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Sveinbjörg Pétursdóttir segist ekki eltast mikið við tísk-
una og ef það þætti meira við hæfi þá myndi hún klæð-
ast búningum úr Sci-Fi myndum alla daga vikunnar.
Sveinbjörg segist ekki fletta tískublöðum til að fá innblástur í 

fataskápinn. Frekar kýs hún að finna hugmyndir úr almenn-

um hönnunartímaritum, en hún hefur mjög gaman af slíku.

„Ég er enginn hönnuður sjálf en ég hef mikinn áhuga á faginu

og mín daglegu störf við markaðsmál snúast að miklu leyti um 

að láta hanna fyrir mig. Reyndar finnst mér allt í lagi að sækja

innblástur úr öðru en tískublöðum. Til dæmis er gaman að

skoða liti og munstur og annað sem kemur úr almennum hönn-

unarblöðum og heimfæra það á klæðnað.“
Sveinbjörg er ein þeirra sem hefur persónulegan og

skemmtilegan fatastíl. Stíll hennar einkennist ekki beinlín-

is af því sem er algengt í búðunum í dag en sjálf segir hún 

að ef hún mætti fá að ráða þá myndi hún klæðast búningum

úr Sci-Fi myndum frá upphafi níunda áratugarins.
„Það er svona mitt tísku-„steitment“. Til dæmis get ég

nefnt myndir á borð við Tron og Buck Rogers þar sem búning-

arnir eru einstaklega fínir og ekki þætti mér verra að hafa 

geislabyssu sem fylgihlut. Satt best að segja er ég hugfangin 

af hvers kyns búningum. Fór meira að segja að læra skylm-

ingar af því mér fannst skylmingabúningurinn svo flottur.“

Fötin sem Sveinbjörg klæðist á myndinni minna jafnvel

svolítið á heimilislega útfærslu af Sci-Fi búningi. Hún er í 

flegnum svörtum kjól; jakkaermum sem hún fékk á mark-

aði í London, með eyrnaskjól úr barnafataverslun og falleg-

an hálsklút frá fyrrverandi tengdamóður. 
„Ég setti þennan klút um hálsinn þar sem það er frekar

kalt úti. Svo er ekki verra að reyna að dempa aðeins áhrifin 

sem flegnir kjólar vilja stundum hafa. Eða hvað … þetta eru

engin kjarnorkuvísindi.“

Það er óhugur í mönn-
um, fólki finnst mjög 

óþægilegt að hafa þetta svona 
vofandi yfir sér.

Vildi helst ganga í bún-
ingum á hverjum degi

Kveikt var í geymslugámi í 
Vestmannaeyjum í gærmorgun. 
Þetta er fjórða íkveikjan í Eyjum 
í þessum mánuði og sú ellefta á 
sex árum. Lögreglan hefur engan 
handtekið vegna íkveikjanna og 
liggur enginn undir grun.

Slökkvilið kom á staðinn í gær 
og slökkti eldinn, en allt sem í 
gámnum var er ónýtt.

Hinn 16. desember síðastlið-
inn var kveikt í þró við fiski-
mjölsverksmiðju Ísfélagsins. 
Mikill eldur braust út og þótti 
mildi að ekki kviknaði í verk-
smiðjuhúsinu sjálfu. Sama kvöld 
var reynt að kveikja í húsnæði 
Fiskiðjunnar rétt hjá.

Rúmri viku áður var reynt að 

kveikja í kaffistofu Lifrarsam-
lagsins, í fimmta skipti á fjórum 
árum. Allar íkveikjurnar voru í 
lok árs, flestar í desember.

Hinn 28. september árið 2005 
var kveikt í á tveimur stöðum í 
bænum, í ruslagámum við kirkju-
garðinn og í geymslugámum við 
íþróttavöll.

Bæjarbúum í Vestmannaeyj-
um er enn í fersku minni þegar 
frystihús Ísfélagsins brann til 
kaldra kola 9. desember árið 
2000. Þá var einnig kveikt í. Öll 
þessi mál eru óupplýst.

„Það hefur ekkert nýtt komið 
fram,“ segir Tryggvi Kr. Ólafs-
son, rannsóknarlögreglumaður í 
Vestmannaeyjum. „Við erum að 

skanna svæðið, fara yfir gögn og 
ræða við hugsanleg vitni. Þetta 
er auðvitað mikið áfall og okkur 
finnst mjög leiðinlegt að ná ekki 
þessum manni eða mönnum.“

Tryggvi segir lögregluna í 
Eyjum hafa fengið aðstoð frá 
rannsóknardeild lögreglunnar í 
Reykjavík til þess að upplýsa 
þessi mál. „Þetta getur verið hver 

sem er. Við reynum allt, veltum 
öllum steinum sem við finnum, 
en það bara gengur ekkert,“ segir 
Tryggvi.

„Það er óhugur í mönnum, fólki 
finnst mjög óþægilegt að hafa 
þetta svona yfir sér,“ segir Viktor 
Ragnarsson, hárskeri í Eyjum, 
um íkveikjurnar. „Það eru ýmsar 
kenningar í gangi, hvort sem eitt-
hvað er til í þeim eða ekki. Því 
verður ekki neitað að það er eitt-
hvað furðulegt á seyði.“

Kristján Björnsson, sóknar-
prestur í Eyjum, tekur undir með 
Viktori. „Fólk er aðallega að velta 
fyrir sér hvernig hægt sé að vera 
svona sjúkur. Þessi hegðun er svo 
fjarri öllu venjulegu fólki.“ 

Enginn handtekinn eftir 
ellefu íkveikjur í Eyjum
Fjórar íkveikjur hafa verið í Vestmannaeyjum í þessum mánuði. Á sex árum eru þær alls ellefu. „Við reyn-
um allt sem við getum en það bara gengur ekkert,“ segir rannsóknarlögreglumaður í Vestmannaeyjum.

Fræðimenn fá rúman 
aðgang að skjölum um öryggi 
ríkisins á tímum kalda stríðsins, 
gangi hugmyndir nefndar forsætis-
ráðherra eftir. 

Nefndinni var ætlað að skoða 
gögn í vörslu stjórnvalda um innra 
og ytra öryggi landsins og gera 
tillögu um aðgang fræðimanna að 
þeim í formi frumvarps.

Að sögn Páls Hreinssonar, 
formanns nefndarinnar, leggur 
nefndin til mun rýmri aðgang að 
gögnunum heldur en upplýsingalög 
heimila.

Frumvarp nefndarinnar kemur 
til kasta Alþingis sem sker úr um 
hve langt skuli ganga. 

Fræðimenn fái 
rúman aðgang

Víkur fyrir Meistara-
þætti Loga Bergmann

Syngur í rapplagi

„Við viljum helst ekki 
skrifa tékka sem er minni en fimm 
til tíu milljarðar í einstakri fjár-
festingu. Annars yrðum við með of 
mörg verkefni í gangi og athyglin 
of dreifð,“ segir 
Hannes Smára-
son, forstjóri FL 
Group, sem er 
maður ársins 
2006 í íslensku 
viðskiptalífi að 
mati dómnefnd-
ar Markaðarins. 

„Við þurfum 
að vera sniðug 
til þess að geta 
haldið áfram að 
vaxa án þess að breytast í bresk 
eða skandinavísk félög og missa 
við það sérstöðu okkar. Hins vegar 
ef menn stíga ákveðin skref hér 
varðandi reglur og skattaumhverfi 
þá er engin ástæða til að ætla 
annað en að við getum haldið 
áfram,“ segir Hannes Smárason.

Skrifar bara 
milljarðatékka

 Guðlaugur Þór Þórðarson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins 
og stjórnarformaður Orkuveitu 
Reykjavíkur, liggur á sjúkrahúsi 
eftir að hafa hlotið annars og 
þriðja stigs brunasár á baki 
skömmu fyrir jól. 

Líklegt er að hann þurfi að 
dvelja á sjúkrahúsi fram yfir ára-
mót vegna áverkanna. „Það á eftir 
að taka endanlega ákvörðun um 
hvort nauðsynlegt sé að græða 
skinn þar sem sárin eru verst en 
það kemur í ljós fyrir helgi,“ sagði 
Guðlaugur Þór er Fréttablaðið 
náði tali af honum í gærkvöld.

Eldurinn kviknaði á heimili 
Guðlaugs Þórs. „Ég sat í sófanum 

heima hjá mér og áttaði mig ekki á 
því að það væru sprittkerti í glugg-
anum á bak við mig. Skyrta sem 
ég var í varð fljótt alelda og ég 
hljóp þá út úr húsinu og klæddi 
mig úr skyrtunni utan dyra,“ sagði 

Guðlaugur Þór en kona hans hjálp-
aði honum að komast á sjúkrahús. 
„Ég fór beint undir sturtu eftir að 
ég hafði náð að komast úr skyrt-
unni. Ágústa [Johnson] kona mín 
keyrði mig svo í snatri á spítala 
þar sem gert hefur verið að sárum 
mínum síðan.“

Áverkar Guðlaugs Þór eru 
alvarlegir en hann vonast til þess 
að geta komist á ról sem fyrst. 
„Það er auðvitað svekkjandi að 
hafa ekki geta tekið þátt í jólaund-
irbúningnum nema að litlu leyti. 
Þó að það geti tekið nokkurn tíma 
fyrir mig að ná mér að fullu þá 
þakka ég fyrir að þetta fór ekki 
verr,“ sagði Guðlaugur Þór. 

Liggur á spítala með brunasár



 Aðgangur fræði-
manna að opinberum gögnum er 
varða öryggismál íslenska ríkis-
ins verður rúmur, samkvæmt 
frumvarpsdrögum sem nefnd for-
sætisráðherra hefur unnið. 

Ráðherra skipaði í sumar nefnd 
á grundvelli ályktunar Alþingis til 
að annast skoðun gagna í vörslu 
stjórnvalda um innra og ytra 
öryggi landsins á tímum kalda 
stríðsins og gera tillögu um aðgang 
fræðimanna að þeim. Nefndinni 
var ætlað að skila skýrslu um störf 
sín í árslok en að sögn Páls Hreins-
sonar, formanns nefndarinnar, 
hefur vinnan dregist þar sem enn 
er beðið upplýsinga frá utanríkis-
ráðuneytinu um meðferð gagna er 
þar eru geymd og varða Atlants-
hafsbandalagið.

Páll væntir þess að upplýsing-
arnar berist í byrjun nýs árs og í 
kjölfarið geti nefndin skilað 
skýrslu sinni og frumvarpi um 
aðgang fræðimanna. 

„Það liggja fyrir drög að frum-
varpi en við erum enn að binda 
lausa enda og þar á meðal er þetta 
NATO skjalamál sem er ekki ein-
falt viðureignar,“ segir Páll. Í 
drögunum er gert ráð fyrir rúmum 
aðgangi fræðimanna að gögnum, 
mun rýmri en gildandi upplýs-

ingalög heimila. „Nefndin mun 
skila sínum tillögum en það er svo 
í valdi þingmanna að taka afstöðu 
til þess rúma aðgangs sem hún 
leggur til,“ segir Páll.

Nefndin hefur leitað fanga víða 
og meðal annars beitt fyrir sig 
lögum frá í haust sem aflétta lög-
mætri þagnarskyldu opinberra 
starfsmanna til að gera henni 
verkið mögulegt. „Við höfum talað 
við marga til að afla upplýsinga 
um verklag við hleranir á þessum 
árum í þágu öryggis. Við rannsök-
um ekki einstök mál en þurftum 
að átta okkur á verklagi, hvaða 

skjöl eru til, hvar þau eru geymd 
og hverju var eytt.“

Páll segir 99 prósent allra 
þeirra gagna er snerta öryggismál 
ríkisins vera varðveitt í utanríkis-
ráðuneytinu enda hafi varnar-
málaskrifstofa þess farið með 
daglega umsýslu og samskipti við 
varnarliðið. Ekki sé óeðlilegt að 
ráðuneytið hafi ekki enn svarað 
fyrirspurnum nefndarinnar þar 
sem málið sé flóknara en talið var 
í fyrstu og meðal annars þurfi að 
afla upplýsinga og heimilda frá 
aðalskrifstofum Atlantshafs-
bandalagsins.

Gert ráð fyrir rúmum 
aðgangi fræðimanna
Skýrslu og frumvarps nefndar um aðgang fræðimanna að skjölum um öryggi ís-
lenska ríkisins á tímum kalda stríðsins er að vænta í byrjun nýs árs. Enn stendur 
á svörum frá utanríkisráðuneytinu þar sem þorri allra gagna er geymdur.

Níu ára drengur liggur þungt haldinn á gjör-
gæsludeild Landspítalans í Fossvogi eftir að hafa 
fengið hjartastopp í baði á heimili sínu á aðfangadag. 

Drengurinn fékk hjartastopp eftir að hafa verið 
meðvitundarlaus í baðkari í nokkra stund. Faðir 
drengsins sagði í samtali við Fréttablaðið í gær að 
fjölskyldan vonaði það besta en óljóst er hvað olli 
því að drengurinn varð meðvitundarlaus í baðinu, 
sem síðan leiddi til hjartastoppsins vegna súrefnis-
skorts.

Faðir drengsins hóf lífgunartilraunir þegar í 
stað eftir að uppgötvaðist um ástand drengsins en 
þær báru ekki árangur í fyrstu. Sjúkraflutninga-
mönnum og lækni tókst að lífga drenginn við og 
var hann í skyndi fluttur á spítala þar sem hann 
var settur í öndunarvél og í sneiðmyndatöku.

Lögreglan greip til þess ráðs að halda öllum 
gatnamótum lokuðum fyrir annarri umferð en 

sjúkra- og lögreglubíla til þess að flýta því sem mest 
að drengurinn kæmist undir læknishendur á 
Barnaspítala Hringsins. 

Drengurinn var síðan fluttur með sjúkrabíl á 
gjörgæsludeildina í Fossvogi þar sem honum er nú 
haldið sofandi í öndunarvél.

Neyðarlínan fékk tilkynningu um slysið frá 
móður drengsins klukkan rúmlega eitt á aðfangadag 
en sjúkraflutningamenn, læknir og lögregla voru þá 
þegar kölluð til.

