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ÓÐINN PÁLL, MARTIN, PÁLL OG JÓN

Eru í hljómsveitinni
Crazy Boys
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Sannspár um samband
Mel B og Eddies Murphy
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Búnir að saf
trommu í setna fyrir
tið

Óðinn Páll
Arnarsson,
11 ára, er
félögum sínum
ásamt
í hljómsve
itinni Crazy
Boys að safna
fyrir trommus
etti.
„Við erum
búnir að æfa
segir Óðinn
í hálft til
og b
eitt á
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metnaðurinn
á því að þeir mikill, sem sést meðal
annars
andi titlum hafa samið eigin lög,
með grípeins og „101
inn“ og „Eins
Reykjavík
þau út á diski og það er“, og hyggj “, „Skóli h

MIKINN METNAÈ

Það fetar enginn í fótspor íslenska draumsins
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6. desember 2006 — 327. tölublað — 6. árgangur
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 550 5000

Kristjáns Eldjárns
minnst

Geta ekki notað ný og betri lyf

Níutíu ár eru liðin
frá fæðingu Kristjáns
Eldjárns.

Krabbameinslæknar á Landspítalanum hafa farið fram á að taka í notkun ný og betri lyf, án árangurs.
Heilbrigðisyfirvöldum hefur verið kynnt málið. Lyfin kosta um 350 milljónir á ári.

MENNING 74

HEILBRIGÐISMÁL Krabbameinslæknar á Land-

Fiskifélagshúsið eftir
Guðjón Samúelsson
Eigandinn vill
járnklæða húsið.
MENNING BLS 76

Samfylkingin er tilbúin

spítalanum hafa óskað eftir að fá að nota fjögur ný krabbameinslyf en stjórnendur spítalans hafa ekki getað orðið við þeirri ósk.
Stjórnendur spítalans hafa kynnt heilbrigðisyfirvöldum málið. Ef verða á við óskum
krabbameinslækna um notkun lyfjanna
myndu þau nýtast 60 til 80 einstaklingum og
kostnaður er áætlaður á bilinu 300 til 350
milljónir króna á ári.
Magnús Pétursson, forstjóri LHS, segir að
á borði stjórnenda liggi upplýsingar um að
viss hluti krabbameinssjúklinga gæti notið
nokkurs bata væri leyfð notkun á þessum
nýju lyfjum. „Það eru upplýsingar um fjögur
lyf sem liggja á okkar borðum hér, sem myndu

kosta 300 til 350 milljónir króna á ári. Það eru
60 til 80 einstaklingar sem gætu hugsanlega
nýtt sér þau.“
Aðspurður hver taki ákvörðun um hvort
lyfin séu tekin í notkun eða ekki, segir Magnús: „Á endanum er það lækningaforstjórans í
samráði við mig. Mín afstaða byggist á fjárhagslegum ástæðum og lækningaforstjórans
á faglegum ástæðum.“ Hann segir það ekkert
launungarmál að á síðustu tveimur árum hafi
verið stefnt að því að hafa hemil á kostnaði
sjúkrahúslyfja.
Jóhannes Gunnarsson, lækningaforstjóri
LSH, segir að lyfjum hafi ekki verið hafnað
heldur þurfi að vera ljóst að nytsemi þeirra sé
örugglega meiri en eldri lyfja. Slík sönnunar-

færsla taki tíma og vanda verði til þeirra
verka. „Ég held að þetta ferli á spítalanum sé
mjög vandað og vel að þessu staðið.“ Jóhannes
vildi einnig minna á að komið hafa upp aðstæður þar sem ný lyf eru notuð ef það er talið
mjög líklegt að þau séu betri en þau sem fyrir
eru. Þá sé ekki hikað við að leyfa notkun þeirra
fyrr en ætlað var.
Steinunn Friðriksdóttir, formaður Styrks,
samtaka krabbameinssjúklinga og aðstandenda þeirra, segir að ef læknar telji að ný lyf
séu betri en þau sem fyrir eru þá eigi þeir að
fá að nota þau. „Þeir eiga ekki að þurfa að
skrifa öðrum til að nota lyfin, það er í raun
hneyksli.“
- shá

„Ég tek líka eftir því að formaðurinn er að finna fjölina sína fyrir
átökin framundan – og það er
mjög mikilvægt að einmitt formaðurinn sé í stuði,“ segir Mörður
Árnason.
UMRÆÐAN 26

Hvað gerir Stefán Örn?
Framtíð Stefáns Arnar
Arnarsonar hjá Keflavík er í óvissu. Honum
stendur til boða
að semja við
liðið til eins árs.
ÍÞRÓTTIR 46
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ÁFRAM BJARTVIÐRI - Í dag
verða norðan 5-13 m/s, stífastur
strengur með suðausturströndinni.
Bjartviðri sunnan og vestan til en él
á Norður- og Austur-landi. Hiti við
frostmark með ströndum.
VEÐUR 4

Varð 65 prósent öryrki eftir brjóstastækkunaraðgerð:

> Markaðurinn
Sögurnar ... tölurnar ... fólkið ...
FYLGIR MEÐ FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
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Fjármálalæsi

SPV og SPH sameinaðir

Pfaff

Tæki sem
nýtist í lífinu

Öflugir á höfuðborgarsvæðinu

Snýr aftur til
uppruna síns
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Bresk jólasala
bíður hnekki
Jólasmásala í Bretlandi gæti orðið
sú versta í aldarfjórðung að mati
breskra greinenda. Bresku smásölusamtökin (BRC) hafa jafnframt varað við jólasölunni í ár.
Mánaðarleg úttekt sem samtökin
unnu í samstarfi við ráðgjafarfyrirtækið KPMG sýnir að sala
á fötum og skóm dróst verulega
saman í nóvember í ár miðað við í
fyrra. Milt veður og lágstemmdar
væntingar neytenda eru meðal
þess sem talið er hafa áhrif á
dræma sölu.
Samdrátturinn gæti komið sér
illa fyrir Baug sem er stórtækur á breskum verslunargötum.
Verslunarkeðjan Woolworths,
sem Baugur á tíu prósenta hlut í,
gaf í gær frá sér afkomuviðvörun
vegna slakrar sölu undanfarna
tvo mánuði og lítilla væntinga
til jólasölunnar. Þá eru margar tískuverslanir, þar á meðal
House of Fraser, þegar farnar að
selja vörur sínar á afslætti sem
er afar óvanalegt í aðdraganda
jólanna.
- hhs

Karl kaupir
ilmvatnskeðju
Karl Wernersson, fjárfestir og
meirihlutaeigandi í breska heildsölufyrirtækinu Per Sent, hefur
ásamt Sanjay Vadera, forstjóra
fyrirtækisins, keypt bresku
verslanakeðjuna The Fragrance
Shop ásamt tveimur öðrum fjárfestum. Glitnir banki fjármagnar
kaupin sem nema á bilinu 10 til
14 milljónum punda eða 1,3 til 1,9
milljörðum íslenskra króna.
Hann segir verslanir The
Fragrance Shop ríma vel við
rekstur Per Scent, sem sérhæfi
sig í heildsölu og dreifingu á
ilmvötnum.
Sanjay Vadera verður forstóri ilmvatnskeðjunnar ásamt
Bill Currie, sem stofnaði The
Fragrance Shop fyrir 11 árum en
seldi hana fyrir tveimur árum.
Verslanakeðjan er þannig komin
aftur til föðurhúsa en undir hana
heyra 92 verslanir. Stefnt er að
sameiningu félaganna og munu
verslanirnar verða rúmlega 100
talsins, að sögn Karls.
- jab

FRÉTTIR VIKUNNAR

Nærri yfirtöku | Fons, eignarhaldsfélag Pálma Haraldssonar og
Jóhannesar Kristinssonar, á nú
29,2 prósent í Ticket og stendur
því nærri þrjátíu prósenta yfirtökumörkum sem gilda á sænska
markaðnum.
Eignast helmingshlut | M-Invest,
félag í eigu Baugs og Birgis Þórs
Bieltvedt, hefur eignast helmingshlut í danska fyrirtækinu Day
Birger et Mikkelsen. Vörumerkið
er selt í yfir eitt þúsund verslunum í nítján löndum.

Talsvert tap | Dagsbrún skilaði
3,2 milljarða króna tapi á þriðja
ársfjórðungi. Tap félagsins nam
tæpum 4,7 milljörðum króna á
fyrstu níu mánuðum ársins samanborið við 554 milljóna króna
hagnað á sama tíma í fyrra.

Viðamiklar aðgerðir | Félögin
sem urðu til við uppstokkun
Dagsbrúnar, 365 og Teymi, ætla
að ráðast í viðamiklar aðgerðir.
Teymi selur fasteignir, skuldbreytir lánum og selur nýtt hlutafé. 365 selur hluti í Wyndeham og
Hands.
Kaupa Abrika | Actavis keypti
bandaríska lyfjafyrirtækið Abrika
Pharmaceuticals Inc. sem sérhæft
er í framleiðslu og þróun forðalyfja. Kaupverðið nam 16,5 milljörðum króna, þar af er helmingur
árangurstengdur.
Sameinaðir sparisjóðir |
Stofnfjáreigendur
Sparisjóðs
Hafnarfjarðar og Sparisjóðs vélstjóra samþykktu einróma á stofnfjáreigendafundum að sameina
sparisjóðina frá og með fyrsta
janúar 2006.
Fær meira | Kaupþing hefur safnað 7,4 milljörðum króna til viðbótar við þá 49,5 milljarða króna sem
fengust við sölu nýs hlutafjár til
alþjóðlegra fjárfesta á dögunum.
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Hafa kallað eftir upplýsingum frá bóksölum
Samkeppniseftirlitið hefur kallað eftir rekstrarupplýsingum frá
verslunum sem selja bækur og ritföng. Smærri bóksalar telja
sumir samkeppni skerta vegna ráðandi stöðu Pennans.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar
Rekstrarumhverfi verslana sem selja bækur
og ritföng er til sérstakrar skoðunar hjá
Samkeppniseftirlitinu sem kallað hefur eftir rekstrarupplýsingum frá verslunum í þeim geira um land
allt, jafnt smáum sem stórum. Á markaðnum eru
verslanir í sömu eigu mjög ráðandi og hafa smærri
verslanir stundum haft á orði að samkeppnisstaða
þeirra sé skert af þeim sökum.
„Hjá mér kallaði Samkeppniseftirlitið eftir
söluupplýsingum og öðru slíku sem maður náttúrlega afhendir fúslega,“ segir Arndís Björg
Sigurgeirsdóttir, eigandi bóka- og gjafavöruverslunarinnar Iðu í Lækjargötu í Reykjavík og telur
ekki skrýtið þótt könnuð sé samkeppnisstaða í þessum geira. „Umhverfið sem við búum við er þannig
að Penninn á nánast allar búðir, ætli hann sé ekki
með hátt í 80 prósent af markaðnum. Þar undir eru
náttúrlega bæði Eymundsson og Mál og menning,
fyrir utan svo verslanir sem þeir hafa eignast úti
á landi. Svo er ég hér ein á milli tveggja stórra
búða og sami eigandinn að þeim báðum. Þetta er
náttúrlega ekki eðlilegt viðskiptaumhverfi, langt
því frá,“ segir hún og bendir á að þar fyrir utan
eigi eigendur Pennans, Griffils, Máls og menningar
og Eymundsson líka Dreifingarmiðstöðina sem sjái
um bókadreifingu í verslanir og séu enn fremur
með innflutning og dreifingu erlendra tímarita á
sínum snærum.
Arndís segir að það hljóti að skjóta skökku
við að hún sé með næststærstu bókaverslunina í

fermetrum talið á eftir Pennabúðunum. Þá veitir
Pennanum einnig samkeppni Bóksala stúdenta, sem
auk almennrar bóksölu sér háskólanemum og hluta
framhaldsskólanna fyrir kennslubókum.
Á Arndísi er að skilja að samkeppnisstaða smærri
fyrirtækja sé á margan hátt skert, ekki bara í sölu,
því í krafti stærðar sinnar geti Penninn náð betri
kjörum. „Við gerum okkar besta í að fylgja eftir
risunum í afsláttarmálum, en samningsstaða mín
er náttúrlega ekki jafnsterk og ef ég hefði fjölda
verslana á mínum snærum.“
Kristinn Vilbergsson, forstjóri Pennans, segist
hafa verið í samskiptum við Samkeppnisstofnun
vegna skila á samrunaskýrslum tengdum kaupum
Pennans á bókaverslunum á Ísafirði og Akranesi.
„Og reyndar líka fyrr á árinu vegna kaupa á
bókabúð í Keflavík. Í kaupsamningum var gerður
fyrirvari um samþykki samkeppnisyfirvalda og
við höfum svarað þeim í tengslum við það,“ segir
hann og kveðst engar spurnir hafa af umfangsmeiri
rannsókn á markaðnum. „En þetta er töluvert sem
við þurfum að skila inn og gera grein fyrir, þótt
kaupin séu út af fyrir sig ekki stór.“
Kristinn áréttar hins vegar að umfang bóksölu
í landinu kunni að vera annað en birtist í fjölda
smásöluverslana og vísar til þess að trúlega sé
bókaútgáfan Edda stærsti bóksali landsins þegar
kemur að innlendum bókum í gegnum klúbba,
símsölu og annað, fyrir svo utan samkeppni frá
netverslun bæði innan lands og utan. „Svo er er á
ritfangamarkaði gríðarlega hörð samkeppni. Þar
eru líka á fleygiferð stórir aðilar á borð við Odda
og Office One.“

Glitnir opnar fyrstur í Asíu
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra klippti á borða ásamt
Bjarna Ármannssyni forstjóra og
Einari Sveinssyni, stjórnarformanni Glitnis, við opnun skrifstofu Glitnis í Sjanghæ í gær.
Íslenskur banki hefur ekki
áður sett upp skrifstofu í Asíu en
fjölmörg íslensk fyrirtæki eru
með starfsemi þar. Opnun skrifstofu Glitnis er liður í stefnu

MIKILVÆGT MARK EIÐS SMÁRA Eiður Smári Guðjohnsen landsliðsfyrirliði skoraði annað mark Barcelona gegn þýska liðinu Werder Bremen í meistaradeildinni í gær. Börsungar unnu leikinn, 2-0, og komust þar með í 16-liða úrslit keppninnar. Eiður Smári lék með allan leikinn og hafði nærri skorað annað mark en boltinn hafnaði í stönginni eftir
glæsileg tilþrif. Brasilíski snillingurinn Ronaldinho skoraði fyrra mark Barcelona og var arkitektinn á bak við mark Eiðs Smára.
NORDIC PHOTOS/AFP

bankans að sinna afmörkuðum
starfsgreinum á alþjóðamarkaði.
Bankinn hefur um nokkurt skeið
mótað sér stefnu í að þjónusta
fyrirtæki í framleiðslu sjávarafurða og orkufyrirtæki sem sérhæfa sig í endurnýjanlegri orku.
Bjarni Ármannsson, forstjóri
Glitnis, sagði við opnunina að fjölmörg tækifæri væru fyrir þessar
syllur bankans í Suðaustur-Asíu.

Glitnir hefur þegar tekið þátt
í verkefnum í hitaveituframkvæmdum og í matvælageiranum. Í hitaveitunni er bankinn í
samstarfi við Enex i Xian Yang,
en Glitnir er einnig eigandi að
matvælafyrirtæki með Bakkavör,
en Bakkavör hefur gefið út að
fyrirtækið stefni að uppbyggingu
í þessum heimshluta.
- hh/ sjá síðu 4

Konu dæmdar 23 milljónir í
bætur vegna læknamistaka
DÓMSMÁL Tæplega þrítugri konu

voru í gær dæmdar í Héraðsdómi
Reykjavíkur skaðabætur upp á
ríflega 23 milljónir króna vegna
tjóns sem hún varð fyrir þegar
hún fór í brjóstastækkunaraðgerð
árið 2001. Tveimur læknum sem
önnuðust aðgerðina var gert að
greiða konunni ofangreinda upphæð óskipt, ásamt vöxtum.
Konan var 23 ára þegar hún fór
í aðgerðina á stofu læknanna
tveggja í Domus Medica. Nokkru
eftir að aðgerð hófst fékk hún öndunar- og hjartastopp. Neyðarbíll
kom á vettvang, læknir hans gaf
konunni rafstuð og lifði hún af.

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR Dæmdi

konunni 23,2 milljónir í skaðabætur.

Hún hlaut alvarlegan heilaskaða,
sem leitt hefur til skerts minnis,
skertra skipulagshæfileika og persónuleikabreytingar, auk þess sem

frumkvæði hennar og sjálfsöryggi
hafa skaddast verulega. Varanleg
örorka hennar var metin 65 prósent.
Í dómsniðurstöðu segir meðal
annars ljóst að konan hafi orðið
fyrir alvarlegum súrefnisskorti í
svæfingu, sem ekki hefði átt að
eiga sér stað ef rétt hefði verið
staðið að vöktun og framkvæmd
svæfingar. Líklegt sé að tjón hennar hefði orðið minna hefði rafstuði
verið beitt fyrr í stað þess að beðið
var eftir neyðarbílnum í að
minnsta kosti sex mínútur, en
hjartarafstuðtæki var tiltækt í
grennd við skurðstofuna.
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Síðasti borinn kominn í gegn

Úrskurðað um
vitnaskyldu

&2!-+6-$)2 Síðasti borinn af
þremur lauk hlutverki sínu við
framkvæmdir vegna Kárahnjúkavirkjunar í gær. „Þetta eru mikil
tímamót þar sem þarna var lokið
við að bora þessi samfelldu 40
kílómetra löngu göng frá Hálslóni,
undir Fljótsdalsheiði þvera og
niður að stöðinni í Fljótsdal,“ segir
Sigurður Arnalds, kynningarstjóri
Kárahnjúkavirkjunar.
Næst tekur við umfangsmikil
frágangsvinna í göngunum að
sögn Sigurðar. „Það tekur nokkrar
vikur að koma borunum út úr
göngunum og mikil vinna er eftir
við að ljúka bergstyrkingum og
frágangi þar sem þess er þörf.

Þorsteinn, kanntu ekki að taka
gríni?
b.EI EN ÁG KANN AÈ HALDA ¹ SVÅNIm
¶ORSTEINI 'UÈMUNDSSYNI GRÅNARA VAR ILLA
BRUGÈIÈ ÖEGAR Ö¹TTASTJËRNENDUR ¹ 3TÎÈ 
VILDU F¹ HANN TIL AÈ SVARA FYRIR ILLA INNR¾TT
AN MANN SEM HANN LÁK Å SKEMMTIÖ¾TTI ¹
DEGI RAUÈA NEFSINS
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Síðan þarf að undirbúa göngin
fyrir næsta áfanga sem er að fylla
þau af vatni. Áformað er að það
geti hafist í vor.“
Upphaflega var áætlað að borunin myndi klárast um miðjan
ágúst og verkið því töluvert á eftir
áætlun. Sigurður segir að reiknað
sé með að vinna það upp í frágangsvinnunni.
Upphaflega átti verkinu að
ljúka á mánudaginn en dagsseinkun varð á því vegna bilana. „Þetta
eru tveir rafmótorar sem ekki
hafa bilað allan tímann en ákváðu
að klára ekki síðasta metrann. Það
hittist svo á að á mánudaginn var
dagur heilagrar Barböru sem er

"/2 .²-%2 ¶2*² 6ERKINU VAR DEILT ¹

ÖRJ¹ BORA "OR NÒMER ÖRJÒ BYRJAÈI FYRSTUR
VORIÈ  OG LAUK NÒNA SÅÈASTUR Å G¾R

verndardýrlingur
námumanna.
Og auðvitað var því kastað fram
að heilagri Barböru hafi ekki
þóknast að menn væru að vinna á
þessum degi.“
SDG

$«-3-, Héraðsdómur Reykjavíkur mun í dag ákveða hvort Jón
H. B. Snorrason, yfirmaður
efnahagsbrotadeildar, og Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri skuli bera vitni fyrir
dómnum vegna orða sem höfð eru
eftir þeim á opinberum vettvangi
vegna skattsrannsóknarinnar á
Baugi.
Verjendur Baugsmanna hafa
óskað eftir að tvímenningarnir
gefi skýrslu fyrir dómi. Jón H.
B. mótmælti því þar sem rekstur
og rannsókn málsins er enn í
gangi.
SDG

Segir Bandaríkjaher
ekki á sigurbraut
Bandarísk þingnefnd hóf í gær yfirheyrslur yfir Robert Gates, arftaka Donalds
Rumsfeld í varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna. Gates segist reikna með því
að bandarískt herlið verði um langa hríð í Írak, en miklu fáliðaðra en nú er.

0%26%: -53(!22!& /' -!.-/(!.
3).'( &ORSETI 0AKISTANS OG FORS¾TISR¹È

HERRA )NDLANDS HITTUST ¹ SÅÈASTA ¹RI

(3+«,) ¥3,!.$3 .ÕR SAMEINAÈUR SKËLI
MUN BERA NAFN HANS

7!3().'4/. !0 „Nei, herra,“ sagði
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-USHARRAF Å VIÈTALI

Vill semja um
Kasmírhérað
).$,!.$ !0 Pervez Musharraf,

forseti Pakistans, sagðist í viðtali
í gær í indversku sjónvarpi vera
reiðubúinn til þess að gefa upp á
bátinn kröfu Pakistans til
yfirráða í Kasmír-héraði ef
Indland samþykkir á móti að
veita héraðinu víðtæk sjálfsstjórnarréttindi.
Skrifstofa Musharrafs í
Pakistan sagði síðar að ummæli
hans hefðu verið slitin úr
samhengi, hann væri ekki að
bjóða neitt einhliða heldur væri
samkomulag háð því að Indverjar
gerðu slíkt hið sama.
Kasmír hefur verið skipt á
milli Indlands og Pakistans, og
löndin hafa deilt harðlega um
yfirráðin og nokkrum sinnum háð
stríð vegna deilunnar.
GB

(/2.!&*®2¨52
2¹ÈIST ¹ NÕJA ÅBÒA
5NGLINGSHËPUR GEKK Å SKROKK ¹ TVEIM
UR MÎNNUM ¹ (ÎFN Å (ORNAFIRÈI UM
SEINUSTU HELGI -ENNIRNIR HAFA LAGT
FRAM K¾RU ¶EIR ERU NÕFLUTTIR Å B¾INN
OG ER EKKI ËALGENGT AÈ NÕIR ÅBÒAR F¹I
ËBLÅÈAR MËTTÎKUR AÈ SÎGN LÎGREGL
UNNAR SEM HEFUR ¹ÈUR ÖURFT AÈ HAFA
AFSKIPTI AF ÖESSUM HËPI

Robert Gates, sem bráðlega tekur
við af Donald Rumsfeld sem varnarmálaráðherra Bandaríkjanna,
þegar hann var spurður hvort
hann teldi Bandaríkjaher vera að
sigra í Írak.
Sá sem spurði var Carl Levin,
leiðtogi minnihluta Demókrataflokksins í hermálanefnd öldungadeildarinnar. Nefndin hóf í gær
hefðbundnar
staðfestingaryfirheyrslur yfir Gates áður en hann
tekur við embættinu.
„Það sem við erum að gera
núna er ekki nægilega gott,“ sagði
Gates um aðgerðir Bandaríkjanna
í Írak. „Að mínu mati eru allir
möguleikar á borðinu.“
Hann telur að komist stöðugleiki ekki á í Írak innan tveggja
ára þá fari allt í bál og brand í
þeim heimshluta.
Allt frá því þingkosningar fóru
fram í Bandaríkjunum fyrir mánuði hefur stöðugur þrýstingur
verið á George W. Bush forseta
um að taka nýjan pól í hæðina í
Írak, en Bush hefur ekki viljað
gefa upp neinar ákveðnar hugmyndir í þeim efnum.
Bæði demókratar, sem hafa
meirihluta á Bandaríkjaþingi
þegar það kemur saman á ný eftir
áramótin, og sumir repúblikanar
hafa lagt ríka áherslu á að 140 þúsund manna herlið Bandaríkjamanna í Írak verði kallað heim
sem fyrst, þótt í áföngum verði.
Núna í þessari viku er búist við
því að Íraksnefndin birti skýrslu
sína, þar sem lagt verður mat á
aðgerðir Bandaríkjamanna í Írak
og nefndar hugmyndir um breytta

3AMEINUÈUM SKËLA (¥ OG +(¥

Verður skipt í
nokkra skóla
34*«2.-, Stefnt er að því að
skipta sameinuðum skóla Háskóla
Íslands og Kennaraháskóla
Íslands í nokkra skóla eftir
fræðasviðum.
Frumvarp um sameiningu HÍ
og KHÍ hefur verið lagt fram á
Alþingi en það gerir ráð fyrir að
skólarnir sameinist sumarið 2008.
Við HÍ eru 878 fastráðnir
starfsmenn í 765 starfsígildum en
í KHÍ eru 211 starfsmenn og föst
stöðugildi 196. Rekstrargjöld HÍ á
síðasta ári námu rúmum sjö
milljörðum og KHÍ um einum og
hálfum milljarði.
BÖS

(EIÈURSLAUN LISTAMANNA
2/"%24 '!4%3  4!,) 6)¨ */(. 7!2.%2 /' #!2, ,%6). 6ERÈANDI VARNARM¹LAR¹È

HERRA "ANDARÅKJANNA ¹SAMT FORMANNI HERM¹LANEFNDAR ÎLDUNGADEILDAR "ANDARÅKJA
Ö INGS REPÒBLIKANANUM *OHN 7ARNER OG #ARL ,EVIN LEIÈTOGA MINNIHLUTA DEMËKRATA Å
NEFNDINNI
&2¡44!",!¨)¨!0

stefnu. Ýmsir reikna einnig með
því að málin skýrist þegar Robert
Gates tekur við varnarmálaráðuneytinu.
Meðal þeirra hugmynda, sem
nefndar hafa verið, er að Bandaríkjamenn reyni að fá nágrannaríki Íraks, svo sem Sýrland og
Íran, í lið með sér til þess að hjálpa
við að draga úr átökum í Írak.
Einnig er talið koma til greina
að bandarískum hermönnum í
Írak verði fjölgað tímabundið en

síðan fækki þeim verulega og þá
muni hlutverk þeirra jafnframt
breytast, þannig að þeir hætti að
standa í bardögum en einbeiti sér
í staðinn að því að aðstoða Íraka
við að byggja upp eigin her og lögreglu.
„Mér sýnist að Bandaríkjamenn muni verða í Írak í einhverri
mynd um langa hríð,“ sagði Gates
í gær, „en það gætu orðið verulega
færri hermenn en eru þar í dag.“

Þrír bætast við
34*«2.-, Þrjátíu listamenn
njóta heiðurslauna listamanna frá
og með næsta ári samkvæmt
ákvörðun Alþingis.
Við meðferð fjárlaganefndar
bættust þrír listamenn á heiðurslaunalistann, þau Guðmunda
Elíasdóttir, Guðmundur Jónsson
og Magnús Pálsson.
Heiðurslaunin nema rúmum
133 þúsund krónum á mánuði,
1.600 þúsund á ári. Samtals nema
heiðurslaunin 48 milljónum króna
á ári.
BÖS

GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

¶!5 (,*«4! (%)¨523,!5.

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

-9.$,)34 ¥ G¾R VORU VERK -ATISSE OG FLEIRI BRAUTRYÈJENDA TEKIN UPP ÒR KÎSSUNUM
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!TLI (EIMIR 3VEINSSON
SGERÈUR "ÒADËTTIR
%RRË
&RÅÈA  3IGURÈARDËTTIR
'UÈBERGUR "ERGSSON
'UÈMUNDA %LÅASDËTTIR
'UÈMUNDUR *ËNSSON
'UNNAR %YJËLFSSON
(ANNES 0ÁTURSSON
(ERDÅS ¶ORVALDSDËTTIR
*ËHANN (J¹LMARSSON
*ËN .ORDAL
*ËN 3IGURBJÎRNSSON
*ËN ¶ËRARINSSON
*ËNAS )NGIMUNDARSON
*ËRUNN 6IÈAR
+RISTBJÎRG +JELD
+RISTINN (ALLSSON
+RISTJ¹N $AVÅÈSSON
-AGNÒS 0¹LSSON
-ATTHÅAS *OHANNESSEN
-EGAS
2ËBERT !RNFINNSSON
4HOR 6ILHJ¹LMSSON
6IGDÅS 'RÅMSDËTTIR
6ILBORG $AGBJARTSDËTTIR
¶ORBJÎRG (ÎSKULDSDËTTIR
¶ORSTEINN FR¹ (AMRI
¶R¹INN "ERTELSSON
¶URÅÈUR 0¹LSDËTTIR

Jólagleði

CLARINS – HERRATASKA
Clarins dekurtaska fyrir herra á öllum aldri.

4.590 kr.

2.990 kr.

BABYLISS - KLIPPISETT

ZIRH – HERRAVÖRUR

Babyliss hár- og skeggsnyrtir með carbon- og
titaniumblöðum.

Fullkomin tvenna fyrir herra á öllum aldri.
Hreinsisápa og uppbyggjandi rakakrem.

2.259 kr.
L’ORÉAL - MEN EXPERT
Hydra Energetic krem sem endurnýjar orku
húðarinnar. Rakgel fyrir viðkvæma húð.
Hreinsigel og taska fylgja með sem kaupauki.

1.590 kr.

DEEP HEAT
Eftir erfiðan dag.
Bath Tonic, milt freyðibað.
Hitakrem, gott á auma vöðva.

3.995 kr.
CALVIN KLEIN – CK ONE
Nýr ferskur og spennandi ilmur fyrir bæði herra og
dömur.

20% afsláttur

3.479 kr.
VERSACE – GJAFASETT
Versace Eau Fraiche , nýr, ferskur og flottur
herrailmur.

GJAFAPOKI FYLGIR GJAFAVÖRUM

HUGUR, LÍKAMI OG SÁL!
Hugleiðslu-, jóga-, reiki- og spatónlist í miklu
úrvali.
Einnig úrval geisladiska frá SENU.

Komdu til okkar
og skoðaðu frábært
úrval af gjafasettum
handa henni eða honum.

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur
Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker
Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

- Lifið heil

www.lyfja.is
LYFJA STYÐUR LANDSLIÐ KVENNA Í HANDBOLTA

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 35133 11/06

7.200 kr.
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&ÁKK SKILORÈSBUNDINN DËM FYRIR AÈ REYNA AÈ AKA NIÈUR FYRRVERANDI EIGINKONU

-IKIÈ UM HNUPL Å KRINGUM JËL

&¾RÈI HENNI SNÎRU Å JËLAGJÎF

Fimmtugur stal
hangikjötslæri

steypukant og reyndi að aka hana
niður.
var á þriðjudag dæmdur í tveggja
Fyrir dómi sagði konan að það
mánaða skilorðsbundið fangelsi
hefði vakið flýtiviðbrögð hjá sér
fyrir að hafa reynt að aka á
þegar hún heyrði manninn gefa
fyrrverandi eiginkonu sína. Konan
kröftuglega inn og hún því forðað
gaf sig fram við lögreglu eftir að
sér frá. Tilviljun hafi ráðið því að
maðurinn hafði fært henni
ekki fór verr. Vitni staðfesti frásögn
jólapakka sem innihélt kaðal með
konunnar.
hengingarhnút. Hún hafi í kjölfarMaðurinn neitaði því fyrir dómi
ið ákveðið að kæra hann fyrir að
(¡2!¨3$«-52 3AGÈI MANNINN HAFA
að hafa ætlað að aka á fyrrverandi
hafa reynt að keyra sig niður.
STOFNAÈ LÅFI OG HEILSU KONUNNAR Å H¹SKA
eiginkonu sína og sagði það hafa
Atburðurinn átti sér stað við
(ANN VAR D¾MDUR Å TVEGGJA M¹NAÈA
hentað sér betur að aka yfir kantinn
McDonalds á Smáratorgi í
SKILORÈSBUNDIÈ FANGELSI
en að bakka bifreiðinni út úr
desember 2005. Konan kom
stæðinu sem hún stóð í. Hann viðurkenndi þó fyrir
þangað með börn sem þau eiga saman og hafði
dómi að hafa verið þunglyndur á þessu tímabili og
spennt annað þeirra í aftursæti á jeppabifreið hans.
afar ósáttur við fyrrverandi eiginkonu sína, en þau
Því næst hafi hún gengið fram fyrir bifreiðina.
höfðu slitið samvistum fyrr á árinu.
Maðurinn keyrði þá yfir 10 sentimetra háan
ÖSJ

$«-3-, Maður á fimmtugsaldri

,®'2%',5-, Mikið er um
búðahnupl um þessar mundir líkt
og oft vill verða í aðdraganda
jólanna. Lögreglumenn hafa
meðal annars ítrekað verið
kallaðir í verslunarmiðstöðvar
þar sem fólk á ýmsum aldri
hefur verið staðið að hnupli.
Meðal þeirra sem komust í
kast við laganna verði með
þessum hætti var karlmaður á
fimmtugsaldri sem tók hangikjötslæri ófrjálsri hendi,
unglingstúlka sem reyndi að
komast yfir peninga og kona um
fertugt sem stal sokkabuxum og
tösku.
ÖSJ

$AGUR " %GGERTSSON

Breitt yfir
staðreyndir
2%9+*!6¥+ Dagur B. Eggertsson,

oddviti Samfylkingar í borgarstjórn, segir Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson borgarstjóra hafa
lagt langa
lykkju á leið
sína á blaðamannafundi í
gær til breiða
yfir staðreyndir
um fjármál
borgarinnar.
Vilhjálmur hafi
$!'52 "
leitast við að
%''%2433/.)
breiða yfir að
samkvæmt fjárhagsáætlun næsta
árs aukist rekstrarútgjöld
borgarinnar umfram skatttekjur
og að mest hækki rekstur á
skrifstofum í ráðhúsinu eða um
16 prósent. Einng að laun og
annar rekstur hækki um 8
prósent, úr 43,5 milljörðum
króna á þessu ári í 47 milljarða á
næsta ári „Gjaldskrárhækkanir
eru helsta fréttaefnið í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun,“ bætir
Dagur við.
GAR

.ORÈURLAND EYSTRA

6),(*,-52 ¶ 6),(*,-33/. "ORGARSTJËRI KREFST ÖESS AÈ ÖEIR SEM STARFA Å HANS UMBOÈI SÕNI ¹BYRGA FJ¹RM¹LASTJËRN
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Gert ráð fyrir 13,7 milljarða
króna rekstrarafgangi

Var með hass
og stal bensíni

Borgarstjórinn boðaði aga og skilvirkni í fjármálum borgarinnar þegar hann kynnti nýja fjárhagsáætlun
Reykjavíkur. Hann segist stefna að því að skuldastaðan verði orðin ásættanleg fyrir lok kjörtímabilsins.

$«-3-, Akureyskur karlmaður

þrönga stöðu stígum við hér mjög mikilvægt
skref í að snúa við blaðinu í rekstri borgarinnar,“ segir Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri sem í gær lagði fyrir borgarstjórn fjárhagsáætlun Reykjavíkur fyrir árið 2007.
Samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir 13,7
milljarða króna rekstrarafgangi af A-hluta
borgarsjóðs á næsta ári. Afgangurinn skýrist
að stærstu leyti vegna hagnaðar af sölu á hlut
borgarinnar í Landsvirkjun. Á árinu sem nú er
að líða stefnir í eins milljarðs króna halla.
Fram kemur í fjárhagsáætluninni að fasteignaskattar lækka um 10 prósent á næsta ári
og síðan 5 prósent á ári þar til þeir hafa lækkað alls um 25 prósent. Þjónustugjöld hækka
um 8,5 prósent sem sagt er vera í takt við
almenna verðþróun.

var í gær dæmdur í 30 daga
fangelsi, skilorðsbundið til
tveggja ára, vegna fíkniefnabrota, gripdeilda og umferðarlagabrota. Dóminn kvað upp
Héraðsdómur Norðurlands
eystra. Maðurinn hafði verið með
tóbaksblandað hass í fórum
sínum þegar lögregla handtók
hann í Reykjavík í júlí. Þá hafði
hann dælt eldsneyti á bíl sinn í
Reykjavík og síðan ekið á brott
án þess að greiða fyrir það. Hann
hafði verið sviptur ökuréttindum
þegar það átti sér stað. Maðurinn
á nokkurn brotaferil að baki.
JSS

2%9+*!6¥+ „Ég er mjög stoltur af því þrátt fyrir

JÓLALEST
kemur eftir

3 DAGA

Borgarstjóri boðar átak í byggingu þjónustuíbúða fyrir aldraða. Hann segir einnig að
vegna mjög brýnnar þarfar verði byggðar eða
keyptar 500 nýjar félagslegar íbúðir fram til
ársins 2010 en ekki aðeins 250 íbúðir eins og til
hafi staðið.
Borgarstjóri segist leggja gríðarmikla
áherslu á ábyrgð í rekstri borgarinnar. Hann
geri kröfu um árangur og að þeir sem fari með
völd í hans umboði hugsi um að þeir beri
ábyrgð á því sem þeir geri. „Það skiptir máli
hver einasti dagur í fjármálastjórn borgarinnar,“ segir Vilhjálmur.
Að sögn Vilhjálms endurspeglar fjárhagsáætlunin aukna ábyrgð í fjármálastjórn og
rekstri borgarinnar. „Á hverjum einasta degi
allt þetta kjörtímabil verða menn að hafa í
huga að hagræða og spara eins og kostur er án

þess þó að við séum að skerða þá þjónustu sem
við viljum halda uppi.“
Vilhjámur segir að staðan sé erfið en samt
hafi verið hagrætt um 700 milljónir króna í
sumar. „Á sama tíma höfum við verið að stíga
skref sem lúta að því að efna kosningaloforð
okkar. Svo er líka í gangi starfshópur sem ég
skipaði til þess að fara yfir hvern einasta
rekstrarþátt hjá borginni og ég vænti þess að
hægt og bítandi takist okkur að ná því markmiði að rekstur aðalsjóðs verði í jafnvægi. En
það er alveg útilokað að hægt sé að kippa þessu
í liðinn á einni nóttu,“ segir borgarstjóri sem er
bjartsýnn á að skuldir borgarinnar verði á endanum ásættanlegar:
„Það er okkar markmið í meirihlutanum að
þetta komist í jafnvægi á þessu kjörtímabili.“
GAR FRETTABLADIDIS
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Herforingi hrifsar til sín völd
Bakar þú smákökur fyrir jólin?
*¹

 
 

.EI
3052.).' $!'3).3 ¥ $!'

Þurfa Íslendingar að hafa
áhyggjur af offitu barna?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

&)*) %9*!2 !0 Maðurinn sem almennt er talinn
eiga heiðurinn af því að síðasta valdarán á
Fiji-eyjum endaði ekki með ósköpum,
herforinginn Frank Bainimarama, hefur nú
framið sitt eigið valdarán eftir að hafa hótað
því vikum saman.
Hann lýsti því yfir í fyrrinótt að Laisena
Qarase væri ekki lengur forsætisráðherra
Fiji-eyja, og hafði þá látið herinn umkringja
heimili Qarases og lokaði öllum leiðum til og
frá höfuðborginni.
Þetta er fjórða valdaránið á eyjunum á
innan við tveimur áratugum, og rétt eins og
fyrri valdaránin þrjú má rekja þetta nýjasta
til djúpstæðra deilna milli tveggja þjóðernishópa á eyjunum, annars vegar þeirra sem
rekja ættir sínar til eyjarskeggja fyrri alda,
sem eru rúmlega 50 prósent íbúanna, og hins

vegar þeirra sem rekja ættir sínar til
aðfluttra Indverja, en þeir eru litlu færri, eða
um það bil 44 prósent íbúa eyjanna.
Bainimarama er innfæddur, en þegar
innfæddir gerðu uppreisn árið 2000 gegn
réttkjörinni stjórn indverska minnihlutans
greip Bainimarama inn í með hervaldi.
Baimarama hafði þá lofað valdaránsmönnum
uppgjöf saka, en sneri síðar við blaðinu og
þótti Qarase bæði sýna þeim of mikla linkind
og spilling einkenna stjórnarhætti hans.
Óvíst er hvernig framhaldið verður og ekki
ljóst hvort Bainimarama hefur nægan
stuðning eyjarskeggja til þess að halda
valdaráninu til streitu.
GB
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¹SAMT VINUM SÅNUM DAGINN EFTIR AÈ HONUM VAR STEYPT
AF STËLI
&2¡44!",!¨)¨!&0

Keyrði bifreið inn á
Keflavíkurflugvöll
Karlmaður ók bifreið inn á flugverndarsvæði á Keflavíkurflugvelli í gær og
reyndi að komast upp í nærliggjandi flugvél. Hann á við geðræn vandamál að
stríða. Öryggismál á flugvellinum verða endurskoðuð vegna atburðarins.
Karlmaður keyrði
bifreið í gegnum öryggisgirðingu
við flugstöð Leifs Eiríkssonar
snemma í gærmorgun. Hann ók
svo inn á flugverndarsvæði og alla
leið upp að nærliggjandi flugvél.
Þar stöðvaði hann bifreiðina og
tók til fótanna og var kominn upp í
stiga sem lá að nálægum landgangi þegar hann var stöðvaður af
öryggisvörðum. Flugvélin sem lá
að landganginum var mannlaus.
Lögreglan varð fyrst vör við
manninn þar sem hann ók bifreið
sinni á miklum hraða eftir Reykjanesbraut í átt að Keflavík. Hann
sinnti ekki stöðvunarboðum lögreglu og mældist á tímabili á um
140 kílómetra hraða. Þegar mest
var veittu fjórir lögreglubílar
honum eftirför.
Við Rósaselstjarnir ók maðurinn öfugt inn í hringtorg og
tók stefnuna á flug-

,®'2%',5-,

Heppnir fá þá eitthvað fallegt...

stöðina. Þar ók hann svo í gegnum
öryggisgirðinguna
með
fyrrgreindum afleiðingum.
Maðurinn á að sögn varðstjóra
hjá lögreglunni í Keflavík við geðræn vandamál að stríða. Hann var
yfirheyrður en síðan komið undir
læknishendur. Hann var auk þess
sviptur ökuréttindum.
Að sögn Arngríms Guðmundssonar, deildarstjóra öryggissviðs
flugmálastjórnar á Keflavíkurflugvelli, eru svona atvik litin
mjög alvarlegum augum. „Þetta
gerir það að verkum að við þurfum að endurskoða þær áætlanir
sem við erum með í gangi í dag.
Flugvöllurinn er náttúrulega rekinn samkvæmt þeim öryggiskröfum sem gerðar eru til alþjóðlegra
flugvalla. En þarna kemur upp
nýr flötur sem kannski

gerir það að verkum að við þurfum enn að bæta við það eftirlit
sem er á vellinum í dag.“
Arngrímur segir að svona lagað
hafi ekki gerst áður á Keflavíkurflugvelli. „Það hefur gerst á flugvöllum erlendis að menn hafi
keyrt í gegnum girðingar og því
eru þetta í sjálfu sér engin ný vísindi. En þetta er nýtt fyrir okkur
og verður til þess að við munum í
kjölfarið endurskoða okkar öryggismál í framhaldinu til að reyna að
fyrirbyggja að svona lagað geti
gerst aftur.“
Hann segir snarræði öryggisvarða hafa skipt miklu máli. „Það
skapast alltaf hætta þegar svona
lagað gerist. En sem betur fer
sluppum við vegna þess að menn
gátu gripið svona fljótt inn í þegar
girðingin gaf sig.“
THORDUR FRETTABLADIDIS

&,5'34®¨ ,%)&3 %)2¥+33/.!2 -AÈURINN KEYRÈI NIÈUR ÎRYGGISHLIÈ BROTTFARARMEGIN VIÈ FLUGSTÎÈINA OG REYNDI AÈ KOMAST UPP Å

N¾RLIGGJANDI FLUGVÁL

R¹S¹RMENN RÁÈUST ¹ H¹LFNAKINN MANN ¹ HEIMILI HANS
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Vopnaðir táragasi
og eggvopni

Þrír sem þiggja
bæjarstjóralaun

,®'2%',5-, Tveir karlmenn réðust inn á heimili við Kirkjuveg í
Keflavík á sjöunda tímanum á
mánudagskvöld vopnaðir táragasi
og eggvopni.
Að sögn lögreglunnar í Keflavík var húsráðandi í sturtu þegar
barið var að dyrum hjá honum.
Hann fór fram á handklæðinu einu
fata og opnaði fyrir árásarmönnunum. Þeir spurðu hann þá hvort
að hann væri einn heima. Þegar
hann játti því sprautuðu þeir táragasi í augun á honum til að blinda
hann. Því næst réðust þeir að
honum með eggvopni.
Manninum tókst að komast út á
götu og kalla á hjálp en árásarmennirnir létu sig þá hverfa. Fórnarlamb mannanna náði þó númerinu á bifreið þeirra. Hann slasaðist
töluvert í átökunum og þurfti
meðal annars að sauma samtals
sjö spor í bak hans. Auk þess
skarst hann illa á hendi við að

,®'2%',!. -ENNIRNIR TVEIR SEM

GRUNAÈIR ERU UM ¹R¹SINA VORU HAND
TEKNIR STUTTU EFTIR HANA %KKI VAR BÒIÈ AÈ
YFIRHEYRA Ö¹ SÅÈDEGIS Å G¾R

brjóta rúðu þegar hann reyndi að
komast undan. Að sögn vakthafandi læknis á heilbrigðisstofnun
Suðurnesja voru áverkar hans þó
ekki taldir lífshættulegir.
Bifreiðin sem árásarmennirnir
óku var stöðvuð í Reykjavík
aðfaranótt þriðjudags og tveir
menn sem voru í henni handteknir.
Þeir eru grunaðir um að hafa staðið að árásinni. Tilefni hennar er
enn sem komið er óljóst. Ekki var
búið að yfirheyra mennina síðdegis í gær.
ÖSJ

2"/2' Þrír einstaklingar fá nú
greidd laun bæjarstjóra hjá
Árborg. Einar Njálsson sem lét
af starfi bæjarstjóra þegar nýr
meirihluti var myndaður eftir
kosningar í vor er enn á biðlaunum og og
verður áfram
til áramóta.
Stefanía
Katrín
Karlsdóttir
sem er að
yfirgefa
bæjarstjórastólinn eftir að
meirihlutasamstarf Sjálf%).!2 .*,33/.
stæðisflokks
og Framsóknarflokks liðaðist í sundur á rétt á
biðlaunum í heilt ár eftir aðeins
hálft ár í starfi.
Nýr bæjarstjóri verður
Ragnheiður Hergeirsdóttir sem
eðli málsins samkvæmt mun
einnig þiggja bæjarstjóralaun.
GAR
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Jólagjöfin í ár eru myndir af fyrstu jólunum
ykkar saman sem þú getur sent beint
úr farsímanum í Safnið
2.500 kr.

SONY ERICSSON K510i

SAMSUNG X820

2.500 kr.

4.900 kr.

Léttkaupsútborgun

2.500 kr.

5.900 kr.

Léttkaupsútborgun

1.250 kr. á mánuði í 12 mánuði.
Verð aðeins 19.900 kr.

2.000 kr. á mánuði í 12 mánuði.
Verð aðeins 29.900 kr.

Með 1,3 MP myndavél
styður MP3 hringitóna.
Bluetooth heyrnartól fylgir.

Þynnsti sími í heimi með
2 MP myndavél og Bluetooth.

2.000 kr.
auka jólaafsláttur

fyrir þá sem eru í

Betri leið eða
versla á siminn.is

Þú finnur jólagjöfina í ár í næstu verslun
Símans eða á vefversluninni á siminn.is

6%)345 36!2)¨

 Hvað heitir bók Guðna Th.
Jóhannessonar sagnfræðings
sem kom út í síðustu viku?
 Hvað heitir forseti Venesúela
sem var endurkjörinn í kosningum um helgina?
 Hvað heitir vegurinn á milli
Reykjavíkur og Selfoss sem talið
er brýnt að tvöfalda?
36®2). %25  3¥¨5 



 DESEMBER  -)¨6)+5$!'52

"RESKU LÎGREGLUMENNIRNIR KOMNIR TIL -OSKVU

*ËN -AGNÒSSON LÎGMAÈUR

Fá ekki að sjá um yfirheyrslur

Framkvæmdastjórastaða kom
aldrei til greina

-/3+6! !0 Rússnesk stjórnvöld
munu ekki framselja neina Rússa
sem hugsanlega verða grunaðir
um aðild að því að eitra fyrir Alexander Litvinenko í London í síðasta mánuði. Þetta fullyrti Júrí
Chaika, aðalsaksóknari Rússlands,
í Moskvu í gær.
„Ef þeir vilja handtaka þá,“
sagði Chaika um bresku lögregluþjónana sem komnir eru til
Moskvu til þess að rannsaka málið,
„þá væri það ómögulegt, þeir eru
rússneskir ríkisborgarar og rússneska stjórnarskráin gerir það
ókleift.“
Hann sagðist ætla að sýna
bresku lögregluþjónunum fulla

samvinnu, en tók jafnframt fram
að þeir fengju ekki að yfirheyra
neina Rússa sjálfir heldur mættu
þeir aðeins fylgjast með þegar
rússneskir lögreglumenn yfirheyrðu þá.
„Það erum við sem sjáum um
allar yfirheyrslurnar, þeir bara
fylgjast með. Það getur ekki orðið
öðru vísi,“ sagði hann.
Chaika sagði einnig að bresku
lögreglumennirnir fengju ekki að
yfirheyra Mikhaíl Trepashkín,
fyrrverandi njósnara sem nú situr
í fangelsi í Rússlandi, dæmdur til
fjögurra ára vistar þar fyrir að
hafa ljóstrað upp um ríkisleyndarmál.
GB
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0ÒTÅN 2ÒSSLANDSFORSETI VAR Å G¾R ¹ ¥TALÅU
ÖAR SEM HANN HITTI MEÈAL ANNARS $k!L
EMA UTANRÅKISR¹ÈHERRA
&2¡44!",!¨)¨!0

34*«2.-, Jón Magnússon segir að
aldrei hafi komið til greina hjá sér
að sækja um stöðu framkvæmdastjóra þingflokks Frjálslynda
flokksins. „Það hefur aldrei komið
inn í myndina hjá mér og enginn
hefur boðið mér það, ég er nú
þegar í starfi,“ sagði Jón, en hann
vildi ekki svara því hvort hann
gæti hugsað sér að taka við
starfinu, stæði það til boða.
Guðjón Arnar Kristjánsson,
formaður Frjálslynda flokksins,
segir að staðan verði auglýst laus
til umsóknar.
KËÖ
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Uppsafnaður
lestur Fréttablaðsins eykst
PANTAÐU Í SÍMA

554 6999
WWW.JUMBO.IS

Meðallestur á öll dagblöðin þrjú minnkar, samkvæmt nýrri fjölmiðlakönnun. Fleiri segjast nú lesa
Fréttablaðið eitthvað í skoðanavikunni, en færri
segjast hafa lesið Blaðið og Morgunblaðið.
3+/¨!.!+®..5. Fréttablaðið er
stærsti miðill landsins, samkvæmt lestrarkönnun Capacent.
92,5 prósent segjast eitthvað hafa
lesið Fréttablaðið í vikunni.
Næststærsti miðillinn er þá Ríkissjónvarpið, en 91,6 prósent
sögðust hafa horft eitthvað á Ríkissjónvarpið í könnunarvikunni
þegar Capacent gerði sjónvarpskönnun sem birt var í síðasta
mánuði.
70,2 prósent segjast eitthvað
hafa lesið Blaðið í vikunni og er
það í fyrsta sinn sem uppsafnaður
lestur Morgunblaðsins fer niður
fyrir Blaðið, en 68,8 prósent segjast eitthvað hafa lesið Morgunblaðið í vikunni. Uppsafnaður lestur Morgunblaðsins og Blaðsins
dalar aðeins frá síðustu könnun,
en eykst hjá Fréttablaðinu.
Ef skoðaður er meðallestur á
hvert tölublað dagblaðanna dalar
lestur allra blaða. Mestur er lestur
Fréttablaðsins, 66,2 prósent og
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ÞÚ GETUR PANTAÐ GIRNILEGA VEISLUBAKKA FRÁ OKKUR MEÐ LITLUM FYRIRVARA
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SAMLOKUBAKKI | TORTILLABAKKI | BLANDAÐUR BAKKI

dalar úr 68,9 prósentum í ágúst.
Lestur Fréttablaðsins dregst því
saman um 3,9 prósent.
Næstflestir lesa Morgunblaðið
að staðaldri, en meðallestur þess
er nú 46,3 prósent og dalar um 6,7
prósent frá í ágúst þegar meðallestur var 49,6 prósent.
Lestur á Blaðinu dregst hlutfallslega jafnmikið saman og lestur Fréttablaðsins, um 3,7 prósent
á milli kannana. Nú er meðallestur
43,9 prósent en var 45,6 prósent í
könnun Capacent í ágúst.
Af tímaritunum er Birta mest
lesna tímarit landsins með 48,0
prósenta lestur. Meðallestur á
Birtu hefur þó dregist saman um
11,4 prósent frá því apríl. Af fylgiblöðum dagblaðanna lesa flestir
Fasteignablað
Morgunblaðsins,
eða 35,4 prósent. Lestur á fasteignablaðinu hefur dregist saman
um 20,3 prósent frá í apríl. Þá
segjast nú aðeins fleiri lesa Markaðinn, fylgirit Fréttablaðsins um
viðskipti, en Viðskiptablað Morgunblaðsins. Meðallestur á Markaðnum mælist nú 30,7 prósent og
hefur lestur dregist saman um
tæpt prósent. Meðallestur á Viðskiptablaði
Morgunblaðsins
mælist hins vegar 27,5 prósent og
hefur dregist saman um 15,6 prósent frá því í apríl.
Af lífsstílstímaritum er Mannlíf mest lesið. 22,4 prósent lesa
blaðið og hefur lestur aukist um
rúm átta prósent frá síðustu könnun. Þá hefur Gestgjafinn 21,9 prósenta lestur.
Séð og heyrt hefur mestan lestur svokallaðra slúðurrita og segjast 23,2 prósent lesa blaðið nú. Þá
lesa 16,8 prósent Hér og nú.
SVANBORG FRETTABLADIDIS
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-ARGIR ÖJËFNAÈIR UM HELGINA

Hugsanlega á svig við reglur

Handlyftara og
drykkjum stolið

.ORSKUR NEMI VAR ¹ M¹NUDAG D¾MDUR
Å  DAGA FANGELSI FYRIR AÈ KASTA
RJËMATERTU Å HÎFUÈ Ö¹VERANDI FJ¹RM¹LA
R¹ÈHERRA .OREGS +RISTIN (ALVORSEN
3AGÈIST HANN VERA AÈ MËTM¾LA ÖVÅ AÈ
HÒN HEFÈI FENGIÈ EMB¾TTI R¹ÈHERRA

%62«053!-"!.$)¨
,ANDAM¾RAEFTIRLIT
%VRËPUSAMBANDIÈ SAMÖYKKTI Å G¾R AÈ
AFNEMA LANDAM¾RAEFTIRLIT MEÈ ÅBÒUM
LANDANNA TÅU SEM FENGU INNGÎNGU Å %3"
¹RIÈ  "REYTINGARNAR TAKA Å FYRSTA LAGI
GILDI Å LOK ¹RSINS  EFTIR AÈ GENGIÈ
HEFUR VERIÈ ÒR SKUGGA UM AÈ LÎNDIN HAFI
FENGIÈ INNGÎNGU Å 3CHENGEN SAMSTARFIÈ
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$ANSKA LÎGREGLAN HANDTËK FIMMT¹N
MANNS ¹ SUNNUDAGSKVÎLD GRUNAÈA UM
AÈ HAFA SMYGLAÈ RÒMU TONNI AF HASSI
INN Å .OREG OG 3VÅÖJËÈ "ÒAST M¹ VIÈ
FLEIRI HANDTÎKUM Å TENGSLUM VIÈ RANN
SËKN M¹LSINS SEM HËFST Å MAÅ

ir voru tilkynntir til lögreglunnar
í Reykjavík um helgina. Meðal
þess sem stolið var er handlyftari
með nokkrum kössum af drykkjarvöru á göfflunum. Hann var
staðsettur fyrir utan lagerhúsnæði í Reykjavík þegar hann var
tekinn ófrjálsri hendi.
Auk þess var peningum stolið af
viðskiptavini spilasalar í borginni, tölvu stolið í verslun,
skartgripir teknir úr heimahúsi
og í það minnsta þrír bensínþjófar voru á ferð. Þá var einhverju
af greiðslukortum hnuplað auk
þess sem lögreglu var tilkynnt
um þjófnað á kerru.
ÖSJ
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&IMMT¹N HANDTEKNIR

,®'2%',5-, Fjölmargir þjófnað-
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við útláni eða afhendingu ljósrita
úr Þjóðskjalasafni,“ eða að slíkt sé
háð „verulegum takmörkunum,“
nema upplýsingalög nái til gagnanna.
Í 3. grein laga um Þjóðskjala-
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safn stendur hins vegar: „Hlutverk Þjóðskjalasafns er söfnun og
varðveisla skjala og annarra
skráðra heimilda þjóðarsögunnar
til notkunar fyrir stjórnvöld,
stofnanir og einstaklinga.“
Þetta meginhlutverk safnsins,
er aftur bundið af öðrum lögum,
sem kunna að takmarka aðgang að
gögnum, til að mynda lög um persónuvernd og lög sem fjalla um
öryggismál ríkisins. Títtnefnd
meginregla mun taka tillit til
þeirra.
Síðan á fimmtudag hefur verið
reynt að ná tali af Ólafi Ásgeirssyni þjóðskjalaverði en án árangurs.
KËÖ
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lokar ekki að farið hafi verið á
svig við reglur þegar Guðna Th.
Jóhannessyni var veittur sérstakur aðgangur að skjölum um símhleranir í kalda stríðinu. Þetta
kemur fram í niðurstöðu þjóðskjalavarðar um beiðni Ólafs
Hannibalssonar um aðgang að
gögnum um símhleranir hjá
Hannibal Valdimarssyni.
Í niðurstöðunni stendur: „Ekki
er útilokað að farið hafi verið á
svig við meginreglu um bann við
aðgangi að þeim skjölum sem hér
um ræðir í tilviki umrædds sagnfræðings.“ Ofar í niðurstöðu er
téð meginregla sögð vera „bann
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Margfalt fleiri
börn of feit en
fyrir 30 árum
Íslensk börn fitnuðu á níunda áratugnum. Næringarfræðingur segir hreyfingarleysi orsök aukinnar
þyngdar barna. Forstöðumaður segir félagslega þætti
hugsanlega orsaka hverfisbundinn mun á offitu.

Jólin koma. Ættingjar og vinir hittast og gleðjast saman
yfir margskonar jólagóðgæti. Hellmann's® majónes er
eitt af því sem fullkomnar jólamatreiðsluna og gerir
árangurinn ómótstæðilegan. Flauelsmjúk áferð, besta
hráefni og ósvikin bragðgæði. Gleðileg jól.
Ef þú átt afgang af kalkúna um
jólin geturðu gert þetta góða salat.
Kalkúna-waldorf-salat
½ bolli Hellmanns's® Mayonnaise
1 msk sítrónusafi
½ tsk salt
2 bollar af elduðum kalkúna eða
kjúklingi í teningum
1 stórt epli, afhýtt
og kjarnahreinsað
½ bolli sellerí, sneitt
1/3 bolli rúsínur eða þurrkuð
trönuber
¼ bolli laukur, fínt sneiddur
(má sleppa)
Ristaðar valhnetur, saxaðar
(má sleppa)

F í t o n / S Í A
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Hrærið majónes, sítrónusafa og
salt í skál. Blandið öllu öðru en
hnetum vel saman við. Stráið
hnetum yfir salatið. Kælið ef vill.

Hellmann’s gerir bragðið betra

(%),"2)'¨)3-, Of þungum eða of

feitum níu ára börnum hefur fjölgað um næstum 200 prósent í
Reykjavík frá árinu 1978. Árið
1978 voru rúmlega 9 prósent níu
ára gamalla reykvískra barna of
þung eða of feit en í dag, árið 2006,
er þessi tala komin upp í tæplega
25 prósent hjá stúlkum og tæplega
23 prósent hjá drengjum.
Brynhildur Briem næringarfræðingur safnaði saman gögnum
um þyngd barna í Reykjavík frá
árinu 1938 til 1998. Hún komst að
þeirri niðurstöðu að börn í Reykjavík hafa þyngst mikið á síðustu
tveimur áratugum tuttugustu aldarinnar. „Fyrstu áratugina voru
afar fá börn of þung en smám
saman þyngdust börn í borginni á
tuttugustu öldinni. Um 1970 byrjuðu þau svo að þyngjast mjög
hratt,“ segir Brynhildur. Ástæðurnar fyrir því að börnin byrjuðu
að þyngjast á þessum tíma eru líklega minni hreyfing segir Brynhildur, því rannsóknir bendi ekki
til að börn sem voru uppi á seinni
hluta aldarinnar hafi borðað fleiri
hitaeiningar en á fyrri hluta hennar.
Í dag er tala of þungra og of
feitra barna á grunnskólaaldri frá
6 til 14 ára komin um og yfir þrjátíu prósent í einstökum skólum á
höfuðborgarsvæðinu að sögn
Ragnheiðar Óskar Erlendsdóttur,
sviðsstjóra hjá Miðstöð heilsuverndar barna, til dæmis er þriðjungur barna í Fellaskóla of þungur eða of feitur. Í niðurstöðum
Ragnheiðar á þyngd 16.000 skólabarna á höfuðborgarsvæðinu
kemur fram greinilegur hverfisbundinn munur á tíðni offitu; hún
er hærri í hverfum þar sem menntunarstig foreldra er lágt.
Geir Gunnlaugson, forstöðu-

2!'.(%)¨52 «3+ %2,%.$3$«44)2

(EFUR UNNIÈ ÒR GÎGNUM UM ÖYNGD
 SKËLABARNA Å 2EYKJAVÅK ¹ ALDRIN
UM  TIL  ¹RA
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

maður hjá Miðstöð heilsuverndar
barna, segir niðurstöðurnar sýna
augljósan hverfisbundinn mun á
tíðni offitu barna eftir hverfum. Á
þessu stigi málsins segir hann að
ómögulegt sé að segja hver ástæðan er fyrir þessum mun, en að
efnahagslegir og félagslegir þættir gætu skipt þar máli eins og í
öðrum löndum.
Geir segir að hægt sé að rannsaka af hverju offita er meiri í
sumum hverfum en öðrum en að
hingað til hafi slíkar rannsóknir
ekki verið gerðar. „Þar til það
verður gert vil ég vera mjög varkár í að túlka þessar niðurstöður.
Við getum ekki gefið okkur að
þetta þýði að fólk sem er verr
menntað borði ekki eins góðan
mat,“ segir Geir og bætir því við
að ofþyngd barna á Íslandi sé eitt
af stóru vandamálunum í lýðheilsu
landsmanna í dag.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS



"ANDARÅSKUR SJËLIÈI D¾MDUR ¹ &ILIPPSEYJUM

.ORÈURLAND EYSTRA

Fjörutíu ár fyrir nauðgun

Dæmdir fyrir
fölsun og dóp

&),)003%9*!2 !0 Bandarískur sjó-

¶2¥2 ,%)¨4/'!2 *ACQUES #HIRAC
&RAKKLANDSFORSETI !NGELA -ERK
EL ¶ÕSKALANDSKANSLARI OG ,ECH
+ACZYNSKI 0ËLLANDSFORSETI HLÕÈA ¹
ÖJËÈSÎNG EINS LANDANNA ÖRIGGJA ¶AU
HITTUST Å ¶ÕSKALANDI Å G¾R TIL ÖESS AÈ
SPJALLA UM SAMSKIPTI RÅKJANNA ÖRIGGJA
OG ÎNNUR HEIMSM¹L
&2¡44!",!¨)¨!0
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liði, Daniel Smith, var á mánudag
dæmdur í fjörutíu ára fangelsi á
Filippseyjum fyrir nauðgun á þarlendri konu. Sögðu fréttaskýrendur
dóminn vera sigur í nafni kvenréttinda og sjálfstæðis Filippseyja frá
fyrrum nýlenduveldi sínu, Bandaríkjunum.
Þrír aðrir hermenn og filippseyskur bílstjóri þeirra voru sýknaðir af ákæru um samsekt.
Konan, sem er 23 ára, sagði
Smith hafa nauðgað sér meðan hún
var of drukkin til að geta varist í
nóvember í fyrra, og sagði félaga
hans hafa hvatt hann áfram á
meðan. Hermaðurinn sagði konuna

hafa samþykkt mökin, en læknir
sagði hana hafa borið merki nauðgunar.
Ekki liggur fyrir hvort hermaðurinn muni sitja dóminn af sér í Filippseyjum, en lögmaður hans segir
hann ætla að áfrýja dómnum.
Talsmaður Gloria Macapagal
Arroyo, forseta Filippseyja, sagði
dóminn ekki hafa áhrif á samskipti
Filippseyja og Bandaríkjanna, því
ekki væri um milliríkjamál að
ræða, heldur framgang dóms og
laga.
SMK

$«-3-, Þrír piltar voru í gær
dæmdir fyrir peningafölsun í
Héraðsdómi Norðurlands eystra.
Einn þeirra var einnig dæmdur
fyrir þjófnað og annar fyrir
vörslu fíkniefna og til að sæta
upptöku efnanna.
Piltarnir voru dæmdir fyrir
að hafa borgað með fölsuðum
5.000 króna seðli. Einn piltanna,
rúmlega tvítugur að aldri, var
einnig ákærður fyrir fíkniefnalagabrot og dæmdur í þrjátíu
daga fangelsi. Dómurinn ákvað
að fresta refsingu hinna tveggja
og skuli hún niður falla að tveim
árum liðnum haldi þeir skilorð.

&5.$).. 3%+52 "ANDARÅSKI HERMAÈ
URINN $ANIEL 3MITH HEFUR VERIÈ D¾MD
UR Å  ¹RA FANGELSI FYRIR NAUÈGUN
&2¡44!",!¨)¨!0
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Þingmenn fjölluðu um
förgun fugla og þingflokka
Lund þingmanna var létt við upphaf þingfundar í gær. Guðjón Ólafur Jónsson, þingmaður Framsóknarflokksins, ræddi um ræðu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur frá laugardag en Kolbrún Halldórsdóttir, þingmaður vinstri grænna, talaði um förgun fugla. Öllu var slegið saman og mikið hlegið.
3*,&"/¨!,)¨) 3J¹LFBOÈALIÈAR TAKA SÁR
ÕMIS VERKEFNI FYRIR HENDUR

34*«2.-, Guðjón Ólafur Jónsson í Framsókn-

3JALFBODALIDIIS

Vefur fyrir
sjálfboðaliða
3*,&"/¨!,)¨) Vinnumiðlun ungs
fólks opnar í dag Sjálfboðamiðlun
á netinu. Á sjálfbodalidi.is geta
frjáls félagasamtök og sjálfboðaliðar á landinu öllu skráð sig inn á
miðlunina, bæði til að bjóða fram
krafta sína og eins til að leggja
fram verkefni í miðlunina.
Miðlunin kemur á sambandi
milli sjálfboðaliða og frjálsra
félagasamtaka um allt land og
auðveldar þannig fólki að láta
gott af sér leiða.
Þeir sem skrá sig inn á
sjalfbodalidi.is geta valið þau
verkefni og félagasamtök sem
hver og einn hefur áhuga á að
leggja lið og hversu miklum tíma
á að verja til sjálfboðastarfsins.
HS

arflokknum kvaddi sér hljóðs undir liðnum
athugasemdir um störf þingsins til að ræða um
ræðu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur,
formanns Samfylkingarinnar, sem hún flutti á
flokksfundi í Keflavík á laugardag. Staldraði
hann við orð Ingibjargar um lítið traust
þjóðarinnar á þingflokki Samfylkingarinnar og
sagði hana niðurlægja þingmenn sína.
Ingibjörg Sólrún svaraði fyrir sig með því að
benda á að staða Framsóknarflokksins væri
ekki par glæsileg samkvæmt skoðanakönnunum. Fylgið væri við pilsnersmörk en Samfylkingin væri til alls líkleg á næstunni.
Því næst tók Kolbrún Halldórsdóttir VG til
máls en ekki til að ræða um traust Samfylkingarinnar heldur um förgun 56 fugla í Húsdýragarðinum. Dró hún nauðsyn þeirra aðgerða í
efa og gagnrýndi landbúnaðarráðherra fyrir að
hafa ekki haft samráð við Eigenda- og ræktendafélag landnámshænsna.
Sjálfstæðismennirnir Sigurður Kári
Kristjánsson og Guðlaugur Þór Þórðarson voru
næstir á mælendaskrá en vildu lítið segja um
fuglana en þeim mun meira um Samfylkinguna.
Kvaðst Sigurður ekki sjá betur en að Ingibjörg
Sólrún hefði hreinlega slegið þingflokkinn af
með ummælum sínum. Sagði hann kveðjurnar
kaldar og líkti við blauta tusku í andlit.

