
Sögurnar ... tölurnar ... fólkið ...

Minni hagvöxtur | Á þriðja árs-
fjórðungi mældist hagvöxtur 0,8 
prósent og hefur ekki verið minni 
síðan í árslok. Á þriðja ársfjórð-
ungi í fyrra var hagvöxturinn 10,0 
prósent.

CCP útskrifað | CCP verður 
útskrifað úr samtökum sprota-
fyrirtækja eftir að velta félags-
ins 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-kauphöllun-
um. Heildarhlutafé félagsins er 
1.000.000.000.

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 bréf-
um FL Group í Straumi breyti 
ekki miklu í því sem snýr að starf-
semi 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 millj-
arður króna og jókst hún um 3,5 
prósent milli mánaða. Það gefur 
vísbendingu um að enn hægi á 
vexti einkaneyslu. 

Askar Capital

Finna sér 
markaðssyllur
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CCP

Slær félögum í 
Kauphöllinni við

3
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F R É T T I R  V I K U N N A R

Stýrivextir Seðlabankans

Sér fyrir endann á 
hækkunarferlinu

10-11

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 neyt-
endur eyða allt frá þremur til fjórum milljörðum 
króna á landsvísu. Til samanburðar mun sala síðast-
liðinn laugardag á landinu öllu hafa numið um 1,5 til 
tveimur milljörðum króna. 

Þunginn í jólaversluninni virðist hafa farið nokk-
uð 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 pró-
sentum 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 vís-
bendingar 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 sam-
dráttar 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 kaupmönn-
um sem eru með 40 til 60 prósenta söluaukningu það 
sem af er desember.“  

Íslandsmet í smásölu 
slegið á Þorláksmessu
Þrátt fyrir að einkaneysla fari minnkandi gætir ekki sam-
dráttar í jólagjafainnkaupum. Kaupmenn Smáralindar hafa 
slegið hvert sölumetið á fætur öðru undanfarna daga.  

Flestir bankar og sparisjóðir veita 
mótframlag eða gefa gjafir við 
stofnun framtíðarreikninga fyrir 
börn og ungmenni nú fyrir jólin. 
Framlag í peningum liggur á bil-
inu 2.000 til 2.500 krónur. 

Framtíðarreikningar eru verð-
tryggðir innlánsreikningar sem 
eru almennt bundnir til átján ára 
aldurs reikningseiganda.

SPRON veitir tvö þúsund króna 
framlag við stofnun nýs framtíð-
arreiknings sem er óháð fram-
lagi 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 fram-
tíðarreiknings gegn því skilyrði 
að lagðar séu inn fimm þúsund 
krónur. Eigandi reikningsins fær 
því fimmtíu prósenta ávöxtun í 

einu vetfangi miðað við lágmarks-
innlögn. 

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 upp-
lýsingar að við stofnun framtíð-
arreiknings fengi reikningseig-
andi Latabæjardót. Fimm þúsund 
króna mótframlag fæst ef lagðar 
eru inn eitt þúsund krónur á mán-
uði í hálft ár.

Landsbankinn er eini viðskipta-
bankinn sem býður ekki mótfram-
lag eða gjöf við stofnun framtíðar-
reiknings um þessi jólin. - eþa

Börnin græða á bönkum fyrir jólin

Nýleg skuldabréfaútgáfa 
Straums-Burðaráss Fjárfestinga-
banka 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. 

Sjá síðu 8 / - óká

Geta áttfaldað 
CLO-útgáfuna

Vísitala byggingarkostnaðar, 
reiknuð eftir verðlagi um miðjan 
desember, er 356,3 stig og hækk-
ar um 0,31 prósent frá því í nóv-
ember. 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 bygg-
ingu húss skilgreint á mjög 
nákvæman hátt, allt frá kostnaði 
á skrúfum og boltum til vinnunn-
ar 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 pípulagn-
ingaefni upp á 2,7 prósent. - hhs

Sífellt dýrara 
að byggja  

Þótt séra Sigríður Kristín Helgadóttireigi annríkt í aðdraganda jóla eins og aðrir prestar þá gefast henni líka stund-ir 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 heimili h ldhjó

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 hv ð
honum þótti skem til

Púsla, syngja og 
skrifa árbók

Jólahald
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Kápur og úlpur – Hlýleg jólagjöf – Allar stærðir

Allir viðskiptavinir sem versla fyrir 50.000 kr eða 
meira fá að gjöf 5.000 kr gjafabréf í verslun okkar Til mikils að vinna á næstu Olís-stöð

• 4 ferðavinningar fyrir 2

með Iceland Express

• 10 gasgrill frá Olís

• Alls 3600 vinningar

Taktu þátt í jólaskafmiðaleik Olís og Coca-Cola

aktu enga áhættu!       eldu          í jólamatinng i

4
dagar til jóla!

Opið til 22

Jólin haldin heima 
á Íslandi

 Skipverji af danska varð-
skipinu Triton fórst í Hvalsnes-
fjöru 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 bjarg-
aði skipverjum flutningaskipsins 
síðar um daginn.

Flutningaskipið, sem heitir Wil-
son Muuga og er í eigu kýpversks 
útgerðarfélags Nesskipa, strand-

aði klukkan hálfimm í fyrrinótt. 
Skipið var að koma frá Grundar-
tanga og voru lestir þess tómar.

Danska varðskipið Triton og 
björgunarskip frá Slysavarna-
félaginu 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 flutningaskips-
ins 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 aðalverk-
taka hófust handa í gær við að 
leggja veg út að Hvalsnesfjöru. 
Flytja átti þangað búnað til að 
tæma olíu úr skipinu.

Skipverji á dönsku 
varðskipi drukknaði
Mannskaði varð nálægt Sandgerði í gærmorgun þegar léttabáti danska varð-
skipsins Triton hvolfdi í björgunaraðgerð á strandstað erlends flutningaskips.

 Forsvarsmenn Flug-
stoða ohf. segja flugumferðar-
stjóra hafa kynnt til sögunnar 
nýjar launakröfur „á síðustu metr-
um“ samningaviðræðna og að deil-
an hafi strandað á henni. 

Loftur Guðmundsson, formaður 
Félags íslenskra flugumferðar-
stjóra, staðfestir þetta og segir eðli-
legt 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 kjara-
samninga. „Við förum ekki fram á 
breytingu á kjarasamningi, heldur 
breytingu á framkvæmd hans.“ 

Talsmenn Flugstoða segjast 
hins vegar alls ekki vera í kjara-
samningum. Slíkir samningar séu  
ekki lausir og því standi ekki til að 
ganga að þessum kröfum. Ólafur 
Sveinsson, stjórnarformaður Flug-
stoða, 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 lífeyrissjóðsrétt-
indunum 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. 

Kynntu 
nýjar 
kröfur



Guðjón St. Marteinsson 
héraðsdómari átti rétt á að fá 
greidd laun samkvæmt ákvörðun 
kjaradóms frá 19. desember á 
síðasta ári, samkvæmt dómi Hér-
aðsdóms Reykjavíkur. Niður-
staða dómsins er sú að löggjafinn 
hafi brotið gegn sjálfstæði dóm-
stóla, og þar með tilgreindum 
ákvæðum stjórnarskrárinnar, 
með lagasetningu 20. janúar á 
þessu ári, sem felldi úr gildi 
ákvörðun Kjaradóms um launa-
hækkun til þjóðkjörinna fulltrúa, 
svo og dómara og héraðsdómara. 
Niðurstaða Héraðsdóms nær ein-
ungis til dómara vegna sérstakr-
ar stöðu þeirra samkvæmt stjórn-
arskránni.

Umrædd ákvörðun kjaradóms 
19. desember 2005 vakti mikil 
viðbrögð. Halldór Ásgrímsson, 
þáverandi forsætisráðherra, rit-
aði Kjaradómi bréf þar sem bent 
var á að ákvarðaðar launahækk-
anir stofnuðu nýgerðu samkomu-
lagi um kjaramál í hættu. Kjara-
dómur 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 ríkis-
valds, hæstaréttardómurum og 
héraðsdómurum, sem tók gildi 1. 
janúar 2006. Með því að fella úr 
gildi löglega og bindandi ákvörð-
un þar til bærs úrskurðaraðila um 
launahækkanir til dómara verði 
að telja að löggjafinn hafi gripið 
með sérgreindum hætti inn í lög-

bundið ferli til ákvörðunar um 
launakjör dómara. 

„Verði á það fallist að löggjaf-
inn 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 hlut-
lægt séð „óháðir“ löggjafarvald-
inu í merkingu 2. og 70. gr. stjórn-
arskrárinnar,“ segir í dómnum. 
„Í athugasemdum greinargerðar 
með frumvarpi er varð að stjórn-
arskipunarlögum er rakið að 
áskilnaður 1. mgr. 70. gr. stjórn-
arskrárinnar 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 launa-
hækkun, sem hann átti rétt á 1. 
febrúar samkvæmt úrskurði 
Kjaradóms.

Dómurinn var skipaður þrem-
ur setudómurum, þeim Þórði S. 
Gunnarssyni, Ragnhildi Helga-
dóttur og Róbert R. Spanó. 

Löggjafinn braut 
gegn stjórnarskrá
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.

Tæplega sextugur 
karlmaður var í gær dæmdur í 
Héraðsdómi Reykjavikur fyrir 
vörslu barnakláms. Maðurinn var 
dæmdur í þriggja mánaða 
fangelsi, en refsingin skilorðs-
bundin 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.

Dæmdur fyrir 
barnaklám

Maðurinn sem lést í bílslysi á 
Álftanesvegi aðfaranótt 

laugardags-
ins 16. 
desember
hét Guð-
mundur
Eiður
Guðmunds-
son. Hann 
var til 
heimilis að 
Skólatúni 4 
á Álftanesi. 

Guðmundur Eiður var fæddur 
20. ágúst 1982. Hann var 
ókvæntur og barnlaus. 

Lést í bílslysi

 Saddam Hussein og 
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 skemmdar-
verkamennirnir sem sakborning-
arnir tala um,“ sagði Munqith al-
Faroon saksóknari og vísaði þar 
til raka verjenda í málinu um að 
Íraksstjórn hefði á þessum árum 
átt í baráttu við uppreisnarsveitir 
Kúrda.

Gaseitrun sýnd 
á myndbandi

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

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

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

Verð

1.180.000.-  

 Ef að líkum lætur verður 
Þorláksmessan komandi lang-
stærsti 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 síðastlið-
inn 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 einka-
neyslu landsmanna virðist það ekki 
ná til jólagjafainnkaupa. Segir 
Pálmi allmargar verslanir í Smára-
lind nú þegar hafa aukið sölu sína 
um 40 til 60 prósent miðað við 
desember í fyrra.

Íslandsmet á 
Þorláksmessu

Jón Sigurðsson, formað-
ur Framsóknarflokksins og iðnað-
ar- og viðskiptaráðherra, leiðir lista 
flokksins í Reykjavíkurkjördæmi 
norður í alþingiskosningum næsta 
vor.

Jónína Bjartmarz umhverfis-
ráðherra verður í efsta sæti lista 
Framsóknarflokksins í Reykjavík-
urkjördæmi 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 Stef-
ánsdóttir verður í 2. sæti listans í 
suðurkjördæminu og Guðjón Ólaf-
ur Jónsson verður næstur á eftir 

Jóni, formanni flokksins, í norður-
kjördæminu.

Í síðustu kosningum til Alþingis, 
vorið 2003, fengu framsóknarmenn 
samtals þrjá þingmenn í Reykja-
víkurkjördæmunum. Ásamt Jónínu 
Bjartmarz, sem náði kjöri sem leið-
togi lista flokksins í suðurkjör-

dæminu, hlutu þingsæti þeir Hall-
dór Ásgrímsson, þáverandi 
formaður flokksins, og Árni Magn-
ússon. Halldór skipar heiðurssæti 
listans í norðurkjördæmi.

Listar framsóknarmanna í 
Reykjavík voru valdir á aukakjör-
dæmisþingum í gær.

Hilmar, var skálað í Skálholti?



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

2.500 kr.

2.500 kr.

2.500 kr.

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

29.900 kr.
Verð aðeins

Þynnsti sími í heimi með
2 MP myndavél og Bluetooth.

SAMSUNG X820

Betri leið eða
versla á siminn.is

auka jólaafsláttur
2.000kr.
fyrir þá sem eru í

Jólagjöfin í ár eru myndir af fyrstu jólunum 
ykkar saman  sem þú getur sent beint

 úr farsímanum í Safnið

E
N

N
E

M
M

 /
 S

IA
 /

 N
M

2
4

7
5

0

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

9.900 kr.
Verð aðeins

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

SONY ERICSSON J230i



 Reykjavíkurborg 
keypti sérfræðiþjónustu af ýmsu 
tagi fyrir rúmar 830 milljónir 
króna á fyrstu tíu mánuðum árs-
ins 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 pró-
sent 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 ein-
sýnt að borgin geti sparað peninga 
með því að virða þá reglu. „Það 
vekur óneitanlega athygli að ekk-
ert 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 borgar-
innar og verkkaupar eru fyrst og 
fremst verkfræðistofur og aðrir 
ráðgjafar á sviði framkvæmda. 25 
fyrirtæki hafa veitt borginni þjón-
ustu 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 upp-
lýsingar um hversu mörg verk búi 

að baki fjárhæðinni en Vilhjálmur 
segir að farið verði ofan í saum-
ana á því. 

Dagur B. Eggertsson, oddviti 
Samfylkingarinnar, kveðst sam-
mála 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 allt-
af verið fyrirséður. „Til að ná utan 
um þetta hafði ég frumkvæði að 
því á síðasta kjörtímabili að 
Reykjavíkurborg og Fram-
kvæmdasýsla ríkisins færu sam-
eiginlega í að setja skýrar reglur 
því það má ekki vakna grunur um 
að verið sé að draga taum eins 

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 sam-
vinnu við Vegagerðina og ráðum 
ekki ein för.“

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.

Robert Gates, sem 
tók við á mánudag sem nýr 
varnarmálaráðherra Bandaríkj-
anna, varaði í fyrstu ræðu sinni 

við að ef Banda-
ríkjaher mistækist 
ætlunarverk sitt í 
Írak myndi það 
ásækja bandarísku 
þjóðina áratugum 
saman.

„Eins og 
forsetinn hefur 

sagt höfum við einfaldlega ekki 
efni á mistökum í Mið-Austur-
löndum. Ef okkur mistekst í Írak 
nú verður það ógæfa sem mun 
ásækja þjóð okkar, skaða trúverð-
ugleika okkar og stefna Banda-
ríkjamönnum í hættu áratugum 
saman,“ sagði Gates, sem ætlar 
sér að fara til Íraks við fyrsta 
tækifæri til að ræða við banda-
ríska hermenn og meta stöðuna.

Gates varar við 
ósigri í Írak

Meginreglan er sú að 
það á að bjóða allt út 

sem hægt er að bjóða út.

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 auðgunar-
brot.

Manninum var auk þess gert 
að greiða málsvarnarlaun skipaðs 
verjanda síns að upphæð tæplega 
100 þúsund krónur.

Níu mánuðir 
fyrir þjófnað

 Lausn á húsnæðisvanda 
Náttúrufræðistofnunar liggur 
ekki fyrir en ólíklegt er að nátt-
úrusafn verði reist úti á landi, að 
sögn Jónínu Bjartmarz umhverf-
isráðherra, sem fór yfir stöðu 
stofnunarinnar á ríkisstjórnar-
fundi í gærmorgun.

„Það var fyrst og fremst verið 
að fjalla um á hvern hátt aðbúnaði 
í þessum geymslum væri ábóta-
vant og hverjar þarfirnar væru og 
út frá hvaða forsendum,“ sagði 
Jónína, sem vildi ekkert tjá sig 
nánar um staðsetningu náttúru-
safns að öðru leyti en að óæskilegt 
væri að safnið og Náttúrufræði-
stofnun væru aðskilin.

Árið 1991 komust ríkið, Reykja-
víkurborg og Háskóli Íslands að 
samkomulagi um að reisa náttúru-
safn 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, forstöðu-
maður Náttúrufræðistofnunar, 
sagði að gripið hefði verið til ráð-
stafana 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.“

Náttúrusafn ekki úti á land

Fimm nítján ára 
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 staðn-
um. Þrír til viðbótar voru 
handteknir við húsleitina. Þung 
refsing getur legið við broti sem 
þessu.

Fölsuðu um 200 
þúsund krónur

 Sýslumaðurinn á 
Akranesi hefur lokið við rann-
sókn á ætluðum hlerunum á síma 
þáverandi
utanríkisráð-
herra, Jóns 
Baldvins
Hannibalsson-
ar, og Árna Páls 
Árnasonar
starfsmanns í 
ráðuneyti hans. 

Málið  var 
sent ríkissak-
sóknara þann 11. 
desember síðastliðinn og og í 
tilkynningu segir að afskiptum 
sýslumannsins á Akranesi að 
málinu sé þar með lokið. Rann-
sóknin 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.

Rannsókn á 
hlerunum lokið





Breska lögreglan 
handtók í gærmorgun 48 ára gaml-
an mann grunaðan um að tengjast 
morðunum á fimm vændiskonum í 
Suffolk í Bretlandi. 

Jafnframt var yfirheyrslum 
haldið áfram yfir öðrum karl-
manni, 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 sak-
laus, en honum þætti þó líklegt að 
hann lægi undir grun því hann 
hefði þekkt allar konurnar og hefði 

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 

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 aldrin-
um 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 lögreglu-
menn vinna nú að málinu.

Annar karlmaður handtekinn

Brautryðjandi og 
læknir af Guðs náð

Minningabrot Hjalta Þórarinssonar læknis

Athyglisverðar
frásagnir

af einstökum 
læknisverkum

Spaugsemi
og leiftrandi 

hagmælska

  Dreifing:
Sími 663 1224

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Myndir þú kjósa framboð eldri 
borgara?

Á að fara fram lögreglurann-
sókn á málefnum Byrgisins?

 Enn vantar upp á að 
viðbragðsáætlun Flugmálastjórn-
ar vegna deilu Flugstoða ohf. og 
Félags íslenskra flugumferðar-
stjóra (FÍF) sé tilbúin, þegar ein-
ungis ellefu dagar eru þar til fyr-
irsjáanlegt 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 flugumferðar-
stjóra.

Hagsmunaaðilar í ferðaþjón-
ustu 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, framkvæmda-
stjóri Icelandic Express, telur að 
ætluð röskun á flugi muni hafa 
keðjuverkandi áhrif og talar í því 
samhengi um hugsanlega „kata-
strófu“ fyrir Íslendinga og ferða-
þjónustuna 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 viðbragðs-
áætlunin sé ekki með öllu tilbúin. 
„Það er ekki tímabært að fara út í 

það í smáatriðum, hvernig fyrir-
komulagi þjónustunnar verður 
breytt, en það verður minni sveigj-
anleiki. 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 flugum-
ferðarstjórum verður boðið starf í 
stað hinna íslensku, segir flug-
málastjóri 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 samgöngu-
ráðherra 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 yfir-
flugi á Norður-Atlantshafinu og að 
þær hafi forgang.

Flug gæti raskast 
mikið eftir áramót
Forsvarsmenn flugfélaganna hafa verulegar áhyggjur af flughorfum eftir ára-
mót, 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.

 Byrgið braut lög 
árum saman með því að afeitra 
vistmenn sína. Fyrir sjö árum, í 
desember 1999, sendi Landlæknis-
embættið frá sér skilaboð til Heil-
brigðiseftirlits 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 stofn-
anir 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 starf-
semi.

Grímur Atlason, bæjarstjóri og 
þroskaþjálfi, gerði fyrir nokkrum 
árum úttekt á meðferðarmálum á 
Íslandi. Hann segist telja að skort-
ur sé á faglegu eftirliti með þeim 
stofnunum sem sinna þessari þjón-

ustu. „Ég hef ekki komið beint að 
þessum málum í nokkurn tíma en 
hef fylgst vel með. Ég hef ekki séð 
neinar breytingar á meðferðar-
flórunni. 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 fag-
lega.“

Það verður að leysa 
þetta. Það yrðu tafir alls 

staðar og gífurlegur skaði, ef af 
yrði

Kynferðisafbrota-
deild lögreglunnar í Reykjavík 
hefur hafið rannsókn á karlmanni 
sem beraði kynfæri sín í msn-
samtali 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.

Lögregla hefur 
hafið rannsókn





 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?

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. 

Vinnuskúr fauk 
á hliðina í roki

 Síðari umræða um 
fjárhagsáætlun Reykjavíkur fyrir 
næsta ár fór fram á fundi borgar-
stjórnar í allan gærdag. Meirihlut-
inn 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 sjálf-
stætt 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 Velferðar-
sviðs. Átján milljónum er ætlað að 
tryggja starfsemi Konukots til 1. 
maí, fimmtán milljónir fara í 
rekstur nýs heimilis fyrir heimil-
islausa, átta milljónir eru ætlaðar 
til skipulagðra heimsókna til eldri 
borgara og 26 milljónum er ætlað 
að mæta auknum niðurgreiðslum 
húsaleigu vegna fjölgunar félags-
legra leiguíbúða. Þá er horfið frá 
fyrri áformum um hækkun gjald-
skrár fyrir heimaþjónustu aldr-
aðra og hækka framlög borgarinn-
ar sem því nemur, um átta 
milljónir. 

