
að byrja aftur að æfa í vikunni.
Norðmaðurinn segir reyndar að
ekki sé líklegt að hann geti spilað
á ný fyrr en um jólavertíðina.
Hann meiddist á lokamínútum
leiks United gegn FCK í Meistaradeildinni sem fram fór í Kaupmannahöfn fyrir mánuði.
Park er með sködduð liðbönd í
ökkla og hefur verið frá síðan í
september síðastliðnum.
„Ji-Sung og Ole byrja að æfa
með okkur í þessari viku sem eru
frábærar fréttir fyrir okkur,“
sagði Ferguson í viðtali við
útvarpsstöð félagsins. „Það verður mikið að gera í desember og
afar gott að geta notað þessa leikmenn þá.“
Solskjær hefur átt frábæra
endurkomu í lið United eftir að

hnémeiðsli bundu nærri enda á
feril hans. Í samanburði eru því
nýjustu meiðslin ekkert stórmál.
„Ég get ekki beðið eftir því að
vera aftur klár í slaginn,“ sagði
Solskjær og bætti við að það væri
erfitt að fá bara að fylgjast með
félögum sínum á æfingum.
„Ég verð að vera jákvæður. Það
er nóg eftir af tímabilinu og ef við
höldum áfram á þessari braut
fram í febrúar eða mars getum við
verið ánægðir með okkur.“
Ferguson sagði einnig að stutt
væri í að Alan Smith myndi ná sér
algerlega af sínum meiðslum.
„Alan gengur vel. Við höfum
breytt þolþjálfun hans og er verið
að vinna í að bæta hraða hans.
Hann svarar þjálfuninni vel og
nýtur hennar. Hann gerir sér jafnframt grein fyrir því að þetta kosti
mikið erfiði en hann leggur sig
allan fram.“
ES¹
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 4YRA "ANKS

Hinn fífldjarfasti ber sigur úr býtum

¶AÈ KANNAST ALLIR VIÈ 4YRU
"ANKS OFURMËDEL LEIKKONU OG
Ö¹TTASTJËRNANDA (ÒN F¾DDIST
 DESEMBER  OG VERÈUR
ÖVÅ  ¹RA EFTIR NOKKRA DAGA
4YRA HEFUR LEIKIÈ Å MYNDUM
EINS OG b(IGHER ,EARNINGm
b,OVE !ND "ASKETBALLm OG
Å EKKI SVO EFTIRMINNILEGRI
MYND b#OYOTE 5GLYm ¥ KVÎLD
HEFST ¹ SKJ¹ EINUM NÕ SERÅA
AF b!MERICAS .EXT 4OP
-ODELm OG ER ÖESSI HIN
SJÎUNDA

&YRIR UTAN 3OPRANOS HINA ËBORGANLEGU
,ITTLE "RITAIN OG 4HE /FFICE HEFUR LÅTIÈ
ANNAÈ N¹È VIRKILEGA AÈ FANGA ATHYGLI
MÅNA Å SJËNVARPINU AÈ UNDANFÎRNU
!NNAÈHVORT ERU FLESTIR SJËNVARPSÖ¾TTIR
BARA LEIÈINLEGIR VEGNA ÖESS AÈ ÖEIR HAFA
ALLTAF VERIÈ ÖAÈ EÈA Ö¹ AÈ MAÈUR ER
ALGJÎRLEGA KOMINN MEÈ LEIÈA ¹ ÖEIM
 MEÈAL HINNA SÅÈARNEFNDU M¹ NEFNA
1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY 4HAT
S 3HOW OG %XTREME -AKEOVER (OME
%DITION SVO EKKI SÁ MINNST ¹ ALLA RAUN
VERULEIKAÖ¾TTINA G¾TIR Ö¾TTIR EN ÖVÅ
MIÈUR ERU ÖEIR BARA ORÈNIR ALLTOF MARGIR
OG EINSLEITNIR
%INA LJËSGL¾TAN Å MYRKRINU ER ÖË
BRESKI GAMANÖ¹TTURINN "ALLS OF 3TEEL
SEM GENGUR ÒT ¹ AÈ GANGA FRAM AF FËLKI
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 (AIR
 7HITE #HICKS
 'OOD !DVICE
  &IRST $ATES
 (AIR (¹RIÈ
 7HITE #HICKS
 'OOD !DVICE
 !NALYZE 4HAT
 "UFFALO 3OLDIERS
 #HEECH AND #HONGS .EXT -OVIE
 !NALYZE 4HAT

!NALYZE 4HAT 34®¨ 
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 )NSIDER E ¥ HEIMI FR¾GA FËLKSINS