Þórunn Sveinbjarnardóttir, Samfylkingunni,
gaf lítið fyrir orð stjórnarliðanna þriggja og
sagði þá eiga lítið erindi í pólitík. Þeirra helsta
erindi væri að finna sér eitthvað skemmtilegt
að tala um þegar þeir fengju sér espressó á
morgnana.
Mörður Árnason tók næstur til máls og lýsti
því yfir að yfirlýsingar og fréttir um meinta
förgun þingmanna Samfylkingarinnar væru
ýktar. Það vekti honum þó ekki furðu að orð
Ingibjargar Sólrúnar hefðu komið sjálfstæðismönnum á óvart þar sem hreinskiptar umræður tíðkist ekki í þeirra flokki.
Gerði hann, líkt og Ingibjörg Sólrún, lítið úr
fylgi Framsóknarflokksins og sagði að lokum
að hann teldi tíma þingsins betur varið í að
yfirheyra meintan morðingja 56 landnámshænsna í Húsdýragarðinum.
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra talaði
bæði um Samfylkinguna og fuglana. Sagði hann
það nú brennt á enni og brjóst flokksins að
þjóðin treysti honum ekki. Um fuglana sagði
hann hreina nauðsyn hafa borið til að farga
þeim, um það hefðu helstu sérfræðingar
sammælst.
BJORN FRETTABLADIDIS
²2 ¶).'3!,.5- ¶AR VAR HLEGIÈ H¾RRA OG
MEIRA Å G¾RMORGUN EN VENJA STENDUR TIL OG
FRAMÅKÎLLIN VORU EINNIG MEÈ MESTA MËTI

&2 2%9+*!.%3" &ÁLAGSR¹ÈGJAFI HJ¹ ¶ROSKAHJ¹LP ¹ 3UÈURNESJUM SEGIR ÖRËUN

BÒSETUÒRR¾ÈA FYRIR ÖROSKAHAMLAÈA ¹ 3UÈURNESJUM SORGLEGA H¾GA

"ÒSETUM¹L ÖROSKAHAMLAÈRA ¹ 3UÈURNESJUM

Bráð þörf á búsetuúrræðum fyrir fatlaða
þroskahamlaða einstaklinga á Suðurnesjum en á
ástand ríkir í búsetumálsvæðinu búa átján þúsum þroskahamlaðra á
und manns.“
Suðurnesjum að mati ÞórÞórdís segir þróun
dísar
Þormóðsdóttur,
búsetuúrræða
fyrir
félagsráðgjafa og forþroskahamlaða á Suðureldraráðgjafa hjá Þroskanesjum sorglega hæga
hjálp á Suðurnesjum.
og að bráð þörf sé á
„Ég veit um fjölda einúrræði fyrir um það bil
staklinga sem bíða búsetututtugu manns til viðbótúrræðis og nokkrir hafa ¶«2$¥3
verið fluttir hreppaflutn- ¶/2-«¨3$«44)2 ar sem fyrst. „Á Suðurnesjunum hefur ekki verið tiltakingum í önnur sveitarfélög þar
anlega mikið vandamál að fá fólk
sem þeir dvelja nú fjarri skyldtil starfa og því ætti mannekla
mennum sínum.“
ekki að vera fyrirstaða við uppÞórdís segir að þeir einstaklbyggingu búseturúrræða.“
ingar sem bíði búsetuúrræða séu
Guðmundur Páll Jónsson,
í mismikilli neyð og að þeir búi
aðstoðarmaður
félagsmálaráðyfirleitt hjá foreldrum sínum.
herra, treysti sér ekki til að svara
„Mest er þörfin fyrir búsetuúrtil um hugsanlega uppbyggingu
ræði sem býður upp á þjónustu
fyrir þroskahamlaða á Suðurallan sólarhringinn en nú eru slík
nesjum að svo stöddu.
úrræði til staðar fyrir fimmtán
HS

(%),"2)'¨)3-, Ófremdar-
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Íslenska ánægjuvogin 2006

Ánægðustu viðskiptavinirnir
eru hjá SPRON!
Samkvæmt mælingum Íslensku ánægjuvogarinnar 2006 eru viðskiptavinir SPRON ánægðastir allra
viðskiptavina hjá bönkum og sparisjóðum – ekki bara á höfuðborgarsvæðinu heldur á landinu öllu!
Við erum stolt og þakklát fyrir þessa viðurkenningu viðskiptavina okkar og er hún okkur mikil hvatning
til að halda áfram á sömu braut.

Komdu í hóp landsins ánægðustu viðskiptavina!
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&RAMSËKN Å .ORÈAUSTUR

 S¾KJAST EFTIR S¾TI ¹ LISTANUM
34*«2.-, Tuttugu og tveir

-¨'52 392'*! 2ADHIKA 'ANESH

BALA GR¾TUR S¹RAN Å 4RINCOMALEE ¹ 3RÅ
,ANKA EFTIR AÈ HÒN MISSTI EIGINMANN
SINN SEM VAR SKOTINN ¹ FJÎLFARINNI GÎTU
Å BORGINNI ¥ FANGI HENNAR SITUR ÖRIGGJA
¹RA DËTTIR ÖEIRRA
&2¡44!",!¨)¨!0

sækjast eftir að skipa sæti á lista
Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi í alþingiskosningunum í vor.
Valið verður á listann á tvöföldu
kjördæmisþingi 13. janúar.
Framsóknarflokkurinn fékk fjóra
þingmenn kjörna í kjördæminu í
síðustu kosningum, þau Valgerði
Sverrisdóttur, Jón Kristjánsson,
Dagnýju Jónsdóttur og Birki Jón
Jónsson. Jón og Dagný sækjast
ekki eftir endurkjöri.
Valgerður Sverrisdóttir sækist
ein eftir fyrsta sætinu en nokkrir
stefna á annað sætið, þar á meðal
Birkir Jón.
BÖS

¶!5 '%&! +/34  3¡2
 S¾TI
6ALGERÈUR 3VERRISDËTTIR 'RÕTUBAKKAHREPPI
 S¾TI
"IRKIR *ËN *ËNSSON 3IGLUFIRÈI &JALLABYGGÈ
,OGI «TTARSSON %YJAFJARÈARSVEIT
  S¾TI
(ULD !ÈALBJARNARDËTTIR +ËPASKERI .ORÈURÖ
*ËN "JÎRN (¹KONARSON .ESKAUPSTAÈ &JARÈAB
  S¾TI
6ÅÈIR "ENEDIKTSSON !KUREYRI
 S¾TI
!NNA +OLBRÒN RNADËTTIR !KUREYRI
(JÎRLEIFUR (ALLGRÅMS !KUREYRI
(ÎSKULDUR ¶ËR ¶ËRHALLSSON !KUREYRI2EYKJAV

*«. /' $!'.µ L¹TA AF ÖINGMENNSKU
Å VOR
  S¾TI
«LAFUR .IELS %IRÅKSSON &¹SKRÒÈSFIRÈI &JARÈAB
6IGDÅS - 3VEINBJÎRNSD %GILSST &LJËTSDALSH
 S¾TI
3IGFÒS +ARLSSON !KUREYRI
  S¾TI
'ÅSLI ¶ËR "RIEM 2EYÈARFIRÈI &JARÈABYGGÈ

(ÒNI (EIÈAR (ALLSSON !KUREYRI
 S¾TI
!LEX 3TEF¹NSSON !KUREYRI
+RISTJ¹N ¶ËR -AGNÒSSON (ÒSAVÅK .ORÈURÖ
3TEF¹N "OGI 3VEINSSON %GILSSTAÈIR2EYKJAVÅK
  S¾TI
2AGNAR "JARNASON ,AUGUM 2EYKJADL ¶ING
  S¾TI
(ERMANN %INARSSON 3IGLUFIRÈI &JALLABYGGÈ
  S¾TI
(AFLIÈI *ËSTEINSSON (ÒSAVÅK .ORÈURÖINGI
  S¾TI
"ORGHILDUR 3VERRISDËTTIR 6OPNAFIRÈI
 S¾TI
¶ËREY "IRNA *ËNSDËTTIR "ORGARFIRÈI EYSTRA

Sænska leiðin reynist best
Ekki liggur enn fyrir íslensk aðgerðaáætlun gegn mansali þó að ríkisstjórnin hafi skuldbundið sig til að
samþykkja slíka áætlun fyrir árslok 2005. Dönsk baráttukona segir að Íslendingar geti sett lög gegn mansali og vændi. Hún segir reynast vel að gera kaup á vændi refsiverð líkt og gert hefur verið í Svíþjóð.
„Íslendingar
hafa möguleika á því að gera ekki
sömu mistök og við höfum gert í
Danmörku og hinum norrænu
löndunum. Þegar Danir breyttu
lögunum sínum árið 1999 höfðum
við refsað konum í vændi í meira
en fimm hundruð ár. Við héldum
að við værum að gera rétt þegar
við héldum því óbreyttu,“ segir
Dorit Otzen, dönsk baráttukona
gegn vændi.
Dorit var hér á landi á vegum
Stígamóta í gær og fjallaði um
reynsluna á hinum Norðurlöndunum í Norræna húsinu. Hún greindi
frá rannsóknum sem gerðar hafa
verið síðustu áratugi og talaði
gegn útbreiðslu vændis. Hún fór
líka í fyrradag á fund allsherjarnefndar Alþingis ásamt konum frá
Stígamótum til að minna nefndina
á að enn liggur ekki fyrir íslensk
aðgerðaáætlun gegn mansali, en
ríkisstjórnin skuldbatt sig til þess
að samþykkja slíka áætlun fyrir
árslok 2005.
Dorit hvetur Íslendinga til þess
að læra af reynslu hinna norrænu
þjóðanna og gera kaup á vændi
refsiverð. Hún bendir á að Svíar
hafi gert þetta með góðum árangri.
„Þegar við Danir breyttum lögum
okkar árið 1999 sáum við ekki inn
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!TLANTSHAFSBANDALAGIÈ

Nýr yfirmaður
er tekinn við
34544'!24 !0 Bandaríski herfor-

inginn Bantz J. Craddock tók á
mánudag við stöðu yfirmanns
Atlantshafsbandalagsins í Evrópu
af öðrum bandarískum herforingja, James L. Jones. Jafnframt
verður Craddock æðsti yfirmaður
herafla bandalagsins.
Craddock er fyrrverandi
yfirmaður herstöðvar Bandaríkjanna við Guantanamo á Kúbu og
bar sem slíkur ábyrgð á rekstri
fangabúðanna þar. Hann var
einnig hernaðarráðgjafi Donalds
H. Rumsfeld, fráfarandi varnarmálaráðherra Bandaríkjanna.
Ísland mun, eins og önnur
Natóríki, heyra undir hans stjórn.
GB
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í framtíðina og vissum ekki að
landamæri myndu opnast. Við
sáum ekki fyrir að þúsundir

fátækra kvenna myndu fara í
vændi í löndum okkar. Með því að
loka augunum samþykktum við

kynferðislegt þrælahald í þessum
löndum,“ segir hún.
Hvorki Danir né Norðmenn
hafa gert vændiskaup refsiverð
en í þessum löndum hefur vændi
snaraukist síðustu árin. Svíar hafa
hins vegar gert það og segir Dorit
að ástandið sé miklu betra í Svíþjóð. Lagasetningin í Svíþjóð hafi
svo haft góð áhrif í Finnlandi þar
sem þeir sem stunda vændi fari
einkum í gegnum Svíþjóð til að
komast til Finnlands.
Dorit segir að vændiskonur séu
yfirleitt erlendar. Í Danmörku og
Noregi séu þær oftast afrískar,
gjarnan frá Nígeríu. Hún segir að
norrænar konur fari ekki í vændi
því að þær hafi menntun og búi
við allt aðrar aðstæður en erlendu
konurnar sem standi yfirleitt verr
að vígi.
„Ég veit að þið Íslendingar kallið súludans og aðra vændistengda
starfsemi list en þetta er ekki list.
Þetta er vændi. Íslendingar geta
lýst því yfir að vændi sé ekki samþykkt hér. Þið getið sett lög gegn
mansali og vændi ef þið hafið
áhuga,“ segir hún og ráðleggur
Íslendingum að fara í herferð
gegn vændi og ræða hvers konar
þjóðfélagi þeir vilji búa í.
GHS FRETTABLADIDIS

-%.'5.!23+µ "ORGARBÒAR URÈU VARIR VIÈ MIKLA MENGUN Å G¾R SEM LAGÈIST EINS OG
GUL SLIKJA YFIR BORGINA
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-IKIL MENGUN Å 2EYKJAVÅK

Gul slikja lá yfir
Reykjavíkurborg
-%.'5. Þessi sýnilega mengun
stafaði aðallega af útblæstri bíla
að sögn Lúðvíks Gústafssonar,
deildarstjóra Mengunarvarna hjá
umhverfissviði Reykjavíkurborgar. Svifryk er ósýnilegt nema í
sérstaklega slæmum tilvikum.
Engin viðvörun var gefin út þar
sem auknum vindi var spáð síðar
um daginn. Fyrir stuttu gáfu

Mengunarvarnir
út
viðvörun
vegna mikils magns svifryks í
andrúmsloftinu þegar það fór yfir
300 míkrógrömm á rúmmetra. Í
gær fór magn svifryks í andrúmsloftinu mest í 240 míkrógrömm á
rúmmetra að sögn Lúðvíks.
Lúðvík segir logn og þurrk
helst orsaka sýnilega mengun á
borð við þá sem varð í gær.
SDG
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Aurinn færði allt í kaf
&),)003%9*!2 !0 Durian nefndist fellibylurinn sem reið yfir

Filippseyjar á fimmtudaginn var. Óttast er að meira en þúsund manns hafi farist þegar aurskriður úr eldfjallinu
Mayon færðu heilu þorpin í kaf.
Gloria Macapagal Arroyo, forseti landsins, kom til hamfarasvæðanna í gær og sagði að björgunarstarf yrði eflt til
muna. Bæði verði leitað áfram að fórnarlömbum hamfaranna og einnig þurfi að huga að sjúkum og hungruðum sem
safnast hafa saman á nokkrum stöðum.
Meira en milljón manns á austanverðum eyjunum urðu

fyrir barðinu á hamförunum og eyðileggingin varð enn
meiri þar sem fjölmargir skýstrokkar mynduðust nálægt
miðju fellibylsins.
Kona nokkur sagði forsetanum frá því að hún hefði séð
eiginmann sinn og son fjúka burt eftir að þeir féllu fram af
þaki.
Á aðeins hálfum sólarhring varð rigningin 466 millimetrar og þetta gífurlega úrhelli leysti úr læðingi heilu tonnin af
sandi og gjósku úr hlíðum eldfjallsins.
Nærri þriðjungur af kókostrjánum, sem eru aðaltekju-

lind fólksins á hamfarasvæðinu, eyðilögðust með öllu og
þau tré sem eftir eru þurfa þrjú ár til þess að jafna sig.
Fernando Gonzales, ríkisstjóri í Albay, héraðinu sem
varð einna verst úti, sagði hamfarirnar hafa komið fólki
gjörsamlega á óvart því fólk hafi ekki reiknað með svona
gífurlegum flóðum og aurskriðum. Þess vegna hafi fólk
haldið sig heima við þangað til það var orðið of seint.
„Við munum í rauninni aldrei ná okkur eftir þetta,“ sagði
hann. „Í hvert einasta skipti sem við höfum jafnað okkur, þá
gerist nákvæmlega það sama aftur.“
GB
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USA PRO í jólapakkann
SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580
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Gott að vera gamall

Hollt að lesa

b¶AÈ ER EINHVER MISSKILNING
UR AÈ RUKKUÈ SÁ H¹ LEIGAm

b4ÅÈNI OFFITU ER H¾RRI Å HVERF
UM ÖAR SEM MENNTUNARSTIG
FORELDRA BARNA ER L¹GT EN Å
HVERFUM ÖAR SEM MENNTUN
ARSTIG ER H¾RRAm
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b¡G ER AÈ FLÅSALEGGJA GËLFIÈ Å HÒSI Å +ËPAVOGIN
UM SEM ÁG OG FJÎLSKYLDAN FLUTTUM INN Å Å VOR m
SEGIR 3IGTRYGGUR "ALDURSSON TROMMARI OG
KALÕPSËLISTAMAÈUR Å SPURÈUM FRÁTTUM
(ANN GERIR ÖË ÕMISLEGT ANNAÈ EN AÈ
FLÅSALEGGJA GËLF ÖVÅ HANN HEFUR EINNIG
FLÅSAÈ TIL KALYPSËSMELLI FR¹ +ARÅBAHAFINU
SEM "OGOMIL &ONT ¹ PLÎTUNNI b"AN
ANALÕÈVELDIÈm .ÕJASTA PLATA "OGOMILS
NEFNIST -AJËNESJËL OG ER NÕKOMIN ÒT
b6IÈ ERUM AÈ REYNA AÈ HEIÈRA GÎMLU
ÅSLENSKU JËLASVEINANA MEÈ PRAKK
ARASKAP ÖARNA ER TIL D¾MIS
FYRSTA SAMKYNHNEIGÈA
JËLALAGIÈ SEM FJALLAR UM
JËLATRÁ SEM KEMUR
ÒT ÒR SK¹PNUM 6IÈ
HÎLDUM JËLAVEISLU ¹
$OMO ¹ LAUGARDAG

&&INNSKA ER N¹SKYLD
EISTNESKU OG FJAR
SKYLD UNGVERSKU
4IL M¹LA¾TTARINNAR
TELJAST EINNIG 3AMA
TUNGUM¹LIN &INNSKAR
M¹LLÕSKUR ERU TALAÈAR
Å SUMUM HÁRUÈUM
.ORÈUR 3VÅÖJËÈAR OG
NEFNAST ÖAR MIENKI
ELI M¹LIÈ OKKAR OG Å .ORÈUR .OR
EGI OG NEFNAST ÖAR KVENSKA %NGINN
VEIT HVAÈAN &INNË ÒGRÅSKU M¹LIN
KOMA EN ÖAU ERU LÅKLEGA ¾TTUÈ
FR¹ ²RALFJÎLLUM -INNST NOTAÈA
TUNGUM¹L ¾TTARINNAR ER LÅVËNSKA
SEM AÈEINS TÅU MANNS TALA
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Forgangsröðunin skrítin
(ELGI 6ILHJ¹LMSSON OFT KENNDUR VIÈ
S¾LG¾TISGERÈINA 'ËU Å (AFNARFIRÈI
TELUR J¹KV¾TT AÈ SVO MIKIÈ ERLENT
VINNUAFL HAFI KOMIÈ TIL ¥SLANDS OG
SEGIR MARGT AF ÖESSU FËLKI DUGLEGT OG
MARGT AF ÖVÅ AÈ L¾RA FYRIR ¥SLENDINGA
SEM ALLIR SÁU KOMNIR MEÈ ÅSTRUNA ÒT
Å LOFTIÈ
(ANN TELUR AÈ M¹LEFNUM ÒTLENDINGA
SÁ UNDARLEGA HAGAÈ OG EKKI SAMA
HVER ER 3ÁR VIRÈIST TIL D¾MIS AÈ
ÅÖRËTTAHREYFINGIN SÁ ¹ SÁRSAMNINGI
OG MEGI FLYTJA INN FËLK HVAÈAN SEM
ER ¹ MEÈAN AÈRAR OG STÅFARI REGLUR
GILDA UM AÈRA
(ELGA FINNST SYND AÈ DUGLEGUM OG
GËÈUM VINNUKRAFTI SÁ VÅSAÈ ÒR LANDI
ÖË AÈ ÖETTA FËLK SÁ BÒIÈ AÈ VERA HÁR
Å EITT EÈA TVÎ ¹R OG HAFI REYNST VEL ¹
ÖEIM TÅMA OG SKILAÈ SÅNUM SKÎTTUM
TIL SAMFÁLAGSINS %KKI SÁ ALLTAF EINFALT
AÈ F¹ST VIÈ YFIRVÎLD
(ELGI TELUR MARGT UNDARLEGT VERA
Å FRAMKOMU YFIRVALDA GAGNVART
ÒTLENDINGUM OG HONUM FINNST
FORGANGSRÎÈUNIN SKRÅTIN ,ÎGREGLAN
SÁ KANNSKI SEND AF STAÈ ÖË AÈ ÖAÈ
ERINDI SÁ TIL UMFJÎLLUNAR HJ¹ YFIR
MANNI HENNAR DËMSM¹LAR¹ÈUNEYT
INU SEM G¾TI FRAMLENGT DVALARLEYFI
FËLKSINS Å LANDINU
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Afi var byltingarsinnaður rakari
Anna Saari kennari í Brúarholtsskóla flutti til Íslands
frá Bandaríkjunum þegar
hún var þrettán ára. Hún
átti gamla mynd af finnskum afa sínum, en amma
hennar var ávallt fámál um
hvað af honum hafði orðið.
Á ferðalagi til Finnlands
komst Anna á snoðir um
fjölskyldusögu sem er í
meira lagi viðburðarík.

/FT KENNDUR VIÈ 'ËU

KLUKKAN  ÖAR SEM "OGOMIL OG 3AMMI MUNU
SPILA SMEKKLAUS JËLALÎG OG MÎGULEGA MUN
STËRSVEITIN STÅGA ¹ SVIÈm !LLIR ERU VELKOMNIR OG
MUN JAFNVEL HINN SÅUPPTEKNI 3IGTRYGGUR L¹TA
SJ¹ SIG b¡G ER AÈ HLJËÈVINNA STUTTMYNDINA
&ENCING SEM FJALLAR UM GIRÈINGU OG GERA
TËNLIST FYRIR MYNDINA )CELANDkS &AVORITE
0LACES ¹SAMT "EN &ROST EN VIÈ SPILUM
REGLULEGA SAMAN 3VO ER ÁG AÈ VINNA
AÈ NÕJUM 3TEINTRYGGSUPPTÎKUMm %N ER
EKKI H¾TTA ¹ AÈ HLUTIRNIR RUGLIST SAMAN Å
ANNRÅKINU TIL D¾MIS AÈ "OGOMIL
VERÈI SENDUR Å FLÅSALAGNIR
b"OGOMIL ER SVO MIKIL PRÅMA
DONNA HANN GERIR EKKERT
¹N ÖESS AÈ VERA MEÈ
KAMPAVÅNSGLAS Å HÎND m
SEGIR FLÅSALEGGJARINN
3IGTRYGGUR

„Ég fór til Turku í Finnlandi fyrir 20
árum, og setti þá myndina af afa í
bæjarblaðið þar. Nokkrum mánuðum síðar gaf maður að nafni Mauri
Kivela sig fram og sagðist þekkja
fólkið á myndinni. Amma mín, sem
hét líka Anna, var ein tólf systkina,
en Mauri var afkomandi þeirra sem
urðu áfram í Finnlandi. Mauri fékk
gríðarlegan áhuga á ættfræði, og
lagðist í rannsóknarvinnu til að
komast að því hvað hafði orðið af
fjölskyldunni. Meðal annars skoðaði hann gamlar skipaskrár og
kirkjubækur.“
Það kom á daginn að afi Önnu,
Elis Saari, hafði farið í rakaranám
til Bandaríkjanna árið 1910 og þar
gerst sósíalisti. Eftir að hann sneri
aftur heim braust borgarastríðið í
Finnlandi út, og var rakarastofa

&)..3+! "/2'!2!342¥¨)¨ 3TËÈ Å ÖRJ¹

OG H¹LFAN M¹NUÈ OG KOSTAÈI 
MANNS LÅFIÈ

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00
mánudaga - laugardaga

195,2 rúnstykki, 1 egg, skinka, ostur,
smjör, sulta og heitur drykkur
Þú átt allt gott skilið!

hans notuð sem yfirskyn til að
smygla inn vopnum frá Rússlandi.
„Afi minn var rauðliði og vopnasmyglari,“ segir Anna og hlær.
Hvítliðar náðu yfirhöndinni í
stríðinu þrátt fyrir bestu tilraunir
Elisar og félaga hans, og svo fór að
Elis var tekinn af lífi.
„Afa var stillt upp við vegg og
amma þorði ekki að vera í Finnlandi
lengur. Hún flúði til Bandaríkjanna
ásamt tveggja ára syni sínum og
meira og minna afneitaði uppruna
sínum.“ Sum systkini ömmu Önnu
flúðu til Kanada og Rússlands í
stríðinu, en önnur urðu eftir í Finnlandi. Til þeirra sem flúðu til Rússlands hefur ekkert meira spurst.
Saari-fjölskyldan bjó um sig í
Flórida, og svo fór að pabbi Önnu,
Lëë Elis Roi Saari, gerðist flugmaður fyrir Pan-Am flugfélagið. „Í ferð
til Íslands kynntist hann svo móðir
minni, Rannveigu Steingrímsdóttir.“ Rannveig fluttist til Flórida, og
eignuðust þau börnin Önnu og bróðir hennar Þór Saari, sem er nú hagfræðingur hjá Lánasýslu ríkisins.
„Foreldrar okkar ákváðu í raun
aldrei hvort við ættum að læra
íslensku eða finnsku, þegar var
rætt um einhver leyndarmál talaði
pabbi finnsku og mamma íslensku.“
Hjónin skildu í lok sjöunda áratugsins og flutti þá Rannveig til Íslands
með börnin og hóf að vinna hjá
Tryggingu. Anna hét þá Beverly
Ann Saari en þurfti að breyta um
nafn. „Mér var sagt að ég þyrfti að
breyta um eftirnafn líka, og tók þá
út í bláinn Anna Berglind Sveinsdóttir, til að halda að minnsta kosti
réttum upphafsstöfum. En á sama
tíma kom Vladimir Azkhenazy til
landsins og þeir breyttu lögunum
fyrir hann. Ég heiti því Anna Beverly Saari í dag, og sumir kalla mig
Bellu.“
Anna hefur einu sinni komið til
Finnlands, og var það þá sem hún
setti myndina í blaðið og kynntist
frænda sínum Mauri. Erlendar
rætur hennar búa þó enn í henni.
„Ég er ekki nýbúi heldur fjölmenningarbúi,“ segir hún.

!..! 3!!2) +%..!2) (EFUR BÒIÈ ¹ ¥SLANDI SÅÈAN HÒN VAR  ¹RA EN ER AF FINNSKUM
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%,)3 3!!2) &ËR Å RAKARAN¹M TIL "ANDARÅKJANNA OG KOM AFTUR SËSÅALISTI ¶ETTA ER MYNDIN
SEM VAR BIRT Å FINNSKU B¾JARBLAÈI OG LEIDDI TIL ÖESS AÈ !NNA KOMST AÈ ÖVÅ HVAÈ VARÈ
UM AFA SINN

¶JËÈH¹TÅÈARDAGAR .ORÈURLANDA
Finnar eru um margt óheppnir með þjóðhátíðardag
sinn, en þann 6. desember 1917 fengu þeir sjálfstæði
frá Rússum. Ekki aðeins fylgdi blóðug borgarastyrjöld
í kjölfarið, heldur er dagurinn á þeim árstíma að skrúðgönguhald er með öllu ómögulegt.
Af þessum ástæðum halda Finnar upp á þjóðhátíðardag sinn með öðrum hætti en við eigum að venjast.
Blá og hvít kerti eru sett út í glugga, hinna föllnu er
minnst, og svo setjast allir niður fyrir framan sjónvarpið og horfa á móttöku í forsetabústaðnum í beinni
útsendingu. Þar kemur finnska elítan saman í sínu
fínasta pússi og mikið er um það rætt næstu daga hver
var í hverju og með hverjum, eins og um Óskarsverðlaunaafhendingu væri að ræða.
Íslendingar voru álíka óheppnir í fyrstu, lítið var um
hátíðahöld þann 1. desember árið 1918 vegna veðurs og
spænsku veikinnar. En nýr og betri hátíðardagur var
fundinn á heppilegri og skrúðgönguvænni árstíma,
þann 17. júní 1944, með sjálfstæðisyfirlýsingunni.
Norðmenn halda upp á sinn þjóðhátíðardag að vori
til þann 17. maí, og hafa gert í næstum 200 ár, sem er
afrek hjá þjóð sem hefur ekki verið sjálfstæð nema í
101 ár. Hátíðardagurinn miðast við það þegar Norðmenn fengu sjálfstæði frá Dönum og sína fyrstu stjórnarskrá árið 1814, en lentu jafnóðum undir Svíum, og
við þá losnuðu þeir fyrst 7. júní 1905.

./2¨-%.. 6EGNAR VEL LAUSIR UNDAN OKI 3VÅA OG $ANA

Þjóðhátíðardagur Svía er hins vegar 6. júní. Á þeim
degir er þess minnst að Gústaf Vasa var valinn konungur árið 1523 og losnaði landið þá undan Dönum, en
lítið er um hátíðarhöld og var dagurinn fyrst opinber
frídagur á síðasta ári.
Danir hafa, með hléi árin 1940-45, verið sjálfstæðir
svo langt aftur sem sögur þekkjast, og eru líklega með
elsta þjóðfána í heimi. Þeir hafa ekki þjóðhátíðardag
en halda upp á lýðræði sitt á stjórnarskárdaginn þann
5. júní. Fyrsta stjórnarskrá landsins tók gildi þann dag
árið 1849 og var einveldinu þar með aflétt. Eru Danir
því eina Norðurlandaþjóðin sem fagnar því að hafa
fengið sjálfstæði frá sjálfri sér.
VG
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fréttir og fróðleikur
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Mest að gera
í desember
-IKIÈ ER UM AÈ
FYRIRT¾KI OG EIN
STAKLINGAR GEFI
TIL HJ¹LPARSTARFS
NÒNA Å JËLA
M¹NUÈINUM OG
ER (J¹LPARSTARF
KIRKJUNNAR EIN
ÖEIRRA STOFNANA
SEM REIÈIR SIG ¹
FRAMLÎG *ËNAS
¶ËRIR ¶ËRSSON ER
*«.!3 ¶«2)2
FRAMKV¾MDA
¶«2)33/.
STJËRI (J¹LPAR
STARFS KIRKJUNNAR &RAMKV¾MDASTJËRI
(J¹LPARSTARFS KIRKJ
(VERNIG ER FÁ
UNNAR
SAFNAÈ
b&Á ER FYRST OG FREMST SAFNAÈ HJ¹
ALMENNING MEÈ FRJ¹LSUM FRAMLÎG
UM %INNIG HAFA SËKNIR OG KIRKJUR
LAGT OKKUR LIÈ 3VO HÎFUM VIÈ LÅKA
FENGIÈ FÁ FR¹ STJËRNVÎLDUM TIL NEYÈ
ARAÈSTOÈAR OG ÖRËUNARVERKEFNAm
(VEN¾R ER MEST AÈ GERA
b&ËLK KEMUR TIL OKKAR ALLAN ¹RSINS
HRING EN ÖAÈ KOMA FLESTIR Å DESEM
BER 6IÈ SINNUM HJ¹LPARBEIÈNUM ¹
ÎLLU LANDINU (¾GT AÈ LEITA TIL OKKAR
Å GEGNUM PRESTA EÈA FÁLAGSM¹LAYF
IRVÎLD SEM LEGGJA INN UMSËKN FYRIR
VIÈKOMANDI %N Å DESEMBER ER SVO
MIKILL FJÎLDI SEM KEMUR AÈ Ö¹ GETUR
HVER EINSTAKLINGUR SËTT UM SJ¹LFUR
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM AÈSTOÈ ÖRISVAR
¹ ¹RIm

/FFITA ER SÅVAXANDI HEILBRIGÈISVANDAM¹L ¥
NÕLEGRI KÎNNUN 2AGNHEIÈAR «SKAR %RLENDS
DËTTUR SEM VAR GERÈ ¹ ¹RUNUM 
 KOM FRAM AÈ UM FIMMTUNGUR
BARNA ¹ GRUNNSKËLAALDRI HÁR ¹ LANDI
ER HALDINN OFFITU

(VAÈ ER OFFITA
!LÖJËÈAHEILBRIGÈISSTOFNUNIN SKIL
GREINIR OFFITU EFTIR SVOKÎLLUÈUM
LÅKAMSÖYNGDARSTAÈLI SEM SEGIR
TIL UM ALVARLEIKA UMFRAMÖYNGDAR
EFTIR LÅKUM ¹ FYLGIKVILLA (ANN FINNST
MEÈ ÖVÅ AÈ DEILA ÖYNGD EINSTAKL
INGS Å KÅLËUM MEÈ LÅKAMSH¾È HANS
Å ÎÈRU VELDI ¶AÈ ER ÖYNGDKG 
H¾ÈM  ¶EGAR ÒTKOMA ÖESSARAR
JÎFNU ER YFIR  Ö¹ TELST VIÈKOMANDI
ÖJ¹ST AF OFFITU

 ÖESSI STUÈULL ALLTAF VIÈ

HJ¹ KONUM

,ÅKAMSÖYNGDARSTUÈULLINN ER ¹REIÈANLEG
VÅSBENDING UM HEILDARFITUMAGNIÈ Å
LÅKAMANUM 3TUÈULLINN ER GJALDGENG
UR FYRIR B¾ÈI KARLA OG KONUR EN
HEFUR ÖË ¹KVEÈNAR TAKMARKANIR ÖVÅ
HANN GETUR TIL AÈ MYNDA OFMETIÈ
FITUMAGNIÈ Å ÖEIM SEM HAFA
MIKINN VÎÈVAMASSA !È SAMA
SKAPI GETUR HANN VANMETIÈ ÖAÈ
Å ÖEIM SEM HAFA LÅTINN VÎÈVA
MASSA TIL D¾MIS ELDRA FËLK

%RU AÈRAR LEIÈIR TIL AÈ M¾LA
OFFITU
%INNIG ER H¾GT AÈ M¾LA OFFITU MEÈ
MITTISM¹LI ¶¹ ER MEGINREGLAN SÒ AÈ
KVIÈFITA EIGI AÈ VERA UNDIR  SENTI
METRUM HJ¹ KÎRLUM EN  SENTIMETRUM

(VAÈA H¾TTUR FYLGJA OFFITU
¶AÈ GETUR SKIPT M¹LI HVAR FITAN SITUR VIÈ AÈ
¹KVARÈA HVERSU H¾TTULEG HÒN ER ¶AÈ ER
MUN H¾TTULEGRA EF HÒN HLEÈST ¹ KVIÈINN
OG BRJËSTKASSANN HELDUR EN EF HÒN SITUR
¹ L¾RUM OG RASSI ¶VÅ OFAR SEM FITAN LIGGUR
ÖEIM MUN MEIRI H¾TTA ER ¹ HJARTASJÒK
DËMUM OG SYKURSÕKI ¶Ë ER ER EÈLILEGT AÈ
ÖYNGJAST AÈEINS ¹ FULLORÈINSALDRI OG ER MIÈAÈ
VIÈ EITT TIL TVÎ KÅLË ¹ TÅU ¹RA TÅMABILI

(VAÈ ER H¾GT AÈ GERA
%F V¾GI FITUFORÈANS ER OF H¹TT ¾TTI AÈ DRAGA
ÒR HONUM TIL AÈ LÁTTA LÅFF¾RUNUM LÅFIÈ OG
MINNKA LÅKURNAR ¹ FITUTENGDUM SJÒKDËM
UM TIL D¾MIS MEÈ AUKINNI HREYFINGU EÈA
BREYTTU MATARR¾ÈI

Umhverfisvænni lausnir verði
gerðar meira aðlaðandi
Gróðurhúsaáhrifin hafa sífellt meiri áhrif, en forsjálir
Íslendingar geta ef til vill
lagt meira af mörkum en
við nú gerum í baráttunni
gegn vaxandi koltvísýringi í
andrúmsloftinu, og það með
hagnaði.
Eftirspurn eftir orku mun aukast
um sextíu prósent milli áranna
2002 og 2030. Tveir þriðju hlutar
þessarar eftirspurnar mun koma
frá þróunarlöndunum og munu
fjárfestar leggja allt að sextán
billjónir Bandaríkjadala í það að
mæta þessari áætluðu eftirspurn.
Þetta kom fram í máli Nick Campbell, formanns umhverfisnefndar Evrópusamtaka atvinnulífsins,
á morgunverðarfundi Samtaka
atvinnulífsins á Grand Hóteli í
Reykjavík í gær.
Þessar tölur undirstrika þörfina á því að allar þjóðir heims
bregðist sem allra fyrst við sívaxandi gróðurhúsaáhrifum.
En þrátt fyrir góðan vilja gerist oft minna en æskilegt þætti í
þessum málum og skemmst er
þess að minnast að Bretinn Sir
Nicholas Stern kynnti fyrir ráðamönnum heims skýrslu sína um

.)#+ #!-0"%,, "R¹ÈNAUÈSYNLEGT ER AÈ GERA UMHVERFISV¾NNI LAUSNIR Å ORKUM¹LUM MEIRA AÈLAÈANDI OG EFNAHAGSLEGA
&2¡44!",!¨)¨'6!

að stórfellt efnahagslegt hrun
vegna gróðurhúsaáhrifanna sé
fyrirsjáanlegt, ef fram fer sem
nú horfir.
Því miður virðist kostnaðurinn við umhverfisvænni orkulausnir oft standa í vegi fyrir
fjárfestum og frumkvöðlum.
„Stjórnendur fyrirtækja eru
of ragir við að fjárfesta í loftslagsverndun. Hún kostar peninga
og hún kostar þá núna, en við
munum ekki sjá hagnað af henni
fyrr en eftir tuttugu til þrjátíu ár.
En það er samt bráðnauðsynlegt
að við setjum fé í þetta nú, því
annars verður enginn hagnaður,“
sagði Campbell.

.ÕJAR ALÖJËÈLEGAR ¹¾TLANIR
Samningurinn sem gerður var í
Kyoto árið 1997 og tók gildi árið
2005 hefur reynst verr en vonast
var til, þótt lönd Evrópusambandsins standi þar reyndar
ágætlega að vígi, að sögn Campbells. En þeim samningi lýkur
árið 2012 og er allsendis óvíst
hvað við mun taka.
Campbell segist telja að ný
áætlun verði gerð, sem mun ekki
líkjast Kyoto.
„Þeir munu ef til vill nota
sama nafnið, en Kyoto er orðið
afar eitrað hvað varðar Bandaríkin. Hvað sem því líður, þá
munum við væntanlega sjá miklar breytingar,“ sagði Campbell.
Hann telur að þessi nýi samningur muni innihalda hnattrænt
markaðskerfi með losunarheimildir til langs tíma svo fyrirtæki
verði viljugri til að leggja út í
þær fjárfestingar sem krafist er
í nýrri tækni. Jafnframt er hugsanlegt að reglurnar um losun
verði ef til vill mismunandi eftir
löndum eða svæðum.

&2 &5.$) &ËLK HLUSTAÈI MEÈ ATHYGLI ¹

R¾ÈU .ICK #AMPBELLS ¹ FUNDI 3AMTAKA
ATVINNULÅFSINS UM LOFTSLAGSBREYTINGAR
&2¡44!",!¨)¨'6!

3ÁRSTAÈA ¥SLANDS
Þá verður jafnframt að gera
umhverfisvænar
orkulindir
aðlaðandi fyrir þróunarlöndin.
„Evrópusambandið getur ekki
leyst þennan vanda upp á eigin
spýtur, þetta er vandi sem allar
þjóðir heims verða að vinna að,“
sagði Campbell og bætti við að
þróunarlöndin verði að taka þátt.
„En ég get lofað ykkur því að
ríkisstjórn Indlands mun ekki
ákveða breytingar vegna vanda
sem hún kennir Vesturlöndum
um, nema hún sjái hag sinn í því.
... Við verðum að fá þróunarlöndin til að samþykkja áætlanir sem
þau sjá efnahagslegt vit í og þá
mun tæknin sem þau nota verða
til þess að þau draga úr mengun.“
Hér er nýtt samstarfsverkefni
um jarðhita Íslendinga og Kínverja í Xianyang í Kína gott
dæmi, að sögn Campbells. Helsti
orkugjafi Kína er kol og afar ólík-

legt má teljast að Kínverjar hætti
að nota kol á næstu áratugum. En
sjái Kínverjar að slík lausn sem
jarðhiti er sé bæði hentug og
fjárhagslega hagkvæm, munu
þeir auðvitað leita eftir fleiri
slíkum lausnum.
Hátt hlutfall endurnýjanlegra
orkugjafa hér á landi gefur
Íslendingum sérstöðu sem þeir
geta deilt með öðrum þjóðum, en
auk þess telur Campbell að
Íslendingar geti nýtt þekkingu
sína á ýmsum öðrum sviðum
þegar kemur að þessum málum.
Hann tók húsbyggingar og einangrun sem dæmi, en sem gefur
að skilja dregur góð einangrun úr
þörf á orku til að hita húsin.
„Ísland er kalt land, og þið
hafið lært að einangra hús ykkar
vel. Þetta er eitthvað sem þið
getið deilt með öðrum þjóðum,“
sagði Campbell.

(EIÈUR ÖEIM SEM HEIÈUR BER
Á sama tíma geta fyrirtæki og
iðnaður almennt verið stolt af því
sem þau hafa lagt fram hingað
til, og nefndi Campbell þar
neyslugrennri bíla og flugvélar,
og minni mengun frá stórum
efnaverksmiðjum.
„Maður heyrir oft að fyrirtæki
og iðnaður geri ekkert til þess að
draga úr gróðurhúsavandanum,
en það er algjör þvæla. Í raun eru
fyrirtæki og iðnaður sá aðili sem
gerir einna mest til að draga úr
gróðurhúsaáhrifunum,“
sagði
formaður umhverfisnefndar Evrópusamtaka atvinnulífsins.
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43%

43%

43%

afsláttur

afsláttur

2.730 kr/stk. áður 4.790 kr/stk.
Samsæri gegn Bandaríkjunum

afsláttur

3.409 kr/stk. áður 5.980 kr/stk.
Ólafía

43%

43%

afsláttur
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Ung

afsláttur

ár

1.704 kr/stk. áður 2.990 kr/stk.
Kossar, knús og málið er dautt

2.554 kr/stk. áður 4.480 kr/stk.
Hringur Tankados

Rikki

6.829 kr/stk. áður 11.980 kr/stk.
Ísland í aldanna rás - 19 - öldin

2.155 kr/stk. áður 3.780 kr/stk.
Eragon - Öldungurinn

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 6. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Út að aka

43%

afsláttur

1.704 kr/stk. áður 2.990 kr/stk.
Burt með draslið

43%

43%

Hollt og ódýrt

3.124 kr/stk. áður 5.480 kr/stk.

afsláttur

43%

afsláttur

afsláttur

1.134 kr/stk. áður 1.990 kr/stk.

afsláttur

43%

43%

Skáldalíf

43%

afsláttur

afsláttur

3.409 kr/stk. áður 5.980 kr/stk.

Fánýtur fróðleikur um fótbolta

43%

43%

afsláttur

3.414 kr/stk. áður 5.990 kr/stk.

2.269 kr/stk. áður 3.980 kr/stk.

1.134 kr/stk. áður 1.990 kr/stk.
Hollt og ﬂjótlegt

afsláttur

1.419 kr/stk. áður 2.490 kr/stk.
Nonnikonni og kúlurnar

1.999 kr/pk áður 2.999 kr/pk.

1.999 kr/pk áður 2.999 kr/pk.

Esprit dömutoppar

Esprit náttbuxur

30%

afsláttur

Jólaseríur

50%

afsláttur

Jólapappír 6 metrar

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverﬁ Kópavogi
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Vilji kvenna
*«. +!,$!, 3+2)&!2

F

orval Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs á höfuðborgarsvæðinu um síðustu helgi kom lítið á óvart
og hefði helst lifað í minningunni vegna dræmrar
þátttöku kjósenda, ef ekki hefði komið til athyglisvert
útspil Gests Svavarssonar þegar niðurstöður lágu

fyrir.
Gestur tók sig sem sagt til og afþakkaði pent en skorinort
að vera lyft upp um sæti á framboðslista á kostnað konu, svo
hægt verði að uppfylla skilyrði forvalsins um að jafnmargir
frambjóðendur af hvoru kyni skipi efstu sæti vinstri grænna
fyrir næstu alþingiskosningar.

Það þarf ekki að rýna mikið í skoðanakannanir til
að sjá að konur halla sér frekar að flokkum þar sem
kynsystur þeirra eru í áberandi hlutverkum. Sömu
heimildir gefa líka vísbendingar um að konur kjósa á
öðrum forsendum en karlar.
Færði Gestur þau rök fyrir afstöðu sinni að ekki veiti af að
styrkja stöðu kvenna, ekki síst í ljósi útkomu þeirra í öðrum
prófkjörum og uppstillingum annarra flokka.
Erfitt er að leggja út af afstöðu Gests á annan hátt en að
hún sé fyllilega eðlileg því lítill vafi leikur á því að reglur VG
um fléttulista voru ekki settar til að jafna stöðu kynjanna á
framboðslistum flokksins heldur beinlínis til að tryggja að
ekki halli þar á konur.
Yfirlýsing Gests er engu að síður ansi röggsöm því með
henni hafnar hann sæti sem myndi væntanlega duga til að
fleyta honum inn á Alþingi í vor.
Það er alltaf gaman að sjá þegar menn láta ekki persónulegan metnað í pólitík flækjast fyrir sér þegar kemur að prinsippmálum og mættu margir á þeim vettvangi taka Gest sér
til fyrirmyndar í þeim efnum. Hann mun örugglega uppskera
síðar.
En það er líka önnur hlið á útspili Gests.
Það þarf ekki að rýna mikið í skoðanakannanir til að sjá að
konur halla sér frekar að flokkum þar sem kynsystur þeirra
eru í áberandi hlutverkum. Sömu heimildir gefa líka vísbendingar um að konur kjósi á öðrum forsendum en karlar. Konum
er almennt meira umhugað um umhverfisvernd, málefni fjölskyldunnar og að jafnvægi ríki milli heimilis og vinnu. Reynslan sýnir að þessi svokölluðu mjúku mál fá aukna vigt þegar
efnahagsástand er gott og lítil óvissa framundan. Ekki er því
óvarlegt að ætla að úrslit kosninganna ráðist að stórum hluta
af því hvernig flokkunum tekst að höfða til kvenna.
Yfirlýsing Gests er því klókt mál fyrir vinstri græn svo
lengi sem hún verður til að fjölga konum í framvarðasveit
flokksins.
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RÁTT TIL AÈ BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

!FDRIFARÅKAR R¾ÈUR
+EFLAVÅKURR¾ÈA )NGIBJARGAR 3ËLRÒNAR
'ÅSLADËTTUR UM HELGINA VEKUR EKKI
SÅÈUR ATHYGLI EN "ORGARNESR¾ÈAN FR¾GA
SEM HÒN HÁLT Å AÈDRAGANDA SÅÈUSTU
ALÖINGISKOSNINGA .Ò EINS OG Ö¹ ER
MIKILV¾GT FYRIR FORMANN 3AMFYLKINGAR
INNAR AÈ EKKI SÁ SNÒIÈ ÒT ÒR R¾ÈUNNI
6IÈ UPPHAF ÖINGFUNDAR Å G¾R NOTUÈU
ÖINGMENN STJËRNARFLOKKANNA 'UÈJËN
«LAFUR 3IGURÈUR +¹RI OG 'UÈLAUGUR
¶ËR T¾KIF¾RIÈ OG SÎGÈU EINSD¾MI
AÈ FORMAÈUR STJËRNM¹LA
FLOKKS HÁLDI ÖVÅ FRAM AÈ
ÖINGFLOKKURINN NYTI EKKI
TRAUSTS b¡G VEIT EKKI
HVORT ÖAÈ EIGI AÈ HL¾JA
EÈA GR¹TA m SAGÈI 3IGURÈUR
+¹RI +RISTJ¹NSSON )NGIBJÎRG
HEFUR SJ¹LF LAGT ¹HERSLU
¹ AÈ ÖINGFLOKKNUM SÁ

TREYSTANDI VERKEFNIÈ NÒ SÁ AÈ SANNF¾RA
KJËSENDUR UM ÖAÈ

ANDSTÎÈU LEIÈA EKKI TIL ¹S¾TTANLEGRAR
NIÈURSTÎÈU ¶ETTA ÖARF AÈ HEYRASTm

²TILOKA EKKI ÅHALDIÈ

+RISTÅN GENGIN ÒT

)NGIBJÎRG SAT FYRIR SVÎRUM 3VAVARS (ALL
DËRSSONAR Å 3ILFRI %GILS ¹ SUNNUDAG 3AGÈI
HÒN PERSËNUR VISSULEGA SKIPTA M¹LI ÖEGAR
K¾MI AÈ STJËRNARMYNDUN (ÒN NYTI
TRAUSTS HINNA STJËRNARANDSTÎÈUFLOKKANNA
ÖR¹TT FYRIR EFTIRM¹LA 2 LISTASAMSTARFSINS
(ÒN G¾TI LÅKA FYLLILEGA HUGSAÈ SÁR AÈ
STARFA MEÈ ¶ORGERÈI +ATRÅNU 'UNNARS
DËTTUR OG 'EIR ( (AARDE Å RÅKISSTJËRN
GÒST «LAFUR GÒSTSSON VARAFOR
MAÈUR 3AMFYLKINGARINNAR SAGÈI
Å R¾ÈU ¹ FLOKKSSTJËRNARFUNDINUM
AÈ EKKI M¾TTI ÒTILOKA NEINN FLOKK
b3AMSTARF VIÈ 3J¹LFST¾ÈISFLOKKINN
GETUR KOMIÈ TIL GREINA N¹IST FRAM
M¹LEFNALEG SAMSTAÈA OG EF
VIÈR¾ÈUR NÒVERANDI STJËRNAR

+RISTÅN 0ÁTURSDËTTIR SEM HEFUR STÕRT
SAMÖ¾TTINGU +AUPÖINGS OG 3INGER
 &RIEDLANDER Å ,ONDON ER H¾TT SEM
AÈSTOÈARFORSTJËRI ÖAR YTRA (EFUR ÖETTA
VERIÈ TILKYNNT STARFSFËLKI BANKANS
+RISTÅN SËTTIST EFTIR AÈ VERÈA FORSTJËRI
+AUPÖINGS ¹ ¥SLANDI ÖEGAR )NGËLFUR
(ELGASON VAR R¹ÈINN Å SEPTEMBER 
3UMARIÈ  SELDI +RISTÅN MEIRIHLUTA
HLUTABRÁFA SINNA Å +AUPÖING OG
FËR M¹NUÈI SÅÈAR TIL ,ONDON TIL
AÈ SINNA STÎRFUM ÖAR RMANN
¶ORVALDSSON VAR SVO R¹ÈINN FOR
STJËRI EN HÒN AÈSTOÈARFORSTJËRI 
FEBRÒAR SL +RISTÅN HAFÈI STARFAÈ HJ¹
BANKANUM SÅÈAN 
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Aðgerðir gegn ofbeldi
Í

viku hverri berast okkur
fréttir af því að ofbeldi hafi
verið beitt í samskiptum fólks.
Oft tengjast fréttirnar skemmtunum og ofbeldið á sér þá
gjarnan stað fyrir opnum
tjöldum. Enda þótt ekkert
réttlæti beitingu ofbeldis við þær
kringumstæður leyfi ég mér að
halda því fram að það sé enn
alvarlega þegar ofbeldi á sér stað
innan fjölskyldna í skjóli
friðhelgi einkalífs. Hér á ég bæði
við kynferðisofbeldi og annað
ofbeldi sem virðist viðgangast í
flestum samfélögum innan
fjölskyldna og inni á heimilum.
Það er smánarlegt en því miður
beinist slíkt ofbeldi oftast að
konum og börnum.

!ÈGERÈA¹¾TLUN RÅKISSTJËRNARINNAR
Ríkisstjórnin hefur samþykkt
ítarlega aðgerðaáætlun vegna
ofbeldis á heimilum og kynferðislegs ofbeldis fyrir tímabilið 2006
– 2011. Hún byggist á margvíslegum aðgerðum sem stjórnvöld
munu beita sér fyrir til að sporna
gegn ofbeldi á heimilum og
kynferðisbrotum sem beinast
gegn börnum auk aðgerða til að
koma þeim til aðstoðar sem orðið
hafa fyrir þess háttar ofbeldi.
Frjáls félagasamtök hafa unnið
ómetanlegt starf á þessu sviði og
segja má að aðgerðaáætlun
ríkisstjórnarinnar sé að verulegu
leyti byggð á fyrirmyndum sem
fulltrúar þeirra hafa kynnt fyrir
stjórnvöldum. Áætlunin var
unnin á vettvangi samráðsnefndar félagsmálaráðuneytis, dómsog kirkjumálaráðuneytis,
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis, menntamálaráðuneytis og Sambands íslenskra
sveitarfélaga.
-EGINMARKMIÈ ¹¾TLUNARINNAR
Sett eru fram fjögur meginmarkmið í aðgerðaáætluninni.
Tilgreindir eru ábyrgðaraðilar
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SKRIFAR UM HEIMILISOFBELDI OG
AÈGERÈIR RÅKISSTJËRNAR
Ríkisstjórnin hefur samþykkt
ítarlega aðgerðaáætlun vegna
ofbeldis á heimilum og kynferðislegs ofbeldis fyrir tímabilið 2006 – 2011. Hún byggist á
margvíslegum aðgerðum sem
stjórnvöld munu beita sér fyrir
til að sporna gegn ofbeldi á
heimilum og kynferðisbrotum
sem beinast gegn börnum auk
aðgerða til að koma þeim til
aðstoðar sem orðið hafa fyrir
áðurnefndu ofbeldi.
við hverja aðgerð og aðrir sem
koma að framkvæmd þeirra.
Verklok og tímarammi aðgerða
eru tilgreind. Eftirfarandi
markmið eru höfð að leiðarljósi:
- Að auka fyrirbyggjandi
aðgerðir sem stuðla að viðhorfsbreytingu í þjóðfélaginu og
opinni umræðu um ofbeldi gegn
börnum og um kynbundið ofbeldi.
- Að styrkja starfsfólk
stofnana í því að koma auga á
einkenni ofbeldis hjá börnum og
kynbundins ofbeldis og koma
þolendum til aðstoðar.
- Að tryggja einstaklingum
sem eru þolendur ofbeldis á
heimili eða kynbundins ofbeldis
viðeigandi aðstoð.

- Að rjúfa vítahring ofbeldis
með því að styrkja meðferðarúrræði fyrir gerendur. Um er að
ræða efnismikla aðgerðaáætlun
sem felur í sér 37 aðgerðir. Þær
byggjast á samhæfingu, fræðslu,
þjálfun og viðeigandi meðferð
eða öðrum nauðsynlegum
viðbrögðum. Hverri aðgerð er
lýst sérstaklega ásamt tilgangi
hennar. Einstökum ráðuneytum
hefur verið falin ábyrgð á
framkvæmd sérhverrar aðgerðar
ásamt því að tilgreindur er
tiltekinn tímarammi um framkvæmdina. Ég hvet almenning til
að kynna sér áætlunina í heild á
heimasíðu félagsmálaráðuneytisins á vefslóðinni www.felagsmalaraduneyti.is.

6IÈ VILJUM ¹RANGUR
Ég ítreka það að félagasamtök
hér á landi hafa unnið ómetanlegt
starf gegn ofbeldi á heimilum og
kynferðislegu ofbeldi. Þá hafa
einstaklingar sem hafa verið
beittir slíku ofbeldi gengið fram
fyrir skjöldu og greint frá
reynslu sinni. Með því hafa þeir
opnað umræðuna og aukið
skilning samfélagsins á alvarleika ofbeldisins og afleiðingum
þess. Fyrir það vil ég þakka.
Ég vil jafnframt undirstrika að
þeir sem beita ofbeldi geti leitað
sér aðstoðar. Verkefninu „Karlar
til ábyrgðar“ sem félagsmálaráðuneytið stendur að er meðal
annars ætlað að ráðast að rótum
vandans og rjúfa þann vítahring
sem beiting ofbeldis getur verið.
Ég legg ríka áherslu á að
þeirri aðgerðaáætlun sem nú
hefur verið samþykkt verði fylgt
eftir og að árangur af henni verði
metinn eftir því sem verkefnum
og aðgerðum vindur fram. Þeir
sem hafa orðið fyrir ofbeldi eiga
það svo sannarlega skilið að sem
flestir komi þeim til hjálpar. Við
viljum sjá árangur og við viljum
sjá breytingar.

Samfylkingin er tilbúin
STEPHEN FOSTER HENRY BIRGIR GUNNARSSON

FÁNÝTUR FRÓÐLEIKUR

UM FÓTBOLTA

Gagnlegar og gagnslausar
upplýsingar um fótboltamenn landsins og heimsins.
Allt hið sögulega, fyndna,
sorglega, stórkostlega og
frábæra ... og auðvitað
merkileg hneykslismál!
Hver vissi að Tryggvi Guðmundsson hefði kornungur rifið gula
spjaldið í miðjum leik? Eða að
Guðjón Þórðarson hefði hjólað
á eftir leikmönnum KR þegar
þeir skokkuðu á Nesinu?

sést í fyrsta lagi á því að Ingibjörg Sólrún er auðvitað
hluti af þessum þingflokki, formlega frá sumri 2005, í
raun frá áramótum 2003, og í öðru lagi á því að 13 af
20 mönnum í þingflokknum hafa nú breyst í frambjóðendur undir forystu forsætisráðherraefnis
firlýsing Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur
flokksins, Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur.
á laugardaginn um að Samfylkingin sé tilHinsvegar má alveg skilja formanninn
búin – í kosningarnar og í ríkisstjórn að þeim
svo að þingflokkur og flokksforysta eigi við
loknum – vekur verðskuldaða athygli. Það eru
sjálfan sig góðan hluta af slöku gengi í könnað vísu aðallega ummæli hennar um þingunum. Það er bara mátulegt að verkstjórinn
flokkinn sem gleðja fjölmiðlamenn og stjórnsameini skammir og hvatningu í ræðu sinni
arsinna. Með þeim viðurkenndi formaður
yfir okkur fimm mánuðum fyrir kosningar.
Samfylkingarinnar hreinskilnislega að forysta
Ég tel eins og formaðurinn að við eigum
flokksins hefur átt í ýmsum vanda undanfarin
að taka mark á könnunum og leita skýringa
ár gagnvart kjósendum. Það var gott hjá Ingihjá okkur sjálfum ekki síður en í ytri aðstæðbjörgu Sólrúnu að bera þá stöðu okkar saman -®2¨52
um. Ég tel eins og formaðurinn að við höfum
við erlenda flokka í svipaðri vegferð, banda- 2.!3/.
dregið lærdóma af skilaboðunum. Bæði við
ríska demókrata að undanförnu, breska Verkastefnumótunina, samanber umhverfisstefnu okkar –
mannaflokkinn í hálfan annan áratug fyrir sigurinn
Fagra Ísland, og í starfsskipulagi okkar, samanber
1997, borgarflokkana í Svíþjóð. Stöðug stjórnarandnýjan þingflokksformann. Ég tek líka eftir því að forstaða er erfið fyrir stóran flokk og hafi hún sett um of
maðurinn er að finna fjölina sína fyrir átökin frammark sitt á liðsmenn hans getur orðið snúið að ná því
undan – og það er mjög mikilvægt að einmitt formaðtrausti kjósenda sem þarf.
urinn sé í stuði. Við höfum verið að vinna, greina
Vel má vera að formaðurinn minn þurfi að fá sér
vandann, leysa málin. Við erum tilbúin.
betri yfirlesara. Ýmsir hafa nefnilega viljað skilja
ræðu Ingibjargar Sólrúnar á þann veg að hún hafi,
sjálf og persónulega, verið að lýsa vantrausti á þingHöfundur er þingmaður
flokk Samfylkingarinnar. Hvað það er fráleit túlkun
Samfylkingarinnar.
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Alúð við fólk og fræði
5-2¨!.
-ENNTAM¹L

Í

Fréttablaðinu 29. nóvember síðastliðinn birtist frétt með fyrirsögninni „Nám KHÍ á menntaskólastigi“. Þar gagnrýnir Eggert Briem,
prófessor í stærðfræði við Háskóla
Íslands, fyrirhugaða sameiningu
Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands. Hann bendir réttilega á að tæpur fjórðungur nýnema
við KHÍ hafi ekki lokið stúdentsprófi. Það finnst honum ótækt því
að HÍ leyfi engar slíkar undantekningar. Eggert virðist þó ekki taka
með í reikninginn að stúdentspróf
er ekki eini gildi mælikvarðinn á
hæfni fólks til háskólanáms þótt
það sé vissulega góður og æskilegur undirbúningur. Það er ekki auðvelt að komast inn í KHÍ. Árið 2005
bárust 1.084 umsóknir um nám í
grunndeild en 447 voru teknir inn.
Umsækjendur sem ekki hafa lokið
stúdentsprófi hafa flestir lokið einhverju námi í framhaldsskóla auk
þess að hafa starfsreynslu, en það
skiptir ekki minna máli í því námi
sem fer fram í KHÍ.
Þá segir Eggert: „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 gert til að mæta þessu,
til dæmis með því að gera lágmarkskröfur um stærðfræðinám
eða annað raungreinanám.“ Þessi
krafa Eggerts finnst mér skrýtin.
Að mínu mati er það eðlilegast fyrir
þann sem stefnir að námi í KHÍ,
hvort sem það er á grunnskóla-,

Einkunnarorð KHÍ eru Alúð við
fólk og fræði. Þau endurspeglast í
náminu þar sem og inntökuskilyrðum nýnema. Ekki er einblínt á stúdentspróf og raungreinakunnáttu,
þótt hvorutveggja skipti vissulega

skylda hjá þeim að taka
leikskóla- eða þroskasex einingar í sálar- og
þjálfabraut, að velja
félagsfræði. KHÍ setur
félagsfræðibraut
í
þó ekki kröfur um meira
framhaldsskóla.
nám í félagsvísindum en
Þannig fær viðkomþað.
andi góðan grunn í
Eggert segir einnig að
greinum eins og sálar-,
nám í kennslugreinum
félags- og uppeldisutan kennslufræða nái
fræði. Og sá grunnur
ekki lengra en í góðum
mun
tvímælalaust
framhaldsskóla. Það er
koma að góðum notum
afskaplega ósanngjörn
í KHÍ. Það er rétt að
fullyrðing. Til dæmis eru
það er ekki skylda að +/,"2². '5¨2¥¨52
námskeið á stærðfræði-,
taka meira en sex ein- (!2!,$3$«44)2
náttúrufræðiog
ingar í stærðfræði á
íslenskukjörsviði grunnskólabrautfélagsfræðibraut í framhaldsskóla.
ar á margan hátt sambærileg við
Sé dæminu snúið við má segja að
námskeið í HÍ þó að nálgunin sé
stúdentar af náttúrufræðibraut séu
öðruvísi, enda miðast hún við
ekki nógu vel undirbúnir fyrir nám
kennslu og nám grunnskólabarna.
í KHÍ þar sem það er einnig bara

Eggert segir einnig að nám í
kennslugreinum utan kennslufræða nái ekki lengra en í góðum
framhaldsskóla. Það er afskaplega ósanngjörn fullyrðing.
máli, heldur stundar þar nám mjög
fjölbreyttur hópur nema með
margs konar reynslu og menntun.