Kostnaður vegna húsaleigubóta 
lækkar um 79 milljónir frá upp-
haflegum áætlunum þar sem nýjar 
forsendur liggja fyrir og almenn 
fjárhagsaðstoð lækkar um 30 

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 vinnumarkað-
inn.

Fjárhagsáætlunin gerir ráð 
fyrir tæplega fjórtán milljarða 
króna afgangi af rekstri og ann-
arri starfsemi borgarinnar og 
munar þar mestu um hagnað af 
sölu á hlut borgarinnar í Lands-
virkjun.

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

Allt það fína frá Kína
Gott úrval af lömpum, vösum og glæsilegri gjafavöru á frábæru verði
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Of hátt magn 
af geislavirka efninu pólon 210 
fannst í einum þeirra Svía sem 
mældir voru í tengslum við dauða 
fyrrverandi njósnara KGB, Alex-
ander Litvinenko.

Breska lögreglan hafði haft 
samband við sænsk heilbrigðisyf-
irvöld vegna sjö Svía sem dvöldust 
á hótelinu sem Litvinenko kom á 

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 heilbrigðisyfir-
valda, og ekki þykir heldur full-
sannað að hann hafi komist í snert-
ingu við efnið á hótelinu í London.

Litvinenko lést úr eitruninni 
hinn 23. nóvember. Breska lögregl-
an rannsakar nú lát hans, en sjálf-
ur kenndi hann rússneskum yfir-
völdum 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 bein-
mergs-, lifrar- og nýrnaskaða í 
fólki og leitt til dauða ef um mikið 
magn er að ræða.

 Minnisvarði um Bríeti 
Bjarnhéðinsdóttur kvenréttinda-
frömuð verður reistur á horni 
Amtmannsstígs og Þingholts-
strætis í Reykjavík. Borgarstjórn 
samþykkti í gær tillögu þar um 
við afgreiðslu fjárhagsáætlunar 
næsta árs. Framlag Reykjavíkur-
borgar til verksins verður þrjár 
milljónir króna og mun ríkið 
leggja til samsvarandi fjárhæð. 
Ólöfu Nordal myndlistarmanni 
hefur verið falið að búa minnis-
varðann til og er stefnt að vígslu 
19. júní á næsta ári. 

Bríet Bjarnhéðinsdóttir var 
helsti hvatamaður að stofnun 
Kvenréttindafélags Íslands árið 

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

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 sjó-
inn um áratugaskeið og reru eink-
um til grásleppu í seinni tíð. Þegar 
mest var voru sextán bátar gerðir 
út frá Grímsstaðavör en útgerð-
inni lauk 1998 þegar Björn Guð-
jónsson lagði árar í bát.

Í sumar afhjúpaði Vilhjálmur 
Vilhjálmsson borgarstjóri skilti 
sem af má lesa tilurð og sögu 
útgerðar frá Grímsstaðavör.

Minnisvarði um Bríeti reistur
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Glæsilegt útvarp með innbyggðum geislaspilara. Vekjaraklukka. Hægt að tengja 
Ipod og aðra Mp3 spilara við Cubo. 10 mismunandi litir. Verð aðeins 27.995 kr.

RISATILBOÐÁ RISATÆKJUM

Opnunartími:
Þriðjudagur 19. des. 9-21
Miðvikudagur 20. des. 9-21
Fimmtudagur 21. des. 9-21
Föstudagur 22. des. 9-22
Þorláksmessa 23. des. 9-22
Aðfangadagur 24. des. 9-12

TAKMARKAÐ MAGN AF JÓLAPÖKKUM
JÓLAPAKKI 1

Palladine 32" LCD sjónvarp
Yamaha HTIB359 heimabíósett
Veggfesting fyrir sjónvarp

Verð áður 192.985 kr.

Jólatilboð 159.995 kr.

JÓLAPAKKI 2

Hitachi 42" plasmasjónvarp
Yamaha RXN600 heimabíómagnari
KEF KHT3005 heimabíósett

Verð áður 449.985 kr.

Jólatilboð 379.995 kr.

JÓLAPAKKI 3

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

Verð áður 929.985 kr.

Jólatilboð 749.995 kr.

JÓLAPAKKI 4

Palladine 42" LCD sjónvarp
Yamaha HTIB359 heimabíósett

Verð áður 274.990 kr.

Jólatilboð 199.995 kr.

JÓLAPAKKI 5

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

Verð áður 309.985 kr.

Jólatilboð 229.995 kr.

JÓLAPAKKI 6

Hitachi 37" LCD sjónvarp
Yamaha YSP900 heimabíó
Yamaha YSTFSW100 bassabox

Verð áður 387.985 kr.

Jólatilboð 319.995 kr.

32” LCD sjónvarp - 32LD9700
Verð áður 259.995 kr.
Jólatilboð 239.995 kr.

37” LCD sjónvarp - 37LD8600
Verð áður 279.995 kr.
Jólatilboð 259.995 kr.
Veggfesting fylgir

42” plasmasjónvarp - 42PD8600
Verð áður 259.995 kr.
Jólatilboð 229.995 kr.

50" plasmasjónvarp - EPD5020
Verð áður 339.995 kr.
Jólatilboð 279.995 kr.

37" LCD sjónvarp - EPT3700M
Verð áður 179.995 kr.
Jólatilboð 149.995 kr.
Veggfesting fylgir

55" plasmasjónvarp - 55PD5200

Verð áður 499.995 kr.
Jólatilboð 399.995 kr.

55"plasmasjónvarp - 55PD9700

Verð áður 699.995 kr.
Jólatilboð 649.995 kr.

37”

50”



 Shinzo Abe, forsætisráð-
herra Japans, tilkynnti í gær að 
hann hygðist sækjast eftir því á 

næsta ári að 
lögum yrði breytt 
þannig að unnt 
yrði að halda 
þjóðaratkvæða-
greiðslu um að 
breyta stjórnar-
skránni. Greidd 
yrðu atkvæði um 

endurskoðun ákvæðisins um bann 
við beitingu japansks hers utan 
Japans.

Í ræðu við þinglok sagðist Abe 
stefna að því að fá stjórnar-
skránni breytt á kjörtímabili sínu. 
Japanska lýðræðisstjórnarskráin 
hefur aldrei verið endurskoðuð 
frá því að hún var sett, fyrir 
tilstilli bandarísku sigurvegar-
anna, árið 1947. 

Stjórnarskráin 
endurskoðuð

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.

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

Kaffivél, brauðrist og hraðsuðukanna.
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 Óskar Bergsson vara-
borgarfulltrúi hefur óskað eftir 
því að samningi sínum við Faxa-
flóahafnir verði rift. 

Óskar samdi nýverið við Faxa-
flóahafnir um að annast ýmis 
verkefni er snúa að framkvæmd-
um fyrirtækisins við Mýrargötu 
og fólst í því meðal annars að gæta 
hagsmuna Faxaflóahafna gagn-
vart Reykjavíkurborg. 

Ásamt því að vera varaborgar-
fulltrúi er Óskar formaður fram-
kvæmdaráðs borgarinnar og vara-
formaður skipulagsráðs. 

Úlfúð skapaðist um samning-
inn og hélt Dagur B. Eggertsson, 
borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, 

því fram að í honum fælust hags-
munaárekstrar þar sem Óskar 
sæti beggja vegna borðsins. 

Í yfirlýsingu kveðst Óskar 
ósammála því mati enda fari hags-
munir 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 kjörn-
ir fulltrúar ráðist til að gæta hags-
muna annarra gagnvart borginni. 

Málalyktir hvetji sig til að halda 
áfram uppbyggilegu aðhaldi.

Meiri hagsmunir að skapa frið
Háskóli Íslands braut 

jafnréttislög þegar hann réð 
karlmann í stöðu sérfræðings við 
stærðfræðistofu Raunvísinda-
stofnunar 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. 

Háskólinn braut 
jafnréttislög

 „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 nið-
urrif Hampiðjuhússins.

Öll húsin á Hampiðjureitnum 
víkja til að koma þar fyrir nýjum 
íbúðarblokkum. Snorri og félagar 
eru þegar búnir að rífa gamla 
Heyrnleysingjaskólann á baklóð-
inni og hafa undanfarna tvo mán-
uði unnið við að tæma Hampiðju-
húsið 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 skrölt-
ir 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.“

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

„Persónulega finnst mér ofsa-
lega gaman að skemma og eyði-
leggja. 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 var-
anlegri ánægja.“ 

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.
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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 Moham-
med 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 raunveru-
lega sökudólgum og orsök alnæm-
issmitsins [á sjúkrahúsinu] í Beng-
azi,“ 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 Brus-
sel. 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 ára-
mótin. 

Aðalverjandi sakborninganna, 
Trayan Markovski frá Búlgaríu, 
tjáði búlgarska útvarpinu að sak-
borningarnir myndu áfrýja dómn-

um til hæstaréttar Líbýu. Abdel-
Rahman Shalqam, utanríkisráðherra 
Líbýu, tjáði fréttamönnum að mál-
inu yrði sjálfkrafa skotið til hæsta-
réttar. 

Hin langvinnu réttarhöld yfir 
hjúkrunarfólkinu hafa sett strik í 
reikning Múammars Gaddafí Líb-
íuleiðtoga, sem hefur verið að 
reyna að bæta tengsl landsins við 
Evrópu- og Vesturlönd. Stjórnvöld 
í Evrópulöndum og Bandaríkjun-
um hafa skorað á líbísk yfirvöld 
að sleppa sakborningunum og 
gefið til kynna að dauðadómurinn 
muni hafa neikvæð áhrif á tengsl 
við landið. 

Shalqam sagði að þegar hæsti-
réttur 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 efa-
semda um að réttarhaldið hefði 
verið sanngjarnt. Verjendur sak-
borninganna sögðu í gær að í þetta 
sinn hefði heldur ekki verið hlust-
að á vísindalegan vitnisburð um 
að börnin hefðu smitast áður en 
hjúkrunarfólkið hóf störf á sjúkra-
húsinu.

Dauðadómar 
fordæmdir
Líbískur dómstóll dæmdi í gær búlgarskar hjúkrunar-
konur og palestínskan lækni til dauða fyrir að hafa 
smitað 400 börn af HIV-veirunni. Ráðamenn í Evrópu 
fordæma yfirvöld og segja hin sakfelldu blóraböggla.

Fjögur umferðar-
óhöpp 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 Vegagerð-
in hefði ætlað að gera neyðarúr-
bætur á veginum.

Dekk og felgur 
eyðilögðust

Tveir menn voru í gær 
dæmdir til refsingar í Héraðs-
dómi Suðurlands fyrir að hafa 
haft samræði við þrettán ára 
stúlkubarn. Jafnframt voru þeir 
dæmdir fyrir brot á fíkniefnalög-
gjöfinni.

Fyrra kynferðisbrotið átti sér 
stað á heimili annars mannsins, 
en þangað fór stúlkan sjálfviljug 
með honum og þau höfðu sam-
ræði. Lögreglan var að rannsaka 
meint fíkniefnabrot mannsins og 
hleraði því síma hans. Þar skipt-
ust hann og félagi hans á upplýs-
ingum um að báðir hefðu haft 
samræði við stúlkuna með nokk-
urra 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 fang-
elsi, skilorðsbundið. Hinn maður-
inn var dæmdur í átján mánaða 
fangelsi og til að greiða stúlkunni 
300 þúsund krónur í miskabætur, 
auk málsvarnarlauna. Sá síðar-
nefndi á umtalsverðan brotaferi 
að baki, auk þess sem hann var á 
síðasta ári dæmdur í tólf mánaða 
skilorðsbundið fangelsi. Það skil-
orð braut hann nú og var sá 
dómur tekinn upp og refsing 
mannsins ákveðin í einu lagi.

„Að dæma saklaust fólk 
til dauða er tilraun til að 

hylma yfir með hinum raun-
verulega sökudólgum og orsök 
alnæmismitsins í Bengazi“

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/U

T
I 

35
20

0 
12

/0
6

McMurdo
dúnúlpa frá
The North Face
Jólatilboð

34.990 kr.
til í svörtu, grænu og brúnu
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32”

Upplausn: 1366x768 HD ready • Contrast: 1200:1 • Birta cd/m2: 450
3D Comb Filter • BBE ViVa HD3D hljómtækni • SRS Trusurround 

XT hljómtækni • Borðstandur fylgir

BESTA
VERÐIÐ!

119.950,-
Staðgreitt

9.995,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

Kauptu

Sony hjá
Sony!

Gleðileg Sony jól

32”

40” og 46”

449.950,-Staðgreitt

37.495,-á mán. í 12 mán. meðVisa/Euro raðgreiðslum

W2000 40”

599.950,-
Staðgreitt

49.995,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

W2000 46”

Besta sjónvarp
í heimi!

Innbyggt heimabíóog DVD spilari ografdrifnum framhliðsem lokar tækinu þegarþað ekki er í notkun!

ESPRIT 1

499.950,-
Staðgreitt

41.662,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

KDL32U2000

Alpha 100

99.950,-
Staðgreitt

8.330,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

Sony D-SLR myndavél • 10 megapixlar
Hristivörn á myndflögu

BRAVIA Engine með Live Color Creation • Upplausn: 1920x1080 Full HD 1080
3D Comb Filter • BBE ViVa HD3D hljóðtækni  • SRS Trusurround XT hljómtæknii 

 Borstandur fylgir • Contrast: 1:1800 (Dynamiskur 1:8000) • Birta cd/m2: 450

HD-ready upplausn 1366 x 768
Innbyggður DVD/CD/SA-CD spilari

DivX og MP3 afspilun • 200W 
S-Master magnari  • Innbyggður 
bassahátalari • Tengi fyrir tölvu 

Skiptanleg framhlið margir litir í boði







 Flutningaskipið Wilson 
Muuga, skráð hjá kýpverska félag-
inu Unistar Shipping Company, 
sem er í eigu Nesskipa, strandaði 
300 metra í Hvalsnesfjöru í Sand-
gerði á flóði í gærmorgun þegar 
sjálfstýring skipsins bilaði. Björg-
unarskipin Hannes Hafstein í 
Sandgerði og Oddur V. Gíslason í 
Grindavík voru þegar kölluð út 
auk björgunarsveitarmanna á Suð-
urnesjum.

Flutningaskipið strandaði upp 
úr klukkan hálffimm. Danska 
varðskipið Triton var fyrir utan og 
hélt þegar á strandstað. Varðskip-
ið 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 höfuð-
borgarsvæðinu kallaðir út. 

Um borð í Wilson Muuga voru 
ellefu rússneskir og pólskir sjó-
menn. Skipstjórinn er rússneskur. 
Skömmu eftir hádegi var TF-LÍF 
búin að koma tveimur fulltrúum 

lögreglunnar og Landhelgisgæsl-
unnar 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, eigend-
ur og umhverfisyfirvöld í Sand-
gerði höfðu áhyggjur af því að 
olían færi í sjóinn en Hvalsnes er 
friðað fuglaverndarsvæði og 
skammt frá strandstað er stærsta 
æðarvarp á Suðurnesjum. Olían 

hefði því getað valdið óbætanlegu 
tjóni.

Stefnt er að því að flytja slöng-
ur, olíubíla og annað búnað út í 
Hvalsnesfjöru til að dæla olíunni 
neðst upp úr skipinu og forða olíu-
leka. Íslenskir aðalverktakar byrj-
uðu síðdegis að leggja veg út í 

fjöruna til að auðvelda mönnum 
að tæma olíu úr skipinu. 

Alls tóku rúmlega hundrað 
manns þátt í aðgerðum. Björgun-
araðgerðum var lokið skömmu 
fyrir klukkan þrjú í gær. Björgun-
arsveitarmenn voru á vakt á staðn-
um í nótt.

Hætta á umhverfisslysi af 
völdum olíuleka úr skipinu
Flutningaskipið Wilson Muuga strandaði á Hvalsnesfjöru í Sandgerði eldsnemma í gærmorgun. Tólf skip-
verjum 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.

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 leggj-
ast 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 umhverfismeng-
un. Ef allt gengi vel í nótt yrði olí-
unni dælt í land í dag. Undirbún-
ingur hófst síðdegis í gær. „Ég 
vona að dæmið með Vikartind sé 
ekki að endurtaka sig,“ sagði 
hann. 

Wilson Muuga liggur í Hvals-
nesfjöru um einn kílómetra suður 
af Hvalsneskirkju.

Óttast að skipið liðist í sundur

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 björgun-
arsveitinni Sigurvon í Sandgerði 
og fluttir þaðan í félagsheimili 
sveitarinnar þar sem rannsóknar-
lögreglan 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.

Biðu þess að 
vera yfirheyrðir
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Danski skipverj-
inn sem fórst í 
björgunaraðgerð-
unum hét Jan 
Nordskow Larsen. 
Hann var 25 ára. 
Björgunarvesti
hans rifnaði og 
vegna þess hve 
hann þyngdist þegar flotbún-
ingur hans fylltist af vatni gátu 
félagar hans ekki bjargað lífi 
hans.

Sjö félögum hans af varð-
skipinu 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 Heilsugæslustöð-
inni í Keflavík. .

25 ára skipverji 
týndi lífi

Skipverjar á danska varðskipinu 
Triton tilkynntu skipstjóranum, 
Ulf Michael Bettelsen, að utan-
borðsmótarar á gúmmíbát þeirra 
hefðu gefið sig og þeir þyrftu á 
hjálp að halda hið fyrsta. Skömmu 
síðar missti Triton talstöðvarsam-
band við skipverjana á gúmmí-
bátnum.

Þetta staðfesti Klaus Randrup, 
yfirmaður upplýsingamála hjá 
danska sjóhernum, í samtali við 
Fréttablaðið í gær en einn skip-
verjanna átta, Jan Nordskov Lar-
sen, lést eftir að gúmmíbátnum 
hvolfdi í miklum sjó skammt frá 
strandstað flutningaskipsins Wil-
son Muuga.

Skipverjar á Triton verða yfir-
heyrðir 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 sjóher-
num eru væntanlegir til Íslands á 
morgun [í dag] og þeir munu yfir-
heyra 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 gúmmí-
báti til hjálpar,“ sagði Klaus 
Randrup.

Ulf Michael, skipstjóri á Triton, 
gaf skipverjunum átta skipun um 
að halda í áttina að flutningaskip-
inu 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 sam-
band við stjórnhús Triton til þess 
að kalla eftir hjálp en skömmu 
síðar rofnaði talstöðvarsambandið 
milli Triton og bátsins.

Eftir að sambandið við gúmmí-
bátinn rofnaði standsettu skip-
verjar 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 Landhelgisgæsl-
unnar. 

Henni tókst að bjarga sjö af 
átta skipverjum en Jan Nordskov 
var eftir í sjónum meðvitundar-
laus. Skömmu síðar tókst að ná 
honum úr sjónum en hann var þá 
látinn.   

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. Ut-
anborðsmótarar gáfu sig í vondu veðri og skyggni. Danski sjóherinn rannsakar hvað olli dauðaslysinu.

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 hráolí-
unni, sem er aðeins 25 tonn. Olían 
er neðst í skipinu. Þunnar slöng-
ur 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 Gest-
ur 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 verð-
ur 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, raf-
stöðvar og önnur tæki til að koma 
olíunni í land.“

Stefnt að því að dæla upp úr skipinu

Reynir Sveinsson, slökkviliðsstjóri í Sand-
gerði, segir að ekki verði hægt að hreinsa olí-
una 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 suðvestur-
horni landsins,“ sagði hann.

Reynir kom á strandstað í gær til að fylgj-
ast með umhverfismálunum. Hann sagði 
strandið slæmt en nauðsynlegt væri að safna 
búnaði til að dæla olíunni frá borði. „Við verð-
um að vera tilbúnir ef eitthvað kemur upp á. 
Ef olía fer í sjóinn er það vandamál Sandgerð-
isbæjar,“ sagði hann.

Reynir taldi aðstæður afar slæmar til meng-
unarvarna, 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 auð-
vitað á maður aldrei að segja aldrei.“

Guðmundur Ásgeirsson, stjórnar-
formaður Nesskipa, var á strand-
stað 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 geng-
ið 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. 
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 Fulltrúar banda-
rískra og norður-kóreskra 
stjórnvalda, sérhæfðir í 
fjármálum, hittust á lokuðum 
fundi í Peking í gær til að ræða 
aðgerðir Bandaríkjastjórnar til 
að einangra Norður-Kóreu frá 
hinu opinberu fjármálakerfi 
heimsins, en þær voru aðal-
ásteytingarsteinninn sem 
Norður-Kóreumenn gáfu upp 
sem ástæðu fyrir því að þeir 
hættu fyrir þrettán mánuðum 
þátttöku í sex-velda-viðræðunum svonefndu um 
afvopnun á Kóreuskaga. 

Fundurinn var haldinn í tengslum við fyrstu lotu 
sex-velda-viðræðnanna síðan Norður-Kóreumenn 
hófu að sniðganga þær í nóvember í fyrra. Í 

brennidepli viðræðnanna í gær 
var framkvæmd afvopnunar-
skuldbindinga sem fulltrúar 
Norður-Kóreustjórnar skrifuðu 
undir í fyrra. 

