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Þrjú þúsund fái íslenskan
ríkisborgararétt árið 2013
Því er spá að um 3.000 manns fái íslenskt ríkisfang árið 2013. Til samanburðar fá um 800 ríkisborgararétt í
ár. Framkvæmdastjóri Alþjóðahúss segir þróunina jákvæða. Menningarlíf glæðist og nýsköpun aukist.
)..&,94*%.$52 Gera má ráð fyrir

því að 3.000 manns fái íslenskan
ríkisborgararétt árið 2013 en í lok
október höfðu 774 fengið íslenskan ríkisborgararétt á þessu ári.
Tölurnar eru byggðar á líkani
dómsmálaráðuneytisins en í því er
miðað við að 45 prósent þeirra
sem flytjast til landsins hvert ár
æskji ríkisborgararéttar sjö árum
síðar en sú hefur verið raunin síðustu sex ár.
Sá fyrirvari er gerður að margir hafi komið til landsins undanfarið vegna tímabundinna stórframkvæmda en á móti kemur að í
líkaninu er ekki tekið tillit til þess
að norrænir borgarar og makar
íslenskra borgara fái ríkisborgararétt eftir skemmri búsetu.
Algengt er að erlendum maka
íslensks ríkisborgara sé veittur
ríkisborgararéttur eftir þriggja

ára búsetu hér á landi í hjúskap.
Árið 1996 fengu 288 íslenskt
ríkisfang en á síðasta ári voru þeir
836. Alls fengu 5.305 ríkisborgararétt frá 1996 til 23. október á þessu
ári.
Sé litið til aldursskiptingar
þeirra sem hlutu íslenskan ríkisborgararétt síðasta áratug má sjá
að 1.707 voru á aldrinum 0 til 17
ára eða um þriðjungur þeirra sem
fengu ríkisfang á tímabilinu.
Mannfjöldaspá Hagstofunnar
gerir ráð fyrir að árið 2013 verði
Íslendingar rúmlega 311 þúsund
og rúmlega 353 þúsund árið 2045.
Einar Skúlason, framkvæmdastjóri Alþjóðahúss, býst við því að
alþjóðlegra áhrifa muni sérstaklega gæta í menningarlífi hér á
landi í framtíðinni. „Við munum
sjá meiri nýsköpun og þá út frá
öðrum hliðum en menn hafa
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Sérfræðingar Lánstrausts

Peningalaust
Ísland

Dregur úr framleiðslu jeppa

Benda á veiku
blettina
10-11
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Minni
verðbólga
Vísitala neysluverðs hækkaði
um 0,04 prósent
milli
mánaða
í desember og
jafngildir það
7,0
prósents
verðbólgu síðastliðna 12 mán- " % . 3 ¥ . $  , !
6ÅSITALA NEYSLUVERÈ
uði, samkvæmt H¾KKAÈI MINNA EN
ú t r e i k n i n g u m G R E I N I N GA RD E I L D I R
Hagstofunnar. BANKANNA REIKNUÈU
Til samanburð- MEÈ
ar var verðbólgan 7,3 prósent í
nóvember.
Hækkunin er ívið minni en
greiningardeildir bankanna spáðu
en þær hljóðuðu upp á 0,1 til 0,2
prósenta hækkun milli mánaða.
Eldsneytisverð lækkaði milli
mánaða. Á móti hækkaði verð á
bílum og húsaleigu en það er í
takt við spár greiningardeilda
bankanna. Þá lækkaði matvöruverð þriðja mánuðinn í röð en það
var þvert á spár bankanna. - jab

Gnúpur kaupir
og selur í FL
Fjárfestarnir Kristinn Björnsson
og Magnús Kristinsson hafa
sett hlutabréf sín í FL Group
inn í Gnúp fjárfestingafélag sem
þeir stofnuðu ásamt Þórði Má
Jóhannessyni, fyrrum forstjóra
Straums-Burðaráss.
Jafnframt hefur Gnúpur selt
um fimm prósenta hlut til FL
sem á nú um sjö prósent í eigin
bréfum. Öll viðskiptin fóru fram
á genginu 23,1 sem var undir
þáverandi markaðsgengi hlutabréfa í FL.
Eignarhlutur Gnúps er því
um 17,2 prósent í FL eða rúmir
32 milljarðar að markaðsvirði.
Félög í eigu Magnúsar héldu
utan um 14,5 prósenta hlut í FL
fyrir viðskiptin, en félag í eigu
Kristins og systkina hans um 7,7
prósent.
Í
tilkynningu
til
Kauphallarinnar kemur fram að
Kristinn og Magnús eigi samanlagt 93 prósent hlutafjár í Gnúpi.
Fjárfestingafélagið Brekka, sem
er í eigu Þórðar Más, er einnig
meðal hluthafa.
- eþa

FRÉTTIR VIKUNNAR

Nýtt met

| Viðskiptahalli hefur
aldrei verið meiri á einum ársfjórðungi en hann reyndist tæplega 81 milljarður króna á þeim
þriðja. Viðskiptahalli ársins er því
orðinn 205 milljarðar króna og
meiri en allt árið í fyrra.

Úr landi | Actavis íhugar að flytja
framleiðslu um tuttugu samheitalyfja til Bretlands. Um er að ræða
lyf sem hefur verið kostnaðarsamt að framleiða á Íslandi. Með
þessu er leitast við að lækka verð
lyfjanna.

Ný útgáfa

| Landsbankinn hefur
lokið við skuldabréfaútgáfu í
Kanada fyrir 300 milljónir kanadískra dala eða 18 milljarða
íslenskra króna. Útgáfan er á
gjalddaga í janúar 2010.

Fons næststærstur

| Fons, sem
er að meirihluta í eigu Pálma
Haraldssonar, hefur keypt 9,2
prósenta hlut Straums-Burðaráss
og dótturfélags þess, Iðu fjárfestinga, í 365. Fons er eftir kaupin
næststærsti hluthafinn í 365.

LÍ ráðleggur | Landsbanki Íslands
var aðalráðgjafi við kaup norska
fjárfestingarfélagsins Estatia
á kanadísku magnesíum-málmsteypunni Meridian Technologies
á yfir 12 milljarða íslenskra
króna.

Dragast saman

| Heildarútlán
Íbúðalánasjóðs námu 4,7 milljörðum króna í nóvember. Þetta er
1,5 milljörðum króna minna en í
mánuðinum á undan. Heildarútlán
sjóðsins á árinu nema ríflega 44,6
milljörðum.

Bæta við | FL Group hefur eignast þrjátíu prósenta hlut í Glitni
eftir að fjárfestingafélagið keypti
bréf í bankanum fyrir 2,3 milljarða króna. Heildarhlutur bankans er metinn á rúma 99 milljarða
króna.

Erlend ásókn í upplýsingar hefur knúið Seðlabankann til
að setja reglur um þagnartímabil fyrir vaxtaákvarðanir.
Greiningardeildir spá 25 til 50 punkta hækkun næst.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar

sem þegar hafi verið við lýði. Á fimmtudaginn eftir viku er aukavaxtaákvörðunardagur hjá
Seðlabankanum, en í nóvember byrjun lét bankinn
stýrivexti óbreytta í 14 prósentum, en hvað frekari hækkun í spilunum yrðu þróun efnahagsmála
ekki hagfelld. Greiningardeildir bankanna gera
allar ráð fyrir hækkun. Ingólfur Bender, forstöðumaður greiningardeildar Glitnis, segir flest það
sem gerst hafi frá síðasta vaxtaákvörðunardegi
ýta undir þörfina á hækkun og bendir þar bæði
á gengisþróun og tölur um viðskiptahalla. Glitnir
spáir 25 punkta hækkun. Landsbankinn telur að
hækkunin gæti numið allt að 50 punktum, með
fyrirvara um hvernig hagvaxtarmæling sem birt
verður í dag kemur út. Þá gerir greiningardeild
Kaupþings ráð fyrir 50 punkta hækkun og rekur
þörfina á henni ekki síst til lítils aðhalds í nýsamþykktum fjárlögum. Bent er á að fjárlögin geri ráð
fyrir töluverðri lækkun skatta og hækkun útgjalda
um leið. Greiningardeildin segist óttast að vegið
sé nærri grunnafkomu ríkissjóðs sem muni hefna
sín um leið og þensla gangi niður. „Ennfremur,
virðast allir hemlar á fjárfestingum ríkisins vera
að gefa eftir og gildir einu hvort um sé að ræða
bein ríkisútgjöld eða einkaframkvæmdir á vegabótum,“ segir bankinn og bendir á að baráttan við
verðbólguna sé enn í algleymingi.

Evran án aðildar að ESB
Peningalaust hagkerfi þar sem evran
væri viðmiðunargjaldmiðill kann að
vera leið sem hentar hér á landi, segir
Björn Rúnar Guðmundsson, sérfræðingur greiningardeildar Landsbankans.
Hann stingur upp á því að hugað verði
að vænleika þessarar leiðar, en með
henni yrði tekið hér upp myntráð og
vaxtaákvarðanir yrðu hér áfram sjálfstæðar að því marki að ákvörðunarvaldið lægi hjá Seðlabanka Íslands.
„Engin þjóð hefur enn sem komið er
2².!2
tekið upp peningalaust kerfi þó svo að " * ® 2 .
'5¨-5.$33/. "JÎRN
fræðilega hafi þessi hugmynd verið á 2ÒNAR STINGUR UPP ¹ NÕRRI
reiki innan hagfræðinnar í heila öld,“ LEIÈ HVAÈ VARÈAR GJALDMIÈ
segir Björn Rúnar í grein sinni um IL ÖJËÈARINNAR Å VIÈAMIKILLI
framtíðarskipan gjaldeyrismála hér. GREIN Å MIÈOPNU BLAÈSINS

Hann telur þó að með aukinni tæknivæðingu og rafrænum greiðslum sé bara
tímaspursmál hvenær skrefið verði tekið
til fulls.
Björn Rúnar segir að þótt „dollaravæðing“ hafi fengið á sig óorð í Argentínu og
myntráð hafi á margan hátt þótt gamaldags kunni millivegurinn að henta hér.
Umræða um framtíð krónunnar sem
gjaldmiðils hefur verið áberandi á árinu
og forsvarsmenn fyrirtækja bent á að
hún standi í raun í vegi fyrir erlendri
fjárfestingu hér og að með jafn óstöðugan gjaldmiðil sé strik sett í allar rekstraráætlanir fyrirtækja sem viðskipti eiga
við útlönd.
Sjá úttekt í miðopnu / - óká









ir að innflytjendur eru jafnan
ötulli frumkvöðlar en þeir sem
fyrir eru.“
BÖS  SJ¹ SÅÈU 

Skreið 700 metra fótbrotinn
Tæplega sextugur bóndi,
Magnús Jóhannesson á Ytra-Leiti
á Skógarströnd, var að huga að
sauðfé sínu í fjallshlíð fyrir ofan
bæinn Klungubrekku síðdegis á
föstudag þegar honum skrikaði
fótur á klakabunka. Hann rann
niður fjallshlíðina og fótbrotnaði í
fallinu.
Þrátt fyrir fótbrotið tókst
Magnúsi að skríða 700 metra að
bílnum sínum. Magnúsi tókst að
keyra bílinn, þriggja til fjögurra

3,93

kílómetra leið að bæ sínum. Þar
hringdi hann á St. Franciskusspítalann á Stykkishólmi sem sendi
sjúkrabíl eftir honum. „Hann er
mikið hraustmenni þessi maður.
Þetta er heljarinnar þrekvirki,“
segir Jóhannes Björgvinsson,
aðalvarðstjóri hjá lögreglunni í
Búðardal, sem kom að Ytra-Leiti á
sama tíma og sjúkrabíllinn náði í
Magnús. „Hann var mjög hress
miðað við hvað hann var mikið
meiddur,“ segir Jóhannes.

11
dagar til jóla!

Opið
til 18.30

18

Seðlabankinn þegir
í tvær til þrjár vikur
Seðlabanki Íslands hefur ákveðið að setja á þagnartímabil í þrjár vikur fyrir útgáfu Peningamála
og tvær vikur fyrir aðra vaxtaákvörðunardaga.
Ákvörðun um þetta var tekin fyrir helgi að sögn
Eiríks Guðnasonar seðlabankastjóra. Næsti vaxtaákvörðunardagur er 21. desember og fyrsta þagnartímabil bankans því þegar hafið.
Eiríkur segir það ekki síst vera fyrir ásókn
greiningardeilda erlendra fjármálastofnana að
þagnartímabilsleiðin hafi verið farin. „Þær hafa
sóst hér eftir fundum og einhvern veginn hitt
nákvæmlega á að vera svona skömmu fyrir ákvörðunardag,“ segir hann og bætir við að þekkist að
sami háttur sé hafður á í öðrum seðlabönkum. Nú
tjá starfsmenn bankans sig því ekki um stefnu
hans eða efnahagsmál þegar að vaxtaákvörðun
líður. „Við gefum út mikið efni með Peningamálum
og nokkuð þegar aðrir ákvörðunardagar eru og
okkur þykir það nóg. Svona framlag af okkar
hálfu hefur stóraukist með Seðlabankalögunum og
framkvæmd þeirra og ætti að nægja,“ segir hann.
Greiningardeildir bankanna hér segja ákvörðun bankans skiljanlega og í raun sé með þessu
lítið annað gert en að formgera fyrirkomulag
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4¾PLEGA SEXTUGUR BËNDI FËTBROTNAÈI ÖEGAR HANN VAR AÈ HUGA AÈ FÁ SÅNU
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Framtíðarskipan gengismála

General Motors
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"!.$!2¥+). Jólaglingur getur haft
svo mikil áhrif á þráðlaust net að
styrkur þess minnkar um
fjórðung. Þetta kemur fram í
nýrri bandarískri rannsókn, sem
fjallað er um á fréttavef danska
blaðsins Berlingske Tidende.
Bandaríska fyrirtækið
Airmagnets lét rannsaka áhrif
jólaskrauts á þráðlaust net
nokkurra skrifstofa og komst að
því að styrkur þess minnkaði um
25 prósent.
„Þegar við skoðum jólaskraut,
þá eru til dæmis glimmer og
jólakúlur búnar til úr málmefnum, og málmur hefur einmitt
áhrif á virkni þráðlausa netsins,“
sagði Anders Fosgerau, lektor við
Tækniháskóla Danmerkur.
SMK
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Glingrið truflar
þráðlaust net
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Magnús lá á spítalanum í Stykkishólmi þar til á mánudaginn en
var þá fluttur til hálfbróður síns,
Gísla Gunnlaugssonar, í Reykjavík.
Að sögn Gísla brotnaði lærleggur Magnúsar á tveimur stöðum
auk þess sem liðbönd slitnuðu.
Gísli segir að Magnús þurfi að
liggja fyrir í tvo til þrjá mánuði en
að hann sé samt hinn hressasti og
líðan hans góð eftir atvikum.
IFV
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2ÒMLEGA TVÅTUGUR KARLMAÈUR D¾MDUR Å ÖRIGGJA ¹RA FANGELSI FYRIR KYNFERÈISBROT

!CTAVIS Å 2ÒMENÅU

.AUÈGAÈI FJËRT¹N ¹RA STÒLKU

Vilja kaupa
Antibiotice

$«-3-, Rúmlega tvítugur karl-

Steinunn, hefðu svartar netsokkabuxur ekki nýst betur til
veiða?
¡G HAFÈI HUGSAÈ MÁR Ö¾R FYRIR VORIÈ
3VARTAR BËMULLARSOKKABUXUR VORU DÕRASTI
ÒTGJALDALIÈUR 3TEINUNNAR ¶ËRU RNADËTTUR
Å FORVALI 6' (ÒN NOTAÈI Ö¾R FYRST ¹ KOSN
INGAVÎKU OG Ö¾R NÕTTUST HENNI ÖVÅ EKKI TIL
ATKV¾ÈAVEIÈA

Lést í bílslysi

 DESEMBER  -)¨6)+5$!'52

maður, Edward Apeadu Koranteng, var dæmdur í þriggja ára
fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær fyrir að nauðga fjórtán
ára stúlku. Maðurinn nauðgaði
telpunni í heimahúsi í Reykjavík í
september í fyrra. Ákærði neitaði
því að hafa átt kynferðisleg samskipti við stúlkuna.
Í niðurstöðu dómsins kemur
fram að samkvæmt málsatvikum
og framburði vitna í málanna teldist sannað að maðurinn hafi nauðgað stúlkunni. Þar kemur einnig
fram að maðurinn hafi neytt bæði
aldurs- og aflsmunar gagnvart
henni og að hann ætti sér engar

málsbætur. Brot hans er sagt
ófyrirleitið og til þess fallið að
valda stúlku á viðkvæmum aldri
verulegum skaða.
Samkvæmt framburði móður
stúlkunnar byrjaði dóttur hennar
að ganga illa í skóla í kjölfar
nauðgunarinnar, hún vildi svipta
sig lífi oft í viku, hafi grennst um
30 kíló og væri byrjuð að reykja.
Móðirin sagði jafnframt að fyrir
nauðgunina hafi stúlkan verið saklaus, feimin og hlédræg.
Manninum var meðal annars
þess vegna gert að greiða stúlkunni skaðabætur að upphæð ein
milljón króna ásamt vöxtum vegna
þess miska sem hann olli henni.

6)¨3+)04) Samheitalyfjafyrirtækið

(¡2!¨3$«-52 2%9+*!6¥+52 2ÒMLEGA

TVÅTUGUR KARLMAÈUR VAR D¾MDUR Å ÖRIGGJA
¹RA FANGELSI Å (ÁRAÈSDËMI 2EYKJAVÅKUR Å
G¾R FYRIR AÈ NAUÈGA FJËRT¹N ¹RA STÒLKU

Honum var auk þess gert að greiða
rúmar 750 þúsund krónur í sakarkostnað.
IFV

Guðjón býst við mótframboði frá Margréti

Maðurinn sem lést í umferðarslysinu á Vesturlandsvegi á
sunnudag
hét Ágúst
Bjarnason.
Ágúst var 28
ára, fæddur
9. maí árið
1978. Hann
var til
heimilis á
Esjugrund
'²34 "*!2.!3/. 33 í Reykjavík, áður að
Kirkjubæjarbraut 4 í Vestmannaeyjum. Ágúst var
ókvæntur og barnlaus.

Bæði formaður og varaformaður Frjálslynda flokksins segjast lítið hafa frétt af
fyrirætlunum Margrétar Sverrisdóttur nema í gegnum fjölmiðla. Þeir ætla að
inna hana eftir svörum á miðstjórnarfundi flokksins í kvöld.
Miðstjórnarfundur
Frjálslynda flokksins verður haldinn klukkan 17.30 í dag. Á honum
verður rædd framtíðarstaða Margrétar Sverrisdóttur, og sérstaklega hvort hún láti af stöðu sinni
sem framkvæmdastjóri flokksins,
en Margréti var um mánaðamót
sagt upp sem framkvæmdastjóra
þingflokksins. „Við fréttum lítið
af fyrirætlunum Margrétar nema
gegnum fjölmiðla og hún verður
því innt eftir þeim,“ sagði Magnús
Þór Hafsteinsson, varaformaður
flokksins, í gær.
Þriggja manna sjálfskipuð
sáttanefnd fundaði með þingflokknum á fimmtudag og síðan
með Margréti daginn eftir, en
Margrét hefur ekki fundað með
þingflokknum í eigin persónu og
þingflokknum hefur ekki borist
sáttatillögur frá henni. Þau Margrét og Guðjón A. Kristjánsson,
formaður flokksins, hittust á skrifstofu flokksins í gær, en ræddu
ekki málin.
Þeim Magnúsi Þór og Guðjóni
Arnari finnst ekki við hæfi að
Margrét gegni mikilvægum trúnaðarstörfum fyrir flokkinn, fari
hún jafnframt í framboð gegn
þeim, en þeir reikna báðir með því
að svo verði á komandi landsþingi
í janúar. „Það væri skrítin staða að
hafa framkvæmdastjóra sem væri
að fara að vinna gegn okkur. Framkvæmdastjórinn á að vera allra,“
sagði Magnús Þór.
Að mati Guðjóns Arnars er líklegt að Margrét fari fyrst í formannsframboð, en síðan í varaformannsslaginn, gangi hið fyrra ekki
eftir. Að honum vitandi er ekkert í

2AÈMORÈINGI Å %NGLANDI

Tvö lík finnast
til viðbótar
"2%4,!.$ !0 Lögreglan í Suffolk í

Bretlandi fann í gær lík tveggja
kvenna til viðbótar þeim þrem
sem fundist hafa í nágrenni
Ipswich á undanförnum dögum.
Konurnar störfuðu allar sem
vændiskonur í Ipswich borg og
voru allar myrtar.
Ekki var búið að bera kennsl á
líkin í gærkvöldi, en sagði
lögregluforinginn Stewart Gull að
líklegt þætti að um tvær konur
sem saknað hefur verið sé að
ræða.
Lögreglan segir að grunur
leiki á að um raðmorðingja sé að
ræða og biður vændiskonur, sem
og aðrar konur, um að forðast að
vera einar á ferli í Ipswich.
SMK

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

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

"%2! 3!-!. "+52 !LFRED -OISIU
!LBANÅUFORSETI FYRIR MIÈJU ¹SAMT R¹ÈU
NAUTUM ¹ R¹ÈHERRAFUNDINUM Å 4IRANA Å
G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

"ALKANSKAGALÎND OG .!4/

Ræða aðildarundirbúning

34*«2.-,

36¨)¨ &¥.+%-"4 ,ÎGREGLUMENN FUNDU
TVÎ ÎNNUR LÅK MYRTRA V¾NDISKVENNA Å
N¹GRENNI )PSWICH Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

Actavis er í hópi 22 fyrirtækja
sem hug hafa á að kaupa 53
prósenta hlut rúmenska ríkisins í
samheitalyfjafyrirtækinu
Antibiotice.
Róbert Wessman forstjóri
Actavis greindi frá þessu í viðtali
við Bloomberg. Greiningardeild
Landsbankans segir markaðsvirði
Antibiotice um 21 milljarð króna.
Róbert sagði að líklegt væri að
mikill áhugi hækkaði verðið á
fyrirtækinu óhóflega og því óvíst
um kaup Actavis. Antibiotice er
með 9 prósenta markaðshlutdeild
í Rúmeníu, en Actavis með um 8
prósent.
ËK¹

!,"!.¥! !0 Varnarmálaráðherrar

sex landa á Balkanskaga settust á
rökstóla í albönsku höfuðborginni
Tirana í gær til að ræða tilraunir
landa þeirra til að fá aðild að
Atlantshafsbandalaginu.
Efst á dagskrá var að ræða
hvernig efla mætti hernaðarlega,
pólitíska og efnahagslega
samvinnu landanna - Albaníu,
Króatíu, Makedoníu, Serbíu,
Svartfjallalands og BosníuHerzegovínu - auk þess að berjast
gegn spillingu og skipulagðri
glæpastarfsemi, til að nálgast það
að uppfylla aðildarskilyrðin.
AA

3«-!,¥!
3TRÅÈ ËUMFLÕJANLEGT &ORS¾TIS
&/2-!¨52 /' 6!2!&/2-!¨52 &2*,3,9.$! &,/++3).3 ¶EIR FÁLAGAR R¾ÈA LOKS

M¹LIN VIÈ -ARGRÁTI 3VERRISDËTTUR SEINNA Å DAG EFTIR MARGRA VIKNA ERJUR &UNDINN G¾TI
ORÈIÈ MARGA KLUKKUTÅMA LANGUR SAGÈI 'UÈJËN Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨%«,

Ég tel að ég hafi unnið
þessum flokki vel og
mun berjast fyrir minni stöðu.
-!'.²3 ¶«2 (!&34%).33/.
6!2!&/2-!¨52 &2*,3,9.$! &,/++3).3

reglum flokksins sem hindrar slíkt.
Þeir Guðjón Arnar og Magnús Þór
sögðust í gær ekki ætla að víkja
fyrir Margréti. „Ég er ekkert á
leiðinni úr flokknum. Ég tel að ég
hafi unnið þessum flokki vel og
mun berjast fyrir minni stöðu. Það

er ekki hægt að semja um slíkt á
lokuðum fundum,“ sagði Magnús
Þór.
Guðjón Arnar sagðist ætla að
bíða átekta þangað til sáttanefndin skilaði tillögum á fundinum og
miðstjórn myndi þá taka ákvörðun
um hvort farið yrði fram á að Margrét Sverrisdóttir segði af sér sem
framkvæmdastjóri flokksins á
fundinum í dag. Þeir Magnús Þór
og Guðjón Arnar sitja í miðstjórn
ásamt Margréti. Hún vildi ekki tjá
sig um málið í gær.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

R¹ÈHERRA 3ËMALÅUSTJËRNAR LÕSTI ÖVÅ YFIR
Å G¾R AÈ STRÅÈ VIÈ SK¾RULIÈA HERSK¹RRA
MÒSLIMA Å LANDINU V¾RI ËUMFLÕJANLEGT
3K¾RULIÈAR HEFÈU AÈ UNDANFÎRNU
VERIÈ AÈ REYNA AÈ UMKRINGJA B¾KI
STÎÈ STJËRNARINNAR 5PPREISNARMENN
HAFA ÖEGAR MEGNIÈ AF LANDINU ¹ VALDI
SÅNU ¶EIR VILJA KOMA ¹ KLERKAVELDI OG
SJARÅALÎGUM

,®'2%',5&2¡44
2ÒTA FËR ÒT AF
2ÒTA MEÈ ¹TTA FARÖEGUM FËR ÒT AF
VEGINUM SUNNAN VIÈ (ÅTAR¹ ¹ -ÕRUM
Å "ORGARFIRÈI Å G¾RKVÎLDI %NGAN SAKAÈI
EN ÅSING VAR ¹ VEGINUM ÖEGAR SLYSIÈ
¹TTI SÁR STAÈ

(ELMINGUR ÖEIRRA SEM GREINAST MEÈ BERKLA HÁRLENDIS ER MEÈ ERLENT RÅKISFANG

Níu hafa greinst með berkla í ár
(%),"2)'¨)3-, Síðustu tíu ár hafa rúmlega 100
manns greinst með berkla hér á landi og er um
helmingur þeirra með erlent ríkisfang. Þetta er
meðal þess sem fram kemur í nýjasta hefti
Farsóttafrétta.
Stærstur hluti þeirra Íslendinga sem greinast
með berkla er aldraðir sem hafa smitast á fyrri
hluta síðustu aldar og gengið með berklabakteríuna án þess að veikjast. Það sem af er þessu ári
hafa níu manns greinst með berkla, þar af fimm
með erlent ríkisfang.
Þorsteinn Blöndal yfirlæknir á lungna- og
berklavarnadeildinni í Mjódd segir berkla
skiptast í leynda bakteríusýkingu, sem er einkennalaus og án smithættu, og berklaveiki sem
getur smitast á milli manna. „Reikna má með að
einn af hverjum þremur berklasjúklingum séu
smitberar og það er mikilvægt að skoða þá
útlendinga sem hafa hugsað sér að setjast að hér
á landi til að ganga úr skugga um að þeir séu ekki
smitberar og meðhöndla þá síðan með viðeigandi
hætti.“
Þorsteinn segir tiltölulega auðvelt að lækna

¶/234%).. ",®.$!,

-IKILV¾GT ER AÈ
SKOÈA Ö¹ ÒTLENDINGA
SEM HYGGJAST SETJAST
AÈ HÁR ¹ LANDI TIL AÈ
GANGA ÒR SKUGGA UM
AÈ ÖEIR SÁU EKKI SMIT
BERAR OG MEÈHÎNDLA
Ö¹ MEÈ VIÈEIGANDI
H¾TTI

berkla en þá má meðhöndla á 6-9 mánuðum með
nokkrum tegundum lyfja.
Í Farstóttafréttum kemur fram að rík ástæða
sé til að fylgjast með berklasmiti meðal innflytjenda til Íslands.
HS

ENNEMM / SIA / NM24750

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
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4ÎLURNAR MIÈAST VIÈ Ö¹ SEM FENGU
RÅKISBORGARARÁTT FR¹ ¹RINU  ÖAR TIL Å
OKTËBER 

&JÎLGUN INNFLYTJENDA

Trúfélögum
fjölgi umtalsvert
)..&,94*%.$52 „Það verður

algengara [í framtíðinni] að fólk
tali íslensku með hreim og líklegt
að trúfélög, önnur en þjóðkirkjan,
verði meira áberandi en í dag,“
segir Einar Skúlason, framkvæmdastjóri Alþjóðahúss. Hann
segir einnig líklegt að hér rísi
fleiri sérverslanir með matvörur
frá öðrum löndum ef stórmarkaðir taki ekki við sér og auki úrval
sitt til þess að mæta þörfum og
áhuga fólks sem hingað kemur
frá útlöndum.
Samkvæmt líkani dómsmálaráðuneytisins er gert ráð fyrir
því um 3.000 manns fái íslenskan
ríkisborgararétt árið 2013 en
fram til 23. október höfðu 774
fengið íslenskan ríkisborgararétt
á þessu ári.
BÖS

34*«2.3µ3,!
.ÕR SENDIHERRA
!LBERT *ËNSSON SENDIHERRA AFHENTI
'EORG 7 "USH FORSETA "ANDA
RÅKJANNA TRÒNAÈARBRÁF SITT SEM
SENDIHERRA ¥SLANDS Å "ANDARÅKJUNUM
FÎSTUDAGINN  DESEMBER !FHEND
INGIN FËR FRAM ¹ SKRIFSTOFU FORSETANS Å
(VÅTA HÒSINU

,%)¨2¡44).'
3EX FRUMVÎRP FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA
VORU SAMÖYKKT ¹ HAUSTÖINGI EKKI
FIMM EINS OG SAGT VAR Å &RÁTTABLAÈINU
Å G¾R

 DESEMBER  -)¨6)+5$!'52

+ONA ¹ SEXTUGSALDRI VAR FLUTT ¹ SLYSADEILD EFTIR BÅLVELTU ¹ %YRARBAKKAVEGI

&ARSËTTARFRÁTTIR

Slasaðist þegar bíll valt út í skurð

Notkun sýklalyfja eykst

5-&%2¨!23,93 Kona á sextugsaldri

var flutt á slysadeild í Reykjavík
eftir að bifreið hennar valt nokkrar veltur á Eyrarbakkavegi um
klukkan 18 í gærkvöldi. Slysið
varð með þeim hætti að konan
missti stjórn á bifreiðinni og hafnaði hann ofan í skurði en flughálka
var á veginum þegar slysið varð.
Slysið varð skammt neðan við
veginn að Stokkseyrarseli og
stefndi konan í átt að Selfossi.
Slökkviliðsmenn þurftu að
beita klippum til að ná konunni úr
bílnum en hún var ein í bílnum.
Lögreglan segir mikla mildi að
bifreiðin skyldi hafna á hjólunum
því vatn var í skurðinum. Bíllinn

sást ekki af veginum en vöruflutningabílstjóri varð bílsins var og
gerði viðvart.
Þá varð árekstur innanbæjar á
Selfossi um klukkan átta í gærkvöldi þegar ökumaður keyrði á
kyrrstæðan bíl. Enginn slasaðist
en bíllinn er þó nokkuð skemmdur
og þurfti að draga hann burt.
Mikil hálka er á Suðurlandi og
vill lögreglan á Selfossi minna
vegfarendur á að fara varlega. HS

(%),"2)'¨)3-, Heildarnotkun
sýklalyfja jókst um sex prósent á
milli áranna 2004 og 2005 hér á
landi að því er fram kemur í
Farsóttafréttum. Þróunin er
svipuð hjá flestum Evrópusambandsríkjum.
Árið 2005 var heildarsala
sýklalyfja 22,9 dagskammtar á
hverja þúsund íbúa, þar af var
notkun utan heilbrigðisstofnana
um 87 prósent af heildarnotkun
lyfjanna. Noktun á penisillíni er
52 prósent af heildarnotkun
sýklalyfja og fer vaxandi. Þá
ávísa íslenskir læknar langmest
af súlfa- og trímetóprímlyfjum
miðað við önnur Norðurlönd.
HS

"¥,6%,4!  %92!2"!++!6%')

3JÒKRAFLUTNINGAMENN OG SLÎKKVILIÈS
MENN ATHAFNA SIG VIÈ BÅL KONUNNAR ¹
SLYSSTAÈ Å G¾RKVÎLDI
-9.$).')-!2 "*®2. $!6¥¨33/.

Kjarnorkuummæli
setja Olmert í vanda
Orð sem ísraelski forsætisráðherrann lét falla í þýsku sjónvarpsviðtali, þar sem hann
virtist telja Ísrael sem kjarnorkuvígvætt land, hafa vakið hörð viðbrögð í Ísrael.
Olmert reynir að bera í bætifláka, talar um mismæli og að ekkert hafi breyst.
¥32!%, !0 Mismæli Ehuds Olmert,

forsætisráðherra Ísraels, varðandi kjarnorkustefnu landsins í
þýsku sjónvarpsviðtali sem sent
var út í fyrradag, varð gagnrýnendum hans heima fyrir í gær tilefni fullyrðinga um að hann væri
ekki hæfur til að gegna embættinu.
Í umræddu sjónvarpsviðtali á
þýsku sjónvarpsstöðinni Sat-1, í tilefni af fyrstu opinberu heimsókn
hans til Þýskalands sem hófst í
gær, virtist Olmert telja Ísrael til
kjarnorkuvígvæddra ríkja, en þótt
talið sé víst að Ísraelar ráði yfir allstóru kjarnorkuvopnabúri hefur
það verið ófrávíkjanleg stefna ísraelskra stjórnvalda í áratugi að viðurkenna hvorki né neita tilvist
þessara vopna í landinu.
Olmert var í viðtalinu spurður
út í köll íranskra ráðamanna eftir
eyðingu Ísraels og hann svaraði að
Ísrael hefði aldrei hótað því að
eyða neinum.
„Íran hefur opinskátt hótað að
þurrka Ísrael út af landakortinu,“
sagði Olmert. „Er hægt að segja
að þetta sé á sama plani ef þú sækist eftir því að koma þér upp kjarnorkuvopnum, eins og Bandaríkin,
Frakkland, Ísrael, Rússland.“
Fáeinum dögum áður hafði
Robert Gates, verðandi varnarmálaráðherra
Bandaríkjanna,
nefnt Ísrael sem kjarnorkuvígvætt ríki í vitnisburði fyrir varnarmálanefnd
Bandaríkjaþings.
Talsmenn Ísraelsstjórnar kvörtuðu yfir ummælunum.
Ummæli Olmerts voru á forsíðum blaða í Ísrael í gær og talsmenn stjórnarandstöðunnar kröfð-

$AUÈASLYSIÈ ¹ SUNNUDAG

Hringdu til að
biðjast forláts
5-&%2¨!2-, Nokkrir vegfarend-

ur hafa hringt í lögregluna í
Reykjavík og beðist afsökunar á
framkomu sinni síðastliðinn
sunnudag í kjölfar banaslyss á
Vesturlandsvegi. Hinir sömu
höfðu áður lýst yfir óánægju
sinni með lokun vegarins og
gerðu það bæði á vettvangi og
símleiðis.
Áður hefur komið fram að
allmargir sýndu lítinn skilning á
því að þar hefði orðið alvarlegt
slys en við það bættist að
aðstæður á slysstað voru erfiðar.
Ekki var mögulegt að liðka fyrir
umferð fyrr en frumrannsókn
lauk. Lögreglan vonar að eftirleiðis sýni vegfarendur því meiri
skilning þegar aðstæður sem
þessar koma upp.
SH¹

¶REIFINGAR UM VARNARM¹L

Rætt við Norðmenn og Dani

6).!&5.$52 ¥ "%2,¥. 6EL FËR ¹ MEÈ ÖEIM %HUD /LMERT OG !NGELU -ERKEL ¶ÕSKA

LANDSKANSLARA Å "ERLÅN Å G¾R /LMERT FËR ANNARS FRAM ¹ AÈ ¶JËÈVERJAR NOTUÈU VIÈ
SKIPTASAMBÎND SÅN Å ¥RAN TIL AÈ ÖRÕSTA ¹ ÖARLEND STJËRNVÎLD AÈ HLÅTA REGLUM ALÖJËÈA
SAMFÁLAGSINS UM KJARNORKU¹¾TLUN ÖEIRRA
&2¡44!",!¨)¨!0

fund með Angelu Merkel, kanslara Þýskalands.
Silvan Shalom, stjórnarandstöðuþingmaður Likud-flokksins
og fyrrverandi utanríkisráðherra,
sagði ummælin geta skaðað viðleitni Ísraels til að fá alþjóðasamfélagið til að aftra Írönum frá því
að komast yfir kjarnorkuvopn.

ust afsagnar hans. En Olmert
sagði í Berlín að ekkert hefði
breyst, stefna Ísraels varðandi
kjarnorkuvopn væri óbreytt.
„Ísrael hefur oft sagt, og ég
sagði það líka í þýska sjónvarpsviðtalinu, að við ætlum okkur ekki
að vera fyrsta ríkið í Miðausturlöndum sem kjarnorkuvígvæðist,“
sagði forsætisráðherrann eftir

AUDUNN FRETTABLADIDIS

6!2.!2-, Háttsettir fulltrúar úr
þremur ráðuneytum munu í
byrjun næstu viku eiga fundi með
kollegum frá Noregi og Danmörku um möguleika á efldu
samstarfi landanna um öryggisog varnarmál.
Íslenska embættismannanefndin, sem í eiga sæti Grétar
Már Sigurðsson úr utanríkisráðuneytinu, Sturla Sigurjónsson úr
forsætisráðuneytinu og Þórunn
Hafstein úr dómsmálaráðuneytinu, hittir danska samninganefnd
í Kaupmannahöfn á mánudag og
norska í Reykjavík á þriðjudag.
Norska nefndin mun einnig kynna
sér þá aðstöðu sem öðrum NATOríkjum en Bandaríkjunum mun
standa til boða að nýta sér á
öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Þá er gert ráð fyrir að
hliðstæðar viðræður fari fram við
Breta og Kanadamenn í janúar. AA
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+ARLMAÈUR VERÈUR ¹K¾RÈUR FYRIR FÅKNIEFNABROT Å 6ESTMANNAEYJUM FYRIR ¹RAMËT

,ÎGREGLAN Å 2EYKJAVÅK

Ákærður eftir árs rannsókn

Með varann á
vegna hótana

,®'2%',5-, Karlmaður í Vest-

Er til fátækt á Íslandi?
*¹

 
 

.EI
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Á að neita gjaldþrota innflytjendum um ríkisborgararétt?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

 DESEMBER  -)¨6)+5$!'52

mannaeyjum, sem hafði í fórum
sínum 1,3 kíló af hassi og lítilræði
af amfetamíni, verður samkvæmt
upplýsingum frá sýslumanninum í
Vestmannaeyjum ákærður í þessum mánuði. Hann hefur ekki verið
í haldi lögreglu á meðan ákærumeðferð hefur staðið yfir.
Lögreglan í Eyjum fann fíkniefnin um síðustu áramót en í
fórum mannsins fannst einnig
umtalsvert af peningum sem talið
er að hafi verið ávinningur af
fíkniefnasölu.
Fréttablaðið flutti af því fréttir
í janúar að maðurinn hefði stundað fíkniefnasölu í Eyjum árum

EZnhjgd\
jb
h`ngijgaa
h
gZ\cWd\Vc
a^ijb!
Â#
[g{W¨gikZg

<¨Â^![V\bZcch`Vd\\diigkVa

saman áður en lögreglan fann
efnin en höfuðpaur málsins, sem
seldi efnin til Eyja, var búsettur á
höfuðborgarsvæðinu þegar málið
kom upp. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins tengdist maðurinn
höfuðpaur málsins fjölskylduböndum.
Efnin voru flutt til Eyja með
Herjólfi en þau sem tóku þátt í að
flytja efnin fylgdust náið með
vöktum lögreglu í Vestmannaeyju
og Þorlákshöfn við ferjuna og áttu
auðvelt með að panta sér far undir
fölsku nafni þar sem ekki þurfti
að sýna skilríki er farið var um
borð í Herjólf.
Rannsókn málsins lauk á fyrri

,®'2%',5-, Lögreglan í Reykja-

(%2*«,&52 "URÈARDÕR FLUTTU EFNIN TIL
%YJA MEÈ (ERJËLFI
&2¡44!",!¨)¨++

hluta ársins en ákærumeðferð
hefur staðið yfir undanfarna mánuði og lýkur senn.
MH

vík hefur þurft að bregðast við
líflátshótunum vegna andláts
þrítugs karlmanns sem lést eftir að
hafa fengið hjartastopp í lögreglubifreið. Karl Steinar Valsson,
aðstoðaryfirlögregluþjónn í
Reykjavík, segir lögreglu hafa
brugðist við með ákveðnum
aðgerðum. „Við höfum fengið
hótanir og ábendingar sem hafa
leitt til þess að við teljum ástæðu
til þess að grípa til aðgerða. Við
höfum meðal annars fjölgað
lögreglumönnum á vakt og tryggt
öryggi þeirra en gefum ekki upp
með hvaða hætti. En við tökum
þessar hótanir alvarlega.“
MH

Öllum ljóst að tvö tilboð voru sambærleg
Halldór Ásgrímssyni segir í yfirlýsingu að öllum hafi verið ljóst að tvö tilboð í
ÍAV hafi verið sambærileg. Hann lét þau boð ganga á fund einkavæðinganefndar. Baldur Guðlaugsson segist ekki muna eftir atburðarásinni.
%).+!6¨).' Jafet Ólafsson, fyrrum framkvæmdastjóri Verðbréfastofunnar hf., sem annaðist matsgerð á tilboðum í hlut íslenska
ríkisins í ÍAV, segir að sér hafi
fundist matið helst til of flókið
fyrir svona ferli. „ Okkur var náttúrulega sagt hvernig ætti að
leggja mat á þetta mál og það má
alveg deila um það af hverju það
var verið að hafa svona marga
mælikvarða. Þetta var einum of
flókið mat að okkur fannst.“ Að
öðru leyti sagðist Jafet hvorki
geta né vilja tjá sig frekar um
málið.
Verðbréfastofan hf. tók við sem
umsjónaraðili söluferlisins á síðustu stigum þess eftir að Landsbankinn hafði sagt sig frá því
sökum tengsla við bjóðendur. Í
greinargerð sem hún skilaði til
einkavæðingarnefndar
kemur
bersýnilega í ljós að Verðbréfastofunni hf. þykir ýmislegt athugavert við tilboð EAV ehf. Þar segir
meðal annars að matsaðilinn telji
fyrirvara sem séu í tilboði EAV
ehf.: „í besta falli ekki ganga upp
og hægt er að velta upp þeirri
spurningu hvort tilboðið sé í raun
gilt. Framkvæmdarnefnd um
einkavæðingu hefur kosið að taka
tilboðið gilt eins og það er lagt
fram. Samkvæmt upplýsingum
frá nefndinni er ekki hægt að
ganga að neinum þessara fyrirvara. Það er því nærtækast að
telja að þá gildi lægra tilboðið frá
EAV.“ Þrátt fyrir þessa skoðun
matsaðilans ákvað einkavæðingarnefnd að ganga til samninga við
EAV ehf.
Í Fréttablaðinu í gær var sagt
frá því að Halldór Ásgrímsson
hefði látið boð ganga inn á fund
einkavæðinganefndar um að hann
væri „á þeirri skoðun að tvö tilboð
væru sambærileg“. Halldór vildi
ekki svara spurningum blaðamanns þegar leitað var eftir því í
gær en sendi þess í stað frá sér
yfirlýsingu. Þar segir hann það

(!,,$«2 3'2¥-33/. 3EGIR Å YFIRLÕSINGU AÈ ÎLLUM HAFI VERIÈ LJËST AÈ TVÎ TILBOÈ V¾RU

SAMB¾RILEG EN ÎNNUR L¾GRI (ANN VILDI EKKI SVARA SPURNINGUM BLAÈAMANNS Å G¾R
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&ULLTRÒI FJ¹RM¹LA
R¹ÈHERRA Å EINKA
V¾ÈINGARNEFND

hafa verið öllum ljóst sem skoðuðu tilboðin að tvö þeirra væru

mjög sambærileg, en önnur lægri.
Þegar Landsbankinn hafi sagt sig
frá málinu vegna tengsla hafi svo
skapast óvenjuleg staða. „Var sú
staða að sjálfsögðu rædd við mig
sem utanríkisráðherra enda bar
ég ábyrgð á málinu.“
Baldur Guðlaugsson, fulltrúi
fjármálaráðherra í einkavæðingarnefnd, sem lét samkvæmt fundargerðum bóka mótmæli við orðsendingu Halldórs til nefndarinnar,
sagðist í gær ekki muna eftir einstökum atriðum í atburðarásinni.
Ekki náðist í Sturlu Sigurjónsson
né Sævar Þór Sigurgeirsson í gær
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.
THORDUR FRETTABLADIDIS

&IMMT¹N ÖÒSUND EINSTAKLINGAR F¹ GREIDDAR VAXTAB¾TUR FR¹ RÅKINU Å DAG

Stór hópur fólks fær ekkert
%&.!(!'3-, Fimmtán þúsund
einstaklingar fá í dag eða næstu
daga leiðréttar vaxtabætur frá
hinu opinbera, þar af eru sex þúsund einstaklingar sem fengu engar
vaxtabætur í sumar og eru nú að
fá þær í fyrsta sinn.
Leiðréttingin kemur í kjölfarið
á endurskoðun kjarasamninga frá
því í sumar. Vaxtabæturnar eru
yfirleitt á bilinu fimm þúsund upp
í 80 þúsund krónur. Þær miðast
við nettóeign upp á 4,8 milljónir
hjá einstaklingum og rúmar átta
milljónir hjá hjónum og skerðast
hjá þeim sem eiga meira. Yngvi
Már Pálsson, skrifstofustjóri hjá

fjármálaráðuneytinu, segir
að eignaviðmiðið byggist á
hækkun á fasteignamati. Það
hafi
hækkað
um fimm prósent á smærri
stöðum úti á
«,!&52 $!22)
landi og allt upp
!.$2!3/.
í þrjátíu og
fimm prósent
sérbýlið á höfuðborgarsvæðinu á
síðasta ári.
Ólafur Darri Andrason, hagfræðingur ASÍ, segir að ASÍ telji

þessar lagfæringar ófullnægjandi
og á skjön við samkomulag frá því
í sumar. Jákvætt sé að ákveðinn
hópur fái leiðréttingu en stór
hópur fái ekki leiðréttingu sem þó
væri full ástæða til að fengi hana.
„Það sem er alvarlegast er að
skerðingin sem ekki er leiðrétt
núna mun vara til allrar framtíðar.
Þetta er grunnurinn að vaxtabótakerfinu fyrir næsta ár,“ segir
hann. „Það er ekki hægt að segja
annað en að þetta valdi okkur
verulegum vonbrigðum.“
Hækkun útgreiddra vaxtabóta
nemur samtals 577 milljónum
króna.
GHS
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Nú á aðventunni kynnir Sláturfélag Suðurlands sérvalið og hálfúrbeinað hátíðarlamb, sem tilvalið er á jóladiskinn.
Um er að ræða léttsaltað og léttreykt lambalæri sem marinerað er í bragðgóðri fimmberjablöndu. Hún er sæt blanda
sérvalinna berja og eru bláber í aðalhlutverki. Hátíðarlambið er mjög safaríkt og þykir einstaklega gómsætt og
girnilegt. Það er komið í allar helstu verslanir og með því fylgir tillaga að hátíðlegu meðlæti og matreiðslu, sem
allir ættu að prófa.
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%LDSVOÈI Å ÅBÒÈ !KUREYRI

Ágúst Einarsson ráðinn rektor

Þrennt komst
undan eldinum

")&2®34 Stjórn Háskólans á Bifröst

 Hvaða fyrrum einræðisherra
Chile, sem borinn var til grafar
í gær, fékk ekki viðhafnarútför?
 Hver er ekki orðinn ríkur
þrátt fyrir velgengni Latabæjar?
 Hver rak Alan Pardew?
36®2). %25  ",3 

ákvað í gær að ráða Dr. Ágúst
Einarsson sem rektor og mun
hann taka við starfinu þann 15.
janúar næstkomandi. Hann hefur
starfað sem prófessor við Háskóla
Íslands frá árinu 1990.
Ágúst segir að hann líti á það
sem spennandi verkefni að gera
góðan skóla með glæsilega sögu
og mikla framtíð fyrir sér enn
betri. „Ég hlakka mikið til að takast á við þetta starf. Ég átti ekki
sjálfur frumkvæði að þessari
ráðningu en hef fengið mikla
hvatningu frá forsvarsmönnum
og starfsfólki skólans og það gerði
útslagið fyrir mig.“

Spurður hvort einhverjar
breytingar séu í vændum á skólastarfinu segir Ágúst starfið ætíð
breytast eitthvað með nýjum rektor.
„En ég ætla að efla enn frekar
kennslu, rannsóknir, tengsl við
atvinnulífið og aðra háskóla bæði
innlenda sem erlenda. Ég lít svo á
að háskólamálefnin séu ekki einkamálefni fólksins í fílabeinsturnunum heldur sé þetta mikilvægur
þáttur í lífi allra landsmanna. Þeir
eigi því að fá meira fé og umfjöllun því í háskólunum liggur fjöregg þjóðarinnar.“
Ágúst hafði ekki miklar áhyggjur af því umstangi sem skapaðist
við skólann þegar Runólfur

"2%44).'52 .3

,®'2%',5-, Eldur kom upp íbúð

'²34 %).!233/. %R NÕR REKTOR

"IFRASTARH¹SKËLA (ANN SEGIR AÈ Å H¹SKËL
UNUM LIGGI FJÎREGG ÖJËÈARINNAR

Ágústsson sagði upp störfum fyrr
í haust og sagði það heyra fortíðinni til. Hann staðfesti einnig að
hann hyggist flytja á Bifröst. ÖSJ

við Oddeyrargötu á Akureyri á
mánudagskvöldið. Eldri kona sem
býr í íbúðinni náði að komast út
úr húsinu og einnig ungt par sem
býr í annarri íbúð hússins. Fólkið
sakaði ekki.
Lögreglan fékk tilkynningu um
eldinn laust eftir klukkan hálf
tólf. Hún kallaði á slökkviliðið
sem slökkti eldinn og reykræsti
íbúðirnar. Efri hæðin, þar sem
eldurinn kom upp, er nánast ónýt
auk þess sem talsverðar reykskemmdir urðu í húsinu. Lögreglan vinnur að rannsókn málsins.
Talið er að eldurinn hafi kviknað í
sjónvarpi.
IFV
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Reiðarslag fyrir
atvinnulíf á Vopnafirði
Allri áhöfn togarans Brettings frá Vopnafirði hefur verið sagt upp störfum.
Óvissa er um atvinnuöryggi margra fjölskyldna þar sem áhöfn skipsins er öll
skipuð heimamönnum. Sveitarstjórinn segir uppsagnirnar reiðarslag.

Nú fæst 10% s‡r›i rjóminn
frá MS í handhægum
sprautuflöskum

3*6!2²46%'52 HB Grandi hefur

N‡ju umbú›irnar eru einstaklega
ﬂægilegar. ﬁær fl‡ta fyrir matseldinni
og henta vel í fjölbreytta rétti
– en innihaldi› er a› sjálfsög›u
sami frískandi og hitaeiningasnau›i
s‡r›i rjóminn
Ger›u ﬂa› gott
me› s‡r›um rjóma – frá MS.

g!

N‡jun

sagt upp allri áhöfn frystitogarans
Brettings NS-50 sem gerður er út
frá Vopnafirði. Togaranum verður
lagt í byrjun mars og annað skip
verður ekki fengið í þess stað.
Allir áhafnarmeðlimir togarans
eru Vopnfirðingar og því ljóst að
um mikla blóðtöku er að ræða
fyrir bæinn. Hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps hefur farið þess á
leit við stjórn HB Granda að
endurskoða ákvörðun sína með
þeim rökum að forsvarsmenn
fyrirtækisins hafi ekki skoðað til
hlítar hversu neikvæð áhrif þetta
hefur fyrir Vopnafjörð sem samfélag. Ljóst er að á annan tug
starfa hverfa úr byggðarlaginu.
Þorsteinn Steinsson, sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps, segir
uppsagnirnar reiðarslag fyrir
atvinnulífið á Vopnafirði og fréttirnar hafi komið eins og þruma úr

heiðskíru lofti. „Uppsagnirnar
munu hafa neikvæð áhrif á
atvinnuöryggi margra fjölskyldna
hér á Vopnafirði. Sextán heimamenn eru í áhöfn Brettings sem
jafngildir 2,2 prósentum af íbúum
í sveitarfélaginu. Ef þessi tala
væri yfirfærð á Reykjavík jafngilti þetta því að um 2300 íbúar
þar misstu vinnuna.“ Þorsteinn
segir að ráðamenn Vopnafjarðarhrepps hafi óskað bréflega eftir
fundi með forsvarsmönnum HB
Granda varðandi framtíðaráform
fyrirtækisins.
Eggert B. Guðmundsson, forstjóri HB Granda, segir ákvörðunina endanlega því hún hafi verið
tekin að vel athuguðu máli. „Við
erum að laga flotann okkar að
þeim aflaheimildum sem við
eigum og hagræða. Við munum
vinna úr þessari stöðu öllum til
hagsbóta; áhafnarmeðlimum á

Brettingi, sveitarfélaginu og
fyrirtækinu. Við trúum því að úr
þessu máli leysist farsællega.“
Í bréfi ráðamanna hreppsins til
HB Granda kemur fram að meirihluti áhafnarinnar hefur starfað á
skipinu í áratugi og skipið verið
eins og þeirra annað heimili.
Margfeldisáhrif séu mikil fyrir
byggðarlagið,
fjárhagslega,
atvinnulega og tilfinningalega.
Það gefi einnig augaleið að ákvörðunin geti haft slæm áhrif á búsetuþróun og tekjumissi fyrir sveitarfélagið þar sem útsvarstekjur
áhafnarinnar hafa verið drjúgar í
gegnum tíðina.
Brettingur kom til hafnar á
Vopnafirði í gær og Gunnar Björn
Tryggvason, skipstjóri á Brettingi, segir hljóðið í áhöfn sinni
þungt. „Þetta er mikið áfall fyrir
áhöfnina og menn hugsa sitt.“
SVAVAR FRETTABLADIDIS

6ARABORGARFULLTRÒI &RAMSËKNAR R¹ÈINN VERKEFNISSTJËRI -ÕRARGÎTUFRAMKV¾MDA

6ER HAGSMUNI &AXAFLËAHAFNA

F í t o n / S Í A

36%)4!234*«2.!2-, Óskar Bergs-

son, varaborgarfulltrúi Framsóknarflokksins, hefur verið ráðinn
verkefnisstjóri Faxaflóahafna í
tengslum við ýmis verkefni er
varða skipulag og framkvæmdir
við Mýrargötu en samningur
þess efnis var lagður fyrir í hafnarstjórn í gær.
Er Óskari ætlað að sinna
ýmsum verkefnum er stuðla að
þróun og uppbygginu Mýrargötusvæðisins og „gæta hagsmuna
Faxaflóahafna“ gagnvart „lóðareigendum, Reykjavíkurborg og
öðrum sem koma að samþykkt
deiliskipulags fyrir svæðið og

uppbyggingu
þess,“ eins og
orðrétt segir í
samningi Faxaflóahafna
og
Óskars Bergssonar,
sem
Fréttablaðið
hefur
undir
höndum.
«3+!2 "%2'33/.
Óskar segist
telja það fara
saman að gegna
hagsmunagæslu fyrir Faxaflóahafnir og jafnframt vera varaborgarfulltrúi í Reykjavík. „Þessi
störf hafa fram að þessu ekki

skarast með nokkrum hætti heldur
tel ég það þvert á móti vel til þess
fallið að ég starfi að þessu verkefni.“
Samkvæmt samningnum fær
Óskar verktakagreiðslur upp á
6500 krónur á klukkustund, án
virðisaukaskatts, sem nemur um
390 þúsund krónum á mánuði.
Samkvæmt samningnum á Óskar
að skila vinnuframlagi upp á
fimmtán tíma á viku og skila
vinnuskýrslu um stöðu á þeim
verkefnum sem unnið er að hverju
sinni en samningurinn gildir til 30.
september á næsta ári.
MH
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'UÈBJÎRN -AGNÒSSON HVERSDAGSHETJA &RÁTTABLAÈSINS GAF BLËÈ Å  SINN

Hefur gefið 450 manns blóð á 40 árum
3!-&¡,!'3-, Guðbjörn Magnússon, blóð-

,%)+52 !¨ $%++*5- (ËPUR UNGRA

MANNA OG DRENGJA ¹ &ÅDJÅ EYJUM LÁK
SÁR Å G¾R AÈ GÎMLUM DEKKJUM Å ÖORP
INU ,AMI SEM ER Å ÒTJAÈRI HÎFUÈBORG
ARINNAR 3UVA ¶AR VAR FRAMIÈ VALDAR¹N
FYRIR STUTTU OG LEIÈTOGI ÖESS SAGÈI Å G¾R
AÈ HINN FALLNI FORS¾TISR¹ÈHERRA ¾TTI
EKKI AÈ VOGA SÁR AÈ SNÒA AFTUR TIL 3AVA
&2¡44!",!¨)¨!0

#HERIE "LAIR

Sögð hafa setið
fáklædd fyrir
hjá listmálara
"2%4,!.$ Bretar eru afar

uppteknir þessa dagana af mynd
sem sögð er vera af forsætisráðherrafrúnni Cherie Blair í
adamsklæðunum, en málverkið
hefur ekki verið til sýnis í rúma
tvo áratugi. Frú Blair er sögð
hafa setið nakin fyrir hjá
málaranum Euan Uglow á
námsárum sínum, en hann lauk
aldrei við málverkið.
Myndin hefur verið falin í
kjallara listagallerís nokkurs í
London síðan í byrjun níunda
áratugarins, en að ósk málarans
hefur hún ekki verið sýnd síðan
fór að bera á Tony í breskum
stjórnmálum. Umboðsmaður
listamannsins staðfesti nýverið
við The Times að konan á þessu
umdeilda, óræða málverki væri
Cherie Blair.
SMK

gjafi með meiru, gaf blóð í 150. sinn í gær og
hefur því gefið tæpa 70 lítra síðan hann kom
fyrst í Blóðbankann fyrir fjórum áratugum.
Guðbjörn hlaut verðlaunin Hversdagshetja Fréttablaðsins 2006 við úthlutun
Samfélagsverðlauna blaðsins fyrir að hafa
gefið blóð í 147 skipti. Yfirlæknir Blóðbankans telur að gjafir Guðbjörns í gegnum árin
hafi nýst 450 einstaklingum og framlag hans
sé því alveg einstakt.
Guðbjörn var hinn hressasti í gær og vildi
fyrst af öllu minna alla Íslendinga á að
blóðgjöf er einstök gjöf. „Þessa vöru er ekki
hægt að fá með öðrum hætti og hún getur
reynst ómetanlega dýrmæt.“ Guðbjörn
nefnir sem dæmi að stuttu eftir að hann fékk
verðlaun Fréttablaðsins fyrr á árinu hringdi

til hans kona sem taldi sannað að hann hefði
bjargað lífi lítillar dóttur sinnar. „Þessi litla
stúlka þurfti blóðgjöf sex sinnum minnir
mig, sem sýnir þörfina. Það var mjög
notalegt að heyra í þessari konu,“ segir
Guðbjörn.
Sveinn Guðmundsson, yfirlæknir Blóðbankans, segir að manni eins og Guðbirni
verði aldrei fullþakkað. „Hann er frábær
fyrirmynd og við þurfum að fá nokkra
Guðbirni á næstu árum og áratugum því
þörfin verður sífellt meiri.“
Ólafur Helgi Kjartansson, formaður
Blóðgjafafélags Íslands, þakkaði Guðbirni
kærlega fyrir einstakt framlag og færði
honum viðurkenningarskjal og kveðju frá
Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta Íslands, í
tilefni dagsins.
SH¹

 3+)04)¨ 'UÈBJÎRN -AGNÒSSON VAR HINN HRESSASTI
ÖEGAR HANN GAF BLËÈ Å G¾R 4¾PUM  LÅTRUM HEFUR
VERIÈ TAPPAÈ AF HONUM ¹ FJËRUM ¹RATUGUM
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

3AMSTARFSVERKEFNI ¥SLANDS OG -ATV¾LA¹¾TLUNAR 3¶ b"ÎRN STYÈJA BÎRNm VAR KYNNT Å -ÕRARHÒSASKËLA Å G¾R

Gefa 45.000 máltíðir til barna í Afríku
(*,0!234!2& Íslensk stjórnvöld
munu næstu tvö árin taka þátt í
samstarfsverkefni með Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna fyrir
börn í Afríku sem kallast: „Börn
styðja börn“. Verkefnið gengur út
á að sérhvert grunnskólabarn á
Íslandi styrki eitt barn í Úganda
og Malaví um skólamáltíð alla
daga ársins næstu tvö árin. Börn á
grunnskólaaldri
eru
tæplega
45.000 hér á landi og verður því
greitt fyrir skólamáltíðir jafnmargra barna í löndunum tveimur. Heildarkostnaður við verkefnið er 110 milljónir króna á ári, eða
samtals 220 milljónir fyrir tvö ár.
Með þátttöku í verkefninu kemst
Ísland í hóp fimm efstu landa í
framlögum til Matvælaáætlunar
Sameinuðu þjóðanna, ef miðað er
við höfðatölu.
Verkefnið var kynnt á fundi í
Mýrarhúsaskóla í gær sem utan-

ríkisráðherra Íslands, Valgerður
Sverrisdóttir, sat ásamt fulltrúum
frá Matvælaáætlun Sameinuðu
þjóðanna og Mýrarhúsaskóla.
„Þetta er mjög mikilvægt mál og
ég er mjög stolt af því að geta
tekið þátt í því með þessum hætti,“
segir Valgerður.
Verkefnið verður unnið af Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna,
sem hefur 40 ára reynslu af því að
bjóða upp á skólamáltíðir til að fá
börn til að mæta í skólann og bæta
um leið heilsu þeirra. Það er hluti
af átaki sem kallast „Málsverður á
menntavegi“ sem síðastliðið ár
hjálpaði 21,7 milljón börnum í
samtals 74 löndum að sækja skóla
með því að gefa þeim eina máltíð á
dag.
IFV
6%2+%&.)¨ +9..4 5TANRÅKISR¹ÈHERRA
KYNNTI SAMSTARFSVERKEFNIÈ ¹ FUNDI Å
-ÕRARHÒSASKËLA Å G¾R ¹SAMT FULLTRÒUM
FR¹ 3¶ OG -ÕRARHÒSASKËLA
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"ORGARFULLTRÒAR ¹MINNTIR

,ÎGREGLAN Å "ORGARNESI RANNSAKAÈI TVÎ FÅKNIEFNABROT ¹ SAMA TÅMA

Breyti ekki
fluttri tillögu

Handtekin með skotfæri og eiturlyf

34*«2.3µ3,! Gunnar Eydal,
skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg, segir ótækt að borgarfulltrúar séu að „leiðrétta“ eftir á
tillögur sem þeir hafi lagt fyrir á
fundum. Gunnar segir í bréfi til
borgarfulltrúa alþekkt að þeir
kynni bókun eða tillögu á fundum
án þess að afhenda hana ritara
eða forseta borgarstjórnar en
skrifi hana þess í stað endanlega
eftir á. Slíkar „leiðréttingar geti
leitt til efnisbreytinga sem aldrei
komi fram á fundinum en birtist
síðan í fundargerð. Slíkt sé ótækt.
Það sé því ófrávíkjanleg regla að
forseti eða fundarritari fái
tillöguna í hendur þegar eftir að
hún hafi verið lesin upp.
GAR

,®'2%',5-, Lögreglan í Borgar-

nesi lagði hald á um 150 grömm af
hassi og um 100 grömm af amfetamíni auk stera og ýmissa annarra
lyfja í Borgarfirði og á Akranesi
síðdegis á fimmtudag. Þá lagði
lögregla einnig hald á töluvert
magn af skotfærum, mest af
haglaskotum. Tveir menn og ein
kona voru handtekin og yfirheyrð
vegna málanna.
Málin eru óskyld. Annað þeirra
kom upp klukkan tvö og hitt klukkan þrjú. Lögreglan í Borgarnesi
stöðvaði þá tvo bíla, annan við
reglubundið eftirlit og hinn í kjölfar ábendingar vegna gruns um
fíkefnamisferli, í umdæmi sínu. Í
annarri bifreiðinni var par sem

búsett er á Akranesi og í hinni var
karlmaður sem býr í Borgarnesi.
Lögreglan gerði húsleit hjá fólkinu
í kjölfarið og fundust fíkniefnin
þá. Að sögn lögreglunnar í Borgarnesi áttu fíkniefnaleitarhundurinn
Týri og umsjónarmaður hans, stóran þátt í því hversu vel tókst til við
húsleitirnar. Í öðru málinu var um
mann á fertugsaldri að ræða sem
er búsettur í Borgarfirði en í hinu
tilvikinu var um að ræða par, mann
á fimmtugsaldri og konu á fertugsaldri, sem býr á Akranesi. Fólkið
hefur áður komið við sögu lögreglunnar vegna fíkniefnamisferlis.
Fólkinu var sleppt að loknum yfirheyrslum á föstudaginn.
IFV

(!33)¨ /' !-&%4!-¥.)¨ &ÅKNEFNIN SEM LAGT VAR HALD ¹ Å "ORGARFIRÈI OG ¹ !KRANESI

SÅÈDEGIS ¹ FIMMTUDAGINN
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500(¨). !&(%.4 &ULLTRÒAR 3JËNAR

HËLS OG (AGKAUPA ¹SAMT TUSKUDÕRINU
%NGILR¹È

Stór og lítil heimilistæki,
símtæki og ljós
í miklu úrvali

Kaffivél, brauðrist og hraðsuðukanna í sama stíl.
Nútíma tækni og ný glæsileg hönnun.
Siemens executive edition.

(AGKAUP STYRKIR 3JËNARHËL

Sjónarhóll fær
rúma milljón

TT 61101 Brauðrist

Jólaverð: 3.900 kr. stgr.
TW 60101 Hraðsuðukanna
TK 65001
Ný alsjálfvirk kaffivél sem malar
baunir og býr til ýmsa kaffidrykki.
1400 W.

Jólaverð: 89.000 kr. stgr.

Jólaverð: 5.900 kr. stgr.
TC 60201 Kaffikanna

Jólaverð: 4.900 kr. stgr.

ATA R N A / S T Í N A M . / F Í T

3492+52 Fulltrúar frá Hagkaupum afhentu ráðgjafamiðstöðinni
Sjónarhóli ágóða af sölu Engilráðar í gær (þriðjudag). Alls
söfnuðust 1,2 milljónir og verður
hluti upphæðarinnar notuð til að
auka þjónustu Sjónarhóls á
landsbyggðinni.
Tuskudýrið Engilráð hefur
verið sendiherra Sjónarhóls og
kynnt málefni barna víða.
Engilráð er boðberi náungakærleika og umburðarlyndis og á
erindi við öll börn.
Guðríður Aðalsteinsdóttir,
framkvæmdastjóri Sjónarhóls, er
ánægð með framlag Hagkaupa og
segir það styrkja starfsemi
Sjónarhóls við börn með sérþarfir
og foreldra þeirra.
HS

3J¹VARÒTVEGUR

Skipaskráin
komin út

iittala pottar og pönnur á
20% afslætti til jóla.
iittala pottar og pönnur eru úr 18/10
ryðfríu stáli, hafa margfaldan botn og
mikla hitaleiðni. Ganga á öll helluborð.

²4'&! Ný Skipaskrá og sjó-

mannaalmanak er komið út og er
bókinni dreift frítt til útgerða
skipa og báta í rekstri. Í skipaskránni eru öll skip og bátar sem
eru á skrá hjá Siglingastofnun.
Skránni er skipt í tvo hluta,
mynda- og textaskrá. Í myndaskrá eru skip og bátar sem eru í
rekstri, þar með taldir opnir
bátar. Í textaskrá eru upplýsingar
um önnur skip og báta.
Skipaskráin og sjómannaalmanakið er hefðbundin handbók
sjómanna með upplýsingar um
sjávarföll, vita- og sjómerki,
veður og sjólag, fjarskipti,
öryggismál og fleira er í bókinni.
Nýjungar í bókinni eru helstar að
lagakaflinn er settur á geisladisk.

VS 08G2422 Afmælisryksugan.

MK 55100 Ný matvinnsluvél. 800 W.

Mjög öflug: 2400 W.
Virkilega þrífandi hrífandi.

Jólaverð: 9.900 kr. stgr.

Jólaverð: 26.900 kr. stgr.
Allt í stíl
Manet línan.
SE 44M551SK

TB 21350 Ódýrt og gott straujárn.

Ný glæsileg uppþvottavél úr ryðfríu
stáli. Mjög hljóðlát og fljót. A/A/A.

Jólaverð: 3.900 kr. stgr.

Jólaverð: 89.800 kr. stgr.

SH¹

Sjáið jólatilboðin á
www.sminor.is

Gigaset S450
Glæsilegur þráðlaus sími.

Jólaverð: 8.900 kr. stgr.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
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&ORMAÈUR 3AMFYLKINGARINNAR FUNDAÈI MEÈ FËLKI SEM F¾ST VIÈ M¹LEFNI INNFLYTJENDA

Þröskuldar í framhaldsskólum
34*«2.-, „Það er ekki nógu mikill sveigj-

*«,!36%).. ¥ 2!--!'%2¨)..)

,EIKSKËLABÎRN FYLGDUST AGNDOFA MEÈ
JËLASVEINI ¹ SLEÈA Å GLUGGA 2AMMA
GERÈARINNAR Å (AFNARSTR¾TINU
&2¡44!",!¨)¨'6!

anleiki í framhaldsskólunum til að taka á
móti unglingum af erlendum uppruna. Þetta
er mér mikið áhyggjuefni,“ segir Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, sem í gær ræddi við fólk sem fæst
við málefni innflytjenda á degi hverjum.
Meðal þeirra sem Ingibjörg Sólrún
boðaði á sinn fund voru fulltrúar vinnumarkaðarins, Alþjóðahúss og Reykjavíkurborgar auk Íslendinga af erlendum uppruna.
Ingibjörg vildi draga upp heildarmynd af
málaflokknum og átta sig á brýnustu
úrlausnarefnunum.
Auk þess að ráða bót á málefnum
framhaldsskólans segir Ingibjörg mikilvægt að tryggja jafnræði milli innfluttra

Íslendinga og innfæddra. „Það snýr að
launum, sjúkratryggingum, lífeyrisgreiðslum og öllum öðrum réttindum. Það má ekki
gerast að fyrirtæki misnoti útlendinga til að
ná niður launum eða félagslegum réttindum
eins og dæmi eru um.“
Ingibjörg vill að móttökumiðstöð verði
sett á fót þar sem fólk geti nálgast allar
upplýsingar, umsóknir og leyfi.
Þá þurfi að veita fólki raunhæf tækifæri
til að læra íslensku sér að kostnaðarlausu.
„Það verður að bjóða upp á mismunandi
lausnir í þeim efnum því það sama hentar
ekki öllum.“
BÖS

&!2)¨ 9&)2 34®¨5.! )NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR
¹SAMT NOKKRUM FUNDARMANNA
&2¡44!",!¨)¨'6!