FRÁTTATENGDUR D¾GURM¹LAÖ¹TTUR ÖAR SEM
FJALLAÈ ER UM ÖAÈ SEMER EFST ¹ BAUGI
HVERJU SINNI 5MSJËNARMENN ERU (EIMIR
+ARLSSONOG 3IGRÅÈUR !RNARDËTTIR BETUR ÖEKKT
SEM 3IRRÕ

ERU GËÈ SAMBÎND ALLT SEM SKIPTIR M¹LI /G
ÖAR ER ENGINN MEÈ BETRI SAMBÎND EN 4HE
)NSIDER

 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 /PRAH 
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS
 6ALENTÅNA -Y 3WEET &AT
6ALENTINA .ÕIR FRAMHALDSÖ¾TTIR
3UÈURAMERÅSK S¹PUËPERA AF BESTU GERÈ
SEM NÕTURGEYSILEGRA VINS¾LDA UM HEIM
ALLAN !ÈALPERSËNAN ER 6ALENTINA UNGOG
ËMËTST¾ÈILEG KONA (ÒN ERYNDISLEGA
LJÒF OG GËÈ OG MEÈ KÅMNIG¹FUNA Å LAGI
¶¾TTIRNIRERU FRUMSÕNDIR ¹ M¹NUDAGS
ÖRIÈJUDAGS OG MIÈVIKUDAGSMORGNUM

 (OW ) -ET 9OUR -OTHER
 !MAZING 2ACE
 /SBOURNES  
 /LIVER "EENE E
 3ABRINA 5NGLINGSNORNIN
 3HOEBOX :OO
 #UBIX
 +ÎNNUÈURINN $ËRA
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .EIGHBOURS
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 3IMPSONS 
 %LDSNÎGGT MEÈ *ËA &EL
 /PRAH
 4HE )NSIDE  .ÕLIÈINN 3KIN
AND "ONES .ÕIR BANDARÅSKIR SAKAM¹LAÖ¾TTIR
UM UNGA RANNSËKNARLÎGREGLUKONU
 3TRONG -EDICINE 
3AMVK¾MT L¾KNISR¹ÈI !GONY !ND
%CSTACY  ,U REYNIR AÈ HJ¹LPA BARNS
HAFANDI MËÈUR
 4HE #LOSER .µ44 
-¹LALOK *AFNAN GENGUR EKKI ALVEG UPP
ÖEGAR LÎGREGLA FINNST L¹TIN "ÎNNUÈ BÎRN
UM
 'REYlS !NATOMY .µ44 
 #ROSSING *ORDAN 
 1UIGLEY $OWN 5NDER E
 4HE #LOSER .µ44 
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 &RÁTTIR .&3
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 3OUTH 0ARK ¶EIR ERU KOMNIR AFTUR

¹ SKJ¹INN SERÅAN UM #ARTMAN +ENNY
+YLE 3TAN OG LÅFIÈ Å 3OUTH 0ARK EN ÖAR ER
ALLTAF EITTHVAÈ FURÈULEGT Å GANGI «TRÒLEGA
VINS¾LIR TEIKNIMYNDAÖ¾TTIR EFTIR Ö¹ 4REY
0ARKER OG -ATT 3TONE SEM SKRIFUÈU Ö¾TTINA
EFTIR STUTTMYND SEM ÖEIR GERÈU 3ÅÈAN
Ö¹ HAFA ÖEIR FÁLAGAR UNNIÈ TIL FJÎLMARGRA
VERÈLAUNA FYRIR Ö¾TTINA OG GERT BÅËMYND UM
3OUTH 0ARK OG FENGU MA «SKARSTILNEFNINGU
FYRIR BESTA FRUMSAMDA LAGIÈ

 3IRKUS 2VK
 'HOST 7HISPERER -ELINDA 'ORDON
ER EKKI EINS OG FLESTIR AÈRIR EN HÒN HEFUR
Ö¹ EINSTÎKU H¾FILEIKA AÈ N¹ SAMBANDI VIÈ
Ö¹ L¹TNU 3¹LIRNAR SEM HÒN N¾R SAMBANDI
VIÈ EIGA ÖAÈ SAMEIGINLEGT AÈ ÖURFA ¹
HJ¹LP -ELINDU AÈ HALDA -ELINDA NOTAR
H¾FILEIKANA TIL AÈ F¹ MIKILV¾GAR UPPLÕSINGAR
AÈ HANDAN OG KEMUR SKILABOÈUNUM TIL
ÖEIRRA SEM ER ¾TLAÈ AÈ F¹ ÖAU EN STUNDUM
GETUR ÖAÈ REYNST ERFITT ÖAR SEM EKKI TRÒA ALLIR
ÖVÅ SEM ÖEIM ER SAGT