Lögreglan rannsakar tildrög þess að drengurinn 
fékk hjartastopp en að sögn Arnars Rúnars Mart-
einssonar, varðstjóra í lögreglunni, bendir ekkert til 
þess að um annað en slys hafi verið að ræða. Slysið 
verður rannsakað áfram eins og lögformlegt ferli 
gerir ráð fyrir um.

Bænastund verður haldin klukkan fimm í dag í 
Grafarvogskirkju.

Magnús, hvernig bregðist þið 
við fráfalli konungs sálarinn-
ar?

 Íslenska ríkið er 
skyldugt til að greiða biðlaun 
helmingi þeirra flugumferðar-
stjóra, sem ekki ætla að starfa hjá 
Flugstoðum ohf. eftir áramót. Alls 
er um rúmlega 200 milljónir að 
ræða, sem þeir fá greiddar árið 
2006, „fyrir að gera ekki neitt,“ 
segir Loftur Jóhannsson, formað-
ur íslenskra flugumferðarstjóra. 
„Ofan á þetta kemur síðan allt tap 
flugfélaganna [vegna óhagkvæm-
ari flugleiða og tafa] og ég tala nú 
ekki um álitshnekki stjórnvalda 
og Flugstoða.“

Félag íslenskra flugumferðar-
stjóra getur tryggt þeim flugum-
ferðarstjórum, sem ekki eiga 
þennan biðlaunarétt, tekjur fyrstu 
tvo til þrjá mánuði ársins.

Loftur bendir á að flugumferð-
arsvæðið sem um ræðir sé gífur-
lega stórt. Þegar flugumferðar-

stjórar fóru í verkfall árið 2001, 
hafi allt flug lagst niður. „Þá voru 
32 flugumferðarstjórar að störf-
um. Nú eru enn færri og miklu 
færri ef þú telur bara þá sem hafa  
réttindi. Auðvitað verður gífurleg 
röskun á flugi,“ segir Loftur, en 
hann telur að þeir sem geti muni 
fljúga utan íslenska svæðisins. 
Aðrir fljúgi ekki.

Þorgeir Pálsson, flugmálastjóri 
og verðandi forstjóri Flugstoða, 
segir að allt önnur staða hafi verið 
árið 2001, því þá hafi flugumferð-
arstjórar á Keflavíkurflugvelli 
einnig farið í verkfall. Að auki hafi 
svo viljað til að verkfallsdaginn 
var óvenju vont veður.

Eftir því sem næst verður kom-
ist verða 26 flugumferðarstjórar 
að störfum í janúar hjá Flugstoð-
um. Engar viðræður eru milli 
deiluaðila.

Biðlaunin kosta 200 milljónir 

 Ásta Lovísa Vilhjálmsdóttir 
er útnefnd Íslendingur ársins af 
tímaritinu Ísafold. Tvær ástæður 
réðu valinu að sögn Reynis 
Traustasonar, ritstjóra Ísafoldar. 
„Ásta glímir við mjög erfiðan 
sjúkdóm sem læknar telja 
banvænan en hún berst af orku 
og er óbuguð.“

Reynir segir að ritstjórnin hafi 
veitt Ástu viðurkenninguna fyrir 
hetjulund og að geta tjáð sig um 
svo erfiðan sjúkdóm. „Við erum 
annars vegar að þakka henni fyrir 
að opna umræðu um krabbamein 
sem fólk talar yfirleitt ekki mikið 
um út á við. Og hins vegar erum 
við að útnefna hana sem fulltrúa 
allra bloggara sem er sístækkandi 
hópur.“ 

Ásta Lovísa Ís-
lendingur ársins

Saddam Hussein, fyrrver-
andi einræðisherra Íraks, hvetur 
landa sína til að hata ekki erlenda 
hermenn sem staddir eru í landinu 
undir forystu Bandaríkjahers. 
Þetta kom fram í kveðjubréfi frá 
honum sem birt var á vefsíðu 
stuðningsmanna hans í gær.

Þá segist hann sáttur við að 
fórna lífi sínu fyrir landið, en hann 
hefur verið dæmdur til hengingar 
einhvern tíma á næstu fjórum 
vikum fyrir að hafa fyrirskipað 
aftöku fjölda manna, kvenna og 
barna í bænum Dujail árið 1982.

Stuðningsmenn Saddams hafa 
hótað hefndum verði leiðtogi 
þeirra líflátinn.

Sáttur við að 
fórna lífi sínu

Einar K. Guðfinns-
son sjávarútvegsráðherra hefur 
úthlutað 25 milljónum króna úr 
Verkefnasjóði sjávarútvegsins til 
sjávarrannsókna á samkeppnis-
sviði.

Alls bárust 33 umsóknir, þar af 
25 vegna stærri verkefna og átta 
vegna minni verkefna. Sótt var um 
styrki fyrir 117,5 milljónir króna, 
eða nærri fimmfalt það fé sem 
deildin hafði til umráða að þessu 
sinni. Sex stór verkefni og þrjú 
minni hlutu brautargengi.

Styrkir veittir 
til rannsókna

Nefndin mun skila 
sínum tillögum en það 

er svo í valdi þingmanna að taka 
afstöðu til þess rúma aðgangs 
sem hún leggur til.“

 Störf nefndar um 
endurskoðun stjórnarskrárinnar 
hafa dregist og lýkur hún því ekki 
störfum fyrir árslok, líkt og 
stefnt var að. 
Jón Kristjánsson alþingismaður, 
formaður nefndarinnar, segir 
nefndina koma saman í fyrstu 
viku nýs árs og að framhald 
starfa hennar skýrist þá. 

Þegar sé þó ljóst að nefndin 
leggi ekki til heildarendurskoðun 
á stjórnarskránni enda ágreining-
ur uppi meðal nefndarmanna um 
ýmis ákvæði. „Ég legg áherslu á 
að við skilum ekki af okkur nema 
því sem samkomulag er um,“ 
segir Jón. 

Leggur aðeins 
til breytingar 
sem sátt er um





Þrír slösuðust og 
voru fluttir með sjúkrabílum á 
slysadeild Landspítalans í 
fyrrakvöld þegar tveir bílar skullu 
saman á gatnamótum Borgartúns 
og Kringlumýrarbrautar. Árekst-
urinn varð um hálfellefuleytið.

Beita þurfti klippum til að ná 
hinum slösuðu út úr bílunum, sem 
eru báðir ónýtir, auk þess sem 
dælubíll frá slökkviliðinu var 
kallaður út til að þrífa olíu af 
götunni.

Að sögn lögreglu liggja tildrög 
slyssins ekki fyrir en umferðar-
ljós eru á gatnamótunum og því 
vel mögulegt að annar bíllinn hafi 
ekið gegn rauðu ljósi. 

Þrír slösuðust í 
hörðum árekstri

Félagsdómur dæmdi 
Útgerðarfélagið Brim síðastliðinn 
föstudag til að greiða 684.220 
krónur í févíti fyrir að hafa ekki 
tryggt félagsmönnum Vélstjóra-
félags Íslands viðeigandi 
hafnarfrí. Brotin áttu sér stað að 
loknum veiðiferðum togarans 
Harðbaks EA-3 á tímabilinu 8. 
mars 2004 til 4. september 2005 
og togarans Kaldbaks EA-1 á 
tímabilinu 1. desember 2005 til 1. 
febrúar 2006. 

Dómurinn sagði Brim ekki 
hafa tryggt mönnunum 30 klukku-
stunda hafnarfrí milli veiðiferða 
og því brotið ákvæði kjarasamn-
inga. Févítið rennur óskipt í 
félagssjóð Vélstjórafélagsins.

Brim dæmt til 
að greiða févíti

 Gerald Ford tók 
við forsetaembætti Bandaríkj-
anna eftir að Richard Nixon 
hraktist frá völdum vegna 
Watergate-málsins og gegndi 
lykilhlutverki við að koma á sátt-
um í bandarísku þjóðfélagi á ný 
eftir allt umrótið í kringum hinn 
umdeilda forvera sinn.

Ford þótti hins vegar gjörólík-
ur Nixon, öfgalaus bæði í skoð-
unum og verkum og blátt áfram í 
framkomu sinni. Fréttaskýrend-
ur segja hann hafa verið  
nákvæmlega það sem bandaríska 
þjóðin þurfti á að halda til þess 
að ná sér aftur á strik bæði eftir 
áfallið sem Nixon-hneykslið 
skildi eftir sig, en ekki síður eftir 
Víetnamstríðið, sem klofið hafði 
þjóðina í tvær andstæðar fylk-
ingar.

Ford var eini forseti Banda-
ríkjanna sem hvorki var kosinn 
forseti né varaforseti Bandaríkj-
anna, en hann hafði gegnt for-
setaembættinu í nærri tvö og 
hálft ár og þar á undan verið 
varaforseti.

Nixon skipaði hann varafor-
seta sinn í október árið 1973 eftir 
að Spiro Agnew þurfti að segja 
af sér vegna skattsvika, sem 
hann varð uppvís að og hlaut dóm 
fyrir. Þegar Nixon neyddist síðan 
sjálfur til að segja af sér árið 
eftir settist Ford í forsetastólinn, 
og sagt hefur verið að hann hafi 
breytt embættinu meira en það 
breytti honum.

Ford þótti ekki atkvæðamikill 
á valdatíð sinni, en um hann ríkti 
almenn sátt í Bandaríkjunum.

Eitt umdeildasta verk Fords 
var hins vegar að veita Nixon 
náðun aðeins tæpum mánuði eftir 
forsetaskiptin, sem varð til þess 
að aldrei var hægt að ákæra 
Nixon fyrir neina glæpi í tengsl-
um við Watergate-málið. 

Almennt er talið að þetta emb-
ættisverk Fords hafi jafnframt 

orðið til þess að hann tapaði í for-
setakosningum árið 1976, þegar 
demókratinn Jimmy Carter vann 
sigur.

Ford var 93 ára gamall þegar 
hann lést á heimili sínu í Kaliforn-
íu á þriðjudaginn og hafði þá lifað 
lengur en nokkur annar forseti 
Bandaríkjanna. Eiginkona hans, 
Betty Ford, sendi frá sér tilkynn-
ingu um andlát hans seint á þriðju-
dagskvöldið.

George W. Bush, núverandi 
Bandaríkjaforseti, fór lofsamleg-
um orðum um Ford í gær eftir að 
fréttir bárust af andláti hans. 
„Bandaríska þjóðin mun ávallt 
dást að skyldurækni Geralds 
Ford, persónuleika hans og hve 
virðulega hann leysti störf sín af 
hendi,“ sagði Bush í yfirlýsingu í 
gær.

Lægði öldurnar í 
bandarísku samfélagi
Gerald Ford, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, er látinn. Hann stýrði Banda-
ríkjunum upp úr umrótinu eftir Watergatemálið og Víetnamstríðið.

 Hvergi í Evrópu fjölg-
aði fólki jafn mikið og á Íslandi frá 
1. desember 2005 til 1. desember 
2006. Samkvæmt íbúaskrá þjóð-
skrár voru landsmenn 307.261 um 
síðustu mánaðamót og hafði fjölg-
að á einu ári um 2,6 prósent eða 
um 7.857 manns. 

Frá þessu greinir á vef Hag-
stofu Íslands.

Undanfarin ár hefur fólksfjölg-
un í Evrópu verið um 0,2 prósent 
og aðeins í örfáum ríkjum álfunn-
ar hefur fjölgunin farið yfir eitt 
prósent.

Fólksfjölgunin síðasta árið var 
meiri en árið á undan þegar hún 
var 2,1 prósent. 

Tvennt skýrir fólksfjölgun; 
flutningar og náttúruleg fjölgun. 
Á tímabilinu 1. desember 2005 til 
1. desember í ár fluttu um fimm 
þúsund manns til landsins umfram 
þá sem fluttust brott en fæddir 
umfram dána voru tæplega 2.600. 
Meirihluti þeirra sem fluttust til 
landsins voru erlendir ríkisborg-
arar og er hlutfall erlendra ríkis-
borgara af íbúafjölda nú um sex 
prósent.

Fólki fjölgaði á öllum land-
svæðum utan Vestfjarða þar sem 
fækkaði um eitt prósent. Íbúum 
Austurlands fjölgaði um 12 pró-
sent en rúmlega fjórðungur íbúa 
þar hefur erlent ríkisfang.

Landsmenn orðnir 307.261

 Búast má við að 
rannsókn á fjársvikum fyrrum 
starfsmanns hjá Tryggingastofn-
un ríkisins ljúki í janúar og að 
ákærur verði gefnar út fljótlega. 

„Menn fá ekki að vita um svo-
leiðis í fjölmiðlum heldur ger-
ist það með hefðbundnum hætti,“ 
segir Jón H. 
B. Snorra-
son, yfirmað-
ur efnahags-
brotadeildar
ríkislögreglu-
stjóra.

Jón verst 
frétta af mál-
inu og segir 
að ekkert ger-
ist í því milli 
hátíða. Málið 
komi fram í endanlegri mynd á 
næstunni og þá verði hægt að fara 
yfir það hverju það skilar. 

Grunsemdir eru um að allt að 
þrír tugir manna tengist málinu 
og að fjárdrátturinn nemi um sjö-
tíu milljónum.

Rannsóknin 
langt komin

 Lögreglan á 
Akranesi veitti bíl á ofsahraða 
eftirför í Hvalfjarðargöngum 
aðfaranótt aðfangadags. Lögregl-
an mætti bílnum við norðurenda 
ganganna. Þegar hann varð 
lögreglu var sneri hann við og ók 
á ofsahraða suður göngin svo 
lögreglan missti fljótlega sjónar 
á honum.

Bíllinn fannst ekki þrátt fyrir 
aðstoð frá lögreglunni í Reykja-
vík. Lögreglan telur sig þó vita 
hver ökumaðurinn var og hefur 
boðað hann til yfirheyrslu.

Samkvæmt tímasetningum í 
myndavélum ganganna var 
meðalhraði bílsins í göngunum 
150 kílómetrar á klukkustund. 

Flúði lögreglu á 
150 í göngunum
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 Ríkissaksóknari 
hefur enn til rannsóknar tildrög 
þess að maður um þrítugt fékk 
hjartastopp í lögreglubíl aðfara-
nótt sunnudagsins 26. nóvember. 
Hann lést eftir að hafa verið í 
vikutíma á gjörgæsludeild.