Ekki er lagt mat á hvort það sé
betra að vera góður í stærðfræði
eða mannlegum samskiptum heldur er gengið út frá því að allir séu
góðir í einhverju, hæfileikar fólks
liggi á mismunandi sviðum og reynt
er að nýta þá og láta þá njóta sín.
Slík fjölbreytni og mannauður er
ómetanlegur í því námi sem stundað er í KHÍ og skilar sér út til samfélagsins með þeim grunnskólakennurum, leikskólakennurum og
þroskaþjálfum sem þaðan útskrifast.
Höfundur er stúdent af félagsfræðibraut Kvennaskólans í
Reykjavík og nemi á 3. ári
grunnskólabrautar Kennaraháskóla Íslands.
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Hvalir, ernir og jafnÁ hagfræði við þegar fjallað
er um heilsu og heilbrigðismál? vægið á sjó og landi
5-2¨!.
(EILSUHAGFR¾ÈI

Á

dögunum var til mín leitað
með fullyrðingu um að hagfræði ætti ekki við þegar viðfangsefnið væri heilsa og heilbrigði. Að mínu mati er þetta
rangt og vil ég útskýra af
hverju.
Fólk er almennt sammála um
mikilvægi heilsunnar fyrir einstaklinga og samfélag. Jafnframt
sammælast flestir Íslendingar
um að allir einstaklingar eigi að
hafa aðgengi að góðri heilbrigðisþjónustu. Af þessum sökum telja
líklega einhverjir að sjónarmið
hagfræðinnar gangi á móti þeim
grundvallarhugmyndum sem að
framan er getið. Ég tel þó að
hafna beri fullyrðingunni og tel
hana byggja á ranghugmynd um
fræðigreinina hagfræði. Þess
vegna er mikilvægt að útskýra í
stuttu máli viðfangsefni og forsendur fræðasviðsins.
Mannfólkið er þannig gert að
það vill meiri gæði frekar en
minni. Vandi liggur hins vegar í
því að auðlindir samfélagsins eru
ekki óþrjótandi. Hagfræði er vísindagrein sem fjallar um leiðir til
að ráðstafa takmörkuðum auðlindum samfélaga. Orðið HAGfræði er lýsandi hugtak því hagfræðingar fjalla um hvernig
hagsæld samfélagsins sé hámörkuð. Fræðigreinin skiptist í margar undirgreinar. Heilsuhagfræði
fjallar t.d. um ýmsa þætti er
varða heilsu. Grunnspurningar
hagfræðinnar – hvað skal framleiða, í hvaða magni, fyrir hvern
og af hverjum – til þess að
hámarka hagsæld samfélagsins,
eru ekki síður mikilvægar varðandi heilsu en aðra þætti.
Heilsa er fólki mikilvæg en er
þó ekki það eina sem gefur því
velferð. Ekki er hægt að gera ráð
fyrir því að markmiðið sé einungis að samfélagsþegnarnir séu
sem hraustastir og ekki er alltaf
víst að áunnin heilsa sé fórnanna
virði. Merki þessa sjáum við oft í
hegðun fólks sem kýs sjálft að
fórna heilbrigðum lífsháttum

þætti á borð við samféfyrir önnur gæði. Dæmi
lagslega áhrifavalda
um þetta er óhollt matheilbrigðis. Um þessar
aræði, hættuleg störf
mundir beinist mikið
eða lítil líkamshreyfing
af rannsóknum heilsusem
meðal
annars
hagfræðinga að offitu,
kemur fram í ofnotkun
orsökum hennar og
á ökutækjum. Sá einafleiðingum, t.d. á
staklingur sem fer fótvinnumarkað, lífeyrigangandi til vinnu sinnsjóðsmál og tryggingar, svo dæmi sé tekið, er
armál. Ýmis áhættufyrir þær sakir í betra
hegðun hefur einnig
líkamlegu ástandi og
verið heilsuhagfræðgetur vænst lengri og 4)..! ,!5&%9
3'%)23$«44)2
ingum hugleikin á
betri lífdaga. En af
umliðnum árum. Mikilhverju ganga ekki allir
vægt er t.d. hvað varðar forvarntil vinnu sinnar? Jú, ástæðan
ir í fíkniefnamálum að kunna góð
hlýtur að vera sú að önnur markskil á því hvernig einstaklingar
mið ráði ferðinni; t.d. fleiri stundbregðast við breyttu umhverfi og
ir í vinnu, þar með auknar tekjur
hvers konar opinberar ráðstafanog aukin neysla þeirra gæða sem
ir eru líklegastar til þess að hafa
þarf að greiða fyrir. Einstaklingáhrif á hegðun einstaklinga.
urinn fórnar þá heilbrigði fyrir
Viðfangsefnin eru fjölbreytt
ýmis önnur lífsgæði. Tími er hér
og krefjast ólíkra úrlausna. Ef
dæmi um takmarkaða auðlind og
bjarga á ákveðnum fjölda lífára
einstaklingurinn er sjálfur ekki
má gera það með ýmsum hætti:
tilbúinn til þess að fórna þeim
Ættum við að moka tröppurnar
tækifærum sem tíminn getur
hjá öldruðum í hvert skipti sem
skapað honum á öðrum vettvangi
snjóar, setja vegrið á helstu
fyrir heilsuna.
umferðaæðar eða skima eftir legHeilsa er treyst með heilbrigðhálskrabbameini, svo nokkur
isþjónustu, sem er eitt viðfangsdæmi séu tekin? Heilsuhagfræðefni heilsuhagfræðinga. Þess er
in hefur leiðir til að svara hvaða
almennt krafist að heilbrigðisaðferð skilar mestum árangri
þjónusta sé ekki einungis árangmiðað við fyrirliggjandi verðursrík, heldur að sem mest fáist
mæti.
fyrir þau verðmæti sem til hennHeilsuhagfræði er ung grein á
ar er varið. Þetta er einmitt
Íslandi og hefur almennt fengið
ástæða þess að heilsuhagfræði er
litla umfjöllun hér á landi. Sérmikilvæg við ákvarðanatöku í
fræðinga vantar en viðfangsefnheilbrigðisgeiranum. Hér má t.d.
in eru óþrjótandi. Sjálf reyni ég
nefna til sögunnar rannsóknir á
daglega á eigin skinni að þörfin
fjármögnun heilbrigðiskerfisins
er mikil og óunnin verkefni mörg.
og heilbrigðistrygginga, rannEngum blöðum er um það að
sóknir á eftirspurn eftir heilfletta að hagfræði á svo sannarbrigðisþjónustu, rannsóknir á
lega erindi þegar heilsa og heilmarkaðsaðstæðum og markaðsbrigði eru á dagskrá. Vonandi
brestum er varða þessa þjónustu,
mun faginu vaxa fiskur um hrygg
hagkvæmasta magni bólusetnnú þegar hægt er að læra heilsuinga fyrir samfélagið, muninn á
hagfræði til meistaragráðu við
einkareknum og ríkisreknum
Háskóla Íslands og sækja námheilbrigðiskerfum, stærðarhagskeið í heilsuhagfræði í gegnum
kvæmni sjúkrahúsa, áhrifum
Endurmenntun HÍ. Viðfangsefni
breyttrar
aldurssamsetningar
í heilbrigðisþjónustu krefjast
þjóða á heilbrigðisútgjöld og
slíkrar sérmenntunar.
svona mætti lengi telja.
Heilsa fólks veltur þó ekki
einungis á gæðum heilbrigðisHöfundur er doktor í heilsuhagþjónustu. Þess vegna skoða
fræði og starfar sem sérfræðingheilsuhagfræðingar einnig aðra
ur við Hagfræðistofnun H.Í.

fundið gild rök fyrir
hugmynd sinni um
jafnvægið í sjónum og
ætti hann að öðrum
kosti að sjá sóma sinn í
r. ritstjóri. Að undþví að birta leiðréttanförnu
hafa
ingu.
nokkrum sinnum birst
Þrátt fyrir fyrrstaðhæfingar í blaði
greindan
leiðara,
yðar sem eru einkenninennti ég ekki að elta
lega öfugsnúnar og
ólar við vitleysuna fyrr
varða samskipti manna
en í dag að Fréttablaðið
við aðrar lífverur á
birtir smágrein á bls.
landi og í sjó. Ekki skal
20 þar sem vitnað er í
réttur fjölmiðla til að
bónda austur á Fjörðbirta öfugmæli og frétt- !2.¶«2 '!2¨!233/.
um undir þremur fyrir af rugludöllum hvers
irsögnum með jafnkonar dreginn í efa, en
mörgum leturgerðum: HVAÐ
mörgum kann að þykja það lágSEGIR ANNA? FUGLALÍF Öfugmarkskrafa að blaðamenn geri
snúin fuglavernd. Í þeirri umfjölla.m.k. tilraun til þess að rökstyðja
un er vitnað meira og minna á ská
hæpnar fullyrðingar sem þeir
í viðtal við bónda þennan. Staðbirta.
hæfingar sem blaðið hefur eftir
Sem dæmi um ankannalegar
bóndanum má skilja þannig að
skoðanir Fréttablaðsins er nærtækt að benda á leiðara frá 19.
október 2006, en þar er því haldið
fram að skýr vísindaleg rök séu
Á hinn bóginn er farið út fyrir
fyrir því að til sé jafnvægi í lífríki
réttinn til að hafa skoðun, þegsjávar og þetta jafnvægi sé í
hættu ef Íslendingar veiði ekki
ar fullyrt er um vísindaleg málhvali. Það má vel vera að menn
efni án þess að slík fullyrðing
geti fundið einhver pólitísk og
sérhagsmunaleg rök fyrir því að
sé undirbyggð af tilvísunum í
Íslendingum megi haldast uppi að
einhvers konar rannsóknir þar
veiða hvali, þvert á ríkjandi skoðsem finna má lykil að faglegri
anir í nágrannalöndum okkar, og
þvert á það sjónarmið að hvers
umfjöllun um málið.
kyns útgerð eigi að skila ágóða, og
þvert á það sjónarmið að vafatvær algengar smáfuglategundir,
samt sé að stunda starfsemi sem
steindepill og þúfutittlingur, séu
hefur í för með sér áhættu eða tap
nú horfnar með öllu. Hvarf þetta
fyrir aðra atvinnuvegi. Um þetta
er skýrt þannig að smáfuglarnir
geta pilsfaldamenn og framsóknhafi týnt tölunni við friðun „arnarmenn hvers konar haft sínar
arins, fálkans og smyrilsins.“
pólítísku skoðanir (en eins og a.
Loks eru tíunduð nokkur baráttum.k. einn ráðherra benti á, þarf
mál gegn ýmsum vörgum og látin
pólitísk ákvörðun ekki að vera
í ljós einlæg ósk um að „útrýma
rökstudd). Á hinn bóginn er farið
erninum eða allavega halda
út fyrir réttinn til að hafa skoðun,
honum í skefjum. Það á að hætta
þegar fullyrt er um vísindaleg
að láta örninn unga út.“ Hér er
málefni án þess að slík fullyrðing
lýst eindreginni skoðun sem
sé undirbyggð af tilvísunum í einhverjum er frjálst að hafa, þótt
hvers konar rannsóknir þar sem
hún gangi þvert á landslög. Eða er
finna má lykil að faglegri umfjöllþessi litla frétt kannski eitthvað í
un um málið. Ritstjóri almenns
ætt við leiðarann frá 19. október?
fréttablaðs getur ekki leyft sér að
teygja pólitíska skoðun á þennan
Reykjavík, 29. nóvember 2006
hátt. Einhvern veginn á ég ekki
von á því að leiðarahöfundur geti
Höfundur er prófessor í dýrafræði.
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rskurðarnefnd
um
upplýsingamál
komst 10. nóvember sl. að þeirri niðurstöðu að Seyðisfjarðarkaupstað væri skylt
að veita undirituðum aðgang að samningum
sínum við Íslenska orkuvirkjun vegna virkjunar Fjarðarár. Áður hafði ég ásamt fleirum kært til umhverfisráðherra þá niðurstöðu Skipulagsstofnunar 18. ágúst 2005 að
virkjunin þyrfti ekki að fara í mat á
umhverfisáhrifum en án árangurs. Ég er
þeirrar skoðunar að ríkar ástæður þurfi að
vera fyrir því að undanþiggja framkvæmd
sem þessa mati og tel niðurstöðu Skipulagsstofnunar og umhverfisráðherra hafa verið
bæði efnislega og lagalega ranga. Þegar
síðan var hafnað beiðni minni um að fá í
hendur samninga sem gerðir höfðu verið
milli kaupstaðarins og virkjunaraðilans um
vatnsréttindi og landnot ákvað ég að láta á
þá ákvörðun reyna og naut við það traustrar
aðstoðar Atla Gíslasonar lögmanns.

+RAFA SAMNINGSAÈILA UM LEYND
Rök sveitarfélagsins fyrir synjun voru þau
helst að Íslensk orkuvirkjun bannaði að
samningarnir yrðu birtir þar eð í þeim væru
fjölmörg atriði sem varði fjárhags- og viðskiptahagsmuni fyrirtækisins. Kjörnir bæjarfulltrúar fengu aðeins að lesa samninginn
yfir á fundi þar sem lokaafstaða var tekin
af hálfu sveitarfélagsins. Í umsögn sinni til
úrskurðarnefndar vísuðu lögmenn Íslenskrar orkuvirkjunar ehf. til 5. greinar upplýsingalaga nr. 50/1996 sem mæli svo fyrir að
óheimilt sé að veita almenningi aðgang að
gögnum er varða mikilvæga fjárhags- eða
viðskiptahagsmuni fyrirtækja og annarra
lögaðila. Aðgangur almennings að framangreindum samningum „myndi gefa samkeppnisaðilum greiðan aðgang að viðskipta-

úrskurðarnefndarinnar að veita
aðferðum og fjárhagsupplýsingum
beri kæranda aðgang að umræddsem hann [Íslensk orkuvirkjun]
um samningum í heild sinni.“
hefur aflað sér með rannsóknum og
fjárfestingum í starfsemi sinni. … “
(ELSTU ¹KV¾ÈI SAMNINGANNA
Jafnframt staðhæfðu lögmenn
virkjunaraðilans að eftir tilkomu
Samninga þessa hef ég nú fengið í
samkeppnismarkaðar með setningu
hendur frá Seyðisfjarðarkaupstað.
raforkulaga nr. 65/2003 „verða allar
Með þeim er Íslenskri orkuvirkjun
upplýsingar um verð, aðferðir við
veittur einkaréttur til að virkja
fyrirkomulag virkjana og sölu og
Fjarðará og reka Bjólfs- og Gúls(*®2,%)&52
dreifingu raforku mikilvæg viðvirkjun í 50 ár, forgangsréttur til
'544/2-33/.
skipta– og atvinnuleyndarmál“.
áframhaldandi afnota af landi og til
nýtingar á vatnsréttindum og heimild til
²RSKURÈARNEFNDIN VÅSAR TIL ALMANNAHAGS
framsals að uppfylltum ákveðnum skilyrðMUNA
um. Greiðslur fyrir nauðsynleg vatnsréttindi/virkjunarrétt og landnot skulu vera
Úrskurðarnefndin reyndist á allt annarri
stighækkandi hlutdeild af brúttótekjum
skoðun. Hún segir m.a. í niðurstöðu sinni að
Íslenskrar orkuvirkjunar af rekstri nefndra
með hliðsjón af markmiðum upplýsingalaga
virkjana: 2,5% fyrir fyrstu 10 heilu rekstrberi að skýra undantekningar frá meginarárin og síðan stighækkandi tvívegis í 5%
reglunni um upplýsingarétt almennings
og 7,5% næstu 10 ár, en 10% frá og með 21.
þröngt. Í samningi nefndra aðila sé því lýst

Við lestur samninganna vekur undrun sú áhersla sem samningsaðilar lögðu á að
halda ákvæðum þeirra leyndum fyrir almenningi. Efni og ákvæði samninganna
eru í litlu sem engu samræmi við rökstuðning aðila fyrir úrskurðarnefndinni og
sem vitnað er til hér að ofan.
með hvaða hætti skuli greitt fyrir vatnsréttindi og landnot og um greiðslufyrirkomulag komi til framsals. „Að mati nefndarinnar geta uplýsingar af þeim toga sem
fram koma í nefndum samningsákvæðum
varðað fjárhags- eða viðskiptahagsmuni
fyrirtækjanna. Þegar hins vegar er tekið
mið af því sem að framan er rakið, einkum
þeim ríku almannahagsmunum sem eru
tengdir því að almenningur eigi kost á að fá
upplýsingar um ráðstöfun opinberra eigna,
er það niðurstaða nefndarinnar að ekki sé
eðlilegt að þessar upplýsingar fari leynt. –
Samkvæmt framansögðu er það niðurstaða

rekstrarári. Þá eru ákvæði um forkaupsrétt
Seyðisfjarðar að virkjununum ef Íslensk
orkuvirkjun ákveður að leggja starfsemi
þeirra niður og að kaupverð skuli þá taka
mið af stofnverði að teknu tilliti til afskrifta.
Taki enginn við rekstri skal Íslensk orkuvirkjun greiða kaupstaðnum 10 milljónir
króna verðbættar. Kveðið er á um bráðabirgðaúrræði vegna vatnsveitu en nú er
neysluvatn Seyðfirðinga tekið úr Fjarðará.

!LMENN TILHNEIGING TIL LEYNDAR
Við lestur samninganna vekur undrun sú
áhersla sem samningsaðilar lögðu á að

halda ákvæðum þeirra leyndum fyrir
almenningi. Efni og ákvæði samninganna
eru í litlu sem engu samræmi við rökstuðning aðila fyrir úrskurðarnefndinni og sem
vitnað er til hér að ofan. Viðleitnin til að
halda leynd yfir þessum samningum sýnist
öðru fremur í ætt við þá ríku og vaxandi tilhneigingu stjórnvalda og fyrirtækja að
veita sem minnstar upplýsingar til almennings í skjóli kröfunnar um viðskiptaleynd.
Úrskurðarnefndin hefur gert þessa tilteknu
tilraun að engu með skýrum rökstuðningi
og í niðurstöðu hennar er gefið fordæmi
sem á að geta dugað í hliðstæðum eða skyldum málum framvegis.

.¹TTÒRUFARSRÎSKUN OG FÁB¾TUR
Greiðsla og fyrirkomulag greiðslu fyrir
vatnsréttindi í Fjarðará og landnot á virkjunarsvæðinu, 2,5–10% af brúttótekjum á
samningstímabilinu, skilar að mínu mati
ekki hárri upphæð, en bæjarstjórinn á Seyðisfirði virðist ánægður með reiknaða
útkomu sem hann telur að geti gefið kaupstaðnum á 50 árum samtals um 900 milljónir króna reiknað til núvirðis, en hlutfallslega mun lægri greiðslur fengjust á fyrri
hluta samningstímans. Forsendur áætlaðra
tekna af rekstri virkjunarinnar koma ekki
fram í þessum samningum en eru samkvæmt eðli máls margvíslegri óvissu háðar.
Orkuna hefur virkjunaraðili þegar selt til
Hitaveitu Suðurnesja sem safnar nú víða í
sarpinn til áformaðrar álbræðslu í Helguvík. Sé gengið út frá staðhæfingu bæjarstjórans væru þetta jafnaðarlega 18 milljónir króna á ári í hlut Seyðisfjarðar sem er
í raun lítið miðað við þau verðmæti sem
látin eru í té. Hin hlið málsins er það mikla
tjón sem unnið verður á náttúru Seyðisfjarðar, Fjarðará og umhverfi, með þeim
framkvæmdum sem nú eru hafnar.
Höfundur er fyrrverandi alþingismaður.
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Búnir að safna fyrir
trommu í settið
Óðinn Páll Arnarsson, 11 ára, er ásamt
félögum sínum í hljómsveitinni Crazy
Boys að safna fyrir trommusetti.
„Við erum búnir að æfa í hálft til eitt ár,“
segir Óðinn og bætir við að Crazy Boys sé
fyrsta bandið sem þeir félagarnir og bekkjarbræðurnir leika í, enda frekar ungir að
árum, velflestir ellefu ára eða á ellefta aldursári.
Óðinn segir hugmyndina að hljómsveitinni hafa kviknað þegar tveir meðlimanna,
Jón og Martin, hugðust stofna band. „Þeir
leituðu síðan til okkar Palla, þar sem þeir
gátu ekki stofnað tveggja manna hljómsveit
en með okkur innanborðs var hún orðin fullskipuð.“
Þótt drengirnir séu ungir að árum er

metnaðurinn mikill, sem sést meðal annars
á því að þeir hafa samið eigin lög, með grípandi titlum eins og „101 Reykjavík“, „Skólinn“ og „Eins og það er“, og hyggjast gefa
þau út á diski einhvern tímann á næstunni.
Hljóðfæraskortur setti reyndar tímabundið babb í bátinn en piltarnir létu það
ekki slá sig út af laginu heldur hófu fjáröflun fyrir trommusetti og hafa þegar fest
kaup á einni, myndarlegri trommu. „Við
söfnuðum peningum með bílsskúrssölu og
svo var búðareigandinn svo vænn að gefa
okkur góðan afslátt af trommunni,“ útskýrir
Óðinn.
Crazy Boys hafa að sögn Óðins þegar
spilað fyrir bekkjarfélaga sína með ágætis
útkomu og er stefnan sett á að spila fyrir
skólann þegar bandið verður orðið þéttara.
ROALD FRETTABLADIDIS
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ALLT Á EINUM STAÐ
• SUMARDEKK
• HEILSÁRSDEKK
• OLÍS SMURSTÖÐ
• BÓN OG ÞVOTTUR

• HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
• RAFGEYMAÞJÓNUSTA
• BREMSUKLOSSAR
• PÚSTÞJÓNUSTA

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4, SÍMI 562 6066
!CURA !DVANCE 3EDAN HUGMYNDABÅLLINN HEFUR KRAFTMIKIÈ YTRA ÒTLIT EN ENDURSPEGLAR SAMT SEM ¹ÈUR MIKINN MUNAÈ
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Hugmyndabílar á stórsýningu í borg englanna
Fjöldi hugmyndabíla var
kynntur til leiks á árlegri bílasýningu í Los Angeles.
„The Greater Los Angeles“ bílasýningin er árleg sýning sem fram
fer í ráðstefnumiðstöð borgarinnar. Sýningin hefur verið haldin
árlega í nærri hundrað ár en sú
fyrsta fór fram árið 1907 við
skautasvell Morley í miðbæ Los
Angeles.
Sýningin var ávallt haldin í byrjun
janúar en nú var breytt út af venjunni og verður hún héðan í frá í
byrjun desember. Er þetta gert til
að hún stangist ekki á við alþjóðlega bílasýningu Norður-Ameríku
sem haldin er í byrjun árs.
Bílasýningin í Los Angeles er
viðurkennd af Samtökum alþjóðlegra bílaframleiðenda. Hún fer
ört stækkandi og æ fleiri bílaframleiðendur leitast við að kynna
nýjar gerðir bíla og hugmyndabíla
á sýningunni. Í þetta sinn vakti
athygli hve margir umhverfisvænir bílar voru kynntir til leiks.
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Sendum frítt um land allt!

Jeppadekk
Úrval af stærðum upp í 33"

2AFMAGNSHURÈIR OPNAST UPP ¹ VIÈ
(ÎNNUÈURINN &ABRIZIO 'IUGIARO HANNAÈI
ÖENNAN -USTANG HUGMYNDABÅL EN ÖAK
HANS ER ÒR GLERI

(ONDA 2EMIX AFHJÒPAÈUR (ANN ER
HANNAÈUR AF VERKSMIÈJU (ONDA Å
3UÈUR +ALIFORNÅU (ANN MINNIR Å MÎRGU ¹
ORUSTUFLUGVÁL

(YUNDAI (ELLION HUGMYNDABÅLLINN ER
EKKI BUNDINN VIÈ AÈ NOTA VEGI ENDA
ER HUGMYNDIN AÈ HONUM KOMIN FR¹
TORF¾RUBÅLUM EYÈIMERKURKAPPAKSTURS
BÅLUM OG HERBÅLUM

31" heilsársdekk
verð frá kr.

12.900
MIXA
•
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•

Við míkróskerum og neglum!

60497

Opið á laugardögum 9-13

www.alorka.is

Vagnhöfða 6 • Sími 577 3080
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Golf GTI 30 ára
Volkswagen Golf GTI er 30
ára. Í tilefni afmælisins verður
gefin út sérstök afmælisútgáfa
sem hlýtur eitt hestafl í gjöf
fyrir hvert ár.
$UCATI  ER  HESTÎFL

$UCATI 
FALLEGAST
$5#!4)  6!2 6!,)¨ &!,,%'
!34! -«4/2(*«,)¨  %)#-!
-«4/2(*«,!3µ.).'5..) 3%&2!- &«2 ¥ -¥,!.«
+IA #EEkD ER HANNAÈUR OG FRAMLEIDDUR Å %VRËPU ENDA SÁRSTAKLEGA ¾TLAÈUR FYRIR %VR
ËPUMARKAÈ

Nýr bíll frá KIA
með sjö ára ábyrgð
KIA frumsýndi á bílasýningunni í Genf nýjan KIA cee‘d.
Bíllinn var kynntur blaðamönnum í síðustu viku og vakti
sjö ára ábyrgðin sem honum
fylgir mikla athygli.
Bíllinn er í svokölluðum C-flokki
og er ætlað að keppa við aðra
hlaðbaka eins og Ford Focus, VW
Golf og Toyota Corolla. Bíllinn
kemur bæði með dísil- og bensínvélum og í ýmsum útgáfum.
Hekla, sem er umboðsaðili KIA á
Íslandi, hefur pantað nokkra 1,6
lítra dísilbíla og koma þeir til
landsins í janúar. Fleiri útgáfur
eru væntanlegar síðar.
Bíllinn verður mjög sambærilegur helstu keppinautum sínum
en greinilegt er að KIA ætlar sjö
ára ábyrgðinni að draga að marga
kaupendur. Fimm ár ábyrgðarinnar eru svokölluð „stuðara til
stuðara“-ábyrgð þar sem allt er í
ábyrgð en síðustu tvö árin eru
aflreinaábyrgð. Sú ábyrgð nær
til vélar, gírkassa og drifbúnaðar.
Bíllinn er ætlaður fyrir Evr-

Honda Accord og Honda Jazz eru
þær gerðir bíla sem bila minnst,
að því er fram kemur í þýska
tímaritinu Auto Zeitung.
Tímaritið stóð fyrir bilanaprófi á bílum frá öllum helstu
bílaframleiðendum veraldar. Var
það framkvæmt á nokkurra ára
fresti með fyrrgreindum niðurstöðum í flokki millistórra bíla
og smábíla.
Honda Accord reyndist vera
með minnstu bilanatíðni í flokki
milllistórra bíla, með stuðulinn
2,1 eftir eins til þriggja ára notkun. Saab 9-3 kom þar á eftir með
bilanastuðulinn 3,9. Mercedes CKlasse var í þriðja sæti með bilanastuðulinn 6,6.
Bilanatíðni
reyndist
enn
minnst hjá Honda Accord eftir
fjögurra til fimm ára notkun eða
8,3. Jaguar X-Type kom þar næst
með bilanastuðulinn 12.6. Loks
Toyota Avensis með 14,1 bilanastuðull. Bíllinn sem bilaði mest var með

'OLF  %DITION KEMUR HINGAÈ TIL LAND Å
FEBRÒAR

valið 18” títansilfurlakkaðar Rockingham-felgur án þess að verðið
hækki,“ segir Jón Trausti Ólafsson,
markaðsstjóri Heklu, en hann á von
á bílnum til landsins í febrúar á
næsta ári.
TG

SÉRHÆFÐ ÞJÓN USTA FYRI R

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

Gæði á góðu verði Daewoo lyftarar

Partur-Spyrnan-Lyftarar • Eldshöfða 10 • 110 Reykjavík • Sími: 585-2500 • Fax: 567-9557
+)! LOFAR VÎNDUÈUM INNRÁTTINGUM Å
#EEkD

ópumarkað en hann er framleiddur í nýrri verksmiðju KIA í
Slóvakíu. Öll hönnun bílsins og
smíði ber vott af stórum framtíðarhugmyndum KIA, en bíllinn á
að vera í fararbroddi evrópskrar
innrásar þeirra.
TG

Honda-bílar standast tímans tönn
Honda-bifreiðir koma vel út í
rannsókn á bilanatíðni bíla.

(JËLIÈ HLAUT  PRËSENT ATKV¾ÈA
 GESTA SÕNINGARINNAR OG
SIGRAÈI KOSNINGUNA MEÈ YFIRBURÈ
UM
(JËLIÈ ER EKKI BARA FALLEGT HELDUR
EINNIG MJÎG KRAFTMIKIÈ ¥ HJËLINU
ER KRAFTMESTA TVEGGJA SÅLINDRA VÁL
SEM FJÎLDAFRAMLEIDD ER (ÒN SKIL
AR  HESTÎFLUM OG ÖAÈ Å HJËLI
SEM AÈEINS VEGUR  KG
5MBOÈSAÈILI $UCATI ¹ ¥SLANDI ER
BÅLAUMBOÈIÈ 3!'! EN ÖAÈ TËK
NÕLEGA VIÈ UMBOÈI FYRIR $UCATI
-EÈAL FLEIRI MERKJA UMBOÈSINS
ERU &)!4 OG !LFA 2OMEO
TG

Bíllinn verður 230 hestöfl og er eftirspurnin eftir honum erlendis
þegar orðin mikil. Tilraunaeintak
var kynnt í Gelsenkirchen í Þýskalandi í maí síðastliðnum og upp frá
því streymdu tilboðin inn til Volkswagen.
Megin útlitseinkenni afmælisútgáfunnar eru 18 tommu Detroit-álfelgur sem eru mattlakkaðar í
svörtu. „Viðskiptavinir geta líka

bilanastuðulinn 43,9.
Þá leiddi bilanaprófið í ljós að
stuðullinn fyrir bilanatíðni í
Honda Jazz var einungis 3,9, á
eins til þriggja ára gömlum
bílum. Næstur var Hyundai Accent með stuðulinn 5,3. Loks Audi
A2 með 5,5. Bíllinn sem hafði
mestu bilanatíðnina í flokki eins
til þriggja ára smábíla fékk hins
vegar stuðulinn 20,9.
Í flokki fjögurra til fimm ára
smábíla var Honda Jazz með
minnsta bilanastuðulinn eða 5,8.
Toyota Yaris/Verso kom þar á
eftir með bilanastuðulinn 10,4.
Síðan Audi A2 15,9. Sá bíll sem
hafði mestu bilanatíðnina hjá
fjögurra til fimm ára gömlum
smábílum var aftur á móti með
bilanastuðulinn 37,6.
RVE

(ONDA !CCORD KOM VEL ÒT Å BILANAPRËFI
SEM ÖÕSKA TÅMARITIÈ !UTO :EITUNG LÁT
FRAMKV¾MA

;

*ËLAFERÈ UM B¾INN GETUR VERIÈ SKEMMTILEG Å DESEMBER 3KOÈIÈ JËLALJËSIN OG
NJËSNIÈ INN Å GARÈA 3KEMMTILEG ÒTIVIST EN EINNIG M¹ ÖV¾LAST UM Å BÅLNUM EF
KULDINN ER SKELFILEGUR

=

+ALKÒNNINN ER ËMISSANDI ¹ AMERÅSKA JËLAHLAÈBORÈIÈ

*ËLASTEMNING ¹ (ËTEL &REYJU
(«4%, &2%9*! ¥ -)..) -345.'5 ¥ '.²06%2*!(2%00) "µ¨52 500 
!-%2¥3+4 (,!¨"/2¨  !¨6%.45..) /' *«,!"²). (%2"%2')
3TARFSFËLK (ËTEL &REYJU EFNIR TIL JËLAHLAÈBORÈS AÈ AMERÅSKUM H¾TTI ¹
AÈVENTUNNI OG HAFA ÖAR MEÈ SKAPAÈ ¹KVEÈNA SÁRSTÎÈU %INNIG ER HËTELIÈ
ÖEKKT AÈ ÖVÅ AÈ BJËÈA UPP¹ ¹RSTÅÈARTENGDAR SKREYTINGAR OG AÈ SJ¹LFSÎGÈU ER
VERULEGA JËLALEGT ÖAR UM ÖENNAN TÅMA (VERT OG EITT HERBERGI ER Å JËLABÒN
INGI OG ÖË ENGIN TVÎ EINS OG EINNIG ER H¾GT AÈ LEIGJA BÒSTAÈI ¹ VEGUM
HËTELSINS ,ÒXUSDÕNUR ERU Å RÒMUM OG STURTUR ¹ HVERJU HERBERGI ¹SAMT
SJËNVARPI ¶¹ M¹ GETA ÖESS AÈ KAFFI OG TE ER Å BOÈI HÒSSINS

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

'ENGIÈ UM FJÎLLIN ¹ !USTUREY 3ÁÈ OFAN Å &UGLAFJÎRÈ OG ËH¾TT AÈ SEGJA AÈ N¹TTÒRUFEGURÈIN HEILLI

Framandi heimur Færeyja
Davíð Samúelsson er hálfur
Færeyingur og alinn upp í
Færeyjum. Hann er búsettur
á Íslandi en sækir reglulega
heimahagana ásamt fríðu föruneyti íslenskra ferðamanna.
Færeyingurinn Davíð Samúelsson
hefur unnið lengi við ferðaþjónustu. Hann er í samstarfi við Atlantic Airways í að kynna og markaðssetja ferðir til Færeyja. „Ég
ákvað að helga mig þessu og þetta
er orðin full vinna hjá mér,“ segir
Davíð. „Ég legg mikið upp úr
menningarlegri afþreyingu í ferðunum. Ég hef mikinn áhuga á þjóðfræði og mannlífinu og hef gaman
af allri upplifun með fólki.“
Davíð segir Íslendinga vera
yfir sig hrifna af eyjunum hans og
komi mörgum á óvart sá framandi
menningarheimur sem þar leynist. „Íslendingum finnast eyjarnar
vera spennandi og öðruvísi. Enda
hefur fólk aldrei upplifað að dansa
færeyskan dans eða borða færeyskan mat. Og þegar við setjumst niður til að borða þá er hópurinn leiddur í gegnum matinn
svo fólk viti hvað það er að borða
og hver hefðin er á bakvið réttinn.
Svo drekkum við færeyskan bjór
og þar sem ég þekki nú vel til
fólksins í Færeyjum þá nýti ég
mér það. Fékk til dæmis frænku
mína, sem er trúbador, til að spila
fyrir einn hópinn færeysk lög og
hún sló alveg í gegn. Ég hef svo
gaman af þessu starfi og það er
þetta óvænta sem gefur fólki svo
mikið.“
Ferðirnar hans Davíðs eru
ákaflega fjölbreyttar enda munar
öllu að vera lóðsaður um Færeyjar af heimamanni. „Ég legg mikið
upp úr hreyfingu í ferðunum. Við
förum í göngur um Þórshöfn og

)NNAN ÒR 3TOKKASTOVUNNI SEM TALIN ER
VERA FR¹  ÎLD OG ER VIÈ +IRKJUB¾

"OÈIÈ ER UPP ¹ SKÒTUSIGLINGAR ¹ MILLI
EYJANNA YFIR SUMARTÅMANN

6IÈ 4INGANES Å ¶ËRSHÎFN

nánasta umhverfi og við tökum
einnig hús á Færeyingum. Þá
fáum við færeyskan mat á færeysku heimili og þeirri upplifun
fylgir ekta færeysk stemning. Við
stígum líka færeyskan dans og
förum í ferðir út á land þar sem
meginmarkmiðið er að hitta Færeyinga,“ segir Davíð og heimþráin

¥SLENSKIR FERÈAMENN SKEMMTA SÁR Å KAPPRËÈRI Å 3K¹LAFIRÈI

$AVÅÈ 3AMÒELSSON LEIÈSÎGUMAÈUR LIFIR
FYRIR AÈ FERÈAST MEÈ ¥SLENDINGA Å HEIMA
HAGANA Å &¾REYJUM
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

leynir sér ekki í rödd hans. „Ég
ólst þarna upp og ég reyni að koma
til skila í minni leiðsögn hvað það
er að vera í Færeyjum. Ég hef líka
farið með fólk í skútusiglingar á
sumrin og í skipulagðar gönguferðir um eyjarnar. Það er líka
hægt að fara í þyrluflug sem er
mjög skemmtilegt. Við förum á
handverks- og listasýningar, ég
hef farið með hóp að fylgjast með
og staðið fyrir kappróðri og í raun
fylgjumst við bara með mannlífinu eins og það kemur fyrir. Ég til
dæmis fer alltaf í kirkju á sunnudögum og þeim sem vilja er velkomið að koma með mér í kirkjuna. Það er gaman að upplifa að
fara í messu í Færeyjum, guðsþjónustan er öðruvísi og í flestum
kirkjum hangir skúta efst í rjáfrum sem er tákn fyrir sjómannasamfélagið. Það er líka svo
skemmtilegt við Færeyinga hvað
þeir eru í tengslum við náttúruna
og lífið. Á góðum degi eru allir
einhvers staðar að sýsla, það er
verið að mála húsin, sinna fénu,
laga girðingar eða farið út á sjó að
dorga.“
Flestum kæmi svo á óvart
hversu hentugt er að versla í Færeyjum. Verðlagið er mun lægra en
á Íslandi auk þess sem hægt er að
fá virðisaukann greiddan til baka.
„Ég kaupi öll mín föt í Færeyjum,“
segir Davíð og getur blaðamaður
fullyrt að hann er flottur og fínn í
tauinu. „Þórshöfn er skemmtileg
borg sem iðar öll af lífi. Næturlífið minnir svolítið á skemmtanahaldið hérna heima fyrir svona tíu
til fimmtán árum og má finna
marga skemmtistaði sem svipar
til þeirrar stemningar.“
Davíð hefur mest lagt upp úr
árshátíðarferðum og hvataferðum
en hefur einnig farið í ferðir með
saumaklúbbum og karlahópum.
„Ég fór á annan tug ferða á þessu
ári og hef fundið að Íslendingar
eru mjög hrifnir af Færeyjaferðunum. Upplifunin er svo sterk og
minningin lifir lengi.“
Nánari upplýsingar um ferðirnar má finna á www.faereyjaferdir.is.
JOHANNAS FRETTABLADIDIS

-)¨6)+5$!'52  DESEMBER 

Vika í

Ferðir Kínverja
kortlagðar
Niðurstöður rannsóknar á
ferðamynstri Kínverja verða
kynntar á opnum fundi 8.
desember á Nordica Hóteli
klukkan níu.
Ferðamálastofa, í samstarfi við
skrifstofu ferðamálaráðs Norðurlanda í Asíu, lét fyrr á þessu ári
vinna viðamestu markaðsrannsóknir á ferðamynstri Asíubúa
sem gerðar hafa verið. Rannsóknir
þessar eru hluti af ferðamálaáætlun fyrir 2006-2015 sem samþykkt

Evrópu

var síðastliðinn vetur.
Nú hefur Ferðamálastofa boðað
til kynningarfunda um þessar
rannsóknir. Sá fyrsti verður föstudaginn 8. desember kl. 9 á Nordica
Hóteli og fjallar hann um niðurstöður rannsókna í Kína. Fullyrða
má að efnið sé áhugavert fyrir
íslenska ferðaþjónustu.
Fundurinn er öllum opinn endurgjaldslaust. Hann hefst með
ávarpi Sturlu Böðvarssonar samgönguráðherra og síðan kynnir
Ársæll Harðarson, forstöðumaður
markaðssviðs
Ferðamálastofu,
niðurstöðurnar.

Ítalía

16.600
kr. - ótakmarkaður akstur,
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald
og skattar.

Spánn

¥ !NGKOR ER H¾GT AÈ EYÈA MÎRGUM DÎGUM Å AÈ SKOÈA ËTRÒLEGAR HOFARÒSTIR
./2$)#0(/4/'%449 )-!'%3

13.200

Rétti tíminn í Asíu
Á meðan Evrópa hverfur undir
snjóbreiðu og íbúar hennar
leggjast undir feld er sumarið í
algleymingi í Suðaustur-Asíu.

+ÅNVERJUM FINNST UPPLIFUN AÈ KOMAST ¹
SKÅÈI
-9.$'%449 )-!'%

(VERT SKYLDI ÖESSI ¾TLA Å DAG
-9.$'%449 )-!'%

Sumartíminn hjá okkur er monsúntímabil í Suðaustur-Asíu. Þá
rignir látlaust í marga mánuði og
sóldýrkendur verða fyrir vonbrigðum með sólarleysi. Vetrarmánuðirnir, og sérstaklega desember, eru hins vegar afar sólríkir og
ljúfir mánuðir enda vinsælt meðal
nágranna okkar að fara til landa
eins og Taílands yfir jólin.
Það kann að vera dýrt að fljúga

til Taílands en þegar þangað er
komið þarf varla að taka upp veskið. Hægt er að lifa vel á þröngum
kosti og ef þú vilt búa í lúxus kostar það lítið. Hægt er að fá fínasta
hótelherbergi, með stóru baði og
eldhúsi, á hóteli við ströndina
fyrir 800 krónur. Engin takmörk
eru fyrir því hversu margir geta
gist í herberginu.
Nágrannar Taílands eru líka
merkilegir áfangastaðir. Víetnam
er ægifagurt land og í einungis 40
mínútna fjarlægð með flugi er
Angkor í Kambódíu með sínar
ótrúlegu hofarústir og menningarverðmæti.
TG

kr. - ótakmarkaður akstur,
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald
og skattar.

Holland

19.400
kr. - ótakmarkaður akstur,
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald
og skattar.

Bretland

17.900
kr. - ótakmarkaður akstur,
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald
og skattar.

'ISTIB¾KLINGINN M¹ N¹LGAST ¹ HELSTU
FERÈAMANNASTÎÈUM INNANLANDS OG
UPPLÕSINGAMIÈSTÎÈVUM

.).'
KOMIN ÒT
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¥ B¾KLINGNUM M¹ FINNA UPPLÕSING
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(ÒS ¹ % : '/ GOLFBÅLA
 AFSL¹TTUR TIL  DES
MEÈAN BIRÈIR ENDAST

24.200

'OLFKERRUR
JA HJËLA

kr. - ótakmarkaður akstur,
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald
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*ËLIN ERU H¹TÅÈ BARNANNA ,EGGIÈ AUKALEGA ¹ YKKUR TIL AÈ GERA M¹NUÈINN
SKEMMTILEGAN FYRIR ÖAU 6ERKIÈ VERÈUR LAUNAÈ MARGFALT SEINNA MEIR

Hjá okkur færðu fallegustu
bumbufötin fyrir jólin
Fallegar gjafavörur fyrir verðandi mæður
og litlu krílin.

Holtasmári 1• sími 571 8500 • www.tvolif.is
Opið 11-18 alla virka daga og 11-16 á laugardögum

Jólafötin komin!
Falleg föt á ﬂotta krakka
1 mán til 9 ára

+ATRÅN 4HEODËRSDËTTIR LÎGFR¾ÈINGUR 'UÈLAUG *ËHANNSDËTTIR ,AUFEY «LAFSDËTTIR FORMAÈUR ¶ORLEIF ,ÒTHERSDËTTIR OG /KTAVÅA 'UÈ
MUNDSDËTTIR FÁLAGSR¹ÈGJAFI ERU Å STJËRN &ÁLAGS EINST¾ÈRA FORELDRA
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Félag einstæðra foreldra
boðar til hátíðar
Félag einstæðra foreldra býður
til opnunar nýrrar skrifstofu í
dag við hátíðlega athöfn. Ný
stjórn er tekin við og stendur
fyrir spennandi nýjungum í
starfseminni sem verða kynntar í dag.

Alla þriðjudaga til laugardaga

Félagið var stofnað árið 1969 af
Jóhönnu Kristjónsdóttur, blaðamanni og rithöfundi, sem er heiðursgestur samkomunnar. Laufey
Ólafsdóttir, formaður félagsins,
segir sífellt fleiri leita til félagsins
og finnst ánægjulegt að geta boðið
eflda þjónustu.
Stjórnin vinnur sitt starf mestmegnis í sjálfboðavinnu og það er
af mörgu að taka. Flestir sem leita
til félagsins eru einstæðar mæður
og forsjárlausir foreldrar vegna
félags- og fjárhagserfiðleika, en
einnig út af umgengni.
„Það er erfitt að láta enda ná
saman fyrir einstætt foreldri í láglaunastarfi,“ segir Oktavía Guðmundsdóttir, félagsráðgjafi félagsins. Félagið á neyðarhúsnæði
þar sem átta íbúðir eru í boði til

skemmri tíma. Þörfin er mikil og
það er alltaf biðlisti. Margir foreldrar hafa samband út af
umgengnismálum eða þegar stefnir í skilnað.
„Við ætlum að bjóða ráðgjöf
fyrir foreldra sem eru að fara að
skilja eða eru skilin og bjóða
nýjum mökum eftir atvikum,“
segir Katrín Theodórsdóttir, lögfræðingur félagsins. Katrín segir
markmiðið að leysa málin áður en
þau fara fyrir dóm. Þessi ráðgjöf
er endurgjaldslaus fyrir félagsmenn enda þörfin mikil. Einnig
ætlar Oktavía að bjóða upp á
fræðslunámskeið fyrir ungar
verðandi mæður í samráði við
ljósmóður og hjúkrunarfræðing á
næstunni.
Félagið hefur mestmegnis
verið til staðar á höfuðborgarsvæðinu en símaráðgjöf félagsráðgjafa og lögfræðings á miðvikudögum frá kl. 12.00 er þó í
boði fyrir allt landið.
Rauði kross Íslands hefur veitt
félaginu námsstyrk fyrir einstæða
foreldra. „Við erum Rauða krossinum mjög þakklát, en þetta starf
þarf að efla til að allir hafi sama

rétt,“ segir Laufey, formaður
félagsins. Dæmi séu um mikla
fátækt meðal einstæðra foreldra í
dag og þar séum við nokkrum
skrefum á eftir Norðurlöndunum,
sem Íslendingar miði sig gjarnan
við. „Fæðingarorlof einstæðra
foreldra er aðeins sex mánuðir á
meðan foreldrar í sambandi fá níu
mánuði skipt á milli sín,“ nefnir
Laufey sem dæmi.
Félagið býður félagsmönnum
að sækja um tómstundastyrk fyrir
börn enda mikil þörf á. „Það er
náttúrlega hrikalegt að geta ekki
veitt öllum börnum á Íslandi jafna
möguleika til íþróttaiðkunar og
tónlistarnáms út af fjárhag,“ segir
Katrín.
Laufey segir einstæða foreldra
af erlendum uppruna töluvert
leita til félagsins og hefur því
fengið aðstoð frá Alþjóðahúsinu
vegna túlkunar. Enn sem komið er
fær félagið ekki nægilegt fjármagn og vonar að stjórnvöld taki
við sér. Félagið býður til opnunar
nýrrar skrifstofu í dag, 6. des. frá
kl. 16.00, í Aðalstræti 2, 2. hæð.
Nánar: www.fef.is Sími: 5511822
RH FRETTABLADIDIS

Jólahlaðborð barna
í Húsdýragarðinum
Fyrir jólin fara margir fullorðnir á jólahlaðborð en oft gleymist að börnin hafa líka gaman
af því að borða góðan mat. Því
stendur Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn fyrir jólahlaðborði fyrir alla fjölskylduna.
Jólahlaðborð Fjölskyldu- og húsdýragarðsins verður næstu tvær
helgar, 9. og 10. desember og 16.
og 17. desember frá klukkan 11.30
til 13. Matseðillinn er fjölbreyttur og veislustjórar eru Grýla og
jólasveinarnir. Ókeypis er á jólahlaðborðið fyrir börn fjögurra
ára og yngri, 1.200 krónur kostar
fyrir fimm til tólf ára og fullorðnir borga 2.400 krónur.
Margt fleira skemmtilegt
verður um að vera í Húsdýragarðinum fram að jólum og má
þar nefna hestvagnaferðir allar
helgar á milli kl. 14 og 15, húslestur í fjósinu alla virka daga klukkan 10.45 þar sem jólasagan er

¶AÈ ERU LÅKA JËL HJ¹ DÕRUNUM Å (ÒSDÕRA
GARÈINUM

lesin og heimsóknir jólasveinanna alla daga klukkan 14 frá 12.
desember.
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Uppáhalds barnabókin
$ULBÒIN ¹STARSAGA
b"ESTA BARNABËK SEM ÁG HEF LESIÈ
ER EKKI ENDILEGA BARNABËK m SEGIR
3TEINUNN 3IGURÈARDËTTIR RITHÎFUNDUR
ÖEGAR HÒN ER KRAFIN SAGNA UM SÅNA
EFTIRL¾TISBARNABËK (ÒN HELDUR
¹FRAM b¶AÈ ER ,ITLI PRINSINN EFTIR
3AINT %XUPÁRY FRANSKA FLUGMANNINN OG
RITHÎFUNDINN !F ÖVÅ ÖAÈ ER ALLT Å HENNI
SEM SEGJA ÖARF AF ÖVÅ HÒN ER ALLT Å
SENN FYNDIN DAPURLEG FRUMLEG
/G YFIRM¹TA FALLEG p ENDA
DULBÒIN ¹STARSAGAm

3TEINUNN 3IGURÈAR
DËTTIR RITHÎFUNDUR

Barnasýning í Borgarleikhúsinu
Borgarbörn, nýtt barna- og unglingaleikhús Borgarleikhússins og Sönglistar,
sýna söngleikinn Réttu leiðina eftir Erlu
Ruth Harðardóttur og Hrefnu Hallgrímsdóttur í Borgarleikhúsinu fram að jólum.
Rétta leiðin fjallar um Heiðrúnu Birtu
mannabarn sem hefur alist upp í Jólalandi.
Þar sem mannfólkið er hætt að trúa á nokkuð
nema sjálft sig eru Heiðrún Birta og Kuggur
jólaálfur send til mannheima til þess að
reyna að vekja jólaandann aftur.
Alls taka tuttugu og tvö börn og unglingar
á aldrinum átta til átján ára þátt í uppsetningunni og í tengslum við sýninguna verður
tekið við jólagjöfum sem Borgarbörn munu
færa Rauða krossinum, Mæðrastyrksnefnd
og Hjálparstofnun kirkjunnar fyrir jólin.
EÎ

2ÁTTA LEIÈIN ER SANNKÎLLUÈ FJÎLSKYLDUSÕNING OG ¾TTU ALLIR SEM SJ¹ HANA AÈ
FINNA FYRIR HINUM SANNA ANDA JËLANNA

Stóra stundin ykkar
Geislaplata og mynddiskur
5M EITT ÖÒSUND LISTAVERK EFTIR BÎRN ERU
TIL Å SAFNI 'ERÈUBERGS

Listaverk
eftir börn
Í Gerðubergi stendur yfir sýningin Brot af því besta.
Verkin á sýningunni voru
unnin á árunum 1988 til
2004 af börnum í listasmiðjunni
Gagn
og
gaman sem
starfrækt
er í Gerðubergi
á
hverju
3AFNIÈ HEFUR ALLT VERIÈ
sumri.
SKR¹È FLOKKAÈ LJËS
Um
eitt
MYNDAÈ OG SETT UPP Å
GAGNAGRUNN
þúsund
listaverk
eftir börn eru til í safni Gerðubergs og voru starfandi listamenn
fengnir til þess að velja verk í
það. Allt safnið hefur verið skráð,
flokkað, ljósmyndað og sett upp í
gagnagrunn og er það því orðið
mjög aðgengilegt. Fyrirtæki og
stofnanir geta leigt verk úr safninu til lengri eða skemmri tíma og
fengið aðstoð við val á verkum.
Nú þegar hafa til dæmis verið
settar saman sýningar fyrir
Barnaspítala Hringsins, Umboðsmann barna og Miðstöð heilsuverndar barna með verkum úr
safninu.
EÎ

CD
+DVD

1.

Erna María Björnsdóttir - Betri tíð

2.
3.

Móheiður Guðmundsdóttir - Hlustaðu á regnið
Hákon Ingi Hjartarson - Draumur um Nínu

4.

Birta Birgisdóttir - Villtur dans

5.

Karen Pálsdóttir - Litli tónlistarmaðurinn

6.

Lilja Sif Magnúsdóttir - Bíddu pabbi

7.
8.
9.

Karen Ósk Kristjánsdóttir - Það er svo gaman
Guðjón Trausti Skúlason - Húsið og ég (Mér finnst rigningin góð)
Sindri Smárason - Leikskólalagið

10. Emilía Guðrún Takacs - Mamma gef mér rós
11. Aldís Birta Gautadóttir - Litli Mexíkaninn
12. Viktor Freyr Hjörleifsson - Popplag í G-dúr
13. – 24. Öll lögin án söngs

Góða skemmtun!
3TARFANDI LISTAMENN VÎLDU VERK Å SAFNIÈ
OG STJËRNAÈIST VALIÈ AF UPPBYGGINGU
FORMI OG LITANOTKUN Å VERKUNUM
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3JËNVARPIÈ GETUR HAFT GRÅÈARLEGT AÈDR¹TTARAFL MEÈAN ¹ PRËF
LESTRI STENDUR %KKI BUGAST K¾RU N¹MSMENN 0RËFATÅÈIN TEKUR
ENDA EINS OG ALLTAF

Ógnuðu þeir
öryggi ríkisins?
Opinn umræðufundur um hleranir íslenskra stjórnvalda á
tímum kalda stríðsins í tilefni
útgáfu bókarinnar Óvinir ríkisins eftir Guðna Th. Jóhannesson.
Ógnuðu þeir öryggi ríkisins? er
yfirskrift umræðufundar sem
haldinn verður í náttúrufræðihúsinu Öskju í dag.
Hleranir íslenskra stjórnvalda
á tímum kalda stríðsins hefur verið

&UNDURINN ER HALDINN Å TILEFNI AF ÒG¹FU
BËKARINNAR «VINIR RÅKISINS

ofarlega á baugi í umræðunni.
Starfrækt var öryggisþjónusta
innan lögreglunnar, heimilað var
að hlera síma þingmanna, ritstjóra
dagblaða, verkalýðsforkólfa og
ýmissa vinstri manna er töldust
ógna öryggi ríkisins á þeim tíma.
Haldnar voru spjaldskrár yfir þá
sömu með upplýsingum sem a.m.k.
að hluta voru afhentar bandaríska
sendiráðinu.
Bók Guðna Th. Jóhannessonar
sagnfræðings, Óvinir ríkisins, sem
kom út í síðustu viku fjallar um
þessar hleranir og upplýsingasöfnun og sama gerði Þór White-head
prófessor í grein í Þjóðmálum fyrr
í vetur. Hvað réttlætti slík inngrip
í friðhelgi einkalífs þessara manna?
Voru þeir slík ógn við öryggi
íslenska ríkisins að þessi inngrip
væru eðlileg? Var þetta misnotkun
á valdi í pólitískum tilgangi eða
nauðsynlegur þáttur í öryggisgæslu stjórnvalda á þessum tíma?
Þessar spurningar munu ræða
þeir Guðni Th. Jóhannesson sagnfræðingur, Einar Kr. Guðfinnsson,
alþingismaður og ráðherra, og Jón
Baldvin Hannibalsson, fv. ráðherra
og gestakennari við stjórnmálafræðiskor HÍ, á opnum hádegisfundi stjórnmálafræðiskorar HÍ
og Stofnunar stjórnsýslufræða og
stjórnmála í dag og hefst hann
klukkan 12.00. Nánar á www.hi.is

Líðan grunnskólanema
Niðurstöður könnunar á líðan
grunnskólabarna í 8., 9. og 10.
bekk í Reykjavík verða kynntar á fimmtudag.
Aðilar frá Rannsókn og greiningu
kynna nýútkomna skýrslu sem ber
heitið Ungt fólk í Reykjavík 2006. Í
skýrslunni eru niðurstöður könnunar á högum og líðan grunnskólanema í 8., 9. og 10. bekk.
Þetta er í níunda skipti sem upplýsingar af þessu tagi eru unnar af
starfsmönnum Rannsóknar og
greiningar fyrir Reykjavíkurborg.
Í þetta sinn er horft til
neyslu ungmenna á
tóbaki, áfengi og
ólöglegum
vímu-

¶AU HAFA
LENGT SINN
SËLARHRING

efnum og þær niðurstöður bornar
saman við ungmenni sem búa utan
Reykjavíkur. Markmiðið er að
kanna hversu algeng vímuefnaneysla er meðal þessa aldurshóps.
Einnig er greint frá niðurstöðum
sem snerta félagslegt umhverfi
ungmenna í Reykjavík og samanburður gerður við ungmenni annars staðar af landinu. Fundurinn
verður haldinn á Velferðarsviði við
Tryggvagötu klukkan 15, á morgun, 7. desember.
(ORFT ER TIL NEYSLU
UNGMENNA ¹
TËBAKI ¹FENGI
OG ËLÎGLEGUM
VÅMUEFNUM

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

SDÅS SEGIR VIÈHORF OG FRAMKOMU KENNARA ËTVÅR¾TT HAFA MIKIL ¹HRIF ¹ LÅÈAN OG N¹MS¹RANGUR NEMENDA
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Nemendur vilja mildi,
virðingu og aga
Meiri kurteisi, meira bros er
yfirskrift meistararitgerðar Ásdísar Haraldsdóttur kennara
sem fjallar um hugmyndir 10
og 14 ára nemenda um góðan
kennara.
Titilinn á ritgerðinni segir Ásdís
kominn beint frá einum af þeim
161 nemanda sem hún lagði spurningar fyrir. „Ég spurði þá í fyrsta
lagi hvað einkenndi góða kennara
og í öðru lagi hvað þeim líkaði
verst í fari kennara. Síðan voru
þeir spurðir hvort þeir vildu taka
eitthvað fram að lokum og einn
svaraði: „Já, það er stutt og einfalt. Meiri kurteisi, meira bros.“
Ásdís hefur verið kennari í 20
ár og lauk meistaragráðu í
kennslufræði við Háskóla Íslands
í október síðastliðnum. Leiðbeinandi hennar þar var Sigrún Aðal-

bjarnardóttir prófessor. Rannsókn sína gerði Ásdís í tveimur
grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og greindi svörin eftir kyni,
aldri og skólum. Tilganginn segir
hún þann að auka skilning á þörfum nemenda og efla með því góð
samskipti í skólastarfinu. „Það er
mikilvægt fyrir okkur kennarana
að átta okkur á því að viðhorf
okkar og framkoma hafa mikil
áhrif á líðan og árangur nemenda.
Vald kennarans er svo mikið –
bæði til að byggja upp og brjóta
niður,“ bendir hún á. En hvað
skyldi helst hafa komið henni á
óvart í könnuninni?
„Kannski helst það hvað krakkarnir hafa ákveðnar skoðanir á
því hvernig skólinn eigi að vera
og hvað þeir hafa margt gott til
málanna að leggja. Þeir voru mjög
einlægir og tilbúnir til að tjá sig.“
Niðurstöðurnar segir hún þær í
stuttu máli að nemendur vilji

bæði mildi og virðingu af hálfu
kennara en þeir vilji líka aga. Þá
kenningu að kennari megi ekki
brosa fyrir jól fyrsta veturinn
sinn með nýjum nemendum segir
hún út í hött. „Ég blæs á hana,“
segir hún. „Mér finnst að fólk eigi
að brosa hvað til annars frá fyrsta
degi. Það er miklu vænni og
árangursríkari leið til að skapa
gagnkvæmt traust en að kennarinn fái nemendur til að sýna sér
óttablandna virðingu. Kennari má
heldur aldrei gefast upp á nemendum hversu mikið sem gengur
á. Það er alltaf von.“
Hún telur sjálfsagt að kennarar hafi væntingar til nemenda og
geri kröfur til þeirra en vænlegt
sé líka að slá stundum á létta
strengi. Þar vitnar hún aftur í
einn 14 ára sem tók þátt í könnuninni. „Maður vill fara út úr tíma
þannig að maður hafi lært en samt
haft gaman.“
GUN FRETTABLADIDIS

"LINDIR OG SJËNSKERTIR
STYRKTIR TIL N¹MS
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¶ËRSTEINSSJËÈUR ER FYRSTI STYRKTARSJËÈUR (¹SKËLA ¥SLANDS TIL STYRKTAR BLINDUM
OG SJËNSKERTUM (ANN ER STOFNAÈUR AF "LINDRAVINAFÁLAGI ¥SLANDS EN TALIÈ ER AÈ
TILKOMA HANS GERBREYTI MÎGULEIKUM BLINDRA OG SJËNSKERTRA TIL AÈ HELGA SIG
H¹SKËLAN¹MI
3JËÈURINN ER TIL MINNINGAR UM
¶ËRSTEIN "JARNASON SEM STOFNAÈI
"LINDRAVINAFÁLAG ¥SLANDS  JANÒAR
 6AR ÖAÈ FYRSTI VÅSIR AÈ FÁLAGI
TIL HJ¹LPAR FÎTLUÈUM ¹ ¥SLANDI
¶ËRSTEINN HELGAÈI LÅF SITT BLINDUM
OG SJËNSKERTUM ¹ ¥SLANDI ¹  ÎLD
¹N ÖESS AÈ TAKA NOKKRU SINNI LAUN
FYRIR HELDUR LAGÈI FÁLAGINU TIL FÁ ÒR
EIGIN VASA
4ILGANGUR ¶ËRSTEINSSJËÈS ER AÈ STYRKJA BLINDA OG SJËNSKERTA TIL N¹MS VIÈ
(¹SKËLA ¥SLANDS %NN FREMUR ER SJËÈNUM ¾TLAÈ AÈ EFLA RANNSËKNIR ¹ ÎLLUM
FR¾ÈASVIÈUM SEM AUKIÈ GETA ÖEKKINGU ¹ BLINDU OG SKERTRI SÕN OG AFLEIÈING
UM HENNAR OG ÕTA ÖANNIG UNDIR T¾KIF¾RI BLINDRA OG SJËNSKERTRA TIL AÈ AUÈGA
OG EFLA LÅF SITT
5NDIRRITUN STOFNSKR¹R ¶ËRSTEINSSJËÈS FER FRAM Å DAG Å FUNDARSTOFU H¹SKËLAR¹ÈS
Å !ÈALBYGGINGU (¹SKËLA ¥SLANDS KL  6IÈ UNDIRRITUN TEKUR +RISTÅN )NGËLFS
DËTTIR REKTOR VIÈ STOFNFÁ SJËÈSINS AÈ UPPH¾È  MILLJËNIR KRËNA

.ÕJA VIÈBYGGINGIN ER TEIKNUÈ AF (JÎRDÅSI
3IGURGÅSLADËTTUR OG $ENNIS $ *ËHANNES
SYNI

Hátíð í Laugarnesskóla
Ný viðbygging við Laugarnesskóla verður formlega tekin í
notkun í dag klukkan 15.
Framkvæmdir við nýja álmu Laugarnesskóla hafa staðið í tæp tvö ár.
Hún verður opnuð í dag með viðhöfn klukkan 15. Nokkur ávörp
verða flutt og nemendur skólans
syngja og flytja frumsamin ljóð.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson mun
klippa á borða við inngang að nýju
byggingunni ásamt nemendum.
Arkitektarnir Hjördís og Dennis
teiknuðu viðbygginguna sem tengist þeirri eldri af nærgætni.

;

-ANDARÅNUR ERU SÁRLEGA JËLALEGAR "¾ÈI M¹ SKREYTA
MEÈ ÖEIM OG BORÈA Ö¾R JAFNVEL FARA Å MANDARÅNUBOLTALEIK
TIL AÈ STYTTA STUNDIRNAR FRAM AÈ AÈFANGADEGI

Milli bæja með brennivín

Á jóladöfinni }
 $%3%-"%2

Árni Björnsson er fróðastur Íslendinga um sögu jólanna. Nú
er komin út bók eftir hann sem
heitir einmitt Saga jólanna og
er gefin út af Tindi.
„Ég var bara beðinn um að skrifa
þennan texta af útgefandanum.
Það er rúmt ár síðan,“ svarar Árni
af stöku tilgerðarleysi aðspurður
hver hafi verið kveikjan að bókinni Sögu jólanna. „Ég hugsaði að
þetta yrði líklega létt verk fyrir
mig því ég hef skrifað svo mikið
um þetta efni en þegar ég fór að
vinna við bókina sá ég að það var
ýmislegt sem ég hafði ekki tekið
fyrir áður. Sérstaklega hafði 20.
öldin orðið útundan fyrr en nú því
hún var svo nálægt manni. Þegar
ég byrjaði fyrst að skrifa um
þetta efni var ég í háskólanum og
það er hálf öld síðan. Þá byrjaði
ég að fara aftur í aldir, eins langt
og ég komst og þótti mest spennandi að grafast fyrir um það sem
var elst. Þannig að sjálf 20. öldin
með öllum sínum breytingum var
dálítið óskrifuð. En nú er miðbik
20. aldar orðin „gamlir dagar“.“
Árni tekur dæmi um efni sem
erfitt var að rekja. „Allir þekkja
litlu jólin í skólum. Þegar til kom
vissi enginn hvenær þau hefðu
byrjað og það var hreint ekki auðvelt að finna það út. En rannsóknarvinnan leiddi í ljós að þessi
siður hafði byrjað með Austurbæjarskólanum
1930.
Smám
saman tóku aðrir skólar þetta
eftir, fyrst í Reykjavík og svo
víðar. Austurbæjarskólinn var
með margar nýjungar. Hann var
á sínum tíma einhver nútímalegasti skóli á Norðurlöndunum með
eigin sundlaug og eigin kvikmyndasal. Fyrsti skólastjóri hans
var Sigurður Thorlachius, faðir
Örnólfs skólameistara og þeirra
systkina.“
Hvað skyldi Árna svo hafa þótt
skemmtilegast að skrifa um, var
það Grýla? „Nei, það liggur við að
ég sé orðinn leiður á Grýlu því
hún var með því fyrsta sem ég
tók að skrifa um. Eitt af því sem
ég vil nefna er að við höfum öll
heyrt talað um að það hafi ekki
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¥ DAG ERU  ¹R LIÈIN FR¹ F¾ÈINGU DR +RISTJ¹NS %LDJ¹RN FYRRV ÖJËÈMINJA
VARÈAR OG FORSETA ¥SLANDS ¥ TILEFNI AF ÖVÅ ER EFNT TIL H¹TÅÈARDAGSKR¹R Å ¶JËÈ
MINJASAFNI ¥SLANDS SEM HEFST KLUKKAN  Å FYRIRLESTRARSAL ¶JËÈMINJASAFNSINS
OG OPIÈ HÒS VERÈUR Å 3ETBERGI NÕJU HÒSI ¶JËÈMINJASAFNSINS AÈ 3UÈURGÎTU

!ÈVENTUH¹TÅÈ «PERUKËRS (AFNARFJARÈAR VERÈUR HALDIN Å 6ÅÈISTAÈAKIRKJU
KLUKKAN  3TJËRNANDI ER %LÅN «SK «SKARSDËTTIR
*ËLA OG AÈVENTUTËNLEIKAR +AMMERKËRS (AFNARFJARÈ
AR VERÈA HALDNIR Å (¹SÎLUM Å KVÎLD OG HEFJAST ÖEIR
KLUKKAN   TËNLEIKUNUM VERÈUR FLUTT JËLATËNLIST OG
ÎNNUR H¹TÅÈLEG TËNLIST !È VANDA VERÈUR TËNLEIKAGEST
UM BOÈIÈ UPP ¹ KAFFI OG KONFEKT Å HLÁI 'ESTIR KËRSINS
VERÈA 'ISSUR 0¹LL 'ISSURARSON TENËR OG STRÅÈUR !LDA
3IGURÈARDËTTIR PÅANËLEIKARI
3IGRÒN (J¹LMTÕSDËTTIR OG BL¹SARAKVINTETT FLYTJA HEFÈ
BUNDNA JËLATËNLIST OG VERK EFTIR -OZART ¹ AÈVENTU
VÎKU Å -OSFELLSKIRKJU SEM HEFST KLUKKAN 
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%INN FALLEGUR FUGL ¹ GREIN
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.EMENDUR OG KENNARAR DANSA Å KRINGUM JËLATRÁ Å ,AUGARNESSKËLA *ËL  -YND
,JËSMYNDASAFN 2EYKJAVÅKUR "LS  Å 3ÎGU JËLANNA

mátt spila á aðfangadagskvöld og
ekki skemmta sér. En þegar ég
var að vinna að þessari bók á
Landsbókasafninu var Gunnar F.
Guðmundsson sagnfræðingur þar
að lesa dagbækur Sveins Þórarinssonar, föður Nonna, barnabókahöfundar,
skrifaðar
um
miðja 19. öld. Þar lýsir hann því
hvað hann og aðrir ungir menn
eru að skemmta sér við á aðfangadagskvöld. Þeir fara á milli bæja
með brennivín að heilsa upp á
fólk. Seinna þegar Sveinn er orðinn skrifari hjá amtmanninum

&YRSTU JËLAAUGLÕSINGARNAR
²2 3®'5 *«,!..! %&4)2 2.!
"*®2.33/.
%FTIR AÈ FÎST VERSLUN KOMST ¹ Å
NOKKRUM KAUPSTÎÈUM OG LEYFT VAR
AÈ FLYTJA INN VÎRUR FR¹ ÎLLUM LÎND
UM FËRU JËLAVÎRUR SM¹M SAMAN
AÈ SJ¹ST Å BÒÈUM ,ENGI VEL SJ¹ST
Ö¾R SAMT EKKI AUGLÕSTAR &YRSTA
JËLAAUGLÕSINGING BIRTIST ¹RIÈ 
LÅTT ¹BERANDI OG EKKERT ANNAÈ EN
.ÕJA TESTAMENTIÈ Å BOÈI (ÒN SÕNIR
SAMT ËTVÅR¾TT AÈ Ö¹ ERU JËLAGJAFIR
FARNAR AÈ STINGA SÁR NIÈUR
*ËLAGJAFIR SJ¹ST ANNARS EKKI BEIN
LÅNIS NEFNDAR Å AUGLÕSINGU FYRR EN
¹RIÈ  EN EFTIR  FJÎLGAR
MJÎG AUGLÕSINGUM UM ALLS KONAR
JËLAVARNING

segir hann frá því að fólk sé að
dansa við harmónikuundirleik og
spila á spil hinn 24. desember.
Þannig að það gerist eitthvað hjá
þjóðinni eftir það því ekki er
hægt að vefengja þessar dagbækur. Manni dettur í hug að sú mikla
andakt sem foreldrar manns innprentuðu manni hafi komið til í
kringum aldamótin 1900. Þetta
sýnir að jólin eru svo margbreytileg hátíð að það er lengi hægt að
uppgötva eitthvað nýtt í sambandi við þau.“
GUN FRETTABLADIDIS

!È HÎGGVA EIGIÈ TRÁ
3+«'2+4!2&¡,!' 2%9+*!
6¥+52 "µ¨52 ®,,5- !¨ +/-!
¥ (%)¨-®2+ /' 3+*! 3¡2
*«,!42¡
3KËGURINN Å (EIÈMÎRK
ER ALLUR OPINN EN ÖAR
VEX STAFAFURA SEM
ER BARRHELDIÈ OG
FALLEGT TRÁ SEM
ILMAR VEL &ËLK VELUR
SÁR SITT EIGIÈ TRÁ SEM
PASSAR Å STOFUNA OG ER SAMA VERÈ
¹ TRJ¹NUM ËH¹È ST¾RÈ
*ËLASKËGURINN ER OPINN HELGINA
 OG  DESEMBER EN Ö¹ ER
TEKIÈ ¹ MËTI FËLKI VIÈ (JALLABRAUT
EN HELGINA  OG  DESEMBER
VERÈUR TEKIÈ ¹ MËTI FËLKI Å (JALLA
DAL WWWHEIDMORKIS

RNI "JÎRNSSON ÖJËÈH¹TTAFR¾ÈINGUR
HEFUR GRAFIÈ MARGT UPP UM JËLIN SEM
ER SKRÅTIÈ OG SKEMMTILEGT

OG ÕMSAR VERSLANIR SETJA UPP SVO
NEFNDA JËLABASARA EÈA JËLABORÈ
MEÈ ÕMSUM VÎRUM ¹ NIÈURSETTU
VERÈI &RAM TIL ALDAMËTA M¹
NEFNA LEIKFÎNG EINS OG LÒÈRA
BARNAÒR DÒKKUR SKOPPARAKRINGL
UR OG SMÅÈATËL HANDA DRENGJUM
(ANDA FULLORÈNUM ERU B¾ÈI
AUGLÕSTIR BÒSHLUTIR OG FATNAÈUR
VASAÒR STUNDAKLUKKUR ÒRFESTAR
LOFTVOGIR ST¾KKUNARGLER KÅKJAR
SAUMAVÁLAR SKUGGAMYNDAVÁLAR
TËBAKSDËSIR S¾LG¾TI ÎL VÅN OG
VINDLAR

3¹ SIÈUR AÈ SETJA UPP JËLATRÁ
ER AFAR FORN OG ¹ EFLAUST UPP
TÎK SÅN Å HEIÈINNI FRJËSEMIS
DÕRKUN ÖAR SEM HIÈ SÅGR¾NA
TRÁ ER TALIÈ T¹KNA SIGUR LÅFSINS
YFIR DAUÈANUM OG LJËSSINS
YFIR MYRKRINU *ËLATRÁN VORU
SKREYTT MEÈ ÕMSU MËTI ¹
ÖESSUM TÅMUM Ö¹ GJARNA
MEÈ FËRNARGJÎFUM SVO SEM
MAT EÈA ÎÈRU VERÈM¾TI
&UGL ¹ GREIN T¹KNAR HAMINGJU OG GLEÈI
.ÒTÅMA JËLATRÁ VAR FYRST SETT
UPP Å ¶ÕSKALANDI ¹ SEXT¹NDU
ÎLD OG SKREYTT MEÈ MAT LJËSUM OG ÕMSUM FALLEGUM HLUTUM ¥ 3UÈUR
¶ÕSKALANDI VAR JËLATRÁSSKRAUT BL¹SIÈ Å TRÁ OG ÖAR HEFUR SKRAUTIÈ VERIÈ MUNN
BL¹SIÈ OG HANDM¹LAÈ Å MEIRA EN HEILA ÎLD )NNBL¹STUR AÈ GLERBL¾STRINUM
VAR SËTTUR TIL HVERSDAGSLÅFSINS OG N¹TTÒRUNNAR OG HAFÈI ALLT SÅNA MERKINGU
&UGL ¹ GREIN T¹KNAR HAMINGJU OG GLEÈI OG ÖESSI FALLEGI FUGL F¾ST Å *ËLAHÒSINU
VIÈ 3KËLAVÎRÈUSTÅG EN ÖAR M¹ LÅKA FINNA ÒRVAL ÖÕSKRA GLERFUGLA
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:9 3UBARU )MPREZA ', NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


5- 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

&4 /PEL !STRA  NÕSKR SSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

3, .ISSAN !LMERA #OMFORT
NÕSKR BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

/8 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


,( .ISSAN 0ATHFINDER ,% )4
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

0. #ITROEN # NÕSKR SSK
%K  ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

+( +IA 0ICANTO ,8 NÕSKR BSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

3+ &ORD &OCUS 4REND NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 
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BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


"- /PEL !STRA  NÕSKR BSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

.: *EEP 'RAND #HEROKEE 
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

%' 0EUGEOT  NÕSKR BSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

.( 6OLVO 6 NÕSKR BSK %K
ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

0) "-7  LÅNAN NÕSKR SSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/" -ITSUBISHI /UTLANDER 4URBO
NÕSKR BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

9, 4OYOTA !VENSIS  NÕSKR
BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


*% &ORD %SCAPE NÕSKR SSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/( .ISSAN 8 4RAIL %LEGANCE
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

03 2ENAULT -EGANE #LASSIC
NÕSKR SSKEK ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

2! 3UBARU ,EGACY 7AGON
NÕSKR SSK EK ÖÒSKM 6ERÈ
 4ILBOÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

20 (ONDA (2 6 NÕSKR SSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

., 0EUGEOT  NÕSKR BSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

4- /PEL #OMBO # 6AN NÕSKR
BSK EK ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


+9 0EUGEOT  NÕSKR SSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  
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AR SÅMI  
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SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
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!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 
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,. +)! 3ORENTO  ,UXURY
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AR SÅMI  

24 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR
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AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 
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Fjármálalæsi

SPV og SPH sameinaðir

Pfaff

Tæki sem
nýtist í lífinu

Öflugir á höfuðborgarsvæðinu

Snýr aftur til
uppruna síns

8

Bresk jólasala
bíður hnekki
Jólasmásala í Bretlandi gæti orðið
sú versta í aldarfjórðung að mati
breskra greinenda. Bresku smásölusamtökin (BRC) hafa jafnframt varað við jólasölunni í ár.
Mánaðarleg úttekt sem samtökin
unnu í samstarfi við ráðgjafarfyrirtækið KPMG sýnir að sala
á fötum og skóm dróst verulega
saman í nóvember í ár miðað við í
fyrra. Milt veður og lágstemmdar
væntingar neytenda eru meðal
þess sem talið er hafa áhrif á
dræma sölu.
Samdrátturinn gæti komið sér
illa fyrir Baug sem er stórtækur á breskum verslunargötum.
Verslunarkeðjan Woolworths,
sem Baugur á tíu prósenta hlut í,
gaf í gær frá sér afkomuviðvörun
vegna slakrar sölu undanfarna
tvo mánuði og lítilla væntinga
til jólasölunnar. Þá eru margar tískuverslanir, þar á meðal
House of Fraser, þegar farnar að
selja vörur sínar á afslætti sem
er afar óvanalegt í aðdraganda
jólanna.
- hhs

Karl kaupir
ilmvatnskeðju
Karl Wernersson, fjárfestir og
meirihlutaeigandi í breska heildsölufyrirtækinu Per Sent, hefur
ásamt Sanjay Vadera, forstjóra
fyrirtækisins, keypt bresku
verslanakeðjuna The Fragrance
Shop ásamt tveimur öðrum fjárfestum. Glitnir banki fjármagnar
kaupin sem nema á bilinu 10 til
14 milljónum punda eða 1,3 til 1,9
milljörðum íslenskra króna.
Hann segir verslanir The
Fragrance Shop ríma vel við
rekstur Per Scent, sem sérhæfi
sig í heildsölu og dreifingu á
ilmvötnum.
Sanjay Vadera verður forstóri ilmvatnskeðjunnar ásamt
Bill Currie, sem stofnaði The
Fragrance Shop fyrir 11 árum en
seldi hana fyrir tveimur árum.
Verslanakeðjan er þannig komin
aftur til föðurhúsa en undir hana
heyra 92 verslanir. Stefnt er að
sameiningu félaganna og munu
verslanirnar verða rúmlega 100
talsins, að sögn Karls.
- jab

FRÉTTIR VIKUNNAR

Nærri yfirtöku

| Fons, eignarhaldsfélag Pálma Haraldssonar og
Jóhannesar Kristinssonar, á nú
29,2 prósent í Ticket og stendur
því nærri þrjátíu prósenta yfirtökumörkum sem gilda á sænska
markaðnum.

