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Stýrivextir Seðlabankans

CCP

Askar Capital

Sér fyrir endann á
hækkunarferlinu

Slær félögum í
Kauphöllinni við

Finna sér
markaðssyllur
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Geta áttfaldað
CLO-útgáfuna
Nýleg
skuldabréfaútgáfa
Straums-Burðaráss Fjárfestingabanka upp á 200 milljónir evra
er með stækkunarmöguleika
upp í 1,6 milljarða evra, eða sem
nemur 144 milljörðum íslenskra
króna.
Gengið var frá útgáfunni, sem
er til fimm ára, í lok síðasta
mánaðar, en hún er í gegn um
svokallaðan CLO lánaramma
(collateralized loan obligations)
og
eyrnamerkt
ákveðnum
fjárfestingum sem auka munu
vaxtatekjur bankans.
Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir,
framkvæmdastjóri fjárstýringar
Straums-Burðaráss, segir útgáfu
af þessum toga hjálpa til á
þeirri leið félagsins að breytast
úr fjárfestingarfélagi yfir í
fjárfestingabanka sem byggi á
annars konar tekjustoðum.

FRÉTTIR VIKUNNAR

Minni hagvöxtur | Á þriðja ársfjórðungi mældist hagvöxtur 0,8
prósent og hefur ekki verið minni
síðan í árslok. Á þriðja ársfjórðungi í fyrra var hagvöxturinn 10,0
prósent.
CCP útskrifað | CCP verður
útskrifað úr samtökum sprotafyrirtækja eftir að velta félagsins fór yfir einn milljarð króna
á þessu ári. Sprotafyrirtæki eru
skilgreind svo ef velta þeirra er
undir einum milljarði króna.
Icelandair skráð

| Icelandair
Group Holding hf. var skráð í
Kauphöll Íslands á fimmtudag,
fyrst íslenskra félaga eftir að hún
varð hluti af OMX-kauphöllunum. Heildarhlutafé félagsins er
1.000.000.000.

Sjá síðu 8 / - óká

Sífellt dýrara
að byggja
Vísitala byggingarkostnaðar,
reiknuð eftir verðlagi um miðjan
desember, er 356,3 stig og hækkar um 0,31 prósent frá því í nóvember. Síðastliðna tólf mánuði
hefur vísitalan hækkað um 12,5
prósent. Árið 2006 var vísitala
byggingarkostnaðar að meðaltali
um 8,6 prósentum hærri en árið
2005.
Byggingarvísitalan
mælir
breytingar á kostnaði við byggingu húss skilgreint á mjög
nákvæman hátt, allt frá kostnaði
á skrúfum og boltum til vinnunnar sem fer í húsið.
Guðrún Ragnheiður Jónsdóttir,
sérfræðingur á vísitöludeild
Hagstofu Íslands, segir mikla
hækkun vísitölunnar á árinu
koma til vegna þess að bæði laun
og efniskostnaður hafi hækkað
mikið. Hækkunin í desember
kemur fyrst og fremst til vegna
efnisliða sem hafa hækkað um
0,7 prósent milli mánaða. Munar
þar mest um hækkun á pípulagningaefni upp á 2,7 prósent. - hhs

Úr Straumi | Straumur-Burðarás,
Samvinnutryggingar og aðrir
fjárfestar kaupa 22,6 prósenta
hlut í Straumi-Burðarási af FL
Group fyrir 42 milljarða króna.
FL Group fær í staðinn peninga og
hlutabréf í Finnair.

Stefnunni haldið

| Björgólfur
Thor Björgólfsson telur að kaup
Straums og fleiri fjárfesta á bréfum FL Group í Straumi breyti
ekki miklu í því sem snýr að starfsemi Straums.

Nýr banki | Fjárfestingarbankinn
Askar Capital hefur starfsemi
um næstu áramót. Milestone er
kjölfestufjárfestir í bankanum og
Tryggvi Þór Herbertsson verður
forstjóri.

Minni velta

| Kreditkortavelta
í nóvember var tæplega 21 milljarður króna og jókst hún um 3,5
prósent milli mánaða. Það gefur
vísbendingu um að enn hægi á
vexti einkaneyslu.

10-11
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Íslandsmet í smásölu
slegið á Þorláksmessu
Þrátt fyrir að einkaneysla fari minnkandi gætir ekki samdráttar í jólagjafainnkaupum. Kaupmenn Smáralindar hafa
slegið hvert sölumetið á fætur öðru undanfarna daga.
Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skrifar
Viðbúið er að Þorláksmessa verði langstærsti dagur
í íslenskri smásölu frá því að land byggðist. Kemur
það fyrst og fremst til af tvennu. Í fyrsta lagi því
að umsvifin í þjóðfélaginu hafa aukist. Í öðru lagi
vegna þess að Þorláksmessu ber upp á laugardag.
Pálmi Kristinsson, framkvæmdastjóri Smáralindar,
segir að gera megi ráð fyrir að þann dag muni neytendur eyða allt frá þremur til fjórum milljörðum
króna á landsvísu. Til samanburðar mun sala síðastliðinn laugardag á landinu öllu hafa numið um 1,5 til
tveimur milljörðum króna.
Þunginn í jólaversluninni virðist hafa farið nokkuð seinna af stað en í fyrra. Meðal annars vegna þess
að bæði Kringlan og Smáralind fóru viku seinna af
stað með að hafa opið til tíu á kvöldin í ár heldur
en í fyrra. Síðasta laugardag nam söluaukning í
Smáralind um 30 til 35 prósentum miðað við í fyrra.
Þann daginn lögðu rúmlega þrjátíu þúsund gestir

leið sína í verslunarmiðstöðina. Þar á bæ er gert ráð
fyrir að velta jólasölunnar verði um fimmtán prósentum meiri í ár en í fyrra, án þess að tillit sé tekið
til fjölgunar verslana.
Nýbirtar tölur Hagstofunnar um landsframleiðslu
á þriðja ársfjórðungi sýndu að einkaneysla jókst um
tvö prósent að raunvirði frá sama fjórðungi í fyrra
sem er minnsti vöxtur í fjögur ár. Ýmsar aðrar vísbendingar hafa jafnframt komið fram sem benda til
þess að einkaneysla sé að dragast saman, svo sem
minni aukning smásölu á fjórða ársfjórðungi og
minni kortavelta í nóvember. Pálmi segir að sé samdráttar farið að gæta í einkaneyslunni verði þess alls
ekki vart í jólasölunni ár. „Fjölmargar verslanir hjá
okkur hafa slegið met, jafnvel dag eftir dag. Stærri
verslanirnar ná aldrei jafnmikilli aukningu og þær
smærri, sem dregur niður heildaraukninguna, en
þorri verslana hjá okkur er að ná 20 til 30 prósenta
aukningu. Ég hef jafnvel heyrt í mörgum kaupmönnum sem eru með 40 til 60 prósenta söluaukningu það
sem af er desember.“

Börnin græða á bönkum fyrir jólin
Flestir bankar og sparisjóðir veita
mótframlag eða gefa gjafir við
stofnun framtíðarreikninga fyrir
börn og ungmenni nú fyrir jólin.
Framlag í peningum liggur á bilinu 2.000 til 2.500 krónur.
Framtíðarreikningar eru verðtryggðir innlánsreikningar sem
eru almennt bundnir til átján ára
aldurs reikningseiganda.
SPRON veitir tvö þúsund króna
framlag við stofnun nýs framtíðarreiknings sem er óháð framlagi þess sem stofnar reikninginn.
Þannig getur nýr eigandi fengið
tvö þúsund krónur inn á bók án
þess að nokkurt mótframlag komi
til.
Kaupþing veitir 2.500 króna
mótframlag við stofnun nýs framtíðarreiknings gegn því skilyrði
að lagðar séu inn fimm þúsund
krónur. Eigandi reikningsins fær
því fimmtíu prósenta ávöxtun í

einu vetfangi miðað við lágmarksinnlögn.
Sparisjóðirnir leggja fram
tvö þúsund krónur á móti fimm
þúsund krónum þess sem leggur.
Þetta er óháð því hvort um nýjan
eða eldri reikningseiganda sé að
ræða. Reikningseigandinn fær því
fjörutíu prósenta ávöxtun.
Hjá Glitni fengust þær upplýsingar að við stofnun framtíðarreiknings fengi reikningseigandi Latabæjardót. Fimm þúsund
króna mótframlag fæst ef lagðar
eru inn eitt þúsund krónur á mánuði í hálft ár.
Landsbankinn er eini viðskiptabankinn sem býður ekki mótframlag eða gjöf við stofnun framtíðarreiknings um þessi jólin.
- eþa
"®2. 6)¨ ,%)+ %IGENDUR FRAMTÅÈARREIKN
INGA F¹ FR¹ FLESTUM BÎNKUM OG SPARISJËÈ
UM ¹LITLEGA ¹VÎXTUN VIÈ STOFNUN BËKANNA
-!2+!¨52)..6),(%,-

3!-'®.'52 Forsvarsmenn Flugstoða ohf. segja flugumferðarstjóra hafa kynnt til sögunnar
nýjar launakröfur „á síðustu metrum“ samningaviðræðna og að deilan hafi strandað á henni.
Loftur Guðmundsson, formaður
Félags íslenskra flugumferðarstjóra, staðfestir þetta og segir eðlilegt að í kjaraviðræðum komi fram
nýjar kröfur. Eðlilegt sé að sækjast
eftir nýjum samningum við nýjan
atvinnurekanda, en eftir áramót
verður flugumferðarstjórn sett í
hendur nýs opinbers hlutafélags.
Loftur segir flugumferðarstjóra
samt sem áður einungis fara fram á
breytta framkvæmd gildandi kjarasamninga. „Við förum ekki fram á
breytingu á kjarasamningi, heldur
breytingu á framkvæmd hans.“
Talsmenn Flugstoða segjast
hins vegar alls ekki vera í kjarasamningum. Slíkir samningar séu
ekki lausir og því standi ekki til að
ganga að þessum kröfum. Ólafur
Sveinsson, stjórnarformaður Flugstoða, telur flugumferðarstjóra
fara fram á 33 til 35 prósenta
launahækkun. „Það er bara ekki
hægt að ganga að öllu sem þeir
setja upp og verður ekki gert. Búið
er að ganga frá lífeyrissjóðsréttindunum og svo kemur þetta upp
fyrir örfáum dögum, einhver 33 til
35 prósenta launahækkun, en við
höfum setið við samningaborðið
síðan í september.“
Loftur segir umrædda hækkun
„langt frá þeirri prósentu sem þeir
eru að tala um,“ en vill ekki gefa
upp hver raunveruleg prósentan
sé. Að hans mati hefur deilan um
lífeyrismál heldur ekki verið leyst.
KËÖ  SJ¹ SÅÈU 

4

dagar til jóla!

Opið til 22

Mannskaði varð nálægt Sandgerði í gærmorgun þegar léttabáti danska varðskipsins Triton hvolfdi í björgunaraðgerð á strandstað erlends flutningaskips.
3*«3,93 Skipverji af danska varð-
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skipinu Triton fórst í Hvalsnesfjöru nálægt Sandgerði snemma í
gærmorgun.
Maðurinn var á léttabáti sem
hvolfdi er hann var gerður út frá
Triton til aðstoðar eftir að erlent
flutningaskip strandaði í fjörunni.
Þyrla Landhelgisgæslunnar bjargaði skipverjum flutningaskipsins
síðar um daginn.
Flutningaskipið, sem heitir Wilson Muuga og er í eigu kýpversks
útgerðarfélags Nesskipa, strand-

aði klukkan hálfimm í fyrrinótt.
Skipið var að koma frá Grundartanga og voru lestir þess tómar.
Danska varðskipið Triton og
björgunarskip frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg voru fyrst á
vettvang. Skipherrann á Triton
sendi átta af skipverjum sínum af
stað til aðstoðar á gúmmíbáti en
svo hörmulega tókst til að bátnum
hvolfdi og Danirnir fóru í sjóinn.
Eins og áður segir fórst einn
þeirra en hinum var bjargað.
Síðdegis í gær tókst svo að

bjarga skipverjum flutningaskipsins í land. Áhöfn TF-Sifjar, þyrlu
Landhelgisgæslunnar, ferjaði þá í
örugga höfn í þremur ferðum.
Flutningaskipið var enn á
strandstað í gærkvöld. Óttast var
að olía kynni að leka úr skipinu og
ógna lífríkinu.
Starfsmenn Íslenskra aðalverktaka hófust handa í gær við að
leggja veg út að Hvalsnesfjöru.
Flytja átti þangað búnað til að
tæma olíu úr skipinu.

g aktu enga áhættu! i eldu
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í jólamatinn
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&RAMBOÈSLISTAR FRAMSËKNARMANNA Å 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾MUM VALDIR Å G¾R

3EXTUGUR KARLMAÈUR

*ËN OG *ËNÅNA LEIÈA Å 2EYKJAVÅK

Dæmdur fyrir
barnaklám

34*«2.-, Jón Sigurðsson, formað-

ur Framsóknarflokksins og iðnaðar- og viðskiptaráðherra, leiðir lista
flokksins í Reykjavíkurkjördæmi
norður í alþingiskosningum næsta
vor.
Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra verður í efsta sæti lista
Framsóknarflokksins í Reykjavíkurkjördæmi suður.
Næst á listunum tveimur eru
tveir alþingismenn sem tóku sæti á
þingi á yfirstandandi kjörtímabili
eftir að tveir ráðherrar flokksins
létu af þingmennsku. Sæunn Stefánsdóttir verður í 2. sæti listans í
suðurkjördæminu og Guðjón Ólafur Jónsson verður næstur á eftir

Hilmar, var skálað í Skálholti?
b*¹ ÖAÈ M¹ SEGJA AÈ ÖAÈ HAFI VERIÈ
DRUKKIN FRIÈARSK¹Lm
(ILMAR ®RN !GNARSSON HEFUR VERIÈ ENDUR
R¹ÈINN SEM ORGANISTI Å 3K¹LHOLTI 4ALSVERÈ
AR DEILUR HÎFÈU RISIÈ VEGNA UPPSAGNAR
HANS Å SEPTEMBER OG HÎFÈU ÅSLENSKIR
ORGANISTAR OG BISKUP ¥SLANDS MEÈAL ANN
ARS BEITT SÁR FYRIR LAUSN M¹LSINS

%&345 -%.. &2!-3«+.!2

3¾UNN 3TEF¹NSDËTTIR *ËNÅNA
"JARTMARZ *ËN 3IGURÈSSON OG
'UÈJËN «LAFUR *ËNSSON SKIPA
FRAMVARÈARSVEIT &RAMSËKNAR
FLOKKSINS Å 2EYKJAVÅK Å ALÖINGIS
KOSNINGUM N¾STA VOR
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

Jóni, formanni flokksins, í norðurkjördæminu.
Í síðustu kosningum til Alþingis,
vorið 2003, fengu framsóknarmenn
samtals þrjá þingmenn í Reykjavíkurkjördæmunum. Ásamt Jónínu
Bjartmarz, sem náði kjöri sem leiðtogi lista flokksins í suðurkjör-

dæminu, hlutu þingsæti þeir Halldór
Ásgrímsson,
þáverandi
formaður flokksins, og Árni Magnússon. Halldór skipar heiðurssæti
listans í norðurkjördæmi.
Listar
framsóknarmanna
í
Reykjavík voru valdir á aukakjördæmisþingum í gær.
GAR

$«-34«,!2 Tæplega sextugur
karlmaður var í gær dæmdur í
Héraðsdómi Reykjavikur fyrir
vörslu barnakláms. Maðurinn var
dæmdur í þriggja mánaða
fangelsi, en refsingin skilorðsbundin til þriggja ára.
Maðurinn hafði í tölvu sinni
259 ljósmyndir, sem sýna börn á
ýmsum aldri á kynferðislegan og
klámfenginn hátt og eru margar
myndanna mjög grófar. Telst brot
hans því stórfellt. Þegar til þess
er litið að ákærði hefur ekki áður
gerst sekur um refsiverða
háttsemi þykir refsing hans
hæfilega ákveðin fangelsi í þrjá
mánuði.
JSS

Löggjafinn braut
gegn stjórnarskrá

Lést í bílslysi
Maðurinn sem lést í bílslysi á
Álftanesvegi aðfaranótt
laugardagsins 16.
desember
hét Guðmundur
Eiður
Guðmundsson. Hann
var til
heimilis að
'5¨-5.$52 %)¨52
Skólatúni 4
'5¨-5.$33/.
á Álftanesi.
Guðmundur Eiður var fæddur
20. ágúst 1982. Hann var
ókvæntur og barnlaus.

*ËLAVERSLUN Å FULLUM GANGI

Íslandsmet á
Þorláksmessu
6)¨3+)04) Ef að líkum lætur verður
Þorláksmessan komandi langstærsti dagur íslenskrar smásölu
frá upphafi. Að hana skuli bera
upp á laugardag spilar þar stórt
hlutverk. Pálmi Kristinsson,
framkvæmdastjóri Smáralindar,
segir að gera megi ráð fyrir að á
Þorláksmessu muni neytendur
eyða allt frá þremur til fjórum
milljörðum króna á landsvísu. Til
samanburðar mun sala síðastliðinn laugardag á landinu öllu hafa
numið um 1,5 til 2 milljörðum
króna.
Þótt ýmislegt bendi til þess að
tekið sé að draga saman í einkaneyslu landsmanna virðist það ekki
ná til jólagjafainnkaupa. Segir
Pálmi allmargar verslanir í Smáralind nú þegar hafa aukið sölu sína
um 40 til 60 prósent miðað við
desember í fyrra. HHS  SJ¹ -ARKAÈINN

,®'2%',5&2¡44)2
¶RJÒ INNBROT TILKYNNT
4ILKYNNT VAR UM ÖRJÒ INNBROT TIL LÎG
REGLUNNAR Å 2EYKJAVÅK Å G¾RMORGUN
"ROTIST HAFÈI VERIÈ INN Å TVO BÅLA OG INN
¹ FLUGELDASÎLU ,ITLU SEM ENGU VAR ÖË
STOLIÈ

Guðjón St. Marteinsson héraðsdómari átti, samkvæmt ákvörðun kjaradóms,
að fá greidd laun samkvæmt dómi Héraðsdóms Reykjavíkur. Dómurinn telur
löggjafann hafa brotið gegn sjálfstæði dómstóla og þar með stjórnarskránni.

3!$$!- ¥ 2¡44!23!, &YLGIST MEÈ SÕN

$«-3-, Guðjón St. Marteinsson

2ÁTTARHÎLDIN YFIR 3ADDAM

héraðsdómari átti rétt á að fá
greidd laun samkvæmt ákvörðun
kjaradóms frá 19. desember á
síðasta ári, samkvæmt dómi Héraðsdóms Reykjavíkur. Niðurstaða dómsins er sú að löggjafinn
hafi brotið gegn sjálfstæði dómstóla, og þar með tilgreindum
ákvæðum
stjórnarskrárinnar,
með lagasetningu 20. janúar á
þessu ári, sem felldi úr gildi
ákvörðun Kjaradóms um launahækkun til þjóðkjörinna fulltrúa,
svo og dómara og héraðsdómara.
Niðurstaða Héraðsdóms nær einungis til dómara vegna sérstakrar stöðu þeirra samkvæmt stjórnarskránni.
Umrædd ákvörðun kjaradóms
19. desember 2005 vakti mikil
viðbrögð. Halldór Ásgrímsson,
þáverandi forsætisráðherra, ritaði Kjaradómi bréf þar sem bent
var á að ákvarðaðar launahækkanir stofnuðu nýgerðu samkomulagi um kjaramál í hættu. Kjaradómur svaraði að ákvörðunin
skyldi standa. Hún var þá felld úr
gildi með sérstakri lagasetningu.
Í niðurstöðu Héraðsdóms segir
að ákvarðanir löggjafans hafi
þurft að taka mið af því að með
úrskurðinum hafði Kjaradómur
ákveðið hækkun launa til handa
sjálfstæðum handhöfum ríkisvalds, hæstaréttardómurum og
héraðsdómurum, sem tók gildi 1.
janúar 2006. Með því að fella úr
gildi löglega og bindandi ákvörðun þar til bærs úrskurðaraðila um
launahækkanir til dómara verði
að telja að löggjafinn hafi gripið
með sérgreindum hætti inn í lög-

Gaseitrun sýnd
á myndbandi

INGU MYNDBANDS

&2¡44!",!¨)¨!0

"!'$!$ !0 Saddam Hussein og

-%¨&%2¨ ,!5.!-,! $«-!2! .IÈURSTAÈA (ÁRAÈSDËMS 2EYKJAVÅKUR N¹ÈI EINUNGIS

TIL DËMARA VEGNA SÁRSTAKRAR STÎÈU ÖEIRRA SAMKV¾MT STJËRNARSKR¹NNI (ÒN ER SÒ AÈ
LÎGGJAFINN HAFI BROTIÈ GEGN SJ¹LFST¾ÈI DËMSTËLA OG ÖAR MEÈ TILGREINDUM ¹KV¾ÈUM
STJËRNARSKR¹RINNAR

bundið ferli til ákvörðunar um
launakjör dómara.
„Verði á það fallist að löggjafinn hafi almenna heimild til
sérgreindrar íhlutunar í löglega
ákvörðun þar til bærs aðila um
launakjör dómara verður vart
talið að staða dómara sé nægilega
trygg þannig að þeir teljist hlutlægt séð „óháðir“ löggjafarvaldinu í merkingu 2. og 70. gr. stjórnarskrárinnar,“ segir í dómnum.
„Í athugasemdum greinargerðar
með frumvarpi er varð að stjórnarskipunarlögum er rakið að
áskilnaður 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar um óháða dómstóla
feli í sér að dómstólar eigi að
vera sjálfstæðir og „ekki háðir

öðrum þáttum ríkisvaldsins“. Er
skírskotað til þess að „kjör sem
dómendum eru tryggð“ séu einn
af efnisþáttum í mati á hvort
dómstólarnir teljist sjálfstæðir
þannig að fullnægt sé kröfum
stjórnarskrárinnar,“ segir enn
fremur.
Guðjóni St. Marteinssyni voru
því dæmdar 35.144 krónur auk
dráttarvaxta en það var sú launahækkun, sem hann átti rétt á 1.
febrúar samkvæmt úrskurði
Kjaradóms.
Dómurinn var skipaður þremur setudómurum, þeim Þórði S.
Gunnarssyni, Ragnhildi Helgadóttur og Róbert R. Spanó.
JSS FRETTABLADIDIS

aðrir í réttarsal í Bagdad, þar
sem réttarhöld standa yfir vegna
ákæra um þjóðarmorð, sáu í gær
myndband sem tekið var þegar
eiturgasi var dreift í þorpum í
kúrdahéröðum Íraks á árunum
1987 og 1988.
Á myndbandinu sjást dáin
börn liggjandi á akri og fólk í
þorpunum sést flýja undan
hvítum eiturskýjum.
„Þessi börn eru skemmdarverkamennirnir sem sakborningarnir tala um,“ sagði Munqith alFaroon saksóknari og vísaði þar
til raka verjenda í málinu um að
Íraksstjórn hefði á þessum árum
átt í baráttu við uppreisnarsveitir
Kúrda.
GB

6%3452"9''¨
«¹N¾GJA MEÈ NÕJAN "ALDUR
"¾JARR¹È 6ESTURBYGGÈAR SEGIR Å
¹LYKTUN TIL SAMGÎNGUR¹ÈHERRA AÈ
FERJA SEM NÕLEGA HAFI VERIÈ KEYPT SEM
FLËAB¹TURINN "ALDUR HENTI ALLS EKKI TIL
VETRARSIGLINGA ¹ "REIÈAFIRÈI OG HAFN
ARAÈSTAÈAN HENTI NÕJA SKIPINU EKKI
b(VORKI B¾JARSTJËRN 6ESTURBYGGÈAR
NÁ SVEITARSTJËRN 4¹LKNAFJARÈARHREPPS
VAR SÕND SÒ KURTEISI AÈ BERA UNDIR
Ö¾R ÖESSI FERJUKAUP ¶AÈ ¾TTI AÈ VERA
MEGINTILGANGUR FERJUNNAR AÈ VERA TIL
ÖJËNUSTU FYRIR ÅBÒA SUNNANVERÈRA
6ESTFJARÈA EÈA HVAÈm

6IÈBRÎGÈ VIÈ DËMI HÁRAÈSDËMS UM MEÈFERÈ LAUNAM¹LA DËMARA

BÍLL DAGSINS

RENAULT MEGANE CLASSIC

¶!2& %++) !¨ +/-!  «6!24

Nýskr. 06.02 - Sjálfskiptur - Ekinn 76 þús. km. - Allt að 100% lán.

$«-3-, b¶ETTA ÖARF EKKI AÈ KOMA

..000
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Verð

NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

¹ ËVART ¶AÈ VORU VISSULEGA EFASEMD
IR UPPI UM AÈ ST¾TT V¾RI ¹ ÖVÅ AÈ
HRËFLA VIÈ ¹KVÎRÈUN +JARADËMS AÈ
MINNSTA KOSTI HVAÈ VARÈAÈI DËMARA
VEGNA ÖESSA ¹KV¾ÈIS UM ALGJÎRT
SJ¹LFST¾ÈI ÖEIRRA m SEGIR 3TEINGRÅMUR *
3IGFÒSSON FORMAÈUR 6INSTRI GR¾NNA
b!LÖINGI ER ÖARNA HEILMIKILL VANDI ¹
HÎNDUM ÖVÅ EFTIR SEM ¹ÈUR SETUR
!LÖINGI LÎG UM DËMSTËLA OG ÖAR ¹
MEÈAL EINNIG UM HVERNIG KJARA
M¹LUM DËMARA SKULI H¹TTAÈ ¶ESSI
KALEIKUR ER ÖVÅ HJ¹ LÎGGJAFANUM MEÈ
EINUM EÈA ÎÈRUM H¾TTI %N ÖAÈ
M¹ VISSULEGA F¾RA FYRIR ÖVÅ RÎK AÈ
ÖEGAR LÎGGJAFINN ER EINU SINNI BÒINN
AÈ SETJA INN EINHVER ¹KV¾ÈI FYRIR
ÖVÅ HVERNIG FARA SKULI MEÈ KJARAM¹L
DËMARA Ö¹ SÁ UNDIR ÎLLUM KRINGUM
ST¾ÈUM ËHEIMILT AÈ HRËFLA VIÈ ÖVÅm
)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR FOR
MAÈUR 3AMFYLKINGARINNAR SEGIR ÖING
MENN HENNAR HAFA VARAÈ VIÈ ÖEIRRI

34*«2.6®,$
&*!,,! 5&2µ*5.
$«-3-, b¥ SJ¹LFU

AÈFERÈ ¹ ÖINGI AÈ ËGILDA ¹KVÎRÈUN
+JARADËMS MEÈ LAGASETNINGU EFTIR
AÈ HANN HAFI TEKIÈ GILDI "ETRA HEFÈI
VERIÈ AÈ SETJA NÕ LÎG UM KJARADËM
OG FELA HONUM AÈ ÒRSKURÈA AÈ NÕJU
Å M¹LINU
'UÈJËN ! +RISTINSSON FORMAÈUR
&RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS KVAÈST EKKI
HAFA LESIÈ DËMINN OG ÖVÅ EKKI GETA
JSS
TJ¹È SIG UM HANN AÈ SINNI

SÁR KEMUR NIÈUR
STAÈAN EKKI MJÎG
¹ ËVART MIÈAÈ VIÈ
Ö¾R FORSENDUR
SEM GEFNAR ERU m
SEGIR *ËN 3IGURÈS
*«.
SON FORMAÈUR
&RAMSËKNARFLOKKS 3)'52¨33/.
UM NÕGENGINN DËM (ÁRAÈSDËMS
b.Ò ÖURFA STJËRNVÎLD AÈ FJALLA
UM HVORT DËMNUM VERÈUR ¹FRÕJAÈ
OG ÖVÅ ER EKKI ¹ST¾ÈA TIL AÈ SEGJA
MEIRA UM M¹LIÈ ¹ ÖESSU STIGIm
&RÁTTABLAÈINU TËKST EKKI AÈ N¹ Å
'EIR ( (AARDE FORS¾TISR¹ÈHERRA TIL
AÈ INNA HANN EFTIR VIÈBRÎGÈUM VIÈ
DËMI (ÁRAÈSDËMS ÖAR SEM HANN
SVARAÈI EKKI ÅTREKUÈUM SKILABOÈ
UM BLAÈSINS Å G¾R
JSS

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 J230i

SAMSUNG X820
2.500 kr.

2.500 kr.

29.900 kr.
Verð aðeins

9.900 kr.
Verð aðeins

2.000 kr. á mánuði í 12 mánuði.
Léttkaupsútborgun 5.900 kr.

600 kr. á mánuði í 12 mánuði.
Léttkaupsútborgun 2.700 kr.

Þynnsti sími í heimi með
2 MP myndavél og Bluetooth.

Einfaldur í notkun með íslensku
valmyndakerfi og er með FM
stereó útvarpi.

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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6ARNARM¹LAR¹ÈHERRA ".!

Gates varar við
ósigri í Írak
"!.$!2¥+). !0 Robert Gates, sem
tók við á mánudag sem nýr
varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, varaði í fyrstu ræðu sinni
við að ef Bandaríkjaher mistækist
ætlunarverk sitt í
Írak myndi það
ásækja bandarísku
þjóðina áratugum
saman.
„Eins og
2/"%24 '!4%3 forsetinn hefur
sagt höfum við einfaldlega ekki
efni á mistökum í Mið-Austurlöndum. Ef okkur mistekst í Írak
nú verður það ógæfa sem mun
ásækja þjóð okkar, skaða trúverðugleika okkar og stefna Bandaríkjamönnum í hættu áratugum
saman,“ sagði Gates, sem ætlar
sér að fara til Íraks við fyrsta
tækifæri til að ræða við bandaríska hermenn og meta stöðuna.
SMK

492+,!.$
2ITHÎFUNDUR SÕKNAÈUR
$ËMSTËLL Å )STANBÒL SÕKNAÈI Å G¾R RIT
HÎFUNDINN )PEK #ALISLAR AF ¹K¾RU UM
AÈ HAFA GERST SEKUR UM MËÈGUN VIÈ
MINNINGU +EMALS !TATÔRK STOFNANDA
TYRKNESKA LÕÈVELDSISINS 2EFSIVERT ER
Å 4YRKLANDI AÈ MËÈGA !TATÔRK TYRK
NESKA RÅKIÈ EÈA TYRKNESKT ÖJËÈERNI

,®'2%',5&2¡44)2
«K ¹ KONU OG TILKYNNTI ÖAÈ
+ARLMAÈUR HAFÈI SAMBAND VIÈ
LÎGREGLU Å G¾R OG TILKYNNTI AÈ HANN
HEFÈI EKIÈ ¹ KONU Å 3KEIFUNNI +ONAN
HAFÈI NEITAÈ ALLRI AÈSTOÈ EN ÖË LEYFT
MANNINUM AÈ KEYRA SIG HEIM

,%)¨2¡44).'
2ANGLEGA VAR HERMT Å FYRIRSÎGN BLAÈS
INS Å G¾R AÈ 3AMTÎK VERSLUNAR OG
ÖJËNUSTU HEFÈU ËSKAÈ EFTIR SKÕRINGUM
FR¹ SAMGÎNGUR¹ÈHERRA UM TILHÎGUN
ÎRYGGISG¾SLU ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI
(IÈ RÁTTA ER AÈ ËSKAÈ VAR SKÕRINGA HJ¹
UTANRÅKISR¹ÈHERRA EINS OG FRAM KOM Å
SJ¹LFRI FRÁTTINNI

 DESEMBER  -)¨6)+5$!'52

3TAÈA .¹TTÒRUFR¾ÈISTOFNUNAR VAR R¾DD Å RÅKISSTJËRN Å G¾RMORGUN

"RAUST INN Å RAFT¾KJAVERSLUN

Náttúrusafn ekki úti á land

Níu mánuðir
fyrir þjófnað

3!&.!-, Lausn á húsnæðisvanda

Náttúrufræðistofnunar
liggur
ekki fyrir en ólíklegt er að náttúrusafn verði reist úti á landi, að
sögn Jónínu Bjartmarz umhverfisráðherra, sem fór yfir stöðu
stofnunarinnar á ríkisstjórnarfundi í gærmorgun.
„Það var fyrst og fremst verið
að fjalla um á hvern hátt aðbúnaði
í þessum geymslum væri ábótavant og hverjar þarfirnar væru og
út frá hvaða forsendum,“ sagði
Jónína, sem vildi ekkert tjá sig
nánar um staðsetningu náttúrusafns að öðru leyti en að óæskilegt
væri að safnið og Náttúrufræðistofnun væru aðskilin.

*«.¥.!
"*!24-!2:

*«. '5..!2
/44«33/.

Árið 1991 komust ríkið, Reykjavíkurborg og Háskóli Íslands að
samkomulagi um að reisa náttúrusafn í Vatnsmýrinni en ekkert
varð af þeim framkvæmdum, eins
og Fréttablaðið greindi frá í gær.
Spurð um ástæður þess sagðist

Jónína ekki þekkja þá sögu. „En
það er mjög langur tími sem þetta
hefur verið í bráðabirgðahúsnæði
og brýnt að við bætum úr aðstöðu
þessara safna vegna þess að þarna
eru munir sem liggja undir
skemmdum.“
Jón Gunnar Ottósson, forstöðumaður
Náttúrufræðistofnunar,
sagði að gripið hefði verið til ráðstafana til að koma í veg fyrir
fleiri slys. „Við erum að setja upp
rakaskynjara á Hlemmi vegna
þess að við erum hrædd um að
lenda í þriðja vatnsslysinu. Við
vonumst til að það komi varanleg
og farsæl lausn úr þessari vinnu
sem er núna í gangi.“
SDG

830 milljóna kaup á
þjónustu án útboða
Á fyrstu tíu mánuðum ársins keypti Reykjavíkurborg þjónustu fyrir 830 milljónir án
þess að leita tilboða. Borgarstjóri gagnrýnir háttalagið og segir hægt að spara háar
fjárhæðir með útboðum. Dagur B. Eggertsson segir ástæðu til að fara yfir málin.
Reykjavíkurborg
keypti sérfræðiþjónustu af ýmsu
tagi fyrir rúmar 830 milljónir
króna á fyrstu tíu mánuðum ársins án þess að tilboða í viðkomandi
verk væri leitað. Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson borgarstjóri segir
óhætt að reikna með að fjárhæðin
muni nema um milljarði króna
þegar árið allt verði liðið. Hann
telur að útboð og verðfyrirspurnir
geti sparað borginni um tíu prósent kostnaðar, sem í þessu tilviki
væru um 100 milljónir króna.
Reglur borgarinnar kveða á um að
spyrjast skuli fyrir um verð ef
kostnaður þjónustuverks fari yfir
sjö milljónir og efna skuli til
útboðs ef fjárhæðin sé yfir fjórtán
milljónum. Verðfyrirspurn er
óformlegri leið en útboð en um
hana gilda formlegar reglur.
„Meginreglan er sú að það á að
bjóða allt út sem hægt er að bjóða
út,“ segir Vilhjálmur og telur einsýnt að borgin geti sparað peninga
með því að virða þá reglu. „Það
vekur óneitanlega athygli að ekkert af þessu hefur farið í gegnum
Innkaupaskrifstofu borgarinnar
og það er ljóst í mínum huga að
með útboði á stórum hluta þessara
verkefna hefði mátt ná fram minni
kostnaði og hagræðingu.“
Þorri umræddra verkefna snýr
að þjónustu við Eignasjóð borgarinnar og verkkaupar eru fyrst og
fremst verkfræðistofur og aðrir
ráðgjafar á sviði framkvæmda. 25
fyrirtæki hafa veitt borginni þjónustu fyrir meira en sjö milljónir
króna á þessum tíu mánuðum og
fyrirtækið sem mest hefur fengið
hefur gert samninga fyrir tæpar
70 milljónir króna. Ekki fást upplýsingar um hversu mörg verk búi

"/2'!2-,

$«-3-, Karlmaður á fertugs-

aldri hefur í Héraðsdómi
Reykjavíkur verið dæmdur í níu
mánaða skilorðsbundið fangelsi
fyrir þjófnað. Maðurinn braust
inn í verslunina Rafmætti í
Fjarðargötu í Hafnarfirði í júní í
sumar og stal flatskjá, símum og
gjaldeyri.
Við ákvörðun refsingarinnar
var litið til þess að maðurinn rauf
skilorð auk þess sem hann hefur
áður gerst sekur um auðgunarbrot.
Manninum var auk þess gert
að greiða málsvarnarlaun skipaðs
verjanda síns að upphæð tæplega
100 þúsund krónur.
IFV

3ÕSLUMAÈURINN ¹ !KRANESI

Rannsókn á
hlerunum lokið
(,%2!.)2 Sýslumaðurinn á

Akranesi hefur lokið við rannsókn á ætluðum hlerunum á síma
þáverandi
utanríkisráðherra, Jóns
Baldvins
Hannibalssonar, og Árna Páls
Árnasonar
starfsmanns í
ráðuneyti hans.
Málið var
*«. "!,$6).
sent ríkissaksóknara þann 11. (!..)"!,33/.
desember síðastliðinn og og í
tilkynningu segir að afskiptum
sýslumannsins á Akranesi að
málinu sé þar með lokið. Rannsóknin hófst 16. október og unnu
tveir lögreglumenn að henni
ásamt sýslumanninum. Einnig
voru skýrslur teknar af vitnum í
rannsóknardeild lögreglunnar í
Kópavogi. Þær skýrslur voru
teknar upp á myndbönd og send
til sýslumannsembættisins á
Akranesi.
ÖSJ

&IMM UNGMENNI HANDTEKIN
6),(*,-52 /' $!'52 4ELJA B¹ÈIR AÈ HLÅTA EIGI ÖEIRRI MEGINREGLU AÈ BJËÈA ÒT VERK

OG ÖJËNUSTUKAUP 2EYKJAVÅKURBORGAR &ARIÈ VERÈUR OFAN Å SAUMANA ¹ ÖEIM VERKUM OG
SAMNINGUM SEM BÒA AÈ BAKI SAMTALS  MILLJËNA KRËNA ÖJËNUSTUKAUPUM ¹ FYRSTU
TÅU M¹NUÈUM ¹RSINS ¹N ÒTBOÈA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

að baki fjárhæðinni en Vilhjálmur
segir að farið verði ofan í saumana á því.
Dagur B. Eggertsson, oddviti
Samfylkingarinnar, kveðst sammála því að útboð eigi að vera
meginreglan en stór verk, á borð
við ráðgjöf vegna Sundabrautar,
hafi tilhneigingu til að vaxa að
umfangi eftir því sem þeim vindi
fram. Kostnaður hafi því ekki alltaf verið fyrirséður. „Til að ná utan
um þetta hafði ég frumkvæði að
því á síðasta kjörtímabili að
Reykjavíkurborg
og
Framkvæmdasýsla ríkisins færu sameiginlega í að setja skýrar reglur
því það má ekki vakna grunur um
að verið sé að draga taum eins

Fölsuðu um 200
þúsund krónur
,®'2%',5-, Fimm nítján ára

Meginreglan er sú að
það á að bjóða allt út
sem hægt er að bjóða út.
6),(*,-52 ¶ 6),(*,-33/.
"/2'!234*«2)

umfram annars.“ Spurður hvort
hann telji að farið hafi verið illa
með peninga kveðst Dagur ekki
treysta sér til að fullyrða um það á
grundvelli heildartölunnar. „En
það er fyllsta ástæða til að fara
yfir þetta og mikilvægt að ríki og
borg séu samferða því í mjög
mörgum tilvikum erum við í samvinnu við Vegagerðina og ráðum
ekki ein för.“
BJORN FRETTABLADIDIS

einstaklingar voru handteknir í
síðustu viku, grunaðir um fölsun
á nokkrum fimm þúsund króna
seðlum. Lögreglunni í Reykjavík
höfðu borist tilkynningar um
örfáa falsaða seðla sem voru í
umferð og við húsleit hjá fólkinu
fundust um 200 þúsund krónur í
fölsuðum seðlum auk búnaðar til
fölsunarinnar.
Bensínafgreiðslumaður sem
fékk falsaðan seðil í hendur
gerði lögreglu viðvart og
handtók hún tvo menn á staðnum. Þrír til viðbótar voru
handteknir við húsleitina. Þung
refsing getur legið við broti sem
þessu.
SH
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,ÎGREGLA LEITAR ENN RAÈMORÈINGJANS Å 3UFFOLK ¹ %NGLANDI

 ¹RA STÒLKA ¹REITT ¹ MSN

Annar karlmaður handtekinn

Lögregla hefur
hafið rannsókn

!0 Breska lögreglan
handtók í gærmorgun 48 ára gamlan mann grunaðan um að tengjast
morðunum á fimm vændiskonum í
Suffolk í Bretlandi.
Jafnframt var yfirheyrslum
haldið áfram yfir öðrum karlmanni, 37 ára, sem handtekinn var
á mánudag.
Lögregla hefur ekki nafngreint
mennina, en breskir fjölmiðlar
fullyrða að sá sem handtekinn var
fyrr í vikunni sé Tom Stephens,
sem nýverið sagði blaðamanni
Sunday Mirror að hann væri saklaus, en honum þætti þó líklegt að
hann lægi undir grun því hann
hefði þekkt allar konurnar og hefði

"2%4,!.$

Myndir þú kjósa framboð eldri
borgara?
*¹
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Á að fara fram lögreglurannsókn á málefnum Byrgisins?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

Minningabrot Hjalta Þórarinssonar læknis

Brautryðjandi og
læknir af Guðs náð
Athyglisverðar
frásagnir
af einstökum
læknisverkum

!..!2 (!.$4%+).. "RESKA LÎGREGLAN

HANDTËK Å G¾R ANNAN MANN GRUNAÈAN
UM AÈILD AÈ MORÈUM ¹ FIMM V¾NDIS
KONUM Å )PSWICH
&2¡44!",!¨)¨!0

ekki fjarvistarsannanir á þeim
tímum þegar þær voru myrtar.
Maðurinn sem handtekinn var í
gær býr í rauða hverfinu í Ipswich,
þar sem konurnar unnu allar, og

Dreifing:
Sími 663 1224

,®'2%',5-, Kynferðisafbrotadeild lögreglunnar í Reykjavík
hefur hafið rannsókn á karlmanni
sem beraði kynfæri sín í msnsamtali við fjórtán ára gamla
stúlku að því er hann hélt. Þetta
staðfesti Hörður Jóhannesson
aðstoðaryfirlögregluþjónn við
Fréttablaðið í gær.
Í tölvupósti sem gengur manna
á milli eru sýndar skjásíður af
samtali mannsins við móður
stúlkunnar sem þóttist vera dóttir
hennar. Þar tilkynnti móðirin
ítrekað að hún væri 14 ára. Þrátt
fyrir það beraði maðurinn kynfæri
sín í vefmyndavélina og gaf
kynferðislega tilburði í skyn.
ÖSJ

Flug gæti raskast
mikið eftir áramót
Forsvarsmenn flugfélaganna hafa verulegar áhyggjur af flughorfum eftir áramót, en þá er liðinn uppsagnarfrestur sextíu flugumferðarstjóra. Talið er að
röskunin geti haft keðjuverkandi áhrif á allt flug. Flugmálastjóri segir að eftir
áramót verði augljóslega minni sveigjanleiki en að öryggi verði fyllilega tryggt.
3!-'®.'52 Enn vantar upp á að
viðbragðsáætlun Flugmálastjórnar vegna deilu Flugstoða ohf. og
Félags íslenskra flugumferðarstjóra (FÍF) sé tilbúin, þegar einungis ellefu dagar eru þar til fyrirsjáanlegt rask verður á flugi.
Nái Flugstoðir ohf. ekki að semja
við FÍF á næstu dögum, verða því
verulegar truflanir á öllu flugi á
Íslandi, frá og með áramótum.
„Flug mun leggjast af að einhverju
leyti, líklega að öllu leyti,“ segir
Loftur Guðmundsson, formaður
Félags íslenskra flugumferðarstjóra.
Hagsmunaaðilar í ferðaþjónustu hafa því verulegar áhyggjur
af gangi mála. Jón Karl Ólafsson
hjá Flugleiðum segir brýnt fyrir
ferðaþjónustuna að úrlausn náist.
„Þetta er stóralvarlegt mál og
menn verða að fara að koma sér
niður á jörðina. Flugmálastjórn
hefur fullyrt að ekki komi til
stöðvunar á flugi og við trúum því
og treystum á að það gangi eftir.“
Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Icelandic Express, telur að
ætluð röskun á flugi muni hafa
keðjuverkandi áhrif og talar í því
samhengi um hugsanlega „katastrófu“ fyrir Íslendinga og ferðaþjónustuna í heild sinni. „Það
verður að leysa þetta. Það yrðu
tafir alls staðar og gífurlegur
skaði, ef af yrði,“ sagði Matthías í
gær.
Þorgeir Pálsson, flugmálastjóri
og verðandi forstjóri Flugstoða,
staðfestir aðspurður að viðbragðsáætlunin sé ekki með öllu tilbúin.
„Það er ekki tímabært að fara út í

Spaugsemi
og leiftrandi
hagmælska

var hann handtekinn á heimili
sínu.
Lík kvennanna fimm fundust
öll í nágrenni Ipswich í byrjun
þessa mánaðar og telur lögregla að
um einn og sama morðingjann sé
að ræða vegna þess hve svipuð
málin eru. Konurnar voru á aldrinum 19 til 29 ára og fundust lík
þeirra öll nakin, að frátöldum
skartgripum. Tvær þeirra voru
kyrktar, en banamein hinna liggja
ekki fyrir.
Hvorugur mannanna hefur
verið ákærður, en að sögn lögreglu
koma fleiri menn til greina.
Um fimm hundruð lögreglumenn vinna nú að málinu.
SMK

&,5'5-&%2¨!234*«2!2 !¨ 34®2&5- !LLT STEFNIR Å AÈ EINUNGIS  FLUGUMFERÈAR

STJËRAR VERÈI AÈ STÎRFUM HJ¹ &LUGSTOÈUM OHF EFTIR ¹RAMËT

Það verður að leysa
þetta. Það yrðu tafir alls
staðar og gífurlegur skaði, ef af
yrði
-!44(¥!3 )-3,!.$
&2!-+6-$!34*«2) )#%,!.$ %802%33

það í smáatriðum, hvernig fyrirkomulagi þjónustunnar verður
breytt, en það verður minni sveigjanleiki. Menn munu fljúga eftir
föstum leiðum, frekar en að geta
beðið um að velja sér flugleiðir og
hagkvæmnustu flughæð. En það
er auðvitað grundvallaratriði að
fullu flugöryggi verður haldið

uppi.“ Hvort erlendum flugumferðarstjórum verður boðið starf í
stað hinna íslensku, segir flugmálastjóri að það verði auðvitað
að fá flugumferðarstjóra til starfa
til að auka þjónustustigið á nýjan
leik, hvernig svo sem að því verði
staðið.
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra telur „engar líkur á að
það komi til neyðarástands hér,
fundin verður lausn á þessu“.
Sturla segir að Íslendingar hafi
miklum skyldum að gegna í
alþjóðafluginu, sem snúi að yfirflugi á Norður-Atlantshafinu og að
þær hafi forgang.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

"YRGIÈ BRAUT LÎG MEÈ VITNESKJU YFIRVALDA MEÈ ÖVÅ AÈ AFEITRA VISTMENN SÅNA

!FEITRUN Å "YRGINU ER BROT ¹ LÎGUM
(%),"2)'¨)3-, Byrgið braut lög

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

árum saman með því að afeitra
vistmenn sína. Fyrir sjö árum, í
desember 1999, sendi Landlæknisembættið frá sér skilaboð til Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar um
að Byrgið hefði ekki leyfi fyrir því
að stunda afeitrun þar sem að það
væri ekki sjúkrastofnun.
Í skýrslu heilbrigðisráðherra
frá því í mars 2005 er Byrgið hins
vegar inni á töflu yfir þær stofnanir og félagasamtök sem bjóða
upp á rými til afeitrunar. Því vissi
heilbrigðisráðuneytið að afeitrun
fór fram í Byrginu þótt félagið
hefði ekki leyfi fyrir þannig starfsemi.
Grímur Atlason, bæjarstjóri og
þroskaþjálfi, gerði fyrir nokkrum
árum úttekt á meðferðarmálum á
Íslandi. Hann segist telja að skortur sé á faglegu eftirliti með þeim
stofnunum sem sinna þessari þjón-

'5¨-5.$52 *«.33/.

%INUNGIS SJÒKRASTOFNUNUM ER
HEIMILT AÈ STUNDA AFEITRUN ¹
VISTMÎNNUM 3LÅK STARFSEMI
HEFUR ÖR¹TT FYRIR ÖAÈ FARIÈ
FRAM Å "YRGINU ¹RUM SAMAN

ustu. „Ég hef ekki komið beint að
þessum málum í nokkurn tíma en
hef fylgst vel með. Ég hef ekki séð
neinar breytingar á meðferðarflórunni. Ég get ekki séð að það
hafi komið nein stefnumótandi
sýn frá stjórnvöldum eða öðrum á
þessum tíma þótt það sé vissulega

þörf á því.“ Grímur segist hafa
lagt það til fyrir nokkrum árum að
greiningarstöð yrði stofnuð en
ekki fengið miklar undirtektir.
„Það eru stofnanir hérna eins
Vogur sem hafa mikla reynslu og
ættu að geta unnið þetta mjög faglega.“
ÖSJ
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"ORGARSTJËRN SAMÖYKKIR AÈ SETJA UPP MINNISVARÈA UM KVENRÁTTINDAFRÎMUÈ

6EÈUROFSI ¹ !KUREYRI

Minnisvarði um Bríeti reistur

Vinnuskúr fauk
á hliðina í roki

"/2'!2-, Minnisvarði um Bríeti

 Hvaða banki er fyrsti
íslenski bankinn sem heldur
bókhald í evrum?
 Hvaða frambjóðandi til
Alþingis er farinn á sjóinn?
 Hvaða litríka bandaríska
körfuboltagoðsögn var nýlega
orðuð við b-lið KR, betur þekkt
sem Bumbuna?
36®2). %25  ",3 

Bjarnhéðinsdóttur kvenréttindafrömuð verður reistur á horni
Amtmannsstígs og Þingholtsstrætis í Reykjavík. Borgarstjórn
samþykkti í gær tillögu þar um
við afgreiðslu fjárhagsáætlunar
næsta árs. Framlag Reykjavíkurborgar til verksins verður þrjár
milljónir króna og mun ríkið
leggja til samsvarandi fjárhæð.
Ólöfu Nordal myndlistarmanni
hefur verið falið að búa minnisvarðann til og er stefnt að vígslu
19. júní á næsta ári.
Bríet Bjarnhéðinsdóttir var
helsti hvatamaður að stofnun
Kvenréttindafélags Íslands árið

"2¥%4!2 -)..34 -INNISVARÈINN VERÈUR Å

¶INGHOLTUNUM Å 2EYKJAVÅK

1907 og var ein fjögurra kvenna
sem kjörnar voru í bæjarstjórn
Reykjavíkur ári síðar. Hún var

Allt það fína frá Kína
Gott úrval af lömpum, vösum og glæsilegri gjafavöru á frábæru verði

fyrsta konan sem tók til máls á
fundum bæjarstjórnarinnar. Bríet
fæddist 1856 og lést 1940.
Borgarstjórn hefur jafnframt
ákveðið að verja fimm milljónum
til verndun minja um sjósókn frá
Grímsstaðavör við Ægisíðu. Þaðan
sóttu trillukarlar í Reykjavík sjóinn um áratugaskeið og reru einkum til grásleppu í seinni tíð. Þegar
mest var voru sextán bátar gerðir
út frá Grímsstaðavör en útgerðinni lauk 1998 þegar Björn Guðjónsson lagði árar í bát.
Í sumar afhjúpaði Vilhjálmur
Vilhjálmsson borgarstjóri skilti
sem af má lesa tilurð og sögu
útgerðar frá Grímsstaðavör.
BÖS

,®'2%',5-, Veðurofsi var á
Akureyri í fyrrinótt. Að sögn
lögreglu fuku þakplötur af húsum,
auglýsingaskilti fóru á flakk og
einn vinnuskúr lagðist á hliðina í
rokinu. Þá fuku bílar saman á
bílastæðum enda glerhált undir
þeim.
Ofsaveðrið skall á rétt eftir
miðnætti og stóð til klukkan hálf
fimm. „Þá var bara eins og kippt
væri úr sambandi. Það var bara
komið logn,“ sagði varðstjóri.
Lögregla og björgunarsveitir voru
að störfum allan tímann. Tjón
varð nokkuð og segir lögregla
ljóst að sumir verði að laga
jólaskrautið sitt eftir nóttina.
SH

Átta milljónir
í heimsóknir
til aldraðra
Nokkrar breytingar urðu á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar við síðari umræðu í gær. Greiðslur til
dagforeldra og einkarekinna leikskóla hækka.

Opið mánudaga - sunnudaga 10 - 18
Ármúla 42 - sími 895 8966

"/2'!2-, Síðari umræða um
fjárhagsáætlun Reykjavíkur fyrir
næsta ár fór fram á fundi borgarstjórnar í allan gærdag. Meirihlutinn gerði nokkrar breytingar á
áætlun sinni milli umræðna en í
þeim felast ekki aukin útgjöld.
Helstu breytingar eru hækkun á
niðurgreiðslum til dagforeldra um
samtals 85,5 milljónir króna,
hækkun niðurgreiðslu til sjálfstætt rekinna leikskóla, hækkun
framlaga um 180 milljónir vegna
frístundakorta og 20 milljóna
króna framlag vegna alþjóðlegs
íþróttamóts ungmenna sem haldið
verður í Reykjavík næsta sumar.
Talsverðar tilfærslur voru
gerðar á framlögum til Velferðarsviðs. Átján milljónum er ætlað að
tryggja starfsemi Konukots til 1.
maí, fimmtán milljónir fara í
rekstur nýs heimilis fyrir heimilislausa, átta milljónir eru ætlaðar
til skipulagðra heimsókna til eldri
borgara og 26 milljónum er ætlað
að mæta auknum niðurgreiðslum
húsaleigu vegna fjölgunar félagslegra leiguíbúða. Þá er horfið frá
fyrri áformum um hækkun gjaldskrár fyrir heimaþjónustu aldraðra og hækka framlög borgarinnar sem því nemur, um átta
milljónir.
Kostnaður vegna húsaleigubóta
lækkar um 79 milljónir frá upphaflegum áætlunum þar sem nýjar
forsendur liggja fyrir og almenn
fjárhagsaðstoð lækkar um 30

4,5.). ,®'¨ &2!- 4), 3!¶9++4!2 6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON

BORGARSTJËRI M¾LTI FYRIR FJ¹RHAGS¹¾TLUN
MEIRIHLUTANS ¹ BORGARSTJËRNARFUNDI Å G¾R
¶ETTA ER FYRSTA FJ¹RHAGS¹¾TLUN BORGARINN
AR SEM 3J¹LFST¾ÈISFLOKKURINN STENDUR AÈ
SÅÈAN 
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

milljónir. Í staðinn eru framlög
vegna átaksverkefna hækkuð um
20 milljónir en þeim er ætlað að
auðvelda fólki sem fengið hefur
fjárhagsaðstoð í langan tíma að
komast aftur út á vinnumarkaðinn.
Fjárhagsáætlunin gerir ráð
fyrir tæplega fjórtán milljarða
króna afgangi af rekstri og annarri starfsemi borgarinnar og
munar þar mestu um hagnað af
sölu á hlut borgarinnar í Landsvirkjun.
BJORN FRETTABLADIDIS

2ANNSËKN "RETA ¹ L¹TI !LEXANDERS ,ITVINENKO

0ËLON  FINNST Å 3VÅA
0ÎNTUNARSÅMI
 

36¥¶*«¨ 2²33,!.$ !0 Of hátt magn
af geislavirka efninu pólon 210
fannst í einum þeirra Svía sem
mældir voru í tengslum við dauða
fyrrverandi njósnara KGB, Alexander Litvinenko.
Breska lögreglan hafði haft
samband við sænsk heilbrigðisyfirvöld vegna sjö Svía sem dvöldust
á hótelinu sem Litvinenko kom á

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
!,%8!.$%2 ,)46).%.+/ ,ÁST ÒR PËLON

 EITRUN Å NËVEMBER
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um það leyti sem hann veiktist, að
því er fréttavefur Dagens Ny-heter
greindi frá í gær. Fannst eitrið í
þvagi eins þeirra. Þó er ekki um
lífshættulegt magn að ræða, að
sögn talsmanna heilbrigðisyfirvalda, og ekki þykir heldur fullsannað að hann hafi komist í snertingu við efnið á hótelinu í London.
Litvinenko lést úr eitruninni
hinn 23. nóvember. Breska lögreglan rannsakar nú lát hans, en sjálfur kenndi hann rússneskum yfirvöldum um veikindi sín.
Rannsókn bresku lögreglunnar
í Moskvu lauk í gær, þar sem hún
fékk að skoða ýmiss konar skjöl.
Bresku lögreglumennirnir fengu
ekki að ræða sjálfir við vitni, en
máttu fylgjast með rússneskum
kollegum yfirheyra þau.
Pólon 210 getur valdið beinmergs-, lifrar- og nýrnaskaða í
fólki og leitt til dauða ef um mikið
magn er að ræða.
SMK

RISATILBOÐ Á RISATÆKJUM
P I PAR
•

SÍA
•

60935

55" plasmasjónvarp - 55PD5200

55"plasmasjónvarp - 55PD9700

Verð áður 499.995 kr.

Verð áður 699.995 kr.

Jólatilboð 399.995 kr.

Jólatilboð 649.995 kr.

50”

TAKMARKAÐ MAGN AF JÓLAPÖKKUM
JÓLAPAKKI

1

JÓLAPAKKI

2
50" plasmasjónvarp - EPD5020

Verð áður 339.995 kr.

Jólatilboð 279.995 kr.

32” LCD sjónvarp - 32LD9700

Verð áður 192.985 kr.

Palladine 32" LCD sjónvarp
Yamaha HTIB359 heimabíósett
Veggfesting fyrir sjónvarp

Jólatilboð 159.995 kr.

JÓLAPAKKI

3

Verð áður 449.985 kr.

Jólatilboð 379.995 kr.

Hitachi 42" plasmasjónvarp
Yamaha RXN600 heimabíómagnari
KEF KHT3005 heimabíósett

JÓLAPAKKI

Verð áður 259.995 kr.

Jólatilboð 239.995 kr.

4
37” LCD sjónvarp - 37LD8600

Verð áður 279.995 kr.

Jólatilboð 259.995 kr.
Veggfesting fylgir

Hitachi 55" plasmasjónvarp
Yamaha RX-V1700 heimabíómagnari
KEF KHT5005 heimabíósett

Verð áður 929.985 kr.

Jólatilboð 749.995 kr.

Verð áður 274.990 kr.

Palladine 42" LCD sjónvarp
Yamaha HTIB359 heimabíósett

Jólatilboð 199.995 kr.
42” plasmasjónvarp - 42PD8600

Verð áður 259.995 kr.

JÓLAPAKKI

5

JÓLAPAKKI

6

Jólatilboð 229.995 kr.

37" LCD sjónvarp - EPT3700M

Verð áður 179.995 kr.

37”

Jólatilboð 149.995 kr.
Veggfesting fylgir

Verð áður 309.985 kr.

Hitachi PJ-TX300 HD myndvarpi
Yamaha RXV559 heimabíómagnari
KEF KHT1005 heimabíósett

Jólatilboð 229.995 kr.

Verð áður 387.985 kr.

Jólatilboð 319.995 kr.

Hitachi 37" LCD sjónvarp
Yamaha YSP900 heimabíó
Yamaha YSTFSW100 bassabox

Opnunartími:
Þriðjudagur 19. des.
Miðvikudagur 20. des.
Fimmtudagur 21. des.
Föstudagur
22. des.
Þorláksmessa 23. des.
Aðfangadagur 24. des.

9-21
9-21
9-21
9-22
9-22
9-12

Glæsilegt útvarp með innbyggðum geislaspilara. Vekjaraklukka. Hægt að tengja
Ipod og aðra Mp3 spilara við Cubo. 10 mismunandi litir. Verð aðeins 27.995 kr.
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«SKAR "ERGSSON RIFTIR NÕLEGUM VERKTAKASAMNINGI SÅNUM VIÈ &AXAFLËAHAFNIR

+ARL R¹ÈINN Å STAÈ KONU

Meiri hagsmunir að skapa frið

Háskólinn braut
jafnréttislög

"/2'!2-, Óskar Bergsson vara-

¥ "%4,%(%- ¶ESSI UNGI DRENGUR SKOÈ

AÈI SIG UM Å "ETLEHEM Å G¾R ÖAR SEM
TALIÈ ER AÈ *ESÒS +RISTUR HAFI F¾ÈST
&2¡44!",!¨)¨!0

&ORS¾TISR¹ÈHERRA *APANS

Stjórnarskráin
endurskoðuð
*!0!. !0 Shinzo Abe, forsætisráðherra Japans, tilkynnti í gær að
hann hygðist sækjast eftir því á
næsta ári að
lögum yrði breytt
þannig að unnt
yrði að halda
þjóðaratkvæðagreiðslu um að
breyta stjórnarskránni. Greidd
3().:/ !"%
yrðu atkvæði um
endurskoðun ákvæðisins um bann
við beitingu japansks hers utan
Japans.
Í ræðu við þinglok sagðist Abe
stefna að því að fá stjórnarskránni breytt á kjörtímabili sínu.
Japanska lýðræðisstjórnarskráin
hefur aldrei verið endurskoðuð
frá því að hún var sett, fyrir
tilstilli bandarísku sigurvegaranna, árið 1947.
AA

borgarfulltrúi hefur óskað eftir
því að samningi sínum við Faxaflóahafnir verði rift.
Óskar samdi nýverið við Faxaflóahafnir um að annast ýmis
verkefni er snúa að framkvæmdum fyrirtækisins við Mýrargötu
og fólst í því meðal annars að gæta
hagsmuna Faxaflóahafna gagnvart Reykjavíkurborg.
Ásamt því að vera varaborgarfulltrúi er Óskar formaður framkvæmdaráðs borgarinnar og varaformaður skipulagsráðs.
Úlfúð skapaðist um samninginn og hélt Dagur B. Eggertsson,
borgarfulltrúi Samfylkingarinnar,

því fram að í honum fælust hagsmunaárekstrar þar sem Óskar
sæti beggja vegna borðsins.
Í yfirlýsingu kveðst Óskar
ósammála því mati enda fari hagsmunir Reykjavíkurborgar og
Faxaflóa saman.
„Ég met það þannig að það séu
meiri hagsmunir að skapa frið í
kringum verkefnið og mér fannst
ekki þess virði að taka þennan slag
fyrir þetta starf,“ sagði Óskar í
samtali við Fréttablaðið.
Dagur B. Eggertsson segist
ánægður með ákvörðun Óskars
enda hættulegt fordæmi að kjörnir fulltrúar ráðist til að gæta hagsmuna annarra gagnvart borginni.