Norður-Kóreumenn féllust á 
að snúa aftur að samningaborð-
inu eftir að þeir höfðu sprengt 
fyrstu tilrauna-kjarnorku-
sprengju sína þann 9. október 
síðastliðinn og Bandaríkja-
stjórn féllst á að ræða fjármála-
deiluna sérstaklega. Banda-

ríkjamenn saka norður-kóresk stjórnvöld um 
peningaþvætti, skipulega fölsun 100 dala-seðla og 
ólöglega sölu á gereyðingarvopnatækni og hafa því 
beitt sér fyrir fjármálalegri einangrun kommúnista-
ríkisins.

Fjármáladeila rædd sérstaklega

Pósturinn flytur um 
fjórar milljónir jólakorta fyrir 
þessi jól og er sá fjöldi svipaður á 
milli ára. Jólapakkarnir eru einn-
ig 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 tækni-
byltinguna.

„Til að takast á við fjölgun við-
skiptavina í desember ráðum við 
til okkar 450 auka starfsmenn um 
allt land sem vinna í útburði, 
útkeyrslu, flokkun og afgreiðslu. 
Þá bætum við fjórum jólapóst-
húsum 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 póst-
húsum landsins. Anna Katrín 
segir að Pósturinn beri út jóla-
póst 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 póstfanga-
grunn 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 list-
ann sem getur verið mjög hand-
hægt.“

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.

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.

Pósturinn ræður 450 starfsmenn í aukavinnu vegna anna í jólamánuðinum:

Jólakortin skipta fjórum milljónum

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 stofn-
kostnaðarframlag um hálfa 
milljón króna. 

Fjárlög lækka 
um 12 milljónir



S K Í F A N  Í  3 0  Á R

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI

Jól og blíða
Baggalútur

Love
The Beatles

Karíus og Baktus
Leikfélag Akureyrar

og 200.000 Nagbítar

2.199

1.999
2.599

2.399
2.199

1.999 1.499
Álfar og fjöll 

Friðrik Karlsson og Þórunn Lár

Ragnheiður Gröndal
Þjóðlög

2.199

1.999

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. 

Rauðhetta
DVD

2.299

DVD

Over the Hedge
DVD

2.299

DVD

Cars
DVD

2.299

DVD

Ice age 2
DVD

2.299

DVD

ÁRITUN

CD+DVD NÝTT



nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Heldur jólin á hefðbundinn hátt
Áhrifagjörn börn Minkarnir anda léttar

Vesen að 
skipta í 

gjaldeyri

Hópurinn Sól í Straumi undirbýr 
nú fremur óhefðbundnar auglýs-
ingar til að mótmæla stækkun 
álversins í Straumsvík. Hópurinn 
er að undirbúa mótauglýsingar, 
þar sem auglýsingar álversins 
eru merktar eins og sígarettu-
pakkar.

„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 hóps-
ins.

„Við viljum þvinga þá til að 
setja staðreyndir málsins á kynn-
ingarefnið, því skynsemi bæjar-
búa er helsti andstæðingur stækk-
unarinnar og því viljum við að 
allt komi fram.“ 

En ætti það þá ekki í raun við 

um allar auglýsingar og kosn-
ingaáróður?

„Það er enginn rekstur sem er 
með svona víðtæk áhrif. Ef það 
stæði til að byggja hér hátækni-
þorp 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.

Varúðarmiðar á auglýsingar

Þeim Dísu og Steina sem-
ur 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 kost-
ar 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 útrýmingar-
hættu.

Gunnar Vilhelmsson, sem rekið 
hefur Dýraríkið við Grensás í 28 
ár, segir verðið á stórum fuglum 
hafa hækkað í kjölfar fuglaflensu-
faraldursins. „Það var farið að 
halda að þeir væru eiturterrorist-
ar. En þeir eru fjórar vikur í sótt-

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 fugl-
arnir, rétt og mennirnir, fara ekki 
varhuga af skammdegisþunglynd-
inu. „Myrkrið er þrúgandi fyrir 
þá. Þeir vilja hafa aldimmt á næt-
urnar 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 lífstíð-
arskuldbinding, Fuglarnir þurfa 
mikinn félagsskap og hænast að 
einum eiganda. Ef böndin verða 
mjög sterk gerist það að fuglinn 
fellur frá skömmu á eftir eigand-
anum og getur ekki hugsað sér að 
lifa án hans.“ 

Gott er þó að hugsa sig um áður 
en lífsförunautur er valinn. „Yfir-
leitt er þetta sameiginleg ákvörð-
un hjóna. Ég man dæmi um mann 
sem hafði lengi langað í kakadú-
fugl 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 fugl-
inum 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. “

Fágætir fuglar til sölu 

195,-195,-
2 rúnstykki, 1 egg, skinka, ostur,
smjör, sulta og heitur drykkur

Þú átt allt gott skilið!

MORGUNMATUR
mánudaga - laugardaga

Veitingastaður IKEA 
opnar kl. 9:00 

verslun opnar kl. 10:00









greinar@frettabladid.is

Ámánudaginn birtist grein eftir Gunn-
ar Birgisson, formann stjórnar Lána-

sjóðs íslenskra námsmanna (LÍN), á 
síðum þessa blaðs. Þar svarar hann grein 
undirritaðs, sem birtist í Fréttablaðinu sl. 
föstudag. Í greininni segir Gunnar að 
framlög til LÍN hafi hækkað í ár og að 
höfundur þessarar greinar skirrist ekki 
við að fórna heildarhagsmunum náms-
manna fyrir pólitíska sérhagsmuni. Höfundi finnst 
verulega að sér vegið enda hefur hann ætíð borið 
hagsmuni stúdenta fyrir brjósti og finnst bæjar-
stjórinn skjóta langt yfir markið með skrifum 
sínum, en þetta er svo sem ekki í fyrsta skiptið sem 
hann ásakar undirritaðan um að vera ekki að vinna 
að hagsmunum stúdenta. Undirritaður getur ekki 
annað en mótmælt orðum Gunnars harðlega og 
harmað að hann kjósi að taka þennan pól í hæðina.

Rétt er það sem Gunnar segir í grein sinni að 
heildarframlög til LÍN hækkuðu frá seinustu fjár-
lögum enda eru gildar ástæður fyrir því. Lánþegum 
hefur fjölgað vegna aukinnar aðsóknar í háskóla og 
í nýjum úthlutunarreglum sjóðsins voru þær breyt-
ingar gerðar að svokölluð grunnframfærsla náms-

manns var hækkuð um 5,9%. Til saman-
burðar má hins vegar nefna að almennt 
verðlag hefur hækkað um  7% síðustu 12 
mánuðina skv. Hagstofu Íslands. Hækk-
anir yfirvalda á framlögum til LÍN eiga 
sér því eðlilegar skýringar sem eru ekki 
þær að fjárhagur allra námsmanna hafi 
batnað. Almenn samstaða er meðal náms-
manna um að margt megi betur fara hjá 
LÍN og að lánin mæti ekki framfærslu-
þörf stúdenta en það eru þær skoðanir 
sem undirritaður hefur reynt að endur-
spegla við litla hrifningu Gunnars.

Með umræddri grein undirritaðs sl. föstudag var 
verið að fylgja eftir fréttaumfjöllun um niðurskurð 
á framlögum LÍN. Í greininni var tekið fram af 
hverju niðurskurðurinn stafaði og í framhaldi bent á 
nokkrar af kröfum námsmannahreyfinganna er 
varða LÍN. Því er erfitt að sjá að höfundur hafi 
málað upp ósanngjarna mynd af málavöxtum og 
verið að gæta að pólitískum sérhagsmunum en ekki 
heildarhagsmunum námsmanna. Nú sem endranær 
er full ástæða til að minna á hverjar kröfur náms-
mannahreyfinganna eru enda er Gunnari tamt að 
láta þær sem vind um eyru þjóta.

Höfundur er framkvæmdastjóri Stúdentaráðs 
Háskóla Íslands.

Barátta fyrir alla námsmenn

Ártalið 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 útlend-
um 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 samtím-
ans 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 menning-
arlegir atburðir. Samningar 
Indlands við Bandaríkin nú í 
vikunni voru gerðir á forsendum 
Indverja en ekki Bandaríkja-
manna sem bökkuðu með sína 

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. Stjórn-
málaskýrandi 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 heimsstyrj-
öldin síðari né uppgangur og hrun 
Sovétríkjanna hefðu verið 
stærstu sögur tuttugustu 
aldarinnnar, heldur væri mikil-
vægustu þróun liðinnar aldar að 
finna í uppgangi Asíu á kostnað 
vestræns forræðis.

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 Bush-
stjórnarinnar verða Bandaríkjun-
um þung og þau munu færast enn 
fjær því að sýnast það sterka og 
ósigrandi stórveldi sem þau 
virtust vera fyrir fáum misser-
um.

Fjórða stóra straum samtím-
ans 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 staðsetn-
ingu 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 mótunar-
áhrifa 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. 

Straumar samtímans

Af áhrifum þeirrar blöndu 
verða margar og oftast sam-
hengislausar fréttir sagðar á 
næsta ári.

M
innstu munaði að mikil menningarverðmæti í 
eigu Náttúrugripasafns Íslands yrðu fyrir vatns-
tjóni 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 frysti-
geymslu 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, Reykja-
víkurborg og Háskóli Íslands með sér samkomulag um að reisa 
Náttúruhús í Vatnsmýri, á lóð milli Öskju, húss raunvísinda-
deildar 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.

Ríkisstjórnin ræddi í gær á fundi sínum, að frumkvæði Jónínu 
Bjartmarz umhverfisráðherra, um málefni Náttúrufræðistofn-
unar 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 Náttúrugripa-
safnið 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 háborinn-
ar 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 millj-
ónir 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 gögn-
um 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. 

Menningarverð-
mæti í hættu

Þjóð sem hirðir ekki betur um menningarverðmæti 
sín getur vart staðið undir nafni sem menningarþjóð.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Þótt séra Sigríður Kristín Helgadóttir 
eigi annríkt í aðdraganda jóla eins og 
aðrir prestar þá gefast henni líka stund-
ir 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. Sömu-
leiðis vildu stelpurnar endilega að við keypt-
um 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 skemmti-
legar fígúrur út úr því!“ Hún segir helgi-
haldið að sjálfsögðu mikilvægt og að jóla-
stemning fjölskyldunnar skapist við að fara 
í kirkjuna, kveikja á kertum, syngja lögin 
og rifja upp þessa yndislegu sögu um fæð-
ingu frelsarans enn eina ferðina. „Sérstak-
lega er það okkur ánægja að fara á Hrafn-
istu á aðfangadag í guðsþjónustuna þar. Það 
er einstaklega hátíðleg stund.“

Púsla og skrifa árbók



The Alternative Car and 
Transportation Expo fór fram 
í Santa Monica í Bandaríkjun-
um 9. og 10. desember síðast-
liðinn. Þar voru sýndir afar 
misfallegir bílar.

Sýningin er merkileg fyrir þær 
sakir að hún er tileinkuð umhverf-
isvænum orkugjöfum og bílvélum 
sem byggja á þeim. Rafmagnsbíl-
ar, metan- og etanólbílar, blend-
ingsbílar (hybrid) og jafnvel dísil-
bílar fá að njóta sín.

Oftar en ekki eru þessir bílar 
litlir og hálf furðulegir í laginu. 
Sumir þeirra eru frá stórum bíla-
framleiðendum eins og Toyota og 
General Motors, á meðan aðrir 
eru frá öllu minni spámönnum. 
Meðal þeirra eru Plug In America, 
Quantum Technologies og Flex-
Car. Enn aðrir bílar eru frá rann-
sóknarstofum og jafnvel háskól-
um 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.

Einn af þeim sem hélt erindi á 
sýningunni var James Woolsey. 
Hann talaði um mikilvægi ann-
arra orkugjafa en olíu og þá sér-
staklega blendingsbíla. Það sem 
er merkilegt við umhverfissinn-
ann 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 Bandaríkjun-
um fari þessa leið. Þeir hræða 
landa sína með hryllingssögum 
um hversu háðir Bandaríkjamenn 
eru hryðjuverkamönnum í Mið-
Austurlöndum um olíu og þess 
vegna ættu þeir að nota aðra orku-
gjafa í staðinn. Hverjar sem 
aðferðirnar eru þá virðast þær 
skila árangri því sala á stórum 
bensínsvelgjum hefur hrunið í 
Bandaríkjunum og áhugi á spar-
neytnari bílum stóraukist.

Umhverfisvænir og um 
leið furðulegir bílar

• SUMARDEKK • HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
• HEILSÁRSDEKK • RAFGEYMAÞJÓNUSTA
• OLÍS SMURSTÖÐ • BREMSUKLOSSAR
• BÓN OG ÞVOTTUR • PÚSTÞJÓNUSTA

ALLT Á EINUM STAÐ

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4, SÍMI 562 6066

Borgartúni 36   588 9747Borgartúni 36   588 9747

Alvöru hjól
sem fer alla leið
Alvöru hjól
sem fer alla leið

*Hjólin koma götuskráð

LINHAI

þjarkur 4x4



Allir eiga sín áhugamál og 
sumir fara lengra með þau en 
aðrir. 

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

Jólagjafir fyrir 
bílagúrúinn

Hingað til hafa bílaframleið-
endur haldið viðgerðargagna-
grunnum fyrir sjálfa sig. Evr-
ópusambandið vill breytingar.

Gagnagrunnarnir, og aðrar tækni-
upplýsingar sem framleiðendur 
ráða yfir, eru nauðsynlegir verk-
stæðum 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 bíla-
framleiðenda er greint frá því að 
Evrópusambandið hafi samþykkt 

lagabreytingar sem gerir fram-
leiðendum skylt að reiða þessar 
upplýsingar af hendi, ellegar verði 
nýjar bílategundir þeirra ekki við-
urkenndar innan bandalagsins.

Evrópusambandið hefur þegar 
höfðað mál á hendur Toyota, Fiat, 
GM og Daimler-Chrysler fyrir að 
liggja á nauðsynlegum upplýsing-
um en fyrirtækin segja að hagnað-
ur af sölu nýrra bíla sé enginn, 
hann liggi allur í viðhaldi og við-
gerðarþjónustu. Með þessu sé 
verið að skekkja samkeppnisstöðu 
þeirra með óþolandi hætti.

ESB þrýstir á bíla-
framleiðendur

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

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA FYRIR

BIFREIÐAVERKSTÆÐI

Jeppadekkin frá

Sidebiters®

til varnar og 
bætir grip

4x4 specialist
Viðarhöfða 6 - Sími 577 4444

Radíal-dekk

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

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

• Gróft snjómynstur
• Sterkar 3ja 
   laga hliðar
• 6 laga sóli, 
   sérlega sterkur
• Nákvæm 
   framleiðsla
• Langur 
   endingartími

Daewoo lyftarar

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

Gæði á góðu verði



Repro Depot sérhæfir sig í að endurframleiða 
gömul textílmunstur.

Það fólk sem hefur unun af saumaskap kannast flest 
við það að finnast skortur á fínum, flottum eða frum-
legum efnum í borginni. Það ætti því að vera einstak-
lega skemmtilegt fyrir þetta sama fólk að kíkja á vef-
síðuna www.reprodepot.com, en þar er á ferðinni 
vefverslun sem sérhæfir sig í að endurgera textíl-
mynstur 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, mari-
mekko, 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.

Úrval af frumlegum efnum

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5060 | WWW.VISIR.IS 

100 HUGMYNDIR FYRIR JÓLABÖRNIN

LAGT Á HÁTÍÐARBORÐIÐ

ÆVINTÝRIÐ Í ENGLABORG

JÓLABLAÐIÐ KOMIÐ ÚT!

MÁLUM BÆINN RAUÐAN



Ef þig dreymir um að útbúa 
skemmtilegt og öðruvísi barna-
herbergi á auðveldan hátt er 
tilvalið að skoða veggskreyt-
ingarnar frá danska hönnunar-
fyrirtækinu 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 Evr-
ópu. Það er hægt að fá 
nánast allt sem hug-
urinn girnist á 
vegginn. Heilu 
geimstöðvarnar, 
veröld fulla af 
risaeðlum, ævin-
týralegan blóma-
garð eða lífið á 
hafsbotni.

Til að fá sem 
mest út úr skreyt-
ingunum 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 veggskreyt-
ingar með lítilli fyrirhöfn þegar 
barnið vex og skiptir um áhuga-
mál. Það er aðeins hægt að nálgast 
skreytingarnar á netsíðu hönnuð-
anna Marlene Tang og Carina 
Kristensen hjá Signmyroom, en 
þær fást ekki í venjulegum versl-
unum.

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 sjávar-
lífi með 96 merkj-
um 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 hönn-

uði og skreytingar ásamt 
verði er á netsíðunni. 
www.signmyroom.dk

Ljón og blóm uppi 
um alla veggi

PARKET & GÓLF 
ÁRMÚLI 23
108 REYKJAVÍK
SÍMI: 568 1888
FAX: 568 1866
WWW.PARKETGOLF.IS
PARKET@PARKETGOLF.IS

ÁRATUGA ÞEKKING, ÞJÓNUSTA OG RÁÐGJÖF

Hafnarstræti 19   Sími 551 1122 

Gefðu íslenska jólagjöf
Lopapeysur með og án hettu í miklu úrvali



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 kirsu-
ber á jólunum. Einnig eru hér 
limetré, kaffir-limetré, sítrónu-
tré, plómutré og eplatré. Svo 
erum við nýbúin að setja niður 
stóran grænmetisgarð og erum 
með bláber, trönuber, jarðarber, 
tómata, gúrkur, chilli, spínat, rad-
ísur, salat, brokkolí, gult cour-
gette, rauðkál, rauðrófur, gulræt-
ur 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 jóla-
sveinarnir stundum í heimsókn.“

-Fáið þið einhvern íslenskan 

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 grill-
um veiðina á ströndinni. Síðasta 
„boxingday“ var ég á Íslandi en þá 
rakst mamma mín á hóp af höfr-
ungum þegar hún var ein að 
synda.“

Hvað er að gerast hjá þér í 
söngnum á næstunni? 

„Ég er með tónleika í kvöld, 
(17. desember) og útitónleika þann 
23. í bænum. Svo eru margar sum-
arhátíðir 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 South-
west) music festival. Það er ein 
stærsta tónlistarhátíð í heimin-
um.“

-Til hamingju með það. En hve-
nær er von á þér hingað heim? 

„Það er aldrei að vita, en ég 
held ég verði tvenn jól í röð hérna 
megin.“

Vorum að fá laufabrauð 
í pósti að heiman

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.

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 

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 hundr-
að 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.

Að færeyskum sið

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Hjá hjálparsímanum 1717 eru sjálfboðaliðar til 
staðar fyrir náungann.

Jólin eru ekki hátíð gleði og friðar hjá öllum lands-
mönnum. 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 stemn-
ing 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 vímu-
efna. 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 gagn-
legt.

Hjá Hjálparsíma Rauða krossins er fólk tilbúið 
að hlusta og það er opið allan sólarhringinn. Ókeypis 
er að hringja í 1717 úr öllum símum.

Hjálparsíminn opinn um jólin



Hyasintur, túlípanar og am-
arillis eru í öndvegi á jólum, 
ásamt greni og fleiri sígildum 
skreytijurtum að sögn Moniku 
Kowalewska í Blómastofunni á 
Eiðistorgi.

Blómastofan á Eiðistorgi er rót-
gróin 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 blóma-
búð í sínu heimalandi en þegar 
kemur að gerð skreytinga setur 
hún enn meira traust á blóma-
skreytana 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 gjafavör-
ur 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 yfir-
þjónn á veitingastaðnum Ítalíu. 
Saman standa þau þó vörð um 
verslunina sína ásamt fagfólkinu 
sem þar vinnur. „Við leggjum 
áherslu á að veita viðskiptavinun-
um sem besta þjónustu þannig að 
þeir vilji koma aftur og aftur,“ 
segir Monika. 

Fjölbreytni og fegurð

jólasálmur }

4thfloorhotel
Laugarvegur 101 • 4thfloorhotel.is
Vetrartilboð
1. nóvember - 1. maí

Útvegum miða á leiksýningar og jólahlaðborð

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

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

Hjá okkur færðu fallegustu
bumbufötin fyrir jólin

Fallegar gjafavörur fyrir verðandi mæður 
og litlu krílin.



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 sérversl-
anir bjóði upp á slíka þjónustu þá 
er enn persónulegra að pakka inn 
sjálfur og leggja þá svolítið af 
eigin alúð í handverkið. Þá er end-
urvinnsla ekki bannorð í gjafa-
pökkun 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 lit-
ina á pappírnum og slaufunni tóna 
saman. Sumir eru svo forsjálir að 

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.

Að pakka pakka Bréf frá Sveinka í skóinn
Jólasveinarnir halda úti 
vefsíðu þar sem meðal annars 
má panta bréf frá jólasvein-
um.

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 bloggfærsl-
ur jólasveina úr fjöllunum og 
finna margs konar fróðleik á sér-
stakri 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 tengj-
ast jólum. Til dæmis jólum og 
jólahaldi í Danmörku og á Eng-
landi.

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.



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. 

Spariskór á 
gersemarnar 

Það er alltaf 
spennandi að fá 
nýjar flíkur. 
Ekki skemmir 
fyrir þegar 

um ræðir ægi-
fögur jólaföt. 