Ísinn bráðnar örar en áður
.µ-*«,+ "ÒAST M¹ VIÈ AÈ MJËLKURFRAM
LEIÈSLA Å ¹R VERÈI UM  MILLJËNIR LÅTRAR
EN HÒN HEFUR EKKI VERIÈ MEIRI Å  ¹R

,ANDBÒNAÈUR

Þriðja mesta
framleiðsluárið
,!.$"².!¨52 Í síðustu viku var

innvigtun mjólkur 2.186.324 lítrar
og er innleggið á árinu orðið 110
milljónir lítra. Þetta er sjö
milljónum lítra meira en á sama
tíma í fyrra.
Ef ekki verða óvænt áföll í
mjólkurframleiðslunni það sem
eftir lifir árs má reikna með að
hún verði rúmlega 116 milljónir
lítra á þessu ári. Það yrði þriðja
mesta innvigtun Íslandssögunnar
en aðeins var framleitt meira af
mjólk árin 1978, 120,2 milljónir
lítra og 1979 en þá voru framleiddar 117,2 milljónir lítra af
mjólk.
HS

,®'2%',5&2¡44)2
,JËSAPERUÖJËFUR Å +EFLAVÅK
5NDANFARNA DAGA HEFUR LJËSAPER
UM Å TUGA OG JAFNVEL HUNDRAÈATALI
VERIÈ STOLIÈ ÒR JËLASKREYTINGUM VIÈ
HEIMAHÒS Å +EFLAVÅK Å SKJËLI N¾TUR
'REINT VAR FR¹ ÖESSU Å 6ÅKURFRÁTTUM ¹
ÖRIÈJUDAG ,ÎGREGLA HEFUR EKKI FUNDIÈ
PERUÖJËFINN

Bandarískir vísindamenn telja að sumarísinn á norðurpólnum geti allur verið horfinn árið 2040. Hafísinn
varð minnstur í ár í september og hefur hann einungis þrisvar áður mælst minni á síðustu 29 árum.
6¥3).$) Allur ís á norðurpólnum
gæti horfið mjög hratt næstu áratugina, einkum á sumrin, að mati
hóps bandarískra vísindamanna,
sem kynntu niðurstöður rannsókna sinna á fundi Samtaka
bandarískra jarðeðlisfræðinga
nýverið.
Íshellan vex ekki jafn hratt og
áður á haustin og í síðasta mánuði var hafísinn tveimur milljón
ferkílómetrum minni en hann
hefur verið að meðaltali í nóvember þegar mælingar eru skoðaðar aftur í tímann.
„Þetta svæði er jafnstórt
Alaska,“ sagði Mark Serreze,
sérfræðingur í hafís við Colorado-háskólann, í samtali við
fréttamann breska ríkisútvarpsins, BBC. „Við náum okkur ekki
vel aftur á strik á haustin lengur.
Ísinn gæti verið farinn að fylgja
skilyrðum, verður kannski farinn
að sýna mjög öra minnkun í
fyrirsjáanlegri framtíð.“
Hafísinn varð minnstur í ár
þann 14. september og hefur
hann eingöngu þrisvar áður
mælst minni í 29 ára sögu mælinga íssins með aðstoð gervihnatta. Minnstur varð hann í
fyrra.
Áhyggjur Serreze endurspegluðust í nýju tölvulíkani sem
vísindamenn Loftslagsrannsóknar-

stöðvar Bandaríkjanna og McGill
og
Washington
háskólanna
kynntu á fundinum, sem sýnir að
allur hafís á norðurpólnum gæti
bráðnað sumarið árið 2040.
Vísindamennirnir sýndu fram
á að því meira sem bráðnar af
ísnum, því örar bráðnar hann.
„Þegar ísinn hopar, flytur
hafið meiri hita til norðurheimskautsins og íslaust vatnið drekkur
í sig meira sólarljós, sem aftur
eykur hraða hlýnunar og leiðir til
frekara ístaps,“ sagði Markia
Holland, íssérfræðingur.
Að lokum kemst þetta ferli á
stig þaðan sem ekki verður aftur
snúið, og þarf ekki meiri háttar
atburð til heldur eingöngu eitt ár
sem er hlýrra en önnur, að sögn
Hollands. Eftir það, verður
bráðnunin afar ör.
Þessar breytingar munu hafa
alvarlegar afleiðingar í för með
sér fyrir allt lífríki þessa svæðis,
ekki síst fyrir ísbirni sem veiða
sér til matar á og í sjónum
umhverfis. Jafnframt myndu þær
hafa gríðarleg áhrif á mennska
íbúa svæðisins, sem myndu þar
með tapa aldagömlum hefðum.
Aftur á móti gæti ístapið skapað
ný atvinnutækifæri fyrir þetta
fólk, því hægt verður að sigla yfir
norðurpólinn.
Auk þess má gera ráð fyrir

Heimskautsísinn bráðnar hraðar en áður var talið
(LÕNANDI LOFTSLAG JARÈAR G¾TI VALDIÈ ÖVÅ AÈ N¾R ALLUR ÅS ¹ NORÈURPËLNUM
BR¹ÈNI ¹ SUMRIN FYRIR ¹RIÈ  KEMUR FRAM Å NÕRRI RANNSËKN
,OFTSLAGSRANNSËKNARSTÎÈVAR "ANDARÅKJANNA .#!2
(AFÅS Å SEPTEMBER MINNKAR NÒ UM  FERKÅLËMETRA ¹ ¹RI HVERJU

.ORÈUR
PËLLINN
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frekari loftlagsbreytingum um
heim allan, þegar jörðin fer að

 '2!0()# .%73

drekka í sig meiri hita frá sólinni.
SMK FRETTABLADIDIS

Föt fyrir

töffara

(!-)$ +!2:!) &ORSETI !FGANISTANS TALAR Å +ANDAHAR Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨!0

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 35200 12/06

4ILR¾ÈI Å !FGANISTAN

SMÁRALIND SÍMI 545 1550
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KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

+ARZAI ¹SAKAR 0AKISTANA
!&'!.)34!. !0 Átta menn biðu
bana er sjálfsmorðssprengjumaður
sprengdi sig í loft upp við
innganginn að skrifstofum
héraðsstjóra Helmand-héraðs í
sunnanverðu Afganistan í gær.
Hamid Karzai forseti fordæmdi
tilræðið og sakaði grannríkið
Pakistan um að vera „forsprakka
talíbana“.

Flestir hinna látnu voru öryggisverðir, en einn var sýslumaður.
Héraðsstjórinn meiddist ekki.
Tilræðið var nýjasta árásin sem
skæruliðar talíbana efna til gegn
háttsettum fulltrúum stjórnar
Karzais.
Þá féll breskur hermaður í
skotárás annars staðar í Helmand
í gær.
AA

„Gat ekki hætt að lesa
tvinnar saman spennu, sorg og tilfinningalíf

á meistaralegan máta“
Óttar M. Norðfjörð, DV

2.

sæti

SKÁLDVERK

Metsölulisti Mbl.
7. des.

Ólafur Jóhann Ólafsson

Áhrifamiklar sögur um ástina
eftir eitt vinsælasta sagnaskáld þjóðarinnar.

2.

sæti

SKÁLDVERK

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM
6. des.

"Ólafur Jóhann skrifar agaðan stíl sem er

gífurlega áhrifamikill ...
bók sem er skelfilega heillandi.“
Publishers Weekly

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

„Sögurnar eru geysilega vel byggðar og nostrið við sögufléttuna eitt og sér nánast
tryggir ánægjulegan lestur.“
Ágúst Borgþór Sverrisson, vettvangur.net

„Ólafur Jóhann er gjörhugull höfundur með óvenjulegar stílgáfur ... kemur
lesanda sínum í opna skjöldu með snjöllum lausnum.“
Páll Baldvin Baldvinsson, Fbl.

„Aldingarðurinn er óvenjulega þéttofin bók ... efni sagnanna er þrungið
tilfinningum og átökum í mannlegri tilveru ... Þessi bók er með hans
[Ólafs Jóhanns] betri verkum.“
Skafti Þ. Halldórsson, Mbl.
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¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUN STYRKIR FRUMKVÎÈLA Å ²GANDA UM ÖRJ¹TÅU MILLJËNIR

Þjálfa frumkvöðla í Úganda í Afríku
¶2«5.!2!¨34/¨ Þróunarsamvinnu-

+/.5.'52 +6%¨52 3YED 3IRAJUDDIN

3YED 0UTRA -AJALULLAIL HEFUR VERIÈ
KONUNGUR -ALASÅU Å FIMM ¹R EN KVADDI
KONUNGSTIGNINA Å G¾R ÖVÅ ÖAR Å LANDI ER
SKIPT UM KONUNG ¹ FIMM ¹RA FRESTI
&2¡44!",!¨)¨!0

stofnun Íslands hefur hafið
þriggja ára átaksverkefni í
fræðslumálum fyrir frumkvöðla í
Úganda en um er að ræða fyrsta
verkefni ÞSSÍ sem lýtur að stuðningi við einkageirann. Heildarkostnaður verkefnisins er metinn
á 40 milljónir íslenskra króna, þar
af er hlutur Þróunarsamvinnustofnunar um 30 milljónir króna.
Að sögn Ágústu Gísladóttur,
umdæmisstjóra ÞSSÍ í Úganda, er
helsta markmið verkefnisins að
bæta aðgengi frumkvöðla að
gæðaþjálfun, einkum þeirra sem
áforma að reka lítil eða meðalstór
fyrirtæki. Ágústa segir að þjálf-

unin feli meðal annars í sér að
frumkvöðlarnir tileinki sér viðeigandi viðskiptafærni sem geri
þeim kleift að nýta sér fyrirliggjandi upplýsingar og þjónustu,
bæði fjárhagslegar og tæknilegar.
„Prófun á námsefninu var gerð
fyrir nokkru með þátttöku 18
úgandískra frumkvöðla sem báru
því vel söguna.“ ÞSSÍ hefur skrifað undir samning við fjármálaráðuneyti Úganda en helstu samstafsaðilar
verkefnisins
eru
Fjárfestingarstofa Úganda, Háskólinn í Reykjavík, Makarere
viðskiptaháskólinn, Fræðslusetur
iðnaðarins og Samtök úgandskra
frumkvöðlakvenna.
HS

&9234) ²43+2)&4!2(«052).. -ARKMIÈ VERKEFNISINS ER AÈ B¾TA AÈGENGI FRUMKVÎÈLA
AÈ G¾ÈAÖJ¹LFUN EINKUM ÖEIRRA SEM ¹FORMA AÈ REKA LÅTIL EÈA MEÈALSTËR FYRIRT¾KI

3%¨,!"!.+).. 3IGURÈUR *ËHANN

ESSON HAGFR¾ÈINGUR VIÈ (¹SKËLA
¥SLANDS SEGIR SKATTAL¾KKANIR LÅTIÈ
ATVINNULEYSI OG FRAMKV¾MDIR AUKA
LÅKURNAR ¹ ÖVÅ AÈ 3EÈLABANKINN
H¾KKI STÕRIVEXTI  DESEMBER

6)¨"9'').' 6)¨ ,!5'!2.%33+«,!

4¾PLEGA  FERMETRA VIÈBYGGING
HEFUR VERIÈ TEKIN Å NOTKUN

,AUGARNESSKËLI

Viðbygging
tekin í notkun
3+«,!-, Tæplega 1.700 fermetra

viðbygging hefur verið tekin í
notkun við Laugarnesskóla. Við
vígslu viðbyggingarinnar flutti
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
borgarstjóri ávarp og nemendur
skólans sungu og fluttu frumsamin ljóð.
Fyrsta skóflustungan að
viðbyggingunni var tekin í
desember 2004 en hún tengist
gamla skólahúsinu með glergangi
og var leitast við að nota sömu
byggingarefni til að halda
heildarsvip skólans. Í viðbyggingunni er fjölnota salur, kennslustofa fyrir tónlist, verk- og
listgreinar ásamt kennslurými
fyrir yngstu börnin.
HS

3AMSTARFSSAMNINGUR

Uppbygging
í Brynjudal
3!-34!2&33!-.).'52 Eimskipa-

félag Íslands og Skógræktarfélag
Íslands hafa undirritað samstarfssamning sem felur í sér frekari
uppbyggingu og bætta aðstöðu
fyrir gesti sem koma í Brynjudal
í Hvalfirði. Samningurinn gildir
til þriggja ára og við undirritun
hans um síðustu helgi var glatt á
hjalla og jólasveinar skemmtu
yngstu kynslóðinni.
Skógræktarfélag Íslands
ræktar jólatré í Brynjudal og við
undirritun samningsins heimsóttu
á þriðja hundrað starfsmenn
Eimskips Brynjudal og völdu sitt
eigið jólatré.
HS

Verðbólguhjöðnun í vor
Verðbólgan er sjö prósent og hefur lækkað örlítið milli mánaða. Sérfræðingur hjá Hagstofunni segir hjöðnunina verða næsta vor. Hagfræðingur við HÍ telur talsverðar líkur á hækkun stýrivaxta 21. desember.
%&.!(!'3-, Verðbólgan mælist
sjö prósent nú í desember, samkvæmt mælingu Hagstofunnar á
vísitölu neysluverðs. Verðbólgan
var 7,3 prósent á ársgrundvelli í
nóvember. Hún sígur því hægt og
rólega niður á við. Verðbólga án
húsnæðisliðar helst óbreytt frá
því í nóvember.
Guðrún Ragnheiður Jónsdóttir,
sérfræðingur á vísitöludeild Hagstofunnar, segir að litlar breytingar eigi sér stað á vísitölunni þessa
dagana og ekki mikið sem hafi
áhrif á hana. Verðbólgan hafi
breyst mikið frá mars til júní á
þessu ári þegar gengið hafi lækkað mikið, verð hækkað verulega
en á þessum tíma hafi húsnæðisverð ekki verið byrjað að hjaðna.
Verðbólgan fari líklega ekki að
hjaðna verulega fyrr en um mitt
næsta ár.
„Verðbólguhjöðnunin kemur
ekki svo mikið fram fyrr en við
losnum við stóru mælingarnar.
Hjöðnun verðbólgunnar verður

líklega mjög hröð næsta vor þegar
háu mælingarnar detta út og svo
má búast við að verðlagsáhrif af
aðgerðum ríkisstjórnarinnar komi
til viðbótar eftir 1. mars. Verðbólgan ætti því að vera komin
niður í verðbólgumarkmiðið næsta
vor eða haust,“ segir hún.
Vísitala neysluverðs mældist
266,2 stig í desember og hafði
hækkað um 0,04 prósent frá því í
nóvember. Vísitala neysluverðs án
húsnæðis er óbreytt 245 stig. Verð
á bensíni og dísil hefur mest áhrif
á vísitöluna.
Henný Hinz, hagfræðingur hjá
ASÍ, segir að búist hafi verið við
örlítið meiri vísitöluhækkun, sérstaklega að matur og drykkjarvörur myndu hækka í verði en það
hafi ekki gengið eftir. „Þetta þýðir
bara að það er minni verðbólga og
í fyrsta skipti í langan tíma helst
húsnæðisliður
vísitölunnar
óbreyttur,“ segir Henný.
Gjaldskrárhækkanir koma til
framkvæmda um áramótin, til

6%2¨"«,'!.
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dæmis hjá tryggingafélögum og
sveitarfélögum. Henný segir að
útsölur í janúar og febrúar geti
hins vegar vegið á móti.
Sigurður Jóhannesson, hagfræðingur við Háskóla Íslands,
segir að skattalækkanir ríkisstjórnarinnar, lítið atvinnuleysi og
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þær framkvæmdir sem eru í gangi
auki almennt líkurnar á hækkun
stýrivaxta hjá Seðlabankanum 21.
desember. „Það er ennþá mikið líf
á vinnumarkaðnum og maður sér
ekki að þetta háa vaxtastig sé farið
að bíta mikið,“ segir hann.
GHS FRETTABLADIDIS

-ANNRÁTTINDAVERÈLAUN %3"

Hvít-Rússi
heiðraður
&2!++,!.$ !0 Leiðtogi stjórnar-

andstöðu Hvíta-Rússlands,
Alexander Milinkevits, tók í gær
við mannréttindaverðlaunum
Evrópusambandsins við
hátíðlega athöfn í Frakklandi.
Hlaut hann heiðurinn vegna
baráttu sinnar fyrir lýðræði í
heimalandi sínu.
Milinkevits tapaði forsetakosningum í mars, en hann hafði
boðið sig fram gegn Alexander
Lukasjenkó, forseta.
Verðlaunin eru nefnd eftir
Andrei Sakharov, einum
frægasta andófsmanni Sovétríkjanna, og eru afhent einu
sinni á ári til einstaklinga eða
samtaka sem talin eru hafa
unnið ötullega að mannréttindum, alþjóðlegu samstarfi eða
lýðræði og laganna rétti.
SMK
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.OKKUR UPPBYGGING ER FYRIRHUGUÈ Å BÒSETUM¹LUM FATLAÈRA ¹ 3UÈURNESJUM

3TARFSEMI 'EÈHJ¹LPAR

Aðeins einn í bráðri þörf

Deildir á landsbyggðinni

(%),"2)'¨)3-, Á næstu dögum

&!'.! $!5¨! 0)./#(%43 ¶ÒSUNDIR
ANDST¾ÈINGA FYRRVERANDI EINR¾ÈIS
HERRANS Å #HILE !UGUSTOS 0INOCHET
FÎGNUÈU ANDL¹TI HANS Å MIÈBORG
3ANTIAGO Å G¾R ¶ESSIR M¾TTU ¹ STAÈINN
MEÈ LÅKKISTU SEM ÖEIR B¹RU UM B¾INN
&2¡44!",!¨)¨!0
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verður tekin í notkun skammtímavistun fyrir fatlaða einstaklinga í
Garði og næsta sumar fá sex
einstaklingar búsetuúrræði með
sólarhringsþjónustu í Njarðvík.
Þetta kemur fram í viðtali við
Sigríði Daníelsdóttur, sviðsstjóra
þjónustusviðs Svæðisskrifstofu
málefna fatlaðra á Reykjanesi.
Þórdís Þormóðsdóttir, foreldraráðgjafi Þroskahjálpar á Suðurnesjum, sem rætt var við í Fréttablaðinu fyrir skömmu segir
ófremdarástand ríkja í málaflokknum og bráða þörf á nýjum
búsetuúrræðum. Þórdís segir
fjölda einstaklinga bíða búsetu-

úrræða en að þeir séu í
mismikilli þörf.
Sigríður segir ellefu
einstaklinga á Suðurnesjum bíða eftir búsetuúrræðum, þar af einn í
bráðri þörf, en mál hans
verður leyst á næstu
vikum.
Sigríður segir að
fjórir einstaklingar hafi
fengið búsetu annars
staðar á síðustu árum,
þar af tveir fyrir utan
fjórðunginn. „Þessir einstaklingar voru fluttir til
fólks sem það þekkti til
og ég veit að þessu fólki

3)'2¥¨52 $!.¥%,3
$«44)2  N¾STU DÎGUM

VERÈUR TEKIN Å NOTKUN
SKAMMTÅMAVISTUN FYRIR
FATLAÈA EINSTAKLINGA Å
'ARÈI

líður vel og er þar að
eigin ósk. Þá bauðst
tveimur
börnum
búseta á höfuðborgarsvæðinu, annað þessara barna var reyndar
í skóla í Reykjavík og
því urðu ekki miklar
breytingar á högum
þess hvað þann þátt
varðaði.“
Sigríður segist sjá
framþróun í búsetuúrræðum fatlaðra á
Suðurnesjum og að
reynt sé að finna
hverjum og einum
lausn við hæfi.
HS

'%¨(*,0 Geðhjálp hefur stofnað

deildir víðs vegar um land fyrir
hluta þess fjár sem safnaðist í
söfnun Kiwanishreyfingarinnar
haustið 2004. Trúnaðarmenn
Geðhjálpar á landsbyggðinni hófu
störf í byrjun árs 2006 og munu
þessir sömu trúnaðarmenn koma
til með að fara fyrir deildum
Geðhjálpar hver á sínu svæði til
að byrja með.
Stefnt er að því að hluti þess
fjármagns sem safnast í átaki
Sparisjóðanna „Þú gefur styrk“
gangi til verkefnisins og þá
sérstaklega til ungs fólk sem
rekist hefur illa í kerfinu eða
týnst.
HS

2ÎR SPRAKK Å FORNFR¾GU HÒSI VIÈ 6ESTURGÎTUNA

$ANIR UM UMFERÈARSLYS

Braut átta rúður með barefli

Vatnsskemmdir í Gröndalshúsi

Herða ber reglur um ökunám

,®'2%',5-, Skemmdarvargur

"/2'!2-).*!2

3KEMMDIR Å (VERAGERÈI

braut átta rúður í Hveragerði í
gærmorgun. Braut hann rúður í
þjónustuhúsinu við tjaldstæðið, í
grunnskólanum og í upplýsingamiðstöð við hverasvæðið.
Að sögn lögreglunnar mun
maðurinn líklega hafa notað
einhvers konar barefli þegar
hann braut rúðurnar því engir
steinar fundust á vettvangi.
IFV
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MINNING FYRIR VÅNAUGLÕSINGU
&JÎLSKYLDUR¹È (AFNARFJARÈAR VILL AÈ
B¾JARSTJËRN ¹MINNI 3PORTARANN VIÈ
&LATAHRAUN FYRIR ¹FENGISAUGLÕSINGU
Å 6ÅKURFRÁTTUM ¶ETTA ¹ AÈ KYNNA
RITSTJËRA 6ÅKURFRÁTTA OG UPPLÕSA
HANN JAFNFRAMT UM FORVARNARSTEFNU
B¾JARINS

Nokkrar vatnsskemmdir urðu þegar rör fraus og
sprakk í Gröndalshúsi við Vesturgötu fyrir skömmu. Húsið er illa
einangrað og þrátt fyrir upphitun
gaf einn ofninn sig í kuldakastinu.
Hjörleifur Stefánsson, arkitekt og
ráðgjafi Árbæjarsafns, segir
skemmdirnar litlar og minni en
þær hefðu getað orðið. Smiður á
hans vegum hafi komið að húsinu
um morguninn og var samstundis
kallaður út hópur manna til að
stöðva flauminn og þurrka upp.
Húsið sé annars vaktað daglega og
í því virkt öryggiskerfi.
Gröndalshús var reist árið 1882
og er sögufrægt fyrir þær sakir að
þar bjó Benedikt Gröndal skáld
frá árinu 1888 og til dauðadags,
annan ágúst 1907. Húsið er og sérkennilegt í laginu, tvílyft að framan en bakhliðin er einnar hæðar.

'2®.$!,3(²3 %INS OG SJ¹ M¹ ER HÒSIÈ SÁRKENNILEGT Å LAGINU EN ÖAÈ HEFUR EKKI TEKIÈ

MIKLUM BREYTINGUM SÅÈAN ¹ NÅTJ¹NDU ÎLD

Hjá Húsafriðunarnefnd ríkisins
er til skoðunar að friða húsið.
Stjórn Árbæjarsafns hefur
lengi viljað fá Gröndalshús flutt í
Árbæinn og verður það gert innan

&2¡44!",!¨)¨«¶%++452

skamms. Þetta hefur vakið nokkrar
deilur um húsavernd almennt og
hvort gömlum húsum sé betur
komið í Árbænum eða í upprunalegu umhverfi sínu.
KËÖ

$!.-®2+ Sífellt fleiri Danir á
aldrinum 18 til 24 ára láta lífið á
götum Danmerkur og í Politiken
um helgina kölluðu sérfræðingar
eftir því að ökunám þar í landi
yrði hert til muna.
Ný rannsókn sýnir að ungir
ökumenn falla yfirleitt í annan af
tveimur hópum – varfærnir
ökumenn annars vegar og þeir
sem taka áhættu hins vegar. Bíða
hinir síðarnefndu oftar bana í
umferðarslysum, segir í niðurstöðum rannsóknarinnar. Hinir
fyrrnefndu eru oftar menntskælingar, en hinir síðarnefndu eru
gjarnan atvinnulausir, í iðnnámi
eða í danska hernum.
Alls hafa 63 Danir í þessum
aldurshópi farist í umferðinni í
ár, þar af sjö þeirra síðastliðinn
föstudag.
SMK
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,/'35¨56)..!  +2!(.*²+5- (¾STIRÁTTUR HEFUR D¾MT )MPREGILO TIL AÈ GREIÈA
PORTÒGÎLSKUM VERKAMANNI VANGOLDIN LAUN

&RAMKV¾MDASTJËRI 3AMIÈNAR UM DËMSM¹L )MPREGILO

Segir Impregilo
njóta alls vafa
(34)2¡4452 Hæstiréttur hefur
dæmt Impregilo til að greiða
portúgölskum
verkamanni,
Antonio Augusto Monteiro,
vangoldin laun
upp á rúmlega
84
þúsund
krónur
auk
dráttarvaxta.
Málskostnaður
fellur niður.
¶/2"*®2. '5¨
Í fréttatil-5.$33/. %R EKKI
kynningu frá
Ë¹N¾GÈUR MEÈ
Impregilo segir
DËM (¾STARÁTTAR
að Hæstiréttur
hafi fallist á allar meginröksemdir Impregilo. Hæstiréttur hafi
staðfest að ráðningarsamningur
Portúgalans og starfsmannaleigunnar sé fullgildur og Impregilo
því ekki vinnuveitandi hans. Þá

hafi Hæstiréttur meðal annars
fallist á kröfu um að maðurinn
hafi átt rétt á launum sem smiður
þar sem hann hafi starfað sem
verkamaður og ekki fært sönnur á
annað.
Þorbjörn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samiðnar, er ekki
óánægður með dóminn. Meginatriðið varði notendaábyrgðina og
hún sé staðfest. „Það er það sem
skiptir okkur meginmáli,“ segir
hann.
Antonio Augusto Monteiro er
trésmiður samkvæmt í ráðningarsamningi. Þorbjörn segir að
Hæstiréttur hafi samþykkt kauptaxta fyrir reynslulausan mann.
„Það er merkileg niðurstaða því
Hæstiréttur lætur fyrirtækið
njóta alls vafa um reynslu og réttindi. Starfsmaðurinn er ekki látinn njóta neins.“
GHS
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Viktoríuvatn hefur minnkað hratt síðustu árin
²'!.$! !0 Fiskimenn við Viktoríu-

vatn í Afríku hafa heldur betur
orðið varir við þær miklu breytingar sem orðið hafa á vatninu á síðustu árum. Yfirborðið hefur lækkað
svo hratt að fólki er hætt að lítast á
blikuna.
Þar sem áður var hægt að sigla
bátum og jafnvel skipum að
bryggju þurfa menn nú að fara út í
vatnið til að draga bátana að landi,
og stór landflæmi eru hreinlega

komin á þurrt. Viktoríuvatn er langstærsta stöðuvatn í Afríku, rúmlega
69 þúsund ferkílómetrar að flatarmáli, eða álíka stórt og Írland. Yfirborð vatnsins hefur lækkað hratt á
síðustu misserum, eða tæpa tvo
metra á síðustu þremur árum.
Vatnsyfirborðið hafði auk þess nú í
ár lækkað um meira en sentimetra
á dag allt þar til rigningartíminn í
nóvember bætti þar nokkuð úr.
Partur af vandamálinu er reynd-

ar tvær stíflur, sem reistar hafa
verið við borgina Jinja til raforkuframleiðslu. Ríkisstjórn landsins
segir þessar tvær stíflur þó aðeins
vera örlítinn hluta vandans, en
umhverfissinnar halda því fram að
þær séu helmingur vandans.
Hinn helmingur vandans, eða
rúmlega það, er þó langvarandi
þurrkar og hækkandi hiti sem veldur því að vatn fer þverrandi víða í
þessum frjósama hluta álfunnar.

Þarna eru fjölmörg vötn og öll
eru þau undir sömu örlög seld og
Viktoríuvatn. Þau hafa minnkað
hratt síðustu árin, en versta dæmið
er Tsjad-vatn sem til skamms tíma
var sjötta stærsta stöðuvatn heims.
Flatarmál þess er nú aðeins tvö
prósent af því sem þá var. Tsjadvatn hefur reyndar aldrei verið
djúpt, aðeins um sjö metrar, og
þess vegna hefur það minnkað
svona hratt.

Nú er svo komið að margir eru
farnir að óttast um Nílarfljót, sem
sækir vatnsforða sinn að stórum
hluta í Viktoríuvatn og fleiri vötn
þar í kring. Nílarfljótið er lífæð
bæði Egyptalands og Súdans og
erfitt að hugsa það til enda hvers
konar breytingar yrðu á lífi fólks í
þessum löndum ef fljótið mikla
yrði þegar fram líða stundir ekki
nema svipur hjá sjón.
GB
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FISKIMENNIRNIR AÈ STÅGA ÒT Å VATNIÈ OG ÕTA B¹TUNUM AÈ BRYGGJU ÖAR SEM ¹ÈUR VAR H¾GT
AÈ SIGLA ÖEIM AÈ ¹N NOKKURRA VANDKV¾ÈA
&2¡44!",!¨)¨!0
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„ ORÐRÉTT“
Stórir skór að fylla
b,ÅKLEGA ER ÖAÈ HLUTI AF TAUM
LAUSRI NEYSLUHYGGJUNNI HÁR ¹
LANDI AÈ Å SUMUM SKËM ERU
SVO DÕRIR HLUTIR AÈ EIGENDUR
SKËNNA SEGJA HELST EKKI FR¹
ÖVÅ Å SKËLANUM HVAÈ ÖEIR
FENGUm
).'! 2«3! ¶«2¨!2$«44)2 0)34,!
(®&5.$52 (%&52 (9''*52 !&
«(«&,%'5 ®2,4) *«,!36%).!
&RÁTTABLAÈIÈ  DESEMBER

En hvað með magnafslátt?
b¥ STAÈ ÖESS AÈ ÖAÈ SÁ EINN
OG EINN AÈ STELA EINS OG VAR
¹ÈUR SJ¹UM VIÈ MEIRA HEILU
GENGIN SEM ERU AÈ STELA
OG BEITA TIL ÖESS ALLS KONAR
AÈFERÈUMm
3)'52¨52 *«.33/. &2!+6-$!34*«2) 3!-4!+! 6%23,
5.!2 /' ¶*«.5345 5- !5+)¨
"²¨!(.50, &92)2 *«,).
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nær og fjær

Byrja með námskeið í draumum
b¶AÈ ER SVO MARGT Å KORTUNUM NÒNA ¡G HEF VERIÈ
AÈ LEYSA AF Å N¹MSR¹ÈGJÎF Å (¹SKËLANUM ¹ !KUR
EYRI OG H¾TTI ÖAR UM ¹RAMËTIN ¶¹ ¾TLA ÁG AÈ
STÅGA STËRA SKREFIÈ SEM ÁG HEF VERIÈ AÈ STEFNA AÈ
UM SKEIÈ ÖAÈ ER AÈ VERÈA ALVEG SJ¹LFST¾TT
STARFANDI ¡G REK LÅTIÈ FYRIRT¾KI SEM HEITIR
6ANADÅS SEM ER R¹ÈGJAFAR OG FR¾ÈSLU
FYRIRT¾KI ¡G ER MEÈ R¹ÈGJÎF OG KENNI
¹ ÕMSUM STÎÈUM m SEGIR 6ALGERÈUR (
"JARNADËTTIR
b-INN BAKGRUNNUR ER S¹ AÈ ÁG ER
FÁLAGSR¹ÈGJAFI OG SVO ER ÁG MEÈ
MEISTARAGR¹ÈU Å FEMÅNÅSKRI
TRÒARHEIMSPEKI OG MENN
INGARSÎGU ¶AÈ SEM ÁG GERI
BER KEIM AF ÖESSU ¡G ER
MEÈ R¹ÈGJÎF FYRIR EINSTAKL
INGA Å SUMUM TILVIKUM
FËLK SEM VINNUR SAMAN
OG PÎR ÖAR SEM

3*«.!2(«,,
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Stundum þarf róttækar aðgerðir
b¶ETTA ER EKKI ENDILEGA RANGT ¡G HEF
UNNIÈ LENGI Å UMMÎNNUN OG SUMIR
STARFSMENN ERU GËÈIR EN AÈRIR EKKI m SEGIR
(AFDÅS 6ÅGLUNDSDËTTIR STARFSMAÈUR ¹
+LEPPSSPÅTALA UM AÈ BLAÈAKONA ¥SAFOLDAR
HAFI FENGIÈ STARF ¹ ELLIHEIMILINU 'RUND OG
SKRIFAÈ UM REYNSLU SÅNA EN STJËRN 'RUND
AR HEFUR FARIÈ FRAM ¹ RANNSËKN UM HVORT
LÎG HAFI VERIÈ BROTIN b-ÁR FINNST EKKI
AÈ ÖAÈ EIGI AÈ K¾RA ÖETTA ¶Ë ÖAÈ GETI
VERIÈ ERFITT FYRIR BLAÈAKONUNA AÈ SETJA SIG
INN Å AÈST¾ÈUR ¹ SVO STUTTUM TÅMA ÖARF
STUNDUM RËTT¾KAR AÈFERÈIR TIL AÈ SÕNA
HVERNIG HLUTIRNIR ERU ¶AÈ ER OFT ROSALEGA
UNDIRMANNAÈ ¹ SVONA STÎÈUM OG EF ÖAÈ
V¾RI MEIRA AF STARFSFËLKI V¾RI LÅKA H¾GT
AÈ SINNA ANDLEGU HLIÈINNI OG EKKI BARA
BÒA UM OG SKIPTA ¹m (ENNI LÅST ÖË BETUR
¹ ¹STANDIÈ ¹ NÒVERANDI VINNUSTAÈ b(ÁR
¹ +LEPPSSPÅTALA ER BETUR MANNAÈ OG ÖVÅ
GEFST MEIRI TÅMI TIL AÈ SINNA FËLKIm
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N-EÈALALDUR FËLKS ER H¾STUR Å
*APAN EÈA UM   ¹R OG L¾GST
UR Å 3VASÅLANDI EÈA UM  ¹R VIÈ
F¾ÈINGU 3Ò MANNESKJA SEM
HEFUR LIFAÈ LENGST SVO VITAÈ SÁ ER
HIN FRANSKA *EANNE #ALMENT SEM
LÁST ¹RIÈ  Ö¹  ¹RA AÈ
ALDRI 3Ò SKEPNA SEM HEFUR LIFAÈ
LENGST ER 'R¾NLANDSHVALURINN
EN D¾MI ERU
UM AÈ ÖEIR
HAFI ORÈIÈ 
¹RA GAMLIR
¥SLAND ER MEÈ
¹TTUNDA H¾STA
MEÈALALDUR Å
HEIMI RÁTT ¹
EFTIR STRALÅU
EN MEÈALALDUR
HÁR ER   ¹R

Mikilvægt að taka ekki
fyrsta bitann
Jólin eru hættutími fyrir
matarfíkla. Esther Helga
Guðmundsdóttir ráðleggur
matarfíklum að vera í sambandi við stuðningsaðila og
halda sig frá þeim mat sem
veldur fíkninni. Það „getur
skipt sköpum að taka ekki
fyrsta bitann“.

!  $ 

 

FËLK VILL L¾RA AÈFERÈIR TIL AÈ GERA LÅFIÈ SITT RÅKARA
OG BETRA ¡G ER MEÈ ALLT FR¹ ÖVÅ AÈ VERA MEÈ
HEFÈBUNDNA R¹ÈGJÎF OG YFIR Å ÖAÈ AÈ VINNA MEÈ
DRAUMA ÒT FR¹ GOÈSÎGNUM OG SHAMANÅSKUM
AÈFERÈUM ¡G ER LÅKA MEÈ DRAUMAN¹MSKEIÈ OG
SJ¹LFSTYRKINGARN¹MSKEIÈm
6ALGERÈUR SEGIR AÈ ¹ DRAUMAN¹MSKEIÈUM
SÅNUM L¾RI FËLK GRUNDVALLARATRIÈIN Å ÖVÅ
AÈ VINNA MEÈ DRAUMA NÕTA SÁR DRAUMA
OG VINNA ÒR ÖEIM Å VÎKUNNI b&ËLK L¾RIR
AÈ SKILJA SJ¹LFT SIG BETUR OG GERA EITTHVAÈ
SKEMMTILEGT ÖVÅ AÈ ÖAÈ ER OFBOÈSLEGA
GAMAN AÈ SKOÈA ÖENNAN Ö¹TT LÅFSINS
SEM FER FRAM MEÈAN VIÈ SOFUM
/KKUR DREYMIR TUTTUGU OG FIMM
PRËSENT AF LÅFINU ¶AÈ ER SYND AÈ
L¹TA ÖAÈ ALLT FARA FORGÎRÈUM ÖVÅ
AÈ ÖAÈ ER SVO SPENNANDI Ö¹TTUR
LÅFSINS -ARGT SKEMMTILEGT
GERIST Å DRAUMUNUMm

-%¨!,!,$52

"

Esther Helga Guðmundsdóttir,
sem rekur MFM miðstöðina, er
matarfíkill en hefur verið í bata í
fjögur ár. Hún segir að matarfíklar séu haldnir þráhyggju gagnvart mat og líkamsþyngd. Þeir
missi stjórn á magninu sem þeir
láta í sig og borði í óhófi.
„Matarfíknin er bæði líkamlegur og andlegur, huglægur og tilfinningalegur sjúkdómur. Matarfíkillinn ánetjast eða verður fíkinn
í ákveðin matvæli eða hegðun á
sama hátt og aðrir ánetjast áfengi
og ákveðinni hegðun, til dæmis
spilum,“ segir hún.
Venjulegt fólk getur orðið of
feitt en beitir viljastyrknum og
nær stjórn á þyngd og breyttu
mataræði, stundum með stuðningi
einkaþjálfara eða sérfræðings.
Esther Helga segir að gen hafi
fundist sem auki hættuna á því að
fólk geti þróað með sér matarfíkn
og þá geti sjúkdómurinn brotist
fram en þurfi ekki nauðsynlega að
gera það. Sumir þrói hins vegar
sjúkdóminn með sér og eigi í
harðri baráttu við hann, kannski
alla ævi.
„Allt venjulegt fólk getur notað
viljastyrkinn þegar matur er annars vegar en fyrir matarfíkla
dugar viljastyrkurinn ekki og því
þarf að vinna með sjúkdóminn á
líkamlega, huglæga og andlega
sviðinu. Þar kemur tólf spora
stefnan inn í. Hún hefur skilað
bestum árangri,“ segir Esther
Helga.
Undirstaða þess að ná bata er
að fjarlægja fíknvaldinn og hætta
að borða ákveðinn mat. Esther

(44! &92)2 35-! ¶EGAR KR¾SINGARNAR OG S¾TINDIN FL¾ÈA YFIR ÎLL BORÈ UM JËLIN GETA

MARGIR LENT Å ERFIÈLEIKUM MEÈ MATARFÅKNINA "EST ER AÈ FJARL¾GJA ALLT SEM VELDUR FÅKN
TIL D¾MIS ÎLL S¾TINDI EINS OG S¾LG¾TI KONFEKT OG KÎKUR

Helga segir að skoða þurfi hvaða
matvæli það eru sem mynda fíknina hjá hverjum og einum. „Helstu
matvæli eru sykur, hveiti og
ákveðin fiturík matvæli, til dæmis
skyndibitamatur. Fólk þarf að
fjarlægja þessa fíknvalda úr mataræðinu til að hægt sé að skoða
þessa huglægu þráhyggju og
vinna að bættri andlegri heilsu.“
Matarfíkn
getur sett mark
sitt á fólk alla
ævi. Ef réttu
sporin eru stigin verður sjúkdómurinn auðveldari
og
baráttan léttari. Hún segir
að mikilvægast
%34(%2 (%,'!
'5¨-5.$3$«44)2 sé að taka einn
dag í einu og
halda sér frá þeim matvælum sem
valda fíkn.
Þegar kræsingarnar flæða
yfir öll borð um jólin geta margir
lent í erfiðleikum með matarfíknina. Esther Helga ráðleggur
matarfíklum að vera oftar í sambandi við meðferðaraðila eða

2¨ '%'.
-!4!2&¥+.
(ALTU ÖIG VIÈ MATAR¾ÈI SEM
HENTAR ÖÁR
"ORÈAÈU VEL OG REGLULEGA ÖRISVAR TIL
FJËRUM SINNUM ¹ DAG
,EITAÈU TIL MEÈFERÈARAÈILA OFTAR EN
VENJULEGA
%KKI F¹ ÖÁR FYRSTA KONFEKTMOLANN
EÈA JËLASM¹KÎKUNA

stuðningsaðila en venjulega og
halda sig við þá matardagskrá
sem hentar.
Miklu skipti að borða heilbrigðan og góðan mat þrisvar til
fjórum sinnum á dag og láta ekki
líða langan tíma á milli máltíða
þannig að viðkomandi verði ekki
svangur og grípi í sætindi.
„Fyrir matarfíkilinn getur
skipt sköpum að taka ekki fyrsta
bitann. Það er nóg fyrir fíkilinn að
fá sér einn bita og þá fer fíknin af
stað. Viðkomandi ræður þá ekki
við sig og verður að fá meira,“
segir Esther Helga.
GHS FRETTABLADIDIS

²TVARPSSTÎÈIN 6OICE  ¹ .ORÈURLANDI AÈSTOÈAR   FJÎLSKYLDUR Å NEYÈ

Hátt í 100 fjölskyldur í neyð
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Útvarpsstöðin Voice 987 og Hljóðkerfi.com standa nú að umfangsmikilli söfnun í samstarfi við
Hjálparstarf kirkjunnar.
Ásgeir Ólafsson, markaðs- og
kynningarstjóri Voice 987, segir á
bilinu 80-100 fjölskyldur í brýnni
þörf fyrir aðstoð fyrir þessi jól á
Akureyri og nágrenni en það er 25
fjölskyldum fleiri en í fyrra.
Söfnunin hófst 7. desember og
mun standa til 16. desember en á
tímabilinu gefur Voice 987 allar
auglýsingatekjur stöðvarinnar til
Hjálparstarfs kirkjunnar á Norðurlandi. Hinn 16. desember verður söfnuninni sjónvarpað beint á
Sjónvarpi Norðurlands, N4. Að
söfnuninni koma Sparisjóður

Norðlendinga, sem kostar söfnunina, ásamt N4 og Símanum.
Ásgeir segir markmiðið að
safna fimm milljónum og mun
fjárhæðin skiptast á milli þeirra
fjölskyldna sem eru í mestri þörf
en hluti fjárhæðarinnar verður
lagður inn á reikning Hjálparstarfs kirkjunnar og notaður
síðar.
Voice 987 hefur einnig tekið þá
ákvörðun að útvarpa aftansöng
beint frá Akureyrarkirkju á
aðfangadag frá kl. 18-19 en þetta
er í fyrsta skipti í langan tíma sem
það er gert.
Þeir sem hafa hug á að láta eitthvað af hendi rakna til söfnunarinnar er bent á reikning Hjálpar-

2.) -2 6!,-5.$!23/. ²46!203
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(LJËÈKERFICOM STANDA NÒ FYRIR UMFANGS
MIKILLI SÎFNUN Å SAMSTARFI VIÈ (J¹LPARSTARF
KIRKJUNNAR

starfs kirkjunnar á Norðurlandi
en nánari upplýsingar um hann er
að finna á www.voice.is
HS
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Íranar bjóða afneiturum vettvang
3Ò ¹KVÎRÈUN STJËRNVALDA Å ¥RAN AÈ BJËÈA TIL
R¹ÈSTEFNU ÖAR SEM EFAST ER Å FULLRI ALVÎRU UM
AÈ HELFÎR GYÈINGA HAFI ¹TT SÁR STAÈ HEFUR
VAKIÈ B¾ÈI FURÈU OG HNEYKSLAN VÅÈA ¹
6ESTURLÎNDUM

(VAÈ GERÈIST

¥ MILLJËNUM KRËNA
(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur
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!LMENNT ER TALAÈ UM AÈ SEX MILLJËNIR GYÈ
INGA HAFI ORÈIÈ ÖÕSKUM NASISTUM AÈ BR¹È
¹ VALDATÅMA ÖEIRRA RÁTT FYRIR MIÈJA SÅÈUSTU
ÎLD EINKUM ¹ ¹RUM SEINNI HEIMSSTYRJALD
ARINNAR ÖËTT SAGNFR¾ÈINGAR NEFNI REYNDAR
TÎLUR FR¹ FIMM MILLJËNUM TIL SJÎ MILLJËNA
3TËR HLUTI ÖEIRRA TÕNDI LÅFINU Å ÒTRÕMINGAR
BÒÈUM ¹ BORÈ VIÈ !USCHWITZ OG 4REBLINKA
ÖAR SEM GASKLEFAR VORU ËSPART NOTAÈIR !UK
GYÈINGA BEINDU NASISTAR EINNIG SPJËTUM
SÅNUM AÈ SAMKYNHNEIGÈU FËLKI ANDLEGA EÈA
LÅKAMLEGA FÎTLUÈU FËLKI KOMMÒNISTUM OG

FRÅMÒRURUM SVO NOKKUÈ SÁ NEFNT AUK ÖESS
SEM ÖEIR HJUGGU STËR SKÎRÈ Å AÈRAR bË¾ÈRI
ÖJËÈIRm ¹ BORÈ VIÈ 0ËLVERJA 3ERBA OG 2ÒSSA
p !È ËGLEYMDUM SINTUM OG RËMUM SEM
ENN ERU ¹ ÅSLENSKU OFTAST NEFNDIR SÅGAUNAR
EN NOKKUR HUNDRUÈ ÖÒSUND ÖEIRRA MUNU
HAFA FALLIÈ FYRIR HENDI NASISTA

(VERJU ER VERIÈ AÈ AFNEITA
¶EIR SEM AFNEITA HELFÎRINNI
GANGA MISLANGT &¹EINIR
FULLYRÈA AÈ NASISTAR HAFI ALDREI
OFSËTT GYÈINGA EN FLESTIR
GANGA SKEMMRA p HALDA ÖVÅ
TIL D¾MIS FRAM AÈ ÖAÈ SÁU
STËRAR ÕKJUR AÈ SEX MILLJËNIR
GYÈINGA HAFI FALLIÈ TALAN SÁ
MIKLU L¾GRI p EÈA FULLYRÈA AÈ
GASKLEFAR HAFI ALDREI VERIÈ NOT

AÈIR TIL AÈ DREPA FËLK Å STËRUM STÅL OG F¾RA
MARGVÅSLEG RÎK FYRIR ÖVÅ AÈ T¾KNILEGA HAFI
ÖAÈ HREINLEGA EKKI VERIÈ MÎGULEGT

(VAÈ VILJA ¥RANAR
-AHMOUD !HMADINEJAD FORSETI ¥RANS HEFUR
NÒ SKIPAÈ SÁR Å FLOKK MEÈ HELSTU AFNEITURUM
HELFARARINNAR (ANN FULLYRTI
Å R¾ÈU Å LOK SÅÈASTA ¹RS AÈ
HELFÎRIN V¾RI EKKERT ANNAÈ
EN UPPDIKTUÈ SAGA NOTUÈ TIL
ÖESS AÈ RÎKSTYÈJA TILVERURÁTT
¥SRAELSRÅKIS !HMADINEJAD
HEFUR SAGST VILJA AÈ ¥SRAEL
VERÈI ÖURRKAÈ ÒT AF KORTINU
OG MEÈAL ANNARS LAGT TIL AÈ
¶ÕSKALAND !USTUR RÅKI OG
"ANDARÅKIN TAKI VIÈ GYÈINGUM
ÖAÈAN

Slæm áhrif nauðgana vanmetin
Hrottalegar misþyrmingar
og nauðganir manns sem
hlaut fimm ára fangelsisdóm í héraðsdómi nægðu
ekki til þess að krefjast
gæsluvarðhalds yfir honum, að mati ákæruvaldsins.
Grunur leikur á því að maðurinn hafi nauðgað annarri
konu á meðan hann beið
málsmeðferðar í Hæstarétti.

2%9.)2 42!534!3/.

2ITSJËRI ¥SAFOLDAR

Öllum nöfnum var breytt
3TJËRN ELLIHEIMILISINS 'RUNDAR VILL AÈ
LÎGREGLAN RANNSAKI HVORT TÅMARITIÈ
¥SAFOLD HAFI BROTIÈ LÎG MEÈ BIRTINGU
GREINAR UM ELLIHEIMILIÈ ÖAR SEM
BLAÈAMAÈUR TÅMARITSINS VILLTI ¹ SÁR
HEIMILDIR VANN ¹ 'RUND Å VIKU OG
SKRIFAÈI GREIN UM REYNSLU SÅNA &YRRI
HLUTI GREINARINNAR HEFUR VERIÈ BIRTUR Å
BLAÈINU EN R¹ÈGERT ER AÈ BIRTA SEINNI
HLUTANN Å BYRJUN JANÒAR 3TJËRNEND
UR 'RUNDAR VILJA KOMA Å VEG FYRIR
ÖAÈ 2EYNIR 4RAUSTASON ER RITSTJËRI
¥SAFOLDAR
(VAÈ FINNST ÖÁR UM LÎGREGLURANN
SËKNINA
b-ÁR FINNST HÒN BEINLÅNIS F¹R¹NLEG
¡G HEFÈI HALDIÈ AÈ AÈ ÖAÈ HEFÈI
VERIÈ N¾RRI LAGI AÈ KÅKJA INN ¹ VIÈm
"RUTUÈ ÖIÈ LÎG UM FRIÈHELGI EINKA
LÅFSINS
b.EI ÖAÈ GERÈUM VIÈ EKKI 6IÈ
BREYTTUM NÎFNUM ALLRA ÖEIRRA SEM
KOMA FYRIR Å GREININNI 6IÈ LÎGÈUM
¹HERSLU ¹ AÈ BRJËTA EKKI ¹ RÁTTI VIST
EÈA STARFSMANNAm
TLIÈ ÖIÈ AÈ BIRTA SEINNI HLUTA
GREINARINNAR
b¶AÈ ERU ENGIN ¹FORM UM ANNAÈ
EN AÈ BIRTA GREININA Å HEILD SINN
OG MUN SEINNI HLUTINN KOMA ÒT 
JANÒARm

Karlmaður á sextugsaldri, Jón
Pétursson, var 11. október síðastliðinn dæmdur í fimm ára fangelsi
fyrir að misþyrma og nauðga
tveimur konur í júlí og ágúst í
fyrra. Eftir að dómur var kveðinn
upp í héraðsdómi var Jón frjáls
ferða sinna þar sem ekki var óskað
eftir gæsluvarðhaldi yfir honum á
meðan þess var beðið að málsmeðferð færi fram í Hæstarétti.
Eftir dóm héraðsdóms kærði
önnur kona Jón fyrir að nauðga og
misþyrma sér.
Þessi atvikaröð vekur upp
spurningar um hvenær menn teljist það hættulegir að nauðsynlegt
sé að hafa þá í varðhaldi þar til
dómur er genginn í málum þeirra,
og hvort hugsanlegt sé að nauðganir, og þar með djúpstæð andleg
og líkamleg áhrif þeirra, séu vanmetin í réttarkerfinu samanborið
við hefðbundin líkamsárásarmál
og fíkniefnabrot.

,AGA¹KV¾ÈIN SKÕR
Samkvæmt 103. grein laga um
meðferð opinberra mála, þar sem
„gæsluvarðhald og skyldar ráðstafanir“ eru til umfjöllunar, er
fjallað um hvenær sakborningur
getur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald.
Fjögur skilyrði þarf sakborningur að uppfylla til þess að mögulegt sé að úrskurða hann í gæsluvarðhald. Í fyrsta lagi, „að ætla
megi að sakborningur muni tor-

Opnum fyrir
morgunverð kl. 9:00
mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00

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

(34)2¡4452 $EILT ER UM HVORT M¹LSMEÈFERÈ NAUÈGUNARGL¾PA SÁ Å RÁTTU SAMHENGI VIÈ ALVARLEIKA BROTANNA 'RUNUR LEIKUR ¹ ÖVÅ
AÈ KARLMAÈUR ¹ SEXTUGSALDRI *ËN 0ÁTURSSON HAFI BROTIÈ HROTTALEGA AF SÁR EFTIR AÈ HANN HLAUT FIMM ¹RA FANGELSISDËM Å HÁRAÈSDËMI
FYRIR MISÖYRMINGAR OG NAUÈGANIR ¹ MEÈAN HANN BEIÈ M¹LSMEÈFERÈAR Å (¾STARÁTTI
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

velda rannsókn málsins, svo sem
með því að afmá merki eftir brot,
skjóta undan munum eða hafa
áhrif á vitni eða samseka“. Í öðru
lagi er það leyfilegt ef ætla megi
að hann „muni reyna að komast úr
landi eða leynast eða koma sér
með öðrum hætti undan málsókn
eða fullnustu refsingar“.
Í þriðja og fjórða lagi, sem
óumdeilanlega er grundvallaratriði í lögunum, ef ætla megi „að
hann muni halda áfram brotum
meðan máli hans er ekki lokið“, og
ef nauðsynlegt er að „verja aðra
fyrir árásum sakbornings eða
hann sjálfan fyrir árásum eða
áhrifum annarra manna“.
Í annarri málsgrein þessa lagaákvæðis segir síðan að leyfilegt sé
að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald án þess að hann hafi uppfyllt þau fjögur skilyrði sem tiltekin eru, ef „sterkur grunur er
um að hann hafi framið afbrot sem
að lögum getur varðað 10 ára fangelsi, enda sé brotið þess eðlis að
ætla megi varðhald nauðsynlegt
með tilliti til almannahagsmuna“.

.AUÈGUNARM¹L VERÈI TEKIN FASTARI
TÎKUM
Atli Gíslason hæstaréttarlögmaður segir nýlegt dæmi koma auga á
þá „skömm“ að naugðunarglæpir
séu ekki litnir nógu alvarlegum
augum í íslensku réttarkerfi, því
djúpstæð áhrif þeirra gefi tilefni
til þess að taka þau fastari tökum.
„Menn eru ævinlega úrskurðaðir í
gæsluvarðhald ef rökstuddur
grunur er til þess að þeir hafi
gerst sekir um manndráp, stórfellt fíkniefnabrot eða alvarlega
líkamsárás. Nauðgunarbrot, eins
og það sem nýlega hefur verið
rætt um [dóm Jóns Péturssonar],
er að mínu mati alvarlegra brot en
stórfellt fíkniefnabrot og alvarlegt líkamsárásarmál,“ segir Atli

-,3-%¨&%2¨)2
!LGENGAST ER AÈ KRAFIST SÁ G¾SLUVARÈ
HALDS YFIR SAKBORNINGUM SEM GRUNAÈIR
ERU UM MANNDR¹P ALVARLEGA LÅKAMS
¹R¹S EÈA STËRFELLD FÅKNIEFNABROT
!TLI 'ÅSLASON
TELUR NAUÈGUNAR
GL¾PI VERA ALVAR
LEGRI GL¾PI EN
FÅKNIEFNABROT OG
LÅKAMS¹R¹SIR
OG
MIÈAÈ VIÈ NÕLEG
D¾MI SÁ ¹ST¾ÈA
TIL ÖESS AÈ TAKA
NAUÈGUNARGL¾PI
FASTARI TÎKUM
"OGI .ILSSON SEGIR ÖAÈ ËUMDEILT AÈ
NAUÈGUNARGL¾PIR SÁU GRAFALVARLEGIR
EN SÎNNUNARSTAÈA
Å M¹LUM ÖEIM
TENGDUM SÁ OFTAR
EN EKKI ERFIÈARI EN
Å
HEFÈBUNDNUM
LÅKAMS¹R¹SARM¹L
UM ¶ESS VEGNA SÁ
ERFIÈARA AÈ BEITA
G¾SLUVARÈHALDSÒR
SKURÈUM Å NAUÈG
UNARM¹LUM

og leggur áherslu á að nauðgunarbrot sé næst alvarlegasta brot sem
hægt sé að fremja gagnvart einstaklingi.
„Það voru tvímannalaust mistök hjá ákæruvaldinu að óska ekki
eftir gæsluvarðhaldi yfir sakborningnum í þessu tilviki, eins og
komið hefur í ljós því það lítur út
fyrir að hann [Jón Pétursson] hafi
brotið hrikalega af sér eftir dóm
héraðsdóms. Staðreyndin er sú, að
það er skammarlegt að nauðgunarglæpir skuli ekki vera metnir út
frá alvarleika þeirra og hversu
djúpstæð sálræn og líkamleg áhrif
nauðganir hafa á fórnarlömb.
Nauðgun er næst alvarlegasta
brot sem hægt er að fremja gagnvart einstaklingi á eftir mann-

drápi. Á þeim forsendum þarf að
huga betur að því, eins og dæmin
sanna, að tryggja að þeir sem
gerst hafa sekir um nauðganir
brjóti ekki af sér á meðan þess er
beðið að málsmeðferð fyrir dómi
ljúki.“

3ÎNNUNARSTAÈA R¾ÈUR M¹LSMEÈ
FERÈ
Bogi Nilsson ríkissaksóknari segir
það ekki vera venju að óska eftir
gæsluvarðhaldi eftir að dómur er
fallinn án þess að viðkomandi hafi
verið í gæsluvarðhaldi fyrir. „Mál
eins og þessi eru erfið því sönnunarstaða er flókin og gögnin ekki
nægileg til þess að krefjast gæsluvarðhalds. Í þessu tiltekna máli
[máli Jóns Péturssonar] liggur að
öllum líkindum fyrir, fyrst málinu
er áfrýjað til Hæstaréttar, að viðkomandi telur sig saklausan af
þeim brotum sem um ræðir. Það
er grundvallarregla að menn byrji
ekki að afplána dóm fyrr en endanleg niðurstaða fæst í málið. Það
er vissulega hörmulegt að það geti
gerst að menn brjóti af sér þegar
málsmeðferð er enn í gangi.“
Bogi segir grundvallarmun
vera á líkamsárásarmálum annars
vegar og síðan kynferðisbrotum
eins og nauðgunum. „Þetta eru
ekki alveg sambærileg mál. Líkamsárásarmál eru oft þannig að
menn hafa verið staðnir að því að
fremja brotin og að því leytinu er
sönnunarstaðan allt önnur heldur
en í kynferðisbrotunum. En nauðgunarmálin eru álitin alvarlegustu
brotin á eftir manndrápsmálum
en sönnunarstaðan ræður því
hvernig meðferð hvert mál fær.“

&2¡44!3+µ2).'
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MAGNUSH FRETTABLADIDIS
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%INKAV¾ÈING HEFUR HAFT J¹KV¾È ¹HRIF

Hnökrar á sölu
ríkisfyrirtækja
"*®2'6). '5¨-5.$33/. 3+2)&!2
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að hefði mátt standa betur að sölu á hlut ríkisins í
Íslenskum aðalverktökum árið 2003 samkvæmt fréttaflutningi Fréttablaðsins undanfarna daga.
Trésmiðja Snorra Hjaltasonar hf. og JB byggingafélag ehf. hafa kært íslenska ríkið fyrir framkvæmd
sölunnar og telja að óeðlilega hafi verið að henni staðið. Mikilvægt er að þessi fyrirtæki leiti réttar síns svo að hægt sé að fá
úr því skorið hvort ásakanir þeirra eiga við rök að styðjast. Það
er brýnt hagsmunamál að vinna faglega að sölu ríkisfyrirtækja
og koma þannig í veg fyrir tortryggni í garð einkavæðingar.
Það sem forsvarsmenn Tresmiðju Snorra Hjaltasonar og
JB byggingarfélags gagnrýna meðal annars er aðkoma hóps
starfsmanna ÍAV að söluferlinu, sem jafnframt vildu kaupa hlut
ríkisins. Þeir hafi haft aðgang að upplýsingum sem ekki voru
öðrum tiltækar. Jafnframt hafi tengsl aðila, sem annaðhvort
unnu að útboðinu eða vildu kaupa hlut ríkisins, að fyrirtækinu
eða innbyrðis verið óeðlileg. Á það við um eigendur ÍAV í hópi
bjóðenda, stjórnendur félagsins, Landsbankann sem var upphaflega umsjónaraðili útboðsins og Jón Sveinsson sem sat í framkvæmdanefnd um einkavæðingu.
Niðurstaðan var sú að selja hlutinn hópi starfsmanna þrátt
fyrir að áhöld voru um hvort þeirra tilboð taldist gilt samkvæmt
mati Verðbréfastofunnar. Höfðu þeir fyrirvara á tilboði sínu
sem ekki var gert ráð fyrir í útboðsgögnum.
Einkavæðing ríkisfyrirtækja hefur í flestum tilfellum gengið vel undanfarinn áratug en nauðsynlegt að ræða opinskátt um
það sem fer úrskeiðis. Öðruvísi lærum við ekki af reynslunni.
Það var til dæmis gagnlegt að lesa ítarlega úttekt Sigríðar
Daggar Auðunsdóttir í Fréttablaðinu í maí 2005 um söluferli
Landsbankans og Búnaðarbankans. Í þeim skrifum var leitt í
ljós að önnur sjónarmið, en að hámarka söluverð bankanna, réð
för. Það virtist skipta forystumenn stjórnarflokkanna meira
máli hverjir keyptu bankanna en að hámarka söluhagnaðinn.
Þessi umfjöllun og önnur, til dæmis í kjölfar sölu á Sementsverksmiðju ríkisins, ýtti undir fagleg vinnubrögð við söluna á
Landssíma Íslands á síðasta ári.
Allt söluferli Landssímans var fyrir opnum tjöldum og lögð
var áhersla á gagnsæ vinnubrögð. Fjárfestar stóðu jafnfætis
þegar kom að öflun upplýsinga um fyrirtækið og allar forsendur
lágu fyrir áður en tilboðin voru opnuð í viðurvist bjóðenda og
fréttamanna. Að uppfylltum fyrirfram skilgreindum skilyrðum
fékk hæstbjóðandi að kaupa Símann. Verðið er líka sá hlutlægi
mælikvarði sem á að ráða sölu ríkisfyrirtækja.
Sérfræðingur frá Morgan Stanley sagði að þessi umfangsmesta einkavæðing Íslandssögunnar væri skólabókardæmi um
hvernig standa ætti að sölu ríkisfyrirtækja.
Einkavæðingin hefur leyst áður óþekktan kraft úr læðingi í
íslensku samfélagi sem allur almenningur nýtur góðs af í dag.
Mikilvægt er að vanda vel til verka svo að tortryggni almennings skjóti ekki rótum. Það verður að ríkja almenn sátt um sölu
ríkisfyrirtækja þegar ráðist verður í næsta stóra verkefni,
einkavæðingu Landsvirkjunar.
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Viðskiptastríð við USA?
Þ

að er hverjum manni á Íslandi
ljóst, að á Íslandi, og sérstaklega í Norðvesturkjördæmi, er það
vænlegt til árangurs í atkvæðaveiðum að styðja með ráðum og
dáð hvalveiðar í atvinnuskyni.
Jafnljóst er það þeim, sem
eitthvað þekkja til í pólitík t.d. í
Bandaríkjunum eða Bretlandi, að
þar yrði það hverjum stjórnmálamanni pólitískur banabiti að lýsa
yfir stuðningi við hvalveiðar (þótt
með þeim rökum væri, að þær
væru stundaðar með sjálfbærum
og ábyrgum hætti). Á þau rök
væri einfaldlega ekki hlustað
fremur en gerði forfaðir vor, Jón
Loftsson forðum, er hann tryggði
sér sess í Íslandssögunni með
þeim ummælum sínum að heyra
mætti hann erkibiskups boðskap
en væri ráðinn í að hafa hann að
engu!
Á nákvæmlega sama hátt og
almenningsálitið á Íslandi er
eindregið fylgjandi hvalveiðum, er
almenningsálitið í öðrum löndum
mótfallið þeim, og samtök
umhverfissinna eiga auðvelt með
að vekja þá andstöðu til virkra
mótmæla, hvort sem er til þess að
sniðganga íslenskar vörur í
stórmörkuðum eða sérvöldum
matgæðingaverslunum eða til þess
að krefjast þess af stjórnmálamönnum sínum og yfirvöldum að
þau komi á og framfylgi almennu
viðskiptabanni á Ísland og allt sem
íslenskt er.
Öllum sem fylgst hafa með
fundum Alþjóðahvalveiðiráðsins er
ljóst að þar eru rök löngu hætt að
skipta máli. Þýðingarlaust er að
skírskota til stofnsamþykkta
ráðsins um að hlutverk þess sé að
skipuleggja hvalveiðar og hafa
eftirlit með þeim innan ramma
vísindalegrar þekkingar – meirihlutinn heldur áfram að ganga
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þvert gegn stofnsáttmálanum og
halda fram alfriðun hvala, hvarvetna og ævinlega. Sérstaklega
hafa fulltrúar Bandaríkjanna á
þeim vettvangi verið ómyrkir í
máli um að þeir kæri sig kollótta
um allar álitsgerðir vísindamanna
og rök. Þeir muni líta á það sem
hlutverk sitt að tryggja um aldur
og ævi friðun hvala að öllu öðru
leyti en að leyfa nokkrum hópum
frumbyggja að veiða einhverja
örfáa hvali árlega samkvæmt
hefðum ættbálks síns.
Auk Alþjóðahvalveiðiráðsins
heyra hvalveiðar undir CITES
(Samtökin um alþjóðaviðskipti með
afurðir af tegundum í útrýmingarhættu). Hlutverk Cites er að skrá
slíkar tegundir og koma í veg fyrir
hvers konar alþjóðleg viðskipti með
afurðir af þeim. Samkvæmt
núverandi listum gildir 0-kvóti um
afurðir af hvölum og Cites
viðurkennir bann Alþjóðahvalveiðiráðsins við hvalveiðum og lítur svo
á að hvers konar viðleitni til að
versla með hvalafurðir miði að því
að grafa undan friðun hvala. En
hver framfylgir þessum boðum og
bönnum? Það er hér sem Bandaríkin koma inn í málið.
Bandarísk yfirvöld draga
yfirleitt lappirnar í umhverfismálum hvers konar. Eins og til að vega
á móti því illa orði sem af þeim fer
á því sviði, hafa þau hins vegar

beitt sér af öllu afli (og gegn öllum
rökum) fyrir alfriðun hvala um
allan heim. Með lagaviðaukum við
fiskveiðalög Bandaríkjanna (Pelly
amendment, Packwood-Magnusson
amendment) hefur þingið falið
stjórnvöldum sínum vald alþjóðalögreglu til að framfylgja alþjóðasamþykktum á sviði tegundaverndar. Samkvæmt því ber forseta
Bandaríkjanna að lýsa yfir
viðskiptabanni þegar hann fær í
hendur frá viðskiptaráðherra
sínum staðfest vottorð þess efnis að
land eða lönd séu að draga úr virkni
alþjóðasamþykkta um verndun
tegunda, með veiðum friðaðra
tegunda eða verslun með afurðir af
þeim. Bandaríkjaforseti hefur
svigrúm til þess að ákveða hversu
víðtækt viðskiptabannið er, en frá
1992 hefur hann heimildir til að láta
það ná til allra viðskipta viðkomandi landa.
Bandaríkjamenn hafa líka farið
sér hægt gagnvart okkur meðan við
stunduðum eingöngu hrefnuveiðar
í vísindaskyni og torguðum
afurðunum innanlands. En nú má
búast við að gamanið fari að kárna.
Það er efalaust enginn hörgull á
þingmönnum á Bandaríkjaþingi,
sem eru reiðubúnir að vinna sig í
áliti hjá kjósendum sínum með því
að hóta Japönum viðskiptaþvingunum, ef þeir verða til þess að yfirlýstar hvalveiðar í atvinnuskyni
hefjist að nýju eftir 20 ára hlé, með
því að vera opinn markaður fyrir
hvalafurðir frá öðrum þjóðum. Og
Japanir eru þekktir að því að vega
vandlega hagsmuni sína og taka
ævinlega meiri hagsmuni fram yfir
minni. Hér á landi verða menn hins
vegar þjóðhetjur með því að standa
á réttinum, hvað sem tautar og
raular, og öllum hagsmunum
(öðrum en Kristjáns Loftssonar)
líður.

Forsendur Hydro
legum verkefnum, sem sum hver höfðu verið
mjög umdeild. Í ljósi ráðlegginga þessa sérfræðings hvatti Hydro á sínum tíma til þess að
aðallón orkuversins yrði flutt frá Eyjabökkum
að Kárahnjúkum vegna hins mikla umhverfisgildis Eyjabakkanna. Það var hins vegar niðurrá því að við opnuðum skrifstofu okkar í
staða okkar, eftir að hafa vegið og metið fyrirReykjavík í haust hef ég orðið var við að
liggjandi gögn, þ.á m. hið ítarlega umhverfismat
enn eru uppi ranghugmyndir um ástæður þess
sem íslenskir sérfræðingar unnu, að virkjunin
að Hydro dró sig út úr Reyðarálsverkefninu á
sem nú er verið að reisa með miðlunarlóni við
Reyðarfirði árið 2002. Helsti misskilningurinn "*!2.%
Kárahnjúka væri ásættanlegur kostur.
er kannski sá að Hydro hafi verið mótfallið 2%).(/,$4
Helsta ástæða þess að Hydro hætti við þáttvirkjuninni við Kárahnjúka sem Landsvirkjun
töku í Reyðarálsverkefninu var sú að fyrirtækið stóð á
ætlaði að reisa og Hydro hafi hafnað þátttöku í verkþeim tíma andspænis tveimur umfangsmiklum fjárefninu vegna mögulegrar neikvæðrar umræðu um
festingarverkefnum á sviði áliðnaðar og hafði ekki
raforkuverið. Þetta er rangt.
fjárhagslegt bolmagn til þess að framkvæma þau samHydro hefur frá 1999 verið með í Dow Jones
tímis. Hydro tók þá ákvörðun að kaupa þýska fyrirSustainability Index á hlutabréfamarkaðnum í New
tækið VAW sem meðal annars færði Hydro aukna
York sem árlega metur hvaða fyrirtæki eru í fremstu
framleiðslugetu í álvinnslu í Þýskalandi, Ástralíu og
röð á sviði „sjálfbærrar þróunar“. Árið 2006 varð
Kanada, auk fjölbreyttra úrvinnslufyrirtækja á áli.
Hydro í efsta sæti í öllum flokkum áliðnaðar. Það er
Þetta leiddi til þess að Hydro ákvað að fresta frammeðal annars því að þakka að í öllum verkefnum sem
kvæmd Reyðarálsverkefnisins. Við urðum hins vegar
Hydro tekur þátt í aflar fyrirtækið sér utanaðkomandi
að sætta okkur við að íslensk yfirvöld voru ekki samfaglegrar sérþekkingar, bæði til þess að meta umhverfþykk þeirri frestun. Verkefnið var selt Alcoa, sem í
isáhrif og hvort hægt er að ábyrgjast alla þætti hvers
samstarfi við Landsvirkjun, er nú um það bil að ljúka
verkefnis í ljósi þess sem kallað er sjálfbær þróun.
framkvæmdum við álversverkefnið á Austurlandi,
Þegar álver er byggt nær þetta mat þar af leiðandi
nokkurn veginn á sama tíma og upphaflegar áætlanir
bæði til verksmiðjunnar sjálfrar sem og tilheyrandi
Hydro gerðu ráð fyrir.
virkjunarframkvæmda.
Þannig var einnig staðið að málum í Reyðarálsverkefninu. Þar nýttum við okkur þjónustu alþjóðlega viðHöfundur er framkvæmdastjóri Norður-Atlantsurkennds sérfræðings með víðtæka reynslu af alþjóðhafsskrifstofu Hydro Aluminium.