Eignast helmingshlut | M-Invest,
félag í eigu Baugs og Birgis Þórs
Bieltvedt, hefur eignast helmingshlut í danska fyrirtækinu Day
Birger et Mikkelsen. Vörumerkið
er selt í yfir eitt þúsund verslunum í nítján löndum.

Talsvert tap | Dagsbrún skilaði
3,2 milljarða króna tapi á þriðja
ársfjórðungi. Tap félagsins nam
tæpum 4,7 milljörðum króna á
fyrstu níu mánuðum ársins samanborið við 554 milljóna króna
hagnað á sama tíma í fyrra.

Viðamiklar aðgerðir

| Félögin
sem urðu til við uppstokkun
Dagsbrúnar, 365 og Teymi, ætla
að ráðast í viðamiklar aðgerðir.
Teymi selur fasteignir, skuldbreytir lánum og selur nýtt hlutafé. 365 selur hluti í Wyndeham og
Hands.

Kaupa Abrika | Actavis keypti
bandaríska lyfjafyrirtækið Abrika
Pharmaceuticals Inc. sem sérhæft
er í framleiðslu og þróun forðalyfja. Kaupverðið nam 16,5 milljörðum króna, þar af er helmingur
árangurstengdur.
Sameinaðir

sparisjóðir |
Stofnfjáreigendur
Sparisjóðs
Hafnarfjarðar og Sparisjóðs vélstjóra samþykktu einróma á stofnfjáreigendafundum að sameina
sparisjóðina frá og með fyrsta
janúar 2006.

Fær meira | Kaupþing hefur safnað 7,4 milljörðum króna til viðbótar við þá 49,5 milljarða króna sem
fengust við sölu nýs hlutafjár til
alþjóðlegra fjárfesta á dögunum.

10-11

14

Hafa kallað eftir upplýsingum frá bóksölum
Samkeppniseftirlitið hefur kallað eftir rekstrarupplýsingum frá
verslunum sem selja bækur og ritföng. Smærri bóksalar telja
sumir samkeppni skerta vegna ráðandi stöðu Pennans.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar
Rekstrarumhverfi verslana sem selja bækur
og ritföng er til sérstakrar skoðunar hjá
Samkeppniseftirlitinu sem kallað hefur eftir rekstrarupplýsingum frá verslunum í þeim geira um land
allt, jafnt smáum sem stórum. Á markaðnum eru
verslanir í sömu eigu mjög ráðandi og hafa smærri
verslanir stundum haft á orði að samkeppnisstaða
þeirra sé skert af þeim sökum.
„Hjá mér kallaði Samkeppniseftirlitið eftir
söluupplýsingum og öðru slíku sem maður náttúrlega afhendir fúslega,“ segir Arndís Björg
Sigurgeirsdóttir, eigandi bóka- og gjafavöruverslunarinnar Iðu í Lækjargötu í Reykjavík og telur
ekki skrýtið þótt könnuð sé samkeppnisstaða í þessum geira. „Umhverfið sem við búum við er þannig
að Penninn á nánast allar búðir, ætli hann sé ekki
með hátt í 80 prósent af markaðnum. Þar undir eru
náttúrlega bæði Eymundsson og Mál og menning,
fyrir utan svo verslanir sem þeir hafa eignast úti
á landi. Svo er ég hér ein á milli tveggja stórra
búða og sami eigandinn að þeim báðum. Þetta er
náttúrlega ekki eðlilegt viðskiptaumhverfi, langt
því frá,“ segir hún og bendir á að þar fyrir utan
eigi eigendur Pennans, Griffils, Máls og menningar
og Eymundsson líka Dreifingarmiðstöðina sem sjái
um bókadreifingu í verslanir og séu enn fremur
með innflutning og dreifingu erlendra tímarita á
sínum snærum.
Arndís segir að það hljóti að skjóta skökku
við að hún sé með næststærstu bókaverslunina í

fermetrum talið á eftir Pennabúðunum. Þá veitir
Pennanum einnig samkeppni Bóksala stúdenta, sem
auk almennrar bóksölu sér háskólanemum og hluta
framhaldsskólanna fyrir kennslubókum.
Á Arndísi er að skilja að samkeppnisstaða smærri
fyrirtækja sé á margan hátt skert, ekki bara í sölu,
því í krafti stærðar sinnar geti Penninn náð betri
kjörum. „Við gerum okkar besta í að fylgja eftir
risunum í afsláttarmálum, en samningsstaða mín
er náttúrlega ekki jafnsterk og ef ég hefði fjölda
verslana á mínum snærum.“
Kristinn Vilbergsson, forstjóri Pennans, segist
hafa verið í samskiptum við Samkeppnisstofnun
vegna skila á samrunaskýrslum tengdum kaupum
Pennans á bókaverslunum á Ísafirði og Akranesi.
„Og reyndar líka fyrr á árinu vegna kaupa á
bókabúð í Keflavík. Í kaupsamningum var gerður
fyrirvari um samþykki samkeppnisyfirvalda og
við höfum svarað þeim í tengslum við það,“ segir
hann og kveðst engar spurnir hafa af umfangsmeiri
rannsókn á markaðnum. „En þetta er töluvert sem
við þurfum að skila inn og gera grein fyrir, þótt
kaupin séu út af fyrir sig ekki stór.“
Kristinn áréttar hins vegar að umfang bóksölu
í landinu kunni að vera annað en birtist í fjölda
smásöluverslana og vísar til þess að trúlega sé
bókaútgáfan Edda stærsti bóksali landsins þegar
kemur að innlendum bókum í gegnum klúbba,
símsölu og annað, fyrir svo utan samkeppni frá
netverslun bæði innan lands og utan. „Svo er er á
ritfangamarkaði gríðarlega hörð samkeppni. Þar
eru líka á fleygiferð stórir aðilar á borð við Odda
og Office One.“

Glitnir opnar fyrstur í Asíu
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra klippti á borða ásamt
Bjarna Ármannssyni forstjóra og
Einari Sveinssyni, stjórnarformanni Glitnis, við opnun skrifstofu Glitnis í Sjanghæ í gær.
Íslenskur banki hefur ekki
áður sett upp skrifstofu í Asíu en
fjölmörg íslensk fyrirtæki eru
með starfsemi þar. Opnun skrifstofu Glitnis er liður í stefnu

bankans að sinna afmörkuðum
starfsgreinum á alþjóðamarkaði.
Bankinn hefur um nokkurt skeið
mótað sér stefnu í að þjónusta
fyrirtæki í framleiðslu sjávarafurða og orkufyrirtæki sem sérhæfa sig í endurnýjanlegri orku.
Bjarni Ármannsson, forstjóri
Glitnis, sagði við opnunina að fjölmörg tækifæri væru fyrir þessar
syllur bankans í Suðaustur-Asíu.

Glitnir hefur þegar tekið þátt
í verkefnum í hitaveituframkvæmdum og í matvælageiranum. Í hitaveitunni er bankinn í
samstarfi við Enex i Xian Yang,
en Glitnir er einnig eigandi að
matvælafyrirtæki með Bakkavör,
en Bakkavör hefur gefið út að
fyrirtækið stefni að uppbyggingu
í þessum heimshluta.
- hh/ sjá síðu 4
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GENGISÞRÓUN

365
Actavis
Alfesca
Atlantic Petroleum
Atorka Group
Bakkavör
FL Group
Glitnir
Hf. Eimskipafélagið
KB banki
Landsbankinn
Marel
Mosaic Fashions
Straumur
Össur

Vika

Frá áramótum

-2%
-1%
1%
-7%
1%
3%
3%
5%
-1%
2%
0%
-1%
-1%
0%
-1%

-40%
33%
26%
26%
0%
21%
23%
31%
-32%
9%
4%
20%
-11%
9%
-1%

Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Erlendir fjárfestar stórir í Icelandair
Erlendir fjárfestar keyptu 43
prósent þeirra 110 milljóna hluta
sem fagfjárfestum stóðu til boða í
útboði Icelandair Group Holding
hf. sem lauk á mánudagskvöld.
Eiga þeir nú sem nemur 4,7
prósentum í félaginu. „Áhugi
erlendra fjárfesta kom skemmtilega á óvart,“ segir Jón Karl
Ólafsson, forstjóri Icelandair.
Alls óskuðu fagfjárfestar eftir
að kaupa þrjú hundruð milljónir hluta. Nam umframeftirspurn
þeirra því 173 prósentum. „Við
fórum eina ferð til Noregs og
Svíþjóðar, kynntum okkur fyrir
fagfjárfestum og fengum mjög

jákvæðar viðtökur. Nú erum við
komin með breiðari grunn fjárfesta sem hefur mikla trú á félaginu. Það styrkir stoðirnar undir
það að verðmyndun á fyrirtækinu muni eflast.“
Í heildina stóðu fagfjárfestum,
almenningi og starfsmönnum
Icelandair 185 milljónir hluta til
boða á verðinu 27 krónur á hlut.
Nemur það 18,5 prósentum af
hlutafé félagsins. Samanlagt óskuðu fjárfestar eftir að kaupa 380
milljónir hluta og var umframeftirspurn því 105 prósent.
Eftir útboðið er fjórðungur allra 2.700 starfsmanna

Icelandair orðinn hluthafi í félaginu. Alls keyptu 669 starfsmenn
bréf og eiga nú stjórnendur og
starfsmenn sex prósent í félaginu. Í útboði til almennings bárust áskriftir fyrir 1.935 milljónir króna. Stóð þeim til boða að
kaupa fyrir 1.080 milljónir og var
því áttatíu prósenta umframeftirspurn. Var því beitt niðurskurði
á áskriftir sem leiddi til þess að
fjárfestar fá 55,8 prósent þeirrar
fjárhæðar sem þeir óskuðu eftir.
Eftir uppboðið uppfyllir
Icelandair öll skilyrði um dreifingu og fjölda hluthafa sem
þarf fyrir skráningu í Kauphöll

*«. +!2, «,!&33/. &/234*«2)
)#%,!.$!)2 -IKIL UMFRAMEFTIRSPURN VAR
Å HLUTAFJ¹RÒTBOÈI )CELANDAIR 'ROUP SEM LAUK
¹ M¹NUDAGSKVÎLD

Íslands. Áætlað er að viðskipti
með hluti félagsins muni hefjast
fimmtudaginn 14. desember. - hhs

FL kaupir grimmt MP stærsti stofnfjáreigFélagið er meðal tíu stærstu í níu fyrirtækjum.
FL Group hefur haldið uppteknum hætti og keypt grimmt á
innlendum hlutabréfamarkaði í
nóvember.
Nú er svo komið að félagið
er meðal tíu stærstu hluthafa
í níu fyrirtækjum en að undanförnu hefur það verið að
bæta við hlut sinn í Atorku og
Landsbankanum.
Þá er hlutur FL í Actavis um
1,2 prósent eða um 2,7 milljarðar
króna að markaðsvirði. FL er þó
ekki meðal tíu stærstu í Actavis.
Meðal þessara níu félaga eru
365 og Teymi sem áður voru
Dagsbrún. FL fer með 7,5 prósent í hvoru félagi fyrir sig.
Sem fyrr liggja stærstu eignarhlutir FL í Glitni og StraumiBurðarási þar sem félagið er
meðal kjölfestufjárfesta. Hlutur
FL í Landsbankanum er kominn í tæp tvö prósent en ekki
liggur fyrir hver eignarhlutur-

NOKKRAR
H L U TA B R É FA S T Ö Ð U R
FL GROUP Á
INNANLANDSMARKAÐI
Félag
Eignarhlutur Virði*
Glitnir
29,3%
93,6
Straumur-Burðarás 26,6%
47,6
Landsbankinn
1,8%
5,3
Actavis
1,2%
2,7
Mosaic
4,7%
2,3
Össur
3,8%
1,6
Alfesca
4,2%
1,3
365 hf.
7,5%
0,87
Teymi
7,5%
0,87
Atorka Group
3,2%
0,68
* Markaðsvirði í milljörðum króna

inn er í Kaupþingi. Samanlagt
verðmæti hlutabréfa FL í Glitni,
Landsbankanum og Straumi er
metinn á 147 milljarða króna.
- eþa

Gildi besti lífeyrissjóðurinn
Annað árið í röð sem IPE velur Gildi.
Gildi lífeyrissjóður var valinn
besti lífeyrissjóður Íslands árið
2006 af IPE, fagtímariti um lífeyrismál. Þetta er annað árið í
röð sem Gildi hlýtur þennan heiður.
„Það er mjög ánægjulegt að fá
þessa viðurkenningu tvö ár í röð
og hlýtur að sýna að við erum
að gera rétta hluti,“ segir Árni
Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gildis lífeyrissjóðs.
Í umfjöllun IPE kemur fram
að Gildi hafi sýnt framúrskarandi ávöxtun á árinu 2005 og
undanfarin ár og hljóti verðlaunin meðal annars fyrir eignastýringu.
Meðal þeirra tækja sem

'),$) "%34) ,¥&%92)33*«¨52)..
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HENDI !NTHONY "IDDULPH FR¹ "LACK2OCK

stjórnendur Gildis hafa beitt með
góðum árangri eru gjaldeyrisvarnir til þess að verja erlenda
eignastöðu sjóðsins fyrir gengistapi. Það hefur haft í för með sér
betri ávöxtun og minni sveiflur.
- eþa

andinn í nýjum sparisjóði
Þrír fara með yfir fimm prósent í SPV eftir sameiningu við
SPH. Stefnt er að því að auka stofnfé um allt að fjóra milljarða króna fyrir árslok.
Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar
Þrír stofnfjáreigendur eiga yfir fimm prósenta
hlut í Sparisjóði vélstjóra (SPV) eftir að sparisjóðurinn og Sparisjóður Hafnarfjarðar (SPH) runnu
saman í eitt. Stærsti stofnfjáreigandinn er MP
Fjárfestingarbanki sem á yfir átta prósenta hlut,
en Guðmundur A. Birgisson á Núpum og Fleða,
félag í eigu Ásgeirs Þórs Árnasonar lögmanns,
fara einnig með yfir fimm prósent stofnfjár.
Hámarksatkvæðisréttur í sparisjóði miðast við
fimm prósenta eignarhlut.
Þótt stofnfjáreigendur í SPV hafi fengið 61
prósent í sinn hlut við sameininguna þá eru það
stofnfjáreigendur í SPH sem eru áberandi á lista
yfir tuttugu stærstu eigendurna í SPV. Það skýrist
einkum af því að fáir áttu stofnféð í SPH – rétt
rúmlega þrjátíu aðilar. Til viðbótar áttu nokkur
félög, svo sem MP, Glitnir, Saxhóll og SPK, stofnfé
í báðum sparisjóðunum.
Jón Þorsteinn Jónsson, stjórnarformaður nýja
sparisjóðsins, segir að með sameiningunni sé stórum áfanga náð í sparisjóðakerfinu sem kunni að
marka ákveðin tímamót. Tveir sparisjóðir vegi
nú um sjötíu prósent af kerfinu. „Sparisjóðirnir
voru 24 í byrjun árs og eru nú orðnir 22. Það er
alveg ljóst að þeir verða ekki 22 eftir þrjú ár.“ Jón
Þorsteinn tekur það þó fram að engin áform séu
uppi um að sameinast öðrum sparisjóðum, enda
hafi nýr sjóður mikið bolmagn til vaxtar á eigin
forsendum.
Á stjórnarfundi í upphafi vikunnar var ákveðið
að ganga til stofnfjáraukningar og nýta heimild
sparisjóðsins til útgáfu nýs stofnfjár. Ætlunin er að
selja allt að fjóra milljarða króna fyrir áramót. Jón
Þorsteinn telur að verði heimild til stofnfjáraukningar nýtt að fullu geti eigið fé sparisjóðsins legið
á bilinu sextán til sautján milljarða króna í árslok.
Til samanburðar hafi eigið fé SPH og SPV numið
samtals 10,7 milljörðum króna um mitt þetta ár.

2 0 S TÆ R S T U
STOFNFJÁREIGENDURNIR Í SPV/SPH
Eignarhlutur

Tengdir aðilar

MP-fjárfestingarbanki

8,1%

Guðmundur A. Birgisson

6,9%

Fleða ehf.

5,8% Ásgeir Þór Árnason

Sólstafir ehf.

4,1% Þorsteinn M. Jónsson

Saxhóll ehf.

3,6% Jón Þorsteinn Jónsson og systkini

Glitnir

2,5%

Sparisjóður Kópavogs

2,1%

Fjárfestingafélagið Primus 2,1% Hannes Smárason
Myllan-brauð ehf.

1,7% Egill Ágústsson

Bygg ehf.

1,7% Gunnar og Gylfi

Fons ehf.

1,7% Pálmi Haraldsson

Glitnir Eignarhaldsfélag

1,7%

Hagar ehf.

1,7% Baugur 70%

Karen Millen

1,7%

Kevin Stanford

1,7%

LL-Eignir ehf.

1,7% Sigurður G. Guðjónsson

Sigurður Bollason ehf.

1,7%

Sjóvá-Almennar

1,7%

Skarðshyrna ehf.

1,7% Björn Þorri Viktorsson

Ziltis Inc.

1,7% Jón Ásgeir Jóhannesson

Alls 20 stærstu

55,6%

„Þá er þetta orðið alvöru fyrirtæki,“ segir stjórnarformaðurinn.
Bréf í SPV hafa skipt um hendur á genginu sjötíu
um nokkra hríð. Miðað við verðmiðann er markaðsverðmæti sparisjóðsins 15,1 milljarður króna.
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Það er ekkert lát á uppsveiflunni hjá SPRON Verðbréfum, því eins og sjá
má af þessum nótum voru SPRON Verðbréf með langhæstu ávöxtun
sambærilegra sjóða á markaði eða 15,11%.
Um er að ræða Peningamarkaðssjóð SPRON.
Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu. Hentar
hann því vel fyrir þá sem vilja ekki taka mikla áhættu en fá samt
stöðuga ávöxtun. Enginn kostnaður fylgir því að fjárfesta í sjóðnum
og inneignin er laus samdægurs.
Kynntu þér málið nánar á

www.spronverdbref.is

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
*Nafnávöxtun miðast við 1. september til 1. desember 2006 á ársgrundvelli.
Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON. Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa www.spronverdbref.is.
Athygli er vakin á að fjárfestingasjóðir eru áhættumeiri fjárfestingakostur en verðbréfasjóðir skv. lögum.
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Verð á laxi hækkar
Verð á laxi hækkaði á alþjóðamörkuðum í síðustu viku.
Laxaverð fór hratt lækkandi í
haust eftir að hafa verið í hæstu
hæðum um nokkurt skeið, stórkaupendum á laxi til mikils ama.
Meðal
þeirra er
Alfesca
en dótturfélög þess,
Labeyrie,
Delpierre og
Vensy, nota lax
í miklu magni í
framleiðslu sinni.
Í Morgunkorni
Glitnis segir að þrátt
fyrir hækkunina í síðustu

viku sé verðið enn 33 prósentum undir því sem var í sumar
þegar það stóð sem hæst. Flest
bendi jafnframt til þess að
framboð muni aukast frá framleiðendum á næsta ári sem ætti
að öðru óbreyttu að þrýsta á
verðið til lækkunar. Þó er tekið
fram að eftirspurn á mikilvægustu mörkuðum hafi verið mikil
að undanförnu.
- hhs

Fyrirtækjaútgáfa Windows Vista komin út
Sala hófst á heimsvísu á fimmtudag í síðustu viku á fyrirtækjaútgáfu nýjasta stýrikerfisins frá
Microsoft, Windows Vista. Þetta er
nýjasta stýrikerfi Microsoft síðan
Windows XP kom á markað fyrir
fimm árum en tíu þúsund manns
eru sagðir hafa komið að verkinu.
Stýrikerfið kemur út í sex
útgáfum en útgáfan fyrir heimilistölvur og einstaklinga kemur
ekki á markað fyrr en í lok janúar
á næsta ári.
Samhliða
útgáfunni
mun
Microsoft setja á markað nýjan
hugbúnaðarvöndul sem heitir því
viðeigandi nafni Office 2007.
Halldór Jörgensson, fram-
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kvæmdastjóri Microsoft á Íslandi,
segir viðtökurnar hérlendis góðar.
„Við höfum orðið vör við töluverða söluaukningu á fyrirtækjaútgáfu stýrikerfisins, m.a. vegna
hugbúnaðarsamninga sem veitir
fyrirtækjum rétt til að uppfæra
stýrikerfi sitt. Svo hafa menn
verið að endurnýja samningana
í tengslum við útgáfu Windows

Vista,“ segir hann og bætir við að
fjölmargir nýir aðilar hafi tryggt
sér uppfærslu á stýrikerfi vegna
útgáfunnar. Þetta á sömuleiðis við
um einstaklinga, sem hafa hug á
að eignast stýrikerfið. Þeir geta
nú þegar tryggt sér uppfærslurétt
fyrir Windows Vista, sem þó verður ekki virkur fyrr en eftir tæpa
tvo mánuði þegar kerfið kemur
út.
Íslensk þýðing á einstaklingsútgáfu Windows Vista og Office
2007 er komin á fullt skrið en horft
er til þess að setja hana á markað
um tveimur mánuðum eftir að hún
kemur út á heimsvísu, að sögn
Halldórs.
- jab

Fjölgun nema á Suðurlandi
Gistinóttum fjölgaði í öllum
landshlutum milli októbermánaða 2005 og 2006 nema á
Suðurlandi þar sem þeim fækkaði um sautján prósent, úr ellefu
þúsund í 9.100. Þetta sýna nýjar
tölur Hagstofunnar. Fjölgunin er
hlutfallslega mest á Norðurlandi
þar sem gistinætur fóru úr 4.100
í 6.400 milli ára.
Í heild fjölgaði gistinóttum á
hótelum um þrettán prósent milli
októbermánaðanna. Gistinætur á
hótelum voru 97.600 í október í ár
en 86.600 í sama mánuði í fyrra.
Er þá eingöngu átt við hótel sem
opin eru allt árið um kring.
Gistirými á hótelum jókst líka

eða um níu prósent milli ára. Fór
fjöldi herbergja úr 3.670 í 3.996 og
fjöldi rúma úr 7.452 í 8.107.
Fjölgun varð á gistinóttum
á öllum landsvæðum fyrstu tíu
mánuði ársins. Fjölgaði þeim
um ellefu prósent frá fyrra ári
og fóru úr 935.300 í 1.039.800.
Hlutfallslega varð fjölgunin mest
á samanlögðu svæði Suðurnesja,
Vesturlands og Vestfjarða, þar
sem gistinóttum fjölgaði um
23 prósent. Á Norðurlandi nam
fjölgunin sextán prósentum, á
Austurlandi ellefu prósentum,
höfuðborgarsvæðinu tíu prósentum og á Suðurlandi fimm prósentum.
- hhs

Landsbankinn mælir með Atorku
„Viðskiptamódel Atorku er
mjög áhugavert og möguleikar
miklir. Helsta áhættan sem við
sjáum í rekstri félagsins á þessum tímapunkti er takmörkuð
reynsla í því að ljúka fyrirtækjaverkefnum og þar með innleysa
hagnað sem þegar hefur verið
bókfærður,“ segir í greiningunni.
Enn
fremur
mælir
Landsbankinn líka með að fjárfestar yfirvegi bréf í Atorku
í vel dreifðu hlutabréfasafni á
innlenda markaðnum.
- eþa
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Landsbankinn mælir með kaupum á hlutabréfum í fjárfestingafélaginu Atorku Group í nýlegri
greiningu. Virði Atorku er metið
á rúma 20,8 milljarða króna sem
gefur verðmatsgengið 6,79 krónur á hlut og væntir Landsbankinn
þess að gengi félagsins verði
komið í 7,72 eftir tólf mánuði.
Miðað við núverandi matsgengi
er innra virði (V/I-gildi) Atorku
0,93, eða undir upplausnarvirði.
Hluturinn í Atorku kostaði
6,4 krónur við lokun markaða á
mánudaginn.

Enex, Glitnir og kínverskir fjárfestar
vígðu um helgina hitaveitu í Xian Yang.
Verulegir vaxtarmöguleikar eru í hitaveitu á svæðinu sem gæti leyst kolakyndingu af hólmi.
Hafliði Helgason
skrifar
Ný hitaveita í borginni Xian
Yang var tekin í notkun um helgina. Heildarfjárfesting hitaveitunnar sem vermir nú háskóla í
borginni nam tvö hundruð milljónum króna. Hitaveitan nú er
einungis brot af möguleikum
svæðisins til að hverfa frá mikilli kolanotkun og nýta heitt vatn
úr jörðu þess í stað.
Það sá ekki til sólar í Xian
Yang vegna mengunar þegar
Valgerður Sverrisdóttir vígði
nýja hitaveitu á svæðinu.
Hitaveitan mun leysa af hólmi
kolakyndingu fyrir háskóla bæjarins. Að hitaveitunni standa
Enex, sem er í eigu orkufyrirtækja, verkfræðistofa og Glitnis,
og kínverska fyrirtækið Shaanxi
Green Energy Development
Corporation. „Þetta er fyrsta
hitaveituverkefni í samvinnu
Kínverja og erlendra aðila,“
segir Bian Jun Jiang, stjórnarformaður SGEDO. „Þessi hitaveita markar tímamót fyrir íbúa
á svæðinu sem munu með tíð og
tíma horfa á bak kolakyndingu.“
Bjarni Ármannsson segir
mikla möguleika liggja í þessu

verkefni. „Niðurstöðurnar af
borunum voru betri en áætlanir
gerðu ráð fyrir. Hitaveitan nú
hitar rými sem svarar til húshitunar á Sauðárkróki.“ Í Xian
Yang búa um fimm milljónir
manna og er þegar unnið að hitaveitu sem hita mun upp hús í
hverfi sem verður byggt á næstunni. Bjarni segir að jákvæð
niðurstaða þessa verkefnis muni
auka áhuga á frekari verkefnum og möguleikarnir séu nánast
endalausir. „Áætlanir gera ráð
fyrir því að fyrir 2010 verði
búið að 25 falda hitaveitu hér á
svæðinu.“
Íslendingarnir sem stóðu að
verkefninu telja mikla framtíðarmöguleika liggja í því samstarfi sem komið er á. Langan
tíma tók að ná samningum við
Kínverja um verkefnið og þurftu
Íslendingarnir að glíma við vantrú á verkefninu. Framkvæmdir
gengu hins vegar vel og kínverskir ráðamenn afar ánægðir
með útkomuna. Segja fulltrúar
Enex að velviljinn sem verkefnið hafi skapað opni möguleika á
framkvæmdum víðar í Kína sem
glímir við mikla notkun jarðefnaeldsneytis með tilheyrandi
mengun.
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Nintendo með forskot á PS3
Japanski leikjatölvuframleiðandinn Nintendo seldi rúmlega
600.000 eintök af nýjustu tölvu
fyrirtækisins, Nintendo Wii,
rúmri viku eftir að tölvan kom á
markað í Bandaríkjunum 19. nóvember síðastliðinn.
Þetta er um þrefalt meira
en Sony seldi vestanhafs af
PlayStation 3 leikjatölvunni á
sama tíma.
Wii leikjatölvan frá Nintendo
kostar um 250 dali eða rúmar
17.000 krónur í Bandaríkjunum,
sem er um helmingi lægra verð
en unnendur leikjatölva þurfa að
reiða fram fyrir nýju tölvuna frá
Sony.

²2 6%23,5. %INN AF FYRSTU BANDARÅSKU
LEIKJATÎLVUUNNENDUNUM ER HANN EIGNAÈIST
7II LEIKJATËLVU FR¹ .INTENDO -!2+!¨52)..!&0

Mikil eftirspurn mun vera
eftir leikjatölvum fyrirtækisins
fyrir jólin og ætlar fyrirtækið að
senda fjórar milljónir leikjatölva
frá Japan og vestur um haf fyrir
lok árs samanborið við eina milljón leikjatölva, sem Sony ætlar að
selja í vesturheimi.
- jab

Vísindastofnun
ESB ýtt úr vör
Evrópuþingið hefur gefið grænt
ljós á stofnun Vísindastofnunar
Evrópusambandsins og ákveðið
að veita 54 milljörðum evra til
verkefnisins sem á að efla vísinda- og frumkvöðlastarf innan
Evrópusambandsins.
Stærstur hluti fjárveitingarinnar, 9,1 milljarður evra, eða tæplega
820 milljarðar íslenskra króna,
rennur til upplýsingatækni en
minni fjárhæðir renna til annarra
málaflokka á borð við rannsókna
á loftslagsbreytingum, til orkurannsókna, samgöngumála, heilbrigðisrannsókna og nanótækni en
það felur meðal annars í sér þróun
á örþunnum tölvuskjám sem hægt
er að rúlla upp líkt og dagblaði.
Vísindaverkefnið verður í gangi
á árabilinu 2007 til 2013.
Janez Potocnik, framkvæmdastjóri vísinda- og þróunarsviðs
ESB, sagðist ánægður með niðurstöðuna á blaðamannafundi í lok
síðustu viku enda sé horft til þess

FRAMLAG TIL VÍSINDA
STOFNUNAR ESB*
Upplýsingatækni
Heilbrigðismál
Samgöngur
Nanótækni
Orkumál
Umhverfismál

820
540
360
270
180
162

Susan Schwab, viðskiptafulltrúi bandarískra stjórnvalda,
og German Gref, viðskiptaráðherra Rússlands, undirrituðu
viljayfirlýsingu á fundi þeirra
í Víetnam í síðasta mánuði þess
efnis að Rússar skeri upp herör
gegn
sjóræningastarfsemi
í Rússlandi. Í kjölfarið hefur
verið ákveðið að loka netveitunni Allofmp3.com, sem selur
tónlist á netinu.
Bandaríkjamenn telja starfsemi netveitunnar brjóta í
bága við höfundarréttarlög auk
þess sem hún geti staðið í vegi
fyrir því að Rússar fái aðild að
Alþjóðaviðskiptastofnuninni.

&2 &5.$) &5,,42²!..! 3TJËRNVÎLD
Å "ANDARÅKJUNUM OG 2ÒSSLANDI HAFA SAMIÈ
UM AÈ R¹ÈAST GEGN NETSJËR¾NINGJASTARF
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Þá ætla yfirvöld í Rússlandi
enn fremur að höfða mál gegn

forsvarsmönnum netveitunnar
og sambærilegum fyrirtækjum
með það fyrir augum að skrúfa
fyrir sjóræningjastarfsemi sem
viðgengst í landinu, að þeirra
mati.
Forsvarsmenn
Allofmp3.
com halda því hins vegar fram
að starfsemin sé í fullu samræmi við höfundarréttarlög
enda greiði fyrirtækið tónlistarmönnum tilskild gjöld.
Allofmp3.com hefur notið
mikilla vinsælda í netheimum
enda eru lögin sem netveitan
býður upp á allt að fimm sinnum ódýrari en tónlist hjá sambærilegum netveitum.
- jab

Fjárfestingar
stóraukast í Kína
Fjárfestingar Kínverja til rannsókna- og þróunarverkefna
hafa áttfaldast á rúmum áratugi.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

* í milljörðum króna

að efla samkeppnishæfni ESB á
hinum ýmsu sviðum og gera álfuna að þekkingarsamfélagi heimsins, líkt og hann orðaði það
Potocnik benti jafnfram á að
í samanburði við Bandaríkin og
stærstu Asíuríkin, sér í lagi Kína,
hafi Evrópuríkin dregist aftur úr
hvað vísinda- og frumkvöðlastarf
varðaði og hefði tillaga um fjárveitingar til vísindastofnunarinnar verið felldar hefði verið hætta
á að vísindamenn og frumkvöðlar
hefðu leitað út fyrir álfuna til að
sinna starfi sínu.
- jab

Kerkorian selur
helmingshlut í GM
Bandaríski auðkýfingurinn Kirk
Kerkorian hefur selt helmingshlut sinn í bandaríska bílaframleiðandanum General Motors.
Fjárfestingafélag Kerkorians,
Tracinda Corp., átti lengi vel um
9,9 prósenta hlut. Þetta er í annað
sinn sem hann selur stóra hluti í
GM og á nú um 4,9 prósent.
Kerkorian átti frumkvæðið að
samstarfsviðræðum GM, Nissan
Motors og franska bílaframleiðandans Renault í sumar og var
bjartsýnn á samstarf enda reiknað með að hagur bílaframleiðandans myndi batna með samstarfinu. Þegar upp úr slitnaði á
haustdögum lýsti Kerkorian hins
vegar yfir sárum vonbrigðum
með niðurstöðuna og greindi frá
því að hann myndi selja hluti sína
í GM.
Kerkorian hefur auk þess
ákveðið að auka við hlut sinn í
hótel- og spilavítakeðjunni MGM
Mirage, sem á fasteignir í Las
Vegas og Atlantic City.

Rússar ráðast gegn ræningjum á netinu

Ef heldur sem horfir munu Kínverjar verja sem
svarar til rúmra 136 milljarða bandaríkjadala,
eða ríflega 9.200 milljarða íslenskra króna, til
rannsóknar- og þróunarverkefna á þessu ári. Þetta
er áttfalt hærri upphæð en fyrir áratug og meira
en flest ríki í heiminum leggja til málaflokksins,
að mati Efnahags- og framfarastofnunarinnar. Þá
er þetta í fyrsta sinn sem Kínverjar fara fram úr
nágrönnum sínum í Japan í geiranum. Einungis
Bandaríkjamenn verja meiru í þennan málaflokk,
að sögn stofnunarinnar.
Ef upphæðin er borin saman við hlutfall af landsframleiðslu þá hefur hún tvöfaldast á síðastliðnum
tíu árum. Hlutfallið nam 0,6 prósentum árið 1995 en
nam árið 2004 1,2 prósentum.
Árið 1995 fjárfestu Kínverjar fyrir 17 milljarða
dali eða um 1.150 milljarða króna í rannsókna- og
þróunarverkefnum í landinu. Áratug síðar námu
fjárfestingarnar hins vegar 95 milljörðum dala eða
rúmlega 6.450 milljörðum króna. Í ár stefnir svo í
að þær nemi 136 milljörðum dala, sem er áttföldun á rúmum áratugi. Þetta er sömuleiðis talsvert
umfram hagvöxt í Kína, sem aukist hefur um 9 til
10 prósent að meðaltali á ári hverju.
Þá bendir OECD jafnframt á að þótt Kínverjar
hafi tekið stórt stökk á árinu þá sé þetta tvöfalt minna en fjárveitingar Bandaríkjamanna, sem

&2 +¥.! +ÅNVERJAR HAFA AUKIÈ FJ¹RFESTINGAR TIL RANNSËKNA OG ÖRË
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verja um 330 milljörðum bandaríkjadala eða rúmlega 22.400 milljörðum króna á árinu.
Til samanburðar er reiknað með að Evrópusambandslöndin verji rétt rúmum 230 milljörðum
dala eða eða 15.600 milljörðum íslenskra króna til
rannsóknar- og þróunarstarfa á sama tíma.
Dirk Pilat, forstöðumaður vísinda- og tæknisviðs
OECD, segir fjárveitingar Kínverja hafa stóraukist á síðastliðnum áratug. Enda sé um mikilvægan
málaflokk að ræða því það eykur samkeppnishæfni
þjóða, að hans sögn.

Peningamálastefna Simbabve í skoðun
(®&5¨34®¨6!2 '- ¥ $%42/)4 'ENGI
BRÁFA Å 'ENERAL -OTORS L¾KKAÈI EFTIR AÈ
BANDARÅSKI AUÈJÎFURINN +IRK +ERKORIAN SELDI
HELMING BRÁFA SINNA Å BÅLAFRAMLEIÈANDANUM
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Å SÅÈUSTU VIKU

Kerkorian seldi um 14 milljón
hluti í GM í síðustu viku og tók
gengi bréfa í bílaframleiðandanum talsverða dýfu við það. Hann
seldi svipað magn á ný í síðustu
viku og á nú eftir 4,9 prósent í
fyrirtækinu.
Gengi bréfa í GM lækkaði um
tæpt prósent í vikulokin vegna
fréttanna.
- jab

Fulltrúar frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum eru nú
staddir í Afríkuríkinu Simbabve en þeir ætla að
verja tíu dögum til að kanna fjármál landsins og
vinna að skýrslu um peningamálastefnu Roberts
Mugabe forseta og stjórnvalda þar í landi.
Í Simbabve er óðaverðbólga, rúm 1.200 prósent,
sem er ein sú mesta í heimi
auk þess sem atvinnuleysi
mælist um 80 prósent og
hefur fátækt aukist
gríðarlega síðustu ár.
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Stjórnvöld hafa tekið fjölda lána hjá hinum
ýmsu stofnunum víða um heim með það fyrir
augum að blása lífi í dapran efnahag landsins. En
greiðslur hafa dregist von úr viti og hafa heimildir Afríkuríkisins verið takmarkaðar á margan hátt. Þá hefur verið ýtt á stjórnvöld, að þau
dragi úr ríkisrekstri, einungis þannig muni efnahagslífið taka við sér, að sögn forsvarsmanna
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
Ríkisstjórn Mugabes skuldar Alþjóða-gjaldeyrissjóðnum 125 milljarða bandaríkjadali, eða 8,5
milljarða íslenskra króna, en skrúfað var fyrir
frekari lántökur stjórnvalda fyrir sex árum.
Stjórnvöld hafa gripið til ýmissa ráða til að koma
skikkan á fjármál landsins. Eitt af ráðunum er
aukin prentun peninga hjá seðlabanka Simbabve,
en það hefur gert lítið annað en að ýta verðbólgunni
enn frekar upp.
- jab
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Öflugir á höfuðborgarsvæðinu
Ellefu mánuðir liðu frá því óformlegar viðræður hófust um sameiningu SPH og SPV þar til að
stofnfjáreigendur gáfu grænt ljós fyrir sitt leyti. Stjórnendur nýja sjóðsins segja að hann anni
mun meira umfangi miðað við stöðu auk þess sem nýting fjármagns verði betri og lánskjör batni.
Eggert Þór Aðalsteinsson kynnti sér málið.
Sparisjóður Hafnarfjarðar og Sparisjóðir
vélstjóra, annar og þriðji stærstu sparisjóðir landsins, runnu saman á fullveldisdaginn eftir að stofnfjáreigendur beggja
sparisjóða samþykktu samrunatillögur
stjórna. Samruninn er gerður með fyrirvara um blessun Fjármálaeftirlitsins
(FME). Þetta er stærsti sparisjóðasamruni Íslandssögunnar en ólíkt öðrum sameiningum, sem hafa nær oftast byggst á
fjárhagslegri endurskipulagningu, er hér
um að ræða samruna á viðskiptalegum
forsendum.
Stjórnendur nýja sparisjóðsins eru þess
fullvissir að með sameiningu þessara
tveggja rótgrónu sparisjóða losni miklir
kraftar úr læðingi. „SPV og SPH hafa átt
náið og gott samstarf til margra ára. Fram
til þessa hafa sparisjóðirnir ekki keppt
um viðskipti á sama markaði en með sameiningunni verður til eitt öflugt markaðssvæði hér á höfuðborgarsvæðinu,“ sagði
Ragnar Z. Guðjónsson, sparisjóðsstjóri
SPV, á fundi stofnfjáreigenda í SPV hinn
fyrsta desember.
Nýr sparisjóður er með heildareignir
upp á tæpa eitt hundrað milljarða króna.
Til samanburðar nema heildareignir
SPRON, stærsta sparisjóðsins, 166 milljörðum króna, og SPKEF, sem er í þriðja
sæti, 38 milljörðum um mitt ár. Ætla má
að heildareignir SPRON annars vegar og
SPV hins vegar nemi um 70 prósent af
heildareignum sparisjóðakerfisins.
ÁFRAM UNNIÐ EFTIR ÞREMUR VÖRUMERKJUM

SPV er stærri sparisjóðurinn í þessum
samruna þar sem hann er metinn á 61 prósent við samrunann en SPH á 39 prósent.
SPV er skilgreindur sem yfirtökusparisjóður við sameininguna en SPH sem hinn
yfirtekni. Yfirtakan er þó meira í orði en
á borði til þess að auðvelda sameininguna
og komast hjá því að stofna nýjan sparisjóð. Vörumerkin þrjú, SPH, SPV og S24,
verða áfram í notkun, en fastlega er búist
við að nýi sparisjóðurinn fái nýtt nafn.
Ragnar Z. og Magnús Ægir Magnússon,
sem stýrði SPH, verða sparisjóðsstjórar
hins nýja sjóðs.
Við skiptihlutföllin voru ýmsir þættir
hafðir til hliðsjónar, svo sem eigið fé,
heildareignir, rekstrarniðurstöður áranna
2003-2005 og samsetning lánasafna, hlutabréfaeignar og vaxtamöguleika. Stofnfé
SPV var aukið um 84 milljónir króna til að
mæta samrunanum og var hækkunin innt
af hendi til stofnfjáreigenda í SPH sem
gagngjald fyrir stofnfjárhluti þeirra. Eftir
sameininguna, sem tekur gildi frá og með
fyrsta janúar 2006, er stofnféð rúmar 216
milljónir króna.
Í greinargerð frá stjórn SPV, sem lögð
var fyrir fundinn, voru reifaðar þær
umræður sem áttu sér stað innan hennar
um framtíðarsýn sparisjóðsins; hvernig
hægt væri að hagræða í rekstri og auka
umfang starfseminnar þannig að samkeppnishæfni hans yrði aukin.
„Í langflestum tilvikum leiðir aukin
stærð fjármálafyrirtækis til forskots í
samkeppni. Einkum lýtur það að tækifærum til öflunar ódýrara lánsfjármagns og
þjónustu við stærri lántakendur og samstæður. Þrengt hefur að minni fjármálastofnunum og sparisjóðirnir hafa átt undir
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högg að sækja í þessari þróun meðan
stærri fjármálafyrirtæki hafa vaxið,“
sagði Jón Þorsteinn Jónsson, stjórnarformaður SPV.
STERKIR Á MÖRGUM SVIÐUM

Til þess að styrkja stöðu sparisjóðsins
þótti nærtækasta leiðin sú að sameinast
öðrum sparisjóðum. Lengi var vitað um
áhuga stjórnenda SPV að ganga til viðræðna við aðra sparisjóða eins og hafði
komið fram í fjölmiðlum. Lá þar beinast
við að leita til SPH eftir að miklar breytingar urðu á stofnfjáreigendahópnum í
Hafnarfirði og stjórn sparisjóðsins.
Sú könnun, sem stýrt var af hendi
Árna Tómassonar hjá IMG Gallup, sýndi
að hægt var að ná verulegri hagræðingu með því að sameina sparisjóðina og
auka umsvif þeirra án aukins rekstrarkostnaðar. „Starfsmannafjöldi, aðstaða og
tæknibúnaður sparisjóðanna annar mun
meira umfangi en nú er sinnt af sjóðunum.
Arðsemi sameinaðs sparisjóðs á því að
vaxa,“ sagði Jón Þorsteinn ennfremur.
Hann benti á að í miðju samrunaferlinu hafi sparisjóðirnir verið farnir að

H E L S T U S TÆ R Ð I R O G E I G N I R
NÝJA SPARISJÓÐSINS
Vörumerki:
SPH, SPV og S24
Áætlaðar heildareignir um næstu áramót: 100-110 miljarðar
Áætlað eigið fé um næstu áramót: 16-17 milljarðar
Hagnaður á fyrri hluta ársins:
881 milljónir
Fjöldi útibúa og afgreiðslna:
8
Helstu eignarhlutir:
Icebank
SP Fjármögnun
Allianz
MP Fjárfestingabanki
Fjárfestingafélag sparisjóðanna
Verðbréfaþjónusta sparisjóðanna
Sparisjóður Vestfirðinga
Kreditkort
Sparisjóður Kópavogs

28,7%
31,9%
80%
14%
21,2%
37,8%
17,0%
15%
4%

njóta góðs af fyrirhuguðum samruna.
Viljayfirlýsing um samruna hafði mikið
um að segja að nokkrir evrópskir bankar veittu sambankalán í júlí fyrir sextíu milljónir evra (5,5 milljarða króna)
á góðum kjörum þótt enn væri um tvo
sparisjóði að ræða.
Þá telja stjórnendur hins nýja sparisjóðs að ólík samsetning þeirra verði
mikill styrkur fyrir nýja sjóðinn. SPV
hefur fjárfest mikið í hlutdeildarfélögum eins og í MP Fjárfestingarbanka og
Fjárfestingarfélagi sparisjóðanna, en
rekur ekki netbanka og verðbréfaþjónustu eins og er að finna hjá SPH. Þá á SPH
80 prósent í Allianz á Íslandi. Allar þessar
fjárfestingar ættu að nýtast betur, skila
auknum umsvifum með óverulegum tilkostnaði. Sameiginlega er fyrirtækið með
sterka markaðsstöðu í nær öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, bæði í
norður - og suðurhlutanum.
Stefnt er að því að hnýta lausa enda
fyrir áramót en stjórnendur sparisjóðsins
líta á næsta ár sem stóra árið í framþróun
sparisjóðsins þar sem tekjustoðir verði
efldar. Með útgáfu á nýju stofnfé, eins og
greint er frá í fréttakafla Markaðarins í
dag, eykst eigið fé SPV í sextán til sautján
milljarða króna.

kynnt fyrir eftirlitsaðilum og fjölmiðlum.
Í kjölfarið var gerð kostgæfnisathugun og
vinna við útreikninga og skiptihlutfalla.
Í maí var umgjörð nýs sparisjóðs
mótuð í samvinnu við ráðgjafarfyrirtækið IMG og mánuði síðar lá fyrir skýrsla
um skiptihlutföll sem var send til FME.
Hluthafaskrá, Samkeppnisstofnun og
FME fengu svo samrunaáætlun og stofnsamning efnahagsreiknings til sín. Í júlí
fór fram frekari vinna við samrunann
er sneri að stefnumótun og skipulagi og
greinargerðir unnar við fjórða tug spurninga frá FME og í ágúst var lokið við að
skýra FME ítarlega frá samrunanum í
samvinnu við innri endurskoðendur, lögmenn og ráðgjafa frá PWC. Í kjölfarið
hófst vinna við áreiðanleikakönnun á lánasafni sparisjóðanna sem lauk í september
og var send til FME. Þá tók við vinna
við lögfræðilega áreiðanleikakönnun sem
skilað var til FME. Í október óskaði FME
eftir viðbótarupplýsingum við þriðja tug
spurninga og var þeim fyrirspurnum svarað um miðjan þann mánuð. Þá tóku við
verkefni er sneru að samrunanum, meðal
annars samruni bókhaldskerfa, verkefni
á sviði fjárstýringar, gerð sameiginlegra
rekstraráætlana, sameiningu upplýsinga
og tölvukerfa og uppbyggingu dreifileiða.

LANGUR OG FLÓKINN FERILL

ÞAÐ SEM KOMA SKAL

Samruni sparisjóða er síður en svo auðvelt
viðfangsefni eins og sameiningarferli SPH
og SPV bar með sér. Þar sem flestir búast
við frekari sameiningum innan sparisjóðakerfisins er forvitnilegt að kynna sér þann
feril sem forsvarsmenn SPH og SPV fóru
í gegnum. Á fundi stofnfjáreigenda í SPV
gerði Jón Þorsteinn grein fyrir margþættu
og flóknu samrunaferli sem tók alls ellefu
mánuði. Í janúar og febrúar áttu stjórnarformenn sparisjóðanna, nafnarnir Jón
Þorsteinn og Jón Auðunn Jónsson, óformlegar viðræður sem leiddu til þess að þann
27. apríl sendu stjórnir sparisjóðanna frá
sér tilkynningu um að ákveðið hefði verið
að hefja formlegar sameiningarviðræður
og tilgangur og markmið þeirra aðgerða

Í byrjun nóvember var haldinn stofnfjáreigendafundur í SPH sem samþykkti að
auka stofnfé sparisjóðsins til að mæta
skiptihlutföllum. Stofnfjáreigendafundir
í SPH og SPV voru síðan boðaðir þann
fyrsta desember þar sem samruninn var
samþykktur einróma með fyrirvara um
endanlegt samþykki FME.
Þótt sameiningin hafi tekið fulllangan tíma að sumra mati telja þeir sem
Markaðurinn ræddi við að eftir á að hyggja
hafi FME virkilega viljað vanda til verka
fyrir það sem koma skal. „Mér kæmi ekki
á óvart þó að sameiningarnar yrðu fleiri
á næstunni,“ sagði Jónas Fr. Jónsson, forstjóri FME, á aðalfundi stofnunarinnar í
nóvember.
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Fjármálalæsi er tæki sem nýti

Það er mál manna að fjármálalæsi hér á landi er ábótavant. En hvað er til ráða? Skólar og sam
fjármálalæsi unglinga til að koma í veg fyrir að næstu kynslóðir skilji eftir sig skuldaslóð. Jón A
kynnti sér stöðu og kennslu í fjármálalæsi hér á landi og kannaði hvaða úrræða fólk getur leita
Orðið fjármálalæsi hefur komið æ oftar upp
í samræðum manna hér á landi síðastliðinn
áratug eða svo, ekki síst vegna vakningar
hinna ýmsu samtaka og stofnana samfélagsins sem ítrekað hamra á mikilvægi fjármála
í daglegu lífi.
En þrátt fyrir aukna umræðu um fjármál,
ýmsar sparnaðarleiðir, tal um yfirdrætti,
hlutabréfakaup og ýmislegt tengt peningum
virðist sem það skili sér ekki í auknum skilningi fólks á fjármálum.
LÍTIL ÞEKKING Á FJÁRMÁLUM

Fjármálalæsi Íslendinga er í mörgu ábótavant og má telja landsmenn fremur til skuldara en hitt í samanburði við frændur okkar á
Norðurlöndunum. Sumir spenna bogann hátt

í viðleitni sinni til að fylgja tískustraumum
en aðrir lenda í skuldasúpu af persónulegum
ástæðum, svo sem vegna veikinda, í kjölfar
skilnaðar og svo mætti lengi telja. Hvað sem
því líður virðist meirihluti landsmanna líta á
fjármuni sem tæki til að lifa frá degi til dags
fremur en að leggja þá til hliðar fyrir mögru
dagana.
Þessi tilhneiging byrjar snemma á lífsleiðinni líkt og Breki Karlsson komst að í lokaverkefni sínu við viðskiptadeild Háskólans í
Reykjavík á síðasta ári. Breki sendi lista með
40 spurningum til 70 framhaldsskólanema
í Reykjavík þar sem spurt var um helstu
atriði í fjármálum þeirra. Niðurstöðurnar
voru vægast sagt sláandi enda fengu nemendurnir meðaleinkunnina 4,6, sem jafngildir

falleinkunn í fjármálalæsi.
Könnunin leiddi meðal annars í ljós að
um 17,5 prósent framhaldsskólanema hafi
að meðaltali um 146 þúsund króna yfirdrátt
í bönkum Hæsti yfirdrátturinn nam 600 þúsundum króna en algengast var að framhaldsskólanemarnir væru með 50 þúsund króna
yfirdrátt.
Þá greiddi tæplega fjórðungur framhaldsskólanemanna mánaðarlegar afborganir af
lánum sínum og höfðu 13 prósent þeirra lent
í vanskilum með afborganir.
KENNSLA Í FJÁRMÁLALÆSI

Könnun Breka fékk mikla athygli. Glitnir,
þá Íslandsbanki, efndi til ráðstefnu um
fjármálalæsi og færni í fjármálum í sam-

Yngra fólk í greiðsluerfiðleikum
Ásta Sigrún Helgadóttir, forstöðumaður Ráðgjafarstofu
um fjármál heimilanna, segir
þeim hafa fjölgað mikið í
haust, sem leitað hafi ráða
vegna
greiðsluerfiðleika.
Tíðnin sé sveiflukennd,
desember sé rólegur en holskefla verði eftir áramótin
þegar kreditkortareikningarnir koma inn um lúguna.
Ásta segir tímabundna
fækkun hafa orðið hjá þeim
sem hafi lent í greiðsluerfiðleikum þegar bankarnir komu
inn á íbúðalánamarkaðinn.
Margir hafi fengið úrlausn
sinna mála innan bankakerfisins. En eftir því sem bankarnir hafi dregið úr íbúðalánum sínum hafi þeim fjölgað
upp á síðkastið, sem hafi leitað til Ráðgjafarstofunnar.

Fram til síðasta árs var
stærsti aldurshópurinn sem
leitaði til Ráðgjafarstofunnar
á aldrinum 30 til 40 ára. Í
fyrra var stærsti hópurinn
hins vegar á aldrinum 20 til
30 ára. „Við finnum fyrir því
að á þessu ári er það yngra
fólk sem skuldsetur sig mjög
mikið og er komið í verulega
greiðsluerfiðleika þegar það
leitar til okkar,“ segir hún
og bendir á að helsta ástæðan fyrir því að fólk lendir í
skuldafeni sé sú að fólk taki
of há lán miðað við tekjur auk
þess sem ýmis áföll geti átt
hlut að máli. „En því miður
virðist sá hópur fara stækkandi sem einfaldlega eyðir
of miklu. Svo kemur auðvitað alltaf að skuldadögum og
þá stendur það frammi fyrir

stóru vandamáli,“ segir Ásta
og leggur áherslu á að það
sé mjög ógnvekjandi þegar
kornungt fólk sé komið með
háar skuldbindingar, svo sem
allt að milljón króna yfirdráttarheimildir sem það
nýti að fullu.
Ásta segir óeðlilegt þegar
fólk eyði sí og æ um efni
fram og bendir á mikilvægi
þess að fólk geri sér snemma
grein fyrir því að í óefni geti
stefnt í stað þess að sökkva
sér í skuldir. Fólk geti ratað í
miklar ógöngur vegna þessa.
Það verði fast í vinnuklafa til
að losna undan skuldbindingum, sem aftur getur hamlað
framtíðarmöguleikum þess,
svo sem námi og barneignum, svo eitthvað sé nefnt, að
sögn hennar.
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Ráðgjafarstofan
hefur
farið í grunn- og framhaldsskólana og frætt nemendur
um fjármál í lífsleikninámskeiðunum og kennt um gerð
bókhalds, hvað lántökur
merki og hvaða afleiðingar

rþað getur haft að lenda á
vanskilaskrá. „Þarna finnur
maður í raun hvað þekkingin er lítil og hversu mikil
þörf er á aukinni fræðslu um
fjármál. Því fyrr því betra,“
segir Ásta.
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ist í lífinu

mtök hafa lagst á eitt að auka
Aðalsteinn Bergsveinsson
að úr greiðsluerfiðleikum.
starfi við HR, sem sérstaklega var ætluð
þeim sem miðla upplýsingum um fjármál
til almennings. Þá rötuðu niðurstöður Breka
inn í umræður á Alþingi í janúar á þessu ári
þegar Valdimar L. Friðriksson, þá þingmaður Samfylkingarinnar, vakti máls á miklum
fjölda gjaldþrota ungs fólks á aldrinum 20
til 30 ára og fjölgunar á árangurslausum
fjárnámum hjá fólki á aldrinum 15–30 ára, en
þau jukust um 42 prósent á árunum 2001 til
2005. Þá vitnaði Valdimar til könnunar Breka
og spurði Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur
menntamálaráðherra í hvaða bekkjum grunnskóla og framhaldsskóla kennsla færi fram í
meðferð fjármuna.
Menntamálaráðherra sagði íslensk börn og
unglinga hafa almennt meira fé á milli handanna nú en áður og hafa í auknum mæli orðið
markhópur sem kaupendur vöru og þjónustu.
Af þessum sökum sé fræðsla um fjármál í
grunn- og framhaldsskólum afar mikilvæg og
brýn. Þorgerður benti á að kennsla í fjármálum færi fram í skyldunámskeiðinu lífsleikni í
8., 9. og 10 bekk í samræmi við Aðalnámskrár
grunnskóla og framhaldsskóla og sé markmiðið að nemendur þekki og skilji hvað það sé
að vera neytandi í flóknu og margbreytilegu
samfélagi að námi loknu.
Lífsleikni hefur verið kennd í grunn- og
framhaldsskólum landsins í nokkur ár. Námið
hefur ekki skilað sér að fullu út í samfélagið
og virðist sem kynslóðaskipti þurfi til að það
gerist að einhverju marki.
LEIÐA LEITAÐ ÚR SKULDAFENI

Hvað sem öðru líður hafa skuldir heimilanna
vaxið ár frá ári. Virðist sem margir loki
eyrunum fyrir orðum á borð við sparnað og
aðhaldi í fjármálum. Samkvæmt upplýsingum frá Seðlabanka Íslands námu heildarskuldir heimilanna um áramótin 2004/2005
eitt þúsund milljörðum króna en það er 23,4
prósenta aukning á milli ára. Helmingur
skuldanna var við innlánsstofnanir og jukust
þær um 76,5 prósent á síðasta ári.
Þeir sem lent hafa í ógöngum í skulda-
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feninu geta leitað úrlausna sinna mála hjá
Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna, sem
aðstoðar einstaklinga og fjölskyldur sem
eiga í verulegum greiðsluerfiðleikum og eru
komin í þrot með fjármál sín. Þar er aðstoðað
við gerð greiðsluáætlunar, leitað hentugra
úrræða og höfð milliganga um samninga við
lánadrottna í sérstöku tilvikum. Í ársskýrslu
Ráðgjafarstofunnar á síðasta ári segir að vert
sé að horfa til framtíðar og vinna að því að
styrkja enn frekar fræðslu í fjármálum og
vinna að því að forða einstaklingum og fjölskyldum frá því að lenda í greiðsluerfiðleikum. Um alvörumál sé að ræða því erfiðleikar
sem þessir kosti mikið, jafnt einstaklinginn
sem skuldar, kröfuhafann og samfélagið í
heild. Sé til mikils að vinna. Þá er það markmið Ráðgjafarstofunnar að vinna að fræðslustarfi fyrir almenning um fjármál heimilanna
í því augnamiði að draga úr hættu á greiðsluerfiðleikum.
Í ársskýrslu Ráðgjafarstofunnar kemur
fram að helsta ástæða greiðsluerfiðleika eru
veikindi einstaklinga, eða í 24,6 prósentum
tilvika. Næst á eftir koma offjárfestingar
eða í 19,8 prósentum tilvika. Minni tekjur og
atvinnuleysi fylgja næst á eftir. Vankunnátta í
fjármálum er fimmta ástæðan fyrir greiðsluerfiðleikum einstaklinga.
Meðalskuldir einstaklinga sem leita til
Ráðgjafarstofunnar hafa aukist ár frá ári.
Árið 2003 námu meðalskuldir einstaklinga 5,8
milljónum króna en voru tæpar 7,5 milljónir
króna á síðasta ári. Samkvæmt upplýsingum
frá Ráðgjafarstofunni stefnir í hærri meðalskuldir einstaklinga á þessu ári.
Athygli vekur að mestur hluti þeirra lána
sem lentu í vanskilum hjá einstaklingum
á síðasta ári voru skammtímalán á borð
við yfirdráttarheimildir. Fast á hæla þeirra
fylgdu ógreidd opinber gjöld og aðrar ótilgreindar skuldir. Meðlags- og kreditkortaskuldir voru í næstu sætum á eftir.
Þetta rímar við þá sem oftast leituðu til
Ráðgjafarstofunnar á síðasta ári en meirihluti þeirra voru einhleypir karlar um og yfir
fertugt og einstæðar mæður á aldrinum 20
til 30 ára.
KOMANDI KYNSLÓÐIR

Samtökin Junior Achievement á Íslandi, eða
Ungir frumkvöðlar, hafa haft það að markmiði síðastliðin þrjú skólaár að efla fjármálalæsi og viðskiptalegan hugsunarhátt grunnskólanemenda í 9. bekk á aldrinum 14-15 ára
undir heitinu Framtíðarsmiðjan. Um valnámskeið er að ræða einu sinni í viku í 8 vikur þar
sem unglingum er meðal annars kennd gerð
fjárhagsáætlana bæði fyrir einstaklinga og
fjölskyldur, gerð atvinnuumsókna, atvinnuviðtal og þeir vaktir til umhugsunar um framtíðaráform sín og ábyrgð í fjármálum. Þá er
hlutabréfamarkaðurinn skoðaður. Sérstakir
ráðgjafar, sem koma frá mörgum af stærstu
fyrirtækjum landsins, kenna námsefnið og
tengja það atvinnulífinu með beinum hætti.
Junior Achievement eru alþjóðleg félagasamtök sem hafa boðið upp á námskeið sem
þetta úti um allan heim. Fyrir þremur árum
þótti nauðsynlegt að bjóða upp á fjármálanámið í grunnskólum landsins og var ákveðið
að þýða það og laga að íslenskum aðstæðum.
Námið hefur notið mikilla vinsælda og stefnir
í að 600 nemendur sitji námskeiðið á árinu.
Junior Achievement heldur einnig svipað námskeið fyrir framhaldsskólanemendur,
sem heitir Fyrirtækjasmiðjan. Þátttakendur
í námskeiðinu stofna fyrirtæki frá grunni
og reka það í 13 vikur. Í námskeiðinu ákveða
unglingarnir sjálfir hvað fyrirtækið heitir,
hvað það framleiðir og gera ítarlega viðskiptaáætlun. Þeir selja síðan hlutabréf í fyrirtækinu fyrir 500 krónur á hlut. Velgengni í
hlutabréfasölu í fyrirtækinu líkist að mörgu
leyti raunveruleikanum enda verður fyrirtækið að vera vænlegur kostur í augum
hluthafa. Þegar þessu er lokið fer varan í
framleiðslu og sölu. Að þrettán vikum liðnum
er efnahags- og rekstrarreikningur fyrirtækjanna gerður upp og arður greiddur til
hluthafa. Arðurinn er raunverulegur og oft
hlutfallslega mun hærri en í raunverulegum
fyrirtækjum, að sögn Jennýar Jóakimsdóttur,
verkefnastjóra hjá Junior Achievement.
Junior Achievement er með uppskeruhátíð í lok hvers 13 vikna námskeiðs í
Fyrirtækjasmiðjunni. Þar kynnar hópar frá
öllum framhaldsskólunum sem tóku þátt í

Vekur fjármálaáhuga unglinga
Jenný Jóakimsdóttir, verkefnastjóri hjá Junior Achievement,
segir
fjármálanámskeið
Framtíðarsmiðjunnar hafa verið
kennt að mestu á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri en allir skólar á landinu geti óskað eftir því
að fá námskeiðið. Mikil eftirspurn
eftir námskeiðinu og hefur skólunum fjölgað ört með árunum þar
sem námið sé í boði. Í fyrra sátu
400 nemendur námskeiðið en ef
heldur sem horfir munu þeir verða
600 á þessu ári.
Jenný segir greinilegt að unglingar leiti eftir því að læra um
fjármál auk þess sem foreldrar
séu almennt ánægðir yfir því að
börn þeirra hafi eftir að námskeiðið farið að hugsa út í hvað krónurnar á heimilinu fari. „Þau fara
virkilega að spá í það hvað kostar
að reka heimili, hvaða kostnaður
fylgir því að taka lán, hvernig eigi
að spara og fleira,“ segir hún og
bendir á að margt komi unglingunum á óvart. „Þegar þau heyra um
tekjur og gjöld og heildarútgjöld
er eins og þau hafi aldrei heyrt
orðin áður. Þetta eru einfaldlega
hugtök sem þau hafa aldrei spáð í,“
segir hún og bendir á að líklega sé
það vegna þess að enginn hafi rætt
um þau við unglingana áður.
Unglingunum er skipt upp
í hópa og þurfa þeir að skipuleggja fjármál fjölskyldunnar í
einn mánuð, að sögn Jennýar. „Þau
eru alveg steinhissa yfir því ef
maður er með 400 þúsund krónur í
laun að næstum 200 þúsund krónur
fara í skatta,“ segir hún og leggur
áherslu á að unglingarnir hrópi upp
yfir sig þegar þau átta sig á þessu.
Ástæðan fyrir þessari undrun sé
sú að unglingar greiði einungis 6
prósenta skatt af vinnu sinni fram
að 16 ára aldri. Unglingarnir séu
margir hverjir farnir að vinna á
þessum aldri og því sé þetta mesta
uppgötvunin í tímunum, að hennar
sögn.
En fleiri þekkingarmola rekur
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á fjörur unglinganna í námskeiðinu hjá Junior Achievement, þar á
meðal ýmis konar kostnaður, svo
sem við hverja færslu á greiðslukorti. „Þau höfðu bara ekkert spáð
í þetta,“ segir Jenný.
Undir lok hvers námskeiðs er
hlutabréfamarkaðurinn skoðaður.
Ráðgjafarnir finna nýjustu upplýsingar um gengi hlutabréfa í
skráðum fyrirtækjum í Kauphöll
Íslands, ræða við nemendurna um
fyrirtækin, hvað það sé sem hafi
áhrif á verð hlutabréfa og fleira.
Þá eru ákveðin fyrirtæki valin
sem nemendurnir kaupa hlutabréf
í með ímynduðum peningum og
selja í vikunni á eftir ýmis með
hagnaði eða tapi. „Margir segja í
endurmati á námskeiðinu, að þeim
finnist þessi hluti námskeiðsins
skemmtilegur,“ segir Jenný en
bætir við að öðrum finnist hlutabréfaviðskiptin drepleiðinlegur
þáttur. Á móti komi finnist þeim
sömu aðrir þættir námskeiðsins
áhugaverðari.

námskeiðahaldinu áætlanir sínar og gengi
fyrirtækjanna fyrir dómnefnd. Á síðasta
ári vann hópur frá Verkmenntaskólanum á
Akureyri en hann þróaði hollustudrykkinn
Mjús. Norðurmjólk á Akureyri framleiddi
drykkinn í þær vikur sem námskeiðið stóð
yfir en hefur lýst yfir áhuga á að framleiða hann áfram. Þá náði drykkurinn inn í
Evrópukeppni Frumkvöðla á vegum Junior
Achievement, sem fram fór í Sviss í ágúst
síðastliðnum.
BLÁSIÐ TIL SÓKNAR

En það eru fleiri en skólar og stofnanir sem
sinna kennslu í fjármálalæsi og kenna fólki
meðhöndlun fjármuna og skipulagningu í
þeim efnum til framtíðar. Þar koma bankar
og fjármálafyrirtæki til skjalanna en þau
hafa með ýmsu móti ýtt undir að einstaklingar taki ábyrgð á eigin fjármálum og ávaxti
pund sitt fremur en að eyða því.
Samtök fjármálafyrirtækja, sem taka til
starfa um næstu áramót, ætla að auka skilning almennings á fjármálastarfsemi. Það
felur meðal annars í sér aukið fjármálalæsi
landsmanna allt frá fræðslu í skólum til þess
að vera með stöðuga upplýsingagjöf í fjölmiðlum og annarri almennri umræðu.
Bjarni Ármannsson, formaður samtakanna, segir gott fjármálalæsi barna og unglinga mikilvægt veganesti út í lífið. „Það skiptir máli þegar börn og unglingar koma út í lífið
að þeir kunni að fara með fé,“ segir hann en
leggur áherslu á mikilvægi þess að þau hafi
þekkingu á eigin fjármálum. Sú þekking sé
varanleg og nýtist sem tæki í gegnum lífið,
að hans sögn. „Fólk þarf að vera betur meðvitað um þessa þætti fyrr á lífsleiðinni,“ segir
Bjarni.
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Glitnir fyrst íslenskra fjármálafyrirtækja til að hefja
starfsemi í Kína.