«3+!2 "%2'33/. 3EGIR SIG FR¹ VERKEFN

INU FYRIR &AXAFLËAHAFNIR

Málalyktir hvetji sig til að halda
áfram uppbyggilegu aðhaldi. BÖS

*!&.2¡44) Háskóli Íslands braut
jafnréttislög þegar hann réð
karlmann í stöðu sérfræðings við
stærðfræðistofu Raunvísindastofnunar HÍ. Kærunefnd
jafnréttismála úrskurðaði um
þetta í fyrradag.
Dr. Freyja Hreinsdóttir, sem
starfað hefur við stærðfræðistofu
í fjögur ár, sótti einnig um. Bæði
hún og karlinn voru metin hæf og
var niðurstaða kærunefndarinnar
sú að Háskólinn hefði ekki getað
sýnt fram á að aðrar ástæður en
kynferði lægju að baki ráðningu
hans. Engin kona starfar við
stærðfræðistofu, en Freyja er nú
dósent við HR.
SH

"!.$!2¥+).
$ANA SLEPPT
$ÎNSKUM SKIPSTJËRA HEFUR VERIÈ
SLEPPT ÒR HALDI Å "ANDARÅKJUNUM EFTIR
N¾R FJÎGURRA M¹NAÈA VARÈHALD 6ILLY
,ARSEN VAR HANDTEKINN EFTIR AÈ HANN
BANNAÈI BANDARÅSKU LANDHELGISG¾SL
UNNI AÈ KOMA UM BORÈ Å SKIP HANS
SÕNDI EKKI SKILRÅKI OG BLËTAÈI "ANDA
RÅKJAMÎNNUM VIÈ YFIRHEYRSLU +ONA
HANS SAGÈI MANN SINN HAFA HAFT Å
FRAMMI bDANSKAN HÒMORm

$!.-®2+
FRAM Å G¾SLUVARÈHALDI
'¾SLUVARÈHALDI YFIR FIMMENNINGUN
UM SEM SITJA Å EINANGRUN Å «ÈINS
VÁUM Å $ANMÎRKU GRUNAÈIR UM AÈ
HAFA SKIPULAGT STËRFELLD HRYÈJUVERK
SEM FREMJA ¹TTI Å $ANMÎRKU VAR Å G¾R
FRAMLENGT FRAM Å MIÈJAN JANÒAR ¶¹
MUNU ÖEIR HAFA SETIÈ Å EINANGRUN Å
FIMM M¹NUÈI EN ANNARS ER EIN
ANGRUNARVIST FANGA Å G¾SLUVARÈHALDI
YFIRLEITT EKKI LENGRI EN ÖRÅR M¹NUÈIR Å
$ANMÎRKU

Porche II-hönnunin frá Siemens.
Úr hágæða burstuðu áli.
Hönnuður: F.A. Porsche.

ATA R N A / S T Í N A M . / F Í T

Kaffivél, brauðrist og hraðsuðukanna.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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Hampiðjuhúsið rifið
Snorri Vignisson og félagar í SR-verktökum eru að rífa Hampiðjuhúsið á horni
Þverholts og Brautarholts til að rýma fyrir nýjum blokkaríbúðum. Snorri er
gamalreyndur niðurrifsmaður sem hefur komið víða við á þeim vettvangi.
3+)05,!'3-, „Ég ríf allar svona

stórar byggingar sem þessir litlu
karlar ráða ekki við,“ segir Snorri
Vignisson hjá SR- verktökum sem
í gær lét til skarar skríða við niðurrif Hampiðjuhússins.
Öll húsin á Hampiðjureitnum
víkja til að koma þar fyrir nýjum
íbúðarblokkum. Snorri og félagar
eru þegar búnir að rífa gamla
Heyrnleysingjaskólann á baklóðinni og hafa undanfarna tvo mánuði unnið við að tæma Hampiðjuhúsið og undirbúa það á annan hátt
fyrir að hverfa af yfirborði jarðar.
„Nú ætlum við bara að fara að
ryðja þessu húsi um koll,“ segir
Snorri og bendir á Hampiðjuhúsið
og risastóra beltagröfu sem skröltir á vettvang. „Þetta er náttúrlega
merkilegt hús. Upp á síðkastið
hefur verið hér fólk sem hvergi
býr en sem betur fer koma nú
nýjar íbúðir í staðinn.“

(!-0)¨*5(²3)¨ 3ÅÈASTA STARFSEMIN Å HÒSINU VAR REKSTUR +LINK OG BANK LISTASMIÈJ

UNNAR
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Snorri hefur mikla reynslu í
niðurrifi húsa. SR-verktakar eigi
meðal annars stærstu gröfu landsins sem sé nauðsynleg í slík verk.
Hann segist meðal annars hafa
rifið öll hús á Norðurbakkanum í
Hafnarfirði, Lindargöturíkið svokallaða og hraðfrystihús Granda
við hlið Ellingsen. Snorri er
ánægður í starfi sínu.

„Persónulega finnst mér ofsalega gaman að skemma og eyðileggja. Það er meira gaman að
brjóta hluti en að búa þá til,“
útskýrir Snorri áður en hann bætir
við: „En ég hef líka gaman af
upppbyggingarstarfsemi; að búa
til fallega lóð. Það er auðvitað varanlegri ánægja.“
GAR FRETTABLADIDIS

Fyrst voru það Orðin tóm og nú Glamm!!
Þetta er diskurinn sem allar hugsandi konur og allir hugsandi karlar vilja fá undir geislann.
Á þessum nýja og glæsilega geisladiski les Jón Norland 24 ljóð
eftir sjálfan sig sem sonur hans, Sverrir Norland, hefur samið
skemmtilega og kröftuga tónlist við.
Sverrir leikur auk þess
á kassa- og rafgítara, bassagítar og slagverk.

XSTREAM DESIGN SN 06 11 003

Geisladiskur handa öllum þeim sem
unna íslenskri tungu og góðri tónlist.
Hér ræður engin hálfvelgja ríkjum!
Diskurinn fæst í öllum helstu bókaverslunum og plötubúðum.

Forlag misskilinna skálda
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allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 20. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverﬁ Kópavogi
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4VEIR MENN D¾MDIR FYRIR KYNFERÈISBROT OG FÅKNIEFNABROT

(¾TTULEG GATNAMËT

(ÎFÈU SAMR¾ÈI VIÈ  ¹RA STÒLKU

Dekk og felgur
eyðilögðust

$«-3-, Tveir menn voru í gær
dæmdir til refsingar í Héraðsdómi Suðurlands fyrir að hafa
haft samræði við þrettán ára
stúlkubarn. Jafnframt voru þeir
dæmdir fyrir brot á fíkniefnalöggjöfinni.
Fyrra kynferðisbrotið átti sér
stað á heimili annars mannsins,
en þangað fór stúlkan sjálfviljug
með honum og þau höfðu samræði. Lögreglan var að rannsaka
meint fíkniefnabrot mannsins og
hleraði því síma hans. Þar skiptust hann og félagi hans á upplýsingum um að báðir hefðu haft
samræði við stúlkuna með nokkurra daga millibili. Einnig ræddu

þeir umsvif með fíkniefni.
Fyrri maðurinn bar að hann
hefði ekki vitað að hún væri
aðeins þrettán ára. Hann var
dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi, skilorðsbundið. Hinn maðurinn var dæmdur í átján mánaða
fangelsi og til að greiða stúlkunni
300 þúsund krónur í miskabætur,
auk málsvarnarlauna. Sá síðarnefndi á umtalsverðan brotaferi
að baki, auk þess sem hann var á
síðasta ári dæmdur í tólf mánaða
skilorðsbundið fangelsi. Það skilorð braut hann nú og var sá
dómur tekinn upp og refsing
mannsins ákveðin í einu lagi.
JSS

McMurdo
dúnúlpa frá
The North Face

SPJÎLDUM ÖAR SEM DAUÈADËMS ER KRAFIST YFIR HJÒKRUNARKONUNUM FYRIR UTAN DËMHÒSIÈ
Å 4RÅPËLÅ Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 35200 12/06

til í svörtu, grænu og brúnu

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

¹ 3ELFOSSI D¾MDI MENNINA TVO TIL
REFSINGAR

&®'.5¨52 /' &/2$-).' !ÈSTANDENDUR ALN¾MISSÕKTRA BARNA HALDA ¹ LOFT

Jólatilboð

34.990 kr.

3%,&/33 (ÁRAÈSDËMUR 3UÈURLANDS

,®'2%',5-, Fjögur umferðaróhöpp urðu á hættulegum
gatnamótum Akranesvegar og
Akrafjallsvegar á Akranesi í
gærmorgun. Að sögn lögreglu
höfðu verið gerð mistök við
viðgerð á veginum sem ollu því að
dekk sprungu á fjórum bílum og
felgur eyðilögðust þegar þeim var
ekið á misfellurnar. Enginn
meiddist þó í óhöppunum.
Lögreglan lokaði hluta
vegarins og hafði samband við
Vegagerð. Varðstjóri lögreglunnar
á Akranesi sagði ástandið hafa
verið stórhættulegt en Vegagerðin hefði ætlað að gera neyðarúrbætur á veginum.
SH

Dauðadómar
fordæmdir
Líbískur dómstóll dæmdi í gær búlgarskar hjúkrunarkonur og palestínskan lækni til dauða fyrir að hafa
smitað 400 börn af HIV-veirunni. Ráðamenn í Evrópu
fordæma yfirvöld og segja hin sakfelldu blóraböggla.
,¥"¥! !0 Dómstóll í Trípólí í Líbíu
sakfelldi í gær fimm búlgarskar
hjúkrunarkonur og palestínskan
lækni fyrir að hafa vísvitandi sýkt
400 börn af HIV-veirunni á líbísku
sjúkrahúsi fyrir sjö árum, og kvað
síðan upp dauðadóma yfir hinum
sakfelldu. Aðstandendur hinna
alnæmissýktu barna fögnuðu með
hrópum í dómsal, en yfirvöld í
Búlgaríu fordæmdu dóminn og
sögðu líbísk yfirvöld vera að gera
hjúkrunarfólkið að blóraböggli
fyrir skort á hreinlæti á umræddu
sjúkrahúsi.
„Guð er mikill!“ hrópaði Mohammed al-Aurabi, faðir eins hinna
sýktu barna, um leið og dómarinn
hafði lesið upp dómsorðið. „Lengi
lifi líbískt réttlæti!“
Yfirvöld í Búlgaríu og talsmenn
Evrópusambandsins
fordæmdu
dóminn umsvifalaust. „Að dæma
saklaust fólk til dauða er tilraun til
að hylma yfir með hinum raunverulega sökudólgum og orsök alnæmissmitsins [á sjúkrahúsinu] í Bengazi,“ sagði Georgi Pirinski, forseti
Búlgaríuþings.
„[Jose Manuel] Barroso, forseti
[framkvæmdastjórnar ESB], og
framkvæmdastjórnin
öll
eru
hneyksluð á þessum dómi,“ sagði
Johannes Laitenberger, talsmaður
framkvæmdastjórnarinnar í Brussel. Hann bætti við að ekki hefði að
svo komnu máli verið ákveðið hvað
sambandið hygðist taka til ráða, en
hann „útilokaði ekkert“. Búlgaría
fær fulla aðild að ESB nú um áramótin.
Aðalverjandi sakborninganna,
Trayan Markovski frá Búlgaríu,
tjáði búlgarska útvarpinu að sakborningarnir myndu áfrýja dómn-

um til hæstaréttar Líbýu. AbdelRahman Shalqam, utanríkisráðherra
Líbýu, tjáði fréttamönnum að málinu yrði sjálfkrafa skotið til hæstaréttar.
Hin langvinnu réttarhöld yfir
hjúkrunarfólkinu hafa sett strik í
reikning Múammars Gaddafí Líbíuleiðtoga, sem hefur verið að
reyna að bæta tengsl landsins við
Evrópu- og Vesturlönd. Stjórnvöld
í Evrópulöndum og Bandaríkjunum hafa skorað á líbísk yfirvöld
að sleppa sakborningunum og
gefið til kynna að dauðadómurinn
muni hafa neikvæð áhrif á tengsl
við landið.

„Að dæma saklaust fólk
til dauða er tilraun til að
hylma yfir með hinum raunverulega sökudólgum og orsök
alnæmismitsins í Bengazi“
'%/2') 0)2).3+)
&/23%4) "²,'!2¥5¶).'3

Shalqam sagði að þegar hæstiréttur hefði fjallað um málið
myndi svonefnt dómsmálaráð fara
yfir það, en það hefur vald til að
hnekkja dómnum.
Sakborningarnir hafa verið í
haldi í nærri sjö ár og höfðu þegar
verið dæmdir einu sinni til dauða.
Fallist var á að rétta í málinu upp
á nýtt í kjölfar alþjóðlegra efasemda um að réttarhaldið hefði
verið sanngjarnt. Verjendur sakborninganna sögðu í gær að í þetta
sinn hefði heldur ekki verið hlustað á vísindalegan vitnisburð um
að börnin hefðu smitast áður en
hjúkrunarfólkið hóf störf á sjúkrahúsinu.
AUDUNN FRETTABLADIDIS
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4ÅMA¹S ATBURÈA
 ,ÎGREGLAN Å 3ANDGERÈI F¾R
TILKYNNINGU ÖESS EFNIS AÈ 7ILSON
-UUGA HAFI STRANDAÈ ÖRJ¹R SJËMÅLUR
ÒTI AF 3ANDGERÈI SKAMMT FR¹ B¾NUM
(VALSNESI
 4ILKYNNT ER UM LEKA Å SKIPINU
3KÎMMU SÅÈAR BERST ÎNNUR TILKYNNING
UM AÈ TÎLUVERÈUR SJËR SÁ Å VÁLARRÒMI
3KIPSTJËRINN ¹ 7ILSON -UUGA BIÈUR Å
KJÎLFARIÈ UM DR¹TTARB¹T EN SENDIR EKKI
ÒT NEYÈARKALL VEGNA ¹STANDSINS
$ANSKA VARÈSKIPIÈ 4RITON OG BJÎRGUN
ARSKIP FR¹ 3LYSAVARNAFÁLAGINU ,ANDS
BJÎRG KOMA FYRST SKIPA ¹ VETTVANG

 TIL  TTA SKIPVERJAR AF
VARÈSKIPINU 4RITON FARA Å ¹TTINA AÈ 7IL
SON -UUGA ¹ GÒMMÅB¹T 'ÒMMÅB¹TN
UM HVOLFIR UM ¹ LEIÈ SINNI FR¹ FLUTN
INGASKIPINU OG SKIPVERJARNIR LENDA ALLIR
Å SJËNUM ¶YRLUR ,ANDHELGISG¾SLUNN
AR ERU Å KJÎLFARIÈ KALLAÈAR ÒT TIL AÈ LEITA

 342!.$34!¨ 3TÕRIMAÈUR ,ANDHELGISG¾SLUNNAR OG LÎGREGLUMAÈUR SIGU UM BORÈ Å 7ILSON -UUGA SKÎMMU FYRIR H¹DEGI Å G¾R TIL AÈ KANNA ¹STANDIÈ UM BORÈ ¥ KJÎLFARIÈ VAR ÎLL

¹HÎFNIN FLUTT TIL LANDS Å ÖREMUR FERÈUM MEÈ ÖYRLU ,ANDHELGISG¾SLUNNAR

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Hætta á umhverfisslysi af
völdum olíuleka úr skipinu
MANNANNA OG TEKST FLJËTLEGA AÈ BJARGA
SJÎ MÎNNUM ÒR SJËNUM %INN ÖEIRRA
ER Å LÅFSH¾TTU VEGNA OFK¾LINGAR ÖEGAR
HONUM ER BJARGAÈ TTUNDI MAÈURINN
FINNST L¹TINN SKÎMMU SÅÈAR -ENN
IRNIR SJÎ ERU FLUTTIR TIL AÈHLYNNINGAR ¹
(EILSUG¾SLUSTÎÈINA Å +EFLAVÅK

 ¥SLENSKU VARÈSKIPIN 4ÕR OG
GIR KOMA ¹ STRANDSTAÈ EN ÖAU
ÖURFTU AÈ SIGLA ÒR 2EYKJAVÅK OG
6ESTMANNAEYJUM ,ÎGREGLUMAÈUR OG
STÕRIMAÈUR ,ANDHELGISG¾SLUNNAR SÅGA
ÒR ÖYRLU ,ANDHELGISG¾SLUNNAR NIÈUR
Å 7ILSON -UUGA TIL ÖESS AÈ KANNA
AÈST¾ÈUR

 TIL  (LUTI ¹HAFNAR
7ILSON -UUGA ER FLUTTUR Å LAND UM
SKÎMMU FYRIR EITT OG ÎLL ¹HÎFNIN SAM
TALS TËLF MANNS RÒMLEGA KLUKKUTÅMA
SÅÈAR

 &ULLTRÒAR 3IGLINGASTOFNUNAR OG
5MHVERFISSTOFNUNAR AUK SÕSLUMANNS
INS ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI ERU KOMNIR ¹
STAÈINN OG FARA YFIR M¹LIN MEÈ ÖEIM
SEM STÕRA AÈGERÈUM ¹ VETTVANGI
3KIPIÈ ER STÎÈUGT ¹ STRANDSTAÈ EN
HEFUR SNÒIST LÅTILLEGA FR¹ ÖVÅ ÖAÈ
STRANDAÈI FYRR UM MORGUNINN

Flutningaskipið Wilson Muuga strandaði á Hvalsnesfjöru í Sandgerði eldsnemma í gærmorgun. Tólf skipverjum hafði verið bjargað í land skömmu fyrir klukkan þrjú. Hætta er á umhverfisslysi ef olía lekur í
sjóinn. Skipið var á leið frá Grundartanga til Múrmansk í Rússlandi. Talið er að sjálfstýring hafi bilað.
3*«3,93)¨ Flutningaskipið Wilson

Muuga, skráð hjá kýpverska félaginu Unistar Shipping Company,
sem er í eigu Nesskipa, strandaði
300 metra í Hvalsnesfjöru í Sandgerði á flóði í gærmorgun þegar
sjálfstýring skipsins bilaði. Björgunarskipin Hannes Hafstein í
Sandgerði og Oddur V. Gíslason í
Grindavík voru þegar kölluð út
auk björgunarsveitarmanna á Suðurnesjum.
Flutningaskipið strandaði upp
úr klukkan hálffimm. Danska
varðskipið Triton var fyrir utan og
hélt þegar á strandstað. Varðskipið komst á staðinn og náði að setja
út léttabát en ekki tókst betur til
en svo að átta menn fóru í sjóinn.
Einn fórst. Skömmu síðar voru
björgunarsveitarmenn af höfuðborgarsvæðinu kallaðir út.
Um borð í Wilson Muuga voru
ellefu rússneskir og pólskir sjómenn. Skipstjórinn er rússneskur.
Skömmu eftir hádegi var TF-LÍF
búin að koma tveimur fulltrúum

lögreglunnar og Landhelgisgæslunnar út í skipið. Bið varð á því að
ferja skipverjana í land og tók
þyrlan þá ekki í land fyrr en um
tvöleytið. Þá var lína komin úr í
skipinu í land.
Gunnar Stefánsson, sviðsstjóri
björgunarsviðs hjá Landsbjörg,
segir að leki hafi komið að skipinu
og sjór streymt inn í vélarrúmin
og lestarnar en skipverjar haft
undan við að dæla úr því meðan
þeir voru um borð. Óttast er að
skipið brotni í fjörunni.
Wilson Muuga var á leið frá
Grundartanga til Múrmansk í
Rússlandi. Það hafði losað kvarts
á Grundartanga og var ekki með
neinn farm. Um borð voru þó 185
tonn af svartolíu og hráolíu neðst í
skipinu. Björgunarmenn, eigendur og umhverfisyfirvöld í Sandgerði höfðu áhyggjur af því að
olían færi í sjóinn en Hvalsnes er
friðað
fuglaverndarsvæði
og
skammt frá strandstað er stærsta
æðarvarp á Suðurnesjum. Olían

+EFLAVÅK
+EFLAVÅKUR
FLUGVÎLLUR

3ANDGERÈI

(VALSNES
3TRAND
STAÈUR

hefði því getað valdið óbætanlegu
tjóni.
Stefnt er að því að flytja slöngur, olíubíla og annað búnað út í
Hvalsnesfjöru til að dæla olíunni
neðst upp úr skipinu og forða olíuleka. Íslenskir aðalverktakar byrjuðu síðdegis að leggja veg út í

(6!,3.%3 7ILSON -UUGA
STRANDAÈI  METRA FR¹
STRÎNDINNI
+%&,!6¥+52&,5'6®,,52
¶YRLA ,ANDHELGISG¾SLUNNAR
BJARGAÈI SJÎ DÎNSKUM VARÈ
SKIPSMÎNNUM ÒR SJËNUM OG
FLUTTI TIL LANDS
+%&,!6¥+ (EILSUG¾SLAN
TËK ¹ MËTI DÎNSKU SKIPVERJ
UNUM TIL AÈHLYNNINGAR
3!.$'%2¨) 3KIPVERJAR AF
7ILSON -UUGA FENGU INNI Å
FÁLAGSHEIMILI STAÈARINS

fjöruna til að auðvelda mönnum
að tæma olíu úr skipinu.
Alls tóku rúmlega hundrað
manns þátt í aðgerðum. Björgunaraðgerðum var lokið skömmu
fyrir klukkan þrjú í gær. Björgunarsveitarmenn voru á vakt á staðnum í nótt.
GHS FRETTABLADIDIS

'UNNAR 3TEF¹NSSON BLAÈAFULLTRÒI ,ANDSBJARGAR

Óttast að skipið liðist í sundur
Flutningaskipið Wilson Muuga
liggur með rifinn botn á hrauni og
grjóti í Hvalsnesfjöru. Áhyggjur
snerust um það í gær hvernig
færi fyrir skipinu í vondu veðri
og erfiðum aðstæðum á slysstað.
Óttast var að skipið myndi leggjast á hliðina og liðast í sundur í
briminu og þá færi hugsanlega
olía í sjóinn.
Gunnar Stefánsson, sviðsstjóri
björgunarsviðs
Landsbjargar,
sagði að björgunaraðgerðir hefðu
gengið vel og reynt yrði að
minnka líkur á umhverfismengun. Ef allt gengi vel í nótt yrði olíunni dælt í land í dag. Undirbúningur hófst síðdegis í gær. „Ég
vona að dæmið með Vikartind sé
ekki að endurtaka sig,“ sagði
hann.
Wilson Muuga liggur í Hvalsnesfjöru um einn kílómetra suður
af Hvalsneskirkju.
GHS

 ,%)¨ ¥ 9&)2(%923,5 3KIPVERJARNIR VORU
FLUTTIR Å FÁLAGSHEIMILI 3IGURVONAR

3KIPVERJARNIR Å 3ANDGERÈI

Biðu þess að
vera yfirheyrðir

",!¨!&5,,42²) ,!.$3"*!2'!2 b¡G VONA AÈ D¾MIÈ MEÈ 6IKARTIND SÁ EKKI AÈ

ENDURTAKA SIG m SAGÈI 'UNNAR 3TEF¹NSSON BLAÈAFULLTRÒI ,ANDSBJARGAR
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Tólf skipverjar á flutningaskipinu
Wilson Muuga voru fluttir í land
með TF-LÍF milli tvö og þrjú
síðdegis í gær. Mennirnir voru
strax teknir inn í bíl hjá björgunarsveitinni Sigurvon í Sandgerði
og fluttir þaðan í félagsheimili
sveitarinnar þar sem rannsóknarlögreglan ætlaði að yfirheyra þá.
Létt var yfir mönnunum fyrir
utan félagsheimilið síðdegis í gær
og virtist strandið ekki hafa haft
mikil áhrif á þá. Mönnunum var
bannað að ræða við fjölmiðla. GHS

Jólin eru komin í Nettó

Frábær stemmning í Nettó
Hangikjötshúsin í Nettó standa fyrir sínu
Fáðu alvöru hangikjöt hjá fagmönnum

Gleðileg jól
Hangikjötshúsin eru í Nettó Mjódd og Nettó Akureyri
allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
www.netto.is

Akureyri - Mjódd Reykjavík
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2EYNIR 3VEINSSON SLÎKKVILIÈSSTJËRI Å 3ANDGERÈI UM MENGUNARH¾TTU ¹ STRANDSTAÈ

!ÈST¾ÈUR TIL MENGUNARVARNA AFAR SL¾MAR
 6%446!.') 'UÈMUNDUR SGEIRSSON
FYLGDIST MEÈ BJÎRGUNARAÈGERÈUM

3TJËRNARFORMAÈUR .ESSKIPA

4ËK ¹ MËTI
SKIPVERJUM ¹
STRANDSTAÈ
Guðmundur Ásgeirsson, stjórnarformaður Nesskipa, var á strandstað flutningaskipsins Wilson
Muuga í allan gærdag, fylgdist
með björgunaraðgerðum og tók á
móti skipverjum þegar þeir komu
úr þyrlunni eftir hádegið.
Mátti meðal annars sjá hann
faðma yfirvélstjórann skömmu
áður en hann steig upp í bíl
björgunarsveitarinnar Sigurvonar.
Guðmundur var fáorður um
strandið en hafði eftir skipstjóra
að sjálfstýring skipsins hefði
bilað, handstýring hefði ekki gengið nógu vel og skipið hefði steytt á
skeri upp úr fjögur í gærmorgun.
Wilson Muuga hefur verið í
eigu Nesskipa frá 1979. Það hét
áður Selnes.
GHS

Reynir Sveinsson, slökkviliðsstjóri í Sandgerði, segir að ekki verði hægt að hreinsa olíuna ef hún fer í sjóinn á slysstað, eins og allt
benti til að myndi gerast í gærkvöldi, þar sem
svo mikið brim sé á þessum stað. Hann taldi að
eins og hálfs metra gat hefði komið á skipið.
„Hráolía gufar fljótlega upp en það er verra
með svartolíuna. Allar fjörur hér eru friðaðar
og hér er merkilegt fuglalíf. Hér aðeins norðar
er æðarvarp, stærsta æðarvarpið á suðvesturhorni landsins,“ sagði hann.
Reynir kom á strandstað í gær til að fylgjast með umhverfismálunum. Hann sagði
strandið slæmt en nauðsynlegt væri að safna
búnaði til að dæla olíunni frá borði. „Við verðum að vera tilbúnir ef eitthvað kemur upp á.
Ef olía fer í sjóinn er það vandamál Sandgerðisbæjar,“ sagði hann.
Reynir taldi aðstæður afar slæmar til mengunarvarna, bæði var veður slæmt og spáin ekki
góð í gærkvöld. Þá er „alltaf brim á þessum
stað, það yrði að vera logn ef við ættum að
koma girðingu kringum mengunarblett,“ sagði
hann og taldi ekki líklegt að það myndi takast.
Reynir benti á að Wilson Muuga hefði
„straujað yfir“ sker á stað þar sem er bæði
grjót og grynningar og brimar langt út fyrir
strandstaðinn. „Þetta lofar ekki góðu en auðvitað á maður aldrei að segja aldrei.“
GHS

"*®2'5.!2!¨'%2¨)2 ! ANNAÈ HUNDR

AÈ BJÎRGUNARMANNA UNNU HÎRÈUM
HÎNDUM ¹ VETTVANGI ÖEGAR MEST VAR
&2¡44!",!¨)¨  6),(%,-

Utanborðsmótorar á bátnum gáfu sig
Átta skipverjar af varðskipinu Triton fengu skipun frá skipstjóra sínum um að fara á gúmmíbáti í átt að Wilson Muuga til hjálpar. Utanborðsmótarar gáfu sig í vondu veðri og skyggni. Danski sjóherinn rannsakar hvað olli dauðaslysinu.
Skipverjar á danska varðskipinu
Triton tilkynntu skipstjóranum,
Ulf Michael Bettelsen, að utanborðsmótarar á gúmmíbát þeirra
hefðu gefið sig og þeir þyrftu á
hjálp að halda hið fyrsta. Skömmu
síðar missti Triton talstöðvarsamband við skipverjana á gúmmíbátnum.
Þetta staðfesti Klaus Randrup,
yfirmaður upplýsingamála hjá
danska sjóhernum, í samtali við
Fréttablaðið í gær en einn skipverjanna átta, Jan Nordskov Larsen, lést eftir að gúmmíbátnum
hvolfdi í miklum sjó skammt frá
strandstað flutningaskipsins Wilson Muuga.
Skipverjar á Triton verða yfirheyrðir í dag af starfsmönnum
deildar innan danska sjóhersins
sem sér um að rannsaka dauðaslys
sem verða í aðgerðum sjóhersins.
„Tildrög slyssins og málsatvik öll
verða rannsökuð af sérstakri deild
innan sjóhersins. Menn frá sjóhernum eru væntanlegir til Íslands á
morgun [í dag] og þeir munu yfirheyra skipverja á Triton um
atburðarásina sem leiddi til þessa
hörmulega slyss. Skipstjórinn [Ulf
Michael Bettelsen] mat það svo að
áhöfnin á Wilson Muuga væri í
hættu vegna leka og tók ákvörðun

um að senda skipverja á gúmmíbáti til hjálpar,“ sagði Klaus
Randrup.
Ulf Michael, skipstjóri á Triton,
gaf skipverjunum átta skipun um
að halda í áttina að flutningaskipinu og reyna að bjarga áhöfn
skipsins þar sem töluverður leki
var farinn að gera vart við sig í
vélarrúmi þess.
Skipverjunum tókst ekki að
komast um borð í flutningaskipið
sökum erfiðra aðstæðna.
Á leið sinni frá skipinu gáfu
utanborðsmótorar bátsins sig og
höfðu skipverjarnir þegar samband við stjórnhús Triton til þess
að kalla eftir hjálp en skömmu
síðar rofnaði talstöðvarsambandið
milli Triton og bátsins.
Eftir að sambandið við gúmmíbátinn rofnaði standsettu skipverjar á Triton annan gúmmíbát
en ekki tókst að finna hinn bátinn
sökum slæms skyggnis og erfiðra
aðstæðna. Var í kjölfarið beðið um
aðstoð frá þyrlu Landhelgisgæslunnar.
Henni tókst að bjarga sjö af
átta skipverjum en Jan Nordskov
var eftir í sjónum meðvitundarlaus. Skömmu síðar tókst að ná
honum úr sjónum en hann var þá
látinn.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

"*®2'5.!2!¨'%2¨)2 !ÈGERÈIR BJÎRGUNARSVEITA LÎGREGLU OG ,ANDHELGISG¾SLUNNAR VORU UMFANGSMIKLAR ¹ SLYSSTAÈ Å GRENND VIÈ
STRANDSTAÈINN SKAMMT FR¹ B¾NUM (VALSNESI &2¡44!",!¨)¨6),(%,-

¥SLENSKIR AÈALVERKTAKIR RUDDU VEG ÒT Å (VALSNESFJÎRU Å G¾R OG VAR BÒIST VIÈ AÈ SÒ VINNA MYNDI STANDA Å NËTT

Stefnt að því að dæla upp úr skipinu
Íslenskir aðalverktakar hófu
vegagerð á slysstað seinnipartinn
í gær og var búist við að sú vinna
myndi standa í nótt. Stefnt er að
því að koma búnaði til að dæla
olíunni úr skipinu í fjöruna í dag
og hefja dælingu upp úr skipinu.
Svartolían er þykk og erfið að
dæla og eru um 125 tonn af henni,
mun meira magn en af hráolíunni, sem er aðeins 25 tonn. Olían
er neðst í skipinu. Þunnar slöngur þarf að nota við dælinguna því
að olíunni verður dælt um langa
leið beint úr skipinu í land ef allt
fer að óskum.
Stefán Einarsson, fagstjóri
hjá Umhverfisstofnun, og Gestur Guðjónsson, sérfræðingur hjá
Olíudreifingu, komu á strandstað
í gærmorgun til að fylgjast með
björgunaraðgerðum frá sjónar-

miði umhverfismála. „Við ætlum
að bíða og sjá hvort skipið verður kyrrt á strandstað,“ sögðu
þeir.
„Ef skipið leggst á hliðina
getur hætta verið á ferð,“ sagði
Gestur. „Það er ekkert hægt að
gera nema undirbúa dælingu. Ef
skipið hangir kyrrt í nótt verður
hægt að reyna að dæla. Við erum
að koma með slöngur, dælur, rafstöðvar og önnur tæki til að koma
olíunni í land.“
GHS
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¥SLENSKIR AÈALVERKTAK
AR HËFU VEGAGERÈ AÈ
SLYSSTAÈ Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

3JÎ AF ¹TTA BJÎRGUÈUST

25 ára skipverji
týndi lífi
Danski skipverjinn sem fórst í
björgunaraðgerðunum hét Jan
Nordskow Larsen.
Hann var 25 ára.
Björgunarvesti *!. ./2$3+/6
hans rifnaði og
,!23%. .ORD
vegna þess hve
hann þyngdist þegar flotbúningur hans fylltist af vatni gátu
félagar hans ekki bjargað lífi
hans.
Sjö félögum hans af varðskipinu Triton var bjargað úr
sjónum eftir að gúmbát þeirra
hvolfdi. Einn var á tímabili í
lífshættu vegna ofkælingar
hann náði sér fljótt að sögn
Sigurjóns Kristinssonar,
yfirlæknis á Heilsugæslustöðinni í Keflavík.
. MH

G

Besti

*
!
n
n
i
r
u
g
g
y
r
h
r
a
g
hambor

TILBOÐ!

Grillaður kjúklingur

1/1 KJÚKLINGUR

699

Nóatúns

h a m b o rg a r h r y g g u r

*Samkvæmt gæðakönnun sem birtist í DV 15. desember 2006

Húsavíkur

hangikjöt

Hátíðarblandan

R is á l’ a m a n d e

í desember

S h e r r y f ro m a s

r
i
t
t
é
r
u
l
s
i
e
v
r
i
n
ú
b
l
Ti

Jólahefðirs
Nóatún

Glæsilegar Nóatúns sérvörur sem unnar eru nákvæmlega
eftir uppskriftum frá Meistarakokkum Nóatúns!
Nóatún býður upp á tilbúna sælkera- forrétti, sósur, meðlæti og eftirrétti sem spara þér
undirbúning yﬁr hátíðarnar. Meistarakokkar Nóatúns hafa lagt nákvæma vinnu
í að laða fram rétti sem eru eins og þeir komi beint úr eldhúsinu heima.
Verði þér að góðu!

Eigðu örugg jól með kjöti frá Nóatúni!

10%

afsláttur

KALKÚNABRINGUR

M. DÖÐLUFYLLINGU, APRIKÓSUFYLLINGU EÐA ÁN FYLLINGAR

LAMBALÆRI

ÚRBEINAÐ, FYLLT

2.398

2.238

KENGÚRA
kr.
kg

FILLET

1.098

KALKÚNN

Verð frá:
kr.
kg

FERSKUR

1.990

GRÍSAHRYGGUR
kr.
kg

MEÐ PÖRU

kr.
kg

1.198

Verði ykkur að góðu!

kr.
kg
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3KËGR¾KT RÅKISINS

Fjármáladeila rædd sérstaklega

Fjárlög lækka
um 12 milljónir

brennidepli viðræðnanna í gær
var framkvæmd afvopnunarrískra og norður-kóreskra
skuldbindinga sem fulltrúar
stjórnvalda, sérhæfðir í
Norður-Kóreustjórnar skrifuðu
fjármálum, hittust á lokuðum
undir í fyrra.
fundi í Peking í gær til að ræða
Norður-Kóreumenn féllust á
aðgerðir Bandaríkjastjórnar til
að snúa aftur að samningaborðað einangra Norður-Kóreu frá
inu eftir að þeir höfðu sprengt
hinu opinberu fjármálakerfi
fyrstu tilrauna-kjarnorkuheimsins, en þær voru aðalsprengju sína þann 9. október
ásteytingarsteinninn sem
síðastliðinn og BandaríkjaNorður-Kóreumenn gáfu upp
+*!2./2+5-«4-,) -ËTM¾LI GEGN KJARNORKU
stjórn féllst á að ræða fjármálasem ástæðu fyrir því að þeir
VÅGV¾ÈINGU .ORÈUR +ËREU Å 3EÒL Å G¾R
deiluna sérstaklega. Bandahættu fyrir þrettán mánuðum
ríkjamenn saka norður-kóresk stjórnvöld um
þátttöku í sex-velda-viðræðunum svonefndu um
peningaþvætti, skipulega fölsun 100 dala-seðla og
afvopnun á Kóreuskaga.
ólöglega sölu á gereyðingarvopnatækni og hafa því
Fundurinn var haldinn í tengslum við fyrstu lotu
beitt sér fyrir fjármálalegri einangrun kommúnistasex-velda-viðræðnanna síðan Norður-Kóreumenn
ríkisins.
hófu að sniðganga þær í nóvember í fyrra. Í
AA

0%+).' !0 Fulltrúar banda-

*«,!42¡ 6)¨ -/3+5 2ISASTËRT JËLATRÁ

HEFUR VERIÈ SETT UPP VIÈ ÖESSA MOSKU
Å MIÈBORG "EIRÒT INNAN UM TJÎLD
MËTM¾LENDA SEM HAFA Å N¾RRI ÖRJ¹R
VIKUR KRAFIST ÖESS AÈ FORS¾TISR¹ÈHERRA
LANDSINS SEGI AF SÁR
&2¡44!",!¨)¨!0

36¥¶*«¨
3¾NSKUR STRÅÈSGL¾PAMAÈUR
3VÅI SEM STARFAÈI SEM M¹LALIÈI Å
KRËATÅSKA VARALIÈINU VAR ¹ M¹NUDAG
D¾MDUR FYRIR STRÅÈSGL¾PI Å "OSNÅU
STRÅÈINU 6AR !RKLOV FUNDINN SEKUR UM
AÈ HAFA MISÖYRMT FÎNGUM Å STRÅÈINU
OG GERT AÈ GREIÈA ELLEFU FËRNARLÎMB
UM SKAÈAB¾TUR

3+«'2+4 Alþingi hefur nú

samþykkt fjárlög fyrir árið 2007
en þar er gert ráð fyrir 232
milljóna króna fjárveitingu til
Skógræktar ríkisins á næsta ári.
Þetta jafngildir 12,2 milljóna
króna lækkun að raungildi fjár í
fjárlögum fyrir yfirstandandi ár.
Skógrækt ríkisins gerði tillögu
um 24 milljóna króna hækkun á
framlagi þar af 14 milljónir
vegna Hekluskóga.
Í fjárlögum verður fellt niður
7 milljóna króna tímabundið
framlag til Hekluskóga. Þá
lækkar 4,7 milljóna króna stofnkostnaðarframlag um hálfa
milljón króna.
HS

Pósturinn ræður 450 starfsmenn í aukavinnu vegna anna í jólamánuðinum:

Jólakortin skipta fjórum milljónum
&,54.).'!2 Pósturinn flytur um
fjórar milljónir jólakorta fyrir
þessi jól og er sá fjöldi svipaður á
milli ára. Jólapakkarnir eru einnig ófáir og nálgast þeir nú 100
þúsund fyrir þessi jól.
Anna Katrín Halldórsdóttir,
framkvæmdastjóri markaðs- og
sölusviðs Póstsins, segir fjölda
jólakorta hafa haldist svipaðan
undanfarin ár þrátt fyrir tæknibyltinguna.
„Til að takast á við fjölgun viðskiptavina í desember ráðum við
til okkar 450 auka starfsmenn um
allt land sem vinna í útburði,
útkeyrslu, flokkun og afgreiðslu.
Þá bætum við fjórum jólapósthúsum við í desember en þau eru
staðsett í Kringlunni, Smáralind,
Mjóddinni og á Glerártorgi á
Akureyri.“
Í dag er síðasti skiladagur
fyrir jólakort innanlands og í dag

nær törnin einnig hámarki á pósthúsum landsins. Anna Katrín
segir að Pósturinn beri út jólapóst fram á aðfangadag en til að
vera öruggt ætti fólk að senda
jólakortin í síðasta lagi í dag.
„Það er alltaf eitthvað um illa
merktan póst og rétt að brýna
fyrir fólki að merkja umslögin
vel. Á síðunni okkar www.postur.
is er einnig að finna póstfangagrunn þar sem hver og einn getur
gert sinn eigin jólakortalista. Ef
breytingar verða á heimilisfangi
fólks á milli ára færast þær
breytingar sjálfkrafa inn á listann sem getur verið mjög handhægt.“
Anna Katrín segir það vissan
passa að hingað berist bréf merkt
jólasveininum á Íslandi en þau
eru send áfram á Mývatn þar
sem þeim er svarað og svörin
síðan send aftur til sendanda.

!..! +!42¥. (!,,$«23$«44)2 0ËSTURINN FLYTUR ËGRYNNI JËLAKORTA OG JËLAGJAFA FYRIR
JËLIN OG PAKKARNIR N¹LGAST NÒ  ÖÒSUND ÖAÈ SEM AF ER DESEMBERM¹NUÈI

Opið er á öllum pósthúsum
landsins á Þorláksmessu og
aðfangadag en opnunartíminn er
misjafn eftir stöðum. Upplýsing-

ar um opnunartíma Póstsins fram
að jólum má finna á heimasíðu
hans en er einnig auglýstur á
hverjum stað.
HS

ÁRITUN
Ragnheiður Gröndal
Áritar í kvöld
í Kringlunni klukkan 19:00 og
í Smáralind klukkan 21:00
Ragnheiður Gröndal hefur
verið að fá frábæra dóma
fyrir þessa plötu. Nældu þér í
eintak.

Ragnheiður Gröndal
Þjóðlög

2.199

1.999

D

NÝTT

CD+DV

2.599

2.199

2.399

1.999

Love
The Beatles

Jól og blíða
Baggalútur

DVD

DVD

2.299
Ice age 2
DVD

2.199

1.999

1.499

Álfar og fjöll

Karíus og Baktus

Friðrik Karlsson og Þórunn Lár

Leikfélag Akureyrar
og 200.000 Nagbítar

DVD

DVD

2.299
Cars
DVD

2.299

2.299

Over the Hedge
DVD

Rauðhetta
DVD

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI
S K Í FA N
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„ ORÐRÉTT“
Áhrifagjörn börn

Minkarnir anda léttar

b"ARN SEM -ORGUNBLAÈIÈ
SPURÈI Å G¾R HAFÈI HEYRT AÈ
bEINHVER FR¾GUR KARLm HEFÈI
GERT ÖETTA FYRSTn

b.Ò KEMUR ÖAÈ FYRIR AÈ
KONUR KOMA INN OG ¹KVEÈA
FREKAR AÈ KAUPA SÁR NÕJA
UMGJÎRÈ FYRIR JËLIN HELDUR EN
ENN EINA K¹PUNAn

3+!04) (!,,'2¥-33/. (*
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-ORGUNBLAÈIÈ  DESEMBER

-IÈB¾JARBLAÈIÈ  TBL DESEMBER

nær og fjær
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6ERSLUNAREIGANDI

Vesen að
skipta í
gjaldeyri
b*¹ OG NEI TIL SKIPTIS m SEGIR !RNDÅS
"JÎRG 3IGURGEIRSDËTTIR EIGANDI BËKA
BÒÈARINNAR )ÈU VIÈ ,¾KJARGÎTU UM
ÖAÈ AÈ ¥SLAND LOSI SIG VIÈ KRËNUNA
OG TAKI UPP EVRUNA Å STAÈINN b%F VIÈ
VERÈUM EIN EFTIR HÁR MEÈ KRËNUNA
ER ÖAÈ J¹ OG ÖAÈ ER BÎLVAÈ VESEN Å
SAMBANDI VIÈ ÎLL ÖESSI FERÈALÎG AÈ
VERA ALLTAF AÈ SKIPTA Å GJALDEYRI %N ¹
HINN BËGINN MYNDI ÖAÈ VERÈA MIKILL
KOSTNAÈUR FYRIR VERSLUNARMENN AÈ
SKIPTA YFIR Å NÕJAN GJALDMIÈILm
¶¾R FRÁTTIR B¹RUST Å G¾R AÈ FJ¹RFEST
INGABANKINN 3TRAUMUR "URÈAR¹S
HEFÈI ¹KVEÈIÈ AÈ GERA UPP Å EVRUM
Å STAÈ ÅSLENSKRA KRËNA FR¹ OG MEÈ
¹RAMËTUM 3EGIR FORSTJËRI BANKANS
ÖAÈ GERT MEÈ LANGTÅMAHAGSMUNI Å
HUGA EN ÎNNUR FYRIRT¾KI SVO SEM
®SSUR "AKKAVÎR OG -AREL GEFA UPP
Å ERLENDRI MYNT
!RNDÅS "JÎRG ER ¹ SVIPAÈRI SKOÈUN
b4IL LENGRI TÅMA LITIÈ VERÈUR ÖAÈ GOTT
FYRIR LANDANN AÈ TAKA UPP EVRUNAm

Heldur jólin á hefðbundinn hátt
b.Ò ER ÁG KOMINN TIL 2EYKJAVÅKUR ÖAR SEM ÁG
MUN HALDA JËL MEÈ FJÎLSKYLDU MINNI EN MÅN
FASTA BÒSETA ER AUSTUR ¹ %IÈUM ÖAR SEM ÁG HELD
VINNUSTOFU OG HEIMILI &YRIR SKÎMMU TËK ÁG
Ö¹TT Å SÕNINGUNNI b$ÕRIÈ Å MÁRm ÖAR SEM ÁG
SÕNDI NOKKUR VERKA MINNA EN NÒ ER ÁG
¹ FULLU Å TËNLISTINNI OG STEFNI AÈ ÖVÅ AÈ
GEFA ÒT NÕJA PLÎTU N¾STA SUMAR ¹SAMT
ENDURÒTG¹FU ¹ ELDRA EFNIm
"JARTMAR FLUTTI AUSTUR FYRIR ÖREMUR ¹RUM
OG UNIR SÁR VEL Å SVEITINNI b¡G KANN VEL
VIÈ MIG Å N¹GRENNI VIÈ N¹TTÒRUNA OG
ÖAÈ M¹ SEGJA AÈ ÖETTA SÁ EINS OG
AÈ BÒA Å PËSTKORTI ¡G MUN HALDA
JËL MEÈ FJÎLSKYLDU MINNI OG VIÈ
HÎLDUM JËL ¹ HEFÈBUNDINN H¹TT
¶ETTA ER H¹TÅÈ LJËSSINS OG ÁG
FAGNA ÖVÅ ¹VALLT ÖEGAR DAGARNIR
FARA AÈ LENGJAST AÈ NÕJUm

"JARTMAR STRESSAR SIG EKKI MIKIÈ ¹ JËLAUNDIR
BÒNINGNUM OG SEGIR HANN KONU SÅNA SJ¹ UM AÈ
KAUPA FLESTAR JËLAGJAFIRNAR ÖËTT HANN SÁ HAFÈUR
MEÈ Å R¹ÈUM b-ITT HLUTVERK ER HINS VEGAR SKATAN
SEM ER MATREIDD ¹ ¶ORL¹KSMESSU OG VIÈ ÖAÈ
T¾KIF¾RI KOMA GAMLIR FÁLAGAR TIL MÅN ¶¹
TEK ÁG AÈ MÁR MATREIÈSLU HANGIKJÎTSINS
EN ÖAÈ HÎFUM VIÈ SEM VIÈBIT ¹ JËLADAG
 AÈFANGADAGSKVÎLD ERUM VIÈ HINS
VEGAR MEÈ ÎND EN ÖAÈ ER SIÈUR SEM VIÈ
TËKUM MEÈ OKKUR FR¹ $ANMÎRKU
ÖEGAR VIÈ FLUTTUM ÖAÈANm
"JARTMAR VILL AÈ LOKUM
KOMA ¹ FRAMF¾RI JËLAKVEÈJU
TIL ÖEIRRA SEM HANN N¾R
EKKI AÈ HITTA Å ÖESSARI
FERÈ OG ÖAKKAR VINUM
OG KUNNINGJUM SAMVERU
¹ LIÈNUM ¹RUM

&5',!4%'5.$
)2 (%)-3).3
5-  ²4$!5¨!2

N¥ DAG ERU ¹ BILINU  TIL
 FUGLATEGUNDIR Å HEIMIN
UM EFTIR ÖVÅ HVAÈA FLOKKUNARKERFI
ER NOTAÈ 5M  HAFA ORÈIÈ
ÒTDAUÈAR EFTIR AÈ MAÈURINN KOM
TIL SÎGUNNAR -EÈAL ÒTDAUÈRA
FUGLA M¹ NEFNA DËDËFUGLINN
SEM VARÈ ÒTDAUÈUR UM MIÈJA
 ÎLD ÅSLENSKA GEIRFUGLINN OG
FARÖEGADÒFUNA SEM VAR UM TÅMA
FJÎLMENN
ASTA FUGLA
TEGUND Å
HEIMI EN
VAR VEIDD
Å HEL Å
UPPHAFI
SÅÈUSTU
ALDAR

Fágætir fuglar til sölu
Þeim Dísu og Steina semur illa þar sem þau standa
hvort ofan á sínu búrinu
og láta goggana mætast.
Dísa er kakadúfugl ættaður
frá Ástralíu og kostar um
450.000 krónur. Steini er
það sem kallað er „double
yellow head“-páfagaukur
frá Suður-Ameríku og kostar sýnu minna, um 350.000.
Bæði eiga þau sameiginlegt
að geta orðið um 80 ára
gömul, fái þau gott heimili,
og geta lært að tala.
Dísa er nýkomin úr sóttkví og
hefur verið fengin hingað til lands
frá safnara í Hollandi. Steini er
orðinn sex ára gamall og tilheyrði
áður fötluðum strák sem neyddist
til að láta hann frá sér þar sem
foreldrarnir töldu sig ekki hafa
nógan tíma fyrir bæði fugla og
börn. Ólíklegt er að slíkir fuglar
verði seldir hér á landi aftur í
bráð, því báðir hafa nýlega komist
á lista yfir dýr í útrýmingarhættu.
Gunnar Vilhelmsson, sem rekið
hefur Dýraríkið við Grensás í 28
ár, segir verðið á stórum fuglum
hafa hækkað í kjölfar fuglaflensufaraldursins. „Það var farið að
halda að þeir væru eiturterroristar. En þeir eru fjórar vikur í sótt-

34!2&5',!2 ¶EIR DAFNA BEST SAMAN OG
ÖVÅ ER BEST AÈ KAUPA TVO Å EINU (VOR UM
SIG KOSTAR FR¹  KRËNUM
&2¡44!",!¨)¨ 2«3!

Veitingastaður IKEA
opnar kl. 9:00
verslun opnar kl. 10:00
MORGUNMATUR
mánudaga - laugardaga

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

kví í heimalandinu og fjórar hér
og eru því á allan hátt heilbrigðari
en útifuglar.“ Nú er svo komið að
íslenskir dýralæknar geta sinnt
flestum dýrategundum, en fuglarnir, rétt og mennirnir, fara ekki
varhuga af skammdegisþunglyndinu. „Myrkrið er þrúgandi fyrir
þá. Þeir vilja hafa aldimmt á næturnar en það er nauðsynlegt að
hafa ljósin á um daginn og setja þá
út í glugga ef það er sólskin. Þeir
geta líka fengið lungnabólgu af of
miklum trekk.“
Það er þó ekki nóg að hlúa að
þeim líkamlega. „Þetta er lífstíðarskuldbinding, Fuglarnir þurfa
mikinn félagsskap og hænast að
einum eiganda. Ef böndin verða
mjög sterk gerist það að fuglinn
fellur frá skömmu á eftir eigandanum og getur ekki hugsað sér að
lifa án hans.“
Gott er þó að hugsa sig um áður
en lífsförunautur er valinn. „Yfirleitt er þetta sameiginleg ákvörðun hjóna. Ég man dæmi um mann
sem hafði lengi langað í kakadúfugl og lét panta einn slíkan, en
láðist að segja konunni frá. Hún
lokaði dyrunum að sér og neyddi
hann til að velja á milli sín og
fuglsins. Við tókum aftur við fuglinum og tókst að finna honum
annað heimili sjö mánuðum síðar,“
segir Gunnar. Það kemur oft fyrir
að hann hafi sjálfur tekið að sér
dýr sem hafa veikst og því ekki
verið hægt að selja. Nú á hann þó
einungis hund og kött, en hann
dreymir um að eiga garðstofu með
trjám, fuglum og fiskum.
Fyrir þá sem láta hugann skipta
mestu er hægt að gefa ástinni
sinni ástarfugla, en nafnið kemur
til af því hvað þeir sitja þétt
saman. Ekki er þó allt sem sýnist í
ástarmálum þeirra.
„Stóru fuglarnir para sig fyrir
lífstíð eins og svanir, en minni
fuglarnir eru fjöllyndari. Séu karl
og kona sett saman í búr er þó
betra að annað sé eldra en hitt, því
annars vita þeir ekkert hvað þeir
eiga að gera. “
VALURG FRETTABLADIDIS

+!+!$²&5',).. $¥3! $ÕRASTI FUGL LANDSINS
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Varúðarmiðar á auglýsingar
Hópurinn Sól í Straumi undirbýr
nú fremur óhefðbundnar auglýsingar til að mótmæla stækkun
álversins í Straumsvík. Hópurinn
er að undirbúa mótauglýsingar,
þar sem auglýsingar álversins
eru merktar eins og sígarettupakkar.
„Við erum þeirrar skoðunar að
kynningarefni fyrirtækja eigi að
vera merkt varúðarmiðum eins
og tóbak og lyf. Við köllum þetta
Lýðræðisembættið, því það er
lýðræðislega ekki forsvaranlegt
að fyrirtæki fái að vaða uppi með
hvaða kjaftæði sem er,“ segir
Pétur Óskarsson, talsmaður hópsins.
„Við viljum þvinga þá til að
setja staðreyndir málsins á kynningarefnið, því skynsemi bæjarbúa er helsti andstæðingur stækkunarinnar og því viljum við að
allt komi fram.“
En ætti það þá ekki í raun við

um allar auglýsingar og kosningaáróður?
„Það er enginn rekstur sem er
með svona víðtæk áhrif. Ef það
stæði til að byggja hér hátækniþorp eða háskólasvæði myndi það
ekki menga út frá sér.“
Fyrirhugað er að kjósa um
málið snemma á næsta ári. „Þetta
er í fyrsta sinn sem svona mál fer
fyrir almenning, en það er ekkert
mótframboð. Við erum annars
vegar með fyrirtæki sem er með
margar milljónir og hins vegar
fólk sem á engan pening.“ Pétur
segist þó ánægður með að kosið
verði um það sérstaklega þar sem
það var ekki gert að kosningamáli
í bæjarstjórnarkosningum, en
hann telur málið varða þjóðina
alla.
VG
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Menningarverðmæti í hættu
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innstu munaði að mikil menningarverðmæti í
eigu Náttúrugripasafns Íslands yrðu fyrir vatnstjóni í vikunni sem leið. Meðal gripa sem við lá
að skemmdust var síðasti geirfuglinn, sem með
samstilltu átaki var keyptur hingað til lands fyrir
metfé snemma á áttunda áratugnum. Þarna skall hurð nærri
hælum og þakka má fyrir að ekki fór verr.
Heppnin var ekki eins hliðholl Náttúrufræðistofnun í sumar
sem leið þegar um 2.000 sýnum og rannsóknargögnum í eigu
safnsins var hent eftir að rafmagnstruflanir höfðu orðið í frystigeymslu þar sem gögnin voru varðveitt.
Ófarir Náttúrufræðistofnunar og Náttúrugripasafnsins hafa
gefið tilefni til að minna á óhemjubágan húsakost sem stofnunin
býr við í skrifstofuhúsnæði við Hlemm og safnkost og gögn sem
eru í geymslum hér og þar.
Einnig hefur verið rifjað upp að árið 1991 gerðu ríkið, Reykjavíkurborg og Háskóli Íslands með sér samkomulag um að reisa
Náttúruhús í Vatnsmýri, á lóð milli Öskju, húss raunvísindadeildar Háskóla Íslands, og Norræna hússins. Enn mun gert
ráð fyrir Náttúruhúsi á þessari lóð samkvæmt skipulagi. Hús
þetta átti að rísa á árunum 1994 til 1998 en dagaði uppi án þess
að aðrar ákvarðanir um framtíðarhúsnæði stofnananna tveggja
væru teknar.

Þjóð sem hirðir ekki betur um menningarverðmæti
sín getur vart staðið undir nafni sem menningarþjóð.
Ríkisstjórnin ræddi í gær á fundi sínum, að frumkvæði Jónínu
Bjartmarz umhverfisráðherra, um málefni Náttúrufræðistofnunar Íslands og tilefnið var ærið. Auk þess sem rætt var um
bráðan vanda í geymslumálum safnsins voru helstu niðurstöður
ríkisstjórnarinnar að ekki væri vilji til að skilja Náttúrugripasafnið og Náttúrufræðistofnun að og því ólíklegt að safninu yrði
fundinn staður á landsbyggðinni. Að öðru leyti er þjóðin engu
nær um framtíð Náttúrufræðistofnunar og Náttúrugripasafns.
Varðveisla gagna og safnkosts Náttúrufræðistofnunar
Íslands og Náttúrugripasafnsins er óviðunandi og til háborinnar skammar. Sömuleiðis allur annar aðbúnaður stofnananna, til
dæmis aðstöðuleysi til sýninga á safnkosti sem þó er fyrir hendi.
Á vegum Náttúrufræðistofnunar eru varðveittar um fimm milljónir náttúrugripa sem engan veginn nýtast sem skyldi, hvorki til
rannsókna né á sýningum fyrir almenning og ferðamenn. Þjóð
sem hirðir ekki betur um menningarverðmæti sín getur vart
staðið undir nafni sem menningarþjóð.
Fréttir undanfarinna vikna og mánaða af skemmdum á gögnum og safnkosti sem við lá að skemmdist gefa einnig tilefni
til að velta því upp hvort hugsanlega sé víðar pottur brotinn í
varðveislu menningarverðmæta og rannsóknargagna íslenskra
safna og stofnana.
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&RAMBOÈSLISTI KL¹R

3KAGFIRÈINGAR KVARTA

*AFNRÁTTISM¹LUM ¹BËTAVANT

3J¹LFST¾ÈISMENN Å 2EYKJAVÅK HAFA
LOKSINS KOMIÈ SÁR SAMAN UM FRAM
BOÈSLISTA FYRIR ALÖINGISKOSNINGARNAR
N¾STA VOR 5PPSTILLINGARNEFND HEFUR
FUNDAÈ STÅFT UNDANFARNAR VIKUR TIL AÈ
RAÈA FËLKI Å NEÈRI S¾TI LISTANS SEM
VERÈUR STAÈFESTUR ¹ FUNDI FULLTRÒAR¹ÈS
SJ¹LFST¾ÈISFÁLAGANNA ¹ MORGUN %FSTU
TËLF S¾TIN VORU ¹KVEÈIN Å PRËFKJÎRI
Å LOK OKTËBER SÅÈASTLIÈINS ÖAR SEM
$ÎGG 0¹LSDËTTIR OG 'RAZYNA
/KUNIEWSKA URÈU SÅÈASTAR
%RLA «SK SGEIRSDËTTIR
MUN V¾NTANLEGA SKIPA
ÖRETT¹NDA EÈA FJËRT¹NDA
S¾TI ¶¹ MUN "JÎRN RS¾LL
0ÁTURSSON HAFA ¾TLAÈ AÈ
SKIPA S¾TI VIÈ HLIÈ %RLU
EN H¾TT VIÈ ¹ SÅÈUSTU
STUNDU

-ARGIR STUÈNINGSMENN 3J¹LFST¾ÈIS
FLOKKSINS Å 3KAGAFIRÈI ERU ËS¹TTIR VIÈ
FRAMBOÈSLISTA FLOKKSINS Å .ORÈVESTUR
KJÎRD¾MI 3EGJAST ÖEIR EKKI EIGA
NEINN FULLTRÒA ¹ LISTANUM !È VÅSU
SKIPAR -AGNEA 'UÈMUNDSDËTTIR
HÒSFREYJA Å 3KAGAFIRÈI SJÎUNDA S¾TIÈ
(ÒN MUN HINS VEGAR VERA NÕFLUTT Å
FJÎRÈINN OG ÖVÅ EKKI TALIN bHEIMA
MAÈURm ¶AÈ ER ÖVÅ AF SEM ¹ÈUR
VAR ÖEGAR 3KAGFIRÈINGAR
HÎFÈU ÎFLUGAN M¹LSVARA
Å 6ILHJ¹LMI %GILSSYNI
SEM NÒ STÕRIR 3AM
TÎKUM ATVINNULÅFSINS

b¶¹ M¹ TELJA LJËST AÈ JAFNRÁTTIS¹¾TLANIR
(¥ ERU ORÈIN TËM ÖEGAR KEMUR AÈ
R¹ÈNINGUM m SEGIR +RISTRÒN (EIMIS
DËTTIR LÎGFR¾ÈINGUR ST¾RÈFR¾ÈINGSINS
&REYJU (REINSDËTTUR SEM FÁKK EKKI
STÎÈU SEM AUGLÕST VAR HJ¹ ST¾RÈ
FR¾ÈISTOFU 2AUNVÅSINDASTOFNUNAR
(¹SKËLA ¥SLANDS +ARLMAÈUR VAR R¹È
INN OG VANN &REYJA M¹LIÈ FYRIR K¾RU
NEFND JAFNRÁTTISM¹LA +RISTRÒN
RIFJAR UPP AÈ !NNA )NGËLFSDËTTIR
HAFI UNNIÈ M¹L FYRIR K¾RU
NEFNDINNI Å JÒNÅ SÅÈASTLIÈNUM
VEGNA ANNARRAR STÎÈUVEIT
INGAR 3ÅÈAR VAR HÒN R¹ÈIN
FYRSTI ÅSLENSKI PRËFESSORINN Å
TÎLVUNARFR¾ÈI VIÈ (¹SKËLANN Å
2EYKJAVÅK
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Straumar samtímans
Á

rtalið 2006 mun ekki oft sjást
í sögubókum framtíðarinnar.
Á árinu mátti þó vel greina þá
þungu strauma sem móta samtíð
okkar og framtíð. Hverjir eru
þeir? Af nógu er að taka því við
lifum eitt mesta byltingarskeið
mannkynsögunnar. Umfang
breytinga í heiminum og hraði
þeirra, eru án beinnar hliðstæðu í
sögunni. Aflvakar þeirra allra
eru alþjóðlegir þótt áhrifin séu
ólík í mismunandi samfélögum.
Því er engum manni lengur
mögulegt að skilja eigið samfélag
án þess að leita samhengis í
alþjóðlegum veruleika. Sívaxandi
mótun hins staðbundna af hinu
alþjóðlega og hins sérstaka af því
almenna minnti á sig með þúsund
og einum hætti á líðandi ári í
atvinnulífi, efnahagsmálum,
stjórnmálum og menningu.
Vaxandi öryggisleysis þeirra sem
sætta sig illa við þetta minnti líka
oft á sig en slíkar tilfinningar
birtust með ólíkasta hætti. Sums
staðar sjá menn ógnina í útlendum hugmyndum um frelsi
kvenna eða í kjánalegum
skopmyndum birtum í landi sem
þeir vita ekkert um. Annars
staðar virðast öryggi manna og
sjálfsmynd helst ógnað með
nærveru skúringakvenna frá
Taílandi og trésmiða frá Póllandi.
Og víða óttast menn um vinnu
sína og afkomu vegna þess að
þeir eru lentir í samkeppni við
fólk í Kína eða á Indlandi.
Annan meginstraum samtímans er líka að finna í uppgangi
risasamfélaga Asíu sem eru
heimkynni meirihluta mannkyns.
Atvik og atburðir á líðandi ári
minntu sífellt á þetta, oftast
fyrirbæri af efnahagslegum toga
en æ oftar pólitískir og menningarlegir atburðir. Samningar
Indlands við Bandaríkin nú í
vikunni voru gerðir á forsendum
Indverja en ekki Bandaríkjamanna sem bökkuðu með sína
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stefnu, sem hefði þótt fráleitt
fyrir skemmstu. Í síðasta mánuði
tóku kínversk stjórnvöld á móti
nær sextíu þjóðarleiðtogum frá
Afríku og Asíu sem komu til að
ræða samstarf við Kína. Stjórnmálaskýrandi orðaði það sem svo
að Kína væri ekki aðeins staðið á
fætur heldur gengið inn á mitt
svið heimsins. Einn þekktasti
sagnfræðingur Breta ræddi
uppgang Asíu nýlega og á honum
mátti skilja að hvorki heimsstyrjöldin síðari né uppgangur og hrun
Sovétríkjanna hefðu verið
stærstu sögur tuttugustu
aldarinnnar, heldur væri mikilvægustu þróun liðinnar aldar að
finna í uppgangi Asíu á kostnað
vestræns forræðis.