5-2¨!.
ST¾ÈUR ÖESS AÈ (YDRO H¾TTI VIÈ Ö¹TT
TÎKU Å 2EYÈAR¹LSVERKEFNINU ¹RIÈ 

F

+2!++!2 ¥ 6¥+).'

«.µ4 "¥,34) &!2! ),,!
-%¨ 3+2/++)..

&JÎLMÎRG BÎRN FERÈAST EIN Å
FLUGVÁLUM OG RÒTUM

"ÅLS¾TI SLITNA OG SKITNA ÒT ÖANNIG
AÈ NAUÈSYNLEGT GETUR REYNST AÈ
GERA ÖAU UPP

&%2¨)2 

"¥,!2 

&!34%)'.)2

(%)-),)

(%),3!

(²3

"®2.

.-

&%2¨)2

-!452

"¥,!2

4¥3+!

!46)..!

*«,). +/-!

4),"/¨ /&,

!,,4 ()44
; *«,). +/-! "¥,!2 &%2¨)2 =
¶AÈ MARGBORGAR SIG AÈ HALDA
BÅLNUM VIÈ REGLULEGA ¶ESSUM
LITLU SM¹ATRIÈUM %INU SINNI Å
M¹NUÈI GETUR VERIÈ GOTT AÈ FARA
¹ BENSÅNSTÎÈ ATHUGA OLÅUNA OG
BLÎÈIN ¹ RÒÈUÖURRKUNUM %R
SKAFAN EKKI ÎRUGGLEGA ¹ SÅNUM
STAÈ Å BÅLNUM (VERNIG ER MEÈ
RÒÈUPISSIÈ VARADEKKIÈ OG VERK
F¾RI
TIL AÈ SKIPTA UM DEKK
«HÎPPIN GERA EKKI
BOÈ ¹ UNDAN SÁR OG
Ö¹ BORGAR SIG
AÈ VERA VIÈ
BÒINN

(ËTELIÈ VIÈ "L¹A LËNIÈ ER KANNSKI
EITT BEST GEYMDA LEYNDARM¹LIÈ
¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU (ËTELIÈ
TEKUR ¹ MËTI GESTUM SEM VILJA
SLAPPA AF OG LEITA SÁR HEILSUBËTAR
Å HRAUNINU OG LËNINU EN LÅKA
GESTUM OG GANGANDI (ËTELIÈ
ER Å UM  METRA FJARL¾GÈ FR¹
SJ¹LFU LËNINU OG ER EINNIG MEÈ
SINN EIGIN HEITA POTT ÒTI Å GARÈI
&R¹B¾RT HËTEL FR¹B¾R ÖJËNUSTA
OG EINSTÎK STEMNING .¹NAR
WWWBLUELAGOONIS
¶AÈ ER SVO SANNARLEGA KOMINN
TÅMI TIL AÈ SKRIFA JËLAKORTIN )NNI ¹
HEIMASÅÈU PËSTSINS WWWPOSTUR
IS ER AÈ FINNA ÎLL HEIMILISFÎNG
¹SAMT TÅMAFRESTI ¹ KORTUM OG
GJÎFUM ERLENDIS

'«¨!. $!'
¥ DAG ER MIÈVIKUDAGURINN
 DESEMBER  DAGUR
¹RSINS 

3ËLARUPPR¹S (¹DEGI 3ËLARLAG
2EYKJAVÅK 


!KUREYRI



(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

!NNA +RISTÅN HLAKKAR TIL JËLANNA OG KANN FULLT AF LÎGUM SEM HÒN ¾TLAR AÈ SYNGJA Ö¹

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Leikur syngjandi kind
Söngur er eitt af áhugamálum hinnar
átta ára Önnu Kristínar Hrafnkelsdóttur.
Hún er í Barnakór Breiðholtskirkju
sem æfir nú helgileik af kappi fyrir
jólamessu.
„Við ætlum að sýna helgileik í kirkjunni á
jólunum og ég er að æfa lög sem heita
Halelúja, Kærleiksboðskapurinn og Hirðar á jörðu,“ segir Anna Kristín þegar hún
er spurð út í söngæfingarnar sem hún
stundar. Henni þykja öll lögin skemmtileg
og nefnir eitt í viðbót í þessum flokki. Svo
fara þeir fljótt af stað, heitir það.
Helgileikurinn gerist hjá jötunni í
Betlehem að sögn Önnu Kristínar og þar
er bæði fólk og fénaður. „Ég leik kind en
ég ætla samt ekki að jarma heldur syngja,

segir hún brosandi og bætir við: „Svo
verða fjárhirðar þarna og ein stelpan er
María mey.“
Nýlega kom Anna Kristín fram með
kórnum sínum á aðventukvöldi í kirkjunni
og líka í verslunarmiðstöðinni Mjóddinni.
Henni finnst gaman að syngja fyrir fólk
en kveðst líka oft taka lagið heima og þá
einkum æfa kórlögin.
Breiðholtsskóli er skólinn hennar Önnu
Kristínar og þar er líka sungið á aðventunni. „Ég fer á hverjum morgni inn í sal
að syngja jólalög,“ lýsir hún. „Það eru
bara svona létt lög sem allir kunna. Til
dæmis Gekk ég yfir sjó og land og eitthvað svoleiðis. Við erum bara einu sinni
búin að syngja Adam átti syni sjö en það
er verra því þá þarf að standa upp og
stappa og snúa sér.“
GUN FRETTABLADIDIS

¶AU HAFA
LENGT SINN
SËLARHRING

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

(VAÈ SEGJA NEMENDUR OKKAR UM N¹MSKEIÈIÈ
&R¹B¾RT MARKVISST HNITMIÈAÈ ¾VI¹BYRGÈ NYTSAMLEGT KREFJANDI
SKEMMTILEGT MJÎG GOTT SKIPULAGNING EINBEITING J¹KV¾ÈNI MIKIL AÈSTOÈ
GËÈUR KENNARI SPENNANDI ¹RANGURSRÅKT HVETJANDI GËÈ ÖJËNUSTA

p 'JAFABRÁF (RAÈLESTRARSKËLANS p
'JÎF MEÈ ¾VI¹BYRGÈ p N¹NARI UPPLÕSINGAR
¹ WWWHIS
4),"/¨ +" .¹MSMENN OG -ASTERCARD KORTHAFAR
3KR¹NING ¹ HRAÈLESTRARN¹MSKEIÈ JANÒAR ER HAFIN

62 OG FLEIRI STÁTTARFÁLÎG STYRKJA Ö¹TTTÎKU FÁLAGSMANNA SINNA ¹ N¹MSKEIÈINU
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3KËRINN STENDUR NÒ Å GLUGGA FJÎLMARGRA BARNA %KKI FALLA Å Ö¹ GRYFJU
AÈ GEFA EINGÎNGU S¾LG¾TI ,ITIR OG SM¹DËT VIRKA JAFN VEL EÈA BETUR
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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

Ný endurbætt gerð, mjúkur botn, fer betur í hornin og milli hluta
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!È SÎGN 3ERGEIS NJËTA SKAUTAÅÖRËTTIR VAXANDI VINS¾LDA HÁRLENDIS

Þrífur
Parket
Flísar
Gólfdúka

Það vinnur á meðan
þú ert að heiman
Lítil rafdriﬁn kúla dregur
hringlaga mjúkan disk með
ﬁlti undir sem dregur í sig
ryk, ló, dýrahár o. ﬂ.
Eitt handtak að skipta um ﬁlt.
Gengur 1,5 klst á hleðslu,
hleðslutæki fylgir.

Ný gerð

Söluaðilar: Byggt&Búið, Samkaup Úrval og Nettó um land allt, Iðnú
Brautarholti, Fjarðarkaup Hf. Skipavík Stykkishólmi, KFH Egilsstöðum,
Gólfefni & þrif Höfn og Kaskó Keﬂavík

Björninn býður börnin
velkomin í Jólaskautaskóla
Skautafélagið Björninn stendur fyrir Jólaskautaskóla fyrir
börn á milli jóla og nýárs.
„Jólaskautaskólinn er bæði ætlaður byrjendum og þeim sem eru
lengra komnir og vilja bæta getu
sína annað hvort í íshokkí eða á
listskautum,“ segir Sergei Zak,
sem hefur gegnt stöðu yfirþjálfara
hjá Skautafélaginu Birninum
síðastliðin sex ár.
Að sögn Sergeis verður farið
yfir helstu undirstöðuatriðin á
skautum á námskeiðinu og reynt
að hafa það með skemmtilegra
móti. Námskeiðið er fyrir börn á
aldrinum sex til tólf ára og er skipt
í hópa eftir aldri og getu.
„Meginmarkmið Jólaskólans er
að kynna skautaíþróttir fyrir börnum,“ útskýrir Sergei og bætir við
að hann sé nýjasta viðbót nám-

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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3ERGEI :AK HEFUR GEGNT STÎÈU YFIRÖJ¹LFARA
HJ¹ 3KAUTAFÁLAGINU "IRNINUM SÅÈASTLIÈIN
SEX ¹R
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*ËLASKAUTASKËLINN ER FYRIR BYRJENDUR OG EINS Ö¹ SEM VILJA B¾TA GETU SÅNA ANNAÈ HVORT Å
ÅSHOKKÅI EÈA ¹ LISTSKAUTUM

skeiða, sem haldin eru á vegum
Skautafélagsins Bjarnarins. Var
boðið upp á Jólaskólann í fyrsta
sinn í desember á síðasta ári og
vegna þess hve vel tókst til var
ákveðið að endurtaka leikinn nú í
ár.
„Skautaíþróttir hafa verið í
örum vexti síðan ég hóf störf hjá
Birninum fyrir sex árum síðan,“
segir Sergei. „Í upphafi var æfingartímabilið styttra en nú tíðkast, en
við lengdum það með stofnun sérstaks Sumar
íshokkískóla
fyrir börn árið

2001. Er hann starfræktur við miklar vinsældir á ári hverju. Ekki má
heldur gleyma Línuskautaskólanum sem er hafður opinn tvisvar
sinnum í júní, þar sem áhersla er
lögð á grunnatriði línuskauta og
línuskautahokkí.“
Jólaskautaskólinn verður haldinn í fjóra daga í Egilshöll, eða frá
kl. 9 til 12 dagana 27. til 30. desember. Hægt er að kynna sér betur
starfsemi skólans og skrá þátttakendur með því að fara inn á vefsíðuna www.bjorninn.com eða hafa
samband í síma 594 9696 eða 847
5366.
ROALD FRETTABLADIDIS

-ÅN SKOÈUN
*«,!+®4452).. 4%+52 4), -*,-3

(AFA ALLIR N¾GAN TÅMA
*A HÁRNA +ANN FËLK EKKERT AÈ
SKIPULEGGJA SIG !F HVERJU ER BEÈIÈ
MEÈ ALLT FRAM ¹ SÅÈUSTU STUNDU
%FTIR AÈ ÁG H¾TTI AÈ F¹ EITTHVAÈ
ÒT ÒR ÖVÅ AÈ ELTAST VIÈ BANDHNYKLA
OG LJËTAR MÕS GERÈI ÁG MÁR LJËST AÈ
TÅMINN LÅÈUR /G OFTAST LÅÈUR HANN
HRATT *ËLIN KOMA ¹ HVERJU EINASTA
¹RI (VERS VEGNA BÅÈUR FËLK SAMT
MEÈ AÈ UNDIRBÒA ÖAU OG L¾TUR
EINS OG ALLUR TÅMI HEIMS SÁ Å BOÈI
!LLT ER GEYMT FRAM TIL SÅÈUSTU VIKU
¶¹ ¹ AÈ FARA AÈ BAKA KAUPA JËLAFÎT
JËLAGJAFIR GERA JËLAHREINGERNINGUNA
OG SEMJA JËLALÎGIN
%R EKKI SKYNSAMLEGRA AÈ BYRJA
Å OKTËBER *ËLIN KOMA HVAÈ SEM
HVER SEGIR ¶AÈ KEMST ENGINN HJ¹

ÖVÅ AÈ TAKA Ö¹TT Å ÖEIM 6ENJULEGT
FËLK SEM STINGUR HAUSNUM Å SANDINN
OG L¾TUR EINS OG JËLIN SÁU EKKI ¹
LEIÈINNI ¾TTI AÈ KOMA UPP Å %SJU TIL
MÅN OG SJ¹ HVAÈ ER Å GANGI ÖAR ¶AR
HUGSUM VIÈ UM JËLIN ALLAN ¹RSINS
HRING *ËL JËL JËL OG AFTUR JËL c %KKI
BÅÈUM VIÈ FRAM Å SÅÈUSTU VIKU MEÈ
AÈ GERA ALLT SEM ÖARF AÈ GERA .EI
'RÕLA B¾TIR POKANN SINN SKREPPUR
Å B¾INN ¹ NËTTUNNI TIL AÈ SKOÈA
ËÖEKKTARANGA 3AMAN HÎLDUM VIÈ
SKR¹ YFIR Ö¹ KRAKKA SEM EIGA EKKI
EFTIR AÈ F¹ JËLAFÎT OG ENDA Å POKAN
UM HENNAR +ANNSKI AÈ 'RÕLA ¾TTI
AÈ SAUMA ST¾RRI POKA ¶AÈ FER EKKI
HJ¹ ÖVÅ AÈ FULLORÈNIR ¾TTU ÖAÈ SKILIÈ
AÈ ENDA Å POKANUM 3VEI
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Á jóladöfinni }
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'ILJAGAUR KEMUR Å ¶JËÈMINJA
SAFNIÈ KL 
!ÈVENTUTËNLEIKAR $OMUS 6OX
VERÈA HALDNIR Å (ALLGRÅMSKIRKJU
OG HEFJAST KL  +VENNAKËRARNIR
6OX FEMINAE 6OX JUNIOR OG
3TÒLKNAKËR 2EYKJAVÅKUR FLYTJA
JËLATËNLIST UNDIR STJËRN -ARGRÁTAR
* 0¹LMADËTTUR
*ËLATËNLEIKARNIR ¡G MAN ÖAU
JËLIN VERÈA ENDURFLUTTIR Å (AFNAR
BORG KL  ¶AR VERÈA GÎMLU
GËÈU AMERÅSKU JËLALÎGIN FLUTT AF
HAFNFIRSKUM LISTAMÎNNUM
RLEGIR
,ÒSÅUTËNLEIK
AR 3¾NSKA
FÁLAGSINS ¹
¥SLANDI VERÈA
HALDNIR Å 'RAFAR
VOGSKIRKJU OG
HEFJAST KL 

Gamaldags jólaljós
Jólunum fylgir alltaf ákveðin
fortíðarþrá. Jólaskrautið sem
umkringdi mann í barnæsku á
þannig ákveðinn sess í jólaminningunni.

Lengi vel var erfitt að nálgast
þær og sáust þær einungis á blokkum hjá afa og ömmu. Nú þykir hins
vegar flott að hafa þær í grenitrénu
fyrir framan húsið eða í þakskegginu. Kannski minna þær á einfaldari
tíma þegar jólin snerust ekki um
stress og skyldur, heldur eftirvæntingu, afslöppun og jólaskap. Svo er
líka mun einfaldara að fara yfir tíu
stórar perur en fimm hundruð litlar.
Gamaldags jólaseríur er nú hægt
að fá víða, til dæmis í Byko og í
Glóey. Seríurnar eru tíu ljósa og
fimm metra langar og kosta um sex
þúsund krónur.
TG

Fyrir um fimmtán árum voru nokkrar perur í þakskegginu og ljósadýrðin frá gulum og rauðum perum í
blokkunum í Safamýrinni og Fellsmúlanum nóg til að koma hvaða
barni sem er í jólaskapið. Seríur með
nokkrum fjörutíu watta perum, sem
stungið var beint í samband, voru
útiseríurnar sem skreyttu flest hús.
Við þetta ólust þeir foreldrar upp
sem nú halda sín fyrstu jól sem fjölskylda. Nostalgían er rík og þetta
fólk sækist nú eftir þessum seríum í
auknum mæli.

'AMALDAGS JËLASERÅUR HAFA PRÕTT «SLËARTRÁÈ
Å MÎRG ¹R OG ERU AFTUR AÈ KOMAST Å TÅSKU
&2¡44!",!¨)¨34%&.
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3KÅN Å RAUÈAR SKOTTHÒFUR
3KÅN Å RAUÈAR SKOTT
HÒFUR
SKUGGALANGAN
DAGINN
JËLASVEINAR
S¾KJA AÈ
SJ¹ST UM ALLAN
B¾INN
,JÒF Å GEÈI LEIKA SÁR
LÅTIL BÎRN Å DESEMBER
INNI Å FRIÈ OG RË ÒTI Å FROSTI OG SNJË
ÖVÅ AÈ BR¹TT KOMA BJÎRTU JËLIN
BR¹ÈUM KOMA JËLIN

<gVb`¨a^h`{eVcVÄZ``_V
Vaa^gÏhaZcY^c\Vg#
<gVbhiZcYjg[ng^g\a¨h^aZ^`V!
\¨Â^d\ibVaVjhV]ccjc#
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<gVbZg\¨ÂVbZg`^hZbjee[naa^g`g[jg
ÄcVgYV\d\i^a[gVbiÂVg#
Jb{gVij\Vh`Z^Â]Z[jg<gVbÄgVÂ
\¨ÂVkgjg[ng^ghaZch`ZaY]h#
Ã\Zijg[Zc\^Â<gVb`¨a^h`{eVcVg
{a^!gnÂ[gjhi{a^ZÂV]kiV![ghiVcYVcY^
ZÂV^ccWn\\ÂV#

5PPI ¹ LOFTI INNI Å SK¹P
ERU JËLAPAKKAR
TITRA ÎLL AF TILHLÎKKUN
TINDILF¾TTIR KRAKKAR
+OMI JËLAKÎTTURINN
KEMST HANN EKKI Å B¾INN INN
INNI Å FRIÈ OG RË INN ÒR FROSTIl OG
SNJË
ÖVÅ AÈ BR¹TT KOMA BJÎRTU JËLIN
BR¹ÈUM KOMA JËLIN
3TJÎRNUR TINDRA STILLT OG RËTT
STAFA GEISLUM BJÎRTUM
.ORÈURLJËSIN LOGA SK¾R
LEIKA ¹ HIMNI SVÎRTUM
*ËLAH¹TÅÈ HÎLDUM VÁR
HÕR OG GLÎÈ Å DESEMBER
ÖË AÈ FEYKI SNJË Ö¹ Å FRIÈI OG RË
VIÈ HÎLDUM HEILÎG JËLIN
HEILÎG BLESSUÈ JËLIN
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Frí fram undan en fyrst
lestur, próf og stress
Jólaprófin í skólunum eru eitt
af því sem ótvírætt skapar sérstaka stemningu í desember.

ÆVINTÝRIÐ Í ENGLABORG

&2¡44!",!¨)¨34%&.

Það styttist í að nemendur fái jólafríið en fram að því eru flestir á
kafi í próflestri og sumir sofa því
með minna móti á þessum árstíma.
Þjóðarbókhlaðan er einn þeirra
staða sem nemendur safnast á til að
læra undir jólaprófin. Þar hitti
Fréttablaðið fyrir nokkra hressa.
Magnea S. Guðmundsdóttir,
Birna Kristrún Halldórsdóttir og
Sverrir Hjálmarsson eru saman úti

á stétt að teyga ferska loftið. Magnea er á fyrsta ári í viðskiptafræði og
er á leiðinni í stærðfræðipróf. Það
er annað prófið af fimm fyrir þessi
jól. Allt snýst um tölur, hagfræði og
stjórnun. Birna og Sverrir eru bæði
á öðru ári í sálfræði og öfugt við
Magneu eru þau búin í prófi dagsins. Það var í próffræði. Þau hlæja
þegar blaðamaður spyr í fávísi sinni
hvort þau geti þá ekki komið með
einhverjar æðislegar lausnir við
prófkvíða. „Nei, aðallega voru prófin nú í því að stressa okkur,“ segir
Sverrir brosandi. Birna tekur undir
það og útskýrir að prófið hafi snúist

um greindarpróf. Hafa þau þá virkilega engar ráðleggingar til prófstressaðra? „Jú, læra yfir allan veturinn og glósa. Lesa jafnt og þétt og
ekki frumlesa fyrir próf!“
Öll eru þau sammála um að gott
sé að læra á Þjóðarbókhlöðunni. Þar
helgi þau sér bása og hafi sínar tölvur með sér. „Ég sit hér öll kvöld,“
segir Magnea. Hin taka undir það
en koma því líka að að opnunartíminn sé alls ekki nógu langur um
helgar því þá sé lokað klukkan
fimm.
Fram undan? Fleiri próf!
GUN FRETTABLADIDIS

JÓLABLAÐIÐ KOMIÐ ÚT!

!TLI ER SALLARËLEGUR OG LAUS VIÈ
STRESS

!TLI 3IGÖËRSSON

*AKOBÅNA ER AÈ ÖREYTA FRUMRAUN SÅNA Å PRËFUM Å H¹SKËLANUM (ÒN NEMUR S¹LFR¾ÈI

*AKOBÅNA *ËNSDËTTIR
LAGT Á HÁTÍÐARBORÐIÐ

MÁLUM BÆINN RAUÐAN
100 HUGMYNDIR FYRIR JÓLABÖRNIN

6ERÈUR GOTT AÈ F¹ JËLAFRÅIÈ
*AKOBÅNA *ËNSDËTTIR ER ¹ FYRSTA ¹RI Å S¹LFR¾ÈINNI OG KVEÈST VERA ÖOKKALEGA
STRESSUÈ FYRIR PRËFIN 3EGIR SVOLÅTIÈ KLIPIÈ AF SVEFNTÅMANUM STUNDUM b¶AÈ
ER ËNEITANLEGA D¹LÅTILL MUNUR ¹ N¹MI Å H¹SKËLA OG MENNTASKËLA (ÁR ER
MAÈUR ALGERLEGA ¹BYRGUR FYRIR N¹MINU SJ¹LFUR ¶ETTA HEFST ALLT EN ÖAÈ VERÈUR
ROSALEGA GOTT AÈ F¹ JËLAFRÅIÈm

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5060 | WWW.VISIR.IS
3IGRÅÈUR 0¹LSDËTTIR

3M¹ VÎKUSTAND
OG VESEN
3IGRÅÈUR 0¹LSDËTTIR ER ¹ FYRSTA ¹RI Å
VERKFR¾ÈI ¶Ë EKKI ALGER NÕGR¾ÈINGUR
Å PRËFUM Å 6ERKFR¾ÈIDEILD ÖVÅ HÒN
BYRJAÈI UM ¹RAMËT Å FYRRA ¶Ë AÈ EKKI
SÁU UM FJÎLDATAKMARKANIR AÈ R¾ÈA Å
DEILDINNI Ö¹ SEGIR HÒN PRËFIN ËNEIT
ANLEGA SKAPA STRESS b¶ETTA ER D¹LÅTIÈ
ERFITT m VIÈURKENNIR HÒN 3IGRÅÈUR TËK
FYRSTA PRËFIÈ Å FYRRADAG OG ÖRJÒ ERU
EFTIR b¡G VERÈ BÒIN  DESEMBER
¶ETTA ER SM¹ VÎKUSTAND OG VESEN
ÖANGAÈ TIL
3IGRÅÈUR ¹ ÖRJÒ PRËF EFTIR Å
VERKFR¾ÈINNI

(EF VOÈA LITLAR
¹HYGGJUR
!TLI 3IGÖËRSSON ER Å SM¹ KAFFI
P¹SU (ANN NEMUR SAGNFR¾ÈI EN
KVEÈST ALVEG POLLRËLEGUR OG LAUS
VIÈ STRESS b-ÁR FINNST ÁG VERA Å
SVO ¹G¾TUM PRËFUM NÒNA OG
ÖË ÁG EIGI RITGERÈASKIL EFTIR HEF
ÁG VOÈA LITLAR ¹HYGGJUR AF ÖESSU
¡G ER S¾MILEGA LESINN OG Ö¹ ER
ÖETTA EKKERT SEM MAÈUR ÖARF AÈ
MISSA SVEFN YFIRm
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Nýstárleg plexígler-jólatré
Jólatré úr plexigleri vekja athygli í verslunum Epal, bæði í
Skeifunni og Leifsstöð. Þau eru
eftir myndlistarmanninn Elínu
Hansdóttur.
„Trén voru upphaflega byggð á
verkinu MONEYTREE, sem ég
sýndi í Listasafni Árnesinga árið
2004. Það tré var útbúið raufum
sem hægt var að stinga peningaseðlum í. Ég lagði til nokkra seðla
í upphafi sýningarinnar en svo
var gestum í sjálfsvald sett hvort
þeir vildu bæta við blóma trjánna
eða tína af þeim.“ Þannig lýsir
Elín tilurð hinna nýstárlegu
plexiglertrjáa og hún hefur meiri

sögu að segja. „Haustið 2005,
þegar ég dvaldi í Kína í mánuð,
lét ég búa til fyrir mig plexiglertré fyrir sýningu sem ég var að
taka þátt í í New York og alls
voru framleidd fyrir mig tólf
tré.“
Trén hennar Elínar eru um 1.20
m á hæð og 1 m í þvermál. Þau
eru búin til úr litlum akrílplasttrjám sem Elín segir fást í veislubúðum í New York. „Slík tré eru
sett á veisluborð í brúðkaupum
og eiga að safna aur fyrir brúðhjónin,“ útskýrir hún.
Elín bendir á að trén standi á
mörkum hönnunar og myndlistar. „Þetta er verk sem getur að
sjálfsögðu verið uppi allt árið, en
er líka skemmtileg tilbreyting í

jólakort }
5NICEF

stað jólatrés yfir hátíðarnar.
Trén má skreyta með ýmsu móti
hvort heldur sem er með nýmóðins skrauti úr svörtum palíettum
og fjöðrum eða gamaldags jólapokum, allt eftir smekk hvers og
eins.
Svo er einfalt að taka það í
sundur og það tekur ekki mikið
pláss í geymslu. Það er hins
vegar takmarkað upplag af þeim
og fleiri verða ekki framleidd.“
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*ËLAKORT "ARNA
HJ¹LPAR 3AMEINUÈU
ÖJËÈANNA 5.)#%&
ERU KOMIN Å VERSLANIR
+ORTIN F¹ST Å ÎLLUM
BETRI BËKABÒÈUM
LANDSINS OG ¹ SKRIF
STOFU 5.)#%& ¹ ¥SLANDI AÈ ,AUGAVEGI
 5.)#%& KORTIN ERU PRÕDD LISTAVERK
UM OG ERU FR¹ YFIR  ÖJËÈLÎNDUM
(¾GT ER AÈ KAUPA DAGB¾KUR KERTI
LEIKFÎNG OG MARGT FLEIRA ¹ SKRIFSTOFU
5.)#%& -ARGAR GJAFAVARANNA ERU
BÒNAR TIL Å ÖRËUNARLÎNDUNUM OG
ÖANNIG ER STUTT VIÈ ATVINNUSKÎPUN OG
FRAMLEIÈSLU !LLUR ¹GËÈINN AF SÎLUNNI
RENNUR TIL VERKEFNA 5.)#%&

GUN

0LEXIGLERTRÁÈ M¹ SKREYTA MEÈ ÕMSUM
H¾TTI (ÁR ER ÖAÈ MEÈ RAUÈUM JËLA
PÎKKUM Å HÒSN¾ÈI %PAL Å 3KEIFUNNI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Winx 300 heilsurúmin sóma sér vel í
fallegum og vönduðum svefnherbergishúsgögnum frá Zack.

$RAUMATERTA BRAGÈGËÈ OG AUÈVELD

Rúllutertur
Uppskrift dagsins
Þegar tíminn er naumur til
baksturs getur verið bráðgóð
lausn að baka rúllutertur því
það er svo fljótlegt. Gaman er
að eiga bæði brúna og hvíta.

Góðan dag!
Við gerum okkur grein fyrir því að góður svefn er ein mikilvægasta forsenda vellíðunar og góðrar heilsu. Þess vegna höfum við nú ákveðið að
bjóða til sölu Winx 300 heilsurúm frá Lattoflex í Þýskalandi. Lattoflex
hefur verið í fararbroddi í þróun heilsurúma í hálfa öld og eiga Winx 300
rúmin sér enga hliðstæðu.

$2!5-4%24!
 EGG
  DL SYKUR
 G KARTÎFLUMJÎL
  TSK LYFTIDUFT
 MSK KAKË
Egg og sykur eru þeytt vel.
Þurrefnunum blandað saman
og bætt varlega út í. Bökunarpappír er breiddur á plötu og
deigið breitt út á hann. Sett inn
í 180 gráðu heitan ofn og bakað
í um 10 mínútur. Hvolft á hreint
viskastykki og látið kólna. Á
meðan er búið til smjörkrem
sem síðan er breitt ofan á
kökuna og henni er rúllað upp.
3-*®2+2% G SMJÎR
 DL FLËRSYKUR
 MSK SOÈIÈ VATN
 TSK VANILLA
(6¥4 2²,,54%24!
 EGG
 G SYKUR
 G HVEITI
 G KARTÎFLUMJÎL
 TSK LYFTIDUFT
 MSK VATN
Aðferðin er sú sama og við
draumtertuna en út í kremið er
sett 1,5 msk. kakó.

Winx heilsurúmin uppfylla fjögur skilyrði sem eru forsenda rétts stuðnings við bak og þess að vakna endurnærð og úthvíld að morgni:

• Þau bæta blóðflæði með vöðvaslakandi örhreyfingum. Winx virkjar
eðlilegar hreyfingar í svefni og skilar
hreyfiorkunni mjúklega til líkamans
ólíkt mörgum öðrum rúmum sem draga
í sig orkuna.

• Axla- og mjaðmasvæði eru mýkri til

• Álagspunktar eru hverfandi vegna

að halda bakinu beinu og losa spennu.
Þrískipt fjöðrunarkerfi stuðlar að endurnærandi svefni. Að auki veitir næmni
sérhannaðra vængja líkamanum breytilegan stuðning óháð þyngd.

vængjanna sem Lattoflex hefur þróað
ásamt Evo dýnunum sem eru hannaðar
með tilliti til lögunar líkamans.

• Rúmin eru að auki stillanleg undir
baki og öxlum eftir breytilegum þörfum
hvers og eins, og þau fást einnig með
slakandi nuddkerfi.

Fjárfestu í betri líðan!
(VÅT RÒLLUTERTA SKEMMTILEGT MËTV¾GI
VIÈ Ö¹ BRÒNU

Skoðaðu vefsetur okkar www.eirberg.is til að fá nánari upplýsingar um Winx 300 heilsurúmin
eða komdu í verslun Eirbergs að Stórhöfða 25 (gulu húsin). Í desember er verslunin opin
á laugardögum kl. 11:00 - 16:00 og á virkum dögum kl. 9:00 - 18:00.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Stórhöfða 25 • 110 Reykjavík • sími 569 3100 • www.eirberg.is
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Alvöru hjól LINHAI
sem fer alla leið

5PPLÕST VERSLUNARMIÈSTÎÈIN '5-

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

þjarkur 4x4

Rauða torgið í jólaljóma

Borgartúni
Borgartúni 36
36 588
588 9747
9747

Frægasta torg Rússlands hefur
tekið á sig jólasvip.

*Hjólin koma götuskráð

Rauða torgið er 330 metra langt og
70 metra breitt og er vafalaust
frægasta torg Moskvu. Það liggur
milli Kremlin, keisarahöllinni
fyrrverandi og nú opinberum
bústað forseta Rússlands, og
Kitay-gorod sem er fornt markaðssvæði. Margar af stærri götum
Moskvu liggja frá torginu í allar
áttir og því hefur Rauða torgið oft
verið álitið miðja Moskvu og jafnvel alls Rússlands.
Hver bygging við torgið hefur
sína sögu. Ein þeirra er grafhýsi
Leníns þar sem lík hins vinsæla
leiðtoga Vladimirs Ilyich Lenín
stendur og er til sýnis. Þá standa
við torgið Saint Basil dómkirkjan,
hallir og kirkjur Kreml.
Á austurhlið torgsins stendur
GUM-verslunarmiðstöðin og við
hlið hennar Kazan-dómkirkjan. Á
norðurhliðinni er þjóðminjasafn
Rússa.
Eina styttan á torginu er brons-

3T "ASIL DËMKIRKJAN Å JËLALJËMA

,ITIÈ Å GEGNUM LJËSIN ¹ 3T "ASIL DËM
KIRKJUNA

stytta af Kuzma Minin og Dimitry
Pozharsky sem börðust gegn
pólskum
innrásarmönnum
í
Moskvu árið 1612.
Nú eru allar þessar glæsilegu
og sögulegu byggingar komnar í

jólabúninginn og eru mikilúðlegar
á að líta. Rússneska rétttrúnaðarkirkjan fagnar þó ekki jólum fyrr
en 7. janúar og því fá ljósin að loga
í þó nokkurn tíma til viðbótar.
SGI
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(EIMILIÈ
ÖARF ALLTAF AÈ VERA ÎRUGGT ÖEGAR FARIÈ ER Å FERÈALAG +ANNSKI ER HEIMA
ÖJËFAVÎRN GËÈ JËLAGJÎF HANDA FERÈALANGNUM

Þegar börn fara í víking

Farþegum fjölgar

Mörg börn ferðast ein reglulega bæði innanlands og milli
landa. Í flestum tilfellum eru
þau að heimsækja foreldra
sína sem ekki búa saman, en
einnig til að heimsækja ömmur
afa og aðra fjölskyldumeðlimi.

Aukning hefur orðið á gistinóttum á landinu ásamt fjölgun
á farþegum sem farið hafa í
gegnum Keflavíkurflugvöll.

Íslensk börn hafa mesta reynslu
af ferðalögum í flugvélum og langferðabílum en börn í öðrum löndum ferðast líka með skipum og
lestum. Í langferðabílum á Íslandi
mega börn ferðast ein frá 5 ára
aldri. Það er ekki boðið upp á eftirlit eða fylgd, en hægt er að semja
við bílstjórann um að láta barnið
vita hvar það eigi að fara út.
Á Norðurlöndunum mælir
umboðsmaður barna með að láta
börn ekki ferðast ein með langferðabíl fyrr en þau eru orðin átta
ára. Börn upp að 12 ára aldri sem
ferðast ein með langferðabíl verða
að hafa skilti um hálsinn með
öllum upplýsingum. Þar á að
standa nafn, heimilisfang, áfangastaður og nokkur símanúmer
aðstandenda barnsins. Ef börn
ferðast ein í rútum getur það borgað sig að láta barnið sitja fremst í
bílnum. Þá er auðveldara fyrir bílstjórann að minna barnið á að fara
út en líka út af bílveiki sem mörg
börn þjást af. Öll börn og farþegar
í langferðabílum eiga að nota bílbelti.
Það getur verið gott að æfa
barnið í að fara eitt í rútu áður en
lagt er í hann fyrir alvöru. Sumir
foreldrar fara í hlutverkaleik
heima þar sem ömmur og afar
geta verið aðrir farþegar og stóri
bróðir bílstjóri. En jafnvel er hægt
að segja barninu sögur og teikna
myndir til að undirbúa ferðina.
Það er ekki ráðlagt að láta börn
fara í lengri ferðir ein í rútu.
Sumir foreldrar biðja aðra farþega að líta eftir barninu á leiðinni, en það er aldrei hægt að láta
bláókunnuga taka fulla ábyrgð á
ókunnu barni.
Mörg börn ferðast ein í flugvélum og það er oft ákjósanlegri
ferðamáti. Þar þarf að kaupa sérstaka fylgd og það eru aðeins 3-4
börn sem fá að fara í fylgd í hverri
flugferð svo að flugliðarnir geti
sinnt börnunum vel. Þegar börn
ferðast ein með flugi þarf að panta
farið með góðum fyrirvara. Það
þarf að fylla út upplýsingar um
þann sem fylgir barninu og tekur
á móti áður en farið er í flugið.
Innanlandsflug tekur að jafnaði klukkutíma og flest börn niður
í fimm ára aldur þola það ágætlega. Flugfélag Íslands er með
skemmtilegt tilboð fyrir börn sem
ferðast oft ein. Verkefnið ber
nafnið „Flugkappar“ og kemur

Rúmlega 133 þúsund farþegar
fóru um Keflavíkurflugvöll í nóvember. Samanborið við nóvember
í fyrra nemur fjölgunin 15,3 prósent. Fjölgun er í takt við þróun
farþegafjölda fyrir árið í heild þar
sem farþegum hefur fjölgað um
tæp 11 prósent frá áramótum eða
um 188 þúsund farþega.
Að sama skapi hefur gistinóttum einnig fjölgað. Í október síðastliðnum voru gistinætur um
97.600 en 86.000 á sama tíma í
fyrra. Fjölgunin nemur um 13 prósentum. Gistinóttum fjölgaði í
öllum landshlutum nema á Suðurlandi þar sem þeim fækkaði um 17
prósent. Mest var aukningin á
Norðurlandi þar sem gistinætur
fóru úr 4.100 í 6.400 milli ára en
það nemur 55 prósent aukningu.
Hér er átt við við gistinætur á hót-
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elum eingöngu sem opin eru allt
árið.
JËA

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
¶AÈ ER VEL PASSAÈ UPP ¹ KRAKKA SEM FERÈAST EINIR MILLI LANDA

Flugfélag Íslands til móts við foreldra og forráðamenn með sérstöku lágfargjaldi. En einnig fá
krakkarnir bakpoka að gjöf með
dvd-mynd.
Millilandaflugin reyna meira á
og foreldrar þurfa sjálfir að meta
hvenær barnið er tilbúið. Við millilandaflug kveður barnið foreldra
við öryggishlið og er þá í gæslu
þangað til tekið er á móti barninu í
öðru landi. Flugfélögin bjóða upp
á góða gæslu gegn vægu gjaldi. En
samt er ágætt að barnið hafi farið
ferðina áður með foreldri.
Ekki er ákjósanlegt að láta börn
faraein í lengra en fjögurra tíma
flug, en þó eykst þol eftir því sem
þau eldast. Ef um tengiflug er að
ræða þarf að tala sérstaklega við
flugfélagið til að athuga hvernig
aðstoð barnið fær til að skipta um
vél og hver gætir þess á meðan á
bið stendur og ef vélinni seinkar.
Börn sem ferðast oft eru orðin
leið á leikföngunum sem þau fá
hjá flugfélaginu. Flestum krökkum finnst gaman að hlusta á hljóðbækur sem hægt er að kaupa,
leigja á bókasafni eða hlaða niður
af netinu. Einnig eru alls kyns
verkefnabækur, spil, tölvuspil eða
teiknimyndir vinsælar.
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Það þarf að athuga vel hvaða
matur er í boði og hvort barnið
borði þennan tiltekna mat. Annars
þarf að panta eitthvað annað eða
senda barnið með mat sem það
borðar. Það er ekki endilega ákjósanlegt að senda barnið með fangið
fullt af sælgæti, heldur ávexti og
muna að hafa vatnsflösku. Það er
nauðsynlegt að klæðast léttum og
þægilegum fatnaði og auðveldum
skóm svo vel fari um barnið og það
sé auðvelt að fara á klósettið. Síðan
þarf að segja barninu að það geti
alltaf leitað aðstoðar hjá flugliða.
Það getur verið ágætt að leyfa
systkinum að ferðast saman. Samt
ber að hafa í huga að eldra systkinið er ekki endilega nógu gamalt til
að taka ábyrgð á því yngri. Það er
ekki fyrr en þau eru komin á unglingsaldur 14-16 ára að þau í raun
geta axlað þá ábyrgð að ferðast
styttri ferðir með yngra systkini. Í
vélinni er passað upp á bæði börnin og það er því ekkert vandamál.
5PPLÕSINGAR
,ANGFERÈABÅLAR "3¥ WWWBSIIS
)NNANLANDSFLUG &LUGFÁLAG ¥SLANDS WWW
FLUGFELAGIS
-ILLILANDAFLUG)CELANDAIR WWWICELANDAIRIS
)CELAND %XPRESS WWWICELANDEXPRESSIS
RH

$RAUMAFLUGIÈ

Ný tenging við
Norðurland
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Flugfélag Íslands hefur flug
milli Akureyrar og Keflavíkur
sem tengist morgunflugi Icelandair til Evrópu og Bandaríkjanna.
Næsta vor mun Flugfélag Íslands
hefja flug milli Akureyrar og
Keflavíkur. Fluginu er ætlað að
mynda tengingu við morgunflug
Icelandair til Evrópu og Bandaríkjanna.
Er þetta mikil hagræðing fyrir
flugfarþega sem koma að norðan
þar sem innritun, vegabréfaskoðun og öryggisleit fer fram á Akureyri á útleið og síðan tollskoðun á
leið til landsins. Flogið verður frá
Akureyri klukkan sex að morgni
og fara farþegar beint inn á frí-

2ÒMLEGA  ÖÒSUND FARÖEGAR FËRU UM
+EFLAVÅKURFLUGVÎLL Å NËVEMBER

&LUGFÁLAG ¥SLANDS BÕÈUR UPP ¹ TENGIFLUG
AÈ NORÈAN VIÈ MORGUNFLUG )CELANDAIR TIL
%VRËPU OG "ANDARÅKJANNA N¾STA SUMAR

hafnarsvæði flugstöðvarinnar í
Keflavík. Síðdegis er flogið til
Akureyrar þegar vélar að utan eru
lentar. Flogið verður þrjá daga í
viku næsta sumar, mánudaga,
fimmtudaga og föstudaga.
JËA

,ANGFLESTIR VILDU HAFA %LVIS 0RESLEY
EÈA $ÅÎNU PRINSESSU SEM SESSU
NAUT Å DRAUMAFLUG
INU !ÈRIR FR¾GIR
SEM SKORUÈU H¹TT
VORU &RANK 3INATRA
-ARTIN ,UTHER +ING
-ADONNA OG "ILL
#LINTON %KKI KEMUR
¹ ËVART AÈ MARGIR
KUSU AÈ VERA SAMFERÈA .ELSON
-ANDELA *OHN ,ENNON OG $ALAI
,AMA ENDA ¾TTU ÖESSIR MENN
AÈ GETA TALAÈ FLUGIÈ ¹ ENDA ¹N
ÖESS AÈ DREPA SESSUNAUT SINN ÒR
LEIÈINDUM 7ILLIAM PRINS SKORAÈI
EINNIG H¹TT HJ¹ YNGRI KYNSLËÈINNI
EN EINNIG VORU VALDIR *IMI (ENDRIX
0ELE 'EORGE "EST OG !UDREY
(EPBURN
9FIR TVÎ ÖÒSUND MANNS TËKU Ö¹TT Å
KÎNNUNNI SEM VAR TIL GAMANS GERÈ
AF 9OU'OV 0LC ¹ NETINU FYRIR "RITISH
!IRWAYS

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
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ER SK¾È ÖESSA DAGANA ®KUMENN ERU BEÈNIR UM AÈ AKA VARLEGA Å
JËLAÎSINNI TIL AÈ FORÈAST SLYS
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3TUNDUM ÖARF AÈ GRÅPA TIL SNIÈUGRA LAUSNA EINS OG AÈ TAKA BÒT AFTAN AF S¾TISBAKI TIL AÈ GERA VIÈ SETU OG SETJA LEÈURLÅKI Å BAKIÈ Å
STAÈINN
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Ónýt bílsæti fara illa
með skrokkinn
     
   

%#    
$   "   !!!

Jeppadekkin frá

Bílsæti slitna og skitna þannig
að nauðsynlegt getur reynst
að gera þau upp. Þá er hægt
að leita til H S Bólstrunar í
Auðbrekku 1 í Kópavogi.
„Við erum í þessari iðju af því
okkur finnst hún skemmtileg og
vegna þess að margir kunna að
meta það sem við gerum,“ segir
Hafsteinn Sigurbjarnason í H S
bólstrun. Spurður frekar út í bílsætaviðgerðirnar svarar hann:
„Við lögum sætin frá A til Ö, lagfærum fjaðrir og grindur, skiptum
um áklæði eftir þörfum, saumum
og gerum við.“
Þótt atvinnubílstjórar leiti oft
til Hafsteins til að láta laga sæti
segir hann þá oft gera sér alltof
litla grein fyrir því hvað ónýt sæti
geti farið illa með skrokkinn.
„Sætin versna smátt og smátt
þannig að bílstjórarnir taka ekki
eftir því og verða samdauna þeim
ef svo má segja. Svo koma þeir
loksins þegar þeir eru komnir
alveg niður í gorma og geta þá
kannski varla gengið fyrir óþægindum í herðum, lærum og baki.

Þetta er nákvæmlega það sama og
að sofa á lélegri dýnu,“ segir hann
með áherslu.
Leður og leðurlíki eru efnin sem
Hafsteinn notar einna mest við viðgerðirnar, einkum í atvinnubílana.
Segir þau endast betur en tauið.
„Þó maður panti áklæði í sama lit
og fyrir er í bílnum getur það
gamla verið orðið upplitað þannig
að nýja efnið stingur í stúf. Þá fer
betur að nota leðurlíki eins og er í
innréttingunni,“ fræðir hann blaðamann um og segir honum svo eftirfarandi sögu úr faginu.
„Það kom hérna maður með
áklæði af aftursæti með alla sauma
raknaða. Ég saumaði það allt upp
með níðsterkum nælontvinna og
eigandinn var mjög ánægður þegar
hann náði í það. Svo kemur hann
fáum dögum seinna og þá er allur
saumurinn horfinn. Ég hélt ég væri
að verða vitlaus. Svo varð mér á að
lyfta aftursætinu í bílnum. Þá er
geymirinn þar undir og allt löðrandi í geymasýru. Hún hafði leyst
upp allan tvinnann. Þessu hefur
enginn lent í annar svo ég viti til.“
Hafsteinn er búinn að vera í
bólstruninni í þrjátíu ár, þar með
töldum bílsætaviðgerðum og hefur

3¾TIN SLITNA MEST ¹ KANTINUM ÖAR SEM
BÅLSTJËRAR RENNA SÁR INN Å BÅLINN

því orðið mikla reynslu. „Það er
dálítill galdur að taka sætin sundur
og það getur fylgt óþrifnaður þessu
verki því stundum er olíumengun í
sætunum, sérstaklega á atvinnubílum sem eru trassaðir. Við höfum
haft mikið að gera í þessu því
margir bólstrarar benda á okkur.“
GUN FRETTABLADIDIS

DSG skiptingar festast í sessi
DSG sjálfskiptingar hafa hingað til eingöngu verið fáanlegar
í Golf GTI. Þetta er um það bil
að breytast.
Volvo, Ford, Mazda og Land Rover
munu öll bjóða upp á módel með

Ford dekkin 33x13,5R18
Tilboðsverð 24,900,-

DSG skiptingum á næsta ári í 2008
árgerðum. Volvo mun ríða á vaðið
með S40 og V50 og þar á eftir
kemur Ford með C-max módel
sitt. Ford ætlar einnig að bjóða
upp á skiptinguna í fleiri módelum
eins og Focus og er ljóst að þar
mun góður bíll verða enn betri.

DSG skiptingar byggjast á því
að kúplingin er tvöföld. Þetta gerir
kassann fljótari að skipta um gír,
mun fljótari en mannshöndin og
jafnvel fljótari en skiptingar í Formúlubílum. Þar að auki stuðlar
hún að betri eldsneytisnýtingu
sem nemur um 10 próentum.
Margir spá því að framtíð sjálfskiptingarinnar liggi í DSG. Þeir
virðast hafa rétt fyrir sér en á
næstu fimm árum mun Volkswagen skipta út öllum hefðbundnum
sjálfskiptingum í nýjum bílum
sínum fyrir DSG og virðast fleiri
framleiðendur ætla að fylgja í
kjölfarið.
TG
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6ISTV¾NN AKSTUR EÈA SPARAKSTUR F¾RIST Å
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Keyrt á umhverfisvernd
Vistvænn akstur, eða
ecodriving var þróaður í
Finnlandi en hefur síðan náð
útbreiðslu til Norðurlandanna
og til Íslands.
Ökukennarafélag Íslands sem nú
nýlega fagnaði 60 ára afmæli er í
forsvari fyrir vistvænan akstur á
Íslandi. Félagið gefur allar upplýsingar um ökunám fyrir öll farartæki
og yfirlit yfir ökukennara um land
allt. Markmiðið er að gera góðan
ökumann betri, auka hagkvæmni í
akstri, auka umferðaröryggi og
umhverfisvernd.
Ökumenn sem stunda sparakstur
eru oftar meðvitaðri um aksturslagið og stuðla að öruggari og umhverfisvænni umferð. EcoDriving byggir
á því að bæta það sem fyrir er og
laga okkur að auknum kröfum um
minni losun koltvísýrings út í andrúmsloftið.
Ökukennarafélag
Íslands leiðbeinir kennurum sem
vilja tileinka sér þessa stefnu sem
er orðin mjög vinsæl.
RH
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-ITSUBISHI ,ANCER ¹RGERÈ  ER
LÅTIÈ FR¹BRUGÈINN  ¹RGERÈ HVAÈ
VARÈAR AFLREIN OG FJÎÈRUN ²LITIÈ
HEFUR HINS VEGAR BREYST Å TAKT VIÈ
#ONCEPT 8 OG #ONCEPT 3PORTBACK
HUGMYNDABÅLANA SEM FRUMSÕNDIR
VORU ¹RIÈ 
%FTIRV¾NTINGIN ER ÎLLU MEIRI EFTIR
NÕJUM ,ANCER %VO EN AÈD¹ENDUR
URÈU FYRIR NOKKRUM VONBRIGÈUM
MEÈ SÅÈUSTU ÒTG¹FU EINFALDLEGA
VEGNA ÖESS AÈ HÒN VAR N¹KV¾M
LEGA EINS OG SÒ SEM ¹ UNDAN KOM
"IÈIN EFTIR HENNI ER HINS VEGAR LÎNG
ÖVÅ %VOINN VERÈUR EKKI FRUMSÕNDUR
FYRR EN ¹RIÈ 
-ITSUBISHI ,ANCER  KEMUR Å
SUMARLOK ¹ N¾STA ¹RI
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Framtíðarskipan gengismála

General Motors

Sérfræðingar Lánstrausts

Peningalaust
Ísland

Dregur úr framleiðslu jeppa

Benda á veiku
blettina
10-11
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Minni
verðbólga
Vísitala neysluverðs hækkaði
um 0,04 prósent
milli
mánaða
í desember og
jafngildir það
7,0
prósents
verðbólgu síðastliðna 12 mán- " % . 3 ¥ . $  , !
6ÅSITALA NEYSLUVERÈ
uði, samkvæmt H¾KKAÈI MINNA EN
ú t r e i k n i n g u m G R E I N I N GA RD E I L D I R
Hagstofunnar. BANKANNA REIKNUÈU
Til samanburð- MEÈ
ar var verðbólgan 7,3 prósent í
nóvember.
Hækkunin er ívið minni en
greiningardeildir bankanna spáðu
en þær hljóðuðu upp á 0,1 til 0,2
prósenta hækkun milli mánaða.
Eldsneytisverð lækkaði milli
mánaða. Á móti hækkaði verð á
bílum og húsaleigu en það er í
takt við spár greiningardeilda
bankanna. Þá lækkaði matvöruverð þriðja mánuðinn í röð en það
var þvert á spár bankanna. - jab

Gnúpur kaupir
og selur í FL
Fjárfestarnir Kristinn Björnsson
og Magnús Kristinsson hafa
sett hlutabréf sín í FL Group
inn í Gnúp fjárfestingafélag sem
þeir stofnuðu ásamt Þórði Má
Jóhannessyni, fyrrum forstjóra
Straums-Burðaráss.
Jafnframt hefur Gnúpur selt
um fimm prósenta hlut til FL
sem á nú um sjö prósent í eigin
bréfum. Öll viðskiptin fóru fram
á genginu 23,1 sem var undir
þáverandi markaðsgengi hlutabréfa í FL.
Eignarhlutur Gnúps er því
um 17,2 prósent í FL eða rúmir
32 milljarðar að markaðsvirði.
Félög í eigu Magnúsar héldu
utan um 14,5 prósenta hlut í FL
fyrir viðskiptin, en félag í eigu
Kristins og systkina hans um 7,7
prósent.
Í
tilkynningu
til
Kauphallarinnar kemur fram að
Kristinn og Magnús eigi samanlagt 93 prósent hlutafjár í Gnúpi.
Fjárfestingafélagið Brekka, sem
er í eigu Þórðar Más, er einnig
meðal hluthafa.
- eþa

FRÉTTIR VIKUNNAR

Nýtt met | Viðskiptahalli hefur
aldrei verið meiri á einum ársfjórðungi en hann reyndist tæplega 81 milljarður króna á þeim
þriðja. Viðskiptahalli ársins er því
orðinn 205 milljarðar króna og
meiri en allt árið í fyrra.
Úr landi | Actavis íhugar að flytja
framleiðslu um tuttugu samheitalyfja til Bretlands. Um er að ræða
lyf sem hefur verið kostnaðarsamt að framleiða á Íslandi. Með
þessu er leitast við að lækka verð
lyfjanna.
Ný útgáfa | Landsbankinn hefur
lokið við skuldabréfaútgáfu í
Kanada fyrir 300 milljónir kanadískra dala eða 18 milljarða
íslenskra króna. Útgáfan er á
gjalddaga í janúar 2010.

Fons næststærstur

| Fons, sem
er að meirihluta í eigu Pálma
Haraldssonar, hefur keypt 9,2
prósenta hlut Straums-Burðaráss
og dótturfélags þess, Iðu fjárfestinga, í 365. Fons er eftir kaupin
næststærsti hluthafinn í 365.

LÍ ráðleggur | Landsbanki Íslands
var aðalráðgjafi við kaup norska
fjárfestingarfélagsins Estatia
á kanadísku magnesíum-málmsteypunni Meridian Technologies
á yfir 12 milljarða íslenskra
króna.

Dragast saman

| Heildarútlán
Íbúðalánasjóðs námu 4,7 milljörðum króna í nóvember. Þetta er
1,5 milljörðum króna minna en í
mánuðinum á undan. Heildarútlán
sjóðsins á árinu nema ríflega 44,6
milljörðum.

Bæta við | FL Group hefur eignast þrjátíu prósenta hlut í Glitni
eftir að fjárfestingafélagið keypti
bréf í bankanum fyrir 2,3 milljarða króna. Heildarhlutur bankans er metinn á rúma 99 milljarða
króna.

18

Seðlabankinn þegir
í tvær til þrjár vikur
Erlend ásókn í upplýsingar hefur knúið Seðlabankann til
að setja reglur um þagnartímabil fyrir vaxtaákvarðanir.
Greiningardeildir spá 25 til 50 punkta hækkun næst.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar
Seðlabanki Íslands hefur ákveðið að setja á þagnartímabil í þrjár vikur fyrir útgáfu Peningamála
og tvær vikur fyrir aðra vaxtaákvörðunardaga.
Ákvörðun um þetta var tekin fyrir helgi að sögn
Eiríks Guðnasonar seðlabankastjóra. Næsti vaxtaákvörðunardagur er 21. desember og fyrsta þagnartímabil bankans því þegar hafið.
Eiríkur segir það ekki síst vera fyrir ásókn
greiningardeilda erlendra fjármálastofnana að
þagnartímabilsleiðin hafi verið farin. „Þær hafa
sóst hér eftir fundum og einhvern veginn hitt
nákvæmlega á að vera svona skömmu fyrir ákvörðunardag,“ segir hann og bætir við að þekkist að
sami háttur sé hafður á í öðrum seðlabönkum. Nú
tjá starfsmenn bankans sig því ekki um stefnu
hans eða efnahagsmál þegar að vaxtaákvörðun
líður. „Við gefum út mikið efni með Peningamálum
og nokkuð þegar aðrir ákvörðunardagar eru og
okkur þykir það nóg. Svona framlag af okkar
hálfu hefur stóraukist með Seðlabankalögunum og
framkvæmd þeirra og ætti að nægja,“ segir hann.
Greiningardeildir bankanna hér segja ákvörðun bankans skiljanlega og í raun sé með þessu
lítið annað gert en að formgera fyrirkomulag

sem þegar hafi verið við lýði. Á fimmtudaginn eftir viku er aukavaxtaákvörðunardagur hjá
Seðlabankanum, en í nóvember byrjun lét bankinn
stýrivexti óbreytta í 14 prósentum, en hvað frekari hækkun í spilunum yrðu þróun efnahagsmála
ekki hagfelld. Greiningardeildir bankanna gera
allar ráð fyrir hækkun. Ingólfur Bender, forstöðumaður greiningardeildar Glitnis, segir flest það
sem gerst hafi frá síðasta vaxtaákvörðunardegi
ýta undir þörfina á hækkun og bendir þar bæði
á gengisþróun og tölur um viðskiptahalla. Glitnir
spáir 25 punkta hækkun. Landsbankinn telur að
hækkunin gæti numið allt að 50 punktum, með
fyrirvara um hvernig hagvaxtarmæling sem birt
verður í dag kemur út. Þá gerir greiningardeild
Kaupþings ráð fyrir 50 punkta hækkun og rekur
þörfina á henni ekki síst til lítils aðhalds í nýsamþykktum fjárlögum. Bent er á að fjárlögin geri ráð
fyrir töluverðri lækkun skatta og hækkun útgjalda
um leið. Greiningardeildin segist óttast að vegið
sé nærri grunnafkomu ríkissjóðs sem muni hefna
sín um leið og þensla gangi niður. „Ennfremur,
virðast allir hemlar á fjárfestingum ríkisins vera
að gefa eftir og gildir einu hvort um sé að ræða
bein ríkisútgjöld eða einkaframkvæmdir á vegabótum,“ segir bankinn og bendir á að baráttan við
verðbólguna sé enn í algleymingi.

Evran án aðildar að ESB
Peningalaust hagkerfi þar sem evran
væri viðmiðunargjaldmiðill kann að
vera leið sem hentar hér á landi, segir
Björn Rúnar Guðmundsson, sérfræðingur greiningardeildar Landsbankans.
Hann stingur upp á því að hugað verði
að vænleika þessarar leiðar, en með
henni yrði tekið hér upp myntráð og
vaxtaákvarðanir yrðu hér áfram sjálfstæðar að því marki að ákvörðunarvaldið lægi hjá Seðlabanka Íslands.
„Engin þjóð hefur enn sem komið er
tekið upp peningalaust kerfi þó svo að
fræðilega hafi þessi hugmynd verið á
reiki innan hagfræðinnar í heila öld,“
segir Björn Rúnar í grein sinni um
framtíðarskipan gjaldeyrismála hér.

Hann telur þó að með aukinni tæknivæðingu og rafrænum greiðslum sé bara
tímaspursmál hvenær skrefið verði tekið
til fulls.
Björn Rúnar segir að þótt „dollaravæðing“ hafi fengið á sig óorð í Argentínu og
myntráð hafi á margan hátt þótt gamaldags kunni millivegurinn að henta hér.
Umræða um framtíð krónunnar sem
gjaldmiðils hefur verið áberandi á árinu
og forsvarsmenn fyrirtækja bent á að
hún standi í raun í vegi fyrir erlendri
"*®2.
2².!2
fjárfestingu hér og að með jafn óstöðug'5¨-5.$33/. "JÎRN
2ÒNAR STINGUR UPP ¹ NÕRRI an gjaldmiðil sé strik sett í allar rekstraráætlanir fyrirtækja sem viðskipti eiga
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GENGISÞRÓUN
Vika Frá áramótum
365
Actavis
Alfesca
Atlantic Petroleum
Atorka Group
Bakkavör
FL Group
Glitnir
Hf. Eimskipafélagið
KB banki
Landsbankinn
Marel
Mosaic Fashions
Straumur
Össur

25%
0%
-1%
1%
3%
2%
2%
4%
1%
3%
2%
-1%
-2%
1%
0%

-25%
33%
25%
27%
3%
24%
26%
36%
-31%
13%
6%
18%
-13%
10%
-1%

Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Nýjar reglur losa um peninga
Stærri
fjármálafyrirtæki
kunna að geta losað um töluverða fjármuni í rekstri sínum
eftir að um áramót taka gildi
nýjar alþjóðlegar reglur um
eigið fé fjármálafyrirtækja
gildi. Reglurnar byggja á svonefndum Basel II staðli.
Guðrún
Jónsdóttir
hjá
Fjármálaeftirlitinu áréttar að
í engu sé slegið af í kröfum
til fjármálafyrirtækja. Stærri
fjármálafyrirtæki njóta þess
hins vegar að vera með öflug
áhættustýringartæki og eiga
þess kost að koma á svokölluðu „innra matskerfi“ þar sem

Sterling selur
viðhaldsþjónustuna
Norska
lággjaldaflugfélagið Sterling, sem er í eigu FL
Group, hyggst stofna nýtt félag
undir nafninu Essential Aircraft
Maintenance Services A/S
(EAMS) utan um viðhaldsþjónustu sína. Félagið verður selt
í tveimur hlutum á næstu sex
mánuðum, þann 1. febrúar og
1. maí. Almar Örn Hilmarsson,
forstjóri Sterling, segir þann
háttinn hafðan á til þess að
Sterling hafi áfram ákveðna
stjórn yfir fyrirtækinu á meðan
breytingarnar ganga í gegn.
Kaupendur nýja félagsins
eru meðal annarra fyrrverandi

stjórnendur hjá SAS og aðrir
sem hafa langa reynslu af viðhaldsrekstri, bæði í Skandinavíu
og Evrópu, ásamt hópi fjárfesta.
Nýja félagið mun, auk Sterling,
sinna öðrum viðskiptavinum
og sérhæfa sig sérstaklega í
Boeing 737 og Airbus 320 flugvélum.
Almar segir söluna í takti
við það sem önnur lággjaldaflugfélög hafa gert. Óvenjulegt
sé að þau sinni viðhaldi á flota
sínum sjálf. Það að nýja félgið muni jafnframt sinna öðrum
viðskiptavinum feli í sér kostnaðarhagræðingu.
- hhs

Verðmæti flaka jókst um 30%
Samanlagt
útflutningsverðmæti fyrir fersk þorsk- og ýsuflök nam 10 milljörðum króna
á fyrstu tíu mánuðum ársins.
Þetta er 30 prósenta aukning á
milli ára, samkvæmt upplýsingum Landssambands smábátaeigenda.
Verðmæti þorskflaka hefur
hækkað um 20 prósent en ýsuflaka um 16 prósent á milli ára.
Til samanburðar jókst heildarmagn þorskflaka um 7 prósent
en ýsuflaka um 15 prósent á
sama tíma.