Fótfesta í efnahagsundri nýrrar aldar
Hafliði Helgason
Athygli fjárfesta heimsins undanfarin ár hefur beinst að Kína.
Mikill hagvöxtur og aukin alþjóðaviðskipti munu leiða Kína
hratt í áttina að því að verða innan fárra ára stærsta hagkerfi
heims.
Sú vegferð verður áreiðanlega ekki án vandamála, en henni
munu fylgja gríðarleg tækifæri. Íslensk fyrirtæki hafa um
nokkurt skeið verið með starfsemi í Kína. Þau hafa líkt og
mörg önnur fyrirtæki á Vesturlöndum leitað til Kína þar sem
launakostnaður er miklu lægri. Slíkt
umhverfi er upphafshvati fjárfestingar
í landinu og án þess að vera sérstaklega
göfugur leiðir sú fjárfesting sem af
skapast að lokum til þess að lífskjör
munu fara batnandi í landinu.
Vöxturinn í Kína er ekki og verður ekki án galla. Orkunotkun þessa
1,3 milljarða jarðarbúa er gríðarleg
og kolabrennsla algeng með tilheyrandi mengun. Íslendingar hafa verið í
fremstu röð í notkun endurnýjanlegra
og mengunarlítilla orkugjafa. Það er því
ánægjulegur áfangi að Enex, Orkuveita
Reykjavíkur og Glitnir skuli hafa náð
að stíga fyrstu skref í húshitun í Kína
með jarðvarma. Mjór er mikils vísir
og kostir jarðvarmaveitu munu án efa
kalla á mikil umsvif í framtíðinni.
Glitnir hefur gengið skrefi lengra
og opnað skrifstofu í Sjanghæ til að
fylgja eftir stefnu bankans um fjármálaþjónustu við afmarkaðar atvinnugreinar svo sem í matvælaframleiðslu
og fjáfestingu í endurnýjanlegri orku.
Þetta er mikilvægt skref fyrir íslenskt
viðskiptalíf. Reynslan af útrás íslensku
bankanna er sú að með þeirri þekkingu
sem þeir byggja upp á nýjum mörkuðum verða þeir eins konar pípulögn fyrir
íslensk fyrirtæki.
Tækifærin í Kína eru nánast óþrjótandi. Menningin og stjórnarfarið er
framandi og því er einnig ánægjulegt
til þess að vita að þekking utanríkisþjónustunnar og framlag hennar hafi
reynst ómetanlegt í þeim verkefnum
sem líta dagsins ljós þessa vikuna.
Utanríkisráðherra skrifaði einnig í vikunni undir viljayfirlýsingu um fríverslunarviðræður. Takist að
ljúka slíkum viðræðum mun það gefa EFTA-löndunum forskot
á Kínamarkaði. Það forskot þarf að nýta og fyrstu skrefin lofa
góðu um að íslenskir fjárfestar og fyrirtæki haldi vöku sinni
gagnvart efnahagsundri nýhafinnar aldar.

Tækifærin í Kína
eru nánast óþrjótandi. Menningin
og stjórnarfarið er
framandi og því
er einnig ánægjulegt til þess að
vita að þekking
utanríkisþjónustunnar og framlag
hennar hafi reynst
ómetanlegt í þeim
verkefnum sem
líta dagsins ljós
þessa vikuna.
Utanríkisráðherra
skrifaði einnig
í vikunni undir
viljayfirlýsingu
um fríverslunarviðræður.
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Komum böndum á þá
Undanfarið hefur þeim fjölgað
verulega hér á landi sem hafa
stóran hluta eða allar tekjur sínar
af fjármagni. Þeir greiða 10 prósenta skatt af fjármagnstekjum
ef þeir telja fram til skatts hér á
landi eins og alkunna er.
Þessi þróun hefur átt sér stað
á örfáum árum og ríður ekki við
einteyming. Segja má að þjóðfélagið allt hafi tekið stakkaskiptum sl. áratug. Almenn velmegun
hefur stóraukist og slagkraftur
íslenskra fyrirtækja, ekki síst
fjármálastofnana, hefur aukist
verulega. Drifkraftur einstaklinga
er jafnframt aðdáunarverður og
með elju og metnaði hefur mörgum þeirra tekist að lyfta grettistaki á afar skömmum tíma.
Tíu ár í sögu heillar þjóðar
eru sem augnablik kunna margir
að hugsa en lítum yfir farinn
veg. Íslendingar hafa áður gengið í gegnum stórstígar breytingar
á þjóðfélagsmynd á tiltölulega
skömmum tíma. Nærtækt dæmi
eru eftirstríðsárin og uppbygging fiskveiðiflotans. En hvaða
hlutverk spilar fjármagnið sem
svo margir eru farnir að hafa
lifibrauð sitt af ? – Það er vitaskuld í aðalhlutverkinu! En þrátt
fyrir þá augljósu staðreynd og
þá jákvæðu strauma sem hafa
leikið um íslenskt þjóðfélag undanfarin ár, sér löggjafarsamkundan ástæðu til að taka undir
efasemda- og úrtöluraddir.
Rætt er um skattlagningu
tekna sem rekja má til fjármagnseignar, til jafns við skattlagningu
launatekna. Allt á sér sína skýringu; skortir e.t.v á heildarsýn
yfir allt umhverfið?; hugsanlega
– látum úrtölugengið njóta vafans um sinn.
VEITTU MÉR AÐHALD,
EN VERTU SKYNSAMUR

Allir góðir foreldrar telja sig
þurfa að veita börnum sínum
aðhald en flestum hættir til að
fara of geyst í þeim efnum og
sorglega margir fara algjöru offari. Sorglega margir þingmenn
misskilja líka hlutverk sitt og
leggja ofurtraust á gerð laga
og reglugerða, opinbert eftirlit
af ýmsum toga, innheimtu og
útdeilingu skatttekna og síðast
en ekki síst hversu mikið skuli
keisaranum gjalda.
Börn og ungt fólk eru rík af
sköpunargáfu og sjá hlutina í
öðru ljósi og oft á tíðum í mun
víðara samhengi en þeir sem
eldri eru. Það er að sjálfsögðu
ekki nokkur ástæða til að setja
bönd á slíkar hugsanir eða takmarka á nokkurn hátt, það sér
hver maður.
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Hlutdrægni í
viðtölum
Ein helsta gagnrýni á notkun
viðtala við val starfsmanna eru
þau beinu og óbeinu áhrif sem
bæði spyrlar og umsækjendur
hafa hver á annan. Þá er meðal
annars verið að tala um fordóma
í sambandi við kyn og aldur
umsækjanda, geislabaugsáhrif,
hornáhrif, tilhneigingu til að
gefa öllum umsækjendum meðalgóða einkunn eftir viðtöl eða
gefa öllum umsækjendum lága
einkunn eftir viðtöl.
Fordómar
vegna
aldurs
umsækjenda snúast meðal annars um tilhneigingu til að líta á
eldra fólk sem stíft, of varkárt og
lítt hrifið af nýjum hugmyndum
og yngra fólk sem reynslulausa

ORÐ Í BELG

Gunnar Árnason
sérfræðingur
efnahagsmála hjá
Sparisjóði vélstjóra

Að sama skapi er ekki nein
ástæða til að hefta eða draga
úr þeim drifkrafti sem fylgir
fjármagninu og eigendum þess,
þvert á móti er full ástæða til
að feta áfram ótrauð þann veg
sem hefur verið valinn af núverandi stjórnvöldum og hverfa frá
skattlagningu af ýmsum toga,
lækka skattprósentur og fela
einkaaðilum verkefni sem rekast
ekki síður vel í þeirra höndum en
hins opinbera.
SKATTLEGGÐU MIG,
EN VERTU SANNGJARN

Sanngjörn skattlagning, af hvaða
toga sem er, er ekki ákveðin í
þingsölum. Það skyldi þó ekki
vera að margir stjórnmálamenn
hafi hreinlega ekki áttað sig á
þessari merkilegu staðreynd.
Vöxtur og viðgangur í hverju
þjóðfélagi er hins vegar í sterku
samhengi við skattlagningu á
hverjum tíma.
Einfalt og glöggt dæmi um
þetta eru skattalækkanir sem
skila sér í raun í auknum tekjum í ríkissjóð; reynslan er besta
vitnið í málinu. Fjármagnið leitar
í þann farveg sem skilar eigendum þess mestri arðsemi að teknu
tilliti til áhættu. Það er í raun
í höndum fjármagnseigenda að
ákveða hvað er sanngjörn skattlagning á fjármagnstekjur.
Í ljósi þessa er ákaflega mikilvægt að stjórnvöld haldi áfram
að gera rekstrarumhverfi fyrirtækja hérlendis aðlaðandi og einn
liður í því og reyndar sérstaklega
mikilvægur, er að halda áfram á
þeirri braut að lækka tekjuskatt
fyrirtækja jafnt og þétt svo í
engu muni þegar kemur að samanburði við samkeppnislönd.
Nágrannalönd okkar vildu
vafalítið búa yfir því fjármagni
og þeim krafti og frumkvæði
sem einkennt hefur íslenskt
athafnalíf undanfarin misseri.
Og það er nákvæmlega ekkert
sjálfgefið í þessum efnum nema
sú staðreynd að fjármagnið leitar þangað sem mestrar arðsemi
er að vænta. Þetta er lykilatriði
í allri velmegunarþróun hér á
landi næstu áratugi og kynslóðir sem nú eru að vaxa úr grasi
munu búa við síst minni sveigjanleika og frelsi til að ákvarða
starfsmenn. Margir sérfræðingar telja að vegna fordómanna
þurfi að hvetja og kenna ráðningaraðilum að ráða til sín blandaðan aldurshóp og sannfæra þá um
að eldri kynslóðin geti fært fyrirtækjum hæfni, þekkingu, tryggð
og góða frammistöðu.
Geislabaugsáhrif lýsa sér á
þann hátt að tilhneiging er til
að ofmeta manneskju út frá
öðrum þáttum í kringum hana
svo sem fyrri verkum, klæðnaði,
fyrri störfum eða hugsanlegum
möguleikum hennar. Hornáhrif
eru andstæða geislabaugsáhrifa. Með hornáhrifum er mat
umsækjandans minna en hann á
skilið. Þá er umsækjandi dæmdur á neikvæðan hátt út frá fyrri
störfum, útliti eða öðrum þáttum,
til dæmis gæti atvinnurekandi
talið sig hafa slæma reynslu af
starfsmönnum úr smásölurekstri
og þess vegna ákveðið að velja
ekki umsækjanda með slíkan

sér stað og stund, þegar kemur
að vali á menntunar-, atvinnu- og
búsetukostum. Það er þetta frelsi
og þessi sveigjanleiki sem má
ekki fyrir nokkurn mun fórna
fyrir skammtíma hagsmuni – hið
opinbera hefur í raun það meginhlutverk að fylgjast grannt með
þróun mála, m.a. á fjármagnsog vinnumarkaði, og laga sig að
aðstæðum á hverjum tíma og
gera það hratt og vel.
VERTU AÐLAÐANDI,
ANNARS FER ÉG ANNAÐ

Sú neikvæða umræða sem átt
hefur sér stað meira og minna
allt þetta ár um Ísland og íslenskt
athafnalíf hefur að mörgu leyti
einkennst af eftirsjá og öfund.
Eftirsjá vegna glataðra viðskiptatækifæra sem hafa mörg hver
þróast með afar jákvæðum hætti
í höndum íslenskra fjárfesta og
öfund vegna mikillar velgengni
íslensks athafnafólks utan landsteinanna.
Greiningin á þessum viðbrögðum og miklum og síendurteknum árásum á íslenskt viðskiptalíf
undanfarna mánuði er því sáraeinföld – þetta eru frumviðbrögð,
mjög neikvæð reyndar og á margan hátt afar kjánaleg.
En hvað erum við með hérna
sem er þess virði að hlúa að og
rækta í enn meira mæli til framtíðar?
Rekstrarumhverfi fyrirtækja
er mun álitlegra en áður og það
er mikilvægasti þátturinn í þróun
mála. Mennta- og heilbrigðisstofnanir á heimsmælikvarða eru einnig þættir sem vega mjög þungt.
Af hverju ætti fólk að kjósa að
búa hér á landi og ala upp komandi kynslóðir og mennta sig og
börn sín? Þetta síðastnefnda snýr
ekki bara að þeim sem fæðast inn
í þjóðfélagið sem Íslendingar. Við
þurfum meira vinnuafl en svo að
við stöndum undir því með núverandi fæðingartíðni, sönnun þess
er vinnuaflsþörfin sem skapast
hefur samhliða þeim mikla hagvexti sem hefur verið ríkjandi hér
á landi undanfarin ár.
Að þessu sögðu má vera ljóst
að verkefnin eru ærin fyrir hið
opinbera, þó ekki felist þau í
umsvifum í rekstri og því síður í
aukinni skattheimtu til að standa
undir honum. Nágrannaþjóðir
okkar hafa margar hverjar misstigið sig illilega við samblöndun
ólíkra tungumála og trúarbragða,
kannski fyrst og fremst vegna
andvaraleysis. Þurfum við sjálf
að gera mistökin til að geta dregið lærdóm af þeim eða getum
við fært okkur reynslu annarra
í nyt?
bakgrunn.
Mjög algeng mistök við ráðningar eru að ráða umsækjendur sem líkjast spyrlunum á einn
eða annan hátt. Margir yfirmenn
gera ráð fyrir að þeir byggi upp
sterkar deildir eða lið með því að
safna saman fólki sem allt hefur
sömu styrkleika og persónueinkenni. Nauðsynlegt er að skoða
þá hlið að ólíkir persónuleikar,
vinnustíll og viðhorf til ákvarðanatöku gerir fyrirtækin ríkari
og eykur líkur hópa á
að búa til skapandi hugmyndir. Með fjölbreyttum hópi er
möguleiki á að
hver starfsmaður vinni upp
veikleika annars með sínum
styrkleika.

Sif Sigfúsdóttir
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Jólaljósin skína skært
Á liðnum árum hefur það færst í
vöxt að verslanir og veitingahús
hafa logandi útikerti við dyrnar
hjá sér. Vissulega er þetta fallegt og skapar ákveðna stemningu í mesta skammdeginu en því
miður hafa orðið alvarleg slys
þegar fólk sem hefur átt leið um
hefur rekið sig í kertin og brennt
sig illa eða skemmt fötin sín. Það
er því afar mikilvægt að koma
útikertunum fyrir á sem öruggastan hátt.
Nokkur heilræði um öryggi
útikerta:
1. Setjið aldrei kerti í tröppur
eða á þrep við inngang. Kerti
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SKOÐUN

sem staðsett hafa verið á þessum stöðum hafa valdið flestum slysum. Þeir sem ganga
um horfa ekki alltaf niður
fyrir sig og reka tána í stjakann og heitt bráðið vaxið slettist upp fótleggi viðkomandi
með alvarlegum afleiðingum.
Einnig hefur vindur feykt loganum í fatnað með slæmum
afleiðingum.
2. Kertastjakar eru stundum
hengdir upp á vegg. Mikilvægt
er að stjakarnir skagi ekki
langt út á göngustíga þannig
að fólk rekist í þá þegar það á
leið framhjá.

  

3. Þar sem útikerti innihalda
oft
     
mikið magn
af vaxi er mikilvægt að þeim
sé ekki komið fyrir þar sem
hætta er á að snjór eða bleyta
geti lekið ofan í stjakann og
myndað sprengingu.
Öruggast er að staðsetja
kertin í stöðuga stjaka sem ekki
velta um koll ef fólk rekur sig í
þá. Best er að staðsetja þá vel frá
gönguleiðum og byggingum.
Herdís L. Storgaard
forstöðumaður Sjóvár forvarnahúss

SPÁKAUPMAÐURINN

Rífur sig upp
úr þunglyndi
Aldrei hefði ég trúað því að
maður gæti orðið jafn þungur og
forn í skapi í byrjun desember.
Hef varla getað drattast úr bælinu á morgnana. Hingað til hef ég
getað kastað út hvaða neti sem
er í desember og fangað óteljandi golþorska í formi hækkandi
hlutabréfa. Desember er líka
jólamánuðurinn í hlutabréfunum. En nú ber svo við að ég hef
aðallega verið að selja hlutabréf
síðustu vikurnar og setja þá á
hliðarlínuna. Ég fór því að spyrja
mig hvort ég kynni að hafa blindast af stemningsleysinu og sólarleysinu í nóvember. Kannski
voru menn bara að ná andanum
eftir hækkanirnar í september
og október?
Já, auðvitað var ég ekki einn
um það að vera fullur af bölsýni því það voru bara allir í
þunglyndiskasti. Ég ákvað því að
rífa mig upp úr volæðinu í gær;
keypti mér jólaöl, gott hangilæri
og bréf í Icelandair Group.
Það þarf ekki mikla reynslu
til að sjá að útboð eru ávísun
á skammtímagróða jafnvel þótt
Lansinn hafi mælt með kaupum
til langtíma. Þetta ætti að vera
„safe bet“ vegna duldu eignanna
í flugvélunum. Halda menn virkilega að Finnur Ingólfsson fari
fyrir fjárfestum sem kaupi köttinn í sekknum? Svo kemur líka í
ljós að Glitnir (og þar með FL) á
bara töluvert í Icelandair eftir
allt saman.
Ég keypti í ríkisbönkunum,
Kaupþingi, Össuri, Mosaic,
Opnum kerfum, Exista, Bakkavör
og græddi á öllu nema Íslenska
járnblendifélaginu og TalentaHátækni en þau bréf runnu til
allrar hamingju inn í Íshug og
síðar Straum.
En auðvitað verður maður líka
að líta yfir farinn veg og muna
að þetta ár hefur verið óvenju
einkennilegt. Miklar sveiflur og
geðshræringar í kringum bankana. Ég slapp reyndar við leiðindin í sumar, enda alltaf í veiði.
Og við erum bara að horfa fram
á fimmtán prósenta ávöxtun í
ár sem hefði einhvern tíma þótt
saga til næsta bæjar.
En auðvitað er bjartsýnin
dyggð í spákaupmennsku og lykillinn að góðum árangri mínum
í gegnum tíðina. Ég spái því að
næsta ár verði betra en þetta og
bara spurning hvenær Kaupþing,
Exista og hin fjármálafyrirtækin
fari almennilega í gang.

P E N I N G A M A R K A ‹ S S J Ó ‹ I R

Ávaxta›u betur
- í ﬂeirri mynt sem ﬂér hentar
Kynntu ﬂér kosti Peningamarka›ssjó›a
KB banka í ISK, USD, EUR og GBP.

ávöxtun í evrum

ávöxtun í dollurum

ávöxtun í krónum

4,4%* 5,5%* 13,4%*

AUGLÝSINGASÍMI

*Nafnávöxtun í EUR, USD og ISK á ársgrundvelli fyrir tímabili› 01/11/06-01/12/06.

550 5000

Peningamarka›ssjó›ir eru fjárfestingarsjó›ir skv. lögum nr. 30/2003 um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i.
Rekstrarfélag sjó›sins er Rekstrarfélag Kaupﬂings banka hf. Fjárfestingarsjó›ur telst vera áhættusamari
fjárfesting en ver›bréfasjó›ur skv. lögunum. Meiri áhætta fjárfestingarsjó›s er fólgin í r‡mri
fjárfestingarheimildum sem geta m.a. leitt til minni áhættudreifingar en í ver›bréfasjó›i. Nánari
uppl‡singar um framangreint má nálgast í útbo›sl‡singu e›a útdrætti úr útbo›sl‡singu sjó›sins í
útibúum KB banka e›a á www.kbbanki.is.
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Pfaff snýr aftur
til uppruna síns
Pfaff-Borgarljós hefur breytt um nafn og heitir nú aftur Pfaff
eins og fyrirtækið hét allt frá stofnun árið 1929 fram til ársins
2002. Margrét Kristmannsdóttir, framkvæmdastjóri og einn
af eigendum Pfaff, sagði Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur sögu eins
elsta fjölskyldufyrirtækis landsins.
Pfaff er fjölskyldufyrirtæki af bestu gerð
og að öllu leyti í eigu fjölskyldu Margrétar
Kristmannsdóttur framkvæmdastjóra.
Afi hennar, Magnús Þorgeirsson, stofnaði
fyrirtækið árið 1929 í því miði að flytja
inn saumavélar. Síðar tók pabbi hennar,
Kristmann Magnússon, við og loks hún
sjálf fyrir um tíu árum síðan. Hún hefur
þó ekki lifað og hrærst innan veggja Pfaff
alla sína ævi. Það var ekki fyrr en hún var
að nálgast þrítugt og hafði lokið viðskiptafræðinámi og MBA-námi erlendis sem hún
ákvað að slást í hóp með fjölskyldunni.
RÁÐIÐ FRÁ NAFNABREYTINGU

Fyrir rétt um hálfu ári síðan tóku eigendur Pfaff-Borgarljóss ákvörðun um að
endurskoða nafn fyrirtækisins með það
að leiðarljósi að finna nafn er endurspeglaði betur starfsemi fyrirtækisins.
„Við keyptum Borgarljós árið 2002 og við
það voru nöfn fyrirtækjanna lögð saman
eins og svo oft er gert. Þegar okkur þótti
orðið víst að fólk vissi að Borgarljós væri
komið hingað fórum við að velta því fyrir
okkur að endurskoða nafnið og fengum
AP-almannatengsl til liðs við okkur. Mikil
vinna var lögð í þetta og ég las meðal annars íslenska og latneska orðabók spjaldanna á milli,“ segir Margrét. Það kom

hins vegar ljós að ýmsir álitsgjafar réðu
þeim eindregið frá því því að varpa þeirri
ímynd sem Pfaff ber með sér fyrir róða.
„Við sáum fljótt að fyrirtækið hefur á sér
mjög gott orð og að það væri ekki rétt að
skipta um nafn. Við ákváðum því að leita
aftur til upprunans og halda okkur við það
nafn sem við höfum verið að markaðssetja
í áttatíu ár og þykir mjög vænt um.“
ALLT FRÁ SPRENGIEFNI TIL SAUMAVÉLA

Rekstur Pfaff hefur tekið stakkaskiptum
frá stofnun fyrirtækisins. Ýmsar vörur
hafa þar verið til sölu og fókusinn í
rekstrinum hefur sveiflast með tíðarandanum. Þannig mátti til að mynda um
árabil nálgast sprengiefni, barnavagna og
marmarasalla hjá Pfaff. Undanfarin ár,
eða allt frá því að Borgarljós voru keypt
árið 2002, hafa fleiri minni fyrirtæki og
umboð verið tekin yfir og þróunin verið
hröð upp á við. Í dag eru áherslur í rekstrinum einkum á fimm sviðum; ljósum,
raftækjum, saumavélum, hljóðvörum og
símabúnaði. Um leið og nafnabreytingin
var gerð var hannað nýtt logo fyrir fyrirtækið þar sem þessir fimm meginþættir
koma skýrt fram.
Rúmlega tuttugu sérhæfðir starfsmenn vinna hjá Pfaff. „Við leggjum mikið

-!2'2¡4 +2)34-!..3$«44)2 &2!-+6-$!34*«2) 0&!&& ,¹ YFIR ÅSLENSKRI OG LATNESKRI ORÈABËK TIL AÈ FINNA FYRIRT

upp úr því að vera með starfsfólk sem
hefur mikla fagkunnáttu og sérþekkingu,“
segir Margrét. „Gæfa í þessu fyrirtæki er
starfsfólkið – á því er enginn vafi – enda
hefur sumt þeirra verið hér áratugum
saman. Það skiptir öllu máli að vera með

fólk sem hefur áhuga á vinnunni sinni og
maður getur treyst á. Þó að yfirbygging á
fyrirtækinu sé mjög lítil og flestir þræðir
fyrirtækisins fari í gegnum mig tel ég mitt
aðalstarf vera að skapa þannig umhverfi
að starfsfólkið hafi áhuga á því sem það
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Samruni
Euronext og
NYSE líklegur

T¾KINU NÕTT NAFN EN ENDAÈI AFTUR S¹TT ¹ UPPHAFSSTAÈ
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er að gera. Ef starfsfólkið er
áhugasamt leitar það uppi nýjar
leiðir til að gera hlutina og hefur
áhuga á því að sjá fyrirtækið
stækka og dafna. Þannig helst
fyrirtæki í stöðugri þróun, enda
er stöðnun algjört eitur og oft
upphafið að endalokunum.“

Stjórn samevrópska hlutabréfamarkaðarins Euronext
segist fullviss um að hluthafar
markaðarins muni samþykkja
samruna við NYSE Group, sem
rekur kauphöllina í New York
í Bandaríkjunum. Boðað hefur
verið til sérstaks hluthafafundar í Euronext síðar í mánuðinum þar sem kosið verður um
samrunann.
Olivier Lefebvre, stjórnarmaður í Euronext, segir stjórnina ekki reikna með að hluthafarnir gangi út af fundinum og
bætti við að miklar líkur séu á
að samruninn verði samþykktur.
Nokkrar kauphallir í Evrópu
hafa horft til þess að sameinast á árinu. Þar á meðal eru
Deutsche Börse, kauphöllin í
Frankfurt í Þýskalandi og Borsa
Italiana, kauphöllin á Ítalíu auk
þess sem Euronext hefur horft
til samrunakvið LSE, kauphöllina í Lundúnum í Bretlandi. Þá
keypti norræni hlutabréfamarkaðurinn OMX Kauphöll Íslands
á haustdögum.
Stjórn Euronext ákvað í
sumar að taka 10 milljarða dala,
eða tæpa 700 milljarða króna,
yfirtökutilboði NYSE Group
í Euronext. Verði af samruna
markaðanna verður til fyrsta
kauphöllin sem hefur starfsemi
beggja vegna Atlantsála.
- jab

Innlán á millibankakjörum
ICEbid

ICEbid er innlánsþjónusta fyrir stærri fyrirtæki og fagfjárfesta í öllum helstu myntum
á óbundnum innlánsreikningum. Vextir breytast daglega og eru jafnir innlánsvöxtum
á millibankamarkaði á Íslandi og erlendis (REIBID og LIBID). ICEbid er því kjörið
fjárstýringartæki sem gefur framúrskarandi ávöxtun.
Unnt er að festa kjör ef binda á innstæðu í eina viku eða lengur. Lágmarksfjárhæð
er €500.000 eða sambærileg fjárhæð í öðrum myntum.
Nánari upplýsingar veita starfsmenn fjárstýringar Icebank í síma 540 4030.

Um Icebank
Icebank er viðskiptabanki sem leggur áherslu á heildsölu- og fjárfestingarbankastarfsemi gagnvart sparisjóðum, innlendum sem erlendum fjármálafyrirtækjum
og öðrum stærri aðilum. 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.

AP almannatengsl / H2 hönnun

www.icebank.is
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Framtíðin björt að refsingu afstaðinni
Eftir uppstokkun og endurskipulagningu er Teymi til í slaginn í hörðu samkeppnisumhverfi íslenskra fjarskipta- og upplýsingatæknifyrirtækja. Óli Kristján Ármannsson hitti Árna Pétur Jónsson, forstjóra Teymis, að
máli í höfuðstöðvum félagsins í Skútuvogi í Reykjavík. Þrátt fyrir góðan rekstur segir Árni skuldastöðu Teymis
hafa verið óviðunandi og því hafi verið farið út í aðgerðir vegna þess.
Fyrir helgina kynnti Teymi margvíslegar
aðgerðir til að bæta reksturinn og þá helst
með það fyrir augum að létta skuldastöðu
félagsins. Teymi er fjarskipta- og upplýsingatæknihluti þess sem áður tilheyrði
Dagsbrún. Fjölmiðlahluti Dagsbrúnar er
núna undir merkjum 365. Gengi þessara
fyrirtækja féll ört á markaði í kjölfar
umbreytinga og umróts sem fylgdi fregnum af miklum skuldum og fjárfestingum
sem ekki höfðu reynst vænlegar þegar
upp var staðið.
Árni Pétur Jónsson, forstjóri Teymis,
segir að þar á bæ líti menn ekki svo á
að staða félagsins sé erfið enda séu hjá
því rótgrónar rekstrareiningar og telur
að markaðurinn muni líta til rekstrarsögu þeirra og vaxtarmöguleika. „Þar eru
fyrirtæki sem eiga sér langa sögu og
góða rekstrarsögu. Þetta eru fyrirtæki
með þekkt vörumerki og sterka stöðu á
markaði. Við teljum því að fyrirtækin
sem saman koma undir heiti Teymis séu
sterkar einingar sem saman myndi sterka
heild og séu í þannig stöðu að þau eigi að
geta gert mjög góða hluti.“ Þannig telur
Árni Pétur að lækkun á gengi Teymis
sé ákveðin refsing frá markaðnum fyrir
fortíðina. „Í sjálfu sér er ekkert óeðlilegt
við það enda ræður markaðurinn, hann
metur félög, umbunar þeim og refsar eftir
atvikum. Það á jafnt við um okkur og aðra
sem á markaðnum eru. Ég held að alveg

ENNEMM / SÍA / NM25010
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UNGT FÁLAG SÁU UNDIRSTÎÈURNAR TRAUSTAR OG MARGREYNDAR

NN
Effie verðlaunin eru viðurkenning fyrir vel unnið starf í markaðsmálum, virðingarvottur til handa
auglýsingastofum og viðskiptavinum þeirra sem hafa í samvinnu búið til árangursríkar markaðsherferðir.
Effie verðlaunin eru nú veitt í yfir þrjátíu löndum í fjórum heimsálfum.
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ljóst sé að slíkur hefur dómur hefur farið
fram um okkar starfsemi, en það tel ég
ekki að muni elta okkur inn í framtíðina
heldur að menn séu búnir að taka þetta út.
Niðurstaðan með Dagsbrún liggur fyrir,
uppgjörið komið fram, dómur markaðarins er fallinn.“
AÐGERÐIR TIL AÐ LÉTTA Á

Stjórnendur Teymis töldu skuldastöðu
félagsins óviðunandi og því var gengið í að
létta á henni. „Um þær aðgerðir höfum við
tilkynnt til Kauphallar Íslands. Við höfum
tilkynnt um að búið sé að ganga frá sölu
á fasteignum félagsins, en þeir peningar
fara í að greiða niður skuldir. Við erum
líka búin að tilkynna um að félagið hafi
verið endurfjármagnað sem bæði léttir á
skuldastöðu þess og ekki síður á greiðsluþunganum á félaginu. Í byrjun næsta árs
ætlum við svo að fara í hlutafjárútboð.
Allar miða þessar aðgerðir að því að laga
stöðu félagsins.“
Árni Pétur leggur hins vegar áherslu á
að einingar félagsins séu traustar, í góðum
rekstri og skili jákvæðri afkomu. „Við
munum auðvitað með því að reka félögin
okkar vel áfram tryggja að við fáum inn
gott fjármagn, bæði til að láta félögin vaxa
og dafna og eins til að styrkja stöðuna,
bæði í rekstrinum og á efnahagsreikningi
okkar.“
Stærstu húseignirnar sem gengið var í
að selja segir Árni Pétur vera hús Skýrr í
Ármúla, fasteignir Securitas í Síðumúla,
fasteignir EJS við Grensásveg og svo
húsnæði Kögunar við Lyngháls. Hann
segir þessum eignabreytingum ekki fylgja
rask fyrir fyrirtækin sem þar starfa því
samhliða hafi verið gerður langtímaleigusamningur við kaupanda húsnæðisins, en
það sé sjálfstætt fasteignafélag á höfuðborgarsvæðinu óskylt eigendum Teymis,
en í eignirnar hafi boðið nokkur fasteignafélög. „Fyrst og fremst er þetta gert til
að losa fjármagn og greiða niður skuldir,“
segir hann og vonast til þess að Teymi hafi
nú sýnt með verkum sínum góða tilburði í
þá átt að laga þá stöðu fljótt og vel. Hann

bendir á að um þessar mundir
sé Teymi hálfsmánaðargamalt
félag þar sem búið sé að endurfjármagna, selja fasteignir og
ganga frá hlutafjárloforði.

á einhverjum sviðum kunni að
skarast starfsemi þeirra fyrirtækja sem heyra undir Teymi.
„Við höfum lagt það þannig upp
að við teljum tækifærin fyrst og
fremst fólgin í rekstri hverrar
einingar fyrir sig. Uppbyggingin
VODAFONE STÆSTA EININGIN
er þannig að hver þeirra er
Á fjarskiptamarkaði, og þá sérsjálfstæð og sér um sinn rekststaklega í símahlutanum þar
ur, en hjá Teymi erum við svo
sem meðal annars er Vodafone
með skipulag og utanumhald
telur Teymi sig enn eiga mikið
sem styður við mögulegt saminni. „Í Vodafone erum við til
starf þeirra.“ Möguleg tenging
þess að gera með ungt félag
eininga segir Árni Pétur hins
sem við höfum verið að styrkja
vegar ekki ráðandi um framgang
og farið í gegn um stöðugar
Teymis. „Við höfum hins vegar
aðgerðir að því marki. Nú síðsagt að í þessu sé skörun þar
ast gerðum við stóran samnsem nokkur þessara félaga eru
ing við Vodafone Group um að
fá að nota vörumerki þeirra 2.) 0¡452 *«.33/. /' -!4()!3 *5.'%-!.. &2!-+6-$!34*«2) að veita sambærilega, eða jafnfyrir okkar starfsemi hér og 6/$!&/.% (!.$3!,! 3!-.).' &YRR ¹ ¹RINU GAF 6ODAFONE 'ROUP HEIMILD TIL vel sömu þjónustu. Við erum að
höfum í gegn um það aðgengi ÖESS AÈ VÎRUMERKIÈ FYRIRT¾KISINS YRÈI NOTAÈ ËBREYTT HÁR ¹ LANDI OG VAR ÖVÅ H¾GT AÈ fara yfir þá mynd með það fyrir
að nýjum vörum sem við höfum FELLA NIÈUR /G ÒR NAFNI 6ODAFONE 5M LEIÈ VAR SAMIÈ UM GREIÈAN AÈGANG 6ODAFONE augum að hver vara sé framleidd
-ARKAÈURINN'6!
á einum stað þótt hún sé seld á
verið að kynna fyrir íslensk- HÁR AÈ NÕJUNGUM YTRA
þeim öllum. Þannig komumst við
um neytendum og teljum mjög
sterkar, enda hafa þær haft í för með sér arlausnum. Öll eru þessi fyrirtæki þekkt hjá því að margir séu í því að finna upp
bæði aukna þjónustu og lægra verð. Með og með sterka stöðu, en tækifærin felast og þróa sömu vöru eða þjónustu, en um
þetta að vopni tel ég að við eigum enn kannski fyrst og frest í því að ná að vinna leið forðumst við að stilla því þannig upp
mikið inni á símamarkaði þar sem vöxtur betur úr þessum einingum og sækja fram að hún verði bara í boði hjá einhverjum
okkar hefur þó verið mjög mikill,“ segir á nýja markaði. Sum þessara fyrirtækja einum.“ Þannig segir Árni Pétur hægt að
Árni Pétur og vísar til þess að í sex mán- hafa til dæmis nánast einvörðungu starfað viðhalda samkeppni milli eininganna og
telur það heilbrigt fyrir móðurfélagið.
aða uppgjöri félagsins hafi verið kynntur á fyrirtækjamarkaði til þessa.“
„Við höfum stillt þessu þannig upp að
ríflega 22 prósenta vöxtur í GSM þjónustu
fyrirtækisins.
LÍTIL YFIRBYGGING, SNARPAR ÁKVARÐANIR Teymi er í raun lítið félag, en hjá því eru
„Vodafone er stærsta einstaka einingin Árni Pétur kvíðir ekki harðri samkeppni bara fjórir starfsmenn. Uppbyggingin er
innan Teymis og gangurinn með Vodafone á upplýsingatæknimarkaði hér innanlands einföld þar sem byggt er á skilvirkri
hér mun skipta Teymi mjög miklu. En og segir hana í raun mikla á öllum mörk- stjórnun, skjótri ákvarðanatöku og hagauk þess erum við með önnur sterk merki uðum sem Teymi starfar á. „Þessi félög kvæmri uppsetningu. Við ætlum ekki að
svo sem Securitas sem vaxið hefur hratt hafa hins vegar sýnt að þau eru til alls vera með mikla yfirbyggingu heldur halda
hjá okkur líka og þar teljum við mikil líkleg. Öll eru þau annaðhvort leiðandi niðri rekstrarkostnaði og vera tilbúin í
sóknarfæri enn, bæði á fyrirtækja- og eða í öðru sæti á sínum markaði, vöxtur slaginn,“ segir Árni Pétur og kveður þegar
einstaklingsmarkaði. Svo eru einingarn- er í starfsemi þeirra allra og við teljum búið að koma þessari skipan mála á. „Í
ar í upplýsingatækninni sem einnig hafa enn tækifæri til enn frekari vaxtar. Svo hverri einingu hjá okkur erum við svo
vaxtartækifæri.“ Þar bendir Árni Pétur er það ekki síst fyrir sakir hörkunnar með mjög reynda stjórnendur, metnaðará Skýrr sem sé stærsta hugbúnaðarhús á sem verið hefur í samkeppni bæði á fjar- fulla og árangursdrifna. Saman höfum við
landinu og EJS sem á hafi að skipa öflug- skipta- og upplýsingatæknimarkaði að við sett okkur þau markmið að gera Teymi
um vörumerkjum á borð við Dell auk þess leggjum áherslu á létta yfirbyggingu og að stærsta fyrirtæki landsins á sínu sviði
að vera í samstarfi við Microsoft.
skjóta ákvarðanatöku þannig að hægt sé og leggjum bjartsýn af stað í þetta ferðalag,“ segir Árni Pétur Jónsson, forstjóri
„Síðan eigum við Kögun, sem er stærsta að bregðast hratt við.“
íslenska félagið í sérskrifum á hugbúnaðÞá segir Árni Pétur ekki verra þótt Teymis.

MM
Góðar hugmyndir selja! Auglýsingastofan ENNEMM óskar KB banka og Íslenskri getspá til hamingju með Effie verðlaunin. Effie eru virt og eftirsótt alþjóðleg verðlaun
sem veitt eru fyrir góðan markaðsárangur auglýsinga. Það voru herferðirnar Nám er lífsstíll og Lýður Oddsson sem hlutu gull- og silfurverðlaun Effie. Þessar herferðir
hafa áður unnið Lúðurinn, íslensku auglýsingaverðlaunin. ENNEMM þakkar KB banka og Íslenskri getspá fyrir frábært samstarf.
Brautarholti 10, sími 570 8700, ennemm.is
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Eru með Corbis á sínum snærum
Íslenska ljósmyndaumboðsstofan IPA (Icelandic
photo agency) er orðin umboðsaðili Corbis á
Íslandi.
Sigurður Jökull Ólafsson ljósmyndari, sem er
í forsvari fyrir IPA, segir umboðið þegar tekið
að auka hjá ljósmyndaumboðsstofunni viðskiptin, en áður hafi nokkuð verið um að menn keyptu
beint af Corbis í útlöndum. „Þeirra hugsun er að
betra sé að vera með umboðsskrifstofu í hverju
landi, bæði upp á kynningu og þjónustu við viðskiptavini. En frá því við byrjuðum með þetta í
október hefur verið umtalsverð söluaukning í
hverjum mánuði.“
Sigurður Jökull segir að ljósmyndabankarnir
Getty og Corbis, sem eru með þeim stærstu
í heimi, séu sérstök áhugamál eigenda sinna,
en að öðrum stendur olíuauðjöfurinn Mark
Getty, en að hinum sjálfur Bill Gates, stjórnarformaður Microsoft. Corbis var stofnað 1989
og segir í tilkynningu að þar á bæ sé áherslan á gæðamyndefni, góða þjónustu og nálægð
við viðskiptavini. „Þess vegna eru starfræktar
Corbis-skrifstofur í 20 löndum og umboðsskrifstofur í nánast öllum löndum heims. Corbis fer
með umboð fyrir heimsþekkt söfn eins og Andy
Warhol-safnið, Ansel Adams-safnið, Bettmansafnið og Christies-safnið, ásamt fjölda samtíma
ljósmyndasafna eins og Zefa,“ segir í tilkynningu
og bent á að fyrir Corbis starfi jafnframt fjöldi
heimsþekktra ljósmyndara á borð við Dimitri
Daniloff, Gideon Mendel, Martin Schoeller og
Patrick Giardino.
- óká

FÓLK Á FERLI

HÓLMGRÍMUR BJARNASON varð nýverið
meðeigandi Deloitte. Hann er fæddur á
Akureyri 13. febrúar 1973. Hólmgrímur
varð stúdent frá Menntaskólanum á
Akureyri árið 1993,
lauk prófi frá viðskiptadeild Háskóla
Íslands árið 1998 og
varð löggiltur endurskoðandi árið 2002.
Frá árinu 1998 hefur
Hólmgrímur starfað
við endurskoðun og reikningsskil hjá
Deloitte ásamt ýmsum ráðgjafarstörfum. Auk þess hefur hann haldið fjölda
námskeiða fyrir samstarfsmenn og
viðskiptavini. Hólmgrímur var í ritnefnd
Félags löggiltra endurskoðenda árin
2002 til 2003. Hólmgrímur er kvæntur
Guðnýju Margréti Sigurðardóttur hjúkrunarfræðingi og eiga þau þrjú börn.

ANNA BIRGITTA GEIRFINNSDÓTTIR varð
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nýverið meðeigandi Deloitte. Hún er
fædd í Keflavík 1.
janúar árið 1970.
Anna Birgitta
varð stúdent frá
Fjölbrautaskóla
Suðurnesja árið
1989, lauk prófi í
viðskiptafræði frá
Háskóla Íslands árið
1995 og varð löggiltur endurskoðandi
árið 2001. Anna hóf störf hjá Deloitte
árið 1990 og hefur einkum starfað við
almenn endurskoðunar- og uppgjörsstörf. Einnig hefur hún haft umsjón með
uppgjörsnámskeiðum fyrir nýja starfsmenn Deloitte. Anna er nú í forsvari
fyrir skrifstofu Deloitte í Reykjanesbæ.
Anna er gift Ívari Valbergssyni, kennara
og vélstjóra, og eiga þau einn son.

SELMA RUT ÞORSTEINSDÓTTIR er nýr
hluthafi í auglýsingastofunni Pipar.
Selma hóf störf á auglýsingastofunni
í byrjun árs 2003 og tók við starfi
hönnunarstjóra í byrjun árs 2006. Hún
er með BA-próf í grafískri hönnun frá
Listaháskóla Íslands. Selma er gift
Árna Davíð Skúlasyni, sérfræðingi
hjá Símanum, og eiga þau tvö börn.
Aðrir eigendur Pipars eru Valgeir
Magnússon, Hákon Ísfeld Jónsson,
Sigurður Hlöðversson, Halla Guðrún
Mixa og Helgi Helgason. Pipar auglýsingastofa er í Samtökum íslenskra
auglýsingastofa (SÍA) og veltir um 380
milljónum króna á ári.

RAGNHILDUR ÁGÚSTSDÓTTIR hefur tekið
við starfi framkvæmdastjóra Ódýra
símafélagsins, sem rekur farsímafyrirtækið SKO og netþjónustufyrirtækið
BTnet. Ragnhildur, sem er 25 ára, tók
þátt í undirbúningi að stofnun Ódýra
símafélagsins á síðasta ári og gegndi
starfi þjónustu- og vefstjóra þegar
það hóf starfsemi 1. apríl á þessu ári.
Ragnhildur, sem er viðskiptafræðingur
frá Háskólanum í Reykjavík, starfaði
áður sem markaðsstjóri Skjás eins.
Ódýra símafélagið, sem hóf göngu sína
1. apríl 2006, er lággjalda fjarskiptafyrirtæki, en vörumerki þess eru SKO og
BTnet. Ódýra símafélagið er hluti af
samstæðu upplýsingatækni- og fjarskiptafélagsins Teymis hf.
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Upp fyrir
SPRON
Miklar
breytingar
voru
kynntar hjá Icebank, áður
Sparisjóðabankanum,
fyrir
skömmu þar sem boðaður var
mikill vöxtur bæði innan- og
utanlands. Jafnframt verður
bankinn skráður í Kauphöllina
í síðasta lagi árið 2008. En það
hafa einnig orðið breytingar á
eignarhaldi í Icebank með samruna SPV og SPH. Nýi sparisjóðurinn heldur nú utan um 28 prósenta hlut sem þýðir að SPRON,
sem á 24,5 prósent í Icebank, er
ekki lengur stærsti eigandinn í
bankanum. Þetta er áhugaverð
staða þar sem báðir sparisjóðarisarnir vilja án efa ráða för. Er
því allt eins búist við að annar
hvor þeirra kaupi hinn út áður
en til skráningar kemur.

ÆVINTÝRIÐ Í ENGLABORG

JÓLABLAÐIÐ KOMIÐ ÚT!

Exista í
Viðskiptablaðið?
Eins og komið hefur fram á bloggsíðum verður Viðskiptablaðið
brátt dagblað sem kemur út
fjórum til fimm sinnum í viku.
Leitað hefur verið til ýmissa
fjárfesta, þar á meðal Baugs og
Björgólfsfeðga, um að koma að
verkefninu. Þær raddir heyrast nú að Exista, Kaupþing og
Síminn ætli að koma að verkefninu með tvö hundruð milljón
króna framlagi. Þetta myndu
vera nokkur tíðindi, enda hafa
stjórnendur Exista lýst því
yfir að Síminn muni einbeita
sér að dreifingu efnis fremur
en beinum fjölmiðlarekstri.
Tveir þekktir blaðamenn, þeir
Guðmundur Magnússon og
Pétur Gunnarsson, munu vinna
að þessu og öðrum sérverkefnum fyrir hönd Framtíðarsýnar,
útgáfufélags Viðskiptablaðsins.

Svartur listi
FATF tómur
Til eru samtök sem bera heitið The Financial Action Task
Force (eða FATF, sem hljómar
eins og heimsyfirráðasamtök úr
Bond-mynd) og eru samtök um
aðgerðir gegn peningaþvætti
og fjármögnun hryðjuverka og
að fjármálakerfið sé misnotað í
þeim tilgangi.
FATF birtir lista yfir ríki og
svæði sem ekki hafa sýnt viðhlítandi samstarfsvilja í alþjóðlegum
aðgerðum gegn peningaþvætti og
tengdum málum en nú ber nýrra
við því listinn er tómur.
Á vef Fjármálaeftirlitsins er
nefnilega frá því greint að á fundi
FATF í október hafi Myanmar
verið tekið af listanum, en landið
var eitt eftir á honum. Spurning
hvort menn verða ekki í snatri
að finna sér eitthvað meira að
gera. Áhugasamir um FATF geta
hins vegar lesið sér til um starfsemina á vefnum www.fatf-gafi.
org, en Ísland er aðili að samtökunum.

LAGT Á HÁTÍÐARBORÐIÐ

„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.

MÁLUM BÆINN RAUÐAN
100 HUGMYNDIR FYRIR JÓLABÖRNIN

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5060 | WWW.VISIR.IS
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(YUNDAI 'ETZ .ÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA DÎKKGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ  4ILBOÈ 

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

)SUZU 4ROOPER .ÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN 
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CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR BL¹R EKINN
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(YUNDAI 4RAJET .ÕSKR  CC
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"-7 8 .ÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 
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DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

(YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR 
CC  DYRA 3J¹LFSKIPTUR "L¹R  'R¹R
%KINN  Ö 6ERÈ 

4OYOTA ,AND #RUISER 68 NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR HVÅTUR EKINN
 Ö 6ERÈ 
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®ÈLINGUR 3& 

&¾ST ¹ YFIRTÎKU

 ÖÒS

4IL SÎLU ER 67 0OLO  ¹RG k %KINN
 ÖÒS JA DYRA  G #$ SAML¾SINGAR
SMURBËK 6ERÈ  ÖÒS HVÅLANDI
 ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS YFIRTAKA ¹ L¹NI
5PPL Å S  

3VARTUR "ENZ %  DÅSEL 
+OMPRESSOR !VANTGARDE EK  Ö KM
,EÈUR Å S¾TUM
TOPPLÒGA
XENON
LJËS OFL OFL .Õ VETRARDEKK KOMINN
UNDIR 3ÎLUVERÈ ER  4ILBOÈ
 5PPL Å SÅMA  
4IL SÎLU - "ENZ #  !-' EINI ¹ LAND
INU ¹RG k SETT VERÈ  ÖÒS VERÈ
NÒ  ÖÒS 5PPL Å S  



-EÈ NETAÒTHALDI
TVEIR NIÈURLEGGJARAR
OG Ú

6ERÈ   MILJËNIR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA    

 ""&C7/-7B
 2055A24&-7B27
=.079+2+E3E50

*"(C7/-7B
 2055 A24&-7B27
 3E54H/:3-/9
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"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS

(JËLHÕSI

,YFTARAVARAHLUTIR

(OBBY  5&% EXLUSIVE ¹RGERÈ 
W SËLARSELLA TEPPI ÎRBYLGJUOFN 6ERÈ
 4ILBOÈ  3 
 EÈA WWWSEGLAGERDINIS

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

$RIFSKAFTAEFNI

&ELLIHÕSI
"ÅLAPARTASALAN S

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

3NJËKEÈJUR

²TVEGUM MEÈ STUTTUM FYRIRVARA SNJË
KEÈJUR UNDIR VINNUVÁLAR 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI
 2VK SÅMI   .JARÈARNESI 
 !KUREYRI SÅMI  
0ALLBÅLA JËLATILBOÈ (EIM Å FLUGI MEÈ
)CELANDAIR .ÕJIR &ORD OG $ODGE PALL
BÅLAR FR¹ +R  ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

%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  

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

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

2ISA TILBOÈ ¹ ÎRF¹UM
6IKING FELLIHÕSUM %PIC
 6ERÈ AÈEINS
 VERÈ ¹ÈUR


"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

6IKING %PIC  .ÕSKR¹È 
"JËÈUM UPP ¹ 6ÅSA L¹N TIL  ¹RA %NGIN
ÒTBORGUN FYRSTA GREIÈSLA  FEB +EYPTU
NÒNA 6IÈ GEYMUM VAGNINN FYRIR ÖIG TIL
VORS (OBBYHÒSIÈ EHF $UGGUVOGI  3
  WWWHOBBYHUSIDIS

"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

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
.ISSAN DOUBLE CAP   TURBO INTERCOOLER
DIESEL RG  %KINN  ÖÒS 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL I S  

3ENDIBÅLAR

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

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ALOMINO 9EARLING  ¹RGERÈ 
W SËLARSELLA  GASKÒTAFESTING 
SVEFNTJÎLD GRJËTGRIND SJËNVARPSLOFTNET
6ERÈ  4ILBOÈ  3 
 EÈA WWWSEGLAGERDINIS

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

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 

6INNUVÁLAR
,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

4IL SÎLU 67 #ADDY ¹RG k EK Ö
  DR¹TTARKÒLA 6ERÈ Ö 5PPL Å S
 

"¹TAR
6ÎRUBÅLAR
²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 


4IL SÎLU TV¾R VÁLAR 6OLVO PENTA !$  !
 H¾LDRIF 5PPL Å S  

WWWSNJOKEDJURIS

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

(JËLBARÈAR

3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

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

0ARTALAND S  

3TËRHÎFÈA  2 6ARAHLUTIR Å 0AJERO
,ANCER 4ROOPER 'ALLOPER OFL TEG

,YFTARAR

 VARAHLUTI Å JA DYRA 3UNNY ¹RG k
,EGACY k !CCENT k  STK DEKK 
2 ¹  Ö 3  

%IGUM ¹ LAGER MJÎG MEÈF¾RILEGAR
G¹MASLISKJUR Å G¹MABREIDD  TONNA
BURÈARGETA 6ERÈ M¹LAÈAR KR 
¹N VSK OG GALVANISERAÈAR  ¹N
VSK 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN
FR¹ *¹RNH¹LSI SÅMI  

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

.ORDIC LJËS FYRIR VINNU
VÁLAR

"ENZ  k BÒKKABÅLL ALLUR ¹ LOFTI EK
 Ö "ÅLL Å TOPPSTANDI 3  

6ÁLSLEÈAR

,ÕSTU UPP SKAMMDEGIÈ MEÈ .ORDIC
VINNUVÁLALJËSUM INNBYGGÈUR DEMP
ARI ÖOLA MIKINN HRISTING HITNA MINNA
OG LÕSA BETUR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2VK SÅMI
  .JARÈARNESI   !KUREYRI
SÅMI   3KOÈIÈ EINNIG ÒRVALIÈ ¹
VELABORGIS
4IL SÎLU NÕ VETRARDEKK  2 NEGL
ANLEG VERÈ ¹ÈUR  4ILBOÈ 
5PPL Å SÅMA  
2 'OOD9EAR NEGLD ST¹LFELGUR
TD 67  3KODA -JÎG LÅTIÈ NOTUÈ 5PPL
Å S  

!ÈALFUNDUR ,¥6 2EYKJAVÅK VERÈUR ¹ (ËTEL
,OFTLEIÈUM N¾STKOMANDI MIÈVIKUDAG
 DES KL  6ENJULEG AÈALFUNDAR
STÎRF KOSNING UM LAGABREYTINGAR ÎNNUR
M¹L .¹NAR ¹ 3NOWISLIV

+ERRUR
*EPPAKERRUR 6ÅKURVAGNAR
$R¹TTARBEISLI 6ÅKURVAGNAR

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

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

4IL SÎLU

&YRIRT¾KI OG STOFNANIR
3TUBBASTRUMPAR 6ILTU LOSNA VIÈ
SÅGARETTUSTUBBA OG TYGGJËKLESS
UR %INNIG TIL MINNI STUBBAR TIL
AÈ FESTA ¹ VEGG &RAMLEIÈANDI
WWWSKRAPPIS
0ÎNTUNARSÅMAR    
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'¾LUDÕRAEIGENDUR ATHUGIÈ .ÒNA ERU
ALLAR G¾LUDÕRAVÎRUR ¹ H¹LFVIRÈI Å 4OKYO
G¾LUDÕRAVÎRUM (AFNARFIRÈI

-¹LARAR

3TEYPUSÎGUN OG
+JARNABORUN *)3 EHF

3P¹DËMAR

3TEYPUSÎGUN KJARNABORUN FLJËT
OG GËÈ ÖJËNUSTA 'ERUM FÎST
VERÈTILBOÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

µMISLEGT
3TR¹KAFATNAÈUR

3TR¹KAFATNAÈUR LÅTIÈ NOTAÈUR TIL SÎLU
3ELST ËDÕRT 3  
.ÕJAR TÎLVUR Å HVERRI VIKU GËÈ VERÈ
"-3 4ÎLVULAUSNIR 3UÈURLANDSBRAUT 
3ÅMI  

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

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

6ÁLAR OG VERKF¾RI

-¹LNINGARVINNA

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR ALHLIÈA M¹LN
INGARVINNU INNI PARKET OG FLÅSALAGNIR
&AGMENN 6ÎNDUÈ OG GËÈ ÖJËNUSTA
5PPL Å S  

6ÎRUFLUTNINGAR
3JËFRAKT &RAKTLAUSNIR

-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM Å DESEMBER 5PPL Å S  

&LUGFRAKT &RAKTLAUSNIR
4OLLSKÕRSLUGERÈ &RAKTLAUSNIR

-EINDÕRAVARNIR

)NNFLUTNINGUR &RAKTLAUSNIR
#-4 (ANDFR¾SARABORÈ SBORG VÁLAR
VERKF¾RI 3MIÈJUVEGI  3ÅMI  

(REINGERNINGAR

4IL BYGGINGA

(ÒSAVIÈHALD

'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 AUGLÕSING
UNA

0OSTMAN "AG 'AZELLE 6ERÈ 
3ENDUM Å PËSTKRÎFU +ULUSUK!RT
COM 3ÅMI   +ULUSUK !RT ER Å
+RINGLUNNI Å DESEMBER

(REINGERNINGAÖJËNUSTA

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


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

¶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     
&LÅSALAGNIR PARKETLAGNIR FYRIR JËL 6ÎNDUÈ
VINNA VANIR MENN 4ILBOÈ EÈA TÅMA
VINNA 3ÅMI  

3TOPP ¶Ò ÖARFT EKKI AÈ
LEITA LENGRA

-ARMARI N¹TTÒRUSTEINFLÅSAR OG ALMENNAR
FLÅSALAGNIR %INNIG ALMENN MÒRARAVINNA
¡G ER MAÈURINN SEM ÖÒ LEITAR AÈ  ¹RA
REYNSLA SNÎGG OG GËÈ ÖJËNUSTA 5PPL Å
S  
0ARKETLAGNIR ¶ARFTU AÈ F¹ LAGT PARKET
FYRIR JËLIN 5PPL  

+ROSSTRÁ EHF

4ÎKUM
AÈ
OKKUR
VIÈGERÈIR
!LHLIÈAÖJËNUSTA 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
&AGLEG ÖJËNUSTA 5PPL Å S   ®RN
   3VERRIR

3TÅFLUÖJËNUSTA

®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

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

(ÒSAVIÈHALD

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

0OSTMAN "AG COCONUT BROWNL 6ERÈ
 3ENDUM Å PËSTKRÎFU +ULUSUK!RT
COM 3ÅMI   +ULUSUK !RT ER Å
+RINGLUNNI Å DESEMBER

 

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

'ËÈ KAUP 0RINSESSUKJËLAR  KR !LLAR
ST¾RÈIR $VERGSHÎFÈA  3ÅMI  
/PIÈ FR¹  

,AUFEY 3   6ISA
%URO

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

RSGAMALL FALLEGUR %KESKOG SËFI FR¹ )KEA
TIL SÎLU 3ELST ¹ H¹LFVIRÈI 3  

%RTU FORVITINN UM FRAMTÅÈINA &J¹RM¹L
&YRIRT¾KIÈ (EILSAN STARM¹LIN 6INNAN
-IÈLUN 3ÅMASP¹ 4AROTLESTUR %R VIÈ ALLA
DAGA FR¹    KR MÅN !TH HEF
LAGT NIÈUR   

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

.ÕLEGT "REITLING  #ROSSWIND TVÅLITT
54# AUTOMATIC KARLMANNSÒR 6ERÈ 
ÖÒS .ÕLEGT "REITLING  #ROSSWIND
3PECIAL AUTOMATIC 54# EINLITT KARL
MANNSÒR 6ERÈ  ÖÒS 3   
  /MAR

3P¹SÅMINN  

(ËLMBR¾ÈUR 'ERUM HR IBÒÈIR STIGA
GANGA OFL 4EPPAHREINSUN 3ÅMAR


 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö ST¹LÅSSK¹PUR ¹ Ö UPPÖVOTTAVÁL
¹  Ö ALVÎRU DR¹TTARTAUGAR ¹ 
LÅMTRÁSSTIGI  CM ¹  Ö AIRCONDITION
¹  Ö ÖVOTTAVÁL ¹  Ö LEÈURSTËLL ¹ 
Ö &LOTT FLÒORLOFTLJËS ¹ Ö STK  STK 
2 ¹  Ö m SJËNVARP VIDEË ¹  Ö
5PPL Å S  

4ÎLVUR

3ÅMASP¹   OPIÈ   VIRKA
DAGA HELGAR  

(RINGDU NÒNA

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

'ARÈYRKJA
'ARÈYRKJA

&ELLI TRÁ KLIPPI GRISJA OG SNYRTI RUNNA
(ALLDËR GARÈYRKJUM 3  

%NDINGARMIKLIR GASKÒTAR Å 0ASLODE NAGLA
BYSSUR TIL SÎLU MEÈ  AFSL¾TTI %R
MEÈ SIRKA  STK 5PPL Å S  
E KL 

"ËKHALD

6EFSÅÈUJËLAPAKKINN IS
  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

6EFHÕSING WWWIS

.UDD
-ASSAGE 4EL   -ARIA AND 
 -ARIA !NA 

6ERSLUN

3NYRTING

/âKBSUÚMWVSPHGM
XXXWFGLBVQJT

®NNUR ÖJËNUSTA

/PUB§BSUÚMWVSPHGM
IUUQUPMWVSWPSUFYJT
,ZOOUV¢ÏSTKØO
WBSQZGJS"%4-IKÈ
)SJOHJ§VOOJ4ÓNJ


2AFVIRKJUN

.EGLUR
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

+!+)

0ARIS $ESIGN 9FIR  TEGUNDIR AF PEYS
UM &ALLEG JËLAGJÎF +AKI 3TRANDGÎTU 
(AFNARFIRÈI 3ÅMI  

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

6ANTAR ÖIG VIÈHALD 
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFN
UM Å VIÈHALDI OG NÕSMÅÈI
¥SLENSKIR 6ERKTAKAR EHF 3 
   

.EGLUR

.EGLUR

¥SLANDSMEISTARI Å SKRAUTGEL
NÎGLUM 3ILVÅA 7OJTKOW HEFUR
HAFIÈ STÎRF HJ¹ OKKUR %IGUM
HEITUSTU LITINA Å GELI )"$ "IO
SCULPTURE #!, '%, OG LÎKKUM
3NYRTIMIÈSTÎÈIN ,ANCOME
+RINGLUNNI  (ÒS VERSLUN
ARINNAR 3ÅMI   /PIÈ
  VIRKAR DAGA  
,AUGARDAGA

0ÅPULAGNIR
4EK AÈ MÁR VIÈHALD ¹ PÅPULÎGN
UM HREINL¾TIST¾KJUM BAÈHER
BERGJUM OG OFNALÎGNUM
3  
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$ÕRAB¾R

²RVAL AF FALLEGUM HUNDA OG KATTARÒM
UM $ÕRAB¾R 3M¹RALIND OG (LÅÈASM¹RA
 +ËP
4V¾R ÒTIKISUR ËSKA EFTIR NÕJU HEIMILI V
FLUTNINGA 5PPL Å S  

,ABRADOR

(EILSUVÎRUR

 VIKNA HREINR¾KTAÈUR SVARTUR STR¹KUR TIL
SÎLU 5PPL Å S  

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS S STA  

&ALLEGIR HVOLPAR F¹ST GEFINS ERU ¹
%YJAFJARÈAR SV¾ÈINU 3  

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

¡G ER SJ¹LFST¾È OG TRAUST KISA «SKA EFTIR
GËÈRI FJÎLSKYLDU TIL AÈ DVELJA HJ¹ 5PPL Å
S  

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

#HIHUAHUA SNÎGGH¾RÈUR KARLHUNDUR
- ¾TTB FR¹ ¥SHUNDUM 5PPL Å S 


"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
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6ILTU VINNA MEÈ KONUM
6EGNA AUKINNA UMSVIFA LEITUM VIÈ AÈ DUGLEGU
OG SKAPGËÈU FËLKI Å R¾STINGAR UM ER AÈ R¾ÈA
 STARF VAKTAVINNA

5MHVERÙSR¹ÈUNEYTIÈ
0RËFNEFND MANNVIRKJAHÎNNUÈA

Kraftafl ehf auglýsir
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5MSËKNIR SENDIST ¹ NETFANGIÈ ANNA JSBIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

.¹MSKEIÈ

Upplýsingar
í síma
840 1616
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Við erum að leita að duglegum einstaklingum
í fullt starf og hlutastarf. Starﬁð felst í almennum
verslunarstörfum og ráðgjöf til viðskiptavina.