Af áhrifum þeirrar blöndu
verða margar og oftast samhengislausar fréttir sagðar á
næsta ári.
Þriðja stóra straum samtímans
er að finna í stórpólitík heimsins
þar sem ný öfl gera vart við sig.
Bandaríkin eru enn í stöðu
ofurveldis en heimska og hroki
síðustu ára hefur ekki aðeins
kallað á síaukin átök í kringum
bandaríska hagsmuni, heldur
einnig flýtt fyrir breytingum á
alþjóðakerfinu og styrkt stöðu
ríkja og afla sem ekki eru alltaf

samstiga Bandaríkjunum.
Bandaríkin eru í þeirri óþægilegu
stöðu að geta ekki dregið sín eigin
landamæri, ef svo má segja, því
ráðandi stórveldi þarf ekki aðeins
að gæta hagsmuna sinna heldur
þarf það að forðast tómarúm sem
gefur öðrum tækifæri til að auka
áhrif sín. Þess vegna skipta
Bandaríkin sér oft af erfiðum
málum sem þó er ekki hægt að
flokka sem bein hagsmunamál
ríkisins. Síðustu misseri Bushstjórnarinnar verða Bandaríkjunum þung og þau munu færast enn
fjær því að sýnast það sterka og
ósigrandi stórveldi sem þau
virtust vera fyrir fáum misserum.
Fjórða stóra straum samtímans er að finna í þróun til vaxandi
ójöfnuðar, sumpart á milli
samfélaga, en þó enn frekar
innan þeirra. Ástæðurnar fyrir
honum eru einkum tvær. Annars
vegar hafa tæknilegar og
pólitískar breytingar tengdar
heimsvæðingunni stórkostlega
aukið framboð á vinnuafli í
heimshagkerfinu með því að
breyta öllum rökum um staðsetningu framleiðslu og þjónustu.
Milljarður manna í Asíu og víðar
fengið nýja vinnu en þrýstingur
hefur skapast á laun og öryggi
fólks í vaxandi fjölda tiltölulega
einfaldra starfa á Vesturlöndum.
Hina ástæðuna er að finna í hraða
breytinganna en hann er slíkur að
þeir tiltölulega fáu sem ná að fóta
sig vel í síbreytilegum veruleika
uppskera ríkulega. Óánægja með
vaxandi ójöfnuð og vaxandi
öryggisleysi vegna mótunaráhrifa alls hins alþjóðlega er
hættuleg blanda. Af áhrifum
þeirrar blöndu verða margar og
oftast samhengislausar fréttir
sagðar á næsta ári. Fimmta stóra
strauminn er svo að finna í
afleiðingum af skammsýni manna
í umhverfismálum. Af því máli
verða vondar fréttir á næsta ári.

Barátta fyrir alla námsmenn
manns var hækkuð um 5,9%. Til samanburðar má hins vegar nefna að almennt
verðlag hefur hækkað um 7% síðustu 12
mánuðina skv. Hagstofu Íslands. Hækkanir yfirvalda á framlögum til LÍN eiga
mánudaginn birtist grein eftir Gunnsér því eðlilegar skýringar sem eru ekki
ar Birgisson, formann stjórnar Lánaþær að fjárhagur allra námsmanna hafi
sjóðs íslenskra námsmanna (LÍN), á
batnað. Almenn samstaða er meðal námssíðum þessa blaðs. Þar svarar hann grein
manna um að margt megi betur fara hjá
undirritaðs, sem birtist í Fréttablaðinu sl.
LÍN og að lánin mæti ekki framfærsluföstudag. Í greininni segir Gunnar að
þörf stúdenta en það eru þær skoðanir
framlög til LÍN hafi hækkað í ár og að
sem undirritaður hefur reynt að endurhöfundur þessarar greinar skirrist ekki
3'%)2 25.«,&33/.
spegla við litla hrifningu Gunnars.
við að fórna heildarhagsmunum námsmanna fyrir pólitíska sérhagsmuni. Höfundi finnst
Með umræddri grein undirritaðs sl. föstudag var
verulega að sér vegið enda hefur hann ætíð borið
verið að fylgja eftir fréttaumfjöllun um niðurskurð
hagsmuni stúdenta fyrir brjósti og finnst bæjará framlögum LÍN. Í greininni var tekið fram af
stjórinn skjóta langt yfir markið með skrifum
hverju niðurskurðurinn stafaði og í framhaldi bent á
sínum, en þetta er svo sem ekki í fyrsta skiptið sem
nokkrar af kröfum námsmannahreyfinganna er
hann ásakar undirritaðan um að vera ekki að vinna varða LÍN. Því er erfitt að sjá að höfundur hafi
að hagsmunum stúdenta. Undirritaður getur ekki
málað upp ósanngjarna mynd af málavöxtum og
annað en mótmælt orðum Gunnars harðlega og
verið að gæta að pólitískum sérhagsmunum en ekki
harmað að hann kjósi að taka þennan pól í hæðina.
heildarhagsmunum námsmanna. Nú sem endranær
Rétt er það sem Gunnar segir í grein sinni að
er full ástæða til að minna á hverjar kröfur námsheildarframlög til LÍN hækkuðu frá seinustu fjármannahreyfinganna eru enda er Gunnari tamt að
lögum enda eru gildar ástæður fyrir því. Lánþegum
láta þær sem vind um eyru þjóta.
hefur fjölgað vegna aukinnar aðsóknar í háskóla og
í nýjum úthlutunarreglum sjóðsins voru þær breytHöfundur er framkvæmdastjóri Stúdentaráðs
ingar gerðar að svokölluð grunnframfærsla námsHáskóla Íslands.
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(YASINTUR TÒLÅPANAR
OG AMARILLIS ERU
Å ÎNDVEGI ¹ JËLUM
¹SAMT GRENI OG FLEIRI
SÅGILDUM SKREYTIJURTUM

 BÅLASÕNINGUNNI 4HE !LTERNATIVE
#AR AND 4RANSPORTATION %XPO
Å 3ANTA -ONICA VORU TIL
SÕNIS AFAR MISFAL
LEGIR BÅLAR
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2ÒM ÎLD ER LIÈIN FR¹ ÖVÅ AÈ FYRSTI
BÅLLINN KOM TIL ¥SLANDS !F ÖVÅ
TILEFNI KOM ÒT BËKIN 3AGA BÅLSINS
¹ ¥SLANDI   EFTIR 3IGURÈ
(REIÈAR (REIÈARSSON "ËKIN REKUR
UPPHAF BÅLA OG BÅLAALDAR ¹ ¥SLANDI
"ËKIN SEGIR MEÈAL ANNARS FR¹
ÖRËUN BÅLAUMBOÈA OG ÒTBREIÈSLU
SÎGU BÅLSINS ¹ ¥SLANDI ¹ SKEMMTI
LEGAN OG LIFANDI H¹TT .¾R 
MYNDIR ERU Å BËKINNI ÖAR AF UM
 SEM EKKI HAFA ¹ÈUR BIRST
OPINBERLEGA .¹NAR WWWFIBIS
¶AÈ ER ALLS EKKI JAFN HEILAGT EINS
OG FYRR AÈ VERA HEIMA UM JËL
MEÈ HÒSIÈ FULLT AF FJÎLSKYLDU OG
GESTUM  FLEIRI ERU FARNIR AÈ NOTA
JËLIN TIL AÈ KOMAST Å FRÅ  ÖESSUM
¹RSTÅMA ER STËRKOSTLEGT AÈ VERA Å
3UÈUR !MERÅKU EÈA STRALÅU ÖAR
SEM ER H¹SUMAR OG JËLIN FARA FRAM
¹ STRÎNDINNI
*ËLIN Å ¹R M¾LA MEÈ GËÈGERÈAR
STARFSEMI -EÈ ÖVÅ AÈ KAUPA EINN
AUKA KRAKKAPAKKA
Å +RINGLUNNI GETUR
ÖÒ L¹TIÈ GOTT AF ÖÁR
LEIÈA 6IÈ JËLATRÁÈ
Å +RINGLUNNI ER
INNPÎKKUNARBORÈ
ÖAR SEM H¾GT ER AÈ
PAKKA INN GJÎFUM 3ÅÈAN ER SKRIFAÈ
¹ PAKKAN HVORT GJÎFIN HENTI STELPU
EÈA STR¹K OG FYRIR HVAÈA ALDUR
0AKKARNIR FARA UNDIR TRÁÈ EN VERÈA
SÅÈAN GEFNIR BÎRNUM FYRIR JËL SEM
BÒA VIÈ ERFIÈAR AÈST¾ÈUR
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

3IGRÅÈUR OG %YJËLFUR AÈ SKOÈA ¹RBËKINA ¹SAMT YNGRI D¾TRUNUM ÖEIM +RISTÅNU (ELGU SEM ER ALVEG AÈ VERÈA SEX ¹RA OG !GNESI )NGU SJÎ ¹RA  MYNDINA VANTAR 'UNNÖËRUNNI  ¹RA OG
«LÎFU  ¹RA
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Púsla og skrifa árbók
Þótt séra Sigríður Kristín Helgadóttir
eigi annríkt í aðdraganda jóla eins og
aðrir prestar þá gefast henni líka stundir til að sinna fjölskyldunni.
Sr. Sigríður Kristín Helgadóttir er prestur í
Fríkirkjunni og á Hrafnistu í Hafnarfirði.
Spurð hvernig það fari saman að undirbúa
jólin heima fyrir og í kirkjunni þá segir hún
það samtvinnað. „Helgihaldið í kirkjunni er
minn tilfinningalegi jólaundirbúningur.
Hvað varðar heimilishaldið þá reynum við
hjónin að gera ýmislegt með dætrum okkar
fjórum eins og að föndra, baka smákökur,
hlusta á tónlist og syngja jólalögin. Sömuleiðis vildu stelpurnar endilega að við keyptum nýtt púsl. Það er eitt af því sem við
gerum, sitjum og púslum og kjöftum saman.
Svo njótum við útiveru en erum ekki mikið
fyrir að fara í bæinn. Þeim yngri finnst líka
alveg skelfilegt að fara í búðir.“

Fjölskyldufaðirinn Eyjólfur Elíasson er
að gefa út bók fyrir þessi jól, Matreiðslubók
íslenska lýðveldisins. „Hann er svolítið að
taka þátt í kapphlaupinu sem ég svo aftur
predika gegn,“ segir sr. Sigríður og bætir
við glettin að hún messi yfir honum heima.
En fleiri bækur verða til á heimilinu því
að sögn Sigríðar býr fjölskyldan til árbók.
„Þar segir hver og einn sína sögu. Hvað
hann vill þakka fyrir þetta árið og hvað
honum þótti skemmtilegt. Svo teiknum við
myndir hvert af öðru og það koma skemmtilegar fígúrur út úr því!“ Hún segir helgihaldið að sjálfsögðu mikilvægt og að jólastemning fjölskyldunnar skapist við að fara
í kirkjuna, kveikja á kertum, syngja lögin
og rifja upp þessa yndislegu sögu um fæðingu frelsarans enn eina ferðina. „Sérstaklega er það okkur ánægja að fara á Hrafnistu á aðfangadag í guðsþjónustuna þar. Það
er einstaklega hátíðleg stund.“
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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2ÒÈUÖURRKURNAR VERÈA LEIÈINLEGAR Å RIGNINGU OG SLABBI ¶RÅFÈU
Ö¾R MEÈ TJÎRUHREINSI TIL AÈ LENGJA ENDINGU ÖEIRRA

ALLT Á EINUM STAÐ
• SUMARDEKK
• HEILSÁRSDEKK
• OLÍS SMURSTÖÐ
• BÓN OG ÞVOTTUR

• HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
• RAFGEYMAÞJÓNUSTA
• BREMSUKLOSSAR
• PÚSTÞJÓNUSTA

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4, SÍMI 562 6066

¶ESSI RAFMAGNSBÅLL FR¹ -YERS -OTORS VAR EINN AF  BÅLUM TIL SÕNIS ¹ !LT #AR %XPO

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

Umhverfisvænir og um
leið furðulegir bílar
The Alternative Car and
Transportation Expo fór fram
í Santa Monica í Bandaríkjunum 9. og 10. desember síðastliðinn. Þar voru sýndir afar
misfallegir bílar.

Alvöru hjól LINHAI
sem fer alla leið

þjarkur 4x4

*Hjólin koma götuskráð

Sýningin er merkileg fyrir þær
sakir að hún er tileinkuð umhverfisvænum orkugjöfum og bílvélum
sem byggja á þeim. Rafmagnsbílar, metan- og etanólbílar, blendingsbílar (hybrid) og jafnvel dísilbílar fá að njóta sín.
Oftar en ekki eru þessir bílar
litlir og hálf furðulegir í laginu.
Sumir þeirra eru frá stórum bílaframleiðendum eins og Toyota og
General Motors, á meðan aðrir
eru frá öllu minni spámönnum.
Meðal þeirra eru Plug In America,
Quantum Technologies og FlexCar. Enn aðrir bílar eru frá rannsóknarstofum og jafnvel háskólum en í þeirra meðförum er öllum
hugmyndum okkar um hvað bíll er
gjarna ýtt út á ystu nöf.
Sýningin er einnig vettvangur
fyrir vísinda- og hugsjónamenn að
ræða framtíð bílsins og hvert
framleiðendur stefni. Eins og
gefur að skilja eru umræðurnar
líflegar enda margir gestanna
harðir umhverfissinnar.

¶ESSI OFURSL¹TTUVÁL FR¹ 5#,! H¹SKËLANUM
EYÈIR   LÅTRUM ¹ HUNDRAÈIÈ

Borgartúni
Borgartúni 36
36 588
588 9747
9747

%KKI ERU ALLIR BÅLAR JAFN FALLEGIR ¶ESSI ER
HINS VEGAR AFAR SPARNEYTINN OG UMHVERF
ISV¾NN EN SKOTTPL¹SS ER EKKI MIKIÈ

5MHVERFISV¾NIR BÅLAR ÖURFA EKKI AÈ VERA LEIÈINLEGIR Å AKSTRI OG ÒTLITI %LECTRUM 3PYDER
KEMST FR¹  UPP Å  ¹ INNAN VIÈ  SEKÒNDUM

-OONBEAM EYÈIR AÈEINS   LÅTRUM ¹ HUNDRAÈI (VERNIG SKYLDI HANN VERA Å H¹LKU

Einn af þeim sem hélt erindi á
sýningunni var James Woolsey.
Hann talaði um mikilvægi annarra orkugjafa en olíu og þá sérstaklega blendingsbíla. Það sem
er merkilegt við umhverfissinnann Woolsey er að hann var eitt
sinn yfirmaður CIA og átti þar
meðal annars þátt í að sprengja í
Sýrlandi. Það þarf því engan að
undra að helsta inntak í ræðu hans
var hversu háðir Bandaríkjamenn
eru olíu frá Persaflóasvæðinu.
Svo virðist reyndar sem flestir

umhverfissinnar í Bandaríkjunum fari þessa leið. Þeir hræða
landa sína með hryllingssögum
um hversu háðir Bandaríkjamenn
eru hryðjuverkamönnum í MiðAusturlöndum um olíu og þess
vegna ættu þeir að nota aðra orkugjafa í staðinn. Hverjar sem
aðferðirnar eru þá virðast þær
skila árangri því sala á stórum
bensínsvelgjum hefur hrunið í
Bandaríkjunum og áhugi á sparneytnari bílum stóraukist.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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Jólagjafir fyrir
bílagúrúinn

(RAÈAMET INNANDYRA
%.'5- .%-! "2%45- $%4452 ¥ (5'
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Allir eiga sín áhugamál og
sumir fara lengra með þau en
aðrir.

%ÈLILEGA VORU ÖAÈ VITLEYSINGARNIR
Å BRESKA BÅLAÖ¾TTINUM 4OP 'EAR
SEM HËFU ÖESSA KEPPNI ¶EIR KOMU
ÎKUMANNI SÅNUM 3TIG UPP Å  KM
HRAÈA ¹ &ORMÒLU  BÅL FR¹ 4OYOTA ¶EIR
H¾TTU SÁR EKKI HRAÈAR ¹ H¹LU GËLFINU
Å R¹ÈSTEFNUSALNUM ÖAR SEM ¾VINTÕRIÈ
FËR FRAM
¶AÈ GERÈU HINS VEGAR AÈRIR VITLEYS
INGAR HJ¹ BÅLABLÎÈUNUM !UTOCAR OG
!UTOSPORT %KKI VAR UM STËRKOSTLEGA
B¾TINGU AÈ R¾ÈA EN ÖEIR KOMU BÅL
SÅNUM ¹  KÅLËMETRA HRAÈA -ETIÈ
VAR SETT ¹ SÁRSTÎKUM KAPPAKSTURSBÅL
FR¹ 4OYOTA
%INNIG VAR KEPPT ¹ GÎTUBÅLUM OG
HÎFÈU !UTOCAR OG !UTOSPORT AFTUR
BETUR ¶EIR KOMUST ¹  KM HRAÈA
¹ !RIEL !TOM SEM ER MUN LÅKARI
KAPPAKSTURSBÅL EN SPORTBÅL ¹ MEÈAN
4OP 'EAR KOMST ¹  KM HRAÈA ¹
#HEVROLET ,ACETTI
TG

Bíladellukallar eru þekktir fyrir
ástríðu sína og góðar bílagjafir
eru örugg leið til að gleðja þá um
jólin.

"ÅLAMËDEL F¹ST Å ÎLLUM ST¾RÈUM OG
GERÈUM ¶ESSI BJÎLLUSTAFLI ER FR¹ -AISTO
EN VÎRUR ÖEIRRA F¹ST Å 4ËMSTUNDAHÒSINU
.Õ LÎG UM GAGNAGRUNNA OG T¾KNIUPPLÕSINGAR BÅLAFRAMLEIÈENDA GANGA Å GILDI UM
¹RAMËT AÈ HLUTA OG AÈ FULLU 

ESB þrýstir á bílaframleiðendur

&YRIR ¹HUGAMENN Å YNGRI KANTINUM ER
ÖETTA T¾KNILEGOLÅKAN AF &ERRARI %NZO
SKEMMTILEG GJÎF ,ÅKANIÈ ER Å HLUTFÎLLUN
UM  OG F¾ST Å ,EIKB¾

%INHVERRA HLUTA VEGNA HAFA SUMIR
BÅLAFRAMLEIÈENDUR MARKAÈSSETT ILMVÎTN
,AMORGHINI ER EINN ÖEIRRA EN ÖAÈ ER
SPURNING HVERNIG HERRAILMVATN FR¹ SPORT
BÅLAFYRIRT¾KI ILMAR

Hingað til hafa bílaframleiðendur haldið viðgerðargagnagrunnum fyrir sjálfa sig. Evrópusambandið vill breytingar.
Gagnagrunnarnir, og aðrar tækniupplýsingar sem framleiðendur
ráða yfir, eru nauðsynlegir verkstæðum sem vilja gera við nýja
bíla. Án þeirra er ekki hægt að
tengjast tölvum bílanna og komast
að því hvað amar að.
Á vef Félags íslenskra bílaframleiðenda er greint frá því að
Evrópusambandið hafi samþykkt

4OP 'EAR ¹ $6$ ÖAÈ BESTA ÒR SERÅU
EITT OG TVÎ ¶ETTA ERU BESTU BÅLAÖ¾TTIRNIR
Å SJËNVARPINU Å DAG OG GETA ALLIR HVORT
SEM UM R¾ÈIR GALLHARÈA BÅLA¹HUGAMENN
EÈA MÎMMUR ÖEIRRA HAFT GAMAN AF
(RAÈSKREIÈIR BÅLAR FYNDNIR KYNNAR OG
FULLT AF HJËLHÕSUM SEM ER RÒSTAÈ &¾ST ¹
!MAZONCOM

&ERRARI PEYSA FYRIR HARÈA &ERRARI MENN
0EYSAN ER FLOTT EN HÒN KOSTAR UM 
KRËNUR EF PANTAÈ ER GEGNUM &ERRARI
BÒÈINA Å ,ONDON %KKI ËDÕRASTA GJÎFIN
EN KANNSKI ÖAÈ N¾STA SEM H¾GT ER AÈ
KOMAST ÖVÅ AÈ EIGA &ERRARI

4ÅUNDA KYNSLËÈ
#OROLLA

lagabreytingar sem gerir framleiðendum skylt að reiða þessar
upplýsingar af hendi, ellegar verði
nýjar bílategundir þeirra ekki viðurkenndar innan bandalagsins.
Evrópusambandið hefur þegar
höfðað mál á hendur Toyota, Fiat,
GM og Daimler-Chrysler fyrir að
liggja á nauðsynlegum upplýsingum en fyrirtækin segja að hagnaður af sölu nýrra bíla sé enginn,
hann liggi allur í viðhaldi og viðgerðarþjónustu. Með þessu sé
verið að skekkja samkeppnisstöðu
þeirra með óþolandi hætti.
TG
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4OYOTA #OROLLA HEFUR LENGI VERIÈ EINN
VINS¾LASTI BÅLLINN ¹ ¥SLANDI OG ERU
EFLAUST EINHVERJIR SEM BÅÈA HANS MEÈ
EFTIRV¾NTINGU
4OSHI %ZAKI YFIRHÎNNUÈUR TÅUNDU
KYNSLËÈAR #OROLLA
SEGIR AÈ HANN
VONIST TIL ÖESS
AÈ NÕJA #OROLLAN
GEFI ÎKUMÎNNUM
MEIRI bSPENNU OG
¹N¾GJUm

Gæði á góðu verði Daewoo lyftarar

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

Jeppadekkin frá

SÉRHÆFÐ ÞJÓN USTA FYRI R
Radíal-dekk
• Gróft snjómynstur
• Sterkar 3ja
laga hliðar
• 6 laga sóli,
sérlega sterkur
• Nákvæm
framleiðsla
• Langur
endingartími

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

Sidebiters®
til varnar og
bætir grip

• Standast mjög vel mál.
• Leggjast einstaklega
vel við úrhleypingu.
• Mjög hljóðlát.

38x15,5R15 MTZ
Vinsælustu 38“ dekkin á markaðnum í dag
4x4 specialist

Viðarhöfða 6 - Sími 577 4444
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3LAKAÈU ¹

JËLIN EIGA EKKI AÈ SNÒAST UM STRESS +AUPTU F¾RRI
JËLAGJAFIR SESTU Å GËÈAN STËL OG H¾TTU AÈ HUGSA UM ÖAÈ SEM ÖÒ
HELDUR AÈ SAMFÁLAGIÈ ¾TLIST TIL AF ÖÁR
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Úrval af frumlegum efnum
Repro Depot sérhæfir sig í að endurframleiða
gömul textílmunstur.
ÆVINTÝRIÐ Í ENGLABORG

JÓLABLAÐIÐ KOMIÐ ÚT!

LAGT Á HÁTÍÐARBORÐIÐ

MÁLUM BÆINN RAUÐAN
100 HUGMYNDIR FYRIR JÓLABÖRNIN

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5060 | WWW.VISIR.IS
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Það fólk sem hefur unun af saumaskap kannast flest
við það að finnast skortur á fínum, flottum eða frumlegum efnum í borginni. Það ætti því að vera einstaklega skemmtilegt fyrir þetta sama fólk að kíkja á vefsíðuna www.reprodepot.com, en þar er á ferðinni
vefverslun sem sérhæfir sig í að endurgera textílmynstur frá síðustu öld. Á vefsíðunni er ótrúlegt
magn af alls konar efnum sem auðvelt er að kaupa og
verð er mjög viðráðanlegt.
Til að einfalda skoðun síðunnar hafa verið settir
upp margs konar flokkar. Til dæmis er hægt að skoða
eftir áratugum, kúrekum, kúrekastelpum, marimekko, doppum, asískum þemum, strákum, stelpum,
börnum og áfram mætti telja. Á vefsíðunni er einnig
hægt að kaupa púðaver, fatnað, margs konar gjafir
og sérlega skemmtilegar tölur, bætur og hnappa. Svo
ef það stendur til að hressa upp á heimilið, til dæmis
með því að endurnýja gardínur, rúmteppi, borðdúka,
púðaver eða annað, þá er úrvalið á www.reprodepot.
com eitthvað sem alls ekki er hægt að kvarta undan.
Sjón er sögu ríkari.
MHG
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Gefðu íslenska jólagjöf
Lopapeysur með og án hettu í miklu úrvali

¶AÈ ER BARA GAMAN AÈ VILLAST Å SVONA FRUMSKËGI INNI Å HERBERGI

Ljón og blóm uppi
um alla veggi
Ef þig dreymir um að útbúa
skemmtilegt og öðruvísi barnaherbergi á auðveldan hátt er
tilvalið að skoða veggskreytingarnar frá danska hönnunarfyrirtækinu Signmyroom.
Skreytingarnar koma í öllum
stærðum og gerðum og eru í raun
límmiðar sem límdir eru á slétta
veggi eða hurðir.
Skreytingarnar skilja ekki eftir
sig límrestir þegar þær eru
teknar af. Skreytingarnar
hafa verið í sölu í gegnum
netið síðan í sumar og njóta
mikilla vinsælda í Evrópu. Það er hægt að fá
nánast allt sem hugurinn girnist á
vegginn.
Heilu
geimstöðvarnar,
veröld fulla af
risaeðlum, ævintýralegan blómagarð eða lífið á
hafsbotni.
Til að fá sem
mest út úr skreytingunum eru síðan
margir sem mála
herbergin í
einhverjum
þemalitum
sem
passa
skreytingunum. Til

dæmis grænt fyrir frumskóginn
og blátt fyrir hafið. Síðan er alltaf
hægt að breyta um veggskreytingar með lítilli fyrirhöfn þegar
barnið vex og skiptir um áhugamál. Það er aðeins hægt að nálgast
skreytingarnar á netsíðu hönnuðanna Marlene Tang og Carina
Kristensen hjá Signmyroom, en
þær fást ekki í venjulegum verslunum.
Skreytingarnar eru frá tíu
sentimetrum
til
tveggja
metra á hæð og verðið
fer eftir stærð. Það
er bæði hægt að
kaupa pakka og eina
og eina skreytingu
sér. Sem dæmi er
pakki með sjávarlífi með 96 merkjum af mismunandi
stærðum á kr. 429
danskar sem er um
kr. 5.200 íslenskar.
En einnig er hægt að
kaupa eitt og eitt
merki. Allar nánari
upplýsingar um hönnuði og skreytingar ásamt
verði er á netsíðunni.
www.signmyroom.dk

Hafnarstræti 19 Sími 551 1122

RH

4ÅGULEGT LJËN SEM
ER GAMAN AÈ HAFA
HEIMA
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PARKET & GÓLF
ÁRMÚLI 23
108 REYKJAVÍK
SÍMI: 568 1888
FAX: 568 1866
WWW.PARKETGOLF.IS
PARKET@PARKETGOLF.IS

ÁRATUGA ÞEKKING, ÞJÓNUSTA OG RÁÐGJÖF
'AMAN Å ¾VINTÕRALANDI NEÈANSJ¹VAR
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3ÅMTAL Å GËÈAN VIN EÈA ¾TTINGJA GETUR VERIÈ MUN
SKEMMTILEGRA SVO EKKI SÁ TALAÈ UM PERSËNULEGRA EN
JËLAKORT

Vorum að fá laufabrauð
í pósti að heiman
Söngkonan Hera Hjartardóttir
hefur búið á Nýja-Sjálandi í 13
ár og á þeim tíma hefur hún
haldið nokkur jól á Íslandi og
nokkur ytra. Nú verður hún
ytra.
Tölvutæknin kom að góðum
notum við gerð viðtalsins við
Heru. Hún fékk sendar til sín
nokkrar spurningar yfir hnöttinn
og svaraði þeim skilmerkilega.
Fyrsta spurning var einfaldlega:
-Hvernig er jólahaldið þarna á
Nýja-Sjálandi?
„Hér hefst hátíðin að morgni
25. desember í hásumarhita. Við
borðum yfirleitt úti í garði og
byrjum morguninn á köldu
kampavíni með jarðarberjum í.“
-Það er aldeilis. Eru ávextir á
trjánum í kringum þig?
„Já alls konar. Hér í garðinum
erum við með kirsuberjatré sem
er akkúrat með fullþroskuð kirsuber á jólunum. Einnig eru hér
limetré, kaffir-limetré, sítrónutré, plómutré og eplatré. Svo
erum við nýbúin að setja niður
stóran grænmetisgarð og erum
með bláber, trönuber, jarðarber,
tómata, gúrkur, chilli, spínat, radísur, salat, brokkolí, gult courgette, rauðkál, rauðrófur, gulrætur og kartöflur. Annars staðar í
garðinum settum við svo niður
kryddjurtagarð.“
-En eruð þið með grenitré inni
sem jólatré?
„Já, eitt lítið í potti. Við setjum
það síðan út í garð þangað til um
næstu jól.“
-Haldið þið í íslenska jólasiði?
„Já, við sjóðum rauðkál eins
og við gerðum heima. Við förum í
skötupartí á Þorláksmessu og
jólaboð á aðfangadag. Þar hittum
við nokkra aðra Íslendinga sem
búa hér. Svo koma íslensku jólasveinarnir stundum í heimsókn.“
-Fáið þið einhvern íslenskan

(ERA BYRJAR JËLIN ÒTI Å GARÈI HINN  DESEMBER

mat að heiman?
„Við vorum að fá laufabrauð í
póstinum! Það er í fyrsta skipti.
Annars höfum við fengið sent
nammi og harðfisk.“
-En ferðu á strönd á jólunum?
„Já, á „boxingday“ - sem er 26.
desember er hefðin sú að fara á
strönd sem heitir Tumbledown
bay. Þar hittumst við 50-60 manns
með jólamatarafganga og höldum
„pikknikk“. Síðan köfum við eftir
paua-skeljum og fiskum og grillum veiðina á ströndinni. Síðasta
„boxingday“ var ég á Íslandi en þá
rakst mamma mín á hóp af höfrungum þegar hún var ein að
synda.“
Hvað er að gerast hjá þér í
söngnum á næstunni?

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

„Ég er með tónleika í kvöld,
(17. desember) og útitónleika þann
23. í bænum. Svo eru margar sumarhátíðir í janúar og febrúar og
mikið að gera. Hinn 18. janúar
byrjar hér World Buskers festival
en þá koma götulistamenn alls
staðar að úr heiminum og eru hér
í tíu daga með ótrúlegustu atriði
úti um allan bæ. Auk þess er ég á
leiðinni til Austin í Texas í mars að
spila á SXSW (South by Southwest) music festival. Það er ein
stærsta tónlistarhátíð í heiminum.“
-Til hamingju með það. En hvenær er von á þér hingað heim?
„Það er aldrei að vita, en ég
held ég verði tvenn jól í röð hérna
megin.“
GUN FRETTABLADIDIS

Að færeyskum sið
Færeyingar eru þekktir fyrir
skerpukjötið sitt sem þykir
mjög sérstakt þar sem það er
vindþurrkað. Skerpukjöt er þó
auðveldlega hægt að gera í ofni
og verður það þá mjög gott og
alveg tilvalið á jólahlaðborðið
eða sem snakk á áramótum.
3KERPUKJÎT
 LAMBAL¾RI
3ALT OG SYKURBLANDA
 MSK FÅNT SALT
 MSK SYKUR
0¾KILL
 DL SYKUR OG  DL GRËFT SALT ¹
MËTI HVERJUM LÅTRA AF VATNI ,ÅKLEGT
ER AÈ ÖURFI AÈ MINNSTA KOSTI SEX
LÅTRA TIL ÖESS AÈ FLJËTI VEL YFIR L¾RIÈ
0¾KILLINN ER SOÈINN OG L¹TINN KËLNA
ALVEG ¹ÈUR EN KJÎTIÈ ER SETT Å HANN
Best er að láta lærið þiðna í
ísskáp í þrjá til fjóra sólarhringa
ef tími er til. Eftir að lærið er
orðið þítt er það nuddað með salti

¥ &¾REYJUM ERU LAMBAL¾RIN HENGD ÒT OG
L¹TIN ÖORNA Å VINDINUM ÖEGAR BÒIÈ ER TIL
SKERPUKJÎT ÖAÈ ER ÖË EKKI EINA LEIÈIN

og sykurblöndu og látið standa í
sólarhring í viðbót í ísskáp. Þegar
því er lokið er lærið skolað og lagt
í pækil í tvo til þrjá sólarhringa í
ísskáp. Lærið er síðan sett í hundrað gráðu heitan ofn og látið vera
þar í tíu til fjórtán tíma eftir stærð
þess. Að lokum er lærið látið kólna
og borið fram kalt.
EÎ

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Hjálparsíminn opinn um jólin
Hjá hjálparsímanum 1717 eru sjálfboðaliðar til
staðar fyrir náungann.
Jólin eru ekki hátíð gleði og friðar hjá öllum landsmönnum. Sumir búa við einsemd, vanlíðan eða líður
á einhvern hátt illa á þessum viðkvæma árstíma.
Hjá Hjálparsímanum starfa, auk starfsmanna,
margir sjálfboðaliðar sem gefa vinnu sína og vilja
vera til staðar fyrir náungann. Það er sérstök stemning að starfa sem sjálfboðaliði um hátíðardagana.
Í fyrra bárust tæplega 200 hringingar á þessum
tíma, flest voru þau vegna einmanaleika, erfiðra
samskipta í fjölskyldum eða neyslu áfengis og vímuefna. Margir eiga um sárt að binda vegna veikinda,
fátæktar, sorgar, skilnaðar og fleira.
Einnig er hægt að fá upplýsingar hjá 1717 um
hvar hægt sé að komast í jólamat og fleira gagnlegt.
Hjá Hjálparsíma Rauða krossins er fólk tilbúið
að hlusta og það er opið allan sólarhringinn. Ókeypis
er að hringja í 1717 úr öllum símum.

*ËLAGJAFALISTI NÎRDS
¹ ÖRÅTUGSALDRI

 .ÕJA 3UPERMAN DVD DISKA SAFN
IÈ SEM INNIHELDUR MEÈAL ANNARS
ÒTG¹FU LEIKSTJËRANS 2ICHARDS $ONN
ER AF 3UPERMAN )) SEM HEFUR EKKI
¹ÈUR FENGIÈ ALMENNA DREIFINGU
 $6$ BRENNARA MEÈAL ANNARS
TIL AÈ BRENNA 3UPERMAN SAFNIÈ
HÁR AÈ OFAN OG L¹NA VINUM SÅNUM
%KKI VILL MAÈUR AÈ SAFNIÈ DÕRM¾TA
RISPIST
 %RAGON ÎLD
UNGURINN ER
KOMINN ¶ËTT
B¾KURNAR UM
DREKAVININN
%RAGON SÁU
KANNSKI EKKI
FRUMLEGAR M¹
ALVEG HAFA
GAMAN AF
ÖEIM
 .INTENDO 7II ,ÅKLEG TIL AÈ SL¹
Å GEGN HJ¹ ELDRI NÎRDUM ÖAR SEM
H¾GT ER AÈ SPILA ALLA GÎMLU LEIKINA
Å HENNI :ELDU -ARIO "ROS OFL

 3M¹SKÅFUSAFN 5 !LVEG POTTÖÁTT
LAGASAFN FR¹ EINNI BESTU HLJËMSVEIT
SEM UPPI HEFUR VERIÈ
 "INDI 3UMUM NÎRDUM FINNST
GAMAN AÈ VERA FÅNIR Å
TAUINU !LVEG SATT
&ALLEGT BINDI ER VÅST
TIL AÈ VEKJA LUKKU
 !LFRED
(ITCHCOCK KVIK
MYNDA SAFNIÈ
-YNDIR FR¹ MEIST
ARANUM ERU T¾R
SNILLD OG EKKI
VERRA AÈ EIGA
Ö¾R ALLAR
 +ALORÅU
KVËTINN ER GËÈ
LESNING EFTIR JËL
OG ¹RAMËT SEM
NÎRDINN HEFUR
AÈ MESTU VARIÈ
Å INNIVERU OG
HREYFINGARLEYSI

«KEYPIS ER AÈ HRINGJA Å HJ¹LPARSÅMANN ÒR ÎLLUM SÅMUM

*ËLATRÁÈ SETT UPP ¹ RÁTTAN H¹TT
6!.$! 3+!, 4), %& *«,!42¡¨  !¨ 6%2! &!,,%'4 ®,, *«,).

ÈUR EN TRÁÈ ER SETT UPP ER ÕMISLEGT
SEM ÖARF AÈ GERA (AFIRÈU AÈSTÎÈU
TIL ER GOTT AÈ SKOLA AF TRÁNU MEÈ
KÎLDU VATNI OG LEYFA ÖVÅ SVO AÈ
ÖORNA Å EINN DAG ¶ETTA ER ÖË EKKI
NAUÈSYNLEGT
¶AÈ ER HINS VEGAR NAUÈSYNLEGT AÈ
SNYRTA S¹RIÈ NEÈST ¹ JËLATRÁSSTOFN
INUM 3AGIÈ AF STOFNINUM OG G¾TIÈ
ÖESS AÈ SAGA ÎRLÅTIÈ ¹ SK¹ EN EKKI
ÖVERT ¹ HANN ¶ETTA H¹MARKAR VATNSUPPTÎKU TRÁSINS OG TRYGGIR AÈ ÖAÈ HALDIST
LENGUR FALLEGT ¶ETTA ER AÈ SJ¹LFSÎGÈU BEST AÈ GERA UTANDYRA EÈA INNI Å BÅLSKÒR
OG ÖAR ER EINNIG BEST AÈ KOMA TRÁNU Å JËLATRÁSFËTINN %KKI L¹TA STOFNINN NEMA
VIÈ BOTN ÖVÅ S¹RIÈ ÖARF AÈ VERA UMLUKIÈ VATNI
%KKI SKERA NETIÈ UTAN AF TRÁNU STRAX ¶AÈ ER MUN AUÈVELDARA SVO EKKI SÁ
MINNST ¹ SNYRTILEGRA AÈ KOMA TRÁNU INN Å HÒS INNPÎKKUÈU +OMDU ÖVÅ FYRIR ¹
RÁTTUM STAÈ Å ÅBÒÈINNI OG KLIPPTU SVO UTAN AF ÖVÅ
!LLTAF ÖARF AÈ VERA N¾GT VATN ¹ JËLATRÁNU 3NIÈUGT ER AÈ FELA FLÎSKU MEÈ VATNI
BAK VIÈ TRÁÈ ÖVÅ Ö¹ ER AUÈVELDARA AÈ B¾TA ¹ ÖEGAR MAÈUR MAN EFTIR ÖVÅ ¶¹
ER VATNIÈ LÅKA H¾FILEGA HEITT
3VO ER BARA AÈ SKREYTA EFTIR GEÈÖËTTA OG HALDA GLEÈILEG JËL
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Hjá okkur færðu fallegustu
bumbufötin fyrir jólin

¶EGAR JËLAHELGIN
N¹LGAST HUGA
MARGIR AÈ L¹TNUM

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

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
'YLLT OG GL¾SILEGT

6EGLEGUR JËLAKRANS

Fjölbreytni og fegurð
Hyasintur, túlípanar og amarillis eru í öndvegi á jólum,
ásamt greni og fleiri sígildum
skreytijurtum að sögn Moniku
Kowalewska í Blómastofunni á
Eiðistorgi.
Blómastofan á Eiðistorgi er rótgróin verslun sem þekkt er fyrir
vandaða vöru. Monika sem tók við
stjórninni í byrjun þessa mánaðar
kveðst leggja mikið upp úr að
halda því góða orðspori sem búðin
hafi og bjóða upp á fjölbreytni.
Hún hefur sjálf starfað í blómabúð í sínu heimalandi en þegar
kemur að gerð skreytinga setur
hún enn meira traust á blómaskreytana tvo sem vinna hjá henni,
Agnesi og Mörtu. Agnes er pólsk
og lærði í Frakklandi og að sögn
Moniku kemur hún með ýmsar
áherslur að utan. Auk blómanna
eru kerti, jólaskraut og gjafavörur til í úrvali í Blómastofunni og
þar er líka hægt að setjast niður
og fá sér kaffisopa.
Monika hefur búið á Íslandi í
sjö ár, hún talar góða íslensku og
kveðst alltaf vera að læra, enda
fáist hún líka við þýðingar hjá
Alþjóðahúsinu.
Eiginmaðurinn
Michael er hálf-ítalskur og er yfirþjónn á veitingastaðnum Ítalíu.
Saman standa þau þó vörð um
verslunina sína ásamt fagfólkinu
sem þar vinnur. „Við leggjum
áherslu á að veita viðskiptavinunum sem besta þjónustu þannig að
þeir vilji koma aftur og aftur,“
segir Monika.
GUN

(VÅTT ER ALLTAF H¹TÅÈLEGT

-ICHAEL #HIODO OG -ONIKA +OWALEWSKA EIGENDUR "LËMASTOFUNNAR ¹ %IÈISTORGI
¹SAMT -ÎRTU 3IGURÈARDËTTUR BLËMASKREYTI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

2AUTT OG GR¾NT ER ¹VALLT VIÈEIGANDI UM JËLIN

jólasálmur }
¶ .µ&$$52 *%3²3
¶¹ NÕF¾DDUR *ESÒS Å JÎTUNNI L¹
¹ JËLUNUM FYRSTU VAR DÕRÈLEGT AÈ SJ¹
¶¹ SVEIMUÈU ENGLAR FR¹ HIMNINUM HANS
ÖVÅ HANN VAR NÒ F¾DDUR Å LÅKINGU MANNS
¶EIR SUNGU bHALLELÒJAm MEÈ H¹TÅÈARBRAG
b.Ò HLOTNAST GUÈSBÎRNUM FRIÈUR Å DAGm
/G FAGNANDI HIRÈARNIR FENGU AÈ SJ¹
HVAR FRELSARINN OKKAR Å JÎTUNNI L¹

¡G BIÈ ÖIG Ë $ROTTINN AÈ DVELJA MÁR
HJ¹
AÈ DÕRÈINA ÖÅNA ÁG F¹I AÈ SJ¹
« BLESSAÈU
*ESÒS ÎLL BÎRNIN
ÖÅN HÁR
AÈ BÒA ÖAU F¹I
¹ HIMNUM
HJ¹ ÖÁR
"JÎRGVIN
*ÎRGENSON
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Að pakka pakka
Nú pakkar fólk sem mest það
má inn jólagjöfum. Þeir sem
aðeins hafa þumalputta nýta
sér þjónustu verslana en aðrir
leggja mikið í verkið.
Sumir eru lagnari en aðrir við að
pakka inn gjöfum. Þótt sérverslanir bjóði upp á slíka þjónustu þá
er enn persónulegra að pakka inn
sjálfur og leggja þá svolítið af
eigin alúð í handverkið. Þá er endurvinnsla ekki bannorð í gjafapökkun og ekkert að því að geyma
fallegan jólapappír utanaf gjöfum
sem þú færð ein jólin og nýta hann
á þeim næstu. Þá er fallegt að
binda slaufu til að lífga upp á
pakkann. Aðalatriðið er að láta litina á pappírnum og slaufunni tóna
saman. Sumir eru svo forsjálir að

«SKALISTI
(%34!+/.!  ¶2¥45'3!,$2)

.UDD OG ALLS KONAR DEKUR +OMINN
TÅMI ¹ ÖAÈ
$ÒNMJÒK N¹TTFÎT ÒR
.ICKERBOX
-UCKBOOT
REIÈSKËR SVO
YNDISLEGA HLÕIR
OG Ö¾GILEGIR
%INHVER FALLEG FÎT SEM ÁG ÖYRFTI
SAMT AÈ VERA MEÈ Å AÈ M¹TA
.ÕTT VESKI ÖAÈ
GAMLA VAR AÈ GEFA
SIG
&ALLEGT HNÅFAPARA
SETT SVO MAÈUR
GETI BOÈIÈ Å MAT ¹N ÖESS AÈ
SKAMMAST SÅN
(NAKKURINN "ENNIlS
HARMONY EF EINHVER
HEFUR EKKERT AÈ
GERA VIÈ PENINGANA
SÅNA
!NNAÈ SEM NÕTIST Å HESTAMENNSKU
EINS OG TAUMA HÎFUÈLEÈUR OG
KAMBA
&ALLEG HANDKL¾ÈA
SETT MIKIÈ ER
ÁG LEIÈ ¹
ÖESS
UM
ÒR SÁR
GENGNU
HANDKL¾È
UM MEÈ
-ÅNU MÒS
MYNSTRI
(LÕ ULLARFROTTÁ N¾RFÎT SVO EKKI
VERÈI KALT ¹ BAKI
&ALLEG RÒMFÎT FYRIR TVÎFALDA S¾NG
!È SAMA SKAPI RÒMTEPPI FYRIR STËRT
RÒM

Bréf frá Sveinka í skóinn
Jólasveinarnir halda úti
vefsíðu þar sem meðal annars
má panta bréf frá jólasveinum.

&ALLEG SLAUFA LÅFGAR UPP ¹ GJÎFINA

ákveða milli jóla og nýárs hvaða
liti eigi að nota næstu jól, geyma
þá gamlan pappír og kaupa nýjan
á útsölunum og geyma til næsta
árs.

Jólasveinarnir á hálendi Íslands
hafa lært að færa sér tæknina í
nyt. Núna má til dæmis panta
bréf frá jólasveinunum sem eru
tilvalin í skóinn, lesa bloggfærslur jólasveina úr fjöllunum og
finna margs konar fróðleik á sérstakri vefsíðu sem haldið er úti
af jólasveinunum (með aðstoð
manna).
Á síðunni er til dæmis fjallað
um þann sið að setja upp jólatré,
jólakötturinn fær sína úttekt og
sagt er frá þjóðtrú sem tengist
norðurljósunum.

Vefsíðan er á slóðinni sveinki.
is en þar er líka að finna hlekki á
ýmsar aðrar vefsíður sem tengjast jólum. Til dæmis jólum og
jólahaldi í Danmörku og á Englandi.
Það eru þau Steingrímur
Ólafsson og Marín Guðrún
Hrafnsdóttir sem halda utan um
síðuna fyrir jólasveinana, en
vegna góðra viðbragða hafa þau
einnig sett síðuna upp á ensku og
dönsku.

3TEKKJARSTAUR 0OTTASKEFILL OG
FÁLAGAR SENDA BÎRNUM BRÁF Å
SKËINN
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*ËLASKËR ¹ ÖANN LITLA ¹
HEIMILINU $U 0AREIL !U
-ÂME 6ERÈ  KR

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar
og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum.
Spar Þín Verslun Kópavogi, Fjarðarkaup Hafnarfirði og Lipurtá.

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

NÝTT!!

Plokkari með ljósi
"LEIKIR MEÈ
BÎNDUM :ARA
BARNADEILD 6ERÈ
 KR

Spariskór á
gersemarnar
Jólin eru að koma og er það skemmtilegasti tími ársins fyrir
börnin. Fullt af pökkum, nóg af góðum mat og síðan eru
það að sjálfsögðu sparifötin og spariskórnir.

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

3¾TIR
OG LITRÅKIR
SKËR ÒR $U
0AREIL !U -ÂME
6ERÈ  KR

Það
er
alltaf
spennandi að fá
nýjar
flíkur.
Ekki skemmir
fyrir
þegar
um ræðir ægifögur
jólaföt.
Stemningin að standa klukkan
sex á aðfangadag í glænýjum
og glansandi spariskóm annaðhvort á leið út í kirkju með mömmu
og pabba eða að setjast til borðs og

snæða ilmandi jólasteikina.
Nú fyrir jól eru barnabúðirnar
fullar af sparifötum fyrir litlu gersemarnar og er punkturinn yfir i-ið
auðvitað fínir spariskór. Litið var
við í nokkrum verslunum og sjaldan hefur úrvalið af fallegum barnaskóm verið jafn mikið. ËHË

*ËLA
PRINSESS
AN ¹ EFTIR AÈ
FÅLA SIG Å ÖESSUM
:ARA BARNADEILD
6ERÈ  KR

'ËÈIR
¹ LITLA
GAURINN ¹
HEIMILINU $U
0AREIL !U -ÂME
6ERÈ  KR
"LEIKIR OG DÎMU
LEGIR %XIT
+RINGLUNNI
6ERÈ 
KR
2AUÈIR Å ANDA
JËLANNA $U 0AREIL !U
-ÂME 6ERÈ  KR

&YRIR TVEGGJA ¹RA GUTTA
%XIT +RINGLUNNI  KR

!LLT EFNI TIL INNPÎKKUNAR
FYRIR VERSLANIR OG FYRIRT¾KI
-IKIÈ ÒRVAL AF KÎRFUM
OG GLERVÎSUM

3ILFUR
BARNA
SKËR FYRIR
AÈALDÎMUNA
%XIT +RINGLUNNI
6ERÈ  KR

%NDALAUST KRÒTTLEGIR
SKËR $U 0AREIL !U
-ÂME 6ERÈ 

&YRIR
LITLA TÎFFARA
:ARA BARNA
DEILD 6ERÈ
 KR

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
-IÈVIKUDAGUR  DESEMBER  p  TÎLUBLAÈ p  ¹RGANGUR

6EFFANG VISIRIS p 3ÅMI  

CCP

Stýrivextir Seðlabankans

Askar Capital

Slær félögum í
Kauphöllinni við

Sér fyrir endann á
hækkunarferlinu

Finna sér
markaðssyllur

3

Geta áttfaldað
CLO-útgáfuna
Nýleg
skuldabréfaútgáfa
Straums-Burðaráss Fjárfestingabanka upp á 200 milljónir evra
er með stækkunarmöguleika
upp í 1,6 milljarða evra, eða sem
nemur 144 milljörðum íslenskra
króna.
Gengið var frá útgáfunni, sem
er til fimm ára, í lok síðasta
mánaðar, en hún er í gegn um
svokallaðan CLO lánaramma
(collateralized loan obligations)
og
eyrnamerkt
ákveðnum
fjárfestingum sem auka munu
vaxtatekjur bankans.
Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir,
framkvæmdastjóri fjárstýringar
Straums-Burðaráss, segir útgáfu
af þessum toga hjálpa til á
þeirri leið félagsins að breytast
úr fjárfestingarfélagi yfir í
fjárfestingabanka sem byggi á
annars konar tekjustoðum.

FRÉTTIR VIKUNNAR

Minni hagvöxtur | Á þriðja ársfjórðungi mældist hagvöxtur 0,8
prósent og hefur ekki verið minni
síðan í árslok. Á þriðja ársfjórðungi í fyrra var hagvöxturinn 10,0
prósent.
CCP útskrifað

| CCP verður
útskrifað úr samtökum sprotafyrirtækja eftir að velta félagsins fór yfir einn milljarð króna
á þessu ári. Sprotafyrirtæki eru
skilgreind svo ef velta þeirra er
undir einum milljarði króna.

Icelandair skráð | Icelandair
Group Holding hf. var skráð í
Kauphöll Íslands á fimmtudag,
fyrst íslenskra félaga eftir að hún
varð hluti af OMX-kauphöllunum. Heildarhlutafé félagsins er
1.000.000.000.

Sjá síðu 8 / - óká

Sífellt dýrara
að byggja
Vísitala
byggingarkostnaðar,
reiknuð eftir verðlagi um miðjan
desember, er 356,3 stig og hækkar um 0,31 prósent frá því í nóvember. Síðastliðna tólf mánuði
hefur vísitalan hækkað um 12,5
prósent. Árið 2006 var vísitala
byggingarkostnaðar að meðaltali
um 8,6 prósentum hærri en árið
2005.
Byggingarvísitalan
mælir
breytingar á kostnaði við byggingu húss skilgreint á mjög
nákvæman hátt, allt frá kostnaði
á skrúfum og boltum til vinnunnar sem fer í húsið.
Guðrún Ragnheiður Jónsdóttir,
sérfræðingur á vísitöludeild
Hagstofu Íslands, segir mikla
hækkun vísitölunnar á árinu
koma til vegna þess að bæði laun
og efniskostnaður hafi hækkað
mikið. Hækkunin í desember
kemur fyrst og fremst til vegna
efnisliða sem hafa hækkað um
0,7 prósent milli mánaða. Munar
þar mest um hækkun á pípulagningaefni upp á 2,7 prósent. - hhs

Úr Straumi | Straumur-Burðarás,
Samvinnutryggingar og aðrir
fjárfestar kaupa 22,6 prósenta
hlut í Straumi-Burðarási af FL
Group fyrir 42 milljarða króna.
FL Group fær í staðinn peninga og
hlutabréf í Finnair.
Stefnunni haldið | Björgólfur
Thor Björgólfsson telur að kaup
Straums og fleiri fjárfesta á bréfum FL Group í Straumi breyti
ekki miklu í því sem snýr að starfsemi Straums.
Nýr banki | Fjárfestingarbankinn
Askar Capital hefur starfsemi
um næstu áramót. Milestone er
kjölfestufjárfestir í bankanum og
Tryggvi Þór Herbertsson verður
forstjóri.

Minni velta

| Kreditkortavelta
í nóvember var tæplega 21 milljarður króna og jókst hún um 3,5
prósent milli mánaða. Það gefur
vísbendingu um að enn hægi á
vexti einkaneyslu.