Stemningin að standa klukkan 
sex á aðfangadag í glænýjum 

og glansandi spariskóm annað-
hvort 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 ger-
semarnar og er punkturinn yfir i-ið 
auðvitað fínir spariskór. Litið var 
við í nokkrum verslunum og sjald-
an hefur úrvalið af fallegum barna-
skóm verið jafn mikið.

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

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar 

og fínar á aðeins 
2 vikum með nýja

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi



Minni hagvöxtur | Á þriðja árs-
fjórðungi mældist hagvöxtur 0,8 
prósent og hefur ekki verið minni 
síðan í árslok. Á þriðja ársfjórð-
ungi í fyrra var hagvöxturinn 10,0 
prósent.

CCP útskrifað | CCP verður 
útskrifað úr samtökum sprota-
fyrirtækja eftir að velta félags-
ins 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-kauphöllun-
um. Heildarhlutafé félagsins er 
1.000.000.000.

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 bréf-
um FL Group í Straumi breyti 
ekki miklu í því sem snýr að starf-
semi 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 millj-
arður króna og jókst hún um 3,5 
prósent milli mánaða. Það gefur 
vísbendingu um að enn hægi á 
vexti einkaneyslu. 

Askar Capital

Finna sér 
markaðssyllur

18

CCP

Slær félögum í 
Kauphöllinni við

3

Sögurnar... tölurnar... fólkið...

F R É T T I R  V I K U N N A R

Stýrivextir Seðlabankans

Sér fyrir endann á 
hækkunarferlinu

10-11

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 neyt-
endur eyða allt frá þremur til fjórum milljörðum 
króna á landsvísu. Til samanburðar mun sala síðast-
liðinn laugardag á landinu öllu hafa numið um 1,5 til 
tveimur milljörðum króna. 

Þunginn í jólaversluninni virðist hafa farið nokk-
uð 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 pró-
sentum 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 vís-
bendingar 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 sam-
dráttar 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 kaupmönn-
um sem eru með 40 til 60 prósenta söluaukningu það 
sem af er desember.“  

Íslandsmet í smásölu 
slegið á Þorláksmessu
Þrátt fyrir að einkaneysla fari minnkandi gætir ekki sam-
dráttar í jólagjafainnkaupum. Kaupmenn Smáralindar hafa 
slegið hvert sölumetið á fætur öðru undanfarna daga.  

Flestir bankar og sparisjóðir veita 
mótframlag eða gefa gjafir við 
stofnun framtíðarreikninga fyrir 
börn og ungmenni nú fyrir jólin. 
Framlag í peningum liggur á bil-
inu 2.000 til 2.500 krónur. 

Framtíðarreikningar eru verð-
tryggðir innlánsreikningar sem 
eru almennt bundnir til átján ára 
aldurs reikningseiganda.

SPRON veitir tvö þúsund króna 
framlag við stofnun nýs framtíð-
arreiknings sem er óháð fram-
lagi 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 fram-
tíðarreiknings gegn því skilyrði 
að lagðar séu inn fimm þúsund 
krónur. Eigandi reikningsins fær 
því fimmtíu prósenta ávöxtun í 

einu vetfangi miðað við lágmarks-
innlögn. 

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 upp-
lýsingar að við stofnun framtíð-
arreiknings fengi reikningseig-
andi Latabæjardót. Fimm þúsund 
króna mótframlag fæst ef lagðar 
eru inn eitt þúsund krónur á mán-
uði í hálft ár.

Landsbankinn er eini viðskipta-
bankinn sem býður ekki mótfram-
lag eða gjöf við stofnun framtíðar-
reiknings um þessi jólin. - eþa

Börnin græða á bönkum fyrir jólin

Nýleg skuldabréfaútgáfa 
Straums-Burðaráss Fjárfestinga-
banka 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. 

Sjá síðu 8 / - óká

Geta áttfaldað 
CLO-útgáfuna

Vísitala byggingarkostnaðar, 
reiknuð eftir verðlagi um miðjan 
desember, er 356,3 stig og hækk-
ar um 0,31 prósent frá því í nóv-
ember. 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 bygg-
ingu húss skilgreint á mjög 
nákvæman hátt, allt frá kostnaði 
á skrúfum og boltum til vinnunn-
ar 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 pípulagn-
ingaefni upp á 2,7 prósent. - hhs

Sífellt dýrara 
að byggja  
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Vika Frá áramótum

365 9% -18%
Actavis -2% 31%
Alfesca 0% 25%
Atlantic Petroleum -1% 26%
Atorka Group 1% 3%
Bakkavör  -2% 21%
FL Group 2% 28%
Glitnir -1% 35%
Hf. Eimskipafélagið -1% -32%
KB banki 0% 13%
Landsbankinn 1% 7%
Marel 1% 19%
Mosaic Fashions -1% -14%
Straumur  1% 11%
Össur 1% 0%
Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Gengi hlutabréfa í 
sænsku ferðaskrif-
stofukeðjunni Ticket, 
sem er að þrjátíu pró-
sent hluta í eigu Fons, 
hækkaði um fimmtung 
í verði á föstudaginn 
án sýnilegra ástæðna. 

Á vefsíðu Dagens 
Industri kemur 
fram að Kauphöllin 
í Stokkhólmi muni kanna hvort 
upplýsingar hafi lekið út frá fyr-
irtækinu sem skýri gengishækk-
anir föstudagins.

Stjórnendur Ticket brugðust 
við hækkunum með því að upp-
lýsa markaðinn um að félagið 
væri að ganga frá kaupum á 
Kilroy Travels, ferðaskrifstofu-
keðju sem er með starfsemi í 

fimm löndum. Ef af 
kaupunum verður er 
um aðra yfirtöku Ticket 
að ræða á skömmum 
tíma, en fyrirtækið 
keypti samkeppnisað-
ilann MZ Travel í nóv-
ember. Forsvarsmenn 
Ticket höfðu lýst því 
yfir að fleiri ónafn-
greind fyrirtæki væru 

í sigtinu. 
Samkvæmt heimildum 

Fréttablaðins er ekki talið ólík-
legt að hækkanir föstudagsins 
skýrist af því að þeir starfsmenn 
MZ Travel, sem áttu hlutabréf í 
félaginu, fengu greitt fyrir hluti 
sína á föstudaginn. Munu margir 
þeirra hafa nýtt þá fjármuni til 
að fjárfesta í Ticket. - eþa 

Svíarnir skoða 
hækkanir í Ticket

Starfsmenn í MZ Travel keyptu í Ticket

Hinn 3. janúar næstkomandi 
mun isec, hliðarmarkaður 
Kauphallarinnar á Íslandi, sam-
einast First North, sem er hlið-
armarkaður OMX. Markaðurinn 
veitir smáum fyrirtækjum í vexti 
aðgang að norrænum og alþjóð-
legum 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 heild-
arvísitölu First North sem einnig 
verður birt í íslenskum krónum. 

Haft er eftir Þórði Frið-
jónssyni, forstjóra Kauphallar 
Íslands, í tilkynningu að First 
North muni veita smáum íslensk-
um fyrirtækjum í vexti aðgang 
að stærsta veltusjóði Evrópu 

sem og aukinn sýnileika meðal 
fjárfesta. „First Norht er næst-
stærsti hliðarmarkaður Evrópu 
ef gengið er út frá fjölda fyrir-
tækja. Við teljum að First North 
veiti fyrirtækjum sem íhuga 
að fara á markað mikla mögu-
leika.“ 

Fleiri breytinga er að vænta 
á íslenskum hlutabréfamarkaði 
sem koma í kjölfar þess að OMX-
kauphallirnar 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 norræn-
um skráningarskilyrðum. - hhs 

isec breytist í First North

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 tón-
list og kvikmyndir hafa orðið illa 
fyrir barðinu á aðstæðum en sölu-
aukning hefur aftur á móti 
orðið á matvörum og skart-
gripum.

„Neytendur vita að 
þeir geta beðið af 
því að smásalar 
verða að eiga við-

skipti. Þar af leiðandi bíða þeir ró-
legir 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. 

Marks & Spencer er dæmi um fyr-
irtæki 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 upp-
settu 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

Sölutregða á skóm í Bretlandi
Singer & Friedlander, sem er 
í eigu Kaupþings, og Barclays 
hafa fjármagnað 6,5 milljarðs 
skuldsetta yfirtöku á verkfræði-
fyrirtækinu WFEL sem framleið-
ir brýr til að nota í hernaði.
Kaupendur eru fjárfestingasjóð-
urinn Dunedin Capital Partners, 
sem tekur meirihluta, og stjórn-
endur WFEL.
Meðal viðskiptavina félagsins 
eru breski og bandaríski her-
inn. WFEL framleiðir álbrýr sem 
eru notaðar í stað þeirra brúa 
sem hörfandi andstæðingar hafa 
sprengt í loft upp. - eþa

Singer lánar í 
herframleiðslu

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Ekki virðast í bráð uppi ráðagerðir hjá stóru við-
skiptabönkunum 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 end-
urskoðunar bæði í Landsbankanum og 
Glitni. Kaupþing kýs hins vegar að tjá 
sig ekki um málið.

Bjarni Ármannsson, forstjóri Glitnis 
banka, gerir ráð fyrir að Straumur-
Burðarás meti stöðuna svo að breyting-
in auðveldi bankanum aðgang að fjár-
festum eða þetta styðji við þeirra framtíð-
aráform. „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 erlend-
um 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 starf-
semismynt viðkomandi fyrirtækis. Þar sé fyrst og 
fremst horft til samsetningar tekna og gjalda. „Þá 
hygg ég að þetta hafi verið nú verið rætt í stjórn-
um 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, stjórnar-
formaður Kaupþings banka, að þar á bæ kjósi menn 

að tjá sig ekki um vænleika þess að færa upp-
gjör 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, framkvæmda-

stjóri Samtaka banka og verðbréfafyr-
irtækja. „Kannski má segja að tímaspurs-

mál 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 höfuðstöðv-
ar 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 fjárfestinga-
banka 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 sam-
bærilegur við önnur fyrirtæki sem gegna almenn-
ara og víðtækara hlutverki.“

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.
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Óli Kristján Ármannsson
skrifar

Gert er ráð fyrir að Promens hf. 
ljúki kaupum á norska fyrirtæk-
inu Polimoon fyrir áramót. Þegar 
tilboðsfrestur rann út föstudag-
inn 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 heildar-
virði Polimoon 298 milljónir evra, 

eða sem svarar rúmlega 27 millj-
örðum 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 fjármögn-
uð með eigin fé og breytanleg-
um lánum sem eru sölutryggð af 
Atorku, móðurfélagi Promens og 
Landsbanka Íslands, auk lánsfjár-
mögnunar 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 innan-
dyra er mjög öflugt stjórnenda-
teymi 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 millj-
óna 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 starfs-
menn. Ragnhildur segir hins vegar 
að kaupin kalli ekki á sérstakar 
breytingar annars staðar innan 
fyrirtækisins. „En við sjáum auð-
vitað 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 fram-
leiðslu á umbúðum þar með talið 
neytenda-, efna-, lyfja- og mat-
vælaumbúðum. Auk þess fram-
leiðir félagið plastíhluti fyrir 
bíla- og rafeindaiðnað. Helstu 
framleiðsluaðferðir sem fyrir-
tækið 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. 

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. 
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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 milljón-
um króna á tímabilinu. Hilmar 

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

CCP slær félögum 
í Kauphöll við

N Í U  M Á N A Ð A  U P P G J Ö R 
N O K K U R R A  F Y R I R T Æ K J A  *

Össur 387
CCP 370
Icelandic 288
Nýherji 238
Marel 58
Flaga -98
Dagsbrún -4.678
Hf. Eimskipafélag Íslands -4.889
* Í milljónum króna

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 stofn-
fjáreigandinn með tæplega tíu 
prósenta hlut. - eþa

Fær nafnið 
Eik Bank

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

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

SJÓÐUR 10 
ÚRVAL INNLENDRA 
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Seðlabanki Japans hefur ákveð-
ið að halda stýrivöxtum óbreytt-
um 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 greiningar-
aðilum 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 

undir spám. Því hafi verið tekin 
ákvörðun um að halda vöxtunum 
óbreyttum. - jab

Óbreyttir vextir

Kílóverð á fiski 
fór í methæðir á 
helstu fiskmörkuð-
um landsins í síð-
ustu viku þrátt fyrir 
ágætt framboð á 
fiski. Tæplega tvö 
tonn af fiski seldust 
á markaðnum og var 
meðalverðið 181,93 á 
kíló. Til samanburð-
ar stóð meðalverðið í 
169,37 krónum á kíló 
vikuna á undan.

Fiskverð hefur 
verið í hærri kant-
inum á árinu sem 
hefur skilað sér í 
því að söluverðmæti 
á fiskimörkuðum 
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 krón-
ur 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

Verð á fiski í methæðum

Síðasta vika á skuldabréfamark-
aði 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 skamm-
tíma verðbólguvæntingum og 
þar af leiðandi leitt til lægri 
vaxtavæntinga. Á föstudag varð 
hins vegar viðsnúningur þegar 
verðtryggða krafan hækkaði 

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

Líflegur markaður
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Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Stjórnvöld á Spáni samþykktu undir lok síðustu 
viku að setja aukið fé í þróun á A380 risaþotu 
Airbus, eins stærsta dótturfélags evrópsku sam-
stæðunnar EADS. Greiðslur Spánverja á árinu 
nema 56,97 milljónum evra eða rúmlega 5,1 millj-
arði 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 tveim-
ur 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 farþegaflug-
vélar 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 stór-
fyrirtæki 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 farþegaþot-
una. Kostnaðurinn hefur hins vegar tvöfaldast frá 
því þróun vélarinnar hófst fyrir sex árum og nema 
í heildina  376 milljónum evra eða 33,8 milljörð-

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. 

Spánverjar tryggja sig
Spánverjar hafa samþykkt að auka greiðslur til EADS 
vegna þróunar á A380-risaþotunni. Tom LaSorda, forstjóri banda-

ríska bílaframleiðandans 
Chrysler, sagði í síðustu viku, 
að fyrirtækið ætlaði að draga 
úr framleiðslu á nýjum bílum í 
átta verksmiðjum sínum vestan-
hafs 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 bíla-
framleiðendur vestanhafs, kom 
ekki vel undan árinu en þekkt-
ustu bílar fyrirtækisins eru jepp-
ar og aðrir stórir bensínsvelgir. 
Salan dróst  saman um 26 prósent 
á þriðja ársfjórðungi með þeim 

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 jan-
úar á næsta ári til að minnka 
birgðir af óseldum bílum.  
Talsmaður Chrysler neitar hins 
vegar að staðfesta fréttir þessa 
efnis. - jab

Chrysler dregur úr 
framleiðslu bíla

Bandaríski gítarframleiðandinn 
Gibson keypti um miðja síðustu 
viku fyrirtækið Dongbei Piano, 
sem er stærsti framleiðandi á 
píanóum í Kína og var í eigu rík-
isins. Með kaupunum er horft til 
þess að stækka markaðshlutdeild 
Gibson þar í landi en draga jafn-
framt úr framleiðslukostnaði.

Ekki hefur verið tilgreint 
hversu hátt kaupverð Gibson 
greiðir fyrir kínverska píanó-
framleiðandann að öðru leyti en 
því að það nemur nokkuð hundr-
uð milljónum júana.

Kínamarkaður er ekki nýr 
af nálinni fyrir Gibson, sem í 

nokkur ár hefur framleitt ódýr-
ari gerðir rafmagnsgítara undir 
merkjum Epiphone suðurhluta 
landsins. Þá er Gibson enginn 
nýgræðingur á sviði píanóa því 
fyrirtækið framleiðir hin heims-
þekktu Baldwin-píanó. 

Rafmagnsgítararnir frá 
Gibson hafa verið á meðal þekkt-
ustu hljóðfæra í heimi. Fyrsti 
gítar fyrirtækisins, sem þróaður 
var í samvinnu við djassgítar-
leikarann Les Paul, leit dagsins 
ljós árið 1935. Á meðal frægra 
tónlistarmanna sem hafa notað 
gítar af þessari gerð eru þeir 
Jimmy Page, gítarleikari rokk-

hljómsveitarinnar Led Zeppelin, 
John Lennon og Edge, gítarleik-
ari U2. - jab

Nýr tónn hjá Gibson
Samkeppnisyfirvöld í Kína hafa 
sektað kínversku ferðaskrif-
stofuna 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 júön-
um eða 8.000 íslenskar krónur. 
Að sögn kínversku ríkisfrétta-
stofunnar Xinhua kveða sam-

keppnislög á um að ekki megi 
selja farmiða undir ákveðnu lág-
marksverði og megi afsláttur  
hvers miða ekki vera nema 45 
prósent af auglýstu verði. - jab

Sektað fyrir tilboð

Henry Paulson, fjármálaráð-
herra Bandaríkjanna, og Ben 
Bernanke, seðlabankastjóri 
landsins, náðu fyrir hönd banda-
rískra stjórnvalda samkomulagi 
við kínverska ráðamenn undir 
lok síðustu viku þess efnis að 
stjórnvöld í Kína slaki á lág-
gengisstefnu 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 nið-
urstaða hafa vöruskipti við Kína 
aldrei verið neikvæðari.

Stjórnvöldum í Kína hefur 
lengi verið legið á hálsi fyrir að 

halda gengi júansins lágu með 
handafli til að efla útflutning á 
kínverskri framleiðslu. Það er 
hins vegar þyrnir í augum banda-
rískra 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

Sættir náðust um 
kínverska júaninn

Deilur stjórnvalda í Íran og 
Bandaríkjunum fengu á sig aðra
mynd í byrjun vikunnar þegar 
stjórnvöld í Íran fyrirskipuðu 
seðlabanka landsins að framveg-
is myndu öll milliríkjaviðskipti 
landanna verða í evrum í stað 
bandaríkjadala.

Gholam Hossein Elham, tals-
maður 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 olíuframleiðslu-
ríki í heimi.

Fjölmiðlar segja Írana hafa 
gripið til þessa ráðs vegna yfir-
vofandi efnahagsþvingana 

Sameinuðu þjóðanna gegn Írönum 
vegna kjarnorkuáætlunar stjórn-
valda. Þá munu aðgerðirnar vera  
gerðar að tilstuðlan fjármála-
stofnana 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 þrýst-
ings frá Bandaríkjamönnum, sem 
vilja koma í veg fyrir fjármagns-
flutninga til og frá löndum músl-
íma. - jab

Íranar skipta yfir í evrur
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Straumur-Burðarás var fjárfestingarfé-
lag en er nú fjárfestingabanki. Að slíkri 
umbreytingu er ekki hlaupið, en meðal 
annars þarf Straumur að fjölga tekjustofn-
um sínum. Í lok síðasta mánaðar tók bank-
inn meðal annars stórt skref í þá átt með 
útgáfu 200 milljóna evra (yfir 18 milljarða 
króna) skuldabréfs í gegnum svokallað-
an 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 bank-
ans 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 fjár-
málastofnana 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 fjár-
festingafélag yfir í það að vera banki.“ 
Svanhildur bendir á að árið 2005 hafi 
Straumur varla verið með nokkrar vaxta-
tekjur 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 tekjusamsetn-
ingu að við verðum með helming tekna 
okkar af gengishagnaði af hlutabréfum 
og fjórðung og fjórðung af hinum stólpun-
um, vaxtatekjum og þjónustugjöldum. Nú 
þegar erum við komin fram úr áætlunum 
okkar hvað varðar tekjur úr öðrum ein-
ingum. 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 alþjóðleg-
um 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 hluta-
bréfaeignar 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 fjár-
magn. Ég held ég fari rétt með að gírun 
okkar sé þreföld meðan hún er svona tólf-
föld 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 fjár-
mögnun.“ CLO skuldabréfaútgáfan er svo 
aftur tæki sem hjálpar bankanum að auka 
hlutdeild vaxtatekna hjá sér þar sem hún 

er að segja má frístandandi fjármögnun-
artæki á ákveðnar eignir meðan áhætta 
bankans hefur ekki áhrif á fjármögnunar-
kostnaðinn. „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 íslensk-
um markaði. „Það var þá fjármögnun frá 
hinum bönkunum og svo almenn skulda-
bréfaútgáfa 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 fjár-
mögnuninni en þeir stærri. „Svo komum 
við að þessari CLO útgáfu í síðasta mán-
uði,“ 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 

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 kom-
inn skrefi á undan hinum bönkunum í að 
byggja upp það sem kallast credit investor 
relations eða lánardrottnatengsl á alþjóð-
legum mörkuðum. „Þetta er það sem dríf-
ur okkur áfram og gerir að verkum að í 
okkar hóp er komin þessi fjölbreytni og 
alþjóðlegu fjárfestar.“ 

ÁHERSLA Á FÓLK OG TRAUST
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 komn-
ir 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 fjár-
mögnun 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 fær-
ist 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 stað-
ar 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, hrein-
lega 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.“

Minnsti bankinn er samt 
með stærsta fjármögnunarliðið
Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki er fyrirtæki í örum vexti. Ekki er hlaupið að því að breyta fjár-
festingarsjóði í banka, en eins og Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri fjárstýringar 
bankans, útskýrði fyrir Óla Kristjáni Ármannssyni. Bankastarfsemi byggist á trausti, sem yngri fyrir-
tæki eiga náttúrlega eftir að vinna sér inn. Straumur-Burðarás lætur það þó ekki aftra sér.
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Hvort sem Seðlabanki Íslands hækkar stýri-
vexti lítillega á aukavaxtaákvörðunardegi 
sínum á morgun eða heldur þeim óbreytt-
um ber sérfræðingum saman um að eftir 
áramót verði örugglega lokið ferli stýri-
vaxtahækkana bankans sem hófst í maí 2004 

og að bankinn taki í framhaldinu 
að lækka vexti. Greiningardeild 
Landsbanka Íslands hefur spáð 
því að lækkunarferli stýrivaxt-
anna 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 mæl-
ingu vera sjö prósent, sem engu 
að síður er hátt yfir 2,5 prósenta 
markmiði Seðlabankans. Mikil 
óvissa er samt um stöðuna því 
misvísandi merki eru í hagkerf-
inu og sérstakar aðstæður sem 
kunna að kynda undir, svo sem 
sú einfalda staðreynd að alþing-
iskosningar eru í nánd og stjórn-

málamenn því ef til vill viljugri til að setja 
peninga í framkvæmdir þegar sérfræðing-
um 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 efna-
hagsumhverfinu því bankinn hefur ítrekað í 
þeirri efnhagssveiflu sem nú sér fyrir end-
ann 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 róttæk-
ar 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 vaxtaákvörð-
unardegi 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 bank-
inn tók að hækka vexti sína vorið 2004. Eftir 
hækkunina í fyrrahaust hækkuðu bankar 
nefnilega vexti sína. Seðlabankinn kom þarna 
hins vegar bönkunum og öðrum sérfræðing-
um á óvart með ákvörðun sinni og tók vægar 
á stöðunni en búist hafði verði við. 