µ35&,!+ "RETLAND ER ST¾RSTI MARKAÈURINN
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Langmest af útfluttum flökum fór líkt og fyrri ár á markað
í Bretlandi. Næstmest fer til
Bandaríkjanna en þar á eftir
kemur Frakkland en þangað
fóru 8 prósent af útfluttum flökum á árinu
- jab

FME semur um eftirlit Mön

Fjármálaeftirlitið undirritaði
á mánudag samstarfssamning
við fjármálaeftirlitið á Mön.
Samningurinn tekur til samstarfs um eftirlit og upplýsingaskipti og er sá fyrsti sem
Fjármálaeftirlitið gerir við eftirlitsaðila utan EES.
„Mön er þekkt fjármálamiðstöð og ég er ánægður með að við
skulum vera búin ljúka þessum
fyrsta samningi við ríki fyrir

utan EES, miðað við útrás bankanna verður þetta ekki síðasti,“
segir Jónas Fr. Jónsson, forstjóri
FME. Annað dæmi um starfsemi
banka utan EES er nýstofna útibú
Glitnis í Kína. Samningurinn við
fjármálaeftirlitið á Mön er sagður til kominn vegna starfsemi
dótturfélaga Kaupþings Singer &
Friedlander á Mön. Samningurinn
tekur þó til almenns samstarfs
milli eftirlitsstofnananna. - óká

áhætta er metin í samstarfi við
Fjármálaeftirlitið.
„Í raun borgar sig samt ekki
nema fyrir stærstu fyrirtæki að
taka þetta upp,“ segir Guðrún og
bendir á að því fylgi mikil vinna

og umfang. Kjósi fyrirtæki að
taka upp innra mat tekur svo
við þriggja ára aðlögunartími
þar sem einungis er heimilt
að trappa eigið fé fyrirtækisins niður um ákveðið hlutfall á
ári hverju. Eftirlitsferlið sem í
staðinn kemur á svo að tryggja
að fyrirtækin hafi ávallt nægilegt eigið fé að styðjast við.
„Reglurnar sem við gefum út
núna eru frá samtökum bankaeftirlita og snúa í raun að dálítið
breyttum eftirlitsháttum,“ segir
Guðrún, en þeir byggja í meira
mæli á samstarfi fyrirtækjanna
og eftirlitanna.
- óká

Fremstir að
mati S&P
Kaupthing Fund Global Value,
sjóður í umsjá eignastýringar
Kaupþings, fékk nýverið fjórar stjörnur af fimm í einkunn
frá matsfyrirtækinu Standard &
Poors. Þetta er hæsta einkunn
erlendra hlutabréfasjóða hér.
Stjörnugjöfin
endurspeglar
ávöxtun að teknu tilliti til áhættu
í samanburði við aðra sambærilega sjóði. Sjóðurinn var metinn
gagnvart hópi 672 annarra.
Sjóðurinn, sem fjárfestir í 3040 hlutabréfum í Bandaríkjunum,
hefur hækkað um 48 prósent á
undanförnum þremur árum. - eþa

Selja stofnfé fyrir
fimmtán milljarða

SPRON, SPV og SpKef vilja auka stofnfé sem styrkir eiginfjárstöðu sparisjóðanna. Heildarstofnfé í sparisjóðakerfinu
nam sjö milljörðum um síðustu áramót.
Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar
Þrír stærstu sparisjóðir landsins, SPRON, SPV/
SPH og SpKef, ætla að selja nýtt stofnfé fyrir um
14,7 milljarða króna á næstunni. Þarna er um talsverða fjárhæð að ræða þegar haft er í huga að allt
stofnfé í sparisjóðakerfinu nam tæpum sjö milljörðum króna um síðustu áramót.
Stofnfjárútgáfan styrkir eiginfjárstöðu sparisjóðanna og gerir þeim kleift að vaxa frekar. Hún
býður einnig upp á þann möguleika að arðgreiðslur
til stofnfjáreiganda aukist.
Fyrir síðustu helgi hófst tíu milljarða króna
stofnfjárútboð í SPRON þar sem núverandi stofnfé
verður aukið um 90 prósent. Ef allt stofnféð selst
verður heildarvirði stofnfjár um 20 milljarðar í
SPRON. Þetta er önnur stofnfjáraukningin í SPRON
á þessu ári en í vor var nýtt stofnfé selt fyrir fimm
milljarða króna.
Stjórn hins nýja sameinaða
sparisjóðs SPH og
SPV hefur

ákveðið að nýta heimild til stofnfjáraukningar að
fullu með því að selja nýtt stofnfé fyrir 3,7 milljarða króna. Útboðslýsing er til yfirlestrar hjá FME
en ekki liggur endanlega fyrir hvort stofnfjáraukningin fari fram á þessu ári.
Þá liggur fyrir útboðslýsing í Sparisjóðnum í
Keflavík um sölu á stofnfé fyrir hálfan milljarð
að nafnvirði samkvæmt heimild frá árinu 2003.
Þetta samsvarar einum milljarði króna miðað við
uppreiknað gengi stofnfjárbréfa sjóðsins. Útboðið
hefst þann 21. desember.
„Tilgangurinn með þessari sölu er að styrkja
eiginfjárgrunn félagsins. Afkoma sparisjóðsins
verður góð á þessu ári en aukinn stærð og meiri
hagnaður taka í svokölluð eiginfjárhlutföll,“ segir
Geirmundur Kristinsson, sparisjóðsstjóri í SpKef.
Jafnframt liggur fyrir fyrir stofnfjáreigendafundi í
Spkef tillaga um að stjórn sparisjóðsins fái heimild til að gefa
út nýtt stofnfé fyrir 700 milljónir króna að nafnvirði eða
1,4 milljarða að söluvirði.
Geirmundur segir að ekki
hafi verið tekin ákvörðun
um sölu þess hlutar samþykki fundurinn tillöguna.
Á fundinum verður lögð
fram tillaga um breytingar á samþykktum sjóðsins vegna samruna við
Sparisjóðinn í Ólafsvík.
Þar er gert ráð fyrir að
starfssvæði sparisjóðsins verði útvíkkað.
(®&5¨34®6¨!2 302/. ¥
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SPARISJËÈIRNIR ¾TLA AÈ SELJA NÕTT
STOFNFÁ FYRIR FIMM¹N MILLJARÈA
KRËNA AÈ SÎLUVIRÈI
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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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Kýr rokseljast
Þó nokkuð er um að kýr gangi
kaupum og sölum um þessar
mundir. Í viðtali Bændablaðsins
við Jóhannes Símonar-son héraðsráðunaut kemur fram að eftirspurn eftir þjónustu Kúatorgs
Búnaðarsambands Suðurlands,
þangað sem bændum gefst kostur á að leita ef þeir hyggjast
kaupa eða selja kýr, hafi ekki
verið ýkja mikil. Ástæðan sé
sú að þeir hugi fyrst að markaði fyrir gripi sína innansveitar
og verði oftast ágengt í þeim
efnum.
Í greininni kemur fram að
algengt verð á kvígum hafi

verið á bilinu 75 til l85 þúsund
krónur. Nú sé gangverð á kvígum á fyrsta mjaltaskeiði um 120
til 130 þúsund
krónur. - hhs

+ÕR +VÅGUR
¹ FYRSTA
MJALTASKEIÈI
KOSTA  TIL
 ÖÒSUND
KRËNUR

Engar breytingar á
Úrvalsvísitölunni
Engar tilfærslur urðu á félögum
inn eða út úr nýrri Úrvalsvísitölu
fyrir tímabilið 1. janúar til 30. júní
á næsta ári. Sömu fimmtán félög
og skipuðu eldri Úrvalsvísitölu
sitja því sem fastast áfram.
Tvisvar á ári eru tólf til fimmtán félög valin inn eftir ákveðnum
reglum sem byggjast á gögnum
um viðskipti frá 1. desember árið
2005 til 30. nóvember í ár.
Kaupþing banki hefur mesta
vægi allra félaga í vísitölunni,
að 34 prósentum, en bæði
Landsbankinn og Glitnir hafa
rúmlega fjórtán prósenta vægi.
Fyrirfram hafði greiningardeild Kaupþings reiknað með
að Icelandic Group tæki sæti
Atlantic Petroleum en sú varð
ekki raunin.
- eþa

ÚRVALSVÍSITÖLUFÉLÖGIN
Vægi í vísitölu miðað við 30.11.2006
Kaupþing
34,55
Landsbankinn
14,85%
Glitnir
13,29%
Actavis
9,31%
Straumur-Burðarás
7,45%
Bakkavör
6,54%
FL Group
5,11%
Mosaic Fashions
2,48%
Össur
1,21%
Atorka
1,18%
Alfesca
1,10%
Hf. Eimskipafélag Íslands
1,03%
Marel
0,79%
Atlantic Petroleum
0,64%
365 hf.
0,47%
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Áburðarverð hækkar
Gera má ráð fyrir að bændur
greiði nú um tvö hundruð þúsund
krónum meira á ári fyrir áburðinn en þeir gerðu í fyrra. Könnun
sem Búnaðarsamband Suðurlands
lét gera nýverið og Bændablaðið
segir frá leiðir í ljós að áburðarverð hefur hækkað verulega milli
ára. Er hækkunin á bilinu tíu til
sautján prósentum.
Áætlað er að þau fjögur fyr-

Myntlán

irtæki sem bítast um áburðarmarkaðinn, Áburðarverksmiðjan,
Betra land, Skeljungur og
Sláturfélag Suðurlands, annist sölu á um 55 til 60 þúsundum tonna af áburði hér á landi
árlega. Áburðarsalar hafa skýrt
verðhækkunina með gengisþróun hér á landi og hækkun flutningskostnaðar í kjölfar olíuverðshækkana.
- hhs

Aflaverðmæti eykst
Heildarafli íslenskra skipa var
105 þúsund tonn í síðasta mánuði
en það er ríflega sex þúsund
tonnum og sex prósentum meira
en fyrir ári. Heildarafli íslenska
fiskiskipaflotans nemur 1.251
þúsund tonni það sem af er árs
en það er 22 prósenta samdráttur á milli ára.
Greiningardeild Glitnis segir
samdráttinn skýrast af mun
styttri loðnuvertíð á árinu. Á
móti kom að hærra hlutfall en
áður fór til manneldis auk þess
sem afurðaverð sé hærra nú en í
fyrra vegna lækkunar krónunnar
og hærra afurðaverðs á erlend-

&)3+)3+)0 'REININGARDEILD 'LITNIS BÕST VIÈ
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um mörkuðum, sem er í sögulegu hámarki. Megi því búast
við hærra aflaverðmæti á árinu
í heild þrátt fyrir aflasamdrátt á
milli ára, að mati Glitnis.
- jab

Opna í Svíþjóð
Samskip hafa opnað þriðju söluskrifstofuna í Svíþjóð, en hún
er í Helsingjaborg. Hinar skrifstofurnar eru í Gautaborg og
Varberg.
Söluskrifstofur Samskipa eru
við þetta orðnar 56 talsins í fjórum heimsálfum, auk umboðsmanna víða um heim.
Samskip
bjóða
vikulegar siglingar frá Varberg til
Íslands, með viðkomu í Árósum
og Þórshöfn í Færeyjum, auk
umfangsmikilla gáma- og lestarflutninga milli Svíþjóðar og
meginlands Evrópu sem og austur til Eystrasaltslandanna og
Rússlands.
- óká

Farice 2 lagður fyrir
ríkisstjórn á föstudag
Samgönguráðherra kynnir í vikulokin fyrir ríkisstjórn tillögur
varðandi lagningu nýs sæstrengs til viðbótar við Farice-1.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar
Nefnd sem samgönguráðherra skipaði í vor leggur,
samkvæmt heimildum Markaðarins, til að ráðist
verði sem fyrst í lagningu nýs sæstrengs með
aðkomu ríkisins til að tryggja öryggi gagnaflutninga til og frá landinu. Nýr strengur kæmi til
viðbótar Farice-1 sæstrengnum sem tekinn var í
notkun í febrúarbyrjun 2004 og svo tenginga um
Cantat-3 sæstrenginn sem kominn er til ára sinna.
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra kemur
til starfa í dag eftir vinnuferð til útlanda og tekur
við skýrslu nefndarinnar, en í henni eiga sæti fulltrúar Farice, Símans, Vodafone, Samtaka banka og
verðbréfafyrirtækja og Samtaka atvinnulífsins.
Á föstudag er svo stefnt að því að ráðherra kynni
tillögur nefndarinnar í ríkisstjórn og að þær verði
svo í kjölfarið gerðar opinberar. Ætlað er að kostnaður við lagningu nýs sæstrengs nemi um þremur
milljörðum króna.
Verkefni nefndarinnar var að huga að því hvort
og hvernig koma ætti á varasambandi við útlönd
um sæstreng og hvaða leiðir væru færar í þeim
efnum, bæði hvað varðaði fjármögnun og rekstur.
Velt er upp mögulegu samstarfi við fyrirtæki og
eins önnur lönd, en Farice-sæstrengurinn var sem
kunnugt er lagður í samstarfi fjarskiptafyrirtækja
hér heima og í Færeyjum auk aðkomu ríkisins.
Líklegt er að sérstaklega sé horft til samstarfs við
Færeyjar, en þar hefur þegar verið ákveðið að ráðast á næsta ári í lagningu nýs sæstrengs til viðbótar
við Farice-strenginn. Kjósi stjórnvöld hér að efna
til samstarfs við Færeyinga og fá að samnýta þann
streng þurfa þau því væntanlega að bregðast skjótt
við. Þann streng á að leggja til Skotlands, líkt og
Farice-1 strenginn, en stefnt er að því að færeyski
strengurinn nýi verði kominn í rekstur í nóvember
á næsta ári.
Forsvarsmenn upplýsingatæknifyrirtækja hafa
bent á nauðsyn þess að hér sé tryggt öryggi gagna-
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flutninga. Þannig hefur Hilmar Veigar Pétursson,
framkvæmdastjóri CCP, framleiðandi tölvunetleiksins EVE Online, sagt skort á slíkri tengingu
hafa verið ráðandi í að allir miðlarar leiksins voru
settir upp í lundunum.
Í niðurstöðum nefndar forsætisráðherra um
alþjóðlega fjármálastarfsemi hér, sem kynnt var
í byrjun síðasta mánaðar, er einnig bent á að í
greinargerð með tillögu til þingsályktunar um
stefnu í fjarskiptamálum 2005-2010 komi fram að
„fjarskiptasamband milli Íslands og útlanda sé viðkvæmt fyrir óvæntum áföllum, svo sem bilunum
eða skemmdarverkum, og staðan því óásættanleg
til lengri tíma litið vegna viðskiptahagsmuna og
þjóðaröryggis“. Staðan er sögð geta hamlað því að
innlend og erlend fyrirtæki teldu sér fært að ráðast
í að byggja hér upp þjónustu sem krefðist öruggrar
tengingar við umheiminn. Nefnd forsætisráðherra
taldi því mikilvægt að hefja hið fyrsta lagningu á
nýjum sæstreng. Ljóst er af viðræðum við þá sem
til þekkja að almennt séu menn sammála um nauðsyn þess að leggja nýjan streng og því viðbúið að
mjög fljótlega verði tekin ákvörðun um að ráðast
í verkið.

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

ARGUS / 06-0550

Upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200,
í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400
eða á spron.is
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Airbus fyrir FedEx Brasilíumenn að kaupa Corus?
Frederick Smith, forstjóri
bandarísku póstflutningaþjónustunnar FedEx, sagði í samtali við franska viðskiptablaðið
Les Echos í byrjun vikunnar, að
fyrirtækið hefði enn hug á að
kaupa A380 fraktflugvélar frá
evrópsku flugvélaverksmiðjunum Airbus.
Smith greindi ekki
nákvæmlega frá því

hversu margar vélar fyrirtækið
myndi kaupa.
FedEx afpantaði nýverið tíu
fragtflugvélar af sömu gerð frá
Airbus og sagði Smith, að það
hefði verið gert til að létta undir
með EADS, móðurfélagi Airbus,
sem greint hefur frá töfum á
afhendingu vélanna.
- jab
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!IRBUS ÖËTT ÖAÈ
HEFÈI AFPANTAÈ 
ÖOTUR FYRIR SKÎMMU

Sátt í vafasamri
rannsókn HP
Bandaríski tölvuframleiðandinn
Hewlett-Packard hefur samþykkt
að greiða 14,5 milljónir bandaríkjadala eða einn milljarð króna,
í sáttagreiðslu til að ljúka málsókn á hendur æðstu stjórnendum fyrirtæksins. Stjórnendurnir
voru sakaðir um að láta njósna
um aðra stjórnarmenn og starfsmenn HP. Patricia Dunn, stjórnarformaður HP, neyddist til að
segja af sér vegna málsins.
Æðstu stjórnendur HP eru
sakaðir um að hafa beitt vafasömum aðferðum til að komast
fyrir leka af stjórnarfundum fyrirtækisins. Patricia Dunn, stjórnarformaður HP, var meðal annars
sökuð um að hafa látið njósna um
aðra stjórnarmenn, látið hlera
síma þeirra og skoða tölvuskeyti
starfsmanna. Hún sagði af sér
eftir að málið komst í hámæli í
september.
Rannsóknin leiddi í ljós að
einn stjórnarmanna lak fréttum

%). !& 6%2+3-)¨*5- #/253 4VEIR
ST¹LFRAMLEIÈENDUR HAFA KEPPST UM AÈ GERA
YFIRTÎKUTILBOÈ Å BRESK HOLLENSKA ST¹LFYRIRT¾K
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Corus, fengið samþykki stjórnar
Corus fyrir yfirtökutilboðinu í
félagið nokkrum klukkustundum
fyrr.

Síðasta tilboð Tata Steel hljóðaði upp á 500 pens fyrir hvern
hlut í Corus eða jafnvirði 640
milljarða íslenskra króna. Tilboð
CSN var hins vegar 15 pensum
hærra og hefur verið haft eftir
talsmanni fyrirtækisins að stjórn
Corus hefði mælt með því við
hluthafa stálframleiðandans að
þeir tækju tilboðinu.
Kapphlaupið um Corus hefur
keyrt verðið upp á bresk-hollenska stálframleiðandanum en
gengið hækkaði um 5,5 prósent á
markaði í dag. Gengið stendur nú í
527,75 pundum á hlut sem er 12,75
pensum yfir tilboði CSN.
- jab

Búist við hörðum
slag um Delta
Bandaríska flugfélagið Delta hyggst selja eignir til að komast hjá gjaldþroti og forðast yfirtöku.
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MAÈUR FYRIRT¾KISINS VARÈ AÈ SEGJA AF SÁR
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af stjórnarfundum til fjölmiðla.
Hann neitaði að segja af sér en
hefur gefið kost á sér í stjórnina
á nýjan leik.
Í bandarískum fjölmiðlum í
lok síðustu viku segir að dómsyfirvöld vestanhafs muni ekki
leggja fram ákæru á hendur
núverandi og fyrrverandi stjórnendum fyrirtækisins vegna málsins en fyrirtækið mun áfram
verða undir smásjá bandarískra
dómsyfirvalda.
- jab

GM dregur úr framleiðslu jeppa
Bandaríski bílaframleiðandinn
General Motors hefur ákveðið
að draga úr framleiðslu á stærri
gerðum sportjeppa af gerðinni
Chevrolet og GMC. Ákvörðunin
var tekin vegna mun minni sölu
á bílum af þessari gerð en áætlanir gerðu ráð fyrir, aukinnar
samkeppni frá Japan og hærra
eldsneytisverðs.
Stjórnendur bílaframleiðandans segja eftirspurn eftir sportjeppunum stöðuga en komið
verði í veg fyrir að birgðir af
bílunum aukist mikið með því að
draga úr framleiðslu á þeim.
Ekki liggur fyrir hvort til
u p p -

Slagurinn um bresk-hollenska
stálfyrirtækið Corus harðnaði
þegar brasilíski stálframleiðandinn CSN gerði yfirtökutilboð í
fyrirtækið aðfaranótt mánudags.
Tilboðið hljóðar upp á 4,9 milljarða punda eða um 667 milljarða
íslenskra króna.
Verði af kaupum CSN á Corus
verður til fimmti stærsti stálframleiðandi í heimi með 24
milljóna tonna framleiðslugetu
á ári.
Tilboðið kom nokkuð á óvart
enda hafði indverski stálframleiðandinn Tata Steel, sem fram
til þessa hefur verið orðaður við

sagna komi vegna þessa hjá
General Motors, en minni sala á
bílunum hefur haft þær afleiðingar í för með sér að neikvæð
afkoma fyrirtækisins hefur
aukist ár frá ári.
Sportjeppar GM hafa sætt
harðri gagnrýni frá hendi
umhverfisverndarsinna allt frá
því þeir komu fyrst á markað en
þeir þykja miklir bensínsvelgir.
Í kjölfar mikilla hækkana á
eldsneytisverði á seinni hluta
ársins dróst sala á jeppunum
talsvert saman. GM er ekki eitt
um samdráttinn því svipaða
sögu er að segja af jeppasölu
hjá Ford. Á fyrstu tíu mánuðum ársins hefur salan dregist
saman um 5,5 prósent. Hún
hríðféll hins vegar í nóvember
þegar salan dróst saman um
rúm 15 prósent á milli
mánaða.
- jab

#(%62/,%4
35"
52"!. &2 '- 3ALA ¹
SPORTJEPPUM HEFUR VERIÈ
MUN MINNI EN ¹¾TLAN
IR GERÈU R¹È FYRIR MEÈAL
ANNARS VEGNA H¾KKUNAR ¹
ELDSNEYTISVERÈI
-!2+!¨52)..'%449)-!'%3

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar
Flugfélög í Bandaríkjunum búast við hörðum slag
verði eignir seldar undan bandaríska flugfélaginu
Delta.
Delta hefur átt við mikla rekstrarörðugleika að
stríða og fóru stjórnendur félagsins fram á greiðslustöðvun á síðasta ári. Fyrir um mánuði síðan gerði
bandaríska flugfélagið US Airways 8 milljarða dala
óvinveitt yfirtökutilboð í Delta en það svarar til um
566,8 milljarða íslenskra króna. Verði af samruna
verður til eitt stærsta flugfélag í heimi.
US Airways er sjöunda stærsta flugfélag
Bandaríkjanna en hjá því starfa 35.000 manns.
Delta er hins vegar þriðja stærsta flugfélag landsins með 47.000 starfsmenn.
Í kjölfar þess að yfirtökutilboðið var lagt fram í
nóvember greindi Gerald Grinstein, forstjóri Delta,
og aðrir stjórnendur flugfélagsins, frá því að þeir
ynnu að því hörðum höndum að koma í veg fyrir að
hluthafar Delta taki tilboði US Airways. Þá segjast
þeir enn fremur vera að vinna að því eftir fremsta
megni að vinna stuðning lánadrottna, því þörf væri
á stífri hagræðingu í rekstri flugfélagsins til að
forða því frá gjaldþroti.
Hvað sem verður er reiknað með að eignir flugfélagsins verði seldar frá því í hagræðingarskyni á
helstu flugvöllum vestanhafs fyrir allt að 8,6 milljarða bandaríkjadali eða um 600 milljarða íslenskra
króna.
Paul Tate, fjármálastjóri bandaríska lággjaldaflugfélagsins Frontier, segir harða baráttu um
eignirnar fram undan.

%). !& 6¡,5- $%,4! 3TJËRN BANDARÅSKA FLUGFÁLAGSINS $ELTA ÅHUGAR
AÈ SELJA HLUTA AF EIGNUM FÁLAGSINS TIL AÈ FORÈA ÖVÅ FR¹ GJALDÖROTI
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Tate segir Frontier ætla að fylgjast grannt með
þróun mála og séu líkur á að félagið festi sér einhverjar eignir, sér í lagi þær sem verði seldar á
vesturströnd Bandaríkjanna.
„Ef einhverjar eignanna höfða til okkar þá
munum við kanna málið. En við vitum að önnur
flugfélög horfa á sömu eignir,“ sagði Tate og lagði
áherslu á að hart yrði barist um eignir Delta.

Nissan framleiðir umhverfisvæna bíla
Japanski
bílaframleiðandinn
Nissan Motors svipti hulunni af
umhverfisvænum bíl sem gengur
fyrir etanólblöndu á bílasýningu í
Los Angeles í Bandaríkjunum um
síðustu helgi. Framleiðsla hefst á
næsta ári. Bíllinn er liður í bættri
umhverfisstefnu fyrirtækisins
en vél hans byggist á tækni frá
Toyota, einum helsta keppinauti
Nissan í Japan.
Nissan kynnti sömuleiðis í vikunni nýja áætlun til næstu fjögurra ára sem draga á úr útblæstri
bíla. Eftir 2010 vonast fyrirtækið til að kynna til sögunnar rafmagnsbíl, en hann yrði sá fyrsti

6!2!&/234*«2) .)33!. 6)¨ "¥,)..
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sinnar tegundar í Japan.
Nissan hefur hafið samstarf
við franska bílaframleiðandann
Renault um smíði á tveggja lítra
bíl, sem líta mun dagsins ljós á

fyrri helmingi næsta ári. Nissan
stóð framarlega á tæknisviðinu í
japanska bílaiðnaðinum á árum
áður. Með bættri umhverfisstefnu
og markmiðum til næstu ára sem
stuðla eiga að minni útblæstri
stefnir fyrirtækið að því að verða
leiðandi á sviði umhverfisvænna
og sparneytinna bíla á heimsvísu.
Sérstaklega er horft til bandaríska markaðarins en ökutækjaeigendur þar í landi hafa margir snúið baki við bandarískum
bensínsvelgjum í kjölfar snarpra
hækkana á eldsneyti á þessu ári
og horfa til sparneytinna japanskra bíla.
- jab
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ICEQ - allur markaðurinn í einu kasti
Á morgun eru tvö ár liðin síðan ICEQ, eini íslenski kauphallarsjóðurinn, hóf göngu sína. Ávöxtun sjóðsins, sem tekur mið af ICEX 15 cap, hefur verið umfram ávöxtun vísitölunnar í heild og flestra félaga.
Eggert Þór Aðalsteinsson ræddi við forsvarsmenn ICEQ sem stefna að mikilli stækkun sjóðsins.
Á morgun fagnar ICEQ, eini íslenski kauphallarsjóðurinn, tveggja ára afmæli sínu.
ICEQ, sem er leitt af orðunum Icelandic
Equity, er verðbréfa- og vísitölusjóður
sem er skráður í Kauphöll Íslands og er
sambærilegur við vísitölusjóðina QQQQ
og SPY sem margir fjárfestar kannast
við.
„Fyrir fjárfesta sem hafa áhuga á að
fjárfesta í íslenskum hlutabréfum er ICEQ
góður kostur,“ segir Þórarinn Sveinsson,
framkvæmdastjóri Eignastýringarsviðs
Kaupþings banka. Á þessum tímamótum
blása forsvarsmenn ICEQ, sem er í vörslu
Rekstrarfélags Kaupþings, til sóknar með
kynningarátaki og stefna að mikilli stækkun hans og fjölgun fjárfesta.
Meðal þeirra aðgerða sem forsvarsmenn Kauphallarsjóðsins ætla að ráðast
í er að auka seljanleika hans enn frekar
sem auðveldar aðkomu erlendra fjárfesta
að íslenska markaðnum.
KAUPÞING MYNDAR ÞAK

Forsvarsmenn ICEQ hrósa stjórnendum
Kauphallarinnar fyrir þá framsýni að hafa
fyrir þremur árum verið byrjaðir að kanna
að koma á fót kauphallarsjóði. Mikill vöxtur hefur verið í starfsemi kauphallarsjóða
um allan heim á undanförnum árum og
flest bendir til þess að sá vöxtur muni
halda áfram á næstu árum segir Sigþór
Jónsson, sjóðstjóri hjá Rekstrarfélagi
Kaupþings. Viðmiðunarvísitala sjóðsins
er ICEX15-cap en samkvæmt henni fer
stærsta félagið ekki yfir 35 prósent af
heildareignum. Vægi Kaupþings, stærsta
félagsins á innlendum hlutabréfamarkaði,
í Úrvalsvísitölunni er eins og staðan er í
dag umfram 35 prósent og er því sett þak
á Kaupþing við 34,0 prósent í ICEX-15 cap
og jafnframt við nítján prósent hjá öðrum
félögum. Umframvægi er því dreift hlutfallslega á önnur félög í vísitölunni sem
eru að öðru leyti þau sömu og mynda
Úrvalsvísitöluna. Vísitalan er reiknuð
vikulega með tilliti til þaksins en það
getur gerst innan vikunnar að Kaupþing
fari yfir 35 prósent vegna breytinga á
markaði.
TÆPLEGA TVÖFALDAST Í ÁVÖXTUN

Frá stofnun ICEQ hefur sjóðurinn nánast
tvöfaldast í ávöxtun. „Almennt þá hafa
markaðsaðilar notað ICEQ eins og þeir
horfa á einstök hlutabréf. Þannig hafa
fjárfestar með einum viðskiptum náð að
fjárfesta í öllum markaðnum til skamms
tíma. Við lítum ekki svo á að við séum í
samkeppni við aðra sjóði heldur keppum
við í raun fyrst og fremst við hlutabréfin,“
segir Sigþór. Frá lokum árs 2004 til 30.
nóvember í ár sýndi sjóðurinn um 90 prósenta ávöxtun og höfðu aðeins sex félög
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skilað betri ávöxtun: FL Group, Bakkavör,
Landsbankinn, Sláturfélag Suðurlands,
Glitnir og TM. Þar af eru tvö þeirra
með óskilvirka verðmyndun. Meginþorri
félaga er því undir ávöxtun ICEQ.

Forsvarsmenn ICEQ líta því á sjóðinn
sem hvert annað hlutabréf og því ætla
þeir að auka kynningu hans til muna á
næstu mánuðum eins og áður sagði.

Í SAMKEPPNI VIÐ HLUTABRÉF

AUÐVELDAR AÐGENGI ERLENDRA FJÁRFESTA

Það að líta svo á að helstu samkeppnisaðilar sjóðsins séu einstök hlutafélög lýsir
kannski best þeirri fjárfestamenningu
sem er við lýði hérlendis. Allir virðast
hafa skoðun á einstökum félögum sem eru
skráð á markaði og fjárfesta því í þeim
fremur en sjóðum. „Það er mjög einstakt
við íslenska markaðinn að hlutfall eigna
innlendra hlutabréfasjóða er vel innan
við fimm prósent af markaðnum. Þessu er
alveg öfugt farið í Bandaríkjunum. Þetta
gæti breyst með stærð og þroska íslenska
markaðarins en hafa ber í huga að fá félög
bera hann uppi að mestu leyti,“ segir
Sigþór. Þessi hugsunarháttur Íslendingar
er forvitnilegur. „Fjárfestar eru tilbúnir
til að kaupa í einstökum félögum í þeirri
von að sigra markaðinn í stað þess að
kaupa í sjóðum sem fylgja markaðnum að
mestu leyti hvað ávöxtun snertir.“

„Okkar markmið eru þau að ICEQ sé
afurð sem er auðveldast að eiga viðskipti
með, bæði fyrir stóra sem smáa fjárfesta,“ segir Guðjón Ármann Guðjónsson,
sjóðsstjóri hjá Rekstrarfélagi Kaupþings
banka. Hjá ICEQ liggja tækifærin meðal
annars í því að fá erlenda fjárfesta sem
eru oft tilbúnir að fikra sig inn á nýja
markaði með kaupum á kauphallarsjóðum. Erlendir fjárfestar eru lítt sýnilegir á
íslenska markaðnum en hefur farið fjölgandi til að mynda með nýlegu hlutafjárútboði Kaupþings. Stofnanafjárfestar eru
stærstu notendur kauphallarsjóða í heiminum. „Þú ert að ná öllum markaðnum í
einu kasti. Kaupir bréfin á markaði eins
og önnur hlutabréf og getur selt þegar þér
hentar,“ segir Guðjón Ármann ennfremur
og bætir við að sjö stærstu félögin vega
yfir 90 prósent af ICEQ.

MIKILL SELJANLEIKI

Þá er seljanleiki ICEQ mikill og hefur frá
stofnun munað að meðaltali um hálfu prósent á kaup- og sölutilboðum sem er það
næstminnsta af félögum á markaðnum.
Aðeins Kaupþing er með minna verðbil.
Stefnt að því að auka seljanleika enn
frekar og er mikil áhersla lögð á öfluga
viðskiptavakt við rekstur sjóðsins; lágmarksfjárhæð kaup- og sölutilboða er 75
milljónir króna að markaðsvirði og viðskiptavakinn skuldbundinn til að kaupa
og selja allt að hálfan milljarð á dag, en
hinsvegar er engin lágmarksupphæð viðskipta fyrir fjárfesta. Með áformum um
eflingu sjóðsins mun seljanleikinn aukast.
„Okkar markmið er að fara með verðbilið
enn neðar. Fyrir fjárfesta ætti ICEQ að
vera einn besti kosturinn á innlendum
hlutabréfamarkaði. Við erum búnir að
reka sjóðinn í tvö ár og höfum náð góðum
árangri með sjóðinn; ávöxtun hefur verið
góð, seljanleiki mikill, lítið verðbil á markaði og fjárfestar hafa verið þakklátir fyrir
að geta átt viðskipti með íslenskan hlutabréfasjóð í rauntíma,“ segir Sigþór að
lokum.

ÁVÖXTUN ICEQ FRÁ STOFNUN Í SAMANBURÐI VIÐ ÖNNUR FÉLÖG Á MARKAÐNUM AÐ TEKNU TILLITI TIL ARÐGREIÐSLNA
200%
150%
Heimild: Eignastýring Kaupþings

100%
50%
0%

155,0% 150,4%

124,4%

118,4%

109,7%

92,1%

89,6%

87,8%

87,7%

72,8%

59,6%

58,6%

48,7%

26,8%

18,6%

7,5%

4,7%

LAIS

SFS B

GLB

TM

ICEQ

STRB

KAUP

ACT

MARL

NYHR

OSSR

VNST

ATOR

365

A

-9,0% -59,3%

-50%
-100%
FL

BAKK

IG

FLAGA

oyster perpetual
datejust
www.rolex.com

10

UTTEKT

13. DESEMBER 2006 MIÐVIKUDAGUR MARKAÐURINN

Myntráð án myntar - le

Umræða um framtíð krónunnar sem gjaldmiðill landsins hefur verið áberandi á þessu ári og f
standi í vegi fyrir erlendri fjárfestingu hér. Þá setur óstöðugur gjaldmiðill strik í allar rekstrará
Guðmundsson, sérfræðingur greiningardeildar Landsbanka Íslands, veltir hér að neðan í gre
hér á landi. Hann segir að þótt „dollaravæðing“ gjaldmiðils hafi fengið á sig óorð í Argentínu
kunni millivegurinn að henta okkur hér. Hér yrði þá evran tekin upp sem viðmiðunargjaldmiði
Fyrirkomulag gengismála hér á landi
EVRAN ÁN ESB
hefur verið mjög í brennidepli efnaHvort hægt er að taka upp evruna án
hagsuræðunnar allt frá því að lögum
þess að ganga í Evrópusambandið er
um Seðlabankann var breytt í mars 2001
síðan annað mál. Evran er sameiginog krónan sett á flot samtímis því sem
leg mynt flestra landa í ESB og mynd2,5 prósenta verðbólgumarkmið var
ar kjölfestuna í myntbandalagi þessara
tekið upp. Reyndar nær umræðan um
þjóða. Þátttaka í myntbandalaginu felur
fyrirkomulag gengismála hér á landi
í sér, auk sameiginlegrar myntar, aðild
allt aftur til þess tíma þegar íslenska
að stjórn sameiginlegs Seðlabanka sem
krónan var tekin upp árið 1885. Og enn
fylgja bæði réttindi og skyldur. Til að
eru skoðanir mjög skiptar á því hvað sé
teljast fullgildur meðlimur verða aðildhentugasta fyrirkomulagið.
arþjóðirnar að undirgangast og uppfylla
Sífellt fleiri virðast vera þeirrar
skilyrði um efnahagsstöðugleika sem
skoðunar að einhvers konar tenging
meðal annars gerir kröfu um að verðvið evru væri heppilegri kostur en
bólgan fari ekki yfir ákveðin mörk, hallnúverandi peningastefna. Seðlabankinn
inn á opinberum fjármálum sé ekki yfir
geti einfaldlega ekki með þeim tækjákveðnu marki og opinberar skuldir séu
um sem hann nú hefur til ráðstöfunlægri en ákveðið hlutfall af landsframar náð tilætluðum árangri í baráttu
leiðslu.
við verðbólguna án þess að sveiflur í "*®2. 2².!2 '5¨-5.$33/. 3¡2&2¨).'52 '2%).).'!2$%),$!2
Ísland uppfyllir þessi skilyrði að hluta
gengi krónunnar verði of miklar. Slík ,!.$3"!.+! ¥3,!.$3 'REINARHÎFUNDUR ER SPRENGL¾RÈUR HAGFR¾ÈINGUR MEÈ MIKLA en bein aðild að myntbandalaginu gerist
REYNSLU (ANN ER MEÈ "3 GR¹ÈU Å ÖJËÈHAGFR¾ÈI FR¹ (¹SKËLANUM Å 'AUTABORG OG $%! GR¹ÈU Å
hagstjórn sé einfaldlega of dýru verði ÖJËÈHAGFR¾ÈI FR¹ %(%33 Å 0ARÅS ÈUR EN HANN GEKK TIL LIÈS VIÈ GREININGARDEILD ,ANDSBANKANS ekki nema með aðild að ESB og ljóst að
keypt. Forsvarsmenn stórfyrirtækja STARFAÈI HANN MEÈAL ANNAR3 SEM FORSTÎÈUMAÈUR ¹ ¶JËÈHAGSSTOFNUN HAGFR¾ÈINGUR ¹ EFNA
slíkt er ekki á dagskrá eins og staðan er
sem mörg hver reka umfangsmikla HAGSSKRIFSTOFU FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTISINS OG HJ¹ GREININGARDEILD "ÒNAÈARBANKANS -ARKAÈURINN í dag.
starfsemi erlendis hafa haft stór orð !NTON "RINK
Þjóðir sem standa utan myntbandabreytast. Hinn agnarsmái íslenski markaður virðuppi um að tími íslensku krónunnar sé
lagsins geta að sjálfsögðu reynt að færa
ist því ofurseldur alþjóðlegum fjármagnsmörkuðliðinn og því einungis tímaspursmál hvenær evran
sér í nyt kosti hinnar sameiginlegu myntar án þess
um sem geta á stundum sveiflast mun meira en
ryðji sér til rúms í auknum mæli, hvort sem mönnað gerast beinir aðilar. Hér koma nokkrar leiðir
íslenskur sjávarútvegur. Það er því ef til vill ekki
um líkar það betur eða verr. Svipaðan tón hefur
til greina. Sú einfaldasta er gamaldags fastgengað undra að þessar markaðsdrifnu gengissveiflur
mátt greina í málflutningi ýmissa bankamanna
isstefna þar sem lýst er yfir fastri tengingu ýmist
geri það að verkum að stjórnendur í atvinnulífinu
sem virðast í auknum mæli líta á krónuna sem
einhliða eða með tvíhliða ákvörðun. Þetta er gert
kalli á gengisfyrirkomulag sem skilar meiri stöðeins konar viðskiptahindrun í heimi alþjóðlegra
án þess að grundvallarbreyting á peningakerfinu
ugleika en núverandi kerfi gerir.
fjármagnsviðskipta. Nú síðast hafa svo fræðieigi sér stað að öðru leyti en því að fast skiptaAuk stöðugleikans í gengismálum og þar með
menn í háskólasamfélaginu sem fram til þessa
hlutfall er ákveðið sem peningamálayfirvöld lýsa
væntanlega einnig stöðugra verðlags, má ganga út
hafa fremur talað fyrir núverandi fyrirkomulagi í
yfir ásetningi um að verja. Það fer síðan eftir
frá því sem vísu að velheppnuð evruvæðing hefði
peningamálum snúið baki við krónunni.
trúverðugleika efnahagsstefnunnar almennt og
í för með sér umtalsvert lægri fjármagnskostnað
styrk Seðlabankans hversu árangursrík stefnan
til hagsbóta fyrir einstaklinga og fyrirtæki.
verður. Dómur sögunnar yfir gengisfyrirkomuHVERS VIRÐI ER SJÁLFSTÆÐ PENINGASTEFNA?
Mikilvægt er að undirstrika að veruleg óvissa
lagi af þessum toga er langt frá því að vera góður.
En hvað þýðir það að taka upp evruna? Er það
ríkir um efnahagsleg áhrif evruvæðingar, sérstakFjöldinn allur er til af dæmum um misheppnaða
yfirleitt hægt fyrir hagkerfi eins og það íslenska
lega ef hún er framkvæmd einhliða. Hið endanfastgengisstefnu og þarf ekki að leita út fyrir
sem er ekki á leið inn í Evrópusambandið í bráð?
lega markmið með slíkri aðgerð er að sjálfsögðu
landsteinana til að finna slík dæmi.
Svarið við fyrri spurningunni er í raun fremur
aukinn efnahagslegur stöðugleiki og hagræði af
Róttækasta aðferðin er sennilega sú að skipta
einfalt. Með því að taka upp evruna er verið að
beinni tengingu við það myntsvæði sem er mikeigin gjaldeyri algerlega út fyrir nýjan, t.d. evrdraga umtalsvert úr möguleikum stjórnvalda til
ilvægast í okkar utanríkisviðskiptum. Eins og
una. Þetta hefur verið kallað „dollarisering“ og
innlendrar hagstjórnar. Gengi íslensku krónunnar
gefur að skilja er hér um mjög róttæka aðgerð
hefur til dæmis verið gert með ágætis árangri í
er tvímælalaust ein mikilvægasta hagstærðin í
að ræða og því mikilvægt að líkur á jákvæðum
Panama. Innlendu peningamagni er einfaldlega
okkar hagkerfi og jafnvægisaðlögun hefur í gegnárangri séu miklar. Varðandi stofnanalega þáttinn
skipt út fyrir nýja mynt sem ýmist er fengin að
um tíðina oftast gerst fyrir tilstuðlan gengisins.
skiptir tvennt sennilega mestu. Í fyrsta lagi er
láni eða keypt á markaði. Til að fara þessa leið
Það er því erfitt að ímynda sér að slík aðlögun geti
það trúverðugleiki og geta stjórnvalda til þess að
hér á landi þyrfti Seðlabankinn að útvega sér
átt sér stað með jafn áhrifaríkum hætti og áður ef
takast á við breytingu af þessu tagi. Ef t.d. ekki
evruseðla og mynt að andvirði um 14 milljarða
sveigjanleikinn í gengismálum er horfinn.
ríkir víðtæk pólitísk eining um evruvæðinguna
eða sem samsvarar um 20 prósentum af núverandi
Við upptöku evrunnar ráðast grunnvextir ekki
er hætt við að hún verði ekki trúverðug í huga
nettó gjaldeyrisforða. Þessi upphæð er í sjálfu sér
lengur af innlendum aðstæðum heldur af aðstæðerlendra fjárfesta og þar með náist ekki fram það
ekki stór miðað við heildarmagn seðla og myntar
um á evrusvæðinu í heild. Aðlögun efnahagsstærða
hagræði sem stefnt er að. Styrkur fjármálakerfissem eru í umferð á evrusvæðinu, eða rétt um 0,02
verður því að gerast með öðrum hætti, ýmist með
ins í víðum skilningi er síðan hinn lykilþátturinn
prósent.
stjórn ríkisfjármála, eða verður einfaldlega að
sem hefur afgerandi þýðingu. Hér er átt við stöðu
Þriðja leiðin til að tengjast evrunni án þess að
byggjast á innri sveigjanleika hagkerfisins. Hvort
ríkisfjármála, bæði stöðu ríkissjóðs í þröngum
ganga í myntbandalagið er s.k. myntráð eins og
réttlætanlegt sé að gefa frá sér möguleikann á
skilningi, en einnig hugsanlegar skuldbindingar
ríkir í Eystrasaltslöndunum og Hong Kong. Þetta
hagstjórn með því að reka sjálfstæða peningaeða ábyrgðir sem kunna að vera til staðar og ríkið
fyrirkomulag á sér reyndar langa sögu og hefur
stefnu hlýtur því að ráðast af því hvað fæst í staðþarf að axla. Fjárhagslegur styrkur bankakerfisverið prófað í fjöldamörgum löndum með misinn með því að taka upp evruna.
ins skiptir einnig máli þar sem einhliða evruvæðjöfnum árangri. Misheppnuð tilaun í Argentínu á
Sveiflur í íslenskum þjóðabúskap hafa sögulega
ing dregur úr getu Seðlabankans til þess að koma
árunum 1991 til 2001 hefur komið fremur slæmu
séð fyrst og fremst átt rætur að rekja til sjávarbankakerfinu til aðstoðar í neyð. Að síðustu má
orði á þetta fyrirkomulag sem þykir á margan
útvegsins og þess óstöðugleika sem honum fylgir,
nefna lífeyrissjóðakerfið sem sífellt verður mikilhátt gamaldags og þunglamalegt. Reyndar hafa
hvort sem hann má rekja til breytilegra aflavægara í okkar fjármálaumhverfi.
frændur okkar Færeyingar búið við eins konar
bragða eða verðbreytinga á erlendum mörkuðum.
Hugsanlegt er að evruvæðing á Íslandi hefði í
myntráðsfyrirkomulag um áratuga skeið eftir að
Eftir því sem mikilvægi sjávarútvegsins minnkar
för með sér að erlend lánshæfisfyritæki lækkuðu
þeir tóku upp eigin mynt með fasttengingu við
og öðrum atvinnugreinum, eins og álframleiðslu
lánshæfiseinkun ríkisins og/eða viðskiptabankdönsku krónuna. Allar götur síðan hafa þeir haldið
og fjármálastarfsemi, vex fiskur um hrygg má
anna sem myndi óhjákvæmilega leiða til þess að
þessu fyrirkomulagi með þokkalegum árangri þó
segja að tengingin við sjávarútveginn verði sífellt
aðlögun vaxta á Íslandi að vaxtaumhverfi evrusvo að gefið hafi á bátinn á stundum.
léttvægari. Auk þess virðist sem viðhorf í sjávarsvæðisins yrði hægari en ella. Í þessu sambandi
útvegi hafi breyst töluvert upp á síðkastið þar sem
kann að vera mikilvægt að einhverskonar samráð
kostir stöðugleika í gengismálum eru nú meira
PENINGALAUST HAGKERFI
sé haft við stjórnvöld eða yfirvöld peningamála
metnir en áður. Þetta á ekki hvað síst við eftir að
Hugmyndin á bak við myntráð er sú að baktryggja
á evrusvæðinu, þó svo að formlega séð væri um
ljóst er orðið hversu öfgakenndar gengissveiflinnlendu myntina algerlega með erlendri mynt
einhliða evruaðlögun að ræða.
urnar geta orðið í núverandi kerfi.
sem kölluð er akkerismynt. Strangur lagalegur
Ef til vill má líkja sjálfstæðri peningastefnu
Sveiflur í gengi krónunnar upp á síðkastið endrammi fylgir myntráðsfyrirkomulaginu þar sem
við einskonar hagrænan öryggisventil sem sér um
urspegla fyrst og fremst þá staðreynd að íslenska
kveðið er á um fast og óbreytanlegt gengi auk
að leiðrétta þrýstinginn í okkar íslenska hagkerfi
krónan gengur kaupum og sölum á alþjóðlegum
þess sem heimild innlendra stjórnvalda til lántöku
þegar hlutirnir fara úr böndum. Vera má að við
fjármálamarkaði. Aðstæður á þessum mörkuðum
hjá myntráðinu eru ekki til staðar. Í raun er því
séum að nálgast þann tímapunkt að kostir evrhafa að mörgu leyti verið óvenjulegar vegna lágra
algerlega komið í veg fyrir að hægt sé að beita
uvæðingar vegi þyngra en sveigjanleikinn sem
vaxta. Fyrir lönd eins og Ísland með háa vexti
peningamálastjórn til hagstjónar. Í myntráðsfyrflotgengisfyrirkomulagið veitir vegna alþjóðaog gott lánshæfismat myndast því kjöraðstæðirkomulaginu er gert ráð fyrir að haldið sé úti
væðingar og breyttrar hagsveiflu. Einhver kynni
ur fyrir innstreymi erlends fjármagns, eins og
gjaldeyrisvarasjóði sem að lágmarki er jafn stór
þó að benda á að sennilega væri heppilegt að tappa
t.d. jöklabréfin eru gott dæmi um. Í eðli sínu er
og innlendir seðlar og mynt í umferð. Breytingar á
aðeins betur af kerfinu áður en núverandi fyrirstór hluti þessa flæðis skammtímaflæði í leit að
innlendu peningamagni eru því að fullu bakkaðar
komulagi er fórnað.
hámarksávöxtun og því þarf ekki mikið til þess
upp af breytingum á erlendum gjaldeyri.
að töluverðar sveiflur komi fram þegar aðstæður
Þótt svo að ýmsum finnist hugmyndin um

Efnalaugin Björg
Gæðahreinsun
Góð þjónusta
Þekking

Opið: mán-fim 8:00 - 18:00
föst 8:00 - 19:00
laugardaga 10:00 - 13:00
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Blessuð jólin

snyrting

Íslensk hönnun
og framleiðsla
er góð gjöf
Löggilt menntun meistara í iðngreinum tryggir viðskiptavinum
faglega þjónustu og lausnir að þörfum hvers og eins. Íslensk
hönnun og framleiðsla er góð gjöf. MUNIÐ GJAFAKORTIN

Samtök iðnaðarins
hvetja landsmenn að
skipta aðeins við fagfólk
með tilskilin réttindi
og það er að finna á:

klæðskurður

skartgripir

portrett

www.meistarinn.is
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%BBA STRESSAR SIG EKKERT ¹ AÈVENTUNNI HELDUR NÕTUR ÖESS AÈ FARA ¹ TËNLEIKA OG SLAKA ¹ HEIMA
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Andi jólanna í genunum
Ebbu Arngrímsdóttur handavinnukennara brá í brún er hún áttaði sig á að stórum
hluta jólapostulínsins hafði óvart verið hent. Hún er búin að mála mikið síðan í ágúst.

%BBA ER FLINK MEÈ PENSILINN ENDA HEFUR HÒN STUNDAÈ POSTULÅNSM¹LUN FR¹  OG KENNT
&2¡44!",!¨)¨34%&.
HANDAVINNU FR¹ 

+ËRINN

&2¡44!",!¨)¨34%&.

Heimili Ebbu ber þess vott að þar
eru jólin undirbúin af kostgæfni.
„Ég hef verið mikið jólabarn alveg
frá því ég man eftir mér. Er alin
upp við það. Móðir mín var jólakona og amma líka. Þetta er bara í
genunum,“ segir hún brosandi. Hún
kveðst halda þeim sið móður sinnar að byrja jólaföndur í ágúst og
vera að allt haustið. „Við föndruðum mikið saman og með vinkonum
okkar,“ rifjar hún upp.
Ebba hefur málað mörg jólastell og gefið bæði börnum sínum
og vinum og ættingjum. Auk þess
eru ótal aðrir hlutir sem hún hefur
málað. En þegar hún ætlaði að
fara að stilla upp jólaskrautinu í
fyrra fannst ekki stór hluti þess.
„Það hafði þá verið tekið svona
hraustlega til í geymslunni. Þetta
var jólabær sem hvarf og ýmislegt
smádót,“ segir Ebba. Nú hefur hún
endurnýjað birgðirnar og kveðst
skipta alveg út skrauti í eldhúshillum og sjónvarpsholi áður en
aðventan gengur í garð. „Ég á tvo
ganga af jólaskrauti þannig að
ég er ekki alltaf með það sama,“
útskýrir hún. En er eitthvað sérstakt í uppáhaldi? „Já, það sem
móðir mín saumaði þykir mér
alveg óskaplega vænt um. Hún sat
oft og saumaði heilu næturnar því
þá hafði hún frið. Svo finnst mér
bara allt sem er handunnið óskaplega mikils virði.“
Ebba kveðst alltaf hafa bakað
frá 10 upp í 20 smákökusortir fyrir
jólin og lokið því af í nóvember.
Nú er hún hins vegar á danska
kúrnum svo engar kökur verða á
borðum þetta árið.
Aðventan er mikill eftirlætis-

-ÎRG JËLASTELL HEFUR %BBA M¹LAÈ ¶ETTA ER HENNAR EIGIÈ

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

+¾RLEIKURINN SKÅN ÒT ÒR ÖESSU HANDM¹LAÈA
&2¡44!",!¨)¨34%&.
PARI

tími hjá Ebbu. Fyrsta helgin þetta
árið fór í Kaupmannahafnarferð að
njóta jólastemningar og sá siður
sem hún tók í arf eftir móður sína
að bjóða í aðventukaffi færðist því
aftur um eina helgi. „Ég hef aldrei
neitt stress á aðventunni og ef eitthvað er ógert, þá bara sleppi ég

¶AÈ SEM %BBA HELDUR HVAÈ MEST UPP ¹ ER
JËLAÒTSAUMURINN EFTIR MËÈUR HENNAR
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

því,“ segir hún og bætir við: „Ég
nýt þess sem í boði er, fer á tónleika og slaka á heima við kertaljós
og jólatónlist.“
- gun

¶ESSAR "ETLEHEMSSTYTTUR VORU
JËLAÒTSTILLING +IRKJUHÒSSINS
FYRIR NOKKRUM ¹RUM OG EKKI
TIL SÎLU FYRR EN ¹ AÈFANGA
DAGSMORGUN ¶¹ N¹ÈI %BBA
Å Ö¾R
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

(ANDM¹LAÈAR POSTULÅNSSTYTTURNAR FARA VEL UNDIR ÒTSAUMAÈA JËLAKRANSINUM

&2¡44!",!¨)¨34%&.
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Höfum mikið úrval leikfanga.
Spil, púsl og módel fyrir
alla aldurshópa.

Tómstundahúsið,
Nethyl 2, sími 5870600,
www.tomstundahusid.is

Jólate í jólabolla
á jóladúk
Með jólakönnum og diskum er hægt
að veita heimilinu hátíðlegan blæ
á ódýran máta.
Skammmdegið er til þess gert að vera í náttfötum lengi
fram eftir morgni, drekka kakó eða gott te og hlusta á
tónlist eða spjalla saman á rólegu nótunum. Tími til þess
gefst hins vegar fæstum fyrr en á jólunum. Þá er skemmtilegt
að auka á hátíðleikann með því að hafa allt jólalegt, leggja
jóladúk á borðið og nota jólakönnur og jóladiska undir
jólasmákökur, jólaepli og jólate. Bera ástinni
sinni morgunverð í rúmið á jólabakka með
jólaservíettum og jólabrosi. Leyfa sér
svo í einn dag að gera ekki neitt nema
glugga í góðar bækur og dreypa
á jólaöli úr jólaglasi og
drattast kannski í jólaboð undir kvöld. Koma
heim, fá sér heitt jólate
og kannski nokkrar smákökur í
viðbót og sofa
svo
værum
jólasvefni.
Jólavarningurinn hér
á síðunni er
á viðráðanlegu verði
og
gefur
hátíðlegan
blæ á hvert
jólaborð.
- bb

¶ETTA S¾TA JËLASETT F¾ST Å 4IGER

¶ESSI GLAÈLEGI JËLABAKKI
ER KJÎRINN UNDIR MORG
UNVERÈ Å RÒMIÈ &¾ST Å
"YGGT OG BÒIÈ

$ÒKURINN BOLLARNIR
OG DISKURINN F¹ST Å
(OME!RT Å 3M¹RALIND

*ËLAKANNA OG GLAS ÒR "YGGT OG BÒIÈ

Bæjarlind 6, Kóp. • s. 534 7470 • www.feim.is
Opið virka daga 10-18 og laugardaga 10-16

"RAGI ¶ËR 6ALSSON OG #HRISTINA 6AN $EVENTER EIGENDUR VERLUNARINNAR 0ERLUKAFARINN SEM STENDUR FYRIR JËLASKRAUTSKEPPNI

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Keppt um besta jólaskrautið
Blá jólatré eru sjaldséð eins og hvítir hrafnar. En hjá Perlukafaranum er það ekki fjarri
lagi, enda perlur aðeins að finna neðansjávar.

Alla þriðjudaga til laugardaga

Allir eiga sitt uppáhalds jólaskraut. En hjá föndurverslununni
Perlukafaranum í Hlíðarsmára 1 í
Kópavogi, fer nú fram skemmtileg keppni um besta jólaskrautið.
Reglurnar eru einfaldar.
Þú þarft að kaupa allt eða hluta
efnis hjá verslununni, síðan dunda

heima við að búa til skraut og
koma aftur í Perlukafarann fyrir
jól. Þar hengja allir sitt skraut á
bláa jólatréð sem prýðir verslunina.
Góðar hugmyndir að jólaskrauti má finna á vef Perlukafarans, www.perlukafarinn.is, undir

„hugmyndir“. Síðan verður besta
jólaskrautið valið á Þorláksmessu
og þrír heppnir jólahönnuðir fá
að velja sér gjafabréf undan bláa
trénu. Gjafabréfin eru upp á 5.000
til 30.000 krónur.
Keppendur eru hvattir til að
vera frumlegir og óvenjulegir. - rh
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,ÎNG OG MJË KERTI EIGA SANNARLEGA
ERINDI Å SKREYTINGU ¶ESSI ERU VÅN
RAUÈ OG PASSA VEL VIÈ GYLLTAN FUGL
6ERÈ KRËNUR  &¹ST Å ¥SBLËMI
VIÈ (¹ALEITISBRAUT

2AUÈI LITURINN KLIKKAR EKKI
FYRIR JËLIN ¶ESSI KOSTAR
 KRËNUR Å ¥SBLËMI

'YLLTUR ENGILL HEFUR PRÕTT GLUGGA ¥SBLËMS Å ¹TTA ¹R
OG ER FYRIR MÎRGUM T¹KN JËLANNA Å HVERFINU %NGLA
SKREYTINGIN ER VEGLEG OG KOSTAR  KRËNUR

&2¡44!",!¨)¨34%&.

Eitt það allra jólalegasta
Kerti og greinar eru sígildur hluti jólanna og sameinast í kertaskreytingum.
Skreytingar með kertum og greni eru eitt það jólalegasta
sem margir geta hugsað sér.
Margir gera sínar skreytingar sjálfir og reyna jafnvel að
slá sjálfa sig út ár hvert en aðrir þræða blómabúðirnar í leit
að fullkominni skreytingu.
Auk þess sem kertaskreyting er falleg á stofuborðið
heima þá er hún líka fyrirtaks tækifærisgjöf ef farið er í
heimsókn á aðventunni. Einnig er stórbrotin kertaskreyting
góð jólagjöf handa þeim sem eiga allt.
Jólaskrautið verður undir áhrifum tískunnar eins og
annað og í ár setja fuglar og fiðrildi nokkurn svip á jólaskreytingarnar. Svarti liturinn sést einnig víða en svo má
auðvitað alltaf fá þessar klassísku með kúlum og hvítum
eða rauðum kertum.
- bb

0ALÅETUR ¹ RAUÈRI GREIN ERU ALLS STAÈAR
TIL PRÕÈI ¶ESSI SKREYTING KOSTAR 
KRËNUR Å (LÅÈABLËMUM

¥ (LÅÈABLËMUM F¾ST ÖESSI SKEMMTILEGA HVÅTA SKREYTING ¹
RAUÈUM GRUNNI ¹  KRËNUR

Svört jól

Borðdúkur og silfurlitað glimmer
Í ár eru svartur tískulitur jólanna. Dularfullt litarval að mati margra, en
kannski ekki svo galinn þar sem hann minnir á svartan næturhiminn
sem vakir yfir okkur á þessum árstíma.
Einhverjir láta tískuna sem vind um eyru þjóta og halda fast í sínar
hefðir á meðan aðrir vilja fylgja straumnum. Kostnaðarsamt getur
verið að skipta út skrauti um hver jól og því sniðugt að leita leiða til
að halda kostnaði í lágmarki. Til að ná svörtu stemningunni þessi jólin
þarf ekki meira en einn svartan borðdúk og heilmikið af silfurlituðu og
svörtu glimmeri. Dúkurinn er lagður á jólaborðið, og glimmeri dreift
yfir hann. Svo er hægt að toppa þetta með svörtum og silfurlitum
kertum og servíettum.
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Gæðavörur frá París
fyrir vandláta
RÚMTEPPI bómull, satín
SÆNGURVERASETT – LÖK egypsk bómull
HANDKLÆÐI egypsk bómull, rakadræg
BAÐSLOPPAR frotte, bómull, silki
KERTI, SÁPUR og ﬂ.

«TTAR " 3VEINSSON SEGIST EKKI BAKA MIKIÈ HEIMA FYRIR UM JËLIN ENDA NËG AÈ GERA Å VINNUNNI
ÖENNAN M¹NUÈINN

Bakar daginn á enda
Bakarar fara ekki varhluta af jólaamstrinu enda hefst
hamagangurinn í bakaríunum um miðjan nóvember.
Óttar B. Sveinsson bakarameistari
starfar í Bakarameistaranum í Suðurveri og hefur að sjálfsögðu mikið
að gera í mesta annríkinu. „Ég
sjálfur baka ekki mikið fyrir jólin,
ég bakaði aðeins með börnunum
mínum og núna með barnabörnunum. Þá geri ég piparkökur, karla,
kerlingar og stjörnur og svoleiðis
dótarí, sem við málum svo saman
og skreytum. Þetta er meira svona
fyrir fjölskyldustemninguna. Annað
baka ég ekki fyrir jólin.“ Spurður um

Langholtsvegi 111, 104 Rvk. Sími 568 7900
Opið virka daga 11 – 18, laugardaga 11 - 14

hvort það sé einkennandi fyrir bakara að baka lítið heima hjá sér segir
Óttar að það sé líklegast þannig að
þeir sem á annað borð baka heima
hjá sér geri það helst fyrir börnin
og þá lítið meira en piparkökurnar.
„Menn taka ekki vinnuna með sér
heim, eins og maður segir.“
En í Bakarameistaranum er annað
upp á teningnum, þar eru bakaðar
níu tegundir af smákökum. „Vinsælastar eru Bessastaðakökurnar.
Við erum búin að vera með hana
í næstum 30 ár. Fyrirtækið verður
30 ára á næsta ári og eftir tvö ár í
rekstri byrjuðum við á að baka þær
og höfum haldið því síðan.“ - hhh

"ESSASTAÈAKÎKURNAR HAFA VERIÈ BAKAÈAR HJ¹
"AKARAMEISTARANUM Å HARTN¾R  ¹R
&2¡44!",!¨)¨'6!
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Hefðir plómubúðingsins
Jólabúðingurinn kemur frá Englandi en segja má hann hafi farið sigurför um heiminn.
Jólabúðingur, sem einnig er kallaður plómubúðingur þar sem nóg er af
sveskjum í honum, er upprunninn
frá Englandi. Hefðbundinn búðingur
er búinn til fimm vikum fyrir jól, til
dæmis á fyrsta sunnudegi í aðventu.
Sá dagur var þá nefndur „Stir up
Sunday“ eða hræri-sunnudagur þar
sem hver fjölskyldumeðlimur fékk
að hræra í búðingnum og óska sér.
Hinn þykki og þungi búðingur er
annaðhvort soðinn eða gufusoðinn.
Hann er gerður úr blöndu af ferskum
og þurrkuðum ávöxtum, hnetum og
stundum meira að segja kjöti. Búðingurinn er mjög dökkur, næstum

*ËLABÒÈINGURINN ER VENJULEGA BÒINN TIL
FIMM VIKUM FYRIR JËL

svartur og er vökvaður reglulega
með koníaki, dökkum bjór eða annars konar áfengi. Áður fyrr var búðingurinn soðinn í sérstökum klút en
í dag er notuð skál.
Sumar fjölskyldur hrærðu silfurmynt (til fjár), lítil óskabein (til
lukku), silfur-fingrabjörg (til sparneytni), hring (til brúðkaups) eða
akkeri (fyrir góða sjóferð) í búðinginn. Sá þótti heppinn sem fékk
sneiðina góðu.
Eftir að búðingurinn hefur verið
soðinn er hann geymdur á köldum
og þurrum stað í nokkrar vikur en
sjóða þarf hann í nokkra tíma til

+ARL "RETAPRINS SMAKKAR ¹ JËLABÒÈINGI ÒR VERKSMIÈJUNNI -ATTHEW 7ALKER #HRISTMAS 0UDD
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3
ING &ACTORY Å BYRJUN M¹NAÈAR OG VIRÈIST LÅKA LJËMANDI VEL

viðbótar daginn sem hann er borinn
fram.
Misjafnt er hvað er borðað með

búðingnum en koníak- eða rommsmjör er vinsælt ásamt rjóma, eða
einhvers konar sósu.

Jólastemning

Gjöf til framtí›ar
Skreytum allan
vinnustaðinn
Nú er kominn tími til að skreyta
í vinnunni. Dusta rykið af góða
skrautinu og jólabarninu sem
býr innra með okkur flestum.
Það er lífsnauðsynlegt að koma
jólastemningunni í gang, enda
verður líka mikið skemmtilegra
að vinna fyrir vikið.
Hægt er að taka sér hálftíma til klukkutíma einhvern
morguninn á næstunni og
draga fram jólapuntið og spila
jólalög á meðan vinnustaðurinn er skreyttur með greni og
krönsum. Einnig má taka langt
hádegi og skella seríum upp
um skápa, súlur og veggi.

Legg›u gó›an grunn a› framtí› barnsins
me› Framtí›arbók KB banka.
Me› 5.000 kr. gjafabréfi fær n‡r Framtí›arbókareigandi
2.500 kr. mótframlag frá bankanum.
A› auki fylgir glæsilegt flísteppi öllum 5.000 kr. gjafabréfum
til n‡rra jafnt sem eldri Framtí›arbókareigenda.
ﬁú getur gengi› frá kaupum á Framtí›arbók í síma 444 7000
e›a í næsta útibúi KB banka.

Íslendingar flykkjast heim
erlendis frá um jólin. Enda
finnst flestum gott að komast
heim til fjölskyldu og vina yfir
hátíðarnar.
Tilvalið er að skipuleggja
stefnumót með gömlu góðu
vinunum, bæði þeim heima og
þeim sem koma erlendis frá.
Kjörið er að setjast niður í
kaffisopa í miðjum jólagjafainnkaupum. Í dag þykir flestum fjölskyldum með börn best
að hittast á reyklausum kaffihúsum. Kaffihús Kaffitárs í
Bankastræti og Kringlunni eru
reyklaus. Ásamt gamla góða
Mokka, Súfistanum í bókabúð
Máls og menningar og kaffihús í bókabúðinni Eymundsson. Allir staðirnir bjóða upp
á barnastóla og hjá Kaffitár
Bankastræti er lítið barnahorn
þar sem krakkar geta dundað
sér með kakóbollann sinn á
meðan mamma, pabbi og hinir
drekka latte-inn sinn.

ENNEMM / SÍA / NM24806

Góðir vinir
heim um jól
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Jólaljós í Svarfaðardal
SÍÐASTI JÓLAMARKAÐURINN Á SKEIÐI Í SVARFAÐARDAL VERÐUR HALDINN Á SUNNUDAG.
Útikerti, bál, kertaljós, jólaskraut og piparkökulykt
myndaði huggulega jólastemningu á jólamarkaði sem
haldinn var í gamalli hlöðu við bæinn Skeið í botni
Svarfaðardals hinn 10. desember.
Þetta var annar sunnudagurinn í röð sem jólamarkaðurinn var haldinn og tókst vel til enda veðrið óvenju
fallegt.
Fólk fann sér fallegar jólagjafir, smakkaði þýska jólabrauðið stollen og dreypti á jólaglögg. Það naut kyrrðar
og friðs í faðmi fjallanna í botni Svarfaðardals.
Bærinn Skeið stendur á rólegum stað í botni Svarfaðardals vestanverðum um 18 km frá Dalvík.
Forðum var þetta sveitabær með hefðbundnum
búskap, en búskap var þar hætt 1995. Bæjarins er fyrst
getið á 11. öld í sögu landsins. Í botni dalsins eru tveir
jöklar, þaðan renna tvær ár, sem eru upptök Svarfaðardalsár.

"¾RINN 3KEIÈ STENDUR ¹ RËLEGUM STAÈ Å BOTNI 3VARFAÈARDALS

'ESTIR NUTU KYRRÈAR OG FALLEGRA JËLALJËSA

Nei, nei, nei,
ekki um jólin

-EÈ ÖVÅ AÈ STJËRNA EIGIN TÅMA OG SEGJA NEI
VIÈ ÖVÅ SEM EKKI FELLUR INN Å AÈVENTUDAG
SKR¹NA M¹ MEÈAL ANNARS GEFA SÁR GËÈAN
TÅMA TIL AÈ FÎNDRA GL¾SILEGA AÈVENTUKRANSA
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

Jólin eru annasamur tími. Eins mikið
og okkur langar til að sinna öllum og
öllu virðist tíminn ávallt af skornum
skammti. Þótt okkur langi til að baka
tuttugu sortir af smákökum, skreyta
eins og jólin hafi gubbað yfir heimilin okkar og vanda valið á jólagjöfum með ítarlegum verslunarferðum,
verðum við að velja og hafna því
ekki getur maður gert allt.
Hins vegar mega mannlegir jólasveinar ekki gleyma að um jólin má
segja nei. Lögmálið um tímann gildir þennan mánuð sem aðra, vilji fólk
gefa sér tíma til ýmissa verka, þá
gefur það sér þann tíma.
Veldu þér kvöld sem þú vilt verja
með börnunum í piparkökubakstur,
eða í að skrifa jólakort, eða að fara á
tónleika eða bara til að lesa jólabók
um engla og hreindýr. Bjóðist þér
að gera eitthvað annað það kvöld er
svarið einfaldlega nei.
Við megum ekki gleyma að við
stjórnum eigin tíma. Á annasömum
tímum eins og í desember virðumst
við stjórnast af annarra manna tíma
eða afgreiðslutíma verslana. En það
er lítið mál að taka völdin í sínar
hendur og segja við sjálfan sig:
„Þetta eru mín jól og þau verða eins
og ég vil.”
Farið nú bara að skipuleggja svo
jólamánuðurinn verði afslappaður
og eytt í faðmi vina og ættingja.

/PIÈ ¹ SUNNUDÎGUM TIL JËLA FR¹ KL  

*ËLIN ERU H¹TÅÈ BARNANNA OG F¹TT EYKUR ¹
JËLAGLEÈINA EN STUND MEÈ ÖEIM VIÈ FÎNDUR
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3
EÈA BAKSTUR
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Ljómar nú ís og hjarn
Oft þarf ekki meira en snjó og ís til að koma hátíðarskapinu af stað.
sinn og snjórinn eru eitt af því sem
skapa góða jólastemningu og því
er um að gera að nota ísinn sem
mest í skreytingar.
Til að gera ísskreytingu eins
og er hér á myndunum er eftirfarandi aðferð beitt. Hráefnið er sett
í einingar, litlar dollur eða stærri
form. Hægt er að frysta ber, greinar, greni eða hvað sem fólki dettur
í hug. Sjóðið vatn og látið kólna.
Hellið vatninu yfir hráefnið í dollunum og stingið svo í frystinn.
Vatnið er soðið til að klakinn verði tær í gegn og til að ná
skreytingunni í miðju klakans er

&ALLEG ÅSSKREYTING KEMUR GESTUM OG GANG
&2¡44!",!¨)¨34%&.
ANDI Å H¹TÅÈARSKAP

best að lagfrysta. Frystið fyrst í
botni formsins. Leggið svo grenið eða berin ofan á frysta lagið,
bætið við meira vatni og frystið á
ný. Þriðja laginu er svo bætt við
þegar seinna lagið er tilbúið. Þegar
skreytingin er orðin gegnfrosin má
gefa hugarfluginu lausan tauminn.
Hægt er að fylla fötu af klökum
og leggja frystu einingarnar ofan
á, setja í fallegar skálar eða bera
fram með eftirrétti. Fljótandi kerti
fara líka vel með ísskreytingu til að
gefa hlýju á móti kulda. Á myndinni eru kertin fryst í klaka og
sellerí þannig að selleríið umvefur

-EÈ ÖVÅ AÈ NOTA FLJËTANDI KERTI M¹ N¹ FALLEGUM GLAMPA ¹ ÅSINN

kertið. Skreytta ísfatan nýtist sem
hlýlegur kælir fyrir vínflöskur eða

kampavín og er líka augnakonfekt
ein og sér yfir hátíðarnar.
- jóa

Bakstur

Þegar piparkökur bakast…
Margir spyrja sig hvað eigi að
gefa þeim sem eiga allt. Ein
lausn á þeim vanda er að gefa
persónulegar gjafir, eitthvað
sem fæst ekki úti í búð. Tilvalið
er fyrir fjölskyldufólk að baka
saman piparkökur og skreyta
þær. Hægt er að búa til ömmu
og afa, og reyna að líkja eftir
fötunum þeirra með skreytingum. Jafnvel er mögulegt
að útbúa heilu fjölskylduna af
piparkökukörlum og -kerlingum og bæta við gæludýrum
og mörgu öðru skemmtilegu.
Öllum herlegheitunum er svo
pakkað fallega ásamt skemmtilegu korti og viðtakandinn
getur ekki annað en glaðst yfir
þessari stórskemmtilegu gjöf.

ÆVINTÝRIÐ Í ENGLABORG

JÓLABLAÐIÐ KOMIÐ ÚT!

Að bræða gott
súkkulaði vel
Þegar súkkulaði er brætt er
best að gera það við mjög
lágan hita. Ef hitinn er of mikill getur súkkulaðið brunnið
við eða hlaupið í kekki. Um leið
og súkkulaðið fer að bráðna er
gott að hræra aðeins í því.
Gott er að bræða súkkulaðið
yfir vatnsbaði. Þá er vatn hitað
í potti og hitanum haldið og
súkkulaðið sett í skál sem hvílir á pottbörmunum. Fylgjast
þarf vel með því að ekki komist vatn eða gufa í súkkulaðið
því þá þéttist það og hleypur í
grófa kekki. Þó er möguleiki á
að laga slíkt með því að bæta
grænmetisolíu út í, aðeins einni
teskeið í einu þar til súkkulaðið
verður slétt aftur.
Góða súkkulaðibráð. - jóa

LAGT Á HÁTÍÐARBORÐIÐ

MÁLUM BÆINN RAUÐAN
100 HUGMYNDIR FYRIR JÓLABÖRNIN
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eiðin inn í evruna?

forsvarsmenn stærri fyrirtækja á markaði gjarnan bent á að hún
áætlanir fyrirtækja sem eiga viðskipti við útlönd. Björn Rúnar
in sinni upp nýrri hugmynd um framtíðarskipan gjaldeyrismála
og myntráð þyki á margan hátt gamaldags og þunglamaleg leið
ll um leið og Íslandi yrði breytt í peningalaust hagkerfi.

myntráð útelt og úr sér gengin er vert að gefa
henni aðeins betri gaum. Með því að sníða fyrirkomulagið að þeim aðstæðum sem ríkja hér
á landi gæti fyrirkomulag sem er eins konar
blanda myntráðs og „dollariseringar“ verið einfaldasta leiðin til þess að taka upp evru án þess
að gerast aðili að myntbandalaginu. Vel má
vera að hægt sé að slá nokkrar flugur í einu
höggi, þ.e. breyta yfir í evru, taka upp nýstárlegt fyrirkomulag í peningamálum og umbreyta
starfsemi Seðlabankans með einni allsherjar
skipulagsbreytingu.
Í grófum dráttum væri um að ræða útfærslu
með þeim hætti að í stað þess að festa krónuna
við evru, eins og yfirleitt er gert þegar um hefðbundið myntráð er að ræða, væri evran tekin
upp sem viðmiðunargjaldmiðill á ákveðnu gengi
en jafnframt yrði Íslandi breytt í peningalaust
hagkerfi þar sem eingöngu yrði notast við rafrænar færslur í viðskiptum og í bankakerfinu.
Seðlar og mynt yrðu því einfaldlega lögð niður
í núverandi mynd og evran tekin upp í staðinn
sem lögbundin mynt.
Að breyta yfir í peningalaust hagkerfi er
ekki eins fjarstæðukennt og það kann að hljóma
í fyrstu. Tækniþróun í bankaþjónustu og viðskiptum almennt hefur nú þegar dregið mjög úr
notkun seðla og myntar hér á landi og er Ísland
sennilega komið hvað lengst í þessari þróun.
Hlutfall seðla og myntar í umferð er með því
lægsta sem þekkist. Í nágrannalöndunum er
algengt að hlutfall seðla og myntar miðað við
landsframleiðslu sé nálægt 10 prósentum. Á
Íslandi hefur þetta hlutfall verið um 2,5 prósent
um alllangt skeið. Þessu til viðbótar má nefna að
hér á landi er þegar til staðar kerfi í eigu bankanna sem býður upp á rafræna smámynt sem
hægt er að taka í notkun með litlum fyrirvara.
Slíkt kerfi myndi færa okkur enn lengra í átt
að peningalausu hagkerfi. Það má því segja að
við höfum ákveðið samkeppnisforskot á aðrar
þjóðir hvað þetta varðar.
Hagræðið af því að breyta yfir í peningalaust hagkerfi við þessar aðstæður er augljóst
þar sem slík útfærsla á myntbreytingu felur í
raun í sér eins afgerandi upptöku á hinni nýju
mynt og hægt er, án þess að um beina aðild að
myntbandalaginu sé að ræða. Seðlabankinn yrði
áfram til staðar og réði yfir gjaldeyrisforða í
evrum. Hversu hár slíkur gjaldeyrisforði þyrfti
að vera er erfitt að segja til um, en stærðargráða nálægt 10 prósentum af landsframleiðslu
gæti verið nærri lagi.