10-11
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Íslandsmet í smásölu
slegið á Þorláksmessu
Þrátt fyrir að einkaneysla fari minnkandi gætir ekki samdráttar í jólagjafainnkaupum. Kaupmenn Smáralindar hafa
slegið hvert sölumetið á fætur öðru undanfarna daga.
Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
skrifar
Viðbúið er að Þorláksmessa verði langstærsti dagur
í íslenskri smásölu frá því að land byggðist. Kemur
það fyrst og fremst til af tvennu. Í fyrsta lagi því
að umsvifin í þjóðfélaginu hafa aukist. Í öðru lagi
vegna þess að Þorláksmessu ber upp á laugardag.
Pálmi Kristinsson, framkvæmdastjóri Smáralindar,
segir að gera megi ráð fyrir að þann dag muni neytendur eyða allt frá þremur til fjórum milljörðum
króna á landsvísu. Til samanburðar mun sala síðastliðinn laugardag á landinu öllu hafa numið um 1,5 til
tveimur milljörðum króna.
Þunginn í jólaversluninni virðist hafa farið nokkuð seinna af stað en í fyrra. Meðal annars vegna þess
að bæði Kringlan og Smáralind fóru viku seinna af
stað með að hafa opið til tíu á kvöldin í ár heldur
en í fyrra. Síðasta laugardag nam söluaukning í
Smáralind um 30 til 35 prósentum miðað við í fyrra.
Þann daginn lögðu rúmlega þrjátíu þúsund gestir

leið sína í verslunarmiðstöðina. Þar á bæ er gert ráð
fyrir að velta jólasölunnar verði um fimmtán prósentum meiri í ár en í fyrra, án þess að tillit sé tekið
til fjölgunar verslana.
Nýbirtar tölur Hagstofunnar um landsframleiðslu
á þriðja ársfjórðungi sýndu að einkaneysla jókst um
tvö prósent að raunvirði frá sama fjórðungi í fyrra
sem er minnsti vöxtur í fjögur ár. Ýmsar aðrar vísbendingar hafa jafnframt komið fram sem benda til
þess að einkaneysla sé að dragast saman, svo sem
minni aukning smásölu á fjórða ársfjórðungi og
minni kortavelta í nóvember. Pálmi segir að sé samdráttar farið að gæta í einkaneyslunni verði þess alls
ekki vart í jólasölunni ár. „Fjölmargar verslanir hjá
okkur hafa slegið met, jafnvel dag eftir dag. Stærri
verslanirnar ná aldrei jafnmikilli aukningu og þær
smærri, sem dregur niður heildaraukninguna, en
þorri verslana hjá okkur er að ná 20 til 30 prósenta
aukningu. Ég hef jafnvel heyrt í mörgum kaupmönnum sem eru með 40 til 60 prósenta söluaukningu það
sem af er desember.“

Börnin græða á bönkum fyrir jólin
Flestir bankar og sparisjóðir veita
mótframlag eða gefa gjafir við
stofnun framtíðarreikninga fyrir
börn og ungmenni nú fyrir jólin.
Framlag í peningum liggur á bilinu 2.000 til 2.500 krónur.
Framtíðarreikningar eru verðtryggðir innlánsreikningar sem
eru almennt bundnir til átján ára
aldurs reikningseiganda.
SPRON veitir tvö þúsund króna
framlag við stofnun nýs framtíðarreiknings sem er óháð framlagi þess sem stofnar reikninginn.
Þannig getur nýr eigandi fengið
tvö þúsund krónur inn á bók án
þess að nokkurt mótframlag komi
til.
Kaupþing veitir 2.500 króna
mótframlag við stofnun nýs framtíðarreiknings gegn því skilyrði
að lagðar séu inn fimm þúsund
krónur. Eigandi reikningsins fær
því fimmtíu prósenta ávöxtun í

einu vetfangi miðað við lágmarksinnlögn.
Sparisjóðirnir leggja fram
tvö þúsund krónur á móti fimm
þúsund krónum þess sem leggur.
Þetta er óháð því hvort um nýjan
eða eldri reikningseiganda sé að
ræða. Reikningseigandinn fær því
fjörutíu prósenta ávöxtun.
Hjá Glitni fengust þær upplýsingar að við stofnun framtíðarreiknings fengi reikningseigandi Latabæjardót. Fimm þúsund
króna mótframlag fæst ef lagðar
eru inn eitt þúsund krónur á mánuði í hálft ár.
Landsbankinn er eini viðskiptabankinn sem býður ekki mótframlag eða gjöf við stofnun framtíðarreiknings um þessi jólin.
- eþa
"®2. 6)¨ ,%)+ %IGENDUR FRAMTÅÈARREIKN
INGA F¹ FR¹ FLESTUM BÎNKUM OG SPARISJËÈ
UM ¹LITLEGA ¹VÎXTUN VIÈ STOFNUN BËKANNA
-!2+!¨52)..6),(%,-
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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

9%
-2%
0%
-1%
1%
-2%
2%
-1%
-1%
0%
1%
1%
-1%
1%
1%

-18%
31%
25%
26%
3%
21%
28%
35%
-32%
13%
7%
19%
-14%
11%
0%

Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Sölutregða á skóm í Bretlandi
Markaðsaðstæður í smásölu halda
áfram að vera erfiðar í Bretlandi.
Mitt í jólaösinni dróst verslun
saman um tvö prósent um síðustu
helgi samanborið við sömu helgi
árið áður.
Smásalar í fatnaði, skóm og
afþreyingarvörum á borð við tónlist og kvikmyndir hafa orðið illa
fyrir barðinu á aðstæðum en söluaukning hefur aftur á móti
orðið á matvörum og skartgripum.
„Neytendur vita að
þeir geta beðið af
því að smásalar
verða að eiga við-

Svíarnir skoða
hækkanir í Ticket
Starfsmenn í MZ Travel keyptu í Ticket
fimm löndum. Ef af
Gengi hlutabréfa í
kaupunum verður er
sænsku ferðaskrifum aðra yfirtöku Ticket
stofukeðjunni Ticket,
að ræða á skömmum
sem er að þrjátíu prótíma, en fyrirtækið
sent hluta í eigu Fons,
keypti samkeppnisaðhækkaði um fimmtung
&2 34/++(«,-)
ilann MZ Travel í nóví verði á föstudaginn +AUPHÎLLIN
Å 3TOKKHËLMI
ember. Forsvarsmenn
án sýnilegra ástæðna.
KANNAR HVAÈ VAR ¹ SEYÈI
Ticket höfðu lýst því
Á vefsíðu Dagens
ÖEGAR HLUTABRÁF Å 4ICKET
Industri
kemur H¾KKUÈU UM  PRËSENT ¹ yfir að fleiri ónafnFÎSTUDAGINN
greind fyrirtæki væru
fram að Kauphöllin
í Stokkhólmi muni kanna hvort í sigtinu.
Samkvæmt
heimildum
upplýsingar hafi lekið út frá fyrirtækinu sem skýri gengishækk- Fréttablaðins er ekki talið ólíklegt að hækkanir föstudagsins
anir föstudagins.
Stjórnendur Ticket brugðust skýrist af því að þeir starfsmenn
við hækkunum með því að upp- MZ Travel, sem áttu hlutabréf í
lýsa markaðinn um að félagið félaginu, fengu greitt fyrir hluti
væri að ganga frá kaupum á sína á föstudaginn. Munu margir
Kilroy Travels, ferðaskrifstofu- þeirra hafa nýtt þá fjármuni til
keðju sem er með starfsemi í að fjárfesta í Ticket.
- eþa

isec breytist í First North
Hinn 3. janúar næstkomandi
mun
isec,
hliðarmarkaður
Kauphallarinnar á Íslandi, sameinast First North, sem er hliðarmarkaður OMX. Markaðurinn
veitir smáum fyrirtækjum í vexti
aðgang að norrænum og alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Eftir
inngöngu íslenskra félaga í First
North mun markaðurinn bjóða
upp á skráningu og viðskipti með
hlutabréf í íslenskum, sænskum,
og dönskum krónum og evrum.
Félögin verða svo hluti af heildarvísitölu First North sem einnig
verður birt í íslenskum krónum.
Haft er eftir Þórði Friðjónssyni, forstjóra Kauphallar
Íslands, í tilkynningu að First
North muni veita smáum íslenskum fyrirtækjum í vexti aðgang
að stærsta veltusjóði Evrópu

sem og aukinn sýnileika meðal
fjárfesta. „First Norht er næststærsti hliðarmarkaður Evrópu
ef gengið er út frá fjölda fyrirtækja. Við teljum að First North
veiti fyrirtækjum sem íhuga
að fara á markað mikla möguleika.“
Fleiri breytinga er að vænta
á íslenskum hlutabréfamarkaði
sem koma í kjölfar þess að OMXkauphallirnar tóku Kauphöll
Íslands yfir í október á þessu ári.
Frá og með 2. apríl 2007 verða
þannig fyrirtækin 25, sem skráð
eru í Nordic Exchange á Íslandi,
hluti af samnorrænni kynningu
sænskra, finnskra og danskra
fyrirtækja á skrá og norrænum
vísitölum OMX. Að auki munu
þau lúta samræmdum norrænum skráningarskilyrðum.
- hhs

skipti. Þar af leiðandi bíða þeir rólegir þar til smásalar lækka verðið
niður í það sem er neytendum að
skapi,“ segir Tim Denilson, hjá
rannsóknarfyrirtækinu SPSL, í
samtali við Independent.
Sumar verslanakeðjur við bresku
verslunargöturnar hafa orðið að
veita allt að helmingsafslátt af
vörum fyrir jólin.
Að sögn sérfræðinga er klárt mál
að annaðhvort muni verslanir
standa uppi sem sigurvegarar
eða tapa miklu á jólasölunni.
3®,542%'¨! 3KËR FATNAÈUR OG
AFÖREYINGARVÎRUR ERU SELD MEÈ MIKL
UM AFSL¾TTI FYRIR JËLIN Å "RETLANDI

Marks & Spencer er dæmi um fyrirtæki sem hefur tekist að halda
framlegð hárri við þær aðstæður er
nú ríkja.
Kvenfatakeðjan Whistles, sem er
eitt af merkjum Mosaic Fashions,
hefur hins vegar orðið að bjóða upp
á allt að helmingsafslátt af uppsettu verði. Mosaic hefur öfluga
skórvörulínu eftir kaupin á Rubicon
Retail og ættu núverandi aðstæður
að koma sér illa fyrir félagið.
Könnun ráðgjafafyrirtækisins
Ernst og Young leiddi það í ljós að
meðalafsláttur á verslunargötunum
er fimm prósentum meiri í ár en í
fyrra.
- eþa

Singer lánar í
herframleiðslu
Singer & Friedlander, sem er
í eigu Kaupþings, og Barclays
hafa fjármagnað 6,5 milljarðs
skuldsetta yfirtöku á verkfræðifyrirtækinu WFEL sem framleiðir brýr til að nota í hernaði.
Kaupendur eru fjárfestingasjóðurinn Dunedin Capital Partners,
sem tekur meirihluta, og stjórnendur WFEL.
Meðal viðskiptavina félagsins
eru breski og bandaríski herinn. WFEL framleiðir álbrýr sem
eru notaðar í stað þeirra brúa
sem hörfandi andstæðingar hafa
sprengt í loft upp.
- eþa

Tímaspursmál hvaða
banki yrði fyrstur
Glitnir segir ekki tímabært að færa bókhald bankans í evrur.
Hinir bankarnir gefa ekki upp næstu skref. Ráðherra segir
ástæðulaust að gera of mikið úr ákvörðun Straums-Burðaráss.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar
Ekki virðast í bráð uppi ráðagerðir hjá stóru viðskiptabönkunum að færa bókhald sitt yfir í evrur
líkt og Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki hefur
upplýst um að hann ætli að gera um áramót. Málið
hefur þó verið rætt og er til stöðugrar endurskoðunar bæði í Landsbankanum og
Glitni. Kaupþing kýs hins vegar að tjá
sig ekki um málið.
Bjarni Ármannsson, forstjóri Glitnis
banka, gerir ráð fyrir að StraumurBurðarás meti stöðuna svo að breytingin auðveldi bankanum aðgang að fjárfestum eða þetta styðji við þeirra framtíðaráform. „Hjá Glitni höfum við farið þá leið til
að minnka áhættuna af sveiflum í krónunni að gefa
út bæði eiginfjárígildi og víkjandi lán í erlendum
myntum, aðallega evrum og dollar,“ segir hann og
bendir á að meirihluti rekstrarkostnaðar Glitnis sé
hér á landi og ekki tímabært að færa uppgjörið í
aðra mynt. „En samhliða aukinn alþjóðavæðingu
hljóta svona mál alltaf að vera til skoðunar.“
Halldór
J.
Kristjánsson,
bankastjóri
Landsbankans, segir gott eitt að segja um ákvörðun
Straums-Burðaráss. „Eins og fram kom hjá þeim
stefnir félagið fyrst og fremst að þátttöku í erlendum verkefnum og erlendar eignir eru sterkur
þáttur í starfsemi þeirra,“ segir hann og bætir við
að ávallt verði áleitið eftir því sem tiltekin erlend
mynt vegi þyngst í starfsemi fyrirtækis að gera
félagið upp í henni. Hann bendir á að samkvæmt
alþjóðlegum reikningsskilareglum sé við tiltekin
skilyrði ekki bara heimilt heldur rétt að taka upp
reikningsskil í þeirri mynt sem telst vera starfsemismynt viðkomandi fyrirtækis. Þar sé fyrst og
fremst horft til samsetningar tekna og gjalda. „Þá
hygg ég að þetta hafi verið nú verið rætt í stjórnum flestra fyrirtækja,“ segir Halldór, en kveður

enga nýja umræðu um málið í Landsbankanum. Þá
segist hann ekki geta tjáð sig um það hvort uppgjör
í evrum sé vænleg leið fyrir Landsbankann, enda
bankinn bundinn tilkynningaskyldu varðandi slíkar
ákvarðanir.
Sömuleiðis segir Sigurður Einarsson, stjórnarformaður Kaupþings banka, að þar á bæ kjósi menn
að tjá sig ekki um vænleika þess að færa uppgjör fyrirtækisins yfir í evrur.
„Stærstu fjármálafyrirtæki landsins
hafa meirihluta sinna tekna í erlendri
mynt og þess vegna mjög eðlilegt
að þau skoði þessa möguleika,“ segir
Guðjón Rúnarsson, framkvæmdastjóri Samtaka banka og verðbréfafyrirtækja. „Kannski má segja að tímaspursmál hafi verið hver yrði fyrstur til að stíga
þetta skref.“ Guðjón segir ákvörðunina hins vegar
liggja hjá bönkunum og vandi um að spá hvort
fleiri fylgi í kjölfarið. Hann segir mestu skipta
að starfsumhverfi fjármálafyrirtækja hér sé með
þeim hætti að fyrirtækin kjósi að hafa höfuðstöðvar sínar hér og greiði hér skatta og skyldur, minna
máli skipti í hvaða mynt þau geri upp. „Þetta er
bara þróun sem er að eiga sér stað.“
Jón Sigurðsson, iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
segir Straum-Burðarás fara leið sem honum er
heimil og allmörg stór og meðalstór fyrirtæki í
milliríkjaviðskiptum hafi þegar gert. Hann varar
hins vegar við því að of víðtækjar séu dregnar af
ákvörðun bankans enda „Hér er um fjárfestingabanka að ræða og áhrif þessarar ákvörðunar ráðast
af því hver verði viðbrögð helstu viðskiptaaðila
bankans. Ef það eru fyrirtæki sem sjálf gera upp
í evru breytir þetta augljóslega litlu eða engu.
Ástæðulaust er að gera of mikið úr áhrifum þessa
því þetta er fjárfestingabanki sem gegnir sértæku
hlutverki á markaði og þar af leiðandi ekki sambærilegur við önnur fyrirtæki sem gegna almennara og víðtækara hlutverki.“
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Síðasta vika á skuldabréfamarkaði var mjög lífleg enda voru
nokkrar mikilvægar hagtölur
birtar.
Greiningardeild Kaupþings
segir að framan af vikunni hafi
krafa á bæði verðtryggðum og
óverðtryggðum bréfum lækkað
í kjölfar lágra hagvaxtar- og
verðbólgutalna. Sennilegt sé að
tölurnar hafi dregið úr skammtíma verðbólguvæntingum og
þar af leiðandi leitt til lægri
vaxtavæntinga. Á föstudag varð
hins vegar viðsnúningur þegar
verðtryggða krafan hækkaði

+!50¶).' 'REININGARDEILD +AUPÖINGS
SEGIR SKULDABRÁFAMARKAÈINN HAFA VERIÈ LÅF
LEGAN Å SÅÈUSTU VIKU
-ARKAÈURINN3TEF¹N

aftur. Þá urðu einnig hækkanir
á hluta óverðtryggða markaðarins, að sögn deildarinnar.
- jab

Verð á fiski í methæðum
Kílóverð á fiski
fór í methæðir á
helstu fiskmörkuðum landsins í síðustu viku þrátt fyrir
ágætt framboð á
fiski. Tæplega tvö
tonn af fiski seldust
á markaðnum og var
meðalverðið 181,93 á
kíló. Til samanburðar stóð meðalverðið í
169,37 krónum á kíló
vikuna á undan.
Fiskverð hefur
verið í hærri kantinum á árinu sem
hefur skilað sér í ¶/23+52 3ÎLUVERÈM¾TI ¹ FISKMÎRKUÈUM HEFUR EKKI VERIÈ
því að söluverðmæti UNDIR EINUM MILLJARÈI ¹ M¹NUÈI ÖAÈ SEM AF ER ¹RI 3LÅKT HEFUR
EKKI GERST FR¹ ÖVÅ FISKMARKAÈIR TËKU TIL STARFA
á fiskimörkuðum
-!2+!¨52)..6),(%,landsins hefur ekki
verið undir einum milljarði á mánuði það sem af er árs. Það hefur
ekki gerst síðan fiskmarkaðir tóku til starfa hérlendis, samkvæmt
upplýsingum frá Reiknistofu fiskmarkaða hf. (áður Íslandsmarkaði).
Í síðustu viku var mest í boði af ýsu líkt og fyrri vikur. 843 tonn
voru í boði samanborið við 818 vikuna á undan og fengust 158,96 krónur að meðaltali fyrir kílóið af slægðri ýsu. Það er tæplega 7,4 krónum
minna en fengust fyrir ýsuna vikuna á undan.
Þá var næstmest í boði af þorski líkt og áður eða 719 tonn, sem er
umtalsverð aukning á milli vikna. Um 256,80 króna meðalverð fékkst
fyrir kílóið af slægðum þorski en það er tæplega 7,7 króna hækkun
frá því vikuna á undan.
Aðrar tegundir seldust minna en skarkoli og steinbítur höfðu
sætaskipti við ufsa sem þriðja og fjórða mest selda fisktegundin frá
vikunni á undan.
- jab

SJÓÐUR 10
ÚRVAL INNLENDRA
HLUTABRÉFA

24,7%
Nafnávöxtun síðustu 12 mánuði m.v. 30.11.2006*

BESTA ÁVÖXTUN
SAMBÆRILEGRA SJÓÐA
SÍÐUSTU 12 MÁNUÐI**
Markmið sjóðsins er að ná hærri ávöxtun en úrvalsvísitala
Kauphallar Íslands.

KOSTIR VERÐBRÉFASJÓÐA GLITNIS:
• Mikil áhættudreifing og góð ávöxtun
• Eignastýring í höndum sérfræðinga
• Ávallt innleysanlegir
Þú getur fjárfest í áskrift eða keypt fyrir staka upphæð.
Farðu á www.glitnir.is og kláraðu málið.
Sjóður 10 er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og
fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Glitnir Sjóðir hf. Útboðslýsingu og útdrátt
úr útboðslýsingum má nálgast í útibúum Glitnis eða á www.glitnir.is/sjodir.
* Ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð
** Sjá ávöxtun innlendra hlutabréfasjóða á www.sjodir.is

Seðlabanki Japans hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum í 0,25 prósentum. Bankinn
hækkaði stýrivexti síðast um 25
punkta í júlí í sumar og lét af
núllvaxtastefnu sinni, sem hafði
verið viðvarandi síðastliðin fimm
ár.
Ákvörðunin kom greiningaraðilum ekki á óvart enda hafa
þeir talið efnahagslífið vart ráða
við hærri stýrivexti.
Toshihiko Fukui, bankastjóri
japanska seðlabankans, segir
einkaneyslu hafa aukist minna en
væntingar stóðu til auk þess sem
vöxtur hagkerfisins hafi verið

4/3()()+/ &5+5) "ANKASTJËRI SEÈLA
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undir spám. Því hafi verið tekin
ákvörðun um að halda vöxtunum
óbreyttum.
- jab

Fær nafnið
Eik Bank
Föroya Sparikassi, stærsti banki
Færeyja sem verður skráður í
Kauphöll Íslands á næsta ári,
hefur tekið upp nafnið Eik Bank
í ljósi aukinna umsvifa bankans á
erlendum vettvangi. Eik er talið
heppilegra fyrir alþjóðlega útrás
færeyska bankans.
Nafnið er komið frá danska
fjárfestingarbankanum Eik Bank
sem bankinn eignast árið 2001.
Færeyski bankinn hóf að
kaupa stofnfjárhluti í SPRON
árið 2004 og er nú stærsti stofnfjáreigandinn með tæplega tíu
prósenta hlut.
- eþa

Promens í hópi stærstu
iðnfyrirtækja landsins
Polimoon, sem Promens er að kaupa í Noregi, er þrisvar til
fjórum sinnum stærra en Promens. Fyrirtækið hefur verið í
örum vexti og verður rekið óbreytt um sinn.
Óli Kristján Ármannsson
skrifar
Gert er ráð fyrir að Promens hf.
ljúki kaupum á norska fyrirtækinu Polimoon fyrir áramót. Þegar
tilboðsfrestur rann út föstudaginn 15. desember höfðu 99,85
prósent hluthafa samþykkt tilboð
Promens. Ragnhildur Geirsdóttir,
forstjóri Promens, segir verðið
óhjákvæmilega hafa hækkað við
það að samkeppni hafi verið um
kaupin, en sé þó vel innan þeirra
marka sem fyrirtækið hafi sett
sér í upphafi.
Verðið sem Promens greiðir
fyrir hvern hlut í Polimoon er 35
norskar krónur, sem samsvarar
tæplega 1,4 milljörðum norskra
króna, eða 166 milljónum evra.
Miðað við greitt verð er heildarvirði Polimoon 298 milljónir evra,
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eða sem svarar rúmlega 27 milljörðum íslenskra króna.
Ragnhildur segir að kaupin
hafi gengið hratt og snurðulaust
fyrir sig. „Núna erum við bara
að klára að kaupa hlutabréfin,“
segir hún en kaupin eru fjármögnuð með eigin fé og breytanlegum lánum sem eru sölutryggð af
Atorku, móðurfélagi Promens og
Landsbanka Íslands, auk lánsfjármögnunar frá DnB NOR. Áætluð
ársvelta Polimoon á þessu ári
eftir að tekið hefur verið tillit til
fullra áhrifa af fyrirtækjakaupum
nemur um 570 milljónum evra.
Ragnhildur segir kaupin miklu
breyta fyrir Promens, enda
sé Polimoon þrisvar til fjórum
sinnum stærra félag í veltu. „Við
ætlum til að byrja með að reka
Polimoon óbreytt, en þar innandyra er mjög öflugt stjórnendateymi og þeir hafa verið að vaxa
talsvert með því að kaupa smærri
fyrirtæki og laga rekstur þeirra.
Við sjáum fyrir okkur að halda
því áfram, en breytingin fyrir

okkur er náttúrulega heilmikil.
Við förum úr einhverri 150 milljóna evra veltu í 700 milljónir.“
Eftir kaupin verður Promens
meðal stærstu iðnfyrirtækja hér
og rekur 60 verksmiðjur um allan
heim og er með um 5.400 starfsmenn. Ragnhildur segir hins vegar
að kaupin kalli ekki á sérstakar
breytingar annars staðar innan
fyrirtækisins. „En við sjáum auðvitað tækifæri í að nýta það sem
vel er gert í Polimoon og öfugt.“
Polimoon
var
skráð
í
Kauphöllinni í Ósló í apríl 2005
en fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu á umbúðum þar með talið
neytenda-, efna-, lyfja- og matvælaumbúðum. Auk þess framleiðir félagið plastíhluti fyrir
bíla- og rafeindaiðnað. Helstu
framleiðsluaðferðir sem fyrirtækið notar eru sprautusteypa,
blástursmótun og vakúmmótun.
Meðal viðskiptavina Polimoon eru
svo fyrirtæki á borð við Johnson
& Johnson, L’Oreal, Pfizer, GE,
Shell, Volvo og ABB.

CCP slær félögum
í Kauphöll við
Netleikjaframleiðandinn CCP
hagnaðist um 370 milljónir
króna á fyrstu níu mánuðum
ársins, að sögn Hilmars Veigars
Péturssonar, framkvæmdastjóra
félagsins.
Rekstrarhagnaður
fyrir afskriftir (EBITDA) var
um eitt hundrað milljónum króna
meiri en niðurstaða.
Þetta er meiri hagnaður en
mörg kauphallarfélög sýndu á
sama tíma og er þar hægt að
nefna 365 (áður Dagsbrún), Hf.
Eimskipafélagið (Avion Group),
Icelandic Group, Marel og
Nýherja.
CCP velti um 1.300 milljónum króna á tímabilinu. Hilmar

NÍU MÁNAÐA UPPGJÖR
N O K K U R R A F Y R I R TÆ K J A *
Össur
CCP
Icelandic
Nýherji
Marel
Flaga
Dagsbrún
Hf. Eimskipafélag Íslands

387
370
288
238
58
-98
-4.678
-4.889

* Í milljónum króna

segir að það sé í vaninn í þessum
bransa að hagnaður sé hátt hlutfall af veltu.
- eþa

oyster perpetual
datejust
www.rolex.com
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Sektað fyrir tilboð Nýr tónn hjá Gibson
Samkeppnisyfirvöld í Kína hafa
sektað kínversku ferðaskrifstofuna Jinan Spring Holiday
Travel Agency um jafnvirði
tæpra 1,4 milljónir króna fyrir
brot á samkeppnisreglum.
Ferðaskrifstofan seldi um 400
flugmiða í innanlandsflugi fyrir
allt niður í 1 júan eða tæpar 9
krónur í byrjun mánaðar.
Meðalverð fyrir sambærilega
flugleið og ferðaskrifstofan bauð
nemur aðra leiðina um 910 júönum eða 8.000 íslenskar krónur.
Að sögn kínversku ríkisfréttastofunnar Xinhua kveða sam-
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keppnislög á um að ekki megi
selja farmiða undir ákveðnu lágmarksverði og megi afsláttur
hvers miða ekki vera nema 45
prósent af auglýstu verði. - jab

Chrysler dregur úr
framleiðslu bíla

Tom LaSorda, forstjóri bandaríska
bílaframleiðandans
Chrysler, sagði í síðustu viku,
að fyrirtækið ætlaði að draga
úr framleiðslu á nýjum bílum í
átta verksmiðjum sínum vestanhafs í þessum mánuði og byrjun
næsta árs til að minnka birgðir af
óseldum bílum. Dregið verður úr
framleiðslunni með því að gefa
starfsmönnum í verksmiðjunum
lengra jólafrí en fyrri ár.
Sala á nýjum bílum hefur
dregist
talsvert
saman
í
Bandaríkjunum á árinu, sér í lagi
vegna snarpra verðhækkana á
eldsneyti sem varð til þess að
fólk skipti stærri bílum út fyrir
minni og sparneytnari.
Chrysler, líkt og aðrir bílaframleiðendur vestanhafs, kom
ekki vel undan árinu en þekktustu bílar fyrirtækisins eru jeppar og aðrir stórir bensínsvelgir.
Salan dróst saman um 26 prósent
á þriðja ársfjórðungi með þeim

nokkur ár hefur framleitt ódýrari gerðir rafmagnsgítara undir
merkjum Epiphone suðurhluta
landsins. Þá er Gibson enginn
nýgræðingur á sviði píanóa því
fyrirtækið framleiðir hin heimsþekktu Baldwin-píanó.
Rafmagnsgítararnir
frá
Gibson hafa verið á meðal þekktustu hljóðfæra í heimi. Fyrsti
gítar fyrirtækisins, sem þróaður
var í samvinnu við djassgítarleikarann Les Paul, leit dagsins
ljós árið 1935. Á meðal frægra
tónlistarmanna sem hafa notað
gítar af þessari gerð eru þeir
Jimmy Page, gítarleikari rokk-

*)--9 0!'% -%¨ ')"3/. "ANDARÅSKA
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hljómsveitarinnar Led Zeppelin,
John Lennon og Edge, gítarleikari U2.
- jab

Spánverjar tryggja sig
Spánverjar hafa samþykkt að auka greiðslur til EADS
vegna þróunar á A380-risaþotunni.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar
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afleiðingum að fyrirtækið tapaði
1,5 milljörðum bandaríkjadala
eða 103,4 milljörðum íslenskra
króna.
Í ofanálag greindi bandaríska
dagblaðið The Detroit News frá
því að svo geti farið að Chrysler
hætti tímabundið framleiðslu á
einhverjum tegundum bíla í janúar á næsta ári til að minnka
birgðir af óseldum bílum.
Talsmaður Chrysler neitar hins
vegar að staðfesta fréttir þessa
efnis.
- jab

Sættir náðust um
kínverska júaninn
Henry Paulson, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, og Ben
Bernanke,
seðlabankastjóri
landsins, náðu fyrir hönd bandarískra stjórnvalda samkomulagi
við kínverska ráðamenn undir
lok síðustu viku þess efnis að
stjórnvöld í Kína slaki á lággengisstefnu kínverska júansins.
Stjórnvöld í Bandaríkjunum vilja
sjá minni gengismun landanna á
milli til að draga úr innflutningi
á vörum frá Kína.
Greiningaraðilar segja hins
vegar ekkert fast í hendi og benda
á, að þótt Kínverjar hafi gengist
við samkomulaginu þá geti svo
farið að gengið hækki lítið.
Þá er sömuleiðis horft til þess
að minnka viðskiptahallann við
landið, sem stefnir í methæðir.
Hallinn í ár stefnir í að nema
229 milljörðum bandaríkjadala
eða 15.917 milljörðum íslenskra
króna. Verði það endanleg niðurstaða hafa vöruskipti við Kína
aldrei verið neikvæðari.
Stjórnvöldum í Kína hefur
lengi verið legið á hálsi fyrir að

Bandaríski gítarframleiðandinn
Gibson keypti um miðja síðustu
viku fyrirtækið Dongbei Piano,
sem er stærsti framleiðandi á
píanóum í Kína og var í eigu ríkisins. Með kaupunum er horft til
þess að stækka markaðshlutdeild
Gibson þar í landi en draga jafnframt úr framleiðslukostnaði.
Ekki hefur verið tilgreint
hversu hátt kaupverð Gibson
greiðir fyrir kínverska píanóframleiðandann að öðru leyti en
því að það nemur nokkuð hundruð milljónum júana.
Kínamarkaður er ekki nýr
af nálinni fyrir Gibson, sem í

Stjórnvöld á Spáni samþykktu undir lok síðustu
viku að setja aukið fé í þróun á A380 risaþotu
Airbus, eins stærsta dótturfélags evrópsku samstæðunnar EADS. Greiðslur Spánverja á árinu
nema 56,97 milljónum evra eða rúmlega 5,1 milljarði íslenskra króna.
Spánverjar eiga mikið undir gengi EADS, sem
hefur farið sígandi á árinu vegna ítrekaðra tafa og
vandræða í framleiðslu á risaþotunni, sem er tveimur árum á eftir áætlun. Flugfélög á Spáni halda í
vonina, að greiðslur stjórnvalda verði til þess að
þau verði með þeim fyrstu til að fá risaþoturnar,
sem eru á tveimur hæðum og stærstu farþegaflugvélar í heimi, á næsta ári. Þá er sömuleiðis horft til
þess að framleiðsla á nokkrum hlutum í risaþotuna,
sem gerðir eru á Spáni, verði ekki fluttir úr landi í
hagræðingarskyni.
EADS er að stærstum hluta í eigu nokkurra
stærstu ríkja í Evrópu auk þess sem nokkur stórfyrirtæki eiga hlut í félaginu. Ríkin hafa hvert
um sig deilt kostnaði við þróun risaþotunnar á
milli sín. Spænska ríkið átti upphaflega að greiða
fimm prósent af heildarkostnaði við farþegaþotuna. Kostnaðurinn hefur hins vegar tvöfaldast frá
því þróun vélarinnar hófst fyrir sex árum og nema
í heildina 376 milljónum evra eða 33,8 milljörð-
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um íslenskra króna. Heildarkostnaður við þróun
vélarinnar á tímabilinu nemur hins vegar heilum
12 milljörðum evra eða tæplega 1.100 milljörðum
íslenskra króna.
Viðskiptaráðherra Spánar segir að ríkið muni
ekki greiða meira en sem þessu nemur og bætti við,
að greiðslurnar sem samþykktar voru fyrir helgi
hafi verið það sem upp á vantaði í greiðslu ríkisins
fyrir þremur árum.

Íranar skipta yfir í evrur
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halda gengi júansins lágu með
handafli til að efla útflutning á
kínverskri framleiðslu. Það er
hins vegar þyrnir í augum bandarískra stjórnvalda, sem hafa
horft á síaukinn viðskiptahalla
gagnvart Kína ár frá ári og minni
sölu á innlendum varningi. Þetta
var fyrsti fundur bandarísku
sendinefndarinnar en stefnt er á
fleiri fundi í framtíðinni.
- jab

Deilur stjórnvalda í Íran og
Bandaríkjunum fengu á sig aðra
mynd í byrjun vikunnar þegar
stjórnvöld í Íran fyrirskipuðu
seðlabanka landsins að framvegis myndu öll milliríkjaviðskipti
landanna verða í evrum í stað
bandaríkjadala.
Gholam Hossein Elham, talsmaður ríkisstjórnarinnar, segir að
gripið hafi verið til aðgerðanna til
að einfalda alla fjármálaumsýslu
stjórnvalda á erlendum vettvangi
auk þess sem með þessu séu
tengslin við bandaríkjadal rofin.
Eftir
breytinguna
verða
erlendir aðilar að greiða með
evrum fyrir íranskan útflutning,
þar á meðal olíu en Íranar eru
fjórða stærsta olíuframleiðsluríki í heimi.
Fjölmiðlar segja Írana hafa
gripið til þessa ráðs vegna yfirvofandi
efnahagsþvingana
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Sameinuðu þjóðanna gegn Írönum
vegna kjarnorkuáætlunar stjórnvalda. Þá munu aðgerðirnar vera
gerðar að tilstuðlan fjármálastofnana í Íran, en forsvarsmenn
banka þar í landi segja erfiðara
nú en áður að taka dali út af

reikningum í evrópskum bönkum.
Segja þeir, að það sé vegna þrýstings frá Bandaríkjamönnum, sem
vilja koma í veg fyrir fjármagnsflutninga til og frá löndum múslíma.
- jab
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Minnsti bankinn er samt
með stærsta fjármögnunarliðið
Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki er fyrirtæki í örum vexti. Ekki er hlaupið að því að breyta fjárfestingarsjóði í banka, en eins og Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri fjárstýringar
bankans, útskýrði fyrir Óla Kristjáni Ármannssyni. Bankastarfsemi byggist á trausti, sem yngri fyrirtæki eiga náttúrlega eftir að vinna sér inn. Straumur-Burðarás lætur það þó ekki aftra sér.
við erum með þá einingu sem erfiðast
er að fjármagna. Við erum með veikasta
lánshæfismatið og hvernig getum við þá
byggt upp það traust sem til þarf hjá
okkar fjárfestum? Við gerum það með
því að mæta til þeirra ársfjórðungslega,
í hvert sinn sem tölur hafa komið út og
setjum í forgang þá sem hafa sett peninga
í starfsemina. Um leið og eitthvað nýtt
gerist, tilkynning kemur í Kauphöllina,
hvort sem það er jákvætt eða neikvætt,
þá tölum við við fólk, útskýrum málin og
að hverju er verið að stefna.“ Þarna segist
Svana telja að Straumur-Burðarás sé kominn skrefi á undan hinum bönkunum í að
byggja upp það sem kallast credit investor
relations eða lánardrottnatengsl á alþjóðlegum mörkuðum. „Þetta er það sem drífur okkur áfram og gerir að verkum að í
okkar hóp er komin þessi fjölbreytni og
alþjóðlegu fjárfestar.“

Straumur-Burðarás var fjárfestingarfélag en er nú fjárfestingabanki. Að slíkri
umbreytingu er ekki hlaupið, en meðal
annars þarf Straumur að fjölga tekjustofnum sínum. Í lok síðasta mánaðar tók bankinn meðal annars stórt skref í þá átt með
útgáfu 200 milljóna evra (yfir 18 milljarða
króna) skuldabréfs í gegnum svokallaðan CLO lánaramma (collateralized loan
obligations) á alþjóðlegum lánamarkaði.
Útgáfan er með stækkunarmöguleika upp
í 1,6 milljarða evra (eða yfir 144 milljarða
íslenskra króna). Skuldabréfið er til fimm
ára og er ætlað að styrkja þátttöku bankans á alþjóðlegum sambankalánamarkaði
um leið því er ætlað að auka enn frekar á
hlutdeild vaxtaberandi eigna bankans.
TEKJUSAMSETNINGU GJÖRBREYTT

„Straumur er auðvitað mjög ungur banki
og það sem fyrst og fremst greinir okkur
frá hinum er hversu litla sögu við eigum,“
segir Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir,
framkvæmdastjóri
fjárstýringar
Straums-Burðaráss Fjárfestingabanka.
Hún segir ungan aldur bankans bæði vera
kost og ókost þegar kemur að fjármögnun
hans, því lánveitendur horfi vitanlega
fyrst og fremst til gengis og sögu fjármálastofnana áður en tekin er ákvörðun
um hvort eigi að lána þeim.
„Hjá okkur skiptir mestu að við erum
að færa félagið frá því að vera fjárfestingafélag yfir í það að vera banki.“
Svanhildur bendir á að árið 2005 hafi
Straumur varla verið með nokkrar vaxtatekjur og mjög litlar þóknunartekjur, en
þessir þættir vega mun þyngra í innkomu
hinna bankanna. „Tekjurnar voru meira
og minna hagnaður af hlutabréfaeign,
sem við sem starfsmenn komum lítið að.
Við þurfum hins vegar að sannfæra menn
um þá framtíðarsýn okkar að ætla árið
2008 að vera komin í þá tekjusamsetningu að við verðum með helming tekna
okkar af gengishagnaði af hlutabréfum
og fjórðung og fjórðung af hinum stólpunum, vaxtatekjum og þjónustugjöldum. Nú
þegar erum við komin fram úr áætlunum
okkar hvað varðar tekjur úr öðrum einingum. Á þetta horfa menn þegar kemur
að fjármögnun og er þegar farið að telja,
því þeir sjá mjög hraðan viðsnúning í
viðskiptamódeli okkar og eru því mun
áhugasamari um að koma inn.“
Óvíða finnast á Norðurlöndum bankar
sem verið er að byggja upp frá grunni líkt
og Straum-Burðarás, hvað þá að þeir séu
á jafnskömmum tíma orðnir jafnþekkt
nafn í viðskiptaheiminum. „Fólk er farið
að taka eftir bankanum og þekkir hann,
til dæmis í Danmörku og á alþjóðlegum fjármögnunarmörkuðum og hann er
þriggja ára gamall,“ segir Svanhildur og
bætir við að miklu skipti hversu hratt
umskiptin frá fjárfestingarfélagi yfir í
banka geti átt sér stað. „Þegar tekið er
fjárfestingarfélag þar sem hlutfall hlutabréfaeignar er mun hærra en í bönkunum
og sett á það bankaleyfi er spurningin
hversu hratt er hægt að ná þeirri gírun
sem hinir bankarnir eru með, það er að
segja að nota eigið fé bankans og það
tekst ekki nema með því að draga að fjármagn. Ég held ég fari rétt með að gírun
okkar sé þreföld meðan hún er svona tólfföld hjá Kaupþingi banka. Og við náum
ekki að gíra tólffalt nema að einhver
sé tilbúinn að lána okkur. Til þess að fá
hærri lánshæfiseinkunn þarf að byggja
upp eignir sem gefa hærri vaxtatekjur
og til að búa til vaxtatekjur þarf fjármögnun.“ CLO skuldabréfaútgáfan er svo
aftur tæki sem hjálpar bankanum að auka
hlutdeild vaxtatekna hjá sér þar sem hún
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er að segja má frístandandi fjármögnunartæki á ákveðnar eignir meðan áhætta
bankans hefur ekki áhrif á fjármögnunarkostnaðinn. „Í þeirri einingu náum við að
lækka mjög fjármögnunarkostnaðinn og
getum á móti fjárfest í lánum sem gefa
okkur góðar vaxtatekjur. Segja má að
með þessu sé rofinn þessi vítahringur því
áhættuprófíllinn sem er á Straumi hefur
ekki áhrif á fjármögnunina, en tekjur og
annað af henni kemur inn á rekstrar- og
efnahagsreikning bankans.“
EINKUNNIN SKIPTIR HÖFUÐMÁLI

Fyrir um það bil ári, þegar Svanhildur
kom til starfa hjá Straumi-Burðarási, var
bankinn að mestu fjármagnaður á íslenskum markaði. „Það var þá fjármögnun frá
hinum bönkunum og svo almenn skuldabréfaútgáfa til lífeyrissjóða og annarra
sjóða. Á þriðja ársfjórðungi í fyrra nam
innlend fjármögnun 84 prósentum, en
stendur núna í um 40 prósentum,“ segir
Svanhildur og kveður Straum-Burðarás
orðinn óháðan íslensku bönkunum. „Við
viljum halda áfram á þeirri braut að auka
þátttöku erlendra aðila í fjármögnun
okkar.“

Stærsta skref bankans inn á erlenda
markaðinn segir Svanhildur hafa verið
200 milljóna evra lán sem gengið var
frá í desember í fyrra, en að auki hafi
bankinn verið með skuldabréfaútgáfu í
Bandaríkjunum fyrir utan minni samninga
sem saman kunni þó að vega þyngra í fjármögnuninni en þeir stærri. „Svo komum
við að þessari CLO útgáfu í síðasta mánuði,“ segir hún og þakkar árangur bankans
við að auka tekjusköpun í öðrum þáttum
en af hlutabréfum ekki síst því að í nýju
mati matsfyrirtækisins Fitch Ratings er
því gefið undir fótinn að brátt gæti komið
að því að uppfæra lánshæfismat bankans
og gefa honum hærri einkunn. Einkunnin
skiptir fjármálafyrirtæki miklu máli því
hún ræður miklu um á hvaða kjörum þau
ná að fjármagna sig. „Uppfærsla í einkunn
og svona hratt myndi skipta okkur alveg
gífurlegu máli í fjármögnunni,“ segir
Svanhildur og bætir við að þarna megi
merkja afraksturinn af þeirri áherslu sem
bankinn hafi lagt á fjármögnunarhliðina í
starfseminni.
„Við erum örugglega með fjölmennasta
fjármögnunarliðið þótt við séum minnsti
bankinn, sem ræðst náttúrlega af því að

Svanhildur segir núna verða byggt á þeirri
miklu vinnu sem þegar hafi verið lagt í við
að byggja upp tengsl við fjárfesta. Hún
segir búið að vinna lista með yfir 300
fjárfestum sem margir hverjir séu komnir til liðs við bankann í smærri og stærri
stíl. „Hugsanlega á svo um helmingurinn
eftir að koma inn. Þeir hafa sýnt því
áhuga og farið lengra með það, en eru að
bíða eftir heilsárstölunum frá okkur fyrir
2006. Því ef horft er raunhæft á þessa
mynd þá á sameinað félag Straums og
Burðaráss ekki einu sinni tölur fyrir heilt
ár. En í þessu skiptir það töluverðu máli.“
Svanhildur segir að hjá bankanum sjái þau
því fram á, að því gefnu að árangurinn
verði jafngóður áfram, að næsta ár verði
mjög gott. Hún telur að á næsta ári komi
Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki til
með að sjá afrakstur erfiðis síns og taki að
uppskera eftir gott ár. „Núna vilja menn
bara fara að sjá tölurnar fyrir 2006 og við
erum búin að tryggja okkur stóra fjármögnun í janúar sem við erum að vinna
í að bæta við. Svo ætlum við aftur inn á
Bandaríkjamarkað þar sem við höfum
unnið mikið undanfarið um leið og við
nýtum til fulls önnur tækifæri.“
Markmið Straums-Burðaráss hvað
varðar lánshæfiseinkunn er að hún færist úr því að vera BBB- í að vera BBB+.
„Það er þá tveimur punktum fyrir ofan
það sem nú er, en fer alveg eftir því
hvernig okkur gengur og hversu langan
tíma tekur að ná þessu marki. Ef þetta
heldur svona áfram ættum við alveg að
geta gert þetta á næstu fimm árum.“
Einhverjum kann að þykja þarna langur
tími, en hann er í raun örskammur þegar
kemur að þróun fjármálafyrirtækja. „Ég
held að íslensku bankarnir hafi örugglega
hækkað sitt lánshæfismat einna hraðast,
einfaldlega vegna þeirra miklu breytinga
sem hér hafa átt sér stað. En annars staðar gerast hlutirnir ekki svona hratt. Ég
held að matið hafi varla breyst hjá öðrum
bönkum á Norðurlöndum.“ Mikið umrót
hér segir Svanhildur að hafi líka kallað
á aukna athygli á alþjóðamörkuðum og
það ekki alla jákvæða, líkt og sýndi sig
í byrjun þessa árs með afar neikvæðum
skrifum erlendra greiningardeilda um
íslenskt efnahagslíf og vangaveltum um
stöðu bankanna. „En þar höfum við bara
verk að vinna og okkar er að vinna vel
úr þeirri athygli sem við fáum. Í dag eru
menn alltaf tilbúnir að hitta okkur, hreinlega til að forvitnast um hvað sé að gerast
og það höfum við í raun getað nýtt okkur
á þessu ári. Bransinn snýst um fólk og
traust og það hefur okkur tekist að byggja
upp í slíkum heimsóknum.“
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Nú sér fyrir endann á hækkunarferli

Klukkan níu í fyrramálið birtir Seðlabanki Íslands á vef sínum ákvörðun um stýrivexti á aukavaxtaákvörðunardegi. Tve
stjórnin grein fyrir ákvörðun sinni. Sérfræðingar spá því að nú ljúki stýrivaxtahækkanaferli Seðlabankans sem staðið he
stýrivextir staðið í 5,3 prósentum um nokkurt skeið. Þeir eru nú 14 prósent. Óli Kristján Ármannsson fer yfir ferlið. Sérfr
um hafi fatast flugið fyrir ári, en náð því svo aftur.
Hvort sem Seðlabanki Íslands hækkar stýrivexti lítillega á aukavaxtaákvörðunardegi
sínum á morgun eða heldur þeim óbreyttum ber sérfræðingum saman um að eftir
áramót verði örugglega lokið ferli stýrivaxtahækkana bankans sem hófst í maí 2004
og að bankinn taki í framhaldinu
að lækka vexti. Greiningardeild
Landsbanka Íslands hefur spáð
því að lækkunarferli stýrivaxtanna hefjist strax í marslok.
Eftir að tólf mánaða verðbólga
náði hámarki í 8,6 prósentum
undir lok sumars hafa síðustu
mælingar sýnt að hún er undan
að láta og reyndist í síðustu mælingu vera sjö prósent, sem engu
að síður er hátt yfir 2,5 prósenta
markmiði Seðlabankans. Mikil
óvissa er samt um stöðuna því
")2')2 ¥3,%)&52 '5..!233/. "IRGIR
misvísandi merki eru í hagkerf¥SLEIFUR HVARF Å FYRRA ÒR STËLI SEÈLABANKASTJËRA OG
inu og sérstakar aðstæður sem
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sú einfalda staðreynd að alþingiskosningar eru í nánd og stjórnmálamenn því ef til vill viljugri til að setja
peninga í framkvæmdir þegar sérfræðingum efnahagsmála ber flestum saman um að
heillavænlegra hefði verið að halda áfram að
tipla á bremsunni.
BANKINN KOM Á ÓVART

Ef til vill er lýsandi fyrir stöðu Seðlabankans

að sérfræðingar hafi sérstaklega orð á hlut
stjórnmálamanna sem áhættuþáttar í efnahagsumhverfinu því bankinn hefur ítrekað í
þeirri efnhagssveiflu sem nú sér fyrir endann á kallað eftir auknu aðhaldi og aðstoð
hins opinbera við að fást við verðbólguna,
en hefur í raun staðið þá vakt einn. Þannig
hafa á þessu tímabili orðið háværari raddir
sem efast um getu Seðlabankans til þess að
hafa teljandi áhrif á verðbólgu með tækjum
sínum, enda séu stýrivextir ónákvæmt tæki
sem lengi sé að bíta. Bankinn hefur hins
vegar þurft að fást við hluti sem jafnvel
mætti kalla mistök í hagstjórn landsins, svo
sem ákvörðun stjórnvalda um að gera róttækar breytingar á húsnæðisstefnu sinni í byrjun
uppsveiflunnar í efnahagslífinu árið 2003.
„Skynsamlegra hefði verið að geyma þær til
loka hagsveiflunnar,“ sagði Davíð Oddsson
þá seðlabankastjóri á fundi Viðskiptaráðs
um hagstjórnarvandann í byrjun desember
í fyrra. Þá kom fram á síðasta vaxtaákvörðunardegi að í Seðlabankanum furðuðu menn
sig nokkuð á orðum stjórnvalda um að nóg
væri komið af aðhaldsaðgerðum og hægt
að taka til við framkvæmdir á ný. Þá sagði
Davíð Oddsson að stutt hlé á opinberum
framkvæmdum hefði lítil ef nokkur áhrif
haft, kannski einhver sálfræðileg.
Hlutverk bankans samkvæmt lögum er
hins vegar að beita þeim tækjum sem hann
hefur til að stýra verðbólgu að markmiði
bankans. Þetta hefur bankinn gert í gegnum

ferlið þótt skilaboð hans hafi ekki á öllum
stundum þótt nægilega skýr. Væntingar um
verðbólgu spila nefnilega stóra rullu í því
hvað á endanum úr verður og skiptir þá öllu
máli trúverðugleiki Seðlabankans og að fólk
trúi því að hann ráði við að sveigja þróunina
aftur á hagfellda braut. Í því ferli sem nú er
að ljúka telja sérfræðingar helst hafa fallið
á trúverðugleikann um það leyti sem Davíð
Oddsson fyrrverandi forsætisráðherra tók
við formennsku bankastjórnar Seðlabankans
af Birgi Ísleifi Gunnarssyni. Seðlabankinn
hækkaði stýrivexti um 25 punkta í desember í
fyrra þegar greiningardeildir bankanna höfðu
spáð 75 punkta hækkun. Hækkunin þar á
undan, í september 2005 þegar Birgir Ísleifur
var við störf, var 75 punktar. Sérfræðingar
efnahagsmála hafa margir hverjir haft á orði
að þarna hafi bankanum fatast flugið og í
raun gert mistök í peningamálastjórninni og
því þurft að taka harðar á í næstu skrefum
til að vinna trúverðugleika á ný. Þegar Davíð
var fyrir ári síðan spurður hvort hann teldi
hækkunina næga og ekki hætt við að bankinn
glataði trúverðugleika sínum taldi hann svo
ekki vera, stýrivaxtahækkunin þar á undan
hefði haft sín áhrif í fyrsta sinn frá því bankinn tók að hækka vexti sína vorið 2004. Eftir
hækkunina í fyrrahaust hækkuðu bankar
nefnilega vexti sína. Seðlabankinn kom þarna
hins vegar bönkunum og öðrum sérfræðingum á óvart með ákvörðun sinni og tók vægar
á stöðunni en búist hafði verði við.

viðskiptavinir
sem versla
fyrir 50.000
kr eða
KápurAllir
og
úlpur
–
Hlýleg
jólagjöf
–
Allar
stærðir
meira fá að gjöf 5.000 kr gjafabréf í verslun okkar
við Laugalæk • sími 553 3755

[ SÉRBLAÐ UM JÓLAUNDIRBÚNING – MIÐVIKUDAGUR 20. DESEMBER 2006 ]

annetta scheving

Jólahald

...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

2

NNNN { jólahald } NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Skreytum borð með
greinum grænum
Gott er að huga að jólaborðinu í öllum jólaundirbúningnum. Enginn vill þurfa að nota grænar baunir sem
skraut á hátíðarborðinu sem skyndireddingu.
Margir hafa gaman af því að gera
jólin enn hátíðlegri með því að
skreyta allt hátt og lágt. Þó það geti
vaxið í augum að búa til skreytingar á jólaborðið þarf framkvæmdin
ekki að taka langan tíma. Með því
að nota það sem til er á heimilinu má henda upp stórglæsilegum

borðskreytingum á örskotsstund.
Börnin geta tekið þátt í föndrinu og
í raun séð um alla framkvæmdina.
Vonandi geta lesendur sótt hugmyndir í myndirnar og í kjölfarið
rótað í skápunum eftir mögulegu
jólaskrauti og látið svo hugmyndaauðgina taka öll völd.
- jóa

%KKI ER ERFITT AÈ BÒA TIL FALLEGA BORÈSKREYTINGU ÒR ÖVÅ SEM TIL ER ¹ HEIMILINU %PLUM HNETUM KANILSTÎNGUM GRENI OG ÎÈRU M¹ RAÈA
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3
¹ FALLEGAN DISK OG JAFNVEL STR¹ SM¹ FLËRSYKRI YFIR TIL AÈ N¹ FRAM H¹TÅÈLEIKANUM

¶ESSI BORÈSKREYTING ER ¹KAFLEGA
SKEMMTILEG &INNIÈ LÅTINN HËLK TIL AÈ RAÈA
JËLALEGU DËTI Å OG TYLLIÈ ¹ DISK &ARIÈ ÖË
VARLEGA Å AÈ NOTA KERTI N¹L¾GT BRENN
ANLEGUM HLUTUM EKKI VILJUM VIÈ AÈ
JËLABORÈIÈ FUÈRI UPP

¶ESSI FALLEGA SKREYTING ER EINFÎLD Å FRAMKV¾MD .OTIÈ EPLI MANDARÅNUR APPELSÅNUR
HNETUR EÈA ANNAÈ JËLALEGT 3KERIÈ GAT Å ¹VEXTINA SEM STINGA M¹ KERTI OFAN Å 0ASSIÈ
BARA AÈ KERTIN SÁU VEL FEST

%KKI ÖARF MIKLA FYRIRHÎFN VIÈ AÈ SKREYTA BORÈIÈ FYRIR JËLAMORGUNVERÈINN -EÈ ÖVÅ AÈ
HAFA SKREYTINGARNAR Å SK¹LUM M¹ AUÈVELDLEGA F¾RA Ö¾R TIL OG GANGA FR¹ ÖEIM ÖAR TIL
GRIPIÈ ER Å Ö¾R N¾STA DAG

'ERA M¹ SKEMMTILEGAR SKREYTINGAR ¹
SJ¹LFA DISKANA -EÈ ÖVÅ AÈ NOTA MEÈ
F¾RILEGT NET M¹ BÒA TIL KEILU OG TYLLA
JËLASKRAUTI OFAN ¹ ¶ESSI SKREYTING ¾TTI
AÈ HEILLA UNGU KYNSLËÈINA

Borðhald

Margir leggja sig fram við að
gera jólin sem hátíðlegust. Stórsniðug hugmynd er að pakka
inn litlum gjöfum og setja á
hvern matardisk. Þessar gjafir
þurfa ekki að vera dýrar, geta
jafnvel verið fallegt ljóð eða
ljósmynd eða eitthvað smálegt
eins og lyklakippa eða snafsglas.
Litlu pakkarnir eru þannig bæði
skreyting á borðinu ásamt því að
gleðja matargestina. Umfram allt
þá veitir einn lítill pakki börnunum hugarró að minnsta kosti
klukkutíma lengur.
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Bragðmikið sjávarfang

Leturhumar, Nephrops norvegicus, er veiddur í köldum sjó umhverfis Vestmannaeyjar og víðar undan suðurströnd
Íslands. Hann er bragðmikið sjávarfang, gæðavara fyrir neytendur sem gera miklar kröfur um góða meðhöndlun
hráefnis og nærgætni við auðlindir sjávar. Humar frá Vestmannaeyjum er úrvalsvara sem við erum stolt af.

Nú getur þú boðið til humarveislu með lítilli fyrirhöfn. Lokkandi
og ljúffengir humarhalar bíða þín í hentugum neytendaumbúðum,
fyrir hvers kyns matseld. Á umbúðunum finnurðu uppskriftir sem
hjálpa þér að töfra fram spennandi rétti úr þessu einstaka hráefni.

Fjórir gæðaflokkar eru í boði:
• Fyrsta flokks humarhalar
• Góðir humarhalar
• Humarhalar, valin skelbrot
• Smáhumar í súpur og smárétti

Prófaðu að elda ... ristaða humarhala,

humarfyllta nautalund, humar-tagliatelle eða humarsúpu með estragoni. Sannkallaður sælkeramatur fyrir alla!

Vinnslustöðin
Vestmannaeyjum
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Kemur heim um hver jól
Björg Þórhallsdóttir söngkona ferðast hver jól frá London til fjölskyldunnar
á Akureyri. Fjölskyldan er fastheldin á ýmsar hefðir eins og laufabrauðsgerð.
tvo-þrjá potta á Þorláksmessu til að
eiga bæði á aðfangadagskvöld og í
jólaboðinu fyrir stórfjölskylduna á
jóladag. Upphefst þá barátta um að
fá möndluna, sem sett er út í, þar
sem vegleg verðlaun eru í boði.“
Björg segist hlakka til að geta
átt rólegar stundir í faðmi fjölskyldunnar þegar önnum ljúki.
„Jólaundirbúningurinn fyrir þessi
jól var óvenju annasamur, þar sem
ég sendi nýverið frá mér diskinn
Himnarnir opnast - jólaperlur. Við
fjölskyldan ætlum því að að einblína á rólegheit, fara í messu eins
og við höfum fyrir venju og njóta
samverunnar.“

LAUFABRAUÐIÐ HENNAR ÖMMU
Hérna er gömul uppskrift að laufabrauði frá ömmu Bjargar, Björgu
Steindórsdóttur, sem hefur verið notuð í fjölskyldunni frá því að hún
var ung.
1,5 kg hveiti
150 g smjörlíki
3 tsk. ger
3 msk. sykur
1 tsk. salt (rúmlega)
3 pelar mjólk (7,5 dl
mjólk)
Mjólk og smjörlíki er
hitað saman að suðu.
Hnoðað saman við
þurrefnin. Þegar deigið er mátulega hnoðað er það rúllað upp í pylsu
og vafið inn í viskastykki. Skorið í litla bita sem eru flattir út. Best er
að kakan sé svo þunn að það sjáist í borðið í gegnum hana. Skorið út
og kakan „pikkuð“. Snöggsteikt á báðum hliðum upp úr djúpsteikingarfeiti. Mikilvægt að láta fituna renna vel af kökunni eftir steikingu,
slétta vel úr henni og þerra með eldhúspappír.

JÓLAGRAUTUR OG KARAMELLUSÓSA MÓÐUR BJARGAR:

"JÎRG HEFUR VERIÈ ÎNNUM KAFIN VIÈ AÈ FYLGJA EFTIR ÒTG¹FU DISKSINS (IMNARNIR OPNAST JËLA
PERLUR ÖAR SEM HÒN SYNGUR VINS¾L JËLALÎG MEÈ DYGGRI AÈSTOÈ ANNARRA LISTAMANNA ¥ BAKSÕN
&2¡44!",!¨)¨(%)$!)3
SÁST MYND AF FÎÈUR "JARGAR SÁRA ¶ËRHALLI (ÎSKULDSSYNI

„Ég held fast í þá hefð að halda
upp á jólin hjá móður minni, Þóru
Steinunni Gísladóttur, þótt ég hafi
búið í London í heil tíu ár eða frá
því að ég fór út í nám,“ segir Björg,
sem lagði stund á óperu- og ljóðasöng við Royal Northern College of
Music í Manchester og síðan hjá dr.
Iris Dell’Acqua í London.
Móðir Bjargar býr á fallegu
prestssetri á Akureyri, en maður
hennar gegndi þar prestakalli í ein
þrettán ár áður en hann féll frá árið
1995. Húsfreyjan heldur nú ein
heimili en um hver jól safnast stórfjölskyldan saman hjá henni til að
halda þau hátíðleg, Björg, systkini
hennar þrjú, makar og systkinabörn.
„Við reynum að halda fast í
ákveðnar hefðir,“ heldur Björg

áfram. „Höfum til að mynda skýrar
reglur um hvernig jólaundirbúningurinn skuli vera. Laufabrauðsgerðin er ein sú allra mikilvægasta,
en stórfölskyldan hittist yfirleitt við
hana. Við leggjum töluvert upp úr
útskurðinum, sérstakri gerð stjarna
sem amma kenndi okkur að handskera og segja má að séu orðnar
að einkennismerki laufabrauðsins
okkar.
Á aðventunni er einnig fastur
liður að gera heimagerðar jólaskreytingar og smákökur. Allir
eiga sína uppáhalds tegund, til að
mynda sörur, og er nýrri tegund
líka bætt við um hver jól. Fjölskyldan bíður síðan eftirvæntingarfull eftir jólagrautnum hennar
mömmu með heimalöguðu karamellusósunni. Sýður hún alltaf

Hrísgrjón eru lögð í vatnsbleyti í
sex til átta tíma. Vatn rétt látið
fljóta yfir grjónin. Síðan er grautur
soðinn á venjulegan hátt með
rúsínum, bragðbættur með salti og
sykri eftir smekk.
Soðið með léttmjólk á lágum
hita. Mjólkinni bætt smám saman
út í og hrært vel í af og til.
Grauturinn er soðinn þar til
hann tekur í sig lit af rúsínum
og hrísgrjónin orðin sprungin og
mjúk. Getur tekið allt að tvo til
þrjá tíma.
Grauturinn er síðan kældur,
hrærður vel upp. Þeyttum rjóma og
möndlum þvínæst bætt út í. Settur
í kæli í að minnsta kosti tvær
klukkustundir og borinn fram með
kaldri karamellusósu.

&ALLEG ÖURRSKREYTING SEM KEYPT VAR Å (ARRODS Å ,ONDON

KARAMELLUSÓSA
125 g sykur
2½ dl vatn
1¼ dl þeyttur rjómi
Sykurinn bræddur á pönnu þar til
hann verður ljósbrúnn. Sjóðandi
vatni bætt út í. Látið sjóða vel
saman en passið að það brenni
ekki. Kælt í skál. Rjóma bætt út í
og hrært vel.
roald@frettabladid.is

3K¹PURINN ER EFTIR 'RÁTU "JÎRNSSON EN HÒN VAR ÖEKKT LISTAKONA OG M¹ SJ¹ VERK HENNAR Å
MÎRGUM ELDRI KIRKJUM VÅÈA UM LAND (ÒN M¹LAÈI AÈEINS TVO SK¹PA AF ÖESSU TAGI EN MEÈ
MISMUNANDI LITUM

"ATÅKMYND ALSETT TRÒARLEGUM T¹KNUM EFTIR +ATRÅNU GÒSTSDËTTUR MYNDLISTARKONU

(ÁRNA ERU M¾ÈGURNAR "JÎRG OG ¶ËRA SAMANKOMNAR VIÈ LAUFABRAUÈSGERÈ Å ELDHÒSINU SEM
TÎLUVERÈAR ENDURB¾TUR HAFA VERIÈ GERÈAR ¹

&JÎLSKYLDAN FLUTTI TIL !KUREYRAR ¹RIÈ  EN
BJË ¹ÈUR ¹ -ÎÈRUVÎLLUM Å (ÎRG¹RDAL (EFUR
HÒSINU VERIÈ HALDIÈ VEL VIÈ OG TÎLUVERÈAR
ENDURB¾TUR GERÈAR ¹ ÖVÅ

"ÒIÈ ER AÈ SKREYTA HÒSIÈ H¹TT OG L¹GT OG LJËST AÈ HVER SM¹HLUTUR ¹ SINN Ö¹TT Å AÈ SETJA
SKEMMTILEGA JËLALEGAN SVIP ¹ HEIMILIÈ
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3KEMMTILEGT KERTADAGATAL ER Å GLUGGA 3PAKSMANNSSPJARA

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Jól í búðarglugga
Jólaútstillingar í búðargluggum hafa löngum verið með
fyrstu merkjum þess að jólin séu að koma.
Oft eru útstillingarnar komnar upp
á undan öðrum jólaskreytingum og
margir eiga minningar frá því að
þeir voru litlir um einhverja útstillingu sem sett var upp í sama búðarglugga ár eftir ár og varð þannig
nokkurs konar boðberi jólanna.
Á Laugaveginum eru útstilling-

¥ /NI HR¾RIR 'RÕLA Å POTTINUM SÅNUM

arnar löngu komnar upp og margar
þeirra mjög fallegar. Skemmtilegt
getur verið í allri jólaösinni að gefa
sér tíma til þess að skoða útstillingarnar almennilega og þar sem nú
eru aðeins nokkrir dagar til jóla er
allt í lagi að leyfa jólaskapinu að ná
tökum á sér.
- eö

'LUGGAÒTSTILLINGIN Å )SLANDIA ER VIRKILEGA JËLALEG

,ITLIR JËLASVEINAR SKREYTA GLUGGA !LLT Å BLËMA

¥SLENSKIR JËLASVEINAR OG SELIR PRÕÈA GLUGGANN Å VERSLUNINNI LAFOSS

¥ 3PÒÒTNIK M¹ SJ¹ ÖETTA JËLALEGA HREINDÕR Å
GLUGGANUM

Bjóðum upp á VISA lán 12 mánaða vaxtarlausar greiðslur.
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Prófar sig áfram í eldhúsinu
Ástríður Edda Geirsdóttir býr til sérstakt salat um jólin með sykurpúðum.
Ástríður Edda segir jólin skipa sérstakan sess í lífi sínu. „Mér þykir
oft merking jólanna gleymast í
allri jólaösinni. Fólk á að vera duglegt að taka utan um börnin sín á
jólunum, sem og á öðrum tímum
ársins. Þá eru jólin tími minninga.
Gott er að rifja upp gamla siði og
venjur á jólunum og miðla þeim
áfram til barna sinna.“
Ástríður á son sem nú er tveggja
ára gamall. „Það er gaman að sjá
hvernig hann skynjar jólin. Ljósin vekja athygli hans og svo hittir
hann jólasveininn á leikskólanum
sem er vissulega mikil upplifun.“
Ástríður segist hafa mjög

gaman af matargerð og þá sérstaklega þegar um einhverja óvenjulega rétti er að ræða. Hún ætlar að
bjóða föður sínum í mat um jólin
og verða þrír ættliðir við matarborðið það kvöld. Meðal þess sem
verður á boðstólum er sérstakt
jólasalat sem henni þykir gefa máltíðinni skemmtilegan keim.
„Það sem er sérstakt við þetta
salat er að í því eru sykurpúðar.
Það dettur fáum í hug að setja sykurpúða í salat. Fólki dettur ekki í
hug að það séu sykurpúðarnir sem
kitla braðlaukana svona skemmtilega. Ég hef gaman af því að gera
tilraunir í eldhúsinu og er ekki

hrædd við að prófa eitthvað nýtt
og er útkoman ótrúlega góð.“
SALAT MEÐ SYKURPÚÐUM
Uppskriftin er fyrir 4 til 6
Lítil dós af apríkósum
Lítil dós af ferskjum
Sykurpúðar
3 til 4 eggjahvítur
Klípa af smjöri
1/4 lítri af rjóma

STRÅÈUR %DDA 'EIRSDËTTIR BÕR TIL SÁRSTAKT SALAT ¹ AÈFANGADAG

smjörinu. Sett í skál ásamt hinum
hráefnunum og geymdar í kæli yfir
nótt. Rétt áður en borið er fram er
rjómi þeyttur og honum blandað
varlega saman við.

Eggjahvíturnar eru stífþeyttar í
vatnsbaði úr safanum af apríkósunum og ferskjunum ásamt

„Ég fékk uppskriftina frá Dagbjörtu vinkonu minni en hún notar

Gæði og gott verð!

&RÁTTABLAÈIÈ®RLYGUR (NEFILL

salatið alltaf með kalkúninum á
áramótunum. Eitt árið prófaði ég
að bæta vínberjum í salatið og
það fannst mér gefa því enn meiri
fyllingu. Í ár ætla ég hins vegar að
prófa að hafa epli í salatinu og það
verður gaman að sjá hvernig það
kemur út.“
- öhö

Jólakakó

Stofuhúsgögn

Fataskápar

Hefðbundið kakó er alltaf gott en
um jólin er leyfilegt að krydda það
aðeins til og bragðbæta til að fá
réttu hátíðarstemninguna.
HEFÐBUNDIÐ KAKÓ

Bókahillur

Tölvuborð

4 msk. sykur
2 msk. kakó
örlítið vatn
mjólk
örlítið salt
smjörklípa í lokin (ekki nauðsynlegt)
Bræðið sykur og kakó í potti með
örlitlu af vatni og salti. Bætið
mjólkinni út í og smjörinu og látið
sjóða. Farið þó gætilega því mjólkin getur verið fljót að sjóða upp úr.

Barnahúsgögn

KAKÓIÐ KRYDDAÐ

Skrifborðsstólar

Skrifstofuhúsgögn

VÖNDUÐ HÚSGÖGN
FRÁ DANMÖRKU
OG ÞÝSKALANDI
Á LÁGU VERÐI

Opið alla daga til jóla

Smiðsbúð 6 210 Garðabæ Sími 564 5040

www.hirzlan.is

Gott er að nota púðursykur að hálfu
í staðinn fyrir hvítan sykur. Einnig
má setja örlítið myntute í kakóið
sem gefur því góðan keim. Kakó
með vanillusykri er sérlega gott.
Þeir sem eiga erfitt með að láta
kakó koma í staðinn fyrir kaffi geta
sett kaffi að einum þriðja út í kakóið. Sykurpúðar eru hrikalega góðir
í kakó. Þeir sem vilja konunglegt
kakó bæta að sjálfsögðu út í það
appelsínulíkjör eða koníaki.
Að lokum má ekki gleyma þeytta
rjómanum, en hann er algjörlega
ómissandi í kakóið. Veljið svo sérlega heimilislega og jólalega bolla
til að bera kakóið fram í og verið
helst í ullarsokkum og náttfötum
meðan sötrað er.
- jóa
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Sterkt sinnep
með hangikjötinu

Stundin stytt

Óttarr Proppé tónlistarmaður segir jólahátíðina sína byrja á hádegi á aðfangadag.
„Ég held að jólaundirbúningurinn hjá mér sé frekar
hefðbundinn. Hjá minni ætt tíðkast reyndar að borða
sterkt sinnep með hangikjöti, sem er gert reglulega yfir
hátíðarnar,“ segir Óttarr Proppé tónlistarmaður. Óttar
segir jafnframt að fjölskylda hans reyni ætíð að hafa
rjúpur á boðstólum á aðfangadag, það er að segja ef
nægilegt magn næst. Að sögn Óttars hittist stórfjölskylda hans alltaf á jólunum og borðar saman.
„Aðdragandi jólanna einkennist af stanslausri
vinnu,“ segir Óttarr sem starfar innan bókabransans.
„Klukkan 12 á aðfangadag byrjar svo hátíðin hjá mér.“
Óttar segist ekki skreyta mikið heima hjá sér heldur

auðgar hann jólaandann út frá tónlist og matarilmi.
Hann segir ekkert eitt frekar en annað koma honum
í jólaskap. „Það er kannski helst þegar maður byrjar
að heyra gömlu klassísku jólasálmana í útvarpinu á
aðfangdag.“ Óttar segir engan sérstakan sálm vera í
uppáhaldi heldur hrífst hann af hinu klassíska formi
og finnst ekki mikið til nýrra laga koma. „Mér finnst
allt of mikið af vondum jólalögum þarna úti.“ Ef tími
gefst til ætlar Óttarr sér að semja sitt eigið jólalag.
„Við í hljómsveitinni stefnum að því að gefa út jólaplötu, Dr. Jól, það bara náðist ekki í ár en við náum því
vonandi á næsta ári.“
- sha
Í
annríki
jólaundirbúningsins
gleymast oft börnin sem skoppa
um af óþreyju eftir stóru stundinni
á aðfangadagskvöld. Til að stytta
börnunum stundir fram að hinni
vinsælu pakkastund má ýmislegt
gera.
Hægt er að fara með börnin í
stutta jólasundferð. Opið er í nokkrum sundlaugum á aðfangadag til
rúmlega 12 á hádegi. Börnin ættu
að hafa meira gaman af því að
busla í sundi heldur en að sitja límd
við sjónvarpsskjáinn allan daginn.
Ýmiss konar útivera er bráðsniðug á aðfangadag. Hvort sem það er
göngutúr, skautaferð eða bíltúr um
jólaskreyttan bæinn. Börnin fá þá
eitthvað að gera og sá sem er heima
við að einbeita sér að eldamennskunni fær betri frið.