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.
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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 skreyting-
ar á jólaborðið þarf framkvæmdin 
ekki að taka langan tíma. Með því 
að nota það sem til er á heimil-
inu má henda upp stórglæsilegum 

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

Skreytum borð með 
greinum grænum
Gott er að huga að jólaborðinu í öllum jólaundirbún-
ingnum. Enginn vill þurfa að nota grænar baunir sem 
skraut á hátíðarborðinu sem skyndireddingu.

Margir leggja sig fram við að 
gera jólin sem hátíðlegust. Stór-
sniðug 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 börn-
unum hugarró að minnsta kosti 
klukkutíma lengur.

Borðhald

 { jólahald } 





Prófaðu að elda ... ristaða humarhala,

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.

B r a g ð m i k i ð  s j á v a r f a n g

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

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

Vinnslustöðin
Vestmannaeyjum



Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu
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„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 ljóða-
söng 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 stór-
fjölskyldan saman hjá henni til að 
halda þau hátíðleg, Björg, systkini 
hennar þrjú, makar og systkina-
börn.

„Við reynum að halda fast í 
ákveðnar hefðir,“ heldur Björg 

áfram. „Höfum til að mynda skýrar 
reglur um hvernig jólaundirbún-
ingurinn skuli vera. Laufabrauðs-
gerðin 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 hand-
skera og segja má að séu orðnar 
að einkennismerki laufabrauðsins 
okkar.

Á aðventunni er einnig fastur 
liður að gera heimagerðar jóla-
skreytingar og smákökur. Allir 
eiga sína uppáhalds tegund, til að 
mynda sörur, og er nýrri tegund 
líka bætt við um hver jól. Fjöl-
skyldan bíður síðan eftirvænting-
arfull eftir jólagrautnum hennar 
mömmu með heimalöguðu kara-
mellusósunni. Sýður hún alltaf 

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 fjöl-
skyldunnar 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 ein-
blína á rólegheit, fara í messu eins 
og við höfum fyrir venju og njóta 
samverunnar.“

JÓLAGRAUTUR OG KARAMELLU-
SÓSA MÓÐUR BJARGAR:

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.

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

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.

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 djúpsteiking-
arfeiti. Mikilvægt að láta fituna renna vel af kökunni eftir steikingu, 
slétta vel úr henni og þerra með eldhúspappír.

 { jólahald } 
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Oft eru útstillingarnar komnar upp 
á undan öðrum jólaskreytingum og 
margir eiga minningar frá því að 
þeir voru litlir um einhverja útstill-
ingu sem sett var upp í sama búð-
arglugga ár eftir ár og varð þannig 
nokkurs konar boðberi jólanna. 

Á Laugaveginum eru útstilling-

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

Jól í búðarglugga
Jólaútstillingar í búðargluggum hafa löngum verið með 
fyrstu merkjum þess að jólin séu að koma.

 { jólahald } 

Bjóðum upp á VISA lán -
12 mánaða vaxtarlausar greiðslur.
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Hefðbundið kakó er alltaf gott en 
um jólin er leyfilegt að krydda það 
aðeins til og bragðbæta til að fá 
réttu hátíðarstemninguna.

HEFÐBUNDIÐ KAKÓ

4 msk. sykur
2 msk. kakó
örlítið vatn
mjólk
örlítið salt
smjörklípa í lokin (ekki nauð-
synlegt)

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 mjólk-
in getur verið fljót að sjóða upp úr.

KAKÓIÐ KRYDDAÐ

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 kakó-
ið. 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 sér-
lega heimilislega og jólalega bolla 
til að bera kakóið fram í og verið 
helst í ullarsokkum og náttfötum 
meðan sötrað er. - jóa

Jólakakó

Smiðsbúð 6  210 Garðabæ  Sími 564 5040
www.hirz lan. is

VÖNDUÐ HÚSGÖGN
FRÁ DANMÖRKU
OG ÞÝSKALANDI
Á LÁGU VERÐI

Bókahillur

Stofuhúsgögn

Skrifborðsstólar

Tölvuborð

Fataskápar

Barnahúsgögn

Skrifstofuhúsgögn

Gæði og gott verð!

Opið alla daga til jóla

Ástríður Edda segir jólin skipa sér-
stakan sess í lífi sínu. „Mér þykir 
oft merking jólanna gleymast í 
allri jólaösinni. Fólk á að vera dug-
legt 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. Ljós-
in vekja athygli hans og svo hittir 
hann jólasveininn á leikskólanum 
sem er vissulega mikil upplifun.“

Ástríður segist hafa mjög 

gaman af matargerð og þá sérstak-
lega þegar um einhverja óvenju-
lega rétti er að ræða. Hún ætlar að 
bjóða föður sínum í mat um jólin 
og verða þrír ættliðir við matar-
borðið það kvöld. Meðal þess sem 
verður á boðstólum er sérstakt 
jólasalat sem henni þykir gefa mál-
tíðinni skemmtilegan keim.

„Það sem er sérstakt við þetta 
salat er að í því eru sykurpúðar. 
Það dettur fáum í hug að setja syk-
urpúða í salat. Fólki dettur ekki í 
hug að það séu sykurpúðarnir sem 
kitla braðlaukana svona skemmti-
lega. 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

Eggjahvíturnar eru stífþeyttar í 
vatnsbaði úr safanum af apr-
íkósunum og ferskjunum ásamt 

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.

„Ég fékk uppskriftina frá Dag-
björtu vinkonu minni en hún notar 

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

Prófar sig áfram í eldhúsinu
Ástríður Edda Geirsdóttir býr til sérstakt salat um jólin með sykurpúðum.

 { jólahald } 
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Jólagjafir í 90 ár

Alvöru hljóðvershátal-

arar frá YAMAHA.

 Frá 35.900kr

Hljóðnemar frá4.450kr

Hljómborð frá Yamaha
 Frá 26.900kr

MBox upptökutæki
með ProTools.

 Frá 29.900kr

Hljóðritaðu

jólaplötuna

með
Pro Tools

Öll

þekktustu

merkin á

einum stað!

Trommusett
 Frá 39.900kr

Bassa og gítarmagnarar

frá Fender.

 Frá 9.900kr

Ótúrlegt úrval effecta.Brian May ogJimi Hendrix

Fender gítarpakkar
Gítar, magnari o.fl.

 Frá 26.900kr

Skemmtileg og
þroskandi ásláttar-
leikföng frá Remo!

Taktmælar og stillitæki

 Frá 2.750kr

Mikið úrval af töskum, kennslubókum, tónlistarforritum,
statífum og öðrum aukahlutum!

Einnmeð öllusem þarf!

Kassagítarpakki

frá Fender.

 Frá 15.900kr
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„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 stórfjöl-
skylda 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 jóla-
plötu, Dr. Jól, það bara náðist ekki í ár en við náum því 
vonandi á næsta ári.“ - sha

Sterkt sinnep 
með hangikjötinu
Óttarr Proppé tónlistarmaður segir jólahátíðina sína byrja á hádegi á aðfangadag.

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 nokkr-
um 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 bráðsnið-
ug 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 eldamennsk-
unni 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 vinn-
ur fær að opna einn pakka fyrir 
kvöldmatinn.

Margir hafa þann sið að borða 
möndlugraut í hádeginu á aðfanga-
dag. 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 eitt-
hvað handa öllum í möndlupakk-
anum, sérstaklega þegar ung börn 
eru á heimilinu. - jóa

Stundin stytt

 { jólahald } 



JÓLAGJAFIR
SEM HREYFA VIÐ ÞÉR

Markið • Ármúla 40 •  108 Reykjavík •   Sími 553-5320 •  Opnunartími verslunar:  Mán. - fös. 10.00-18.00  Laugardaga 11.00-15.005%  staðgreiðsluafsláttur

P
IPA

R
•  S

ÍA
 

VERÐ FRÁ KR.

8.900

TILBOÐ

27.161

Taktu mark á sérfræðingum

ROCES, stækkanlegir,
stærðir 25-29, 30-35 og 36-40.

ROCES, stækkanlegir,
stærðir 25-29, 30-35 
og 36-40.

6 fet / 182 sm.

Bretti, fatnaður,
græjur og gleraugu.

VERÐ FRÁ KR.

29.900
Borð
með neti

Spaðar frá 1.400 kr.
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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 fjór-
um 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.

HÆKKA STÝRIVEXTIR?
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 viðsnún-
ing 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-

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 krónunn-
ar 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 veru-
lega 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 lík-
lega þörf. „Samt sem áður brást Seðlabankinn 
ekki við með vaxtahækkun þá,“ segir grein-
ingardeildin og vísar til þess að í staðinn hafi 
Seðlabankinn ákveðið aukavaxtaákvörðunar-
fundinn 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
Greiningardeild Kaupþings telur því að 

verulega óvissa hafi myndast um ákvörðun 
Seðlabankans sem nú hafi fengið röksemd-
ir til að halda stýrivöxtum óbreyttum eða 
hækka. „Raunar er töluverð óvissa um efna-
hagsþróun ársins 2007. Ljóst er að kaupmáttur 
launafólks mun hækka verulega á fyrri hluta 
næsta árs vegna umtalsverðra skattalækk-
ana, launahækkana og lækkunar verðbólgu. 
Spurningin snýst í raun um það hvað íslensk-
ur 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 pró-
sent af landsframleiðslu og sé jafnframt sú 
breytilegasta eða óstöðugasta af öllum lönd-
um 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 

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 óbreytt-
um. 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 vaxta-
ákvörðunardegi,“ segir bankinn og bendir á 
að vaxtaákvörðunin á morgun verði byggð á 
sömu greiningu og birt var í byrjun nóvem-
ber og þeim viðbótarupplýsingum sem nú séu 
tiltækar. „Vaxtahaukarnir í Seðlabankanum 
mæla ef til vill áfram með frekari vaxta-
hækkun en við teljum líklegast að banka-
stjórnin 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 vinnumark-
aði og launaskrið sýna áfram mikla undir-
liggjandi 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 efnahags-
þróun handaflsaðgerðir ríkisstjórnarinnar til 
að lækka matvöruverð. Segja má að það skapi 
ákveðið svigrúm fyrir Seðlabankann til að 
lækka vexti sína. Óumdeilt er að lækkun mat-
arskatts 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.“

i stýrivaxta
eimur tímum um síðar gerir banka-
efur frá vordögum 2004. Þá höfðu 
róðir segja sumir hverjir að bankan-

„Skynsamlegra hefði verið að geyma þær til 
loka hagsveiflunnar.“
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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 hluta-
bréf sín í evrum. Kaup kauphallar-
innar OMX á Kauphöll Íslands opnar 
íslenskum félögum greiðari leið að 
alþjóðlegum fjárfestum. Slíkir fjárfest-
ar setja fyrir sig skráningu í íslensk-
um 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 hlutabréfaverð-
ið 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 sam-
keppnisstaða 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 nokk-
ur 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 hag-
sveiflu 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.

Straumur-Burðarás mun gera upp reikningana í evrum:

Evruskrefin stigin 
hægt en örugglega
Hafliði Helgason

Nýjasta tískuorðið í auglýsinga-
heiminum 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 held-
ur 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 við-
skiptavini 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, Myspace-
samfélagið 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 meg-
inatriðum er því um nýjar aðferðir 
fyrir fólk að ræða, til að eiga sam-
skipti við annað fólk í máli, mynd-
um, hljóði og texta. 

Markaðsstjórar ættu að kynna 
sér þessar nýju aðferðir ofan í 
kjölinn því valdajafnvægið er að 
breytast.  Neytendur hafa nú völd-
in, 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 nets-
ins. Valdajafnvagið núna er því 
viðskiptavininum í hag því þeir 
hafa ekki aðeins aðgang að gríðar-
lega miklum upplýsingum heldur 
einnig öðrum neytendum sem þeir 
geta deilt góðri eða slæmri reynslu 
með.  

Hvar eru þá tækifærin? 
Fyrirtæki sem bjóða viðskiptavin-
um 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 hug-
myndir og setja inn athugasemdir, 
hvort sem þær eru góðar eða slæm-
ar, geta fyrirtæki lært geysilega 
mikið. Mörg fyrirtæki hræðast að 
opna fyrir slíka umræðuþræði á 
síðum sínum vegna þess hve ber-

skjölduð fyrirtækin verða fyrir 
slæmu umtali. Það ber vissulega 
að hafa augun opin fyrir slíku en 
með því að opna þessa leið á heima-
síðum 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 fyrir-
tækisins 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 fyrir-
tæki hafa komist að, að ánægðir 
viðskiptavinir verða umboðsmenn 
fyrirtækjanna á slíkum vettvangi. 
Ánægðir viðskiptavinir fara því að 
svara óánægjuröddum, leiðrétta 
misskilning hjá núverandi eða til-
vonandi viðskiptavinum og verða 
þannig í raun „sölumenn“ fyrir fyr-
irtækið.  

Svo má heldur ekki gleyma 
því að slíkar samskiptaleiðir opna 
einnig möguleika fyrir ánægða við-
skiptavini að lýsa aðdáun sinni og 
koma hugmyndum sínum á fram-
færi. 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 gríð-
arlega mikið magn af ábending-
um og hugmyndum sem gera þeim 
kleift að bjóða ennþá betri vörur en 
annars.  Ennfremur má ætla að við-
skiptavinur 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 við-
skiptavini 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, blogg-
ar, geymir myndirnar sínar o.s.frv. 

Með því að vera með heimasíðu á 
þeim vettvangi þar sem fólk vill 
vera verður fólk mun móttæki-
legra 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 upp-
lifa notendur skilaboðin á mun per-
sónulegri hátt en með hefðbundum 
tölvupósti. Þar sem valdajafnvæg-
ið hefur breyst er mikil pressa 
að vörumerki tali við viðskiptavini 
sína sem jafningja og á persónu-
legan 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 vett-
vang á Myspace þar sem fólk getur 
tekið þátt í samfélaginu þeirra og 
átt þannig samskipti við vörumerk-
ið. 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 skemmti-
leg, 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 umtalsher-
ferðir springa út hraðar en nokkru 
sinni fyrr. Dæmi um gríðarlega 
vellukkaða slíka herferð er stutt 
myndbrot sem viðskiptavinur flug-
félagsins Emirates tók í nýjum 
fyrsta farrýmissætum hjá félaginu. 
Þessi svokallaði viðskiptavinurinn 
var auðvitað á launum hjá fyrir-
tækinu en myndatakan var gerð 
með GSM síma sem gerði mynd-
brotið trúverðugt. Myndbrotið fór 
um netið sem eldur um sinu með 
hjálp Youtube og er skólabóka-
dæmi 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 við-
skiptavini sem var kölluð Dell Hell 
varð til þess að fyrirtækið tileink-
aði sér Web 2,0 af fullum krafti. 

Web 2,0 fyrir markaðsstjóra?

Það verður því að 
telja líklegt að 
evran haldi áfram 
innreið sína í 
íslenskt atvinnulíf 
... Þannig læðist 
evran inn í hagkerf-
ið 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 hag-
stjórnar, þar sem í 
raun myndast tvö 
hagkerfi hlið við 
hlið.

Guðmundur
Arnar

Guðmundsson
markaðsstjóri

O R Ð  Í  B E L G

Höfðað til nýrra viðskiptavina
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, fyrr-
um markaðsstjóra 
b í l a f r a m l e i ð a n d a n s 

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 viðskipta-
hóps. Nær væri að gera núverandi viðskiptavinum 
sem horfi til þess að kaupa vörur á sem lægsta 
verði hærra undir höfði, að mati tímaritsins. 

Betri borg
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 skipu-
lagsmálunum 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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Margir hafa upplifað að vinna 
á stöðum þar sem starfsfólk 
bókstaflega kemur og fer og 
kannast við að starfsmanna-
velta getur verið fyrirtækj-
um 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 hundr-
að. Þannig væri  fyrirtæki sem 
missir 20 starfsmenn á ári af 
50 með 40% starfsmannaveltu. 

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, slít-
andi 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 launakostn-
aður 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 starfsmanna-
veltu 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 starfs-
menn 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 símaþjónustufyrir-
tækis í Bandaríkjunum greip 
t.d. til þess ráðs að koma fyrir 

færanlegum úthringiverum í 
nágrenni háskóla og náði þannig 
að ráða fjölda stúdenta í hluta-
störf 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 fyrir-
tæki 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  kostnað-
ur 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 fyr-
irtæki með 10% starfsmanna-
veltu gæti það verið allt að 52,5 
milljónir í kostnað á ári.

Sif Sigfúsdóttir,
MA í mann-
auðsstjórn-
un.
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Er starfsmannavelta 
góð eða slæm?

Ég er búinn að kaupa jólagjafirnar 
fyrir gróðann af 365 og svo bakaði 
ég smákökur á sunnudaginn. Hef 
ekki klikkað á því svo árum skipt-
ir, 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 gjald-
þrot og almenn svartsýni gæti 
farið að birtast í spilunum þegar 
líða tekur á árið. Ég ætla að vera 
með fullt af peningum á skamm-
tímavöxtum 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 peningamark-
aðsreikninginn. 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 verð-
bréfasjoppurnar sínar og svo geng-
ur 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 frið-
ur 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 „game-
plan“ fyrir Straum. Hann er alltaf 
með „game-plan“ og ég held að það 
verði talsverðra tíðinda að vænta á 
árinu og breytingar verði á strúkt-
úrnum hjá bankanum og hröð upp-
bygging 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

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Fjármagna 
nágrannana
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Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Bloggvæðingin nær að líkindum hámarki á næsta 
ári, að mati bandaríska markaðs- og ráðgjafarfyr-
irtækisins Gartner, sem birti spá sína um þróun í 
tölvu- og tæknimálum á nýju ári.

Skýrsluhöfundar Gartner telja líkur á að virk-
um 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 

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 sinn-
um muni heltast úr lestinni.

Bloggið í hámarki á næsta ári?

Japanski leikjatölvuframleiðand-
inn Nintendo ætlar að innkalla 
3,2 milljónir óla í fjarstýringu 
nýjustu tölvu fyrirtækisins, 
Nintendo Wii, sem kom á markað 
um miðjan síðasta mánuð. 

Nokkrir af 
nýjum tölvuleikj-
um frá Nintendo 
krefjast þess að 
notendur sveifli 
fjarstýringunni 
líkt og sverði eða 
tennisspaða í til-
heyrandi leikj-
um. Ólar nokk-
urra fjarstýringa 
munu hafa slitnað 
í hamaganginum 
með þeim afleið-
ingum að þær þeyttust út í bláinn 
og lentu á nálægum hlutum og 
viðtækjum.

Engar fréttir fara af slitnum 
öryggisólum  og tjóni af þeirra 
völdum hérlendis, samkvæmt 
upplýsingum frá Ormsson, 

umboðsaðila Nintendo hér á 
landi.  

Þetta eru ekki einu vandamál 
fyrirtækisins því gallar hafa 
komið upp í straumbreyti  DS 
og DS Lite handleikjatölvum 

Nintendo. Þrátt 
fyrir að nokkrir 
s t r a u m b r e y t -
ar hafi ofhitnað 
með þeim afleið-
ingum að eldur 
kom upp í þeim 
hefur fyrirtæk-
ið ákveðið að 
skipta út 200.000 
straumbreytum 
fyrir tölvurnar. 

Reiknað er 
með að innkall-

anirnar muni kosta Nintendo allt 
að 200 milljónir króna en mestur 
hluti kostnaðarins liggur í inn-
köllun á straumbreytum. Ekki er 
reiknað með að þetta hafi teljandi 
áhrif á afkomu fyrirtækisins.