Lögreglan í Reykjavík þurfti 
að beita manninn harðræði við 
handtöku en hann hafði látið ófrið-
lega á Radisson SAS Hótel Sögu.

Embætti ríkissaksóknara bíður 
þess að fá niðurstöðu úr vefsýna- 
og blóðrannsóknum til þess að fá 
úr því skorið hvert var banamein 
mannsins.

Hjartastopp í 
lögreglubíl enn 
til rannsóknar



Jólaútsala
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Ætlar þú á janúarútsölur?

Strengir þú áramótaheit?

 George W. Bush 
Bandaríkjaforseti lagði til í gær 
að ísbirnir yrðu settir á lista yfir 
dýr í útrýmingarhættu. Gerði 
hann þetta undir þrýstingi frá 
þremur stórum umhverfisvernd-
arsamtökum, segir í frétt 
Washington Post af málinu.

Þegar dýr hefur verið fært á 
þennan lista, getur Bandaríkja-
stjórn ekki heimilað neina 
starfsemi sem stefnt gæti dýrinu 
eða umhverfi þess í hættu. Vonast 
umhverfisverndarsamtökin til að 
þetta neyði stjórnina til að taka 
harðar á losun mengunarvalda út 
í andrúmsloftið, sem leiða til 
frekari gróðurhúsaáhrifa, en hún 
hefur hingað til gert.

Ætlar að bjarga 
ísbjörnum

 Öll heimili í Hafnarfirði 
fengu mynd- og geisladisk með 
Björgvini Halldórssyni inn um 
bréfalúguna í gærdag. Diskurinn 
er gjöf frá fyrirtækinu Alcan sem 
rekur álverið í Straumsvík. Á 
honum er upptaka frá tónleikum 
sem Björgvin hélt í Laugardals-
höllinni í haust, en Alcan bauð 
starfsmönnum sínum og Hafnfirð-
ingum á tónleikana í tilefni af 
fjörutíu ára afmæli álversins og 
komust færri á þá en vildu. 

Geisladiskurinn var vafinn inn 
í álþynnu og með honum fylgdi 
bréf þar sem kom fram að fyrir-
tækið ætli að kynna starfsemi fyr-
irtækisins fyrir bæjarbúum á 
næstunni og gefa fólki með því 
tækifæri til að mynda sér skoðun 
á stækkun álversins í Straumsvík. 
Fyrirhugað er að stækka álverið 
þannig að framleiðslugetan aukist 
úr 180 þúsund tonnum af áli á ári í 
460 þúsund tonn. Bæjarbúar í 
Hafnarfirði munu líklega kjósa 
um stækkunina á næstu mánuð-
um.

„Þegar þrettán ára dóttir mín 
sá diskinn sagði hún við mig: 
„Pabbi, ég held að Alcan múti 
okkur“ og ég tek undir með henni. 
Alcan er með þessu að reyna að 
hafa bein áhrif á bæjarbúa í kosn-
ingunum um fyrirhugaða stækkun 
álversins í Straumsvík,“ segir 
Snorri Sigurðsson, íbúi í Hafnar-
firði.

Hrannar Pétursson, upplýs-
ingafulltrúi Alcan, segir ekki um 
mútur að ræða hjá fyrirtækinu 
því slíkt væri of augljóst. Hann 
segir að þrátt fyrir að forsvars-

menn fyrirtækisins hafi vitað af 
því að sumir Hafnfirðingar myndu 
bregðast ókvæða við gjöfinni þá 
hafi þeir samt ákveðið að senda 
diskinn út.

Hrannar segir tilganginn með 
gjöfinni hafa verið tvíþættan: að 
slá botn í afmælisár álversins í 
Straumsvík og jafnframt að minna 
á fyrirtækið og láta Hafnfirðinga 
vita af því að á næstu vikum muni 
Alcan upplýsa Hafnfirðinga um 
fyrirhugaða stækkun álversins. 

Þegar Hrannar er spurður að 
því hvað Alcan hafi gefið Hafn-
firðingum upp á síðkastið stað-
festir hann að auk disksins hafi 
fyrirtækið boðið Hafnfirðingum á 
tónleikana og á bikarleik Hauka 
og FH í handbolta í Kaplakrika. 
Hrannar staðfestir einnig að Alcan 
ætli á næstunni að gefa Hafnfirð-
ingum dagatal með myndum af 
verkum eftir hafnfirska lista-
menn.

  

Segja Alcan múta 
Hafnfirðingum 
Alcan gaf Hafnfirðingum mynd- og geisladisk með Björgvini Halldórssyni. 
Upplýsingafulltrúi Alcan segir fyrirtækið ekki múta Hafnfirðingum til að sam-
þykkja stækkun álversins. Alcan hefur gert vel við Hafnfirðinga upp á síðkastið.

Íranska þingið sam-
þykkti í gær að endurskoða 
tengsl sín við Alþjóðakjarnorku-
málastofnun Sameinuðu þjóð-
anna, IAEA. Óttast stjórnmála-
skýrendur að þetta þýði að 
írönsk stjórnvöld muni þá 
minnka til muna samvinnu við 
stofnunina.

Ákvörðun þingsins kom fjór-
um dögum eftir að öryggisráð 
SÞ samþykkti einróma að beita 
skyldi Írana efnahagslegum 
refsiaðgerðum fyrir að neita að 
hætta að auðga úran. Vestræn 
ríki með Bandaríkin í farar-
broddi, telja Írana ætla sér að 
vinna kjarnorkuvopn úr auðg-
aða úraninu, en Íranar hafa hins 
vegar staðfastlega haldið fram 
að framleiðsla þeirra sé ein-
göngu í friðsamlegum tilgangi 
og að hún verði notuð til að búa 
til rafmagn. Jafnframt sjá Íran-
ar kjarnorkuáætlun sína sem 

tákn um tæknilegar framfarir 
landsins, enda er samstaða 
meðal allra stjórnmálaflokka 
landsins og flestra landsmanna 
um að halda henni til þrautar.

Refsiaðgerðir öryggisráðsins 
felast í banni við því að tækni-
þekking og tæki sem nota má 
við kjarnorkuframleiðslu verði 
keypt frá eða selt til Írans. Jafn-
framt var fé tíu íranskra fyrir-
tækja og tólf Írana fryst í 
erlendum bönkum.

Háttsettir klerkar hafa ítrek-
að hvatt stjórnina til að skera á 
öll bönd við IAEA, ef öryggis-
ráðið myndi ákveða að beita 
refsiaðgerðum, líkt og nú hefur 
verið gert.

Samvinnan endurskoðuð

 Fram kom í 
fréttum Stöðvar 2 í gærkvöld að 
landlæknisembættið hefði fyrir 
fjórum árum fengið ábendingu 
um það frá lækni að þrjár konur 
bæru barn eftir starfsmenn í 
Byrginu. Var einnig frá því greint 
að landlæknisembættið hefði ekki 
brugðist við upplýsingunum.

Ekki náðist heldur í Matthías 
Halldórsson sem gegnir stöðu 
starfandi landlæknis.

Guðmundur Jónsson, forstöðu-
maður Byrgisins, hefur þegar 
verið kærður fyrir kynferðisbrot 
og fjármálamisferli en lögreglu-
rannsókn vegna málsins er 
skammt á veg komin. 

Tilkynnt um 
þunganir

 Árás á stúlku um 
tvítugt sem gerð var aðfaranótt 8. 
október í húsasundi bak við 
Menntaskólann í Reykjavík er 
enn óupplýst. 

Stúlkan lagði fram kæru eftir 
að tveir menn réðust að henni er 
hún var á heimleið eftir að hafa 
verið að skemmta sér í miðbæn-
um, og komu fram vilja sínum 
með harkalegum hætti.

Lögreglan hefur ekki vísbend-
ingar um hverjir voru að verki.

Þá er rannsókn lögreglu á 
nauðgun sem átti sér stað í bifreið 
í október lokið. Málið er nú hjá 
ríkissaksóknara sem hefur tekið 
það til ákærumeðferðar. 

Nauðgun við 
MR óupplýst

 Magnúsi Stefáns-
syni félagsmálaráðherra hafa bor-
ist svör frá stjórn Byrgisins við 
spurningum sem hann lagði fyrir 
hana í kjölfar umfjöllunar um mál-
efni Byrgisins í fréttaskýringa-
þættinum Kompási. Þar komu fram 
ásakanir á hendur Guðmundi Jóns-
syni forstöðumanni þess efnis að 
hann hefði tælt skjólstæðinga sína í 
Byrginu til kynferðislegra athafna 
auk þess sem hann hefði notað pen-
inga Byrgisins í eigin þágu.

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu hefur 24 ára kona 
kært Guðmund fyrir kynferðisbrot 
gagnvart sér og einnig fyrir að hafa 
haft af sér fjórar milljónir króna.

Konan lagði fram ýmis gögn er 
hún kærði Guðmund, meðal ann-
ars tölvupóst, myndbandsgögn og 
ljósmyndir. Ekki er enn ljóst hvort 
lögreglan í Reykjavík eða á Sel-
fossi fer með rannsókn málsins en 
að sögn Sigurbjörns Víðis Egg-
ertssonar í rannsóknardeild lög-
reglunnar í Reykjavík er yfirferð 
á gögnum hafin en hún er skammt 
á veg komin.

Jón Arnarr Einarsson, for-
stöðumaður Byrgisins í tímabund-
inni fjarveru Guðmundar Jóns-
sonar, vildi ekki tjá sig um 
spurningarnar sem félagsmála-
ráðherra lagði fyrir en ekki hefur 
enn verið fundað um málið í 

félagsmálaráðuneytinu.
Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 

náðist ekki í Guðmund Jónsson í 
gær.

Fjögur ný eldisker voru 
gangsett í Verinu, Þróunarsetri 
Hólaskóla á Sauðárkróki, í síðustu 
viku þar sem gerðar verða 
tilraunir með endurnýtingu á 
vatni í fiskeldi.
Kerin eru sett upp til þess að 
prófa nýjan búnað vegna fyrir-
hugaðrar stækkunar á fiskeldis-
stöð Hólalax í Hjaltadal. Við 
þessar breytingar hjá Hólalaxi 
mun framleiðslugetan nærri 
fjórfaldast úr 125 tonnum í 500 
tonn af bleikju á ári. 

Bleikjueldi í 
stöðugum vexti

 Umferðaróhapp 
varð á horni Hringbrautar og 
Suðurgötu á áttunda tímanum í 
gærkvöldi þegar ökumaður 
bifreiðar keyrði yfir umferðar-
eyju og á ljósastaur.  

Að sögn varðstjóra lögreglunn-
ar í Reykjavík var ökumaður 
bílsins fluttur á slysadeild en ekki 
var talið að meiðsl hans væru 
alvarleg. Tildrög slyssins voru 
ókunn í gærkvöld. 

Hafnaði á staur
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 Í hvaða landi létust hátt á 
þriðja hundrað manns í bens-
ínsprengingu annan í jólum?

 Yfir hvaða fyrrverandi ein-
ræðisherra hefur verið kveðinn 
upp dauðadómur?

 Hvað heitir Íslendingurinn 
sem leikstýrir danskri kvikmynd 
um þessar mundir?

– Vel lesið

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að 
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina

*Gallup maí 2006

 Dæling á olíunni úr 
flutningaskipinu Wilson Muuga í 
olíubíla í landi hófst eldsnemma í 
gærmorgun. Dælt var úr efri tanki 
bakborðsmegin og átti síðan að 
dæla úr tanki stjórnborðsmegin 
áður en dælt yrði upp úr lestun-
um. Davíð Egilson, forstjóri 
Umhverfisstofnunar, segir að um 
sjötíu tonn af olíu í botntönkum 
skipsins séu ýmist farin í sjóinn 
eða upp í lestarnar. 

„Við strandið hafa botntank-
arnir brotnað og olían haldist inni 
í þeim meðan sjórinn hélt henni 
uppi en svo virðist þessi olía hafa 
að mestu leyti lekið út. Á stærstu 
fjörunni rann út svartolía en sjór-
inn og veðurhamurinn var slíkur 
að olían virðist hafa brotnað mikið 
niður þannig að hún sést ekki 
mikið í fjörunni í kring,“ sagði 
hann og varaði við bjartsýni. 
„Meðan þetta vinnst þá vinnst 
þetta. Þegar því er lokið þá fögn-
um við.“

Dælingin gekk hægt en tíðinda-
lítið í gær. Þó kom gat á slöngu við 
einn olíubílinn um klukkan þrjú og 
sprautuðust þá nokkrir lítrar af 
hnausþykkri svartolíu á jörðina. 
Nærstaddir gripu ísogsefni og 
lögðu undir bununa og síðan var 
slöngubúturinn skorinn burt. 

Gestur Guðjónsson, umhverfis-
verkfræðingur hjá Olíudreifingu, 
var einn af áttmenningunum um 
borð í skipinu. Hann sagði að flest-
öll tæknileg vandamál væru að 
baki. „Nú bíðum við bara eftir að 

dælurnar vinni sína vinnu,“ sagði 
hann.

„Við erum helst hræddir um að 
slangan gefi sig, það er ákveðin 
hætta á því en ég býst við að hún 
verði í lagi. Við bindum hana bara 
niður. Annars fer ágætlega um 
okkur. Við erum að reyna að koma 
ljósavélum í gang,“ sagði hann, 
„þetta er miklu betra en útilega í 
rigningu.“

Áttmenningarnir fengu reglu-
lega íslenskar vistir um borð í 
skipið. Gestur segir að þeir hafi 
frekar viljað íslenskan mat en 

rússneskan. „Það eru vistir hérna 
ef við kærum okkur um,“ sagði 
hann.

Jónína Bjartmarz umhverfis-
ráðherra var í Hvalsnesfjöru í 
gær. „Þetta lítur mjög vel út. Ef 
þetta gengur allt eftir sem verið 
er að vinna að núna þá komum við 
í veg fyrir það mengunarslys sem 
menn óttuðust frá því strandið 
varð. Þetta hefur allt verið unnið 
fumlaust og skipulega og þeim til 
sóma sem að þessu hafa komið,“ 
sagði Jónína á strandstað í gær.