.¹MSKEIÈ FYRIR MANNVIRKJAHÎNNUÈI SEM ËSKA
LÎGGILDINGAR UMHVERÙSR¹ÈUNEYTISINS TIL AÈ GERA
AÈAL OG SÁRUPPDR¾TTI SBR ¹KV¾ÈI  OG 
GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR 
VERÈUR HALDIÈ Å JANÒAR  EF N¾G Ö¹TTTAKA
F¾ST .¹MSKEIÈIÈ MUN HEFJAST FÎSTUDAGINN 
JAN  KL  OG STANDA DAGANA   
  OG  JANÒAR  OG LJÒKA MEÈ PRËÙ
LAUGARDAGINN  JANÒAR 
.¹NARI UPPLÕSINGAR OG UMSËKNAREYÈUBLAÈ
F¹ST HJ¹ )¨!. FR¾ÈSLUSETUR (ALLVEIGARSTÅG 
2EYKJAVÅK EÈA VEFSETRINU WWWIDANIS
5MSËKNUM SKAL SKILAÈ ÖANGAÈ ÒTFYLLTUM
¹SAMT NAUÈSYNLEGUM FYLGISKJÎLUM EIGI SÅÈAR
EN MIÈVIKUDAGINN  DESEMBER 
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
2EYKJAVÅK  DESEMBER 
0RËFNEFND MANNVIRKJAHÎNNUÈA
UMHVERÙSR¹ÈUNEYTIÈ

Hæfniskröfur:
• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starﬁ

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Umsóknarfrestur er til 12. desember n.k.
Ferilskrá sendist á netfangið hulda@res.is

Auglýsing um nýtt deiliskipulag og breytingar á
deiliskipulagsáætlunum
í Reykjavík
Í

samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru
hér með auglýstar tillögur að nýjum og breyttum
deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

Lýsisreitur

Við erum að leita að duglegum einstaklingum
í fullt starf. Starﬁð felst í almennum
verslunarstörfum og ráðgjöf til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starﬁ
Umsóknarfrestur er til 12. des n.k.
Ferilskrá sendist á netfangið
hulda@res.is

Tillaga að deiliskipulagi reits sem markast af
Grandavegi, Eiðsgranda, Hringbraut og Framnesvegi.
Tillagan gerir ráð fyrir stækkun gömlu Lýsislóðarinnar sem skiptist í tvær lóðir, fjölbýlishúsalóð að
norðan og lóð undir hjúkrunarheimili að sunnan.
Lagt er til að heimilt verði að byggja fjölbýlishús
með allt u.þ.b. 100 íbúðum á 8-9 hæðum. Í fjögurra hæða byggingu hjúkrunarheimilis er gert ráð
fyrir allt að 90 vistmönnum. Bílastæði verða undir
lóðunum og að hluta ofanjarðar. Deiliskipulag
Bráðræðisholts sem er innan þessa reits er að
mestu leyti óbreytt, en þar verða leyfðar minniháttar breytingar og viðbyggingar eins og á raðhúsum við Lágholtsveg og á JL húsi.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Gefjunarbrunnur – Iðunnarbrunnur
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Úlfarsárdals
(Hallar og Hamrahlíðarlönd) vegna sérbýlishúsalóða við Gefjunar – og Iðunnarbrunn.
Breyting er gerð til að koma til móts við óskir
fjölmargra lóðarhafa um rýmri aðkomu og aukin
bílastæði við einstök hús í þyrpingum sérbýlishúsa við Gefjunarbrunn og Iðunnarbrunn. Auk
þess hafa byggingareitir verið stækkaðir lítillega
og færðir til innan einstakra lóða.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að
Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15,
frá 6. des. 2006 til og með 17. janúar 2007. Einnig
má sjá tillögurnar á heimasíðu sviðsins, www.
skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar.
Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar
skal skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is,
til skipulags- og byggingarsviðs (merkt skipulagsfulltrúa) eigi síðar en 17. janúar 2007.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins
frests, teljast samþykkja tillögurnar.
Reykjavík, 6. des. 2006
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Frum

Ingólfur
Gissurarson
lögg. fast.sali
896 5222
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YFIR

Bárður
Tryggvason

Þórarinn
Friðgeirsson

Ellert
Róbertsson

sölustjóri

lögg. fast.sali

sölumaður

sölustj. atvinnuh.

896 5221

899 1882

893 4477

822 8242

-

sérinngangur.

Vorum að fá glæsilega 120 fm íbúð á
2. hæð í mjög vel staðsettu þríbýli.
Allar innréttingar og gólfefni eru mjög
vönduð. Þvotthús í íbúð. Stórar suðursvalir, glæsilegt útsýni. V. 28,3 m
áhv. góð lán ca 14,1 m. Íbúð er laus
fljótlega. 7306

ish. á einni h. ásamt tvöf. bílskúr, samt.
230,8 fm. Þar af 47,1 fm bílsk.
Rúmg.stofa. Vand. innrétt. Glæsil. baðherb. 3-4 svefnherb. Glæsil. verðlaunagarður. Einstakl. velstaðs. hús. 7272

hæðum. Innb. bílskúr. Góðar stofur,
suður svalir, þrjú svefnherbergi í stærri
íbúð.Sér 2ja herbergja íbúð á jarðhæð.
V. 44,9 m. 7260

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

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

Grýtubakki - mikið endurn. Í

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

Krókabyggð - glæsil. einbýlis- Litlihjalli - tvær íbúðir. Vorum að fá
hús.Valhöll kynnir mjög glæsil. einbýl- gott ca 240 fm endaraðhús á tveimur

Pétur
Jóhannsson
sölum.
Snæfellsbæ.
S 893 4718

stæði í bílsk. Sér inng. af svölum.
Parket. Glæsil. innrétt. mikið skápapláss. Stórar svalir. Fallegt útsýni. V. 23,9 m. 7088

Bakkastaðir á einni hæð

Stærri eignir

Sigurður Jökull Ólafsson
Ljósmyndari

Gvendargeisli m/stæði í bílskýli Glæsil. íbúð á 3.h. ásamt

Maríubaugur

Vorum að fá í einkasölu mjög gott 180
fm raðhús á einni hæð með góðum
innbyggðum bílskúr með góðri lofthæð. Parket og flísar á öllum gólfum.
Gott vel staðsett hús rétt hjá t.d.
skóla,leikskóla og gólfvelli. V. 45,5 m.
7258

Viggó
Jörgensson
lögg. fasteignasali.

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

Lautasmári - lyftuhús laus fljótlega. Í einkasölu falleg velumgengin

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

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

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

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

2ja herb.íbúðir.

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

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

Núpalind - m. . stæði í bílskýli.
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

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

Skógarhæð - glæsil. hús Í einkasölu

Furuás Garðabæ Glæsilegt 250 fm.

Álftamýri - góð íb. á 3. hæð

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

Sérhæðir og 5-6 herb.

Lyngmóar - m. bílskúr Glæsil. 89

Þórðarsveigur - með bílskýli. fm íb. á 3. h. ásamt 17,6 fm bílsk. í

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

skjalagerð

4ra-6 herb. íb.

hús með innbyggðum bílskúr. Húsið
verður afhent fullbúið að utan og fokhelt að innan. Frábært skipulag. Verð
57 m. 7170
Hamravík - vönduð endaíbúð
Hamrakór - rað/tengihús afh. með sérinngi. Vorum að fá mjög
fullb. Glæsileg 254 fm frábærl. vel- góða 121,5 fm íbúð á 2. hæð með
skipul. raðh./tengihús á mjög góðum sér inngangi í mjög vel staðsettu fjölútsýnisstað. Húsin afh. fullb. án gólf- býli. Þrjú góð svefnherbergi, þvottaefna m. vönd. sérsm. íslenskum inn- hús í íbúð, stórar suðursvalir. Parket
rétt. og flísal. aðalbaðherb. Gólfhiti í og flísar á öllum gólfum. Vandaðar
húsinu. Mjög gott skipul. Lóð og bíla- innréttingar. V. 27,9 m. Góð áhv. lán
stæði afh. fullb. Suðv.garður og stórar geta fylgt ca 23 miljónir. 7303
svalir.Sjá nán upplýs. á www.nybyggingar.is 6862

Logafold - Grafarv. Falleg neðri
sérhæð á mjög góðum stað. Í

Guðrún Pétursdóttir

ritari

Gvendargeisli- stórglæsil. íbúð.

Vesturhús - Grafarv. Glæsil. sérhæð með aukaíbúð á glæsileg- Kleifakór - glæsilegt einbýli Á fráum útsýnisstað. Nýkomin í einka- bærum útsýnisstað 315 fm einbýlis-

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

Þóra
Þorgeirsdóttir

ritari

einkasölu mikið endurn. ca 105 fm
íb. á 3.h. í mjög velstaðs. húsi, suðursv., parket og flísar. Allt nýtt á baði. Flókagata - mjög góð á frábærum stað. Í einkasölu góð 2-3ja
V.18,5m. 3283
herb. velskipul. íb. í risi í fallegu frá3ja herb. íbúðir.
bærl. velstaðs. húsi efst á Flókagötunni steinsnar frá Kennarahásk.
Birkiholt - Álftanesi Stórglæsil. 95 Verðlaunalóð. V. 16,9 m. Íb. er laus
fm íb. á 3.h. m. sérinng. Íb. er ný og
við kaupsam. 7262
sérl. glæsil. innrétt. Sérhönnuð lýsEngihjalli
- glæsilegt útsýni. Í
ing. Granít í borðplötu. Parket.
einkasölu velskipul. 85 fm íb. á 4.h. í
Glæsil. útsýni. V. 22,5 m. 7254
góðu lyftuh. Íb. er m. stórum suðvestursv. Parket. V.16,2 m.7154
Austurberg - m. bílskúr Falleg 81
fm íb. á 2. h. m. bílskúr. Nýtt fallegt
eldh. Parket. Stórar suðursv. V.18,0
m. 6970

Í smíðum.

sölu 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

Margrét
Sigurgeirsdóttir

100 ÁRA SAMANLÖGÐ REYNSLA VIÐ FASTEIGNASÖLU!

Þorláksgeisli - 113 Rvík
Nýlegt hús neðan götu

Glæsil. parhús á 2.h. á fráb. útsýnisstað í Grafarh. Vand. sérsm. Eikarinnrétt.og eikarparket. Glæsil. eldhús m. vönduðum MIELE tækjum. Rúmg. bílskúr. V. 45,6 millj. 6807

Magnús
Gunnarsson

Vorum að fá í einkasölu góða vel glæsil. fjölb í Garðab. Nýl. baðherb.
skipulagða 125,2 fm 4ra herbergja Hús ný klætt að utan. Yfirb. svalir. V.
íbúð á 2. hæð með sér inngangi. Sér- 20,9 m. 7118
smíðaðar
vandaðar
innréttingar.
Parket og flísar á öllum gólfum, suðursvalir. V. 31,9 áhv ca 21 miljón í
góðum lánum. 7273

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.
Suðursvalir. Glæsil. útsýni. Mjög
góð staðs. Stutt hjá t.d. skóla og
leikskóla. V. 28,5 m. 7056

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

Fífurimi

-

sérinngangur

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

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
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
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¶EIR ERU N¹NAST JAFN MARGIR SKELLIRNIR OG MEISTARASTYKKIN SEM
2IDLEY 3COTT F  HEFUR SENT FR¹ SÁR ¹ LÎNGUM FERLI ¶AÈ
ÒTSKÕRIST AÈ HLUTA TIL AF ÖVÅ HVERSU ËHR¾DDUR 3COTT ER VIÈ AÈ
REYNA FYRIR SÁR INNAN ËLÅKRA KVIKMYNDAGREINA ALLT FR¹ VÅSINDA
HROLLVEKJUM UPP Å SPENNUMYNDIR MEÈ FEMINÅSKUM BOÈSKAP
3IGURGANGA 3COTT VAR N¹NAST SAMFELLD FR¹ ¹RUNUM  
EÈA FR¹ ÖVÅ AÈ HANN LEIKSTÕRÈI SINNI FYRSTU MYND Å FULLRI LENGD
$UELLISTS OG ÖAR TIL 4HELMA AND ,OUSIE LEIT DAGSINS LJËS 3VO
KOMU  #ONQUEST OF 0ARADISE  OG ') *ANE 
SEM 3COTT VILL SJ¹LFSAGT GLEYMA ,EIKSTJËRINN HLAUT UPPREISN
¾RU MEÈ 'LADIATOR  OG HEFUR SÅÈAN Ö¹ TÎFRAÈ FRAM
NOKKRAR G¾ÈAMYNDIR (ÁR ERU HANS FIMM BESTU STYKKI
 "LADE 2UNNER   %INKASP¾JARI ER R¹ÈINN TIL AÈ KOMA Å
VEG FYRIR AÈ FJÎGUR GERVIMENNI HAFI UPP ¹ SKAPARA SÅNUM ¶ESSI
MYND SEM BYGGIST ¹ SK¹LDSÎGU 0HILIP + $ICK $O !NDROIDS
$REAM OF %LECTRIC 3HEEP VAR ¹ SÅNUM TÅMA RÎKKUÈ NIÈUR .Ò
ÖYKIR HÒN EIN BESTA VÅSINDAMYND SEM GERÈ HEFUR VERIÈ
 'LADIATOR   2ËMVERSKUR HERSHÎFÈINGI LEITAR LEIÈA TIL
AÈ HEFNA SÅN ¹ KEISARANUM SEM LÁT MYRÈA FJÎLSKYLDU HANS

%INS OG FYRR SAGÈI HËF MYNDIN 3COTT AFTUR TIL VEGS OG VIRÈINGAR
EFTIR NOKKUR MÎGUR ¹R Å KVIKMYNDABRANSANUM /RÈRËMUR ER ¹
KREIKI UM AÈ FRAMHALDSMYND VERÈI GERÈ
 !LIEN   'EIMFARAR Å KÎNNUNARLEIÈANGRI HITTA FYRIR
DR¹PSJÒKAR GEIMVERUR -ARGIR TELJA ÖESSA MYND HAFA MARKAÈ
¹KVEÈIN Ö¹TTASKIL Å ÖRËUN VÅSINDAHROLLVEKJA EN MEÈ HENNI VAR
HIN D¾MIGERÈA bHNÅF STUNGU HROLLVEKJAm F¾RÈ ÒT Å GEIMINN %ITT
SLAGORÈ MYNDARINNAR VAR b¥ GEIMNUM HEYRIR ÖIG ENGINN ÎSKRAm
 4HELMA AND ,OUISE   'ENGILBEINA OG HÒSMËÈIR SEM
HAFA FENGIÈ NËG AF ¹TROÈNINGI KARLA LEGGJA AF STAÈ Å VEGAFERÈ
%IN BESTA FÁLAGAMYND SEM GERÈ HEFUR VERIÈ 4IL STËÈ AÈ STAÈ
GENGILL V¾RI FENGINN FYRIR 'EENU $AVIS TIL AÈ LEIKA Å ¹STARATRIÈ
INU ¹ MËTI "RAD 0ITT EN HÒN KRAFÈIST ÖESS AÈ GERA ÖAÈ SJ¹LF
 -ATCHSTICK -EN   3VINDLARI ER Å MIÈJUM KLÅÈUM VIÈ
AÈ FRAMKV¾MA HIN FULLKOMNA GL¾P ÖEGAR DËTTIR HANS SKÕTUR
ËV¾NT UPP KOLLINUM !LISON ,OHMAN SEM LEIKUR  ¹RA GAMLA
DËTTURINA VAR  ¹RA ¹ MEÈAN TÎKUM STËÈ ,OHMAN LÁK EINNIG
UNGLING Å 7HITE /LEANDER  Ö¹ TVÅTUG AÈ ALDRI

6)33)2 ¶²
AÈ ORÈIÈ JËLAGRAUTUR ÖÕÈIR Å MUNNI
¥SLENDINGA ¹  ÎLD ÖYKKUR HRÅS
GRJËNAGRAUTUR MEÈ RÒSÅNUM
AÈ SLÅKUR GRAUTUR VAR EKKI ALGENGUR
FYRR EN UPP ÒR ALDAMËTUM 
AÈ ¹ÈUR HAFÈI JËLAGRAUTURINN OFTAST
VERIÈ ÒR BYGGGRJËNUM MJËLK OG
RÒSÅNUM
AÈ SUMS STAÈAR ¹ ¥SLANDI VAR JËLA
GRAUTURINN HAFÈUR FYRIR MATINN ¹
AÈFANGADAGSKVÎLD ÖEGAR LÅÈA TËK ¹
 ÎLD
AÈ SLÅKT VAR ALGENGAST Å $ANMÎRKU
AÈ JËLAGRAUTURINN ER ÖË VENJULEGA
EFTIRRÁTTUR ¹ AÈFANGADAGSKVÎLD VÅÈAST
Å 3KANDINAVÅU
AÈ ¥SLENDINGAR HAFI Å LOK ¹TJ¹NDU
ALDAR REYNT AÈ HAFA MJËLKURGRAUT
KVÎLDS OG MORGNA ¹ JËLADAG TIL
H¹TÅÈABRIGÈA
AÈ ÖESSUM GRAUT BREGÈUR OFT FYRIR
Å HEIMILDUM ¹  ÎLD Ö¹ NEFNDUR
BYGGGRJËNAGRAUTUR
AÈ S¹ GRAUTUR VAR BORINN FRAM MEÈ
SMÁRI ÒT ¹ SÅRËPI EÈA SÅRËPSMJËLK
AÈ SUMIR TENGDU JËLASVEININN 0OTTA
SLEIKI SÁRSTAKLEGA VIÈ JËLAGRAUTINN
AÈ HANN F¾RI TIL FJALLA STRAX ÖEGAR
HANN V¾RI BÒINN AÈ SLEIKJA JËLA
GRAUTARPOTTINN OG K¾MI ÖVÅ FYRSTUR
JËLASVEINANNA
AÈ Å BYRJUN TUTTUGUSTU ALDAR VAR VANA
LEGT AÈ JËLAGRAUTURINN V¾RI HAFÈUR ÒR
HRÅSGRJËNUM
AÈ HRÅSGRJËN VORU Ö¹ ORÈIN AÈGENGI
LEG ALMENNINGI EN VORU ¹ÈUR AÈEINS
¹ F¾RI HÎFÈINGJA
AÈ ALGENGARA VAR ¹ 6ESTURLANDI AÈ
HAFA JËLAGRAUTINN ¹ JËLADAG ANNAÈ
HVORT SEM MORGUNMAT EÈA EFTIRRÁTT ¹
EFTIR MIÈDEGISMAT
AÈ ¹ AUSTANVERÈU LANDINU SÁRSTAK
LEGA NORÈANMEGIN VAR ALGENGARA AÈ
BERA HANN FRAM ¹ AÈFANGADAGSKVÎLD

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR
LAUGARDALSHÖLL 30. DESEMBER
Sálin og Gospelkór Reykjavíkur endurtaka leikinn frá því í haust.
Flutt verða lög úr safni Sálarinnar sem sérstaklega eru útsett með hliðsjón af kórnum.
Sannarlega einstök upplifun.

AÈ MÎNDLUGJÎFIN KOM TIL SÎGUNNAR ¹
TUTTUGUSTU ÎLD
AÈ S¹ SIÈUR KOM FR¹ $ANMÎRKU
AÈ EFTIR AÈ HRÅSGRJËNAGRAUTUR VARÈ ¹
ALLRA F¾RI VARÈ RIS ¸ LAMANDE HÎFÈ
INGJAÒTG¹FAN AF JËLAGRAUTNUM
AÈ ÖAÈ ER NAFN ¹ DÎNSKUM HRÅS
GRJËNABÒÈINGI
AÈ GRAUTURINN TENGIST EKKI &RAKK
LANDI
AÈ HINS VEGAR TENGIST MÎNDLUGJÎFIN
FRÎNSKUM SIÈ

Diskurinn Lifandi í Laugardalshöll geymir hljóð- og myndupptökur frá 15.09.06
Fæst í öllum hljómplötuverslunum

Síðast seldist upp á skömmum tíma
Tryggðu þér miða á midi.is

He i l s h u g a r u m þ i n n h a g

Ingvaldur Ingvaldsson
Helgi H. Jónsson
Vilhjálmur Bjarnason
Anna María Kristjánsdóttir
Erla R. Guðmundsdóttir
Guðný Guðmundsdóttir
Gunnar Magnússon

Einbýli

•
•
•
•
•
•
•

Nýtt hús í grónu hverfi
Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb íbúðir
Stæði í bílageymslu
Til afhendingar strax
Þvottahús og geymslur innan flestra íbúða
Mynddyrasími í öllum íbúðum
Fullbúnar án gólfefna

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

Sími 513 4300

Lækjarvað 15 – 25
110 Reykjavík

•
•
•
•
•
•

Glæsilegar sérhæðir
Bílskúr fylgir efri hæðum
Tilbúnar til inréttinga
Þvottahús innan íbúðar
Sérgarður fyrir báðar hæðir
Hús fullbúið að utan og lóð frágengin

Marargata - Vogum
Mjög gott og vel skipulagt 221 fm
einbýli að meðtöldum tvöföldum
bílskúr á góðum stað í Vogum
Vatnsleysuströnd.
Eignin er fullkláruð.
Til afhendingar strax.
Óskað er eftir tilboði í þessa eign. !!!

Frum

Hrafnhildur Helgadóttir
sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson
sölumaður
Kristinn Erlendsson
sölumaður
Ólafur H. Haraldsson
sölumaður
Ólafur Sævarsson
sölumaður
Magnús Bergs
sölumaður
Ómar Haraldsson
tölvuumsjón/frágangur

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

• 2ja, 3ja 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

framkv.stjóri
lögg. fast.sali
lögg. fast.sali
móttaka
bókari
sölumaður
sölumaður

Rað- og parhús

G l æ s i l e g í b ú ð m e ð c . a . 5 5 f m . þ a k v e r ö n d , b í l s k ý l i o g g l æ s i l e g u ú tsýni yfir sjóinn. 80% lán á ca. 3,5% vöxtum. Útvegum fría gistingu.
Flugkostnaður endurg reiddur ef að kaupum verður.

Brúnastaðir - Grafarvogi
Fjölskylduvænt, vel nýtt og gott
191,9 fm raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum 28,8 fm bílskúr á
frábærum stað í fallegri götu í
Staðahverfinu með góðu útsýni að
auki eru um 30 fm óskráð rými
þannig að heildarstærð eignarinnar
er um 224,6 fm Verð 45 m.

Rað- og parhús

Fellasmári - Kóp.

2ja herb.

Einstaklega vandað og snyrtilegt
147.2 fm raðhús á einni hæð með
innbyggðum 24,1 fm bílskúr með
glæsilegum garði og flottu útsýni
innarlega í lítilli og sérlega fallegri
botnlangagötu í Smárahverfi Kópavogs. Góð aðkoma, engar tröppur
eða pallar. Glæsileg eign fyrir vandláta. Verð 47 m.

Rað- og parhús

Þorláksgeisli - Grafarholti

Vesturberg - Rvík.
Um er að ræða mjög rúmgóða og
bjarta 108,2 fm fimm herbergja
íbúð á efstu hæð með frábæru útsýni í nýviðgerðu og fallegu fjölbýlishúsi sem stendur á góðum stað í
Breiðholtinu.
Verð. 21m.

Atvinnuhúsnæði

2ja herb.

Hamraborg - Rvk.

Atvinnuhúsnæði

Laus strax
55 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
fjölbýli.
Íbúðin er mikið endurnýjuð t.d.
nýlegt parket og eldhúsinnr.
Aðgangur að stæði í opinni bílgeymslu.
Stutt er í alla þjónustu.
Verð 14,6m.

Jörð

Eyvindará við Egilsstaði

Höfum fengið til sölu jörðina
Eyvindará á Fljótsdalshéraði,
rétt norðan við Egilsstaði. Jörðin er 587 ha. og er án húsakosts. Efri hlutinn jarðarinnar
gæti hentað vel til sumarhúsabyggðar og jafnvel skógræktar
og er hluti svæðisins bundinn
samningi við Héraðsskóga, svo
má minnast á mögulega virkjanamöguleika í Miðhúsaánni. Neðri hlutinn sýnist geta hentað mjög vel til íbúðarbyggðar og þá helst þá hluti
sem er næst Egilsstöðum. Malarnám hefur verið á eyrunum við ánna.

Fitjabraut - Reykjanesbær
Fit hostel.
Gistiheimili í Reykjanesbæ.
Góðar leigutekjur
Góð fjárfesting

Mjög rúmgóð 77,7 fm 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð í góðu 4ra hæða
fjölbýli á rólegum og góðum stað í
lokaðri götu. Snyrtilegur sameiginlegur inngangur. Stutt í skóla, leikskóla, verslanir og þjónustu.
Verð 15,9 m.

Sérlega glæsilegt og vandað 208,9
fm endaraðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum 28,2 fm bílskúr,
innarlega í lítilli botnlangagötu í
Grafarholtinu, rétt hjá golfvellinum.
Innangengt er í bílskúrinn.
Verð. 49m.

Stærri íbúðir/sérhæðir

Hvassaleiti - Rvk. – LÆKKAÐ VERÐ

Kringlan - Skrifstofuhæð
Höfum fengið í einkasölu alla 10 hæðina í
Húsi Verslunarinnar í Kringlunni í Reykjavík
ásamt hlutdeild í sameign og lóðarréttindum
á 11.824 fm leigulóð. Þar sem þetta er öll
hæðin í húsinu þá er frábært útsýni úr eigninni á alla vegu og staðsetningin mjög góð,
miðsvæðis í borginni. Auk hæðarinnar hefur
eigandi þessarar eignar aðgang að 3 bílastæðum í bílgeymslu ásamt stórri geymslu í
kjallara. Tvær nýjar lyftur eru í húsinu.
Verð 105 m

Sumarhús

Mýrarsel - Ölfus

Höfum fengið í einkasölu
26,739 fm einbýlishúsa, hesthúsa, garðyrkju og gróðurhúsalóð á frábærum stað í
landi Mýrarsels, rétt vestan við
Ingólfsfjall í Ölfusi. Gert er ráð
fyrir heilsársbyggð á svæðinu.
Samkvæmt deiliskipulagi er
hægt að byggja tvö stórt einbýlishús, 350 fm hvort að grunnfleti ásamt bílskúrum og allt að 6 gróðurhús, samtals 3.000 fm Seljandi athugar öll skipti. Landið er tilbúið til
byggingar. Verð 11 m.
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Það er með þetta eins og annað, ég er
stoltur af löndum mínum í Kaupmannahöfn. Þeir eru að flestu leyti
hugmyndaríkari og framtakssamari
en Bauninn. Með fullri virðingu er
Danaveldi mjög flatt miðað við
jarðskjálftalínurit Íslendinga.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

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 í smáletursdálkinn
hér til hliðar má senda á
netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma
550 5000.

Elskulegur sambýlismaður minn, faðir
okkar, sonur, tengdasonur, bróðir, mágur
og svili

Jón Helgason
(Jónsi), Hafnargötu 30, Vogum

lést á Landsspítala Háskólaskjúkrajúsi Fossvogi 1.
desember. Jarðaförin fer fram frá Keflavíkurkirkju
föstudaginn 8. desember kl. 14.00 jarðsett verður í
Kálfatjarnarkirkjugarði, blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans er bent á flogaveikisamtökin Laufið.
Selma Stefánsdóttir
Aníta Máney Jónsdóttir
Glóð Jónsdóttir
Helgi Ragnar Guðmundsson
Stefán Dan Óskarsson
Gunnar Júlíus Helgason
Sandra Helgadóttir
Harpa Stefánsdóttir
Ingi Þór Stefánsson
Guðbjörg Þóra Jakobsdóttir

Júlía Halldóra Gunnarsdóttir
Rannveig Hestnes
Logi Helgason
Sindri Snær Helgason
Helgi Dan Stefánsson
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Ódysseifur ekki lengur óviðurkvæmileg

 9FIRDËMUR ¾ÈSTI DËMSTËLL

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  ÒRSKURÈAÈI ALRÅKISDËM
STËLL Å "ANDARÅKJUNUM AÈ SK¹LDSAGAN «DYSSEIFUR
EFTIR *AMES *OYCE V¾RI EKKI ËVIÈURKV¾MILEG
"ËKIN VAR BÎNNUÈ Å "ANDARÅKJUNUM
OG %NGLANDI ÖEGAR HÒN KOM ÒT ¹RIÈ
 -EÈ DËMSÒRSKURÈINUM VAR
BANNINU HNEKKT
*AMES *OYCE F¾DDIST  FEBRÒAR
 Å $UBLIN ELSTUR TÅU SYSTKINA
(ANN GEKK Å H¹SKËLANN Å $UBLIN ÖAR
SEM HANN LAGÈI STUND ¹ DANSKA OG
NORSKA TUNGU SVO HANN G¾TI LESIÈ
LEIKRIT (ENRIK )BSENS ¹ FRUMM¹LINU
¥ H¹SKËLA BYRJAÈI HANN AÈ STORKA
VIÈTEKNUM HEFÈUM Å BËKMENNTUM
OG GAF MEÈAL ANNARS ÒT EIGIN RITGERÈ
SEM TÅMARIT SKËLANS HAFÈI HAFNAÈ
%FTIR AÈ HANN BRAUTSKR¹ÈIST FLUTTI *OYCE TIL 0ARÅSAR
OG L¾RÈI LYFL¾KNINGAR TIL AÈ FRAMFLEYTA SÁR VIÈ
SKRIFTIR SÅÈAR MEIR EN GAFST FLJËTLEGA UPP 5PP ÒR

 -INNINGARSÒLAN Å 7ASH

ALDAMËTUM SNERI HANN AFTUR TIL $UBLINAR AÈ VITJA
MËÈUR SINNAR ¹ BANABEÈI OG ÅLENTIST ÖAR UNS
HANN KYNNTIST .ORU "ARENACLE ¹RIÈ  ¶AU
FLUTTU SAMAN TIL 4RIESTE SEM Ö¹ TIL
HEYRÈI !USTURRÅKI 5NGVERJALANDI EN ER
HLUTI AF ¥TALÅU Å DAG OG EIGNUÈUST ÖAR
TVÎ BÎRN *OYCE STRÅDDI VIÈ ALVARLEG
VEIKINDI Å AUGUM OG GEKKST UNDIR 
AÈGERÈIR MILLI  OG 
RIÈ  GAF *OYCE ÒT BËKINA $YFL
INNARBÒA EN ¹RI SÅÈAR F¾RÈI BËKIN
SKUMYND LISTAMANNSINS HONUM
NOKKRA FR¾GÈ «DYSSEIFUR ER NÒ
TALINN EINN AF HORNSTEINUM NÒTÅMA
SK¹LDSÎGUNNAR OG MIKILV¾GUR BAUTA
STEINN Å BËKMENNTASÎGUNNI 3ÅÈASTA
SK¹LDSAGA *OYCE ,ÅKVAKA &INNEGANS
KOM ÒT ¹RIÈ  EN TVEIMUR ¹RUM SÅÈAR LÁST
*OYCE Å :ÔRICH EN ÖANGAÈ HAFÈI HANN FLÒIÈ FR¹
&RAKKLANDI TIL AÈ KOMAST UNDAN NASISTUM

¹ !LÖINGI ER STOFNAÈUR
INGTON VÅGÈ
 ,ÕST ER YFIR AÈ ST¾RSTUR

HLUTI ¥RLANDS VERÈI FRÅRÅKI
 2ÅKISSTJËRN «LAFS 4HORS SÒ

ÖRIÈJA UNDIR FORS¾TI HANS
TEKUR VIÈ VÎLDUM
 ¶RÅR FRANSKIR BLAÈAMENN

VERÈA FYRSTIR TIL AÈ STÅGA ¹
LAND ¹ 3URTSEY ÖREMUR
VIKUM EFTIR AÈ ELDGOS
HËFST
 ¥ÖRËTTAHÎLLIN Å ,AUGARDAL ER

TEKIN FORMLEGA Å NOTKUN
 (AFSKIP HF ER TEKIÈ TIL

GJALDÖROTASKIPTA
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3INNIR BREIÈUM HËPI
Æfingastöð Styrktarfélags lamaðra og
fatlaðra er fimmtíu ára í ár, en hún var
stofnuð í kjölfar mænuveikifaraldurs
árið 1955 að sögn Vilmundar Gíslasonar,
framkvæmdastjóra SLF. Æfingastöðin
einbeitir sér nú að iðju- og sjúkraþjálfun fyrir fötluð börn og ungmenni, en
Vilmundur sagði þó nokkuð vera um
hópa fullorðinna. „Við erum með Parkinsons-þjálfun fyrir fullorðna, og svo
viljum við ekki alltaf sleppa hendinni af
börnunum. Sumir fullorðnir einstaklingar hafa verið hér frá unga aldri, með
hléum þó,“ sagði hann.
Vilmundur segir breiðan hóp fatlaðra
sækja æfingastöðina. „Hingað koma
börn með heilalömun, heilaskaða í kjölfar slysa, börn sem þjást af tauga- og
vöðvasjúkdómum ásamt stórum hópi
barna með ADHD. Þetta eru allt að tólf
hundruð manns á ári,“ útskýrði hann.
Á seinni árum hefur æfingastöðin
fært út kvíarnar, komið upp útibúi í
Hafnarfirði og séð um sjúkra- og iðjuþjálfun í Öskjuhlíðarskóla. „Við höfum
reynt að vinna meira með einstaklinginn í sínu umhverfi. Við höfum líka
aukið það að fara í skóla og leikskóla og
vinna með krakkana þar, þannig yfirfærist þekkingin líka til skólanna,“ sagði
Vilmundur. Í haust gerði æfingastöðin
samning við Hvolsvöll og Árborg og
stefnir á að koma sambærilegu starfi á
laggirnar þar. „Við viljum sýna ráðamönnum að það sé þörf á því. Fólk þaðan
hefur verið að keyra til okkar, sem er
heljarinnar ferðalag. Þegar einhver er
tilbúinn að taka við þessu munum við
svo draga okkur út úr starfinu, enda er
okkar hlutverk að vera frumkvöðlar,“
sagði Vilmundur. Aukin áhersla hefur
einnig verið lögð á hópastarf, þar sem
félagsfærnin eflist um leið og hreyfiget-

!5+). (%23,!  («0¶*,&5. 6ILMUNDUR 'ÅSLASON FRAMKV¾MDASTJËRI 3TYRKTARFÁLAGS LAMAÈRA
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an, og tveir sjúkraþjálfarar á vegum
æfingastöðvarinnar hafa prófað ýmis
form af þjálfun með hestum. „Þetta er
vel þekkt erlendis og íslenski hesturinn
er talinn henta mjög vel í slíka þjálfun,“
sagði Vilmundur.
Í tilefni afmælisins hófst fjáröflun í
formi jólasveins sem prýðir einmitt
Óslóartréð á Austurvelli. Sveinninn sá

er hannaður af Siggu Heimis og með
honum fylgir texti eftir Sjón, en ágóði af
sölunni mun fara í að efla starfsemi
æfingastöðvarinnar. „Hins vegar fór
Símahappdrættið, eitt aðalfjáröflunartæki Styrktarfélagsins, af stað á sama
tíma og æfingastöðin. Það á því líka
afmæli í ár,“ bætti Vilmundur við.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Elskuleg systir mín, mágkona og frænka,

Kolbrún Björnsdóttir
sjúkraliði, Ljósheimum 20, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Garðakirkju fimmtudaginn
7. desember kl. 13.00.
Þórunn Daníelsdóttir
Edda Bryndís Ármannsdóttir
Brandur Gunnvantsson
María Kristjánasóttir
og aðrir ættingjar.

Ármann Jóhannsson
Gunnvant B. Ármannsson

Ástkæri eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

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

Guðmundur Kristinn
Jónsson

Guðmundur Ragnar
Einarsson

Skriðustekk 22, Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala, föstudaginn
1. desember. Útför hans fer fram frá Háteigskirkju
fimmtudaginn 7. desember kl. 13.00. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á líknarstofnanir.
Sesselja Guðmunda Sigurðardóttir
Helgi Sigurður Guðmundsson
Sigrún Sjöfn Helgadóttir
Stefanía Guðríður Guðmundsdóttir
Kristín Helga Guðmundsdóttir
Vilhjálmur Geir Siggeirsson
Sigríður Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Útför eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Þórarins Ólafssonar
húsasmiðs, frá Laxárdal, Þistilfirði til
heimilis að Tunguvegi 10, Reykjavík,

fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 8. nóvember
kl. 15.
Guðlaug Ólafsdóttir
Lára M. Gísladóttir
Halldór J.Guðmundsson
Dagný Gísladóttir
Ragnar Tómasson
Helga J. Gísladóttir
Sigurgeir Sigurjónsson
Guðrún G. Þórarinsdóttir
Kristján Þórðarson
Vilborg Þórarinsdóttir
Sigmundur Örn Arngrímsson
Barnabörn og barnabarnabörn.

Melgerði 21, Kópavogi,

lést 1. desember síðastliðinn. Útförin fer fram frá
Kópavogskirkju föstudaginn 8. desember kl 13.00
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hans er bent á Hjúkrunarheimilið
Sunnuhlíð.
Sigrún Magnúsdóttir
Sigurliði Guðmundsson
Ríkey Guðmundsdóttir
Katrín Guðmundsdóttir
Einar Guðmundsson
Guðrún Hallgrímsdóttir
Anna Þórdís Guðmundsdóttir Jón Steinar Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Legsteinar
Kynningarafsláttur af
völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð
Stuttur afgreiðslufrestur

heima er best!
“ Það var nú ekki svo erfitt að setjast aftur á skólabekk eftir öll þessi ár.
Þetta er bara alveg þrælgaman - svo er frábært að geta legið heima í
sófanum með góða tónlist í heyrnartólunum og lært! ”
Ragnhildur Gísladóttir

sóﬁ: Chateau d’Ax Como 3ja sæta. 333.000 kr.

Höfum opnað stærri verslun með enn
fjölbreyttara úrval af húsgögnum og
smávöru fyrir heimilið að Síðumúla 30
Komdu við, úrvalið kemur á óvart.
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Í seinni tíð hafa flugferðir notið sífellt minni
vinsælda hjá mér. Þessi
mikla undrun á því
hvernig svona stór álfyrirbæri geta svifið
um loftin blá hefur
minnkað til muna eftir
töluvert áhorf á heimildarmyndaþætti um verkfræðina sem þarna
býr að baki. Núna eru flugferðir í
raun bara kvöl og pína, löng seta í
þröngu rými með lélegum bíómyndum, hávaða og litlum klósettum. Eina ráðið til að lifa af flugferð
er að mæta helst ósofinn og vonast
til að festa svefn á meðan fyrirbærið flýgur yfir Atlantshafið. Halla
mér upp að sessunauti mínum og
láta tímann fljúga í draumaheimi.

Sem barn var þetta öðruvísi. Þá gat
ég varla legið uppi í rúmi degi fyrir
brottför, spenningurinn eftir að fá
kók og franskar í flughöfninni og
jafnvel flugvélamáltíð tók öllu
fram. Þegar flugfreyjan setti á
borð fyrir mig „ljúffengan“ rétt í
mörg þúsund feta hæð var toppnum á tilverunni náð. Tók því varla
að fara í fríið til heitu landanna.
Þessi ást á flugvélamat, eins og
aðdáun mín á flugvélum, hefur
farið minnkandi og það fer um mig
kaldur sviti þegar flugþjónarnir
bera á borð matarbakka. Fyrir
kurteisissakir klára ég þó alltaf af
„diskinum“.
Hjartað tók mikinn kipp þegar
brosmild, eldri kona lét mig hafa
pakka með yfirskriftinni „Slice of

Iceland“ eða „Sneið af Íslandi“.
Einhver von kviknaði í mínu litla
hjarta um að þarna væri kannski
kominn rammíslenskur matur með
úrvalshráefni. Spennufallið var
hins vegar gríðarlegt þegar ég opnaði umbúðirnar og við mér blasti
álpakkaður kassi, smábrauð og
Twix-súkkulaði. Fátt þótti mér
íslenskt við súkkulaðið, Twix og
kjúklingur í gordon bleu fannst
mér síður en svo þjóðlegt.
Vafalítið sjá útlendingarnir ekki
í gegnum þessa miklu blekkingu og
varla gat ég hótað því að ganga út
enda hátt yfir Atlantshafinu. Ég
fell hins vegar ekki í sömu gildruna
aftur og hef með mér hangikjöt og
harðfisk í handfarangri næst þegar
ég kem heim úr fríi.
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Jæja krakkar ég vona
að allir hafi lært vel fyrir
daginn í dag því í dag
höfum við ...
,EGGÈU
ÖIG OG
LÁTTU ÖIG
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

&YRIR

Stærðfræðipróf!

%FTIR

Við erum á
Heyrðu vinur hugsaðu VIKUR ¹ b,EGÈU ÖIG 3KRÕTIÈ
 ERTU AÈ
fyrstu
nú áður en þú stekkur! OG LÁTTU ÖIGm ÁG ER SEGJA AÈhæð!
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VIRKI EKKI
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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¶AÈ ER EKKI ÖAÈ
AÈ ÁG SÁ EKKIÞegar ég segi
¹N¾GÈUR MEÈ
þér að taka til í
ÖAÈ EN ÁG VAR
herberginu þá á
AÈ VONA EFTIR
ég ekki við að þú
EINHVERJU MEIRA 
eigir
bara að færa
TÎFRANDI

'ULLNA HLIÈIÈ

steinana aðeins til!
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Mjá, mjá
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*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
OKKUR LAXAMAUK
Ég held að við höfum
óvart læst hana kisu
frammi í kjallara.

Æi, fyrirgefðu kisa
,AXINN KEMUR ALLA mín!
LEIÈ FR¹ !LASKA
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Fílaði Eminem fyrst í baði

"%!4-!+). 42//0! /' 2!). "EAT
MAKIN 4ROOPA OG 2AIN SPILA ¹ "ARNUM ¹
LAUGARDAG

Hiphop og
fleiri stefnur
Beatmakin Troopa, B Ruff, Rain,
Guðni accoustic og Original Melody halda tónleika á Barnum á
laugardag.
Þetta
er
annað
tónleikakvöldið sem er haldið á
vegum Triangle Productions.
Haldin verða kvöld sem þessi
tvisvar í mánuði þar sem mörgum
tónlistarstefnum
er
blandað
saman, þar verður hiphop, rokk og
tónlist frá plötusnúðum. Klukkan
eitt um nóttina verða síðan plötur
og stuttermabolir eftir listamenn
til sölu. Aðgangseyrir er enginn.

«,!&52 -2 «LAFUR -¹R 3VAVARSSON

VERÈUR EINN AF ÖEIM SEM KOMA FRAM ¹
TËNLEIKUNUM

Jólalög í
Hafnarfirði
Jólatónleikar þar sem gömlu góðu
bandarísku jólalögin verða flutt,
verða haldnir í Hafnarborg á
fimmtudag. Sungin verða lög sem
eru þekkt með Frank Sinatra, Bing
Crosby, Tony Bennet, Mahaliu
Jackson og fleirum í hinum ýmsu
útsetningum. Á efnisskránni verða
m.a. White Christmas, Christmas
Song og Have yourself a merry
little Christmas.
Hafnfirskir
tónlistarmenn
verða í meirihluta á tónleikunum,
auk þess sem Raggi Bjarna verður
á meðal gestasöngvara. Tónleikarnir hefjast klukkan 20.00. Aukatónleikar verða síðan haldnir 13.
desember.

¥6!2 "*!2+,).$ ²TG¹FUTËNLEIKAR ¥VARS

VERÈA HALDNIR Å ¶JËÈLEIKHÒSKJALLARANUM
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Ívar fagnar
útgáfu
Útgáfutónleikar vegna fyrstu
sólóplötu Ívars Bjarklind, Blóm
eru smá, verða haldnir í Þjóðleikhúskjallaranum í kvöld.
Platan inniheldur áheyrileg
popplög, matreidd af upptökustjóranum og tónlistarmanninum
Orra Harðarsyni.
Fimm manna hljómsveit mun
aðstoða Ívar við flutning laganna.
Hljómsveitin Sviðin jörð með þá
Frey Eyjólfsson og Magnús R.
Einarsson í fararbroddi hitar upp
með lögum af plötunni Lög til að
skjóta sig við.
Húsið opnar klukkan 21.00 í
kvöld.

„Ég var í baði heima hjá foreldrum
mínum og ég heyrði lagið
Mushrooms með Eminem, síðan þá
hef ég verið forfallinn aðdáandi,“
segir skáldið Eiríkur Örn Norðdahl. Út er komin bók sem ber
nafnið Eminem eftir Anthony
Bozza en það er Eiríkur sem snaraði bókinni á íslensku. Bókin er
ekki eiginleg ævisaga um kappann,
heldur er maðurinn jafnt sem fyrirbærið Eminem tekið og grandskoðað. „Það er talað um tónlistarmenningu Detroit, motown og það
og svo er reynt að tíunda tilurð hiphop-menningarinnar. Einnig eru
viðtöl við poppspekúlanta sem lýsa
því hvernig Eminem fór frá því að
vera hataður yfir í að kjafta sig inn
á forhertustu úthverfamæður og
síðast en ekki síst áhrif hans á

Bandaríkin,“ segir Eiríkur um efnistök bókarinnar.
Eminem er einn umdeildasti tónlistarmaður samtímans og hefur
verið harðlega gagnrýndur fyrir
bæði grófa texta og hegðun sem
verður seint tekin til fyrirmyndar.
En á sama tíma hefur Nóbelsverðlaunahafinn Seamus Heaney sagt
Eminem það ferskasta sem komið
hefur fram á undanförnum árum í
textagerð og eru margir fræðimenn
honum sammála. „Eminem er
magnað fyrirbæri og magnaður
textahöfundur.
Sagnaheimurinn
sem hann hefur skapað er mjög
margslunginn og mótsagnakenndur. Svo á teknísku hliðinni eru það
fáir ef nokkur sem skákar honum,“
segir Eiríkur um rapparann. Bókin
um Eminem er síður en svo eina

bókin sem Eiríkur kemur
nálægt þessi jól, en út er
komin skáldsagan Eitur fyrir
byrjendur sem er önnur
skáldsaga Eiríks. „Það
er búið að ganga mjög
vel, hef fengið tvo
glimrandi dóma. Annars hef ég verið að
hanga mikið hérna
fyrir vestan og lítið
fylgt bókinni eftir.“
Bókin er gefin út af
Nýhil-hópnum en alls
koma út fimm bækur hjá
Nýhil fyrir þessi jól. HAL
%-).%- -AGNAÈ FYRIRB¾RI

OG MAGNAÈUR TEXTAHÎFUND
UR SEM HEFUR LÅKA VALDIÈ
MIKLUM DEILUM
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¶ÕDDI BËK UM %MINEM OG
HEFUR VERIÈ AÈD¹ANDI HANS
LENGI
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Hátíðlegur jólaspuni
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20.00
Ingibjörg Elsa Björnsdóttir ræðir um
rithöfundinn Lév Tolstoj á skáldakvöldi MÍR auk þess sem Baldvin
Halldórsson leikari les úr nýrri
þýðingu Gunnars Dal á smásögum
Tolstojs og sýnd verða brot úr kvikmyndum sem gerðar voru í Moskvu
á sjöunda áratug síðustu aldar eftir
verkum skáldsins. Dagskráin fer
fram í MíR-salnum, Hverfisgötu 105.

MENNING FRETTABLADIDIS

&ÁLAGARNIR 3IGURÈUR &LOSASON OG 'UNNAR
'UNNARSSON LEIKA ¹ VEGUM *ËLATËNLISTARH¹TÅÈAR
(ALLGRÅMSKIRKJU ANNAÈ KVÎLD OG SPINNA TËNA
SÅNA VIÈ ÖEKKT JËLALÎG OG S¹LMA ¹ SAXËFËN OG
ORGEL 4ËNLEIKARNIR MARKA UPPHAF VIÈAMIKILLAR
S¹LMADAGSKR¹R ¹  AFM¾LIS¹RI ,ISTVINAFÁLAGS
(ALLGRÅMSKIRKJU ÖAR SEM EFNT ER TIL ¹TTA TËNLEIKA
ALLT AFM¾LIS¹RIÈ MEÈ S¹LMADAGSKR¹M MARGRA AF
FREMSTU TËNLISTARMÎNNUM ¥SLENDINGA
3IGURÈUR &LOSASON OG 'UNNAR 'UNNARSSON HAFA
LEIKIÈ SAMAN SÅÈAN  ¶EIR KOMU FYRST FRAM
SAMAN ¹ *AZZH¹TÅÈ 2EYKJAVÅKUR ¹RIÈ  OG
SENDU FR¹ SÁR GEISLADISKINN 3¹LMA LÅFSINS SKÎMMU
SÅÈAR RI SÅÈAR KOMU 3¹LMAR JËLANNA ÒT EN
$RAUMALANDIÈ SAFN ÅSLENSKRA ¾TTJARÈARLAGA KOM
ÒT ¹RIÈ  (VORT HELDUR ER UM S¹LMA EÈA ¾TT
JARÈARLÎG AÈ R¾ÈA ERU ÒTSETNINGAR PERSËNULEGAR
OG SPUNI ER ÖUNGAMIÈJA Å TËNLISTARN¹LGUN ÖEIRRA
FÁLAGA ,EITAST ER VIÈ AÈ SKAPA HVERJU LAGI EIGIN
HEIM OG FRUMLEGAN FARVEG EN UM LEIÈ AÈ SÕNA
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3PINNA JËLATËNA Å (ALLGRÅMSKIRKJU

 %KKI MISSA AF c

ÖVÅ VIRÈINGU OG V¾NTUMÖYKJU $ISKAR 'UNNARS
OG 3IGURÈAR HAFA HLOTIÈ FR¹B¾RA DËMA OG NOTIÈ
MIKILLA VINS¾LDA
4ËNLEIKARNIR HEFJAST KL  ANNAÈ KVÎLD EN N¹NARI
UPPLÕSINGAR UM H¹TÅÈARDAGSKR¹ ,ISTVINAFÁLAGSINS
M¹ FINNA ¹ HEIMASÅÈUNNI WWWHALLGRIMSKIRKJAIS

JËLALEIKRITI ²TVARPSLEIKHÒSSINS
&JALLKIRKJUNNI EFTIR 'UNNAR
'UNNARSSON Å LEIKGERÈ *ËNS
(JARTARSONAR 5PPTÎKURNAR M¹
N¹LGAST ¹ NETINU ¹ ÎLLUM TÅMUM
SËLARHRINGSINS

!.4«.¥! (%6%3¥ /' +524 +/0%#+9 'LETTILEGIR H¹DEGISTËNLEIKAR ¹ MORGUN
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Fjórhent í Hafnarborg
Hádegistónleikaröð Hafnarborgar
verður fram haldið í hádeginu á
morgun en þá leika tónlistarmennirnir Kurt Kopechy og Antonía
Hevesi leika fjórhent á píanó. Tónleikarnir bera yfirskriftina „Náttúran og fjármál“ en á efnisskránni
eru rómantískar útsetningar á
verkum eftir Mendelson, Rossini
og Hector Berlioz. „Þetta verður
hressileg dagskrá en alls ekkert
jólastand,“ segir Antonía en hún er
jafnframt listrænn stjórnandi tónleikaraðarinnar.
Menningarmiðstöðin Hafnarborg hefur frá því í ágúst 2002
staðið fyrir tónleikum í hádeginu
einu sinni í mánuði. Tónleikarnir
standa yfir í um hálfa klukkustund
og eru sérstaklega hugsaðir sem
tækifæri fyrir fólk sem starfar í
miðbæ Hafnarfjarðar til að njóta

góðrar tónlistar í hádegishléi. Tónleikarnir eru í boði Hafnarborgar.
Kurt Kopecky var ráðinn tónlistarstjóri Íslensku óperunnar
árið 2003. Hann hefur nú þegar
skipað sér fastan sess í íslensku
tónlistarlífi auk þess að vera eftirsóttur undirleikari og söngkennari. Undir stjórn Kurt Kopecky
hlaut óperan „Turn of the Screw“
eftir Benjamin Britten íslensku
tónlistarverðlaunin 2005.
Antonía Hevesi er fædd í Ungverjalandi en hefur starfað hér
lendis um árabil. Hún hefur verið
meðleikari við Listaháskóla Íslands
og æfingapíanisti við Sumaróperuna en starfar nú sem orgel- og
píanómeðleikari á Íslandi og æfingapíanisti Íslensku óperunnar.
Tónleikarnir hefjast kl. 12 á
fimmtudaginn.
KHH

Halldór leikstýrir
Flagaranum
Halldór E. Laxness var staddur
hér um helgina en hann er ráðinn
hjá Íslensku óperunni þar hann
mun leikstýra óperunni Flagari í
framsókn (The Rake´s Progress)
eftir Stravinsky sem verður frumsýnd í Íslensku óperunni í febrúar.
Íslenska óperan hlaut íslensku
tónlistarverðlaunin sem flytjandi
ársins fyrir Tökin hert eftir Britten sem Halldór setti upp haustið
2005.
Halldór, sem er búsettur í
Frakklandi, er vel á veg kominn
með hugmyndavinnuna fyrir uppsetninguna á Flagara í framsókn
og er hann í góðri samvinnu við
aðra listræna stjórnendur sýningarinnar sem eru Axel Hallkell
Jóhannesson leikmyndahönnuður,
Filippía Elísdóttir búningahönnuður og Björn Bergsteinn Guðmundsson ljósahönnuður. Þess má
einnig geta að tveir af söngvurunum sem taka þátt í Flagara í framsókn sungu einnig aðalhlutverk í
óperunni Tökin hert, en það eru
þau Hulda Björk Garðarsdóttir,
sópran, og Gunnar Guðbjörnsson,
tenór.
Halldór var að vonum brattur
um helgina eins og hans er vandi,

(!,,$«2 % ,!8.%33 ,%)+34*«2)

HEFUR GETIÈ SÁR GOTT ORÈ VIÈ LEIKSTJËRN HJ¹
«PERUNNI OG ,EIKFÁLAGI !KUREYRAR

hlakkar til að takast á við verkefnið: „Undirbúningsvinnan er á lokastiginu og ég hlakka mikið til að
byrja að vinna með söngvurunum
í janúar. Það er alveg ljóst að það
eru frábærir söngvarar sem taka
þátt í þessari sýningu sem verður
allt í senn falleg, skemmtileg og
lifandi, enda varla annað hægt
með svona listamenn með sér.“
PBB

4/2&"2).. ¥3,%.3+) "5234!&%,, ¥ 6/0.!&)2¨) &YRIRLESTUR UM LIFNAÈARH¾TTI Å TORFB¾JUM VERÈUR FLUTTUR Å DAG OG ER ENDAPUNKT
UR ¹ ¹RS RANNSËKN Å STÎÈU SEM KENND ER VIÈ +RISTJ¹N %LDJ¹RN

+RISTJ¹NS %LDJ¹RNS MINNST
Í dag eru 90 ár liðin frá fæðingu dr. Kristjáns Eldjárns,
fyrrverandi þjóðminjavarðar og forseta Íslands. Í tilefni af því er efnt til hátíðadagskrár í Þjóðminjasafni
Íslands sem hefst á hádegi
í fyrirlestrarsal safnsins.
Margrét Hallgrímsdóttir
þjóðminjavörður flytur þar
ávarp og fulltrúi afkomenda
dr. Kristjáns Eldjárns færir
að gjöf bóka- og skjalasafns
hans.
Þá verður tilkynnt hver verður ráðinn til að gegna rannsóknarstöðu
sem við Kristján er kennd árið
2007. Staðan hefur undangengin ár
gert fræðimönnum kleift að stunda
rannsóknir á íslenskum þjóðminjum og öðrum þáttum íslenskrar menningarsögu. Rannsóknarverkefnum sem unnið er að í
stöðunni er ætlað að efla rannsóknastarfsemi Þjóðminjasafnsins
almennt og við ráðningu skal tekið
mið af rannsóknastefnu þess. Þetta
ár var tekið sérstaklega fram að
áhersla yrði lögð á verkefni tengd
ljósmyndasögu Íslands í auglýsingu.
Mikil gróska er í starfi myndasafns Þjóðminjasafnsins. Sífellt
berast fréttir af nýjum metnaðarfullum ljósmyndasýningum og að
baki hverri sýningar búa miklar
rannsóknir. Myndasafnið heitir nú
Ljósmyndasafn Íslands samkvæmt
reglugerð sem tók gildi 1. nóvember síðastliðinn.
Áherslan í rannsóknarstöðu
Kristjáns Eldjárns síðastliðið ár
hefur verið á húsasögu Íslands. Í
dag verða kynntar rannsóknaniðurstöður ársins 2006: dr. Anna Lísa
Rúnarsdóttir mannfræðingur flytur fyrirlestur um verkefnið.
Hvernig skyldi hafa verið að
búa í torfbæ um miðja 20. öld? Þetta
er meðal þess sem Anna Lísa velti
fyrir sér, en hún rannsakaði lífið í
torfbæjunum á tímabilinu 1850 til
búsetuloka fram yfir 1950. Ótrúlega stutt virðist síðan ný byggingarefni leystu hin gömlu af hólmi og
í tengslum við rannsókn sína tók

+2)34*. %,$*2. ¶*«¨-).*!6®2¨52 !¨ 34®2&5- -YNDIN SÕNIR +RISTJ¹N VINNA

VIÈ ÖULARSTÎRF EN HANN VAR SAMSTARFSMAÈUR MARGRA HEIMILDAKVIKMYNDAMANNA Å GERÈ
HANDRITA ÖESS H¹TTAR MYNDA

Anna Lísa viðtöl við fjölda fólks
sem man búsetu í torfbæjum. Annars staðar var farið að byggja úr
timbri og steini mörgum öldum
fyrr en íslenski torfbærinn þróaðist á einstæðan hátt alveg fram á
20. öld.
Nokkrir torfbæir eru varðveittir á landinu og eru flestir þeirra í
vörslu Þjóðminjasafns Íslands sem
annast viðhald ásamt Húsafriðunarnefnd ríkisins. Í framhaldi af
erindi Önnu Lísu verður í Forsalnum opnuð sýning sem byggir á
rannsóknum hennar: Á tímum torfbæja: híbýlahættir og efnismenning í íslenska torfbænum frá 1850.
Myndir og textar ásamt úrvali
gripa varpa ljósi á þær miklu breytingar sem urðu á þessu síðasta
tímabili torfbæjanna.
Loks verður opið hús milli 13 og
16 í dag í Setbergi, nýju húsi Þjóðminjasafnsins í Suðurgötu 43. Í Setbergi eru skrifstofa þjóðminjavarðar, og fjármála- og þjónustusvið
Þjóðminjasafnsins. Þar er einnig
stærsta sérfræðibókasafn landsins
á sviði forvörslu, safnafræði og
fornleifafræði. Bóka- og heimildasafnið er opið almenningi frá 13 til
16 og þar er einnig hægt að leita
upplýsinga í Sarpi, rafrænum
skráningar- og gagnagrunni safnsins.
Í Sarp eru skráðar upplýsingar

um safnkostinn, þjóðhætti, fornleifar, hús, örnefni og ýmsar aðrar
menningarsögulegar minjar. Í Setbergi er sá hluti af rannsókna- og
varðveislusviði Þjóðminjasafnsins
sem snýr að Húsasafni, Þjóðháttasafni og fornleifum og þar hafa
einnig aðstöðu fræðimenn sem
sinna
ýmsum
sérverkefnum.
Starfsmenn verða á staðnum og
gefst gestum tækifæri til að kynnast innri starfsemi Þjóðminjasafnsins ekki síður en sýningum.
Starfsmenn
Ljósmyndasafnsins
hafa komið fyrir í Setbergi ljósmyndum, sérvöldum úr sýningum
safnsins frá síðustu árum, og sett
þar upp skemmtilegar ljósmyndasýningar.
Geymslur Þjóðminjasafnsins og
sá hluti rannsókna- og varðveislusviðsins sem snýr að Ljósmyndasafni, Munasafni, skráningu og forvörslu eru áfram til húsa í Vesturvör
16-20 í Kópavogi.
Kristján Eldjárn var brautryðjandi í fornleifafræði á Íslandi og í
framhaldi af afmæli hans stendur
Hið íslenzka fornleifafélag fyrir
opnum fyrirlestri á aðalfundi í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafnsins á
morgun kl. 16. Orri Vésteinsson
sagnfræðingur flytur þá erindi um
rannsókn á hinni athyglisverðu
miðaldakirkju á verslunarstaðnum
Gásum við Eyjafjörð.
PBB

SKÍFAN Í 30 ÁR
VINSÆLASTA LAG HVERS ÁRS SKÍFUNNAR Á TVÖFALDRI SAFNPLÖTU

Í TILEFNI AF 30 ÁRA AFMÆLI SKÍFUNNAR SEM ER STÆRSTA HLJÓMPLÖTUVERSLUN LANDSINS
HÖFUM VIÐ SETT SAMAN SKEMMTILEGAN AFMÆLISPAKKA FYRIR ALLA
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2.499

2.499

2CD

2CD

2CD

POPPSKÍFAN

ROKKSKÍFAN

BARNASKÍFAN

Inniheldur 30 vinsælustu popplög síðustu 30 ára.
Meðal laga eru:

Inniheldur 30 vinsælustu rokklög síðustu 30 ára.
Meðal laga eru:

Inniheldur 30 vinsælustu barnalög síðustu 30 ára.
Meðal laga eru:

KC & The Sunshine Band That’s The Way (I Like It)
Vilhjálmur Vilhjálmsson Lítill Drengur
Brunaliðið
Ég er á leiðinni
Chic
Le Freak
Kool & The Gang
Celebration
Blondie
The Tide Is High
ABC
The Look Of Love (Part 1)
Men At Work
Down Under

Queen
Meatloaf

Ómar Ragnarsson
Fugladansinn
Katla María
Litli Mexíkaninn
Laddi
Súperman
Eiríkur Fjalar og Skrámur Tóti Tölvukall
Egill Ólafsson
Guttavísur
Fílabandið
Í grænni lautu
Edda Heiðrún Backman Pálína með prikið
Sigga Beinteins
Snati og Óli

The Stranglers
Hinn ísl. Þursaﬂokkur
Utangarðsmenn
Start
Egó
Yes

Somebody to Love
Your Took The Words
Right Out Of My Mouth
Nice’N’Sleazy
Brúðkaupsvísur
Hiroshima
Sekur
Fjöllin hafa vakað
Owner of a Lonely Heart

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI
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Leysa orðin landfestar?
Óskar Árni hefur ort og sent frá
sér ljóðabækur reglulega í 20 ár,
en nú eftir nokkurt hlé. Hávaðalaust skáld, yrkir af stakri smekkvísi, öryggi og þekkingu, margræð ljóð en ekki torráðin. Loftskip
sver sig í þá ætt; einkar heilsteypt
ljóðabók, vönduð og gegnrýnd,
gullfallegt líkinga- og myndmál –
með orðum bjartsýna skáldsins:
„nýjar
myndhverfingar,
nýtt
tungumál sem ljómar eins og sólarupprás“ (bls. 31). En ekki er nóg
með að vel sé ort, skáldið á erindi
við lesanda sinn og hefur áberandi
trú á möguleika ljóðsins til að
hreyfa við honum varanlega en
orka þó jafnframt á samtímann og
samfélagið, trú á að orðið bæti böl
en haldi þó gildi sínu þá bölið er
bætt. „Stefnumót sem umbreytir
dögunum“ (26).
Yrkisefnin eru margslungin en
faglega samfléttuð og hverfast
um vandriðið æviskeiðið, „ferða-

«3+!2 2.) «3+!233/. RITHÎFUNDUR
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lag blekkinga og vona,“ leit í
myrkri, ratvillur, draumskrök,
óvissu, efa, togstreitu, hringrás
holdsins, „eilífð veganna“ (18),
„hávær hugarstríðin“ (38). Maðurinn andspænis náttúrunni og eigin
hugsanlegri ábyrgð, viðsjál tíð
andspænis dauðlegum manni; „allt
tekur enda“ (23), hraðfleygur tíminn – „víst er tíminn fugl“ (32), tíðarandinn og fallveltið, örskotið,
tilvistarhrollurinn.
Vegvilltur
maður á ferð í ölvuðum fálmandi
nútíma, búinn að glata leiðarljósinu sínu, á „órekjanlegri sporaslóð, götu úr götu, lífið á enda“
(21) – þar sem „skuggar næturinnar teygja sig í ... huga fullan af
veglausum draumum“ (39). Þar
sem þó er enn von að birtan sigri
og „orðin leysi landfestar“ (37)
hugans. Allt innan marka veruleikans, innan ramma raunskynjunar lesandans, hér og nú í alvöru
og grínlaust, enda höfuðborgin af
holdi og blóði höfundi mjög
hugstæð: „ráðvillt, hvorki gömul
né ung, æðir um allar trissur“ (43),
veðrabrigðin, myrkrið „allt deyr
nema myrkrið“ (23), nóttin „leggst
á hús og menn“ (25) „sér ekki í
nóttina fyrir myrkri“ (8), hljóð og
tónar „stormur í eyrum“ (19),
draumar og dúfur. Borgarmyndin
er fersk og ögrandi, engin óskalagarómantík; rík tík, staðleysa,
draumórar, sjálfsblekking, sólskinsfíflavík – en undraland tíðarfars og birtu, borg vonar í síkvikri
náttúru, óvænt sýn.
Þá er í ljóðum Óskars Árna
falin trú á fagurfræðilega forskrift ljóðsins, ljóðrænt ráðrúm
jarðlífsins, fegurð skáldskaparins
sem vegvísi á lífsleið. Þar sem
ljóðið er ekki (bara) vakandi auga,
því síður hávær vandlætari – held-

Tregafull skáldasíða
Ljóðavefurinn Tíu þúsund tregawött hefur verið starfræktur frá
því í byrjun maí. Hann er sæmilega sóttur af ljóðaunnendum og
skáldum og nú verða mönnum að
vera ljós þau tíðindi að hann hefur
flutt sig um set og fengið nýtt veffang: www.tregawott.net.
Á þeim tíma sem vefurinn
hefur verið starfræktur hafa birst
á honum fjöldamörg íslensk ljóð,
bæði eldri skálda
og yngri. Þá hafa
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ur trú á ljóðið sem lífsgildi, trú á
ljóðrænt skyn sem ljós í myrkri
hugans,
leiðabók
vegferðar
mannsins. Öll fegurstu ljóð bókarinnar bera því vitni – og efla þá
trú: Umbreytt andartök, Draumrof, Illa lýst, Þangað, Næturútvarp, Víst gæti maður, Þegar
myrkrið situr um húsin, Landfestar og þá ekki síst mesta listasmíð
bókarinnar Í bláu myrkri þar sem
ljóðið skaparinn og sköpunarverkið renna saman í eitt: „ég er nafnlaus eins og andvarinn sem bærir
gluggatjaldið, ljósið sem kviknar
um leið og það deyr, blossinn í
fingrum myrkursins ... ég breyti
syrgjendum í blóm“ (28).

birst á vefnum ótal umsagnir um
ljóðabækur, fundin ljóð, myndbönd af ljóðaupplestrum, ljóðrænar stuttmyndir, ljóðahljóð, upplestrar á mp3, greinar um ljóðlist
og fréttir úr ljóðaheimum auk
margra ljóðaþýðinga. Stærstur
hluti þess efnis sem birst hefur á
Tregawöttunum hefur ekki áður
komið fyrir almenningssjónir.
Landeigendur á netinu ættu því að
hrista af sér gamla hlekki og festa
sér í minni nýja veffangið. Ljóðskáldum, bókmenntafræðingum, þýðendum og ljóðaunnendum benda lénstjórar á
að alltaf er þörf á nýju
efni: Netfangið er tiuthusundtregawott@gmail.
com. Að ritstjórn vefritsins standa Ásgeir H. Ingólfsson bókmenntafræðingur, Eiríkur Örn
Norðdahl ljóðskáld,
Hildur Lilliendahl,
ljóðskáld, Ingi Björn
Guðnason bókmenntafræðingur og Ingólfur
Gíslason, stærðfræðingur.
PBB
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dramadrottning

Bið er á afgreiðslu byggingarfulltrúans í Reykjavík á
nýjum tillögum sem lagðar
voru fram hjá embættinu
á fundi þann 14. nóvember
um breytingar á Ingólfsstræti 1 sem betur er þekkt
sem Fiskifélagshúsið. Húsið
var reist 1933 eftir teikningum Guðjóns Samúelssonar og hefur notið friðunar að ytra byrði sem 20.
aldarbygging. Þar stendur
til að koma fyrir hóteli og
voru EON arkitektar að
vinna við teikningar að húsinu í breyttri mynd frá 1998
til 2003.
Stóð til að reisa þrjár hæðir ofan á
húsið og var fallist á þær hugmyndir. Var óskað athugasemda
nágranna í maí á síðasta ári. Það er
verktakafyrirtækið Gamlagagnkvæma sem stendur fyrir framkvæmdunum. Þar verður gistiaðstaða fyrir gesti í 104 herbergjum.
Á fundi byggingarfulltrúa þann
14. nóvember var lögð fram beiðni
um leyfi „til breytinga á áður samþykktum uppdráttum af hótelinu á
lóðinni nr. 1 við Ingólfsstræti.
Breytingarnar fela m. a. í sér að
færa inngang úr porti í Ingólfsstræti, þak verður flatt og nýtist
að hluta sem svalir, sjöunda hæð
verður ekki inndregin, húsið verður klætt með zinklitum málmi í
stað hrafntinnu og ýmsar breytingar gerðar á innra skipulagi,“
eins og segir í fundargerð nefndarinnar. Málinu var frestað og
vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa.
Það hefur vakið athygli áhugamanna um húsfriðun að hugmyndir verktakans ganga nú þvert gegn
áður kynntum hugmyndum um að
húsið hækki um þrjár hæðir en
haldi svipmóti fyrri byggingar.
Horfið er frá upprunalegu klæðningarefni og má ætla að húsið taki
verulegum breytingum í útliti.
Að sögn Þorsteins Gunnarsson-
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ARKITEKTA UM H¾KKUN

HÒSSINS FR¹ VORINU 

ar formanns Húsafriðunarnefndar
ríkisins hefur ekki verið leitað til
nefndarinnar vegna þessara áætlana.
Jón Pálsson hjá Gamla gagnkvæma ehf. sagði í viðtali við
Fréttablaðið fyrir síðustu helgi:
„Við byggjum hús“ en taldi fréttaflutning af breyttu útliti hússins
ekki fréttaefni. Hann sagði það
hafa verið ætlun manna að klæða
húsið með öðru en steini.
Athygli vekur að nýir arkitektar eru komnir að málinu og frágangi hússins. EON arkitektar
hafa ekkert lengur með hönnun
hússins að gera og sagði Jón að það
hefði gerst í góðu; VA arkitektar
færu nú með hönnun hússins. Karl
Magnús Karlsson þar á bæ sagði í
viðtali við Fréttablaðið: „Við teljum okkur halda í stíl hússins, teljum okkur ganga lengra í því en
samþykktar teikningar sýna í að
halda upprunalegu svipmóti húss-

ins.“
Nú mun það lenda á starfsmönnum skipulagsfulltrúa að
vinna umsögn um þær breytingar
sem eru áætlaðar á upphaflegri tillögu. Það var ein forsenda fyrir
viðamiklum breytingum á húsinu
að það héldi yfirbragði og stíl Guðjóns. Síðan verður það hlutverk
fulltrúa í byggingarnefnd hvort
höfundarverk Guðjóns verður
alfarið hundsað. Áhugamenn um
húsafriðun hafa áhyggjur af niðurstöðu embættismanna og kjörinna
fulltrúa sem að málinu koma. Ekki
hefur fengist staðfesting á að hluti
af breyttum hugmyndum lúti að
gluggabúnaði hússins sem er óumræðilega stór hluti af upprunalegu
höfundarverki: höfundarréttur á
hugverkum í byggingarlist hefur
verið umdeildur en fallið hafa
dómar í íslensku réttarkerfi sem
staðfesta höfundarrétt arktekta.
PBB

Það er ekki algengt að fá í hendur
unglingasögu sem er ekki hægt að
leggja frá sér fyrr en hún er fulllesin. En sagan um raunir Emblu
er ein af þeim.
Embla, sem hefur rétt lokið 8.
bekk, stendur frammi fyrir því að
flytja til London, þar sem kærasti
móðurinnar er að fara í framhaldsnám í peningum – í eitt ár. Embla
bregst ókvæða við þessari áætlun,
sér hana sem vasklega framgöngu
mömmunnar og kærastans til að
rústa allri hennar framtíð. Það
sem hangir á spýtunni er auðvitað
strákur, GK (Gangandi Kynþokki),
sem allir nema Embla sjá að er
óttalegur auli. En það er sama hvað
hún segir og gerir, til London er
haldið. Hjónaband, og í framhaldi
af því dauflegt ævikvöld, með
hinum tjáningarhefta GK er fyrir
bí.
Þótt Embla hunskist á staðinn
með sjö pör af skóm, þrjá jakka,
tvo kjóla, eina íþróttaskó, eina
hælaháa skó – og hlass af neikvæðni, er hún í eðli sínu of lifandi
og næm á umhverfi sitt til að hlúa
að og næra fýluna í sjálfri sér. Það
er of margt sem glepur fjörugt
ímyndunaraflið og örvar einstakt
skopskynið. Svo eru nú strákar
víðar en á Íslandi.
Embla er einstaklega skemmtilegur sögumaður. Eins og flestar
unglingsstúlkur, er henni mikið í
mun að skera sig ekki úr á nokkurn hátt. Hún reynir að falla í
fjöldann og læra af tískublöðum
hvernig hún á að vera – en það mistekst aftur og aftur, henni sjálfri
til skapraunar og mæðu. Hún er
nefnilega langa vegu frá því að
átta sig á því sjálf að hún er einstök og mun aldrei falla í neinn
fjölda, hvorki á Íslandi, Englandi
né í tímaritum. Að sjálfsögðu hefur
hún verið nokkuð óheppin með foreldra. Hún hefur fengið svona eintök sem gera henni allt til óþægðar
og leggja sig í líma við að vinna
gegn henni. En ekki hvað?
Ég er ekki dramadrottning er
einhver skemmtilegasta unglingasaga sem ég hef lesið um langa
hríð – og höfðar örugglega fremur
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til stelpna en stráka. Sagan, sem
lýsir engri smá gelgju, er lipurlega skrifuð og fyndin. Gelgjan
Embla hefur svo frjóa og sérstæða
sýn á umhverfi sitt og áhrifavalda
(m.a. tískutímarit), að það er hrein
unun. Hún er eins hundóánægð
með sjálfa sig og hægt er að vera á
unglingsárunum og öll hennar
framtíð er viðstöðulaust við það að
hrynja. Engu að síður er frásögnin
öguð, fer aldrei yfir strikið í vitleysu, verður aldrei melódramatísk. Það eru margar persónur í
kringum Emblu. Þeim er öllum
lýst með hennar augum og þar sem
hún er skemmtileg verða allir í
kringum hana lifandi og áhugaverðir. Ég bíð spennt eftir næstu
Emblu bók.
3ÒSANNA 3VAVARSDËTTIR
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ÒT HLJËÈBËKIN bOG LÅF VORT
AÈEINS LEITm SEM HEFUR AÈ GEYMA
LJËÈ OG TEXTA FR¹ ÕMSUM TÅMUM
Å FLUTNINGI 3IGURÈAR 3KÒLASONAR
LEIKARA 4ILEFNI ÒTG¹FUNNAR ER 
¹RA AFM¾LI 3IGURÈAR ÖANN 
DESEMBER N¾STKOMANDI EN AUK
ÖESS FAGNAR HANN H¹LFRAR ALDAR
SVIÈSAFM¾LI OG ÖEIM TÅMAMËT
UM AÈ L¹TA AF FÎSTU STARFI Å ¶JËÈ
LEIKHÒSINU (LJËÈBËKIN VARPAR
LJËSI ¹ 3IGURÈ 3KÒLASON SEM
BËKMENNTAMANN OG FLYTJANDA
LJËÈA OG LAUSAM¹LS 3IGURÈUR
HEFUR ¹ÈUR GEFIÈ ÒT LJËÈABËKINA
 LEIÈINNI ¹ HJËLI LÅFSINS HJ¹
FORLAGINU 3ÎLKU -EÈAL EFNIS ¹
DISKINUM ERU LJËÈ EFTIR 3NORRA
(JARTARSON *ËHANN *ËNSSON (ALL
GRÅM 0ÁTURSSON *ËN (ELGASON
.JÎRÈ 0 .JARÈVÅK %LÅAS -AR
$AG 3IGURÈARSON 7ALT 7HIT
MAN /MAR +HAYYAM OG BROT ÒR
TEXTUM EFTIR 3IGTRYGG -AGNASON
(ALLDËR ,AXNESS OG 7ILLIAM
3HAKESPEARE %INNIG FLYTUR 3IG
URÈUR TV¾R NÕJAR ÖÕÈINGAR +ARLS
'UÈMUNDSSONAR ¹ LJËÈUM EFTIR
SÎNGVASK¹LDIÈ ,EONARD #OHEN
OG ÖRJÒ FRUMSAMIN LJËÈ (ÁR ER
AÈ MESTU UM AÈ R¾ÈA NÕJAR
HLJËÈRITANIR EN EINNIG NOKKRAR
ELDRI UPPTÎKUR SEM SÁRSTAKUR
FENGUR ER AÈ $ISKURINN TEKUR
UM KLUKKUSTUND Å FLUTNINGI EN
MEÈ HONUM FYLGIR LÅTIÈ TEXTAHEFTI
²TGEFANDI ER FORLAGIÈ $IMMA

Gjafakort fyrir alla fjölskylduna!
S t ó r a s v i ð i ð k l. 2 0 :0 0

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Lau. 6/1, lau. 13/1 lau. 20/1, lau. 27/1.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Fös. 29/12 kl. 20:00 uppselt, lau. 30/12 kl. 14:00 uppselt og kl. 17:00 uppselt, lau. 6/1
kl. 14:00 nokkur sæti laus, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00, lau. 13/1
kl. 14:00, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 20/1 kl. 14:00, sun. 21/1 kl. 14:00.