- jab

Fljúgandi fjarstýr-
ingar frá Nintendo

Netsímafyrirtækið Skype 
ætlar að krefja notend-
ur í Bandaríkjunum og 
Kanada um gjald fyrir 
innanlandssímtöl í 
far- og jarðlínu-
síma. 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 áramót-
in fá helmings afslátt. 

Fyrirtækið mun vera að 
skoða hvort Skype-not-
endur í fleiri löndum 

verði látnir greiða 
fyrir þjónustuna. - jab

Gjald komið á 
þjónustu Skype

14
NÝJASTA TÆKNI OG VÍSINDI

AUGL†SINGASÍMI

550 5000

Bandaríska geimvísindastofnun-
in (NASA) og netleitarfyrirtækið 
Google hafa tekið höndum saman 
til að vinna úr upplýsingum sem 
safnast hafa í könnunarleiðöngr-
um NASA til tunglsins og Mars. 
Upplýsingarnar verða birtar á 
netinu.

Pete Worden, einn af yfir-
mönnum NASA, sagði á síma-
fundi 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 mik-
illa gagna,“ sagði hann. - jab

Google skoðar 
geiminn

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

Önnuðust 
perúskt útboð
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Mikil vandræði virð-
ast hrjá þá sem komið 
hafa að byggingu 
Wembley-leikvangsins í 
Lundúnum í Bretlandi. 
Ástralska verktakafyr-
irtækið Multiplex er í 
miklum vandræðum 
vegna tafa á afhend-
ingu leikvangsins en 
hluthafar fyrirtækisins 
hafa höfðað mál á hend-
ur því vegna óeðlilegs 
dráttar á verklokum 
við leikvanginn. Þá tók 
forstjóri Wembley poka 
sinn í síðustu viku en 
hann skipulagði endur-
byggingu leikvangsins.

Upphaflega stóð til 
að afhenda leikvang-
inn á síðasta ári en nú 
stefnir allt í að hann 
verði ekki reiðubúinn til 
afhendingar fyrir leiki í 
ensku bikarkeppninni á 
næsta ári en líkur þykja 
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 fyrir-
tækisins. Krefjast hluthafarnir, jafnt stórir fjárfestar sem smáir, 
allt að 100 milljóna ástralska dala eða jafnvirði 5,3 milljarða króna 
í skaðabætur vegna málsins. - jab

Vandræði við 
Wembley

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 ára-
bil. 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, for-

stjóra félags-
ins. Í

Hafnarfirðinum mun fyrirtækið
hafa fimm þúsund fermetra
vöruhús með fullkomnu birgða-
og afgreiðslukerfi. Einnig er það
mikill kostur að rúmgóð hafnar-
aðstaða 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 ætluð-
um 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 fyrirtækis-
ins og stórum viðskiptavinum
sem kaupa beint af lager. MEST

er að auki að byggja upp verslan-
ir og sölustaði um allt land. Á
næstu mánuðum er markmiðið
að opna sölustaði í 3.600 fermetra
húsnæði í Norðlingaholti, sem
verður aðalsetrið fyrir bygging-
arvörur, 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, vöru-
framboð og markaðssetning mið-
ast við þarfir iðnaðarmanna en
ekki einstaklinga. Að því leytinu
til erum við aðeins öðruvísi en

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

MEST flytur í Fornubúðir

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 spá-
kaupmenn geti haft áhrif á gengi
gjaldmiðils landsins.

Gengið taílenska bahtsins
hefur hækkað jafnt og þétt síð-
ustu misserin og hefur ekki verið
hærra gagnvart bandaríkjadal
í níu ár. Það hefur komið illa
við útflutningsfyrirtæki lands-
ins  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 fjármála-
og olíufyrirtækjum lækkaði
mest og hefur hlutabréfavísitala
landsins ekki verið lægri í tvö ár.
Þá hefur gengi hlutabréfavísitöl-
unnar ekki lækkað jafn mikið á
einum viðskiptadegi í 31 ár, að
sögn breska ríkisútvarpsins.

Aðgerðirnar felast meðal ann-
ars í því að þegar hlutabréfa-
kaup erlendra fjárfesta fara
yfir 20.000 dali eða jafnvirði 1,4
milljóna króna, eru þeir skikkað-

ir til að halda hlutabréfunum í að
minnsta kosti ár.

Nitaya Pibulratanagit, aðstoð-
arbankastjóri taílenska seðla-
bankans, segir bankann eiga enn
eftir að ræða aðgerðirnar við
helstu banka og fjármálastofn-

anir og sagði ótta erlendra fjár-
festa ástæðulausan.  

Ekki liggur fyrir hvort hrunið
í Taílandi hafi áhrif út fyrir land-
steina en efnahagslægð fór yfir
Asíu í kjölfar svipaðs ástands
fyrir áratug. - jab

Erlendir fjárfestar 
felldu taílensk bréf
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Í Skútuvogi í Reykjavík hefur 
verið opnuð stærsta Vodafone-
verslun í heimi, um 400 fermetrar 
að stærð. Í tilkynningu Vodafone 
á Íslandi kemur fram að vöru-
úrvalið í búðinni sé einstakt og 
hún sé ein af fyrstu Vodafone-
verslununum í heimi sem byggja 
á byltingarkenndri hönnun sem 
færa á viðskiptavinum nýja sýn 
á vöru- og þjónustuframboð fyr-
irtækisins.

Á heimsvísu er Vodafone 
með 190 milljónir viðskiptavina 
og starfsemi í 27 löndum, sam-
starfsfyrirtæki eru í rúmlega 
30 löndum. Vodafone-fyrirtæki 
reka um eitt þúsund verslanir um 
heim allan.

Vodafone með 
stærstu búð hér

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 kom-
inn að snúa sér að öðrum störf-
um.

TM er í dag eitt af stærstu 
fyrirtækjum landsins í upplýs-
ingatækni með starfsemi í ell-
efu löndum með rúmlega 1.800 
viðskiptavini um heim allan. 
Ársvelta félagsins nemur á 
fimmta milljarð króna og kemur 
um helmingur teknanna erlendis 
frá.  - hhs

Forstjóraskipti hjá TM

Hugbúnaðarfyrirtækið 
TM Software hefur 
ákveðið að styrkja 
Ljósið, endurhæfing-
ar- og stuðningsmiðstöð 
fyrir þá sem greinst 
hafa með krabbamein 
og aðstandendur þeirra. 
Stuðningurinn felst í 
að veita Ljósinu afnot 
af sjúkraskrárkerfinu 
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 mið-
stöðina 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 örygg-
iskröfum og tryggir það öruggan rekstur, afritunartöku, eftirlit og 
viðhald, að því er segir í tilkynningunni.

Erna Magnúsdóttir, yfirumsjónarmaður Ljóssins, segir þetta ómet-
anlegt 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 not-
endum kleift að tengjast sjúkraskránni utan starfsstöðvar Ljóssins 
og tryggir það sveigjanleika í skráningu og eftirliti, að því segir í 
tilkynningunni. - jab

TM Software 
styrkir Ljósið

Í stað þess að senda jólakort 
tóku stjórnendur VÍS þá ákvörð-
un 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 fjöl-
skyldur barna með sjaldgæfa 
alvarlega sjúkdóma. Þeir sjúk-
dómar, 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 tilfell-
um er til eiginleg meðferð við 
þeim.

VÍS styrkir 
Einstök börn
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„Ég var búinn að vera lengi hjá Hagfræði-
stofnun 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 for-
stöðumaður 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 fjármála-
ráðgjafarfélagið 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 banka-
starfsemi. 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 fyrir-
tækja og stórviðskipta en ekki sinna ein-
staklingsviðskiptum. „Við munum þróa og 
selja fjármálavörur, til dæmis afleiður og 
fjármálagjörninga, sem eru byggðar á und-
irliggjandi 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, hluta-
bréfum 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 erlend-
is.“ Hann telur frekar verða talið bankanum 
til tekna að vera frá Íslandi, þótt í einhverj-
um 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 mann-
auð 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 rekt-
orsstöðum, 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 hæfi-
leikafólki 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. 

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 fjárfest-
ingarbanka Askar Capital. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir spjallaði við Tryggva um breytta tíma og 
framtíðaráform nýja bankans. 

„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 fyr-
irstaðan fyrir góðum 
hugmyndum í dag er 
góður mannskapur. 
Peningar, hugmyndir 
og tækifæri er ekk-
ert mál að ná í. Það 
er annað mál með 
mannskapinn.
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Ein vinsælasta íþróttagreinin 
sem nýríkir íslenskir athafna-
menn 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 fjármálafyrir-
tækis 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.

Neðanjarðar-
sport

„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. 

Barist um 
Porschinn

Desember er eins og allir vita 
stærsti mánuðurinn í versl-
un og stendur og fellur rekst-
ur 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 Porsce-
jeppanum 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. 

Danir eru sterk verslunarþjóð 
og eiga langa sögu sem slík, 
enda þótt við teljum okkur auð-
vitað þeim fremri á öllum svið-
um 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 und-
irfatamerking Change, Femilet 
og Fleur, dönsk og þessi fyrir-
tæki gleðjast um þessar mund-
ir þar sem afkoman hefur tvö-
faldast frá fyrra ári. Alþjóðleg 
dönsk fyrirtæki fengu skell 
eftir teikningar Jyllandsposten 
og voru sniðgengin víða í Mið-
Austurlöndum. Þessir framleið-
endur 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.

Uppgangur
innan klæða
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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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[Hlutabréf]

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 fyrir-
tækisins 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 fjárfest-
ingasjóðina 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 ráð-
gjafar „við að verja“ félagið. 

Deilt á skýrslu-
kostnað Stork

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 þóknunar-
tekjur frá fjárfestingabankastarf-
semi 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. 

Góðæri hjá 
Morgan Stanley

Eitt stærsta fjarskipta- og upplýsinga-
tæknifyrirtæki heims, BT Group, fyrr-
um British Telecom, hefur áhuga á að 
byggja hundrað þúsund fermetra 
gagnamiðstöð á Íslandi. Hefur félagið 
falið Data Íslandia að gera hagkvæmn-
isathugun á því að reka slíka gagnamið-
stöð hér og er stefnt að því að niðurstöð-
urnar 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 höfuðborgarsvæðis-
ins. „Þegar gagnamiðstöð af þessari 
stærðargráðu er byggð þarf alltaf vara-
gagnamiðstöð 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 atvinnuumhverf-
is og mikillar reynslu í 
vistun rafrænna gagna, 
sé hreinleiki íslensku 

orkunnar það sem helst dragi BT Group 
að Íslandi. „Krafan um nýtingu hreinn-
ar 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.

Áhugi á gagnamiðstöð

Bandaríski hugbúnaðarrisinn Mic-
rosoft tilkynnti í gær að sátt hefði 
náðst við fjölföldunarfyrirtækið 
MPO Group vegna ólöglegrar fjöl-
földunar á hugbúnaði frá Micro-
soft. Rannsókn málsins hefur stað-
ið yfir í nokkur ár.

Sáttin felst meðal annars í því 
að MPO Group, sem hefur höfuð-
stöðvar í Frakklandi en með starf-
semi á Írlandi og í Taílandi, gengst 
við því að fjölfalda tugi þúsunda 
ólöglegra útgáfa af Microsoft 
Exchange og SQL Server hugbún-
aðardiskum samkvæmt fölsuðum 
leyfissamningi og greiðir Micro-
soft margar milljónir Bandaríkja-
dala vegna málsins.

Sátt í fölsunar-
máli Microsoft



Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 

útfarir í smáletursdálkinn 
hér til hliðar má senda á 

netfangið timamot@fret-
tabladid.is.

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 
550 5000.

Allir líta á Guð sem mann, 
þið getið ekki gert að því. 

Jólasveinninn var maður og 
þess vegna hlýtur Guð að 

vera maður.“ 

Elvis kvaddur í herinn

Leikkonan Sunna Borg er sextug í dag. 
Hún er búsett á Akureyri, en er nú 
stödd í höfuðborginni. „Ég og fjöl-
skyldan förum til blómaeyjunnar Ten-
erife 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 fjöl-
skylda 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 leik-
listinni. „Við komum með sýningu 
þangað frá Akureyri, og hún varð eig-
inlega 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 

fædd 1946. Mér finnst bara alveg ótrú-
legt 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 árun-
um,“ 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 leik-
list. Amma Sunnu, Stefanía Guð-
mundsdóttir var til dæmis fyrsti for-
maður Leikfélags Reykjavíkur. 
Flutningurinn til Akureyrar átti held-
ur 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 leiklist-
ina alfarið. „Ég held mér við með því 
að halda námskeið í leiklist og leik-
stýra 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 vit-
leysu lífs míns þegar ég hætti í leik-
listinni, en það kemur alltaf eitthvað 
annað í staðinn, þannig er þetta líf 
bara.“

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

Þórunn Ágústsdóttir

lést á dvalarheimilinu Hlíð mánudagsmorguninn
18. desember. Jarðarförin auglýst síðar.

Hulda Eggertsdóttir Ingólfur Jónsson
Guðrún Eggertsdóttir Klemenz Gunnlaugsson
Dýrleif Eggertsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

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

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.

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

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        Guðný Ragnarsdóttir
Jóna Halldórsdóttir            Svanur Pálsson
Guðgeir Björnsson
Ragnhildur Þórólfsdóttir
og systkinabörn.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Alhliða útfararþjónusta í 16 ár

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

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 kostn-
aður við Kyoto-bókunina í 
eitt ár sé  samsvarandi upp-
hæð og það kosti að tryggja 
öllum jarðarbúum  varanleg-
an aðgang að drykkjarvatni,“ 
segir Gunnar og bendir á að 
lítið hafi verið fjallað um for-

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 blað-
inu 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 sér-
atkvæði Jóns Steinars Gunn-
laugssonar í Hæstarétti og 
ræddir möguleikar láglauna-
fólks og þeirra sem eiga að 
baki stutta skólagöngu til 
þess að auka tækifæri sín.

Stúdentar segja góðar fréttir





Gefðu
mér!!!

Blessaður
Robbi, það 
er aldeilis 

brosið á þér 
í dag.

Jamm, ég var að 
ljúka við að senda 

alveg geðveika 
teiknimyndasögu
á útgáfufyrirtæki 
í síðustu viku, ég 

held að þessi saga 
verði gefin út.

Ég skil, ertu 
búinn að 
hringja og 

athuga hvað 
þeir segja?

Nei, nei ég 
bíð, svona 
hlutir verða 

að fá að taka 
sinn tíma.

Ég dáist að þér, 
ég veit að ég 

gæti aldrei bara 
setið og beðið, 

úff ég væri 
öskrandi eftir 
síma núna.

Jamm, ég er 
alveg rólegur, 
maður verður 

að læra 
þolinmæði 
í þessum 
bransa.

Ég gæti alveg 
lánað þér 

síma.

Skóladans-
leikur

Þessi dans er mín 
sérgrein, hvernig 

fannst þér?

Eins og 
þú værir 

að mjólka 
kengúru!

Ég heyri 
raddir!

Vilt þú vera kærasti 
minn?

Hunskastu
burt!

Ertu eitthvað 
galin?

Vilt þú vera kærasti 
minn? Þetta er ekki 

minn dagur.

Mamma,
hvað er þetta 
á buxunum 

mínum?

Þetta eru bætur svo þú slítir 
hnjánum á buxunum ekki 

strax.

Ó ...

Ég er farin 
að átta mig 
á hvernig 

þetta virkar.

Það tekur bara 
smátíma að 

ganga þær til.

Ég er búinn að vera á 
örvæntingarfullum
flótta undan jólunum 
en hef gefist upp á 
hlaupunum. Þessi 
undanbrögð eru vita-
skuld vonlaus og ég 
hef upplifað mig eins 

og sturlaðan vænisjúkling sem 
leitar skjóls í geggjuðum hugar-
heimi 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 stað-
inn að brynja mig gegn áreitinu 
með hroka og geðillsku. Þær varn-
ir 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 innkaupa-
körfur af jólagóssi. 

Það var um tvennt að ræða í 
stöðunni. Sturlast, rústa búðina og 
leggja sig síðan sjálfur inn á geð-
deild eða stíga inn í óttann, með-
taka 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 Cros-
by.

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.

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind

Jólinkoma
Fulltaf frábærum gjöfum

12
mán Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða
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MV 930i

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

Kr. 3.475,- 12
mán

Kr. 35.980,-kr. 48.900,-

4.900
FRÁBÆRT VERÐ

DIGIMAX L70

Kr. 2.920,- 12
mán

Kr. 29.980,-

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

NÝ VARA

og ljósmyndaprentari
C530

Kr. 24.980,-kr. 29.980,-

4.000AFSLÁTTUR

5M milljón pixla
Kodak myndgæði
16MB innra minni
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.

12.920AFSLÁTTUR

10.000AFSLÁTTUR

Kr.  4.900,-kr. 5.900,-

Kr.  99.900,-kr. 109.900,-

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

Aðeins til í Kringlunni og Smáralind

                Northstar 1550x127mm 
stjörnusjónauki



Alltaf á mi›vikudögum!

lotto.is

Vertu me› fyrir kl.17.

8080milljónir

BÓNUS-

22
MILLJÓNIR

VINNINGUR

Potturinn stefnir í 50 milljónir. Ofurpotturinn stefnir í 30 milljónir og bónusvinningurinn í 22 milljónir.

STÆRSTI
BÓNUSPOTTUR
Á ÁRINU.

STÆRSTI
BÓNUSPOTTUR
Á ÁRINU
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Nældu flér í alvöru
bónus fyrir jólin!



Tilkynning frá Kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæma

Jólaþjónusta starfsfólks
Jól í görðunum
Á jólum kemur fjöldi fólks í Fossvogs-
kirkjugarð, 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

Þjónustusímar
585 2700 og 585 2770
Aðalskrifstofan í Fossvogi, sími 585 2700
og skrifstofan í Gufunesi, sími 585 2770,
eru opnar alla virka daga frá
kl. 8.30 til 16.00.
Skrifstofurnar eru opnar á Þorláksmessu
og aðfangadag frá kl. 9.00 til kl.15.00.
Þar veitum við upplýsingar, gefum leiðbein-
ingar um aðhlynningu leiða og afhendum
ratkort ef þörf krefur.

Þjónusta á Þorláksmessu
og aðfangadag
Á Þorláksmessu og aðfangadag, milli
kl. 10.00 og 15.00, verða Fossvogskirkja
og þjónustuhús í Gufuneskirkjugarði opin
fyrir þá sem vilja staldra við í dagsins önn.
Á aðfangadag munu prestar verða 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.

Gleðilega jólahátíð
Kirkjugarðar

Reykjavíkurprófastsdæma
www.kirkjugardar.is

kl. 11.00
Rúna (Sigrún Guðjónsdóttir) 
sýnir í Hafnarborg. Á sýning-
unni 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.

Norðanmenn fá notið ljúfrar tón-
listar á morgun en þá verða blús-
tónleikar í Ketilhúsinu. Blúskomp-
aníið  var  stofnað  af  Magnúsi 
Eiríkssyni, einum fremsta blús-
manni landsins,  fyrir  rúmum  
þremur  áratugum og hefur starf-
að með hléum síðan þá og notið  
mikilla  vinsælda. Yngsti liðsmað-
ur þeirra, söngkonan  Hrund  Ósk 
Árnadóttir, hefur vakið mikla 
hrifningu með glæsilegri frammi-
stöðu   sinni   og   er   skemmst  að  
minnast  söngsigurs  hennar  á 
tónlistarhátíðinni  AIM Festival á 
Akureyri fyrr á árinu. Auk Magn-

úsar og Hrundar Óskar er Blús-
kompaníið skipað þeim Pálma 
Gunnarssyni, söngvara og  bassa-
leikara,  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.

Ekta Akureyrarblús 

Úthlutað var úr styrktar-
sjóðnum Gjöf Jóns Sigurðs-
sonar á dögunum en sjóður 
sá styrkir fræði- og vísinda-
menn til útgáfu.

Sjóðurinn Gjöf Jóns Sigurðssonar 
var stofnaður samkvæmt erfða-
skrá Ingibjargar Einarsdóttur, 
ekkju Jóns Sigurðssonar forseta. 
Sjóðurinn veitti um skeið all-
mörgum fræði- og vísindamönn-
um 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 árs-
launa 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 heimildar-
rita.“ 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 úthlut-
að á tveggja ára fresti. Lokið er 
úthlutun úr sjóðnum Gjöf Jóns 
Sigurðssonar, að þessu sinni voru 
veittar 16 viðurkenningar, sam-
tals 7.000.000 kr. Skiptast þær 

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 þús-
und 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; Sig-
urður Gylfi Magnússon 500 þús-
und 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 Hreins-
son: 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 Vestur-
heimi, Jón Viðar Jónsson er að 
vinna verk um leikritun og leik-
húsafskipti 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. Frið-
jónsson, Ólafía Ingólfsdóttir og 
Ragnheiður Sigurjónsdóttir.

Bóksala eykst í Danmörku

!