Telja sjötíu tonn 
hafa runnið í sjóinn
Talið er að tæp sjötíu tonn af olíu hafi farið í sjóinn eftir strand Wilson Muuga í 
Hvalsnesfjöru í síðustu viku. Vel gekk að dæla olíunni úr skipinu í land í gær en 
þó sprautaðist olía á jörðina í gegnum slöngugat.

 Jólatré seldust upp hjá 
söluaðilum á höfuðborgarsvæðinu 
og Suðurlandi á Þorláksmessu. Að 
sögn Steinunnar Reynisdóttur, 
starfsmanns hjá Garðheimum í 
Mosfellsbæ, komu viðskiptavinir 
til þeirra á Þorláksmessu og 
ætluðu að kaupa sér tré en þá 
voru engin tré til. „Sjálfsagt hafa 
einhverjir ekki fengið tré þetta 
árið,“ segir Steinunn og bætir því 
við að ástæðan fyrir skortinum sé 
líklega sú að tveir söluaðilar, 
Bónus og Krónan, keyptu ekki inn 
tré þetta árið. 

Steinunn segir að Skógræktar-
félag Mosfellsbæjar hafi gripið 
til þess ráðs á Þorláksmessu og 
aðfangadag að selja fólki tré úr 
skógarlundi við bæinn sem 
kallast Hamrahlíð.

Jólatré seldust 
upp fyrir jólin 

 „Þetta er hálfgerður 
yfirgangur,“ segir Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson borgarstjóri sem hefur sent 
Háskóla Íslands bréf vegna áforms um 
að starfrækja spilasal í verslunarmið-
stöðinni í Mjódd í Breiðholti. 

Borgarráð ályktaði á síðasta fundi 
sínum að slík starfsemi sé ekki heppi-
leg, hvorki fyrir verslunarmiðstöðina 
né hverfið í heild, og skorar á HÍ að 
hverfa frá áformum sínum. Hverfisráð 
Breiðholts hefur mótmælt rekstri 
spilasalarins og lýsir yfir þungum 
áhyggjum af áhrifum spilasalar þar 
sem ungmenni úr Breiðholtshverfi 
safnast oft saman.

Vilhjálmur segir jafnframt að með 
þessum áformum sé verið að veikja 

verslunarmiðstöðina. „Þetta er fjölskyldu-
miðstöð og þá kemur menntastofnun eins og 
Háskóli Íslands og stingur þarna inn spila-
kössum.“ Vilhjálmur segir að ríkið ætli sér 
einnig að setja upp sérhæfða lækningaþjón-
ustu við göngugötuna og grónar verslanir 
þurfi að víkja þess vegna. „Það hefur enginn 
beðið Háskóla Íslands um að setja þarna upp 
spilakassa og þetta er gert í óþökk íbúanna í 
hverfinu. Ríkið er líka að setja upp aðstöðu 
sem getur verið hvar sem er í borginni.“

Vilhjálmur minnir á að í verslunarmið-
stöðina komi gjarnan fjölskyldur og reynt 
hafi verið að byggja upp öfluga, fjölskyldu-
væna miðstöð íbúanna í Breiðholti. Það sé 
hans von, borgarráðs og íbúa í Breiðholti 
að HÍ hætti við áform sín um starfrækslu 
spilasalar.

Fimm ungmenni á 
aldrinum 17 til 20 ára játuðu í gær 
innbrot í þrjú fyrirtæki á Akur-
eyri um jólin. Lögreglan hafði 
farið fram á gæsluvarðhald yfir 
fólkinu en fallið var frá því vegna 
játninganna. Þeim hefur verið 
sleppt. Þýfið er að mestu fundið.

Á jólanótt stálu þau snjóbrett-
um og ýmsum búnaði úr verslun í 
miðbænum. Nóttina eftir brutust 
þau aftur þar inn og voru hand-
tekin á staðnum. Þá brutust þau 
inn á veitingahús í bænum og 
stálu töluverðu magni af áfengi, 
sjóðsvél og peningum. Lögreglan 
á Akureyri þekkir ungmennin að 
misjöfnu.

Brutust þrisvar 
inn um jólin
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Ítalinn, sem hitti fyrrum 
KGB-njósnarann Alexander 
Litvinenko daginn sem hann 
veiktist af pólon-210 eitrun, var 
handtekinn í Napólí á Ítalíu á 
aðfangadag. Mario Scaramella 
hefur sætt yfirheyrslum í 
fangelsi í Róm síðan þá, en 
lögmaður hans leitar nú leiða til 
að fá hann leystan úr haldi.

Ekki er talið að handtaka 
Sacramellos standi í beinum 
tengslum við lát Litvinenkos, 
heldur er hann sakaður um 
ærumeiðingar og rógburð.

Handtekinn 
á Ítalíu

 Mikið af stærri þjóð-
minjum Þjóðminjasafns Íslands 
er í geymslum sem uppfylla ekki 
kröfur um varðveislu. Bygging 
sameiginlegs þjónustu- og varð-
veisluhúss fyrir höfuðsöfnin tvö, 
Þjóðminjasafn og Listasafn 
Íslands, er eitt þeirra verkefna 
sem verður að ljúka á allra næstu 
árum til að uppfylla varðveislu-
skyldu menningarstofnana á 
menningararfi þjóðarinnar. 
Áralöngum endurbótum á húsa-
kosti og sýningaraðstöðu Þjóð-
minjasafnsins er nýlokið og end-
urbætt geymsluhúsnæði var tekið 
í notkun árið 1998. Eftir sem áður 
er hluti af minjum safnsins í 
smærri geymslum sem uppfylla 
ekki kröfur um varðveislu þjóð-
minja og stofnunin metur stækk-
unarþörf geymslurýmis til fram-
tíðar um fimm þúsund fermetra. 
Þetta kemur fram í skýrslu starfs-
hóps um varðveislu- og geymslu-
mál sem Þorgerður Katrín Gunn-
arsdóttir menntamálaráðherra 
hefur látið vinna. Helst er illa búið 
að tækniminjum og stærri hlutum 
svo sem bílum, vélum og bátum. 
Bátar eru til dæmis vistaðir utan-
húss vegna skorts á sérstöku 
geymsluhúsnæði fyrir slíka muni. 

Margrét Hallgrímsdóttir þjóð-
minjavörður segir að þrátt fyrir 
þörf á auknu geymslurými sé 
stærsti hluti minja safnsins í afar 
góðri geymslu og allar geymslur 
sem safnið nýtir séu búnar góðum 
öryggisbúnaði og gæsla sé þar til 
staðar. Einnig að unnið sé af krafti 
við að leysa úr geymsluþörf safns-
ins meðal annars með samstarfi 
við sveitarfélög á landsbyggðinni 
um varðveislu stærri muna. „Þar 
er um mjög spennandi kosti að 
ræða“, segir Margrét. „Í rauninni 
er um stigsmun að ræða í varð-
veislu gripa. Dýrgripirnir og 
smærri hlutir eru geymdir við 
bestu aðstæður og hins vegar 

stærri hlutirnir þar sem aðstöðu 
þarf að bæta.“ 

Ágúst Ó. Georgsson, sérfræð-
ingur í sjávarháttum hjá Þjóð-
minjasafninu, segir að alls séu 24 
bátar í eigu safnsins. „Níu af 24 
bátum safnsins eru geymdir úti. 
Þeir eru undir góðum yfirbreiðsl-
um úr segli og hafa varið sig vel 
fyrir veðri og vindum. Kjörað-
stæður er geymsla fyrir alla báta 

safnsins og er það brýnt mál að 
mínu mati.“ 

Í apríl 1991 brann bátageymsla 
Þjóðminjasafnsins ásamt 18 
bátum. Síðan hefur safnið viðað að 
sér nokkrum fjölda báta til að 
bæta þann skaða. Flestir bátar 
þjóðarinnar sem hafa menningar-
sögulegt gildi eru í eigu safna, eða 
rúmlega 100.

Þjóðminjasafn þarf 
aukið geymslurými
Stækkunarþörf fyrir geymslurými Þjóðminjasafns Íslands er um 5.100 fermetr-
ar. Mikið af minjum eru í geymslum sem uppfylla ekki kröfur um varðveislu 
þjóðminja. Brýn þörf er fyrir geymslur undir báta, bíla og aðrar tækniminjar.

Útflutningur á 
hrossum dróst verulega saman á 
árinu, samkvæmt upplýsingum frá 
Bændasamtökum Íslands.

Er þetta þriðja árið í röð útflutn-
ingur á hrossum dregst saman. Á 
árinu 2004 voru þau samtals 1.578, í 
fyrra 1.501 og í ár 1.360.

Samkvæmt sundurliðuðum tölum 
frá Bændasamtökunum yfir útflutn-
ing til einstakra landa hefur orðið 
samdráttur á sölu hrossa til þeirra 
flestra. Undantekningar eru þó þar 
á. Fleiri hross eru seld til Danmerk-
ur hefur til að mynda fjölgað á milli 
ára síðustu þrjú ár. Nú í ár voru þau 
samtals 346. Sama máli gegnir um 
Bretland. Þangað hafa verið seld 

heldur fleiri hross í ár heldur en 
2004 og 2005, þótt ekki sé um mikla 
aukningu að ræða. Til Nýja-Sjálands 
fóru þrjú hross nú, en ekkert tvö 
árin áður.

Áberandi samdráttur varð í sölu 
hrossa til Noregs. Í ár voru þau 85, á 
síðasta ári 134 og 114 árið 2004. Þá 
voru færri hross seld til Bandaríkj-
anna en áður.

Færri hross út í ár en áður

 Öryggi fór í spennustöð 
með þeim afleiðingum að 
rafmagn fór af í Síðuhverfi á 
Akureyri á aðfangadag, annað 
árið í röð. Þetta segir Franz 
Árnason, forstjóri Norðurorku. 
Rafmagn fór af um tuttugu 
húsum á milli korter í sex og hálf 
sjö, en rafmagnsleysið var á mjög 
svipuðum tíma árið áður.

„Við munum kanna málið og 
skoða hvort það þurfi að gera 
einhverjar ráðstafanir. Við 
héldum að við værum búnir að 
laga þetta eftir óhappið í fyrra. 
Þarna tók öryggisbúnaðurinn 
einfaldlega af okkur völdin,“ 
segir Franz. 

Öryggi fór og 
rafmagnið með

 Lýsingu er ábótavant 
á Grandagarði og getur það 
skapað slysahættu fyrir starfs-
menn fyrirtækja eins og Fisk-
markaðar Íslands, Hampiðjunnar 
og löndunarfyrirtækja sem vinna 
á svæðinu.

Við bakkaskemmuna á 
Grandagarði, þar sem unnið er 
við uppskipun úr skipum og flutn-
ingabílar eru affermdir, er einn 
ljóskastari af þremur í lagi. Fyrir 
nærri þremur vikum var lokið við 
að malbika Bótarbryggju á Grandagarði og voru 
steyptar þar  uppistöður fyrir þrjú ljósamöstur við 
bryggjuna en þau eru ekki enn komin upp. 

Að sögn viðmælenda Fréttablaðsins er einungis 

tímaspursmál hvenær slys verður 
á Grandagarði vegna skorts á 
lýsingu.

Gísli Gíslason, hafnarstjóri hjá 
Faxaflóahöfnum, segir að það sé 
rétt að lýsingu sé ábótavant á 
Grandagarði. Að sögn Gísla er 
ástæðan fyrir því hversu svæðið 
er illa lýst upp núna að miklar 
endurbætur hafa staðið yfir á 
Grandagarði á síðustu mánuðum. 
„Framkvæmdunum fylgir ákveðið 
rask og því miður vill það svo til 

að þær verða í svartasta skammdeginu þegar mest 
þörf er fyrir góða lýsingu,“ segir Gísli og bætir því 
við að lýsingin á svæðinu verði bætt eins fljótt og 
auðið er.  

 Öllum íslenskum 
börnum á aldrinum 10 til 15 ára 
hafa verið send gjafabréf fyrir 
flugeldagleraugum. Það eru 
Blindrafélagið og Slysavarnafé-
lagið Landsbjörg sem standa 
fyrir þessari gjöf í samstarfi við 
Íslandspóst, Sjóvá og prentsmiðj-
una Odda. 

Í tilkynningu sem Blindrafélag-
ið og Slysavarnafélagið Lands-
björg hafa sent frá sér kemur 
fram að reynslan sýni að um hver 
áramót verði slys í tengslum við 
flugveldavörur og að algengast sé 
að einstaklingar slasist á höndum, 
andliti og augum. 

Það er von félaganna að 
notkun flugeldagleraugna verði 
til þess að ekkert barn slasist á 
augum um áramótin. 

Gefa börnum 
hlífðargleraugu

Suma höfuðborgar-
búa skortir jólaandann að sögn 
lögreglunnar í Reykjavík, sem 
borist hafa nokkrar tilkynningar 
um skemmdarverk um hátíðirnar. 
Ein þeirra var vegna krakka sem 
höfðu eyðilagt jólaskreytingar.

Annars staðar sprengdu 
óprúttnir menn flugelda í fjölbýlis-
húsi. Þar brotnuðu þrjár rúður og 
fyrir liggur að mála þarf sameign 
hússins. Lögregla sinnti einnig 
mörgum útköllum vegna órólegs 
jólahalds sökum áfengisdrykkju. 
Þá var karlmaður á þrítugsaldri 
færður í fangageymslur í fyrradag, 
en hann hafði fengið sér göngutúr í 
miðborginni kviknakinn.

Skemmdarverk 
og nekt um jól





Eldur kom upp á salerni 
skemmtistaðarins Kaffi Amor á 
Akureyri um klukkan átta í 
gærmorgun. Reykkafarar fóru 
inn á staðinn og komust fljótlega 
að því að eldurinn væri einungis á 
salerninu. Greiðlega gekk að 
slökkva eldinn en rjúfa þurfti gat 
á millivegg í húsinu til að ganga 
úr skugga um að ekki leyndist 
glóð milli þilja. Körfubíll og tveir 
dælubílar voru sendir á staðinn.

Staðurinn var mannlaus en 
einhverjar skemmdir urðu vegna 
sóts og reyks. Upptök eldsins eru 
ókunn að sögn lögreglu en grunur 
beinist að rafknúinni handþurrku.