 0EPPER $ENNIS 0EPPER $ENNIS ER
METNAÈARFULL FRÁTTAKONA SEM ÖR¹IR EKKERT
HEITAR EN AÈ VERÈA FRÁTTAÖULUR Å VINS¾LASTA
FRÁTTATÅMA #HICAGO BÒA
GËÈ SAMBÎND ALLT SEM SKIPTIR M¹LI

 2ESCUE -E E ¶RIÈJA SERÅAN UM
4OMMY 'AVIN OG FÁLAGA HANS ¹ SLÎKKVISTÎÈ
NÒMER  &R¹B¾RIR Ö¾TTIR UM HËP
SLÎKKVILIÈSMANNA Å .EW 9ORK BORG

 7EEDS  E ®NNUR SERÅAN UM
HÒSMËÈURINA .ANCY SEM ER EINN HARÈASTI
EITURLYFJASALINN Å ÒTHVERFUM ,OS !NGELES
BORGAR

 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

/-%'!

 "EVERLY (ILLS  "ANDARÅSK
UNGLINGASERÅA
 2ACHAEL 2AY 'L¾NÕIR SPJALLÖ¾TTIR
  TIL SJÎ 'UÈRÒN 'UNNARSDËTTIR OG
&ELIX "ERGSSON ERU Å BEINNI ÒTSENDINGU

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 4HE +ING OF 1UEENS E
 ,OVE )NC 'AMANÖ¹TTUR UM
STEFNUMËTAÖJËNUSTU SEM GENGUR ALLA LEIÈ

 /UT OF 0RACTICE "R¹ÈFYNDIN
GAMANSERÅA FR¹ FRAMLEIÈENDUM &RASIER UM
STËRFURÈULEGA FJÎLSKYLDU ÖAR SEM N¹NAST ALLIR
ERU L¾KNAR EN EIGA F¹TT ANNAÈ SAMEIGINLEGT
%IN AF FYRRUM K¾RUSTUM /LIVERS ER AÈ FARA
AÈ GIFTA SIG OG "ARNES FJÎLSKYLDUNNI ER BOÈIÈ
Å BRÒÈKAUPIÈ
 !MERICAkS .EXT 4OP -ODEL 6))
NÕ Ö¹TTARÎÈ "ANDARÅSK RAUNVERULEIKASERÅA
ÖAR SEM 4YRA "ANKS LEITAR AÈ N¾STU
OFURFYRIRS¾TU

 (OW TO ,OOK 'OOD .AKED
'L¾NÕ BRESK Ö¹TTARÎÈ ÖAR SEM LÎGULEGAR
LÅNUR F¹ AÈ NJËTA SÅN +ONUR MEÈ
ALVÎRUBRJËST MJAÈMIR OG L¾RI H¾TTA AÈ
HATA LÅKAMA SINN OG L¾RA AÈ ELSKA LÎGULEGU
LÅNURNAR ,EANA ER  ¹RA EINST¾È MËÈIR
SEM FINNST SEM HÒN HAFI MISST ALLAN
KYNÖOKKA

3+*2 30/24
 !È LEIKSLOKUM E
 0ALERMO )NTER -ILAN FR¹ 
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$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

LÅFSSTÅLSÖ¹TTUR

 4HE , 7ORD
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 #LOSE TO (OME E
 #ONVICTION E
 "EVERLY (ILLS  E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

 )NSIDER ¥ HEIMI FR¾GA FËLKSINS ERU

&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

  TIL SJÎ E
 2ACHAEL 2AY E
 $ÕRAVINIR E
 )NNLIT  ÒTLIT E (ÎNNUNAR OG

T

8)) "ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ SEM GERIST ¹ BR¹ÈA
MËTTÎKU 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
 .¾GTABORÈ .IGELLU 
.IGELLA &EASTS "RESK MATREIÈSLUÖ¹TTARÎÈ
ÖAR SEM ELDHÒSGYÈJAN .IGELLA ,AWSON
SNARAR FRAM GIRNILEGUM KR¹SUM
 ²LFAÖYTUR Å ÒTHVERFI 
3UBURBAN 3HOOTOUT "RESKUR GAMAN
MYNDAFLOKKUR UM KONURNAR Å SM¹B¾NUM
,ITTLE 3TEMPINGTON SEM DREPA EKKI TÅMANN
HELDUR HVER AÈRA MEÈ ËTRÒLEGUSTU VOPN
UM -EÈAL LEIKENDA ERU !NNA #HANCELLOR
&ELICITY -ONTAGU !MELIA "ULLMORE OG
%MMA +ENNEDY
 4ÅUFRÁTTIR
 ¥ÖRËTTAKVÎLD
 (ENRY $UNANT OG 2AUÈI KROSSINN
(ENRY $UNANT $U ROUGE SUR LA CROIX ,EIK
IN MYND UM UPPHAF 2AUÈA KROSSINNS OG
STOFNANDA HANS (ENRY $UNANT ,EIKSTJËRI
ER $OMINIQUE /THENIN 'IRARD OG MEÈAL
LEIKENDA ERU 4HOMAS *OUANNET ¡MILIE
$EQUENNE .OÁMIE +OCHER OG -ICHEL
'ALABRU
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