Netverslun með því óvenjulega 
nafni Haraldur íkorni var form-
lega opnuð í nóvembermánuði. 
Stofnandi og umsjónarmaður vefj-
arins, 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 hug-
myndina fyrir nokkrum árum en 
fyrirmyndin er vefurinn Amazon, 
stærsti bóksöluvefur heims. Ösp 
er menntaður bókasafnsfræðing-
ur en hefur einnig komið að 
útgáfumálum, í fyrra gaf hún til 
dæmis út skáldsöguna Hjarta-
hreinir 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 netvið-
skiptum en rekið sitt eigið örfyrir-
tæki 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 

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 tölu-
vert verkefni við að uppfæra 
gagnagrunninn og þá áætlar hún 
einnig að setja inn bækur for-
laganna. „Hjá Haraldi íkorna verð-
ur hægt að nálgast allt sem er í 
prentun á Íslandi,“ útskýrir Ösp.

Viðtökurnar hafa verið rólegar 
það sem af er sem er ekkert skrít-
ið 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 sprett-
hlaup.“

Notendur vefverslunarinnar 
geta síðan keypt inn með kredit-
korti 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 kreditkortarukkan-
irnar 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 feng-
ið úr víðfrægu jóladagatali Sjón-
varpsins sem sýnt var fyrir nokkr-
um árum og fjallaði um Klæng 
sniðuga og Harald íkorna. Ég hélt 
að enginn myndi taka mark á fyr-
irtæki sem héti Klængur sniðugi 
en leist vel á Harald íkorna.“

Síðuna má finna á slóðinni 
www.haraldur.is 

Bókelskur íkorni í langhlaupi



10 Megapixlar

Rykvörn á myndflögu

Stærri skjár og betra viðmót

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

155.988
Staðgreitt

12.999
Vaxtalaust 12 mán.

12.999-Canon Pixma 160
 prentar-skannar-ljósritar
-1GB minniskort

21. 988

6249IS
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
Cache (2x250GB)
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
Lyklaborð og Mús

5.843 14.

Ókeypis uppfærsla af
Windows Vista stýrikerfinu fylgir!

- Væntanlegt í Febrúar 2007

189.588
Staðgreitt

5.843
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

15.799
Vaxtalaust 12 mán.

VAXTALAUST



Íslensk útgáfa ræðst í að taka þátt 
í frönsku prenti á ríkulega mynd-
skreyttu verki um franskan vís-
indamann sem fórst við Ísland en 
hefur markað sér sess í landfræði-
rannsóknasögu Frakklands. Þýð-
ingarsjóður studdi útgáfuna. 

Verkið er fallega unnið, vel um 
brotið. Þýðandinn á stundum erf-
itt 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 hyll-
ing Frakka um merkan vísinda-
mann. Vísindaáhugi Frakka á 
norðurhöfum skilaði okkur miklu 
á sínum tíma en stóð af nýlendu-
stefnu franskra og var grundaður 
á vilja til að komast yfir aðstöðu 
og auðævi annarra landa. Þessu 
lítur höfundur vandlega framhjá. 

Bókin er enda glæsilegur vitn-
isburður um feril og frægð þessa 
franska manns. Textinn gefur fátt 
uppi annað en glansfægða mynd 
af ferli hans, en þetta er skemmti-
lesning studd fjölda mynda, fag-
lega 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, nákvæm-
um áhafnarskrám og stoppistöðv-
um 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 minn-
ingarathöfninni þegar sá eini sem 
af komst gekk einn á undan 22 lík-
kistum á vögnum. Hann birtir ekki 
sögufræga mynd Finnboga Rúts 
Valdimarssonar af líkunum í fjör-
unni. Enda er kaflinn um strandið 

og sjóslysið örstuttur, nánast ekki 
gerð grein fyrir hvað olli hafvill-
um 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 síð-
ustu 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 heim-
skautarannsókna 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 nátt-
úrunnar og tapa flestir, mega sín 
einskis.

Eins og Charcot. 

Glansfægður ferill

Bandaríski tónleikahaldarinn Bill 
Graham var fyrirferðarmestur 
tónleikahaldara vestanhafs frá 
1966 og rak stór hús bæði á austur- 
og 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 alvarleg-
ust að allir tónleikar hans voru 
teknir upp. Enginn komst undan 
þeirri klásúlu í samningunum. 
Undir það síðasta var hann reynd-
ar tekinn til við að láta kvikmynda 
tónleika sína líka.

Öllum ber saman um að frekjan 
í Graham hefur skilað glæsileg-
asta 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 ljós-
myndir. Safnið er einstakt í sögu 
dægurlagatónlistar okkar tíma og 
fyrir tveimur árum þegar búið var 
að skrá allt safnið sem geymir tug-
þúsundir gripa tók eigandinn að 
selja úr safninu á vefsíðunni Wolf-
gangs Vault. Þar er alla daga 
aðgengilegt úrval úr upptökum úr 
safninu – ókeypis. 

Á mánudag var eigandanum 
stefnt fyrir að dreifa tónlist ókeyp-

is um net. Grateful Dead Product-
ions, Carlos Santana og félagar úr 
Led Zeppelin og The Doors eru 
meðal þeirra sem standa að máls-
sókninni sem var lögð fram í rétti 
í Norður-Kaliforníu. Kæran lýtur 
að dreifingu á tónlist til að styðja 
við sölu á öðrum framleiðsluvör-
um.

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 höfund-
arrétti sínum.

Þeir sem eru áhugasamir um að 
heyra í straumi hljóðritanir frá 
Wolfgang´s Vault geta leitað á net-
inu: www.wolfgangsvault.com.  
Þegar þetta er ritað er Elvis 
Costello að syngja I´am not angry 
frá tónleikum í júlí 1978. 

Málaferli um rokk

Happdrætti 
Bókatíðinda





Dúett Sólveigar Þórðardóttur leik-
ur á Kaffi Hljómalind í kvöld kl. 
22. Dúettinn leikur ýmis popplög í 
bland við frumsamin lög og djass-
standarda 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.

Notalegt í 
Hljómalind

Eins og allir vita hefur kötturinn 
níu líf. Kettir eru hins vegar mis-
duglegir að nota sín líf og eiga 
sumir viðburðalausa ævi og fara í 
mesta lagi óvarlega yfir götu 
stöku sinnum án þess að tjón hljót-
ist 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 kett-
lingsaldri og hafi lítið gagn af ann-
arri framloppunni, heldur lenti 
hann í ævintýrum á Holtavörðu-
heiði sem fáir kettir og engir menn 
hefðu lifað af. En Mosi er nú orð-
inn 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 teikning-
um 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 ævin-
týrum 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 

kannski leggja leið sína í Vestur-
bæinn til að berja þessa raunveru-
leikahetju augum.

Kötturinn hugumstóri

Sviðsetning þýsku 
óperunnar í Berlín á 
Ideomeno eftir 
Mozart heldur 
áfram að valda 
deilum. Í leik-
stjórn Hans 
Neufeld var kon-
ungurinn Idom-
eneo látinn taka 
afhöggvin höfuð 
úr poka af Múh-
ammeð, Kristi 
og Búdda og allt 
varð vitlaust. Nú eru gestir á verk-
ið beðnir um að tæma töskur sínar 
áður en þeir sjá sýninguna en um 
tíma var hún tekin af sýningar-
skrá. Óttast menn nú hermdar-
verk í óperunni þýsku. 

Hauslausir 
spámenn 17 18 19 20 21 22 23

Stóra sviðið kl. 20:00

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

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

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

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

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Fös. 22/12 kl. 13:00 uppselt, lau. 23/12 kl. 13:00 uppselt.

Leikhúsloftið

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.

Kúlan

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.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is.

Gjafakort í miðasölu og á www.leikhusid.is



Önnur skáldsaga Sölva Björns 
Sigurðssonar, Fljótandi heimur, 
er frumleg blanda af ástarsögu, 
glæpasögu og vísindaskáldskap 
með viðkomu í heimsbókmennt-
unum – annarleika Kafka, hella-
kenningu Platóns og ekki síst í 
hugarheimi Haruki Murakami 
sem teljast verður ein af persón-
um verksins. Í bókinni heldur 
Sölvi Björn áfram á sinni höfund-
arbraut, 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 tveim-
ur sviðum þar sem annað planið 
er fantasískt – þar gerist sagan í 
leigðri undirmeðvitund Mur-
akamis og hins vegar í Reykjavík 
síðustu aldamóta og í vestfirsk-
um dal. Íslensku litbrigðin eru 
eftirtektarverð því einhvern veg-
inn tekst höfundi að gera stað-
hættina næsta alþjóðlega.

 Aðalpersónan og sögumaður 
verksins, ungi bókmenntafræði-
neminn 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-

persónan reikar viskímarineruð 
milli véfréttalegra stúlkna í 
mýrum og skógum, þarf að flýja 
Verkamenn og og kemst í kynni 
við Drykkjaþýðandann og Stífl-
arann. Þessir kaflar sögunnar 
geyma einkar forvitnilegar hug-
leiðingar um möguleika skáld-
skaparins og áhrifamátt hans í 
stærra samhengi en þær hafa 
einnig sterkar samtímavísanir.

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 landsbyggðar-
strákurinn er heillaður af hörku-
legu 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 hólm-
ganga við nýja bókmenntahefð. 
Hún er einnig til vitnis um ákveð-
inn tíðaranda, vísar í valdbeit-
ingu, sjálfseyðingarhvöt og veru-
leikaflótta nútímafólks í bland 
við klassískar syndir svo sem 
græðgi, hroka og losta. Persónu-
sköpunin 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. Móð-
irin kemur líka eins og skratti úr 
ofvöxnum sauðarlegg því 
grimmdina skortir síst í söguna 
og fannst mér henni ofaukið. 
Aðrar aukapersónur, t.d. vinkon-
an 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 hvet-
ur mann til þess að taka fleiri 
bækur úr hillum og er sjálf vel 
þess virði að lesa aftur.

Með söguna á sálinni
Kafteinn Ofurbrók er eitt magn-
aðasta fyrirbæri sem skotið hefur 
upp kollinum í barnabókum und-
anfarin ár og þar munar ekki síst 
um að flippaður húmor bókanna 
brúar dýpstu kynslóðabil svo 
glæsilega að ungir jafnt sem ríg-
fullorðnir geta skemmt sér kon-
unglega yfir vitleysunni.

Prakkararnir Georg Skeggja-
son og Haraldur Hugason bera 
ábyrgð á fáránlegu ofurhetjunni 
Kafteini Ofurbrók, sem flýgur 
vígreifur gegn hverri ógn í nær-
brókum og rauðri skikkju og syng-
ur „trallala!“ en í fyrstu bókinni 
dáleiddu þeir fúla skólastjórann 
sinn hann Kára með þeim afleið-
ingum að hann breytist við einn 
fingursmell í káta ofurkappann.

Þessi bók, sem er sú sjöunda sem 
kemur út um brókarhetjuna á 
íslensku, segir síðari hluta sög-
unnar um líftæknilega hor-
skrímslið og tekur upp þráðinn 
þar sem aðdáendur Kafteinsins 
skildu við hann fyrir ári. Þá ógn-
uðu ógeðsleg horskrímsli heima-
bæ 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 Sófu-
sar sénis verður til þess að heila-
starfsemi skólastjórans flyst yfir í 
koll nördsins og öfugt. 

Ástandið er óviðunandi og 
drengirnir grípa til örþrifaráða 
sem eiga eftir að draga svakaleg-
an dilk á eftir sér.

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 

ein sú hressasta í flokknum, ef 
ekki sú skemmtilegasta. Sem fyrr 
er allt löðrandi í barnalegum kúk- 
og 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 aðdá-
endur 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.

Trallala!

í Súlnasal á Hótel Sögu annan í jólum

Upplýsingar í síma 525 9950 
og á hotelsaga@hotelsaga.is

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.

Söngvarar eru: Bogomil Font, Páll Óskar, Bjarni Arason og Raggi Bjarna.P
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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 Bonn-
ard 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. 

Leit stendur yfir að ungum og 
ósamningsbundnum tónlistar-
manni sem á að syngja með Justin 
Timberlake á Grammy-verðlauna-
hátíðinni sem verður haldin í Los 
Angeles 11. febrúar.

Þeir sem vilja syngja með goð-
inu eiga að skila inn sextíu sek-
úndna 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 Grammy-
verðlaunahátíðina. Á meðan á 
henni stendur verður sigurvegar-
inn kallaður fram og mun hann 
troða upp með Timberlake.

Hver syngur 
með Justin?

Fréttamenn Stöðvar tvö skiptu 
skrifstofunni út fyrir glæsileg 
húsakynni Hótel Borgar í byrjun 
vikunnar, þar sem tökur á frétta-
annál stöðvarinnar stóðu yfir. „Við 
erum að taka upp kynningarnar í 
fréttaannálnum. Það gengur ljóm-
andi vel, hægt en örugglega,“ 
sagði Sigmundur Ernir Rúnarsson 
fréttastjóri þegar Fréttablaðið 
grennslaðist fyrir um framvindu 
mála.

Fréttamennirnir klæddust þó 
aðeins öðruvísi fötum en venju-
lega 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 Sig-
mundur 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 kvikmyndatöku-
maður okkar, pískar okkur áfram,“ 
sagði hann. 

Heragi við tökur á fréttaannál

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 söng-
konunnar 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 henn-
ar eru áhyggjufullir vegna náinna 
tengsla hennar við Paris Hilton og 
Lindsay Lohan sem báðar eru 
þekktar fyrir allt annað en sið-
samlega hegðun og telja að partí-
dýrin tvö hafi slæm áhrif á 
Spears.

Vinir Britneyjar greina nokkur 
aukakíló á henni og lét einn kunn-
ingi hafa eftir sér að þau hlytu að 
vera ansi fljót að koma miðað við 
það líferni sem söngkonan stund-
aði um þessar mundir. „Hún stóð 
sig svo vel að ná af sér kílóunum 
eftir að hafa eignast Jayden í sept-
ember,“ sagði náinn vinur Britn-
eyjar 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 vin-
konurnar á næsta hamborgara-
stað. Síðan er bara farið að drekka 
aftur,“ sagði hinn ónafngreindi 
vinur við The Sun.

Samkvæmt breska götublaðinu 

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 tölu-
vert frá Britney eða einhver bóka-
útgefandi borgar honum 
svimandi háar upphæðir 
fyrir lýsingar hans á sam-
búð sinni við Britney,“ sagði 
einn heimildamaður The 
Sun. „Hann ætlar ekki að 
láta þetta happ úr hendi 

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 auð-
velt 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 and-
litinu muni hún fljótt 
komast aftur í fremstu 
röð.

HEIMSFRUMSÝND 15. DESEMBER

Vinningar eru

miðar fyrir tvo, 

Eragon bókin,

Eldest bókin,
Eragon

tölvuleikurinn,

DVD myndir

tölvuleikir og 

margt fleira!
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Hollywood hefur þann sið að 
hamra járnið á meðan það er heitt 
og eftir vinsældir Hringadróttins-
sögu var aðeins tímaspursmál 
hvenær ævintýrin um drekaknap-
ann 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 sveita-
piltinum 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 sálufélag-
arnir Eragon og Safíra drekasnót 
að leita skjóls hjá andspyrnuhreyf-
ingu sem kallar sig Verðina en her-
menn Galbatorixar, með seiðskratt-
ann Durza fremstan í flokki, fylgja 
fast á hæla þeirra. 

Paolini er augljóslega mikill 
aðdáandi Stjörnustríðs og Hringa-
dróttinssögu 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 sam-
anburð og reynist töfrum sneydd-
ur 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 atburða-
rásin heldur lengst af dampi. 
Drekinn Safíra er býsna vel gerður 
og það besta við myndina en að 
ósekju hefði mátt tempra gelgju-
stælana í Eragon. Samband þeirra 
tveggja er ekki upp á marga fiska 
sem endurspeglast meðal annars í 
stirðbusalegum samtölum, en 
yngri áhorfendur í leit að afþrey-
ingu láta það varla á sig fá. 

Jeremy Irons leikur Brom, hálf-
gerðan bastarð milli Aragorns og 
Obi-Wan Kenobi. Irons skilar sínu 
af áhugalausri fagmennsku, honum 
er líka oft og tíðum vorkunn þar 
sem hann þylur páskaeggjaspak-
mælin 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 

sem mestan dám af Palpatine keis-
ara 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.

   

Lágfleygur dreki

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 Landspítal-
ans.

Fram koma: Brain Police, Dr. 
Spock, Skakkamannage, Reykja-
vík!, Toggi, Lay Low, Pétur Ben, 
Sprengjuhöllin, Dikta, Future Fut-
ure, Noise, Ultra Mega Teknó-
bandið Stefán og Wulfgang.

Að sögn Þorkels Mána Pét-
urssonar hjá X-inu hefur 
útvarpsstöðinni tekist að 
safna nokkrum milljónum á 
undanförnum árum með X-
mas. Hann segir að BUGL 
þurfi nauðsynlega á 
peningum að halda, 
þar sem stofnunin sé 
fjársvelt eins og 
flestar heilbrigðis-
stofnanir 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 jóla-
lög. 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 unglinga-
geðdeildar Landspítalans. 
Kynnir verður Gunnar Sig-
urðsson. Húsið opnar kl. 

20.00.

Met í frumsömdum 
jólalögum á X-mas

Joseph Barbera, annar af 
höfundum teiknimynda á 
borð við Tomma og Jenna, 
The Flinstones, Jóga björn 
og Scooby-Doo, er látinn, 95 
ára gamall.

Barbera stofnaði fyrirtækið Hanna-
Barbera ásamt félaga sínum Willi-
am Hanna á sjötta áratugnum eftir 
að þeir höfðu unnið saman að 
Tomma og Jenna fyrir MGM-kvik-
myndafyrirtækið.

„Joe mun lifa áfram í gegnum 
verk sín,“ sagði Barry Meyer, for-
maður Warner Brothers. „Persón-
urnar sem hann skapaði með félaga 
sínum heitnum, William Hanna, eru 
ekki bara teiknaðar ofurstjörnur 
heldur einnig stór hluti af banda-
rískri dægurmenningu.“

Barbera ólst upp í Brooklyn í New 
York og ætlaði fyrst að vera banka-
starfsmaður. Fljótlega fóru teikn-
ingar hans að vekja athygli og 
komst hann í kynni við Hanna. Þró-
uðu þeir saman Tomma og Jenna og 
næstu sautján árin gerðu þeir 

teiknimyndir um þessa svörnu 
óvini. Alls hlutu þeir sjö óskars-
verðlaun og fjórtán tilnefningar 
fyrir vikið.

„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 kött-
inn Felix, köttinn Ignatz og auðvit-
að Mikka mús. En mér fannst þú 
ekki þurfa talmál til að skilja 
umfjöllunarefnið, sama í hvaða 
landi þættirnir væru sýndir. Allt 

sem þú þyrftir væru köttur og mús 
og allir myndu vita hvað myndi ger-
ast.“

Eftir að þeir félagar stofnuðu 
Hanna-Barbera árið 1957 sköpuðu 
þeir fjölda skemmtilegra teikni-
mynda á borð við The Flinstones, 
Huckleberry Hound og The Jet-
sons. Þættirnir um Flinstone-fjöl-
skylduna varð fyrsta teiknimynda-
röðin til að vera sýnd á besta tíma í 
sjónvarpi, auk þess sem hver þáttur 
var lengri en teiknimyndir höfðu 
verið fram að því.

Næstu áratugi á eftir framleiddu 
Hanna og Barbera þrjú hundruð 
teiknimyndaraðir, þar á meðal Scoo-
by-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 starf-
aði Barbera áfram sem aðstoðar-
framkvæmdastjóri hjá Warner 
Brothers við framleiðslu teikni-
mynda.





ERAGON      kl. 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 6
HÁTÍÐ Í BÆ     kl. 5.50
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
BORAT      kl. 8 og 10

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

ERAGON  kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 10 ÁRA

THE HOLIDAY kl. 5.40 og 8
SAW III   kl. 10.30 B.I. 16 ÁRA

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALI

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

AUBRAY DAY, TOTAL FILM
“SIGUR”

“MÖGNUÐ”

“FRÁBÆR”
DEBORAH ROSS, THE SPECTATOR

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT

JONATHAN ROSS, FILM 2006

ZOO

MARK ADAMS SUNDAY MIRROR

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

Stórkostleg ævintýramynd 
byggð á magnaðri metsölubók
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KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

JÓLAMYNDIN Í ÁR

THE U.S. VS.
JOHN LENNON

DÉJÁ VU kl. 6:15 - 9 - 10:30 B.i.12

BOSS OF IT ALL kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

THE US VS. J.. kl. 5:50 - 8 B.i.12

SANTA CLAUSE 3 kl. 5:50 Leyfð

NATIVITY STORY kl. 5:50 - 8 B.i.7

MÝRIN kl. 8 - 10:10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10:10 B.i. 16

/ ÁLFABAKKA / KRINGLUNNI / KEFLAVÍK / AKUREYRI
FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl. 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl. 10:10 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 5:20 - 8 - 10:40 B.i.12

DÉJÁ VU VIP kl. 5:20 - 8 - 10:40 

DEAD OR ALIVE kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 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

DÉJÁ VU kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.12

THE HOLIDAY kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.7

DEAD OR ALIVE kl. 10:20 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 3:30 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl. 8:10 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 3:30 Leyfð

DÉJÁ VU kl  8 - 10:20 B.i.12

DEAD OR ALIVE kl. 6 - 8 - 10 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

ERAGON kl.  5:50 - 8 B.i. 12

THE HOLIDAY kl. 10:10 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

DÉJÁVU kl. 8 - 10:30 B.i. 12

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

Hér er á ferðinni frumlegasti
spennuhasar ársins

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

M.M.J. - KVIKMYNDIR.COM

S.V. -MBL

-H.J. MBL
„SNJÖLL OG BRÁÐFYNDIN“

Hér er á ferðinni frumlegasti
spennuhasar ársins

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

JÓLAMYNDIN Í ÁR

Frá framleiðendum og

GÓÐA SKEMMTUN! GLEÐILEG JÓL

V.J.V. TOPP5.IS

S.V. -MBL

Tim Allen Martin Short

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

ÞRJÁR Á TOPPNUM

ENDURUPPLIFUNIN

JÓLASVEININN 3

LEIÐIN TIL BETLEHEM BNA GEGN JOHN LENNON

FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

ENDURUPPLIFUNIN

VALIANT M/- Ísl tal kl. 13:00 Leyfð

JÓNAS  M/- Ísl tal kl. 14:45 Leyfð

ÁSTRÍKUR & KLEÓPATRA Ísl tal kl. 16:40 Leyfð

JÓNAS  M/- Ísl tal kl. 18:30 Leyfð

Hljómsveitin
Fönn frá Sel-
fossi bar sigur 
úr býtum í 
Jólalagakeppni
Rásar 2. Sveit-
ina skipa laga-
höfundurinn
Benedikt Val-
berg Helgason 
og Guðleifur 
Werner Guð-
mundsson en 
auk þess fengu 
þeir Benna, 
trommara Ísa-
foldar, og 
Kristján Grétarsson gítarleikara 
lánaða við flutninginn á sigurlag-
inu sem ber nafnið Gjöfin.