Einnig má bregða á leik með
skemmtilegum ratleik. Veðrið getur
ráðið hvort leikurinn fer fram innan
eða utan dyra en ratleikurinn getur
til dæmis gengið út á það að finna
möndlugjöfina, eða að sá sem vinnur fær að opna einn pakka fyrir
kvöldmatinn.

Margir hafa þann sið að borða
möndlugraut í hádeginu á aðfangadag. Þannig getur möndlugjöfin
slegið á eftirvæntingu barnanna
fram að stóru stundinni, ásamt því
að þau fá heitan graut í magann í
staðinn fyrir að maula konfekt allan
daginn. Þá er sniðugt að hafa eitthvað handa öllum í möndlupakkanum, sérstaklega þegar ung börn
eru á heimilinu.
- jóa
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bólgumælingar hafi verið lágar. Þá sýni tölur
um hagvöxt, einkaneyslu og fjárfestingar á
þriðja ársfjórðungi mun minni vöxt en áður. Á
móti bendir bankinn svo á að veiking krónunnar 5,6 prósent frá síðustu spá Seðlabankans
auki að öðru óbreyttu verðbólguþrýsting og
að kosningaloforð séu í algleymingi.
Greiningardeild Kaupþings bendir á að
oft hafi verið rætt um hve skjótt íslenskt
hagkerfi sé í förum á milli uppsveiflu og
niðursveiflu. „Og nýjustu tölur um hagvöxt
á þriðja ársfjórðungi frá Hagstofu Íslands
virðast bera þess vitni. Landsframleiðsla
Íslands óx aðeins 0,8 prósent og að mati
Greiningardeildar verður heildarhagvöxtur
á þessu ári um þrjú prósent. Þetta er mun
minna en fyrri spár gerðu ráð fyrir,“ bendir
Kaupþing á í nýrri greiningu og rifjar upp
að þar á bæ hafði verði spáð um 4,7 prósenta
hagvexti í ár, fjármálaráðuneytið hafi spáð 4,2
prósenta vexti og Seðlabankinn 4,0 prósenta
vexti. „Svo virðist sem hagsveiflan hafi nú
þegar náð hámarki og farið sé að draga saman
í efnahagslífinu, en hagvöxtur hefur ekki
mælst minni í þrjú ár. Nýjustu verðbólgutölur
fyrir desember benda einnig til þess að verulega hafi dregið úr verðbólguþrýstingi,“ segir
bankinn og telur að í þjóðhagsreikningnum
séu farin að sjást áhrif hárra vaxta, mettunar
í einkaneyslu og loka stóriðjuframkvæmda.
„Hins vegar er vert að hafa í huga að þessar
tölur sýna ekki nýja stefnu í þjóðarútgjöldum
þar sem ljóst er að hagsveiflan náði hámarki
á fyrri hluta þessa árs. Allir spáaðilar hafa til
að mynda gert ráð fyrir því að einkaneysla
dragist saman á næsta ári. Spurningin er
aðeins hve hratt aðlögunin gengur eftir.“
Greiningardeildin telur aðhaldið sem er í
stýrivöxtum nú nægilegt til þess að verðbólga
verði komin að markmiði Seðlabankans á næst
ári, en í Peningamálum Seðlabankans sem út
komu í nóvember er hins vegar gert ráð fyrir
að verðbólga verði enn yfir mörkum árið 2008
og talað um að frekara vaxtaaðhalds sé líklega þörf. „Samt sem áður brást Seðlabankinn
ekki við með vaxtahækkun þá,“ segir greiningardeildin og vísar til þess að í staðinn hafi
Seðlabankinn ákveðið aukavaxtaákvörðunarfundinn á morgun „með því fororði að þær
nýju upplýsingar sem myndu koma fram
í millitíðinni mynduðu öruggari flöt“ fyrir
stýrivaxtaákvörðun bankans. Kaupþing segir
raunina vera þá að upplýsingar hafi vísað í
báðar áttir. Tölur um viðskiptahalla bendi í
átt að auknu ójafnvægi og ný fjárlög hljóti að
leiða til verri verðbólguhorfa um leið og áhrif
matarskattslækkunarinnar í mars fjari út. Í
öfuga átt bendi svo síðasta verðbólgumæling
og og hagvaxtartölur.
SVIGRÚM TIL LÆKKANA Á NÆSTA ÁRI
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er ljóst að hvort sem Seðlabankinn bætir
einni stýrivaxtahækkun við eður ei virðist
allt benda til þess að bankinn muni viðhalda
mjög sterku peningalegu aðhaldi á næsta ári
til þess að halda mögulegum þenslueldum í
skefjum.“
Greiningardeild Glitnis segir hins vegar
mestar líkur á óbreyttum stýrivöxtum þótt
einnig komi til greina 25 punkta hækkun.
„Við teljum hið fyrrnefnda þó líklegra, það
er að bankinn haldi vöxtum sínum óbreyttum. Í byrjun nóvember sagði bankinn að
verðbólguhorfur hefðu batnað verulega en
áfram væri þörf á ströngu aðhaldi. Greining
bankans benti til þess að enn væri ástæða
til að auka aðhaldið í peningamálum en það
var þó ekki gert. Ákveðið var að fresta
vaxtahækkun um sinn og var bætt við vaxtaákvörðunardegi,“ segir bankinn og bendir á
að vaxtaákvörðunin á morgun verði byggð á
sömu greiningu og birt var í byrjun nóvember og þeim viðbótarupplýsingum sem nú séu
tiltækar. „Vaxtahaukarnir í Seðlabankanum
mæla ef til vill áfram með frekari vaxtahækkun en við teljum líklegast að bankastjórnin kjósi að halda vöxtum óbreyttum.
Líklegt er að þeir vísi til þess að hagvöxtur
dregst verulega saman um þessar mundir
og verðbólgan hjaðnar. Ekki er heldur hægt
að horfa framhjá því að verðbólguvæntingar
hafa dregist umtalsvert saman þótt það sé
afleiðing einskiptis handstýrðra aðgerða,“
segir bankinn og vísar þar til fyrirhugaðra
matarskattslækkana í mars komandi. Þá
segir Glitnir mikla spennu á vinnumarkaði og launaskrið sýna áfram mikla undirliggjandi spennu í hagkerfinu og því muni
Seðlabankinn fara með gát og því sé enn bið
í vaxtalækkun þótt hún kunni að koma til á
fyrri hluta ársins. „Verðbólgan mun stefna
hratt að verðbólgumarkmiði bankans. Kemur
þar til viðbótar við hina almennu efnahagsþróun handaflsaðgerðir ríkisstjórnarinnar til
að lækka matvöruverð. Segja má að það skapi
ákveðið svigrúm fyrir Seðlabankann til að
lækka vexti sína. Óumdeilt er að lækkun matarskatts er þensluhvetjandi aðgerð, en bein
áhrif á mælda verðbólgu eru hins vegar að
öllum líkindum meiri en óbein áhrif hennar á
mælda verbólgu vegna aukinnar þenslu.“
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Til marks um óvissu í efnahagsmálum er að
greiningardeildir stóru viðskiptabankanna eru
ekki á einu máli um hvaða leið Seðlabankinn
kemur til með að fara í stýrivaxtaákvörðun
sinni á morgun. Landsbankinn telur líklegast
að stýrivextir verði óbreyttir, Glitnir er á
sama máli en vill þó ekki útiloka 25 punkta
hækkun, en greiningardeild Kaupþings segir
ekki þær breytingar hafa átt sér stað í þróun
efnahagsmála að réttlæti að Seðlabankinn
bregði út af yfirlýstri stefnu og spáir 25 til 50
punkta hækkun stýrivaxtanna.
Landsbankinn segir ýmis merki um viðsnúning í efnahagslífinu, minni þenslu og þar með
minnkandi verðbólguþrýsting. Þannig hafi
dregið úr vexti útlána og húsnæðisverð hætt
að hækka, auk þess sem undanfarnar verð-

ágú.04

HÆKKA STÝRIVEXTIR?

„Skynsamlegra hefði verið að geyma þær til
loka hagsveiflunnar.“

VERÐBÓLGA OG STÝRIVEXTIR FRÁ ÞVÍ Í APRÍL 2004 TIL DAGSINS Í DAG

jún.04

Þótt Seðlabankanum kunni að hafa fatast
aðeins flugið fyrir ári telja sérfræðingar samt
að honum hafi tekist að sýna á ný fram á að
hann ætli sér að standa undir hlutverki sínu
og hafi unnið trú markaðarins á ný. Þar kann
líka að hafa hjálpað til að á þessu ári voru
gerðar breytingar á skipulagi ákvarðanatöku
bankans hvað stýrivexti varðar. Formlegum
vaxtaákvörðunardögum var fjölgað úr fjórum í sex og jafnframt áréttað að bankinn
kynni að grípa til viðeigandi ráðstafana þar
fyrir utan ef þurfa þætti. Á morgun er til
dæmis annar aukavaxtaákvörðunardagurinn
á þessu ári.

apr.04

eimur tímum um síðar gerir bankaefur frá vordögum 2004. Þá höfðu
róðir segja sumir hverjir að bankan-

Greiningardeild Kaupþings telur því að
verulega óvissa hafi myndast um ákvörðun
Seðlabankans sem nú hafi fengið röksemdir til að halda stýrivöxtum óbreyttum eða
hækka. „Raunar er töluverð óvissa um efnahagsþróun ársins 2007. Ljóst er að kaupmáttur
launafólks mun hækka verulega á fyrri hluta
næsta árs vegna umtalsverðra skattalækkana, launahækkana og lækkunar verðbólgu.
Spurningin snýst í raun um það hvað íslenskur almenningur mun gera við þennan aukna
kaupmátt. Ef honum er öllum varið í neyslu
er nægilegt fóður fyrir áframhaldandi þenslu
og viðskiptahalla,“ segir greiningardeildin og
bendir á að einkaneysla hér sé um 65 prósent af landsframleiðslu og sé jafnframt sú
breytilegasta eða óstöðugasta af öllum löndum OECD. „Tekið saman fær Greiningardeild
ekki séð að spá Seðlabankans frá síðustu
Peningamálum hafa hnikast mikið til og telur
því meiri líkur en ella að bankinn hækki vexti
og þá má búast við að hækkun á bilinu 25
til 50 punktar verði fyrir valinu. Ennfremur

maí.04

i stýrivaxta
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Straumur-Burðarás mun gera upp reikningana í evrum:

Evruskrefin stigin
hægt en örugglega
Hafliði Helgason

Það er skynsamleg ákvörðun stjórnar Straums-Burðaráss að færa
bókhald sitt og birta uppgjör í evrum. Ákvörðunin er í samræmi
við stefnu bankans um vöxt á erlendum mörkuðum og því rökrétt
skref á þeirri leið að byggja upp evrópskt fjármálafyrirtæki.
Eignir og tekjur fjárfestingarfélaga og fjármálafyrirtækja eru
í vaxandi mæli erlendar og því tímaspursmál hvenær fleiri slík
fyrirtæki velja að gera upp í mynt sem alþjóðlegir fjárfestar eru
sæmilega læsir á.
Þegar hafa nokkur framleiðslufyrirtæki valið þessa leið og
líklegt að næsta skref þeirra fyrirtækja verði að skrá hlutabréf sín í evrum. Kaup kauphallarinnar OMX á Kauphöll Íslands opnar
íslenskum félögum greiðari leið að
alþjóðlegum fjárfestum. Slíkir fjárfestar setja fyrir sig skráningu í íslenskum krónum. Ástæðan er einföld. Við
áhættu af hlutabréfum bætist áhætta
af gjaldmiðlinum. Þrátt fyrir að tekjur
fyrirtækjanna séu að stærstum hluta
í erlendri mynt, fylgir hlutabréfaverðið ekki gengishreyfingum að fullu og
því bætist gengisáhætta við almenna
áhættu til skamms tíma litið.
Fjárfestar í hlutabréfum eru almennt
ekki í gjaldeyrisviðskiptum og krónan
virkar því á þá sem óþægindi og áhætta
sem þeir kæra sig ekki um. Það eru
fleiri fiskar í sjónum og því er samkeppnisstaða íslensku fyrirtækjanna
um fjármagn skert að þessu leyti.
Það verður því að telja líklegt
að evran haldi áfram innreið sinni í
íslenskt atvinnulíf. Þegar eru nokkur fyrirtæki farin að semja um laun
æðstu stjórnenda í evrum. Þeir sem
þiggja laun í evrum hafa litla ástæðu
til að vera með skuldir sínar í krónum
á háum vöxtum og taka því væntanlega
sín lán og skuldbindingar í sömu mynt
og þeir fá laun.
Þannig læðist evran inn í hagkerfið
hægt og bítandi og fyrst til þeirra sem hafa aðstöðu til að koma
sér út úr krónuhagkerfinu. Þessi þróun er ekki góð og takmarkar
möguleika til hagstjórnar, þar sem í raun myndast tvö hagkerfi
hlið við hlið.
Margt bendir til þess að vaxtahækkunarferli núverandi hagsveiflu sé lokið, eða ljúki í það minnsta með næstu vaxtaákvörðun á
morgun. Hætt er við að næsta ár geti reynst mörgum býsna þungt í
skauti þegar saman fer lág verðbólga og mjög háir stýrivextir. Það
mun reyna á Seðlabankann í lækkunarferlinu og vonandi að það
takist að lenda hagkerfinu með sem minnstu tjóni. Í framhaldinu
er umræðan um framtíðarskipan gengismála sú mikilvægasta og
stjórnmálamenn þurfa að þora að ræða um hvert stefna beri. Það
er alltaf betra að taka upplýsta ákvörðun um eigin framtíð. Hinn
kosturinn er nefninlega að sitja uppi með veruleika sem maður átti
engan þátt í að móta og veit ekki hvort maður vildi.
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Web 2,0 fyrir markaðsstjóra?
Nýjasta tískuorðið í auglýsingaheiminum er Web 2,0. Þrátt fyrir
geysilega mikla umræðu um
þetta fyrirbæri er það síður en
svo ofmetið. Mikill misskilningur
virðist samt vera í gangi um hvað
Web 2,0 í raun er. Ekki er um
nýja útgáfu af netinu að ræða heldur nýjar aðferðir til þess að birta
efni og eiga samskipti á netinu. Þó
nafnið Web 2,0 verði hér notað til
þess að skýra þessar nýju aðferðir
má því deila um réttmæti þess að
nota það.
Hvaða aðferðir eru þetta?
Aðferðirnar eru þær sömu og vefir
á borð við Amazon.com, Myspace.
com og eBay nota til að láta viðskiptavini sína byggja vefina með
því að deila efni og skoðunum.
Þessir eiginleikar eru kjarninn
í árangri þeirra. Sem dæmi má
nefna umsagnir á bókum á Amazon
sem aðrir netverjar nota til þess
að taka kaupákvörðun, Myspacesamfélagið sem byggir algjörlega
á myndum, texta og öðru efni sem
notendur setja inn og að lokum
uppboðsvefurinn eBay sem byggir
einnig á þessum aðferðum. Í meginatriðum er því um nýjar aðferðir
fyrir fólk að ræða, til að eiga samskipti við annað fólk í máli, myndum, hljóði og texta.
Markaðsstjórar ættu að kynna
sér þessar nýju aðferðir ofan í
kjölinn því valdajafnvægið er að
breytast. Neytendur hafa nú völdin, ekki fyrirtæki. Neytendur geta
með tilkomu netsins komist yfir
meira magn upplýsinga en nokkru
sinni áður og skipst á skoðunum á
einfaldari hátt en áður. Ennfremur
deila neytendur skoðunum sínum á
vörum og þjónustu á bloggum sem
fanga athygli fjölda fólks og skapa
þannig umtal sem erfitt getur verið
að stýra. Fyrirtæki verða því að
passa sig á að uppfylla loforð sín
gagnvart viðskiptavinum. Annars
eiga þeir á hættu að lenda í slæmu
umtali sem ferðast manna á milli
hraðar en áður, með tilkomu netsins. Valdajafnvagið núna er því
viðskiptavininum í hag því þeir
hafa ekki aðeins aðgang að gríðarlega miklum upplýsingum heldur
einnig öðrum neytendum sem þeir
geta deilt góðri eða slæmri reynslu
með.
Hvar eru þá tækifærin?
Fyrirtæki sem bjóða viðskiptavinum sínum að eiga samskipti við
sig með þessum nýju leiðum ná
tengslum við viðskiptavini sína á
mun persónulegri grunni en áður.
Með því að bjóða þeim að spjalla
við vörumerkið, senda inn hugmyndir og setja inn athugasemdir,
hvort sem þær eru góðar eða slæmar, geta fyrirtæki lært geysilega
mikið. Mörg fyrirtæki hræðast að
opna fyrir slíka umræðuþræði á
síðum sínum vegna þess hve ber-
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skjölduð fyrirtækin verða fyrir
slæmu umtali. Það ber vissulega
að hafa augun opin fyrir slíku en
með því að opna þessa leið á heimasíðum fyrirtækja fá viðskiptavinir
tækifæri til að tjá sig beint við
þau. Þeir viðskiptavinir sem hafa
ekki kost á því að tala við fyrirtæki
á þennan hátt sleppa því ekkert
að dreifa slæmri reynslu á netinu.
Þeir gera það þá bara á bloggi eða
á vinatengslavefjunum sínum eins
og Myspace eða Minnsirkus.is og
láta þar hundruði eða í mörgum
tilfellum þúsundir „vina“ sinna á
netinu vita. Hvort er betra að slíkt
umtal fari af stað og að fyrirtækið
frétti það löngu síðar eða að fá það
á opnum vettvangi á síðu fyrirtækisins þar sem hægt er að svara
fyrir atburðinn og leysa og læra af
honum strax? Svarið liggur í augum
uppi en kosturinn er þó aðallega
sá, líkt og Apple og fleiri fyrirtæki hafa komist að, að ánægðir
viðskiptavinir verða umboðsmenn
fyrirtækjanna á slíkum vettvangi.
Ánægðir viðskiptavinir fara því að
svara óánægjuröddum, leiðrétta
misskilning hjá núverandi eða tilvonandi viðskiptavinum og verða
þannig í raun „sölumenn“ fyrir fyrirtækið.
Svo má heldur ekki gleyma
því að slíkar samskiptaleiðir opna
einnig möguleika fyrir ánægða viðskiptavini að lýsa aðdáun sinni og
koma hugmyndum sínum á framfæri. Apple, Boeing, Nike og fleiri
fyrirtæki hafa öll nýtt sér þessa
þörf neytenda til þess að láta til sín
taka á netinu. Með því að tileinka
sér aðferðirnar fá fyrirtækin gríðarlega mikið magn af ábendingum og hugmyndum sem gera þeim
kleift að bjóða ennþá betri vörur en
annars. Ennfremur má ætla að viðskiptavinur sem kemur ábendingu
eða hugmynd áleiðis sem fyrirtæki
færir í nyt upplifi sig sem hluta
af fyrirtækinu og verði þannig
umbreytt í tryggann umboðsmann
þess. Starwood hótelin hafa fært
sér þessa þróun í nyt og hafa nú
starfsmann á fullum launum við
að svara bloggum og tala við viðskiptavini sína. Með þessu hefur
hótelkeðjan lært geysilega mikið og
gert margar umbætur sem hækkað
hafa þjónustustig þess.
Ungt fólk eyðir sífellt meiri
tíma á vefjum eins og Myspace en
þar talar það við vini sína, bloggar, geymir myndirnar sínar o.s.frv.

Með því að vera með heimasíðu á
þeim vettvangi þar sem fólk vill
vera verður fólk mun móttækilegra fyrir þeim skilaboðum sem
fyrirtækið vill senda út. Á Myspace
getur þú orðið vinur hljómsveita,
vörumerkja og stjarna og eiga
margir fleiri hundruð þúsund vini.
Þegar vörumerki sendir út skilaboð
á vini sína á slíkum vettvangi upplifa notendur skilaboðin á mun persónulegri hátt en með hefðbundum
tölvupósti. Þar sem valdajafnvægið hefur breyst er mikil pressa
að vörumerki tali við viðskiptavini
sína sem jafningja og á persónulegan hátt, hlusti og bregðist skjótt
við. Nú eru völdin nefnilega hjá
neytendunum. Apple hefur nýtt sér
þetta á gríðarlega árangursríkan
hátt með því að búa til sinn vettvang á Myspace þar sem fólk getur
tekið þátt í samfélaginu þeirra og
átt þannig samskipti við vörumerkið. Sem meðlimur í samfélaginu
getur það talað við vörumerkið,
skipst á hugmyndum og tekið þátt í
leikjum svo eitthvað sé nefnt.
Að lokum hafa þessar nýju
samskiptaleiðir gert „viral“ eða
umtalsherferðir auðveldari en
nokkru sinni fyrr. Það hefur þó
engu breytt að auglýsingarnar eða
skilaboðin verða að vera skemmtileg, athyglisverð eða boða eitthvað
nýtt svo fólk sendi þau sín á milli,
bloggi um þau eða setji á Myspace
síðuna sína. Það hefur ekki breyst,
hins vegar er nú orðið svo auðvelt
að dreifa myndböndum, hljóði og
texta á netinu að slíkar umtalsherferðir springa út hraðar en nokkru
sinni fyrr. Dæmi um gríðarlega
vellukkaða slíka herferð er stutt
myndbrot sem viðskiptavinur flugfélagsins Emirates tók í nýjum
fyrsta farrýmissætum hjá félaginu.
Þessi svokallaði viðskiptavinurinn
var auðvitað á launum hjá fyrirtækinu en myndatakan var gerð
með GSM síma sem gerði myndbrotið trúverðugt. Myndbrotið fór
um netið sem eldur um sinu með
hjálp Youtube og er skólabókadæmi um virkilega vel heppnaða
„viral“ markaðssetningu.
Web 2,0 hefur því að geyma
aðferðir sem fyrirtæki hreinlega
verða að reyna tileinka sér því ef
þitt fyrirtæki gerir það ekki, en
samskeppnin gerir það, er komið
ákveðið forskot á þig. Aftur ber að
árétta mikilvægi þess að standa við
þjónustuloforð sín og vera ósvikin
þegar opnað er á svona samskipti.
Á sama tíma má ekki gleyma að
þrátt fyrir að fyrirtæki tileinki sér
þetta ekki geta þau lent illa í því
eins og Dell-tölvuframleiðandinn.
Bloggfærsla frá óánægðum viðskiptavini sem var kölluð Dell Hell
varð til þess að fyrirtækið tileinkaði sér Web 2,0 af fullum krafti.

UM VÍÐA VERÖLD

Höfðað til nýrra viðskiptavina

Betri borg

Forbes | Bandaríska tímaritið Forbes fjallar um
tilraunir bandarísku lágvöruverslanakeðjunnar
Wal-Mart til að höfða til nýrra viðskiptavina í
Bandaríkjunum í nýjasta tölublaði sínu. Fyrirtækið
réð Julie Roehm, fyrrum
markaðsstjóra
bílaframleiðandans
DaimlerChrysler, til starfa í upphafi árs með það
fyrir augum að bæta ímynda verslanakeðjunnar.
Roehmer virðist hafa meiri ánægju af því að njóta
lífsins en auglýsa lágvöruverslanakeðjuna því oft
sást til hennar í stjörnufansi, í flottum bílum og
matarboðum auk þess sem hún mun hafa sængað
hjá aðstoðarmanni sínum. Þetta þótti ekki hollt
fyrir ímynd Wal-Mart og var Roehmer látin taka
poka sinn fyrir skömmu. Forbes segir það mistök
hjá verslanakeðjunni að höfða til nýs viðskiptahóps. Nær væri að gera núverandi viðskiptavinum
sem horfi til þess að kaupa vörur á sem lægsta
verði hærra undir höfði, að mati tímaritsins.

Economist | Það eru fleiri en Wal-Mart sem huga
að breytingum. Breska tímaritið Economist segir
Michael Bloomberg, borgarstjóra í New York í
Bandaríkjunum, hafa hug á að bæta borgina. Slíkt
þykir löngu tímabært. Tímaritið
bendir á að skipuleggjendur
New York-borgar hafi verið
nokkuð framsýnir þegar þeir teiknuðu hana upp
fyrir rúmri öld enda hafi þeir reiknað með milljón
íbúum í borginni. Spá þeirra rættist fyrir rúmri
hálfri öld og gott betur. En lítið hefur gerst í skipulagsmálunum síðan þá. Economist bendir hins
vegar á að þótt Bloomberg beri hag borgarinnar
fyrir brjósti séu líkur á að sýn hans verði seint að
veruleika. Líkur eru á að hann segi af sér eftir tvö
ár og fari í forsetaframboð. Fari svo megi búast
við, að ný borgarstjórn geri lítið annað en hjakka í
sama fari og fyrrverandi borgarstjórar með þeim
afleiðingum að ný og betri New York líti seint
dagsins ljós.
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Er starfsmannavelta
góð eða slæm?
Margir hafa upplifað að vinna
á stöðum þar sem starfsfólk
bókstaflega kemur og fer og
kannast við að starfsmannavelta getur verið fyrirtækjum erfið. Einfaldasta leið til
að reikna starfsmannaveltu er
að finna fjölda starfsmanna
sem hætta störfum, deila með
meðalfjölda starfsmanna á ári
og margfalda með eitt hundrað. Þannig væri fyrirtæki sem
missir 20 starfsmenn á ári af
50 með 40% starfsmannaveltu.

SPÁKAUPMAÐURINN

Fjármagna
nágrannana
Ég er búinn að kaupa jólagjafirnar
fyrir gróðann af 365 og svo bakaði
ég smákökur á sunnudaginn. Hef
ekki klikkað á því svo árum skiptir, enda tekur maður því alltaf
fremur rólega í desember og lætur
aurana vinna fyrir sig.
Desember og jólin eru tími sem
maður á að nota til hugleiðinga.
Ekki bara um inntak og tilgang
lífsins, heldur til þess að velta
fyrir sér hvað næsta ár beri í
skauti sér.
Næsta ár verður fjörugt hjá
þeim stóru. Bankarnir verða á
fullri ferð, en á innanlandsmarkaði
verður leiðinlegra. Nokkur gjaldþrot og almenn svartsýni gæti
farið að birtast í spilunum þegar
líða tekur á árið. Ég ætla að vera
með fullt af peningum á skammtímavöxtum Seðlabankans framan
af ári. 14 prósent stýrivextir og
nánast engin verðbólga eru ekki
slæm kjör. Maður fær varla betri
vexti annars staðar. Til hvers líka
að vera að fjármagna uppbyggingu
fyrirtækja landsins þegar maður
fær betri kjör og minni óvissu með
því göfuga hlutverki að fjármagna
yfirdráttinn hjá nágrönnunum.
Jæja, maður er nú það mikill
„player“ í sér að maður lætur nú
sennilega ekki allt á peningamarkaðsreikninginn. Maður verður
að vera með. Þá er náttúrlega að
velja hvaða félög eiga eftir að gera
spennandi hluti á árinu.
Bankarnir eru fyrsta val.
Kaupþing fer örugglega á fullt á
næsta ári. FL er með gríðarlega
fjárfestingagetu og ekki spurning
að það verður mikið að gerast í
kringum þá á næstunni. Glitnir
tekur örugglega nokkar stóra díla
með þann hluthafahóp sem þeir
eru komnir með og auk þess sem
forvitnilegt verður að fylgjast með
uppbyggingu langtímamarkmiða í
syllubisnessnum þeirra. Lansinn
er farinn að njóta tengsla við verðbréfasjoppurnar sínar og svo gengur honum ótrúlega vel að ná til sín
breskum sparifjáreigendum.
Svo er það Straumur. Ég held
að Straumur verði spennandi
þegar líða tekur á árið. Ég held að
innan bankans sé verið að vinna
spennandi plan sem á eftir að líta
dagsins ljós þegar líða tekur á
seinnihluta næsta árs. Það er friður í Straumi núna og lendingin
var eins góð og hugsast gat eftir
átökin í sumar. FL og Bjöggi sáttir
við niðurstöðuna og allir í stuði.
Bjöggi er klárlega með „gameplan“ fyrir Straum. Hann er alltaf
með „game-plan“ og ég held að það
verði talsverðra tíðinda að vænta á
árinu og breytingar verði á strúktúrnum hjá bankanum og hröð uppbygging á Norðurlöndum.
Þetta er mín áramótaspá og þó
ég sé ekki skyggn, þá er ég heldur
ekki glámskyggn. Hverjir giftast,
skilja eða eignast börn er ekki í
mínum kaffibolla og ég læt völvu
Vikunnar um það.
Spákaupmaðurinn á horninu

Erfitt getur þó verið að segja til
um æskilega starfsmannaveltu,
því starfsemi og vettvangur
fyrirtækja er mjög ólíkur. Engu
að síður er mikil velta erfið, slítandi og kostnaðarsöm en engin
velta getur líka verið dýr því
þá er líklegt að starfsmenn séu
flestir komnir í góðar stöður
með góð laun og launakostnaður sé mjög hár. Æskilegt er
að einhver starfsmannavelta sé
í fyrirtækjum því hún stuðlar
að því að fyrirtæki nái í nýjar
hugmyndir, getu og viðhorf sem
kemur í veg fyrir stöðnun.
Kostnaður við starfsmannaveltu felst m.a. í kostnaði við
ráðningu, auglýsingar, viðtöl,

undirbúning, próf, biðlaun og
þjálfun nýs starfsmanns. Þá
er ótalinn kostnaður sem felst
í minni afköstum og minni
framleiðni fyrir hverja viku
sem staðan er laus, truflun á
þjónustu við viðskiptavini og
óljósum áhrifum á aðra starfsmenn í fyrirtækinu. Margir
sérfræðingar telja að með því
að minnka starfsmannaveltu
sé hægt að auka hagnað og
verðgildi fyrirtækja svo um
munar. Stjórnendur þurfa því
að vera sífellt á verði og skoða
nýja möguleika í umhverfinu.
Stjórnandi símaþjónustufyrirtækis í Bandaríkjunum greip
t.d. til þess ráðs að koma fyrir

færanlegum úthringiverum í
nágrenni háskóla og náði þannig
að ráða fjölda stúdenta í hlutastörf sem þurftu ekki á bíl að
halda til að komast í vinnu.
Þannig náði fyrirtækið að halda
niðri starfsmannaveltu að miklu
leyti.
Talið er að það kosti fyrirtæki á milli 30 til 200 prósent
af launum starfsmanns að ráða
nýjan í hans stað. Kostnaður
getur því verið mikill og ef
tekið er dæmi af fyrirtæki þar
sem starfsmenn eru með 3,5
milljónir í laun á ári og kostnaður við að ráða nýjan starfsmann
sé 150% af árslaunum hans, eru
það 5,25 milljónir í kostnað fyrir

hvern starfsmann sem fer. Ef
tekið er dæmi af 100 manna fyrirtæki með 10% starfsmannaveltu gæti það verið allt að 52,5
milljónir í kostnað á ári.

Sif Sigfúsdóttir,
MA í mannauðsstjórnun.
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Bloggið í hámarki á næsta ári?
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar
Bloggvæðingin nær að líkindum hámarki á næsta
ári, að mati bandaríska markaðs- og ráðgjafarfyrirtækisins Gartner, sem birti spá sína um þróun í
tölvu- og tæknimálum á nýju ári.
Skýrsluhöfundar Gartner telja líkur á að virkum bloggurum taki að fækka nokkuð snemma á
næsta ári. Bloggarar eru hins vegar fjarri því að
deyja út því reiknað er með að þeir verði um 100
milljón talsins um allan heim um mitt ár 2007.
Skilgreiningin á því hvað sé virkur bloggari er
nokkuð víð. Samkvæmt stofnuninni Technorati
er sá bloggari virkur, sem setur inn færslu á
vefsvæði sitt einu sinni á þriggja mánaða fresti.
Stofnunin segir virka bloggara vera 57 milljónir
talsins en það er rúmlega hundraðföld aukning á
þremur árum.
Daryl Plummer, forstjóri Gartner, segir í
samtali við bandaríska dagblaðið USA Today, að
ástæðan fyrir samdrættinum sé sú að þeir sem
hafi hug á að skrifa færslur á netið geri það nú

",/''6%&52 -ARKAÈS OG R¹ÈGJAFARFYRIRT¾KI SP¹IR ÖVÅ AÈ FJÎLDI
BLOGGARA N¹I H¹MARKI ¹ FYRRI HLUTA N¾STA ¹RS EN ÖEIM F¾KKI UPP
FR¹ ÖVÅ

þegar og þannig sé markaðurinn orðinn mettur. Þá
taldi hann líkur á að þeir sem skrifi bloggfærslur
á hverjum degi muni halda því áfram á næsta ári
en þeir sem hafi dundað sér við það einstaka sinnum muni heltast úr lestinni.

Fljúgandi fjarstýringar frá Nintendo
Japanski leikjatölvuframleiðand- umboðsaðila Nintendo hér á
inn Nintendo ætlar að innkalla landi.
Þetta eru ekki einu vandamál
3,2 milljónir óla í fjarstýringu
nýjustu tölvu fyrirtækisins, fyrirtækisins því gallar hafa
Nintendo Wii, sem kom á markað komið upp í straumbreyti DS
og DS Lite handleikjatölvum
um miðjan síðasta mánuð.
Nintendo. Þrátt
Nokkrir
af
fyrir að nokkrir
nýjum tölvuleikjstraumbreytum frá Nintendo
ar hafi ofhitnað
krefjast þess að
með þeim afleiðnotendur sveifli
ingum að eldur
fjarstýringunni
kom upp í þeim
líkt og sverði eða
hefur fyrirtæktennisspaða í tilið ákveðið að
heyrandi
leikjum. Ólar nokk- .).4%.$/ 7)) ,%)+*!4®,6! skipta út 200.000
urra fjarstýringa ®RYGGISËLAR Å FJARSTÕRINGU LEIKJATÎLVUNN straumbreytum
munu hafa slitnað AR HAFA SLITNAÈ MEÈ ÖEIM AFLEIÈINGUM fyrir tölvurnar.
Ö¾R SKUTUST ÒR HÎNDUM NOTENDA OG
Reiknað
er
í hamaganginum AÈ
LENTU ¹ N¹L¾GUM HLUTUM
með að innkallmeð þeim afleiðingum að þær þeyttust út í bláinn anirnar muni kosta Nintendo allt
og lentu á nálægum hlutum og að 200 milljónir króna en mestur
hluti kostnaðarins liggur í innviðtækjum.
Engar fréttir fara af slitnum köllun á straumbreytum. Ekki er
öryggisólum og tjóni af þeirra reiknað með að þetta hafi teljandi
völdum hérlendis, samkvæmt áhrif á afkomu fyrirtækisins.
upplýsingum frá Ormsson,
- jab

Gjald komið á
þjónustu Skype

AUGL†SINGASÍMI

550 5000

Netsímafyrirtækið
Skype
ætlar að krefja notendur í Bandaríkjunum og
Kanada um gjald fyrir
innanlandssímtöl í
far- og jarðlínusíma. Þjónustan
hefur
verið
gjaldfrjáls frá
miðju ári og
mun eftirleiðis
kosta rúmar 2.000
krónur á ári frá
og með áramótum.
Engin takmörk eru á
notkuninni.
Þeir sem nota Skype
til að hringja í aðra Skype-

notendur þurfa ekkert gjald að
greiða.
Að sögn forsvarsmanna
Skype munu þeir sem kaupa
þjónustuna fyrir áramótin fá helmings afslátt.
Fyrirtækið mun vera að
skoða hvort Skype-notendur í fleiri löndum
verði látnir greiða
fyrir þjónustuna. - jab
3+90% 3¥-)
3KYPE
¾TLAR AÈ RUKKA NOTEND
UR Å "ANDARÅKJUNUM
OG +ANADA UM
¹SKRIFTARGJALD FR¹
OG MEÈ N¾STU
¹RAMËTUM

(®&5¨34®¨6!2 '//',% 'OOGLE ¾TLAR
AÈ VINNA ÒR UPPLÕSINGUM FR¹ .!3! SEM HAFA
SAFNAST ¹ TUNGLINU OG -ARS 5PPLÕSINGARNAR
-ARKAÈURINN'ETTY)MAGES
VERÈA BIRTAR ¹ NETINU

Google skoðar
geiminn
Bandaríska geimvísindastofnunin (NASA) og netleitarfyrirtækið
Google hafa tekið höndum saman
til að vinna úr upplýsingum sem
safnast hafa í könnunarleiðöngrum NASA til tunglsins og Mars.
Upplýsingarnar verða birtar á
netinu.
Pete Worden, einn af yfirmönnum NASA, sagði á símafundi með fjölmiðlum vestanhafs
í gær, að stofnunin horfi til þess
að nýta geysiöflugan tölvukost
netleitarrisans til að vinna úr
miklu magni upplýsinga um
hvaðeina sem tengist geiminum.
Þá ýjaði hann að því, að samvinna
NASA og Google gæti náð yfir til
fleiri sviða. „Starfssvið okkar er
geimurinn og þar öflum við mikilla gagna,“ sagði hann.
- jab

Önnuðust
perúskt útboð
Dótturfélag Glitnis í Noregi,
Glitnir Securities, hafði umsjón
með tæplega sjö milljarða hlutafjárútboði perúska fyrirtæksins
Copeinca, eins helsta fiskimjölsog lýsisframleiðanda Perú.
Boðnar voru út 15,5 milljónir
hluta á genginu 40 norskar krónur á hlut og norskir og alþjóðlegir fjárfestar skráðu sig fyrir
öllum hlutunum. Eftir útboðið
fullnægir Copeinca kröfum um
skráningu í Kauphöllinni í Osló
en Glitnir Securities mun annast
skráninguna.
- hhs

OPNUNARTÍMAR GK REYKJAVÍK LAUGAVEGI 66
Mán. til fim. 11:00–18:00, fös. 11:00–18:30.
Frá fim. 14. des. til 22. des. 11:00–22:00, 23. des. 11:00–23:00, 24. des. 9:00–12:00.
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MEST flytur í Fornubúðir
Byggingavörufyrirtækið MEST
hefur flutt höfuðstöðvar sínar úr
Malarhöfða í Reykjavík að
Fornubúðum í Hafnarfirði. Þar
hefur Alfesca, sem áður bar
nafnið SÍF, haft aðsetur um árabil. Húsnæðið, sem á sínum tíma
var hannað og byggt utan um
saltfisksvinnslu SÍF,
var orðið óhentugt
fyrir Alfesca. Það
hins vegar fellur
vel að starfsemi
MEST að sögn
Þórðar
Birgis
Bogasonar, forstjóra félagsins.
Í

¶«2¨52
")2')2
"/'!3/.
&/234*«2)
-%34

Hafnarfirðinum mun fyrirtækið
hafa fimm þúsund fermetra
vöruhús með fullkomnu birgðaog afgreiðslukerfi. Einnig er það
mikill kostur að rúmgóð hafnaraðstaða er við húsið þar sem
hægt er að losa og lesta skip með
vörum félagsins. Það eru oftar en
ekki plássfrekir vöruflokkar á
borð við járn og timbur sem er
hentugt að geta tekið beint inn til
afgreiðslu. „Það kemur sér vel
fyrir okkur að húsnæðið skyldi
losna. Við höfðum tryggt okkur
landsvæði við höfnina og ætluðum að byggja upp miðlager. Það
hefði tekið um tvö ár svo það má
segja að með þessu styttum við
okkur leið,“ segir Þórður.
Sölustarfsemi MEST verður
ekki að Fornubúðum en mun
þjóna útsölustöðum fyrirtækisins og stórum viðskiptavinum
sem kaupa beint af lager. MEST

er að auki að byggja upp verslanir og sölustaði um allt land. Á
næstu mánuðum er markmiðið
að opna sölustaði í 3.600 fermetra
húsnæði í Norðlingaholti, sem
verður aðalsetrið fyrir byggingarvörur,
á
Malarhöfða
í
Reykjavík, þar sem véla- og
tækjasala verður, auk útsölustaða
á Selfossi, í Hveragerði, á
Akureyri, Reyðarfirði og í
Hafnarfirði.
MEST hefur yfir helmings
markaðshlutdeild í múr- og
steypuvörum á markaði fyrir
iðnaðarmenn og stefnir að því að
ná svipaðri hlutdeild í öðrum
vörum. „Okkur hefur verið vel
tekið því okkar innri ferlar,
tengsl við viðskiptavini, vöruframboð og markaðssetning miðast við þarfir iðnaðarmanna en
ekki einstaklinga. Að því leytinu
til erum við aðeins öðruvísi en

Erlendir fjárfestar
felldu taílensk bréf

Gengi hlutabréfa féll um heil
11,76 prósent eða 85,89 punkta í
kauphöllinni í Bankok í Taílandi
í gærmorgun þegar erlendir
fjárfestar losuðu sig við mikið
af taílenskri hlutabréfaeign
sinni. Ástæðan var tilkynning
frá seðlabanka landsins um að
hann hygðist grípa til aðgerða
til að sporna gegn því að spákaupmenn geti haft áhrif á gengi
gjaldmiðils landsins.
Gengið taílenska bahtsins
hefur hækkað jafnt og þétt síðustu misserin og hefur ekki verið
hærra gagnvart bandaríkjadal
í níu ár. Það hefur komið illa
við útflutningsfyrirtæki landsins og horfir bankinn til þess
að með aðgerðunum takist að
lækka gengið og efla útflutning.
Þetta mun vera í þriðja sinn
sem bankinn gerir tilraunir til
að stemma stigu við háu gengi
bahtsins.
Gengi hlutabréfa í fjármálaog olíufyrirtækjum lækkaði
mest og hefur hlutabréfavísitala
landsins ekki verið lægri í tvö ár.
Þá hefur gengi hlutabréfavísitölunnar ekki lækkað jafn mikið á
einum viðskiptadegi í 31 ár, að
sögn breska ríkisútvarpsins.
Aðgerðirnar felast meðal annars í því að þegar hlutabréfakaup erlendra fjárfesta fara
yfir 20.000 dali eða jafnvirði 1,4
milljóna króna, eru þeir skikkað-

&9,'34 -%¨ '%.').5 'ENGI HLUTABRÁFA HRUNDI Å KAUPHÎLLINNI Å 4AÅLANDI Å G¾R %KKI ER
LJËST HVORT ÖAÈ HAFI ¹HRIF ¹ HLUTABRÁFAMARKAÈI Å ÎÈRUM !SÅULÎNDUM -!2+!¨52)..!0

ir til að halda hlutabréfunum í að
minnsta kosti ár.
Nitaya Pibulratanagit, aðstoðarbankastjóri taílenska seðlabankans, segir bankann eiga enn
eftir að ræða aðgerðirnar við
helstu banka og fjármálastofn-

anir og sagði ótta erlendra fjárfesta ástæðulausan.
Ekki liggur fyrir hvort hrunið
í Taílandi hafi áhrif út fyrir landsteina en efnahagslægð fór yfir
Asíu í kjölfar svipaðs ástands
- jab
fyrir áratug.

.µ*!2 (®&5¨34®¨6!2 -%34 ER FLUTT Å GÎMLU HÎFUÈSTÎÈVAR !LFESCA AÈ &ORNUBÒÈUM Å
(AFNARFIRÈI

aðrir á byggingavörumarkaði,
þótt við að sjálfsögðu þjónum
hverjum sem til okkar kemur.“

Hjá MEST starfa 275 manns
og er áætluð velta næsta árs 8
milljarðar króna.
- hhs

Vandræði við
Wembley
Mikil vandræði virðast hrjá þá sem komið
hafa
að
byggingu
Wembley-leikvangsins í
Lundúnum í Bretlandi.
Ástralska verktakafyrirtækið Multiplex er í
miklum
vandræðum
vegna tafa á afhendingu leikvangsins en
hluthafar fyrirtækisins
hafa höfðað mál á hendur því vegna óeðlilegs
dráttar á verklokum
við leikvanginn. Þá tók
forstjóri Wembley poka
sinn í síðustu viku en
hann skipulagði endurbyggingu leikvangsins.
Upphaflega stóð til
að afhenda leikvanginn á síðasta ári en nú
stefnir allt í að hann
verði ekki reiðubúinn til
afhendingar fyrir leiki í
ensku bikarkeppninni á 5..)¨ 6)¨ 7%-",%9 !FHENDING ¹ NÕJUM
næsta ári en líkur þykja 7EMBLEY LEIKVANGI HEFUR FARIÈ LANGT FRAM YFIR ¹¾TLUN
-!2+!¨52)..!&0
að gestir geti sótt hann
heim eftir tvö ár.
Kostnaður hefur farið fram úr öllu valdi og hleypur nú á 700
milljónum punda eða ríflega 93,6 milljörðum íslenskra króna.
Hluthafar verktakafyrirtækisins segja, að stjórnendur Multiplex
hafi haft grun um í hvað stefndi fyrir allt að þremur árum en leynt
hluthafa því.
Þegar greint var frá því að afhending leikvangsins færi fram
yfir afhendingardag og taprekstri hjá Multiplex um mitt síðasta ár
féll gengi bréfa í fyrirtækinu. Sér vart fyrir endann á halla fyrirtækisins. Krefjast hluthafarnir, jafnt stórir fjárfestar sem smáir,
allt að 100 milljóna ástralska dala eða jafnvirði 5,3 milljarða króna
í skaðabætur vegna málsins.
- jab
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TM Software
styrkir Ljósið
Hugbúnaðarfyrirtækið
TM Software hefur
ákveðið að styrkja
Ljósið, endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð
fyrir þá sem greinst
hafa með krabbamein
og aðstandendur þeirra.
Stuðningurinn felst í &2 5.$)22)45. GÒST %INARSSON FRAMKV¾MDASTJËRI
að veita Ljósinu afnot HJ¹ 4- 3OFTWARE %RNA -AGNÒSDËTTIR YFIRUMSJËNARMAÈUR
af sjúkraskrárkerfinu STARFSEMI ,JËSSINS OG $AVÅÈ !RNAR ¶ËRSSON ÖJËNUSTUSTJËRI
HJ¹ 4- 3OFTWARE
Sögu, sem Ljósið fær
aðgang að í gegnum iCura-kerfisveitu.
Í tilkynningu frá TM Software segir að umsjónarmenn Ljóssins
geti skráð námskeið, fræðslutíma og sjúkrasögu allra sem sækja miðstöðina í sjúkraskrárkerfið Sögu. Með iCura-kerfisveitu fær Ljósið
aðgang að Sögu yfir Netið og þarf því ekki að setja upp aukavélbúnað
til að keyra sjúkrakerfið. iCura-kerfisveitan fylgir ströngustu öryggiskröfum og tryggir það öruggan rekstur, afritunartöku, eftirlit og
viðhald, að því er segir í tilkynningunni.
Erna Magnúsdóttir, yfirumsjónarmaður Ljóssins, segir þetta ómetanlegt og hafa mikla hagræðingu í för með sér. Kostur sé að geta
fengið kerfi eins og Sögu í gegnum kerfisveitu og þannig nýtt áfram
þann tölvukost sem fyrir var í miðstöðinni en kerfisveitan gerir notendum kleift að tengjast sjúkraskránni utan starfsstöðvar Ljóssins
og tryggir það sveigjanleika í skráningu og eftirliti, að því segir í
tilkynningunni.
- jab
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VÍS styrkir
Einstök börn
Í stað þess að senda jólakort
tóku stjórnendur VÍS þá ákvörðun að styrkja Einstök börn um
andvirði þeirra fjárhæðar sem
varið hefur verið til slíks. Verður
styrknum varið í stuðning við
börn og barnafjölskyldur sem
vegna sérstakra aðstæðna þurfa
á stuðningi að halda.
Einstök börn er stuðningsfélag
barna með sjaldgæfa alvarlega
sjúkdóma. Félagið var stofnað
árið 1997 af foreldrum 13 barna
en í dag eru í félaginu 125 fjölskyldur barna með sjaldgæfa
alvarlega sjúkdóma. Þeir sjúkdómar, sem börnin í félaginu
þjást af, eru allir langvinnir og
hafa varanleg áhrif á börnin og
fjölskyldur þeirra. Þar sem um
sjaldgæfa sjúkdóma er að ræða
hafa margir þeirra lítið verið
rannsakaðir og í fæstum tilfellum er til eiginleg meðferð við
þeim.

Vodafone með
stærstu búð hér
Í Skútuvogi í Reykjavík hefur
verið opnuð stærsta Vodafoneverslun í heimi, um 400 fermetrar
að stærð. Í tilkynningu Vodafone
á Íslandi kemur fram að vöruúrvalið í búðinni sé einstakt og
hún sé ein af fyrstu Vodafoneverslununum í heimi sem byggja
á byltingarkenndri hönnun sem
færa á viðskiptavinum nýja sýn
á vöru- og þjónustuframboð fyrirtækisins.
Á heimsvísu er Vodafone
með 190 milljónir viðskiptavina
og starfsemi í 27 löndum, samstarfsfyrirtæki eru í rúmlega
30 löndum. Vodafone-fyrirtæki
reka um eitt þúsund verslanir um
heim allan.
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Forstjóraskipti hjá TM
Friðrik Sigurðsson, forstjóri TM
Software, hefur ákveðið að láta
af störfum 1. janúar. Við starfi
hans tekur Ágúst Einarsson sem
hefur verið framkvæmdastjóri
TM
Software-Infrastructure
Management frá árinu 2003.
Friðrik stofnaði TM Software
undir nafni TölvuMynda fyrir
tuttugu árum og hefur alla tíð
síðan verið forstjóri félagsins.
Í fréttatilkynningu frá félaginu
segir að ákvörðun Friðriks hafi
verið tekin að vel athuguðu máli
og honum hafi þótt tími til kominn að snúa sér að öðrum störfum.
TM er í dag eitt af stærstu
fyrirtækjum landsins í upplýsingatækni með starfsemi í ellefu löndum með rúmlega 1.800
viðskiptavini um heim allan.
Ársvelta félagsins nemur á
fimmta milljarð króna og kemur
um helmingur teknanna erlendis
frá.
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Finna markaðssyllur hér heima og heiman
Tryggvi Þór Herbertsson, sem gegnt hefur starfi forstöðumanns Hagfræðistofnunar Háskóla
Íslands undanfarin fimmtán ár, hefur söðlað um og tekið að sér að stýra hinum nýstofnaða fjárfestingarbanka Askar Capital. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir spjallaði við Tryggva um breytta tíma og
framtíðaráform nýja bankans.
„Ég var búinn að vera lengi hjá Hagfræðistofnun og því tilbúinn að takast á við önnur
verkefni. Ég hef undanfarið fengið tilboð
sem ég hef neitað en hugmyndin um þennan
nýja fjárfestingarbanka var hins vegar svo
spennandi að ég gat ekki annað en slegið til.
Ekki síst finnst mér áhugavert að vinna með
Karli Wernerssyni, manni sem hefur rifið
sig upp í það að vera með efnaðari mönnum
landsins. Það bendir til þess að hann hafi
eitthvað sem varið er í að vinna með,“ segir
Tryggvi Þór Herbertsson, fyrrverandi forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla
Íslands, sem nýverið tók við stöðu forstjóra
fjárfestingarbankans Aska Capital.

ÞRJÚ FÉLÖG RENNA SAMAN Í EITT

Karl Wernersson er aðaleigandi Milestone
sem er kjölfestufjárfestir í Askar Capital.
Bankinn verður til með því móti að fjármálaráðgjafarfélagið Ráðgjöf og efnahagsspár og
fjárfestingarfélagið Aquila Venture Partners
(AVP) munu renna inn í Sjóvá fjármögnun
um áramótin. Sjóvá fjármögnun hefur þegar
bankaleyfi en við samrunann verður nafni
þess breytt í Aska Capital. Þá verður bæði
sótt um leyfi til Fjármálaeftirlitsins fyrir
samrunanum og aukin leyfi til frekari bankastarfsemi. Þangað til mun bankinn starfa
innan þeirra marka sem Fjármálaeftirlitið
setur honum. „Við áætlum að þessi leyfi
fáist á fyrri hluta næsta árs og upp frá því
geti bankinn starfað eftir þeirri stefnu sem
lagt er upp með,“ segir Tryggvi. Sameinuð
hafa félögin þrjú ellefu milljarða króna eigið
fé. Stjórnendur félagsins stefna að því að

vera komnir með eignir fyrir 200 milljarða í
stýringu fyrir lok fyrsta starfsárs. Nú þegar
er AVP með fasteignir í eignastjórnun fyrir
í kringum sjötíu milljarða.
SKRIFSTOFUR Í FIMM LÖNDUM

Fyrstu mánuðina mun starfsemi Aska
Capital fyrst og fremst fara fram á Íslandi,
auk þeirra alþjóðlegu fjárfestingarverkefna
sem Aquila Venture Partners hefur þegar á
sinni könnu. Strax í janúar verður skrifstofa
þó opnuð í Lúxemborg en eftir að öll tilskilin
leyfi hafa fengist munu London, Búkarest og
Hong Kong fylgja í kjölfarið.
Bankinn mun starfa á vettvangi fyrirtækja og stórviðskipta en ekki sinna einstaklingsviðskiptum. „Við munum þróa og
selja fjármálavörur, til dæmis afleiður og
fjármálagjörninga, sem eru byggðar á undirliggjandi eignum. Þessar vörur verða svo
seldar áfram í heildsölu inn í bankakerfið,
til stofnanafjárfesta og fagfjárfesta. Þar að
auki verðum við með eigin viðskipti þar sem
við munum taka stöður í fasteignum, hlutabréfum og öðru.“
Tryggvi segir stefnuna ljóst og leynt
tekna út fyrir landsteinana en tekur fram
að einnig séu næg tækifæri hér á landi. „Við
ætlum að nýta okkur þær markaðssyllur
sem eru til staðar, bæði hér heima og erlendis.“ Hann telur frekar verða talið bankanum
til tekna að vera frá Íslandi, þótt í einhverjum tilfellum kunni sá ólgusjór sem verið
hefur kringum íslenskt fjármálalíf að vinna
á móti honum. „Ég held að þetta muni ekki
verða okkur þrándur í götu. Ef samningar
eru góðir skiptir þjóðerni ekki máli. Menn

hafa ekki efni á að mismuna í viðskiptum,“
segir Tryggvi.
SKORTUR Á GÓÐUM MANNSKAP Á ÍSLANDI

Háskóli Íslands hefur fengið að finna fyrir því
að undanförnu að sótt er í þann mannauð sem er innan veggja skólans.
Auk Tryggva hafa til að mynda þau
Ágúst Einarsson og Svafa Grönfeldt,
sem hafa kennt við góðan orðstír í
viðskipta- og hagfræðideild svo árum
skiptir, horfið frá og tekið við rektorsstöðum, hjá Viðskiptaháskólanum
á Bifröst og Háskólanum í Reykjavík.
„Það vantar orðið svo mikið af góðu
fólki í störf á Íslandi að það er alls
staðar leitað. Það er fullt af hæfileikafólki innan háskólanna en menn
hafa kannski veigrað sér við því að
sækja fólk þangað hingað til. Eina
fyrirstaðan fyrir góðum hugmyndum
í dag er góður mannskapur. Peningar,
hugmyndir og tækifæri er ekkert
mál að ná í. Það er annað mál með
mannskapinn.“
Þessu vandamáli verður sjálfsagt
ekki fyrir að fara hjá stjórnendum
Aska, þar sem nýi bankinn hefur
vakið forvitni og sjálfsagt margir
sem hafa áhuga á að vinna þar. Um
þessar mundir stendur einmitt yfir
vinna við ráðningar og er áætlað að
um áramótin verði um 40 til 45 manns
starfandi hjá félaginu. Um 30 þeirra
koma úr fyrirtækjunum þremur sem
þegar eru starfrækt og aðrir tíu til fimmtán
sem bætast í hópinn.

„Það vantar orðið
svo mikið af góðu
fólki í störf á Íslandi
að það er alls staðar
leitað. Það er fullt
af hæfileikafólki
innan háskólanna en
menn hafa kannski
veigrað sér við því að
sækja fólk þangað
hingað til. Eina fyrirstaðan fyrir góðum
hugmyndum í dag er
góður mannskapur.
Peningar, hugmyndir
og tækifæri er ekkert mál að ná í. Það
er annað mál með
mannskapinn.
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ÖVÅ ÒTSKRIFAÈ ÒR SAMTÎKUM SPROTAFYRIRT¾KJA

Barist um
Porschinn
Desember er eins og allir vita
stærsti mánuðurinn í verslun og stendur og fellur rekstur margra verslana á þessum
tíma. Kaupmenn gera ýmislegt
til að hvetja starfsmenn sína
til dáða. Sagan segir að Jón
Ásgeir Jóhannesson, forstjóri
Baugs, hafi sett upp keppni
milli verslunarstjóra Hagkaupa
í Kringlunni og Smáralind fyrir
jólin í fyrra. Hún var á þá leið
að sem sá myndi selja meira í
desember fengi afnot af Porscejeppanum hans í nokkra daga.
Færðust menn allir í aukana;
nú skyldi sko selja. Lengi vel
leit út fyrir að sá sem fór fyrir
Smáralindarbúðinni
hreppti
gripinn góða en á Þorláksmessu
skreið Kringlubúðin fram úr.

Neðanjarðarsport
Ein vinsælasta íþróttagreinin
sem nýríkir íslenskir athafnamenn stunda af miklum krafti
er vínsöfnun og heyrast sögur af
því að vel efnaðir einstaklingar
leggi mikið upp úr því að útbúa
vínkjallara þegar verið er að
hreinsa út úr einbýlishúsunum.
Forstjóri eins fjármálafyrirtækis ku eiga 700 flöskur af
eðalvíni sem metið er á yfir tíu
milljónir eða tíu kúlur.
Ólíkt bílasöfnuninni þá er
þetta sport stundað neðanjarðar
þannig að sauðsvartur almúginn
verður einskis var.

Uppgangur
innan klæða
Danir eru sterk verslunarþjóð
og eiga langa sögu sem slík,
enda þótt við teljum okkur auðvitað þeim fremri á öllum sviðum nema í fótbolta.
Dönsk vörumerki seljast víða
um heim, án þess að fólk almennt
geri sér grein fyrir að þau séu
þaðan sprottin. Þannig eru undirfatamerking Change, Femilet
og Fleur, dönsk og þessi fyrirtæki gleðjast um þessar mundir þar sem afkoman hefur tvöfaldast frá fyrra ári. Alþjóðleg
dönsk fyrirtæki fengu skell
eftir teikningar Jyllandsposten
og voru sniðgengin víða í MiðAusturlöndum. Þessir framleiðendur finna greinilega lítið fyrir
slíku og spurning hvort ekki sé
líka óhætt að klæðast dönskum
undirfötum sem ekki er beinlínis
flaggað á opinberum vettvangi á
þeim slóðum.