 ¥SLAND Å BÅTIÈ &JÎLBREYTTUR

T
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34®¨ 



15%%2 %9% &/2 4(% 342!)'(4 '59 ¶¾TTIRNIR UM SAMKYN
HNEIGÈU TÅSKULÎGGURNAR ERU ORÈNIR ÖREYTTIR EINS OG SVO MARGIR
AÈRIR
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 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 $ISNEYSTUNDIN
 ,ÅLË OG 3TITCH 
 3ÅGILDAR TEIKNIMYNDIR 
 (ERKÒLES 
 6ÅKINGALOTTË
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 "R¹ÈAVAKTIN  %2
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MEÈ ALLS KONAR VITLEYSISGANGI
¶AÈ ER EITTHVAÈ SVONA SEM ÖARF
TIL AÈ HRISTA UPP Å MANNI 3TUND
UM JAÈRAR VIÈ AÈ SMEKKLEYSIÈ SÁ
ALGJÎRT EN ALLTAF VIRÈIST ÖAÈ ÖË
SLEPPA FYRIR HORN ¥ Ö¾TTINUM KOMA
ALLTAF NOKKRIR MEÈ INNSLÎG ÖAR SEM
FRAMKV¾MDIR ERU HINIR ÕMSU HLUTIR
MEÈ AÈSTOÈ FALINNAR MYNDAVÁLAR OG
Å LOKIN ER SÅÈAN KOSIÈ UM HVER VAR
FÅFLDJARFASTUR 3¹ HINN SAMI F¾R Ö¹
TITILINN "ALLS OF 3TEEL FYRIR FRAMMI
STÎÈU SÅNA
¶ESSI Ö¹TTUR KEMUR MANNI ¹
ËVART Å HVERT SKIPTI SEM MAÈUR
HORFIR ¹ HANN SEM ER EITTHVAÈ SEM
MAÈUR ÖARFNAST SVO MJÎG ¹ ÖESSUM
SÅÈUSTU OG VERSTU SJËNVARPSTÅMUM
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 -AN 5TD #HELSEA FR¹  NËV
 "OLTON !RSENAL FR¹  NËV
 -AN 5TD %VERTON BEINT
 "OLTON #HELSEA FR¹ Å KVÎLD
 ,IVERPOOL 0ORTSMOUTH FR¹ Å
KVÎLD
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Skopmyndasamkeppni um Eggert Magnússon
„Ég missi ekki svefn yfir þessu og
tek þessu mjög létt,“ segir Eggert
Magnússon,
stjórnarformaður
enska úrvalsdeildarliðsins West
Ham, en hann hefur fengið að upplifa svartan húmor
bresku pressunnar af
eigin raun. Íþróttavefur The Guardian
"*®2'«,&52 '5¨
-5.$33/.

… fá Sirrý og félagar hennar í
Íslandi í bítið sem ætla að sýna
jólaandann í verki með því að
bjóða þurfandi fjölskyldu upp á
allsherjar yfirhalningu á heimili
hennar.
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,2¡44  VEITA HÒSASKJËL  BOR 
UPPHAF  BERGTEGUND  SKËLI 
SKYGGNAST UM  EINKENNIS  R¹S 
N¹R  F¹T  RYKKORN  AUMA
,«¨2¡44  STRIT  BOGI  AUSTUR !FR
ÅKURÅKI  ËHREINKA  L¾STUR  HËPUR
 MAS  LISTI  ÖJ¹LFA  
,!53.
,«¨2¡44  BAKS  ÕR  SËMALÅA 
ATA  LOKAÈUR  LIÈ  MAL  SKR¹
 ¾FA  MM
,2¡44  HÕSA  AL  RËT  KOL 
MA  SKIMA  AÈALS  ¾È  LÅK
 FUM  AR  ARMA