PÉTUR GAUTUR

eftir Henrik Ibsen. Leikgerð Baltasar Kormákur.

Fim. örfá sæti
Fös. örfá sæti
Lau. örfá sæti

7. des.
8. des.
9. des.

Síðustu sýningar fyrir jól!

Lau.
Fös.
Lau.

13. jan.
19. jan.
20. jan.

Sýnt í Iðnó
Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og
2 tímum fyrir sýningar.
Sími 562 9700
idno.is og midi.is
Sýningar kl. 20

hreint vitlaust að
verða úr hlátri.”

Allra síðasta sýning!

S.A. TMM

Frumsýning 26/12 uppselt, 2. sýn. mið. 27/12 örfá sæti laus, 3. sýn. fim. 28/12 örfá sæti
laus, 4. sýn. fim. 4/1 örfá sæti laus, 5. sýn. fös. 5/1 örfá sæti laus, 6. sýn. fim. 11/1 örfá
sæti laus, 7. sýn. fös. 12/1 nokkur sæti laus, 8. sýn. fim. 18/1.

S m í ð a v e r k s tæð ið k l. 2 0 :0 0

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Lau. 6/1, lau. 13/1 nokkur sæti laus.
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

Kúlan

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur
Lau. 6/1 kl. 11:00 örfá sæti laus, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og
kl. 14:00, lau. 13/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 14/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og
kl. 14:00 uppselt.

L e i k h ú s l o f t ið

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Mið. 6/12 kl. 9:45 örfá sæti laus og kl. 11:00 örfá sæti laus, lau. 9/12 kl. 13:00 uppselt,
kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, sun. 10/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og
kl. 16:00 uppselt, lau. 16/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, sun.
17/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, fös. 22/12 kl. 13:00
uppselt, lau. 23/12 kl. 13:00 örfá sæti laus.

L e i k h ú s k j a l la rin n

JÓLABÓNUS
Jóladagskrá Hugleiks fim. 7/12 kl. 21:00.
Miðasala í síma 551 2525 og á www. hugleikur.is.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is
Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Saga Önnu B. Ragde vakti stormandi lukku í heimalandi hennar
Noregi og er þess getið í káputexta að bókin hafi slegið við Da
Vinci lyklinum á sölulistum þar.
Enda er hér býsna lunkinn höfundur á ferð með næmt auga
fyrir smáatriðum sem kann þá
list að skapa áhugaverðar persónur og spennandi aðstæður.
Persónurnar í þessari sögu
eiga fátt sameiginlegt nema
erfðaefnið. Í forgrunni eru þrír
bræður og dóttir eins þeirra.
Öldruð móðir mannanna liggur
fyrir dauðanum á sjúkrahúsi en á
heimilinu er einnig eiginmaður
hennar – einrænn vesalingur sem
enginn hirðir um. Sundurlaus
fjölskylda konunnar þarf að gera
upp ýmislegt úr fortíðinni til þess
að ná saman á þessum erfiða tíma
en sagan gerist á aðventunni, árstíma sem á köflum er þrúgaður
af heimilislegri nærverukröfu.
Höfundur nýtir fyrri hluta
bókarinnar til þess að kynna sitt
óvenjulega persónusafn en þar
innanborðs er durgslegur svínabóndi, samkynhneigður gluggaútstillingamaður, lífsleiður útfararstjóri og hundaþjálfi auk
litminni aukapersóna. Frásagnir
þessar eru nosturslega unnar,
lesandinn kemst inn í innstu hugarfylgsni þessa hversdagslega
fólks og umhverfið er dregið
skýrum dráttum. Aðgreining
þessa fólks er einnig skýr, þó
söguhöfundur nálgist þau öll með
álíka hlýju er augljóst að þetta
fólk hrærist í eigin heimi en
undir niðri blundar sitthvað
órætt og uggvekjandi.
Það er ekki fyrr en eftir miðja
bók að einhver núningur verður
milli persónanna, þangað til
þurfa þær aðeins að glíma við
sjálfar sig og þó það sé allrar
athygli vert verður manni hugsað til þess hvers vegna öll þessi
orka og blek fer í að setja upp
aðstæður sem síðan standa vart
undir þessum heljarinnar aðdraganda. Sögurnar fjórar sem mætast
eru
hádramatískar
en
úrvinnslan á samlífi þeirra á niðurnídda ættaróðalinu olli mér
vonbrigðum, sagan leystist upp í
skandinavískt „feel-good“ í stað
þess að taka á fortíðarvandanum
tipluðu persónurnar í kringum
hann. Þroski þeirra er ekki afger-

"+52
"ERLÅNARASPIRNAR
!NNE " 2AGDE ÖÕÈANDI 0ÁTUR
STVALDSSON
-¹L OG MENNING

(((
.IÈURSTAÈA (AGLEGA SAMIN
FJÎLSKYLDUSAGA EN OF FYRIRSJ¹ANLEG TIL
AÈ VERA SPENNANDI TIL ENDA

andi, þó þau kynnist loksins hvert
öðru er það í óraunverulegu jólahúllumhæi og endirinn eftir því
ósannfærandi.
Baksvið sögunnar tengist
nafni bókarinnar, Berlínaraspirnar eru menjar frá stríðstímum í
landinu þegar nasistar ætluðu að
reisa stórbrotna byggð á landareigninni. Líkt og trjáplöturnar
hefur leyndarmál fjölskyldunnar, móðurinnar og barnsföður
hennar, vaxið þrátt fyrir bælingu
og þöggun. Synirnir hafa vaxið
hver í sína áttina og það verður
ekki fyrr en með kraftlitlu uppgjöri um erfðamál fjöskyldunnar
að raunverulegt faðerni þeirra
kemst á hreint, og þó.
Sagan er nokkuð spennandi
framan af en líður fyrir undarlegar áherslur. Púðrið er allt í
persónusköpuninni og lítið eftir
fyrir lokasprettinn enda fjarar
sagan út á of fyrirsjáanlegan
hátt.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

Fornleifafélagið lifir

“Fólk ætlaði

Fös. 8/12 uppselt, lau. 9/12 uppselt. Aukasýning sun. 10/12 örfá sæti laus.

BAKKYNJUR eftir Evripídes

Kraftlítið uppgjör

Hið íslenzka fornleifafélag er
eitt elsta félag á Íslandi, stofnað árið 1879 í framhaldi af
stofnun
Þjóðminjasafnsins
1863 og hefur starfað í skjóli
þess alla tíð síðan. Félagið
hefur unnið frumkvöðlastarf
tengt fornleifum og öðrum
menningarminjum.
Félagið hefur frá árinu 1880
gefið út Árbók hins íslenzka
fornleifafélags sem er eitt
merkasta fræðirit landsins á
sviði fornleifafræði og íslenskrar menningarsögu. Hér er ekki
um lokað fagfélag fornleifafræðinga að ræða heldur er
öllum velkomið að gerast félagar. Leikir sem lærðir geta
þarna fundið farveg fyrir
áhugamál sín á þessu sviði.
Félagið gerir nú átak til að
afla nýrra félagsmanna og
býður öllum sem ganga í félagið Árbókina á ótrúlegu tilboði:
Allir árgangarnir frá 1960 til
2001, samtals 40 bækur í pakka,
á einungis 5.000 kr. Bækurnar
er hægt að panta hjá Þór Magnússyni formanni Hins íslenzka
fornleifafélags
(thor@thjodminjasafn.is) .
Tilboðspakkinn verður að
sjálfsögðu í boði á fundi Hins
íslenzka
fornleifafélags
á
morgun þann 7. desember sem
haldinn er í tengslum við
afmæli Kristjáns Eldjárns,
fyrrverandi forseta Íslands.
Kristján var fyrsti Íslendingurinn sem hélt utan til náms í
fornleifafræði og átti síðan

¶«2 -!'.²33/. &9226%2!.$)
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langan og farsælan feril sem
fornleifafræðingur og síðarþjóðminjavörður.
Þá verður skipulögð vegleg
dagskrá í sal Þjóðminjasafns
Íslands við Suðurgötu sem opin
er öllum áhugasömum gestum.
Þar flytur Orri Vésteinsson
fornleifafræðingur ennfremur
erindi um miðaldakirkjuna á
Gásum.
PBB
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Upplestrarkvöld JPV

Jólatónar í Hafnarfirði

Forlagið JPV stendur fyrir upplestrardagskrá á kaffihúsinu Súfistanum, 2. hæð í bókabúð Máls
og menningar, Laugavegi 18.
Þangað mæta höfundar forlagsins og glugga í bækur sínar,
lesa upp valda kafla og spjalla við
gesti.
Í kvöld mæta rithöfundarnir
Stefán Máni sem les úr spennutryllinum Skipinu, leikskáldið og
rithöfundurinn Jón Atli Jónasson
les úr bók sinni Ballaðan um
Bubba Morthens, Páll Kristinn
Pálsson les úr bók sinni og Árna
Þórarinssonar, Farþeganum og
vinirnir Einar Kárason og Ólafur
Gunnarsson lesa úr ferðasögu
sinni Úti að aka – á reykspúandi
Kadillak yfir Ameríku.
Dagskráin hefst kl. 20 og er
hún öllum opin á meðan húsrúm
leyfir en áhugasömum skal bent á
að oft er þröng á þingi á samkomum sem þessum og því tilvalið að
mæta snemma ef ná skal í gott
sæti.

SON LES ÒR BËK SINNI UM GOÈSÎGNINA
"UBBA -ORTHENS
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Ljóma aftur ljósin skær
Kvennakórinn Léttsveit Reykjavíkur heldur sína árlegu jólatónleika í Langholtskirkju annað
kvöld en þeir verða síðan endurteknir næstkomandi laugardag.
Á dagskrá verða íslensk og
erlend jólalög og má búast við
hátíðlegri jólastemningu og miklu
fjöri að vanda. Meðal annars flytur kórinn kúbverskar útsetningar
á þekktum jólalögum sem ekki
hafa verið flutt hér áður. Einsöngvari með kórnum er Þorvaldur Þorvaldsson barítonsöngvari en auk
þess munu stúlkur úr Stúlkna- og
kammerkór Bústaðakirkju syngja
með Léttsveitinni á tónleikunum.
Einleikari með kórnum er Ásgeir
Steingrímsson trompetleikari. Til
að tryggja kúbverska taktinn leika

"!,,!¨!. 5- "5""! *ËN !TLI *ËNAS
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Óperukór Hafnarfjarðar heldur
sína árlegu jólatónleika í Víðistaðakirkju í kvöld kl. 20. Stjórnandi er Elín Ósk Óskarsdóttir og
píanóleikari Peter Maté. Sérstakir
gestir eru Lenka Máteová organisti og Gunnar Gunnarsson flautuleikari. Á efnisskránni eru jólaleg
lög og hátíðlegar tónsmíðar.
Elín Ósk Óskarsdóttir óperusöngkona stofnaði Óperukór Hafnarfjarðar árið 2000 og er aðalstjórnandi hans. Hún var valin
bæjarlistamaður Hafnarfjarðar
árið 2006.
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F  -OSFELLSKËRINN HELDUR
ÒTG¹FUTËNLEIKA OG KYNNIR *ËLALJËSIN
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'EISLADISKURINN INNIHELDUR  VALIN
OG VINS¾L JËLALÎG SEM -OSFELLSKËRINN
HEFUR FLUTT ¹  ¹RA FERLI SÅNUM
3TJËRNANDI ER 0¹LL (ELGASON

F  «PERUKËR (AFNARFJARÈAR
HELDUR SÅNA ¹RLEGU JËLATËNLEIKA Å
6ÅÈISTAÈAKIRKJU 3TJËRNANDI ER
%LÅN «SK «SKARSDËTTIR OG PÅANË
LEIKARI 0ETER -ATÁ 3ÁRSTAKIR GESTIR
ERU ,ENKA -¹TEOV¹ ORGANISTI OG
'UNNAR 'UNNARSSON FLAUTULEIKARI

F  (LJËMSVEITIN 3PAÈAR HELDUR
ÒTG¹FUTËNLEIKA Å )ÈNË OG KYNNIR DISK
INN 3TUNDAGLASAGLAUMUR

N N 3µ.).'!2
F   SÕNINGUNNI 5NCERTAIN
3TATES OF !MERICA Å ,ISTASAFNI
2EYKJAVÅKUR (AFNARHÒSI SÕNA 
VONARSTJÎRNUR BANDARÅSKRAR SAMTÅMA
LISTAR ÖAÈ BESTA SEM ER AÈ GERAST
Å BANDARÅSKRI SAMTÅMALIST Å DAG
3ÕNINGARSTJËRAR ERU (ANS 5LRICH
/BRIST OG $ANIEL "IRNBAUM EN
'UNNAR +VARAN FYRRVERANDI SAFN
STJËRI ,ISTASAFNS 2EYKJAVÅKUR KOM
EINNIG AÈ VINNU VIÈ SÕNINGUNA (ÒN
STENDUR TIL  JANÒAR 

F  9FIRLITSSÕNING ¹ VERKUM
$RAFNAR &RIÈFINNSDËTTUR STENDUR
YFIR Å ,ISTASAFNI !KUREYRAR $RÎFN
LÁT MIKIÈ AÈ SÁR KVEÈA Å ÅSLENSKU
LISTALÅFI OG HASLAÈI HÒN SÁR VÎLL Å
EINUM ERFIÈASTA GEIRA GRAFÅKLISTARINN
AR TRÁRISTUNNI /PIÈ ALLA VIRKA DAGA
NEMA M¹NUDAGA  

F  (ELGA «SKARSDËTTIR OG
+RISTINN -¹R 0¹LMASON SÕNA VERK
SÅN Å 'ALLERÅI +LING  BANG UM
ÖESSAR MUNDIR 3ÕNINGARNAR ERU
OPNAR FIMMTUDAGA TIL SUNNUDAGA
MILLI  OG 
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SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

þau Kristín Jóna Þorsteinsdóttir
bongó-trommuleikari og Tómas R.
Einarsson bassaleikari með ásamt
píanóleikaranum Aðalheiði Þorsteinsdóttur. Stjórnandi tónleikanna er Jóhanna V. Þórhallsdóttir.
Léttsveit Reykjavíkur átti 10
ára afmæli í fyrra og af því tilefni
var gerð kvikmyndin Kórinn. Hún
var sýnd í Háskólabíói og sjónvarpinu við frábærar undirtektir.
Þá hefur myndin komið út á DVDdiski. Einnig hefur kórinn gefið út
geisladisk með úrvali af bestu
lögum Léttsveitarinnar sem tekin
voru upp á tónleikum. Diskarnir
verða til sölu í anddyri fyrir og
eftir tónleikana.
Tónleikarnir annað kvöld hefjast kl. 20.
KHH
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Mögnuð áfallasaga
suðurríkjamærinnar Scarlett O´Hara í
Gone With the Wind
stendur enn fyrir
sínu. Það gustar af
Vivien Leigh í
aðalhlutverkinu og
harmþrungin
ástarsaga hennar
og Rhett Butler nær
enn að kalla fram tár hjá áhorfendum þó liðin séu
67 ár frá því Clark Gable sagði að sér væri fjandans
sama og gekk á dyr. Alvöru stórmynd sem mun ætíð
standast tímans tönn.

Clooney er kynþokkafyllstur

BIO FRETTABLADIDIS

(VERJU BREYTTI $6$ FYRIR ÖIG SEM SAFNARA -EÈ TILKOMU $6$ FËR
AUGLJËSLEGA MINNA FYRIR HVERRI MYND Å HILLU OG ÒRVALIÈ AF WIDESCREEN
MYNDUM JËKST TIL MUNA
-YNDIRNAR SEM ÁG GET SÁÈ AFTUR OG AFTUR ERU 4HE &ISHER +ING OG
!NCHORMAN
3JËNVARPSÖ¾TTIR ¹ $6$ ERU &RASIER 3LEDGE (AMMER "LACK !DDER
"OTTOM !RRESTED $EVELOPMENT $ESPERATE (OUSEWIFES 3OUTH 0ARK OG
&AMILY 'UY
3ÅÈASTI MYNDDISKURINN SEM ÁG KEYPT MÁR VAR )TlS A 7ONDERFUL
,IFE ¾TLA AÈ HORFA ¹ HANA UM JËLIN 3KILST AÈ ÖETTA SÁ MINNST ÖRIGGJA
VASAKLÒTA MYND !NNARS ER KOMIN HEFÈ ¹ AÈ ÁG OG KRAKKARNIR HORFUM
SAMAN ¹ .ATIONAL ,AMPOONlS #HRISTMAS 6ACATION UM JËLIN
(VAÈA MYNDIR VANTAR ÖIG TILFINNANLEGA Å SAFNIÈ ¡G ER SVO NÕKOMIN
FR¹ ÒTLÎNDUM MEÈ MYNDIR AÈ ÁG MAN EKKI EFTIR NEINU Å SVIPINN SEM
MIG BEINLÅNIS VANTAR
%FTIRMINNILEGASTA ATRIÈIÈ ¥ 4HE 4HREE !MIGOS ÖEGAR ÖEIR FINNA SYNGJ
ANDI RUNNANN (RESS RUNNI
5PP¹HALDS SKÒRKURINN -ALEFICENT ÒR 3LEEPING "EAUTY ER ALLTAF LANG
FLOTTUST

3AKLEYSINU FËRNAÈ FYRST

Jólagjöf hobbitans
The Return of the King, síðasta myndin í Hringadróttinssögu, þríleik Peters Jackson, var sýnd í
kvikmyndahúsum árið 2003 og síðan þá hefur þríleikurinn verið gefinn út í þremur mismunandi
útgáfum á DVD.
Nýjasta, Limited edition-útgáfan hlýtur fyrst
og fremst að höfða til harðra aðdáenda myndabálksins jafnvel þó þeir eigi sjálfsagt eldri útgáfurnar fyrir. Stærsti kosturinn við þessa nýju
útgáfu, fyrir LOTR-nördana, er að hér eru tvær
útgáfur myndanna saman á einum diski, bíóútgáfan og lengri gerðir með viðbættum atriðum.
Þessi þjónusta við dygga aðdáendur er ekki nýlunda en fyrir skömmu
gaf George Lucas út sambærilega útgáfu af gamla Stjörnustríðsþríleik
sínum þar sem gömlu myndirnar frá 1977-1983 komu í fyrsta sinn á
DVD ásamt endurbættum afmælisútgáfunum.
Lord of the Rings myndirnar eru með því magnaðara sem sést hefur
á hvíta tjaldinu það sem af er þessari öld og það þarf því ekki að hafa
mörg orð um hversu eigulegar þær eru á DVD, en til þess að tryggja
áhuga þeirra sem taka endalaust við efni sem tengt er þessum myndabálki
fylgir um fimm klukkustunda heimildarmynd um gerð
myndarinnar á þremur diskum.
Costa Botes gerði þessa mynd sérstaklega að
beiðni Jacksons og hún er ólík þeim heimildarmyndum sem fylgdu síðustu útgáfu LOTR að hún er
frjálslegri í formi og byggir á afslöppuðu spjalli
við Jackson og fleiri á tökustað. Þeir sem hafa
legið yfir eldra aukaefninu munu þó kannast við
ýmislegt sem nú ber fyrir augu en þó tekst enn að
bæta við fróðleik fyrir þá áköfustu.
!2!'/2. .ÕTUR SÅN Å BOTN Å ,ORD OF THE 2INGS

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

EN NÒ GETA AÈD¹ENDUR B¹LKSINS SKOÈAÈ
TV¾R MISLANGAR ÒTG¹FUR MYNDANNA ÖRIGGJA
¹ ÖREMUR AÈSKILDUM DISKUM

Sendu SMS BTC CAF
á 1900 og þúgætir unnið eintak!
Aðalvinningur er DVD spilari og CARS á DVD

Aukavinningar eru CARS á DVD, tölvuleikir, fleiri DVD myndir og margt fleira!
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5PP¹HALDS HETJAN +EVIN 3PACEY Å (OSTILE (OSTAGES ¡G HEF ALLTAF
VERIÈ SVOLÅTIÈ VEIK FYRIR MÎNNUM MEÈ HALL¾RISLEGA KLIPPINGU SEM
KL¾ÈA SIG Å PEYSUVESTI MENN SEM LÅFIÈ HEFUR BROTIÈ NIÈUR ¶EIR
ERU HETJUR
+YNÖOKKAFYLLSTA PERSËNAN 'EORGE #LOONEY
B¾ÈI Å &ROM $USK 4ILL $AWN OG /UT OF 3IGHT
&LOTTUSTU SLAGSM¹LIN 0ATRICIA !RQUETTE OG
*AMES 'ANDOLFINI Å 4RUE 2OMANCE UNCUT
4ÎFF SENA
"ESTA KYNLÅFSATRIÈIÈ *UDE ,AW OG 2ACHEL
7EISZ Å %NEMY !T 4HE 'ATES 3KÕRIR SVO MARGT
&LOTTASTA $6$ HULSTRIÈ 4IM "URTONlS #ORPSE
"RIDE
"ESTA $6$ AUKAEFNIÈ !DDITIONAL SCENES
ÒR MYNDINNI "EST IN 3HOW
3ÁRSTAKLEGA (ARLAN AT ORIGINAL CABIN OG
,ESLIE AND "UCK
(VAÈA MYND ¾TLARÈU ALLS EKKI AÈ SJ¹
¹ÈUR EN ÖÒ DEYRÈ $IRTY $ANCING 

Oliver Stone sló í gegn
með Platoon fyrir 20 árum
þar sem hann gerði upp
herþjónustu sína í Víetnam. Myndin er komin út
í tveggja diska útgáfu þar
sem aukaefninu er fyrst og
fremst ætlað að veita innsýn í gerð myndarinnar og
gera stríðið áþreifanlegra í
hugum áhorfenda.
Oliver Stone eru býsna mislagðar
hendur þegar kemur að kvikmyndagerð en árið 1986 hitti þessi
umdeildi vandræðagemlingur í
mark með Platoon sem skilaði
honum Óskarsverðlaunum fyrir
leikstjórn. Myndin fékk alls átta tilnefningar og sigraði einnig sem
besta myndin, fyrir klippingu og
hljóð.
Leikararnir Tom Berenger og
Willem Dafoe fengu báðir tilnefningu sem bestu leikarar í aukahlutverki, Stone fyrir handrit og Robert
Richardson fyrir kvikmyndatöku.

6INIR OG KUNNINGJAR
Stone byggði handritið á eigin upplifun á stríðinu en hann steig á land
í Víetnam 21 árs og varð strax heltekinn af óttanum og viðbjóðnum
sem þar blasti við honum. Allar
helstu persónur myndarinnar eiga
sér fyrirmyndir í félögum hans en
þar fer mest fyrir hinum unga Cris,
sem Charlie Sheen leikur, öðlingnum Elias (Dafoe) og geðsjúklingnum Barnes (Berenger) en Chris,
sem er augljós staðgengill Stones,
lendir milli steins og sleggju þegar
hinum tveimur lendir saman í miðri
stríðsgeðveikinni.
Góður hópur ungra og lítt
þekktra leikara fékk að spreyta sig
í Platoon og má þar á meðal nefna
auk Sheen þá Johnny Deep, Forest
Whitaker, Kevin Dillon og John C.
McGinley, sem hefur verið að gera
það gott í hlutverki geðstirða lækn-

#(!2,)% 3(%%. /' +%6). $),,/. ,ÁTU ÕMISLEGT YFIR SIG GANGA SVO UPPGJÎR /LIVERS
3TONE VIÈ 6ÅETNAMSTRÅÈIÈ M¾TTI VERÈA SEM RAUNVERULEGAST -YNDIN VARÈ STÎKKPALLUR
FYRIR Ö¹ UNGU LEIKARA SEM FYLGDU 3TONE TIL &ILIPPSEYJA EN ÖESSIR TVEIR HAFA HELST ÒR
LESTINNI

isins Perry Cox í sjónvarpsþáttunum Scrubs.

3AKLAUS FËRNARLÎMB
Stone var á sínum tíma hrósað í
hástert fyrir að draga upp sannfærandi mynd af þessu óhugnanlega stríði sem enn hvílir þungt á
bandarískri þjóðarsál. Hann dró
með miskunnarlausum efnistökum
enga dul á það að sakleysið er
fyrsta fórnarlamb stríðsátaka og
gildir þá einu hvort átt er við sakleysi þeirra sem vígbúast eða saklausa borgara sem geta enga björg
sér veitt þegar blóðþorstinn kviknar hjá hermönnum beggja fylkinga.
Stone sýndi leikurum sínum enga
miskunn. Hann flaug með hópinn
til Filippseyja þar sem tökur fóru
fram og byrjaði á að setja þá í
stranga tveggja vikna herþjálfun í
umsjón reynds hermanns.
Leikaranir voru sviptir öllum
þægindum og máttu þola spreng-

ingar og skothríð þegar síst varði
og voru orðnir mátulega taugaveiklaðir þegar tökur loks hófust.
Allir voru þeir þó tilbúnir til þess
að láta þetta yfir sig ganga fyrir
það að fá að taka þátt í verkefninu.

(ORFT TIL BAKA
Leikararnir rifja upp undirbúninginn og erfiðið við að koma Platoon á
filmu í heimildarmyndinni Tour of
the Inferno á seinni disknum. Fyrir
utan djöfulganginn í Stone unnu
leikararnir í skugga skálmaldar á
Filippseyjum sem jók en á taugaveiklun þeirra eða eins og McGinley orðar það í heimildarmyndinni
þá vildi hann bara „að þeir kláruðu
þessa byltingu sína svo við gætum
gert sex milljón dollara myndina
okkar.“
Það gekk eftir og Stone sannaði
sig sem þungaviktarleikstjóri og
hefur síðan þá mátt vinna í skugga
eigin afreks en ekki náð sömu
hæðum síðan. THORARINN FRETTABLADIDIS

Mölur og ryð granda ekki Reeve
Vinsældir Suerman Returns í
sumar hafa haft þær ánægjulegu
aukaverkanir að áhugi fólks á
gömlu myndunum með Christopher
Reeve vaknaði á ný. Allar myndirnar fjórar hafa verið endurútgefnar á DVD og vitaskuld fer
mest fyrir fyrstu myndinni Superman-The Movie frá 1978.
Þessi 28 ára gamla mynd Richards
Donner sló á sínum tíma verðskuldað og eftirminnilega í gegn
og hún er enn þann dag í dag í einu
orði sagt frábær. Það segir sína
sögu að eftir áralanga leit að nothæfu handriti að upprisu Supermans í Superman Returns var að
lokum ákveðið að byggja nýju
myndina á mynd Donners og mynd
Bryans Singer er í raun lítt dulbúin endurgerð gömlu myndarinnar.
Þrátt fyrir magnaða framþróun
í tæknibrellum síðustu áratugi
stendur gamla myndin enn fullkomlega fyrir sínu og yfir henni
hvílir einhver óræður sjarmi sem
lifir enn góðu lífi.
Reeve er heillandi bæði sem

Superman og Clark Kent og sýnir
fína kómíska takta sem sá síðarnefndi en þyngst vegur þó framlag Genes Hackman í hlutverki
Lex Luthor og Neds Beatty sem
leikur vonlausan hjálparkokk
skúrksins. Þjófstolnar senur þessara fugla lyfta myndinni á hátt
grínplan og gera hana að frábærri
skemmtun.
Endurnýjuð kynni við gamla
Superman-gengið eru í meira lagi
ánægjuleg og þeim foreldrum sem
fóru með börn sín á Superman
Returns í sumar ber skylda til að
kynna Reeve og félaga fyrir
þeim.
Myndin vekur upp ljúfar
kenndir sem erfitt er að átta sig á
en þetta er eitthvað meira en bara
nostalgía. Þetta er einfaldlega góð
mynd.
Þessari nýju 4 diska útgáfu
fylgir haugur af aukaefni, heimildarmyndum, gömlum Superman
teiknimyndum og öðru góðgæti
sem heldur aðdáendum stálmannsins við efnið tímunum saman.

$6$
3UPERMAN p 4HE -OVIE
,EIKSTJËRI 2ICHARD $ONNER
!ÈALHLUTVERK #HRISTOPER 2EEVE
'ENE (ACKMAN -ARGOT +IDDER

((((
.IÈURSTAÈA ¶ESSI  ¹RA GAMLA MYND
HEFUR EKKI MISST NEITT AF SJARMA SÅNUM
OG SKEMMTIGILDI Å GEGNUM ¹RIN
$¹SAMLEG SKEMMTUN SEM GEFUR NÕJU
3UPERMAN MYNDINNI EKKI ÖUMLUNG
EFTIR
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Snillingar velja sjálfir sitt besta efni
Sexmenningarnir sem mynduðu
gríngengið sem kennt er við
Monty Python brutu á sínum tíma
blað í sjónvarpsgríni með Flying
Circus þáttum sínum sem eru
einn helsti hápunktur bresks
sjónvarpsgríns.
Árangur þeirra félaga er ekki
síst aðdáunarverður í ljósi þess
að Bretar standa öðrum framar í
gerð gamanefnis fyrir sjónvarp
en samanlagt framlag þessara
heiðursmanna, sameinaðra eða í
sitt hvoru lagi, með John Cleese í
fararbroddi,
verður
seint
ofmetið.
Monty Python hefur verið
gjöful gullgæs árum saman og
efni hópsins hefur verið gefið
ítrekað út á bókum, vinýlplötum,

geisladiskum,
myndböndum og DVD.
Gæsin er
enn að verpa
þar sem nú
hefur efni frá
hópnum verið
gefið út á sex
diskum en á
hverjum diski
velur einn meðlimur það sem
hann
heldur
mest upp á af
því efni sem
hópurinn dældi
út á árunum 1969
til 1974.
Graham Chap-

man lést árið 1989
eða eins og Cleese
orðar það á sínum
diski: „hann var alltaf fullur en hætti
því svo og varð
dauður en hirðir
enn sinn hluta af
gróðanum, bölvaður letinginn.“ Eftirlifandi félagar
hans tóku því að
sér að velja fyrir
Chapman
og
sverja og sárt
við leggja að
þeir hafi valið
efni sem þeir
séu vissir um
að
Chapman

kunni
að
meta, þó þeir
gætu
haft
rangt
fyrir
sér.
Einn diskur sker sig
nokkuð úr en
hann er í nafni
Terrys Gilliam, ameríkanans í hópnum.
Gilliam hefur
getið sér gott
orð sem leikstjóri í seinni tíð
með myndum á
borð við Brazil,
Fear
and
Loathing in Las

Vegas,
Twelve
Monkeys og The
Fisher King. Innan
Python
hópsins
hafði hann það hlutverk
að
tengja
sýrða
leikþætti
félaga sinna saman
með
mögnuðum
teiknimyndum.
Hann fyllti því
eðlilega sinn disk
með eigin efni
sem óhætt er að
segja að hafi
farið með Monty
Python út í nýjar
víddir
fáránleika.

.µ44  $6$

&IMMTA SERÅAN Å SPENNUÖ¹TTUNUM
 ER KOMIN ÒT ¹ $6$ (ÁR FER +IEFER
3UTHERLAND EINA FERÈINA ENN MIKINN
Å HLUTVERKI HRYÈJUVERKAMANNABAN
ANS *ACKS "AUER
"AUER BERST
HÁR Å GEGNUM
MAGNÖRUNG
INN SËLARHRING
ÖAR SEM HANN
F¾R EKKI EINU
SINNI T¾KIF¾RI
TIL AÈ FARA ¹
KLËSETTIÈ ÖAR
SEM HRYÈJUVERKAMENN GANGA LAUSIR
MEÈ EITURGAS OG ËGNA BANDARÅSK
UM BORGURUM 3PENNAN RÅGHELDUR
Å ÖESSUM ¹RGANGI SEM ÖYKIR EINNA
HELST JAFNAST ¹ VIÈ FYRSTU Ö¹TTA
RÎÈINNA UM "AUER SEM GERÈI ALLT
VITLAUST FYRIR NOKKRUM ¹RUM

3IGTIÈ
'UNNAR (ANSSON HEFUR FARIÈ ¹
KOSTUM Å 3IGTINU ¹ 3KJ¹ EINUM SEM
Ö¹TTASTJËRNAND
INN &RÅMANN
'UNNARSSON
&YRSTA Ö¹TTA
RÎÈIN ER KOMIN
Å TVEGGJA DISKA
ÒTG¹FU ÖAR SEM
ËNOTAÈ EFNI F¾R
AÈ NJËTA SÅN AUK
ALLS KYNS BULLS
FR¹ AÈSTANDEND
UM Ö¹TTANNA

'RETTIR 
¶ESSI FEITASTI OG VINS¾LASTI KÎTTUR
HEIMS ER M¾TTUR TIL LEIKS Å SINNI
ANNARRI LEIKNU
MYND "ILL
-URRAY TALAR
SEM FYRR FYRIR
KATTARKVÎLINA
SEM HELDUR
NÒ TIL ,ONDON
ÖAR SEM 'RETTIR
HITTIR TVÅFARA SINN
MEÈ TILHEYRANDI
RUGLINGI OG VANDR¾ÈUM

3UPERMAN 2ETURNS
/FURMENNIÈ REIS UPP Å ¹R Å ÖESSARI
MYND "RYANS 3INGER SEM
BYGGIR ¹ GÎMLU 3ÒPER
MANNMYNDINNI FR¹ 
.ÕLIÈINN "RANDON 2OUTH
HEFUR TEKIÈ VIÈ AF #HRIS
TOPHER 2EEVE OG SKILAR
SÅNU MEÈ SËMA OG
STENDUR UPPI Å
H¹RKOLLUNNI ¹ +EVIN
3PACEY SEM L¾TUR ÎLLUM
ILLUM L¹TUM SEM ERKIFJAND
INN ,EX ,UTHOR

... í Árbænum í dag!

&AMILY 'UY

Nylon stelpurnar skemmta í útibúum
KB banka í desember. Allir velkomnir!
7. des. Kópavogur (Hamraborg) kl. 17
8AA8@@"FÜ4"A@%''&%

¶ESSI FIMMTA Ö¹TTARÎÈ UM 'RIFFIN
FJÎLSKYLDUNA ER KOMIN ÒT Å ÖRIGGJA
DISKA PAKKA ¶¾TTIRNIR HAFA ÖAÈ
HELST TIL SÅNS
¹G¾TIS AÈ ÖEIR
ERU DREPFYNDNIR
OG ÖË ÖEIR TOPPI
SEINT 4HE 3IMP
SONS B¾TA ÖEIR
ÖAÈ UPP MEÈ
ENN GRODDA
LEGRA GRÅNI
4ALANDI HUND
URINN "RIAN OG
OFURGREINDA BLEYJUBARNIÈ 3TEWIE
BERA Ö¾TTINA UPPI ¹SAMT 0ETER FJÎL
SKYLDUFÎÈURNUM FORHEIMSKA

8. des. Mjódd kl. 15
11. des. Mosfellsbær kl. 17
12. des. Grafarvogur kl. 17

Nylon stelpurnar skemmta í útibúi KB banka í Árbæ kl. 17 í dag.
Skemmtu þér með Nylon í boði KB banka!
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Fjölnir reyndist sannspár um sambandið
„Það fetar enginn í fótspor íslenska
draumsins,“ sagði athafnamaðurinn Fjölnir Þorgeirsson í viðtali
við DV í lok nóvember og átti þá
við samband leikarans Eddie
Murphy við fyrrum ástkonu sína,
Mel B. Fjölnir sagðist ekki hafa
mikla trú á sambandi þeirra
tveggja og að þau yrðu eflaust
skilin innan tveggja ára. Spá Fjölnis reyndist rétt, en samkvæmt nýjustu fregnum úr Hollywood er allt
komið í bál og brand.
Mel B og Eddie Murphy voru
búin að vera saman í hálft ár og
sagði Mel í vikugömlu viðtali að
hún væri ólétt eftir grínarann og
hlakkaði til þess að verja jólunum
með honum. Eddie sjálfur vildi þó
ekkert kannast við málið þegar

Vill fá að
leika Bond
Gamanleikarinn Jack Black segist æstur í að fá að leika ofurnjósnarann James Bond. Black
segist vera tilbúin til þess að
fylla í skarð
Daniel Craig,
ef
eitthvað
kemur upp á.
„Það yrði frábært,
hann
myndi
leika
mig og ég gæti
leikið Bond. Ég
gæti vel orðið
6),, ,%)+! *!-%3
næsti
Bond,
"/.$
treystið mér.“
"OND *ACK "OND
segir
Black.
(LJËMAR VEL
Það er þó væntanlega einhver bið þar til hlutverk
Bonds losnar, en Craig hefur samþykkt að leika í tveimur Bondmyndum til viðbótar.

hollenskur þáttastjórnandi spurði
hann um sambandið síðastliðinn
mánudag, en Murphy er staddur
þar í landi að kynna nýjustu kvikmynd sína, Dreamgirls. „Við erum
ekki saman lengur,
ég veit ekki hver
á þetta barn
fyrr en hægt
verður að sanna
það með DNAprufu, þú ættir
ekki að hrapa
svona að álykt-%, " 3AGÈI NÕLEGA

Å FJÎLMIÈLUM AÈ
HANA HLAKKAÈI TIL
AÈ EIGNAST BARN
-URPHYS

unum,“ sagði Murphy og vildi ekki
tjá sig meira um málið. Í september sagði Murphy í fjölmiðlum að
hann væri ástfanginn af Mel, þó
svo að engin áform um
brúðkaup væru á borðinu. En skjótt skipast
veður í lofti, fyrrverandi
Kryddpían orðin einstæð
á ný og Murphy náði
greinilega ekki að
feta í fótspor
íslenska draumsins.
HAL
%$$)% -520(9

3EGIST EKKI VISS UM
AÈ HANN SÁ FAÈIR
BARNSINS SEM -EL
GENGUR MEÈ UNDIR
BELTI

&*®,.)2 ¶/2'%)233/. 3P¹ÈI RÁTT UM
SAMBAND -EL " OG %DDIE -URPHY

"LIGE FÁKK NÅU VERÈLAUN
Söngkonan Mary J. Blige
var sigurvegari bandarísku
Billboard-tónlistarverðlaunanna sem voru afhent í Las
Vegas á mánudagskvöld.
Fékk hún alls níu verðlaun.
Mary J. Blige var meðal annars
valinn besti R&B/hiphop-tónlistarmaður ársins og besti kvenkyns
R&B listamaðurinn, auk þess sem
plata hennar The Breakthrough
var valin besta R&B/hiphop-platan.
Platan fór beint á topp Billboard-listans í desember í fyrra og
hefur selst í 2,6 milljónum eintaka.
Hinn sautján ára Chris Brown
var kjörinn besti nýi tónlistarmaðurinn, besti karlkyns listamaðurinn og tónlistarmaður ársins.

2IHANNA BESTA SÎNGKONAN
Hin átján ára Rihanna var valin
besta söngkonan og sló þar bæði
við Blige og Beyonce Knowles.
„Ég finn ekki fyrir fótleggjunum,
þetta er stórkostlegt,“ sagði
Rihanna þegar hún tók á móti
verðlaununum. „Ég var í virkilega
góðum hópi.“

0!2)3 (),4/. .EITAÈI AÈ KOMA FRAM ¹
"ILLBOARD TËNLISTARVERÈLAUNUNUM VEGNA
NIÈRANDI BRANDARA UM VINI HENNAR

.ICKELBACK VANN
Kanadíska rokksveitin Nickelback fékk verðlaun fyrir bestu
rokkplötuna, All the Right Reasons, og T.I. var valinn rappari
ársins. Að auki fékk fjórða sólóplatan hans, King, verðlaun sem
besta rappplatan. Þá fékk Tony
Bennet heiðursverðlaun fyrir
framlag sitt til tónlistarheimsins.
"RITNEY OG 0ARIS FJARVERANDI
Athygli vakti að vinkonurnar
Britney Spears og Paris Hilton,
sem áttu að vera kynnar kvöldsins, létu ekki sjá sig. Þess í stað
hlupu ýmsir aðrir í skarðið fyrir
þær.

Hætti við

-!29 * ",)'% "LIGE TEKUR ¹ MËTI EINUM

AF VERÈLAUNUNUM NÅU SEM HÒN HLAUT
&2¡44!",!¨)¨!0

JÓLATILBOÐ

Hótelerfinginn og partíljónið
Paris Hilton hætti við að koma
fram á Billboard-tónlistarverðlaununum vegna þess að henni
fannst brandararnir sem voru
skrifaðir fyrir hana ekki nógu
góðir. „Paris hefur hætt við að
koma fram á tónlistarverðlaununum sökum þess að henni fannst
brandararnir sem hún átti að segja
vera særandi fyrir vini sína,“
sagði Elliot Mintz, fjölmiðlafulltrúi Hilton. Fulltrúar frá Billboard hafa ekki fengist til að tjá
sig um málið og ekki er vitað um
hvað brandararnir fjölluðu.

Chan lék í
klámmynd

2)(!..! (IN ¹TJ¹N ¹RA 2IHANNA SLË VIÈ
ÖEIM -ARY * "LIGE OG "EYONCE +NOWLES

4) 2APPARINN 4) FÁKK TVENN "ILLBOARD

*!.%4 3ÎNGKONAN *ANET *ACKSON TËK

VERÈLAUN

LAGIÈ VIÈ GËÈAR UNDIRTEKTIR

Leikarinn og bardagalistamaðurinn Jackie Chan lék í klámmynd,
sem heitir All in the family, þegar
hann var 21 árs. Jackie segist ekki
skammast sín fyrir að hafa leikið í
kvikmyndinni og segir
marga aðra leikara
hafa þurft að svipta
sig klæðum snemma á
ferlinum. „Ég varð að
gera hvað ég gat til
þess að skrimta,
þetta er ekkert
stórmál, meira að
segja
Marlon
Brando varð að
striplast,“
segir
Jackie Chan eins
og ekkert sé eðlilegra. Tekur hann
líka skýrt fram að klámmyndir í
dag séu mun grófari en tíðkaðist
þá og varla hægt að bera mynd
sína við klámmyndir eins og við
þekkjum þær nú.

Skáldaþing hjá Eddu
Edda útgáfa hélt sitt árlega jólaboð á föstudaginn og var glatt á hjalla
að venju enda rjóminn af íslenskri rithöfundastétt saman kominn á
einum stað.

FÓLK EHF

Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7 ::: 103 Reykjavík
Sími 588 4422 ::: www.folk-ehf.is

TÍSKA GÆÐI BETRA VERÐ

-%¨ 46/ ¥ 4!+).5 3IGURÈUR 3VAVARSSON
ÒTG¹FUSTJËRI RITA ALMENNS EÈLIS TËK Ö¹
TVÅBURABR¾ÈUR 3VERRI OG RMANN *AKOBS
SYNI TRAUSTATAKI
&2¡44!",!¨)¨2«3!

6)¨ 6!4.34!.+).. 2ITHÎFUNDARNIR

02%3452).. /' 3+,$)¨ 3ÁRA 3IGURJËN

!UÈUR *ËNSDËTTIR OG (ALLDËRA 4HORODD
SEN STUNGU SAMAN NEFJUM VIÈ VATNS
TANKINN ¹  H¾È
&2¡44!",!¨)¨2«3!

%INARSSON SKEGGR¾ÈIR VIÈ LJËÈSK¹LDIÈ
¶ORSTEIN FR¹ (AMRI %NDURMINNINGAR
3IGURJËNS ERU NÕKOMNAR ÒT
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%GGERT GEIMVERA FR¹ ¥SLANDI
Breska blaðið Guardian bað
lesendur sína um að útbúa
skopmyndir af Eggerti
Magnússyni, nýjum stjórnarformanni enska úrvalsdeildarliðsins West Ham, og
ekki stóð á Bretanum, yfir
tvö þúsund myndir bárust.
Mest af gríninu gengur út á nafn
Eggerts sem Bretarnir hika ekki
við að spyrða saman við egg og
sýnir fyrsta myndin höfuð stjórn-

arformannsins sem spælt egg við
hlið framkvæmdastjóra liðsins,
Alans Pardew. Þarna má einnig
sjá fráfarandi formann KSÍ í líki
hjartaknúsarans
Engilberts
Humperdinck auk geimveru sem
einn lesandinn útskýrði sem svo
að miðað við viðbrögð margra forkólfa í knattspyrnuheiminum
mætti ætla að Eggert hygðist notfæra sér heimavöll félagsins,
Upton Park, sem lendingarstað
fyrir fljúgandi furðuhluti.

%''%24 3!'¨52 36¥) (ÁR SITUR %GGERT Å

ÖEKKTRI SVIÈSMYND ÒR BRESKRI S¹PU OG ER
SAGÈUR VERA 3VÅI SEM SÅÈAN ER FLJËTLEGA
LEIÈRÁTT
'%)-6%2!. 3EPP "LATTER VAR EKKI PAR

HRIFINN AF KAUPUM FJ¹RFESTA ¹ KNATTSPYRNU
LIÈUM EN HÁR SÁST %GGERT Å LÅKI HANS

(*!24!+.²3!2) %GGERT Å LÅKI %NGILBERTS

(UMPERDINCK SEM ER AÈ VÅSU MJÎG VEL
H¾RÈUR ËLÅKT STJËRNARFORMANNINUM

"*®2+ /' +!4/.! %GGERT KAUPIR B¾ÈI
"JÎRK OG +ATONA EN SÒ SÅÈARNEFNDA ER
ANDLIT )CELAND MATVÎRUKEÈJUNNAR

geta að Björgólfur Guðmundsson,
heiðursforseti West Ham, sleppur
hins vegar alveg við grínið hjá lesendum Guardian.
FGG

 -%¨!. !,,4 ,¡+ ¥ ,9.$) "RITNEY OG

*USTIN VORU K¾RUSTUPAR ¹ YNGRI ¹RUM EN
UPPÒR SLITNAÈI ¹RIÈ 

30,4 %'' "RETARNIR GRÅNAST MIKIÈ
MEÈ NAFN %GGERTS OG NOTA EGG IÈ Å
MYNDR¾NNI ÒTG¹FU ¹ BRÎNDURUNUM

Hunsaði
Britney

Margir lesendur leika sér
með Argentínumennina tvo,
Carlos Tevez og Javier
Mascherano, sem komu til West
Ham fyrir þetta tímabil og hafa
verið ákaflega umdeildir
enda ekki þótt sýna þá
snilldartakta sem vænst
hafði verið af þeim og eru
þeir sýndir sem breskar
sjónvarpstjörnur
frá
árum áður með Eggert sér
við hlið. Þá er Eggert
sagður vera Svíi en það
er síðan leiðrétt af einni
persónu úr hinni geysivinsælu sápu East Enders og þá er stjórnarformaðurinn einnig sýndur
með Björk Guðmundsdóttur og söngkonunni
Kerry Katona en sú
síðastnefnda er nýjasta andlit matvöruverslunarinnar Iceland. Til gamans má

Söngvarinn Justin Timberlake
rakst óvænt á fyrrverandi kærustu sína Britney Spears á
skemmtistaðnum Hyde í Los Angeles en hunsaði hana. Þetta atvik
kom gestum staðarins í opna
skjöldu þar sem þetta mun vera í
fyrsta sinn sem fyrrverandi parið
hittist síðan Spears skildi við
Kevin Federline. „Justin fór bara
beint á dansgólfið og leit ekki á
Britney. Það var eins og hann væri
að reyna að forðast hana,“ segir
sjónarvottur á staðnum.
Britney og Justin voru æskuástir hvors annars en upp úr slitnaði árið 2002 og
samdi
Justin meðal annras lag tileinka‘
Britney þar semhann ýjaði að því
að hún hefði haldið framhjá honum.
Nú er Justin með
leikkonunni
Cameron Diaz og
greininlegt
að
hann vill ekkert af
sinni fyrrverandi
vita.

®,,5 6!.)2 %GGERT
-AGNÒSSON HEFUR ¹ÈUR
LÕST ÖVÅ YFIR AÈ HANN
MISSI VARLA SVEFN YFIR
¹GANGI BRESKRA FJÎLMIÈLA

SÖNGNÁMSKEIÐ
VORÖNNIN ER AÐ HEFJAST
María Björk

Regína Ósk

Þóra

Skólastjóri/Kennari

Yfirkennari/Kennari

Söngkona/Kennari

Gefðu gjafabréf í jólagjöf!

GESTIR Á
NÁMSKEIÐI

Á vorönn verður boðið upp á:
5 ára og eldri: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Unglingar: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Fullorðnir: Byrjenda- og framhaldsnámskeið.
Hera Björk

Jónsi

Erna Hrönn

Söngkona/Kennari

Söngvari/Kennari

Leikari/Kennari

Sessý

Sara Dís

Guðrún Árný

Söngkona/Kennari

Söngkona/Kennari

Söngkona/Kennari

Aldursskiptir hópar. Haldnir verða tónleikar á námskeiðinu og
nemendur fá upptöku með söng sínum á geisladiski í lok námskeiðs.
Markmið söngkennslunnar er að þjálfa nemendur í túlkun,
raddbeitingu, sjálfsstyrkingu og framkomu.
Skólinn leitast við að veita nemendum sínum tækifæri til að koma
fram opinberlega, svo sem við hljóðritanir, framkomur í sjónvarpi
og á öðrum vettvangi. Skólinn leitast við að hafa sérþjálfað
starfslið sem eru atvinnumenn hver á sínu sviði.

LEIKLIST!
Bryndís

Tinna

Leikari/Kennari

Leikari/Kennari

Magni og
s
Sigga Beintein

Núna bjóðum við einnig
upp á leiklistarkennslu.

Fákafeni 11 • www.poppskolinn.is • Sími 588 1111

Söngskólinn er
alltaf í leit að
hæfileikaríku fólki

MARÍU BJARKAR

Söngvaborg
kemur í
heimsókn
til yngstu
krakkana.

Skráning og upplýsingar:
Sími: 588 1111, 696 0771 & 897 7922
E-mail: aria@islandia.is

40 þúsund
gestir
3

Jólamyndin 2006

vikur
á toppnum!

STÓRKOSTLEGASTA SAGA ALLRA TÍMA LIFNAR HÉR VIÐ Í
STÓRBROTINNI MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF.
UPPLIFIÐ HINA SÖNNU MERKINGU JÓLANNA

M.M.J. kvikmyndir.com
BLAÐIÐ

Þ.Þ. FBL

V.J.V. TOPP5.IS

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

78

þúsund gestir

FORSÝNING

36

þúsund gestir

U TALI
ENSKU
KU OG ENSK
SKU
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

5 edduverðlaun
besta mynd
besti leikar
besti leikstjórinn,
besti aukaleikarinn
og besta tónlistin

2 fyrir 1 fyrir
MasterCard korthafa

SÍMI 564 0000
CASINO ROYALE
SÝND Í LÚXUS
HOLIDAY FORSÝNING
HÁTÍÐ Í BÆ
PULSE
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN

kl. 5, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
kl. 5 og 8
kl. 8
kl. 3.40, 5.50 og 8
kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 4
kl. 3.50
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
CASINO ROYALE
HÁTÍÐ Í BÆ
THE NATIVITY STORY
PULSE
MÝRIN

kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.50, 8, 10.10
kl. 6 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE
HOLIDAY FORSÝNING
HÁTÍÐ Í BÆ
SAW III
MÝRIN

kl. 10 B.I. 14 ÁRA
kl. 8
kl. 6 og 8
kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 12 ÁRA

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

&2¡44)2 !& &«,+)
&JÎLMIÈLAR Å "ANDARÅKJUNUM GREINA
FR¹ ÖVÅ AÈ EIGINKONA
FËTBOLTAMANNSINS
$AVIDS "ECKHAM OG
FYRRVERANDI +RYDD
PÅAN 6ICTORIA HAFI
SÁST SKOÈA FASTEIGNIR
Å ,OS !NGELES (ÒSIÈ
SEM 6ICTORIA S¹ST
SKOÈA ER AÈEINS
FIMM HÒSUM FR¹
HÒSI 4OMS #RUISE
OG +ATIE (OLMES
EN

ÖAU SKÎTUHJÒ ERU MIKLIR VINIR
"ECKHAMS HJËNANNA
'EORGE #LOONEY HEFUR EKKI ¹TT
SJÎ DAGANA S¾LA Å ¹R EN B¾ÈI
G¾LUDÕR HANS HAFA DREPIST
3NEMMA ¹ ¹RINU DRAPST
HUNDUR #LOONEYS OG
NÒ ER SVÅNIÈ -AX LÅKA
HROKKIÈ UPP AF -AX
SEM VAR  ¹RA VETRA
VAR #LOONEY MIKILL
VINUR OG SVAF MEIRA

AÈ SEGJA Å RÒMINU HANS ÖEGAR
LEIKARINN VAR KVENMANNSLAUS
,EIKKONAN 'WYNETH 0ALT
ROW ER FJÎLMIÈLUM REIÈ FYRIR
AÈ HAFA SAGT HANA ¹
MËTI HEIMALANDI SÅNU
"ANDARÅKJUNUM
b-ÁR FINNST ÁG
HEPPIN AÈ VERA
"ANDARÅKJA
MAÈUR ¶EGAR
MAÈUR HORFIR

¹ UMHEIMINN ¹TTAR MAÈUR SIG
¹ ÖVÅ ÖAÈ KENNDI PABBI MINN
MÁR n SEGIR 0ALTROW EN HÒN VAR
SÎGÈ HAFA KALLAÈ "ANDARÅKJA
MENN HEIMSKA OG DËNALEGA Å
VIÈTALI Å PORTÒGÎLSKU BLAÈI
(IN  ¹RA GAMLA 3CARLETT
*OHANSSON SEGIST TILBÒIN
TIL ÖESS AÈ KOMA FRAM
BER AÈ OFAN Å KVIKMYND
SÁ ÖAÈ Å RÁTTA HLUTVERK
INU b¡G HEF HUGSAÈ UM

ÖETTA MIKIÈ OG NÒ VEIT ÁG AÈ ÖAÈ
YRÈI AÈ VERA Å
RÁTTA HLUTVERK
INU OG Å RÁTTRI
KVIKMYND HELST
EINHVERRI LIST
R¾NNI EVRËPSKRI
KVIKMYND n SEGIR
3CARLETT

HAGATORGI • S. 530 1919
Frá framleiðendum

og

Leiðin til Betlehem

Tim Allen

Martin Short

NATIVITY STORY kl. 5:50 - 8 - 10:10
MÝRIN
kl. 6 - 8 - 10:10
THE DEPARTED kl. 6 - 9

B.i.6
B.i. 12

BÖRN
kl. 6 - 8
SCANNER DARKLY kl. 10:10

B.i.12
B.i.16

B.i. 16

Ítalska kvikmyndhátiðin heldur áfram í nokkra daga (4-6 des) vegna
fjölda áskorana Misstu ekki af því besta í ítalskri kvikmyndagerð.
Sýningartímar

JÓLASVEININN 3

Sýnd með Íslensku og ensku tali

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Fate come noi
(gerið eins og við) kl. 5:50
Posto dell’anima, Il
(staður sálarinnar) kl. 8

MasterCard forsýning kl.8 2 fyrir 1 fyrir Master Card korthafa

THE GRUDGE 2

SAW 3
SAW 3 VIP
SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl
FLUSHED AWAY M/-Ensk
SANTA CLAUSE 3

kl. 5:50 - 8 - 10:30
kl. 8 - 10:30
kl. 3:40 - 5:50
kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10

/ ÁLFABAKKA
B.i.16
Leyfð
Leyfð
Leyfð

THE GRUDGE 2
JÓNAS M/- Ísl tal.
FLY BOYS
THE DEPARTED VIP
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal

(FRÁFÖLLNU (

(ﬂugstrákar)

/ KRINGLUNNI
kl. 5:50 - 8:10 - 10:30
kl. 3:40
kl. 8 - 10:30
kl. 5
kl. 4

Góð sýn á merka sveit
DVD-diskur þessi kom áður út á
hinu víðfræga VHS-formi árið 1994
og síðan hefur þessi tónleikamynd
fengið á sig költ-stimpil meðal
aðdáenda Nirvana. Diskurinn sýnir
hljómsveitina á nokkrum ólíkum
tónleikum þegar sveitin var á
hátindi frægðar sinnar. Mörg atriðanna eru í meira lagi kostuleg,
meðal annars þegar Kurt er laminn
af verði sem var að verja sviðið,
þegar sveitin mæmar Smells Like a
Teen Spirit í Top of the Pops, framkoma þeirra í þætti Jonathans Ross
og fleira í þeim dúr. Á milli tónleikaatriða fær áhorfandinn líka
hæfilegan skerf af viðtölum og
umfjöllunum um sveitina sem
krydda og bragðbæta útgáfuna til
muna.
Allt efnið á plötunni verður
sjaldnast klisjukennt, til dæmis
þegar fjallað er um dauða Cobains
eða almennt um ævintýralegan
feril hans. Þvert á móti er einblínt á
viðhorf Nirvana til tónlistarheimsins, ógnvænlega frægð hljómsveitarinnar og þann kala sem meðlimir
sveitarinnar bera til sviðsljóssins.
„Hinir gaurarnir“ úr Nirvana, svo
maður detti niður í klisjuna, Grohl
og Novoselic, koma reyndar furðu
vel út úr þessum tónleikadiski og
maður fær á tilfinninguna að hlutverk þeirra hafi verið meira en
menn hafa áður talið. Í flestum
atriðunum halda þeir algjörlega
uppi ryþmanum í lögunum á meðan
Cobain fær að leika lausum hala.
Má líkja þeim við trausta varnarmenn á meðan Cobain fær að gera
það sem hann vill í framlínunni.