Auk þess að tryggja eins fasta tengingu við
evruna og unnt er innan ramma einhliða evruvæðingar má nefna að peningalaust hagkerfi
yrði væntanlega til þess að draga úr umfangi
ólöglegra viðskipta. Að líkindum fer stór hluti
þeirra viðskipta þar sem undanskot frá skatti
eiga sér stað, fram með uppgjöri í seðlum sem
nánast ómögulegt er að rekja. Í peningalausu
kerfi yrðu slík viðskipti erfiðari en áður þó svo
að í reynd megi búast við því að evruseðlar yrðu
í einhverjum mæli notaðir í þessu skyni.
Líklegt er að nokkur hluti þjóðarinnar ætti
erfitt með að skipta algerlega yfir í rafrænar
færslur svo sem eldra fólk sem ekki hefur enn
tileinkað sér að fullu allar tæknibreytingar á
þessu sviði. Til að koma til móts við þennan hóp
gæti því þurft að innleiða evruseðla í takmörkuðu magni. Í raun yrði því ekki um algerlega
peningalaust kerfi að ræða í upphafi heldur yrði
seðlanotkun haldið í lágmarki.
Spurningin um á hvaða gengi eigi að breyta
úr íslenskum krónum yfir í evrur er eins og
gefur að skilja nokkuð snúin. Ekki er meiningin
að fjalla um þennan þátt sérstaklega en gengi
krónunnar um þessar mundir er sennilega ekki
langt frá langtímajafnvægisgildi.
HLUTVERK NÝS SEÐLABANKA

Eftir er að huga að hlutverki Seðlabankans í
þessu nýja fyrirkomulagi. Fyrir liggur að engir
innlendir seðlar eða mynt eru til staðar og því
ekki þörf á umsýslu í tengslum við slíka útgáfu.
Hins vegar þarf að huga að daglegum rekstri
íslenska fjármálakerfisins og það yrði meginhlutverk Seðlabankans (Nafnabreyting væri
vissulega við hæfi). Eðlilegast væri að breyta
starfsemi Seðlabankans í takt við það sem gert
hefur verið í nokkrum löndum svo sem Kanada,
Ástralíu og Nýja-Sjálandi og lýst er í grein Jóns
Steinssonar: Stjórntæki peningamála og skilvirkni peningamarkaðarins, Peningamál 2004/3.
Í grófum dráttum felur slíkt fyrirkomulag í
sér að Seðlabankinn sér um rekstur greiðslukerfis með svipuðum hætti og gert er í dag. Greiddir
eru vextir af grunnfé en jafnframt er magni
grunnfjár haldið óbreyttu frá degi til dags. Sú
krafa er gerð til allra aðila í greiðslukerfinu, þ.e.
viðskiptabankanna, að í lok dags séu þeir hvorki
í skuld, né eigi inneign í kerfinu. Kerfið er jafnframt sett þannig upp að byggður er inn hvati
fyrir þá sem eru með neikvæða stöðu í kerfinu
að taka lán hjá þeim sem eru með jákvæða stöðu.
Að öðrum kosti þurfa þeir að eiga viðskipti við

Seðlabankann á lakari kjörum. Með þessum
hætti tryggir Seðlabankinn að peningakerfið
þjóni sínu hlutverki jafnframt því sem engin
peningaþensla á sér stað þar sem grunnfé breytist ekki. Þar með virkar innlenda peningakerfið
með sama hætti og gildir þegar um myntráð eða
„dollariserað“ kerfi er að ræða.
Vaxtaákvarðanir yrðu áfram sjálfstæðar í
þeirri merkingu að þær yrðu framkvæmdar af
Seðlabankanum. Hins vegar liggur í augum uppi
að þær myndu taka fullkomlega mið af
vaxtabreytingum evrópska seðlabankans með svipuðum hætti og nú er gert í
Danmörku.
Til viðbótar við greiðslumiðlunarhlutverkið yrði Seðlabankinn áfram bakhjarl innlendra lánastofnana (lender
of last resort). Slíkt er óhjákvæmilegt
þar sem einhliða evruvæðing af þessu
tagi veitir íslenskum lánastofnunum
ekki sjálfkrafa aðgang að öryggisneti
evrópska myntbandalagsins. Hversu
mikilvægur þessi þáttur er fer eftir
stærð gjaldeyrisforðans og skuldastöðu
ríkissjóðs ásamt fjárhagslegum styrkleika viðskiptabankanna, auk þess sem
hlutverk fjármálaeftirlitsins skiptir hér
miklu máli til að tryggja fjárhagslegan
stöðugleika.
AF HVERJU EKKI?

Engin þjóð
hefur enn sem
komið er tekið
upp peningalaust kerfi þó
svo að fræðilega hafi þessi
hugmynd verið
á reiki innan
hagfræðinnar í
heila öld … Af
hverju ættum
við Íslendingar
ekki að verða
fyrstir til og nota
þetta tækifæri,
ef á annað borð
tenging við evruna væri talin
æskileg?

Hugmyndin um að taka upp evruna
með þessum nýstárlega hætti kann að
virðast óraunsæ og erfið í framkvæmd.
Engin þjóð hefur enn sem komið er
tekið upp peningalaust kerfi þó svo að
fræðilega hafi þessi hugmynd verið á
reiki innan hagfræðinnar í heila öld í
verkum sænska hagfræðingsins Knut
Wisckell. Á undanförnum árum hefur
síðan peningahagfræðin í vaxandi mæli
beinst inn á þessar brautir og í reynd
er framkvæmd peningastefnunnar í
nokkrum löndum nú þegar sniðin að
þessu fyrirkomulagi. Að síðustu virðist
augljóst að eftir því sem rafrænar greiðslur
aukast mun hefðbundin notkun á seðlum og
mynt smátt og smátt dragast saman. Það er því
einungis spurning um tíma hvenær skrefið yfir
í peningalaust hagkerfi verður stigið til fulls.
Af hverju ættum við Íslendingar ekki að verða
fyrstir til og nota þetta tækifæri, ef á annað
borð tenging við evruna væri talin æskileg?
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SKOÐUN

Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Umræðan um framtíðargjaldmiðil þjóðarinnar ein sú
mikilvægasta á komandi misserum:

Mikilvægt að halda
umræðunni frjórri
Hafliði Helgason
Undanfarin misseri hefur umræða um framtíðarskipan gjaldeyrismála þjóðarinnar orðið sífellt fyrirferðarmeiri. Efasemdir um
núverandi fyrirkomulag hafa orðið meira áberandi og eindregnum fylgismönnum krónunnar hefur farið fækkandi.
Þessi þróun er bein afleiðing breytts umhverfis og breyttra
hagsmuna eftir því sem alþjóðlegum fyrirtækjum og fjármálastofnunum hefur vaxið fiskur um hrygg. Fleira kemur til, vægi
sjávarútvegs sem hlutfall af landsframleiðslu og útflutningstekjum fer stöðugt minnkandi og áliðnaður og ferðaþjónusta eru
í vexti. Sú breytta mynd sem blasir við kallar á að hagsmunir
okkar til framtíðar séu skoðaðir í ljósi
þróunarinnar í stað þess að líta til
ímyndaðs veruleika sem tilheyrir fortíðinni.
Ljóst er að ekki eru allir á einu máli
um hvaða leið ber að fara þegar framtíðarskipan gjaldmiðilsins hér á landi
er annars vegar. Hitt ætti flestum að
vera ljóst að nauðsyn er á upplýstri
umræðu um framtíðarskipan gengismála. Í Markaðnum í dag ritar Björn
Rúnar Guðmundsson, hagfræðingur
greiningardeildar Landsbankans, ítarlega grein þar sem velt er upp möguleikum sem hingað til hafa verið utan
umræðunnar.
Flestir hafa verið þeirrar skoðunar
að upptaka evru sé þá og því aðeins
skynsamleg að henni fylgi innganga
í Evrópusambandið. Sú skoðun hefur
verið vel rökstudd og grundvölluð á
þeim lausnum sem hafa verið settar
fram í umræðunni. Grein Björns er
frjótt og rökstutt innlegg inn í slíka
umræðu og til þess fallin að vekja
frekari vangaveltur um þær leiðir sem
okkur eru færar í gengismálum þjóðarinnar.
Leið Björns er virðingarverð tilraun
til að rjúfa evruumræðuna úr samhengi við inngöngu í Evrópusambandið
og skerpa enn frekar á því að gengisumræðan er sjálfstæð og þarf að
fara fram á grundvelli framtíðarhagsmuna, án þess að blandað sé inn í hana
öðrum þáttum sem lúta að aðild að
Evrópusambandinu og fullgildri þátttöku í myntbandalagi þess.
Líklegt er að Evrópusambandsaðild sé það sem við okkur mun
blasa á endanum. Lausnir á skipan gengismála kunna í náinni
framtíð að verða meira aðkallandi fyrir þjóðina en aðrir þættir
sem fylgja aðild að Evrópusambandinu. Verði svo, er mikilvægt að velt hafi verið upp sem flestum frjóum öngum þeirrar
umræðu. Grein Björns er því mikilvægt innlegg í þroskaða og
yfirvegaða umræðu um einhverja mikilvægustu efnahagshagsmuni þjóðarinnar á komandi árum.

Sú breytta mynd
sem blasir við kallar á að hagsmunir
okkar til framtíðar séu skoðaðir í
ljósi þróunarinnar í
stað þess að líta til
ímyndaðs veruleika
sem tilheyrir fortíðinni ... Líklegt er að
Evrópusambandsaðild sé það sem við
okkur mun blasa á
endanum. Lausnir á
skipan gengismála
kunna í náinni framtíð að verða meira
aðkallandi fyrir þjóðina en aðrir þættir
sem fylgja aðild að
Evrópusambandinu.

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

Fjármálageirinn sterkur
Miklar umræður hafa verið um
stöðu fjármálageirans á Íslandi,
einkum hafa erlendir aðilar verið
duglegir að benda á veika bletti
sem þeir telja sig sjá. Greiningar
hafa birst allt þetta ár bæði um
stöðu bankanna og stöðu íslensks
efnahagslífs. Lang lengst í þessum efnum hefur Den Danske
Bank gengið. Gagnrýnin er ekki
málefnaleg nema að litlu leyti og
hún er að stærstum hluta sprottin af öfund og samkeppnisástæðum. FIH í eigu KB banka hefur
verið að stækka sína hlutdeild á
danska markaðnum, Íslendingar
hafa verið duglegir að kaupa fyrirtæki og fasteignir á danskri
grund.
Þetta fer illa í ýmsa Dani,
hvað er gamla nýlenduþjóðin að
vilja upp á dekk?
Greiningar þessar frá erlendum aðilum urðu þess valdandi
að kjör innlendra fjármálafyrirtækja versnuðu og gengi hlutabréfa í fyrirtækjunum lækkaði
mjög frá byrjun mars til loka
júní. Eftir það hefur gengi fjármálafyrirtækja þokast upp á við.
Kjör fyrirtækjanna á erlendum
mörkuðum hafa batnað að nýju
og bankarnir hafa lokið lánsfjármögnun fyrir næsta ár að mestu

ORÐ Í BELG

Jafet S.
Ólafsson
Stjórnarmaður
VBS fjárfestingarbanka hf.

leyti. Bankarnir tóku til greina
hluta af þessari gagnrýni með því
að minnka hlutabréfastöður sínar
og skera á krosseignarhald.
Afkoma fjármálafyrirtækja
hefur verið mjög góð og arðsemi
eigin fjár með því besta sem gerist á markaðnum.
Síðustu mánuði hefur verið
mjög ánægjuleg þróun þar sem
bankarnir hafa verið að sækja
lán á nýja markaði, Landsbankinn
hefur stóreflt sína innlánastarfsemi í Bretlandi. KB banki sótti
um 55 milljarða í nýju hlutafé
til erlendra aðila, þar á meðal til
nokkurra stærstu fjármálafyrirtækja heimsins.
Ísinn er brotinn, nú munu
mörg þessara fyrirtækja birta
greiningar um KB banka sem
mun auðvelda enn frekari sölu
á hlutafé í bankanum. Jafnframt

mun þetta auðvelda öðrum
íslenskum fyrirtækjum að sækja
hlutafé á erlenda markaði.
Líkur eru til að KB banki muni
nota þetta aukna fé til að kaupa
fjármálafyrirtæki, sennilega í
Austur-Evrópu.
Nýverið opnaði Glitnir útibú
í Kína. Ekki eru mörg ár í það
að kínverska efnahagsveldið
verði stærra en það bandaríska.
Sterkur leikur hjá Glitni.
Sparisjóðirnir hafa verið að
sækja í sig veðrið, einkum á einstaklingsmarkaðnum, sameining Sparisjóða Hafnarfjarðar og
Vélstjóra er loks um garð gengin.
Viðskiptavinir í fjármálageiranum eru ánægnaðstir með þjónustu sparisjóðanna.
Það má því segja að árið hafa
reynt á þolrif stjórnenda stærstu
fjármálafyrirtækjanna, þeir stóðust prófið og koma sterkari út úr
þessum hremmingum.
Þetta ár hefur því verið lærdómsríkt, sóknin á erlenda markaði heldur áfram og eins og oft
er sagt í sportinu, sókn er besta
vörnin.
Fjármálageirinn hefur stækkað gífurlega á undanförnum
árum og það sem er ánægjulegast
við stækkunina er að nú kemur
meira en helmingur af tekjum
fjármálafyrirtækja erlendis frá.
Innlendir hluthafar hafa fengið góða ávöxtun á sín hlutabréf
í fjármálafyrirtækjunum og
reyndar mörgum öðrum einnig.
Eðli fjármálafyrirtækja hefur
á nokkrum árum gjörbreyst, nú
fjárfesta bankarnir oftast tímabundið, með sínum viðskiptavinum og eru stórtækir á sviði
umbreytinga og samruna fyrirtækja.
Fullyrða má að almenningur
hafi notið góðs af þessu, íbúðalánavextir hafa sjaldan verið
lægri og aðgangur að lánsfé er
nú allur annar en hann var fyrir
nokkrum árum. Óverðtryggðir
vextir eru alltof háir, en þar
ræður Seðlabankinn för.
Ríkið, við öll, höfum notið góðs
af gríðarlegri hækkun skatttekna
af fjármálafyrirtækjum sem að
stórum hluta kemur af erlendri
starfsemi.

Greiningar hafa birst allt þetta ár bæði um stöðu bankanna og stöðu íslensks
efnahagslífs. Lang lengst í þessum efnum hefur Den Danske Bank gengið.
Gagnrýnin er ekki málefnaleg nema að litlu leyti og hún er að stærstum hluta
sprottin af öfund og samkeppnisástæðum.
UM VÍÐA VERÖLD

L

Fáir syrgja einræðisherra

Súrir yfir vægum dómi

Economist | Fjölmiðlar víða um heim hafa skrifað
eftirmæli um Augusto Pinochet, fyrrum einræðisherra í Chile, sem lést á herspítala í Santiago á
sunnudag. Breska vikuritið Economist segir fáa
syrgja einræðisherrann sem steypti lýðræðislega kjörinni vinstristjórn
Salvadore Allende af stóli
árið 1973 og réð svo með
harðri hendi næstu 17
árin. Pinochet var 91 árs þegar hann lést og hefur
Economist eftir aldraðri konu í Chile að löngu hafi
verið kominn tími á að almættið kallaði einræðisherrann fyrrverandi til sín. Rödd konunnar virðist
einkennandi fyrir þá sem muna eftir blóðugri
valdatíð Pinochets, sem sagður er bera ábyrgð á
dauða þúsunda andstæðinga sinna og hafa látið
pynta tugi þúsunda. Þá er Pinochet gefið að sök að
hafa stungið undan 27 milljónum bandaríkjadala
eða tæplega 1,9 milljörðum íslenskra króna, á
bankareikninga í eigin nafni í erlendum bönkum.
Pinochet var handtekinn í Lundúnum í Bretlandi
árið 1998 og reynt að færa hann í hendur réttvísinnar. Það tókst ekki og vísað til þess að Pinochet
væri of hrumur, elliær og of veikburða til að svara
fyrir sakir sínar. Töldu því margir að hjartaáfallið, sem hann fékk fyrir rúmri viku, væri enn ein
brellan til að komast hjá því. Svo reyndist ekki
vera.

Fortune | Og enn um fjármálasvik og dómstóla
því mörgum þykir súrt hversu vægan dóm Andy
Fastow, fyrrum fjármálastjóri bandaríska orkurisans Enron, fékk fyrir aðild sína að stórfelldum
fjársvikum og bókhaldsbrotum til að láta sem
Enron skilaði
hagnaði þegar
raunveruleikinn var annar.
Bandaríska tímaritið Fortune segir Fastow hafa
átt yfir höfði sér allt að tíu ára fangelsisdóm en
hann mun hafa gert samkomulag við dómstóla um
samvinnu og náði dóminum með því móti niður í
sex ár. Að sögn Fortune mun samkomulagið hafa
falist í því að Fastow nafngreindi þá aðila hjá
ýmsum bönkum og fjármálastofnunum, sem áttu
hlutdeild í því að hjálpa Enron við að lifa í lygi
og fela jafnvirði 2.900 milljarða króna skuldahala
fyrir hluthöfum.
Fortune segir sömuleiðis að Fastow geti stytt
dóminn enn frekar, eða niður í fimm ár. Það er
einungis hægt fari hann í afvötnun en Fastow er
sagður háður róandi lyfjum. Lái honum hver sem
vill en Enron-málið mun hafa reynt á flesta sakborninga. Er skemmst að minnast örlaga Kenneths
Lay, fyrrverandi forstjóra Enron, sem átti yfir
höfði sér áratuga fangelsi. Hann lést af völdum
hjartaáfalls í sumarhúsi sínu í júlí.
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Hjónaband í hættu
Samkvæmt nýrri könnun sem
gerð var á meðal tvö þúsund
starfsmanna í Bretlandi á
vegum CIPD og birt er á vefnum peoplemanagement.co.uk
og onrec.com er sambandi á
milli margra starfsmanna
og yfirmanna líkt við hjónaband sem komið er í krísu.
Sambandið einkennist oft af
lélegum samskiptum og litlu
trausti sem leiðir af sér litla
framleiðni, lélega frammistöðu
og mikla starfsmannaveltu.
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ÞÚ TEKUR MIG SEM SJÁLFSAGÐAN HLUT …

manni. Þá segjast 42 prósent
starfsmanna ekki fá upplýsingar
um framgang mála í fyrirtæki
sínu og aðeins 37 prósent starfsmanna finnst að viðhorf þeirra,
skoðanir og álit hafi áhrif innan
fyrirtækisins.

Fjórðungi (25 prósentum)
starfsmanna finnst sjaldan eða
aldrei að vinna þeirra skipti
fyrirtækið máli og aðeins 38
prósent starfsmanna segja að
yfirmenn og millistjórnendur
komi fram við þá af virðingu.

ÞÚ DREGUR ÚR MÉR …

VIÐ TÖLUM EKKI SAMAN LENGUR …

LJÓMINN ER FARINN …

Um þriðjungur (30 prósent) segist sjaldan eða aldrei fá endurgjöf á frammistöðu frá yfir-

Um helmingur aðspurðra (43
prósent) er óánægður með
samband sitt við yfirmann

Um 44 prósent starfsmanna
finna fyrir óhóflegum þrýstingi einu sinni eða tvisvar í
viku eða oftar og 22 prósent
starfsmanna finna fyrir miklu
álagi og stressi.

og um fjórðungur aðspurðra
hlakkar sjaldan eða aldrei til
að fara í vinnuna.
ÉG TREYSTI ÞÉR EKKI …

Aðeins 37 prósent aðspurðra
bera fullt traust til yfirmanna
og 32 prósent starfsmanna eru
óánægð með hvernig fyrirtækinu er stjórnað.
ÉG VIL LOSNA …Um fjórðungur starfsmanna er óánægður
með núverandi vinnu sína og
47 prósent eru að leita sér að
nýju starfi eða eru að skipta
yfir í nýtt starf. Þá kom fram í
könnuninni að starfsmenn yfir
55 ára aldri voru tengdastir
fyrirtækjunum en starfsmenn

undir 35 ára voru líklegastir
til að vera óánægðir.
Catherine Truss, einn af höfundum rannsóknarinnar, segir
að hér sé augljóst hversu mikið
vinnubrögð stjórnenda hafa
áhrif á viðhorf starfsmanna til
vinnu sinnar og það þurfi ekki að
vera flókið ferli að
bæta sambandið
svo að starfsfólki
finnist
það vera metið
að verðleikum.

Sif Sigfúsdóttir
MA í mannauðsstjórnun

Búið að redda
jólunum
Desemberhlaupið er hafið og
maður er auðvitað með í því.
Það er gaman undir lok ársins
að veðja á hvaða hestar hlaupa
hraðast á lokaspretti ársins. Ég
sagði um daginn að ég byggist
ekki við að 365 færi niður fyrir
3,65. Ég hafði rangt fyrir mér. Ég
hef alltaf verið maður til að viðurkenna þegar ég hef rangt fyrir
mér. Þess gerist nánast aldrei
þörf og þegar það gerist, þá opnast venjulega ný tækifæri.
Þegar gengið fór niður fyrir
mína spá, þá náttúrlega keypti
ég. Rúmri viku síðar er maður
kominn með fyrir öllum jólagjöfunum.
Annars er ég farinn að búa
mig undir magurt ár, þó að lokaspretturinn á þessu lofi ágætu.
Seðlabankinn mun sennilega
gefa 50 punkta hækkun í jólagjöf
og það óháð því hvort maður
setur skóinn út í glugga eða ekki.
Svo sýnist mér að allir stóru kallarnir á markaðnum séu komnir
í einhvern fjölmiðlaleik. Ég skil
ekki hvað þeir eru að pæla með
því. Það er aldrei hægt að stjórna
umræðu um sig til lengdar og
meiri hætta að maður lendi inn
í umræðu með því að eiga í fjölmiðlum. Þess vegna hef ég aldrei
átt í fjölmiðlum, nema sem ósýnilegur skammtímafjárfestir.
Það er fullt af tækifærum á
þessum markaði til lengri tíma
litið. Bankarnir verða á fullu
næsta árið og margt spennandi að
gerast hjá þeim. Þeir munu hins
vegar gjalda á næsta ári fyrir
samdrátt og einhver gjaldþrot
sem óhjákvæmilega er fylgifiskur okurvaxtanna sem verða ráðandi framan af ári. Það verður
allavega meiri vinna en áður að
halda góðum gangi í fjárfestingunum.
Ég held að maður dragi saman
seglin á næstunni og bíði eftir
bölsýninni. Kreppan 2001 til 2002
varð grundvöllur mikilla afreka
hjá mér og ég ætla mér ekki
minni hluti þegar hagkerfið fer á
sving eftir samdrátt og svartsýni
sem mun koma á næsta ári.
Þetta hljómar allt saman frekar auðvelt. Það kunna flestir að
lesa í hagsveifluna. Vandinn er
hins vegar að láta ekki tilfinninguna á markaðnum sópa sér með.
Það er auðveldara um að tala, en
í að komast. Svipað og að hætta
að reykja. „Það er enginn vandi
að hætta að reykja, það hef ég oft
gert,“ sagði Mark Twain og sama
gildir um ákvarðanir á markaði.
Þegar ég fór inn á markaðinn
á þessum tíma sögðu margir vinir
mínir að ég væri galinn. Þegar
ég skuldsetti mig grimmt, þá
afskrifuðu þeir mig alveg. Hvar
er ég í dag og hvar eru þeir? Þeir
eru launamenn, en ég minn eigin
herra. Og hvílíkur herra.
Spákaupmaðurinn á horninu

F í t o n / S Í A

SPÁKAUPMAÐURINN

Fær fyrirtækið
gæðastimpil
frá starfsfólkinu?

Forráðamenn fyrirtækja, stærri og smærri, vita að velgengni veltur ekki síst á ánægju
starfsfólksins. VR stendur árlega fyrir könnuninni Fyrirtæki ársins en niðurstöðurnar
veita forráðamönnum mikilvæga innsýn í viðhorf starfsmanna og eru dýrmætur
mælikvarði á frammistöðu fyrirtækisins í starfsmannamálum.
Fyrirtækjum stendur til boða að allir starfsmenn taki þátt í könnuninni, óháð því í
hvaða stéttarfélagi þeir eru. Þannig geta allir sagt sinn hug og heildstæðari mynd
fæst af stöðu fyrirtækisins.
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N ÝJASTA TÆKN I OG VÍSIN DI

Krefjast öruggari Fjölmiðlarisar fara gegn YouTube
rafhlaða í fartölvur
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Hagsmunahópur sem berst fyrir betri ferðarafhlöðum segir öruggari rafhlöður fyrir fartölvur verða að líta dagsins ljós á næstunni.
Hópurinn nefnist The Portable Battery Working Group og eiga
fulltrúar frá nokkrum tölvufyrirtækjum sæti í honum.
Hópurinn var settur saman
eftir að japanska hátæknifyrirtækið Sony varð að
innkalla rúmlega 10 milljón
rafhlöður fyrir fartölvur á
heimsvísu frá nokkrum af
stærstu fartölvuframleiðendum í heimi á haustdögum.
Galli í rafhlöðunum varð
til þess að hætta var á að
þær ofhitnuðu og kviknaði
í þeim í einhverjum tilfellum.
- jab
&!24®,6! &2 4/3()"!
(ËPUR ¹ VEGUM TÎLVUFRAMLEIÈ
ENDA KREFST BETRI RAFHLAÈA FYRIR
FARTÎLVUR Å FRAMTÅÈINNI

Bandarísku fjölmiðla- og afþreyingarrisarnir News
Corp., Fox, Viacom, CBS og NBC, eru sagðir eiga
í viðræðum um að búa til vefsvæði þar sem sjónvarpsefni frá fyrirtækjunum verður birt.Vefsvæðið
mun verða sett á laggirnar gegn YouTube.
Bandaríska dagblaðið The Wall Street Journal
segir málið hafa komið upp fyrr á árinu en viðræðurnar eru skammt á veg komnar. Þá segir ennfremur að markmiðið með stofnun vefsvæðisins sé að
ná inn tekjum á ört stækkandi auglýsingamarkaði
á Netinu og saxa þannig á markaðshlutdeildir svipaðra vefja. Hugmyndin er að fyrirtækin muni eiga
jafnan hlut í vefsvæðinu.
Vöxtur í vefsvæðum þar sem boðið er upp á
myndskrár hefur verið gríðarlegur á síðustu árum
og nefna menn oft YouTube sem dæmi um vöxtinn.
Vefsvæðið var sett á laggirnar fyrir tveimur árum
en þar er netverjum gert kleift að birta myndbönd
sín af ýmsu tagi. Þar á meðal er efni frá CBS og
NBC, sem varið er höfundarréttarlögum.
Daglegir notendur YouTube eru um 100 milljón
talsins en netleitarfyrirtækið Google keypti fyrirtækið fyrir 1,65 milljarða dali eða 114 milljarða
íslenskra króna fyrir skömmu.
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Microsoft stefnir hátt með Zune
tækjabúnaðar og neytendur
ekki gefið spilaranum jafn
góða dóma og horft var til.
Talsmaður Microsoft er
þrátt fyrir þetta bjartsýnn
á framhaldið og segir söluna munu taka við sér. „Við
horfum ekki á sölutölur á
milli vikna heldur á heildarsöluna yfir lengra tímabil,“ sagði hann.
Zune-spilarinn er með
30 gígabæta hörðum diski
og er með þráðlausri
tækni, sem gerir notendum hans kleift að senda
myndir og lög á samþjöppuðu formi sín á milli án
þess að snúrur komi nokkuð við sögu.
- jab

Bandaríski hugbúnaðarrisinn Microsoft stefnir að
því að selja rúm milljón
eintök af Zune, nýja spilastokknum sem fyrirtækið
framleiðir, á fyrri helmingi
næsta árs.
Microsoft setti Zunespilarann á markað um
miðjan síðasta mánuð til
höfuðs iTunes-spilastokknum frá Apple, sem hefur
selst í um 70 milljónum eintaka á síðastliðnum fimm
árum. Zune-spilarinn á hins
vegar nokkuð í land með
að velta iTunes-stokknum úr
toppsætinu því sala hefur
verið minni en væntingar
stóðu til og er hann í 5. sæti
yfir mest seldu spilastokka
af svipaðri gerð með einungis um tveggja prósenta
markaðshlutdeild.
Þá hafa gagnrýnendur
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Wii-tölvan uppseld
Ávöxtun í dollurum
ávöxtun í evrum

ávöxtun í dollurum

ávöxtun í krónum

4,4%* 5,5%* 13,4%*
Kynntu ﬂér kosti Peningamarka›ssjó›a KB banka í ISK, USD, EUR og GBP.
*Nafnávöxtun í EUR, USD og ISK á ársgrundvelli fyrir tímabili› 01/11/06-01/12/06.
Peningamarka›ssjó›ir eru fjárfestingarsjó›ir skv. lögum nr. 30/2003 um ver›bréfasjó›i og
fjárfestingarsjó›i. Rekstrarfélag sjó›sins er Rekstrarfélag Kaupﬂings banka hf. Fjárfestingarsjó›ur
telst vera áhættusamari fjárfesting en ver›bréfasjó›ur skv. lögunum. Meiri áhætta fjárfestingarsjó›s er fólgin í r‡mri fjárfestingarheimildum sem geta m.a. leitt til minni áhættudreifingar en
í ver›bréfasjó›i. Nánari uppl‡singar um framangreint má nálgast í útbo›sl‡singu e›a útdrætti
úr útbo›sl‡singu sjó›sins í útibúum KB banka e›a á www.kbbanki.is.

Nýjasta
leikjatölvan
frá
Nintendo, Wii, rauk hraðar út
en heitar lummur þegar fyrsta
sendingin kom til landsins á
fimmtudag í síðustu viku.
Fjöldi manns hafði lagt inn
pöntun fyrir tölvunni en þar
sem færri leikjatölvur bárust
til landsins en vonir stóðu til
varð að draga úr hatti hverjir
fengju eintak.
Rúnar Hrafn Sigmundsson,
sölumaður
hjá
Ormsson,
umboðsaðila Nintendo á Íslandi,
segir svo mikla eftirspurn eftir
nýju leikjatölvunni Evrópu
að dreifingaraðili Nintendo í
Þýskalandi hafi séð sig neyddan til að dreifa leikjatölvunum
bróðurlega á milli umboða í
álfunni. Hafi því um þriðjungi
færri leikjatölvur komið hing-

að til lands en gert hafði verið
ráð fyrir.
Mikil eftirspurn hefur verið
um allan heim eftir Wii-tölvunni, og í Bandaríkjunum hefur
hún selst þrisvar sinnum betur
en nýja leikjatölvan frá Sony,
Playststation 3.
Þá spillir verðið ekki fyrir
en Nintendo Wii kostar tæpar
30.000 krónur hjá Ormsson
samanborið við um 50.000
krónur sem búist er við að PS3
muni kosta þegar hún kemur
á markað í Evrópu í mars á
næsta ári.
Rúnar segir tvær sendingar
af leikjatölvunni koma hingað
fyrir jólin, þar af ein nú í vikunni, til að tryggja að allir þeir
sem bíða eftir hörðum pakka
fyrir jólin verði ánægðir. - jab
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Fimm þúsund
manns hjá Sko
Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skrifar
Símafyrirtækið Sko hefur á undanförnum mánuðum náð góðri
fótfestu á íslenska símamarkaðnum. Um fimm þúsund manns eru
nú í viðskiptum við félagið sem
er vel umfram þau markmið sem
stjórnendur félagsins settu sér í
upphafi. BTnet, sem Ódýra símafélagið tók yfir í sumar, miðar að
því, líkt og Sko, að bjóða ódýrustu
vöruna á markaðnum með því
að veita alla þjónustu í gegnum
netið. Ragnhildur Ágústsdóttir
var nýlega ráðin framkvæmdastjóri Ódýra símafélagsins sem
rekur bæði fyrirtækin. Hún tók
þátt í uppbyggingu Sko og starfaði sem þjónustu- og vefstjóri frá
stofnun þess fyrr á þessu ári.
Sko hefur frá upphafi haft
það að markmiði að halda ekki
úti kostnaðarsömum verslunum.
Því er engar Sko-verslanir að
finna vítt og breitt um landið og
ekki er hægt að kaupa hleðslu í
verslunum, eins og hægt er með
frelsi hinna símafyrirtækjanna.
Þjónusta Sko fer nefnilega að
langmestu leyti fram á netinu
þótt hægt sé að hafa samband
við þjónustuver á annatíma,
milli 12 og 18 virka daga. Þetta
fyrirkomulag hefur að sögn

Ragnhildar reynst vel og stendur
ekki til að breyta því. Sko skilgreinir meginmarkhóp sinn út frá
ungu fólki, á bilinu 20 til 35 ára,
sem er tilbúið að nota internetið
og borga minna fyrir vikið. „Á
netinu geta viðskiptavinir okkar
skoðað nákvæmt yfirlit yfir viðskipti sín, frá því hversu oft er
hringt í ákveðna manneskju til
þess hve lengi er talað við hana.
Þannig er hægt að sjá upp á
krónu í hvað hleðslan fer. Við
erum með talsvert lægra verð en
samkeppnisaðilarnir og auk þess
er frítt að hringja innan kerfis í
alla aðra viðskiptavini Sko. Þetta
er eingöngu mögulegt af því að
við höfum svo litla yfirbyggingu
og því mun lægri kostnað en
stóru fyrirtækin.“
Ódýra símafélagið tók yfir
rekstur BTnets í lok síðasta sumars og er nú í því ferli að skoða
og endurskilgreina reksturinn.
Markmiðið er að félagið verði
ekki ósvipað Sko að uppbyggingu. Ekki stendur endilega til
að bjóða þjónustu fyrirtækjanna
tveggja saman í pakka. „Þetta
verður ekki spurning um bindingu og fá þannig besta samninginn. Við ætlum að vera ódýrust á
hverju sviði þannig að það borgi
sig alltaf að vera hjá okkur, hvort
sem er með GSM eða ADSL.“
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¶ANNIG VAR YFIRSKRIFT MORGUNVERÈARFUNDAR
SEM 6IÈSKIPTAFR¾ÈISTOFNUN (¹SKËLA ¥SLANDS
EFNDI TIL Å SÅÈUSTU VIKU ¶AR LEITUÈUST ÖEIR
*ËN +R 'ÅSLASON STARFSMANNASTJËRI ®SSURAR
OG SBJÎRN 'ÅSLASON FORSTJËRI 3AMSKIPA
VIÈ AÈ LÕSA MENNINGU SINNA FYRIRT¾KJA OG
SKÕRA HVERNIG HÒN HEFUR HJ¹LPAÈ TIL VIÈ AÈ
FLEYTA FYRIRT¾KJUNUM ÖANGAÈ SEM ÖAU ERU
Å DAG %INS OG SJ¹ M¹ HLUSTUÈU GESTIRNIR ¹
FRUMM¾LENDUR AF MIKILLI ATHYGLI
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MÎRG FYRIRT¾KI YFIR Å GEGNUM TÅÈINA
¶AÈ FERLI ER RÁTT AÈ BYRJA MIÈAÈ VIÈ ÖAU
¹FORM SEM FÁLAGIÈ HEFUR ¹ PRJËNUNUM
UM FREKARI VÎXT *ËN SAGÈI FR¹ ÖVÅ HVERN
IG SKÕR FYRIRT¾KJAMENNING HAFI SKIPT
SKÎPUM FYRIR HVERSU VEL YFIRTÎKURNAR HAFI
HEPPNAST &ÁLAGIÈ HAFI ÖRJÒ MEGINGILDI
HEIÈARLEIKA HUGREKKI OG HAGSÕNI SEM
SÁU ALLTAF HÎFÈ AÈ LEIÈARLJËSI OG LEITAST
VIÈ AÈ INNLEIÈA ÖAU EINS FLJËTT OG AUÈIÈ
ER Å HINUM YFIRTEKNU FÁLÎGUM

Síminn stendur markaðsvaktina
Síminn hefur hafið þjónustu
sem gerir athafnafólki og öðrum
áhugasömum kleift að fá fjármálaupplýsingar sendar beint í
GSM-símann sinn. Þjónustan sem
um ræðir er svokölluð SMS-markaðsvakt. Gagnagrunnur er tengdur beint við Kauphöll Íslands
og þannig er mögulegt að
fylgjast með í rauntíma
hvenær breytingar gerast
á markaði. Viðskiptavinir
SMS-markaðsvaktarinnar
geta skilgreint fyrirfram
þær upplýsingar sem þeir
vilja fá sendar. Um leið og
einhverjar breytingar eiga
sér stað fá viðskiptavinir
Símans þær sendar með
sms í símann sinn.
Í fréttatilkynningu frá
Símanum kemur fram að
Þjónusta SMS-markaðsvaktarinnar sé fimmþætt
og skiptist í það helsta af
fjármálamarkaði, fréttavakt,
gjaldeyrisvakt, vísitöluvakt og

verðbréfavakt. Hægt er að fylgjast með því helsta sem gerist á
fjármálamarkaðnum á hverjum
degi og eru listar sendir daglega
sem sýna fimm mestu
hækkanir
og lækkanir hverju
sinni.
M e ð
fréttavaktinni

geta viðskiptavinir fylgst með
öllu því markverðasta sem á sér
stað í Kauphöll Íslands. Um leið
og Kauphöllin gefur frá sér tilkynningu kemur sms í símann
með fyrirsögn fréttar, flokki
hennar og auðkenni þeirra félaga
sem hún tengist. Með gjaldeyrisvaktinni er hægt að fylgjast með
og fá upplýsingar um gjaldeyrisviðskipti. Hún færir upplýsingar
um stöðu gengisvísitölu krónunnar auk þess að birta gengi helstu
gjaldmiðla. Vísitöluvaktin veitir
upplýsingar um stöðu úrvals- og
aðalvísitölu Kauphallar Íslands
og að lokum lætur verðbréfavaktin vita um allar meiri háttar
breytingar á gengi viðkomandi
verðbréfs og sendir allar fréttir
sem tengjast félaginu.
- hhs
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6IÈSKIPTAVINIR 3ÅMANS GETA FYLGST MEÈ Å
RAUNTÅMA HVEN¾R BREYTINGAR VERÈA ¹ MARK
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Mannabreytingar hjá Eimskipi
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Heiðrún Jónsdóttir hefur verið ráðin sem framkvæmdastjóri starfsþróunar- og samskiptasviðs
Eimskips, auk þess sem hún sinnir lögfræðilegum
verkefnum.
Um leið og Heiðrún tók við nýju starfssviði
um síðustu mánaðamót létu af störfum Ingunn B.
Vilhjálmsdóttir, framkvæmdastjóri starfsþróunarsviðs og Hanna Katrín Friðriksson, framkvæmdastjóri stefnumótunar- og samskiptasviðs.
Heiðrún segir starfið leggjast vel í sig og að sér
hafi verið vel tekið á nýjum stað. Hún er fædd á
Húsavík árið 1969, lauk kandidatsprófi í lögfræði
frá Háskóla Íslands árið 1995 og varð héraðsdómslögmaður haustið 1996. Hún tók próf í starfsmannastjórnun frá HA 1999 og lauk löggildingu í
verðbréfamiðlun árið 2006. Heiðrún hefur margvíslega starfsreynslu bæði af lögfræði og stjórnun.
Síðast var hún framkvæmdastjóri og meðeigandi
á Lex lögmannsstofu, en þar áður gengdi hún
starfi upplýsingafulltrúa Símans. Heiðrún er í sambúð með Jóhannesi Sigurðssyni, aðstoðarforstjóra
Milestone. Hún á tvö börn og þrjá stjúpsyni. - óká
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Viðskiptavinir SPRON
þeir ánægðustu
Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skrifar
Starfsmenn SPRON klappa eflaust hver
öðrum á bakið um þessar mundir. SPRON var
nefnilega eina íslenska fyrirtækið á bankamarkaði sem lagði aukin lóð á skálar
íslensku ánægjuvogarinnar í ár. Það er
Capacent á Íslandi sem sér um framkvæmd íslensku ánægjuvogarinnar en hún er samræmd mæling á ánægju viðskiptavina
banka á Norðurlöndunum
og í Eystrasaltsríkjunum.
Hinir sparisjóðirnir, sem
mældir eru saman, fylgdu
fast á hæla SPRON en náðu
þó ekki að bæta sig frá fyrra
ári. Viðskiptabankarnir þrír
fengu hins vegar léttan skell
enda hefur ánægja viðskiptavina þeirra ekki mælst minni
frá því mælingar ánægjuvogarinnar hófust árið 1999. Allt frá
upphafi mælinga hafa sparisjóðirnir komið betur út úr mæling-

FÓLK Á FERLI

HELGI JÓHANNESSON, framkvæmdastjóri Norðurmjólkur, hefur verið ráðinn
Umdæmisstjóri VÍS á Norðurlandi. Hann
tekur við nýju starfi umdæmisstjóra
þann 1. janúar 2007.
Umdæmisskrifstofa
VÍS á Norðurlandi
er á Akureyri og
heyra undir hana
svæði allt frá
Hvammstanga til
Þórshafnar. Alls
eru tíu skrifstofur í umdæminu. Helgi
hefur starfað sem framkvæmdastjóri
Norðurmjólkur ehf. frá ársbyrjun
2001. Þar áður starfaði hann sem
framkvæmdastjóri Norðlenska í eitt
ár og framkvæmdastjóri kjötiðnaðarsviðs KEA frá 1997 til 2000. Hann lauk
BSc prófi frá Odense Teknikum árið
1985 og MSc í verkfræði frá Ålborg
Universitet árið 1987. Hann hefur setið
í stjórnum hinna ýmsu félaga í gegnum
tíðina. Þar á meðal sat hann í stjórn
Vátryggingafélags Íslands frá árinu 2002
til 2004, Líftryggingafélagi Íslands frá
2004 til 2005 og Verði frá 2004 til 2006.
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,YFTARINN GETUR STAFLAÈ G¹MUM Å FJËRAR H¾ÈIR
OG TEYGT SIG UPP Å ÖRIÈJU RÎÈ

Atlantsskip
kaupir lyftara
Atlantsskip hefur fest kaup á
Kalmar-gámalyftara til viðbótar
við annan þriggja ára gamlan
sem félagið á.
Nýi lyftarinn vegur 70 tonn og
er sagður einn sá fullkomnasti
á landinu í dag. „Hann er búinn
mjög fullkomnu tölvukerfi sem
heldur utan um allar aðgerðir
tækisins og fæst þannig vitneskja
um allt viðhald og þjónustu,“ segir
í tilkynningu Vélaborgar efh. sem
hefur umboð fyrir Kalmar hér á
landi. Lyftarinn ræður við gáma
sem vega allt að 45 tonn og getur
staflað upp í fjórar hæðir.
Á árinu hefur Vélaborg flutt
inn og selt fjóra Kalmar-lyftara
og er með í pöntun sex tæki sem
eru seld og til afgreiðslu á næsta
ári.
- óká

um á íslensku ánægjuvoginni. Guðmundur
Hauksson, sparisjóðsstjóri SPRON, telur að
sú áhersla sem SPRON leggur á að veita einstaklingum og minni fyrirtækjum persónulega þjónustu skipti miklu máli varðandi
útkomu könnunarinnar. „Við
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leggjum okkur sérstaklega eftir því að
byggja upp þann þátt í starfseminni sem
lýtur að góðri þjónustu. Við erum því
ánægð með að fá með þessum hætti
viðurkenningu á að það sé að takast hjá
okkur.“
SPRON hlaut jafnframt á dögunum
jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs,
fyrst íslenskra fjármálafyrirtækja.
Guðmundur bendir á að breytt
umhverfi fjármálaþjónustunnar
hafi kallað á að starfsmenn þurfi
stöðugt að efla sína þekkingu. „Við
leggjum mikla áherslu á að efla starfsmanninn sem einstakling í sínu starfi
og höfum í gangi mjög umfangsmikið fræðslu- og endurmenntunarkerfi til þess. Við hvetjum okkar
starfsmenn til að sækja sér þá
menntun sem er í boði. Aukin þekking leiðir til jafnréttis og ég held að
það sé fyrst og fremst þetta sem er
að skila sér í öflugra og ánægðara
starfsfólki, sem áfram skilar sér til
viðskiptavinarins í meiri þjónustugæðum. Það má því segja að þessir
þættir styðji hvor annan.“
+2«.) /' +2«.! 6IÈSKIPTAVINIR 302/. VIRÈAST
VERA JAFNGLAÈIR HJ¹ 302/. OG SPARIBAUKARNIR +RËNI
OG +RËNA
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34*«2) 302/. !È VONUM ¹N¾GÈUR MEÈ AÈ
VIÈSKIPTAVINIR 302/. ERU ÖEIR ¹N¾GÈUSTU Å
ÅSLENSKA BANKAKERFINU
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FYRST OG SÍÐAST
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LENDIR FYRIRT¾KIÈ Åm

Benda á veiku blettina hjá fyrirtækjum
Á annað þúsund fyrirtæki gætu orðið gjaldþrota eða fengið á sig árangurslaust fjárnám innan tólf mánaða gangi spár LT-skors Lánstrausts eftir. Upplýsingar úr ársreikningaskrá og vanskilaskrá eru veigamestu upplýsingarnar við útreikninga á ógjaldfærni. Björg Arnardóttir, hjá Lánstrausti, benti Eggerti
Þór Aðalsteinssyni á að fimmtungur fyrirtækja sem skilar ekki ársreikningum verði ógjaldfær innan árs.
Á dögunum sendi Lánstraust hf.
út bréf til fjölda fyrirtækja þar
sem stjórnendum og forsvarsmönnum þeirra var bent á að
tímasetning skila ársreiknings
fyrir árið 2005, sem eru liðin,
geti haft áhrif á lánshæfismat
þeirra. Í bréfinu kemur fram að
nýjar upplýsingar um fyrirtæki
gefi réttari mynd af þeim og
auki jafnframt líkurnar á réttum
viðskiptakjörum.
„Rökin fyrir skilaskyldu ársreikninga eru þau, að um nokkurs konar gagngjald sé að ræða
fyrir hagræðið af því að fá að
stunda atvinnurekstur með takmarkaðri ábyrgð. Aðrir eigi á
móti þessu hagræði rétt á að
fylgjast með rekstrinum,“ segir í
frétt frá Lánstrausti.
Á ANNAÐ ÞÚSUND FYRIRTÆKJA
VERÐA ÓGJALDFÆR

Lánstraust gefur út tölfræðilegt
áhættumat, LT-skor, sem metur
líkur á ógjaldfærni íslenskra fyrirtækja til eins og þriggja ára
og byggjast útreikningar meðal
annars á upplýsingum úr ársreikningum.
Með ógjaldfærni (probability
of default) er átt við líkur á því
að fyrirtæki verði gjaldþrota eða
fái á sig árangurslaust fjárnám.
Björg Arnardóttir, lánasérfræðingur hjá Lánstrausti, segir að
LT-skorið spái því að 7,1 prósent
af hlutafélögum og einkahlutafélögum verði ógjaldfær innan tólf
mánaða, eða um 1.695 fyrirtæki.

70%

Ógjaldfærnihlutfall

40%
30%

BETRI FYRIRTÆKI HAGNAST Á
BASEL II

Útlánaáhætta er mæld með
mörgum mælistikum. „Ein þeirra
er notkun tölfræðilegs áhættumats. Matið gengur út á að meta
hæfni viðskiptamanns til framtíðargreiðslugetu með það fyrir
augum að lágmarka útlánatap í
framtíðinni,“ segir Björg.
Nýjar tilskipanir ESB sem
nefndar eru einu nafni Basel II
til einföldunar, voru staðfestar
14. júní 2006 og taka þær gildi
um áramótin. Basel II regluverkið gerir fjármálafyrirtækjum
kleift að reikna út eiginfjárkröfu
útlána í samræmi við niðurstöðu
innri matsaðferða. „Einstaklingar
og fyrirtæki munu verða lánshæfismetin. „Betri“ fyrirtæki
munu líklega hagnast af innleiðingu þessara reglna, og eiga auðveldara með öflun lánsfjár og fá
lánað á lægri kjörum.“
Það má segja að Basel II hafi
sett leiðbeinandi reglur fyrir fyrirtæki í útlánastarfsemi til að
meta útlán eftir líkum á ógjaldfærni. Fyrirtæki geta jafnframt
fundið út þessar líkur með ytra
mati líkt og LT-skori.

TÍU ÁHÆTTUFLOKKAR

Reiknilíkanið, sem er undirstaða LT-skors, er hannað af
norskum sérfræðingum hjá
Creditinfo Decision, systurfélagi Lánstrausts. Björg segir að
þegar þær breytur sem segja til
um ógjaldfærni fyrirtækja eru
rannsakaðar þá eru gögn um öll
íslensk hlutafélög skoðuð fjögur
ár aftur í tímann ásamt ógjaldfærnigögnum ári síðar. Þannig
er fundið með línulegri aðhvarfsgreiningu (línuleg tengsl milli
tveggja breyta) hvað er í raun
sameiginlegt með þeim fyrirtækjum sem verða ógjaldfær.
Þær upplýsingar sem hafa áhrif
við útreikning á ógjaldfærni eru
meðal annars upplýsingar úr ársreikningum, skiladagur til ársreikningaskrár Ríkisskattstjóra,
vanskilaupplýsingar, starfsemi
fyrirtækis, upplýsingar um
stjórnarmenn og framkvæmdastjóra og aldur fyrirtækis.
Reiknilíkanið setur viðkomandi
fyrirtæki í einn af tíu áhættuflokkum. „Það sem hefur mest
að segja við útreikning á ógjaldfærni eru vanskilaskrá og ársreikningar. Því hærri sem líkurnar eru á ógjaldfærni þeim
mun hærri áhættuflokki lendir
fyrirtækið í,“ bendir Björg á.
Upplýsingar úr ársreikningi
hafa ýmist jákvæð eða neikvæð
áhrif þegar líkur á ógjaldfærni
eru reiknaðar. Björg segir að
félög með hátt hlutfall fastafjármuna af heildareignum séu ólík-

Ógjaldfærnihlutfall
Ógjaldfærnihlutfall án ársreikninga

60%
50%

LT-skorið eykur öryggi í lánsog reikningsviðskiptum til muna
því fyrirtæki geta hraðað og bætt
ákvörðunartöku við lánveitingar
til nýrra eða eldri viðskiptavina,
dregið áhættu í láns- og reikningsviðskiptum og auðveldað
ákvarðanir við greiðslukjör.

Með ógjaldfærni
(probability of default)
er átt við líkur á því
að fyrirtæki verði
gjaldþrota eða fái á sig
árangurslaust fjárnám.

20%
10%
0%
0

1

2
Fjöldi vanskilafærslna

3

>3

leg til að verða ógjaldfær en
fyrirtæki sem hafa hátt hlutfall
veltufjármuna (viðskiptakrafna
og vörubirgða) eru hins vegar
líklegri til þess. Einnig hefur
eiginfjárstaða fyrirtækis áhrif á
góða niðurstöðu.
ÁHRIF SKILA Á ÁRSREIKNING

„Þá hafa skil á ársreikningi áhrif
á niðurstöðu. Tölur okkar sýna að
20 prósent af þeim fyrirtækjum,
sem hafa ekki skilað inn ársreikningi árið áður, verða ógjaldfær innan tólf mánaða,
hlutfall ógjaldfærra er
mun lægra þegar skoðuð
eru fyrirtæki sem hafa
skilað ársreikningi eða
um þrjú prósent,“ bætir
Björg við.
Vanskilaupplýsingar
eru einnig notaðar við
útreikning LT-skors en
þar hefur fjöldi færslna
úr
vanskilaskrám
Lánstrausts og aldur
vanskilafærslna áhrif.
„Helmingur fyrirtækja
með þrjár vanskilafærslur árið 2004 urðu ógjaldfær innan 12 mánaða. Þá
var eftirtektarvert að
fyrirtæki með þrjá vanskilafærslur, sem hafa
skilað inn ársreikningi,
eru mun ólíklegri til að
verða ógjaldfær en sams
konar fyrirtæki sem hafa
ekki skilað ársreikningi.“
Vanskil
stjórnarmanna eða framkvæmdastjóra hafa einnig áhrif
á ógjaldfærni fyrirtækja
og til lækkunar á áhættuflokkun viðkomandi fyrirtækis.
Fyrirtæki er einnig líklegra til að verða
ógjaldfært ef stjórnarmenn þess
eru á rekstrarsöguskrá, en þá
hafa þeir verið tengdir gjaldþrota fyrirtækjum með ákveðnum hætti. Ennfremur hafa þættir
á borð við starfsemi fyrirtækis áhrif, enda fylgir mismikil
áhætta einstaka atvinnugreinum.
Aldur fyrirtækis skiptir máli að
sögn Bjargar. „Áhætta vex þar
til fyrirtæki ná þriggja ára aldri
en minnkar eftir það. Áhættan er
tvöfalt meiri hjá eins árs fyrirtæki en tíu ára gömlu félagi.“

Það sem hefur
mest að segja
við útreikning á
ógjaldfærni eru
vanskilaskrá og
ársreikningar. Því
hærri sem líkurnar eru á ógjaldfærni þeim mun
hærri áhættuflokki lendir fyrirtækið í ... félög
með hátt hlutfall
fastafjármuna af
heildareignum
séu ólíkleg til að
verða ógjaldfær
en fyrirtæki sem
hafa hátt hlutfall
veltufjármuna
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BANKAHÓLFIÐ

Ef að fjandans
ellin köld

81

MILLJARÈS KRËNA VIÈSKIPTAHALLI ¹ ÖRIÈJA ¹RSFJËRÈUNGI

20.000

SJËÈFÁLAGAR Å &RJ¹LSA LÅFEYRISSJËÈN
UM FENGU AÈ MEÈALTALI  ÖÒSUND
KRËNUR Å BËNUS ¹ DÎGUNUM

30%

HLUTUR &, 'ROUP Å 'LITNI EFTIR AÈ
HAFA B¾TT VIÈ SIG Å VIKUNNI

Tvöfalt hátíðarskap

Það styttist í jólin og við fögnum árs afmæli í Dalshrauni 1

Konungur dansks viðskiptalífs
er án efa skipakóngurinn Arnold
Mærsk Mc-Kinney Møller sem
byggði upp stórveldi í Danaveldi.
Sá gamli fæddist 1913 og því kominn á tíræðisaldur. Eins og stundum
vill verða fá slíkir sigurvegarar
aðkenningu að því sem kalla má
ódauðleikatilfinningu. Hjá hinum
aldna Dana birtist þetta í því að
hann hefur nýverið fest kaup á
lúxussnekkju til að komast frá erli
hvunndagsins. Sem væri ekki í frásögur færandi nema vegna þess að
afhendingartími hennar er þrjú ár.

Bankar og blöð
Risarnir í fjármálalífinu hverfast kringum viðskiptabankanna
þrjá. Bakkabræður með KB,
Baugur með Glitni og Bjöggarnir
með Landsbankann. Nú stefnir í
að þessir þrír stólpar láti sér
ekki þá pappíra sem finna má
í bönkunum duga, heldur muni
hver þeirra ráða yfir verulegum
eignarhlutum í þremur dagblöðum. Ef viðskiptablaðinu verður
breytt í dagblað með fulltingi
Bakkabræðra, verða þeir komnir á dagblaðamarkaðinn, en fyrir
ræður Björgólfur Guðmundsson
og hans félagar Mogganum og
Blaðinu og Baugur er stærsti
hluthafi í Fréttablaðinu. Hvort
þetta er góður pappír sem verið
er að fjárfesta í verður svo að
koma í ljós og forvitnilegt að
sjá hvernig blaðamarkaðurinn
þróast á næstunni.

Mikið úrval vandaðra eikarhúsgagna frá Christian Harold

Hátíðarverð á tveimur vinsælustu sófasettum okkar, aðeins þessa helgi

Glæsilegt afmæli
Bakkabræður stóðu í ströngu um
helgina, því þeir buðu til veglegrar veislu. Tilefnið var enda ærið,
því fyrirtæki þeirra bræðra,
Bakkavör, er tvítugt um þessar
mundir. Margt mektarfólks sá
ástæðu til að samfagna bræðrunum og fjölskyldu þeirra í tilefni
af tímamótunum, enda á ferðinni
einstök farsældarsaga í uppbyggingu fyrirtækisins.
Ekki blés þó byrlega í byrjun
og róðurinn oft þungur fyrstu
árin. Göntuðust þeir bræður með
það að eiginkonurnar sem staðið hafa þétt við hlið þeirra við
uppbygginguna hafi síður en svo
gifst til fjár. Þvert á móti mætti
segja að bræðurnir hafi kvænst
til fjár, enda oft þröngt í búi
fyrstu árin og ekkert eftir til að
greiða þeim laun.
Þeir dagar eru að baki og nú
blasa við vel rekin og sterk fyrirtæki þeirra bræðra sem eiga eftir
að vaxa og dafna um ókomin ár.

239.000-

„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.

159.000-

249.000-

169.000-
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(YUNDAI 3ANTA &E .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR BRÒNN 
GR¹R EKINN  Ö 6ERÈ 
4ILBOÈ 

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


.ISSAN 4ERRANO )) NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA DÎKKBL¹R
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


2ENAULT -EGANE )) NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


2ENAULT -EGANE )) NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


6OLKSWAGEN 'OLF NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA BL¹R EKINN
 Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


#HEVROLET ,ACETTI NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

&ORD -ONDEO NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

0EUGEOT  NÕSKR  CC 
DYRA &IMMGÅRA ,JËSGR¹R %KINN 
Ö 6ERÈ 

4OYOTA !VENSIS NÕSKR  CC
DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN  Ö
6ERÈ 

4OYOTA #OROLLA NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

6/,6/ 6 .ÕSKR  CC 
DYRA &IMMGÅRA 'ULUR %KINN  Ö
6ERÈ 

&/2$ '!,!8)% .ÕSKR  CC
 DYRA &IMMGÅRA ,JËSGR¹R %KINN 
Ö 6ERÈ 

(95.$!) 42!*%4 .ÕSKR 
CC  DYRA 3J¹LFSKIPTUR ,JËSBL¹R
%KINN  Ö 6ERÈ 

,!.$ 2/6%2 $%&%.$%2
.ÕSKR
 CC  DYRA &IMMGÅRA
"L¹R  (VÅTUR %KINN  Ö 6ERÈ


.)33!. 0!42/,
.ÕSKR 
CC  DYRA 3J¹LFSKIPTUR $ÎKKBL¹R
%KINN  Ö 6ERÈ 

35:5+) '2!.$ 6)4!2! .ÕSKR 
CC  DYRA 3J¹LFSKIPTUR ,JËSBRÒNN
%KINN  Ö 6ERÈ 

4/9/4! 2!6 .ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR "L¹R %KINN  Ö
6ERÈ 

#)42/%. "%2,).'/ .ÕSKR 
CC  DYRA &IMMGÅRA 2AUÈUR
%KINN  Ö 6ERÈ 

#)42/%. "%2,).'/ .ÕSKR 
CC  DYRA &IMMGÅRA ,JËSGR¹R
%KINN  Ö 6ERÈ 

2%.!5,4 +!.'// .ÕSKR 
CC  DYRA 3J¹LFSKIPTUR ,JËSGR¹R
%KINN  Ö 6ERÈ 

2%.!5,4 !4 +!.'// .ÕSKR 
CC  DYRA &IMMGÅRA (VÅTUR %KINN
 Ö 6ERÈ 

2%.!5,4 !4 -!34%2 .ÕSKR 
CC  DYRA &IMMGÅRA 'ULUR %KINN
 Ö 6ERÈ 

2%.!5,4 !4 -!34%2 .ÕSKR 
CC  DYRA &IMMGÅRA (VÅTUR %KINN
 Ö 6ERÈ 
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-"ENZ # +OMPRESSOR ¹RG  EK
 Ö KM 3J¹LFSK TOPPLÒGA ¹LFELGUR OFL
3UPER EINTAK VERÈ NÒ  

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

&ORD &  &8 ¹RG  EK  ¶KM
3J¹LFSK TOPPLÒGA LEÈUR KRËKUR OFL ¹HV
 VERÈ NÒ   L¹N

2ANGE 2OVER 3PORT (3% ¹RG  EK
 Ö KM ,ISTAVERÈ  EN OKKAR VERÈ
 

4OYOTA ,ANDCR  68 6 ¹RG 
EK  ÖKM bEINN MEÈ ÎLLUm VERÈ


4OYOTA #OROLLA  ',I ¹RG  EK 
¶KM  GÅRA ¹LFELGUR VERÈ NÒ  

.ISSAN 4ERRANO )) ¹RG  EK  ¶KM
 GÅRA m BREYTTUR OFL ¹HV  VERÈ NÒ
  L¹N

-"ENZ !  ¹RG  EK  ¶KM
3J¹LFSK ¹LFELGUR OFL VERÈ NÒ 

3UBARU ,EGAY  ', ¹RG  EK 
ÖKM  GÅRA ¹LFELGUR OGL VERÈ NÒ 
 L¹N

2ANGE 2OVER 6OUGE ¹RG  EK
¶KM bEINN MEÈ ÎLLURm ¹HV  VERÈ
NÒ 

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

-"ENZ % !VANTGARDE ¹RG 
EK  Ö KM 3J¹LFSK LEÈUR TOPPLÒGA
¹LFELGUR OFL VERÈ NÒ 

67 0ASSAT ¹RG  EK  ÖKM 
GÅRA OFL VERÈ NÒ 

$AEWOO .UBIRA ¹RG  EK  Ö
KM  GÅRA KRËKUR ¹LFELGUR NÕ TÅMAREIM
6ERÈ NÒ   L¹N

4OYOTA #OROLLA 7$ 7AGON ¹RG 
EK  Ö KM  GÅRA KRËKUR OFL 6ERÈ NÒ
   L¹N

67 4RANSPORTER "ENZÅN ¹RG  EK
 ÖKM  GÅRA BÅLL Å GËÈU VIÈHALDI
6ERÈ NÒ 

(YUNDAI 3ANTA &% 6 ¹RG  EK 
¶KM 3J¹LFSK ¹LFELGUR NÕ HEILS¹RSDEKK
TOPP ÖJËNUSTUBËK ¹HV  VERÈ NÒ


(YUNDAI 3ANTA &% 6 ¹RG  EK 
¶KM 3J¹LFSK ¹LFELGUR OFL VERÈ ¹ÈUR
 VERÈ NÒ 

6OLVO 3 ¹RG  EK  ¶KM 3J¹LFSK
LEÈUR ¹LFELGUR SUMAR OG VETRARDEKK
UMBOÈSBÅLL TOPP EINTAK VERÈ NÒ


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

3UZUKI 'RAND 6ITARA ¹RG  EK 
¶KM  GÅRA ¹HVÅLANDI  VERÈ NÒ
  L¹N

4OYOTA ,ANDCR 4$ 68 ¹RG  EK
ÖKM 3J¹LFSK LEÈUR  MANNA m DEKK
 EIGENDUR OG TOPPÖJËNUSTUBËK OFL
6ERÈ NÒ 

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

2ANGE 2OVER 3PORT (3% ¹RG  EK
 ÖKM 5MBOÈSBÅLL LISTAVERÈ 
/KKAR VERÈ  
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4OYOTA ,AND #RUISER DIESEL  ,8
 EK  ÖÒS  DYRA SSK ABS
¹LF DR¹TTARKRËKUR CD RAFM Å RÒÈUM
OG SPEGLUM SAML¾SINGAR OG FL 4ILBOÈ
 ÖÒS

.UBIRA 38  7AGON  EK
 ÖÒS  DYRA  GÅRA ABS LÅKNARBELGIR
RAFM Å RÒÈUM OG SPEGLUM NÕ TÅMAREIM
OG FLEIRA 6ERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 
ÖÒS STGR

-USSO  , 4$) ¹RG  EKINN 
ÖÒS KM  GÅRA BEINSKIPTUR m DEKK
¹LFELGUR FJARST SAML¾S GEISLASPILARI
GRÅÈALEGA SPARNEYTINN JEPPI 6ERÈ 
ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒSSTGR

-533/ %  "%.3). (® '2!.$
,58%  EK  ÖÒS DYRA SSK
ABS DR¹TTARKRËKUR FJARSTÕRÈAR SAML¾S
INGAR CD RAFM Å RÒÈUM OG SPEGLUM OG
FL 6ERÈ  ÖÒS 4),"/¨  ÖÒS

#(%62/,%4 +!,/3 3   EK
 ÖÒS  DYRA  GÅRA LÅKNARBELGIR VELTI
STÕRI VÎKVASTÕRI ÖJËNUSTUBËK &R¹B¾R
SPARIBAUKUR 6ERÈ  ÖÒS 4),"/¨
ÖÒS STGR

-).) #//0%2 3 ¹RG  EKINN
ÖÒS KM RAUÈUR GÅRA BEINSKIPTUR  ,
 (® m ¹LFELGUR FJARST SAML¾S
INGAR GEISLASPILARI KASTARAR RAFMAGN Å
RÒÈUM OG MARGT FLSJËN ER SÎGU RÅKAR
STËRGL¾SILEGA
BÅLL6ERÈ  
4),"/¨  

-USSO 3PORTS 4 $)¹RG  EKINN
ÖÒS KM MEÈ PLASTI Å PALLI OG HÒSI
MEÈ RAFMAGNI SJ¹LFSKIPTUR m BREYTT
UR ¹LFELGUR CD SPILARI INTERCOOLER RAFMAGN
Å RÒÈUM SAML¾SINGAR GANGBRETTI OG MFL
6ERÈ   4),"/¨  

3UBARU ,EGACY  , SEDAN ¹RG
 EKINN ÖÒS KM SVARTUR GÅRA
BEINSKIPTUR ABS ¹LFELGUR FILMUR FJAR
STÕRÈAR SAML¾SINGAR LÅKNABELGIR RAFM Å
ÎLLU VERÈ   4),"/¨  

-533/ '2!.$% ,58%  $)3%,
()'( /54054  EK  ÖÒS
ABS ¹LF m DR¹TTARKRËKUR FILMUR CD
TOPPLÒGA RAFM Å RÒÈUM OG SPEGLUM
SAML¾SINGAR TÎLVUKUBBUR OG FL 6ERÈ
 ÖÒS 4),"/¨  ÖÒS

-533/  452"/ $)%3%, 
EK  ÖÒS  DYRA  GÅRA ¹LF m DR¹TT
ARKRËKUR FJARSTÕRÈAR SAML¾SINGAR RAFM
Å RÒÈUM OG SPEGLUM SPOILER INTERCOOL
ER OG FL3PARNEYTINN DIESEL JEPPI6ERÈ
  ÖÒS 4),"/¨  ¶²3 STGR

*EEP 'RAND #HEROKEE ,4$  , ¹RG
 )NNFLUTTUR NÕR EKINN ÖÒS
KM GR¹SANS SJ¹LFSKIPTUR LEÈURINN
RÁTTING ¹LFELGUR ASR
SPËLVÎRN DR¹TT
ARKÒLA CD
SPILARI HRAÈASTILLIR LÅKNA
BELGIR LITAÈ GLER RAFMAGN Å ÎLLU REYK
LAUS VERÈ   4),"/¨  

-USSO %  (® BENSÅN ¹RG 
EKINN ÖÒS KM SJ¹LFSKIPTUR m DEKK
¹LFELGUR DR¹TTARBEISLI CD SPILARI OG MFL
6ERÈ  4ILBOÈ   STGR

-USSO 3PORTS 4$ ) ¹RG  EKINN
ÖÒS KM SJ¹LFSKIPTUR m DEKK ¹LFELG
UR DR¹TTARBEISLI CD SPILARI KASTARAR RAF
MANG Å RÒÈUM OG FJARST SAML¾SING
AR PLASTHÒS KL¾DDUR PALLUR GANGBRETTI
4),"/¨  

4ACUMA CDX    EK  ÖÒS
DYRA  GÅRA ¹LF !BS CD FJARSTÕRÈAR
SAML¾SINGAR LÅKNARBELGIR RAFM Å RÒÈUM
OG SPEGLUM ÖJËNUSTUBËK OG FL 6ERÈ
 ÖÒS

4ACUMA CDX    EK  ÖÒS
DYRA SSK !BS ¹LF &JARSTÕRÈAR SAML¾S
INGAR LÅKNARBELGIR RAFM Å RÒÈUM OG
SPEGLUM .Õ TÅMAREIM 6ERÈ  ÖÒS

3UBARU ,EGACY 'L WAGON  EK
 ÖÒS  DYRA SSK !BS ¹LF &JARSTÕRÈAR
SAML¾SINGAR SUMAR OG VETRARDEKK CD
KASTARAR OG FL 4ILBOÈ  ÖÒS

$!%7// .5")2! )) 38 7!'/. 
  EK  ÖÒS  DYRA SSK ABS
LÅKNARBELGIR RAFM Å RÒÈUM OG SPEGL
UM SAML¾SINGAR NÕ TÅMAREIM OG FLEIRA
'ËÈUR FERILL 6ERÈ  ÖÒS 4),"/¨ 
ÖÒS STGR

#(%62/,%4 ,!#%44) #$8  3$
 EK  ÖÒS  DYRA SSK ABS
SPËLVÎRN FJARSTÕRÈAR SAML¾SINGAR CD
MAGASÅN  LÅKNARBELGIR RAFM Å RÒÈUM
OG SPEGLUM ÖJËNUSTUBËK OG FL 6ERÈ
 ÖÒS 4),"/¨  ÖÒS

#(%62/,%4 +!,/3 3%  
EK  ÖÒS  DYRA  GÅRA ABS CD LÅKN
ARBELGIR RAFM Å RÒÈUM SAML¾SINGAR
VELTISTÕRI VÎKVASTÕRI ÖJËNUSTUBËK OG FL
6ERÈ  ÖÒS 4),"/¨  ÖÒS STGR

2%.!5,4 -%'!.% 3#¡.)#   8
 EK  ÖÒS  DYRA  GÅRA ABS
¹LF DR¹TTARKRËKUR CD RAFM Å RÒÈUM
OG SPEGLUM FJARSTÕRÈAR SAML¾SINGAR
ÖAKBOGAR ÖJËNUSTUBËK 6ERÈ  ÖÒS
4ILBOÈ  ÖÒSSTGR

+)! '2!.$ 30/24!'%   
EK  ÖÒS  DYRA  GÅRA ABS ¹LF
LÅKNARBELGIR RAFM Å RÒÈUM OG SPEGLUM
SAML¾SINGAR OG FL 6ERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ
 ÖÒS

&/2$ &/#53   42%.$ 7!'/.
 EK  ÖÒS  DYRA  GÅRA ABS
DR¹TTARKRËKUR CD LÅKNARBELGIR RAFM Å
RÒÈUM OG SPEGLUM FJARSTÕRÈAR SAML¾S
INGAR KASTARAR OG FL !TH SKIPTI ¹ ËDÕRARI
6ERÈ  ÖÒS4),"/¨  