2.–4. febrúar

FULHAM–
NEWCASTLE

"RESKU FJÎLMIÈL
ARNIR HAFA MEÈAL
ANNARS RIFJAÈ
UPP (AF
SKIPSM¹LIÈ
OG RAKIÈ SÎGU
"JÎRGËLFS
FEÈGA

„Því miður verð ég ekki með hópnum í ár, er að kljást við afleiðingar
af bakuppskurði og verð alveg frá
í heilt ár. Menn þurfa að vera við
hestaheilsu og gott betur en það til
að standa í þessu,“ segir Jónatan
Garðarsson sem hefur verið viðloðandi Evróvisjón-keppnina fyrir
hönd Ríkissjónvarpsins síðan 2001.
„Ég fór reyndar sem fulltrúi plötufyrirtækja til Sviss árið 1989 þegar
Valgeir Guðjónsson og Daníel
Ágúst Haraldsson kepptu fyrir
hönd Íslands og var síðan ráðgjafi
Sigurðar Valgeirssonar þegar lag
Selmu Björnsdóttur, All out of
Luck, varð fyrir valinu,“ útskýrir
Jónatan sem tók síðan formlega
við embættinu ef svo mætti kalla
árið 2001. „Starfið felst fyrst og
fremst í því að vera tengiliður
milli Sjónvarpsins og Sambands
evrópskra sjónvarpsstöðva, sitja
fundi og sinna alls kyns skriffinnsku,“ segir Jónatan sem segist
hugsa til þess með söknuði að taka
ekki þátt í Evróvisjón. „Ég hef
eignast marga góða vini í kringum
þetta og það er svekkjandi að komast ekki til Finnlands sem ég hef
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KOM S¹ OG SIGRAÈI Å FYRRA MEÈ MIKLUM
YFIRBURÈUM EN HAFÈI EKKI ERINDI SEM
ERFIÈI Å 'RIKKLANDI

knatt-

&2¡44)2 !& &«,+)
-ARTEINN ¶ËRSSON UPPLÕSTI ÖAÈ
¹ %DDU VERÈLAUNAH¹TÅÈINNI AÈ
HANN V¾RI ATVINNULAUS ÖEGAR HANN
TËK VIÈ VERÈLAUNAGRIP FYRIR HÎND
+OMP¹SS SEM VALINN VAR
SJËNVARPSÖ¹TTUR ¹RSINS
3AMKV¾MT HEIMILDUM
&RÁTTABLAÈSINS ER -ART
EINN MJÎG ËS¹TTUR MEÈ STARFSLOK
SÅN HJ¹ Ö¾TTINUM OG HEFUR R¹ÈIÈ
LÎGFR¾ÈING TIL AÈ SKOÈA
RÁTT SINN -ARTEINN
VILL TJ¹ SIG UM M¹LIÈ
EN HANN DVELST NÒ ¹
(OFSËSI ÖAR SEM HANN
SKRIFAR KVIKMYNDA
HANDRIT AÈ 2OKLANDI EFTIR
SAMNEFNDRI SK¹LDSÎGU
(ALLGRÅMS (ELGASONAR

!¨ *!&.! 3)' *ËNATAN 'ARÈARSSON ER ¹ H¾GUM EN GËÈUM BATAVEGI EFTIR ERFIÈAN

BAKUPPSKURÈ

verið í góðum samskiptum við, Það
er með þetta eins og annað, að nýir
vendir sópa best,“ segir Jónatan.
Hann hefur sömuleiðis verið í leyfi
frá Kastljósinu vegna bakuppskurðarins.
Páll Magnússon útvarpsstjóri
sagði vissulega eftirsjá í Jónatani.
„Hann hefur verið hluti af ásjónu
þessarar keppni,“ segir Páll. Það
er Kristín Erna Arnardóttir sem
tekur við þessu vandasama starfi.
„Hún hefur verið að vinna við áramótaskaupið en það er verið að
losa hana út úr því,“ segir Páll.
Alls 188 lög voru send inn fyrir
forval Evróvisjón-keppninnar í ár
en skilafrestur rann út 16. nóvember. Samkvæmt Rafni Rafnssyni
hjá Basecamp er þetta ögn minna
heldur en í fyrra sem helgast af
því að hver lagahöfundur mátti
eingöngu senda inn þrjú lög. „Við
reiknum því með að það sé meiri

bara svona í kringum
spyrnuna á Bretlandi og
ég verð að taka þessu
eins og hverju öðru
hundsbiti.“
FGG

%''%24 -!'.²33/. 3EGIST TAKA
UMFJÎLLUN BRESKRA FJÎLMIÈLA NOKKUÈ LÁTT
EN ¹GANGUR ÖEIRRA HAFI KOMIÈ HONUM
¹ ËVART

4EKUR SÁR ¹RSFRÅ EFTIR
ERFIÈAN BAKUPPSKURÈ

Verð frá:

Svæðið sem gengið verður um er einstaklega
fallegt og þar er að finna merkar minjar frá tímum
Mára og Rómverja. Fararstjórar eru Ingibjörg
Þórhallsdóttir hjúkrunarfræðingur og Rúnar
Karlsson tölvunarfræðingur sem gjörþekkja
svæðið og söguna. Þetta er einstaklega
heilsusamleg, fróðleg og öðruvísi ferð.