Grunur beinist 
að handþurrku

550 5000
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 Karlmaður var í gær 
sýknaður í Héraðsdómi Vestfjarða 
af ákæru þess efnis að hafa komið 
fyrir gasbyssu í hólma á Breiða-
firði í þeim tilgangi að fæla erni 
frá hreiðurstæði í hólmanum og 
hindra þá í að verpa þar. Um var 
að ræða meint brot á lögum um 
vernd, friðun og veiðar á villtum 
fuglum og villtum spendýrum.

Í apríl á síðasta ári var kærð til 
lögreglu uppsetning ellefu kílóa 
gaskúts og gasbyssu í umræddum 
hólma. Kærandinn sagði hægt að 
stilla gasbyssur af þessu tagi 
þannig að þær skytu úr sér hljóð-
um sem minntu á byssuskot.

Æðarbóndinn kvaðst þess full-

viss að örn hefði aldrei orpið í 
hólminum og þar hefði aldrei sést 
hreiðurstæði. Hann staðfesti að 
gasbyssan hefði verið sett upp á 
hans vegum til að fæla frá ungerni 
og svartbak. Hann sagði að mikil 
niðursveifla hefði orðið í æðar-
varpinu á undangengnum árum 
vegna viðveru arna þar. Af þeim 
sökum hefði orðið tjón vegna 
minni tekna af dúntekju.

Dómurinn taldi að í ljósi stöðu, 
menntunar og þekkingu kæranda, 
sem er dýravistfræðingur, þættu 
nokkrar líkur standa til þess að 
hreiðurstæði arnar hafi verið í 
hólmanum þegar gasbyssan var 
sett upp. 

Hins vegar færi því fjarri að 
þær líkur væru svo sterkar að 
talið yrði sannað gegn neitun 
æðarbóndans.

Mátti fæla erni með gasbyssu

 Jón Bjarnason, þing-
maður vinstri grænna, telur sjálf-
stæðismenn haldna einkavæðing-
arþráhyggju, sem sjáist á því 
hvernig lög um flugumferðar-
stjórn voru keyrð gegnum Alþingi 
síðasta vor. Hinn 1. janúar stefni í 
stórslys í samgöngum og hvetur 
Jón ríkisstjórnina til að falla frá 
gildistöku laganna, svo því megi 
forða.

Jón hefur krafist fundar í sam-
göngunefnd um málið: „Þetta staf-
ar allt af lagasetningunni um að 
hlutafélagavæða bæði flugum-
ferðarstjórn og rekstur á flugvöll-
um landsins og í kjölfarið á því 
var öllum starfsmönnum sagt upp. 
Þessi lög eiga ekki að taka gildi 
fyrr en 1. janúar, þannig að ríkis-
stjórnin getur gefið út bráða-
birgðalög sem fresta gildistökunni 
þar til Alþingi kemur saman.“

Einkavæðingarferli flugmála 
einkennist af þráhyggju sjálfstæð-

ismanna, segir Jón, og spyr til 
hvers verið sé að einkavæða flug-
velli úti á landi, sem ekki verða í 
samkeppni við önnur fyrirtæki. 
Hann segir að sjálfur stýrihópur-
inn, sem kom að undirbúningi 
málsins, hafi bent á að aðrir mögu-
leikar kæmu betur til greina en 
hlutafélagavæðing í framtíðarfyr-
irkomulagi flugmála. „Þetta er 
bara hrein þráhyggja og gengur 
þvert gegn almannahag. Þetta 

voru mistök og það sem bjargar 
okkur núna er flugumferðar-
stjórnin á Keflavíkurflugvelli. 
Þegar íslenska ríkið yfirtók hana 
var deilt um það á þingi hvort hún 
ætti að fara inn í hlutafélag eða 
ekki. Það varð samkomulag um að 
svo yrði ekki, því þetta var talið 
svo mikilvægt fyrir flugöryggi 
þjóðarinnar,“ segir Jón, og bendir 
á að þversögn kunni að finnast í 
því að það séu sömu mennirnir 
sem vilji gera hlutafélag úr Flug-
málastjórn og hurfu frá svipuðu 
fyrirkomulagi á Keflavíkurflug-
velli.

Guðmundur Hallvarðsson, for-
maður samgöngunefndar Alþing-
is, sagði í gær að fundur hefði 
verið fyrirhugaður í samgöngu-
nefnd aðra vikuna í janúar, en 
hann hefði ekki tekið ákvörðun 
um beiðni Jóns. Það yrði gert í 
dag.

Krefst fundar um 
flugumferðarstjórn
Jón Bjarnason vill fá svör samgönguráðherra um stöðu mála í flugumferðar-
deilunni og leggur til að lögum um nýtt opinbert hlutafélag verði frestað eða 
þau afturkölluð, því þráhyggja sjálfstæðismanna vinni þvert gegn almannahag.

Það sem bjargar okkur 
núna er flugumferðar-

stjórnin á Keflavíkurflugvelli. 
[Það] var deilt um það á þingi 
hvort hún ætti að fara inn í hluta-
félag eða ekki. Það varð sam-
komulag um að svo yrði ekki.

Jarðlagna-
tæknanám
Næsta jarðlagnatæknanámskeið

hefst  nú eftir áramót !

Jarðlagna-
tæknanám

Námið er ætlað öllum þeim sem starfa við jarðlagnir og jarðvinnu, hvort sem
þeir starfa hjá veitufyrirtækjum, sveitarfélögum, símafyrirtækjum eða hjá
verktökum.

Orkuveita Reykjavíkur hefur nú sett það sem skilyrði að verktakar sem vinna
við lagnakerfi OR hafi starfsmenn sem lokið hafi jarðlagnatækninámi eða
sambærilegu námi.

Námsgreinar eru m.a. lagnir og lagnaefni, jarðvegsfræði, tæringarfræði,
efnisfræði, vélfræði, rafmagnsfræði og tölvur, ásamt almennum greinum.
Samþykkt hefur verið af Menntamálaráðuneytinu að meta megi námið um
sem nemur allt að 24 einingum í framhaldsskóla.

Námið er 300 kennslustundir og er kennt í þremur tveggja vikna lotum:

Lota eitt: 8.–12. janúar og 15.–19. janúar
Lota tvö: 5.–9. febrúar og 12.–16. febrúar
Lota þrjú: 5.–9. mars og 12.–16. mars

Mímir-símenntun, Samorka, Orkuveita Reykjavíkur, Framkvæmdasvið
Reykjavíkurborgar, Síminn, Efling-stéttarfélag, Starfsafl og Landsmennt

standa saman að náminu.

 Námskeiðagjald er 43.000 kr.
Skráning og nánari upplýsingar hjá Mími-símenntun í síma: 580-1800 /

580 1814 eða í tölvupóstfang: ingibjorg@mimir.is
Umsóknir þurfa að berast fyrir 3. janúar n.k.

Þátttakendafjöldi er takmarkaður.

www.mimir.is
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 Kaupglaðir Íslendingar 
þurfa ekki að bíða lengur eftir að 
gera góð kaup því nokkrar verslanir 
hófu útsölur sínar þegar í gær á 
fyrsta virka degi eftir jól. 

ZikZak er ein þessara verslana 
og var Auður Jónsdóttir, verslunar-
stjóri ZikZak, ánægð með aðsóknina 
á fyrsta degi útsölu og sagði rífandi 
gang í sölunni. Í ZikZak er hægt að 
kaupa fatnað á 30-80 prósenta 
afslætti.

Útsölur eru einnig hafnar í öllum 
verslunum Dressmann nema í 
Kringlunni en þar hefst útsalan 4. 
janúar. Hjördís Björnsdóttir, afgreiðslukona Dress-
mann á Laugaveginum, segir útsöluna fara vel á stað 
en 50 prósenta afsláttur er á völdum vörum í verslun-
inni.

Í Smáralind eru útsölur hafnar í 
einstaka verslunum og má þar nefna 
Dressmann og Debenhams og sagð-
ist Theódóra Þorsteinsdóttir, mark-
aðsstjóri Smáralindar, búast við að 
Hagkaup fylgi í kjölfarið fljótlega. 
Annars byrja flestar útsölur í 
Smáralind 2. janúar. Theódóra sagði 
mikið að gera þessa dagana og að 
viðskiptavinir væru bæði að skipta 
jólagjöfum og versla fyrir áramót-
in.

Í Kringlunni fengust þær upplýs-
ingar að engar útsölur hæfust þar 
fyrr en 4. janúar. Í gær var 

afgreiðslutími frjáls og um helmingur verslana lok-
aður. Í dag er opið eins og venjulega og geta neytend-
ur fengið upplýsingar um afgreiðslutíma verslana 
þar á www.kringlan.is  



debenhams
S M Á R A L I N D

debenhams

útsalan
hefst í dag
kl.11.00
30-70%

afsláttur af völdum vörum
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Kúltíveraðir íþrótta-
menn

Pakka frekar en 
krakka

Skammdegið í miklu uppáhaldi 

Hafdís Hreiðarsdóttir lýsti því yfir í Fréttablaðinu fyrir 
skemmstu að hún hefði áhuga á að flytja í Hvalfjörðinn, 
þar sem það þyki afar barnvænlegur staður, en Hafdís 
er við það að ljúka barnseignarleyfi sínu. Sveitarstjóri 
Hvalfjarðar, Einar Örn Thorlacius, brást snöggur við og 
hafði samband við hana strax daginn eftir.

„Hann hringdi í mig til að segja  að ég og mín fjöl-
skylda værum hjartanlega velkomin í Hvalfjörðinn hve-
nær sem er,“ segir Hafdís. „Ég hef heyrt að þetta sé rík-
asta sveitarfélag á landinu og að það sé boðið upp á 
ókeypis leikskóla. Það er örugglega fínt að liggja þarna 
og þýða.“ 

Hafdís segist þó ekki vera að flytja alveg í bráð.
„Maður er óttalega mikil miðbæjarrotta, en maður 

verður að kíkja í Hvalfjörðinn einhvern tímann. Ég hef 
keyrt milljón sinnum þarna í gegn þar sem systir mín 
býr á Ísafirði, en það er skömm af því að ég hef sjaldan 
stoppað. Það var mjög sætt af sveitarstjóranum að bjóða 
okkur í heimsókn.“

Hljómsveit Hafdísar, Dýrðin, hyggst halda áfram að 
kynna samnefnda plötu sína á nýju ári með frekara tón-
leikahaldi og myndbandi við lagið Bubble Girl.

Skotum þykir það best, ef 
fyrsti maðurinn til að stíga 
yfir þröskuldinn á heimili 
þeirra á nýju ári sé hár, 
dökkur og myndarlegur. 
Þessi fyrsti gestur ársins 
er talinn segja til um það 
hvort árið verði gott eða 
slæmt.  

Það liggja ekki einungis fagur-
fræðilegar ástæður fyrir því að 
Skotar vilji helst hávaxinn og 
dökkan mann yfir þröskuldinn 
eftir áramót, heldur er hætta á að 
ef maðurinn er ljóshærður þá sé 
þar víkingur á ferð, ef til vill frá 
Íslandi, og því hætta á að allt fari 
bókstaflega í bál og brand sé 
honum hleypt inn um dyrnar.  

Maðurinn sem fyrstur stígur 
yfir þröskuldinn mun nefndur 
„fyrsti fótur“. Er ætlast til þess að 
fyrsti fótur færi húsráðanda gjaf-
ir, svo sem salt, kol, ávaxtabúðing, 
spesíur eða viskí, sem er ef til vill 
líklegast til vinsælda. 

Í staðinn fær fyrsti fótur mat 
og drykk frá húsráðanda, og sæta-
brauð með rúsínunum sem kallað 
er „flugnakirkjugarður“, þar sem 
rúsínurnar þykja minna á dauðar 
flugur. 

Siðurinn er einnig til í Norður-
Englandi. Í Lancashire leigja 
dökkhærðir menn sig út til að 
ganga yfir þröskulda og tryggja 
happ á nýju ári. Í Yorkshire er 
háralitur engin fyrirstaða, en það 
kann ekki góðri lukku að stýra 
undir neinum kringumstæðum að 
kona fari fyrst yfir þröskuldinn. 

Alistair MacIntyre, listamaður 
og landslagsarkitekt, er frá hérað-
inu í kringum Inverness í Norður-
Skotlandi. Hann kynntist íslenskri 
konu þegar hann var við nám í 
Cardiff í Wales og hefur búið á 
Íslandi í átta ár.

„Í gamla daga gekk maður um 
með flösku af viskíi og allar dyr 
stóðu opnar. Nú er þetta orðið 

formlegra, fólk treystir hvort öðru 
ekki jafn vel. En ég held að Skot-
land sé enn besti staður í heimi til 
að fagna áramótum,“ segir Alistair 
sem er á leiðinni heim. 

Í Skotlandi er gamlárskvöld 
aldrei kallað annað en Hogmanay. 
Annar janúar er frídagur, og einn-
ig þriðji lendi annar á sunnudegi.

„Jól og áramót eru líklega jafn-
vinsæl núna, en ekki er langt síðan 
áramótin voru aðalhátíðin,“ segir 
Alistair.

Skoska áramótalagið Auld Lang 

Syne, samið af þjóðskáldinu 
Robert Burns á 18. öld, og byggt á 
eldra þjóðlagi, hefur breiðst út um 
allan hinn enskumælandi heim.

Alistair bendir á tengsl skoska 
nafnsins við íslensku, en Lang 
Syne þýðir „löngu síðan,“ og titill-
inn þýðist sem „Fyrir löngu 
síðan“.

„Allir eru svo afar þunnir dag-
inn eftir gamlárskvöld,“ segir 
Alistair, og er það líklega annað 
sem tengir skoska og íslenska 
menningu.

Vilja enga víkinga





fréttir og fróðleikur

Happaskip í efnisflutningum um heiminn

Sagan er uppfull af sér-
kennilegum læknisráðum 
fyrir þá sem fá sér ansi vel 
neðan í því og vakna síðan 
daginn eftir með gríðarlega 
timburmenn og kropp sem 
virðist vera orðinn ískyggi-
lega skyldur marglyttu.