"-7  $ÅSEL EYÈIR , PR KM ¹RG
 EKIN ÖÒS KM BEINSKIPTUR
GÅRA (® ABS ¹LFELGUR ARMPÒÈI ASR
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6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS 2ENAULT
+ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA 5PPL Å S 
   

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

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 

*ËLAGJAFIR FYRIR HÒSBÅLA OG
HJËLHÕSA EIGENDUR

#RAMER GASGRILL HJËLAGRINDUR 4RUMA 5LTRAHEAT
BORÈBÒNAÈUR POTTAR OG PÎNNUR OMFL
3KOÈAÈU ÒRVALIÈ HJ¹ OKKUR (OBBYHÒSIÈ
$UGGUVOGI  3   WWWHOBBY
HUSIDIS

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

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

4ÎLVUR

0ARTALAND S  

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

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

4%# 4OUR  4+ ¹RGERÈ  !UKAHLUTIR
&ORTJALD 'RJËTGRIND 6ERÈ  4ILBOÈ
 3   EÈA WWWSEGLA
GERDINIS

(JËLBARÈAR

/âKBSUÚMWVSPHGM
XXXWFGLBVQJT

*277Ó59$/$)
81',5)g7802*
%Ó1,1*80É
*Ðè89(5è,

)iNDIHQL
6
+OtéDVPiUD
6ZZZWDQWUDLV
2SLéGHV
GHV
ìRUOiN
$éIDQJDGDJ

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

/PUB§BSUÚMWVSPHGM
IUUQUPMWVSWPSUFYJT
&R¹ 3UÈUR !FRÅKU -YNDSKREYT STRÒTSEGG MEÈ
DÕRALÅFSMYNDUM ¹ ÒTSKORNUM ÅBENHOLT
EBONY STANDI 6ERÈ  3ENDUM ÒT ¹
LAND +ULUSUK!RTCOM   %RUM Å
+RINGLUNNI Å DESEMBER

4IL SÎLU NÕ VETRARDEKK  2 NEGLAN
LEG VERÈ ¹ÈUR  4ILBOÈ  5PPL Å
SÅMA  
«SKA EFTIR HEILS¹RS EÈA VETRARDEKKJUM 3T¾RÈ
b   3  
4IL SÎLU  STK .ORÈDEKK ST¾RÈ   2
5PPL Å S  

&R¹ 3UÈUR !FRÅKU 0OSTMAN "AG #OCONUT
"ROWN XSM !NTÅLËPUSKINN 6ERÈ
 3ENDUM ÒT ¹ LAND %RUM Å +RINGLUNNI
Å DESEMBER +ULUSUK!RTCOM   

,ZOOUV¢ÏSTKØOWBSQZGJS
"%4-IKÈ)SJOHJ§VOOJ
4ÓNJ

.ÕJAR TÎLVUR Å HVERRI VIKU GËÈ VERÈ "-3
4ÎLVULAUSNIR 3UÈURLANDSBRAUT  3ÅMI 


«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

-)¨6)+5$!'52  DESEMBER 
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'EFINS

-EINDÕRAVARNIR

3P¹DËMAR

-ASSAGE 4EL   -ARIA 

6ÁLAR OG VERKF¾RI

,OSAÈU ÖIG VIÈ JËLASTRESSIÈ OG SLAKAÈU ¹
)LMOLÅU NUDD GEFUR GËÈANN LÅÈANN %RLA Å
S  

'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING

4RÁSMÅÈI
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR ST¾RRI OG MINNI GIFS
OG SMÅÈAVERKEFNUM ,ÅNGFELLSVERKTAKAR EHF Å
S   )NGI

4EK AÈ MÁR MEINDÕRA
VARNIR
-ETABO "ORÈSAGIR OG BÒTSAGIR SBORG
3MIÈJUVEGI  3  

4IL BYGGINGA

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

«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  

*ËLATILBOÈ

%F ÖÒ KAUPIR  FLÅKUR F¾RÈU  AFSL¹TT AF
ANNARI FLÅKINNI 6ELKOMIN Å VERSLUN OKKAR
AÈ 2EYKJAVÅKURVEGI  Å (AFNARFIRÈI 3ÅMI
  OPIÈ M¹N FÎS   LAU  
WWWCLAMALIS

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
'UESTHOUSE

(ERBERGI FR¹  ÖÒS PR M¹N 5PPL Å S
 

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
3MIÈUR MEÈ  BÎRN ËSKAR EFTIR JA RA
HERBERGJA ÅBÒÈ Å (LÅÈUNUM EÈA N¹GRENNI
5PPL Å S  

'EGN NAGDÕRUM SKORDÕRUM
¹TTF¾TTLUM OG FUGLUM ²TVEGA
ALLAN BÒNAÈ GERI VERÈTILBOÈ
FYRIR HEIMILI OG FYRIRT¾KI (EF
SÁRH¾FT MIG Å MEINDÕRAVÎRNUM
(!##0 UMHVERFI
5PPLÕSINGAR OG PANTANIR Å SÅMA
  'EYMDU AUGLÕSINGUNA

«SKA EFTIR JA HERBERGJA ÅBÒÈ TILBÒIN TIL AÈ
BORGA  M¹NUÈI FYRIRFRAM ER HEIÈARLEG OG
TRAUST %R MEÈ HVOLP 5PPL Å S  

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

(ÒSAVIÈHALD

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU ¹RANGRI
OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S  
WWWECOIS
-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ LÅKA
MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG   WWW
HEILSUVALTOPDIETIS

*ËLASKEMMTANIR

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKRUN
ARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS 3 
   
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFTIR
FYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3 


(¹SKËLANEMI MEÈ BARN ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ
Å 3ETBERGSHVERFI Å (AFNARFIRÈI SEM FYRST
®RUGGUM GREIÈSLUM HEITIÈ 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  
«SKA EFTIR JA HERBERGJA ÅBÒÈ RËLEGUR OG
REGLUSAMUR EINSTAKLINGUR 'REIÈSLUGETA KR
 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
  HERB ÅBÒÈ ËSKAST TIL LEIGU STRAX ¹ SV 
EÈA  'REIÈSLUGETA ALLT AÈ  ÖÒS 3
    

!TVINNUHÒSN¾ÈI
«SKA EFTIR   FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI (EF
MEÈM¾LI OG GET GREITT FYRIRFRAMGREIÈSLU EF
MEÈ ÖARF %R Å SÅMA   3TEF¹N

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

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

*ËLASVEINAÖJËNUSTA

6ANTAR ÖIG JËLASVEIN 6IÈ KOMUM Å HEIMA
HÒS ¹ JËLABÎLL HÒSFÁLÎG OG AÈRAR SAMKOMUR
-ARGRA ¹RA REYNSLA 5PPL Å SÅMA 

6ERSLUN

3NYRTING

(REINGERNINGAR

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN  
,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRVIÈG HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTI
EFNI  TEYGJANL 

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

(ÒSGÎGN
(ORNSËFI F¾ST GEFINS 5PPL Å SÅMA  

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

4IL SÎLU JA S¾TA TUNGU SËFI OG  STËLL FR¹
%8/ 6ERÈ CA  Ö 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 EÈA  

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

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

4IL SÎLU  STK BOÈSRTOFUSTËLAR OG JA S¾TA
LEÈURSËFI F¾ST FYRIR LÅTIÈ 5PPL Å S  

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

6EFSÅÈUJËLAPAKKINN IS
(EIMASÅÈUR¹ÈGJÎF WWWIS
6EFHÕSING WWWIS

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

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

-¹LARAR

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG  M
"ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ
OG VAKTAÈ 3   WWWGEYMSLAEITT
IS WWWGEYMSLAEITTIS

(ÒSAVIÈHALD

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


-AGNHÒS EHF

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

+ROSSTRÁ EHF

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

3TÅFLUÖJËNUSTA

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

(EIMILIST¾KI
.¹NAST NÕ !%' ÖVOTTAVÁL M  SN VINDU
SELST ¹ H¹LFVIRÈI  ÖÒS 3  

$ÕRAHALD

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

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

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

4ILKYNNINGAR

3P¹SÅMINN  

(RINGDU NÒNA

2AFVIRKJUN

%NGLISH 3PRINGER 3PANIEL HVOLPAR TIL SÎLU
5PPLÕSINGAR Å S  

&YRIR VEIÈIMENN
6ORUM AÈ TAKA UPP NÕJA SENDINGU GL¾SI
LEGUR FATNAÈUR Å ÎLLUM ST¾RÈUM (JARTANLEGA
VELKOMIN %MILÅA 3UÈURLANDSBRAUT  BL¹U
HÒSUNUM &¹KAFENI OPIÈ M¹N FÎS  
LAU  
(ÒSEIGENDUR 6ARIST FÒSKARA 6ERSLIÈ VIÈ
FÁLAGSMENN -¹LARAMEISTARAFÁLAGIÈ 3 


"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
   VERÈL¾KKUN ¹
ÎLLUM VÎRUM

&RIENDTEX 3ÅÈUMÒLA  3  /PIÈ
  VIRKA DAGA LAUGARDAG 


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

!LHLIÈA LOFTNETAÖJËNUSTA

4ÎLVUSÅMALOFTNETS LAGNIR OG TENGINGAR
,OFTNET OG SÅMAR EHF 3¾VAR 3  

"JËÈUM ¶ËRI 3VEINSSON HJARTANLEGA VEL
KOMINN Å 3UPERNOVA KLÅKUNA 4ÅMAPANTANIR
Å SÅMA  

 DESEMBER  -)¨6)+5$!'52
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%LFA

(LUTASTARF ¹ SKRIFSTOFU

¶Ò ERT SKO ENGINN VENJULEGUR
VINUR
¶Ò ERT JËLAVINUR

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU -AGNADCOM OG L¾RÈU AÈ SKAPA
ÖÁR Ö¾R TEKJUR SEM ÖÒ VILT HEIMA HJ¹ ÖÁR
'¾LUDÕRAEIGENDUR ATHUGIÈ .ÒNA ERU ALLAR
G¾LUDÕRAVÎRUR ¹ H¹LFVIRÈI Å 4OKYO G¾LUDÕRA
VÎRUM (AFNARFIRÈI

%INKAM¹L

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

)NNFLUTNINGS OG ÖJËNUSTUFYR
IRT¾KI ¹ HÎFUÈBORGARSV ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSKRAFT ¹
SKRIFSTOFU 5NNIÈ ER ¹ STËLPA
FYRIR WINDOWS 3TARFSHLUTFÎLL OG
VINNUTÅMI EFTIR SAMKOMULAGI
5PPL Å S  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

.ÕTT SPENNANDI SKEMMTILEGT OG FJÎLBREYTT
T¾KIF¾RI +ÅKTU ¹ WWWPENINGARCOM

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

6ANTAR HANDLAGINN MANN TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å
UPPSETTNINGU ¹ LJËSLEIÈARA BÒNAÈI SKILEGT
ER AÈ VIÈKOMANDI HAF EINHVERJA ÖEKKINGU
REYNSLU ¹ RAF SM¹SPENNULÎGNUM .¾G
VINNA FRAMMUNDAN OG GËÈIR TEKJUMÎGU
LEIKAR 5PPL Å SÅMA  
6ANTAR ÖIG VINNU ,2 HEILSU OG FEGRUNAR
KERFI 3  
(ËTEL ®RKIN 3JËMANNAHEIMILIÈ ËSKAR EFTIR
AÈ R¹ÈA STARFSMANN Å MËTTÎKUNA 3KILYRÈI ER
AÈ VIÈKOMANDI SÁ ¹ ALDURBILINU   ¹RA
SÁ SNYRTILEGUR HEIÈARLEGUR HAFI FRUMKV¾ÈI
SÁ J¹KV¾ÈUR MEÈ GËÈA TUNGUM¹LA OG
TÎLVUKUNN¹TTU %INNIG ER LÎGÈ MIKIL ¹HERSLA
¹ AÈ FËLK EIGI AUÈVELT MEÈ MANNLEG SAM
SKIPTI 5MSËKNIR SENDAST ¹ MANAGER HOT
EL ORKINIS

¥ÖRËTTAMIÈSTÎÈIN VIÈ
,¾KJARSKËLA Å (AFNARFIRÈI

%RT ÖÒ Å LEIT AÈ GËÈRI VINNU OG GËÈUM
FÁLAGSSKAP 6IÈ HJ¹ 3N¾LAND VIDEË ËSKUM
EFTIR ¹HUGASÎMU FËLKI Å DAGVINNUFULLT STARF
OG AUKASTARF MEÈ SKËLA (AFÈU SAMBAND
VIÈ OKKUR Å S   0ÁTUR EÈA PETURS
MA ISLIS

«SKUM AÈ R¹ÈA DUGLEGAN STARFSKRAFT
VIÈ ¥ÖRËTTAMIÈSTÎÈINA VIÈ ,¾KJARSKËLA Å
(AFNARFIRÈI HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ
,¹RUS Å SÅMA  

!MERICAN 3TYLE
6ANTAR ÖIG GËÈA AUKAVINNU
MEÈ SKËLANUM EFTIR ¹RAMËT
,AUSAR STÎÈUR ¹ !MERICAN 3TYLE
Å 4RYGGVAGÎTU "ÅLDSHÎFÈA OG
.ÕBÕLAVEG
%NGA FEIMNI S¾KTU UM ¹
AMERICANSTYLEIS

4),+9..).'!2

(REINGERNINGARBËNUN
2¾STINGAÖJËNUSTAN SF ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA HRAUSTA STARFS
MENN Å FRAMTÅÈARSTÎRF VIÈ AÈAL
HREINGERNINGAR OG BËNVINNU
-IKIL VINNA FRAMUNDAN
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
¶R¹INN Å SÅMA   ¹
SKRIFSTOFUTÅMA

3KRIFSTOFU OG BËKHALDS
STARF
6EITINGAHÒSIÈ ¥TALÅA LEITAR EFTIR
STARFSMANNI Å HLUTASTARF ¹ SKRIF
STOFU 3TARFIÈ FELUR Å SÁR UMSJËN
MEÈ BËKHALDI OG LAUNAKERFI
FYRIRT¾KISINS ¹SAMT ALMENNUM
SKRIFSTOFUSTÎRFUM OG ÎÈRUM TIL
FALLANDI VERKEFNUM 2EYNSLA AF
F¾RSLU BËKHALDS NAUÈSYNLEG
.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU GEFN
AR Å SÅMA   EÈA MEÈ
TÎLVUPËSTI ¹ ITALIA ITALIAIS

+OKKARNIR VEISLUÖJËN
USTA
6IÈ LEITUM EFTIR MANNESKJU Å
AFGREIÈSLU Å /STA OG S¾LKERA
BORÈIÈ Å (AGKAUPUM +RINGLUNNI
%INNING VANTAR OKKUR MANN
ESKU Å /STA OG 3¾LKERABORÈIÈ
Å (AGKAUPUM 3M¹RALIND TIL
AFGREIÈSLU /KKUR VANTAR LÅKA
AUKAFËLK SEINNIPART VIKU Å
B¾ÈI BORÈIN .AUÈSYNLEGT ER
AÈ UMS¾KJENDUR HAFI MIKINN
¹HUGA ¹ MAT OG MATARGERÈ
HUGASAMIR SENDIÈ TÎLVUPËST
¹ KOKKARNIR KOKKARNIRIS EÈA
HRINGIÈ Å SÅMA   MILLI
KL  OG  &URÈUFISKAR EHF
&ISKISLËÈ A  2EYKJAVÅK

*OLLI

    

+ARLMENN KARLMENN %RUÈI HRESSIR  ERUÈI
Å STUÈI   MORGNANA OG KVÎLDIN ERUM VIÈ
VIÈ /KKUR LANGAR AÈ HEYRA Å YKKUR (RINGIÈI Å
OKKUR OG VIÈ VERÈUM DRAUMADÅSIRNAR YKKAR Å
ALLA NËTT &JËLA "IRTA -¾JA OG !NNÕ

*OLLI (AFNARFIRÈI ËSKAR EFTIR FËLKI
Å HLUTASTARF "REYTILEGAR VAKTIR Å
BOÈI 4ILVALIN VINNA FYRIR SKËLA
FËLK 3KEMMTILEG VINNA MEÈ
SKEMMTILEGU FËLKI
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ FAST ¹
STAÈNUM %INNIG GEFUR ,ÅNEY
UPPL Å SÅMA  

4OLLKVËTAR VEGNA INNÚUTNINGS
¹ OSTUM FR¹ .OREGI

4OLLKVËTAR VEGNA
INNÚUTNINGS ¹ BLËMUM

-EÈ VÅSAN TIL  GR LAGA NR  UM FRAM
LEIÈSLU VERÈLAGNINGU OG SÎLU ¹ BÒVÎRUM MEÈ
SÅÈARI BREYTINGUM OG MEÈ VÅSAN TIL REGLUGERÈAR
DAGS  DESEMBER  ER HÁR MEÈ AUGLÕST EFTIR
UMSËKNUM UM TOLLKVËTA VEGNA INNÚUTNINGS ¹
SMUROSTUM  FRAMLEIDDUM Å .OREGI
FYRIR TÅMABILIÈ  JANÒAR  DESEMBER 

-EÈ VÅSAN TIL  GR OG  GR ! LAGA NR  UM
FRAMLEIÈSLU VERÈLAGNINGU OG SÎLU ¹ BÒVÎRUM MEÈ SÅÈARI
BREYTINGUM OG MEÈ VÅSAN TIL REGLUGERÈAR DAGS  DESEM
BER  ER HÁR MEÈ AUGLÕST EFTIR UMSËKNUM UM TOLLKVËTA
VEGNA INNÚUTNINGS ¹ BLËMUM FYRIR TÅMABILIÈ  JANÒAR TIL 
JÒNÅ 

.¹NARI UPPLÕSINGAR LIGGJA FRAMMI Å LANDBÒNAÈAR
R¹ÈUNEYTINU ¹ SKRIFSTOFUTÅMA FR¹ KL  

.¹NARI UPPLÕSINGAR LIGGJA FRAMMI Å LANDBÒNAÈARR¹ÈUNEYTINU ¹
SKRIFSTOFUTÅMA FR¹ KL  

3KRIÚEGAR UMSËKNIR SKULU BERAST TIL LANDBÒNAÈAR
R¹ÈUNEYTISINS 3ÎLVHËLSGÎTU   2EYKJAVÅK FYRIR
KL  M¹NUDAGINN  DESEMBER NK

3KRIÚEGAR UMSËKNIR SKULU BERAST TIL LANDBÒNAÈARR¹ÈUNEYTIS
INS 3ÎLVHËLSGÎTU   2EYKJAVÅK FYRIR KL  M¹NUDAGINN
 DESEMBER NK

!46)..!

4¾KNIMENN ËSKAST ¹ (OTEL ,OFTLEIÈIR OG .ORDICA (OTEL
6ERKSVIÈ
o ¶JËNUSTA VIÈ STARFSMENN HËTELGESTI R¹ÈSTEFNUSKIPULEGG
ENDUR OG AÈRA GESTI
o 5MSJËN MEÈ SÅMSTÎÈVUM SJËNVARPSKERFUM HÒSSTJËRNA
KERFUM OG LYKLAKERFUM
o 5PPSETNING OG VIÈHALD TÎLVUBÒNAÈAR STARFSMANNA
o !ÈSTOÈ VIÈ ÎNNUR VERKEFNI HËTELSINS
(¾FNISKRÎFUR
o 3TÒDENTSPRËF OGEÈA IÈNN¹M
o -JÎG GËÈ ALHLIÈA T¾KNI OG TÎLVUKUNN¹TTU
-ICROSOFT /FÙCE UPPSETNING VÁLBÒNAÈAR OG HUGBÒNAÈAR
UMSJËN OG MEÈHÎNDLUN HLJËÈKERFA SKJ¹VÎRPA LÕSINGU OÚ
o 3J¹LFST¾ÈI SKIPULAG OG ÎGUÈ VINNUBRÎGÈ
o 3NYRTIMENNSKA KURTEIS BROSMILDUR OG ÖJËNUSTULUNDUÈ
AÈUR
o 4ALA OG RITA ¥SLENSKU OG %NSKU ®NNUR TUNGUM¹L ERU KOSTUR
6INNUTÅMI MIÈAST VIÈ    DAGA VIKUNNAR ¹SAMT
BAKVÎKTUM
6INSAMLEGAST SENDIÈ UMSËKNIR ¹ TÎLVUPËSTFANGIÈ
UMSOKNIR ICEHOTELSIS FYRIR  DESEMBER 

6WDUIVPDèXUtJHVWDPyWW|NX1RUGLFDKRWHO
9HUNVYLè
Â$OPHQQWVWDUItJHVWDPyWW|NX
Â,QQWpNNRJ~WWpNNJHVWD
Â8SSJM|UGDJVLQV
ÂëMyQXVWDYLèJHVWLKyWHOVLQV
Â6WDUIVOêVLQJìHVVLHUHNNLW PDQGL
9LQQXWtPLHUYDNWDYLQQDWtPDYDNWLUXQQLèDOOV
GDJDUtPiQXèLRJGDJDUIUt
+ IQLVNU|IXU
Â*yètVOHQVNXRJHQVNXNXQQiWWD|QQXUPiOHUX
NRVWXU
Â*yèDDOPHQQDW|OYXNXQQiWWX
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Â+DIDJyèDìMyQXVWXOXQGRJMiNY èQL
ÂÈUHLèDQOHLNLRJVWXQGYtVL
9LQVDPOHJDVWVHQGLèXPVyNQLUWLO*HVWDPyWW|NXVWMyUD
+M|UWXU9DOJHLUVVRQiW|OYXSyVWIDQJLè
KMRUWXUY#LFHKRWHOVLVI\ULUGHVHPEHU
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4/00  3%!. 0%..
3EAN 0ENN ER SANNUR KARAKTERLEIKARI (ANN ER EKKI AÈEINS SÁRKENNILEGA MYNDAR
LEGUR HELDUR LIFIR SIG SVO UM MUNAR Å HLUTVERK SÅN OG GERIR PERSËNURNAR SANNF¾R
ANDI
0ENN ER F¾DDUR ¹RIÈ  SONUR LEIKSTJËRANS ,EO 0ENN SEM VAR SETTUR ¹ SVARTAN
LISTA EFTIR AÈ HANN NEITAÈI AÈ BERA VITNI ¹ -C#ARTHY TÅMABILINU
&ERILL 3EANS 0ENN HËFST ¹RIÈ  MEÈ GAMANMYNDINNI &AST 4IMES AT 2IDGEMONT
(IGH 3ÅÈAN HEFUR HANN LEIKIÈ Å UM FJÎRUTÅU MYNDUM &R¾GÈARSËL 3EANS FËR ÖË
FYRST AÈ SKÅNA ÖEGAR HANN GIFTIST SÎNGKONUNNI -ADONNU ¹RIÈ  3AMBANDIÈ
VAR Å MEIRA LAGI STORMASAMT OG LAUK NOKKRU SÅÈAR EN ER SKRIFAÈ Å SPJÎLD SÎGUNNAR
YFIR SÁRST¾È HJËNABÎND
0ENN HLAUT ËSKARSVERÈLAUNIN FYRIR BESTA LEIK Å MYNDINNI -YSTIC 2IVER (ANN VAR
EINNIG TILNEFNDUR TIL ËSKARSVERÈLAUNA FYRIR LEIK SINNI Å MYNDUNUM ) !M 3AM
3WEET AND ,OWDOWN OG $EAD -AN 7ALKING

*ENNIFER ,OPEZ OG EIGINMANNI HENNAR .ICK .OLTE  ¶¹ ERU SAMSKIPTI HANS VIÈ
BIFVÁLAVIRKJA B¾JARINS "ILLY "OB 4HORNTON B¾ÈI SÒRREALÅSK OG FYNDIN
 ) !M 3AM   -YNDIN FJALLAR UM 3AM $AWSON SEM ER MEÈ ÖROSKAHÎML
UN (ANN ¹ DËTTUR SEM HANN ELUR UPP ¹ EIGIN SPÕTUR EN ÖEGAR HÒN FER Å SKËLA
HAFA YFIRVÎLD ¹HYGGJUR AF FRAMTÅÈ HENNAR OG VILJA SETJA HANA Å FËSTUR 6IÈ TEKUR
BAR¹TTA HINS TREGG¹FAÈA 3AM SEM VILL ËLMUR HAFA DËTTUR SÅNA HJ¹ SÁR 0ENN VAR
TILNEFNDUR TIL ËSKARSVERÈLAUNA FYRIR HLUTVERK SITT
 -YSTIC 2IVER   3TËRMYND MEÈ EKKI LAKARI LEIKURUM EN 3EAN 0ENN 4IM
2OBBINS +EVIN "ACON ,AURENCE &ISHBURNE -ARCIA 'AY (ARDEN ,AURA ,INNEY
AND %MMY 2OSSUM ,EIKSTJËRI ER #LINT %ASTWOOD EN MYNDIN VAR TILNEFND TIL SEX
ËSKARSVERÈLAUNA OG HLAUT TVENN 4IM 2OBBINS FYRIR LEIK Å AUKAHLUTVERKI OG 0ENN
FYRIR LEIK Å AÈALHLUTVERKI

 $EAD -AN 7ALKING   (ÁR ER SÎGÈ SAGA NUNNUNNAR (ELEN 0REJEAN SEM
KYNNIST D¾MDUM MORÈINGJA LEIKNUM AF 3EAN 0ENN (ÒN GERIST ANDLEGUR R¹ÈGJAFI
HANS SÅÈUSTU DAGA HANS ¹ÈUR EN HANN ER TEKINN AF LÅFI
 5 4URN   -YND ÒR SMIÈJU /LIVERS 3TONE (ÁR SEGIR FR¹ ÖVÅ ÖEGAR 3EAN 0ENN
ENDAR ËVART Å SM¹B¾ Å EINHVERJUM ÒTN¹RA OG KYNNIST ALLS KYNS FURÈULEGUM B¾JAR
BÒUM (ANN LENDIR MILLI STEINS OG SLEGGJU ÖEGAR HANN KYNNIST KYNÖOKKAFULLRI KONU

3EAN 0ENN VAR FR¹B¾R Å -YSTIC
2IVER

  'RAMS   ¶ETTA VAR GREINILEGA GOTT ¹R FYRIR LEIKARANN 3EAN 0ENN
(ANDRITSHÎFUNDUR ER 'UILLERMO !RRIAGA OG LEIKSTJËRI !LEJANDRO 'ONZ¹LEZ )É¹RRITU
SEM EINNIG HEFUR GERT MYNDINA !MORES PERROS ,ÅKT OG SÒ MYND ERU HÁR SAGÈ
AR NOKKRAR SÎGUR MISMUNANDI FËLKS SEM ALLT TENGJAST ¹ EINHVERN H¹TT HR¾ÈI
LEGU BÅLSLYSI 0ENN LEIKUR DAUÈVONA MANN SEM BJARGAST ÖAR SEM HANN F¾R NÕTT
HJARTA ÒR MANNINUM SEM LÁST Å SLYSINU

6)33)2 ¶²
 AÈ EPLI VIRKA BETUR EN KAFFI TIL AÈ
HRESSA SIG VIÈ ¹ MORGNANA
 AÈ FERSK EPLI FLJËTA VEGNA ÖESS
AÈ MIKILL HLUTI AF RÒMM¹LI ÖEIRRA
ER LOFT
 AÈ FITUSAMEINDIRNAR Å GEITAMJËLK
ERU FIMM SINNUM MINNI EN Å KÒA
MJËLK
 AÈ FLEIRI PÅTSUR ERU BORÈAÈAR ¹
LAUGARDAGSKVÎLDUM EN ÎÈRUM
KVÎLDUM VIKUNNAR
 AÈ FËLK EYÈIR MIKLU MEIRA Å
MATARINNKAUP ÖEGAR ÖAÈ VERSLAR ¹
FASTANDI MAGA
 AÈ FËLK ¾TTI EKKI AÈ BORÈA VATNA
KRABBA MEÈ BEINAN HALA ÖAR SEM
HANN HEFUR VERIÈ ELDAÈUR EFTIR AÈ
HANN DË
 AÈ &RANK %PPERSON FANN UPP
ÅSPINNANN ÖEGAR HANN VAR  ¹RA
 AÈ FR¹ ¹RINU  HAFA AÈ
MINNSTA KOSTI  MANNS L¹TIÈ LÅFIÈ
EFTIR AÈ HAFA ORÈIÈ UNDIR SJ¹LFSALA
SEM ÖAÈ HEFUR HRIST UM KOLL VIÈ AÈ
REYNA AÈ LOSA VARNING
 AÈ FLEIRI EN HUNDRAÈ HAFA SLASAST
VIÈ SÎMU IÈJU
 AÈ FYRSTA VESTR¾NA NEYSLUVARAN
SEM SELD VAR Å 3OVÁTRÅKJUNUM VAR
0EPSI #OLA
 AÈ F¾ÈA GRÅSKU GUÈANNA KALLAÈIST
ËD¹INSF¾ÈA AMBROSIA 
 AÈ GEIMFARAR MEGA EKKI BORÈA
BAUNIR ¹ÈUR EN ÖEIR LEGGJA AF STAÈ Å
GEIMFERÈ ÖAR SEM ËHËFLEGUR VIND
GANGUR SKEMMIR GEIMBÒNINGANA

$ÒNÒLPUR
2ÒSKINNSÒLPUR
,EÈURJAKKAR
6ATTK¹PUR
(ATTAR (ÒFUR
,EÈURHANSKAR
5LLARSJÎL
'ËÈ GJÎF

 AÈ GOSDRYKKURINN 50 VAR FYRST
FRAMLEIDDUR ¹RIÈ 
 AÈ TALAN  VARÈ FYRIR VALINU VEGNA
ÖESS AÈ UPPRUNALEGA FLASKAN VAR
SJÎ ÒNSUR OG 50 VÅSAÈI TIL ÖESS AÈ
LOFTBËLURNAR STIGU UPP
 AÈ HANASTÁLIÈ b"LOODY -ARYm VAR
FUNDIÈ UPP Å 0ARÅS ¹RIÈ 
 AÈ HEIMSINS ST¾RSTI HAMBORGARI
VË   TONN
 AÈ HEITT VATN ER Å SUMUM TILFELLUM
EÈLISÖYNGRA EN KALT

²TSÎLUHORN
 AFSL¹TTUR
'ËÈAR VÎRUR

 AÈ HIN SÁRSTAKA LAUKLYKT ¹ R¾TUR
SÅNAR AÈ REKJA TIL ÖESS AÈ LAUKUR
INN DREGUR TIL SÅN BRENNISTEIN ÒR
JARÈVEGINUM
 AÈ HNETUR ERU NOTAÈAR VIÈ FRAM
LEIÈSLU ¹ DÅNAMÅTI
 AÈ HNETUR INNIHALDA EKKERT
KËLESTERËL
 AÈ HREINDÕRAMJËLK INNIHELDUR
MEIRI FITU EN KÒAMJËLK
 AÈ HRÅSGRJËN ERU MEGINUPPISTAÈ
AN Å F¾ÈU HELMINGS JARÈARBÒA
 AÈ HRÅSGRJËN ERU R¾KTUÈ ¹ 
PRËSENTUM ALLS R¾KTARLANDS Å
HEIMINUM
 AÈ HRÅSGRJËNUM ER FLEYGT YFIR BRÒÈ
HJËN SEM T¹KN UM FRJËSEMI
 AÈ HUNANG ER EINA MATARTEGUND
IN SEM EKKI ROTNAR
 AÈ HUNDAR OG KETTIR ÁTA G¾LUDÕRA
FËÈUR FYRIR  MILLJARÈA DOLLARA ¹ ¹RI
HVERJU Å "ANDARÅKJUNUM

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga frá kl. 10-16
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²TSÕNI FORSETA B¾JARSTJËRNAR
¹ LFTANESI
9FIRLÕSING p (ENRIK 4HORARENSEN
6EGNA YFIRLÕSINGAR +RISTJ¹NS 3VEIN
BJÎRNSSONAR Å &RÁTTABLAÈINU LAUGAR
DAGINN    VARÈANDI LËÈINA
AÈ -IÈSKËGUM  VIL ÁG AÈ EFTIRFARANDI
KOMI FRAM
+RISTJ¹N HEFUR PERSËNULEGA STAÈIÈ
Å M¹LAFERLUM VEGNA EIGNARHALDS ¹
LËÈINNI ¹RUM SAMAN (ANN HEFUR
TAPAÈ ÎLLUM ÖESSUM M¹LAFERLUM OG
ÖVÅ MARG SANNREYNT AF DËMSTËLUM
AÈ ENGINN EFI LEIKUR ¹ EIGNARHALDI
LËÈARINNAR
¶AÈ ER ÖVÅ M¹L AÈ LINNI AÈ +RISTJ¹N
S¾TTI SIG VIÈ AÈ HANN ¹ EKKERT TILKALL
TIL ÖESSARAR LËÈAR OG TILBURÈIR HANS VIÈ
FRAMKV¾MDIR OG NOTKUN ¹ LËÈINNI ERU
MEÈ ÎLLU Ë¹S¾TTANLEGIR
5MDEILDA M¹LSMEÈFERÈ VEGNA
VEITINGAR BYGGINGARLEYFIS ¹ LËÈINNI
HEFUR HANN EKKI AÈEINS GERT AÈ M¹LI
B¾JARFÁLAGSINS HELDUR REYNIR HANN AÈ
SNÒA M¹LINU Å PËLITÅSKAN SLAG VIÈ SAM
STARFSMENN SÅNA Å MINNIHLUTA B¾JAR
STJËRNAR TIL AÈ HYLMA YFIR PERSËNULEGU
HAGSMUNAM¹LI
"ËKUN $ LISTANS VEGNA MEÈFERÈAR
M¹LSINS HJ¹ B¾JARR¹ÈI SÕNIR GLÎGGT
HVAÈ HÁR HEFUR VERIÈ Å GANGI Å ÖAÈ
T¾PA ¹R SEM UMSËKNIN HEFUR
LEGIÈ INNI ¹N ÖESS AÈ F¹ RÁTTM¾TA
AFGREIÈSLU
-¹LIÈ VAR TIL UMFJÎLLUNAR Å BYGGINGAR
NEFND FR¹ ÖVÅ Å DESEMBER  OG
FRAM TIL  NËVEMBER 
3AMKV¾MT GILDANDI DEILISKIPULAGI FR¹
 ER LËÈIN -IÈSKËGAR  TILTEKIN
SEM ÅBÒÈARLËÈ OG ER BYGGINGARREITUR
MARKAÈUR FYRIR EINBÕLISHÒS ¹ SAMA
STAÈ OG ÖAR SEM ¹ÈUR VORU HÒS
¥ AÈALSKIPULAGI LFTANESS FYRIR ¹RIN
 TIL  ER -IÈSKËGARSV¾ÈIÈ
ÖAR ¹ MEÈAL ÖESSI LËÈ SKILGREIND SEM
ÅBÒÈARBYGGÈ ,ËÈIN ER ÖINGLÕST SEM
BYGGINGARLËÈ HJ¹ SÕSLUMANNINUM Å
(AFNARFIRÈI
6EGNA AÈGERÈA +RISTJ¹NS HEFUR M¹LIÈ Å
TVÅGANG VERIÈ SENT TIL UMSAGNAR 3KIPU
LAGSSTOFNUNAR UNDANFARIN MISSERI OG
Å ¹LITI STOFNUNARINNAR KEMUR FRAM AÈ
FYRIRHUGUÈ BYGGING ¹ LËÈINNI BRÕTUR
EKKI Å B¹GA VIÈ N¹TTÒRVERNDARLÎG ENDA
VORU BYGGINGAR ¹ LËÈINNI ¹ÈUR ¶AÈ VAR
¹LIT 3KIPULAGSSTOFNUNAR AÈ LËÈIN V¾RI
BYGGINGARLËÈ ENDA AÈEINS LÅTILL PARTUR
LËÈARINNAR SEM N¾R NIÈUR Å STËR
STRAUMSFJÎRU OG FJARRI BYGGINGARREIT
%INNIG VAR ÖAÈ ¹LIT 3KIPULAGSSTOFNUNAR
AÈ DEILISKIPULAG FR¹  V¾RI GILT
¶¹ LIGGJA FYRIR TVÎ LÎGFR¾ÈI¹LIT SÁRSTAKUR
R¹ÈGJAFI B¾JARSTJËRA Å SKIPULAGSM¹LUM
HEFUR SKOÈAÈ M¹LIÈ ÅTARLEGA EMB¾TTIS
MENN B¾JARFÁLAGSINS HAFA KOMIÈ
AÈ ÖVÅ R¾TT HEFUR VERIÈ VIÈ 3IGLINGA
STOFNUN OG EFLAUST FLEIRI AÈILA ¶ESSAR
TILRAUNIR MEIRIHLUTANS UNDIR FORYSTU
+RISTJ¹NS TIL AÈ FINNA LÎGM¾TA ¹ST¾ÈU
TIL AÈ HAFNA UMSËKN UM BYGGINGAR
LEYFI HAFA ENGAN ¹RANGUR BORIÈ !LLIR
ÖESSIR AÈILAR HAFA GEFIÈ ÖAÈ EINRËMA
¹LIT AÈ EKKERT SÁ ÖVÅ TIL FYRIRSTÎÈU AÈ
VEITA HIÈ UMBEÈNA LEYFI TIL BYGGINGAR
¹ LËÈINNI
3ÅÈASTA AÈGERÈ MEIRIHLUTANS VÅSUN Å
BËKUN FR¹ B¾JARR¹ÈSFUNDI  NËV
ER AÈ HAFNA UMSËKN UM BYGGINGARLEYFI
SV¾ÈIÈ ¹ AÈ SETJA Å NÕTT DEILISKIPU
LAGSFERLI JAFNVEL ÖË AÈ ÖAR SÁU F¹AR
LËÈIR ËBYGGÈAR &YRIR¾TLANIR +RISTJ¹NS
ERU AUGLJËSAR HANN ¾TLAR MEÈ ÎLLUM
R¹ÈUM AÈ HALDA ÒTSÕNINU
,ËÈIN ER YFIR  M ALGENG ST¾RÈ ¹
LËÈUM ER M FYRIRHUGAÈ HÒS ER
M OG ÖVÅ AF SÎMU ST¾RÈARGR¹ÈU
OG ÖAU HÒS SEM ERU ¹ N¾STU LËÈUM
6IÈ 3KËGARTJÎRN STANDA MÎRG HÒS Å
SVIPAÈRI AFSTÎÈU TIL TJARNARINNAR OG
FYRIRHUGAÈ HÒS  LFTANESI ERU MÎRG
HÒS SEM STANDA N¾R OPNU HAFI OG
NEÈAR EN HÒSIN VIÈ 3KËGARTJÎRN
FORM UM LAUSNIR ¹ FR¹VEITUM¹LUM
TAKA EKKI MIÈ AF ÖESSU EINA HÒSI
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Lækkun skatts á geisladiskum
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ónlistin er stór hluti af lífi
okkar. Hún birtist í ýmsum
myndum, ýmsum tegundum og á
mismunandi stöðum. Fyrir mjög
marga er hún jafn nauðsynlegur
þáttur að njóta í okkar daglega lífi
eins og maturinn sem við neytum
og súrefnið sem við öndum. Tónlistin skiptir því máli bæði í andlegum og menningarlegum skilningi. Tónlistin skilar einnig
þjóðarbúinu tekjum og vonandi
einnig auknum tekjum í kjölfar
ákvörðunar
ríkisstjórnarinnar
samkvæmt
tillögu
fjármála-

ráðherra að lækka virðisaukaskattinn úr 24,5 prósentum í 7 prósent.
Þetta ber sérstaklega að þakka
og ekkert ætti að vera því til fyrirstöðu að sala muni aukast eftir 1.
mars á næsta ári þegar þetta kemst
í framkvæmd. Aukin sala gæti haft
í för með sér að ríkissjóður fái
þessa lækkun til baka á sama hátt
og gerðist þegar sænska ríkið fékk
hærri fjárhæð í sinn hlut af greiddum virðisaukaskatti af bókum eftir
lækkun hans. Í Frakklandi var
virðisaukaskattur af hljómplötum
lækkaður árið 1987 sem hafði í för
með sér að sala hljómplatna jókst
samtals um 91 prósent næstu þrjú
árin á eftir. Lækkun virðisaukaskattsins úr 24,5 niður í 7 prósent

færir okkur:
• Bætt aðgengi að tónlist fyrir
almenning og er hvatning til aukinnar notkunar hennar.
• Stuðlar að aukinni sköpun og
fjölbreytni í tónlist.
• Styður við bakið á tónlistarfólki
og þeim sem lifa af tónlist á erfiðum tímum þegar barist er gegn
ólöglegri og endurgjaldslausri
notkun á tónlist.
• Skilar ríkissjóði hugsanlega til
baka stórum hluta af lækkun
virðisaukaskattsins vegna stóraukinnar sölu eins og dæmi hafa
sannað í nágrannalöndum.
Eftir Gunnar Guðmundsson,
framkvæmdastjóra SFH.
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Afríka land andstæðnanna
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(J¹LPARSTARF

til að nýta þann mannauð
sem þeir búa yfir.

!È BYGGJA UPP F¾RNI
HEIMAFËLKS
g vil þakka Borgari
Þorsteinssyni ágæta
Í þeim verkefnum sem
grein um Afríku í FréttaHjálparstarf kirkjunnar
blaðinu í síðstu viku. Rétt
sinnir í Malaví og Úganda
er að oft er dregin upp
er lögð mikil áhersla á að
dökk mynd af þessari álfu *«.!3 ¶«2)33/.
vinna með fólki, ráða þarandstæðnanna og það ekki
lenda til starfa og byggja
að ástæðulausu. Ástandið er víða
á reynslu og þekkingu heimahörmulegt, fátækt og sjúkdómar
manna sem oftast þekkja þann
herja á fólk, átök og óáran. Engin
vanda sem við er að stríða betur
heimsálfa er eins illa stödd hvað
en utanaðkomandi aðilar. Lögð er
þetta varðar. Það er hins vegar
mikil áhersla á að þjálfa og mennta
mikilvægt að muna, eins og Borgheimamenn sem geta haldið verkar bendir á, að í álfunni býr einnig
inu áfram löngu eftir að stuðningi
mikið af hæfileikaríku og vel
okkar lýkur.
menntuðu fólki sem þarf einungis
.EIKV¾ÈA HLIÈIN ER VERKEFNI HJ¹LP
tækifæri til að koma sér á framARSTOFNANA
færi og fá vinnu við sitt hæfi. Afríka býr yfir fjölskrúðugri mennÞað er oft vandasamt að fjalla um
ingu og náttúrufegurð sem vart
Afríku. Álfan er gríðarstór og þar
finnst annars staðar. Afríkubúar
er að finna fjölskrúðugt mannlíf,
þurfa ekki ölmusu heldur aðstoð
ótal þjóðflokka og nokkur þúsund

É

tungumál og mállýskur. Sums staðar ríkir skálmöld eins og t.d. í Darfúr í Súdan og víða í Sómalíu. Það
sem gerðist í Rúanda er einnig í
fersku minni flestra. Einnig ríkir
víða mikil spilling og lélegt stjórnkerfi. Því miður rata þessar neikvæðu fréttir oftar í fjölmiðla en
það sem vel er gert.
Hjálparstarf kirkjunnar hefur
reynt að fjalla um Afríku á upplýsandi og jákvæðan hátt. Lögð hefur
verið áhersla á að draga upp sanna
mynd af duglegu fólki sem vill ekkert frekar en að bjarga sér sjálft.
Flestar ábyrgar alþjóðlegar hjálparstofnanir hafa gengist undir
siðareglur sem gilda um allt þeirra
hjálparstarf. Í þeim er lögð áhersla
á að bera virðingu fyrir því fólki
sem er verið að hjálpa, siðum
þeirra, venjum og trúarbrögðum.
Lögð er áhersla á að virkja fólk
strax í upphafi til sjálfshjálpar.
Einnig ber í allri umfjöllun um fólk
í neyð, að fjalla um það af virðingu

og tillitssemi. Því má hins vegar
ekki gleyma að hjálparstofnunum
ber að beina sjónum fjölmiðla og
einstaklinga að þeim hörmungum
sem víða ríkja og orsökum þeirra.
Það eru viðfangsefni hjálparstofnana. Oft eru þær einu málsvarar
þeirra sem kúgaðir eru og líða
vegna náttúruhamfara. Stundum
þarf að nota sterk orð og myndir til
að ná athygli almennings og valdhafa og því miður hefur á stundum
verið farið yfir mörkin. Í þannig
umfjöllun má ekki alhæfa og aldrei
gleyma að verið er að fjalla um
fólk.

3ANNGJÎRN VIÈSKIPTI
Borgar nefnir í sinni grein verndartolla á vörur frá Afríku sem spili
stórt hlutverk í því að viðhalda því
ástandi sem fyrirfinnst víða í álfunni. Hjálparstofnanir og sérfræðingar í þróunarsamvinnu hafa oft
bent á að niðurfelling innflutningstolla á vörur frá Afríku væri senni-

lega öflugasta þróunarhjálpin og
myndi gjörbreyta stöðu margra
þeirra fátækustu í álfunni. Hjálparstarf kirkjunnar hefur verið að
vekja athygli á „sanngjörnum viðskiptum“ eða Fair Trade-vörum
sem nú fást í nokkrum verslunum.
Fairtrade þýðir hreinlega að neytandinn borgar það verð sem það
kostar að framleiða og senda vöru
í verslun án þess að hann í leiðinni,
óvitandi, notfæri sér fátækt og
vanmátt ræktenda og framleiðenda. Hingað til hafa Fair Tradevörur ekki verið sérlega þekktar á
Íslandi. Við viljum breyta því og
þegar hafa breytingar orðið.
Afríka lætur engan sem hana
sækir heim ósnortinn. Fólkið sem
þar býr, dýralífið og stórkostleg
náttúra auðgar lífið. Leggjum
okkar af mörkum til að bæta hag
þeirra sem þar búa.
Höfundur er framkvæmdastjóri
Hjálparstarfs kirkjunnar.

Markviss kynning á íslenskri tónlist erlendis
un Útflutningsskrifstofu
íslenskrar tónlistar. Með
henni er stefnt að því að
vinna bug á þeim annmörkum sem hingað til
hafa verið til staðar í útrás
amtónn, samstarfsvettíslenskrar tónlistar og
vangur
tónlistarréttbyggja upp öfluga skrifhafa, lét í októbermánuði
stofu með tilstyrk þriggja
síðastliðnum vinna þarfa"*®2. 4(
ráðuneyta og Landsbanka
greiningu meðal íslenskra 2.!3/.
Íslands. Ráðuneyti þessi
tónlistarmanna,
fulltrúa
eru utanríkisráðuneytið, menntahelstu fyrirtækja og hagsmunamálaráðuneytið og iðnaðarráðusamtaka. Niðurstöður leiddu m.a í
neytið.
ljós að íslensk tónlist eigi mikla
Samtónn hefur um nokkurt
möguleika á frekari útrás ef réttur
skeið beitt sér fyrir stofnun skrifstuðningsvettvangur væri skapaðstofunnar og verið í mjög góðu
ur.
samstarfi við Útflutningsráð um
Þessi stuðningsvettvangur er
kynningu tónlistar á Midem í
nú orðinn að veruleika með stofn-

5-2¨!.
$AGUR ÅSLENSKRAR
TËNLISTAR

S

Frakklandi, einni stærstu tónlistarráðstefnu í heimi.
Með stofnun skrifstofunnar var
stórt skref stigið í framfaraátt í
útrás íslenskrar tónlistar. Með tilkomu hennar mun unnt að kynna
enn frekar á erlendum mörkuðum
þá fjölbreytni sem er til staðar í
íslensku tónlistarlífi.
Fylgt er eftir þeirri athygli sem
íslensk tónlist og tónlistarmenn
hafa á síðustu árum vakið utan
landsteinana. Íslenskum tónskáldum og hljómlistarmönnum eru enn
fremur gefin aukin tækifæri til að
ná athygli fleiri á mun stærri mörkuðum og skapa sér með því lifibrauð af listgrein sinni. Á sama
hátt er þetta gert til að hljómplötu-

framleiðendur geti á öflugri hátt
sótt á nýja markaði utan Íslands.
Rétt er að þakka utanríkisráðherra
Valgerði
Sverrisdóttur,
menntamálaráðherra
Þorgerði
Katrínu Gunnarsdóttur og iðnaðarráðherra Jóni Sigurðssyni fyrir
stuðning þeirra og ráðuneyta
þeirra, sem gerði stofnun þessarar
skrifstofu að veruleika. Það er til
algjörrar fyrirmyndar að ráðuneyti komi sameiginlega sem ein
heild að stuðningi verkefnis sem
þessa. Markmið Samtóns er með
sama hætti að sameina alla rétthafahópa í einni breiðfylkingu til
að styrkja grundvöll til að ná betri
árangri í sameiginlegum verkefnum sem í þessu tilviki er útrás

íslenskrar tónlistar. Jafnframt er
stuðningur einkageirans með framlagi Landsbanka Íslands þakkarverður og til fyrirmyndar. Vonandi
er brautin rudd fyrir önnur fyrirtæki að styðja við bakið á íslensku
tónlistarlífi, en Landsbanki Íslands
hefur margoft sýnt velvilja sinn í
garð ýmissa verkefna á sviði tónlistar í landinu.
Það er mín skoðun að bæði tónlistarfólk og almenningur í landinu
meti fjárframlög sem þessi og allir
ofangreindir stuðningsaðilar muni
njóti ávaxtanna af þessum framlögum á einn eða annan hátt í framtíðinni.
Höfundur er formaður Samtóns.

Freistaðu gæfunnar!
Lukkunúmerið er í Skólaostinum
og þú sérð strax hvort þú hefur
unnið á www.ostur.is

www.ostur.is
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Alfesca selur
höfuðstöðvar
Alfesca hefur gengið frá sölu á
fasteign félagsins að Fornubúðum
5 í Hafnarfirði. Höfuðstöðvar
félagsins hafa verið þar til húsa
en húsnæðið var á sínum tíma
hannað og byggt utan um saltfiskstarfsemi félagsins á Íslandi. Það
var því orðið óhentugt fyrir
starfsemi Alfesca í dag.
Afhending eignarinnar hefur
þegar farið fram en nettósöluverð
var um 640 milljónir króna.
Bókfærður hagnaður vegna
sölunnar er um 100 milljónir
króna sem mun tekjufærast á
yfirstandandi ársfjórðungi.
Alfesca hyggst nota söluandvirðið til frekari niðurgreiðslu á
lánum.
HHS

6IÈSKIPTAHALLINN MINNKAR

Viðskiptahallinn í Bandaríkjunum
nam 64,3 milljörðum Bandaríkjadala eða 4.470 milljörðum króna í
september og gerðu greiningaraðilar almennt ráð fyrir því að hann
færi niður um 1,3 milljarða dali
eða rúma 90 milljarða krónur í
október. Viðskiptahallinn tók hins
vegar snarpa dýfu og fór niður í
58,9 milljarða dali eða tæplega
4.100 milljarða krónur, samkvæmt
upplýsingum viðskiptaráðuneytis
Bandaríkjanna, sem birtar voru í
gær.
Viðskiptahallinn
vestanhafs
hefur ekki verið lægri síðan í ágúst
í fyrra og hefur ekki tekið jafn
snarpa dýfu á milli mánaða síðan í
desember árið 2001. Þrátt fyrir
þetta nemur heildarhallinn á árinu
772,1 milljarði dala eða 53.668

/,¥53+)0 ¥ (®&.)..) ¥ .%7 9/2+ 6IÈSKIPTAHALLINN Å "ANDARÅKJUNUM DRËST MIKIÈ

SAMAN MILLI M¹NAÈA VEGNA L¾KKUNAR ¹ OLÅUVERÈI

milljörðum íslenskra króna og
stefnir í að hann fari í methæðir
fimmta árið í röð.
Lækkunin í október, sem nemur
8,4 prósentum milli mánaða, er að
mestu tilkomin vegna lægra verðs
á innfluttri olíu sem lækkaði um
17,1 prósent milli mánaða.
Vöruskipti Bandaríkjanna gagnvart Kína voru hins vegar áfram
óhagstæð. Heildarhallinn við Kína

&2¡44!",!¨)¨!0

það sem af er ári nemur 229 milljörðum dala eða 15.900 milljörðum
króna og hefur hann aldrei verið
meiri.
George W. Bush, forseti Bandaríkjanna, fer á næstu dögum til
Kína ásamt Ben Bernanke seðlabankastjóra og nokkrum úr ríkisstjórn sinni til fundar við ráðamenn
þar í landi til að ræða viðskipti
landanna.
JONAB FRETTABLADIDIS

ENNEMM / SÍA / NM24570

Viðskiptahallinn í
Bandaríkjunum dróst
meira saman en flestir
gerðu ráð fyrir í október.
Hallinn hafði hækkað
jafnt og þétt síðastliðið
ár og fór í methæðir í
hverjum mánuði.

Samruni gegn skilyrðum
Samkeppniseftirlitið segir tilefni til
íhlutunar vegna kaupa DM efh. á
Dreifingarmiðstöðinni ehf. á grundvelli samrunaákvæðis samkeppnislaga.
Í úrskurði Samkeppniseftirlitsins segir að eigendur DM, sem annast rekstur vöruhúss og dreifingu á
bókum, tímaritum, ritföngum og
skrifstofuvörum, séu að miklu leyti
þeir sömu eða tengdir eigendum
Pennans hf., heildsölu- og smásölufyrirtækis sem selur einkum bækur,
tímarit, ritföng og skrifstofuvörur.
Samkeppniseftirlitið og DM
sættust á ákveðin skilyrði til að
koma í veg fyrir óheppileg áhrif
samruna fyrirtækjanna á samkeppni en það felur meðal annars í
sér að koma í veg fyrir flæði upplýsinga á milli DM og Pennans til að

²2 "«+!"²¨ 3AMKEPPNISEFTIRLITIÈ HEFUR SETT ¹KVEÈIN SKILYRÈI FYRIR KAUPUM $- ¹

$REIFINGARMIÈSTÎÈINNI

skapa jafnræði með þeim sem eru í
sama geira. Í því skyni verður DM
meðal annars óheimilt að sinna innheimtu reikninga fyrir þá aðila sem
fyrirtækið dreifir bókum og tímaritum fyrir.
Þá hefur Samkeppniseftirlitið
úrskurðað að ekki sé ástæða sé til
að aðhafast vegna kaupa Íslands-

Fiskiverðið lækkaði
Meðalverð fyrir fisk á mörkuðum landsins lækkaði um 4,7 prósent í síðustu viku frá vikunni á
undan. Alls seldust tæp 2.100
tonn á mörkuðunum og var meðalverðið 169,37 krónur á kíló
sem er 8,33 króna lækkun milli
vikna. Verðið hefur lækkað talsvert síðustu vikurnar frá því að
það stóð í hæstu hæðum á haustdögum.
Líkt og fyrri vikur seldist
mest af ýsu en í boði voru 818
tonn sem er tæplega tvöfalt
meira en vikuna á undan og
fengust 166,34 króna meðalverð
fyrir kíló af slægðri ýsu.
Þá var verulegt framboð af
þorski eða 230 tonn sem þó er 40

µ3! 6ERÈ ¹ FISKI HEFUR L¾KKAÈ NOKKUÈ
SÅÈAN ÖAÈ STËÈ Å METH¾ÈUM ¹ HAUST
DÎGUM

tonnum minna en vikuna á
undan en 249,12 króna meðalverð fékkst fyrir slægðan
þorsk.
Ufsi var að þessu sinni þriðja
söluhæsta tegundin og hefur
hann sætaskipti við steinbít,
sem iðulega er ofarlega á lista
yfir mest seldu tegundirnar. JAB

&2%44!",!¨)¨0*%452

pósts hf. á öllu hlutafé Samskipta og
Samskipta-merkinga ehf. í byrjun
nóvember.
Samkeppniseftirlitið vísar til
þess í úrskurði sínum að ekki sé
skörun á starfsemi félaganna sem
hafi í för með sér röskun á samkeppni og því sé ekki ástæða til að
aðhafast frekar í málinu.
JAB

Föroya banki
skráður hér
Undirbúningur að einkavæðingu
Föroya Banki, elsta og annars
stærsta banka Færeyja, er hafinn
og hafa ráðgjafar verið ráðnir til
verkefnisins.
Á næsta ári verður bankinn
skráður tvíhliða í Kauphöllina í
Kaupmannahöfn og á VMF, færeyska verðbréfamarkaðinn sem er
í nánu samstarfi við Kauphöll
Íslands. Hlutabréf bankans verða
því einnig skráð hérlendis.
Eyðun á Rógvi, stjórnarformaður Fíggingargrunnsins frá 1992,
félags í eigu færeyska ríkisins
sem á nánast allt hlutafé í bankanum, segir að með þessu verði lagður grunnur að frekari vexti bankans, viðskiptavinum og færeyska
fjármálakerfinu til hagsbóta. EÖA

2006
Nýr bæklingur um
hátíðarvínin í næstu vínbúð
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„Ja, mér finnst enn þá
alveg ógeðslega gott að
reykja og fer ekkert ofan af
því.“
3VO LÁT ,ÅSA HAFA EFTIR SÁR FYRIR RÎSKU
¹RI EN ËVÅST ER HVORT BREYTING HEFUR
ORÈIÈ ÖAR ¹

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Nýja-Sjáland kemur í leitirnar

 3IR &RANCIS $RAKE LEGGUR AF

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ 
KOM HOLLENSKI LANDKÎNN
UÈURINN !BEL 4ASMAN
FYRSTUR %VRËPUBÒA AUGA ¹
EYJARNAR Å 3UÈUR +YRRAHAFI
SEM NÒ HEITA .ÕJA 3J¹
LAND 4ASMAN REYNDI EINU
SINNI AÈ GANGA ¹ LAND
¹ 3UÈUREYJUM OG GERÈI
BOÈ ¹ UNDAN SÁR MEÈ
LÒÈRAÖYT %YJASKEGGJAR
TÎLDU HINS VEGAR AÈ SKIP
VERJAR ¾TLUÈU AÈ R¹ÈAST
¹ SIG OG SNERUST ÖVÅ TIL
VARNAR 4ASMAN HÎRFAÈI
EFTIR AÈ NOKKRIR MANNA
HANS HÎFÈU VERIÈ FELLDIR
.OKKRUM VIKUM ¹ÈUR HAFÈI 4ASMAN FUNDIÈ
4ASMANÅU ÒT UNDAN SUÈURSTRÎND STRALÅU 3J¹LFUR
NEFNDI HANN EYJUNA 6AN $IEMENS LAND EN NAFN

STAÈ Å HNATTSIGLINGU

INU VAR SÅÈAR BREYTT OG
KENNT VIÈ LANDKÎNNUÈ
INN HONUM TIL HEIÈURS
.ÕJA 3J¹LAND DREGUR
NAFN SITT AF HOLLENSKA
HÁRAÈINU :EELAND
%VRËPUBÒAR VEITTU EYJ
UNUM LITLA ATHYGLI ÖAR TIL
¹ SEINNI HLUTA  ALDAR
ÖEGAR ENSKI LANDKÎNN
UÈURINN *AMES #OOK
FERÈAÈIST UM Ö¾R OG
SKR¹ÈI ATHUGANIR SÅNAR
N¹KV¾MLEGA NIÈUR
(VALVEIÈIMENN TRÒBOÈ
AR OG VERSLUNARMENN
FYLGDU Å KJÎLFARIÈ RIÈ
 INNLIMUÈU "RETAR .ÕJA 3J¹LAND Å HEIMSVELDI
SITT OG SETTU ¹ FËT FYRSTU VARANLEGU EVRËPSKU
BYGGÈINA ÖAR SYÈRA Å 7ELLINGTON

 *ËN ¶ORL¹KSSON ¹ "¾GIS¹

F¾ÈIST
 (ANNES (AFSTEIN R¹ÈHERRA

ANDAST Å 2EYKJAVÅK  ¹RS
 4ËLF MÎNNUM BJARGAÈ

AF TOGARANUM $HOON
VIÈ ,¹TRABJARG ¶ESSI
ATBURÈUR VAR SÅÈAR KALLAÈUR
b"JÎRGUNARAFREKIÈ VIÈ
,¹TRABJARGn
 3JÎTUG KONA Å 2EYKJAVÅK

VINNUR  MILLJËNIR Å HAPP
DR¾TTI
 /RGELIÈ Å (ALLGRÅMSKIRKJU

VÅGT ¶AÈ ER UM  TONN
AÈ ÖYNGD OG KOSTAÈI UM
 MILLJËNIR KRËNA

Móðir okkar,

Margrét Stefánsdóttir
Írabakka 24, Reykjavík,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 9. desember
sl. verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 15. desember
kl. 11.00.
Ragnheiður Benediktsdóttir
Elsa Benediktsdóttir
Ásdís Benediktsdóttir

Okkar innilegustu þakkir fyrir samúð
og aðstoð vegna fráfalls og útfarar okkar
ástkæru,

Ingigerðar Einarsdóttur
Lindasíðu 4, Akureyri.

Óskum ykkur gleðilegrar jólahátíðar.
Synir, tengdadætur, barnabörn, barnabarnabörn og aðrir
aðstandendur.

'²34! % ).'¶«23$«44)2 &ORMAÈUR &ÁLAGS N¹MS OG STARFSR¹ÈGJAFA HELDUR UPP ¹  ¹RA AFM¾LI SAMTAKANNA ¹ FÎSTUDAG
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²R SJÎ FÁLÎGUM Å 
Einlægar þakkir til ættingja, vina og allra
þeirra sem sýndu okkur ómetanlega
vináttu, samúð og hlýhug gegnum veikindi
og við andlát og útför ástkærs sonar okkar,
bróður, mágs og frænda,

Arnar Steinars
Ásbjarnarsonar
Starfsfólk líknardeildarinnar í Kópavogi fær sérstakar
þakkir fyrir einstaka umönnun.
Kristín Guðjónsdóttir
Ásbjörn Guðmundsson
Þorbjörg Ásbjarnardóttir
J. Óskar Sigurbjörnsson
Margrét Ásbjarnardóttir
Þorvaldur Kristjánsson
Ásbjörn, Alexander og Þorvaldur Örn

Félag náms- og starfsráðgjafa verður
25 ára á laugardag. Afmælisveisla til
að fagna afmælinu verður haldin á
föstudag klukkan 13 í Tónlistarhúsinu
Ými að Skógarhlíð í Reykjavík.
Ráðherrar mennta- og félagsmála
munu heiðra samkomuna með stuttum
ávörpum ásamt dr. Gerði Óskarsdóttur, dr. Sif Einarsdóttur, dr. Jóni Torfa
Jónassyni og fleira fólki.
Formaðurinn Ágústa E. Ingþórsdóttir segir að félagið hafi vaxið jafnt
og þétt síðan það var stofnað árið
1981. Þá voru stofnfélagar einungis
sjö talsins en í dag eru þeir rúmlega
230 og fer hratt fjölgandi. Með tilkomu
meistaranáms í Háskóla
Íslands útskrifast nú um 20 til 30

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

Snæborg J. Stefánsdóttir
Eiðsvallagötu 36, Akureyri,

lést á dvalarheimilinu Hlíð laugardaginn 9. desember.
Bragi Stefánsson
Helga Sigurlaug Aðalgeirsdóttir
Allý Halla Aðalgeirsdóttir
Ingibjörg Bragadóttir
Stefanía Bragadóttir
Vala Bragadóttir
ömmubörn og langömmubarn.

Guðmundur H. Svavarsson
Hilmar Brynjólfsson
Gunnar Örn Guðmundsson
Hallur Eyfjörð Þórðarson

Hinn 20. október var í fyrsta sinn haldinn hátíðlegur dagur náms- og starfsráðgjafar og verður sá dagur helgaður
faginu framvegis. Á þessum fyrsta
hátíðisdegi kom bandaríski fræðimaðurinn Mark Savickas í heimsókn og
hélt fyrirlestur. „Hann hefur sett fram
kenningu sem hann nefnir The Theory
of Career Construction. Hún fjallar
um að það sé einhver ákveðinn drifkraftur sem kemur af stað breytingum
á starfsferli einstaklings. Það skipti
máli hvernig hver og einn túlkar viðburði sem gerast á starfsævinni og
hvaða tilgang fólk sér í þeim verkefnum sem það fæst við í störfum sínum,“
segir Ágústa.
FREYR FRETTABLADIDIS

Landnámssýning verðlaunuð
Rúnar
Geirmundsson

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma

náms- og starfsráðgjafar á hverju
ári.
„Það er stóraukin þörf fyrir námsog starfsráðgjöf í þjóðfélaginu,“ segir
Ágústa. „Ekki síst af því það hafa orðið
svo miklar framfarir á vinnumarkaði
og tækniframfarir sem hafa mikil
áhrif á daglegt líf fólks og stöðu á
vinnumarkaði. Í dag sjáum við fólk
skipta oftar um störf og meiri þörf er
fyrir endurmenntun,“ segir hún. „Fólk
fer í nám til að efla hæfni sína og oft er
þörf fyrir stuðning til að leysa úr þessum verkefnum á náms- og starfsferlinum. Það hefur kallað á aukna náms- og
starfsráðgjöf.“
Í tilefni af afmælisárinu hefur
félagið staðið fyrir mikilli dagskrá.

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.

Landnámssýningin Reykjavík 871±2 hlaut á
dögunum verðlaun fyrir bestu stafrænu miðlun í söfnum. Verðlaunin voru veitt á ráðstefnunni NODEM 2006, Nordic Digital Excellence
in Museums, sem fram fór í Ósló í síðustu
viku. Sýningin fjallar um landnám í Reykjavík, en þar má sjá rústir af skála frá landnámsöld. Rústirnar fundust við byggingu
Hótel Reykjavík Centrum í Aðalstræti árið
2001, og eru nú til sýnis þar undir í sýningaraðstöðu undir hótelinu.
Allt að 25.000 gestir hafa sótt sýninguna
heim frá því að hún var opnuð og látið vel af
henni. Í áliti dómnefndarinnar á NODEM
segir meðal annars að sýningin sé glæsileg á
að líta og gerð af tilfinningu fyrir rýminu og
staðnum. Þar fari saman fjölbreytt miðlunartækni, gott aðgengi og framsetning í hæsta
gæðaflokki. Verðlaunin voru veitt Minjasafni
Reykjavíkur og Gagarín, samstarfsfyrirtæki
þess í margmiðlun, en fyrirtækið vann marg-

4«+5 6)¨ 6%2¨,!5.5- &ULLTRÒAR -INJASAFNS
2EYKJAVÅKUR OG 'AGARÅN TËKU VIÈ VERÈLAUNUM FYRIR
BESTU STAFR¾NU MIÈLUN Å SÎFNUM

miðlunarhluta sýningarinnar í samstarfi við
Art+Com í Berlín. Hjörleifur Stefánsson,
Guðný Káradóttir, Þórunn S. Þorgrímsdóttir
og Hringur Hafsteinsson veittu verðlaununum viðtöku.
Landnámssýningin 871±2 verður lokuð í
janúar og febrúar en verður opnuð að nýju 3.
mars 2007.
SUN
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Það gerast stórundarlegir hlutir í Reykjavík
þegar veturinn færist
yfir. Þá er ég ekki að
meina þegar fyrstu
snjókornin
falla,
eða þegar laufin
fjúka af trjánum, heldur gerist eitthvað alveg stórmerkilegt þegar hálkan kemur. Við
vitum öll af því að von er á hálku og
eigum þess vegna að vera tilbúin,
en samt sem áður tekst okkur að
sofna á verðinum á hverju einasta
hausti og síðan verður allt brjálað.
Þetta gerist ekki á landsbyggðinni,
held ég. Þar eru menn löngu búnir
að útbúa sig í tæka tíð. En þegar
hálkan kemur í Reykjavík eru fæstir á nagladekkjum, bílar hendast út

um allt og er það bara hipsumhaps
hvenær bremsan virkar og hvenær
ekki. Pitsustaðir hætta gjarnan að
senda út pitsur því enginn sendill
er nógu hugaður til þess að ferðast
með pitsu á ónegldum dekkjum.
Fólk dettur svo mikið á rassinn í
kringum mann að það hættir að
vera fyndið. Fullorðnir menn taka
upp á því að negla eigin skó meira
að segja, kaupa sér mannbrodda,
sem oftar en ekki enda í eigin sköflungi. Það verður líka ákveðið siðrof
hjá Reykvíkingum, allt í einu
hverfa flestar umferðarreglur út í
veður og vind, fólk keyrir yfir
hringtorg, keyrir utan vegar, keyrir á, en langflestir keyra bara ekki
neitt. Það óttast margir veturinn.
Ég til dæmis eyði yfirleitt öllu

sumrinu í að kvíða vetrinum, eins
ömurlega og það kann að hljóma.
Maður á ekki að óttast veturinn.
Snjórinn lýsir upp dimmasta
skammdegið og börnum þykir
alveg stórkostlegt að fá að leika sér
í hjarninu. Það er hálkan sem maður
á að óttast. Börnum finnst ekkert
gaman að leika sér í hálku og við
hin óttumst ekkert frekar en að
renna á ennið. Hálkan er það versta
við vetrartímann. Það eina sem
dugir gegn hálkunni er salt. Margir
spyrja sig að því hvort það sé virkilega ekki til betri lausn á jafn
tæknivæddum tímum, en nei, það
eru bara svona húsráð sem virka
gegn óvættum eins og hálkunni.
Svipað eins og hvítlaukur er það
eina sem dugar gegn vampírum.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Ég get svo svarið það! Það er hreinlega
verið að reyna að krossfesta mann!&YRIR
Þetta kemur allt í einu hita-, vatns- og
holræsagjöld. Vélarolían! Af verðinu að
dæma mætti
halda
ÈU að þetta væri allt
,EGG
kreistÖI
aftur
úr risaeðlurassi!
G OG

Og hér er líka árgjaldið
fyrir “Juicy Melons”
auðvitað allt á sama
tíma!

%FTIR

Heimurinn er á
hælunum á mér.
Heldur þetta lið að ég
eigi bara endalaust af
peningum!

Góðan dag, mig

Og svo vogar

vantar
VIKUR aðstoð
¹ b,EGÈU
ERTU AÈ
meðÖIG 3KRÕTIÈ
fólksér!
OG
ÁG ER SEGJA AÈ SUMIR
eitt LÁTTU
ljósið ÖIGm
hjá mér.
ALVEG JAFN ÖUNG ÖESSARA SKYNDIKÒRA
VIRKI EKKI

LÁTTU ÖIG
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

0ALLI VERTU NÒ
SVOégV¾NN
AÈ
Uss!
er að fylla
Hvað ertu
RAÈA SKËNNUM
ÖÅNUM
út svona
5 mínútna
að brasa!
greindarpróf á
*¹netinu!