séð þessar fréttir en minna hafi
borið á því að þær yrðu að raunveruleika. „Ég verð bara að lifa
með þessu en þetta fer kannski að
verða óþægilegt því bæði Pétur og
Páll eru farnir að stoppa mig úti á
götu og vilja ræða málin,“ útskýrir
Eggert sem segir að þessi mikli
ágangur fjölmiðla hafi komið
honum svolítið spánskt fyrir sjónir.
„Fótboltinn er hins vegar kapítuli
út af fyrir sig hérna og snertir tilfinningar á öðruvísi hátt en annars
staðar,“ segir Eggert sem býst síður
við að því fari að ljúka. „Þetta er
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Heiðar Helguson og félagar hans í Fulham fá
Newcastle í heimsókn í byrjun febrúar á Craven
Cottage í Ensku úrvalsdeildinni. Nú er málið að
skella sér á völlinn enda er verðið frábært. Gist
er á þriggja stjörnu hóteli, miðsvæðis í London í
tvær nætur. Innifalið er flug, gisting og miði á
leikinn.

GÖNGUFERÐ Í
FJALLAHÉRUÐUM
ALICANTE

efnir meðal annars til skopmyndasamkeppni þar sem Eggert verður í
aðalhlutverki en hann kemur á eftir
Mike Newell, knattspyrnustjóra
Luton, sem kom sér á forsíður blaðanna fyrir niðrandi ummæli um
konur. Það ætti að verða forvitnilegt að sjá hvaða augum gamansamir Bretar líta stjórnarformanninn.
Eggert hefur verið uppnefndur
Kex-baróninn
vegna
gamalla
tengsla við kexverksmiðjuna Frón
og sagðist eitt af götublöðum Lundúna ætla að gefa stuðningsmönnum
West Ham kex fyrir fyrsta leik liðsins eftir að Eggert tók við formennsku. Þá hafa önnur blöð látið
þýða hluta úr stuðningsmannatextum West Ham. Eggert segist hafa

breidd í lagasmíðunum,“ segir
Rafn en leynileg nefnd sest nú yfir
lokuðu umslögin og velur þau 24
lög sem keppa um að verða framlag Íslands í Finnlandi en þar fer
keppnin fram eftir glæsilegan
sigur skrímslasveitarinnar Lordi.
Fyrirkomulagið verður með svipuðum hætti og í fyrra en þrjú undankvöld verða í janúar og
eitt úrslitakvöld hvar
þjóðin kýs framlag sitt.
FREYRGIGJA
FRETTABLADIDIS

-ENN VINNA NÒ AÈ ÖVÅ HÎRÈUM
HÎNDUM AÈ AFM¹ UMMERKI UM
.&3 ¾VINTÕRIÈ ¶ANNIG ERU TIL
D¾MIS SÁRMERKTAR MÒSAMOTTUR AÈ
HVERFA AF SKRIFBORÈUM STARFSMANNA
OG EITT OG ANNAÈ Å ÖEIM DÒR (ITT
ER AÈ HINN GAMALREYNDI HAUKUR
«LI 4YNES SEM FÁKK UPPSAGNAR
BRÁFIÈ ÖEGAR HÎGGVIÈ VAR
Å STARFSMANNAHËPINN
Å NIÈURSKURÈI HEFUR
VERIÈ R¹ÈINN AFTUR TIL
STARFA p NÒ ¹ FRÁTTASTOFU
3TÎÈVAR  /G VERÈUR
ÖVÅ EFTIR SEM ¹ÈUR ¹
SKJ¹NUM
&YRIR NOKKRU VAR SPJALLÖ¹TTADROTTN
ING 2ÅKISSJËNVARPSINS %VA -ARÅA
*ËNSDËTTIR BÒIN AÈ GANGA FR¹ ÖVÅ AÈ
"JÎRK 'UÈMUNDSDËTTIR YRÈI Å Ö¾TT
INUM %VA -ARÅA VAR BYRJUÈ AÈ VINNA
Ö¹TTINN TAKA TIL GAMLAR MYNDIR OG
HAFÈI R¾TT VIÈ VINI OG VANDAMENN
%N MEÈ LITLUM SEM ENGUM FYRIRVARA
H¾TTI "JÎRK VIÈ ST¾ÈAN MUN
VERA SÒ AÈ %VA -ARÅA VOGAÈI SÁR AÈ
R¾ÈA VIÈ BRËÈUR "JARKAR 'UNNAR
'UÈMUNDSSON SEM ER VERKFR¾È
INGUR OG VINNUR HJ¹ !LCOA 2EYÈAR¹LI
3VO HEIT ER "JÎRK Å AFSTÎÈU SINNI TIL
UMHVERFISM¹LANNA AÈ JAFNVEL BRËÈIR
HENNAR SEM Ö¹ V¾NTANLEGA
ER ANNARRAR SKOÈUNAR VAR
ËALANDI OG ËFERJANDI ¹ SAMA
VETTVANGI «LAFÅA (RÎNN
*ËNSDËTTIR HEFUR LÅKLEGA
HLAUPIÈ Å SKARÈIÈ
ENDA OFT LEIKIÈ
"JÎRK EFTIRMINNI
LEGA