„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.
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Skötuveislan
er byrju› hjá okkur. Komdu og sko›a›u
fiskbor›i› okkar fullt af ilmandi
tindabykkju og skötubör›um, hno›mör,
hamsatólg og ﬂrumara me›.
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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
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CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


2ENAULT -EGANE )) NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R
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CC  DYRA FIMMGÅRA BL¹R EKINN
 Ö 6ERÈ  4ILBOÈ
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CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN
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 DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR EKINN 
Ö 6ERÈ 
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6ERÈ 
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6OLVO 6 NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA GULUR EKINN  Ö
6ERÈ 

&ORD 'ALAXY NÕSKR  CC 
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Ö 6ERÈ 

2ENAULT AT -ASTER NÕSKR 
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  ÖÒS

"ÅLAR ËSKAST
6ANTAR LÅTINN SPARNEYTINN GËÈAN BÅL ¹
ALLTAÈ  ÖÒS KR 5PPL Å S  
«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL   Ö 3 


*EPPAR

--# 0AJERO   TURBO INTERCOOLER DIESEL
k EK  ÖÒS ,ISTAVERÈ  Ö 6ERÈ
 Ö STGR 3  

4)L SÎLU ER .ISSAN !LMERA  SLX b
 DYRA BEINSKIPT EKINN  ÖÒS #$
RAFMAGN Å RÒÈUMSPEGLUM &JARSTÒRÈAR
SAML¾SINGAR !IRBAG !"3 ,ISTAVERÈ 
ÖÒS &¾ST ¹  ÖÒS STGR VEGNA GALLA Å
LAKKI ¹ HÒDDI 3UMAR VETRARDEKK UPPL
I S  

3KODA /CTAVIA  4$) ELEGANCE
¹RG  EKINN  ¹SETT VERÈ


(EKLA 3ÎLUUMBOÈ
.JARÈARBRAUT  
2EYKJANESB¾
3ÅMI  
WWWHEKLAKEFIS

4IL SÎLU $ODGE 2AM  m DÅSEL
TURBO ¹RG  EINN MEÈ ÎLLU 5PPL Å
SÅMA  

6ÎRUBÅLAR
.ISSAN 8 4RAIL NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

*ËLATILBOÈ  ÖÒS 4OYOTA  RUNNER k
NÕSK OG Å GËÈU LAGI 3  

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LSI   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

"ÅLAR TIL SÎLU

4IL SÎLU -!.  RG 
EKINN  ÖKM +ASSI M LANGUR OG
LYFTA   TONN "ÅLL Å GËÈU ¹STANDI 4IL
AFHENDINGAR FYRIR ¹RAMËT 6ERÈ 
Ö VSK 3  
6OLVO  ¹RG k EK  ÖÒS NÕSK
k NAGLA OG SUMARD 6  Ö STGR 3
 
.ISSAN 3UNNY k EK Ö SSK NÕ SK
k ¹LFELGUR GOTT EINTAK 6  ÖÒS SÅMI
 

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

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA ¹RG k EK 
ÖÒS SK k 4OPPBÅLL 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  

(ÎFÈAHÎLLIN
+LETTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWHOFDAHOLLINIS

4IL SÎLU &ORD %SCORT ¹RG k VEL MEÈ FAR
INN BÅLL  GÅRA  DYRA  VÁL SVARTUR
6ERÈ  ÖÒS STGR 3  

  ÖÒS

'RÅPTU *ËLAG¾SINA 3ÅÈUSTU TILBOÈ ¹RS
INS 4OMBËLUVERÈ ¹ NÕJUM OG NÕLEGUM
BÅLUM "ÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
.OKKUR D¾MI ¹   BÅLUM *EEP
'RAND #HEROKEE FR¹  &ORD %XPLORER
FR¹  0ORSCHE #AYENNE FR¹ 
4OYOTA 4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹
 4OYOTA &JCRUISER TORF¾RUJEPPI FR¹
 .ÕR  "ENZ -, $ÅSEL ¶Ò
FINNUR HVERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

0ALLBÅLAR

"¥,!2 4), 3®,5
4IL SÎLU ER /PEL !STRA RGm  GÅRA
3KOÈAÈUR b %KINN  ÖÒS 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  
67 'OLF  k TIL SÎLU SVARTUR 
DYRA ¹ ¹LFELGUM EKIN  Ö 6ERÈ 
Ö  
.ÕR  -AZDA #X  'RAND 4OURING
X
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3J¹LFSKIPTUR ALLT RAFKNÒIÈ 8ENON "OSE
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VERÈ  ÖÒS
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3ÅMI  
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.OKKUR D¾MI ¹   BÅLUM *EEP
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OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM
&ORD %SCORT k SK k EN LÁLEG KÒPLING
5PPL Å S  
(YUNDAI %LANTRA .ORDIC 3TYLE ¹RG k
EK  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 


 


$ODGE 2AM  15!$ 8 ¹RG
 EKÖÒSKM DIESEL 6ERÈ 
ÖÒSKR

(RAUN "4
3ÅMI  
WWW(RAUN"4IS

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

(*«, 4), 3®,5

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

  ÖÒS
(ONDA #IVIC 6TI ¹RG k EK  ÖÒS VEL
MEÈ FARINN NÕ KÒPLING 4ILBOÈ ËSKAST Å S
  *ÒLÅUS
.ISSAN 0RIMERA k EK  Ö KM
 VÁL SSK LEÈURINNR RAFDR SPEGLAR
OG RÒÈUR ¹LF SPOILERKIT 6  Ö 3
 

  MILLJËNIR

(ONDA #IVIC  ¹RG 
EKÖKM SJ¹LFSKIPTUR OÚ
6ERÈÖ 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
  EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

&ORD -ONDEO ¹RG 
EKÖKM SJ¹LFSKIPTUR SETT
6ERÈ 4ILBOÈÖ
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4IL SÎLU GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI  ÖÒS
(ONDA )NTEGRA ¹RG k EK  ÖÒS
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 MILLJËNIR
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 %K  KM 'R¹R 3J¹LFSKIPTUR
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5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
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EKÖKM BSK SKOÈAÈUR
 6ETRARDEKK OG GËÈUR BÅLL
6ERÈÖ 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
  EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

2ANGE 2OVER p $ISEL ¹RG 
EKÖKM LEÈUR LÒGA ¹LFELGUR
OÚ6ERÈÖ 5PPLÕSINGAR Å
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"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

-ËTORHJËL

6ÁLAR OG VERKF¾RI

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

)CEBIKEIS AUGLÕSIR

(JËLAMENN OG AÈRIR ¹HUGA OG FJÎL
SKYLDUMEÈLIMIR JËLAGJÎFIN G¾TI LEYNST
HJ¹ OKKUR %IGUM AÈ EIGA FLEST ALLT FYRIR
HJËLAFËLKIÈ 3TËR SEM SM¹ 3  
)ÈAVELLIR  2EYKJANESB¾

"ÅLAPARTAR EHF 3 

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

&JËRHJËL
*ËLAGJÎFIN Å ¹R 3UMOTO  ¹RG k TIL
SÎLU NOTAÈ Å AÈEINS  KLST  GÅRA OG
AFTUR¹BAK AFTURHJËLADRIF 6ERÈ  ÖÒS
STGR 3  

4IL SÎLU ,®7% SJËNVARP m MEÈ SK¹P
5PPL Å SÅMA   EÈA GUL ITNIS
4IL SÎLU "ALDWIN PÅANË BEKKUR Å GËÈU
STANDI VERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA 
   

0ARTAR S  

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

¶VOTTAVÁLAR

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR
4ÎKUM BILAÈAR UPP Å %INNIG VARAHLUTIR Å
ÖVOTTAVÁLAR 3  

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

(JËLHÕSI

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 

4IL SÎLU  VOLTA  VOLTA OG  VOLTA
VANDAÈIR DÅËÈULJËSAKROSSAR ¹ LEIÈI MEÈ
EÈA ¹N RAFGEYMIS OG HLEÈSLUT¾KIS
3M¹SALA 6ÁLAVERKST¾ÈI *3 6ESTURHRAUNI
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3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  

*ËLAGJAFIR FYRIR HÒSBÅLA OG
HJËLHÕSA EIGENDUR

#RAMER GASGRILL HJËLAGRINDUR 4RUMA
5LTRAHEAT BORÈBÒNAÈUR POTTAR OG PÎNN
UR OMFL 3KOÈAÈU ÒRVALIÈ HJ¹ OKKUR
(OBBYHÒSIÈ $UGGUVOGI  3  
WWWHOBBYHUSIDIS

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


WWWSNJOKEDJURIS

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

«SKA EFTIR HELLUBORÈI +ERAMIK OG BAK
ARAOFNI VEGG  3  

¥TALSKUR ÅSK¹PUR 3NARDI D CM H
CM B 3T¹LLITUR KR  m 5NITED
SJËNVARP KR  $ÎKKBRÒN KOMMËÈA
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KR  5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(LJËÈF¾RI

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR LYFTU
BORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR OG
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«SKAST KEYPT
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0ARTASALAN 3ÅMI  

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

#-4 HANDFR¾SITENNUR 3AGARBLÎÈ BORAR
OFL SBORG VERKF¾RI VÁLAR 3MIÈJUVEGI
 3ÅMI  

3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING
 VARAHLUTI Å JA DYRA 3UNNY ¹RG k
,EGACY k !CCENT k  STK DEKK 
2 ¹  Ö 3  

6ERSLUN
6IÈGERÈIR

(JËLBARÈAR

²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM ST¾RÈUM
OG GERÈUM AUK FYLGIHLUTA ËLARPOKAR
HARMONIKUNËTUR HARMONIKU GEISLA
DISKAR -JÎG HAGST¾È VERÈ %' TËNAR
3ÅMI !KUREYRI   
SÅMI 2EYKJAVÅK    
(ARMONIKUKENSLA FYRIR BYRJENDUR

,ÅTIÈ NOTUÈ NAGLADEKK  m 5PPL
Å S  

6ARAHLUTIR
,YFTARAR

(LJËMT¾KI
!LPINE BASSA BOX Å BÅL KR  +EF
PSW  SUB BASSI KR  5NITED
m SJËNVARP GEFINS 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

&YRIRT¾KI OG STOFNANIR

"ÅLAPARTASALAN S

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

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

4IL SÎLU

4ÎLVUR

3TUBBASTRUMPAR 6ILTU LOSNA VIÈ
SÅGARETTUSTUBBA OG TYGGJËKLESS
UR %INNIG TIL MINNI STUBBAR TIL
AÈ FESTA ¹ VEGG &RAMLEIÈANDI
WWWSKRAPPIS
0ÎNTUNARSÅMAR    


6ORUM AÈ TAKA UPP NÕJA SENDINGU
GL¾SILEGUR FATNAÈUR Å ÎLLUM ST¾RÈ
UM (JARTANLEGA VELKOMIN %MILÅA
3UÈURLANDSBRAUT  BL¹U HÒSUNUM
&¹KAFENI
OPIÈ   FRAM AÈ JËLUM

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

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

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

4), 3®,5
"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS

4), 3®,5

&LOTTIR DÎMUSKËR Å ST¾RÈUM   STA
SKËSALI 3ÒÈARVOGI  /PIÈ ÖRIÈJUD MIÈ
VIKUD OG FIMMTUD   .Õ HEIMA
SÅÈA WWWSTORIRSKORIS

4IL SÎLU 4OSHIBA 3ATTELITE ! 
GL¾NÕ ENNÖ¹ Å KASSANUM +OSTAR 
ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å S 




  VERÈL¾KKUN ¹
ÎLLUM VÎRUM

&RIENDTEX 3ÅÈUMÒLA  3  
/PIÈ   VIRKA DAGA LAUGAR
DAG  

-)¨6)+5$!'52  DESEMBER 
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(REINGERNINGAR
'LEYMIÈ EKKI ¹STINNI UM JËLIN &ULL BÒÈ
AF NÕJUM VÎRUM 3ÒPER TILBOÈ ¹ $6$
3KÒLAGÎTU A S   $ALVEGI
A S   WWWAMORIS

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

6ANTAR ÖIG VIÈHALD 

(EILSUVÎRUR

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

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

(ÒSAVIÈHALD

µMISLEGT

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3 


"ËKHALD

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

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

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI
«SKAR LANDMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG VILL Å LEIÈINNI
MINNA ¹ HEIMASÅÈUNA OKKAR
WWWDALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

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

+ROSSTRÁ EHF

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

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

3TÅFLUÖJËNUSTA

,ÅKAMSR¾KT

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

 ¹RA GAMALT ¾FINGAGHJËL EINS OG NÕTT
6ERÈ  3TEF¹N  

&¾ÈUBËTAREFNI
-¹LARAR

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

&RANSKIR MASTIFF HVOLPAR TIL SÎLU UPPL Å
SÅMA   6ÅSAEURO

3NYRTING

(REINR¾KTAÈIR #HIHUAHUA

#HIHUAHUA
HVOLPUR
TIL
SÎLU
TTBËKARF¾RÈUR OG ÎRMERKTUR "LÅÈUR
HUNDUR MEÈ FR¹B¾RT SKAP 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

(ÒSEIGENDUR 6ARIST FÒSKARA 6ERSLIÈ VIÈ
FÁLAGSMENN -¹LARAMEISTARAFÁLAGIÈ 3
 
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

-EINDÕRAVARNIR
4ÎLVUR
¶ARFTU AÈSTOÈ VIÈ TÎLVUNA +EM ¹
STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR AF
-ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR 3
    ALLA DAGA
6EFSÅÈUJËLAPAKKINN IS
(EIMASÅÈUR¹ÈGJÎF WWWIS

'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING
4EK AÈ MÁR MEINDÕRA
VARNIR
'EGN NAGDÕRUM SKORDÕRUM
¹TTF¾TTLUM OG FUGLUM ²TVEGA
ALLAN BÒNAÈ GERI VERÈTILBOÈ
FYRIR HEIMILI OG FYRIRT¾KI (EF
SÁRH¾FT MIG Å MEINDÕRAVÎRNUM
(!##0 UMHVERFI
5PPLÕSINGAR OG PANTANIR Å SÅMA
  'EYMDU AUGLÕSING
UNA

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

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

"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

&YRIR VEIÈIMENN

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

3P¹SÅMINN  

(RINGDU NÒNA

$ÕRAHALD
3P¹DËMAR

2AFVIRKJUN

²26!, !& *«,!'*®&5FYRIR HUNDA OG KETTI
  AFSL¹TTUR AF
RÒMUM OG BÒRUM
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND OG
(LÅÈASM¹RA  +ËP

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

"ÒSLËÈAFL OG ALLIR ALMENNIR FLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR 3
 

 


#
"
$


*ËLASKEMMTANIR

4), 3®,5

%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

 

(ÒSAVIÈHALD

®NNUR ÖJËNUSTA

*ËLASVEINAÖJËNUSTA

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

%RTU ¹ LEIÈ TIL 4HAILANDS +ÅKTU ¹ WWW
TROPICALTRAVELASIACOM  ÖJËNUSTA

*«,!3+%--4!.)2

 ## 
   

   

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

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

!LLRA BEST AÈALVERKTAKAR
EHF

JA HERB ÅBÒÈ MEÈ BÅLSKÕLI ¹ SV¾ÈI 
,EIGA  ÖÒS ¹ M¹N &YRIRFRAMGR SAM
KOMULAG 4IL LEIGU Å  ¹R 3  
'ISTIHEIMILI $ALSHRAUN (AFNAFJÎRÈUR
TVEGGJA MANNA HERB FR¹  KR PER
M¹N 5PPL  

9$716+(/'(**
9HUéRJ9HUé
Q~DéHLQVRJ

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
0AR ËSKAR EFTIR JA JA HERBERGJA ÅBÒÈ
'REIÈSLUGETA  ÖÒS ¹ M¹N 5PPL Å S
 
«SKUM EFTIR AÈ LEIGJA   HERB ÅBÒÈ
Å N¹L¾GÈ VIÈ H¹SKËLANN 2EGLUSÎM
REYKLAUS OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ
5PPL Å S     

5Ð/$1Ð*85/(*$
9HUé9HUéQ~
DéHLQV

&RÅSTUNDAHEIMILI

«SKA EFTIR   HERB ÅBÒÈ 4RAUSTAR
GREIÈSLUR ¹ M¹NUÈI 5PPL Å S 


!TVINNUHÒSN¾ÈI

!TVINNA Å BOÈI

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

*OLLI
*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  

0ÅPULAGNIR

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK
5MÎNNUN
3TAFSFËLK ËSKAST Å AÈHLYNNINGU

9HUé
9HUéQ~DéHLQV

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

3TARF  .¾TURVAKTIR

3TARFSMAÈUR ËSKAST Å MÎTUNEYTI VERÈUR
AÈ VERA VANUR MATREIÈSLU 'ËÈ LAUN Å
BOÈI DAGVINNA FRÅ ALLAR HELGAR OG RAUÈA
DAGA 5PPL Å SÅMA  

4IL LEIGU N¾R  M ¹  H¾È Å LYFTU
HÒSI VIÈ (¹TEIGSVEG LAUST FR¹ ¹RAMËTUM
AUÈVELT AÈ KIPTA Å  EÈA FLEIRI EININGAR
3ÅMI  

7AITERS AND $OORMAN NEEDED TO A
NEW 3COTTISH BAR SOON TO BE OPENED
IN DOWNTOWN 2VK -INIMUN AGE 
!PPLICANTS PLEASE CONTACT *ËN 0¹LL TEL
 

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK
5MÎNNUN
3TAFSFËLK ËSKAST Å AÈHLYNNINGU

'9'7,/%2èìÓ.$83,5
7952*)5èì5,è-8
)5Ì$0(è$//79+6É
.5

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

,AGHENTAN MANN VANTAR ¹ BÅLAVERKST¾ÈI
-3 2EYKJAVÅK "ITRUH¹LSI  2EYKJAVÅK
5PPLÕSINGAR VEITIR ¶ËRÈUR *ËHANNSSON Å
SÅMA  
"ARÖJËNAR OG DYRAVERÈIR ËSKAST ¹ NÕJAN
SKOSKAN BAR SEM MUN OPNA BR¹ÈLEGA
Å MIÈB¾ 2VK 5MS¾KJENDUR VERÈA AÈ
VERA  ¹RA EÈA ELDRI 5PP VEITIR *ËN 0¹LL
Å S  

 FM VEL STAÈSETT EFRI H¾È Å -OSFELLSB¾
SEM H¾GT ER AÈ SKIPTA Å  RÕMI TD ÅBÒÈ
EÈA LÁTTAN IÈNAÈ '¾TI HENTAÈ SEM
GEYMSLA 5PPL Å S  
 FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI TIL LEIGU ¹
&UNAHÎFÈA 3TËR INNKEYRSLUHURÈ OG H¹TT
TIL LOFTS ,ÅTIÈ SEM EKKERT ÒTIPL¹SS 5PPL
Å S  

&AGLAGNIR EHF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
PÅPULAGNINGAMENN VEGNA AUKINNA
UMSVIFA 5PPL Å SÅMA  
3TEINAR

3TARF    VIRKA DAGA

3TARF  RA TIMA VAKTIR MORGUN
EÈA KVÎLD 
5PPLYSINGAR GEFUR -AGNEA Å
SÅMA   EÈA ¹ MAGN
EA HRAFNISTAIS

781*87,75$5,11
6.(007,/(*,

«SKUM EFTIR FËLKI Å  STARF
VIÈ JARÈVEGSFRAMKV¾MDIRHELLU
LAGNIR 'ËÈ LAUN Å BOÈI %INNIG
VANTAR MANN ¹ VÎRUBÅL OG GRÎFU
5PPL VEITIR *ÒLÅUS Å S  

*¹RNSMÅÈI

«SKUM EFTIR MÎNNUM VÎNUM J¹RNSMÅÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

3TARF  6AKTAVINNA  
3TARF  ®NNUR EÈA JA HVER
HELGI
3TARF  RA TIMA VAKTIR
MORGUN EÈA KVÎLD "ÕTIBÒR
&RAMTÅÈARSTARF 3TARFSMANN
VANTAR Å  STÎÈU Å BÕTIBÒR
5PPLYSINGAR GEFUR -AGNEA Å
SÅMA   EÈA ¹ MAGN
EA HRAFNISTAIS

4APAÈ

&UNDIÈ

 DESEMBER ¹ #AFE !MSTERDAM TËK
EINHVER Å MISGRIPUM BRÒNA MOKKAK¹PU
SEM VAR JËLAGJÎFIN Å ¹R 6INSAMLEGAST
HAFIÈ SAMBAND Å SÅMA  

µMISLEGT

&ËSTRA EÈA !U PAIR ËSK
AST TIL "RETLANDS

4), 3®,5

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

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

 MANNA ÅSLENSK FJÎLSKYLDA
SEM BÕR Å KLUKKUSTUNDAR
AKSTURSFJARL¾GÈ FR¹ ,ONDON
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA FËSTRU EÈA
AU PAIR STÒLKU 5M ER AÈ R¾ÈA
BARNAPÎSSUN OG AÈSTOÈ VIÈ
LÁTT HEIMILISSTÎRF  HEIMILINU
ERU ÖRJÒ BÎRN ÖA TVÎ ¹ SKËLA
ALDRI ¥ BOÈI ER STÒDÅËÅBÒÈ FULL
AFNOT AF BÅL OG MÎGULEIKI ¹ AÈ
S¾KJA N¹MSKEIÈ 3KILYRÈI ER AÈ
UMS¾KJENDUR HAFI BÅLPRËF SÁU
SJ¹LFST¾ÈAR OG ¹BYRGAR OG GETI
HAFIÈ STÎRF Å BYRJUN N¾STA ¹RS
5MSËKNIR SENDIST ¹ SMA
AR FRETTABLADIDIS MERKTAR
b&ËSTRA 5K m

4), 3®,5

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

    

%INKAM¹L

+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 3ËLEY
"IRTA -¾JA OG !NNÕ

A;È/C5:A7<5/@
4@pBB/0:/A7<A

GTW`
#
USabW`
ROUZSUO
Ab`
[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O

AË;7###
3/ÈD
7A7@

>r<BC</@

7A

-)¨6)+5$!'52  DESEMBER 



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

!46)..!

D\`j

kXi`e

!TVINNA Å BOÈI
6EGNA AUKINNA VERKEFNA ËSKAR -¹LMT¾KNI (&
EFTIR DUGLEGUM OG TRAUSTUM AÈILA Å FULLT STARF
¥ STARÙNU FELST VINNA VIÈ AFGREIÈSLU OG LAGERSTÎRF
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR ®RN 3IGURBJÎRNSSON
Å SÅMA  
%INNIG ER H¾GT AÈ SENDA UMSËKNIR MEÈ TÎLVUPËSTI ¹ MT MTIS

²4"/¨

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
MANNVIRKJASKRIFSTOFU /RKUVEITU 2EYKJAVÅKUR
OG 3ÅMANS
(ALLAR ATVINNUSV¾ÈI ¹FANGI GATNAGERÈ OG LAGNIR
6AKIN ER ATHYGLI ¹ ÖVÅ AÈ VERKTAKI ¹ AÈ ÒTVEGA EFNI PLAST
EÈA STEIN Å FR¹VEITULAGNIR
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR FR¹ OG MEÈ FÎSTUDEGINUM
 DESEMBER 
/PNUN TILBOÈA KL  FÎSTUDAGINN  JANÒAR 
Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹
WWWREYKJAVIKISUTBOD

" 

*)(
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% )%
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 AÈ KÎNGUL¾R AF TEGUNDINNI
0HONEUTRIA NIGRIVENTER ERU MEÈ
ST¾RSTU EITURKIRTLA AF KÎNGULËM
(VOR EITURKIRTILL ER   MM LANGUR
OG   MM Å ÖVERM¹L ¥ HVORUM FYR
IR SIG RÒMAST   MG AF EITRI SEM
N¾GIR TIL AÈ DREPA  MÕS ¶ESS
M¹ GETA AÈ 0HONEUTRIA NIGRIVENTER
ER ST¾RSTA KÎNGULËARTEGUND 3UÈUR
!MERÅKU OG AÈ ÎLLUM LÅKINDUM SÒ
¹R¹SARGJARNASTA
 AÈ BRESKI GÎTUNARMEISTARINN
#HARLIE 7ILSON HEFUR GERT FLEST
AR GATANIR Å EINNI LOTU 7ILSON FESTI
 TÅTANÅUMLOKKA Å LÅKAMA HINS
BRESKA +AM -A ¹N NOKKURRAR DEYF
INGAR 4ËK ÖAÈ SJÎ KLUKKUSTUND
IR OG  MÅNÒTUR OG VAR FRAMKV¾MT
¹ 3UNDERLAND "ODY !RT STOFUNNI Å
3UNDERLAND 4YNE  7EAR ¹ "RET
LANDI FJËRÈA MARS 
 AÈ Å LEIRDÒFUSKOTFIMI F¾ST EITT STIG
FYRIR HVERT SKIPTI SEM SKYTTA H¾FIR
SKOTMARK ÖANNIG AÈ AÈ MINNSTA
KOSTI EINHVER HLUTI ÖESS ER AUGLJËS
LEGA LASKAÈUR

(65..$!'52)..
Í beinni síðdegis
SGEIR «LAFSSON MARKAÈS OG KYNNINGARSTJËRI
6OICE 
b¡G VAKNA OFTAST N¾R UM KL  OG Ö¹ FER ÁG Å
R¾KTINA 2ENNI ÖAÈAN Å BAKARÅ LES BLÎÈIN OG F¾
MÁR MORGUNMATm ¶ANNIG BYRJAR SGEIR «LAFSSON
HJ¹ ÒTVARPSSTÎÈINNI 6OICE  LÕSINGU ¹ VIRKUM
DEGI Å LÅFI SÅNU (ANN KVEÈST M¾TA ¹ SKRIFSTOFUNA
UM NÅULEYTIÈ OG SINNA MARKAÈS OG KYNNING
ARSTÎRFUM TIL KLUKKAN FJÎGUR EN Ö¹ FER HANN Å
ÒTSENDINGU ALLA VIRKA DAGA OG ER TIL KLUKKAN SJÎ
6OICE  HEFUR AÈEINS VERIÈ Å LOFTINU Å SEX
M¹NUÈI EN N¾R EYRUM UM  HLUSTENDA ¹
!KUREYRI OG N¾RSVEITUM SGEIR REKUR FYRIRT¾KIÈ
¹SAMT RNA -¹ 6ALMUNDARSYNI OG SEGIR ÖAÈ
TAKA bMEIRI TÅMA EN MINNIm AÈ KOMA SVONA
FYRIRT¾KI ¹ KOPPINN ¶EGAR HAFT ER ORÈ ¹ LÎNGUM
VINNUDEGI SEGIR HANN
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 AÈ "ANDARÅKJAMAÈURINN *ASON !
%ARLE FR¹ 0RINCETON Å .EW *ERSEY
ER YNGSTI VERÈBRÁFASALI SEM YFIRVÎLD
HAFA SAMÖYKKT 6AR HANN EINUNG
IS SAUTJ¹N ¹RA OG  DAGA GAMALL
ÖEGAR HANN STËÈST VERÈBRÁFAMIÈL
ARAPRËF SEM &J¹RM¹LAEFTIRLIT "ANDA
RÅKJANNA HÁLT  OKTËBER 
 AÈ ELSTA ERFÈASKR¹ Å HEIMI ER FR¹
¹RINU  F+R %RFÈASKR¹IN ER FR¹
.EKÒRE SYNI +HAFRE FARAËS OG ER
RITUÈ ¹ VEGGI GRAFAR HANS ¥ ERFÈA
SKR¹NNI ¹NAFNAR HANN KONU SINNI
OG ÖREMUR BÎRNUM FJËRT¹N ÖORP
TVO BÒGARÈA OG AÈRAR EIGNIR
 AÈ  APRÅL ¹RIÈ  RÒLLUÈU
SJ¹LFBOÈALIÈAR Å 2OLL FOR 2ELIEF FJ¹R
ÎFLUNINNI UPP ST¾RSTU VORRÒLLU
SEM SÎGUR FARA AF 6AR ÖAÈ GERT VIÈ
#ORNELL H¹SKËLA Å ¥ÖÎKU Å .EW 9ORK
FYLKI Å "ANDARÅKJUNUM OG VAR VOR
RÒLLAN   M LÎNG
 AÈ  MARK ER MESTI MARKAFJÎLDI
Å INNANHÒSSFËTBOLTALEIK ¹ (- ¶AÈ
GERÈIST ÖEGAR "RASILÅA SIGRAÈI 'VATE
MALA    NËVEMBER ¹RIÈ

 AÈ 0LASMA $ISPLAY SKJ¹RINN
FR¹ 0ANASONIC ER ST¾RSTI PLASMA
SKJ¹R Å HEIMI (ANN ER RÒMLEGA  
M BREIÈUR OG Å HONUM ER 
P SEM ER STYTTING ¹ ENSKA ORÈ
INU PROGRESSIVE H¹SKERPUUPP
LAUSN BETUR ÖEKKT SEM ($ &RUM
GERÈ ÖESSA RISASKJ¹S VAR TIL SÕNIS
¹ !LÖJËÈLEGU RAFT¾KJASÕNINGUNNI
 SEM VAR HALDIN Å ,AS 6EGAS
Å .EVADA Å "ANDARÅKJUNUM FR¹
FIMMTA TIL ¹TTUNDA JANÒAR ¹RIÈ

 AÈ FLUGMËÈURSKIPIÈ 533 !MER
ICAN '6  ER ST¾RSTA SKIP SEM
HEFUR VERIÈ SÎKKT VILJANDI AF EIGEND
UM SÅNUM ¶AÈ VAR   M LANGT
OG VË  BRÒTTËTONN ¶VÅ VAR
SÎKKT ÒTI FYRIR STRÎNDUM 6IRGINÅURÅK
IS Å "ANDARÅKJUNUM FJËRT¹NDA MAÅ
¹RIÈ 
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b¡G FER HEIM EFTIR VINNUNA OG REYNI AÈ HVÅLAST
VEL FYRIR N¾STA DAG MEÈ ÖVÅ AÈ HLUSTA ¹ TËNLIST
OG STUNDUM KÅKI ÁG EITTHVAÈ ÒT 5PP ÒR MIÈ
N¾TTI FER ÁG SVO YFIRLEITT AÈ SOFAm
¶EGAR MINNST ER ¹ FRÅTÅMA KVEÈST SGEIR REYNA AÈ
SINNA VETRARSPORTI EINS VEL OG HANN GETI LÅKT OG
SÎNNUM !KUREYRINGI S¾MIR b3VO KÅKI ÁG SUÈUR
REGLULEGA OG HITTI STR¹KINN MINN «LIVER EF HANN
KEMUR EKKI NORÈUR TIL MÅNm
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 AÈ "ANDARÅKJAMAÈURINN !L 5NS
ER ER ELSTI SIGURVEGARI )NDIANAPOL
IS  KAPPAKSTURSINS 5NSER VAR
 ¹RA OG  DAGA GAMALL ÖEG
AR HANN VANN  KEPPNINA  MAÅ
¹RIÈ 
 AÈ "ANDARÅKJAMAÈURINN 4ROY
2UTTMAN ER HINS VEGAR YNGSTI SIG
URVEGARI SÎMU KAPPAKSTURSKEPPNI
(ANN VAR  ¹RA OG  DAGA GAMALL
ÖEGAR HANN VANN  KEPPNINA 
MAÅ ¹RIÈ 
 AÈ KONUNGSANTÅLËPAN ÖAÈ ER
AÈ SEGJA .EOTRAGUS PYGMAEUS ER
SM¾STA ANTÅLËPA Å HEIMI !NTILËP
AN SEM ER AÈ FINNA Å 6ESTUR !FR
ÅKU ER AÈEINS   CM YFIR HERÈA
KAMBINN OG VEGUR     KG SEM
ER SVIPAÈ OG EVRËPSKI HÁRINN ÖAÈ
ER ,EPUS EUROPAEUS VEGUR
 AÈ ELSTU HEIMILDIR UM BANATIL
R¾ÈI GREINA FR¹ ÖVÅ ÖEGAR REYNT VAR
AÈ MYRÈA !MENEMHAT ) FARAËA
AF TËLFTU KONUNGS¾TTINNI Å %GYPTA
LANDI UM  F+R
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HAFA SAMM¾LST UM AÈ SÅÈARNEFNDA
FYRIRT¾KIÈ HAFI STUNDAÈ ËLÎGLEGA FJÎLFÎLD
UNARSTARFSEMI

Sátt í fölsunarmáli Microsoft
Bandaríski hugbúnaðarrisinn Microsoft tilkynnti í gær að sátt hefði
náðst við fjölföldunarfyrirtækið
MPO Group vegna ólöglegrar fjölföldunar á hugbúnaði frá Microsoft. Rannsókn málsins hefur staðið yfir í nokkur ár.
Sáttin felst meðal annars í því
að MPO Group, sem hefur höfuðstöðvar í Frakklandi en með starfsemi á Írlandi og í Taílandi, gengst
við því að fjölfalda tugi þúsunda
ólöglegra útgáfa af Microsoft
Exchange og SQL Server hugbúnaðardiskum samkvæmt fölsuðum
leyfissamningi og greiðir Microsoft margar milljónir Bandaríkjadala vegna málsins.
JAB

Góðæri hjá
Morgan Stanley
Morgan Stanley, annað stærsta
verðbréfafyrirtæki heims, skilaði
26 prósenta meiri hagnaði á fjórða
ársfjórðungi reikningsársins, sem
lauk í lok nóvember, samanborið
við sama tíma í fyrra.
Hagnaður fjórðungsins nam
yfir 120 milljörðum króna.
Auknar tekjur af hlutabréfa- og
skuldabréfaumsýslu og þóknunartekjur frá fjárfestingabankastarfsemi vegna fyrirtækjasamruna og
nýskráninga skýra meiri hagnað.
Hlutabréf í Morgan Stanley
hækkuðu um þrjú prósent eftir
tíðindin og hefur gengi félagsins
hækkað um 46 prósent það sem af
er ári.
EÖA

Deilt á skýrslukostnað Stork
Stork í Hollandi hefur upplýst að
16,5 milljónir evra hafi kostað að
gera fyrr á árinu skýrslu þar sem
vegnir voru og metnir kostir fyrirtækisins gagnvart yfirtöku og
brotthvarfi af markaði. Upphæðin
jafngildir tæplega 1,5 milljörðum
króna.
Fyrirtækið hélt stefnu sinni og
hefur síðan lent í deilu við stærstu
hluthafa sína, bandarísku fjárfestingasjóðina Centaurus og Paulson,
Hollenska viðskiptaritið NRC
Handelsblad fjallaði á mánudag
um kostnaðinn við skýrslugerðina,
en hann er talinn óheyrilegur.
Hingað til hefur leynt hvílt yfir
sundurliðun, en leiddar að því líkur
að stór hluti kostnaðarins hafi
verið til bankamanna vegna ráðgjafar „við að verja“ félagið.
ËK¹

Áhugi á gagnamiðstöð
Eitt stærsta fjarskipta- og upplýsingatæknifyrirtæki heims, BT Group, fyrrum British Telecom, hefur áhuga á að
byggja hundrað þúsund fermetra
gagnamiðstöð á Íslandi. Hefur félagið
falið Data Íslandia að gera hagkvæmnisathugun á því að reka slíka gagnamiðstöð hér og er stefnt að því að niðurstöðurnar liggi fyrir innan nokkurra vikna.
Sol Squire, framkvæmdastjóri Data
Íslandia, segist bjartsýnn á að BT Group
velji Ísland. Ef af verður gætu allt að
því tvö hundruð ný störf skapast, auk
þess sem ný þjónustu- og stoðfyrirtæki
verði til. Áhrifin myndu að hans sögn
ekki einungis ná til höfuðborgarsvæðisins. „Þegar gagnamiðstöð af þessari
stærðargráðu er byggð þarf alltaf varagagnamiðstöð í ákveðinni fjarlægð frá
hinni. Sú miðstöð yrði byggð á lands-

byggðinni.“
Ákvörðun
um hvar á landinu það
yrði hefur ekki verið
tekin.
Squire segir að auk
stöðugs atvinnuumhverfis og mikillar reynslu í
vistun rafrænna gagna,
3/, 315)2%
sé hreinleiki íslensku
orkunnar það sem helst dragi BT Group
að Íslandi. „Krafan um nýtingu hreinnar orku og mikil gagnavistunarþörf fer
sívaxandi í Evrópu. Það opnar mikla
möguleika fyrir Ísland.“
Data Íslandia leiðir verkefnið og
mun veita BT Group alhliða þjónustu
við langtímagagnavistsun og stýringu
rafrænna gagna. Verkefnið er unnið í
samvinnu við Farice og íslensk orku- og
gagnavistunarfyrirtæki.
HHS



 DESEMBER  -)¨6)+5$!'52

3®.'+/.!. 0!44) 3-)4( %2
3%845' ¥ $!'

Allir líta á Guð sem mann,
þið getið ekki gert að því.
Jólasveinninn var maður og
þess vegna hlýtur Guð að
vera maður.“
0ATTI 3MITH SEM HÁLT TËNLEIKA ¹ ¥SLANDI
¹ ¹RINU F¾DDIST ÖENNAN DAG ¹RIÈ 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Elvis kvaddur í herinn

 2ÅKISÒTVARPIÈ TEKUR TIL

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  VAR KËNG
URINN SJ¹LFUR %LVIS 0RESLEY KVADD
UR Å BANDARÅSKA HERINN (INN 
¹RA 0RESLEY VAR STADDUR ¹ HEIMILI
SÅNU 'RACELAND SEM HANN HAFÈI
NÕLEGA KEYPT Å 4ENNESSEE ÖEGAR
HANN FÁKK HERKVAÈNINGUNA
 ÖESSUM TÅMA HAFÈI 0RESLEY
SLEGIÈ R¾KILEGA Å GEGN MEÈ
LÎGUM ¹ BORÈ VIÈ ,OVE -E 4END
ER (EARTBREAK (OTEL (OUND
$OG "LUE 3UEDE 3HOES OG $ONT
"E #RUEL OG VAR EIN SK¾RASTA
D¾GURLAGASTJARNA HEIMSINS
!ÈD¹ENDUR %LVIS SENDU
ÖÒSUNDIR BRÁFA TIL HERSINS ÖAR
¥ (%2.5- +ËNGURINN SJ¹LFUR
SEM ÖEIR ËSKUÈU ÖESS AÈ HANN
FENGI AÈ SLEPPA VIÈ HERSKYLDUNA %LVIS 0RESLEY VAR KVADDUR Å HERINN
%LVIS HLUSTAÈI EKKI Ö¾R RADDIR OG ÖENNAN DAG FYRIR  ¹RUM
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3
Å MARS  EFTIR AÈ HANN HAFÈI

LOKIÈ AÈ LEIKA Å MYNDINNI +ING
#REOLE SIGLDI HANN TIL &RIEDBERG
Å ¶ÕSKALANDI ÖAR SEM BANDARÅSKI
HERINN VAR MEÈ B¾KISTÎÈVAR
&YRSTU ¹TJ¹N M¹NUÈINA SINNTI
HANN HERSKYLDU SINNI AF MIKILLI
SAMVISKUSEMI ¹SAMT HINUM
HERMÎNNUNUM %FTIR ÖAÈ FÁKK
HANN VINI SÅNA OG FJÎLSKYLDU Å
HEIMSËKN OG DVÎLDU ÖAU HJ¹
HONUM ÖANGAÈ TIL TÅMA HANS
HJ¹ HERNUM LAUK SEX M¹NUÈ
UM SÅÈAR %FTIR AÈ HAFA SINNT
HERSKYLDUNNI ¹ DAGINN FËR %LVIS
HEIM TIL SÅN OG HÁLT HVERT PARTÅIÈ
¹ F¾TUR ÎÈRU ¥ EINU ÖEIRRA VAR
%LVIS KYNNTUR FYRIR HINNI FJËRT¹N
¹RA 0RICILLU "EAULIEU SEM HANN
¹TTI EFTIR AÈ KV¾NAST NOKKRUM
¹RUM SÅÈAR











STARFA MEÈ FORMLEGUM
H¾TTI ²TVARPIÈ VAR EINK
UM ¹ KVÎLDIN UM ÖRJ¹
TÅMA Å SENN
,ANDSPÅTALINN ER TEKINN Å
NOTKUN ¹N ALLRAR VIÈHAFNAR
¥ SPÅTALANUM VORU 
SJÒKRARÒM
&ORS¾TISR¹ÈHERRA 3P¹NAR
,UIS #ARRERO "LANCO ER
MYRTUR Å SPRENGJU¹R¹S
3NJËFLËÈ Å .ESKAUPSTAÈ
4ËLF MANNS FËRUST OG
STËRTJËN URÈU ¹ HÒSUM OG
ÎÈRUM MANNVIRKJUM
+RÎFLUELDAR HEFJAST MEÈ
ELDGOSI Å ,EIRHNJÒKI 'OSIÈ
STËÈ FRAM Å FEBRÒAR 
%LÅSABET %NGLANDSDROTTN
ING HVETUR $ÅÎNU PRINS
ESSU OG +ARL "RETAPRINS TIL
AÈ S¾KJA UM SKILNAÈ

Elsku hjartans mamma okkar,

Marlaug Einarsdóttir
Hjallabraut 43, Hafnarfirði,

lést á St. Jósefsspítala sunnudaginn 17. desember.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn
22. desember kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Sigríður Þórsdóttir og Rósa Guðný Þórsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Þórunn Ágústsdóttir

35..! "/2' ,EIKKONAN SÎÈLAÈI UM OG FËR Å N¹M Å HËMËPATÅU FYRIR NOKKRUM ¹RUM SEM HÒN STARFAR VIÈ Å DAG (ÒN ÒTILOKAR ÖË EKKI AÈ HÒN SNÒI

AFTUR ¹ SVIÈ

&2¡44!",!¨)¨2«3!

lést á dvalarheimilinu Hlíð mánudagsmorguninn
18. desember. Jarðarförin auglýst síðar.
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Hulda Eggertsdóttir
Ingólfur Jónsson
Guðrún Eggertsdóttir
Klemenz Gunnlaugsson
Dýrleif Eggertsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

(VER TUGUR HEFUR SINN SJARMA

Elskuleg systir mín, mágkona, frænka
okkar og vinkona,

Jóhanna Margrét Árnadóttir
Blesugróf 29,

lést á heimili sínu laugardaginn 16. desember.
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 21.
desember kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hennar er bent
á Styrktarfélag vangefinna.
Helgi H. Árnason
Bryndís Þorsteinsdóttir
systkinabörn
og heimilisfólkið Blesugróf 29.

Leikkonan Sunna Borg er sextug í dag.
Hún er búsett á Akureyri, en er nú
stödd í höfuðborginni. „Ég og fjölskyldan förum til blómaeyjunnar Tenerife á fimmtudag, við ætlum að prófa
að vera þar yfir jólin,“ sagði Sunna,
sem hafði ekki hugsað sér að halda
upp á sextugsafmælið. „En fyrst við
förum út 21. desember og ekki í dag
spurði dóttir mín hvort ég myndi nú
ekki vilja hitta vini mína. Öll mín fjölskylda og mikið af vinum er nefnilega
í Reykjavík,“ sagði Sunna, sem mun
því blása til veislu í dag. Hún verður á
leiklistarslóðum á afmælisdeginum,
því veisluhöldin fara fram í Iðnó, þar
sem Sunna tók sín fyrstu skref í leiklistinni. „Við komum með sýningu
þangað frá Akureyri, og hún varð eiginlega til þess að ég ákvað að leggja
þetta fyrir mig,“ sagði hún.
Sunna er þó ekki á því að hún standi
á tímamótum. „Mér finnst miklu nær
að ég sé fjörutíu og sex ára, en ekki
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn
hér til hliðar má senda á
netfangið timamot@frettabladid.is.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur
hlýhug og samúð við andlát og jarðarför
sonar míns, vinar, bróður, mágs og frænda,

Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma
550 5000.

Ásgeirs Hilmars Jónssonar
Bræðraborgarstíg 32, Reykjavík.

Björgunarsveitum, lögreglu og öllum þeim sem tóku
þátt í leitinni í Hvalfirði færum við okkar bestu þakkir.
Þorbjörg Eiríksdóttir
Bára Bryndís Sigmarsdóttir
Jón Guðmundsson
Jóna Halldórsdóttir
Guðgeir Björnsson
Ragnhildur Þórólfsdóttir
og systkinabörn.

Rúnar
Geirmundsson

Guðný Ragnarsdóttir
Svanur Pálsson

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

fædd 1946. Mér finnst bara alveg ótrúlegt að ég sé að verða sextug,“ sagði
hún hlæjandi. „Aftur á móti finnst
mér að hver tugur hafi sinn sjarma.
Manni fannst maður orðinn eldgamall
þegar maður varð þrítugur, en svo
finnst mér ég bara yngjast með árunum,“ bætti hún við. „Ég hef líka alltaf
haft nóg fyrir stafni. Það gefur lífinu
gildi,“ sagði hún.
Sunna hefur verið óhrædd við að
breyta til í gegnum tíðina. Hún sagði
það aldrei hafa hvarflað að sér að
verða leikkona, þó að föðurfjölskylda
hennar hafi mikið verið viðriðin leiklist. Amma Sunnu, Stefanía Guðmundsdóttir var til dæmis fyrsti formaður
Leikfélags
Reykjavíkur.
Flutningurinn til Akureyrar átti heldur ekki að verða endanlegur. „Ég flutti
til Akureyrar 1979 og ætlaði að vera
þar í eitt ár,“ sagði Sunna, en henni
líkar mjög vel fyrir norðan. „Bærinn
er í uppsveiflu. Menningarhús verður

vígt 2008, það er kvenbæjarstjóri og
ýmislegt gott að gerast, svo ekki sé
minnst á blómstrandi leikfélagið,“
sagði hún.
Eftir fjöldamörg ár á sviði söðlaði
Sunna alfarið um fyrir fjórum árum
og lagði stund á nám í hómópatíu, sem
hún vinnur við í dag. „Hómópatían er
alltaf að verða vinsælli,“ sagði Sunna.
„Þetta er mjög gefandi starf og það er
mikið að gera hjá mér,“ bætti hún við.
Sunna hefur þó ekki yfirgefið leiklistina alfarið. „Ég held mér við með því
að halda námskeið í leiklist og leikstýra hjá áhugafélögum,“ sagði Sunna,
sem útilokar ekki að hún snúi aftur á
svið. „Maður veit aldrei hvað næsti
dagur ber í skauti sér,“ sagði hún.
„Fólki fannst ég nú vera að gera vitleysu lífs míns þegar ég hætti í leiklistinni, en það kemur alltaf eitthvað
annað í staðinn, þannig er þetta líf
bara.“
SUNNA FRETTABLADIDIS

Stúdentar segja góðar fréttir
Stúdentar við Háskólann í
Reykjavík gáfu nýlega út
Háskólablaðið en ritstjórn
blaðsins lagði upp með það
að flytja einungis jákvæðar
fréttir. „Heimurinn er ekki
að farast og lífsskilyrði
mannkynsins í heild eru að
batna,“ segir Gunnar Egill
Egilsson,
einn
ritstjóra
Háskólablaðsins.
„Við birtum meðal annars
viðtal við Björn Lomborg þar
sem hann fullyrðir að kostnaður við Kyoto-bókunina í
eitt ár sé samsvarandi upphæð og það kosti að tryggja
öllum jarðarbúum varanlegan aðgang að drykkjarvatni,“
segir Gunnar og bendir á að
lítið hafi verið fjallað um for-

3%'*! &2¡44)2 "2/3!.$)

3TÒDENTARNIR SNERU UPP ¹ GÎMLU
HUGMYNDINA UM BLAÈASALA SEM
HRËPA DËMSDAGSFYRIRSAGNIR ¹
GÎTUM ÒTI OG GËLUÈU J¹KV¾ÈU
FRÁTTIRNAR SÅNAR Å +RINGLUNNI ÖEGAR
ÖEIR VÎKTU ATHYGLI ¹ BLAÈINU

gangsröðun vandamála í
íslenskum fjölmiðlum. „Það
er tímabært að umræða
skapist um hvernig við
getum gert hlutina sem best
með takmarkað fjármagn til
að leysa vandamálin.“
Meðal annars efnis í blaðinu er umfjöllun um jákvæð
áhrif innflytjenda á íslenska
menningu og efnahagslíf,
grein Hildar Sverrisdóttur
um jákvæða þróun í meðferð
kynferðisbrotamála. Þá eru
dregin saman nokkur sératkvæði Jóns Steinars Gunnlaugssonar í Hæstarétti og
ræddir möguleikar láglaunafólks og þeirra sem eiga að
baki stutta skólagöngu til
þess að auka tækifæri sín.



Jólin koma

345¨ -),,) 342¥¨! -ÒSASTIGI Å HELLINUM
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Fulltaf frábærum gjöfum
C530

og ljósmyndaprentari

4.000

Birt með fyrirvara um texta og myndabrengl. Vörur geta verið uppseldar

5M milljón pixla
Kodak myndgæði
16MB innra minni
AFSLÁ
TTUR
5X stafrænn aðdráttur
Einföld og þægileg í notkun
Snögg að taka myndir
Innbyggt flass
1.5” LCD skjár
Ljósnæmni ISO 100-400
Auðvelt að færa myndir yfir á tölvu

Kodak ljósmyndaprentari
Margverðlaunuð Kodak myndgæði.
Myndir sem endast áratugum saman.
Pappir skemmist ekki af fingraförum.
Pappír þolir vatn og hægt að
þerra bleytu án skemmda.
Kodak XTRALIFE húðaður pappír.
Prentun með eða án tölvu.
Einfalt - Ýtt á einn takka til yfirfæra að
myndir á tölvu.

kr. 29.980,-
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Kr. 24.980,-

MV 930i

Ég er búinn að vera á
örvæntingarfullum
flótta undan jólunum
en hef gefist upp á
hlaupunum.
Þessi
undanbrögð eru vitaskuld vonlaus og ég
hef upplifað mig eins
og sturlaðan vænisjúkling sem
leitar skjóls í geggjuðum hugarheimi og sér óvini í hverju horni.
Jólin eru alls staðar og fjöldinn
er svo gersamlega gagntekinn af
fyrirbærinu að eina leiðin til þess
að sleppa væri að loka sig af í helli
sínum með vodkakassa, drekka sig
rænulausan og fara ekki út úr húsi
fyrr en eftir viku.
Slíkan lúxus getur maður ekki
veitt sér á þessum síðustu og verstu

tímum þannig að ég reyndi í staðinn að brynja mig gegn áreitinu
með hroka og geðillsku. Þær varnir brustu þegar ég stóð í kílómetra
langri biðröð við kassann í Nóatúni
og fann tilbúna kjúklinginn minn
nálgast frostmark á meðan ég beið
glorsoltinn fyrir aftan fólk með
öskrandi börn og fullar innkaupakörfur af jólagóssi.
Það var um tvennt að ræða í
stöðunni. Sturlast, rústa búðina og
leggja sig síðan sjálfur inn á geðdeild eða stíga inn í óttann, meðtaka jólin og vera með. Tók seinni
kostinn. If you can´t beat them,
join them. Stakk kjúklingnum inn í
hillu hjá salernishreinsivörum,
sótti mér innkaupakörfu og keypti
mér hamingju, eins og allir hinir:

Piparkökur, ilmkerti, laufabrauð,
reykt svín, mandarínur, malt og
appelsín. Síðan bar ég jólin í formi
efnislegra gæða inn í hellinn þar
sem hjarta mitt býr eitt með sjálfu
sér, flækti gardínu-stangirnar í
marglitum jólaljósaseríum og óf
músastiga úr bleikum og bláum
kreppappír umvafinn hlýrri birtu
kertaljósa og aftansöng Bing Crosby.
Það er freistandi og auðvelt að
vera fúll á móti á aðventunni en
það er svo miklu, miklu betra að
taka frelsaranum opnum örmum,
kaupa sér glingur og vera eins og
hinir. Mikið er ég hamingjusamur
eftir að ég fann ró í hjarta mínu úti
í búð. Vildi bara að alla daga væru
jól.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Jamm, ég var að
Blessaður
Robbi, það ljúka við að senda
alveg geðveika
er aldeilis
teiknimyndasögu
brosið á þér á útgáfufyrirtæki
í síðustu viku, ég
í dag.
ÈU að þessi saga
,EGGheld
verði gefin út.
ÖIG OG
LÁTTU ÖIG

Ég skil, ertu
búinn að
&YRIRhringja og
athuga hvað
þeir segja?

Ég dáist að þér, Jamm, ég er Ég gæti alveg
Nei, nei ég
alveg rólegur,
bíð, svona %FTIR ég veit að ég maður
 VIKUR ¹ lánað
b,EGÈUþérÖIG 3KRÕTIÈ  ERTU AÈ
verður
gæti aldrei bara
hlutir verða
ÁG ER SEGJA AÈ SUMIR
síma.
að læra OG LÁTTU ÖIGm
setið
og
beðið,
að fá að taka
þolinmæðiALVEG JAFN ÖUNG ÖESSARA SKYNDIKÒRA
úff ég væri
sinn tíma.
í þessum
VIRKI EKKI
öskrandi eftir
bransa.
síma núna.

Gefðu
mér!!!

3KYNDI
LAUSNIR
EHF

Myndflaga: 1/6” CCD
Pixlar: 800.000k
Zoom: 25x (optical)
800x (digital)
2,7” breiðtjaldsskjár 16:9
Rafhlaða: 4½ klst
Fullkomin hristivörn

N 'ELGJAN

12.920
AFSLÁ

TTUR

Kr. 3.475,- 12
mán
kr. 48.900,-

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

0ALLI VERTU NÒ SVO V¾NN AÈ
RAÈA SKËNNUM ÖÅNUM

Þessi
dansRÎFLANDI
er mínÅ Eins og
!LLTAF
sérgrein,
hvernig þú værir
MANNI
fannst þér?
að mjólka
kengúru!

*¹

Kr. 35.980,-

Skóladansleikur

DIGIMAX L70

NÝ VAR

7.2 Megapixlar
2.5" Hágæða LCD skjár
37.5-112.5mm linsa
Ljósop f/2.7 - f/5.2
Ljósnæmni ISO 100-800
ASR hristivörn - Algorythmi
15 cm nærmyndataka (Macro)
Hljóðupptaka (Diktafónn)
MPEG 4 vídeóupptaka
Notar SD kort
Hleðsla með USB snúru
11 Forstillingar

A

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ
Kr. 2.920,- 12
mán

Kr. 29.980,-

Northstar 1550x127mm
stjörnusjónauki

%FTIR 4ONY ,OPES

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

'ULLNA HLIÈIÈ

Ég heyri
raddir!

10.000
AFSLÁ

TTUR

Mótordrifinn Makstutov-Cassegrain sjónauki,
tölvustýrður,með "stjörnu elti"
RVO(real voice output) leiðbeinir notanda að
stjörnum og uppfræðir um stjörnuna
Innbyggt minni á 20.000 stjörnum og plánetum

N +JÎLTURAKKAR
Aðeins til í Kringlunni og Smáralind
kr. 109.900,-

Kr. 99.900,-

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
Vilt þú vera kærasti
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
minn?
OKKUR LAXAMAUK

Vilt þú vera kærasti
,AXINN KEMUR ALLA
minn?
LEIÈ FR¹ !LASKA
Ertu eitthvað
galin?

Hunskastu
burt!

N "ARNAL¹N

4.900
RÐ
FR Á BÆ RT VE

kr. 5.900,-

Kr. 4.900,-

.Ò SKULUM
VIÈMamma,
ÎLL SETJA ¹
OKKURerNAFN
hvað
þetta
SPJALD
SVO AÈ
á buxunum
VIÈ
GETUM
mínum?
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT ÎÈRU

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

3OLLA ÁG
AÈ svo þú slítir
Þetta
eruHELD
bætur
NAFNSPJALDIÈ
ÖITT
hnjánum á buxunum
ekki
SNÒI ÎFUGT
strax.

Ég er farin
að átta mig
á hvernig
-ÁR virkar.
SÕNIST
þetta
ÖAÈ SNÒA
RÁTT

Ó ...
3OLLA

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind
12
mán

Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða

Þetta
ekkiAÈ VERA
¶AÈerHLAUT
minn
dagur.
EINHVER
¹ST¾ÈA FYRIR
ÖVÅ HVAÈ HÒN VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

Það tekur bara
smátíma að
ganga þær til.

STÆRSTI

BÓNUSPOTTUR
BÓNUSÁ ÁRINU.
ÁRINU

ENNEMM / SIA / NM25213

VINNINGUR

80
milljónir

22
MILLJÓNIR

50 30
1. vinningur

Nældu ﬂér í alvöru
bónus fyrir jólin!
Potturinn stefnir í 50 milljónir. Ofurpotturinn stefnir í 30 milljónir og bónusvinningurinn í 22 milljónir.

Vertu m
e› fyrir
kl.17.
Alltaf á mi›vikudögum!

lotto.is
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Bóksala eykst í Danmörku

!

kl. 11.00
Rúna (Sigrún Guðjónsdóttir)
sýnir í Hafnarborg. Á sýningunni Ofið úr þögninni sýnir
Rúna verk unnin á pappír með
akryl, olíukrít, pastel og bleki;
einnig eru þar myndir unnar á
steinleir. Sýningin stendur til 30.
desember.

MENNING FRETTABLADIDIS

$ANSKIR BËKSALAR SEGJA MET
VERÈA SLEGIN Å SÎLU BËKA ÖESSI
JËLIN ÖAR Å LANDI -ETIÈ VAR
¹RIÈ Å FYRRA !È SÎGN 2ITZAU
ERU ÖAÈ SK¹LDSÎGUR *AN 'UILL
OU -ADAME 4ERROR 6I DE
DRUKNEDE EFTIR #ARSTEN *ENSEN
OG 4ANKADOS #ODE EFTIR $AN
"ROWN SEM ERU VINS¾LASTAR
¶¹ ER NEFND TIL SAGA +NUDS
2OMER $EN SOM BLINKER ER
BANGE FOR DÐDEN
"ËKSALAR SEGJA ALMENNING
ÖREYTTAN ¹ SJËNVARPS¹HORFI
OG FËLK VILJI SÎKKVA SÁR Å HEIM
SÎGUNNAR 3EGJA BËKSALAR
SÎLUNA AUKAST UM  TIL 
PRËSENT MILLI ¹RA EN HJ¹ NET
VERSLUNINNI 3AXO HEFUR SALA
AUKIST UM  TIL  PRËSENT

MILLI ¹RA ¶AÈ ER DËTTURFYRIRT¾KI
"JARTS &ERDINANT SEM GEFUR $AN
"ROWN ÒT Å $ANMÎRKU OG SKIPTIR
SALAN ÖAR TUGUM ÖÒSUNDA
EINTAKA
6I DE DRUKNEDE ER FYRSTA
SK¹LDSAGA #ARSTENS *ENSEN EN
FERÈASÎGUR HANS ÒR HEIMSREISU
FYRIR F¹UM ¹RUM NUTU MIKILLA
VIN¾LDA OG HAFA KOMIÈ VÅÈA ÒT
Å ÖÕÈINGUM ¶ETTA ER STËR SK¹LD
SAGA N¾R  SÅÈUR OG SEGIR
FR¹ FJËRUM KYNSLËÈUM FARMANNA
FR¹ -ARSTAL ¹ NÅTJ¹NDU ÎLD OG
FJÎLSKYLDUM ÖEIRRA

*!. '5),,/5 3¾NSKI SPENNU
SAGNAHÎFUNDURINN SITUR EFSTUR ¹
DÎNSKUM SÎLULISTUM

 $USTAÈU RYKIÈ AF
JËLAMYND &RANKS #APRA )TkS
A 7ONDERFUL ,IFE FR¹ 
-¾LT ER MEÈ ÖVÅ AÈ FËLK NJËTI
MYNDARINNAR Å UPPRUNALEGU
LITLEYSI SÅNU

'JÎF *ËNS 3IGURÈSSONAR
Úthlutað var úr styrktarsjóðnum Gjöf Jóns Sigurðssonar á dögunum en sjóður
sá styrkir fræði- og vísindamenn til útgáfu.

¥ '«¨5- ",²3 &ÁLAGARNIR -AGNÒS %IRÅKSSON OG 0¹LMI 'UNNARSSON ERU FÁLAGAR Å
"LÒSKOMPANÅINU

Ekta Akureyrarblús
Norðanmenn fá notið ljúfrar tónlistar á morgun en þá verða blústónleikar í Ketilhúsinu. Blúskompaníið var stofnað af Magnúsi
Eiríkssyni, einum fremsta blúsmanni landsins, fyrir rúmum
þremur áratugum og hefur starfað með hléum síðan þá og notið
mikilla vinsælda. Yngsti liðsmaður þeirra, söngkonan Hrund Ósk
Árnadóttir, hefur vakið mikla
hrifningu með glæsilegri frammistöðu sinni og er skemmst að
minnast söngsigurs hennar á
tónlistarhátíðinni AIM Festival á
Akureyri fyrr á árinu. Auk Magn-

úsar og Hrundar Óskar er Blúskompaníið skipað þeim Pálma
Gunnarssyni, söngvara og bassaleikara, Agnari Má Magnússyni,
hammond- og píanóleikara, og
Gunnlaugi Briem trommuleikara.
Hljómsveitin Park Projekt er
skipuð þeim Pálma, Agnari Má,
Kristjáni Edelstein og Gunnlaugi
Briem. Sveitin hefur vakið
athygli fyrir skemmtilega
og
ferska músík en hún hefur leikið
á mörgum tónleikum innan lands
sem utan.
Tónleikarnir hefjast kl. 21
annað kvöld.

Tilkynning frá Kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæma

¶*«.534!  ¶/2,+3-%335
Jólaþjónusta
starfsfólks
/' !¨&!.'!$!'

Sjóðurinn Gjöf Jóns Sigurðssonar
var stofnaður samkvæmt erfðaskrá Ingibjargar Einarsdóttur,
ekkju Jóns Sigurðssonar forseta.
Sjóðurinn veitti um skeið allmörgum fræði- og vísindamönnum viðurkenningu fyrir vel samin
rit og styrkti útgáfu þeirra og
merkra heimildarrita. Síðar varð
sjóðurinn sakir verðbólgu lítils
megnugur. Hinn 29. apríl 1974
ákvað Alþingi að efla hann með
árlegu framlagi og er nú veitt til
hans á fjárlögum jafngildi árslauna prófessors við Háskóla
Íslands. Í reglum frá 1881 er
kveðið á um að fé úr sjóðnum
megi veita „1. til verðlauna fyrir
vel samin vísindaleg rit, 2. til að
styrkja útgáfur slíkra rita annars
kostar og 3. til þess að styrkja
útgáfur merkilegra heimildarrita.“ Enn fremur segir: „Öll
skulu rit þessi lúta að sögu
Íslands,
bókmenntum
þess,
lögum, stjórn eða framförum.“ Á
árinu 1974 var bætt við ákvæði
þess efnis „að þegar sérstök
ástæða þyki til, megi verja fé til
viðurkenningar á viðfangsefnum
og störfum höfunda, sem hafa
vísindarit í smíðum.“
Styrkir eru auglýstir og hefur
þeim undanfarin ár verið úthlutað á tveggja ára fresti. Lokið er
úthlutun úr sjóðnum Gjöf Jóns
Sigurðssonar, að þessu sinni voru
veittar 16 viðurkenningar, samtals 7.000.000 kr. Skiptast þær

*«. 6)¨!2 *«.33/. ,%)+(²3&2¨).'52 6INNUR AÈ RANNSËKN ¹ LEIKVERKUM (ALL
DËRS ,AXNESS OG ¹HRIFAVÎLDUM Å LEIKHÒSAFSKIPTUM HANS
&2¡44!",!¨)¨%«,

milli útgefinna rita og verka í
vinnslu: Birgir Hermannsson
fékk 500 þúsund vegna verksins
Understanding
Nationalism;
Björn Hróarsson 700 þúsund
vegna ritsins Hraunhellar á
Íslandi; Guðjón Friðriksson og
Guðmundur Magnússon 500 þúsund hvor fyrir ævisögu Hannesar
Hafstein og Thorsararanna; Jón
Hjaltason það sama fyrir Sögu
Akureyrar; Jón Þ. Þór 700 þúsund
vegna rita sinna: Nýsköpunaröld.
Saga sjávarútvegs á Íslandi, III.
bindi og Saga Bolungarvíkur; Sigurður Gylfi Magnússon 500 þúsund vegna Fortíðardrauma og
Sjálfssagna; Stefán Snævarr 200
þúsund
vegna
Ástarspektar;
Steinunn
Kristjánsdóttir
og
Sverrir Jakobsson 500 þúsund
hvort vegna The Awakening of

Christianity og Veröldin og við;
Trausti Valsson 300 þúsund vegna
How the World will change – with
Global Warming; Viðar Hreinsson: 400 þúsund fyrir Gæfuleit og
Þorvaldur Gylfason 300 þúsund
fyrir Tvo heima.
Þrír höfundar voru styrktir til
skrifa á nýjum verkum: Eysteinn
Þorvaldsson vinnur að verki um
íslenska kvæðagerð í Vesturheimi, Jón Viðar Jónsson er að
vinna verk um leikritun og leikhúsafskipti Halldórs Laxness og
áhrif erlendra skálda á verk hans.
Þá er Þorleifur Hauksson að
vinna við Sverris-sögu.
Verðlaunanefnd Gjafar Jóns
Sigurðssonar er kosin af Alþingi.
Í henni eiga nú sæti Jón G. Friðjónsson, Ólafía Ingólfsdóttir og
Ragnheiður Sigurjónsdóttir. PBB

Jól í görðunum
Á jólum kemur fjöldi fólks í Fossvogskirkjugarð, Gufuneskirkjugarð og
Hólavallagarð við Suðurgötu til þess að
huga að leiðum ástvina sinna. Við munum
leitast við að leiðbeina ykkur eftir bestu
getu. Hægt er að nálgast upplýsingar um
staðsetningu leiða á vefnum gardur.is

 ¶ORL¹KSMESSU OG
AÈFANGADAG MILLI
KL  OG 
VERÈA STARFSMENN
Þjónustusímar
+IRKJUGARÈANNA ¹
585 2700 og 585 2770
VETTVANGI OG TAKA
Aðalskrifstofan í Fossvogi, sími 585 2700
og skrifstofan
í Gufunesi,
sími 585
¹ MËTI
YKKUR
OG2770,
eru opnar alla virka daga frá
kl.
8.30 til 16.00. AÈ LEIÈUM
LEIÈBEINA

Skrifstofurnar eru opnar á Þorláksmessu
og aðfangadag frá kl. 9.00 til kl.15.00.
Þar veitum við upplýsingar, gefum leiðbeiningar um aðhlynningu leiða og afhendum
ratkort ef þörf krefur.