Uppáhalds þynnkumeðal róm-
verska náttúrufræðingsins og rit-
höfundarins Plíníusar eldri, sem 
uppi var á árunum 23 til 79 eftir 
Krist, voru tvö fersk ugluegg. Á 
miðöldum þraukuðu drykkjumenn 
daginn eftir harðan túr með því að 
snæða niðurskorna ála sem skreytt-
ir voru beiskum möndlum. 

Að sögn vísindamanna sem 
ósérhlífnir hafa krufið þynnku til 
mergjar eru svo ótal mörg atriði 
innifalin í þessum lasleika að 
alhliða lækning er sennilega ekki 
til. Þó eru nokkrir hlutir sem 
hjálpa (aðrir en einfaldlega minni 
drykkja), líkt og kemur fram í 
umfjöllun Graphic News.

Eftir að sopið er á glasinu, hafnar 
vökvinn fyrst í maganum. Meðan 
hann sullast þar um, brotnar hluti 
áfengisins niður og lítið magn 
síast í gegnum magavegginn inn í 
blóðrásina og heldur áfram upp í 
heila.

Þar taka taugapeptíðin við sér, 
en þau eru talin stjórna næmi fyrir 
áfengi og hugarástandi. Nú veltur 
á skapinu þess sem drekkur hvern-
ig tilfinningar breytast, en líklegt 
er að sá er drekkur finni fyrir 
auknu sjálfstrausti, sé afslappaður 
eða verði árásargjarn. 

Ef lítið matarkyns er að finna í mag-
anum, opnast lítill hringlaga loku-
vöðvi í honum og drykkirnir taka að 
streyma niður í smáþarmana. Þar 
sem veggir smáþarmanna hafa mun 
meira yfirborð en magaveggurinn, 
síast mun meira áfengi í gegnum þá 
og fer inn í blóðrásina. Þetta veldur 
skyndilegri og mikilli ölvun.

Hafi réttir sem innihalda sykur 
og fitu verið snæddir með áfeng-
inu, hafa þeir tilhneigingu til að 
halda lokuvöðvanum lokuðum 
meðan maginn meltir þá.

Fituríkur matur, snæddur um 
leið og ein vínflaska er drukkin, 
heldur lokuvöðvanum lokuðum 
klukkutímum saman meðan mag-
inn meltir kvöldmatinn, og þar með 
eykst áfengið í blóðinu hægt og bít-
andi, en ekki snögglega líkt og 
þegar drukkið er á fastandi maga.

Áfengi í drykkjum er samsett úr 
blöndu af etanóli og metanóli. Mest 
metanól er að finna í drykkjum 
sem unnir eru úr ávöxtum, svo 
sem rauðvíni, koníaki og plómu-
brandí, og geta þessar tegundir 
innihaldið allt að tvö prósent met-
anól.

Sterk vín á borð við vodka inni-
halda minnst metanól.

Lifrin brýtur áfengi niður í ákveð-
inni röð. Fyrst er unnið úr etanól-
inu jafnt og þétt – um 15 millilítrar 
af etanóli á klukkustund, sem sam-

svara um einu litlu vínglasi.
Í lifrarfrumunum hepatocytes 

breyta ensím etanóli fyrst í eitrað 
efni sem heitir asetaldehýð, sem 
veldur velgju og slæmum höfuð-
verk. Síðan breytist asetaldehýðið 
í nokkuð meinlausa ediksýru.

Ediksýran síast svo úr lifrinni, í 
gegnum nýrun, og niður í þvag-
blöðruna.

Vísindamenn við réttarfarslegu 
eiturefnafræðirannsóknarstofuna
í Linköping í Svíþjóð hafa uppgötv-
að að þegar lifrin kemst loksins í 
að hreinsa metanólið burt, sem er 
unnið á um tíu sinnum hægari 
hraða en etanól, þá myndast auka-
afurðir í lifrinni; formaldehýð, 
sem notað er við líksmurningu, og 
maurasýra, sem veldur verstu 
þynnkunni.

Auk sindurefna safnast saman í 
lifrinni óstöðug efnasambönd sem 
myndast vegna efnaskipta áfengis-
ins. Ensímið glútaþíón hreinsar 
yfirleitt sindurefnin, en eftir mikla 
drykkju er oft lítið eftir af glútaþí-
óni í líkamanum.

Glútaþíón er samansett úr 
sisteini (cysteine) sem er brenni-
steinsrík amínósýra sem finnst í 
eggjum.

Svo það getur því vel verið að 
Plíníus hafi vitað sínu viti um eftir-
stöðvar mikillar drykkju og jafn-
framt er hér komin lausn á sumum 
aldagömlum timburmannalækn-
ingum, svo sem Prairie Oyster-
drykknum, eggjakökum og alvöru 
enskum morgunverði.

Drykkjumenn samtímans geta 
sums staðar fest kaup á N-asetýl-
sisteini (NAC), amínósýruríku 

fæðubótarefni sem finnst gjarnan í 
heilsubúðum.

Annars staðar á orrustuvellin-
um, líkamanum, brýtur áfengið 
niður uppsafnaðan orkuríkan blóð-
sykur – glycogen – í glúkósa og 
veldur þetta ferli blóðsykurfalli, 
sem lýsir sér í vanmættinum sem 
timburmenn valda.

Ein verstu áhrif timburmanna stafa 
af ofþornun. Etanól er þvagörv-
andi, því það hefur áhrif á heila-
dingulinn og stöðvar framleiðslu 
hormónsins vasopressíns, sem fær 
nýrun til að drekka í sig vatn á ný 
sem annars myndi enda í 
blöðrunni.

Þegar framleiðsla vasopressíns 
stöðvast, tekur biðröðin á klósett-
inu að lengjast.

Líkaminn tapar einnig elektró-
lýtum. Nauðsynlegar jónir, auk 
natríums, kalíums, kalsíums og 
magnesíums – sem eru nauðsynleg 
eðlilegri virkni tauga og vöðva – 
skolast burt úr líkamanum og valda 
höfuðverk, ógleði og þreytu.

Þegar líkaminn stendur frammi 
fyrir ofþornuninni, fær hann lánað 
vatn frá ýmsum líffærum, meðal 
annars heilanum sem þá skreppur 
saman tímabundið. Þótt heilinn geti 
ekki skynjað sársauka þá skrælnar 
heilahimnan og teygist þá á næmum 
þráðum sem tengjast höfuðkúpunni 
og afleiðingarnar eru slæmur höf-
uðverkur.

Eftir drykkju er því gott ráð að 
drekka mikið af vatni áður en farið 
er að sofa.

Sannkallað sjálfskaparvíti
Mikil aukning á milli ára

© GRAPHIC NEWS
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5. Lifur: Ensím brjóta áfengið niður.

Heilafrumur:
Áfengi raskar

flæði raf-
lausnarjóna

í gegnum
taugaboðefnakerfið

GABA (gamma-
amínóbútansýru),

 sem sljóvgvar skilningarvitin og gefur hina
þokukenndu tilfinningu timburmannanna.

Etanól: Breytist í eitrað asetaldehýð – veldur velgju 
og höfuðverk – og ediksýru.

asetaldehýð edik-
sýra

formaldehýð maura-
sýra

Metanól: Breytist í formaldehýð og afar eitraða maurasýru
               – veldur verstu timburmönnunum

Lifrin getur eingöngu unnið etanól
úr áfengismagni sem samsvarar um 
einu litlu glasi af víni á klukkustund

5

Heimildir: BMJ, BMA, Gray’s Anatomy, Scientific American, New Scientist

Timburmenn
krufðir

Langflestir hafa upplifað það að fara grandalausir í veislu og vakna síðan 
daginn eftir illa haldnir af þorsta, slæmum höfuðverk, ójafnvægi og flökurleika. 
Nú þegar eitt mesta veislukvöld ársins, gamlárskvöld, færist nær, er upplagt 
að skoða hvernig mannslíkaminn berst við (og tapar yfirleitt)
árásum efnanna sem valda timburmönnum.

Veisluhald: Áfengi í drykkjum
er aðallega etanól, en metanól

(eitraður tréspíritus) finnst þar
einnig í mismiklu magni.

Vígvöllurinn
1. Maginn: Þegar drykkirnir hafna í maganum
síast lítið magn af áfengi smám saman í 
gegnum magavegginn og inn í blóðrásina
– og þaðan upp í heila....

2. Heilinn: Taugapeptíð – sem talin eru stjórna 
næmi fyrir áfengi og hugarástandi – taka að virka. 

3. Smáþarmar: Lítil hringlaga loka – lokuvöðvinn
– opnast. Drykkirnir flæða frá maganum niður í 
smáþarmana þar sem aukið yfirborð þarma-
veggjanna hleypir áfenginu fyrr út í blóðrásina.
Ef matur er í maganum, helst lokuvöðvinn 
lengur lokaður.

4. Þvagblaðra: Etanól er þvag-
örvandi. Það hefur áhrif á heila-
dingulinn og stöðvar framleiðslu
hormónsins vasopressíns, sem 
fær nýrun til að drekka í sig vatn
á ný sem annars myndi enda í 
blöðrunni. Þegar framleiðsla
vasopressíns stöðvast, verður
hinn venjulegi þvagseytlingur
að flóði.

Nú er þér farið að líða ansi vel,
 ert afslappaður og
 fullur sjálfsöryggis.

Lokuvöðvi

Heiladingull

Lifur

Þvag-
blaðra

Ódýrt rauðvín, koníak, ávaxtabrandí
og viskí innihalda mest metanól –
allt að 2 prósent. Sterk vín á borð
 við vodka innihalda minnst.

Ofþurrkur:
Almennt tap nauð-
synlegra jóna, natríums, 
kalíums, kalsíums og 
magnesíums – nauð-
synleg eðlilegri virkni 
tauga og vöðva – veldur
einkennum svo sem 
höfuðverk, ógleði 
og þreytu.

6. Heili: Minnkar vegna
vökvataps. Þar með teygir
á næmum þráðum sem
tengjast höfuðkúpunni 
og þú færð höfuðverk.

Fasteignafélagi› Sto›ir hf., kt. 450599-3529, hefur
gefi› út l‡singu vegna skráningar skuldabréfa sem
Kauphöll Íslands hefur samflykkt fyrir hönd
Fjármálaeftirlitsins og gert a›gengilega almenningi
frá og me› 28. desember 2006.

Eftirfarandi skuldabréfaflokkur hefur veri› gefinn út:

Skuldabréfaflokkur a› fjárhæ› kr. 4.460.000.000
var gefinn út flann 28. mars sl. og er au›kenni
flokksins í Kauphöll Íslands STOD 06 1 og ver›a
bréfin skrá› í Kauphöll Íslands flann 28. desember
2006. Skuldabréfin eru ver›trygg› mi›a› vi›
vísitölu neysluver›s me› grunnvísitölu 249,5.
Skuldabréfin skulu bera 6% fasta vexti og skulu
endurgrei›ast á 7 gjalddögum vaxta, ver›bóta í
fyrsta sinn flann 28. mars 2007. Höfu›stóll
skuldabréfanna skal grei›ast allur í einu lagi flann
28. mars 2013.

L‡singu flessa er hægt a› nálgast hjá útgefanda, Fasteigna-
félaginu Sto›um hf., Kringlunni 4 -12, 103 Reykjavík og á
vefsetri Kauphallar Íslands, www.icex.is og á vefsetri
útgefanda, Fasteignafélagsins Sto›a hf., www.stodir.is.
Umsjónara›ili skráningarinnar er Kaupfling banki hf.

Reykjavík 28. desember 2006

KB banki  |  skráningarl‡sing
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KENGÚRUFILLET
kr.
kg2.398

VEISLUFUGL
MEÐ FYLLINGU kr.

kg719
KRÓNHJARTARFILLET
HIGHLAND GAME kr.

kg3.998

ANDABRINGUR
ERLENDAR kr.

kg2.598
HREINDÝRAFILLE

kr.
kg3.998

KALKÚNN
FERSKUR kr.

kg998

Nóatúns
veislumatur!

Reyktur og grafinn lax

Eðalfiskur 40%
afsláttur

heill eða í bitum ÍF villibráðarpate

20%
afsláttur

20%
afsláttur

20%
afsláttur

í desember



GRÍSAKÓTILETTUR
kr.
kg998

GRÍSABÓGUR
HRINGSKORINN kr.

kg598
GRÍSALÆRI
Í HEILU kr.

kg698
GRÍSAHRYGGUR
MEÐ PÖRU kr.

kg998

HRÁSKINKA
kr.
pk498

FOIE GRAS
kr.
pk798

ANDABRINGUR
REYKTAR kr.

pk998Humar í úrvali

2 kg nauta rib-eye
Salt og pipar
Olía til steikingar.
Kjötið er brúnað á pönnu og sett í ofn 
við 120° sem getur tekið ca. 2 klst. eða 
þangað til hitinn er orðinn 59° í kjarna.

Bernaise sósa
10 eggjarauður
1 kg smjör
1 msk Bernaise essens
1 msk þurrkað estragon (tarragon)
1 tsk kjötkraftur
Salt og pipar eftir smekk

Bræðið smjörið í potti við vægan hita. 
Þegar smjörið er bráðnað er smjörið 
veitt uppúr pottinum þannig að mjólkin 
sem er á botninum verði eftir í pott-
inum (best er að nota ausu). Því næst 
eru eggjarauðurnar þeyttar ásamt ediki, 
kryddi og kjötkrafti yfir vatnsbaði. Þegar 
eggin eru orðin nógu þykk er smjörinu 
bætt útí fyrst hægt og svo er sósunni 
haldið heitri yfir vatnsbaðinu og má 
aldrei hita of mikið eftir það.

NAUTA RIB EYE 
m/bernaise sósu

UNGNAUTA
RIB EYE

1.998kr.
kg

46%

Verð frá Verð frá

Nautakjöt
á diskinn þinn!

Gerðu áramótin auðveld

með  uppskriftabæklingi

frá Nóatúni! 

Verði ykkur að góðu!



hagur heimilanna

 Kristín Á. Guðmundsdóttir, formað-
ur Sjúkraliðafélags Íslands, lumar á 
góðu ráði til að losa föst óhreinindi úr 
pottum og pönnum.