3®+.5¨52 !& *«.!4!.) 0¹LL
-AGNÒSSON ÒTVARPSSTJËRI SEGIR
AÈ *ËNATAN HAFI VERIÈ HLUTI AF
¹SJËNU %UROVISION

FGGJBG

Ólafur í góðum félagsskap í New York
Listaverk Ólafs Elíassonar, „Eye
see you“ og „You see me“ voru
afhjúpuð í verslun Louis Vuitton
í New York fyrir skemmstu.
Annað verkanna kemur til með
að hanga til frambúðar í versluninni á meðan hitt fær aðeins að
hanga yfir hátíðarnar. Margt var
um manninn á opnuninni en
meðal þeirra sem mættu voru
tónlistarmaðurinn Pharrell Williams, fyrirsætan Alek Wek,
kvikmyndaframleiðandinn Harvey
Weinstein og
ristjóri tímaritsins Vogue,
Anna Wintour.

«,!&52 2!'.!2
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VIÈ FJÎLMIÈLA AÈ
LITIÈ V¾RI ¹ «LAF
%LÅASSON SEM
ROKKSTJÎRNU ¹
¥SLANDI

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti
Íslands mætti svo einnig til þess
að heiðra listamanninn og sagði
við fjölmiðla að litið væri á Ólaf
Elíasson sem rokkstörnu á
Íslandi. Ólafi Ragnari þótti líka
mikið koma til verslunarinnar og
lét meðal annars þau orð falla að
búðin væri næstum jafn stór og
Ísland sjálft. Pharrell Williams
er rappari og tónlistarmaður sem
hefur farið eins og stormsveipur
um Bandaríkin undanfarin ár.
Nú er kappinn orðinn mikilsmetinn í tískuheiminum og auðvitað
lét hann sig ekki vanta á opnunina Ólafs. Vel fór á með þeim
Ólafi eins og sést á meðfylgjandi
mynd.
HAL

¥ '«¨5 4«-) «LAFUR %LÅASSON OG 0HARRELL
7ILLIAMS TËKU SIG VEL ÒT SAMAN

ÍSLENSKAR SKÁLDSÖGUR
STEINAR BRAGI

HIÐ STÓRFENGLEGA

LEYNDARMÁL HEIMSINS
EINKASPÆJARINN STEINN STEINARR OG AÐSTOÐARMAÐUR HANS MUGGUR RANNSAKA ÆSILEGT MORÐMÁL
Á SKEMMTIFERÐASKIPI
„... magnað hvernig honum tekst að gæla við margnotað glæpasagnaform,
en endurnýja það jafngramt gjörsamlega og með brakandi ferskum hætti.“
- Morgunblaðið, 25. nóvember 2006

HIN ÍSLENSKA

TRAINSPOTTING
50 GRÖMM AF ÓDRÝGÐU KÓKAÍNI HVERFA Í PARTÍI
Í REYKJAVÍK. ELTINGARLEIKUR UPP Á LÍF OG DAUÐA.

„Bráðskemmtileg bók sem heldur fínu jafnvægi milli tilgerðarleysis og húmors.“
- Björn Þór Vilhjálmsson, Morgunblaðið, 3. nóvember 2006

„... samtímasaga í húð og hár ... svínvirkar í núinu.“

- Fréttablaðið, 13. nóvember 2006

ÞAÐ ÆTTI AÐ SETJA ÞIG

Á HEIMSMINJASKRÁ
ÞESSI BÓK ER EKKI UM BLEIKA FLAMINGÓFUGLA. ÞESSI BÓK ER UM ÚTVARPSMANNINN E SEM
LENDIR Í ÓVÆNTUM OG ALLSVAKALEGUM HREMMINGUM EFTIR AÐ HAFA GEFIÐ ÚT SÍNA FYRSTU BÓK.