Þjónusta á Þorláksmessu
og aðfangadag

Gleðilega jólahátíð
Kirkjugarðar
Reykjavíkurprófastsdæma
www.kirkjugardar.is

Á Þorláksmessu og aðfangadag, milli
kl. 10.00
og 15.00, verða Fossvogskirkja
&OSSVOGSKIRKJA
VERÈUR
og þjónustuhús í Gufuneskirkjugarði opin
OPIN ¹ AÈFANGADAG FR¹
fyrir þá sem vilja staldra við í dagsins önn.
Á aðfangadag
munu prestar
verða til
KL 
TIL 
staðar í Fossvogskirkju. Starfsmenn
Kirkjugarðanna verða á vettvangi í
görðunum báða þessa daga og taka á móti
ykkur og leiðbeina frá kl. 9.00 til 15.00.

Bókelskur íkorni í langhlaupi
Netverslun með því óvenjulega
nafni Haraldur íkorni var formlega opnuð í nóvembermánuði.
Stofnandi og umsjónarmaður vefjarins, Ösp Viggósdóttir, er í óða
önn að uppfæra gagnagrunninn en
markmið hennar er að setja þar
inn allar þær bækur sem eru í
prentun á Íslandi.
Hún kveðst hafa fengið hugmyndina fyrir nokkrum árum en
fyrirmyndin er vefurinn Amazon,
stærsti bóksöluvefur heims. Ösp
er menntaður bókasafnsfræðingur en hefur einnig komið að
útgáfumálum, í fyrra gaf hún til
dæmis út skáldsöguna Hjartahreinir ævidagar Úlfs. „Ég fékk
smá reynslu af bókamarkaðnum
þá og sá hvernig hlutirnir ganga
fyrir sig hér á landi,“ segir hún en
útskýrir að hún hafi ekki haft
neina sérstaka reynslu af netviðskiptum en rekið sitt eigið örfyrirtæki á sviði útgáfumála.
Ösp leitaði til forlaganna og
selur nú bækur þeirra flestra, hún
er bæði með nýjar og notaðar
bækur en nýbreytni er að hægt sé
að kaupa notaðar bækur gegnum
vefverslanir hér á landi. „Ég sendi
síðan hvert á land sem er og um
allar jarðir. Hér á landi hefur
landsbyggðin til dæmis tekið

®30 6)''«3$«44)2 b"ËKSALA ER LANG
HLAUP EN EKKI SPRETTHLAUPm
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þessu mjög fagnandi,“ segir Ösp.
Nú er hún með um 8.000 notaðar
bækur á lager og hefur skráð inn
um þúsund, hennar bíður því töluvert verkefni við að uppfæra
gagnagrunninn og þá áætlar hún
einnig að setja inn bækur forlaganna. „Hjá Haraldi íkorna verður hægt að nálgast allt sem er í
prentun á Íslandi,“ útskýrir Ösp.
Viðtökurnar hafa verið rólegar
það sem af er sem er ekkert skrítið að sögn Aspar enda hefur hún
ekki auglýst þessa þjónustu mikið.

„Ég hef varið orkunni í að byggja
upp kerfið. Eins og allir vita er
bóksala langhlaup en ekki spretthlaup.“
Notendur
vefverslunarinnar
geta síðan keypt inn með kreditkorti eða millifært greiðslur sínar
í heimabanka en á síðunni má gera
góð kaup bæði í notuðum og nýjum
bókum en bækur útgefnar árið
2006 fást þar með að minnsta kosti
tuttugu prósenta afslætti. „Þegar
ég var að prófa mig áfram með
kerfið komst ég að því að margir
vildu losna við kreditkortarukkanirnar og geta staðgreitt,“ segir
Ösp. Skáldsögurnar og stórvirkin
eru vinsælust hjá henni núna enda
mikill gjafatími fram undan.
„Margir eru líka að lauma með
einni og einni notaðri bók handa
sér líka,“ bætir hún við.
Nafngiftin vekur nokkra furðu
og útskýrir bóksalinn að langt sé
síðan það kom til. „Nafnið er fengið úr víðfrægu jóladagatali Sjónvarpsins sem sýnt var fyrir nokkrum árum og fjallaði um Klæng
sniðuga og Harald íkorna. Ég hélt
að enginn myndi taka mark á fyrirtæki sem héti Klængur sniðugi
en leist vel á Harald íkorna.“
Síðuna má finna á slóðinni
www.haraldur.is
KHH
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MEDION V12 CORE2 RAZOR
Intel® Core 2 Duo E6300
nVidia GeForce 7600GS -256 MB
- DVI-I/D-SUB/HD TV-out/incl.
HDTV
- composite cable / passive heat
sink - w/ HDCP
500 GB 7200 rpm SATA 8MB
Ókeypis uppfærsla af
Windows Vista stýrikerfinu fylgir!
Cache (2x250GB)
- Væntanlegt í Febrúar 2007
2048 MB DDR2-RAM PC4300
(533MHz)
LightScribe DVD Skrifari Dual
Layer
LAN 10/100 Mbit
IEEE1394/Firewire - DV Ready
Sjónvarpskort og Fjarstýring
Medion Media Bay
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15.799 189.588
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Staðgreitt
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Hin geysivinsæla Canon EOS 400D
Arftaki vinsælustu SLR myndavélar í heiminum er
komin í BT
Í pakkanum:
1GB minniskort
18-55mm Canon linsa
55-200mm Canon linsa
Lóðrétt grip (batterígrip)
og ótrúlega fjölhæfur prentari fra Canon

EgZciVg"h`VccVg"a_hg^iVg

10 Megapixlar
Rykvörn á myndflögu
Stærri skjár og betra viðmót

21. 988
-Canon Pixma 160
prentar-skannar-ljósritar
-1GB minniskort

12.999

12.999 155.988
Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt
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Happdrætti
Bókatíðinda
²TDR¾TTI ER LOKIÈ Å HAPPDR¾TTI
"ËKATÅÈINDA OG HAFA EFTIRTALIN
NÒMER VERIÈ DREGIN ÒT
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6INNINGSNÒMER N¾STU DAGA VERÈA
BIRT HÁR ¹ SÅÈUNNI
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ANDBËKIN %RTU AÈ SKILJA ER ¾TLUÈ
FEÈRUM Å SKILNAÈARHUGLEIÈINGUM
(
OG ER FYRSTA BËK SINNAR TEGUNDAR
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ÒT ¹ ¥SLANDI
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"ALDVINSSON
EN HANN HEFUR
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R¹ÈGJÎF FYRIR
FEÈUR OG KARLA
VARÈANDI SKILN
AÈ OG STARFAÈI
TIL AÈ MYNDA
SEM FORMAÈUR &ÁLAGS ¹BYRGRA FEÈRA
&ORLAGIÈ '" ÒTG¹FA GEFUR BËKINA ÒT

ESTFIRSKA FORLAGIÈ GEFUR ÒT 
VESTFIRSKAR ÖJËÈSÎGUR GAMANM¹L
6
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(
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5MSKIPTIN $IE 6ERWANDLUNG EFTIR
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¹ ÅSLENSKU
OG ÖÕSKU
5MSKIPTIN ERU
EIN FR¾GASTA
BËK SEM RITUÈ
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ÖÕSKA TUNGU
.ÕJA ÅSLENSKA
ÖÕÈINGU GERÈU
STR¹ÈUR
%YSTEINSSON
OG %YSTEINN
¶ORVALDSSON
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IN OG GAF -ENNINGARSJËÈUR HANA ÒT
¹RIÈ  STR¹ÈUR OG %YSTEINN RITA
EINNIG ÅTARLEGAN INNGANG AÈ BËKINNI
SEM OPNAR TEXTANN FR¹ SJËNARHËLI
ÖEIRRA SEM ÖÕÈENDA OG FR¾ÈIMANNA
¥ BËKARAUKA M¹ FINNA VERKEFNI OG
SPURNINGAR FYRIR NEMENDUR OG ANNAÈ
¹HUGAFËLK SEM VILL SPREYTA SIG ¹ ÖEIM
HUGLEIÈINGUM SEM VERKIÈ BÕÈUR UPP
¹ 2ITSTJËRAR RITRAÈAR 3TOFNUNAR 6IGDÅSAR
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SÁR ¹ B¹TI Å HINNI ÅSLENSKU MANN
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VERIÈ TÅNDAR SAMAN SÎGUR EÈA SÎGU
BROT ÒR SJALDSÁÈUM RITUM
JËÈABËKIN «RANS V¾NGIR EFTIR
'ARÈAR "ALDVINSSON GEYMIR LJËÈ
FR¹ LIÈNUM ¹RUM UM BÎRN ¹STINA
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,ISTILEGT VALD
HÎFUNDAR ¹
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(ÎFÈABORG EN ER EINNIG ÖEKKTUR FYRIR
ÖÕÈINGAR SÅNAR OG FR¾ÈASTÎRF ²TGEF
ANDI ER '" ÒTG¹FA
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Glansfægður ferill
Íslensk útgáfa ræðst í að taka þátt
í frönsku prenti á ríkulega myndskreyttu verki um franskan vísindamann sem fórst við Ísland en
hefur markað sér sess í landfræðirannsóknasögu Frakklands. Þýðingarsjóður studdi útgáfuna.
Verkið er fallega unnið, vel um
brotið. Þýðandinn á stundum erfitt með að koma yfirbyggðum stíl
frönskunnar á íslenskt mál (sneri
ég mér til afa míns og sagði við
hann: „Temdu mig.“ Og hann
tamdi.“).
Það er sjálfsögð og eðlileg hylling Frakka um merkan vísindamann. Vísindaáhugi Frakka á
norðurhöfum skilaði okkur miklu
á sínum tíma en stóð af nýlendustefnu franskra og var grundaður
á vilja til að komast yfir aðstöðu
og auðævi annarra landa. Þessu
lítur höfundur vandlega framhjá.
Bókin er enda glæsilegur vitnisburður um feril og frægð þessa
franska manns. Textinn gefur fátt
uppi annað en glansfægða mynd
af ferli hans, en þetta er skemmtilesning studd fjölda mynda, faglega unnin bók á meginlandsvísu.
Prentuð í Feneyjum.
Útgefandinn íslenski hefur
kosið að bæta hana með inngangi
frú Vigdísar Finnbogadóttur og
skeytt aftan á kápuna myndum af
líkum í fjöru, eina manninum sem
bjargaðist frá strandi skipsins
Pourquoi-Pas hér við land og
myndun frá hinni víðkunnu
kveðjuathöfn í Landakoti. Þetta
séríslenska efni er annars ekki í
bókinni sem er furðulegt. Af öllu
því ítarefni í viðaukum, nákvæmum áhafnarskrám og stoppistöðvum á ferð Charcot um heiminn,
ótal ljósmyndum og teikningum,
hefur útgefanda og höfundi ekki
verið kunnugt um það mikla magn
ljósmynda sem hér er til frá minningarathöfninni þegar sá eini sem
af komst gekk einn á undan 22 líkkistum á vögnum. Hann birtir ekki
sögufræga mynd Finnboga Rúts
Valdimarssonar af líkunum í fjörunni. Enda er kaflinn um strandið
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*EAN "ABTISTE #HARCOT
(EIMSKAUTAFARI LANDKÎNNUÈUR OG
L¾KNIR
3ERGE +AHN
¶ÕÈING &RIÈRIK 2AFNSSON
*06 ÒTG¹FA

(((
3AGA MERKILEGS MANNS VANDLEGA
UNNIN EN SKORTIR S¹RLEGA SÁRÅSLENSKT
EFNI UM ENDALOK HANS

og sjóslysið örstuttur, nánast ekki
gerð grein fyrir hvað olli hafvillum Charcots sem leiddu til
strandsins í Straumnesi.
En ef litið er alveg hjá þessum
galla á verkinu er það afar fróðleg
lýsing á ferli Charcots. Það er
samið til að setja hann í samhengi
allra þeirra sem fórnuðu lífi sínu
til landkönnunar og hafkönnunar:
honum er stillt við hlið hinna síðustu í heimskautarannsóknum,
þessara
stóru:
Nordenskjold,
Amundsen, Peary, Cook, Andreé,
Nobile og Byrd. Okkur þætti rétt
að hafa Vilhjálm Stefánsson þar
með, en höfundur verksins þekkir
ekki til hans.
Bókin er sérdeilis skemmtileg
fyrir áhugamenn um sögu heimskautarannsókna og landkönnuða
yfirleitt. Sagan sú er spennandi
sérsvið sem auðvelt er að hverfa í
og ekki skortir örlagaríka atburði
á þeim slóðum. Þar standa menn
andspænis hrikalegum öflum náttúrunnar og tapa flestir, mega sín
einskis.
Eins og Charcot.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

Málaferli um rokk
Bandaríski tónleikahaldarinn Bill
Graham var fyrirferðarmestur
tónleikahaldara vestanhafs frá
1966 og rak stór hús bæði á austurog vesturströndinni. Af þeim voru
Fillmore East og West þekktust,
en einnig Winterland. Hann var
frumkvöðull í að taka íþróttahús
undir rokktónleika og hætti ekki
fyrr en krabbinn lagði hann að
velli 1991. Sökum yfirburðastöðu
var honum í lófa lagið að gera
freklegar kröfur til listamanna
sem hann réði og var sú alvarlegust að allir tónleikar hans voru
teknir upp. Enginn komst undan
þeirri klásúlu í samningunum.
Undir það síðasta var hann reyndar tekinn til við að láta kvikmynda
tónleika sína líka.
Öllum ber saman um að frekjan
í Graham hefur skilað glæsilegasta upptökusafni sem til er frá
upphafi rokksins. Þegar hann lést
voru erfingjar hans lítilþægir
þegar þeir seldu safnið sem fyllti
stórt vöruhús fyrir fimm miljónir
dala. Þar fylgdi með ótrúlegt safn
af alls kyns prentefni: silkiþrykkt
veggspjöld frá öllu tímabilinu,
miðar, prógrömm, bolir og ljósmyndir. Safnið er einstakt í sögu
dægurlagatónlistar okkar tíma og
fyrir tveimur árum þegar búið var
að skrá allt safnið sem geymir tugþúsundir gripa tók eigandinn að
selja úr safninu á vefsíðunni Wolfgangs Vault. Þar er alla daga
aðgengilegt úrval úr upptökum úr
safninu – ókeypis.
Á mánudag var eigandanum
stefnt fyrir að dreifa tónlist ókeyp-
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Ö¹TT Å AÈ KOMA *ANIS *OPLIN ¹ STJÎRNU
HIMININN EN HLJËÈRITANIR MEÈ HENNI OG
"IG "ROTHER M¹ HEYRA ¹ VEFSÅÈUNNI EN
'RAHAM HÁT 7OLFGANG 'RAJONCA OG VAR
F¾DDUR Å "ERLÅN

is um net. Grateful Dead Productions, Carlos Santana og félagar úr
Led Zeppelin og The Doors eru
meðal þeirra sem standa að málssókninni sem var lögð fram í rétti
í Norður-Kaliforníu. Kæran lýtur
að dreifingu á tónlist til að styðja
við sölu á öðrum framleiðsluvörum.
Fróðlegt verður að sjá hvernig
málaferlin enda en þau gætu
styrkt réttarstöðu og höfundarrétt
túlkandi listamanna sem eru víða
um heim í sókn til varnar höfundarrétti sínum.
Þeir sem eru áhugasamir um að
heyra í straumi hljóðritanir frá
Wolfgang´s Vault geta leitað á netinu:
www.wolfgangsvault.com.
Þegar þetta er ritað er Elvis
Costello að syngja I´am not angry
frá tónleikum í júlí 1978.
PBB
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Kötturinn hugumstóri

+AMMERSVEITIN °SAFOLD ÉSAMT (ULDU "JÚRK 'ARARSDØTTUR SØPRAN OG £GÞSTI LAFSSYNI BARÓTØN
FLYTJA VERK EFTIR -AHLER (LJØMSVEITARSTJØRI $ANÓEL "JARNASON
 JANÞAR KL  Ó $553 HÞSUM Ó +EFLAVÓK
 JANÞAR KL  Ó °SLENSKU ØPERUNNI
-IAVER KR  .ÉMSMENN  FYRIR 
&,!'!2) ° &2!-3+. 4HE 2AKE|S 0ROGRESS E 3TRAVINSKY .ÉNARI UPPLâSINGAR É WWWOPERAIS
&RUMSâNING FÚS  FEB KL  NOKKUR STI LAUS  SâN SUN  FEB KL 
 SâN FÚS  FEB KL  n  SâN SUN  FEB KL  &£!2 3µ.).'!2 429''½5 ¨¡2 -)½! 342!8
¨ORLÉKSMESSA Ó PERUNNI PERUKAREOKÓ
$AVÓ LAFSSON ØPERUSÚNGVARI HELDUR UPPI FJÚRINU (ÞSI OPNAR KL 
WWWOPERAIS
OPERA OPERAIS
3ÓMI  
-IASALAN ER OPIN ALLA DAGA NEMA MÉNUDAGA KL   OG FRAM A SâNINGU SâNINGARDAGA
3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN

Gjafakort í miðasölu og á www.leikhusid.is

Stóra sviðið kl. 20:00
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EINS OG EITT LÅTIÈ JËLALAG

Notalegt í
Hljómalind
Dúett Sólveigar Þórðardóttur leikur á Kaffi Hljómalind í kvöld kl.
22. Dúettinn leikur ýmis popplög í
bland við frumsamin lög og djassstandarda og kannski eins og eitt
lítið jólalag. Með Sólveigu leikur
Ragnar Örn Emilsson á gítar.
Stefnir tónlistarfólkið að því að
skapa sem notalegasta stemningu
á kaffihúsinu og er aðgangur að
tónleikunum ókeypis.

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
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.

Hauslausir
spámenn
Sviðsetning þýsku
óperunnar í Berlín á
Ideomeno
eftir
Mozart
heldur
áfram að valda
deilum. Í leikstjórn
Hans
Neufeld var konungurinn Idomeneo látinn taka
afhöggvin höfuð 6!.(%,'5¨
úr poka af Múh- 42²!24+. 6!,$!
ammeð, Kristi $%),5og Búdda og allt
varð vitlaust. Nú eru gestir á verkið beðnir um að tæma töskur sínar
áður en þeir sjá sýninguna en um
tíma var hún tekin af sýningarskrá. Óttast menn nú hermdarverk í óperunni þýsku.
PBB

Eins og allir vita hefur kötturinn
níu líf. Kettir eru hins vegar misduglegir að nota sín líf og eiga
sumir viðburðalausa ævi og fara í
mesta lagi óvarlega yfir götu
stöku sinnum án þess að tjón hljótist af á meðan aðrir eru fljótir að
klára fyrstu lífin sín. Kötturinn
Mosi hlýtiur að teljast í seinni
hópnum. Ekki nóg með að hann
hafi hlotið varanlega fötlun á kettlingsaldri og hafi lítið gagn af annarri framloppunni, heldur lenti
hann í ævintýrum á Holtavörðuheiði sem fáir kettir og engir menn
hefðu lifað af. En Mosi er nú orðinn ódauðlegur eftir að eigendur
hans festu söguna á mynd og blað
í sögunni af Mosa og hugprýði
hans sem kom út fyrir þessi jól.
Ljósmyndabækur fyrir börn eru
óvenjulegar því yfirleitt eru
barnabækur skreyttar teikningum eða málverkum en þar sem
Mosi birtist ljóslifandi á síðum
bókarinnar er auðveldara að trúa
sannleikanum í sögunni. Og það er
sennilega aðalsmerki þessarar
bókar. Vissulega er sagan af ævintýrum Mosa á Holtavörðuheiðinni
afsprengi ímyndunarafls höfunda
því enginn er til frásagnar um þau
en það að Mosi er raunverulegur
köttur gerir það að verkum að
ævintýri hans verða enn meira
spennandi. Sagan af Mosa á eflaust
eftir að heilla marga lesendur sem
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Með söguna á sálinni
Önnur skáldsaga Sölva Björns
Sigurðssonar, Fljótandi heimur,
er frumleg blanda af ástarsögu,
glæpasögu og vísindaskáldskap
með viðkomu í heimsbókmenntunum – annarleika Kafka, hellakenningu Platóns og ekki síst í
hugarheimi Haruki Murakami
sem teljast verður ein af persónum verksins. Í bókinni heldur
Sölvi Björn áfram á sinni höfundarbraut, í síðasta verki sínu tókst
hann á við Dante og pakkaði
honum nútímalega saman af
reykvískum djöfulleik og nú
heiðurinn Murakamis.
Sölvi Björn fléttar sögu sína
af hagleik og gerir áhrifamátt
japönsku „költ-hetjunnar“ að
einu aflanna sem knýr söguvirki
hans áfram. Sagan gerist á tveimur sviðum þar sem annað planið
er fantasískt – þar gerist sagan í
leigðri undirmeðvitund Murakamis og hins vegar í Reykjavík
síðustu aldamóta og í vestfirskum dal. Íslensku litbrigðin eru
eftirtektarverð því einhvern veginn tekst höfundi að gera staðhættina næsta alþjóðlega.
Aðalpersónan og sögumaður
verksins, ungi bókmenntafræðineminn Tómas, svipar til persóna
Murakamis – hann er einrænn,
leitandi og með alls kyns konur á
sálinni og á hælum sér. Tómas
kynnist sokkabuxnafyrirsætunni
Saiko sem er dulúðug í meira lagi
og með fortíðina á bakinu. Þegar
hún hverfur á dularfullan hátt
æsast leikar og Tómas bregður
sér í hlutverk spæjara því líkt og
fyrirmyndir hans hjá Murakami
er hann hugrakkur þrátt fyrir að
vera óframfærinn.
Fljótandi heimur er saga af
blekkingum og glæp þótt hann
komi ekki í ljós fyrr en seint og
um síðir. Ógnin er samt alltaf
undirliggjandi, ekki síst vegna
fantasíukaflanna þar sem aðal-
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persónan reikar viskímarineruð
milli véfréttalegra stúlkna í
mýrum og skógum, þarf að flýja
Verkamenn og og kemst í kynni
við Drykkjaþýðandann og Stíflarann. Þessir kaflar sögunnar
geyma einkar forvitnilegar hugleiðingar um möguleika skáldskaparins og áhrifamátt hans í
stærra samhengi en þær hafa
einnig sterkar samtímavísanir.

Trallala!
Í „raunverulegri“ köflunum
rekur Tómas kynni sín af Saiko í
þátíð. Samband þeirra kemur
miklu róti á huga hans, þau deila
dálæti á bókum, þar á meðal á
sögu Murakamis, Norwegian
Wood, en saklausi landsbyggðarstrákurinn er heillaður af hörkulegu yfirborði stúlkunnar sem
síðar reynist viðkvæm og tætt.
Líkt og í sögum Murakamis eru
samskipti kynjanna í ójafnvægi
og þau eiga erfitt með að finna
hvort öðru stað. Fall Tómasar
felst síðan í því að komast að hinu
sanna, leitin er óumflýjanleg en
vitneskjan er líkt og oft áður það
sem maður vildi síst öðlast.
Styrkur þessarar sögu er
spennandi flétta og djörf hólmganga við nýja bókmenntahefð.
Hún er einnig til vitnis um ákveðinn tíðaranda, vísar í valdbeitingu, sjálfseyðingarhvöt og veruleikaflótta nútímafólks í bland
við klassískar syndir svo sem
græðgi, hroka og losta. Persónusköpunin er vel heppnuð nema ef
helst mætti nefna fjölskylduna í
Skerjafirðinum sem mér fannst
ótrúverðug, það hefði mátt vinna
betur með persónu Hallgríms,
skólabróður Tómasar, því hann
er einfaldlega of fyrirsjáanleg
andstæða aðalpersónunnar. Móðirin kemur líka eins og skratti úr
ofvöxnum
sauðarlegg
því
grimmdina skortir síst í söguna
og fannst mér henni ofaukið.
Aðrar aukapersónur, t.d. vinkonan Helena og vísindamaðurinn
Okada, eru betur heppnaðar þó
máski hefði mátt auka veg
þeirra.
Það er þó ekki annað hægt en
að hrífast af þessum úthugsaða
sagnaheimi bókarinnar, hún hvetur mann til þess að taka fleiri
bækur úr hillum og er sjálf vel
þess virði að lesa aftur.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

Kafteinn Ofurbrók er eitt magnaðasta fyrirbæri sem skotið hefur
upp kollinum í barnabókum undanfarin ár og þar munar ekki síst
um að flippaður húmor bókanna
brúar dýpstu kynslóðabil svo
glæsilega að ungir jafnt sem rígfullorðnir geta skemmt sér konunglega yfir vitleysunni.
Prakkararnir Georg Skeggjason og Haraldur Hugason bera
ábyrgð á fáránlegu ofurhetjunni
Kafteini Ofurbrók, sem flýgur
vígreifur gegn hverri ógn í nærbrókum og rauðri skikkju og syngur „trallala!“ en í fyrstu bókinni
dáleiddu þeir fúla skólastjórann
sinn hann Kára með þeim afleiðingum að hann breytist við einn
fingursmell í káta ofurkappann.

«HEPPILEGUR HUGSANAFLUTNINGUR
Þessi bók, sem er sú sjöunda sem
kemur út um brókarhetjuna á
íslensku, segir síðari hluta sögunnar um líftæknilega horskrímslið og tekur upp þráðinn
þar sem aðdáendur Kafteinsins
skildu við hann fyrir ári. Þá ógnuðu ógeðsleg horskrímsli heimabæ drengjanna en í byrjun nýju
bókarinnar bægir Ofurbrókin
hættunni frá.
Vandræði Georgs og Haraldar
eru þó síður en svo öll þar sem
tæknifikt leiðinlega nördsins Sófusar sénis verður til þess að heilastarfsemi skólastjórans flyst yfir í
koll nördsins og öfugt.
Ástandið er óviðunandi og
drengirnir grípa til örþrifaráða
sem eiga eftir að draga svakalegan dilk á eftir sér.
"ARNALEGT EÈALGRÅN
Bókin sver sig í ættt við fyrri verk
Davs Pilkey um Ofurbrókina en
með nýjum vinklum á borð við
tímaflakk og hugsanaflutning
kveður um leið við nýjan tón og
fyrir vikið er þessi sjöunda bók
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ein sú hressasta í flokknum, ef
ekki sú skemmtilegasta. Sem fyrr
er allt löðrandi í barnalegum kúkog pisshúmor sem er settur fram
með svo miklum galsa og léttleika
að hann hittir beint í mark þannig
að það er hætt við að lesendur
skelli upp úr nánast á hverri síðu.
Endirinn er svo sem betur fer
galopinn þannig að dyggir aðdáendur Ofurbrókarinnar geta þegar
farið að láta sig hlakka til þar sem
Kafteininn á enn helling inni og
lætur vonandi sjá sig aftur fyrr en
síðar.
¶ËRARINN ¶ËRARINSSON

Jóladansleikur

MILLJÓNAMÆRINGANNA

Milljónamæringarnir verða í hátíðarskapi á jóladansleik þeirra í Súlnasal Hótel Sögu annan í jólum, 26. desember.
Húsið opnar kl. 22. Miðaverð 2.200 kr. Miðasala í Súlnasal frá kl. 13 samdægurs. Upplýsingar í síma 525 9950.
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í Súlnasal á Hótel Sögu annan í jólum
Söngvarar eru: Bogomil Font, Páll Óskar, Bjarni Arason og Raggi Bjarna.
Upplýsingar í síma 525 9950
og á hotelsaga@hotelsaga.is
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Heragi við tökur á fréttaannál
Fréttamenn Stöðvar tvö skiptu
skrifstofunni út fyrir glæsileg
húsakynni Hótel Borgar í byrjun
vikunnar, þar sem tökur á fréttaannál stöðvarinnar stóðu yfir. „Við
erum að taka upp kynningarnar í
fréttaannálnum. Það gengur ljómandi vel, hægt en örugglega,“
sagði Sigmundur Ernir Rúnarsson
fréttastjóri þegar Fréttablaðið
grennslaðist fyrir um framvindu
mála.
Fréttamennirnir klæddust þó
aðeins öðruvísi fötum en venjulega og skörtuðu herbúningum.
„Við klæðum okkur upp í anda
stærstu fréttar ársins, sem að
okkar mati var þegar herinn fór,“
sagði Sigmundur. „Þar fyrir utan
er þetta náttúrlega gamall draum-

ur hvers karlmanns; að komast í
almennilegt átfitt,“ bætti hann
við. Hann sagði samstarfskonur
sínar þó ekki síður ánægðar með
búningana. „Ég held að þær séu
alveg að finna sig,“ sagði Sigmundur Ernir. Stemningin sem
fylgir klæðnaðinum virðist hafa
smitað út frá sér, því Sigmundur
sagði heraga ríkja við tökurnar.
„Baldur Hrafnkell Jónsson, einn
kunnasti og besti kvikmyndatökumaður okkar, pískar okkur áfram,“
sagði hann.
SUN
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(¹TÅÈ Å B¾ HJ¹ FÅNUM LISTUNNENDUM
Fjöldi fólks var viðstaddur opnun á sýningunni Frelsun
litarins í Listasafni Íslands síðastliðinn föstudag. Sýningin
kemur frá Musée des Beux-Ars í Bordeaux í Frakklandi og
ber nafnið Regard Fauve á frönsku, en hún er hingað komin
vegna menningarhátíðarinnar Pourquoi pas? – Franskt vor
á Íslandi, sem frönsk og íslensk stjórnvöld standa að. Verk
eftir málara á borð við Renoir, Matisse, Vallotton og Bonnard prýða nú veggi listasafnsins og því ekki nema von að
listunnendur hafi flykkst að. Sýningin stendur yfir til 25.
febrúar á næsta ári og markar upphaf þessa franska vors.
*534). 4)-"%2,!+% (EPPINN AÈD¹
ANDI MUN SYNGJA MEÈ GOÈINU SÅNU ¹
'RAMMY VERÈLAUNAH¹TÅÈINNI

Hver syngur
með Justin?
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Leit stendur yfir að ungum og
ósamningsbundnum
tónlistarmanni sem á að syngja með Justin
Timberlake á Grammy-verðlaunahátíðinni sem verður haldin í Los
Angeles 11. febrúar.
Þeir sem vilja syngja með goðinu eiga að skila inn sextíu sekúndna myndskeiði af söng sínum
við eitt af þeim níu lögum sem
Timberlake hefur valið.
Tilkynnt verður um hvaða þrír
komast í úrslit á næsta ári og
verða þeir viðstaddir Grammyverðlaunahátíðina. Á meðan á
henni stendur verður sigurvegarinn kallaður fram og mun hann
troða upp með Timberlake.

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 !

SËTT EINS OG SJ¹ M¹ EN SÕNINGIN STENDUR
YFIR ÖAR TIL Å LOK FEBRÒAR ¹ N¾STA ¹RI
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HJ¹LMSSON VORU KANNSKI EKKI SÁRLEGA
LITRÅK Å KL¾ÈABURÈI EN LITU ÖË ÒT FYRIR AÈ
NJËTA SÕNINGARINNAR

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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NUTU SÕNINGARINNAR ENDA UM NOKKRA
FR¾GUSTU M¹LARA LISTASÎGUNNAR AÈ R¾ÈA
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"RITNEY B¾TIR ¹ SIG
Slúðurblöðin fylgjast með hverju
skrefi Britneyjar Spears enda
hefur poppprinsessan verið æði
dugleg við að koma sér á forsíður
blaðanna með undarlegri hegðun
sinni að undanförnu. Móðir söngkonunnar er sögð hafa beðið hana
oft og mörgum sinnum um að
koma heim til Louisiana og ná
áttum á ný eftir skilnað sinn við
Kevin Federline. Bestu vinir hennar eru áhyggjufullir vegna náinna
tengsla hennar við Paris Hilton og
Lindsay Lohan sem báðar eru
þekktar fyrir allt annað en siðsamlega hegðun og telja að partídýrin tvö hafi slæm áhrif á
Spears.
Vinir Britneyjar greina nokkur
aukakíló á henni og lét einn kunningi hafa eftir sér að þau hlytu að
vera ansi fljót að koma miðað við
það líferni sem söngkonan stundaði um þessar mundir. „Hún stóð
sig svo vel að ná af sér kílóunum
eftir að hafa eignast Jayden í september,“ sagði náinn vinur Britneyjar í samtali við The Sun. „Hún
hætti að borða ruslfæði og drekka
gos þegar hún skildi við Federline
og kroppurinn komst aftur í sitt
gamla form,“ hélt vinurinn áfram
en bætti síðan við að partílífernið
væri hins vegar augljóslega farið
að láta á sjá. „Hún fer út að drekka
með Paris og á eftir fara þær vinkonurnar á næsta hamborgarastað. Síðan er bara farið að drekka
aftur,“ sagði hinn ónafngreindi
vinur við The Sun.
Samkvæmt breska götublaðinu
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er farið að hlakka í Federline því á
meðan Spears lætur mynda sig án
nærbuxna og henda sér út af
strippbúllum styrkist málstaður
hans. Dansarinn ætlar að krefjast
forræðis yfir sonum þeirra og
hyggst láta Spears borga sér
dágóða summu en söngkonan er
vellauðug þrátt fyrir ungan aldur.
„Annaðhvort fær Federline töluvert frá Britney eða einhver bókaútgefandi borgar honum
svimandi háar upphæðir
fyrir lýsingar hans á sambúð sinni við Britney,“ sagði
einn heimildamaður The
Sun. „Hann ætlar ekki að
láta þetta happ úr hendi
&%$%2,).% $ANSARINN
¾TLAR EKKI AÈ GEFA NEITT
EFTIR OG HYGGST L¹TA REYNA
¹ HVORT KAUPS¹TTM¹LI
HANS OG 3PEARS STANDIST

sleppa og hyggst greina frá öllu,
lyfjamisnotkun söngkonunnar og
kenndum hennar til kvenna. Hvort
það verður í réttarsalnum eða í
formi bókar verður síðan að koma
í ljós “ bætti heimildamaðurinn
við. „Federline telur sig eiga auðvelt með að sýna hversu vanhæf
móðir Spears er og gæti beitt
ýmsum brögðum til að fá sitt
fram.“
Þrátt fyrir allt fjaðrafokið í
kringum Britney og hegðun
hennar virðist það ekki hafa
áhrif á tónlistarframleiðendur
sem bíða í röðum eftir að fá að
vinna með henni. The Sun
telur því líklegt að ef
Britney
slakar
á
skemmtanalífinu og
tekur sig saman í andlitinu muni hún fljótt
komast aftur í fremstu
röð.
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Met í frumsömdum
jólalögum á X-mas
Árlegir styrktartónleikar X-ins
977, X-mas 2006, fara fram í
níunda sinn á Nasa við Austurvöll
í kvöld. Þetta árið rennur allur
aðgangseyrir til BUGL, Barna og
unglingageðdeildar
Landspítalans.
Fram koma: Brain Police, Dr.
Spock, Skakkamannage, Reykjavík!, Toggi, Lay Low, Pétur Ben,
Sprengjuhöllin, Dikta, Future Future, Noise, Ultra Mega Teknóbandið Stefán og Wulfgang.
Að sögn Þorkels Mána Péturssonar hjá X-inu hefur
útvarpsstöðinni tekist að
safna nokkrum milljónum á
undanförnum árum með Xmas. Hann segir að BUGL
þurfi nauðsynlega á
peningum að halda,
þar sem stofnunin sé
fjársvelt eins og
flestar heilbrigðisstofnanir hér á
landi.
Þorkell
Máni

bætir því við að nýtt met verði
sett í frumsömdum jólalögum á
tónleikunum í kvöld. „Þarna verða
fjögur til fimm frumsamin jólalög. Skakkamanage verður til
dæmis með lagið Coste Del jól,“
segir hann og lofar skemmtilegum
tónleikum. Þessir tónleikar eru
það eina skemmtilega við jólin,
enda er það eina sem við hlökkum
til varðandi jólin er að komast í
frí,“ segir hann.
Miðaverð á X-mas 2006 er 977
kr og rennur hver einasta
króna til Barna- og unglingageðdeildar
Landspítalans.
Kynnir verður Gunnar Sigurðsson. Húsið opnar kl.
20.00.
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0ÁTURSSON BÕST VIÈ
SKEMMTILEGUM TËNLEIK
UM Å KVÎLD

UM ÖEIRRA FÁLAGA -YNDIN VAR TEKIN  EFTIR AÈ "ARBERA HLAUT HEIÈURSVERÈLAUN FYRIR MAGNAÈAN STARFSFERIL SINN

&AÈIR 4OMMA OG *ENNA L¹TINN
Joseph Barbera, annar af
höfundum teiknimynda á
borð við Tomma og Jenna,
The Flinstones, Jóga björn
og Scooby-Doo, er látinn, 95
ára gamall.

0¡452 "%. 4ËNLISTARMAÈURINN 0ÁTUR "EN ER EINN AF ÖEIM SEM SPILA ¹ 8 MAS Å KVÎLD
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Barbera stofnaði fyrirtækið HannaBarbera ásamt félaga sínum William Hanna á sjötta áratugnum eftir
að þeir höfðu unnið saman að
Tomma og Jenna fyrir MGM-kvikmyndafyrirtækið.
„Joe mun lifa áfram í gegnum
verk sín,“ sagði Barry Meyer, formaður Warner Brothers. „Persónurnar sem hann skapaði með félaga
sínum heitnum, William Hanna, eru
ekki bara teiknaðar ofurstjörnur
heldur einnig stór hluti af bandarískri dægurmenningu.“

3VARNIR ËVINIR
Barbera ólst upp í Brooklyn í New
York og ætlaði fyrst að vera bankastarfsmaður. Fljótlega fóru teikningar hans að vekja athygli og
komst hann í kynni við Hanna. Þróuðu þeir saman Tomma og Jenna og
næstu sautján árin gerðu þeir
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teiknimyndir um þessa svörnu
óvini. Alls hlutu þeir sjö óskarsverðlaun og fjórtán tilnefningar
fyrir vikið.

+ÎTTUR OG MÒS ENN OG AFTUR
„Þegar við byrjuðum feril okkar
sagði fólk: „Köttur og mús? Það enn
og aftur,“ sagði Barbera í viðtali
árið 1993. „Fólk sagði að allir væru
búnir að gera þetta, t.d. með köttinn Felix, köttinn Ignatz og auðvitað Mikka mús. En mér fannst þú
ekki þurfa talmál til að skilja
umfjöllunarefnið, sama í hvaða
landi þættirnir væru sýndir. Allt

4/--) /' *%..) +ÎTTURINN 4OMMI OG

MÒSIN *ENNI ERU EINAR VINS¾LUSTU TEIKNI
MYNDAPERSËNUR ALLRA TÅMA

sem þú þyrftir væru köttur og mús
og allir myndu vita hvað myndi gerast.“

&LINSTONE ¹ BESTA TÅMA
Eftir að þeir félagar stofnuðu
Hanna-Barbera árið 1957 sköpuðu
þeir fjölda skemmtilegra teiknimynda á borð við The Flinstones,
Huckleberry Hound og The Jetsons. Þættirnir um Flinstone-fjölskylduna varð fyrsta teiknimyndaröðin til að vera sýnd á besta tíma í
sjónvarpi, auk þess sem hver þáttur
var lengri en teiknimyndir höfðu
verið fram að því.
3COOBY $OO SL¾R Å GEGN
Næstu áratugi á eftir framleiddu
Hanna og Barbera þrjú hundruð
teiknimyndaraðir, þar á meðal Scooby-Doo, sem fjallar um stóran hund
sem leiðir hóp táninga í leit að
draugum. Teiknimyndin hóf göngu
sína árið 1969 og gekk við miklar
vinsældir í sautján ár, sem er met í
teiknimyndaheiminum.
Eftir lát Hanna árið 2001 starfaði Barbera áfram sem aðstoðarframkvæmdastjóri hjá Warner
Brothers við framleiðslu teiknimynda.

Lágfleygur dreki
Hollywood hefur þann sið að
hamra járnið á meðan það er heitt
og eftir vinsældir Hringadróttinssögu var aðeins tímaspursmál
hvenær ævintýrin um drekaknapann Eragon yrðu færðar upp á
hvíta tjaldið. Sagan hefur helst
unnið sér til frægðar að höfundur
þeirra, Christopher Paolini, var
kornungur þegar hann skrifaði þá
fyrstu og er enn ekki kominn af
unglingsaldri.
Hér segir frá ljóshærða sveitapiltinum Eragon sem elst upp hjá
frænda sínum eftir að móðir hans
hverfur á braut. Dag einn finnur
hann drekaegg sem klekst út í hans
umsjá; Eragon tilheyrir sumsé
hinni fornu stétt drekariddara, sem
hinn illi Galbatorix taldi sig hafa
gert út af við. Undir handleiðslu
hins vitra Broms ákveða sálufélagarnir Eragon og Safíra drekasnót
að leita skjóls hjá andspyrnuhreyfingu sem kallar sig Verðina en hermenn Galbatorixar, með seiðskrattann Durza fremstan í flokki, fylgja
fast á hæla þeirra.
Paolini er augljóslega mikill
aðdáandi Stjörnustríðs og Hringadróttinssögu og engu líkara en að
hann hafi viljað spara fólki ómakið
að kynna sér ævintýrin tvö í hvort
í sínu lagi og spyrt þau saman í eitt.
Myndin hrópar því beinlínis á samanburð og reynist töfrum sneyddur pollur við hlið djúpsjáva.
Atburðarásin er nákvæmlega sú
sama og í fyrstu myndinni um Loga
geimgengil og nokkrum orka- og
nazgúlalíkjum er sáldrað yfir til að
herða á sprettinum. Þótt epíkin sé

trist stendur formúlan reyndar
fyrir sínu að því leyti að atburðarásin heldur lengst af dampi.
Drekinn Safíra er býsna vel gerður
og það besta við myndina en að
ósekju hefði mátt tempra gelgjustælana í Eragon. Samband þeirra
tveggja er ekki upp á marga fiska
sem endurspeglast meðal annars í
stirðbusalegum samtölum, en
yngri áhorfendur í leit að afþreyingu láta það varla á sig fá.
Jeremy Irons leikur Brom, hálfgerðan bastarð milli Aragorns og
Obi-Wan Kenobi. Irons skilar sínu
af áhugalausri fagmennsku, honum
er líka oft og tíðum vorkunn þar
sem hann þylur páskaeggjaspakmælin yfir unglingnum. John
Malkovich leikur Galbotorix eins
og honum einum er lagið skulum
við segja en það er aðeins meiri
völlur á Robert Carlyle í hlutverki
Durza, þótt leikstjórinn geri sér
far um að láta seiðskrattann draga
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.IÈURSTAÈA $REKINN KEMST VISSULEGA
¹ FLUG EN ER LANGT ÖVÅ FR¹ FULLTÅÈA
LANGFLEYGUR EFTIR ÖVÅ OG BER EKKI FLEIRI
EN TV¾R STJÎRNUR MEÈ GËÈU ENN SEM
KOMIÈ ER

sem mestan dám af Palpatine keisara úr Stjörnustríði.
Hér er vissulega aðeins um
ræða fyrsta hlutann af þremur og
því rétt að spyrja að leikslokum en
miðað við startið má spretturinn
vera ansi harður ef Eragon á að
komast á verðlaunapall.
"ERGSTEINN 3IGURÈSSON

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

“SIGUR”

AUBRAY DAY, TOTAL FILM

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!
Stórkostleg ævintýramynd
byggð á magnaðri metsölubók

ZOO

“FRÁBÆR”

DEBORAH ROSS, THE SPECTATOR

MARK ADAMS SUNDAY MIRROR

“MÖGNUÐ”

JONATHAN ROSS, FILM 2006

SÍMI 564 0000
ERAGON
kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 10 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
THE HOLIDAY
kl. 8 og 10.45
CASINO ROYALE
kl. 5, 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 3.20
HÁTÍÐ Í BÆ
kl. 3.40, 5.50 og 8
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
kl. 3.40
BORAT
kl. 10.10 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN
kl. 5.40 B.I. 12 ÁRA
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3T¾RSTU AÈD¹ENDASÅÈU LEIKKON
UNNAR #HRISTINU 2ICCI WWW
CHRISTINARICCIINFO HEFUR VERIÈ
LOKAÈ %IGANDI OG UMSJËNARMAÈ
UR SÅÈUNNAR SEM GENGUR UNDIR
NAFNINU $ODGER SEGIST NÕLEGA
HAFA KOMIST AÈ ÖVÅ AÈ 2ICCI FINNIST
EKKERT ATHUGAVERT VIÈ AÈ KL¾ÈAST
PELSUM EN LEIKKONAN BIRTIST
NÕVERIÈ ¹ FORSÅÈU TÅMARITSINS
7 ÅKL¾DD HREINDÕRSFELDI
¶AR SEM $ODGER ÖESSUM
FINNST ÕMISLEGT ATHUGAVERT

SKU
KU TALI
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
ERAGON
CASINO ROYALE
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL
HÁTÍÐ Í BÆ
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES
BORAT

kl. 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 6
kl. 5.50
kl. 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10

ERAGON
THE HOLIDAY
SAW III

kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 10 ÁRA
kl. 5.40 og 8
kl. 10.30 B.I. 16 ÁRA

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

VIÈ AÈ KL¾ÈAST FELDI OG ER
LÅTT HRIFINN AF FËLKI SEM ÖAÈ
GERIR HEFUR HANN LOKAÈ
SÅÈUNNI SEM HEFUR VERIÈ
Å LOFTINU Å EIN ¹TTA ¹R ¥
STAÈINN ER ÖAR HLEKKUR
¹ HEIMASÅÈU 0%4! OG
MYND AF KËPI SEM HORF
IST Å AUGU VIÈ DAUÈANN

,INDSAY ,OHAN ER BL¹ OG MARIN
EFTIR KENNSLUSTUNDIR SÅNAR Å
SÒLUDANSI ,EIKKONAN
¾FIR NÒ NEKTAR OG
SÒLUDANS AF KAPPI
VEGNA HLUTVERKS SÅNS
SEM NEKTARDANS
M¾R Å MYNDINNI )
+NOW 7HO +ILLED
-E (ÒN SEGIR
ÖJ¹LFUNINA ÖË
VERA ERFIÈARI EN
HÒN ¹TTI VON ¹
OG KVEÈST VERA
BL¹ OG MARIN
¹ B¹ÈUM

L¾RUM ,EIKKONAN OG
PARTÅLJËNIÈ SEGIST NÒ
BERA MIKLA VIRÈINGU
FYRIR NEKTARDANS
MEYJUM HÒN HAFI
HREINLEGA EKKI
SKILIÈ HVERSU ERFIÈUR
DANSINN ER
3ÎNGVARINN *USTIN
4IMBERLAKE VAR NÕVERIÈ
KYNNIR Å SKEMMTIÖ¾TTIN
UM 3ATURDAY .IGHT ,IVE
OG TËK EINS OG VENJA ER
Ö¹TT Å NOKKRUM ATRIÈUM
EÈA SKETSUM Å Ö¾TTIN

UM %ITT ÖESSARA ATRIÈA FERÈAST NÒ
ËRITSKOÈAÈ MANNA ¹ MILLI ¹ .ETINU
OG ER ÖAÈ ËÖ¾GILEGA HALL¾RISLEGT
TËNLISTARMYNDBAND UM JËLAGJÎF
¹RSINS 'JÎFIN ÒTLEGGST ¹ ENSKU
bDICK IN A BOXm OG ER MIKIÈ
RÁTT KYNF¾RI SÎNGVARANS Å
FALLEGUM JËLAPAKKA HANDA K¾R
USTUNNI ¶AÈ VERÈUR EKKI ANNAÈ
SAGT EN AÈ #AMERON $IAZ
UNNUSTA 4IMBERLAKE SÁ
ST¹LHEPPIN

www.haskolabio.is
ENDURUPPLIFUNIN
ENDURUPPLIFUNIN
FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

EEEE

frumlegasti
spennuhasar ársins

V.J.V. TOPP5.IS

Hér er á ferðinni

EEEE
S.V. -MBL

Frá framleiðendum

frumlegasti
spennuhasar ársins

JÓLAMYNDIN Í ÁR

og

Hér er á ferðinni

EEEE

„SNJÖLL OG BRÁÐFYNDIN“
-H.J. MBL

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER

JÓLAMYNDIN Í ÁR

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER

EEE

Frá Jerry Bruckheimer “Pirates of the Caribbean”
Frá leikstjóra “Crimson Tide”

M.M.J. - KVIKMYNDIR.COM

VALIANT M/- Ísl tal
JÓNAS M/- Ísl tal
ÁSTRÍKUR & KLEÓPATRA Ísl tal
JÓNAS M/- Ísl tal

Frá Jerry Bruckheimer “Pirates of the Caribbean”
Frá leikstjóra “Crimson Tide”

GÓÐA SKEMMTUN!

kl. 13:00
kl. 14:45
kl. 16:40
kl. 18:30

EEE

Leyfð

S.V. -MBL

Leyfð
Leyfð

THE

U.S. VS.

JOHN LENNON

Leyfð

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

GLEÐILEG JÓL

BNA GEGN JOHN LENNON

LEIÐIN TIL BETLEHEM

Martin Short

Tim Allen

ÞRJÁR Á TOPPNUM

JÓLASVEININN 3

DÉJÁ VU

kl. 6:15 - 9 - 10:30

B.i.12

NATIVITY STORY

kl. 5:50 - 8

B.i.7

BOSS OF IT ALL

kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

MÝRIN

kl. 8 - 10:10

B.i. 12

THE US VS. J..

kl. 5:50 - 8

B.i.12

THE DEPARTED

kl. 10:10

B.i. 16

SANTA CLAUSE 3

kl. 5:50

Leyfð

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI

/ ÁLFABAKKA
DÉJÁ VU

kl. 5:20 - 8 - 10:40

DÉJÁ VU VIP

kl. 5:20 - 8 - 10:40

DEAD OR ALIVE

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

DÉJÁ VU

kl. 5:30 - 8 - 10:40

B.i.12

ERAGON

kl. 5:50 - 8

B.i. 12

DÉJÁ VU

kl 8 - 10:20

B.i.12

SANTA CLAUSE 3

kl. 3:40 - 5:50 - 8

Leyfð

THE HOLIDAY

kl. 5:30 - 8 - 10:40

B.i.7

THE HOLIDAY

kl. 10:10

Leyfð

DEAD OR ALIVE

kl. 6 - 8 - 10

B.i.12

B.i.12

THE GRUDGE 2

kl. 10:10

B.i. 16

DEAD OR ALIVE

kl. 10:20

B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 6

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 6

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 3:30

Leyfð

DÉJÁVU

kl. 8 - 10:30

B.i. 12

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 8:10

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal

kl. 3:30

Leyfð

B.i.12

SAW 3

kl. 8:15 - 10:40

B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

Fönn sigurvegari

Semur kántríplötu

Þetta var í
Hljómsveitin
fjórða sinn
Fönn frá Selsem keppnin
fossi bar sigur
var haldin og
úr býtum í
sigurlög undJólalagakeppni
anfarinna ára
Rásar 2. Sveithafa
lifað
ina skipa lagagóðu lífi á
höfundurinn
spilunarlistBenedikt Valum Rásarinnberg Helgason
ar í desemog Guðleifur
ber. Kung fú
Werner GuðÞórey
mundsson en 3)'526%'!2!2 "ENEDIKT 6ALBERG (ELGASON OG og
Heiðdal fluttu
auk þess fengu 'UÈLEIFUR 7ERNER 'UÈMUNDSSON MEÈ HLUTA
fyrsta sigurþeir
Benna, SIGURLAUNANNA ¹SAMT «LA 0ALLA OG FÁLÎGUM ¹
lagið, Gemtrommara Ísa- 2¹S 
mér jól, árið
foldar,
og
2003. Árið eftir vann hljómsveitin
Kristján Grétarsson gítarleikara
Hvítir mágar með laginu Uppálánaða við flutninginn á sigurlaghaldshátíðin mín. Í fyrra var það
inu sem ber nafnið Gjöfin.
svo Magnús Ingi Sveinbjörnsson
Alls bárust sextíu lög í keppnsem átti Jólalag Rásar 2, Jólanótt.
ina í ár og tíu þeirra voru valin af
Siguvegarinn þetta árið hlaut
dómnefnd til að keppa til úrslita.
að m.a. að launum tíu hljóðversHlustendur gátu hlustað á lögin á
tíma í Sundlauginni hjá Sigur Rós
Popplandsvefnum og greitt uppáí Mosfellsbænum, flugferðir með
haldslaginu sínu atkvæði. Yfir
Flugfélagi Íslands og 100 nýjar
30.000 atkvæði bárust frá íslensku
plötur.
þjóðinni.

Barry Gibb, fyrrum meðlimur
Bee Gees, ætlar að feta í fótspor
átrúnaðargoðs síns, Johnny Cash,
og gefa út kántríplötu.
Gibb keypti í janúar á þessu ári

hús sem Cash átti í Nashville í
Tennessee. Bjó Cash þar í 35 ár
með eiginkonu sinni June Carter
Cash. „Við viljum að þetta verði
okkar annað heimili. Ég myndi
vilja koma hingað og semja lög.
Ég ætla að semja kántríplötu.
Þannig er ég í raun og veru,“ sagði
Gibb.
Roy Orbison bjó í næsta húsi
við Cash þar til hann lést árið 1988
og telur Gibb að það hjálpi til við
að skapa rétta andrúmsloftið á
svæðinu. „Þvílíkur innblástur, að
þetta tónlistarandrúmsloft hafi
verið hérna í 35 ár. Við bara urðum
að kaupa þetta hús,“ sagði
hann.

"!229 ')"" &YRRVERANDI
MEÈLIMUR "EE 'EES ER MEÈ
K¹NTRÅPLÎTU Å SMÅÈUM

Nýtt lag frá
Arcade Fire
Hljómsveitin The Arcade Fire
hefur sent frá sér lagið Intervention sem verður að finna á næstu
plötu sveitarinnar, Neon Bible.
Plötunnar hefur verið beðið
með mikilli eftirvæntingu en hún
er væntanleg í mars eða apríl á
næsta ári. Síðasta plata The
Arcade Fire, Funerals, vakti mikla
athygli á sveitinni og hitaði hún
m.a. upp fyrir U2 á Vertigo-tónleikaferð sveitarinnar.
The Arcade Fire mun spila á
sínum fyrstu tónleikum árið 2007 í
lok janúar
í St. John´skirkjunni í
London.

!2#!$%
&)2%

Komdu tímanlega
með jólakortin og -pakkana
Síðasti öruggi skiladagur
á jólakortum og -pökkum
innanlands
er miðvikudagurinn
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 3KILAÈI SÁR EKKI Å MARK
3KÅÈAKONAN $AGNÕ ,INDA +RISTJ¹NSDËTTIR FR¹ !KUREYRI
N¹ÈI EKKI AÈ LJÒKA KEPPNI Å G¾R ÖEGAR HÒN TËK Ö¹TT Å
BRUNKEPPNI HEIMSBIKARSINS ¹ SKÅÈUM -ËTIÈ FËR FRAM Å
6AL Dl)SERE Å &RAKKLANDI SNEMMA Å G¾R OG VAR $AGNÕ EIN
AF FJËRUM STÒLKUM SEM FÁLLU EN ALLS  KOMUST Å MARK
 LOKA¾FINGUNNI FYRIR MËTIÈ SEM FRAM FËR ¹ M¹NUDAG
VARÈ $AGNÕ Å  S¾TI EN Ö¹ VARÈ !NJA 0¼RSON FR¹
3VÅÖJËÈ FLJËTUST 0¼RSON ENDAÈI SÅÈAN Å FJËRÈA S¾TI Å SJ¹LFRI
KEPPNINNI ,INDSAY +ILDOW FR¹ "ANDARÅKJUNUM HLAUT
BRONS 2ENATE 'ÎTSCHL FR¹ !USTURRÅKI VARÈ Å ÎÈRU S¾TI EN
SIGURVEGARI VAR HIN BANDARÅSKA *ULIA -ANCUSO SEM VARÈ
 ÒR SEKÒNDU ¹ UNDAN 'ÎTSCHL

SPORT FRETTABLADIDIS

¥SLENSK KÎRFUBOLTADËMG¾SLA

Sigmundur fór í
speglun í gær
+®2&5"/,4) Sigmundur Már

Herbertsson, FIBA-dómari,
lagðist undir hnífinn um hádegið í
gær samkvæmt vefsíðu Körfuknattleikssambandsins. Sigmundur er með rifinn liðþófa í hægra
hné og jafnvel í því vinstra líka.
Hann fór í speglun á hægra hné í
gær og gæti þurft að fara í
speglun á vinstra hné í byrjun
janúar. Sigmundur hefur verið
kjörinn besti dómari úrvalsdeildarinnar undanfarin tvö ár.
Þessi meiðsl Sigmundar hafa
haft sín áhrif og þurfti hann
meðal annars að sleppa því
verkefni að dæma leik CAB
Madeira og Pallacanestro Ribera
sem fór fram 14. desember
síðastliðinn. Sigmundur hefur
tilkynnt FIBA Europe að hann
verði frá vegna meiðsla út janúar.
Von er á tilnefningum frá FIBA
Europe á næstu dögum.
EGM

¥SLENSKA KVENNALANDSLIÈIÈ

Tekur þátt í
móti á Algarve
&«4"/,4) Íslenska kvennalandsliðið mun taka þátt í móti á næsta
ári sem ber heitið Algarve Cup en
þetta kemur fram á vefsíðu KSÍ.
Þetta mót er fyrsta verkefni
Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar
og Guðna Kjartanssonar með
liðið og er þáttur í undirbúningi
liðsins fyrir undankeppni
Evrópumótsins sem hefst í lok
maí. Íslensku stelpurnar verða í
C-riðli Algarve Cup með Ítalíu,
Portúgal og Írlandi. Leikið verður
í riðlinum 7., 9. og 12. mars en
hinn 14. mars verður leikið um
sæti. Tvö efstu lið riðilsins leika
gegn liðum úr A- og B-riðlum.
EGM

5  ¹RA LIÈ KARLA Å KÎRFU

Átján manna
hópur valinn

Rann í tröppum og verður frá í mánuð
3IGÖËR *ÒLÅUSSON HINN REYNDI LEIKMAÈUR +2 HEFUR EKKI GETAÈ ¾FT
MEÈ LIÈINU AÈ UNDANFÎRNU EFTIR AÈ HANN RANN Å H¹LKU FYRIR UTAN
HEIMILI SITT b¶AÈ ER NÒ EKKI ALGENGT AÈ MENN ¹ MÅNUM ALDRI
LENDI Å SVONA MEIÈSLUM ¡G VAR AÈ DRÅFA MIG ¹ ¾FINGU ÖEGAR
ÁG RANN Å TRÎPPUNUM ÒTI FYRIR FRAMAN BÅLINN MINN ¡G SKALL MEÈ
BAKIÈ Å TRÎPPUNA OG ÖAÈ BL¾DDI INNVORTIS !F ÖESSUM SÎKUM
VAR ÁG RÒMLIGGJANDI Å NOKKRA DAGA OG VAR FR¹ ¾FINGUM Å
EINA OG H¹LFA VIKU EN SÅÈAN GAT ÁG BYRJAÈ AÈ HLAUPA
(INS VEGAR GET ÁG EKKI BYRJAÈ Å FËTBOLTA FYRR EN ¹ N¾STA
¹RI m SAGÈI 3IGÖËR
.Ò Å SUMAR SPILAÈI 3IGÖËR MJÎG VEL MEÈ +2 INGUM
EFTIR AÈ HAFA KOMIÈ TIL LIÈSINS Å BYRJUN ¹GÒST FR¹
UPPELDISLIÈI SÅNU 6ÎLSUNGI ¹ (ÒSAVÅK (ANN LÁK
MEÈ 6ALSMÎNNUM Å FYRRA OG TILKYNNTI SÅÈAN AÈ
HANN HEFÈI ¹KVEÈIÈ AÈ LEGGJA SKËNA ¹ HILLUNA
(ANN TËK Ö¹ SÅÈAN AFTUR UPP TIL AÈ SPILA FYRIR 6ÎLSUNG Å 
DEILDINNI ÖAR SEM HANN FANN SIG VEL ¶EGAR +2 INGA VANTAÈI
LEIKMANN FENGU ÖEIR 3IGÖËR UNDIR LOK FÁLAGASKIPTAGLUGGANS
EN HANN VARÈ ¥SLANDSMEISTARI MEÈ LIÈINU FYRIR NOKKRUM

BYRGÈIN HVÅLIR ¹ ¥2 EN EKKI +3¥
Áfrýjunardómstóll ÍSÍ úrskurðaði á þriðjudaginn að Þór/KA skyldi vera dæmdur 3-0 sigur í leik liðsins gegn
ÍR sem lauk með 2-2 jafntefli hinn 10. september. Þór/KA leikur því í Landsbankadeild kvenna í sumar.
&«4"/,4) Mál Þórs/KA og ÍR var í
þriðja skiptið tekið fyrir í mánuðinum og í þetta sinn í Áfrýjunardómstóli ÍSÍ. Var niðurstaðan sú
að Þór/KA skyldi dæmdur sigur í
leik liðsins gegn ÍR hinn 10. september síðastliðinn og þar af leiðandi mun Þór/KA leika í Landsbankadeild kvenna næsta tímabil
en ekki ÍR eins og niðurstaðan var
eftir leiki liðanna í haust.
Forsaga málsins er sú að Þór/
KA og ÍR áttust við í aukakeppni
um eitt laust sæti í Landsbankadeild kvenna. Leikið var heima og
að heiman og vann ÍR samanlagt,
3-2.
Þór/KA kærði úrslitin á grundvelli þess að markvörður ÍR, Berglind Magnúsdóttir, hefði ekki verið
löglegur leikmaður með ÍR. Dómstóll KSÍ féllst á kröfuna en Áfrýjunardómstóll KSÍ vísaði henni frá.
Skaut því Þór/KA málinu til Áfrýjunardómstóls ÍSÍ, sem komst að
fyrrgreindri niðurstöðu sem er
endanleg.
Kæra Þórs/KA snerist um að
Berglind hefði áður en hún gekk
til liðs við ÍR leikið með tveimur
félögum á almanaksárinu og mætti
því ekki leika með því þriðja fyrr
en á nýju almanaksári, eins og
reglur KSÍ og reyndar FIFA einnig kveða á um.
Málsvörn ÍR byggir á því að
leikmaður sé löglegur með viðkomandi félagi um leið og keppnisleyfi sé gefið út fyrir hann.
KSÍ gaf út keppnisleyfi fyrir
Berglindi eftir að ÍR sendi inn
undanþágubeiðni fyrir hana. Hinn
19. september dró KSÍ keppnisleyfið til baka og Geir Þorsteinsson, framkvæmdastjóri KSÍ, sagði
að um mistök af hálfu sambands-

&«4"/,4) Eins og gefur að skilja

eru viðbrögð forráðamanna knattspyrnudeilda ÍR og Þórs/KA misjöfn eftir niðurstöðu Áfrýjunardómstóls ÍSÍ í máli félaganna. Þar
var Þór/KA dæmdur 3-0 sigur í
leik liðanna um laust sæti í Landsbankadeild kvenna.
Már Árnarson er formaður
meistaraflokksráðs kvenna hjá ÍR
og gat hann ekki tjáð sig um dóminn þar sem hann ætti eftir að lesa
niðurstöðuna.
„En þetta eru gríðarlega mikil
vonbrigði fyrir okkur. Við teljum
okkar hafa farið eftir reglum KSÍ
í þessu máli og fylgt leiðbeiningum þess í einu og öllu,“ sagði
Már.
Unnsteinn Einar Jónsson, formaður knattspyrnudeildar Þórs,
fagnaði hins vegar dómnum og
sagði hann vera í samræmi við
sinn málstað.
„Það er skýrt tekið fram í reglum KSÍ að þeir sem undirrita
beiðni um félagaskipti undirgang-

&3U
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EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

5-$%),$ &¡,!'!3+)04) "ERGLIND -AGNÒSDËTTIR VARÈI MARK ¥2 Å LEIKJUNUM GEGN
¶ËR+! Å HAUST EN FRÕJUNARDËMSTËLL ¥3¥ TELUR AÈ HÒN HAFI VERIÈ ËLÎGLEGUR LEIKMAÈUR Å
LIÈI ¥2 OG D¾MA SKULI ¶ËR+! SIGUR Å FYRRI LEIK LIÈANNA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Mikil vonbrigði fyrir ÍR-inga

son, þjálfari landsliðs karla í
körfubolta skipað leikmönnum
átján ára og yngri, hefur valið
átján manna æfingahóp sem
kemur saman milli jóla og nýárs.
Er það liður í undirbúningi liðsins
fyrir Norðurlandamót sem fer
fram í maí næstkomandi.