Eftir jól er yfirleitt örtröð í bóka-
verslunum þegar fólk vill skipta 
jólabókum sem féllu ekki í kram-
ið af einhverjum ástæðum. Penn-
inn Eymundsson auglýsir 250 
króna skilagjald á bókum sem 
kosta meira en 2.000 krónur og 
eru ekki með merkingar fyrir-
tækisins.

Bryndís Loftsdóttir, vörustjóri 
íslenskra bóka, segir verslunina 
hafa haft þennan háttinn á í þrjú 
ár og að þessu sé vel tekið hjá 
neytendum.

„Ástæðan er sú að við fáum 
yfir okkur næstum allar bækur 
hvar sem þær eru keyptar. Við 
viljum þjónusta fólk ef það svo 
vill frekar en að neita alfarið eins 
og gert er með geisladiskana. Því 
bjóðum við fólki að skila og inn-
heimtum þetta gjald.“

Bryndís segir mikið álag skap-
ast á starfsfólk eftir jól þegar 
allir koma að skila og gífurlegur 
kostnaður fylgi þessu. „Það koma 
næstum allir til okkar þar sem 
enginn annar merkir bækurnar.  
Fólki finnst yfirleitt þægilegast 
að koma til okkar. Verðið helst 
óbreytt hjá okkur eftir jól, þannig 
að oftast er fólk að fá hærri inn-
eignarnótu hjá okkur heldur en 
hjá öðrum þar sem bækurnar 
hafa verið lækkaðar.“

Neytendasamtökin tóku því 
fagnandi að bækur væru merktar 
á sínum tíma að sögn Bryndísar. 
„Með því erum við að tryggja 
skilarétt fyrir þá sem kaupa bæk-
urnar hjá okkur. Það hafði ekki 
verið neinn tryggður skilaréttur 
á bókum fram að því.“

250 króna skilagjald á bókum

Fín steik varð viðbjóðsleg kássa

Um áramótin taka lands-
menn sig saman og kveikja 
í peningum – í bókstaflegri 
merkingu. Peningunum er 
þó langt í frá sóað því flug-
eldasala er orðin stærsta 
og mikilvægasta tekjulind 
björgunarsveita landsins. 
En hvers konar flugelda á 
hinn dæmigerði neytandi að 
kaupa?

„Fjölskyldupakkarnir eru alltaf 
vinsælir, við erum búnir að bæta 
við einum risastórum í ár sem 
heitir Trölli,“ segir Jón Ingi Sig-
valdason, markaðs- og sölustjóri 
Landsbjargar. „Í honum er meira 
af smátertum en hefur verið í 
fjölskyldupökkunum og einnig 

fullt af rakettum. Minnsti pakk-
inn, Trítill, hefur verið lagður á 
hilluna og við vonumst til þess að 
bæta hann á næsta ári.“

Hann segir val á flugeldum þó 
fara mikið eftir því hverju menn 
séu að leita eftir. „Þeir sem eru 
yngri og eiga ekki börn hafa 
minni áhuga á stjörnuljósum og 
blysum en fjölskyldufólkið. Þeir 
kaupa hins vegar meira af stórum 
rakettum og tertum.“

Terturnar eru alltaf að verða 
vinsælli og vinsælli að sögn Jóns 
Inga, enda séu þær nánast eins og 
einka-flugeldasýning.

„Margir láta sér nægja að 
kaupa eina tertu og svo kannski 
eina eða tvær stórar rakettur til 
þess að skjóta upp á miðnætti. 
Það hefur ekkert verið að minnka 
í línunni hjá okkur, ef við finnum 
eitthvað sem er ekki að seljast vel 

þá hættum við bara með það. Það 
er engin vara sem við seljum sem 
ég væri ekki til í að skjóta upp 
sjálfur.“

Hvaða öryggisráðstafanir eiga 
þeir að gera sem huga á flugelda-
skemmtun um áramótin?

„Það er mikilvægast að allir 
séu með hlífðargleraugu sem 
koma nálægt flugeldaskotum. 
Þau fylgja ókeypis með fjöl-
skyldupökkunum en eru annars 
seld á kostnaðarverði,“ segir Jón 
Ingi.

„Við viljum líka hvetja alla til 
að vera með vettlinga þegar þeir 
halda á blysum, aldrei að halla 
sér yfir köku og beinum því til 
foreldra að fylgjast vel með börn-
unum sínum í kringum flugelda. 
Að lokum eiga áfengi og flugeld-
ar ekki vel saman.“

Terturnar alltaf vinsælar

Katrín Edda Svansdóttir
- sölumaður í þjónustuveri RV

Skrifstofuvörur
á janúartilboði

Á tilboði
í janúar 2007

Bréfabindi, ljósritunar-pappír, merkipennar,
töflutússar og 

veggklukka

Merkipennar,
bláir, svartir, rauðir 
og grænir, 12 stk í pk.

898kr. pk.

R
V

62
22

A

Mopak ljósritunar-
pappír, 5x500 blöð í ks.

1.240kr. ks.

Bréfabindi A4, 
5cm og 8cm kjölur.

148kr.
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[Hlutabréf]

Ef árið í ár fylgir fordæmi sög-
unnar munu hlutabréf heldur 
hækka en lækka á markaði í dag 
og á morgun, þessa síðustu daga 
sem markaðir eru opnir milli jóla 
og nýárs. 

Greiningardeild Landsbankans 
veltir því fyrir sér í Vegvísi sínum 
hvernig árinu muni ljúka á hluta-
bréfamarkaði, eftir mikla lækkun 
hlutabréfa síðasta viðskiptadag 
fyrir jól. Þar er brugðið upp mynd 
af þróun hlutabréfaverðs milli 
jóla og nýárs undanfarin ár en 
bent á að sagan sé vitaskuld ekki 
endilega vísbending um þróunina. 

Á myndinni má sjá að þróunin 
hefur undantekningalaust verið 
jákvæð á síðustu árum. Á það sér-
staklega við fram til ársins 2002 
þegar almenningur fékk skattaaf-
slátt vegna hlutabréfakaupa. 
Breytingin hafi að vísu verið 
minni síðustu þrjú árin en engu að 
síður í öllum tilfellum jákvæð.

Í gær hækkaði úrvalsvísitala 
Kauphallar Íslands um 0,60 pró-
sent og stendur hún nú í 6.394 stig-
um. Það verður því athyglisvert 
að fylgjast með því hvort sagan 
endurtaki sig og hlutabréf hækki í 
dag og á morgun. 

Sagan bendir til hækk-
ana milli jóla og nýárs

FL selur Sterling til Nort-
hern Travel Holding og 
tekur hlut í því ásamt 
Fons og Sundi. Iceland 
Express, Astraeus og 
Ticket renna einnig inn 
í NTH. Innan vébanda 
þess er stærsta lággjalda-
flugfélag Norðurlanda og 
stærsta ferðaskrifstofu-
keðjan. Horft er til skrán-
ingar árið 2008 eða 2009.

FL Group hefur selt allan hlut sinn 
í Sterling, stærsta lággjaldaflug-
félagi Norðurlanda, til Northern 
Travel Holding, eignarhaldsfélags 
í ferðaþjónustu, fyrir tuttugu 
milljarða króna. 

Kaupverðið er greitt með sex 
milljörðum króna í reiðufé og fjór-
tán milljörðum króna í formi láns 
frá seljanda til þriggja ára. Salan 
hefur óveruleg áhrif á afkomu FL.

Eigendur Northern Travel eru 
Fons eignarhaldsfélag, FL Group 
og Sund og verður hið nýja félag 
með ráðandi stöðu á flestum víg-
stöðvum í norrænum ferðaþjón-
ustuiðnaði. Eigið fé Northern Trav-
el er um 11,5 milljarðar króna, 
árleg heildarvelta er áætluð 120 
milljarðar króna og flýgur félagið 
með 7,5 milljónir farþega.

Pálmi Haraldsson, stjórnarfor-
maður Northern Travel og annar 
eigenda Fons, segir að endalausir 
möguleikar bíði hins nýja félags 
sem starfi á stóru en vannýttu 
markaðssvæði. „Það er alveg ljóst 
að þessi félög styðja við hvert 
annað, enda eru nokkur þeirra þau 
stærstu á sínu sviði á Norðurlönd-
um. Það eru 55 breiðþotur að fara 
frá Skandinavíu til Bangkok í 
hverri viku. Við erum ekki með 
eina einustu vél en samt er ég að 
selja 40 prósent af sætunum.“

NTH tekur einnig yfir Iceland 
Express og Hekla Travel að öllu 
leyti, 51 prósents hlut í breska 
leiguflugfélaginu Astraeus og 
29,26 prósenta hlut í Ticket, 
stærstu ferðaskrifstofukeðju 
Norðurlanda. Þessi bréf voru áður 
eigu Fons. Engar breytingar eru 
fyrirhugaðar á yfirstjórn dóttur-
félaganna.

Pálmi útilokar ekki skráningu á 
markað árið 2008 eða 2009. „Það er 
alveg ljóst að ef afkoman gengur 
eftir þá verður farið í skráningu til 
að ná í meira áhættufé og við 
getum haldið áfram að vaxa. Heim-
urinn er stór en Ísland er lítið.“

Sterling og Maersk Air var 
bjargað af Fons úr miklum 
taprekstri snemma árið 2005. 
Pálmi sameinaði félögin undir 
merkjum Sterling og seldi það til 
FL Group fyrir fimmtán milljarða 
króna í október í fyrra. Hann segir 
fátt benda til annars en að við-
snúningur sem orðið hefur á 
rekstri Sterlings haldi áfram. „Ég 
sá mikið á eftir Sterling á sínum 
tíma því ég var alltaf með þessa 
mynd í huga. En stundum fær 
maður tilboð sem maður getur 
ekki hafnað.“ 

Sund fjárfestingarfélag hefur 
eignast um fimm prósenta hlut í 
FL Group sem kostaði tæpa 9,3 
milljarða króna. Seljandi bréf-
anna var FL. 

Jafnframt seldi Sund, sem er 
í jafnri eigu Gunnþórunnar 

Jónsdóttur, Jóns Kristjánssonar 
og Gabríelu Kristjánsdóttur, 
3,75 prósenta hlut í Straumi-
Burðarási fyrir sjö milljarða 
króna. Eftir viðskiptin nemur 
hlutur Sunds í Straumi 3,53 pró-
sentum.

Sund selur og kaupir

Heildarnafnverð flokksins er 6.800.000.000 kr.

Skuldabréfaflokkur að fjárhæð 6.800.000.000 kr. var gefinn út þann 23. októ- 
ber sl. Auðkenni flokksins í Kauphöll Íslands er EIM 06 1 og verða bréfin skráð 
þar þann 28. desember 2006. Skuldabréfin eru óverðtryggð og skulu bera 
16,225% nafnvexti. Höfuðstóll skuldabréfanna auk áfallinna vaxta skulu 
greiðast í einu lagi þann 23. október 2007.

Kauphöll Íslands mun taka bréfin á skrá þann 28. desember 2006.

Lýsingar er hægt að nálgast hjá útgefanda, Eimskipafélagi Íslands ehf., 
Korngörðum 2, 104 Reykjavík, á vefsíðu útgefanda, Eimskipafélags Íslands ehf.,
www.eimskip.is og á vefsíðu Kauphallarinnar www.icex.is. Umsjónaraðili 
skráningarinnar í Kauphöll Íslands hf. er fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans.

28. desember 2006

NAFNVERÐ ÚTGÁFU:

SKILMÁLAR SKULDABRÉFA:

SKRÁNINGARDAGUR:
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Skráning skuldabréfa í Kauphöll Íslands

Eimskipafélag Íslands ehf.
6.800.000.000 kr.
EIM 06 1

Peningaskápurinn



Á MÓTI SÓLÁ MÓTI SÓL
StórdansleikurStórdansleikur

á Broadway

Síminn kynnir:

Fáðu þér hringitón með Á móti sól á Dælunni á siminn.is

Laugardaginn 30. desember
Húsið opnar kl. 23.00
Miðaverð 2.500 kr. 

Forsala aðgöngumiða er á broadway.is
eða í anddyri Broadway
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Fáðu þér hringitón með Á móti sól á Dælunni á siminn.is

og sérstakur 

Rockstargestur



Á
unglingsárunum var 
herinn í Keflavík 
græn slumma í hug-
arfylgsninu, rétt 
eins og jólasveinn-
inn var rauð slumma 

og hinn skeggjaði karlinn á skýinu 
hvít. Ævintýralegt tal um herinn 
tilheyrði barnaskólaárunum þegar 
enginn greinarmunur var gerður 
á skrúðgöngunni 17. júní og Kefla-
víkurgöngunni; mig rámaði óljóst 
í tal fullorðinna um hermenn sem 
drápu börn í útlöndum og annað 
eins um Grýlu með óþekku börnin 
í pokanum sínum og loks son karls-
ins á skýinu sem syndugir menn 
krossfestu. En allt missti þetta 
ljómann þegar kynþroskinn náði 
yfirhöndinni svo ástæða þótti til 
að efast um dómgreind sér eldra 
fólks og ekki seinna vænna að 
syndga almennilega, já sýna af sér 
meiri ótuktarskap en börnin henn-
ar Grýlu og bandarísku hermenn-
irnir til samans.

Græna slumman skrapp saman 
og varð að pínulítilli baun. Í rúman 
áratug virtist hún nánast þyngdar-
laus í hugarfylgsninu – allt þar til 

daginn sem flugvélar rústuðu tví-
buraturnana í New York og nýbak-
aður en herskár forseti sté fram 
til að skipta mannkyninu í vini og 
óvini. Auðvitað höfðu úrslitakost-
irnir þau áhrif að grænar baunir í 
höfðum margra stækkuðu á ógn-
arhraða og nærðust á lesefni um 
hvort mögulega mætti finna skýr-
ingar (ekki afsakanir) á því tiltæki 
að fljúga flugvélum inn í banda-
rísk stórhýsi – þangað til þær urðu 
á stærð við avókadó og síðan 
vatnsmelónur. Þær stækkuðu svo 
hratt að daginn sem fyrstu 
sprengjunni var varpað á Bagdad 
í beinni sjónvarpsútsendingu BBC 
sprungu vatnsmelónuhöfuð úti um 
allan bæ. 