Alls bárust sextíu lög í keppn-
ina í ár og tíu þeirra voru valin af 
dómnefnd til að keppa til úrslita. 
Hlustendur gátu hlustað á lögin á 
Popplandsvefnum og greitt uppá-
haldslaginu sínu atkvæði. Yfir 
30.000 atkvæði bárust frá íslensku 
þjóðinni.

Þetta var í 
fjórða sinn 
sem keppnin 
var haldin og 
sigurlög und-
anfarinna ára 
hafa lifað 
góðu lífi á 
spilunarlist-
um Rásarinn-
ar í desem-
ber. Kung fú 
og Þórey 
Heiðdal fluttu 
fyrsta sigur-
lagið, Gem-
mér jól, árið 

2003. Árið eftir vann hljómsveitin 
Hvítir mágar með laginu Uppá-
haldshátíðin mín. Í fyrra var það 
svo Magnús Ingi Sveinbjörnsson 
sem átti Jólalag Rásar 2, Jólanótt.

Siguvegarinn þetta árið hlaut 
að m.a. að launum tíu hljóðvers-
tíma í Sundlauginni hjá Sigur Rós 
í Mosfellsbænum, flugferðir með 
Flugfélagi Íslands og 100 nýjar 
plötur. 

Fönn sigurvegari
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.

Semur kántríplötu
Hljómsveitin The Arcade Fire 
hefur sent frá sér lagið Intervent-
ion 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-tón-
leikaferð sveitarinnar.

The Arcade Fire mun spila á 
sínum fyrstu tónleikum árið 2007 í 
lok janúar 
í St. John´s-
kirkjunni í 
London.

Nýtt lag frá 
Arcade Fire

á jólakortum og -pökkum
innanlands

er miðvikudagurinn

20.12.
www.postur.is

Komdu tímanlega

Finndu pósthúsið næst þér á

með jólakortin og -pakkana

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/I

S
P

 3
53

23
 1

2/
06

Síðasti öruggi skiladagur



Rann í tröppum og verður frá í mánuð

 Sigmundur Már 
Herbertsson, FIBA-dómari, 
lagðist undir hnífinn um hádegið í 
gær samkvæmt vefsíðu Körfu-
knattleikssambandsins. Sigmund-
ur 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 úrvalsdeild-
arinnar 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.

Sigmundur fór í 
speglun í gær

Íslenska kvennalandslið-
ið 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.

Tekur þátt í 
móti á Algarve

 Mál Þórs/KA og ÍR var í 
þriðja skiptið tekið fyrir í mánuð-
inum og í þetta sinn í Áfrýjunar-
dómstóli ÍSÍ. Var niðurstaðan sú 
að Þór/KA skyldi dæmdur sigur í 
leik liðsins gegn ÍR hinn 10. sept-
ember síðastliðinn og þar af leið-
andi mun Þór/KA leika í Lands-
bankadeild 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 Landsbanka-
deild kvenna. Leikið var heima og 
að heiman og vann ÍR samanlagt, 
3-2.

Þór/KA kærði úrslitin á grund-
velli þess að markvörður ÍR, Berg-
lind Magnúsdóttir, hefði ekki verið 
löglegur leikmaður með ÍR. Dóm-
stóll KSÍ féllst á kröfuna en Áfrýj-
unardómstóll KSÍ vísaði henni frá. 
Skaut því Þór/KA málinu til Áfrýj-
unardómstóls 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 einn-
ig kveða á um.

Málsvörn ÍR byggir á því að 
leikmaður sé löglegur með við-
komandi félagi um leið og keppn-
isleyfi sé gefið út fyrir hann. 

KSÍ gaf út keppnisleyfi fyrir 
Berglindi eftir að ÍR sendi inn 
undanþágubeiðni fyrir hana. Hinn 
19. september dró KSÍ keppnis-
leyfið til baka og Geir Þorsteins-
son, framkvæmdastjóri KSÍ, sagði 
að um mistök af hálfu sambands-

ins hefði verið að ræða.
Hins vegar segir í dómsorði 

Áfrýjunardómstóls ÍSÍ að ábyrgð-
in 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 yfirlýs-
ing um að allir undirritaðir skuld-
bindi sig til að hlíta gildandi reglu-
gerðum KSÍ um félagaskipti og 
samning og stöðu félaga og leik-
manna,“ 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 félaga-
skipti viðkomandi leikmanns 
standist allar reglur KSÍ.

Þar að auki segir í dómsorðinu 
að ekki hafi komið fram í undan-
þágubeiðninni 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 leikmaður-
inn fullnægði skilyrðum reglu-
gerðarinnar [...] áður en sótt var 
um keppnisleyfi fyrir hann enda 
var það forsenda þess að leikmað-
urinn væri löglegur í leik með 
félaginu,“ segir í niðurstöðu dóms-
ins. Berglind hafi því verið ólög-
legur leikmaður með ÍR og beri 
því að dæma Þór/KA 3-0 sigur í 
leiknum.

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.

 Eins og gefur að skilja 
eru viðbrögð forráðamanna knatt-
spyrnudeilda ÍR og Þórs/KA mis-
jöfn eftir niðurstöðu Áfrýjunar-
dómstóls ÍSÍ í máli félaganna. Þar 
var Þór/KA dæmdur 3-0 sigur í 
leik liðanna um laust sæti í Lands-
bankadeild kvenna.

Már Árnarson er formaður 
meistaraflokksráðs kvenna hjá ÍR 
og gat hann ekki tjáð sig um dóm-
inn 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 leiðbeining-
um þess í einu og öllu,“ sagði 
Már.

Unnsteinn Einar Jónsson, for-
maður knattspyrnudeildar Þórs, 
fagnaði hins vegar dómnum og 
sagði hann vera í samræmi við 
sinn málstað.

„Það er skýrt tekið fram í regl-
um KSÍ að þeir sem undirrita 
beiðni um félagaskipti undirgang-

ast að framfylgja lögum og regl-
um 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 Landsbanka-
deild kvenna. ÍR hafðu fengið 
undanþágubeiðni sína fyrir Berg-
lindi 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 ólögleg-
ur leikmaður, hvort sem hún hafi 
verið með keppnisleyfi eður ei.

Unnsteinn segir að ÍR-ingar 
hafi vitað af þessari reglu.

„Í málsvörn þeirra fyrir dóm-
stóli 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 Unn-
steinn. „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 suðurriðl-
inum 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.“

Mikil vonbrigði fyrir ÍR-inga
 Einar Árni Jóhanns-

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.

Átján manna 
hópur valinn

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 staðar-
tíma.

„Við getum ekki tilkynnt neitt 
og eru engar áætlanir um að gera 
það í nánustu framtíð.“

Fyrstu gestirnir 
á Wembley



 Það eru landsliðsþjálfar-
ar og landsliðsfyrirliðar sem kjósa 
besta knattspyrnumann heims hjá 
FIFA en sem kunnugt er bar Ítal-
inn Fabio Cannavaro sigur úr 
býtum í kjörinu. Zinedine Zidane 
varð annar og Ronaldinho þriðji. 
Þegar einstaka atkvæði eru skoð-
uð kemur margt áhugavert í ljós.

Eyjólfur Sverrisson valdi Zid-
ane bestan, Cannavaro varð annar 
hjá Eyjólfi og Gianluigi Buffon 
þriðji. Eiður Smári Guðjohnsen 
landsliðsfyrirliði valdi Ronaldin-
ho 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 Canna-
varo kýs samherja sinn en hann 
kaus Zlatan Ibrahimovic í fyrra. 
Patrick Vieira varð annar hjá Ítal-
anum og Samuel Eto´o þriðji. 
Vieira var nú ekki að greiða Canna-
varo 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 Thi-
erry Henry í það þriðja. Raúl, fyr-
irliði spænska landsliðsins, setti 
Cannavaro félaga sinn í fyrsta 
sætið, Samuel Eto´o í annað og 
Kaká fékk síðasta atkvæði Spán-
verjans. Edwin van der Sar, fyrir-
liði Hollands, gaf markverðinum 

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 Aserba-
ídsjan 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 Sydyk-
ov, fyrirliði Kirgisistan.

Það má síðan leiða líkur að því 
að langt sé síðan Valasine Dalap-
hone, fyrirliði Laos, sá alvöruleik 
því hann valdi Luis Figo sem besta 
knattspyrnumann heims.

Fabio Cannavaro setti 
Thuram í fyrsta sætið

Sálfræðistríðið milli 
Manchester United og Chelsea, 
tveggja efstu liða ensku úrvals-
deildarinnar, fer stigmagnandi 
með hverjum deginum. Marka-
hrókurinn 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 meistur-
unum 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.

Höfum klárlega 
það sem þarf

 Kólumbía ætlar að 
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 sam-
keppni 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 keppn-
in 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.

Kólumbía vill 
halda keppnina

Opið kl. 10–18 á Laugavegi 
og Kletthálsi 11

Sími 590 5760
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 Argentínska undrabarnið 
Lionel Messi hefur ekki spilað 
með Evrópumeisturum Barcelona 
síðan í nóvember, þegar hann rist-
arbrotnaði í 3-1 sigurleik gegn 
Real Zaragoza. Messi var fyrr í 
vikunni valinn besti ungi leikmað-
ur 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 til-
búinn í slaginn fyrir viðureign 
Börsunga gegn enska liðinu Liver-
pool 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 Barce-
lona þurfi á hjálp minni að halda í 
leikjunum gegn Liverpool, þeir 
verða alls ekki auðveldir,“ sagði 
Messi.

Hann telur að leikstíll Liver-
pool geti reynst erfiður fyrir sitt 
lið. „Þeir spila á Englandi en það 
er þó spænskur bragur á þjálfar-
anum og sumum leikmönnum. 
Þetta verður sérlega erfiður leik-
ur 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-

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 

hefur fyrir félagið í deildarleik. 
Honum hefur oft verið líkt við 
goðsögnina Diego Armando Mara-
dona.

Barcelona tapaði fyrir Inter-
nacional í úrslitaleik heimsmeist-
arakeppni 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.

Lionel Messi er óðum að ná sér eftir ristarbrot sem hefur haldið honum á hlið-
arlínunni síðan í nóvember. Hann missti af leikjum Barcelona gegn Chelsea og 
vill alls ekki missa af ferðinni á Anfield í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.

 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.

Ætlaði mér að 
fara frá Inter

 Fyrirliði West Ham, 
Nigel Reo-Coker, fékk í síðustu 
viku hatursbréf frá stuðnings-
manni 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 Reo-
Coker skoraði eina mark leiksins.

„Það sauð upp úr hjá einum 
ungum manni,“ sagði Tony 
Finnigan, umboðsmaður Reo-
Cokers. „Ég sagði honum að 
henda bréfinu og einbeita sér að 
leiknum, sem væri gegn einu 
sterkasta félagsliði Evrópu.“

Fékk hatursbréf

Karl-Heinz Rummen-
igge, 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 úrslita-
þýðingu 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.“

Við söknum 
Ballacks ekki

 Vandræðagemsinn í NFL-
deildinni, 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 síð-
ustu 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 vellin-
um 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 harðjaxl-
inn Bill Parcells sem þjálfar Dall-
as. „Það má vel vera að við refsum 
honum á okkar hátt en við munum 
ekki greina neinum frá því hvern-
ig 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.

Slumman kostaði tvær 
og hálfa milljón króna

Greint hefur verið frá því 
í dönskum og enskum fjölmiðlum 
undanfarna daga að enska úrvals-
deildarfélagið West Ham og Her-
følge í Danmörku eigi í viðræðum 
um að koma á samstarfi félaganna 
á milli. West Ham er í eigu Íslend-
inga og mun Eggert Magnússon, 
stjórnarformaður félagsins, vera 
upphafsmaðurinn að þessum við-
ræðum.

Fulltrúar frá West Ham fara til 
Danmerkur í janúar til Herfølge 
sem leikur í dönsku 1. deildinni. Ef 
verður af samstarfinu munu efni-
legir leikmenn hjá danska félaginu 
eiga greiða leið inn í West Ham.

„Þetta snýst um hvort og hvern-
ig 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 félag-
inu tækifæri á að gera samninga 
við unga og efnilega leikmenn. Í 
kjölfarið getum við sent þá til Eng-
lands 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 knatt-
spyrnufélags. KR hefur til að 
mynda átt í samstarfi við Millwall 
sem kom hingað til lands síðastlið-
ið sumar og lék hér tvo æfinga-
leiki. Þá hefur ÍBV átt í samstarfi 
við Crewe á Englandi.

West Ham vill samstarf við Herfølge í Danmörku

Leik Liverpool og 
Arsenal í fjórðungsúrslitum 
ensku deildabikarkeppninnar var 
frestað vegna mikillar þoku sem 
lagðist á Anfield, heimavöll 
Liverpool, í gær.

Rafael Benitez, stjóri Liver-
pool, 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.

Frestað vegna 
þoku á Anfield

 Einn leikur fór fram í 
þýsku úrvalsdeildinni í handbolta 
í gær þegar Lemgo tók á móti 
Frisch auf Göppingen. Heima-
menn unnu auðveldan sigur, 38-
26, og var Logi Geirsson marka-
hæsti leikmaður vallarins með 
átta mörk. Ásgeir Örn Hallgríms-
son 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.

Logi með átta

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.

Á leið til Denver
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 Mikil spenna er farin að 
myndast fyrir vali Alfreðs Gísla-
sonar á landsliðshópi Íslands sem 
fer á HM í Þýskalandi í næsta 
mánuði. Alfreð hefur hingað til 
farið þá leið að velja strax þá sex-
tán 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 töfl-
unni sem fylgir fréttinni. Við 
spáum því að Roland Valur Eradze 
fari á HM þótt hann sé ekki í topp-
standi og geti ekki æft eins vel og 
helst væri kosið. Ástæðan er ein-
faldega sú að hann er besti mark-
vörður 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 Guðmunds-
son verði til taks ef eitthvað komi 
upp á en Björgvin Páll mun fá 
tækifæri á þessu móti enda fram-
tíðarmarkvörður liðsins.

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 ein-
hverjum 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 jóker-
inn 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.

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.

 Mikið hefur verið fjall-
að um slagsmálin sem brutust út í 
leik New York Knicks og Denver 
Nuggets í NBA-deildinni banda-
rísku 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 deild-
inni 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 stuðnings-
mönnum 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 Wiz-
ards 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 leik-
hlutanum 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 Boyk-
ins til að sýna hvers hann er megn-
ugur,“ 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 leikn-
um.

Slagsmálaliðin unnu leiki sína í NBA

 Þýska félagið Bayern 
München hefur í fyrsta sinn við-
urkennt að það gæti selt Owen 
Hargreaves til Manchester Unit-
ed í janúar. Hingað til hefur Bay-
ern staðið fast á því að ætla að 
halda þessum enska landsliðs-
manni, sem stóð sig vel á HM í 
sumar. 

Sir Alex Ferguson, stjóri Unit-
ed, reyndi að fá leikmanninn fyrir 
núverandi leiktímabil en þeir 
þýsku vildu ómögulega láta hann 
af hendi. Sjálfur hefur Hargrea-
ves 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 hæstráðend-
um hjá þýska liðinu.

Verður gaman að sjá hver lend-
ingin verður í þessu máli, sem er 
eitt það leiðinlegasta og lang-
dregnasta á síðari tímum.

Dyrnar að opnast?

 Brasilíski sóknarmaður-
inn Adriano lét sig vanta á æfingu 
Ítalíumeistara Inter á mánudag-
inn án útskýringa. Félagið gaf 
ekki út yfirlýsingu vegna málsins 
en ítalskir fjölmiðlar segja að 
leikmaðurinn hafi verið að stunda 
diskótek í Mílanó á sunnudags-
kvöld. 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.

Adriano mætti 
ekki á æfingu

 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 yfirlýs-
ingu 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 markvörð-
inn Hilario um helgina. „Mourin-
ho ætti að einbeita sér að sínu 
liði,“ sagði Neville.

Tóm þvæla í 
Jose Mourinho

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.

Röber ráðinn
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„Já, hélstu kannski að einhver 
væri að herma eftir mér?“ spyr 
Guðni Ágústsson landbúnaðarráð-
herra.

Margir þeir sem fylgdust með 
heimildarmynd Egils Eðvarðsson-
ar um ferð Frummanna til Banda-
ríkjanna, 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 Frum-
manna 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 sérkennileg-
asta.

„Þetta eru snillingar. Eilífðar-

snillingar. En, já, þetta er frum-
raun 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 drengj-
um um að verða við þessari furðu-
legu 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 pen-
inga. Og ég spurði ekki um pen-
inga.“

Rammíslensk rödd ráðherrans

„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 Hverfis-
barnum 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 vin-

sælda á fyrri hluta níunda áratug-
ar 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 frum-
herja um þrítugt og „has-been“ 
fyrir þrjátíu og fimm ára aldur-
inn,“ 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-

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 sjón-
varpsþáttunum Limbó sem gerðu 
allt brjálað þegar þeir fóru í loftið 
sökum meints dónaskapar og klúr-
heita. Davíð segir þá aldrei hafa 
upplifað sig þannig að þeir væru 
að brjóta blað í íslensku gríni. 
„Reyndar sá ég umfjöllun um Rad-
íuskvöldin í Öldinni okkar og það 
ásamt teiknaðri mynd eftir Sig-
mund sem birtist í Mogganum 
hlýtur að standa upp úr,“ segir 
Davíð.

… 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.

Umfjöllun fréttaskýringaþáttar-
ins Kompás um Guðmund Jóns-
son, forstöðumann Byrgisins, 
hefur vakið mikla athygli. Í Komp-
ás var Guðmundur 

sagður hafa 
tælt skjólstæð-
inga sína til 
kynlífsleikja
sem oftast eru 
skilgreindir

sem BDSM. 
Mörgum

þótti
heldur

dökk

mynd dregin upp af þessari gerð 
kynlífs.

Fréttablaðið hafði sam-
band við Geir Guðmunds-
son, eins af stofnendum 
BDSM-félagsins á Íslandi, 
og sagðist hann vera sam-
mála því að umfjöllun 
Kompáss hefði að ein-
hverju 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 þáttar-
ins,“ útskýrir Geir. 
„Ef umræddur 

maður hefur verið að beita ein-
hverjum þvingunum þá stang-

ast 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 

fundist ákveðinn listi sem Guð-
mundur var sagður hafa lagt fyrir 
umræddar konur hafa verið gerð-
ur vafasamur. „Þetta er alþjóðleg-
ur 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.

Dregur upp skakka mynd af BDSM
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Okkur 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 jólagóð-
ur. 

á vin, sem heiti Guðmundur, 
hann býr einn með tvo ketti og er 
svo upplagt skotmark fyrir jóla-
góðleik. 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 hreys-
inu, fara í Hagkaup og kaupa jóla-
smákökur. 

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.

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

kókómaltinu fórum við að 
tala um daginn og veginn. Guð-
mundur 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. 

hafði komið til Seyðis-
fjarðar og einhver duglegur 
starfsmaður þar á bryggjunni 
sagði frá því í sjónvarpsfréttum, 
að hann hefði fyrir fádæma skarp-
leik og góða athyglisgáfu séð glitta 
í skallann á einhverjum aumingj-
anum sem hefði verið að reyna að 
lauma sér inn í landið og þegar að 
var gáð reyndust þetta þrír ræflar 
frá óviðurkenndu landi. Var brugð-
ið við skjótt þar á bryggjunni og 
mönnunum skipað að koma sér 
aftur í Smyril og síðan stímdi skip-
ið út fjörðinn, en örvænting þess-
ara 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 fljót-
lega slæddur upp úr sjónum af 
röskum manni úr áhöfn Smyrils.

Jólagæska
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