Svo hinkrum við aðeins
á meðan tölvan metur
framistöðuna!

Og ég er ...

!LLTAF RÎFLANDI
Å
Útkoman
er!
MANNI

Búinn!

Greindavísitala:

38
Hah! er þetta
greindavísitalan þín
eða líkamshitinn?

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

¶AÈ ER EKKI ÖAÈ
AÈ ÁGRaggi
SÁ EKKI
á
¹N¾GÈUR MEÈ
Grensásvídeói
ÖAÈ
EN ÁG VAR
AÈ VONA
EFTIR
mælti
með
þessari
EINHVERJU
MEIRA

hryllingsmynd!
TÎFRANDI

'ULLNA HLIÈIÈ
Líffræðitíminn

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
Mig langar í
OKKUR LAXAMAUK
pistasíuhnetur!

,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹ !LASKA

N "ARNAL¹N

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

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

.Ò SKULUM
Hvernig var í
VIÈleikskólanum
ÎLL SETJA ¹ í dag?
OKKUR NAFN
SPJALD SVO AÈ
VIÈ GETUM
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT ÎÈRU

Besti vinur minn hann Huginn
segir að nýi Batman geti flogið
og að Jackie Chan geti stokkið
yfir bíla.

Hvað
lærðir
3OLLA ÁG
HELD AÈ
þú?
NAFNSPJALDIÈ
ÖITT
SNÒI ÎFUGT

Fullt!
Fínt

En hvað sögðu
leikskólakennararnir?
-ÁR SÕNIST
ÖAÈ SNÒA
RÁTT

Það man
ég ekki.

3OLLA
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Seinustu á árinu
"/" $9,!. .ÕJASTA PLATA "OB $YLAN VAR

VALIN SÒ BESTA ¹ ¹RINU AF 2OLLING 3TONE

Plata Dylans
valin best
Fyrsta plata Bob Dylan í fimm ár,
Modern Times, er besta plata ársins að mati tónlistartímaritsins
Rolling Stone.
Í tímaritinu kemur fram að
Dylan hafi ekki hljómað svona
ferskur síðan á hinni vanmetnu
plötu John Wesley Harding frá
árinu 1968. Í öðru sæti lenti hin
tvöfalda Stadium Arcadium með
Red Hot Chili Peppers og í því
þriðja varð Rather Ripped með
Sonic Youth.
Crazy með Gnarls Barkley var
valið besta smáskífulagið. Í öðru
sæti varð Steady as She Goes með
The Raconteurs.

).#5"53 -IÈASALA ¹ TËNLEIKANA HINN 
MARS ER HAFIN

Miðasalan
hafin

Tónleikaferð lokið

frá Ghost-igital við
lagið Northern Lights
á heimasíðunni ghostigital.com. Í laginu
er bandaríski rapparinn Sensational gestasöngvari. Eftir áramót
er
síðan
væntanlegt
annað
myndband frá sveitinni sem var tekið upp á neðansjávartónleikum í gömlu sundlauginni í Keflavík.
Ghostigital er sjóðheit um þessar mundir eftir mánaðarlangt tónleikaferðalag um Bandaríkin í
haust þar sem sveitin hitaði upp
fyrir rokksveitina The Melvins.
Tónleikarnir á Sirkus hefjast
klukkan 21 og er ókeypis inn.

Hljómsveitin Ghostigital, sem var nýverið tilefnd til þrennra
íslenskra
tónlistarverðlauna, heldur tónleika á Sirkus á miðvikudag.
Ghostigital, sem er
skipuð Curver og Ein- '(/34)')4!,
ari Erni, er að kynna
plötu sína sem nefnist In Cod We
Trust sem kom út um allan heim í
mars á þessu ári. „Þetta verða
seinustu tónleikarnir okkar fyrir
jól. Við erum að renna í nýja plötu
og erum að fara í stúdíóvinnu,“
segir Curver. „Við ætlum að klára
hana fyrir febrúar en hún kemur
ekki út fyrr en seinna á árinu.“
Hægt er að sjá nýtt myndband

yfir í tuttugu mánuði. Fjölmargir
hafa hitað upp fyrir sveitina eða
sungið með henni, meðal annars
The Killers, The Arcade Fire, Interpol, Mary J Blige og Patti
Smith.

4.799

kr/pk

Verð áður 5.999.-

TILBOÐ

9.999

kr/pk

Verð áður 13.499.-

TILBOÐ

TILBOÐ

9.999

12.999

kr/pk

kr/pk

Verð áður 12.999.-

.).4%.$/ 7)) ,ÅKLEGA VINS¾LASTA LEIKJA
TÎLVAN SEM SELD VERÈUR FYRIR ÖESSI JËL

Leikjatölvan Nintendo Wii kom á
markað í Japan um síðustu helgi,
en tvær vikur eru síðan tölvan var
sett á markað í Bandaríkjunum.
Rúmlega 400 þúsund eintök voru í
fyrsta upplagi tölvunnar sem kom
á laugardaginn var og seldust þau
öll upp samdægurs. Búist er við
því að milljón eintök seljist í Japan
fyrir árslok, en tölvunnar hefur
verið beðið með mikilli eftirvæntingu og hafa Nintendo-menn engu
til sparað við auglýsingaherferð
tölvunnar. Tölvan er væntanleg til
Íslands hinn 8. desember en ekki
er búið að ákveða verð gripsins.

"/./ /' 6%$$%2 &ÁLAGARNIR "ONO OG
6EDDER SUNGU LAGIÈ 2OCKININ THE &REE
7ORLD ¹ (AWAII

TILBOÐ

Miðasala á tónleika bandarísku
rokksveitarinnar Incubus í Laugardalshöll 3. mars er hafin. Incubus heldur á næsta ári í tónleikaferð um Norður-Ameríku, Evrópu
og Asíu til að fylgja eftir plötunni
Light Grenades.
Í síðustu viku seldist upp á alla
tónleika sveitarinnar í NorðurAmeríku á innan við einum sólarhring.
Incubus hefur verið í fararbroddi bandarísku rokksenunnar í
yfir áratug og er oft nefnd í sömu
andrá og hljómsveitir á borð við
Deftones, Korn og Limp Bizkit.
Miðasalan fer fram í verslunum Skífunnar, BT á Egilsstöðum,
Akureyri og Selfossi og á midi.is.
Miðaverð er 4.500 krónur í stæði
og 5.500 í sæti.

Nintendo
Wii uppseld
í Japan

Hljómsveitin U2 lauk nýverið
Vertigo-tónleikaferðalagi sínu um
heiminn með vel heppnuðum tónleikum á Hawaii. Sérstakir gestir
sveitarinnar voru Billy Joe Armstrong úr Green Day og rokksveitin Pearl Jam.
Armstrong söng lagið The
Saints Are Coming sem er á nýrri
safnplötu U2 og síðar um kvöldið
stigu Eddie Vedder og Mike
McCready á svið til að flytja með
U2 lag Neil Young, Rockin´ in the
Free World.
Á meðal annarra laga sem U2
flutti voru Angel of Harlem, Sunday Bloody Sunday, Miss Sarajevo, One og lokalagið All I Want Is
You.
Tónleikaferð U2 hefur staðið

Verð áður 17.599.-

12.999

kr

7783
Batman hellir
8-12 ára
Vnr. 708408

TILBOÐ

8.999

kr/pk

Verð áður 11.700.-

Gott
verð

3.899

kr
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Unnið gegn jólastressinu

!

Kl. 20.00
Þriðja rússneska skáldakvöld MÍR
er tileinkað Vladimír Vysotský,
skáldi, leikara, tónlistarmanni og
trúbador. Sergej Gúshín sendiráðsritari fjallar um Vysotský og skýrir
hvers vegna hann varð eins konar
goðsagnapersóna í Sovétríkjunum
þegar í lifanda lífi. Kynnt verða brot
af tónlistarflutningi Vysotskýs og
lítil myndasýning um listamanninn
sett upp. Dagskráin fer fram í húsakynnum MÍR við Hverfisgötu 105.

MENNING FRETTABLADIDIS

¶AÈ VERÈUR RËLEGHEITASTEMNING
Å (AFNARFJARÈARKIRKJU Å KVÎLD
EN ÖAR VERÈUR BOÈIÈ UPP ¹
ËKEYPIS TËNLEIKA Å JËLAAMSTRINU
4ËNLEIKARNIR BERA YFIRSKRIFTINA
b*ËLASÎNGVARm EN SKIPULEGGJ
ANDI ÖEIRRA !NTONÅA (EVESI
HEFUR STAÈIÈ AÈ SAMB¾RILEGUM
JËLATËNLEIKUM FYRIR JËLIN SÅÈAN
HÒN HËF STÎRF SEM ORGANISTI VIÈ
KIRKJUNA !NTONÅA H¾TTIR SEM
ORGANISTI UM ¹RAMËTIN OG ERU
ÖETTA ÖVÅ SÅÈUSTU b*ËLASÎNGVARm
HENNAR AÈ SINNI
'ESTUR !NTONÅU ER HAFNFIRSKI
TENËRINN %YJËLFUR %YJËLFSSON EN
ÖAU HAFA STARFAÈ TÎLUVERT SAMAN
!UK ÖESS MUN LEYNIGESTUR LÅTA
INN OG LEGGJA SITT AF MÎRKUM VIÈ
DAGSKR¹NA
 EFNISSKR¹ KVÎLDSINS ERU

KLASSÅSK OG H¹TÅÈLEG JËLALÎG ¹
BORÈ VIÈ 0ANIS ANGELICUS EFTIR #
&RANCK !VE -ARIA EFTIR 3CHU
BERT "ACH 'UONUD OG 3IGVALDA
+ALDALËNS OG « HELGA NËTT
EFTIR ! !DAMS b6IÈ REYNUM
AÈ HJ¹LPA FËLKI AÈ SLAPPA AF
Å JËLASTRESSINU OG EF EINHVER
SOFNAR Å KIRKJUNNI MUNUM VIÈ LÅTA
¹ ÖAÈ SEM HRËS m SEGIR !NTONÅA
OG KÅMIR
4ËNLEIKARNIR HEFJAST KL  OG ERU
ÖEIR ÎLLUM OPNIR

%9*«,&52 %9*«,&33/. «0%25
3®.'6!2) +EMUR (AFNFIRÈINGUM

 $USTAÈU RYKIÈ AF c
SM¹SÎGUM !NTONS 0AVLOVÅTSJ
4SJEKHOV (ÒMOR OG D¾MALAUS
MANNSKILNINGUR HÎFUNDARINS NÕTUR SÅN
EINKAR VEL Å SÎGUM HANS -¾LA M¹
MEÈ SAFNINU +ONAN MEÈ HUNDINN
SEM FORLAGIÈ "JARTUR GAF ÒT Å ÖÕÈINGU
RNA "ERGMANN ¹RIÈ 

Å JËLASKAP

Á ófyrirséðu flakki
Örvæntingarfullri þriggja vikna
leit starfsmanna bókabúðarinnar
Lame Duck í Cambridge í Massachusetts-ríki í Bandaríkjunum að
tveimur handrita argentínska rithöfundarins Jorge Luis Borges
lauk á mánudag þegar gersemarnar fundust í versluninni. Greinir

2)4(®&5.$52).. */2'% ,5)3 "/2'%3

(ANDRITIN VERÈA L¾ST INNI Å SK¹P AÈ NÕJU

fréttavefur Yahoo! frá þessu vandræðalega tilstandi. Bókabúð þessi
selur sjaldgæfar bækur, listmuni
og handrit en starfsmenn hennar
týndu eða töldu að handritunum
tveimur hefði verið stolið á nýafstaðinni bókasýningu. Handritin
tvö, „Pierre Menard, höfundur
Don Quixote“ og „Babelbókasafnið“, sem bæði voru gefin út árið
1939, eru metin á rúmar 66 milljónir íslenskra króna.
Alþjóðalögreglan Interpol, sem
berst jafnan af elju gegn fjölþjóðlegri glæpastarfsemi, var komin í
málið ásamt fagaðilum á staðnum
en handritin voru venju bundið
læst inni í peningaskáp.
Haft er eftir eiganda verslunarinnar, John Wronoski, að hann
hafi verið skömmustulegur en
ósköp feginn þegar handritin
komu í leitirnar. Starfsfólkið hafði
snúið versluninni á hvolf tíu eða
tólf sinnum á undanförnum þremur vikum og honum sjálfum varla
komið dúr á auga allan þann tíma.
Fundust handritin á endanum
bak við ljósmynd í plastslíðri sem
farið hafði verið með á téða bókasýningu en sem betur fer ratað á
ný í þessa bókabúð Ófélegu andarinnar.
KHH
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4«.,)34 -¹NI 3VAVARSSON TEKUR VIÈ VIÈURKENNINGU FYRIR ¹RANGUR ¹ ERLENDUM VETTVANGI SÅÈUSTU DAGA ÒR HENDI *AKOBS -AGNÒSSONAR Å G¾R
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&RÁTTABLAÈIÈ(ÎRÈUR

4ËNLISTARMENN S¾KJA FRAM
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Megas í meðförum
Söngkonan Magga Stína og hennar
liðtæka hljómsveit halda tvenna
tónleika á næstunni, annað kvöld
verða listir leiknar á kaffihúsinu
Græna hattinum á Akureyri og á
föstudagskvöld troða hljómlistarmennirnir upp á Domo bar við
Þingholtsstræti í Reykjavík.
Magga Stína og félagar kynna
disk sinn, Magga Stína syngur
Megas, þar sem heyra má nýjar
útsetningar á tón- og textasmíðum
Megasar, þar af þrjú ný lög tónskáldsins. Lög á borð við „Fílahirðirinn frá Súrín“ og „Aðeins
eina nótt“ hafa víða hljómað á
öldum ljósvakans og fá hlustendur
nú tækifæri til þess að heyra þau í

lifandi flutningi. Uppselt var á
útgáfutónleika sveitarinnar í nóvember og góður rómur gerður að
frammistöðu listamannanna þar .
Sveitina skipa Kristinn H.
Árnason gítarleikari, Guðni Finnsson kontrabassaleikari, Hörður
Bragason sem leikur á harmonikku og fleiri ólíkindatól og
trommu- og slagverksleikarinn
Sigtryggur Baldursson.
Miðar á tónleikana verða seldir í
Pennanum, Glerártorgi, og við inngang Græna hattarins en miðar á
tónleikana sunnan heiða eru seldir
á midi.is, á forlagsskrifstofu Bjarts
við Bræðraborgarstíg og við inngang djassbúllunnar Domo.
KHH

Forystusveit íslenskra
tónlistarmanna kallar eftir
hugmyndum um heiti á
hátíðisdegi sem helgaður
verði íslenskri tónlist.
Þeir vilja hefja til vegs
íslenskt tónlistarsumar og
nýta þessi tímamörk til
frekari sóknar íslenskra
tónlistarmanna heima og
erlendis. Þetta kom fram í
hádegishófi sem Samtónn,
heildarsamtök þeirra félaga
sem standa innan vébanda
tónlistarinnar á Íslandi, hélt
á Hótel Borg í gær. Þar var
tilkynnt um stofnun sjóðs
á vegum 365 miðla og Stefs
sem tekur til starfa á næsta
ári og verður árlega veitt úr
honum 6 milljónir króna til
styrktar tónsköpun.
Skálaræður einkenndu samkomuna: menntamálaráðherra flutti
ræðu og þakkaði hlý orð í greinum forkólfa tónlistarmanna þá
um morguninn þar sem ríkisstjórn voru þökkuð vel unnin
störf í þágu tónlistar í landinu:
lægra stig virðisaukaskatts og
fleira. Jakob Magnússon minnti
samkomuna á að í upphafi var
orðið, en orðið væri tíðni og nú

leiddu vísindamenn að því rökum
að innsti kjarni lífsins væri tíðni.
Hann sagði á þriðja hundrað
diska líta dagsins ljós á ári og á
þeim færu á þriðja þúsund tónverk. Vildi Samtónn brýna karla
og konur að gera veg tónlistar
sem mestan. Rétt eins og íslensk
tunga hefði sinn hátíðisdag ár
hvert vildu menn finna hátíðisdag íslenskrar tónlistar – helst að
hausti.
Var þá Máni Svavarsson heiðraður fyrir glæsilega framgöngu
á erlendum mörkuðum með tónlist sinni við Latabæ, en lag hans
situr nú í fjórða sæti breska smáskífulistans og hefur selst í yfir
100 þúsund eintökum.
Tilkynnt var um stofnun nýs
sjóðs með framlagi Stefs og 365
miðla og undirritað samkomulag
þar um af þeim Kjartani Ólafssyni, formanni Tónskáldafélags
Íslands, og Ara Edwald, forstjóra
365 miðla. Bætist sá sjóður við
Tónskáldasjóð Ríkisútvarpsins
og Rásar 2. Öllum þessum sjóðum er ætlað að styrkja nýsköpun
tónlistarmanna.
Páll Magnússon útvarpsstjóri
minntist framlags Ríkisútvarpsins til tónlistarlífs í landinu og
áréttaði framlag Rásar 2 í útrás
íslenskrar tónlistar: net evrópskra útvarpsstöðva dreifði Rás
2 tónleikum: 11 útvarpsstöðvar
tækju á móti tónleikum Mugisons og 13 á móti tónleikum Sigur
Rósar. Ekki vildi hann gera upp á
milli stöðva á sinni ábyrgð og

taldi Sjónvarpið sinna tónlist af
miklum krafti bæði með dagskrárþáttum og flutningi tónlistar í Kastljósi.
Að lokum bað hann samtök
tónlistarmanna að ganga til þess
verks að endurskoða samninga
um flutning eldra efnis í fórum
útvarpsins: Opnum gullkistuna,
gildandi samningar eru barn síns
tíma, sagði Páll og hét að gera
nýja samninga við tónlistarmenn
áður en nýr dagur tónlistarinnar
rynni öðru sinni. Brostu tónlistarmenn þá breitt í salnum og
hugsuðu sitt.
Í fleiri skálaræðum stungu
menn upp á liðnum tónlistarmönnum sem kenna mætti daginn við: Bjarna Böðvarsson og
Svavar Gests, 12. september og
Sigfús Halldórsson.
Ellý Vilhjálms reyndist vera fædd 28.
desember svo ekki dugar sá
dagur nema sem skiladagur fyrir
diska jólanna. En nógir eru merkismenn sem lagt hafa líf sitt í tónlist á liðinni öld.
Það er hugur í tónlistarmönnum: lækkun virðisaukaskatts til
samræmis við virðisaukaskatt á
bókum hefur víða stóraukið sölu
útgefinnar tónlistar á diskum.
Geirinn sér aukin sóknarfæri í
útflutningsmiðstöð
tónlistar,
styrktarsjóðum
Reykjavíkurborgar og Flugleiða fyrir nýgilda
og sígilda tónlist og fleiri stoðum
sem skotið er undir tónlistarlíf
„okkar stórhuga þjóðar“ eins og
Jakob orðaði það.
PBB
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Söngvar Ragnheiðar og Hauks
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Ragnheiður Gröndal er raddfögur kona. Hún hefur á síðustu
misserum átt nokkra merkilega
ópusa á diskum, raunar báða eftir
Megas. Nú hefur hún sent frá sér
metnaðarfullt verk sem kenna
ætti við þau systkinin, hana og
Hauk, sem syngur ekki síður í
þessu safni þjóðlaga en hún, á
klarinett og bassetthorn. 12 tónar
gefa safnið nýja út. Þar útsetja
systkinin með Huga Guðmundssyni tónskáldi þekkt íslensk lög.
Flest þessi lög eru sprottin úr
þjóðlagasafni okkar: Gefðu að
móðurmálið mitt, Skjótt hefur sól
brugðið sumri, Ljósið kemur
langt og mjótt, Fram á reginfjallaslóð, Sof þú blíðust, Blástjarnan, Sofðu unga ástin mín,
Vísur Vatnsenda-Rósu með viðbót
Jóns Ásgeirssonar og Allt eins og
blómstrið eina. Þess utan eru þrjú
frumsamin lög eftir Ragnheiði og
eitt sænskt þjóðlag.
Hljóðfæraskipan er einföld:
blástur Hauks, mest á klarinett,
er lagður yfir grunn Ragnheiðar

2!'.(%)¨52 '2®.$!, 'L¾SILEGASTA
TALENT SEM HÁR HEFUR KOMIÈ FRAM Å LANGAN
TÅMA
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&ALLEGA UNNIÈ SAFN GL¾SILEGA ÒTSETT
OG SUNGIÈ AF SMEKKVÅSI EN SKORTIR
NOKKUÈ DRAMA Å TÒLKUN

á píanó, stöku sláttur lagður með,
auk strengjasveitar og kórradda
sem Ragnheiður slær í með
dönsku selskapi og smá elektróník sem Hugi Guðmundsson leggur til. Hér er semsagt unnið með
fá tæki í raddskipan en smekklega, andi texta er dreginn inn í
útsetninguna, stemning ljóðs
máluð með fáum dráttum í hljóðfærum. Þau teygja sig aftur á forsendu nýrra tíma og færa hingað
fram forn stef með nýjum blæ.
Söngstíll Ragnheiðar er fallegur, skýrleiki hennar í söng er með
afbrigðum góður. Röddin er
ómþýð, mild og blíð. Gallinn er sá
að túlkun hennar verður víðast
nokkuð keimlík. Mörg þeirra
ljóða sem hún syngur undurblítt,
búa yfir falinni ógn, eins og til
dæmis Haustljóð Davíðs Stefánssonar sem hún útsetur af smekkvísi. Í bæði lagi og ljóði er falið
meira en hún gefur í ljós í túlkun
sinni: Hún nær ekki að byggja

inn í sönginn vetrarkvíðann sem
Davíð lýsir svo vel: „Fýkur í
skjólin, fýkur í gömlu skjólin…
Dimmir á fjöllum, dimmir á
Íslands fjöllum… Kaldar bárur
bylta sér og brotna út við stapa…
stjörnurnar hrapa, stjörnurnar
mínar hrapa.“ Þessi texti heimtar
skýra túlkun í söng. Rétt eins og
kvæði Jóhanns Sigurjónssonar
sem hún syngur fallega, en geymir dimma og djúpa skugga sem
henni tekst ekki að draga fram
svo það nái áhrifum, lýtur það að
þroskaleysi raddarinnar á dýpri
tónum?
Hér eru gamlar perlur sem
glitra eins og Blástjarnan sem
Engel Lund gerði aftur að virku
afli og er hér glæsilega útsett
fyrir strengjakvartett; útlegging
hennar sjálfrar við sænska þjóðlagið Kristallen den fina sýnir að
hún ræður svo ung sem hún er,
prýðilega við gerð söngtexta.
Ragnheiður er eitt mesta
talent sem skotist hefur fram af
poppsenunni í langan tíma: vænn
hljóðfæraleikari, snotur lagahöfundur, efnilegur textasmiður,
með fagra rödd og merkilega
víðan metnað. Þetta lýsir sér í
lokalögum disksins: útsetningu
hennar við ljóð Halldórs Laxness:
Vor hinzti dagur er hniginn þar
sem laglína heldur vel um hugsun ljóðsins og loks í túlkun þeirra
systkinanna á Blómstrinu: hversu
lengi hefur maður beðið að ungir
túlkendur réðust í þessa andlátskveðju sem þau gera með mikilli
næmi styrkt lágstemmdum bakgrunni Huga?
Safnið allt lýsir í samantekt
sinni skýrri hugsun og metnaði í
sköpun. Lagt er inn á gamlar
lendur, spilamennska öll er fyrsta
flokks og gefum söngkonunni
ungu til í þeim skorti á drama
sem vantar í sum lögin. Hún á
bjarta framtíð, studd glæstum
gáfum þeirra systkina beggja.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

Saga einstakrar konu

Gjafakort fyrir
alla fjölskylduna!
Gjafakort í miðasölu og á www.leikhusid.is
Stóra sviðið kl. 20:00

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 örfá sæti laus, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00, lau. 13/1
kl. 14:00 nokkur sæti laus, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 20/1 kl. 14:00 örfá sæti
laus, sun. 21/1 kl. 14:00 nokkur sæti laus.

BAKKYNJUR eftir Evripídes
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.

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Lau. 6/1, lau. 13/1 nokkur sæti laus, lau. 20/1
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

Kúlan

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

Leikhúsloftið

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Lau. 16/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 laus sæti, 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 uppselt.

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.

Örlagasaga er sannarlega réttnefni á sögu Rögnu.
Ragna, sem komin er yfir áttrætt, hefur alið mestallan sinn
aldur á Laugabóli við Ísafjarðardjúp, stað sem flest okkur myndum flokka sem utan við hinn
byggilega heim; hann er of erfiður. Enda fáir ábúendur eftir. Hún
tók við búinu af systur sinni eftir
að sú hafði rekið það í nokkur ár
að föður þeirra látnum. Þá hafði
Ragna verið um nokkurra ára
skeið fyrir sunnan. Hafandi kynnst
nútímaþægindum þar, var ekki
lítil ákvörðun hjá Rögnu að flytja
alfarin aftur vestur. En hún var
komin með tvö af þeim þremur
börnum sem hún hafði ákveðið að
eignast og fannst sveitin ákjósanlegur staður til að ala þau upp. Og
nútíminn? Hún tók hann með sér.
Næstu árin sléttaði hún og ræsti
fram tún, endurbyggði allan húsakost og vélvæddi býlið. Hún reisti
sannkallað höfuðból, þrátt fyrir að
„karlmenn“ sem ráðið hafa peningastofnunum hafi lengstum
þverneitað að veita henni nokkur
lán. Kona átti ekkert að vera að
vasast í því að reka bú, jafnvel
þótt hún væri strangheiðarleg,
alls staðar í skilum og þekkt fyrir
einstakan dugnað, vinnuhörku og
útsjónarsemi. Hvaða karlmanni
með slíka kosti hefði verið neitað?
En Ragna gafst ekki upp þótt á
móti blési. Þrátefli við kerfiskarla
voru sístar hennar rauna. Ung að
árum missti hún móður sína og
tvær systur – og þætti flestum það
nóg á hana lagt. En dauðinn hefur
nánast ofsótt Rögnu og stöðugt
höggvið nær henni. Í stað þess að
gefast upp, lærði Ragna ung
hversu mikils virði lífið er og í
húsi hennar hafa þeir átt skjól sem
bugast hafa í lífinu.
Saga Rögnu er skrifuð í þriðju
persónu og fer vel á því. Lýsingar
eru afar myndrænar. Fyrir lesanda sem aldrei hefur komið á
slóðir Rögnu stendur sveitin, býlið
og mannlífið lifandi fyrir hugkots-
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sjónum. Að því leyti er
bókin vel skrifuð. Hins
vegar er Ragna líklega
með áhugaverðari núlifandi Íslendingum og saga
hennar hefði mátt vera helmingi
lengri og ítarlegri. Frásögnin er of föst í baráttunni, erfiðleikunum, harminum,
mótlætinu
–
allt frá því
Ragna
var
2%9.)2
42!534!
3/.

barn. Í bókinni er mikið af myndum af fólki sem segir í myndatexta að hafi verið miklir vinir
hennar, t.d. Thorarensen-mæðgurnar í Reykjavík, Lára frá Ögri,
Sigurjón á Hrafnabjörgum, Hrafnhildur Þorsteinsdóttir í Súðavík,
svo einhverjir séu nefndir. Þessu
fólki eru hins vegar ekki gerð skil
í sögunni. Það sama má segja um
heimilishaldið þegar börn Rögnu
eru að alast upp. Í bókinni fæðast
þau, fara að heiman og tvö þeirra
deyja. Það er líka ljóst að fjöldi
fólks sem lent hefur á glapstigum
hefur átt skjól hjá Rögnu. Mannkærleikur hennar er með fádæmum en það vantar meiri umfjöllun
um þann þátt í söguna. Þar sem
hún er sögð í þriðju persónu hefði
verið hægur vandi að gera ítarlega grein fyrir því góðgerðarstarfi sem Ragna hefur rekið á
heimili sínu, án þess að svo liti út
sem Ragna væri að miklast. Það
vantar alla samskiptasöguna við
fólkið sem henni hefur þótt vænt
um og fólkið sem hún hefur tekið
að sér. Söguna sem sýnir mýkt
Rögnu og skýrir það hvers vegna
hún er „ljósið“ í Djúpinu.
3ÒSANNA 3VAVARSDËTTIR
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Trúin á spurningarmerkið
Ljóðið skín í skammdeginu á Fróni
og nú sendir Einar Már frá sér bók
sem gefur fyrri bókum hans ekkert eftir, ljóðum jafnt sem prósa.
Fantagóð semsé. Djarfur, hvass,
fyndinn og ögrandi – jafnt í orði
sem erindi. Síbryðjandi vísdómsjaxl með djúpa rót í kvikunni.
Róttækur tímalaus riddari
efans: orðið er spurn, maðurinn er
fangi, tíminn er blekking, fortíðin
óland, nútíminn ratvillur, eilífðin
eilíf spurning, „á tali hjá guði“
(23). Engin merking er fyrir víst,
hvorki orðs né æðis, ekkert er auðvitað, „ef kostirnir eru tveir, vel
ég þann þriðja“ (13). Lífið er þversögn og því óskiljanlegt án hennar,
eins konar minningargrein um
mann sem aldrei fæddist, „sannleikur sem aldrei segir satt“ (49).
Ef listin er svar við lífinu, hver
var þá spurningin spyr skáldið og
leitar svars í draumi sem aðeins
rætist í draumi (29), í einsemd
hverfulla vona (19) þar sem jafnvel dauðinn bjargar lífi (24) og
trúleysið trúnni (63). Ansi haldlaus tilvera, því ef svarið (sannleikurinn) lýgur er
sérhver spurning
gildra og lygin
jafnvel gild.
Skáldið
%).!2 -2
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hamrar á þessari þverstæðu lífs
og listar. Síbreytilegur ljóðmælandinn skiptir um sjónarhorn,
fornafn, kennileiti og kyn að
vild en jafnvel í líki fjallræðufjalls boðar hann að fullvissan sé staðlaus – og slær því
helst ekki botn í ljóð utan

Skammtur af Degi

að opna því vídd út í óræða óvísa
spurn.
Krúsó í kórónafötum? sparkar í
veruleikann (68), snýr honum um?
Gott betur. Skáldinu svíður hræsni
samfélagsins, sér inn í svarthol
neyslunnar, þar glittir í grimm
örlög – dauðinn hvarvetna nálægur og svikult að sofa hann af sér.
Þá ber skáldi með gegnumlýsandi
augu að gefa lesanda sínum leið
þótt efi um algildi fylgi: eilífð
gegn hraðbraut tímans, almáttur
gegn alvísum dauða, ást gegn
fánýti, frelsi gegn gaddavír valdsins, lýrík gegn lygi sögunnar, ljóð
gegn einsemd og feigð. Ekki slæm
skipti.
Þá gerir Einar Már að venju
gríðarlega kröfu til sjálfs sín að
finna boðorði sínu orðfæri sem er
því samboðið – enda magnar ljóð
ekki seið í öðrum búningi. Til
þeirra verka beitir hann ekki síst
óvæntum (oft gagnstæðum) líkingum og myndhvörfum sem kollvarpa vanabundinni sýn lesandans
og breyta inntaki tungumálsins,
hefur hausaskipti á hlutverkum
orða, skekkir vísvitandi fyrri
vensl orðs og veruleika, eins konar
rangfeðrun Orðsins (sbr. frelsarann) og beitir því síðan í óbreyttu
líki með umbreyttu hlutverki gegn
upphaflegri ætlun (sjá t.d. Næturljóð, Rimlar hugans, Óbyggðir
hugans, Tónar úr eldhúsi minninganna, Skógarljóð, Í vasa eilífðarinnar – allt frábær ljóð).
Ég stytti mér leið framhjá
dauðanum er stefnumót við stórskáld sem lesandinn skynjar að
hefur fráleitt sagt sitt síðasta –
bókin raunar svolítið eins og
síspyrjandi undrabarn sem skákar þeim eldri í helgidómi orðsins
en á þögnina enn inni þótt píslin sé
að baki.
3IGURÈUR (RËARSSON

Günter Grass rétt sáttarhönd
Borgin Görlitz er við landamæri
Þýskalands og Póllands. Systurborg
hennar í næsta nágrenni heitir
Zgorzelec og tilheyrir Póllandi en
saman líta þær á sig sem eina heild.
Forsvarsmenn borganna tilnefndu
Grass til sérstakra verðlauna fyrir
framlag hans til gagnkvæms skilnings milli þjóðanna tveggja en hann
afþakkaði verðlaunin í kjölfar
fjaðrafoksins sem ævisagan olli.
Úthlutunarnefndin ákvað þó að
afhenda ekki einhverjum öðrum
verðlaunin heldur standa við tilnefningu Grass og ákváðu aðstandendur Slésíska safnsins jafnframt
að standa við sitt og halda sýningu á
verkum hans þrátt fyrir deilurnar.
Sýningin verður opin til 4. febrúar
2007.
KHH

Rithöfundurinn og Nóbelsverðlaunahafinn Günter Grass opnaði
nýverið myndlistarsýningu í Slésíska safninu (Schlesisches Museum)
í Görlitz í Þýskalandi. Vefmiðill
Deutsche Welle greinir frá því að
sýning þessi verði mögulega til þess
að lægja öldur þær sem risu í kjölfar útgáfu ævisögu Grass þar sem
hann játaði meðal annars að hafa
starfað með ungliðasveitum SS herdeildanna á sínum yngri árum.
Grass lærði myndlist á árunum
1948-56 og hélt nokkrar sýningar.
Hann myndskreytti sjálfur fyrstu
ljóðabókina sína sem kom út árið
1956. Skáldsagan Blikktromman,
sem kom út þremur árum síðar,
færði honum heimsfrægð. Grass
hafði ekki hátt um myndlistarhæfileika sína þótt hann gæfi þá aldrei
upp á bátinn. „Ég teikna alltaf, jafnvel þegar ég er ekki að teikna því þá
skrifa ég,“ er haft eftir höfundinum.
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Heimsþekktir gestir úr austri
Kammerkór Tretjakov-listasafnsins í Moskvu heldur tónleika í
Dómkirkjunni í Reykjavík næstkomandi föstudag og flytur þar
rússneska kirkju- og jólatónlist.
Heimsókn kórsins er í tilefni af
rússneskri menningarhátíð sem
nú stendur yfir í Reykjavík en
henni lýkur með guðsþjónustu
tileinkaðri St. Nikulási næstkomandi laugardag en þá verða fimm
ár liðin frá stofnun safnaðar rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar hér
á landi. Kórinn mun enn fremur
taka þátt í messunni en eitt af
markmiðum heimsóknarinnar er
að sýna hvernig tilbeiðsla innan
kirkjunnar fór fram til forna.
Kórinn er skipaður níu söngvurum en stofnandi hans og stjórnandi er Alexey Puzakov. Kórinn
hefur víða komið fram á tónleikum og tekið þátt í sýningum og
fyrirlestrahaldi en auk þess taka
kórfélagar jafnan þátt í messugjörðum í kirkju St. Nikulásar í
Tretjakov-galleríinu í Moskvu þar
sem finna má hina þekktu íkona-

Hljómdiskurinn Dauðaskammtur sem er samstarfsverkefni
tónlistarmannsins Þórs Eldon og
ljóðskáldsins Dags Sigurðarsonar
hefur nú verið endurútgefinn hjá
forlaginu Smekkleysu. Dauðaskammtur kom upprunalega út á
vordögum undir heitinu Túnglskinsmjólk en það upplag seldist
upp á skömmum tíma.
Rekja má rætur verkefnisins
til ársins 1985 því þá hafði Þór
Eldon umsjón með upptökum á
ljóðasnældunni „Fellibylurinn
Gloría“ sem Grammið gaf út. Á
henni lásu nokkur skáld eigin
ljóð með frjálsri aðferð, sum með
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MERKASTA LJËÈSK¹LD SÅÈUSTU ALDAR ÖËTT
HANN HAFI LÎNGUM VERIÈ UTANGARÈS ENDA
GAF HANN LÅTIÈ FYRIR BORGARALEGT VELS¾MI
OG TEPRUSKAP
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undirleik en önnur ekki. Eitt af
skáldunum sem las inn á
snælduna var Dagur Sigurðarson. Hann þurfti engan undirleik
því svo mikil tónlist var í ljóðunum hans. Dagur las ljóðin sín upp
eins og rokkstjarna á stóru sviði,
jafnvel þótt upptökusalurinn
væri kjallarahola við Klapparstíginn. Dagur var kóngurinn og
höllin það rými sem hann var
staddur í hverju sinni.
Átta árum síðar var Dagur
staddur á heimili Þórs í Reykjavík við mjólkurdrykkju. Þór var
þá að vinna að tónlist sem hann
leyfði Degi að heyra og ekki leið
á löngu þar til Dagur greip í
hljóðnemann og kyrjaði áhrifamikla möntru inn á fjögurra
rása upptökutæki Þórs. Þeir
ákváðu í framhaldinu að vinna
meira saman í þessum dúr en
því miður varð ekkert úr þar
sem Dagur lést nokkrum misserum síðar.
Þór hélt upptökunum til haga
og koma nú út lög Þórs við sjö af
ljóðum skáldsins sem les þau
sjálfur við undirleik Þórs.
KHH
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mynd Andreys Rublev, sem álitinn
er fremstur rússneskra íkonamálara, af heilagri þrenningu.
Á efnisskrá tónleikanna á föstu-
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dag verða sálmar og hefðbundin
rússnesk og úkraínsk jólalög „kolyadki“. Tónleikarnir hefjast kl. 20
og fást miðar við innganginn. - KHH

Å -¥2 ER TILEIKNAÈ 6LADIMÅR 6YSOTSKÕ
SK¹LDI LEIKARA TËNLISTARMANNI OG
TRÒBADOR 3ERGEJ 'ÒSHÅN SENDIR¹ÈS
RITARI FJALLAR UM 6YSOTSKÕ OG SKÕRIR
HVERS VEGNA HANN VARÈ EINS KONAR



Jólastjörnur

í Dómkirkjunni




Helgar aríur og jólalög
Erlendur Þór Elvarsson
Jóna Fanney Svavarsdóttir
Sólveig Samúelsdóttir
Bjarni Jónatansson


Fimmtudaginn 14.desember
Kl. 21
Miðaverð 1500 kr.

Eldriborgarar og félagar í
Sjálfsbjörgu fá miðann á
750.kr



 DESEMBER  -)¨6)+5$!'52

Elton og Duran Duran heiðra Díönu
Vilhjálmur og Harry, sjá um skipulagningu tónleikanna. „Við vildum
báðir leggja okkar af mörkum. Við
viljum að tónleikarnir endurspegli
nákvæmlega það sem móðir okkar
hefði viljað,“ sagði Vilhjálmur
prins. „Þess vegna er ekki nóg að
hafa bara kirkjuathöfn. Við vildum stóra tónleika með mikilli orku
og mikilli gleði, sem við vitum að
hún hefði viljað.“
Elton John er hæstánægður
með framtak prinsanna. „Ég fagna
Vilhjálmi og Harry fyrir að velja
að heiðra móður sína með þessum
tónleikum. Ég er gríðarlega
spenntur að fá að koma fram á
þessum atburði,“ sagði hann.

Sir Elton John, Duran Duran,
Joss Stone, Bryan Ferry og
Pharrel Williams munu koma
fram á minningartónleikum
um Díönu prinsessu á Wembley hinn 1. júlí á næsta ári.
Tónleikarnir verða
haldnir í tilefni af því
að tíu ár verða á næsta
ári liðin síðan Díana
lést í bílslysi í París.
Hinn 1. júlí hefði Díana
jafnframt haldið upp á
46 ára afmæli sitt.
Synir Díönu og
Karls
Bretaprins,
0(!22%,, 4ËNLISTAR

MAÈURINN KUNNI HEIÈRAR
MINNINGU $ÅÎNU PRINS
ESSU
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®LLU LOKIÈ HJ¹ -C#ARTNEY OG -ILLS
Breska blaðið News of
the World telur sig hafa
heimildir fyrir því að Paul
McCartney hafi náð samkomulagi við Heather Mills
um peninga vegna skilnaðar þeirra.
News of the World heldur því fram
að McCartney hafi samið um
greiðslu upp á hundrað og tuttugu
milljónir punda, sem samsvarar
sextán
milljörðum
íslenskra
króna, en auðævi Pauls eru metin
á hundrað og sextán milljarða íslenskra króna.
Samkvæmt News of
the World var það
dóttir Pauls, fatahönnuðurinn Stella
McCartney,
sem
sannfærði hann um
að semja við
fyrirsætuna fyrrverandi
en Stella
hefur
haft miklar
áhyggjur
af heilsufari föður
síns. Bítillinn
fyrrverandi
fékk
flökt
fyrir
hjartað
fyrr
á
árinu og
hefur
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verið í meðferð vegna þessa og er
talið að Stella hafi ekki viljað sjá
að skilnaðurinn myndi ganga af
honum dauðum. „Stella sagði við
pabba sinn að hamingjan væri
ekki metin í peningum og það væri
ekki þess virði að standa í svona
málum,“ lætur heimildamaður
News of the World hafa eftir sér.
Frá því er greint í blaðinu að
Mills verði formlega afhentar tíu
milljónir punda, eða einn milljarður íslenskra króna, sem verði látnar renna til góðgerðasamtaka.
Paul mun síðan greiða fyrir hús
þeirra á Englandi, í Bandaríkjunum og Evrópu auk þess sem hann
mun láta af hendi rúmlega tvö

34%,,! (EFUR MARGOFT LÕST ÖVÅ YFIR Å HEYRANDA HLJËÈI AÈ
HENNI SÁ MEINILLA VIÈ (EATHER -ILLS
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MILLJARÈA VEGNA SKILNAÈAR SÅNS OG 0AULS
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hundruð og sextíu milljónir í meðlag og þrjú hundruð og níutíu
milljónir sem eiga að fara í laun
handa starfsfólki Mills. Heimildarmaður blaðsins sagði að Paul
væri létt og feginn að þessu væri
lokið.
Paul McCartney og Heather
Mills skildu um miðjan maí og
létu þá hafa eftir sér að þau hygðust láta skilnaðinn fara fram í
kyrrþey. Talið er að Paul hafi
farið fram á skilnað vegna óviðunandi ágreinings en hjónin sökuðu fjölmiðla um að hafa spillt
sambandinu. Bresku blöðin fögnuðu mörg hver þessum slitum
enda hafa þau löngum haldið því
fram að Mills væri á höttunum
eftir peningum bítilsins. Mikið
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fjaðrafok varð síðan þegar skilnaðarskjölin láku út en þar hélt
Mills því fram að Paul væri bæði
dópisti og drykkjuhrútur sem
hefði oftar en ekki látið hnefana
tala. Mills hélt því jafnframt fram
að Paul hefði beitt eiginkonuna
sína sálugu, Lindu McCartney,
ofbeldi og fram á sjónvarsviðið
spratt náinn vinur Lindu, Peter
Cox, sem hafði undir höndum
upptökur en þar er Linda sögð tjá

sig á opinskáan hátt um sambúð
sína og Paul. McCartney kom í
veg fyrir að þær birtust opinberlega og var síðan sagður hafa
keypt þær af Cox. Lengi vel
stefndi því í ljótan skilnað fyrir
dómstólum á Bretlandi en ef
News of the World hefur rétt
fyrir sér er allt útlit fyrir að hulunni verði ekki svipt af því hvað
fór fram milli Mills og McCartney.

Atli skemmtanalögga þrítugur
Það var margt um manninn og
mikið fjör á skemmtistaðnum
Yello í Keflavík þegar skemmtanalöggan Atli Rúnar Hermannsson fagnaði þrítugsafmælinu
sínu í góðra vina hópi um síðustu
helgi. Pilturinn hefur nú rekið
Yello í tæpt ár og er sestur að í
Keflavík, um sinn að minnsta
kosti.
Atli er vinmargur og mátti sjá
fjölda þekktra andlita úr skemmtanabransanum meðal veislugesta
eins og við má búast þegar
skemmtanalögga fagnar stórafmæli.
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Einar Ágúst aftur
á svið á næstunni
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Umboðsmaðurinn Páll Eyjólfsson, Palli Papi, hefur
safnað saman athyglisverðri
samsuðu tónlistarmanna úr
öllum áttum, í hljómsveit sem
kallast Phönix og mun leika á
nýja staðnum Domo 22. desember. „Það vantaði hljómsveit á
staðinn fyrir þetta eina kvöld
þannig að þetta er ekkert endilega band sem er að fara í gang,“
segir Palli en hann hafði sam%,$(2%33 3ÎNGVARINN %INAR GÒST

6ÅÈISSON VERÈUR Å AÈALHLUTVERKI ¹
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band við Júlíus í Skítamóral,
Vigni Snæ úr Írafári, Benedikt
Brynleifsson, trommara úr 200
þúsund naglbítum og Bo Hall og
Einar Ágúst Víðisson söngvara,
sem hefur snúið lífi sínu til betri
vegar og mun vera hressari en
nokkru sinni.
„Það er ekkert búið að forma
þetta sem hljómsveit heldur er
þetta bara svona „happening“,“
segir Palli. „Þetta er bara eitt
gigg sem þeir ætla að taka og
ekkert meira planað með það,“
bætir hann við.
SIG

3TIKLAÈ ¹ STËRU Å GRËFUM DR¹TTUM
Halldór Baldursson skopmyndateiknari hélt upp á útgáfu
bókarinnar 2006 í grófum dráttum á Ölstofu Kormáks og
Skjaldar á föstudag. Margt góðra gesta mætti til að fagna
með Halldóri, allt í senn vinir, vandamenn og viðfangsefnin.
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Lét lagfæra
brjóstin
Adrianne Curry, fyrsti vinningshafinn úr þáttaröðinni America´s
Next Top Model, er íðilfögur en
greinilega ekki alveg fullkomin.
Fyrirsætan greindi nýlega frá því
að hún hefði farið í brjóstastækkunaraðgerð. Það var þó ekki hefðbundin aðgerð, því fyrirsætan
segist hafa þurft að jafna stærð
brjósta sinna. Hún hafi alltaf verið
með misstór brjóst, annað heilum
tveimur skálastærðum minna en
hitt, og viljað samræma stærðina.
Curry gekkst undir aðgerðina
fyrir þremur vikum, og segir
læknana hafa þurft að gera nokkrar
tilraunir til að ná réttri stærð.

Geri loksins
hamingjusöm
Geri Halliwell segist ekkert þurfa
á karlmanni í sitt líf, hún eigi
yndislegt barn
og frábæra vini.
Söngkonan upplýsir þetta í viðtali við glanstímaritið OK.
Halliwell
hefur lítið látið
fyrir sér fara
eftir að hún
eignaðist dóttur
sína Bluebell í
maí og leggur
ríka áherslu á
það í viðtalinu (!-).'*53®að hún hafi alls 'ERI (ALLIWELL TALAÈI
engan áhuga á OPINSK¹TT Å VIÈTALI
að ganga í það VIÈ BANDARÅSKA
TÅMARITIÈ /+
heilaga. Söngkonan
segist
jafnframt ekki vera í neinum samskiptum við barnsfðður sinn,
breska handritshöfundinn Sacha
Gervasi og telur að hjónabandið
sem stofnun hafi beðið álitshnekki.
„Ég meina, af hverju eru svona
margir að skilja?,“ sagði Halliwell.

Papparassar
lentu í slag
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Borat vann málið

Vill prófa aðra hluti

Tveimur háskólanemum tókst
ekki að koma í veg fyrir að gamanmyndin Borat verður gefin út
DVD-mynddiski á næstunni.
Nemarnir sögðust hafa verið
gabbaðir í að vera með kynþáttafordóma og karlrembu í spjalli
við grínistann Sacha Baron Cohen
í hlutverki fréttamannsins Borat.
Sögðust þeir hafa beðið tilfinningalegan skaða vegna myndarinnar.
Dómstóll í Los Angeles vísaði
ákærunni á bug og tók hvorki í
mál að fresta útgáfu myndarinnar né að láta klippa atriðið
með nemunum úr henni.

Óskarsverðlaunahafinn Nicolas
Cage ætlar að taka sér hlé frá leiklistinni til að einbeita sér að öðrum
áhugamálum á borð við sjálfstæða
kvikmyndagerð.
„Mér finnst ég hafa leikið í
mörgum kvikmyndum og núna vil
ég skoða önnur verkefni, hvort
sem það er að semja eða gera eitthvað annað.
Cage var nýverið verðlaunaður
fyrir kvikmyndaferil sinn á hinni
árlegu kvikmyndahátíð í Nassau.
Sir Sean Connery afhenti honum
verðlaunin. „Nic er algjör fagmaður og hefur hluti fram að færa
sem gera það að verkum að það er
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mjög gaman að vinna með honum,“
sagði Connery.
Á meðal nýjustu mynda Cage
eru World Trade Centre og The
Wicker Man. Átta kvikmyndir sem
Cage leikur í koma út á næstu
tveimur árum.

Deilur kryddpíunnar fyrrverandi
Mel B og leikarans Eddies Murphy
eru það sjóðheitar í Hollywood um
þessar mundir að aðrar deilur
hafa kviknað í kjölfarið. Mel B var
stödd á veitingastað síðastliðinn
föstudag, en þar svifu á hana tveir
papparassa-ljósmyndarar, sem á
endanum fóru að deila um hvor
þeirra ætti rétt á umræddu svæði.
„Þú ert í mínu hverfi núna,“ sagði
annar ljósmyndaranna áður en
hann réðst á hinn og átti Mel fótum
fjör að launa, en hún var snögg að
koma sér í bíl
sinn og bruna af
stað. En Mel B
á von á barni
með
Eddie
Murphy sem
kveðst ekki eiga
barnið og vill að
Mel fari í DNApróf.
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Ticket To Ride

Trivial Pursuit
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3.990.-
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4.490.-

AIRIS

Hljómtækjasamstæða

• Airis hljómtækjasamstæða með útvarpi.
• Spilar DVD • CD • MP3 • MPEG4 • VCD • SVCD
• Hægt að tengja við tölvu og sjónvarp með USB tengi eða SCART tengi
• 2x15w RMS

CD

DVD

MP3

MPEG
4 VCD
SVCD

HLJÓMAR

VEL

HP
RUGL
VERÐ

Aðeins

2.495.-

MINNISLEIKUR

ÍSLENSKA
STAFRÓFIÐ

®

Photosmart D5160
Ljósmyndaprentari
• Prentar 32 síður í svörtu og 25 í lit á mín
• Prentar beint á CD
• Minniskortalesari

AIRIS

Ferða DVD spilari

• 7” Breiðtjaldskjár (16:9)
• Spilar DVD-/+R/RW, CD, CD-/+R/RW, MP3, og JPEG
• Fjarstýring • Bílhleðslutæki
• Taska til að setja aftan á höfuðpúða fylgir

Aðeins

8.990.TASKA
FYLGIR

Aðeins

Afgreiðslutímar
Office 1 Skeifunni 17

15. desember 9 - 22
16.-17. desember 10 - 22
18.-22. desember 9 - 22
Þorláksmessa 10 - 23
Aðfangadagur 10 - 13

Office 1 Smáralind

13. desember 11 - 19
14.-15. desember 11 - 22
16.-17. desember 10 - 22
18.-22. desember 11 - 22
Þorláksmessa 10 - 23
Aðfangadagur 10 - 13

Office 1 Akureyri

Office 1 Egilsstöðum

12.900.-

13.-15. desember 9 - 18
16. desember 10 - 22
17. desember 12 - 22
18.-22. desember 9 - 22
Þorláksmessa 9 - 23
Aðfangadagur 10 - 12

Office 1 Ísafirði

16. desember 10 - 18
17. desember 13 - 18
20.-22. desember 9 - 22
Þorláksmessa 10 - 23
Aðfangadagur 10 - 12

Opið aðra dagar samkvæmt venju.

13.- 15. desember 10 - 18 Office 1 Vestmannaeyjum
16. desember 11 - 18
14. desember 9 - 22
17. desember 13 - 18
16. desember 10 - 18
18.- 22. desember 10 - 22 21. desember 9 -22
Þorláksmessa 10 - 23
Þorláksmessa 10 - 22
Aðfangadagur 10 - 13
Aðfangadagur 10 - 13
27. des. Lokað

Opið aðra dagar samkvæmt venju.
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Aðeins

16.990.-

DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

“SIGUR”

AUBRAY DAY, TOTAL FILM

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

Jólamyndin 2006

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT
ZOO

“FRÁBÆR”

DEBORAH ROSS, THE SPECTATOR

MARK ADAMS SUNDAY MIRROR

“MÖGNUÐ”

JONATHAN ROSS, FILM 2006

40 þúsund gestir
MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á
W.

80 þúsund gestir
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5 edduverðlaun
Frábær jólamynd fyrir alla fjölskylduna!

SKU
KU TALI
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

FORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER HAFIN Á MIDI.IS - ATH: EINNIG ER HÆGT AÐ VERSLA MIÐA Í FÖRSÖLU Í KVIKMYNDAHÚSUM
SÍMI 564 0000
CASINO ROYALE
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL
HÁTÍÐ Í BÆ
THE NATIVITY STORY
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES
BORAT

THE HOLIDAY
kl. 5.10, 8 og 10.45
CASINO ROYALE
kl. 5, 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 5, 8 og 10.50
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 3.40 500 KR.
HÁTÍÐ Í BÆ
kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
kl. 3.40
BORAT
kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN
kl. 5.40 B.I. 12 ÁRA

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 6 500 KR.
kl. 5.50, 8, 10.10
kl. 8 B.I. 7 ÁRA
kl. 6 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10

THE HOLIDAY
kl. 8 og 10.30
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 6 500 KR.
HÁTÍÐ Í BÆ
kl. 6
SAW III
kl. 8 og 10.15

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

Raggi Bjarna á jólaplötu Brooklyn Fæv
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Brooklyn Fæv sló fyrst í gegn
árið 1998 þegar hún vann Söngvakeppni framhaldsskólanna. Sama
ár kom út jólalagið Sleðasöngurinn. Fyrir tveimur árum kom síðan
út annað jólalag, Einmana á jólanótt. Bæði þessi lög eru á plötunni
auk níu laga til viðbótar, þar á
meðal Góða ósk um gleðilega hátíð.
Er það íslensk útgáfa af laginu
Have Yourself a Merry Little
Christmas og er enginn annar en
Raggi Bjarna gestasöngvari.
„Hann er mesti töffari Íslandssögunnar held ég,“ segir Davíð
Olgeirsson, einn af fimm meðlimum Brooklyn Fæv. „Þegar við
vorum að æfa í sumar komumst við
fljótlega að því að það væri bara
einn maður á Íslandi sem gæti sungið Have Yourself a Merry Little
Christmas. Ég held líka að þetta sé
fyrsta lagið sem hann syngur án
undirleiks,“ segir hann.
FB

HEIMSFRUMSÝND 15. DESEMBER

Vin nin gar eru
mi ðar fyr ir tvo ,
Era go n bó kin ,
Eld est bó kin ,
Era go n
töl vu lei ku rin n,
DV D my nd ir
töl vu lei kir og
ma rgt fle ira !

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

Fyrsta plata hljómsveitarinnar
Brooklyn Fæv, Góð jól, er komin
út. Á plötunni eru þekktir jólasmellir sem Brooklyn Fæv gera að
sínum með rödduðum söng án
undirleiks. Íslenskir textar hafa
verið gerðir við nokkur af eldri
lögunum og á Bragi Valdimar
Skúlason heiðurinn af þeim.

(UDSON SL¾R Å GEGN
Jennifer Hudson heitir
nýjasta stjarna Hollywood,
en hún fer með eitt aðalhlutverkanna í kvikmyndinni Dreamgirls sem hefur
gert það afar gott í Bandaríkjunum á haustmánuðum.
Jennifer kom fyrst fram í þriðju
seríu
af
sjónvarpsþættinum
American Idol, þar sem hún komst
áfram í tíu manna hópinn en féll
svo úr leik stuttu síðar. Óhætt er að
segja að Jennifer hafi nú náð meiri
frama en sigurvegari keppninnar,
en margir gagnrýnendur spá að
frammistaða hennar í kvikmyndinni muni tryggja henni tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, en nú
um helgina lenti hún í öðru sæti í
flokknum besta leikkona í aukahlutverki þegar kvikmyndaverðlaun gagnrýnendasamtaka Los
Angeles voru veitt. Sagði meðal
annars söngvarinn Elton John að
kynþáttur stúlkunnar hafi ráðið
ferð þegar hún féll úr Idol, en hann
telur að Bandaríkjamenn hafi síður
viljað svartan sigurvegara tvö ár í
röð, en Ruben Studdard vann
keppnina árið áður. Allt kom þó
fyrir ekki og ung stúlka að nafni
Fantasia vann keppnina.
Kvikmyndin Dreamgirls er
endurgerð á samnefndum söngleik frá árinu 1981 og rekur hún
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sögu stúlknasveitar á Motownárunum og hvernig þær hægt og
rólega ná heimsfrægð með öllum
þeim vandamálum sem því fylgir.
Ásamt Jennifer leika í kvikmyndinni söngkonan Beyoncé Knowles,
Eddie Murphy, Jamie Foxx og
Danny Glover. Er sagt að Jennifer
gefi Beyoncé ekkert eftir á hvíta

tjaldinu, hvorki í leik né söng, en
segir Jennifer sjálf að það hafi
verið undarlegt að leika við hlið
Beyoncé þar sem hún hafi verið
hennar helsti aðdáandi um árabil.
Dreamgirls er fyrsta kvikmynd
Jennifer og alveg örugglega ekki
sú síðasta.
DORI FRETTABLADIDIS

Beth Ditto eignast heiminn
Hvað er það við ungæðislegt rokk
sem er svona heillandi? Stundum
geri ég mér ekki lengur grein
fyrir því. Tökum þessa sveit hér
sem dæmi, The Gossip. Ég myndi
aldrei láta hafa það eftir mér að
þessi sveit væri þétt eða vel spilandi. Við fyrstu hlustun minnti
hún mig á landsbyggðarkvöldið á
Músíktilraunum. Ég myndi meira
að segja halda því fram að þessi
plata hljómar fremur illa. Hljóðfærin eiga það meira að segja til
að vera rammfölsk. En af einhverjum óútskýranlegum ástæðum er þetta með betri rokkplötum
sem ég hef heyrt á árinu.
Helsta ástæða þess er líklegast
söngkonan með Bjarkar augnaráðið, Beth Ditto, sem var nýlega
valin „svalasta fígúra rokksins“ í
NME. Hún er ekki bara fyrsta
konan sem fær titilinn, heldur líka
fyrsta lesbían og fyrsti einstaklingurinn þyngri en hundrað kíló.
Hún hefur þykka og góða rödd
sem myndi henta svartri soulsöngkonu en þessi bleiknefjaða
snót velur að syngja pönkskotið
rokk með beittum ádeilutextum.

En það sem heillar mann strax
upp úr skónum er hversu mikið
hún gefur af sér. Hún skiptir beint
úr því að bræða mann eins og
smjörlíki með blíðum raddlykkjum yfir í fimmta gír, þar sem
röddin bjagast í hálsinum á henni.
Hljóðfæraskipanin er eins og hjá
Yeah Yeah Yeah´s. Eina spilið
undir rödd Beth er trommusláttur
frá stelpu sem heldur rétt svo
takti, og leikur stráks sem þarf að
læra að stilla gítarinn sinn betur.
Þau hafa þó góða tilfinningu
fyrir því hvað virkar, þegar kemur
að riffum og upplífgandi töktum.
Það er mikill neisti í þessu, það fer
ekki á milli mála.
Þetta er ein af þessum plötum sem
vex og vex við hverja hlustun
þangað til að hún er orðin svo stór
hluti af lífi manns að maður er
reiðubúinn til þess að gefa þó
nokkuð mikið til þess að sjá þau
spila á tónleikum. Tja, a.m.k. andvirði tveggja bíómiða, eða svo. Í
laginu „Yr Mangled Heart“ syngur Beth með mikilli innlifun, „I
don´t want the World. I just wan´t
what I deserve!“. Hún á eftir að fá
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það og þó nokkuð meira en hún
ætlast til. Kannski að heimurinn
fylgi með í kaupbæti?
"IRGIR ®RN 3TEINARSSON

www.haskolabio.is
TÓNLISTARMAÐUR MANNÚÐARVINUR - ÞJÓÐARÓGN

BNA GEGN JOHN LENNON

JÓLAMYNDIN Í ÁR
FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

„Óborganleg
grínmynd
eftir Lars
Von Trier
um árekstra
Íslendinga
og Dana,
þar sem
Friðrik Þór
og Benedikt
Erlings stela
senunni.“

ÞrjÁr Á toppnum
byggÐ Á tÖlvuleiknum vinsÆla dead or alive

EEEE
EEEE

Frá framleiðendum

Leiðin til
Betlehem

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.
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Martin Short

Tim Allen

kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

NATIVITY STORY

kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.7

THE US VS. JOHN.. kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

MÝRIN

kl. 6 - 8 - 10:10

B.i. 12

SANTA CLAUSE 3

Leyfð

THE DEPARTED

kl. 10:10

B.i. 16

BOSS OF IT ALL

V.J.V. TOPP5.IS

kl. 5:50 - 8

JÓLASVEININN 3
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SANTA CLAUSE 3

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

THE HOLIDAY

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.7

THE HOLIDAY

kl. 8 - 10:30

Leyfðð

DEAD OR ALIVE

kl. 6 - 8 - 10

B.i.12

THE GRUDGE 2

kl. 5:50 - 10:30

B.i. 16

DEAD OR ALIVE

kl. 6 - 8 - 10:30

B.i.12

SANTA CLAUSE 3

kl. 8

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 6

Leyfð

B.i.16

FLY BOYS

kl. 8

B.i. 12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 6

Leyfð

THE GRUDGE 2

kl. 10

B.i. 16

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 8

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 10

Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal. kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10

Leyfð

DEAD OR ALIVE

kl. 4 - 6 - 8 - 9 - 10:10

DEAD OR ALIVE VIP

kl. 5 - 8 - 10:10

SAW 3

kl. 8 - 10:20

B.i.12

Rokkplata ársins?
Ég verð að viðurkenna að ég hafði
lítið heyrt í Gavin Portland þegar
ég setti þessa plötu í spilarann. Og
ég veit ekki mikið um þessa sveit
annað en að hún er skipuð meðlimum
úr
harðkjarnasveitunum
Fighting Shit og Brothers Majere
og að þetta er ein af hljómsveitunum hans Þóris, My Summer As A
Salvation Soldier. Þórir spilar á
gítar í Gavin Portland og syngur á
móti aðalsöngvaranum Kolla. Jú,
og einhvers staðar las ég að breska
rokkblaðið Kerrang! hefði hrifist
mjög af frammistöðu þeirra á Airwaves-hátíðinni.
Views of Distant Towns er frekar stutt plata. Níu lög, tæpur hálftími. En þessi hálftími er einhver
fullkomnasta rokkkeyrsla sem ég
hef heyrt lengi. Hún heldur manni
hundrað prósent frá byrjun fyrsta
lagsins, I should hide all their
bricks, til loka þess síðasta, With a
white picket fence. Hljómurinn er
hrár og ferskur og þetta eru allt
flott rokklög. Hrátt og villt rokk,
en á sama tíma mjög grípandi.
Tónlist Gavins Portland er ekki
glæný eða byltingarkennd. Hún
minnir mig á köflum á hina frábæru Chicago-sveit Jesus Lizard,
á köflum á The Birthday Party (t.
d. upphafið á laginu This is my
Body, this is my blood I found...)
og líka á köflum á þær sveitir sem
hafa verið áberandi á harðkjarnasenunni undanfarin ár. Gavin Port-

SCANNER DARKLY (ÓTEXT) kl 10

¶AKKA FYRIR AÈ VERA ¹ LÅFI
Tökur eru nú hafnar á
Duggholufólkinu fyrir
vestan. Ari Kristinsson er
leikstjóri myndarinnar sem
hann segir vera jólamynd í
ítrasta skilningi.
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6iews of Distant Towns er ekki
lengri en tæpur hálftími, en þvílíkur hálftími! Hrátt og villt rokk,
en á sama tíma mjög grípandi.

land vinnur hins vegar vel úr
öllum þessum áhrifum og útkoman er plata sem svínvirkar og
hljómar fersk og spennandi. Söngurinn er kannski veikasti hlekkurinn. Sums staðar finnst manni
Kolli varla vera að ráða við þetta,
en hann hefur það þó og í sumum
lögunum hljómar hann mjög vel.
Á heildina litið er þetta frábær
rokkplata. Ein af þeim bestu
íslensku í ár.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

„Þetta er barna- og fjölskyldumynd
sem við ætlum okkur að frumsýna
um næstu jól.“ segir Ari Kristinsson kvikmyndagerðarmaður en nú
standa yfir tökur á Vestfjörðum á
kvikmyndinni Duggholufólkið sem
er nýjasta verk Ara. „Þetta verður
jólamynd í ítrasta skilningi þess
þar sem við erum að nýta okkur
bæði jólastemninguna og náttúrufegurðina í vetrinum hérna fyrir
vestan. Það hæfir sögu myndarinnar ákaflega vel þar sem þetta er
fjölskyldu- og draugasaga og
umhverfið hefur þennan kynngimagnaða blæ sem fellur fullkomlega að því sem við erum að gera.“
Myndin hefur verið í tökum
fyrir sunnan í eina 25 daga og hafa
tökur aðallega farið fram í Latabæjarstúdíóinu og að einhverju
leyti í Hafnarfirði. Nú er hins
vegar komið að útitökum fyrir
vestan og þegar náðist í Ara var
hann í óða önn við að hlúa að leikurum og starfsfólki sem voru rétt
nýlent á Ísafjarðarflugvelli eftir
erfitt flug. „Það var víst all svaka-

!2) +2)34).33/. %R ¹N¾GÈUR MEÈ AÈ ALLIR HAFI SLOPPIÈ HEILIR ¹ HÒFI

leg ókyrrð í fluginu og fólkið er
svona rétt að byrja að jafna sig og
þá einkum yngri kynslóðin. Fólk
þarf að fá að koma við jörðina oftar
en tvisvar og þakka fyrir að vera á
lífi áður en það jafnar sig á þessu.“
segir Ari og er greinilega ánægður
með að vera kominn með allt sitt
fólk vestur heilt á húfi.
Í aðalhlutverkum í Duggholufólkinu eru krakkarnir Þórdís
Árnadóttir, Bergþór Þorvaldsson
og Árni Beinteinn Árnason auk
reyndari leikaranna Brynhildar

Dýrðin á tónleikum
Hljómsveitin
Dýrðin
heldur
útgáfutónleika á Barnum á föstudag í tilefni af útkomu fyrstu plötu
sinnar sem er samnefnd sveitinni.
Platan kom út í Bandaríkjunum
í byrjun október á vegum útgáfufyrirtækisins Skipping Records
sem uppgötvaði Dýrðina á netinu.
Hér á landi kom platan út um miðjan nóvember.
Að sögn Magnúsar Axelssonar
mun Dýrðin spila nýju plötuna á
tónleikunum auk eins nýs lags sem
nefnist Goldfish. „Við ætlum að

B.i.16

halda áfram að semja fleiri lög og
það er alveg inni í myndinni að
halda áfram að gefa út á næsta
ári,“ segir Magnús. Bætir hann því
við að þótt nýja lagið sé sungið á
ensku sé platan öll á íslensku. Þrátt
fyrir það hafi sveitin fengið góðar
viðtökur í Bandaríkjunum þar sem
áheyrendur hafi meira að segja
sungið með þeim á tónleikum.
Útgáfutónleikarnir
hefjast
klukkan 21.00 og er ókeypis inn.
Hljómsveitin The Way Down sér
um að hita upp.
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Guðjónsdóttur, Margrétar Vilhjálmsdóttur og Erlends Eiríkssonar. „Við verðum nokkuð víða í
tökum hér fyrir vestan og förum
meðal annars í hlíðar Bolafjalls svo
þetta verður örugglega heilmikið
ævintýri. Ég er búinn að vera fyrir
vestan í nokkra daga við undirbúning og er orðinn spenntur að byrja
að taka, en ég er hræddur um að
fólkið þurfi að fá að jafna sig á
fluginu áður en það fer að hlakka
til vinnunnar.“
MAGNUSG FRETTABLADIDIS

Gefur 70
milljónir

!0/#/,904/ .ÕJASTA MYND -EL 'IBSON ER AÈ GERA GËÈA HLUTI Å "ANDARÅKJUNUM

Gibson á toppinn
Kvikmyndin Apocalypto í leikstjórn Mel Gibson fór beint á
toppinn á bandaríska aðsóknarlistanum eftir fyrstu frumsýningarhelgina.
Myndin fjallar um Maya-indíána í Mið-Ameríku og er töluð á
mállýsku þeirra. Ekki höfðu margir trú á að hún færi á toppinn. „Ég
held að fólk sé frekar undrandi á
því að hún sé númer eitt. Fyrir
tveimur mánuðum hefði enginn
trúað því,“ sagði starfsmaður
Disney.

Myndin var þó langt frá því að
nálgast síðustu mynd Gibson í vinsældum, The Passion of Christ,
sem náði inn rúmum 5,7 milljörðum króna króna eftir frumsýningarhelgi sína. Aflaði Apocalypto
framleiðendum um 960 milljónum
króna.
Í öðru sæti á aðsóknarlistanum
varð rómantíska gamanmyndin
The Holiday með Cameron Diaz
og Jude Law í aðalhlutverkum og í
því þriðja varð mörgæsamyndin
Happy Feet.