!RI 'YLFASON
!TLI 2AFN (REINSSON
"ALDUR ¶ËR 2AGNARSSON
"JÎRGVIN 6ALENTÅNUSSON
%LÅAS +RISTJ¹NSSON
(ARALDUR 6ALDIMARSSON
(JALTI &RIÈRIKSSON
(JÎRTUR (RAFN %INARSSON
+JARTAN 2AGNARSSON
-AGNI «MARSSON
«LAFUR «LAFSSON
0¹LL &ANNAR (ELGASON
0ÁTUR ¶ËR *AKOBSSON
2ÒNAR )NGI %RLINGSSON
3NORRI 0¹LL 3IGURÈSSON
¶RÎSTUR ,EË *ËHANNSSON
®RN 3IGURÈARSON

ins hefði verið að ræða.
Hins vegar segir í dómsorði
Áfrýjunardómstóls ÍSÍ að ábyrgðin í málinu liggi ávallt hjá ÍR en
ekki hjá KSÍ.
„Í gr. A. 5. í [reglugerð KSÍ um
félagaskipti leikmanna, innsk.
blm.] segir að tilkynning um
félagaskipti sé jafnframt yfirlýsing um að allir undirritaðir skuldbindi sig til að hlíta gildandi reglugerðum KSÍ um félagaskipti og
samning og stöðu félaga og leikmanna,“ segir í niðurstöðunni.
Ekki sé um villst að Berglind hafi
leikið með tveimur félögum á
árinu og því sé það á ábyrgð þeirra
sem undirriti undanþágubeiðnina
að ganga úr skugga um að félagaskipti
viðkomandi
leikmanns
standist allar reglur KSÍ.
Þar að auki segir í dómsorðinu
að ekki hafi komið fram í undanþágubeiðninni um hvaða leikmann
hafi verið að ræða.
„Af því leiðir að í samþykki
félagaskiptanefndar KSÍ fyrir að
veita stefnda umbeðna undanþágu
fólst það eitt að fallist var á að
vegna aðstæðna stefnda væru
uppfyllt skilyrði ákvæðisins til að
verða við beiðninni.“
Niðurstaðan sé því ótvíræð.
„Sú skylda hvíldi á stefnda [...] að
ganga úr skugga um að leikmaðurinn fullnægði skilyrðum reglugerðarinnar [...] áður en sótt var
um keppnisleyfi fyrir hann enda
var það forsenda þess að leikmaðurinn væri löglegur í leik með
félaginu,“ segir í niðurstöðu dómsins. Berglind hafi því verið ólöglegur leikmaður með ÍR og beri
því að dæma Þór/KA 3-0 sigur í
leiknum.

6IÈBRÎGÈ FORR¹ÈAMANNA KNATTSPYRNUDEILDA ¥2 OG ¶ËRS+!

+®2&5"/,4) Einar Árni Jóhanns-

(«052)..

¹RUM
/FT ER MIKIÈ R¾TT UM STÅFAR ¾FINGAR +2 INGA SÅÈAN 4EITUR ¶ËRÈAR
SON TËK VIÈ ÖJ¹LFUN LIÈSINS b5NDIRBÒNINGSTÅMABILIÈ HEFUR VERIÈ
MJÎG GOTT OG ÁG HELD AÈ ALLIR SÁU S¹TTIR VIÈ ÖAÈ 6IÈ ERUM
KOMNIR Å NOKKURS KONAR JËLAFRÅ NÒNA EN ÖURFUM ÖË AÈ HREYFA
OKKUR Å ÖVÅ VIÈ FENGUM ¹¾TLUN FR¹ 4EITI OG ¾FUM FLESTA DAGA
¶ESSAR ¾FINGAR SEM VIÈ ERUM Å ERU ALLS EKKI EINS SL¾MAR
OG EINHVERJAR SÎGUR FARA AF ¶AÈ VORU ÖRJ¹R MORGUN¾FING
AR Å VIKU Å FYRRA EN NÒNA ER BARA EIN ¹ VIKU 6IÈ ¾FUM SJÎ
SINNUM Å VIKU EN ERUM MIKIÈ Å FËTBOLTA OG ÖAÈ ER BARA
MJÎG GAMAN AÈ ÖESSU m SAGÈI 3IGÖËR
+2 HEFUR FARIÈ HAMFÎRUM ¹ LEIKMANNAMARKAÈNUM AÈ
UNDANFÎRNU OG FENGIÈ TIL SÅN !TLA *ËHANNSSON «SKAR
®RN (AUKSSON *ËHANN ¶ËRHALLSSON 0ÁTUR -ARTEINSSON
OG FLEIRI LEIKMENN b!LLIR ÖESSIR NÕJU LEIKMENN HAFA VERIÈ
AÈ KOMA VEL INN Å ÖETTA 6IÈ ÖURFUM AÈ HALDA OKKUR Å
STANDI UM JËLIN ÖVÅ VIÈ ERUM AÈ FARA ¹ MJÎG STERKT MËT Å
FEBRÒAR ÖAR SEM VIÈ VERÈUM Å TV¾R VIKUR OG LEIKUM GEGN
2OSENBORG OG FLEIRI LIÈUM m SAGÈI 3IGÖËR *ÒLÅUSSON

ast að framfylgja lögum og reglum KSÍ. Það er stóra málið í
þessu,“ sagði Unnsteinn. „Engu að
síður þýðir þetta að KSÍ þarf að
skoða sína innri starfsemi og
verklagsreglur í kringum þessi
mál.“
ÍR-ingar tefldu fram Berglindi
Magnúsdóttur í leikjum Þórs/KA
og ÍR um laust sæti í Landsbankadeild kvenna. ÍR hafðu fengið
undanþágubeiðni sína fyrir Berglindi samþykkta hjá KSÍ en hún
hafði þegar leikið með tveimur
félögum á almanaksárinu og má
því ekki leika með því þriðja fyrr
en á nýju almanaksári KSÍ. Segir í
niðurstöðu dómsins að Berglind
hafi af þeim sökum verið ólöglegur leikmaður, hvort sem hún hafi
verið með keppnisleyfi eður ei.
Unnsteinn segir að ÍR-ingar
hafi vitað af þessari reglu.
„Í málsvörn þeirra fyrir dómstóli KSÍ kom fram að þeir vissu
af þessari reglu og sögðu að þeir
héldu að þeir væru að sækja um

undanþágu frá henni líka. Þeir
vissu alla tíð að hún væri að fara
að spila með sínu þriðja félagi.“
Niðurstaðan hefur mikil áhrif
fyrir starf Þórs/KA, segir Unnsteinn. „Það skiptir miklu máli að
vera í efstu deild upp á að halda
leikmönnum. Einnig fyrir það
uppbyggingarstarf sem við erum
að vinna hér. Það er mikilvægt að
stelpurnar hafi að einhverju að
stefna.“
Hann segir einnig að liðið hafi
mikla yfirburði gagnvart öðrum
liðum á svæðinu sem það hefði
annars leikið með í 1. deild
kvenna.
„Það var ekki öruggt hvort við
hefðum fengið að spila í suðurriðlinum eins og við vildum. Við
þekkjum styrkleika liðanna hér
fyrir norðan og það væri engum
til framdráttar að vinna þær með
stórum mun, aftur og aftur. Menn
læra ekki mikið af því að valta
yfir andstæðinginn trekk í trekk.“
ES¹

-)#(!%, /7%. 3KORAÈI FJÎGUR MÎRK Å

FR¾GUM   SIGRI %NGLENDINGA ¹ ¶JËÈ
VERJUM Å -ÔNCHEN ./2$)# 0(/4/3"/.'!243

¶ÕSKA LANDSLIÈIÈ

Fyrstu gestirnir
á Wembley
&«4"/,4) Þýska knattspyrnusam-

bandið segir að þýska landsliðið
verði fyrsti mótherji Englands á
nýjum Wembley-leikvangi þann
22. ágúst 2007. Þetta hefur enska
knattspyrnusambandið ekki
staðfest en á vefsíðu þýska
sambandsins segir að leikurinn
muni hefjast kl. 19.30 að staðartíma.
„Við getum ekki tilkynnt neitt
og eru engar áætlanir um að gera
það í nánustu framtíð.“
ES¹
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HUGAVERT AÈ SJ¹ HVERJIR KUSU HVAÈA LEIKMENN SEM Ö¹ BESTU Å HEIMI

Fabio Cannavaro setti
Thuram í fyrsta sætið
$2/'"! (EFUR SPILAÈ FR¹B¾RLEGA ¹

TÅMABILINU

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

$IDIER $ROGBA BJARTSÕNN

Höfum klárlega
það sem þarf
&«4"/,4) Sálfræðistríðið milli

Manchester United og Chelsea,
tveggja efstu liða ensku úrvalsdeildarinnar, fer stigmagnandi
með hverjum deginum. Markahrókurinn Didier Drogba lætur
sitt ekki eftir liggja eftir að hafa
skorað stórglæsilegt sigurmark
Chelsea í 3-2-sigri á Everton um
helgina. Eftir að hafa verið undir
í leiknum náði Chelsea að snúa
honum sér í vil undir lokin og
náði Drogba að tryggja meisturunum sigurinn með því að skora
fram hjá Tim Howard, sem er
lánsmaður frá United.
„Þetta er líklega fallegasta
mark sem ég hef skorað. Ég er
allavega viss um að þetta sé
mikilvægasta markið. Við getum
alltaf náð að vinna leiki sama hve
lítið er eftir. Ef einhver var í vafa
um að við höfum það sem þarf til
að vinna deildina held ég að við
höfum svarað því. Ég held að
leikmenn Manchester United viti
það líka. Um tíma á sunnudag
bjuggust þeir við að ná átta stiga
forskoti en það er nú bara tvö
stig,“ sagði Drogba.

#!2,/3 6!,$%22!-! %INN FR¾GASTI

KËLUMBÅSKI LEIKMAÈUR SÎGUNNAR ER HÁR ¹
(-  EN HANN ER NÒ H¾TTUR
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

(EIMSMEISTARAKEPPNIN 

Kólumbía vill
halda keppnina
&«4"/,4) Kólumbía ætlar að

+/-$5 (¡2.! &¡,!') "ESTI KNATTSPYRNUMAÈUR HEIMS &ABIO #ANNAVARO HEFUR

MIKIÈ ¹LIT ¹ LIÈSFÁLÎGUM SÅNUM EN ANNAÈ ¹RIÈ Å RÎÈ VALDI HANN SAMHERJA SEM BESTA
MANN HEIMS (ANN SÁST HÁR GLAÈUR MEÈ 4HURAM
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

Jens Lehmann stig er hann setti
hann í þriðja sætið. Cannavaro
var bestur hjá honum og Eto´o
annar.
Meðal sérkennilegra atkvæða
má geta þess að fyrirliði Aserbaídsjan valdi Cristiano Ronaldo
sem
besta
knattspyrnumann
heims. Rigobert Song, fyrirliði

Kamerún, segir að Miroslav Klose
sé besti knattspyrnumaður í heimi
og undir það tekur Ruslan Sydykov, fyrirliði Kirgisistan.
Það má síðan leiða líkur að því
að langt sé síðan Valasine Dalaphone, fyrirliði Laos, sá alvöruleik
því hann valdi Luis Figo sem besta
knattspyrnumann heims.
HBG

berjast um að fá að halda
heimsmeistarakeppnina 2014.
Keppnin verður í Suður-Ameríku
samkvæmt nýju kerfi FIFA og
hingað til hefur ekkert land þaðan
ákveðið að veita Brasilíu samkeppni um að fá að halda hana.
Nú hefur knattspyrnusamband
Kólumbíu hins vegar stigið fram
en þjóðin átti að halda HM 1986.
Hætta varð við þá áætlun vegna
fjárhagsörðugleika en mótið fór
fram í Mexíkó í staðinn.
Líklegast er þó talið að keppnin eftir átta ár verði haldin í
Brasilíu. Suður-Ameríkukeppnin
fór fram í Kólumbíu 2001 en þá
hrósuðu heimamenn einmitt sigri.
Sú keppni var lengi í hættu vegna
öryggisatriða en Sepp Blatter,
forseti FIFA, segir að engin þjóð
fái að halda HM sem eigi það ekki
fullkomlega skilið.
EGM

Aðeins

18.880 kr. á mánuði.

M.v. 70.000 kr. útborgun og bílasamning SP til 84 mánaða.

Opið kl. 10–18 á Laugavegi
og Kletthálsi 11
Sími 590 5760
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&«4"/,4) Það eru landsliðsþjálfarar og landsliðsfyrirliðar sem kjósa
besta knattspyrnumann heims hjá
FIFA en sem kunnugt er bar Ítalinn Fabio Cannavaro sigur úr
býtum í kjörinu. Zinedine Zidane
varð annar og Ronaldinho þriðji.
Þegar einstaka atkvæði eru skoðuð kemur margt áhugavert í ljós.
Eyjólfur Sverrisson valdi Zidane bestan, Cannavaro varð annar
hjá Eyjólfi og Gianluigi Buffon
þriðji. Eiður Smári Guðjohnsen
landsliðsfyrirliði valdi Ronaldinho bestan, atkvæðið í annað sætið
var ógilt og Cannavaro lenti í
þriðja hjá Eiði Smára.
Cannavaro sjálfur var með
atkvæðisrétt í kjörinu og hann
kaus fyrrverandi félaga sinn hjá
Juventus, Lilian Thuram, bestan.
Þetta er í annað sinn sem Cannavaro kýs samherja sinn en hann
kaus Zlatan Ibrahimovic í fyrra.
Patrick Vieira varð annar hjá Ítalanum og Samuel Eto´o þriðji.
Vieira var nú ekki að greiða Cannavaro fyrir greiðann því ítalski
varnarmaðurinn komst ekki á blað
hjá Vieira, sem kaus Eto´o bestan,
Buffon næstbestan og svo varð
Deco þriðji hjá Vieira.
John Terry, fyrirliði enska
landsliðsins, setti Cannavaro í
fyrsta sætið, Kaká í annað og Thierry Henry í það þriðja. Raúl, fyrirliði spænska landsliðsins, setti
Cannavaro félaga sinn í fyrsta
sætið, Samuel Eto´o í annað og
Kaká fékk síðasta atkvæði Spánverjans. Edwin van der Sar, fyrirliði Hollands, gaf markverðinum
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.&, BÒIÈ AÈ D¾MA Å M¹LI 4ERRELLS /WENS

Slumman kostaði tvær
og hálfa milljón króna
-!4%2!::) 6AR N¾STUM FARINN FR¹ )NTER

FYRIR T¾PU ¹RI

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

-ARCO -ATERAZZI

Ætlaði mér að
fara frá Inter
&«4"/,4) Marco Materazzi,

varnarjaxlinn umdeildi, segist
hafa ætlað að fara frá Inter í
janúar á þessu ári þar sem hann
hafi verið hræddur um að missa
sæti sitt í landsliðinu. „Ég var
undir feldi í janúar, það gekk ekki
vel hjá mér með Inter og ég var
eiginlega búinn að ákveða það að
ég þyrfti að fara. Það var ekkert
að samskiptum mínum við
Roberto Mancini, þvert á móti, ég
vildi ekkert fremur en að spila á
HM,“ sagði Materazzi.
Svo fór á endanum að hann lék
lykilhlutverk þegar Ítalía vann
sigur á HM. „Mancini sagði mér
að ég væri mikilvægur fyrir liðið.
Marcello Lippi (landsliðsþjálfari)
sagði mér einnig að vera áfram
og hafa engar áhyggjur,“ sagði
Materazzi.
EGM

+ARL (EINZ 2ÔMMENIGGE

Við söknum
Ballacks ekki
&«4"/,4) Karl-Heinz Rummenigge, einn æðsti maður hjá þýska
félaginu Bayern München, segir
að enginn söknuður ríki hjá liðinu
í garð miðjumannsins Michaels
Ballack. Hann er harðorður í garð
Ballacks og segir þá gagnrýni
sem liðið hefur orðið fyrir
undanfarið vera nákvæmlega
eins og á síðasta leiktímabili
þegar þýski landsliðsmaðurinn
var í herbúðum liðsins.
„Ég neita því ekki að Ballack
skoraði nokkur mikilvæg og
eftirminnileg mörk fyrir okkur
en komið hefur í ljós að brottför
hans hefur ekki haft neina úrslitaþýðingu fyrir liðið. Þeir sem
halda því fram að við söknum
þess að hafa ekki Ballack ættu að
minnast þess að nákvæmlega
sama gagnrýni var til staðar
síðasta tímabil.“
EGM

.IGEL 2EO #OKER

Fékk hatursbréf
&«4"/,4) Fyrirliði West Ham,

Nigel Reo-Coker, fékk í síðustu
viku hatursbréf frá stuðningsmanni félagsins sem kenndi
honum persónulega um að Alan
Pardew, stjóri liðsins, hefði verið
rekinn. Alan Curbishley var svo
ráðinn og stýrði West Ham til
sigurs gegn toppliði Manchester
United um helgina þar sem ReoCoker skoraði eina mark leiksins.
„Það sauð upp úr hjá einum
ungum manni,“ sagði Tony
Finnigan, umboðsmaður ReoCokers. „Ég sagði honum að
henda bréfinu og einbeita sér að
leiknum, sem væri gegn einu
sterkasta félagsliði Evrópu.“ ES¹

!LLEN )VERSON

Á leið til Denver
+®2&5"/,4) Tveggja vikna löngum
vangaveltum um framtíð Allens
Iverson virtist lokið í gærkvöldi
þegar bandarískir fjölmiðlar
greindu frá því að hann væri á
leið til Denver Nuggets.
Hermdu sömu heimildir að í
staðinn fengi Philadelphia 76ers
Andre Miller, Joe Smith og tvo
valrétti í 1. umferð nýliðavals
NBA á næsta ári. Ekki væri
útilokað að einn eða tveir
láglaunaleikmenn færu einnig til
félagsins, allt í skiptum fyrir
Iverson.
ES¹

.&, Vandræðagemsinn í NFLdeildinni, Terell Owens, var í gær
sektaður um tvær og hálfa milljón
íslenskra króna fyrir að hrækja
framan í andstæðing í miðjum
leik. Atvikið átti sér stað um síðustu helgi er félag Owens, Dallas
Cowboys, lagði Atlanta Falcons.
Owens játaði eftir leikinn að
hafa hrækt framan í DeAngelo
Hall, varnarmann Falcons, en
hann slapp með refsingu á vellinum þar sem dómararnir sáu ekki
atvikið. Owens er búinn að áfrýja
dómnum en lítil ánægja er með

hans hegðun innan raða Cowboys
og líklegt að verði brugðist..
„Við sættum okkur ekki við
svona framkomu,“ sagði harðjaxlinn Bill Parcells sem þjálfar Dallas. „Það má vel vera að við refsum
honum á okkar hátt en við munum
ekki greina neinum frá því hvernig við myndum refsa honum.“
Þar með er ljóst að Owens fer
ekki í bann eins og Hall vildi sjá
gerast. Hann sagði sekt ekki
breyta neinu enda ætti Owens
miklu meira en nóg af peningum.
HBG

4%22%,, /7%.3 BYRGUR FYRIR DÕRUSTU HR¹KU Å SÎGU .&, DEILDARINNAR

6IL ALLS EKKI MISSA AF
LEIKNUM GEGN ,IVERPOOL
Lionel Messi er óðum að ná sér eftir ristarbrot sem hefur haldið honum á hliðarlínunni síðan í nóvember. Hann missti af leikjum Barcelona gegn Chelsea og
vill alls ekki missa af ferðinni á Anfield í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
&«4"/,4) Argentínska undrabarnið

Lionel Messi hefur ekki spilað
með Evrópumeisturum Barcelona
síðan í nóvember, þegar hann ristarbrotnaði í 3-1 sigurleik gegn
Real Zaragoza. Messi var fyrr í
vikunni valinn besti ungi leikmaður heims en hann er nú að vinna í
því að jafna sig eftir aðgerð. Messi
er aðeins nítján ára en hann segir
erfitt að fylgjast með samherjum
sínum úr stúkunni og er farið að
kitla í lappirnar. Hann hefur nú
sett stefnuna á að vera orðinn tilbúinn í slaginn fyrir viðureign
Börsunga gegn enska liðinu Liverpool í febrúar.
„Ég held að það sé gott að setja
mér það markmið að verða orðinn
tilbúinn fyrir fyrri leikinn gegn
Liverpool. Ég vil alls ekki missa af
honum og tel mig eiga góðan
möguleika á að spila hann. Ég er
ekkert að stressa mig neitt vegna
meiðslanna og veit það vel að
maður má ekki flýta sér of mikið.
Ég reyni að eyða eins miklum tíma
og hægt er til að bati minn verði
fullkominn. Ég gat ekki leikið
gegn Chelsea en ég tel að Barcelona þurfi á hjálp minni að halda í
leikjunum gegn Liverpool, þeir
verða alls ekki auðveldir,“ sagði
Messi.
Hann telur að leikstíll Liverpool geti reynst erfiður fyrir sitt
lið. „Þeir spila á Englandi en það
er þó spænskur bragur á þjálfaranum og sumum leikmönnum.
Þetta verður sérlega erfiður leikur fyrir Barcelona. Öll liðin sem
eru komin áfram í keppninni eru
mjög góð en ég tel að Liverpool,
Lyon og Barcelona séu erfiðust
viðureignar. Ég held samt að
Liverpool hafi samt þó nokkrar
áhyggjur fyrir þessa viðureign
þar sem við erum núverandi Evr-

&2¡44!",!¨)¨'%449
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AF VEGNA MIKILLAR ÖOKU SEM LAGÈIST YFIR
LEIKVANGINN
./2$)# 0(/4/3'%449

,IVERPOOL !RSENAL

Frestað vegna
þoku á Anfield
&«4"/,4) Leik Liverpool og

Arsenal í fjórðungsúrslitum
ensku deildabikarkeppninnar var
frestað vegna mikillar þoku sem
lagðist á Anfield, heimavöll
Liverpool, í gær.
Rafael Benitez, stjóri Liverpool, var þó ekki sáttur við að
leiknum skyldi hafa verið aflýst.
„Ég held að við hefðum getað
spilað. Þetta kom mér á óvart því
í morgun vorum við að æfa við
miklu verri aðstæður,“ sagði
Benitez. „En það er ekki hægt að
breyta ákvörðuninni. Hana
verður að virða þótt maður sé
ekki sammála.“
Ekki var ákveðið í gærkvöldi
hvenær leikurinn gæti farið fram
en Arsene Wenger, stjóra
Arsenal, þótti afar ólíklegt að
hann færi fram í kvöld.
ES¹

,EMGO VANN 'ÎPPINGEN
,)/.%, -%33) &RAMTÅÈARMAÈUR HJ¹ ARGENTÅNSKA LANDSLIÈINU OG SP¾NSKA STËRLIÈINU

"ARCELONA SEM HANN ER SAMNINGSBUNDINN TIL 

ópumeistarar og það skapar ótta,“
sagði Messi.
Hann segir að von sín sé að liðið
ferðist til Liverpool með góða
stöðu og leiði þá í einvíginu um að
komast áfram í næstu umferð.
„Það yrði frábært að ná að sigra
svona 2-0 eða 3-0 í fyrri leiknum.
Það er líka mjög mikilvægt að við
fáum ekki mark á okkur á Camp
Nou til að forðast það að lenda í
vandræðum á Anfield,” sagði
Messi, sem hefur vakið mikla
athygli fyrir frammistöðu sína í
sóknarleik Barcelona en hann er
yngsti leikmaður sem skorað

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

hefur fyrir félagið í deildarleik.
Honum hefur oft verið líkt við
goðsögnina Diego Armando Maradona.
Barcelona tapaði fyrir Internacional í úrslitaleik heimsmeistarakeppni félagsliða um síðustu
helgi en stórt skarð var höggvið í
sóknarleik liðsins þegar Messi og
markaskorarinn Samuel Eto´o
meiddust báðir illa á svipuðum
tíma. Eiður Smári Guðjohnsen
hefur því leikið stærra hlutverk í
liði Börsunga á tímabilinu en
margir bjuggust við.
ELVARGEIR FRETTABLADIDIS

Logi með átta
(!.$"/,4) Einn leikur fór fram í

þýsku úrvalsdeildinni í handbolta
í gær þegar Lemgo tók á móti
Frisch auf Göppingen. Heimamenn unnu auðveldan sigur, 3826, og var Logi Geirsson markahæsti leikmaður vallarins með
átta mörk. Ásgeir Örn Hallgrímsson skoraði fjögur mörk og átti
þeir báðir góðan leik.
Fyrir leik voru bæði lið með
nítján stig í 7.-8. sæti en Lemgo
færðist með sigrinum upp í það
sjötta. Magdeburg er í sjöunda
sæti, stigi á eftir Lemgo, en á tvo
leiki til góða.
ES¹

%GGERT -AGNÒSSON HORFIR TIL UNGRA OG EFNILEGRA LEIKMANNA Å $ANMÎRKU

West Ham vill samstarf við Herfølge í Danmörku
&«4"/,4) Greint hefur verið frá því

í dönskum og enskum fjölmiðlum
undanfarna daga að enska úrvalsdeildarfélagið West Ham og Herfølge í Danmörku eigi í viðræðum
um að koma á samstarfi félaganna
á milli. West Ham er í eigu Íslendinga og mun Eggert Magnússon,
stjórnarformaður félagsins, vera
upphafsmaðurinn að þessum viðræðum.
Fulltrúar frá West Ham fara til
Danmerkur í janúar til Herfølge
sem leikur í dönsku 1. deildinni. Ef
verður af samstarfinu munu efnilegir leikmenn hjá danska félaginu
eiga greiða leið inn í West Ham.
„Þetta snýst um hvort og hvernig við getum komið hvor öðrum til
góða,“ sagði Per Rud, yfirmaður
íþróttamála, við vefmiðilinn Bold.

dk á mánudag. „Samstarf við West
Ham í framtíðinni mun gefa félaginu tækifæri á að gera samninga
við unga og efnilega leikmenn. Í
kjölfarið getum við sent þá til Englands eftir að þeir hafa æft hér í
Danmörku.“
Rud segir að West Ham þyki
Danmörk spennandi kostur og að
Herfølge sé þekkt fyrir að ala upp
sterka leikmenn.
Slíkt samstarf er alls ekki
óþekkt í knattspyrnuheiminum og
ekki ólíklegt að West Ham muni í
framtíðinni leita til íslensks knattspyrnufélags. KR hefur til að
mynda átt í samstarfi við Millwall
sem kom hingað til lands síðastliðið sumar og lék hér tvo æfingaleiki. Þá hefur ÍBV átt í samstarfi
við Crewe á Englandi.
ES¹
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3TEPHON -ARBURY MEÈ SIGURKÎRFU .EW 9ORK +NICKS UNDIR BL¹LOKIN Å FYRRINËTT

Slagsmálaliðin unnu leiki sína í NBA
+®2&5"/,4) Mikið hefur verið fjallað um slagsmálin sem brutust út í
leik New York Knicks og Denver
Nuggets í NBA-deildinni bandarísku um síðustu helgi. Í þeim leik
var tíu leikmönnum vísað út úr
húsinu og fengu þeir samtals 47
leikja bann. Carmelo Anthony hjá
Denver fékk þyngstu refsinguna,
fimmtán leikja bann, fyrir lúalegt
hnefahögg. Þrátt fyrir að vera
fremur fáliðuð unnu bæði New
York og Denver leiki sína í deildinni í fyrrinótt.
Sérstaklega var spennan mikil
þegar New York tók á móti Utah
Jazz en þar var Stephon Marbury

hetjan og skoraði sigurkörfuna
um leið og lokaflauta leiksins gall.
New York vann 97-96 sigur eftir
framlengdan leik. „Síðustu dagar
hafa verið erfiðir fyrir okkur eftir
atvikið á laugardaginn. Við vorum
staðráðnir í að sýna stuðningsmönnum okkar það í þessum leik
að við værum tilbúnir að berjast
áfram þótt á móti blési,“ sagði
David Lee, leikmaður New York,
sem var án fjögurra leikmanna
sem tóku út bann. Marbury var
stigahæstur í leiknum með 29
stig.
Denver fékk Washington Wizards í heimsókn og landaði sigri,

117-108. Með þrjá leikmenn í
banni, þar á meðal Anthony, þurftu
aðrir að taka af skarið og þar var
Earl Boykins fremstur í flokki.
Hann skoraði 29 stig í leiknum og
þar af komu fimmtán í fjórða leikhlutanum þar sem hann reyndist
einstaklega mikilvægur. „Það er
gott að það sé þó eitthvað jákvætt
sem kemur út úr þessari martröð.
Þarna gafst tækifæri fyrir Boykins til að sýna hvers hann er megnugur,“ sagði George Karl, þjálfari
Denver, eftir leikinn.
Gilbert Arenas, leikmaður
Washington, segir að Denver leiki
betur án Anthony. „Aðrir leikmenn

leggja sig meira fram og þeir láta
boltann ganga betur á milli sín.
Þrátt fyrir að hafa misst þessa
leikmenn hafa þeir enn gott lið,
eru með baráttuglaða leikmenn
sem leggja sig alla fram,“ sagði
Arenas en Denver lagði mikla
áherslu á að stöðva hann í leiknum.
EGM

-!2"529 3KORAÈI  STIG
FYRIR .EW 9ORK Å FYRRINËTT ÖAR
¹ MEÈAL SIGURKÎRFUNA UNDIR
BL¹LOKIN ./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

(- HËPURINN VALINN Å DAG
Alfreð Gíslason, landsliðsþjálfari í handknattleik, mun í dag tilkynna hópinn
sem fer á HM í Þýskalandi í næsta mánuði. Fastlega er búist við því að Alfreð
tilkynni endanlegan 16 manna hóp í stað þess að vera með æfingahóp.
0(), .%6),,% 3TENDUR MEÈ SAMHERJA

SÅNUM !NDY *OHNSON
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

0HIL .EVILLE FYRIRLIÈI %VERTON

Tóm þvæla í
Jose Mourinho
&«4"/,4) Phil Neville, fyrirliði

Everton, hefur komið liðsfélaga
sínum Andy Johnson til varnar.
Jose Mourinho, stjóri Chelsea,
ásakaði Johnson um leikaraskap
eftir viðureign liðanna síðasta
sunnudag. Í kjölfarið sendi
Everton út sameiginlega yfirlýsingu með leikmanninum þar sem
enska knattspyrnusambandið var
hvatt til að rannsaka þessi
ummæli frá Mourinho, sem væru
niðrandi fyrir Johnson og
Everton.
„Jose Mourinho hefur engan
rétt til að segja svona þvælu um
okkar leikmenn. Andy Johnson
stundar ekki leikaraskap og ég
held að Mourinho ætti að skoða
upptökur frá atvikinu og líta
síðan í eigin barm,“ sagði Neville.
Atvikið sem hann talar um var
þegar Johnson féll í teignum í
viðskiptum sínum við markvörðinn Hilario um helgina. „Mourinho ætti að einbeita sér að sínu
liði,“ sagði Neville.
EGM
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¶J¹LFARAM¹LIN HJ¹ $ORTMUND

Röber ráðinn

(!.$"/,4) Mikil spenna er farin að
myndast fyrir vali Alfreðs Gíslasonar á landsliðshópi Íslands sem
fer á HM í Þýskalandi í næsta
mánuði. Alfreð hefur hingað til
farið þá leið að velja strax þá sextán leikmenn sem hann ætlar með
á mót í stað þess að velja stóran
æfingahóp og skera síðan niður er
nær dregur móti.
Fréttablaðið er á því að Alfreð
muni tilkynna sextán manna hóp í
dag og spá blaðsins má sjá í töflunni sem fylgir fréttinni. Við
spáum því að Roland Valur Eradze
fari á HM þótt hann sé ekki í toppstandi og geti ekki æft eins vel og
helst væri kosið. Ástæðan er einfaldega sú að hann er besti markvörður landsins og það þótt hann
sé meiddur. Þess vegna fer hann
með.
Hann hefur einnig varið vel
upp á síðkastið og ætti að nýtast í
Þýskalandi þótt hann verði ekki
alltaf í byrjunarliðinu. Við spáum
því einnig að Hreiðar Guðmundsson verði til taks ef eitthvað komi
upp á en Björgvin Páll mun fá
tækifæri á þessu móti enda framtíðarmarkvörður liðsins.

30 &2¡44!",!¨3).3
,ANDSLIÈSHËPUR !LFREÈS 'ÅSLASONAR
"IRKIR ¥VAR 'UÈMUNDSSON
,UBBECKE
2OLAND 6ALUR %RADZE
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&RAM
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6ANDAM¹L Å HERBÒÈUM )NTER

Adriano mætti
ekki á æfingu
&«4"/,4) Brasilíski sóknarmaður-

¶5.'4 (5'3) !LFREÈ 'ÅSLASON LANDSLIÈSÖJ¹LFARI HEFUR EFLAUST LEGIÈ UNDIR FELDI SÅÈUSTU
DAGA OG ÅHUGAÈ HVAÈA MENN HANN EIGI AÈ VELJA FYRIR (-
&2¡44!",!¨)¨0*%452

Við spáum því einnig að Alfreð
velji Loga Geirsson í hópinn. Hann
getur leyst stöðu miðju, skyttu og
hornamanns og það með sóma.
Markús Máni er því utan hóps
samkvæmt okkar spá. Hann er
hins vegar fyrsti maður inn fari
svo að Logi, Arnór eða Snorri
Steinn meiðist og geti ekki farið á
HM en þeir hafa allir átt í einhverjum
vandræðum
með
meiðsli.
Ásgeir Örn Hallgrímsson er í
hægra horninu ásamt Alexander
Peterson en Ásgeir hefur leikið
mikið í horninu með Lemgo í vetur.
Peterson er reyndar meiddur í
augnablikinu en á að verða klár
um áramótin. Hristi hann ekki af
sér meiðslin opnast leið inn fyrir
Einar Örn Jónsson.

Ragnar Óskarsson kemur síðan
inn sem varamaður fyrir Snorra
Stein en Alfreð virðist hafa meiri
trú á Ragnari en forverar hans.
Ragnar gæti hæglega verið jókerinn hans Alfreðs á þessu móti en
margir eru á því að hann hafi
aldrei fengið sanngjarnt tækifæri.
Kannski kemur það núna?
Guðlaugur Arnarsson er einnig
á hliðarlínunni hjá okkur enda er
Sverre
Andreas
Jakobsson
nýbyrjaður að spila á nýjan leik og
ef hann meiðist á ný er líklegt að
Guðlaugur leysi hann af, rétt eins
og hann gerði hjá Gummersbach.

¥¶2«44!,*«3
(%.29 ")2')2 '5..!233/.
HENRY FRETTABLADIDIS

inn Adriano lét sig vanta á æfingu
Ítalíumeistara Inter á mánudaginn án útskýringa. Félagið gaf
ekki út yfirlýsingu vegna málsins
en ítalskir fjölmiðlar segja að
leikmaðurinn hafi verið að stunda
diskótek í Mílanó á sunnudagskvöld. Spurning er hvort þetta
verði kornið sem fylli mælinn en
samband leikmannsins við
þjálfarann Roberto Mancini hefur
ekki verið eins og best verður á
kosið.
Fyrr á tímabilinu var þessi 24
ára leikmaður sendur heim til
Brasilíu í frí til hvíldar. Zlatan
Ibrahimovic, Hernan Crespo og
Alvaro Recoba hafa allir verið að
spila mjög vel og Inter hefur
unnið níu deildarleiki í röð.
Manchester United var orðað við
Adriano í sumar en þrátt fyrir að
hafa misst Ruud van Nistelrooy
hefur liðinu ekki gengið illa að
finna netmöskvana og þá kemur
Henrik Larsson til liðsins í
janúar.
EGM

-¹L /WENS (ARGREAVES

&«4"/,4) Jürgen Röber, fyrrver-

andi þjálfari Herthu Berlín, var í
gær kynntur sem nýr þjálfari hjá
Borussia Dortmund og gildir
samningur hans út júní á næsta
ári. Ottmar Hitzfeld var fyrsti
kostur en neitaði að taka við liði
Dortmund að nýju. Röber þjálfaði
Partizan Belgrad en hætti þar 11.
maí eftir að liðið olli vonbrigðum,
þá hefur hann einnig verið við
stjórnvölinn hjá Wolfsburg og
Stuttgart. Hann kom Herthu
Berlín í Meistaradeildina fyrir
nokkrum árum.
Dortmund rak hinn hollenska
Bert van Marwijk á mánudaginn
eftir að liðið tapaði 2-1 fyrir
Bayer Leverkusen um helgina og
situr það nú í níunda sætinu með
22 stig þegar tímabilið er hálfnað.
EGM

Dyrnar að opnast?
&«4"/,4) Þýska félagið Bayern
München hefur í fyrsta sinn viðurkennt að það gæti selt Owen
Hargreaves til Manchester United í janúar. Hingað til hefur Bayern staðið fast á því að ætla að
halda þessum enska landsliðsmanni, sem stóð sig vel á HM í
sumar.
Sir Alex Ferguson, stjóri United, reyndi að fá leikmanninn fyrir
núverandi leiktímabil en þeir
þýsku vildu ómögulega láta hann
af hendi. Sjálfur hefur Hargreaves farið á skeljarnar og beðið um
að fá að fara til United og nú loks
virðast forráðamenn félagsins
vera eitthvað að láta undan.

„Það getur farið svo að við
látum Owen fara ef við finnum
leikmann í hans stað. Við erum í
harðri baráttu í Meistaradeildinni
þar sem við mætum Real Madrid
og ekki viljum við veikja lið okkar
fyrir þá leiki.
Við viljum verða enn betra lið
og þá megum við ekki láta þennan
leikmann af hendi án þess að finna
leikmann í hans stað. Við erum
fótboltafélag en ekki banki,“ sagði
Uli Höness, einn af hæstráðendum hjá þýska liðinu.
Verður gaman að sjá hver lendingin verður í þessu máli, sem er
eitt það leiðinlegasta og langdregnasta á síðari tímum.
EGM
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Allt í föstum skorðum hjá Bjarna

&¾DDIST  NËVEMBER  Å ,OS !NG
ELES *ODIE BYRJAÈI UNG AÈ LEIKA OG ER
ÖEKKT FYRIR HLUTVERK SITT SEM BARNUNG
V¾NDISKONA Å MYNDINNI 4AXI $RIVER EN
HÒN VAR EINUNGIS FJËRT¹N ¹RA ÖEGAR
HÒN LÁK Å ÖEIRRI MYND *ODIE HEFUR
FENGIÈ «SKARINN TVISVAR SINNUM FYRIR
MYNDIRNAR 4HE !CCUSED OG 3ILENCE OF
THE ,AMBS *ODIE LEIKUR AUKAHLUTVERK
SEM SNARBILUÈ NUNNA Å MYNDINNI b4HE
$ANGEROUS ,IVES OF !LTAR "OYSm SEM 3TÎÈ
 "ÅË SÕNIR Å KVÎLD

&RASAR "JARNA &EL Å Ö¾TTINUM %NSKU MÎRKIN Å 3JËNVARPINU
¹ M¹NUDAGKVÎLDUM ERU FYRIR LÎNGU ORÈNIR SÅGILDIR ¶ETTA
ERU SETNINGAR SEM HANN HEFUR GERT FR¾GAR Å GEGNUM
¹RIN Å UMFJÎLLUN SINNI UM ENSKA BOLTANN
&RASAR ¹ BORÈ VIÈ b¶AÈ ER N¾STA VÅSTm bGAMLA
KEMPANm OG bVAR ÖETTA VÅTASPYRNA DËMARINN SEGIR
NEIm HAFA YLJAÈ MANNI LENGI UM HJARTAR¾TUR OG ERU
ORÈNIR EINKENNISMERKI "JARNA
2ÁTT EINS OG ENSKI BOLTINN ¹ LAUGARDÎGUM VAR FASTUR
LIÈUR Å LÅFI MANNS Å GAMLA DAGA ER Ö¹TTURINN %NSKU
MÎRKIN ORÈINN ÖAÈ LÅKA !LLT ER Å FÎSTUM
SKORÈUM Å LÕSINGUNUM EN VITASKULD HEFUR VIT
"JARNA ¹ FËTBOLTANUM MIKIÈ AÈ SEGJA LÅKA
3TUNDUM M¾TTI VITIÈ ¹ BOLTANUM

NEFNILEGA VERA MEIRA HJ¹ SUMUM ÅSLENSKUM ÖULUM -ARGIR SEM
ÁG ÖEKKI HAFA KVARTAÈ YFIR ÖVÅ HVERSU AUÈVELT ÖULIRNIR EIGI MEÈ AÈ
TALA UM EITTHVAÈ ALLT ANNAÈ EN LEIKINN SJ¹LFAN OG ÖEGAR ÖEIR TALI UM
LEIKINN VANTI AÈ ÖAÈ KOMI EITTHVAÈ VITURLEGT UPP ÒR ÖEIM !NNAÈ ER
UPPI ¹ TENINGUNUM HJ¹ ENSKU ÖULUNUM SEM TALA AF REYNSLU OG VITI
UM HVERJA EINUSTU SENDINGU MËTTÎKU
OG SKOT EINS OG EKKERT ANNAÈ Å
HEIMINUM SKIPTI M¹LI ¶ANNIG
¹ ÖAÈ AÈ VERA
OG VONANDI
ER ÖETTA
ÖAÈ SEM
KOMA SKAL HÁR
HEIMA

"*!2.) &%,)83/. "JARNI &EL HEFUR
FJALLAÈ UM ENSKA BOLTANN Å ¹RATUGI
MEÈ GËÈUM ¹RANGRI
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 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
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8)) "ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ SEM GERIST ¹
BR¹ÈAMËTTÎKU SJÒKRAHÒSS Å STËRBORG !TRIÈI Å
Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA
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EINI SANNI *ËI &EL ER M¾TTUR ENN OG AFTUR
OG ¾TLAR ÖESSI FJÎLH¾FI BAKARAMEISTARI AÈ
MATREIÈA GËMS¾TA RÁTTI ELDSNÎGGT OG MEÈ
OFUREINFÎLDUM H¾TTI 'ËÈIR GESTIR M¾TA Å
HEIMSËKN OG ERU SVO L¹NSAMIR AÈ F¹ AÈ
BRAGÈA ¹ KR¾SINGUM *ËA

 /PRAH
 !FTERLIFE .µ44 
!LISON F¾R SPURNINGAR FR¹ FÎÈUR VARÈANDI
BARNAHLUSTUNART¾KI SEM VIRÈIST HVÅSLA HLUTUM
AÈ BARNINU HANS (ÒN ER SANNF¾RÈ UM AÈ
UM SÁ AÈ R¾ÈA ATBURÈ AF ANDLEGUM TOGA
EN MËÈIRIN ER ¹ ÎÈRU M¹LI 3J¹LF F¾R !LISON
SNERTINGU FR¹ ANDA MËÈUR SINNAR OG ¹ 2OBERT
ERFITT MEÈ AÈ TRÒA ÖVÅ SEM ER AÈ GERAST
"ÎNNUÈ BÎRNUM

 3TRONG -EDICINE 
 'REYS !NATOMY 
 4HE #LOSER 
 #ROSSING *ORDAN 
 %LEVENTH (OUR  ELLEFTU
STUNDU 

 !FTERLIFE 
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 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

ER SNÒINN AFTUR MEÈ NÕJAN OG BETRI Ö¹TT
¹SAMT NÕJUM Ö¹TTASTJËRNENDUM SGEIR
OG CO ERU AÈ FYLGJAST MEÈ ÖVÅ SEM ER AÈ
GERAST Å MENNINGARLÅFI 2EYKJAVÅKUR HERSLA
ER LÎGÈ ¹ NÕJA STAÈI SPENNANDI UPP¹KOMUR
OPNANIR OG FRUMSÕNINGAR ÖAÈ NÕJASTA Å
TÅSKUNNI TËNLIST KVIKMYNDUM OG ALMENNT
Å AFÖREYINGARLÅFINU ¶AÈ ER SGEIR SEM ER
UMSJËNARMAÈUR Ö¹TTARINS EN NÒNA HEFUR
HANN FENGIÈ TIL LIÈS VIÈ SIG ÖRJ¹R KONUR %VA
$ÎGG MARKAÈSKONA SÁR MA UM TÅSKUTENGT
EFNI Å Ö¾TTINUM EN HÒN ER MENNTUÈ Å
TÅSKUFR¾ÈUM OG STARFAR VIÈ MARKAÈSM¹L
HJ¹ 3M¹RALIND (ELENA LÎGFR¾ÈINEMI FJALLAR
MA UM SKEMMTILEGAR UPP¹KOMUR OG
HEILSUTENGT EFNI 2AGNHILDUR -AGNÒSDËTTIR
ÒTVARPSKONA FJALLAR MA UM AFÖREYINGU FYRIR
ALLA TËNLIST OG ËHEFÈBUNDIN ¹HUGAM¹L

 'HOST 7HISPERER  -ELINDA
'ORDON ER EKKI EINS OG FLESTIR AÈRIR EN HÒN
HEFUR Ö¹ EINSTÎKU H¾FILEIKA AÈ N¹ SAMBANDI
VIÈ Ö¹ L¹TNU !ÈALHLUTVERK *ENNIFER ,OVE
(EWITT

 0EPPER $ENNIS 0EPPER $ENNIS ER
METNAÈARFULL FRÁTTAKONA SEM ÖR¹IR EKKERT
HEITAR EN AÈ VERÈA FRÁTTAÖULUR Å VINS¾LASTA
FRÁTTATÅMA #HICAGO BORGAR %N ÖVÅ MIÈUR FYRIR
HANA Ö¹ ER BÒIÈ AÈ R¹ÈA Å STÎÈUNA ¶AÈ
SEM GERIR M¹LIN ENN VERRI FYRIR 0EPPER ER AÈ
S¹ SEM FÁKK STÎÈUNA #HARLIE ER G¾INN SEM
HÒN VAKNAÈI VIÈ HLIÈINA ¹ EINN MORGUNINN

 )NSIDER
 7EEDS  E
 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 !MERICAN $AD E
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 2ACHAEL 2AY E
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 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
  TIL SJÎ 'UÈRÒN 'UNNARSDËTTIR OG
&ELIX "ERGSSON TAKA ¹ MËTI GËÈUM GESTUM
 %VERYBODY LOVES 2AYMOND E
 4HE +ING OF 1UEENS E
 ,OVE )NC
 /UT OF 0RACTICE "R¹ÈFYNDIN GAM
ANSERÅA FR¹ FRAMLEIÈENDUM &RASIER UM
STËRFURÈULEGA FJÎLSKYLDU ÖAR SEM N¹NAST
ALLIR ERU L¾KNAR EN EIGA F¹TT ANNAÈ SAM
EIGINLEGT
 !MERICAlS .EXT 4OP -ODEL 6))
"ANDARÅSK RAUNVERULEIKASERÅA ÖAR SEM 4YRA
"ANKS LEITAR AÈ N¾STU OFURFYRIRS¾TU ¶RJ¹R
HEPPNAR FYRIRS¾TUR TAKA Ö¹TT Å TÅSKUSÕNING
UM ¹SAMT STÒLKUM ÒR FYRRI Ö¹TTARÎÈUM %IN
STÒLKA VEIKIST OG ÖARF AÈ FARA ¹ SPÅTALA
 4HE 2EAL (OUSEWIVES OF /RANGE
#OUNTY -ÎGNUÈ RAUNVERULEIKASERÅA ÖAR
SEM FYLGST ER MEÈ LÅFI FIMM HÒSM¾ÈRA
Å RÅKASTA B¾JARFÁLAGI "ANDARÅKJANNA ¶AÈ
ER KANÅNUFARALDUR Å HVERFINU OG *O R¾ÈUR
3HANE TIL AÈ VEIÈA LITLU S¾TU KANÅNURNAR
+IMBERLY ER HVÎTT TIL AÈ F¹ SÁR NÕJAN OG
FLOTTARI BÅL OG DËTTIR 6ICKI OG VINKONUR HENN
AR FARA Å SKEMMTISIGLINGU ÖAR SEM FJÎRIÈ
R¾ÈUR RÅKJUM
 %VERYBODY LOVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 #LOSE TO (OME E ,ÎGFR¾ÈIDRAMA
AF BESTU GERÈ
 $A 6INCIlS )NQUEST E
 "EVERLY (ILLS  E
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 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 3IRKUS 2VK SGEIR +OLBEINSSON
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 "EIN ÒTSENDING FR¹ KEPPNI Å RISASVIGI
KARLA Å (INTERSTODER Å !USTURRÅKI

 ¥SLAND Å BÅTIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 /PRAH 
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS
 6ALENTÅNA
 !MAZING 2ACE
 (OW ) -ET 9OUR -OTHER
 /SBOURNES  
 /LIVER "EENE  E
 3ABRINA 5NGLINGSNORNIN
 3HOEBOX :OO
 #UBIX
 +ÎNNUÈURINN $ËRA
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .EIGHBOURS
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
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 ¥SLAND Å DAG
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 (EIMSBIKARINN UPPHITUN
 !LPASYRPA 
 !LPASYRPA 
 !LPASYRPA 
 (EIMSBIKARMËTIÈ Å ALPAGREINUM
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 !STON 6ILLA "OLTON FR¹  DES
 2OMA 0ALERMO FR¹  DES
 #HARLTON ,IVERPOOL FR¹ 
DES

 %VERTON #HELSEA FR¹  DES
 7IGAN 3HEFF 5TD FR¹  DES
 $AGSKR¹RLOK

KÆST SKATA
KÆST TINDASKATA
SALTFISKUR, HÁKARL
Lúðusneiðar aðeins 990 kr. pr. kg.

Stærsta og flottasta
fiskborð landsins

(VAÈ KOSTAR
ÙSKURINN
ÖAR SEM
ÖÒ VERSLAR

/PIÈ ALLA LAUGARDAGA  
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*ËI &EL HEFUR VERIÈ Å SANN
KÎLLUÈU H¹TÅÈARSKAPI ALLA
AÈVENTUNA !È ÖESSU SINNI
BÕÈUR HANN LEIKURUM OG
AÈSTANDENDUM ÅSLENSKU
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Dregur upp skakka mynd af BDSM
Umfjöllun fréttaskýringaþáttarins Kompás um Guðmund Jónsson, forstöðumann Byrgisins,
hefur vakið mikla athygli. Í Kompás
var
Guðmundur
sagður
hafa
tælt skjólstæðinga sína til
kynlífsleikja
sem oftast eru
skilgreindir
sem BDSM.
Mörgum
þótti
heldur
dökk

… fær Róbert Marshall, fyrir að
efna loforð úr prófkjörsbaráttu
sinni og ráða sig sem háseta á
Heimaeyna, þrátt fyrir að hafa
ekki verið á sjó í ein ellefu ár.
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maður hefur verið að beita einhverjum þvingunum þá stangast það algjörlega á við það
sem BDSM gengur út á því
þar eru grunnstoðirnar
öryggi, meðvitund og
samþykki, Þeir sem ég
hef rætt við í félaginu eru
allir sammála um að
ef einhverjum
þvingunum
hafi
verið
beitt er það
hreint
og
klárt
ofbeldi,“
heldur Geir
áfram
og
segir
að
sér hafi
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%KKI LENGUR HALL¾RISLEGIR
„Það er orðið svo langt síðan að ég
verð bara að klóra mér í hausnum
til að reyna muna hvenær þetta
gerðist síðast,“ segir Davíð Þór
Jónsson en hann og Steinn Ármann
Magnússon ætlar að endurvekja
hina sögufrægu Radíusbræður og
efna til Radíuskvölds á Hverfisbarnum í kvöld. Hann viðurkennir
hins vegar að félagarnir ættu ekki
að eiga í miklum erfiðleikum með
að stilla saman strengi, þeir hafi
verið að koma fram í lokuðum
samkvæmum, bæði saman og hvor

í

ísínu lagi, undanfarin ár.
Radíuskvöldin nutu mikilla vinsælda á fyrri hluta níunda áratugar síðustu aldar en Davíð segir þá
ekki líta á sig sem risaeðlur. „Það
er komin fram ný kynslóð af fólki
sem hefur aldrei séð okkur, þekkir
hins vegar grínið og vill fá sjá það
með berum augum,“ útskýrir
Davíð en vildi þó ekki meina að
þeir væru safngripir sem dregnir
væru fram á tyllidögum. „Ísland
er náttúrulega fyndið land, það er
farið að tala um mann sem frumherja um þrítugt og „has-been“
fyrir þrjátíu og fimm ára aldurinn,“ segir Davíð og hlær. „Mér
leið vissulega eins og risaeðlu
fyrir einhverjum fimm til sjö
árum því allt sem verður vinsælt á
Íslandi verður um leið hallæris-

46¥(®&¨) -EÈAL ÖEIRRA SEM BRUTUST
FRAM ¹ SJËNARSVIÈIÈ EFTIR AÈ 2ADÅUS HAFÈI
GERT ALLT BRJ¹LAÈ Å ÖJËÈFÁLAGINU

*ËLA (UMAR
VERÈ FR¹ KRKG

¶ORL¹KMESSU SKATA
(ÎRPUDISKUR 4IGRISR¾KJUR

¶Ò GETUR ALLTAF TREYST ¹ PRINSINN
(LÅÈASM¹RA  o  +ËPAVOGI o
S   o WWWHAÙDIS

fundist ákveðinn listi sem Guðmundur var sagður hafa lagt fyrir
umræddar konur hafa verið gerður vafasamur. „Þetta er alþjóðlegur listi sem fólk skiptist á þannig
að takmarkanir þess í kynlífinu
komi í ljós,“ bætir hann við en
áréttir engu að síður það sem áður
hefur verið sagt, að ef einhverjum
þvingunum hefur verið beitt eigi
það ekkert skylt við BDSM.
Geir segir jafnframt að í hugum
margra sé glæpurinn gerður
stærri ef hann er bendlaður við
svona hegðun. Sigmundur Ernir
Rúnarsson, fréttastjóri Stöðvar 2,
vildi lítið tjá sig um málið en sagði
þá hafa kynnt sér BDSM og að
allir helvita menn vissu um hvað
það snerist.
FGG
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mynd dregin upp af þessari gerð
kynlífs.
Fréttablaðið hafði samband við Geir Guðmundsson, eins af stofnendum
BDSM-félagsins á Íslandi,
og sagðist hann vera sammála því að umfjöllun
Kompáss hefði að einhverju leyti dregið upp
skakka mynd af BDSM.
„Félagið ætlar að funda
í kvöld og það gæti farið
svo að við sendum
Kompás
nokkrar
„kurteislegar“
athugasemdir
við
umfjöllun
þáttarins,“ útskýrir Geir.
„Ef
umræddur

&ISKBÒÈIN 6ÅK EHF o (RINGBRAUT  o  +EÚAVÅK

legt en lifnar síðan aftur við að
nokkrum árum liðnum,“ útskýrir
hann.
Davíð taldi nokkuð öruggt að
nýtt efni fengi að fljóta með því
gamla en viðurkenndi að honum
kæmi það yfirleitt mest á óvart
sjálfum hvað kæmi upp úr sér á
sviði. „Við ætlum að hittast í
hádeginu og renna aðeins yfir
þetta,“ lýsir Davíð yfir.
Radíusbræður settu að margra
mati ný viðmið í gamanmálum
landans og muna margir eftir sjónvarpsþáttunum Limbó sem gerðu
allt brjálað þegar þeir fóru í loftið
sökum meints dónaskapar og klúrheita. Davíð segir þá aldrei hafa
upplifað sig þannig að þeir væru
að brjóta blað í íslensku gríni.
„Reyndar sá ég umfjöllun um Radíuskvöldin í Öldinni okkar og það
ásamt teiknaðri mynd eftir Sigmund sem birtist í Mogganum
hlýtur að standa upp úr,“ segir
Davíð.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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Rammíslensk rödd ráðherrans
„Já, hélstu kannski að einhver
væri að herma eftir mér?“ spyr
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra.
Margir þeir sem fylgdust með
heimildarmynd Egils Eðvarðssonar um ferð Frummanna til Bandaríkjanna, til að taka upp plötu sína,
í Ríkisútvarpinu á mánudagskvöld,
ráku upp stór eyru þegar þulurinn
tók til máls. Kunnugleg rödd en úr
allt öðru samhengi. Svo kunnugleg
að ekki fór á milli mála hver las.
Þar var Guðni lifandi kominn.
„Já, þeir vildu rammíslenska
rödd til að túlka ferðalag Frummanna vestur um haf. Þeir leituðu
bara til mín og ég vildi gera þetta
fyrir þá. Þjóðarsnillingar miklir
og ég lét á þetta reyna.“
Guðni segist vera aðdáandi
Stuðmanna, reyndar var ekki
betur að heyra en Guðna þætti
þessi spurning hin sérkennilegasta.
„Þetta eru snillingar. Eilífðar-

snillingar. En, já, þetta er frumraun mín á þessu sviði,“ segir
Guðni.
Ráðherra gerir ekki ráð fyrir
því að hann muni leggja þularstörf
fyrir sig í framtíðinni þótt vel
hefði til tekist.
„Jújú, það er kannski ágætt að
eiga einhverja öryggisbáta. Ég gat
ekki neitað þessum ágætu drengjum um að verða við þessari furðulegu bón. En mér fannst þetta
skemmtilegt verkefni.“
Textinn sem Guðni las var
tekinn upp í Efstaleiti. Og ekki
höfðu þeir Frummenn fyrir
því að bjóða ráðherra borgun
fyrir starfið.
„Nei, þeir nefndu ekki peninga. Og ég spurði ekki um peninga.“
JBG
'5¨.) '²3433/. &RUMRAUN HANS Å

ÖULARMENNSKUNNI TËKST AFBRAGÈS VEL
ÖËTT EKKI GERI HANN R¹È FYRIR AÈ LEGGJA
ÖETTA FYRIR SIG Å FRAMTÅÈINNI
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Flytjandi ársins

Björgvin Halldórsson er fyrsti
tónlistarmaðurinn í ár til að fá platínuplötu. 17.000 eintök hafa selst síðan
platan kom út 25. nóvember og
ekkert lát er á sölunni.
Við óskum ástsælasta söngvara
þjóðarinnar til hamingju með
afburðaárangur og hlökkum til
áframhaldandi samstarfs á 40 ára
starfsafmæli Björgvins á næst ári.
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Jólagæska

O

kkur langar öll að vera svo
góð við einhvern á jólunum.
Þegar við húsmæðurnar horfum
yfir heimilin fagurlega skreytt,
sextán sortir í boxum, frystikistan
troðfull af dýrlegasta hráefni í
veislumat þá langar okkur svo til
að fleiri en fjölskyldan fái að njóta
herlegheitanna. En það er bara
svo mikill vandi að vera jólagóður.

¡'

á vin, sem heiti Guðmundur,
hann býr einn með tvo ketti og er
svo upplagt skotmark fyrir jólagóðleik. En þegar ég hringi og býð
honum í mat á aðfangadagskvöld,
þá svarar hann með ljúfu nei-i, en
hins vegar langi hann að bjóða
mér í heimsókn til sín um jólin,
hann sé búinn að taka til í hreysinu, fara í Hagkaup og kaupa jólasmákökur.

%&4)2

að vera búin að forsmá
þetta jólaheimboð hans í fjögur ár,
ákvað ég að bregða mér til hans á
jóladag. Og hvílíkur jóladagur!
Kókómalt í bollum, jólakaka úr
Björnsbakaríi, Frónkex með osti
og toppurinn á öllu saman var að
ég fékk að velja mér jólapakka úr
stakkstæði af pökkum sem komið
var fyrir í einu horninu í stofunni
hans.

'5¨-5.$52

sagðist alltaf
kaupa jólagjafir og eiga ef einhverjum dytti í hug að heimsækja
hann yfir hátíðarnar. Eftir mikil
heilabrot valdi ég mér harðan
pakka úr stæðinu.

9&)2

kókómaltinu fórum við að
tala um daginn og veginn. Guðmundur sagðist skammast sín í
hrúgu yfir framkomu Íslendinga
við flóttamenn. Tók hann dæmi
um atburð sem hafði átt sér stað
tveim árum áður að vori til.

3-92),, hafði komið til Seyðis-

fjarðar og einhver duglegur
starfsmaður þar á bryggjunni
sagði frá því í sjónvarpsfréttum,
að hann hefði fyrir fádæma skarpleik og góða athyglisgáfu séð glitta
í skallann á einhverjum aumingjanum sem hefði verið að reyna að
lauma sér inn í landið og þegar að
var gáð reyndust þetta þrír ræflar
frá óviðurkenndu landi. Var brugðið við skjótt þar á bryggjunni og
mönnunum skipað að koma sér
aftur í Smyril og síðan stímdi skipið út fjörðinn, en örvænting þessara flóttamanna sem ekki voru í
náð á „köldu landi ísa“ var slík að
einn þeirra henti sér fyrir borð og
reyndi að synda í land, en var fljótlega slæddur upp úr sjónum af
röskum manni úr áhöfn Smyrils.
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