„Það er nautn að lesa textann og sagan er í senn fyndin,
írónísk, persónuleg, kátbrosleg, ljúfsár og melankólísk.“
Geir Svansson, Morgunblaðið 3. nóv

„Þetta er skemmtilegur texti og furðulegur.
Hann fengi í mínum kladda fimm stjörnur væru þær gefnar.“
Páll Baldvin Baldvinsson, Fréttablaðið 5. nóv

„Skemmtilegur texti og furðulegur.“

Fréttablaðið, 4. nóvember 2006

„Það er nautn að lesa textann og sagan er í senn fyndin, írónísk,
persónuleg, kátbrosleg, ljúfsár og melankólísk.“
Morgunblaðið, 4. nóvember 2006

„Rosalega vel skrifuð ...“
Kastljós, 20. nóvember 2006

- Lifið heil
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ÞÚ BEISLAR

E

nn og aftur hafa íslenskir dómstólar gengið fram af þjóðinni
með óskiljanlegum sýknudómi í
kynferðisbrotamáli. Ung kona
kærði mann fyrir nauðgun en ekki
þótti ástæða til að trúa henni. Líklegra þótti að hún væri bara að
spinna upp sögu um saklausan
mann. Kerfið virðist alltaf tilbúið
að leggja lykkju á leið sína til að
vernda kynferðisglæpamenn og
sýna þar með þolendunum hversu
lítils virði tilfinningar þeirra eru.
Kynferðisglæpir eru of óhugnanlegir til að fólk vilji trúa því að einhver hafi geð í sér að fremja þá.
Líklega er mun auðveldara að fordæma nauðganir í stríðshrjáðum
löndum en glæpina sem framdir
eru hér á landi í skuggasundum og
heimahúsum.

ORKUNA

$«-34«,!2.)2 endurspegla
kvenfyrirlitninguna sem við aðrar
aðstæður er hægt að hrista af sér.
Maður getur auðvitað bara slökkt
á Jóni Ólafssyni á laugardagskvöldum þegar enn einn karlinn
mætir í viðtal og reynt að leiða
hugann að einhverju öðru en því
að fjármagn skattgreiðenda skuli
renna til þess verkefnis að hampa
afrekum karla á tónlistarsviðinu
en þegja yfir tónlistinni sem konur
hafa samið og flutt í gegnum tíðina. Ekki telja kindur fyrir háttinn, teljið frekar konurnar sem
birtast á sjónvarpsskjánum.
¥ .µ,%'2)

könnun sem félagsmálaráðuneytið lét gera á launamun kynjanna kom í ljós að hann
er staðnaður því þrátt fyrir að 45
ár séu síðan sett voru lög um að
eyða launamuninum hafa atvinnurekendur og ríkið fundið aðrar
leiðir til að viðhalda honum, m.a.
með ýmiss konar fríðindum og
duldum greiðslum. Í gær skýrði
Ríkisútvarpið síðan frá því að hlutfall kvenkyns ráðherra hér á landi
væri svipað og í Afríkuríkjum.
Hingað til hafa það nú ekki verið
þau lönd sem við höfum hvað helst
borið okkur saman við en þetta
sitjum við uppi með.

ný kynslóð karla sé komin
fram sem ólst upp við jafnréttishugsjónir og flaggar því jafnvel að
hafa vaskað upp til jafns við systur sínar er enn grunnt á gömlum
gildum. Þessari kynslóð er nefnilega alveg jafn annt um völdin og
kynslóð feðra hennar og ætlar sér
ekki að láta þau eftir þrautalaust.
Því er nú enn meiri ástæða en áður
til að láta sig jafnrétti varða og
gerast ekki þögul stafnmynd á
annarra fleyi þótt fagurlega
útskorin sé. Þegar hann hvessir
verður það nefnilega hún sem fær
yfir sig stærstu og köldustu öldurnar.
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Þú öðlast nýjan kraft í Lexus RX350. Afkastamikil vél og háþróaður
tæknibúnaður vinna gegn þyngdaraflinu og gera þér kleift að sækja fram
hvort sem er á athafnavegum borgarinnar eða á ævintýraslóðum utan við
byggð. RX350 er lúxussportjeppi þar sem þú kemst næst því að kynnast
sömu fullkomnun og auðkennir listamíði náttúrunnar.

Komdu og gefðu Lexus RX350 færi á að uppfylla ýtrustu kröfur sem þú
gerir til lúxussportjeppa. Við vitum hver niðurstaðan verður. Hún kemur þér
ef til vill á óvart en hún kemur okkur ekki á óvart. Lexus RX350 er smíðaður
í þeim tilgangi að uppfylla óskir þeirra sem gera kröfur til sjálfs sín og kröfur
til annarra. Þess vegna verður niðurstaðan gagnkvæm virðing milli þín og
Lexus RX350.

Verð frá: 5.520.000 kr.
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Kópavogur

Sími 570 5400

www.lexus.is

The pursuit of perfection