Uomo in più, L’
(honum er ofaukið) kl. 10:10

HINIR

BÖLVUNIN 2

B.i. 16
Leyfð
B.i. 12
Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl
FLUSHED AWAY M/-Ensk
THE HOLIDAY
SANTA CLAUSE 3
THE GRUDGE 2
THE DEPARTED

kl. 6
kl. 6 - 8:10 - 10:20
kl. 8
kl. 6 - 8:10
kl. 10:30
kl. 10:10

Leyfð
B.i. 6
Leyfð

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
THE HOLIDAY
kl. 8
SANTA CLAUSE 3
kl. 8
CASINO ROYALE
kl. 10
Munið
afsláttinn
ADRIFT
kl. 10:30
Munið
afsláttinn

Leyfð

B.i. 6
Leyfð
B.i. 14
B.i. 16

STURTAÐ NIÐUR M/- Ísl
FLUSHED AWAY M/-Ensk
SANTA CLAUSE 3
NATIVITY STORY

kl. 6
kl. 8 -10
kl. 8 - 10
kl. 6

Leyfð
Leyfð
B.i. 6

B.i. 16
B.i. 16

&2¡44)2 !& &«,+)
3ÎNGKONAN "RITNEY
3PEARS ER Å EFSTA S¾TI ¹
LISTA YFIR Ö¾R PERSËNUR
EÈA UMR¾ÈUEFNI SEM
VAR MEST LEITAÈ AÈ ¹
ÖESSU ¹RI ¹ BANDA
RÅSKU LEITARSÅÈUNNI
9AHOO ¶ETTA ER Å
FIMMTA SINN ¹ UNDAN
FÎRNUM SEX ¹RUM SEM
"RITNEY ER Å TOPPS¾TINU

3JËNVARPSSTÎÈIN 77% SEM
SÕNIR FJÎLBRAGÈAGLÅMU VARÈ Å
ÎÈRU S¾TI 3ÎNGKONURNAR 3HAK
IRA OG *ESSICA 3IMPSON LENTU Å
ÖRIÈJA OG FJËRÈA S¾TI OG 0ARIS
(ILTON VARÈ NÒMER FIMM
(ASARMYNDALEIKARINN *ACK
IE #HAN SLASAÈIST ¹ BRJËST
KASSA VIÈ TÎKUR ¹ SLAGS
M¹LAATRIÈI Å KVIKMYNDINNI
2USH (OUR  -EIÈSLIN

ERU EKKI TALIN ALVARLEG #HAN
SEM ER  ¹RA SLASAÈIST
EINNIG ¹ BRJËSTKASSA Å MARS
ÖEGAR ¹H¾TTULEIKARI SPARK
AÈI Å HANN Å VITLAUSUM
SKËM VIÈ TÎKUR ¹
MYNDINNI 2OB "
(OOD

$6$ 4«.,)34
.IRVANA
,IVE 4ONIGHT 3OLD /UT
((((
*AFN MIKILV¾G Å SAFNIÈ OG BESTU PLÎTUR
.IRVANA

Nær engan dauðan punkt er að
finna á disknum enda farið yfir
víðan völl. Lokaatriðið er reyndar á
skjön við flest annað í myndinni
þar sem manni líður helst eins og á
framsækinni myndbandssýningu í
Kling & Bang. Kemur þó ágætlega
út og er skemmtilegur endir á frábærum tónlistarmynddiski.
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

Sögulegar sættir á Íslandi
ákváðu að slíðra
Yoko Ono sýndi
sverðin, ekki síst
boðskap sinn í
í ljósi þess að þær
verki þegar hún
hittust á þessum
var stödd hér á
táknræna
degi.
landi í október
„Mér fannst ótrúsíðastliðnum,
legt að ég skyldi
þegar hún samdi
rekast á Yoko á
frið við frillu eigafmælisdegi
inmanns síns heitJohns á Íslandi af
ins, Johns Lennon.
öllum
stöðum,“
Yoko var hér á
sagði May Pang í
landi til að staðviðtali við veffesta áform um
miðilinn PR-Insað reisa í Viðey að
ári friðarsúlu sem 9/+/ /./ 3ÕNIR FRIÈARVILJA Å ORÈI OG ¹ ide „Ég kastaði
&2¡44!",!¨)¨'6! kveðju á hana og
helguð
verður BORÈI
óskaði henni góðs
minningu Bítilsgengis. Stuttu síðar kom hún aftur
ins sáluga og var það kunngjört
til mín, veifaði vinalega og heilshinn 9. október, á afmælisdegi
aði.“
Lennons. Fyrir aldeilis merkilega
Pang bætti við að sér þætti viðtilviljun vildi hins vegar svo til að
eigandi að þessi sáttafundur hefði
á hótelinu sem Yoko gisti í Reykjaátt sér stað á Íslandi. „Þetta er
vík dvaldi líka May Pang, sem átti
hlutlaust ríki sem stjórnmálaí eins og hálfs árs sambandi við
menn nota gjarnan sem fundarLennon á sínum tíma. Andað hefur
stað. Það átti því vel við að við
köldu á milli þeirra tveggja undhittumst þarna.“
anfarna áratugi en þær stöllur

Leyfð

Piparkökur (fígúrur,

kökuhú

s)
150 g smjör
150 g púðursykur
1 1/2 dl síróp
engifer á hnífsoddi
3 tsk. kanill
1/2 tsk. negull
2 tsk. natron
1 egg
5-600 g hveiti
Setjið öll hráefni í pott
nema egg og hveiti.
Hrærið stöðugt í þar til
suðan kemur upp.
Dragið pottinn af hell
unni. Blandið eggi og
hveiti út í. Setjið deigið
á borð, hnoðið og fletjið
síðan út á bökunarplö
tu. Leggið sniðin ofan
á og skerið út. Bakið við
200
Takið af plötunni á með °C í u.þ.b. 10 mín.
an kökurnar eru
volgar. Skreytið me
glassúr. Límið húsið
saman með bræddum
syk
er tilvalin í myndakök ri. Þessi uppskrift
ur.
Glassúr: Setjið 1 eggjahv
ítu í skál og sigtið
flórsykur út í smátt og
smá
til glassúrinn verður seig tt. Hrærið vel þar
fljótandi og drýpur
hægt af tannstöngli.
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 "ALDUR TIL .OREGS
-ÕVETNINGURINN "ALDUR 3IGURÈSSON ER FARINN TIL .OREGS
ÖAR SEM HANN VERÈUR TIL REYNSLU HJ¹ «SLËARLIÈINU ,YN
FRAM ¹ SUNNUDAG (J¹ ,YN HITTIR "ALDUR FYRIR 3TEF¹N
'ÅSLASON SEM EINNIG LÁK MEÈ
+EFLAVÅK "ALDUR SEM ER 5 
¹RS LANDSLIÈSMAÈUR LÁK MEÈ
6ÎLSUNGI ¹ (ÒSAVÅK ¹ÈUR EN
HANN GEKK Å RAÈIR +EFLAVÅKUR ÖAR
SEM HANN HEFUR SLEGIÈ R¾KILEGA
Å GEGN

SPORT FRETTABLADIDIS

Ég ætla að spila þó læknarnir vilji það ekki
¥SLENDINGALIÈIÈ ,EMGO ¹ GRÅÈARLEGA MIKILV¾GAN LEIK FYRIR HÎNDUM Å
KVÎLD ER ÖAÈ M¾TIR FRANSKA LIÈINU $UNKERQUE Å SÅÈARI RIMMU LIÈANNA
Å SEXT¹N LIÈA ÒRSLITUM %(& KEPPNINNAR &RANSKA LIÈIÈ VANN FYRRI
LEIKINN FREKAR ËV¾NT MEÈ FIMM MARKA MUN OG ÖAÈ
ER ÖVÅ VERK AÈ VINNA HJ¹ ,OGA 'EIRSSYNI SGEIRI %RNI
(ALLGRÅMSSYNI OG FÁLÎGUM Å ,EMGO ¾TLI ÖEIR SÁR
AÈ VERA ¹FRAM Å KEPPNINNI SEM ÖEIR UNNU SÅÈASTA
VETUR
b¡G ¾TLA AÈ SPILA ÖENNAN LEIK ,¾KNARNIR VILJA
EKKI AÈ ÁG SPILI EN ÖAR SEM ÁG ER EKKI MEÈ
NEINA VERKI VIL ÁG L¹TA REYNA ¹ ÖETTA ENDA
ERUM VIÈ LÅKA BARA MEÈ TÅU LEIKMENN HEILA m
SAGÈI ,OGI VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R EN HANN
VAR Ö¹ NÕBÒINN AÈ TALA VIÈ ÖJ¹LFARA LIÈSINS
SEM VILDI ENDILEGA AÈ HANN F¾RI BETUR
YFIR M¹LIÈ MEÈ L¾KNUNUM ENDA AÈEINS
TÅU DAGAR Å G¾R SÅÈAN HANN FËR ÒR AXLARLIÈ
b¶ESSI LEIKUR ER UPP ¹ LÅF OG DAUÈA Å
KEPPNI SEM VIÈ VILJUM VINNA 3TR¹KARNIR

VORU VÅST MJÎG
GETA BETUR
GREINA EN AÈ

SLAKIR Å FYRRI LEIKNUM OG VIÈ EIGUM AÈ
EN ÖETTA ¶AÈ KEMUR EKKERT ANNAÈ TIL
VINNA SEINNI LEIKINN MEÈ TÅU MARKA
MUN ¶AÈ ER KRÅSUFUNDUR ¹ EFTIR OG
Ö¹ VERÈUR FARIÈ YFIR STÎÈUNA m SAGÈI
,OGI SEM ¾TLAÈI AÈ KASTA BOLTA Å
FYRSTA SKIPTI EFTIR MEIÈSLIN Å G¾R
OG ATHUGA HVERNIG ¹STANDIÈ
V¾RI ¹ ÎXLINNI
,EIKURINN VERÈUR SÕNDUR Å
BEINNI ÒTSENDINGU ¹ %UR
OSPORT  SEM M¹ FINNA ¹
$IGITAL ¥SLANDI

&RAMTÅÈ 3TEF¹NS !RNAR
HJ¹ +EFLVÅKINGUM Å ËVISSU
%.').. ,%)+!2!3+!052 &ERGUSON

SEGIR AÈ 2ONALDO HAFI EKKI FISKAÈ VÅTI
MEÈ LEIKARASKAP UM SÅÈUSTU HELGI
./2$)# 0(/4/3'%449

3IR !LEX &ERGUSON

Kemur Ronaldo
til varnar
&«4"/,4) Sir Alex Ferguson,

knattspyrnustjóri Manchester
United, hefur komið Portúgalanum Cristiano Ronaldo til varnar
vegna þeirrar gagnrýni sem hann
hefur hlotið fyrir meintan
leikaraskap sinn á vellinum.
Eftir leik United og Middlesbrough sagði Gareth Southgate
stjóri Boro að Ronaldo væri
„raðdýfingarmaður“.
„Hvað er mikilvægara, að
koma í veg fyrir að bestu leikmennirnir séu með leikaraskap
eða röfla í þrjá daga um dýfu sem
var alls engin dýfa. Ég hef séð
þetta atvik milljón sinnum og
Cristiano missti einfaldlega
jafnvægið,“ sagði Ferguson um
umdeilt atvik þegar dæmd var
vítaspyrna á Boro fyrir meint
brot á Ronaldo.

)V¹N #AMPO

Spenntur fyrir
Athletic Bilbao
&«4"/,4) Spánverjinn Iván Campo

segist vera spenntur fyrir því að
fara til Athletic Bilbao sem leikur
í spænsku úrvalsdeildinni. Aðeins
Baskar eru gjaldgengir í liðið en
Campo er fæddur í San Sebastián
í Baskalandi og hefur leikið með
„landsliði“ Baska.
„Ég væri mjög hrifinn af því
að fara aftur heim því að í Bilbao
yrði ég mjög nálægt fjölskyldu
minni. Ég hef spilað á San
Mames-vellinum (heimavelli
Bilbao) með landsliðinu og fannst
það frábært.“
Campo kom frá Real Madrid til
Bolton árið 2002 og á eitt og hálft
ár eftir af samningi sínum.
ES¹

+VENNALIÈ "REIÈABLIKS

Magnús hættur
+®2&5"/,4) Magnús Ívar Guðfinnsson er hættur þjálfun
kvennaliðs Breiðabliks sem er í
botnsæti Iceland Express-deildar
kvenna og á enn eftir að vinna
sinn fyrsta sigur á tímabilinu
þegar sjö umferðum er lokið.
Breiðablik mætti svo Grindavík í
gærkvöldi undir stjórn annars
þjálfara.
Breiðablik slapp naumlega við
fall í vor en bæði Blikar og KR
voru með fjögur stig í lok móts en
fyrrnefnda liðið með betri
árangur í innbyrðis viðureignum
liðanna.
ES¹

Sóknarmaðurinn Stefán Örn Arnarsson hefur átt í viðræðum við forráðamenn
Keflavíkur síðustu daga um nýjan eins árs samning við félagið. Fyrir síðasta
tímabil skrifaði hann undir þriggja ára samning sem „gleymdist“ ofan í skúffu.
&«4"/,4) Stefán Örn Arnarsson á

þessa dagana í samningaviðræðum við Keflavík þrátt fyrir að
hafa skrifað undir þriggja ára
samning við liðið fyrir síðasta
tímabil. Mál hans er sérstakt að
því leyti að forráðamenn Keflavíkur gleymdu að eigin sögn að
senda samninginn inn til KSÍ og er
því Stefán strangt til tekið samningslaus leikmaður. Hann hefur
ekkert æft með Keflvíkingum í
haust en Rúnar V. Arnarsson, formaður knattspyrnudeildar Keflavíkur, telur næsta víst að samkomulag um nýjan eins árs
samning sé í höfn.
„Ég ætla að halda mínum möguleikum opnum þar til ég fæ samning í hendurnar,“ sagði Stefán Örn
við Fréttablaðið í gær eftir að
hann fundaði með Rúnari. Hann
segir að hann sé ekki reiðubúinn
til að taka ákvörðun á þessu stigi
málsins en á honum má heyra að
talsvert hafi borið í milli þeirra í
samningaviðræðunum.
„Það er ekkert ósætti á milli
okkar,“ sagði Stefán. „Þeir vilja
bara fara ákveðið langt og ég verð
að taka ákvörðun sem ég sjálfur
er sáttur við.“
Rúnar sagði að fundurinn hefði
verið árangursríkur. „Það á eftir
að koma samningnum á blað og
senda á Stefán. Ég tel næsta víst
að við höfum náð samkomulagi.“
Mikil óvissa hefur verið um
framtíð Stefáns Arnar eftir að í
ljós kom að hann var ekki samningsbundinn Keflavík samkvæmt
skráningarkerfi KSÍ. Sem fyrr
segir hefur hann ekkert æft með
liðinu síðan að tímabilinu lauk og
hefur hann þar að auki gengist
undir aðgerð vegna meiðsla sinna.

+/"% "29!.4 3NÕR AFTUR EFTIR NOKKRA

DAGA

+OBE "RYANT

Tognaði
á ökkla
+®2&5"/,4) Stórstjarnan Kobe

-!2+ ¥ 5003)',).'5 3TEF¹N ®RN !RNARSON SKORAR ANNAÈ MARKA SINNA FYRIR +EFLAVÅK
GEGN ,EIKNI Å  LIÈA ÒRSLITUM Å BIKARKEPPNINNI Å SUMAR

„Endurhæfingin er á lokastigi
og hef ég ekki treyst mér til að
spila fótbolta af fullum krafti. Ég
hef því verið að æfa sjálfur í ræktinni. En það er ljóst að eins og
málin standa í dag þá lít ég svo á
að ég sé samningslaus.“ Hann
segir að hann hafi þó ekki rætt við
önnur félög en Keflavík.
Í síðasta mánuði staðfesti
Rúnar við Fréttablaðið að samningur Stefáns hafi gleymst ofan í
skúffu á skrifstofu knattspyrnudeildarinnar. Það hafi verið mistök. Engu að síður hefur verið
ákveðið að ganga aftur að samningaborðinu þrátt fyrir að gildistími gamla samningsins standi
enn.
Stefán gekk til liðs við Keflavík
frá Víkingi sumarið 2005 þegar

tímabilið var nýhafið það sumar.
Með Keflavík hefur hann skorað
að meðaltali í öðrum hverjum leik,
alls níu mörk í átján leikjum.
Árangur hans í bikarkeppninni
er betri, en í henni hefur hann
skorað þrjú mörk í fimm leikjum.
Hann var á varamannabekk Keflavíkur í úrslitaleik bikarkeppninnar í haust gegn KR og kom inn á í
lok leiksins en Keflavík vann leikinn, 2-0.
Í úrvalsdeild karla í sumar var
hann í byrjunarliði Keflavíkur í
sex leikjum og kom inn á sem
varamaður í átta leikjum. Hann
skoraði sex mörk í deildinni í
sumar og var markahæsti leikmaður liðsins ásamt Guðmundi
Steinarssyni fyrirliða.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

Bryant sneri sig illa á ökkla í leik
gegn Indiana Pacers og verður
frá einhverja næstu daga vegna
tognunar.
„Ég ætti í raun að vera miklu
verri í ökklanum miðað við
hvernig ég lenti á honum.
Vonandi verð ég fljótur að jafna
mig,“ sagði Kobe en Lakers
landaði sigri gegn Indiana Pacers,
101-87, þrátt fyrir að vera án
Kobes nánast allan síðari
hálfleikinn.
Kwame Brown lék vel fyrir
Lakers á meðan Kobe var utan
vallar. Pacers náði að minnka
muninn í fjórða leikhluta en þá
kom 11-4 kafli frá Lakers sem
gerði út um leikinn.
HBG

(JÎRTUR (INRIKSSON

Frá í sex
til átta vikur
(!.$"/,4) Framarinn Hjörtur

Hinriksson lagðist undir hnífinn í
lok síðasta mánaðar vegna
meiðsla í kálfa og hann er þar
með kominn í jólafrí þar sem
hann getur ekki byrjað að æfa á
ný fyrr en eftir áramót.
Hjörtur gekk til liðs við Fram
fyrir tímabilið frá FH og hafði
staðið sig ágætlega þar til hann
meiddist.

(IÈ VIRTA ÅÖRËTTABLAÈ 3PORTS )LLUSTRATED BÒIÈ AÈ VELJA ÅÖRËTTAMANN ¹RSINS

Wade maður ársins hjá Sports Illustrated
Íþróttablaðið Sports
Illustrated hefur útnefnt körfuboltamanninn
Dwyane
Wade
íþróttamann ársins árið 2006 en
verðlaunin hlýtur Wade fyrir
framlag sitt til samfélagsins sem
og fyrir frammistöðu sína með
Miami Heat sem varð NBA-meistari en Wade átti ansi stóran þátt í
þeim titli.
Wade varð að stórstjörnu á
þessu ári þegar hann afrekaði að
skora 34,7 stig að meðaltali í leik í
úrslitum NBA-deildarinnar. Hann
var þar að auki með 7,8 fráköst,
3,8 stoðsendingar og 2,7 stolna
bolta að meðaltali í leik í úrslitunum.
Heat lenti 0-2 undir í úrslitunum gegn Dallas og var á góðri leið
með að tapa þriðja leiknum þegar
Wade tók málið í sínar hendur.
Hann skoraði 12 af 42 stigum
sínum í leiknum undir lokin þegar

+®2&5"/,4)

Miami skoraði 22 stig gegn 7 stigum Dallas og vann þar með leikinn. Miami leit aldrei til baka eftir
þann sigur.
Wade er ekki eingöngu frábær
körfuboltamaður heldur er hann
mikil og góð fyrirmynd sem hefur
látið mikið að sér kveða utan vallar með þátttöku sinni í góðgerðarmálum. Wade er fimmti körfuboltamaðurinn sem fær þessi
verðlaun en um leið sá yngsti en
hann verður 25 ára í upphafi næsta
árs.
HBG

3)'526%'!2!2 3¥¨5345
2! (* 3)







3CHILLING*OHNSON
,ANCE !RMSTRONG
$UNCAN2OBINSON
"OSTON 2ED 3OX
4OM "RADY
$WYANE 7ADE

$79!.% 7!$% !F MÎRGUM TALINN BESTI KÎRFUBOLTAMAÈUR HEIMS Å DAG
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3



 DESEMBER  -)¨6)+5$!'52

%NN EITT HNEYKSLIÈ SKEKUR ÅTALSKAN KNATTSPYRNUHEIM SEM VARLA ER BÒINN AÈ JAFNA SIG ¹ SÅÈASTA HNEYKSLI

Leikmenn taldir hafa veðjað á knattspyrnuleiki

'),"%24 !2%.!3 TTI STËRLEIK GEGN

$ALLAS
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$ALLAS -AVERICKS 

Stöðvað af
Wizards
+®2&5"/,4) Heitasta lið NBA-

deildarinnar Dallas Mavericks
magalenti í Washington er það
mætti galdramönnunum frá
höfuðborginni. Það var fyrst og
fremst stórleikur Gilberts Arenas
sem lagði grunninn að 106-97
sigri Wizards en hann skoraði 38
stig og gaf átta stoðsendingar.
„Tilfinningin er góð. Þessi
leikur sýnir vel hvað þetta lið
getur gert ef það leggur nógu
hart að sér. Nú þurfum við að
byggja á þennan sigur og reyna
að vinna nokkra leiki í röð
sjálfir,“ sagði Arenas eftir leikinn
en allt byrjunarlið Washington
skoraði yfir tíu stig í leiknum.
Dirk Nowitzki var atkvæðamestur í liði gestanna með 27
stig. „Það er hægt að koma til
baka eftir að hafa lent 20 stigum
undir í leik en það er einfaldlega
of mikið að lenda 30 stigum undir.
Við gátum ekki grafið okkur upp
úr þeirri holu,“ sagði Þjóðverjinn
Nowitzki.
HBG
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F  !KUREYRI OG &RAM M¾TAST
Å 33 BIKARKEPPNI KARLA Å +! HEIMILINU

F  (AUKAR 5 OG ¥2 M¾TAST Å
33 BIKARKEPPNI KARLA ¹ SVÎLLUM

N N 3*«.6!20
F  -EISTARADEILDARUPPHITUN
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F  -EISTARADEILDIN ¹ 3ÕN
"EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK -ANCHESTER
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F  -EISTARADEILDIN ¹ 3ÕN %XTRA
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MEÈ 'UÈNA "ERGS ¹ 3ÕN

F  ¥ÖRËTTAKVÎLD ¹ 2ÒV

&«4"/,4) Nýtt hneyksli er í uppsiglingu í ítalska boltanum því í
gær var gefinn út listi með nöfnum 21 leikmanns en þeir eru taldir
hafa staðið í ólöglegri veðmálastarfsemi og meðal annars veðjað
á leiki sem þeir sjálfir tóku þátt í.
Það eru yfirvöld í Udine sem
gáfu út listann en rannsókn á málinu af þeirra hálfu er svo gott sem
lokið. Málið verður sent áfram til
ítalska knattspyrnusambandsins
og ákvörðun um framhaldið verður tekin fljótlega.
Rannsóknin beinist fyrst og
fremst að veðmálum sem leikmennirnir eiga að hafa tekið þátt í
frá árinu 1998 til ársins 2005 en

sameiginleg upphæð veðmálanna
er í kringum 7 milljónir punda.
Fjórir leikir, sem allir enduðu með
jafntefli, eru til sérstakrar skoðunar í málinu.
Stærstu nöfnin í málinu eru
Vincenzo Iaquinta, markahrókur
frá Udinese, David Di Michele og
Marek Jankulovski leikmaður AC
Milan. Nokkrir leikmannanna á
listanum hafa lagt skóna á hilluna
en allir sem einn neita sök í málinu.
Lög ítalska knattspyrnusambandsins banna leikmönnum að
veðja á leiki og viðurlögin við
slíku eru allt að eins árs keppnisbann.
HBG
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2ONALDINHO OG %IÈUR FËRU
¹ KOSTUM Å SIGRI "ARCELONA
Brasilíski snillingurinn Ronaldinho var maðurinn á bak við sigur Evrópumeistara
Barcelona á Werder Bremen. Hann skoraði fyrra mark liðsins og var svo arkitektinn
að öðru markinu sem Eiður Smári skoraði. Eiður sýndi á köflum snilldartakta.
lona forðuðu sér frá niðurlægingu
í gær er liðið sigraði Werder
Bremen 2-0 og komst þar með
áfram í 16-liða úrslit meistaradeildarinnar.
Eiður Smári Guðjohnsen var að
venju í byrjunarliði Barcelona
sem hóf leikinn af miklum krafti.
Eiður komst strax í ágætt færi en
missti naumlega af boltanum. En
það var greinilegt á leik Evrópumeistaranna að þeir vildu gera út
um leikinn sem allra fyrst og forðast því útilokun úr meistaradeild
Evrópu svo snemma á tímabilinu.
Ludcovic Giuly átti svo fast
skot að marki á 10. mínútu en Tim
Wiese varði vel frá honum. Ronaldinho náði svo í aukaspyrnu á
hættulegum stað tveimur mínútum síðar og fyrir menn eins og
hann er slíkt færi afar hættulegt.
Svo fór einnig að Ronaldinho skoraði úr spyrnunni en þó ekki með
föstu skoti í efri markvinkilinn.
Hann nýtti sér hins vegar að leikmenn Bremen í varnarveggnum
stukku upp þegar spyrnan kom og
skaut Ronaldinho hnitmiðaðu skoti
undir vegginn og í hornið nær.
Á nítjándu mínútu slokknaði
svo neistinn hjá þeim þýsku og
var það landsliðsfyrirliðinn Eiður
Smári sem var þar að verki. Enn
og aftur er það Ronaldinho sem er
potturinn og pannan í sóknaraðgerðinni er hann gaf eitraða sendingu á Giuly sem aftur renndi boltanum á Eið sem skoraði með föstu
skoti af stuttu færi. Eiður var
reyndar rangstæður þegar sendingin kom á Giuly en markið var
látið standa eins og ný reglugerð
kveður á um.
Aðeins tveimur mínútum síðar
endurlaunaði Eiður hinum franska
Giuly greiðann og gaf góða stungusendingu inn fyrir vörn Bremen.
En Giuly missti marks.
Börsungar slökuðu á sóknarkraftinum eftir þetta en gáfu ekki
eftir tommu í varnarleiknum. En á
35. mínútu átti sér stað atvik sem
hefði hugsanlega getað orðið eitt
af
merkustu
augnablikum
íslenskrar íþróttasögu. Deco hljóp
fram með boltann úr eigin vörn

 

Meistaradeild Evrópu
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%)¨) &!'.!¨ %IÈUR 3M¹RI SKORAÈI MIKILV¾GT MARK FYRIR "ÎRSUNGA

yfir á vallarhelming Bremen og
gaf á Eið Smára sem kom aðvífandi. Hann gerir sér lítið fyrir og
lék fjórum sinnum á varnarmenn
Bremen áður en hann skaut að
marki en því miður fór boltinn í
stöng. Boltinn barst svo til Giuly
sem þurfti aðeins að renna boltanum í autt markið en skaut ótrúlegt
nokk framhjá. Hefði boltinn farið
inn hjá Eiði hefði markið staðið
sem eitt það besta sem Íslendingur hefur skorað í ekki ómerkari
leik.
Staðan 2-0 í hálfleik og í þeim
síðari byrjuðu leikmenn Bremen
betur en heimamenn. Þeir áttu
nokkrar fremur hættulausar tilraunir að marki og varnarmenn
Börsunga vel á tánum. Eiður
komst svo einn gegn markverði á
57. mínútu eftir langa sendingu
frá Ronaldinho en Tim Wiese sá

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

við honum.
Á 61. mínútu fékk Bremen sitt
besta færi er hár bolti kom að
marki Börsunga og hafnaði boltinn í slánni og fyrir fætur leikmanns Bremen. Valdes markvörður hélt að boltinn hefði farið
framhjá en skot Þjóðverjans
missti engu að síður marks.
Frank Rijkaard var hætt að lítast á blikuna og skipti Lilian
Thuram inn á fyrir Tiago Motta.
Þar með styrkti hann varnarleik
liðsins enn frekar og greinilegt að
stjórinn hollenski vildi enga
áhættu taka.
Þjóðverjarnir héldu áfram að
sækja en án árangurs. Heimamenn áttu þó sínar sóknir en leikmenn Bremen geta þakkað Wiese
fyrir að fleiri mörk voru ekki
skoruð.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

Föstudaginn 8. desember heldur Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands hádegisfund í
Íþróttamiðstöðinni í Laugardal. Fundurinn mun fjalla um afreksíþróttabrautir í
framhaldsskólum og munu fulltrúar skólanna í Reykjanesbæ, Ísafirði og Selfossi
kynna starfsemi sína. Í lok fundar verða opnar umræður. Fundurinn hefst kl. 12:00
og mun standa til kl. 13:00. Aðgangur er ókeypis.
Hægt er að kaupa hádegisverð hjá café easy sem
staðsett er á jarðhæð Íþróttamiðstöðvarinnar
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TTA TAPLEIKIR Å RÎÈ HJ¹ HANDBOLTALIÈI &YLKIS

Sigurður hættur hjá Fylki
(!.$"/,4) Stjórn handknattleiks-

Hádegisfundur

¥"6 34*!2.!.

  !NDREIY 3HEVCHENKO    3HAUN 7RIGHT
0HILLIPS  

í framhaldsskólum

www.isi.is

SS-bikarkeppni karla
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&«4"/,4) Evrópumeistarar Barce-

Afreksíþróttabrautir

Frekari upplýsingar má finna á

²23,)4 ,%)+*! ¥ '2

deildar Fylkis og Sigurður Valur
Sveinsson komust í gær að samkomulagi um að sá síðarnefndi láti
af störfum sem þjálfari Fylkisliðsins.
Liðinu hefur gengið illa undanfarið og tapað átta leikjum í röð í
öllum keppnum.
Sigurður náði góðum árangri
með Fylkisliðið á síðasta tímabili
er liðið hafnaði í fjórða sæti DHL-

deildarinnar
í
vor. Sigmundur
Lárusson
mun
stýra
Fylki
í
næstu
tveimur
leikjum
liðsins
hið minnsta eða
þar til eftirmaður
3)'52¨52 6!,52 Sigurðar verður
36%).33/.
ráðinn.
Fylkir er í næstneðsta sæti
DHL-deildar karla.
ES¹
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%NSKI BOLTINN BJARGAÈI GOLFFERLINUM
Bandaríski kylfingurinn Notah Bagay mun á næsta ári spila í Evrópumótaröðinni í golfi. Hann hefur
glímt við erfið meiðsli og þunglyndi undanfarin fimm ár en segir að enski boltinn hafi bjargað sér.
Bandaríski kylfingurinn
Notah Begay hefur viðurkennt að
hafa íhugað að hætta í golfi en
hann hefur verið atvinnumaður
frá árinu 1995. Hann sagði að það
hefði verið enski boltinn sem
bjargaði ferli sínum. Hann hefur
nú unnið sér þátttökurétt á evrópsku mótaröðinni í golfi þar sem
hann mun keppa við hlið Birgis
Leifs Hafþórssonar en hann lenti í
6.-9. sæti á lokaúrtökumótinu þar
sem Birgir Leifur hafnaði í 24.-29.
sæti.
Begay er 34 ára gamall og
fyrsti kylfingurinn af indjánaættum sem kemst inn á bandarísku
atvinnumótaröðina í golfi. Hann
er af hinum fræga navajo ættbálki
og ólst upp í Albuquerque í NýjuMexíkó. Hann útskrifaðist úr
Stanford-háskóla þar sem hann
kynntist Tiger Woods og eru þeir
enn góðir félagar í dag enda voru
þeir herbergisfélagar í háskólanum.
Það var svo árið 1999 sem hann
vann sér þátttökurétt á hinni
bandarísku PGA-mótaröð, þeirri
sterkustu í heimi. Þar vann hann
tvo góða sigra á sínu fyrsta ári og
fylgdi því eftir með öðrum tveimur sigrum árið 2000. Í kjölfarið
þaut hann upp heimslistann.

'/,&

0!6%, .%$6%$ 3TEIG ¹ FËT DËMARANS

0AVEL .EDVED

Traðkaði á fótum dómarans
&«4"/,4) Tékkneski miðjumaður-

inn hefur verið dæmdur í fimm
leikja keppnisbann eftir að hann
fékk rauða spjaldið í leik gegn
Genoa síðasta föstudag.
Nedved traðkaði viljandi á
ökkla liggjandi andstæðings og
þegar honum var vísað af velli
fyrir brotið lét hann fúkyrðaflauminn vaða yfir dómara
leiksins og steig síðan á fót
dómarans sem meiddist ekki en
brotið er engu að síður mjög gróft.
Fastlega er búist við því að
Juve áfrýi dómnum.
HBG

%GILL !TLASON AFTUR ¹ FULLT

Egill samdi við
Víkinga
&«4"/,4) Knattspyrnumaðurinn

Egill Atlason hefur samið við
Víkinga um að leika með liðinu
næstu tvö árin. Hann tók sér frí
frá boltanum síðastliðið sumar
vegna anna í námi sínu í Bandaríkjunum.
Egill er 24 ára uppalinn KRingur en hefur þar að auki leikið
með Sindra, Fram og Víkingi.
Með síðastnefnda liðinu hefur
hann leikið síðan 2003, alls 35
leiki en í þeim hefur hann skorað
sex mörk. Hann er sonur Atla
Eðvaldssonar, fyrrverandi
atvinnumanns í knattspyrnu og
landsliðsþjálfara.
ES¹

'LÅMDI VIÈ ÖUNGLYNDI
Það var svo frægt á opna breska
meistaramótinu árið 2000 er hann
fékk þrefaldan skolla á 17. braut á
St. Andrews-vellinum. Þá var hann
með tveggja högga forystu á
næstu menn en glopraði því niður
á nokkrum mínútum. Síðan þá
hefur leiðin legið niður á við og
hann hefur meðal annars mátt
glíma við erfitt þunglyndi.
Þá hefur hann einnig átt í erfiðum bakmeiðslum og komist í kast
við lögin. Hann var til að mynda
fangelsaður í sjö daga árið 2000
fyrir að aka undir áhrifum og
klessa á kyrrstæðan bíl fyrir utan
strípistað í Albuquerque.
Hann hefur þó náð sér af
meiðslum sínum og er farinn að
sýna gamalkunna takta á golfvellinum. Hann ákvað að einbeita sér
að evrópsku mótaröðinni og eftir
góðan árangur á úrtökumótaröðinni mun hann leika á henni allt

./4!( "%'!9 (LAKKAR TIL AÈ SPILA ¹ %VRËPUMËTARÎÈINNI Å GOLFI

næsta árið. Það kom mörgum á
óvart að hann skyldi ekki reyna
við PGA-mótaröðina. „Ég dró
umsókn mína (til PGA) til baka í
þessari viku þannig að þið losnið
ekki við mig,“ sagði hann í léttum
dúr þegar hann hafði tryggt sér
Evrópukortið. „Við konan mín
erum mjög spennt fyrir því að ég
keppi í Evrópu.“

&ËTBOLTINN HJ¹LPAÈI MÁR
En það sem er ef til vill athyglisverðast við endurkomu Begay í
golfheiminum er að hann segir að
enski boltinn hafi endurvakið
áhuga hans og ástríðu á íþróttum.
„Fótboltinn veitti mér þá ástríðu
sem ég þurfti til að spila golf á
nýjan leik,“ sagði Begay við fréttastofu BBC. „Ég elska enska boltann. Ástríðan sem stuðningsmenn
liðanna sýna hafa endurvakið
ástríðu mína á golfi.“
Fyrir stuttu horfði hann á jafnteflisleik Manchester United og
Chelsea og hann sá Bolton vinna
Arsenal og West Ham sigra Sheffield United. Síðastnefndi leikurinn

./2$)# 0(/4/3'%449

var einmitt sá fyrsti sem liðið lék
eftir að Eggert Magnússon keypti
West Ham en Begay horfði á leikina í bandarísku sjónvarpi. En
hann mun njóta þess á ferðum
sínum í Evrópumótaröðinni að
hafa aðgang að enska boltanum í
sjónvarpi.
„Ég mun án efa njóta þess að
sjá fótbolta í heimsklassa um
hverja helgi. Það mun hjálpa mér
mikið á mínum ferðalögum.“

3TOFNAÈI KNATTSPYRNUSKËLA
Áhugi hans á knattspyrnu gerði
það að verkum að hann setti á
stofn knattspyrnuskóla fyrir börn
og unglinga á heimaslóðum sínum
í Albuquerque og hann segir að
það verkefni hafi hjálpað sér
mikið að komast í gegnum vandamál sín, líkamleg sem og andleg.
Bakmeiðsli hans voru af þeirri
gerð sem eru einhver verstu
meiðsli sem kylfingur getur orðið
fyrir.
„Ég lék á Masters-mótinu árið
2001 og gat ekki einu sinni beygt
mig niður til að ná í kúluna,“ rifjar

-AN 5TD M¹ EKKI VIÈ ÖVÅ AÈ GERA MISTÎK GEGN "ENFICA Å KVÎLD
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*ERRY 3LOAN

Búinn að vinna
999 leiki
+®2&5"/,4) Hinn magnaði þjálfari

Utah Jazz, Jerry Sloan, vann sinn
999. leik á ferlinum þegar Jazz
lagði Milwaukee Bucks fyrr í
vikunni, 101-88.
Sloan er búinn að þjálfa fyrir
ansi marga leiki á ferlinum en
hann er búinn að tapa 662 leikjum
á móti sigrunum 999.
Það má búast við mikilli athöfn
þegar Sloan landar sigri númer
1000 en þessi geðþekki þjálfari
hefur staðið lengi í eldlínunni.
HBG

EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS
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Tekst Benfica að slá Man. Utd út úr
meistaradeildinni annað árið í röð
Alex Ferguson og drengjunum
hans í Manchester United í kvöld
er liðið tekur á móti Benfica í lokaumferð riðlakeppni meistaradeildar Evrópu. Eftir óvænt tap í Glasgow gegn Celtic er Man. Utd ekki
öruggt áfram og þarf stig gegn
Benfica í kvöld.
Ef Benfica vinnur þá situr United eftir með sárt ennið annað árið
í röð en Benfica sló enska liðið
einnig úr keppni í fyrra. Það tap
sveið illa og þá ekki síður fjárhagslega enda hefur það mikil
áhrif á rekstur félaga hversu langt
þau komast í meistaradeildinni
þar sem hundruð milljóna króna
eru í boði.
„Þetta verður ekki auðveldur
leikur en ef menn muna að ganga
almennilega frá leiknum þá verður þetta í lagi,“ sagði Sir Alex
Ferguson, stjóri Man. Utd, en hann
var ekki sérstaklega vinsæll hjá
stuðningsmönnum félagsins þegar
liðið datt út eftir leikinn við
Benfica í fyrra. „Það skiptir öllu
máli að nýta færin. Við verðum að
klára færin því annars erum við
að bjóða hættunni heim. Það má
ekki vera í neinu rugli í svona leik
því hann skiptir einfaldlega of
miklu máli fyrir félagið.“
Fernando Santos, þjálfari Benfica, hefur trú á því að hans menn
geti slegið United úr keppni annað
árið í röð.
„Við trúum því að við getum

hann upp. „Þetta orsakaði mikið
þunglyndi hjá mér sem náði svo
hámarki sumarið 2005. Þunglyndið og meiðslin gerðu það að verkum að ég gat ekki hlaupið eða spilað golf. Það entist í um þrjá
mánuði.
Svo fór ég að byrja á fótboltaskólanum og það veitti mér tækifæri til að verja tíma mínum í eitthvað jákvætt. Í rauninni bjargaði
þetta mér frá því að sökkva í enn
meira þunglyndi. Ég sá tilhlökkunina og spennuna í augum krakkanna og það minnti mig á mína
ástríðu fyrir golfi.“
Hann útskrifaðist með hagfræðigráðu frá Stanford og gat
því hætt í golfi og farið út á vinnumarkaðinn en hann ákvað að
þrauka. Meðal annars reyndist
Tiger vera vinur í raun.
„Ég fékk mikla hjálp frá konu
minni, fjölskyldu og vinum. Það
notaði ég líka til að keyra mig
áfram. Ég get núna ekki beðið
eftir fyrsta mótinu í Evróputúrnum.“
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¹ MEÈAN MARKVÎRÈUR "ENFICA FAGNAR HREINT ËGURLEGA

unnið og við treystum líka á smá
heppni. Við eigum góða möguleika
því United hefur ekki verið eins

&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

sterkt upp á síðkastið og það var
framan af vetri,“ sagði Santos.
HBG
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Listin við að halda andlitinu

&¾DDIST  OKTËBER  Å 6ANCOUVER Å
+ANADA OG HEFUR OFT VERIÈ LÅKT VIÈ GRÅNISTANN
#HEVY #HASE 2YAN HEFUR EINNIG LEIKIÈ Å
HROLLVEKJUM EINS OG b"LADE
m OG NÒNA SÅÈAST b!MITY
VILLE (ORRORm 2YAN LEIKUR
Å MYNDINNI b6AN 7ILDERm
SEM 3TÎÈ  BÅË SÕNIR Å
KVÎLD OG N¾ST GETUM VIÈ
SÁÈ HANN Å SPENNUMYND
INNI b3MOKIN !CESm ÖAR SEM
HANN LEIKUR ¹ MËTI SÎNGKON
UNNI !LICIA +EYS

%++) -)33! !&
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8)) "ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ SEM GERIST ¹
BR¹ÈAMËTTÎKU SJÒKRAHÒSS Å STËRBORG
!ÈALHLUTVERK ,AURA )NNES -EKHI 0HIFER
'ORAN 6ISNJIC -AURA 4IERNEY 0ARMINDER
.AGRA ,INDA #ARDELLINI 3HANE 7EST OG
3COTT 'RIMES



#HEECH AND #HONG

34®¨  "¥«

 .¾GTABORÈ .IGELLU  .IGELLA
&EASTS "RESK MATREIÈSLUÖ¹TTARÎÈ ÖAR SEM
ELDHÒSGYÈJAN .IGELLA ,AWSON SNARAR FRAM
GIRNILEGUM KR¹SUM

T

 ²LFAÖYTUR Å ÒTHVERFI 
 4ÅUFRÁTTIR
 ¥ÖRËTTAKVÎLD
 3MELLIR OG SKELLIR FR¹



6ENNI 0¹ER 3+*2 %)..

(OLLYWOOD "OFFO 4INSELTOWNkS "OMBS
AND "LOCKBUSTERS (EIMILDAMYND UM
KVIKMYNDAIÈNAÈINN ÖAR SEM MARGT AF
ÖEKKTASTA KVIKMYNDAFËLKI SAMTÅMANS VELTIR
ÖVÅ FYRIR SÁR HVAÈ GERIR BÅËMYNDIR V¾NLEGAR
TIL VINS¾LDA EÈA LÅKLEGAR TIL AÈ FALLA OG HVORT
TILVILJUN EIN GETI R¹ÈIÈ ÖAR ÒRSLITUM

 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK
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 !LL $OGS 'O TO (EAVEN 
 #HASING "EAUTIES "ÎNNUÈ BÎRNUM
 "LUE 3KY
 "EAUTY 3HOP
 !LL $OGS 'O TO (EAVEN 
 #HASING "EAUTIES "ÎNNUÈ

 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 /PRAH 
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS
 6ALENTÅNA
 !MAZING 2ACE
 (OW ) -ET 9OUR -OTHER
 /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  3IMPSON

+RAMER HALDA UPPTEKNUM H¾TTI Å EINUM
VINS¾LASTA GAMANÖ¾TTI ALLRA TÅMA

FJÎLSKYLDAN 3EXT¹NDA OG NÕJASTA Ö¹TTARÎÈIN Å
ÖESSUM LANGLÅFASTA GAMANÖ¾TTI BANDARÅSKRAR
SJËNVARPSSÎGU 3IMPSON FJÎLSKYLDAN ER SÎM
VIÈ SIG OG HEFUR EF EITTHVAÈ ER ALDREI VERIÈ
UPP¹T¾KJASAMARI  "¾JARBÒUM
TIL MIKILLAR GREMJU ER 3PRINGFIELD JÎKULLINN
N¹NAST HORFINN OG SKELLIR ,ISA SKULDINNI ¹
GRËÈURHÒSA¹HRIFIN

 %LDSNÎGGT MEÈ *ËA &EL
 /PRAH 3P¹NNÕR SPJALLÖ¹TTUR MEÈ
VALDAMESTU OG VINS¾LUSTU SJËNVARPSKONU Å
HEIMI

 !FTERLIFE  &RAMHALDSLÅF !LISON
-UNDY ER ENN AÈ JAFNA SIG EFTIR AÈ HAFA
VERIÈ Å D¹I

 3TRONG -EDICINE 

BÎRNUM

3AMKV¾MT L¾KNISR¹ÈI

 'REYS !NATOMY  

 #HEECH AND #HONGS .EXT
-OVIE 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

T

-AN 5TD "ENFICA 3µ.

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
 )NSIDER E
 &RÁTTIR .&3
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD *ERRY 'EORGE %LAINE OG

 "LUE 3KY
 "EAUTY 3HOP
 )N !MERICA "ÎNNUÈ BÎRNUM
 6AN 7ILDER 3TRANGLEGA BÎNNUÈ
BÎRNUM



 ¥SLAND Å BÅTIÈ &JÎLBREYTTUR
FRÁTTATENGDUR D¾GURM¹LAÖ¹TTUR ÖAR SEM
FJALLAÈ ER UM ÖAÈ SEM ER EFST ¹ BAUGI HVERJU
SINNI 5MSJËNARMENN ERU (EIMIR +ARLSSON
OG 3IGRÅÈUR !RNARDËTTIR BETUR ÖEKKT SEM
3IRRÕ

 )N !MERICA "ÎNNUÈ BÎRNUM

4HE #LOSER

.µ44 

 .ARC 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 !FTERLIFE  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 !FTERLIFE  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥

GEGNUM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT
FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL
VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR

 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
 3IRKUS 2VK SGEIR +OLBEINSSON
ER SNÒINN AFTUR MEÈ NÕJAN OG BETRI Ö¹TT
¹SAMT NÕJUM Ö¹TTASTJËRNENDUM SGEIR
OG CO FYLGJAST MEÈ ÖVÅ SEM ER AÈ GERAST Å
MENNINGARLÅFI 2EYKJAVÅKUR HERSLA ER LÎGÈ ¹
NÕJA STAÈI SPENNANDI UPP¹KOMUR OPNANIR
OG FRUMSÕNINGAR
 '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 $ENNIS ER
METNAÈARFULL FRÁTTAKONA SEM ÖR¹IR EKKERT
HEITAR EN AÈ VERÈA FRÁTTAÖULUR Å VINS¾LASTA
FRÁTTATÅMA #HICAGO BORGAR
 )NSIDER
 2ESCUE -E E
 7EEDS  E
 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
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&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 
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$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

  TIL SJÎ E
 2ACHAEL 2AY E
 $ÕRAVINIR E
 )NNLIT  ÒTLIT E
 6ENNI 0¹ER .µ44 E
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
  TIL SJÎ
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 4HE +ING OF 1UEENS E
 ,OVE )NC 'AMANÖ¹TTUR UM

T

 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 $ISNEYSTUNDIN
 3ÅGILDAR TEIKNIMYNDIR 
 (ERKÒLES 
 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
 6ÅKINGALOTTË
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 "R¹ÈAVAKTIN  %2
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*ONATHAN 2OSS ER EINN VINS¾LASTI SPJALL
!ÈRIR SEM KOMU Å HEIMSËKN VAR ÅRSKI
Ö¹TTASTJËRNANDI "RETA ¶YKIR HANN JAFNAN
GRÅNLEIKARINN $YLAN -ORAN OG ENSKA MAT
REIÈSLUKONAN .IGELLA ,AWSON "¾ÈI TËKST
FETA ÖUNNA LÅNU Å Ö¹TTUNUM SÅNUM ER HANN
SPJALLAR VIÈ FR¾GA FËLKIÈ %IGA "ANDARÅKJA
ÖEIM AÈ STANDAST ATLÎGU 2OSS OG HALDA
MENN OFT ERFITT MEÈ AÈ ¹TTA SIG ¹ HONUM
ANDLITI EN STUNDUM FANNST MANNI 2OSS
OG VITA EKKERT HVERNIG ÖEIR EIGA AÈ HAGA SÁR
VERA VIÈ ÖAÈ AÈ GANGA OF LANGT TD ÖEGAR
HANN FËR AÈ TALA UM VAXTARLAG ,AWSON
ER HANN SPYR Ö¹ ÒT Å KYNFERÈI ÖEIRRA KYNLÅF
OG Å RAUN UM ALLT SEM HONUM DETTUR Å HUG
)NNI ¹ MILLI VAR 2OSS SÅÈAN MEÈ
GAMANM¹L ÖAR SEM HANN VELTI MA FYRIR
"ANDARÅKJAMAÈURINN %LIJAH 7OOD STËÈ
SIG AFTUR ¹ MËTI VEL ÖEGAR HANN M¾TTI
SÁR NÕJASTA KYNLÅFSHJ¹LPART¾KINU SEM VAR
Å HEIMSËKN TIL HANS (ANN VISSI LÅKA AÈ
NOKKURS KONAR BLANDA AF I0OD OG TITRARA
¶AÈ SEM UPP ÒR STËÈ VAR BR¹È
HVERJU HANN GEKK ENDA MIKILL AÈD¹ANDI
2OSS 7OOD SVARAÈI ÎLLU MEÈ BROS ¹ VÎR OG
SKEMMTILEGUR Ö¹TTUR MEÈ STJËRNANDA SEM
ÖORIR AÈ SPYRJA AÈ ÖVÅ SEM FLESTIR ERU AÈ
KIPPTI SÁR EKKERT UPP VIÈ ÖAÈ ÖEGAR 2OSS
*/.!4(!. 2/33 "RESKI SPJALLÖ¹TTASTJËRNANDINN
REYNDI AÈ SL¹ HANN ÒT AF LAGINU MEÈ ALLS
HUGSA ¹N ÖESS AÈ KIPPA SÁR NOKKUÈ UPP
*ONATHAN 2OSS FER ¹ KOSTUM ¹ ""#
KONAR SPURNINGUM SEM AÈRIR Ö¹TTASTJËRN
VIÈ ÖAÈ (ANN ER ËHR¾DDUR VIÈ AÈ VERA
ENDUR ¹ BORÈ VIÈ *AY ,ENO MYNDU ALDREI
KALDH¾ÈINN SEM ER EITTHVAÈ SEM VANTAR
SVO TILFINNANLEGA HJ¹ ,ENO OG FÁLÎGUM
ÖORA AÈ SPYRJA UM EÈA GEFA Å SKYN

T
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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 "EN 2EGINA OG /LIVER M¾TA
Å ÖAKKARGJÎRÈARM¹LTÅÈ TIL MÎMMU SINNAR OG
RIFJA UPP GAMLA TÅMA EN ÖAÈ VIRÈIST ALLTAF
EITTHVAÈ FARA ÒRSKEIÈIS HJ¹ FJÎLSKYLDUNNI ¹
ÖAKKARGJÎRÈARH¹TÅÈINNI

 !MERICAkS .EXT 4OP -ODEL 6))
"ANDARÅSK RAUNVERULEIKASERÅA ÖAR SEM
4YRA "ANKS LEITAR AÈ N¾STU OFURFYRIRS¾TU
3JÎUNDA FYRIRS¾TULEITIN ER HAFIN OG STÒLKURNAR
ÖURFA AÈ TAKA Ö¹TT Å DJARFRI MYNDATÎKU
¶¾R SEM KOMAST ¹FRAM Å ÒRSLITIN FLYTJA INN Å
LÒXUSVILLU Å "RENTWOOD

 (OW TO ,OOK 'OOD .AKED
LOKAÖ¹TTUR 'L¾NÕ BRESK Ö¹TTARÎÈ ÖAR SEM
LÎGULEGAR LÅNUR F¹ AÈ NJËTA SÅN 
 4HE , 7ORD LOKAÖ¹TTUR
"ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ UM HËP AF LESBÅUM Å ,OS
!NGELES 3TELPURNAR ERU ¹ FULLU AÈ UNDIRBÒA
BRÒÈKAUP

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 #LOSE TO (OME E
 #ONVICTION LOKAÖ¹TTUR E
 "EVERLY (ILLS  E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

3+*2 30/24
 !È LEIKSLOKUM E
 4OTTENHAM -IDDLESBROUGH FR¹
 DES

 -AN #ITY 7ATFORD FR¹  DES
 7IGAN ,IVERPOOL FR¹  DES
 .EWCASTLE 2EADING B "EIN
ÒTSENDING FR¹ LEIK .EWCASTLE OG 2EADING

 7EST (AM 7IGAN FR¹ Å KVÎLD
 3HEFF 5TD #HARLTON FR¹  DES
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3TÎÈ  SÕNIR NÒNA SEXT¹NDU SERÅUNA
UM ¾VINTÕRI 3IMPSONS FJÎLSKYLDUNNAR
OG ER ÖAÈ ALVEG HREINT ËTRÒLEGT HVAÈ
HÒN ER BÒIN AÈ VERA LENGI Å SJËNVARPI
%NDA ERU ÖETTA LANGLÅFUSTU GRÅNÖ¾TTIR
SÎGUNNAR ¥ Ö¾TTINUM Å KVÎLD KOMAST
ÅBÒAR 3PRINGFIELD AÈ ÖVÅ AÈ 3PRING
FIELD JÎKULLINN ER N¹NAST HORFINN OG
,ISA KENNIR GRËÈURHÒSA¹HRIFUM UM
ÖAÈ 6IÈ LOFUM SPRENGHL¾GILEGUM OG
STËRSKEMMTILEGUM Ö¾TTI ¶ESS M¹
GETA AÈ 4HE 3IMPSONS -OVIE KEMUR
Å BÅË  JÒLÅ
¹ N¾STA
¹RI6IÈ
BÅÈUM
SPENNT
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 &RÁTTIR
 (LAUPANËTAN
 &RÁTTIR
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 3PEGILLINN
 6ITINN
 ,AUFSK¹LINN
 3TELPULITIR
 ²T UM GR¾NA GRUNDU
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 'L¾TA
 &ALLEGAST ¹ FËNINN
 &RÁTTIR  ²TVARPAÈ ¹ SAM
TENGDUM R¹SUM TIL MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA - 7480

!ÈVENTAN ER HAFIN OG Ö¹ ERU BAKARAMEISTARAR
EINS OG *ËI &EL SANNARLEGA FARNIR AÈ LEIÈA
HUGANN AÈ JËLABAKSTRINUM OG Ö¹ EINKUM OG
SÁR Å LAGI JËLAKONFEKTINU ¥ Ö¾TTI KVÎLDSINS
¾TLAR HANN AÈ KENNA OKKUR AÈ BÒA TIL EINN AF
SÅNUM EFTIRL¾TISKONFEKTMOLUM /G EKKI NËG
MEÈ ÖAÈ HELDUR ¾TLAR HANN EINNIG
AÈ F¹
ANNAN KONFEKTGERÈARMEISTARA
SÁR TIL AÈSTOÈAR (AFLIÈA
ÒR -OSFELLSBAKARÅI OG
SAMAN ¾TLA ÖEIR AÈ BÒA
TIL GËMS¾TAN JËLALEGAN
EFTIRRÁTT EN ÖESS M¹
GETA AÈ B¹ÈIR LÎGÈU ÖEIR
TIL UPPSKRIFTIR FYRIR NÕJU
%FTIRRÁTTABËK (AGKAUPA

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N 
&RÁTTIR  -ORGUNVAKTIN  &RÁTTIR
 &RÁTTIR  ,AUFSK¹LINN 
-ORGUNLEIKFIMI  &RÁTTIR 
6EÈURFREGNIR  0IPAR OG SALT 
&RÁTTIR  3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 6ÅTT OG BREITT
 &RÁTTIR
 ²TVARPSSAGAN 3ONURINN
 -IÈDEGISTËNAR
 &RÁTTIR
 (IÈ ËMËTST¾ÈILEGA JËLABRAGÈ

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA "ERGS
 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS

 %NSKU MÎRKIN
 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA

T

"ERGS 5PPHITUN (EIMIR +ARLS OG 'UÈNI
"ERGS HITA UPP FYRIR ALLA LEIKI KVÎLDSINS Å
-EISTARADEILD %VRËPU 3ÕN VERÈUR MEÈ ÖRJ¹
LEIKI Å BEINNI ÒTSENDINGU Å KVÎLD ¹ 3ÕN 3ÕN
%XTRA OG 3ÕN %XTRA  (EIMIR OG 'UÈNI F¹
GËÈA GESTI Å HEIMSËKN B¾ÈI ÖRAUTREYNDA
KNATTSPYRNUMENN SEM OG ÅÖRËTTAFRÁTTAMENN
3ÕNAR SEM TILKYNNA BYRJUNARLIÈIN Å
SJËNVARPSLEIKJUM KVÎLDSINS

 -EISTARADEILD %VRËPU
-AN 5TD "ENFICA ²TSENDING FR¹ LEIK
Å RIÈLAKEPPNI -EISTARADEILDAR %VRËPU Å
KNATTSPYRNU

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS +NATTSPYRNUSÁRFR¾ÈINGARNIR 'UÈNI
"ERGSSON OG (EIMIR +ARLSSON FARA ÅTARLEGA
YFIR ALLA LEIKI KVÎLDSINS Å -EISTARADEILD
%VRËPU -ÎRKIN TILÖRIFIN BROTIN UMDEILD
ATVIK OG MARGT FLEIRA LITSGJAFAR SEGJA SÅNA
SKOÈUN ¹ ATBURÈUM KVÎLDSINS ÖAR ¹ MEÈAL
REYNDIR MILLIRÅKJADËMARAR

Nýtt verð

3.475.000 kr.

 -EISTARADEILD %VRËPU 0ORTO
!RSENAL ²TSENDING FR¹ LEIK Å RIÈLAKEPPNI
-EISTARADEILDAR %VRËPU Å KNATTSPYRNU

 -EISTARADEILD %VRËPU !# -ILAN
,ILLE

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA "ERGS

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR
 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ
EINBÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

 $AGENS $ANMARK  3MAGSDOMMERNE
 /"3  &ANTASTISKE FORT¾LLINGER 
'ENBRUGSGULD  .YHEDER P½ TEGNSPROG 
46 !VISEN MED VEJRET  $AWSONS #REEK 
3VADA  0IGEBANDET &RANK  3NURRE 3NUP
 *UNIPER ,EE  *UNIOR  4UREN G½R TIL
BYEN  46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET 
$AGENS $ANMARK  46 !VISEN  ,¾GENS
BORD  3PORLÐS  #YKLUS  46 !VISEN
 0ROFILEN  3PORT.YT  6ELKOMMEN
HOS FAMILIEN 2OZES  /NSDAGS ,OTTO 
!TTENTION -OBNING  %T FORBUDT TALENT

 &RA (ORDALAND OG 3OGN OG &JORDANE 
3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA !UST
OG 6EST !GDER  &RA "USKERUD 4ELEMARK OG
6ESTFOLD  3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER
 &RA /SLO OG !KERSHUS  &RA °STFOLD 
3ISTE NYTT  )AN TAR REGIEN  +IM 0OSSIBLE
 3ISTE NYTT  !MIGO  &ABRIKKEN
 3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER P½
SAMISK  'RENSELÐS KJ¾RLIGHET  .YHETER
P½ TEGNSPR½K  &IFFI OG BLOMSTERBARNA 
$EN LILLE BL½ DRAGEN  -AGNUS OG -YGGEN
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN 
&ORBRUKERINSPEKTÐRENE  "ERULFSENS FARGERIKE
 2EDAKSJON %.  $ISTRIKTSNYHETER 
$AGSREVYEN   6IKINGLOTTO  (OUSE
 -IGRAPOLIS  +VELDSNYTT  ,YDVERKET
 $EN TREDJE VAKTEN  $ET SKJULTE LANDET

364 
 $OOBIDOO  $ET V½RAS FÎR 3HERIFFEN
 2APPORT  'OMORRON 3VERIGE  0LUS
 +ROKODILL  -EG OCH -OG  $ET ¼R
TUR ATT JAG SER UT  $RA MIG BAKL¼NGES 
%VAS FUNKARPROGRAM  4RACEY -C"EAN 
+¼RLEKSAGENTERNA  2APPORT  0ACKAT
 KLART  -ITT I NATUREN  %NTOURAGE
 &AR &ROM (EAVEN  2APPORT 
+ULTURNYHETERNA  %N UPPSTOPPAD HUND 
3¼NDNING FR½N 364

Við kynnum nýjan alvörujeppa, KIA Sorento
– fullbúinn jeppi með ríkulegum staðalbúnaði
• hátt og lágt drif

• 5 þrepa sjálfskipting

• ESP stöðugleikastýring

• öflug 170 hestafla dísilvél

• ný og glæsileg innrétting

• hraðastillir (Cruise Control)

• 16" álfelgur

• þakbogar

• vindskeið

• þokuljós

Sorento hefur slegið í gegn um allan heim og eignast dygga fylgismenn á
Íslandi. Það er ekki að ástæðulausu að Sorento er orðinn einn vinsælasti
jeppi landsins, enda líklega bestu jeppakaupin í dag.
KIA er sá bílaframleiðandi sem er í mestum vexti í heiminum í dag.
Það er ekkert skrítið þegar hægt er að bjóða þessi gæði á svona verði.

KIA umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU.

Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is
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Veikindi herjuðu á Vesturport í Þýskalandi

...fær söngvarinn Ólafur
Kjartan Sigurðarson, sem fór
svo vel með hlutverk Rigoletto
hjá Opera Holland Park og
Opera North að áhorfendur og
gagnrýnendur ytra keppast nú
við að lofsyngja frammistöðu
hans.
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afslöppunar því hópurinn hefur núna æfingar
á nýju leikriti sem Gísli er að skrifa ásamt
Víkingi Kristjánssyni. Gísli viðurkennir
hins vegar að ekki sé búið að festa niður
frumsýningardag en hann verði þegar
leikritið er tilbúið. Þá bíða margir spenntir eftir kvikmyndinni Foreldrar sem er
sjálfstætt framhald Barna en hún verður frumsýnd um miðjan janúar. Myndin Börn hlaut einmitt Eddu-verðlaunin
fyrir besta handritið en fékk ekki alveg
þá aðsókn sem margir bjuggust við.
Segist Gísli vona að það jákvæða umtal
sem Börn hefur fengið að undanförnu
skapi smá stemningu fyrir framhaldið.
FGG

'¥3,) ®2. !NNAR HVER LEIKARI

LAGÈIST Å RÒMIÈ MEÈ ¾LUPEST Å
FERÈ 6ESTURPORTS TIL ¶ÕSKALANDS
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 MATS  SAMANBURÈARTENGING  BESTI
¹RANGUR  BELJA  KUSK  HREYFAST
 VERA Å VAFA  FRÒ  YFIRGAF  FARFA
 ÖREYTA  FYRR
,«¨2¡44
 VIÈARTEGUND  HLJËM  PLANTA 
ARINN  NÕLEGA  BEIN  KËF 
TRYGGUR  HAMFLETTA  Å RÎÈ
,!53.
,«¨2¡44  TEKK  ËM  MELASËL 
STË  NÕVERIÈ  RIF  KAF  TRÒR
 FL¹  TU
,2¡44  DËMS  EN  MET  KÕR
 LË  KVIKA  EFAST  FR  FËR
 LIT  LÒ  ¹ÈUR
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Tónlistarkonan Alda Björk Ólafsdóttir er á meðal fimmtíu efstu í
keppninni Rockstarlottery sem
hefur staðið yfir á netinu síðan í
maí. Í verðlaun er plötusamningur
upp á 200 milljónir króna.
Átta hundruð hljómsveitir hófu
keppni og jafnt og þétt hafa þær
dottið úr keppni í atkvæðagreiðslu
á síðunni. Alda Björk, sem keppir
undir nafninu The Viking Queen,
hefur þó ávallt haldið velli. Næsta
kosning hefst þann 7. janúar og þá
munu fimm hljómsveitir detta út.
„Ég tók þessu ekki mjög alvarlega til að byrja með en fyrst ég
komst á topp fimmtíu þá hugsaði
ég að ég ætti kannski séns í þetta,“
segir Alda, sem hefur verið búsett
í London undanfarin sautján ár.
„Þarna eru til dæmis hljómsveitir
frá Bretlandi, Bandaríkjunum og
Suður-Afríku. Ég er byrjuð að láta
fólk á Íslandi vita af þessu svo ég
eigi einhvern séns.“
Alda segir að Rockstarlottery
sé töluvert öðruvísi keppni en t.d
Idol og X-Factor. „Venjulega er
þetta fólk sem syngur gamla slagara en þú mátt bara vera með í
þessari keppni ef þú semur þína
eigin tónlist, sem er miklu skemmtilegra.“
Það sem er einnig frábrugðið
hinum keppnunum er það að allt
verðlaunaféð rennur til sigurvegarans án milliliða og ekkert fer því
til plötuframleiðenda. Sigurvegarinn heldur jafnframt sjálfur öllum
lagaréttindum.
Hingað til hefur einungis verið
hægt að kjósa í gegnum heimasíðuna, Rockstarlottery.com, en nú
eru líkur á því að einnig verði hægt
að kjósa með SMS víðs vegar um
heiminn. Jafnframt er líklegt að
byrjað verði að sjónvarpa frá

'%2)2 ¶!¨ '/44 !LDA "JÎRK «LAFSDËTTIR ER ¹ MEÈAL FIMMTÅU EFSTU Å KEPPNINNI 2OCK

STARLOTTERY SEM HEFUR VERIÈ Å GANGI SÅÈAN Å MAÅ -ARGIR MUNA ENN EFTIR HENNI FR¹ ÖVÅ
HÒN SÎNG LAGIÈ 2EAL 'OOD 4IME ¹RIÈ 

keppninni þegar nær dregur úrslitunum.
Alda hefur framfleytt sér í
gegnum árin með því að semja tónlist fyrir aðra tónlistarmenn víða
um Evrópu. Einnig samdi hún og
söng lagið Real Good Time árið
1998 sem naut mikilla vinsælda og
komst m.a. í sjöunda sæti breska
smáskífulistans. Seldist það gríðarlega vel og vekur enn athygli. Til

6%)+52 ¥ ¶µ3+!,!.$) «LAFUR

%GILL VAR SPRAUTAÈUR MEÈ SALTVATNI
FYRIR HVERJA SÕNINGU ¹ 7OYZECK
SEM 6ESTURPORT SETTI UPP Å ÖÕSKU
BORGINNI ,UDVIGSHAFEN
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6ANTAR AÈSTOÈ FR¹ ¥SLANDI
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„Þetta var mjög skrautlegt því annar hver maður
lá með ælupest,“ segir Gísli Örn Garðarsson en
leikhópurinn Vesturport er nýkominn heim frá
leikferð um Þýskaland og Noreg. Þegar Fréttablaðið náði tali af Gísla Erni var hann nýlentur og
sagði farir sínar ekki sléttar frá þýsku borginni
Ludwigshafen þar sem hópurinn setti upp
Woyzeck. Borgin er þekkt fyrir efnaframleiðslu
sínu og þar er ein stærsta efnaverksmiðja Þýskalands en þetta umhverfi hefur að öllum líkindum
haft slæm áhrif á heilsufar Íslendinganna.
„Ólafur Egill var sprautaður með saltvatni
fyrir hverja sýningu þannig að þetta setti smá
strik í reikninginn,“ segir Gísli en bætti svo við
að leikhópurinn hefði ekki látið neinn bilbug á sér
finna því eina afsökunin fyrir fjarveru leikara á
sviði væri dauði. „The show must go on,“ segir
Gísli og hlær. Hópurinn hélt síðan til Noregs, setti
upp Rómeó og Júlíu og náði sér af pestinni.
Gísla Erni og félögum gefst lítill tími til

að mynda hafa fimm til sex tónlistarmenn tekið það upp á sína arma
og gefið út, þar með talinn þátttakandi í Pop Idol í Suður-Afríku.
Alda er um þessar mundir að
vinna að sólóplötu sem hún ætlar
að taka upp með tveimur íslenskum frændum sínum sem eru
búsettir í London, rétt eins og öll
fjölskyldan hennar.
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Selma og Rúnar leikstýra saman
„Já, það er rétt, ég er að setjast í
leikstjórnarstólinn í fyrsta sinn,“
segir Selma Björnsdóttir leikkona. Selma hefur tekið að sér að
leikstýra nýju verki Verslunarskóla Íslands í samvinnu við eiginmann sinn, Rúnar Frey Gíslason. Það er einvalalið af fólki sem
kemur að menntaskólasýningunni
þetta árið en Verslunarskólinn er
þekktur fyrir að hafa sett upp
glæsilegar leiksýningar í gegnum
tíðina.
Það er gamanleikarinn Gísli
Rúnar Jónsson sem skrifar handritið en leikstjórninni ætla hjónin
að skipta bróðurlega á milli sín.
„Ég er komin langt á leið með
okkar annað barn þannig að Rúnar
mun taka við af mér eftir áramót
því þá á ég von á mér,“ segir Selma
en hún hefur verið að vinna með
krökkunum í Versló síðan í haust
við undirbúning sýningarinnar.
Sýningin kallast „Sextán“ og
fjallar um unglinga í nútímanum.
Það hefur skapast mikil hefð hjá
Verslunarskólnum að hafa eitthvað þema í sýningunum sínum
og í þetta sinn er þemað íslensk
tónlist. Verkið verður sett upp í
Austurbæ og er frumsýnt þann 1.
febrúar. Þorvaldur Bjarni Þor-

valdsson og Vignir Snær Vigfússson munu sjá um að útsetja tónlistina og því má eiginlega segja
að hið farsæla Eurovision-teymi
hafi sameinast á ný. Selma,
Rúnar, Þorvaldur og Vignir Snær hafa unnið
saman að mörgum af
landsins
farsælustu
Eurovision-lögum. ¹P
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FRUMRAUN SÅNA
SEM LEIKSTJËRI
¹SAMT EIGIN
MANNI SÅNUM
Å SÕNINGU
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¥SLANDS
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Pólitísk
umhyggja

É

g skil ekkert í henni Margréti
dóttur hans Sverris að láta
svona,“ sagði Silla frænka. „Getur
hún ekki unað því að það er af
umhyggju fyrir heilsufari hennar
sem Guðjón og félagar hans eru
búnir að segja henni upp sem
framkvæmdastjóra hjá Frjálslyndum?“

3),,! hafði kallað mig til aðstoðar upp á hjúkrunarheimili til sín
því hún vildi endilega komast
niður á Austurvöll og horfa á þegar
kveikt yrði á jólatrénu. Hún hlustaði ekki á mótbárur mínar og
ábendingar um að það væri mikið
bras að koma henni í hjólastólnum
niður í miðbæ af ekki stærra tilefni. Hún sagðist ekki ansa slíku
væli, ég hlyti að geta gert henni
þetta smá viðvik, fyrst Ómar
Ragnarsson hefði komið sér upp á
hálendi Íslands til að berja augum
fegurð landsins áður en búið var
að drekkja öllu.
/' þarna sat hún eins og drottning í hjólastólnum með englana
sína í kringum sig. En englarnir
hennar eru þrír. Tvær stúlkur frá
Litháen sem hún kallar perigeri
eitt og perigeri tvö (perigeri er
kaka á litháísku, og þessir englar
sem sinna Sillu á hjúkrunarheimilinu eru sífellt að baka handa henni
kökur eftir uppskriftum frá heimalandi sínu). Þriðju stúlkuna hafði
ég ekki séð áður, en hún var í óða
önn að mála andlit gömlu konunnar og ég gat ekki betur séð en hún
væri að setja gloss á varir hennar.
b¶%44!

er Dúsenka,“ sagði Silla.
„Hún kemur frá Rússlandi. Svo
kossarík og gæskufull þetta yndi,
þess vegna kalla ég hana Dúsenku,
en það þýðir „góð sál“ á rússnesku.“

b(6%2.)'

veistu það?“ spurði

ég.

b¡'

er að læra rússnesku,“ sagði
Silla. „Við erum öll komin í tungumálakennslu hér á hjúkrunarheimilinu. Ætlum að fyrirbyggja það að
þetta indæla útlenska fólk sem er
að hlúa að okkur hér, verði orðið
svo klárt í íslensku að það freistist
til að ráða sig á Ísafold í rannsóknarblaðamennsku og við förum að
fá lyktnæm sýnishorn í umönnunina. Við viljum hafa þetta eins og
það er,“ sagði Silla þegar ég rúllaði
henni inn í lyftu á leið í jólafagnaðinn. Ég fann þessa djúpu gleði yfir
því að vera að fara í bæinn með
henni. Auðvitað hafði ég vissar
efasemdir um glossið en skítt með
slíka smámuni.
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