Leikkonan Jada Pinkett Smith hefur
gefið eina milljón dollara, eða tæpar
sjötíu milljónir
króna, til listaskóla í Baltimore þar sem
hún
stundaði
nám á sínum
yngri árum.
Vonast hún
jafnframt til að
nýtt
leikhús
skólans verði tileinkað rappar- *!$! 0).+%44 /'
anum
Tupac 7),, 3-)4( (JËNIN
Shakur sem var *ADA 0INKETT OG 7ILL
skotinn til bana ERU EKKI BÒIN AÈ
fyrir tíu árum. GLEYMA LISTASKËLAN
Jada Pinkett og UM Å "ALTIMORE
Tupac voru góðir
vinir þegar þau gengu í skólann og
vildi hún minnast hans á þennan
hátt.
„Það skiptir miklu máli þegar þú
ert kennari og frægasti nemandinn
þinn snýr aftur til að gefa pening,“
sagði Donald Hicken, yfirmaður
leiklistardeildarinnar. „Það hefur
mikið að segja fyrir samfélagið að
skólinn skiptir máli í lífi fólks.“
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 ¶ËRËLFUR ORÈAÈUR VIÈ FORMANNSSTËL +3¥
&RAM KOM Å KVÎLDFRÁTTUM 3TÎÈVAR  Å G¾R AÈ ¶ËRËLFUR
RNASON V¾RI NÒ ORÈAÈUR VIÈ FRAMBOÈ TIL FORMANNS +3¥
EN %GGERT -AGNÒSSON MUN L¹TA AF ÖVÅ STARFI ¹ ¹RSÖINGI
SAMBANDSINS Å FEBRÒAR N¾STKOMANDI !ÈEINS 'EIR
¶ORSTEINSSON FRAMKV¾MDASTJËRI +3¥ HEFUR OPINBERLEGA
LÕST YFIR FRAMBOÈI EN AÈRIR HAFA VERIÈ ORÈAÈIR VIÈ
EMB¾TTIÈ TIL AÈ MYNDA 'UÈNI
"ERGSSON 'UNNAR 3IGURÈSSON
OG 6IÈAR (ALLDËRSSON
¶ËRËLFUR J¹TAÈI ÖVÅ HVORKI
NÁ NEITAÈI AÈ HANN V¾RI AÈ
ÅHUGA FRAMBOÈ

SPORT FRETTABLADIDIS
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Ætlum okkur langt í Evrópukeppninni
$REGIÈ VAR Å FJËRÈUNGSÒRSLIT -EISTARADEILD
AR %VRËPU Å HANDBOLTA Å G¾R OG M¾TIR
DANSKA LIÈIÈ &# +AUPMANNAHÎFN LIÈI
-AGDEBURG FR¹ ¶ÕSKALANDI !RNËR !TLASON
LEIKUR MEÈ &#+ EN HANN FËR ÖANGAÈ FR¹
-AGDEBURG Å VOR
b¶AÈ VERÈUR GAMAN AÈ KOMA
AFTUR Å HÎLLINA Å -AGDEBURG m SAGÈI
!RNËR EN VIÈURKENNIR AÈ EIGA EKK
ERT SÁRSTAKLEGA GËÈAR MINNINGAR
ÖAÈAN ENDA LÁK HANN EKKI STËRT
HLUTVERK MEÈ LIÈINU ¹ SÅNUM
TÅMA ÖAR ,EIKIRNIR FARA FRAM Å
FEBRÒAR EN Å MILLITÅÈINNI LEIKUR
HANN MEÈ ÅSLENSKA LANDSLIÈINU
¹ (- Å HANDBOLTA EN RIÈLA
KEPPNI ¥SLANDS FER EINMITT
FRAM Å -AGDEBURG
!ÈSPURÈUR BÕST HANN EKKI VIÈ

AÈ F¹ SÁR S¾TI ¹ VARAMANNABEKK -AGDE
BURG TIL AÈ RIFJA UPP Ö¹ UPPLIFUN
bTLI ÖAÈ NOKKUÈ %N ÁG BÕST VIÈ ÖVÅ
AÈ MÁR VERÈI ¹G¾TLEGA TEKIÈ OG VERÈUR
GAMAN AÈ M¾TA ÖEIM ¹ VELLINUMm
(ANN SEGIR MÎGULEIKA &#+
ÖOKKALEGA b6IÈ HÎFUM UNNIÈ
TËLF AF ÖRETT¹N LEIKJUM OKKAR Å
DEILDINNI OG SJ¹LFSTRAUSTIÈ ER
ÖVÅ MIKIÈ ¶ETTA VAR KANNSKI
EKKI ËSKAMËTHERJINN EN VIÈ
¾TLUM OKKUR LANGT Å KEPPN
INNI OG ÖURFUM ÖVÅ AÈ VINNA
LIÈ EINS OG -AGDEBURGm
3J¹LFUM HEFUR !RNËRI
GENGIÈ AFAR VEL OG ER HANN
MARKAH¾STI LEIKMAÈUR
DÎNSKU ÒRVALSDEILDARINNAR
OG EKKI ÒTLIT FYRIR AÈ ÖAÈ

BREYTIST FYRIR JËLAFRÅ ,IÈIÈ M¾TIR BOTNLIÈI
,EMVIG ¹ SUNNUDAG Å SÅÈASTA LEIK FYRIR FRÅ OG
SEGIR !RNËR ÖAÈ GOTT AÈ FARA Å ÖETTA LANGA HLÁ
¹ TOPPI DEILDARINNAR
b6IÈ HÎFUM ÖË ¹TT Å VANDR¾ÈUM MEÈ
MEIÈSLI OG KEYRT LIÈIÈ ¹ SÎMU   MÎNNUN
UM ¡G HEF SPILAÈ N¾STUM HVERJA EINUSTU
SEKÒNDU ¹ TÅMABILINU OG ER LANGT SÅÈAN ÁG
HEF VERIÈ Å JAFN GËÈU FORMI %N ÖETTA VAR ÖAÈ
SEM ÁG VILDI F¹ AÈ GERA AÈ SPILA REGLULEGA
OG ÁG ER ÖVÅ ¹N¾GÈURm
%INS OG GEFUR AÈ SKILJA ER DANSKA DEILDIN
EKKI JAFN STERK OG SÒ ÖÕSKA EN !RNËR SEGIR AÈ
HÒN VERÈI AÈEINS STERKARI ¹ N¾STU ¹RUM
b-ARGIR DANSKIR HANDKNATTLEIKSMENN ERU
AÈ SNÒA AFTUR HEIM OG ÖAÈ STYRKIR DEILDINA m
SAGÈI !RNËR "ÒAST M¹ VIÈ AÈ HANN GEGNI
LYKILHLUTVERKI MEÈ ÅSLENSKA LANDSLIÈINU ¹ (Å ¶ÕSKALANDI Å N¾STA M¹NUÈI

!RON ¹ LEIÈ HEIM OG MUN
TAKA VIÈ LIÈI (AUKA
Handknattleiksþjálfarinn Aron Kristjánsson hefur tekið þá ákvörðun að flytja
heim eftir áralanga dvöl sem leikmaður og þjálfari í Danmörku. Aron hefur átt
í viðræðum við Hauka og mun að öllum líkindum taka við liðinu.

*/!#()- "/,$3%. %R HARÈORÈUR Å GARÈ KVENNAHANDBOLTANS Å $ANMÎRKU
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*OACHIM "OLDSEN EKKI AÈ SKAFA UTAN AF ÖVÅ

Konur geta ekki
neitt í handbolta
(!.$"/,4) Búast má við hörðum
viðbrögðum vegna orða danska
handboltamannsins
Joachims
Boldsen en hann sagði að danskar
handboltakonur gætu ekki neitt í
handbolta. Boldsen er einn besti
leikmaður Dana og kvennahandbolti er mjög vinsæll í Danmörku.
„Það er nánast ekkert gott við
kvennahandbolta, ef maður ber
hann saman við karlahandbolta.
Þetta eru tveir ólíkir heimar og
það er nánast vandræðalegt að sjá
hve lítið þær geta. Þær geta nánast ekki neitt.
Þær geta ekki tekið snúningsskot, geta ekki hoppað og ekki gert
gabbhreyfingar,“ sagði Boldsen í

samtali við danska blaðið Berlingske Tidene. Hann bætti þó við
að karlahandboltinn stæði í þakkarskuld við kvennahandboltann.
„Við skuldum þeim mikið. Þær
hafa auglýst íþróttina í mörg ár,
þó að ég vilji ekki vera að líkja
þessu saman.
Kvennahandbolti hefur ekki
verið merkilegur í gegnum tíðina,
af því að það eru fá lið sem geta
eitthvað í kvennahandbolta. En
allt í lagi, það besta við kvennahandboltann er að Danmörk vinnur annars lagið gullverðlaun,“
sagði hinn beinskeytti Joachim
Boldsen.

(!.$"/,4) Breytingar verða hjá
karlaliði Hauka í handknattleik
næsta vetur. Páll Ólafsson mun
láta af störfum sem þjálfari liðsins og við stöðu hans tekur, samkvæmt áreiðanlegum heimildum
Fréttablaðsins, Aron Kristjánsson
en hann er á heimleið eftir að hafa
alið manninn í Danmörku síðustu
ár sem leikmaður og síðar þjálfari
hjá Skjern.
„Ég er búinn að ræða við
Haukana og það er gagnkvæmur
vilji að ganga til samninga,“ sagði
Aron við Fréttablaðið í gær en
hann vildi þó ekki staðfesta að
málið væri frágengið. Aron lék
með Haukum á sínum tíma og síðustu ár hefur verið talað um að
hann sé á leið heim og nú er loksins að verða af því.
„Fjölskyldan er búin að taka þá
ákvörðun að koma heim og það er
mikill léttir að vera búin að taka
ákvörðun enda hefur ákvörðunin
setið lengi í okkur,“ sagði Aron
sem var með freistandi tilboð í

!2/.  36®,,5- !RON +RISTJ¹NSSON SÁST HÁR STÕRA 3KJERN Å ¾FINGALEIK GEGN (AUK

UM ¹ SVÎLLUM Å LOK SÅÈASTA SUMARS (ANN MUN STÕRA FLEIRI LEIKJUM ÖAR Å FRAMTÅÈINNI
&2¡44!",!¨)¨34%&.

DSD

¥ (!5+!"².).'.5- !RON VAR EINN
SK¾ÈASTI LEIKMAÈUR (AUKA ¹ SÅNUM
TÅMA

höndunum frá Danmörku. „Tilboðið frá Team Tvis Holstebro var
sérstaklega spennandi og það var
erfitt að gefa það frá sér. Þeir voru
búnir að setja upp mjög spennandi
pakka fyrir mig sem ég lá lengi
yfir með fjölskyldunni en eins og
áður segir þá ákváðum við að
koma heim.“
Aron stóð sig frábærlega úti í
Danmörku bæði sem leikmaður og
þjálfari og kom því ekki á óvart að
lið í Danmörku skyldu bera víurn-

ar í hann eftir að hann gaf út að
tímabilið í ár væri hans síðasta
með Skjern. Stórlið GOG var eitt
þeirra liða. Aron segir að það leggist vel í sig að koma aftur heim.
„Það verður spennandi. Ég var
heima á dögunum, skellti mér á
völlinn og hafði gaman af,“ sagði
Aron en lærlingur hans hjá Skjern,
Jón Þorbjörn Jóhannesson, er
einnig á heimleið og hefur þegar
verið orðaður við Haukaliðið.
HENRY FRETTABLADIDIS

,EITIN AF EFTIRMANNI !LANS 0ARDEW HJ¹ 7EST (AM ER STUTT

Tekur Alan Curbishley við í dag?
&«4"/,4) Líklegt þykir að Alan
Curbishley verði kynntur til sögunnar í dag sem nýr knattspyrnustjóri West Ham í dag. Hann hóf í
gær viðræður við Eggert Magnússon og Björgólf Guðmundsson,
eigendur West Ham, og segir
Curbishley sjálfur að hann hafi
mikinn áhuga á starfinu. Í gærkvöldi sagði á fréttasíðu BBC að
Curbishley yrði ráðinn annaðhvort í dag eða á morgun.
Þeir sem þekkja til Eggerts
kemur það sjálfsagt ekki á óvart
hversu stuttan tíma hann tekur
sér til verksins. Hann er þekktur
fyrir að ganga beint til verks og
klára málin á sem skemmstum
tíma.
„Ég myndi gjarnan vilja heyra
hvað West Ham hefur við mig að

#52")3(,%9 !FAR VIRTUR KNATTSPYRNU

STJËRI Å %NGLANDI

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

segja,“ sagði Curbishley í gær.
„Auðvitað hef ég áhuga, þetta er
mitt félag.“
Curbishley ólst upp hjá West
Ham og segir í pistli sem hann
skrifaði í Daily Express í gær að

hann hafi lært lexíurnar, bæði
innan vallar sem utan, af sjálfum
Bobby Moore sem er mikil hetja í
augum Englendinga og stuðningsmanna West Ham.
„Þegar maður elur manninn í
félagi eins og West Ham losnar
maður aldrei við tilfinningarnar
sem maður ber til félagsins.“
Hann sagði að hann hafi hafnað boði um að gerast stjóri félagsins árið 2001 þegar hann var við
störf hjá Charlton þar sem hann
var í fimmtán ár.
The Sun fer mikinn í umfjöllun sinni í málið og segir að Curbishley muni fá 135 milljónir
króna í árslaun. Einnig segir blaðið að Slavan Bilic og Guus Hiddink hafi einnig komið til greina
hjá Eggerti og Björgólfi.
ES¹
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*ASON +IDD Å ÖRIÈJA S¾TI YFIR Ö¹ LEIKMENN SEM HAFA N¹È FLESTUM ÖRENNUM ¹ FERLI SÅNUM Å ."! DEILDINNI

Carter setti niður níu þriggja stiga körfur
."! Jason Kidd komst í þriðja

sæti, og upp fyrir sjálfan Wilt
Chamberlain, yfir þá leikmenn
sem hafa náð flestum þrennum á
ferlinum í NBA-deildinni þegar
New Jersey Nets lagði Memphis
Grizzlies af velli, 105-93, í fyrrinótt. Nets eru í efsta sæti Atlantshafsdeildarinnar þrátt fyrir að
vera aðeins búnir að vinna átta af
tuttugu leikjum sínum til þessa.
Þetta var 79. þrennan sem
Jason Kidd nær á ferlinum en
hann skoraði 12 stig, átti 13 stoðsendingar og hirti 10 fráköst.
Vince Carter átti einnig stórleik en hann setti niður níu þriggja
stiga körfur í leiknum og setti nýtt

3(%6#(%.+/ (EFUR MARGOFT VERIÈ ORÈ
AÈUR VIÈ ENDURKOMU ¹ 3AN 3IRO Å VETUR
./2$)# 0(/4/3!&0

!NDRYI 3HEVCHENKO M¹LIÈ

AC Milan
búið að fá nóg
&«4"/,4) Svo virðist sem AC Milan

sé búið að fá nóg af þeim sögusögnum að Úkraínumaðurinn
Andryi Shevchenko sé á leið aftur
til félagsins. Nú hefur Leandro
Cantamessa, lögfræðingur AC
Milan, sagt að fjölmiðlar geri í
því að dreifa lygum.
„Það hafa engin samskipti átt
sér stað milli Milan og Chelsea
um hugsanleg viðskipti með
Shevchenko. Það eru þrjár
hugsanlegar ástæður fyrir
þessum orðrómi. Annaðhvort er
Shevchenko að ljúga, hann skiptir
stanslaust um skoðun eða þá að
fjölmiðlarnir eru að ljúga,“ sagði
Cantamessa um málið.
DSD

3)2 !,%8 3EGIST ÖRÅFAST ¹ GAGNRÕNI
./2$)# 0(/4/3'%449

3IR !LEX &ERGUSON

Gagnrýni hvetur hann áfram
&«4"/,4) Sir Alex Ferguson

knattspyrnustjóri Manchester
United hefur látið hafa eftir sér
að gagnrýni hvetji hann til
frekari dáða. Þetta segir hann í
nýlega útkominni bók sem ber
heitið Manchester United Opus.
Þar ræðir hann einnig um hve
stoltur hann sé af árangri sínum
hjá enska liðinu.
„Ég er mjög stoltur af mínum
tíma hér. Þetta hefur verið
frábær tími. Sir Bobby Charlton
hefur stutt vel við bakið á mér frá
því ég kom til félagsins og hann
veit að ég kann að meta það.
Mér liður mun betur núna en
fyrir tveimur árum þegar við
vorum gagnrýndir mjög mikið.
Það skiptir ekki máli hvort þú átt
það skilið eða ekki, engum líkar
vel við gagnrýni og hún hvetur
þig áfram. Eins leiðin til að halda
haus er að vinna titla. Það þarf að
vinna titla eins og Úrvalsdeildina,
Meistaradeildina og bikarkeppnina,“ sagði Ferguson.
DSD

félagsmet hjá New Jersey Nets.
Carter var stigahæstur í liði
Nets með 37 stig en hjá Memphis
Grizzlies
var
varamaðurinn
Chucky Atkins stigahæstur með
26 stig. Grizzlies skoraði eingöngu
tíu stig í fyrsta leikhluta en það er
lægsta skor liðs í einum leikhluta
á þessari leiktíð.
Meistarar Miami Heat unnu
Toronto Raptors, 99-77, þar sem
Dwyane Wade var stigahæstur
með 37 stig fyrir Heat. Wade hefur
verið með tannpínu síðustu daga
en lék í fyrrinótt þrátt fyrir að
vera sárkvalinn.
„Ég finn mjög mikið til núna.
Það er engin meðferð við þessu,

ég verð bara að sofa þetta úr mér,“
sagði Wade eftir leikinn.
Phoenix Suns vann sinn ellefta
leik í röð þegar liðið lagði Orlando
Magic, 103-89, á útivelli.
Amare Stoudemire skoraði 30
stig fyrir Suns og Steve Nash gaf
15 stoðsendingar í leiknum auk
þess að skora 18 stig.
DSD
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(RAFNKELL VERÈUR FR¹ Å   M¹NUÈI
Hrafnkell Helgason segir að nái hann sér ekki af meiðslum sínum í sumar ætlar hann að leggja skóna á
hilluna. Hann fór í aðgerð í nóvember og þegar er ljóst að hann missir af fyrri helmingi næsta tímabils.
&«4"/,4) Hrafnkell Helgason, leikmaður Fylkis, hefur átt í langvinnum meiðslum sem ógna nú ferli
hans sem aldrei fyrr. Í síðasta
mánuði gekkst hann undir aðgerð
vegna krossbandaslita á vinstra
hné í annað skiptið á tæpum þremur árum. Meiðslin þýða að hann
verður frá í 8-10 mánuði og missir
því í besta falli af fyrri hluta næsta
tímabils.
„Það þurfti að laga krossbandafestingarnar upp á nýtt þar sem
þær höfðu allar slitnað aftur,“
sagði Hrafnkell. Nokkru fyrr fór
hann í speglun á hnénu og þá hékk
ein festingin saman en var slitin
þegar að aðgerðinni kom. Hrafnkell segir að aðgerðin hafi heppnast vel og útlitið gott enn sem
komið er. En eftir að hafa verið á
hliðarlínunni stærsta hluta síðustu
þriggja tímabila er hann orðinn
langþreyttur á ástandinu og segist
ætla að gefa fótboltanum eitt tækifæri enn.

(¾TTI EF BATINN VERÈUR LÁLEGUR
„Ef batinn verður ekki eins og
hann á að vera ætla ég að hætta.
Ég get ekki staðið í þessu í mörg
ár í viðbót,“ segir Hrafnkell sem
er 28 ára gamall. Hann segir að
meira komi til við þessa ákvörðun
en bara fótboltinn en hann ætlar
ekki að hætta á frekari sköddun á
hnénu, upp á framtíðina að gera.
Hann vilji geta beitt sér að eðlilegum mætti þótt hann geti ekki spilað knattspyrnu í efstu deild lengur.
Þessar vikurnar og mánuðina
er hann í endurhæfingu hjá sjúkraþjálfara sem gengur vel. Fyrri
aðgerð hans gekk ekki eins vel og
sú síðari og er það stór hluti af því
að batinn hefur gengið jafn illa og
raun ber vitni. Til að mynda voru
plastfestingar græddar í hnéð í
fyrra skiptið sem áttu að eyðast
eftir því sem á leið og meiðslin
greru.

„Plastfestingarnar voru enn til
staðar og á dreif hér og þar í hnénu.
Það var líka mikill munur á aðgerðinni sem slíkri og eftirmálum hennar. Í fyrra skiptið var ég svæfður í
sjö tíma en bara tvo tíma nú. Skurðurinn var helmingi minni en áður
og eftir aðgerðina í fyrra skiptið
var ég á hækjum í sjö daga og tók
morfín í fjóra daga. Nú var ég á
hækjum í tvo daga og þurfti ekki
að taka eina parkódín-töflu.“

-ISSIR AF BESTU ¹RUNUM
Hann segir að þessi langa meiðslasaga hafi verið vitanlega mikil
vonbrigði fyrir sig. „Auðvitað
hefur þetta verið ofboðslega
svekkjandi. Ég lék í sex ár og var
laus við meiðsli í stórum dráttum
en svo virðist þetta vera sagan
endalausa eftir fyrstu alvarlegu
meiðslin. Þetta væri ekki jafn
svekkjandi ef þetta hefði gerst
eftir þrítugsaldurinn. En mér
finnst að ég hafi misst af mínum
bestu árum sem knattspyrnumaður. Vissulega á 28 ára leikmaður
nokkur góð ár eftir en þetta hefur
verið afar erfitt engu að síður.“
Hrafnkell er uppalinn Árbæingur og hefur leikið með Fylki alla
sína tíð. Foreldrar hans eru vel
þekktir stuðningsmenn Fylkis og
mæta á flesta leiki liðsins. „Þetta
er mikil Fylkisfjölskylda og verð
ég bara að fara á leiki með þeim ef
ég get ekki spilað sjálfur,“ segir
hann í léttum dúr.
Hrafnkell kom inn á sem varamaður í einum leik í sumar en
þurfti að fara aftur af velli nokkrum mínútum síðar. Hann hefur
alls komið við sögu í 21 leik síðustu þrjú árin og sjaldan eða aldrei
leikið heilan leik á þessum tíma.
Alls á hann að baki 72 leiki með
meistaraflokki Fylkis í efstu deild
og hefur hann skorað í þeim tíu
mörk. Hann á einnig einn U-21
landsleik að baki.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS
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3TËRLEIKIR FRAM UNDAN Å %VRËPUKEPPNUNUM Å HANDBOLTA EN DREGIÈ VAR Å ¹TTA LIÈA ÒRSITIN Å G¾R

Ciudad Real mætir Portland í stórleik átta
liða úrslita Meistaradeildarinnar í handbolta
(!.$"/,4) Liðin sem mættust í
úrslitum Meistaradeildarinnar á
síðustu leiktíð, spænsku liðin
Ciudad Real og Portland San
Antonio, drógust gegn hvort
öðru í átta liða úrslitum keppninnar.
Portland á harma að hefna
eftir að Ciudad fór mjög illa með
liðið í báðum úrslitaleikjunum á
síðustu leiktíð. Fyrri leikur liðanna fer fram í Ciudad Real.
Alfreð Gíslason og lærsveinar hans í Gummersbach voru
nokkuð heppnir með andstæðinga en þeir drógust gegn
spænska liðinu Valladolid. Félag
Viggós Sigurðssonar, Flensburg,
mætir spænska stórliðinu Barcelona en Viggó lék með því

félagi á sínum tíma. Hann verður væntanlega fjarri góðu gamni
í þessum leikjum þar sem samningur hans við Flensburg er að
renna út.
Í EHF-keppninni lentu Arnór
Atlason, Gísli Kristjánsson og
félagar í FCK á móti gamla félagi
Arnórs, Magdeburg. Íslendingaliðið Skjern tekur aftur á móti
Lemgo-bönunum í Dunkerque.
Sigfús Sigurðsson og félagar í
Ademar Leon fá tiltölulega auðvelt verkefni er þeir mæta
danska liðinu Bjerringbro/Silkeborg sem Heimir Örn Árnason
var á mála hjá.
Fyrri leikir liðanna fara fram
24. og 25. febrúar og síðari leikirnir eru viku síðar.
HBG
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Við framlengjum
áskriftartilboðið til
19. desember 2006!

Áskrift á www.bistro.is
eða í síma: 550 5060

FABRIKAN

*Miðað við 12 mánaða áskrift.

Uppskriftin að góðum jólum
Villibráð á hátíðaborðið
Grænmetisjól með Valentínu
Þor ri velur hátíðavínin
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-ISJÎFN VIÈBRÎGÈ VIÈ TILLÎGU *ÒLÅUSAR
Þjálfarar í DHL-deild kvenna taka misvel í þá hugmynd Júlíusar Jónassonar, þjálfara kvennalandsliðs Íslands, um að fækka leikmönnum liða úr fjórtán í tólf á skýrslu. Fréttablaðið tók púlsinn á þjálfurunum.
(!.$"/,4) Fréttablaðið birti í síð-

-#-!.!-!. ,ÁK AÈEINS  LEIKI MEÈ
-ANCHESTER #ITY ¹ TVEIMUR TÅMABILUM
./2$)# 0(/4/3'%449

&YRRVERANDI ,IVERPOOL HETJA

McManaman
til Hong Kong?
&«4"/,4) Steve McManaman,

fyrrum leikmaður Liverpool, Real
Madrid og enska landsliðsins er á
leið til Hong Kong til að spila
knattspyrnu með fyrstu deildarliðinu Hong Kong Rangers
samkvæmt dagblaðinu The South
China Morning Post. Blaðið segir
að McManaman muni ganga í
raðir félagsins fyrir árslok.
McManaman er 34 ára gamall
og hefur ekki leikið knattspyrnu
síðan hann yfirgaf Manchester
City sumarið 2005. Hann hefur að
undanförnu starfað við íþróttalýsingar á sjónvarpsstöðinni ESPN
Star í Asíu og hefur einnig komið
nálægt gerð myndarinnar Goal! 2
sem er framhald myndarinnar
Goal! sem kom út árið 2005.
DSD

&RAKKLANDSMEISTARAR ,YON

Munum ekki
kaupa Ribery
&«4"/,4) Frakklandsmeistarar
Lyon hafa neitað því að félagið
ætli sér að kaupa franska
landsliðsmanninn Frank Ribery í
janúar. Milan Baros hefur einnig
verið orðaður við félagið en Lyonmenn neita þeim orðrómi einnig.
Forseti Lyon, Jean-Michel
Aulas, hefur fengið lista í
hendurnar yfir þá leikmenn sem
Gerard Houllier, knattspyrnustjóri félagsins, vill kaupa.
„Houllier lét mig fá lista yfir
leikmenn en leikmaðurinn þarf að
vera til sölu. Frank Ribery er
ekki til sölu,“ sagði Aulas.
Houllier útilokaði kaup á
Baros. „Baros mun ekki koma
hingað, ég ætla ekki að segja það
aftur,“ sagði Houllier.
DSD

ustu viku viðtal við Júlíus Jónasson, kvennalandsliðsþjálfara í
handbolta, þar sem hann varpaði
fram þeirri tillögu að fækka leikmönnum á leikskýrslu úr fjórtán í
tólf í þeim tilgangi að skapa fleiri
alhliða leikmenn, sem gætu leyst
fleiri en eina stöðu í sóknarleik.
Einnig talaði Júlíus um að með
þessu gæti svo farið að góðir leikmenn sem væru á bekknum hjá
bestu liðunum myndu færa sig
um set, sem gæti jafnað deildina.
Fréttablaðið fór á stúfana og
tók tal á þjálfurum liðanna í DHLdeild kvenna og karla og kannaði
afstöðu þeirra til málsins. Í dag
verður púlsinn tekinn á þjálfurum
DHL-deildar kvenna.

!ÈALSTEINN ËSAMM¹LA *ÒLÅUSI
Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari
Stjörnunnar, var alls ekki sammála Júlíusi í þessu máli. „Þjálfari
reynir að nota breiddina til að viðhalda ákveðnum hraða í leiknum
og leikmenn þurfa að geta komið
útaf til að hvíla sig. Það hlýtur að
vera gott fyrir gæði handboltans
að liðin hafi góða breidd, þá leggja
leikmenn meira að sér til að komast í liðið.
Mér finnst þetta ódýr lausn.
Mér finnst þetta ekki vera vandamál liðanna sem eru að gera vel í
sínum málum. Það er greinilega
eftirsóknarvert að vera í Stjörnunni og Val þar sem verið er að
vinna góða vinnu og mér finnst að
hæstvirtur landsliðsþjálfari ætti
að hjálpa litlu liðunum eða liðunum sem eru ekki að vinna vinnuna
sína. Er ekki eðlilegra að þau lið
fari að gera betur heldur en að hin
liðin fari að dreifa því sem þau
gera vel, svo að hinum vegni
betur?
Það hefur verið markvisst
stefnt að því í Stjörnunni að láta
leikmenn spila fleiri en eina stöðu.
Það getur vel verið að það vanti
fleiri alhliða leikmenn en það þarf
þá að byrja á því í yngri flokkum
og í yngri landsliðum Íslands,“
sagði Aðalsteinn.
GÒST EKKI SPENNTUR
Ágúst Þór Jóhannsson, þjálfari
Vals, viðurkenndi að hann hefði
lítið velt þessu fyrir sér.
„Einhverjar hljóta ástæðurnar
að vera fyrir því að leikmenn
sækjast í þessi félög og okkar
megin þá er langt frá því að það
séu peningarnir. Eitthvað annað er
það, hvort það sé umgjörðin eða
hvað.
Við erum ekki með fulla vasa af
peningum en við segjum ekki nei
við þá leikmenn sem vilja spila
fyrir okkur. Ég er svo sem ekkert
voðalega sammála því að fækka
niður í 12 leikmenn. Það yrði
kannski til þess að æfingahópur-
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inn yrði minni og það gæti þess
vegna verið að gæðin yrðu minni á
æfingum og það gerði það að verkum að liðin yrðu ekki eins góð,“
sagði Ágúst.

6ILL SLEPPA ÒTLENDINGUM
Haddur
Stefánsson,
þjálfari
Akureyrar, er aftur á móti mjög
hlynntur tillögu Júlíusar og vill
ganga enn lengra. „Ég er alveg
sammála þessu. Ég er meira að
segja svo stórtækur að mér finnst
að það ættu að vera mörk á því
hversu margir útlendingar mættu
vera í deildinni og annað. Helst
vildi ég sleppa útlendingum í
íslensku deildinni og hafa bara
íslenska leikmenn. Við erum með
fullt af stelpum sem bera ekki
nógu mikla ábyrgð í sínum félagsliðum.
Ég vil líka meina að það væri
hægt að gera miklu betur við
íslensku stelpurnar ef peningnum
yrði eytt í þær en ekki í útlendinga. Ég held að það yrði líka meiri
samkeppni innan hópsins um að
vera einn af þessum tólf leikmönnum en að vera einn af þessum fjórtán,“ sagði Haddur.
Halldór Kristjánsson, þjálfari
FH, sagðist vera nokkuð sammála
Júlíusi.
„Ef við tökum mína stöðu sem
dæmi þá hef ég varla fjórtán leikmenn til að skrifa upp á. Þetta
myndi kannski verða til þess að
þær góðu stelpur sem sitja á
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bekknum hjá þessum góðu liðum
myndu hugsa sinn ganga en hvort
það myndi styrkja deildina eða
ekki veit ég ekki. En að hafa fjórtán leikmenn býður líka upp á að
leyfa ungu stelpunum að spreyta
sig,“ sagði Halldór.

%KKI VISS UM ÖESSAR HUGMYNDIR
Alfreð Finnsson, þjálfari Gróttu,
tók ekkert alltof vel í þessa hugmynd Júlíusar. „Staðreyndin er sú
að flest liðin eiga í vandræðum
með að manna fjórtán manna hóp
en það er svolítið viðloðandi
kvennaboltann að bestu leikmennirnir vilja hópast saman í fá lið.
Það getur vel verið að það sé
hættuleg þróun.
Ég er samt ekkert viss um að
þessar hugmyndir myndu vera
handboltanum eitthvað til framdráttar. Þetta yrði til þess að erfiðara yrði að gefa ungum leikmönnum tækifæri og að því leyti er ég
ekki fylgjandi þessu,“ sagði
Alfreð.
Einar Jónsson, þjálfari Hauka,
tók jákvætt í þetta. „Ég held að
þetta gæti alveg haft góð áhrif. Að
mínu mati eru bara þrjú lið í dag
með stóran hóp og kannski hefði
þetta helst áhrif hjá þeim. Þetta
yrði kannski til þess að dreifa
betri
leikmönnunum,“
sagði
Einar.

sagði að leikmenn sjálfir þyrftu
að líta í eigin barm. „Ég skil
alveg hvert hann er að fara en
það ljóst að hann hefur ekki
verið lengi í kvennaboltanum af
því að stelpur hugsa alltof mikið
um það í dag að leggja metnaðinn sinn aðeins til hliðar og vilja
vera þar sem vinkonurnar eru.
Ég skil ekki af hverju þessar
stelpur eru allar að hópast í
sömu liðin. Ég veit ekki hvort
þetta myndi breyta einhverju,“
sagði Díana.
Einar Jónsson, þjálfari ÍBV, var
mjög hlynntur þessari tillögu. „Ég
er algjörlega sammála þessu.
Fyrst og fremst held ég leikmennirnir myndu dreifast meira á liðin.
Það eru heldur ekki mörg lið að
nota fjórtán leikmenn í leik,“ sagði
Einar.
Magnús Jónsson, þjálfari Fram,
var aftur á móti ekki sammála tillögu Júlíusar. „Eins og staðan er í
dag þá held ég að það sé skynsamlegra að hafa fjórtán leikmenn,
allavega ef ég tala fyrir mig. Ég er
bara með svo marga leikmenn,“
sagði Magnús Jónsson.
Á morgun koma fram viðbrögð
þjálfara í DHL-deild karla.
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Button frá fram
á næsta ár
&/2-²,!  Breski ökuþórinn
Jenson Button verður frá
æfingum fram á næsta ár en hann
slasaðist á rifjum fyrir nokkru í
go-kart keppni. Button hefur
ekkert getað æft með Honda
liðinu frá því að tímabilinu lauk
og mun ekki æfa með liðinu í
Jerez á Spáni í síðustu æfingu
ársins.
„Við höfum fylgst með
batanum undanfarnar vikur og
erum ánægðir að segja að hann
gengur mjög vel. Við viljum ekki
taka neinar áhættur og því mun
Button ekki æfa með okkur í
Jerez í þessari viku,“ sagði
talsmaður Honda.
DSD

Eini titillinn sem Barca hefur ekki unnið
&«4"/,4) Eiður Smári og félagar
hans í Barcelona mæta mexíkóska
liðinu Club America í Heimsmeistarakeppni félagsliða í knattspyrnu
í dag. Þetta er eini titillinn sem
Barcelona hefur ekki unnið og
Ronaldinho segir leikmenn liðsins
ólma í að vinna þennan bikar.
„Okkur langar til að vinna og
það eru margar ástæður fyrir því,
en aðallega samt vegna þess að
Barca hefur aldrei unnið þennan
bikar. Við erum hjá Barcelona til
að komast á spjöld sögunnar og
þetta er sérstakur bikar.
Önnur ástæða er að ef við vinnum þá væri það góður endir á frábæru ári hjá okkur. Það er hægt að
segja að við séum bestir í heimi,
við erum bestir á Spáni, í Evrópu
og vonandi getum við sagt það
sama hér.
Að eiga möguleika á að vinna
titil sem enginn annar leikmaður í
sögu Barcelona hefur unnið gefur
þessu aukið gildi,“ sagði Ronaldin-

ho en keppnin fer fram í Tokyo í
Japan.
Leikurinn er í undanúrslitum
keppninnar en Club America
hefur þegar spilað einn leik í
keppninni til þess. Xavi miðjumaður Barcelona sagði að Club
America kæmu líklega betur undirbúnir til leiks gegn Barcelona.
„Þeir hafa verið hér um tíma og
eru búnir að aðlagast aðstæðum
hér. Við erum bara nýkomnir en
það er engin afsökun af því að fólk
ætlast til að við vinnum þennan
bikar,“ sagði Xavi.
Sigurliðið í leik Barcelona og
Club America mætir annaðhvort
brasilíska liðinu Internacional eða
egypska liðinu Al-Ahly.
DSD
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,EIKMENN "ARCELONA KOMU TIL
4OKYO ¹ M¹NUDAGINN OG HÁR
ER %IÈUR 3M¹RI NÕKOMINN ÒR
FLUGVÁLINNI
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„Hádegisfundurinn er aldrei ókeypis“

&¾DDIST  -AÅ  OG ER DËTTIR
FRAMLEIÈANDANS AARON SPELLING
SEM LÁST NÕLEGA 4ORI SKAUST UPP ¹
STJÎRNUHIMININN ¹RIÈ  SEM
$ONNA Å Ö¹TTUNUM b"EVERLY
(ILLS m SEM 3KJ¹R EINN
SÕNIR Å KVÎLD 4ORI HEFUR LEIKIÈ Å
KVIKMYNDUM ¹ BORÈ VIÈ 4RICK
3CREAM  OG 3CARY MOVIE 
5M ÖESSAR MUNDIR ER HÒN
MEÈ SJËNVARPSÖ¹TTINN b3O
.OTORIOUSm SEM ER ENN Ö¹
ËSÕNDUR HÁR ¹ LANDI

¥ LITLU SAMFÁLAGI ER AUÈVELT AÈ ELTA ÖR¾ÈI TIL BAKA
¥SLENSKA PÎNKIÈ HËFST ÖEGAR HEIL KYNSLËÈ UTAN
GARÈSMANNA FËR ¹ TËNLEIKA 3TRANGLERS Å (ÎLLINNI
¹RIÈ  /G LÅKLEGA ¹ ÅSLENSK FRJ¹LSHYGGJA SEM AFL
R¾TUR AÈ REKJA TIL HEIMSËKNAR -ILTONS &RIEDMAN
HINGAÈ ¹RIÈ  (EIMSMEISTARINN Å HAGFR¾ÈI
FRJ¹LSHYGGJUNNAR M¾TTI Å SJËNVARPSSAL ¹SAMT LANDS
LIÈINU Å AKADEMÅSKRI VINSTRIMENNSKU ÖEIM «LAFI
2AGNARI STJËRNM¹LAFR¾ÈINGI "IRGI "IRNI HAGFR¾È
INGI OG 3TEF¹NI «LAFS FÁLAGSFR¾ÈINGI
"OGI GÒSTSSON SEM LÅTUR HÁR ÒT EINS OG GÒST
"OGASON FLAUTAR TIL LEIKS 3TR¹KARNIR OKKAR R¹ÈAST
TIL ATLÎGU MEÈ WALRASÅSKRI HAGFR¾ÈI OG HAGM¾L
INGUM (ENDRYS EN VÎRNIN ER STERK "OLTINN ER
HJ¹ «LAFI 2AGNARI SEM DREGUR FRAM LEYNIVOPNIÈ
SAMSTARF &RIEDMANS VIÈ FASISTASTJËRNINA Å #HILE «LI KOMINN Å DAUÈA
F¾RI EN N¾R EKKI AÈ BENDA ¹ AÈ EFNAHAGSLEGT OG PËLITÅSKT FRELSI FARA
EKKI ENDILEGA SAMAN -ILTON F¾RIR TIL MARKIÈ OG ÖAÈ ER STÎNG «LI
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3ECRET 6ICTORIAS 3ECRET &ASHION 3HOW (IN
¹RLEGA TÅSKUH¹TÅÈ 6ICTORIAS 3ECRET ER FYRIR
LÎNGU ORÈINN HEIMFR¾G ¶AR ERU EKKI AÈEINS
LAGÈAR LÅNURNAR Å ÖVÅ ALLRA NÕJASTA OG HEITASTA
Å EGGJANDI UNDIRFATNAÈI HELDUR LEIKA NOKKRAR
AF VINS¾LUSTU HLJËMSVEITUM Å HEIMI UNDIR
SÕNINGUNNI VIÈ MIKINN FÎGNUÈ VIÈSTADDRA

 !FTERLIFE 
 3TRONG -EDICINE  $YLAN
BERST FYRIR BATAFERLI SJÒKLINGS SEM M¾TIR
EKKI MIKLUM SKILNINGI HJ¹ TRYGGINGAFYRIRT¾KI
SÅNU OG ER $YLAN GERT AÈ ÒTSKRIFA SJÒKLINGINN
SËLARHRING EFTIR AÈGERÈ

 'REYS !NATOMY  ,¾KNALÅF
 4HE #LOSER  -¹LALOK
 #ROSSING *ORDAN 
 %LEVENTH (OUR
 #HEATS 3VINDLARAR "R¹ÈSKEMMTI
LEG GAMANMYND (ÁR SEGIR FR¹ NOKKRUM
FÁLÎGUM Å MIÈSKËLA SEM SVINDLA ¹ ÎLLUM
PRËFUM &RAM TIL ÖESSA HAFA STR¹KARNIR ALLTAF
KOMIST UPP MEÈ AÈ HAFA RANGT VIÈ EN NÒ
ERU LOKAPRËFIN FRAM UNDAN OG FRËÈLEGT
AÈ SJ¹ HVORT ÖEIR VERÈI ENN VIÈ SAMA
HEYGARÈSHORNIÈ "ÎNNUÈ BÎRNUM

 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

ER SNÒINN AFTUR MEÈ NÕJAN OG BETRI Ö¹TT
¹SAMT NÕJUM Ö¹TTASTJËRNENDUMSGEIR
OG CO ERU AÈ FYLGJAST MEÈ ÖVÅ SEM ER AÈ
GERAST Å MENNINGARLÅFI 2EYKJAVÅKURHERSLA ER
LÎGÈ ¹ NÕJA STAÈI SPENNANDI UPP¹KOMUR
OPNANIR OG FRUMSÕNINGAR ÖAÈ NÕJASTA Å
TÅSKUNNI TËNLIST KVIKMYNDUM OG ALMENNT Å
AFÖREYINGARLÅFINU
 'HOST 7HISPERER 
-ELINDA 'ORDON ER EKKI EINS OG FLESTIR
AÈRIR EN HÒN HEFUR Ö¹ EINSTÎKU H¾FILEIKA
AÈ N¹ SAMBANDI VIÈ Ö¹ L¹TNU3¹LIRNAR SEM
HÒN N¾R SAMBANDI VIÈ EIGA ÖAÈ SAMEIG
INLEGT AÈ ÖURFA ¹ HJ¹LP -ELINDU AÈ HALDA
-ELINDA NOTAR H¾FILEIKANATIL AÈ F¹ MIKIL
V¾GAR 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 
-ELINDA ÖVÅ OFT Å VANDR¾ÈUM AÈ SANNF¾RA
FËLK UM TRÒVERÈUGLEIKASINN OG ER VIÈ ÖAÈ
AÈ GEFAST UPP %N ÖEGAR HÒN SÁR AÈ HÒN
GETI B¾ÈI BJARGAÈ TÕNDU S¹LUNUM OG ÖEIM
SEM ERU ENN ¹ LÅFI ¹TTAR SIG HÒN ¹ ÖVÅ AÈ
ÖESSI H¾FILEIKI ER KOSTUR EN EKKI GALLI¶AÈ ER
ENGIN ÎNNUR EN *ENNIFER ,OVE (EWITT SEM
FER MEÈ HLUTVERK -ELINDU!ÈALHLUTVERK
*ENNIFER ,OVE (EWITT
 0EPPER $ENNIS
 )NSIDER
 7EEDS  E ®NNUR SERÅAN
UM HÒSMËÈURINA .ANCY SEM ER EINN
HEITASTI EITURLYFJASALINN Å ÒTHVERFUM ,OS
!NGELES BORGAR%FTIR AÈ EIGINMAÈUR HENNAR
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 3EINFELD
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 3IMPSONS 
 %LDSNÎGGT MEÈ *ËA &EL 
 5NDIRFATASÕNING 6ICTORIU

T

7HITE #HICKS

#LASSIC #ARTOONS
 (ERKÒLES  $ISNEYkS
(ERCULES
 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
 6ÅKINGALOTTË
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 "R¹ÈAVAKTIN  %2 8))
"ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ SEM GERIST ¹ BR¹ÈAMËT
TÎKU SJÒKRAHÒSS Å STËRBORG !TRIÈI Å Ö¹TTUN
UM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA
 .IGELLA OG JËLAMATURINN 
.IGELLAkS #HRISTMAS +ITCHEN ¶RIGGJA Ö¹TTA
RÎÈ ÖAR SEM ELDABUSKAN GËÈKUNNA .IGELLA
,AWSON KEMUR MEÈ TILLÎGUR AÈ KR¾SINGUM
¹ JËLABORÈIÈ OG SÕNIR HVERNIG ¹ AÈ MATREIÈA
Ö¾R
 ²LFAÖYTUR Å ÒTHVERFI 
3UBURBAN 3HOOTOUT "RESKUR GAMAN
MYNDAFLOKKUR UM KONURNAR Å SM¹B¾NUM
,ITTLE 3TEMPINGTON SEM DREPA EKKI TÅMANN
HELDUR HVER AÈRA MEÈ ËTRÒLEGUSTU VOPN
UM -EÈAL LEIKENDA ERU !NNA #HANCELLOR
&ELICITY -ONTAGU !MELIA "ULLMORE OG
%MMA +ENNEDY
 4ÅUFRÁTTIR
 (ANDBOLTAKVÎLD &JALLAÈ VERÈUR UM
%- KVENNA Å HANDKNATTLEIK
  MANNESKJA  MENN
ESKE .ORSK HEIMILDAMYND FR¹  UM
STR¹KINN -ORTEN SEM LÁT BREYTA SÁR Å STELP
UNA -ONICU ÖEGAR HANN VAR  ¹RA
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

3+*2%)..

T

 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 $ISNEYSTUNDIN
 3ÅGILDAR TEIKNIMYNDIR 



BEITIR NÒ ÖEKKTRI VARNARAÈFERÈ SINNI OG SKIPTIR UM
LIÈ TEKUR SÁR ORÈ -ILTONS Å MUNN TIL AÈ GAGNRÕNA
GENGISSTEFNU RÅKISSTJËRNARINNAR 3TEBBI SEGIST EKKI
VERA HLYNNTUR RÅKISAFSKIPTUM OG ÅSLENSKA LIÈIÈ ER
KOMIÈ Å ALGERA ËREIÈU &¾TUR STR¹KANNA SVEIFLAST
FRAM OG TIL BAKA Å STËLUNUM VIN¹TTULEIKURINN ER
BÒINN AÈ MISSA ALLT VINALEGT YFIRBRAGÈ -ILTON HLEYP
UR UM VÎLLINN OG SEGIR RÅKISREKIÈ SKËLAKERFI LEIÈA
TIL KÒGUNAR OG ÖR¾LDËMS 3TR¹KARNIR OKKAR HEFJA
LOKASËKNINA 3TEF¹N SEGIST EKKI KOMAST ¹ FYRIRLEST
UR &RIEDMANS ÖAR SEM HANN SÁ OF DÕR OG ÖVÅ EKKI
INNLEGG Å FRJ¹LSA UMR¾ÈU GEFUR SVO YFIR ¹ «LAF SEM
SEGIR ÖETTA Å FYRSTA SINN SEM RUKKAÈ SÁ INN ¹ FYRIR
LESTUR HÁRLENDIS $ËMARINN FLAUTAR Ö¹ AF BOLTINN NÒ
HJ¹ &RIEDMAN SEM GLOTTIR OG SEGIR b(¹DEGISFUND
URINN ER ALDREI ËKEYPISm /G ÖAÈ ER MARK (ANNES LITLI HLEYPUR INN
¹ VÎLLINN OG L¾TUR ¹RITA BOLTANN %INKAV¾ÈINGIN ER HAFIN 3VONA ¹
RÅKISSJËNVARP AÈ VERA

...gjöﬁn hennar!

laugavegi 25 , 3. hæð ı 101 reykjavík ı sími 561 1949
asta@astaclothes.is ı www.astaclothes.is

opið : frá 14–23 des. kl. 11–22
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 6EÈURFREGNIR  "¾N  &RÁTTIR
 -ORGUNVAKTIN  &RÁTTIR  &RÁTTIR
 ,AUFSK¹LINN  -ORGUNLEIKFIMI
 &RÁTTIR  6EÈURFREGNIR  0IPAR
OG SALT  &RÁTTIR  3AMFÁLAGIÈ Å
N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6ÅTT OG BREITT
 &RÁTTIR
 ²TARPSSAGAN 'ANGANDI ÅKORNI
 -IÈDEGISTËNAR
 &RÁTTIR
 (IÈ ËMËTST¾ÈILEGA JËLABRAGÈ
 &RÁTTIR

 (LAUPANËTAN
 &RÁTTIR
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 3PEGILLINN
 6ITINN
 ,AUFSK¹LINN
 3TELPULITIR
 ²T UM GR¾NA GRUNDU
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 'L¾TA
 &ALLEGAST ¹ FËNINN
 &RÁTTIR  ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM
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

SGEIR +OLBEINSSON
ER SNÒINN AFTUR
MEÈ NÕJAN OG BETRI
Ö¹TT ¹SAMT NÕJUM
Ö¹TTASTJËRNENDUM
SGEIR OG CO FYLGJ
AST MEÈ ÖVÅ SEM ER
AÈ GERAST Å MENN
INGARLÅFI 2EYKJA
VÅKUR HERSLA ER
LÎGÈ ¹ NÕJA STAÈI
SPENNANDI UPP¹
KOMUR OPNANIR
OG FRUMSÕNINGAR ÖAÈ NÕJASTA Å TÅSKUNNI TËNLIST KVIKMYNDUM OG ALMENNT
Å AFÖREYINGU OG SKEMMTANALÅFINU SGEIR ER UMSJËNARMAÈUR Ö¹TTARINS EN
NÒNA HEFUR HANN FENGIÈ TIL LIÈS VIÈ SIG ÖRJ¹R KONUR %VU $ÎGG MARKAÈSKONU
(ELENU LÎGFR¾ÈINEMA OG 2AGNHILDI -AGNÒSDËTTUR ÒTVARPSKONU

(IN KOSTULEGA /SBOURNE FJÎLSKYLDA
3HARON +ELLY *ACK OG /ZZY VERÈA ¹
3TÎÈ  Å DAG ¶¾TTIRNIR SEM VORU FRAM
LEIDDIR AF -46 SJËNVARPSSTÎÈINNI HËFU
SÅNA FRUMRAUN ¹RIÈ 
OG VORU FRAMLEIDDAR
FJËRAR SERÅUR AF ÖESSUM
RAUNVERULEIKAÖ¾TTI
¶ETTA ER BR¹ÈFYNDINN
RAUNVERULEIKAÖ¹TTUR
ÖAR SEM FYLGST ER
MEÈ LÅFI /SBOURNE
FJÎLSKYLD
UNNAR Å
"EVERLY
(ILLS

23  &-   

 &)&! 7ORLD #LUB #HAMPIONSHIP
 &)&! 7ORLD #LUB #HAMPIONSHIP
 ²TSENDING FR¹ LEIK Å
(EIMSMEISTARAKEPPNI FÁLAGSLIÈA Å KNATT
SPYRNU +EPPNIN ER NÒ HALDIN ANNAÈ ¹RIÈ Å
RÎÈ MEÈ NÒVERANDI FYRIRKOMULAGI EN HÒN
VAR HALDIN Å FYRSTA SINN ¹RIÈ 
 8 'AMES  Ö¹TTUR  8
'AMES  Ö¹TTUR   Ö¹TTURINN FR¹
8 GAMES ¹ ÖESSU HAUSTI ÖAR SEM KEPPT ER Å
N¹NAST ÎLLU MILLI HIMINS OG JARÈAR SEM VIÈ
KEMUR ADRENALÅN ÅÖRËTTAGREINUM 8 GAMES
NJËTA GEYSILEGRAR HYLLI Å "ANDARÅKJUNUM
ENDA PRÕÈILEGT SJËNVARPSEFNI ÖAR SEM ËTRÒ
LEG TILÖRIF LÅTA DAGSINS LJËS
 3P¾NSKI BOLTINN 3P¾NSKI BOLT
INN  ²TSENDING FR¹ LEIK Å SP¾NSKA
BOLTANUM
 &)&! 7ORLD #LUB
#HAMPIONSHIP  &)&! 7ORLD #LUB
#HAMPIONSHIP  ²TSENDING FR¹ LEIK
Å (EIMSMEISTARAKEPPNI FÁLAGSLIÈA Å KNATT
SPYRNU +EPPNIN ER NÒ HALDIN ANNAÈ ¹RIÈ Å
RÎÈ MEÈ NÒVERANDI FYRIRKOMULAGI EN HÒN
VAR HALDIN Å FYRSTA SINN ¹RIÈ 
 -EISTARADEILD %VRËPU "ARCELONA
#HELSEA ²TSENDING FR¹ LEIK Å RIÈLAKEPPNI
-EISTARADEILDAR %VRËPU Å KNATTSPYRNU ¹
MILLI "ARCELONA OG #HELSEA SEM FRAM FËR ¹
DÎGUNUM
 3P¾NSKU MÎRKIN ¥TARLEG UMFJÎLLUN
UM SÅÈUSTU UMFERÈ Å SP¾NSKA BOLTANUM
-ÎRKIN ÒR ÎLLUM LEIKJUM UMFERÈARINNAR
TILÖRIFIN OG UMDEILDU ATVIKIN

Nýtt verð

3.475.000 kr.

 .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  BEHANDLING AF
FINANSLOVEN  .YHEDER P½ TEGNSPROG 
46 !VISEN MED VEJRET  $AWSONkS #REEK
 3PECIAL  0IGEBANDET &RANK 
!BSALONS (EMMELIGHED  !BSALON ,IVE 
*ULEFANDANGO  46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET
 $AGENS $ANMARK  46 !VISEN 
!BSALONS (EMMELIGHED  3PORLzS 
)LDSJ¾LE  46 !VISEN  0ROFILEN 
3PORT.YT  )NDOKINA  /NSDAGS ,OTTO
 ,EVENDE MIRAKLER

 &RA (ORDALAND OG 3OGN OG &JORDANE 
3ISTE NYTT  6 CUP SKISKYTING 3PRINT MENN
 3ISTE NYTT  6 CUP SKISKYTING 3PRINT
MENN  3ISTE NYTT  !NNE FRA "JzRKELY
 .IFSE SAKER  3ISTE NYTT  6' LISTA
4OPP   3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER
P½ SAMISK  6' LISTA 4OPP   .YHETER
P½ TEGNSPR½K  *UL I 3VINGEN  0EO
 +LzNETE KLzNER  $ISTRIKTSNYHETER 
$AGSREVYEN  .ORGE RUNDT  0½ TR½DEN
MED 3YNNzVE  .YTT P½ NYTT  &zRST  SIST
 0OLITIAGENTENE  +VELDSNYTT  $EN
SKJzNNE LINJE  &RANK :APPA GRENSELzS ARTIST
 !LFRED (ITCHCOCK PRESENTERE

364 
 $OOBIDOO  -ARK 2OTHKO  &IKET
 2APPORT  'OMORRON 3VERIGE 
0LUS  +ROKODILL  ,ILLA SPÎKET ,ABAN 
*AG KAN INTE SLUTA  $RA MIG BAKL¼NGES 
*ULKALENDERN ,ASSE-AJAS DETEKTIVBYR½  4RACEY
-C"EAN  +¼RLEKSAGENTERNA  2APPORT
 .ATURNOLLORNA  -ITT I NATUREN 
%NTOURAGE  .YCKELN TILL FRIHET  2APPORT
 +ULTURNYHETERNA  -¼STERVERKET 
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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Arnaldur fulltrúi Barna á kvikmyndahátíð
„Þetta sýnir bara hvað Ísland er
lítið. Arnaldur var staddur þarna í
bænum vegna þess að kvikmyndahátíðin er tvískipt; annars vegar
er þetta kvikmyndahátíð og hins
vegar bókmenntahátíð sem Arnaldur tók þátt í og honum fannst
það ekkert tiltökumál að veita
verðlaununum viðtöku,“
útskýrir Ragnar Bragason, leikstjóri kvikmyndarinnar Börn, sem á
!2.!,$52 &ANNST ÖAÈ

... fær tónlistarmaðurinn Einar
Tönsberg, Eberg, sem heldur
uppi heiðri Íslendinga í sjónvarpsþáttunum The O.C. með
tónlist sinni.

1

6

2

7

9

3

4

).'6!2 % 3)'52¨33/.

2¾DDI VIÈ FORMANN
DËMNEFNDAR -IKE
(ODGES SEM
HREIFST MJÎG AF
HINNI ÅSLENSKU
MYND

hér á landi. „Það var hringt í mig á
laugardeginum og ég beðinn um
að koma og taka við þeim en þar
sem ég var í Búdapest að leggja
lokahönd á sýningareintökin fyrir
Foreldra gafst mér því miður ekki
tækifæri til þess,“ bætir leikstjórinn við en hið sjálfstæða framhald Barna verður frumsýnt
19. janúar á næsta ári.
Ragnar segir kvikmyndahátíðina vera haldna í litlum
bæ við ítölsku Alpana en
Ingvar E. Sigurðsson,
einn
framleiðandi
myndarinnar, hafi
farið fyrir hönd
aðstandenda myndarinnar og tekið
þátt í blaðamanna-

10

15

17

19

20

21

,2¡44
 JURT  UPPHRËPUN  UMFRAM 
SÎNGHËPUR  SL¹  NIÈURL¾GJA 
HV¾SA  TÅMAEINING  RANGL  FERÈ
 Å RÎÈ  TRYGGUR
,«¨2¡44
 AÈ LOKUM  GUÈ  NÅSKUPÒKI  HALL
ANDI  HREINAR MEYJAR  ÖJËFNAÈUR
 N¹L¾GT  ÖURRKA ÒT  STEFNA 
ËREIÈA
,!53.
,2¡44  GRAS  OJ  AUK  KËR 
R¹  SM¹NA  FN¾SA  ¹R  R¹F
 TÒR  LM  TRÒR
,«¨2¡44  LOKS  RA  AURAS¹L 
SK¹  JËMFRÒR  R¹N  N¾R 
AFM¹  ¹TT  RÒ

6%)345 36!2)¨
3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 !UGUSTO 0INOCHET
 -¹NI 3VAVARSSON
 %GGERT -AGNÒSSON

EKKI TIL ¥TALÅU ÖAR
SEM HANN VAR Å
"ÒDAPEST AÈ
KL¹RASÕNINGAR
EINTÎK FYRIR
MYNDINA
&ORELDRAR

2ITHÎFUNDURINN !UÈUR *ËNSDËTTIR
GAFST UPP ¹ LÅFINU Å $ANMÎRKU FYRIR
SKEMMSTU OG FLUTTIST ¹
SUÈR¾NNI SLËÈIR TIL
"ARCELONA ¶AR HÁLT
VERÈLAUNARITHÎF
UNDURINN AÈ HÒN
V¾RI LAUS VIÈ KALDA
VETUR OG G¾TI
SKRIFAÈ VIÈ BESTU
AÈST¾ÈUR ¹RIÈ
UM KRING ¶AÈ
HEFUR EKKI
ALVEG R¾ST
!UÈI ER SÅFELLT KALT ¹ HEIMILI SÅNU OG
KENNIR UM ÎÈRUVÅSI HÒSBYGGINGASTÅL
EN HÒN ¹ AÈ VENJAST 2ITHÎFUNDUR
INN HEFUR ÖË FUNDIÈ EINFALDA LAUSN
¹ ÖESSUM VANDA (ÒN HEFUR ËSKAÈ
SÁR ULLARPEYSU Å JËLAGJÎF FR¹ ÎMMU
SINNI OG SÁR ÖVÅ FRAM ¹ Ö¾GILEGA
VORM¹NUÈI

13

16

2!'.!2 +OMST

&2¡44)2 !& &«,+)

11

14

fundum og öllu því sem fylgir slíkum hátíðum en hann leikur einmitt einnig aðalhlutverkið í
Mýrinni. Formaður dómnefndarinnar var Mike Hodges sem gerði
meðal annars kvikmyndina Get
Carter með Michael Caine í aðalhlutverki og hreifst hann
mjög af hinni íslensku
kvikmynd.
FGG

5

8

12

18

LÅTIL FYRIRHÎFN AÈ
VEITA SÁRSTÎKUM
VERÈLAUNUM
HANDA "ÎRN
UM VIÈTÎKU
¹ ¥TALÅU

sunnudaginn fékk sérstök verðlaun dómnefndar á ítölsku kvikmyndahátíðinni Courmayeur Noir.
Glæpasagnahöfundurinn Arnaldur
Indriðason veitti þeim viðtöku
fyrir hönd leikstjórans. Væntanlega gerir það tilviljunina enn
skemmtilegri að Arnaldur er
sem kunnugt er höfundur
Mýrarinnar en kvikmynd
byggð á bókinni hefur
slegið öll aðsóknarmet

(*«.!"!.$)¨ !RNGRÅMUR -ARTEINSSON SEM HEFUR LENGI GUTLAÈ VIÈ PÅANË OG HARMONIKKU GAF )NGIBJÎRGU 3VEINSDËTTUR TROMMU
SETTIÈ Å SEXTUGSAFM¾LISGJÎF
&2¡44!",!¨)¨34%&.

(*«.!"!.$)¨ 42%¨52 500 &*«25- 3)..5- ¥ 6)+5

&INNST GAMAN AÈ LEIKA SÁR
Hjónin Arngrímur Marteinsson og
Ingibjörg Sveinsdóttir hafa í nógu
að snúast um þessar mundir. Það
er þó ekki hefðbundið jólastress
sem herjar á hjúin, því þau ferðast
um borgina endilanga til að halda
tónleika – bæði með hljómsveitinni Vinabandinu og sem dúettinn
Hjónabandið.
Þó að Arngrímur og Ingibjörg
hafi verið gift í áratugi er tónlistarsamstarfið þó tiltölulega nýtilkomið. „Ég var alltaf svona gutlandi á píanó og harmonikku og
spilaði á böllum,“ sagði Arngrímur,
„en Ingibjörg byrjaði ekkert fyrr
en um sextugt. Mig vantaði svo
trommuleikara með mér og hún
bauð sig fram. Hún fékk trommusettið í sextugsafmælisgjöf og fór
að spila. Það gekk alveg ágætlega
og hefur gengið síðan,“ útskýrði
Arngrímur.
Vinabandið er hins vegar

sprottið upp úr félagsstarfi í
Gerðubergi. „Þangað komu hljóðfæraleikarar sem voru hættir að
vinna ákveðna daga í viku,“ sagði
Arngrímur. „Svo var Guðrún
Jónsdóttir í Gerðubergi beðin um
að útvega hljómsveit fyrir landsmót hjá samtökum sem ég man í
svipinn ekki alveg hvað heita, og
benti á okkur,“ sagði Arngrímur.
„Við köllum hana einmitt mömmu
okkar af því að það var hún sem
kom þessu öllu af stað,“ bætti
hann við. Hljóðfæraleikararnir
héldu eina æfingu, spiluðu á samkomunni og hafa varla lagt frá sér
hljóðfærin síðan. „Guðrún skírði
þetta Vinabandið, við erum fjórir
hljóðfæraleikarar og fjórir söngvarar,“ sagði Arngrímur, en hljómsveitin hefur nú verið starfrækt í
ein níu ár.
Hljómsveitirnar tvær hafa haft
nóg að gera. „Núna erum við að

spila svona fjórum, fimm sinnum í
viku, það eru jólaskemmtanir úti
um allt,“ sagði Arngrímur. „Venjulega spilum við ekki nema svona
tvisvar, þrisvar í viku,“ bætti hann
við. Hljómsveitirnar hafa nokkra
fasta viðkomustaði og sækja
Alzheimersjúklinga og eldri borgara reglulega heim. „Svo erum við
alltaf á Sólheimum í Grímsnesi
tvisvar á ári,“ sagði Arngrímur.
Efnisskrá sveitanna inniheldur
yfirleitt lög sem eldri íbúar landsins kunna. „Við spilum lög með
íslenskum texta, reynum að fá alla
til að syngja með og svo er alltaf
dansað mikið,“ sagði hann.
Arngrímur segir Vinabandið og
Hjónabandið yfirleitt ekki þiggja
laun fyrir greiðann. „Ekki nema
því sé þröngvað upp á okkur. Við
erum bara að leika okkur og finnst
það gaman,“ sagði hann keikur.

*ËLAFRÅ ALÖINGISMANNA HËFST FYRIR
HELGI EF FRÅ SKYLDI KALLA ÖVÅ EINS OG
ALÖJËÈ VEIT FELST SVO MARGT FLEIRA
Å STARFI ALÖINGISMANNA EN AÈ SITJA
¹ ÖINGI 3IV &RIÈLEIFSDËTTIR SEM ER
EKKI AÈEINS ÖINGMAÈUR HELDUR LÅKA
R¹ÈHERRA HELDUR ÒTI ÅTARLEGUM DAG
BËKARF¾RSLUM ¹ VEF SÅNUM OG EKKI
VERÈUR SÁÈ AÈ FYRSTI bFRÅDAGURINNm
HAFI EINKENNST AF MIKILLI AFSLÎPPUN
!È LOKNU MORGUNKAFFI SKUNDAÈI
3IV BEINUSTU LEIÈ NIÈUR Å R¹ÈUNEYTI
DREIF SIG ÖVÅ N¾ST Å SÅMATÅMA ¹
FLOKKSSKRIFSTOFU &RAMSËKNARFLOKKS
INS M¾TTI Å VIÈTAL HJ¹ FRÁTTASTOFU
3JËNVARPSINS OG RAK SMIÈSHÎGGIÈ
¹ DAGINN MEÈ JËLAFUNDI 3LYSAVARNAR
DEILDAR KVENNA ¹ 3ELTJARNARNESI
3IV FER ÖË LÅKLEGA EKKI Å JËLAKÎTTINN
ÖVÅ SEINNIPARTINN GAFST HENNI TËM
TIL AÈ SKJËTAST Å NÕJA VERSLUN )+%! Å
'ARÈAB¾ SEM AÈ SÎGN
R¹ÈHERRANS ER
bFLOTTm
HDMBS

SUNNA FRETTABLADIDIS

Jói og Gugga í heilagt hjónaband
„Þetta var mjög fallegt allt saman.
Brúðkaupið var fallegt og veislan
á eftir ekki síðri,“ segir sjónvarpsmaðurinn Jóhannes Kr. Kristjánsson í Kompási. Á laugardaginn
síðasta gengu þau Jóhann Traustason og Guðbjörg Inga, unnusta
hans, í heilagt hjónaband. Landsmenn þekkja þau skötuhjúin
eflaust betur undir nöfnunum Jói
og Gugga, en þau hafa verið fastagestir í sjónvarpsþættinum Kompási á Stöð 2 síðasta árið. Þar hafa
sjónvarpsáhorfendur getað fylgst

með þeim berjast við eiturlyfjafíkn sína. Síðast þegar fréttist af
Jóa og Guggu höfðu þau farið í
meðferð og bjuggu í húsnæði á
vegum Krossins. Það var einmitt
Gunnar Þorsteinsson í Krossinum
sem gaf þau saman.
„Það voru reyndar ekki margir
gestir í brúðkaupinu en þetta var
góðmennt. Kompás var að sjálfsögðu á staðnum, enda var þetta
stór stund í lífi þeirra Jóa og
Guggu,“ segir Jóhannes Kr. Hann
fæst ekki til að upplýsa hvernig Jóa og
Guggu hafi gengið að
berjast við eiturlyfjafíkn sína
02%3452)..
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að undanförnu, segir að það komi í
ljós í næsta þætti sínum. En hvað
gaf Jóhannes og Kompásfólkið
vinum sínum í brúðkaupsgjöf?
„Við erum nú ekki enn búin að
gefa þeim brúðkaupsgjöf en við
munum færa þeim alla þættina
sem þau hafa verið í á diskum
fljótlega,“ segir Jóhannes.

Eftir að Gunnar Þorsteinsson
hafði gefið brúðhjónin saman var
haldin vegleg veisla í Tæknigarði.
„Það var fólk sem gaf þeim
veisluna. Eftir að það sá síðasta
þátt ákvað það að hjálpa þeim Jóa
og Guggu. Mjög fallegt af þeim,“
segir Jóhannes Kr. Kristjánsson.
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Allt sem þú ætlaðir að gera í fyrra
gerirðu tvisvar í vetur

Skiptivindar
leika um borgina

S

tundum berast fréttir af
minnkandi bóklestri þjóðarinnar en þær eru alltaf í öfugu
hlutfalli við bóksöluna sem er
sögð aukast frá ári til árs. Til
þessa hef ég því aldrei séð ástæðu
til að örvænta.

5- daginn kom samt aðeins á
mig þegar óprúttin manneskja
gerði sér lítið fyrir og lét greipar
sópa um bíl fjölskyldunnar sem
stóð ólæstur fyrir framan húsið.
Upp úr því sópi hafði ræninginn
tvo geisladiska en skildi eftir
einu bókina sem finna mátti í
bílnum, Money, eina af betri
skáldsögum breska rithöfundarins Martins Amis. Hann gerðist
eitt sinn svo frægur að koma
hingað til lands og lesa afar þungbúinn upp í Þjóðleikhúskjallaranum. „Hann var að skilja,“ hvíslaði einhver að mér til útskýringar
á luntanum.

+!..3+) er þjófurinn ekki
mikið fyrir bækur en á hinn bóginn mikill tónlistaraðdáandi.
Sennilegast þykir mér þó að
aldrei hafi staðið til hjá honum að
njóta þýfisins sjálfur, heldur
selja til að geta dekrað við sig
með vönduðum eiturlyfjum yfir
hátíðarnar. Ekki get ég ímyndað
mér að mikið fáist fyrir gamlar
kiljur á borð við Money á eiturlyfjamarkaðinum.
-)' langar til að nota tækifærið
og gauka eilítilli hugmynd að
þeim sem ráfa um á næturnar og
róta í bílum annars fólks og stela
eigum þess. Fyrst þið getið ekki
látið þennan ósið eiga sig skuluð
þið endilega gauka hluta þýfisins
að öðrum og mynda þar með
skemmtilega skiptihringekju.
4!+)¨ til dæmis disk með Brim-

kló úr einum bíl og setjið Lay
Low í staðinn, skiptið út hinni
flinku Pink fyrir Ragnheiði Gröndal og leyfið aðdáanda Justin
Timberlake að kynnast hinni
sænsku Lisu Nilsson. Leikið
þennan leik til að koma meðborgurum ykkar á óvart. Þetta yrði
ekki ósvipað því að fá í skóinn.
Það er undir okkur komið að gera
lífið skemmtilegt og þessi leikur
væri góð tilraun í þá átt.
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"«+). lá í hanskahólfi bílsins
því ég hafði sent eiginmanninn í
Góða hirðinn með allt MartinsAmis-ritsafnið mitt til að rýma
fyrir ljóðabókum sem eru mér
kærari nú en listrænt klám Amis.
Eiginmaðurinn tímdi hins vegar
ekki að sjá á eftir Money og kom
bókinni undan.

RAV4 - með glæsilegum aukahlutapakka
RAV4 boðar breyttar áherslur í lífi þínu. Ríkulega búinn staðalbúnaði
dregur hann þig út á vegina og þú upplifir nýtt land á nýjum bíl.
Alveg nýr heimur
RAV4 sameinar kosti borgarbílsins og fjölhæfni og kraft jeppans. Hvort
sem menn eru að sinna erindum sínum í bænum eða utan hans þá er
RAV4 bíllinn sem fer alla leið.
Nú bjóðum við RAV4 með veglegum aukahlutapakka, vetrardekkjum,
dráttarbeisli, mottu í skott og filmum í rúður, að verðmæti 214.000 kr.
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Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Gólfmotta í skott

Dráttarbeisli

Skyggðar rúður

Aukahlutapakki að verðmæti 214.000 kr.

Verð frá 2.970.000. kr.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Vetrardekk

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