Meirihluti þjóðarinnar hafði verið 
andvígur því að íslenska ríkis-
stjórnin kvittaði undir stuðning 
við innrás Bush og bandamanna 
inn í Írak en það skipti engu máli 
því íslenskir pólitíkusar vita að 
skaphitinn á Klakanum tortímir 
aldrei hitamælinum eins og á 
Spáni þar sem ríkisstjórnin var 
felld í kjölfar innrásarinnar, 
hræðilegra hryðjuverka í Madrid 
og klaufalegra lyga.

Á hinn bóginn hefur danski her-
inn tollað í Írak svo glöggir veg-
farendur sjá stundum fótalaus 
ungmenni á aðalbrautarstöðinni í 
Kaupmannahöfn meðan aðrir 
virða fyrir sér forsíðufréttir götu-
blaða á borð við þá að forsætisráð-
herrann Anders Fogh Rasmussen 
hafi næstum því verið drepinn af 

geitungum í garðinum heima hjá 
sér. Hryllingur Íraksstríðsins er 
þvílíkur að meðan ég bjó í Dan-
mörku nægði mér að þefa af fjöl-
miðlunum til að finna fyrir óþæg-
indum, enda gera Danir stríðinu 
töluvert ýtarlegri skil en Íslend-
ingar. 

Í öllum þessum stríðsfrétta-
flaumi var gott að lesa í íslenskum 
fjölmiðlum að bandaríski herinn 
hefði kýlt sjálfan sig úr landi. Þar 
með var allt í fínu standi – og 
okkar beið jafnvel glæstur frami 
sem friðarþjóðar á alþjóða vísu. 
Að minnsta kosti var ég himinlif-
andi því árinu áður hafði runnið 
upp fyrir mér að bandaríski her-
inn væri bæði raunverulegri og 
púkalegri en jólasveinninn þegar 
ljósmyndarinn Spessi og sænski 
myndlistarmaðurinn Erik Pauser 
opnuðu sýninguna Base á Norður-
bryggju í Kaupmannahöfn. Á 
fimm myndskjám og nokkrum 
hljóðrásum mátti fylgjast með 
daglegu lífi á vellinum: Þunglynd-
islegt fólk graðgaði í sig upphituð-
um dósamat, háttaði börnin sín og 
ræsti orrustuflugvélar á tímum 
þegar helsta ógnin býr í handfar-
angri túrista. Svona er þá herinn! 
hugsaði ég í sýningarsalnum og 
glápti á fólkið norpa á kaldrana-
legum basar í flugskýli, ólíkt 
minna uppveðruð yfir bandaríska 
herveldinu en danski forsætisráð-
herrann.

Á köflum hefur Anders Fogh virst 
vera búktalaradúkka George 

Bush. Danir eiga þó nokkra blaða-
menn sem leiðist monttal um 
morgunverðarveislur með Bush 
og kjósa frekar svör við gagnrýn-
um spurningum sínum. Reyndar 
hefur verið skondið að fylgjast 
með þessum stirðbusalega, roggna 
forsætisráðherra leggja sig allan 
fram við að vera vinur Bush og 
koma þannig litlu Danmörku ræki-
lega inn á kort hryðjuverkamanna 
– en það hlýtur líka að vekja efa-
semdir um hvort Íslendingar vilji 
vera í samstarfi við gömlu herra-
þjóðina um varnir landsins (milli 
þess sem hún vaktar hinar gömlu 
hjálendurnar). Síðast þegar ég 
vissi var rætt um varnarsamning 
við Dani í íslenskum fjölmiðlum 
og mig grunar að svo sé enn, enda 
þótt ég hafi haldið upp á jólin með 
dyntótta nettengingu í spænskum 
fjöllum. Þá hlýtur að vera betra að 
semja við Norðmenn um svoleiðis 
stúss, hafði ég muldrað með munn-
fylli af jólalúðu þegar talið beind-
ist að hermálum Íslands og 
spænsku gestgjafarnir skáluðu 
fyrir þjóð sem spreðaði ekki pen-
ingum í hernað. 

Ungur maður í þessari 
spænsku fjölskyldu hefur dundað 
sér við að læra íslensku í nokkur 
ár; upphaflega komst hann í kynni 
við manninn minn með því að 
auglýsa eftir íslenskukennara. 
Og þótt ótrúlegt megi virðast eru 
aðeins nokkrir dagar síðan við 
hjónin kynntumst öðrum manni 
sem auglýsti eftir Íslendingum til 
að tala við íslensku. Sá lærir 
málið í frístundum; hann er ætt-
aður frá Argentínu en búsettur í 
Barcelona og kvartaði undan því 
að ómögulegt væri að læra það í 
fjarnámi. Svo það hvarflaði að 
mér að líklega væri gáfulegast 
fyrir þjóð sem telur þrjú hundruð 
þúsund manns að verja sig með 
því að styrkja fólk til að læra 
málið sitt. Efla menntamálaráðu-
neytið frekar en kvitta undir 
plögg við þjóðir í stríði.

Tekið saman við gömlu herraþjóðirnar

Auður
Jónsdóttir

rithöfundur

Með breyttri heimsmynd í kjölfar loka kalda stríðsins hafa Bandaríkjamenn 
viljað draga herlið sitt frá Íslandi. Ekki síst síðan átök hófust í Írak og Afgan-
istan. Íslendingar reyndu hvað þeir gátu að halda bandaríska hernum hér 
á landi, en eftir langar samningaviðræður tilkynnti stjórn Bandaríkjanna 
í mars á þessu ári að herliðið skyldi hverfa á brott. Síðasti hermaðurinn fór 
af landinu 30. október. Auður Jónsdóttir rithöfundur veltir fyrir sér hvort 
danskar eða norskar varnir bragðist betur.





E
ftir því sem heimur-
inn verður eitt 
alheimsþorp með 
aukinni tækni, fjöl-
miðlun og ferðum, 
opnast augu æ fleiri 

fyrir mannúðarmálum jafnvel á 
afskekktustu stöðum heimsins.

Fólk gerir sér betur grein fyrir 
því mikla óréttlæti sem ríkir í 
heiminum, gífurleg auðsöfnun 
sums staðar en örbirgð annars 
staðar. Jafnframt hafa hugsjóna-
menn á borð við Al Gore, fyrrum 
varaforseta Bandaríkjanna, verið 
óþreytandi við að vekja vaxandi 
fjölda okkar til umhugsunar um 
alvarlegustu náttúruhamfarir sem 
við heiminum blasa: ógnina sem 
stafar af hlýnun andrúmsloftsins.

Þetta hefur reyndar í för með 
sér að við sem getum látið eitt-
hvað af hendi rakna eigum auð-
veldara með að átta okkur á því 
hvar framlög okkar geta nýst sem 
best.

Á því ári sem er að líða höfum við 
séð að mannúðarmál njóta vax-
andi athygli á alþjóðavísu. Gef-
endur nýta viðskiptavit sitt til að 
finna fjármunum sínum nýja far-
vegi og í mörgum tilfellum eru 
menn að gefa upphæðir sem nema 
milljörðum Bandaríkjadala. Það 
eru framlög af þessu tagi sem geta 
haft gífurleg áhrif á lausn ýmissa 
vandamála heimsins sem hingað 
til hafa verið talin óleysanleg.

Auðmenn heims hafa vissulega 
stofnað styrktarsjóði mannúðar-
mála og gefið fé til góðgerðastarf-
semi um langa hríð. Engu að síður 
hafa mál þróast svo á þann veg á 
þessu ári að segja má að mannúð-
armál 21. aldar hafi tekið nýja 
stefnu.

Fyrir það fyrsta er komin fram 
ný kynslóð frumkvöðla sem auðg-
ast hefur mikið á ótrúlega stuttum 
tíma með tilkomu nýrrar tækni og 
nýrra tækifæra. Og þrátt fyrir að 
margir þessara frumkvöðla séu 
ungir að árum skynja þeir fylli-
lega þá félagslegu ábyrgð sem 
þeir bera. Þannig nýta þeir frjóa 
hugsun sína til að takast á við ný 
verkefni og færa lögmál viðskipt-
anna yfir á erfið félagsleg úrlausn-
arefni.

Nokkrir þessara frumkvöðla skara 
fram úr. Jeff Skoll, fyrsti forstjóri 
eBay og stofnandi Skoll Founda-
tion og Participant Productions, 
hefur til dæmis ánafnað stórum 
hluta auðæfa sinna til alls kyns 
verkefna, allt frá samtökum sem 
vinna að þróun ódýrra lyfja eða 
leita nýrra leiða í landbúnaði, til 
verkefna sem miða að því að auð-
velda kaupsýslumönnum framtíð-
arinnar þátttöku í félagslegum 
verkefnum.

Pierre Omidyar, stofnandi eBay 
og Omidyar Network, hefur lagt 
fjármuni sína og atorku í að 
styrkja fjölmörg áhættuverkefni 
á sviði félagslegra umbóta. Larry 
Page og Sergey Brin, stofnendur 

Google, nota góðgerðadeild fyrir-
tækis síns og Google.org til að 
styðja við mismunandi verkefni á 
sviði umhverfis- og félagsmála og 
leggja allt að einum milljarði dala 
(um 75 milljarða íslenskra króna) 
til þeirra mála. 

Í öðru lagi láta menn eiginhags-
munina lönd og leið. Sem dæmi 
um það má nefna Warren Buffet, 
afar óvenjulegan viðskiptajöfur, 
sem vill að framlag sitt upp á 
meira en 30 milljarða dala (um 185 
milljarða íslenskra króna) verði 
notað með eins áhrifaríkum hætti 
og hægt er. Og í stað þess að ein-
blína á að reisa sjálfum sér minn-
isvarða gaf hann fé sitt til annars 
frumkvöðuls, Bill Gates stofnanda 
Microsoft, sem ásamt konu sinni 
Melindu stofnaði og rekur öflugan 
og árangursríkan styrktarsjóð.

(Product) RED – herferð sem 
skipulögð er af Bono, söngvara 
U2, og Bobby Shriver, stofnanda 
DATA (Debt, AIDS, Trade, Afri-
ca), – hefur náð að safna saman 
viðskiptaveldum á borð við Amer-
ican Express, Armani og Gap til 
að vekja athygli á og safna fé til 
Global Fund sem berst gegn eyðni, 
berklum og malaríu um allan 
heim. Þessi samþjöppun framlaga 
og samhæfing hjálparstarfs verð-
ur til þess að tekist er á við vanda-
málin með eins öflugum hætti og 
kostur er. 

 Í þriðja lagi er félagslegi þáttur-
inn sjálfur að breytast. Áður fyrr 
voru tengsl félagslegra verkefna 
og kaupsýslu-
manna takmörkuð 
við fá fyrirtæki 
hverju sinni en nú 
hafa menn áttað 
sig á mikilvægi 
þess að fá fleiri til 
liðs við sig. Ný 
kynslóð forystu-
manna á félags-
lega sviðinu hefur 
endurskilgreint
góðgerðastarf
gegnum félagslegt 
frumkvæði með 
það í huga að 
draga úr enda-
lausri þörf á gjafa-
fé.

John Bird, upphafsmaður tíma-
ritsins Big Issue í Bretlandi, er 
gott dæmi um mann sem kom upp 
„félagslegum viðskiptum“, þar 
sem hann gaf utangarðsfólki tæki-
færi á að vinna sér inn tekjur með 
því að selja tímaritið. Mohammad 
Yunus, stofnandi Grameen Bank, 
fann leið til að fjármagna lítil fyr-
irtæki og smáverkefni og nú er 
verið að koma bönkum eins og 
hans á fót um víða veröld. Fyrir 
vinnu sína að þessu verkefni, sem 
breytt hefur lífi fjölda fólks, fékk 
Yunus friðarverðlaun Nóbels á 
þessu ári.

Í Afríku eru fjölmörg dæmi um 
vasklega framgöngu fólks sem 
tekst á við alls kyns verkefni allt 
frá heilbrigðismálum til mennta-
mála, og beitir við það aðferðum 
sem fela í sér félagsleg viðskipti. 

Taddy Blecher, stofnandi CIDA, 
fyrsta einkaháskóla Suður-Afríku, 
er eitt dæmi um þetta. Af miklum 
eldmóð og talsverðu viðskiptaviti 
setti hann háskóla á stofn, sem 
veitir þúsundum ungra og efnalít-
illa Suður-Afríkumanna, tækifæri 
til að öðlast viðurkennda háskóla-
gráðu á sviði viðskipta.

Einfaldar hugmyndir fólks í for-
ystustörfum skipta meginmáli. 
Það ber einfaldlega vott um gáfu-
legt viðskiptavit að leggja þitt af 
mörkum til að bæta líf fólks í 
heiminum. Almenningur og starfs-
menn fyrirtækja um allan heim 
eru líka sífellt að verða meðvit-
aðri um og kröfuharðari á að stofn-

anir sem þeir styðj-
an og fyrirtæki sem 
þeir vinna hjá sýni 
í verki að þeim sé 
umhugað um heim-
inn okkar og það 
fólk sem hann 
byggir.

Hjá Virgin 
Group komu fram 
kröfur frá starfs-
fólkinu um að sú 
umhyggja sem við 
höfum fyrir þeim 
samfélögum sem 
við eigum viðskipti 
við, beindist að 
umhverfismálum
sérstaklega. Starfs-

fólkið var þeirrar skoðunar að 
Virgin hefði byggt upp svo öflugt 
frumkvöðlastarf að það gæti hæg-
lega lagt sitt af mörkum til að vera 
aflvaki nýrra tækifæra sem mið-
uðu að sjálfbærum breytingum. 

Ef Virgin Atlantic getur breytt 
viðmóti flugfélaga til farþega 
sinna eða ef Virgin Mobile tekst að 
ná fótfestu á markaðnum um leið 
og það hafnar viðurkenndum við-
skiptaaðferðum á borð við lang-
tímaskuldbindingar, þá ættum við 
að geta beitt sömu frumlegu hugs-
un á þætti sem miða að félagsleg-
um úrræðum, svo sem að berjast 
gegn sjúkdómum og hlýnun and-
rúmsloftsins.

Þessi sannfæring var hvatinn 
að yfirlýsingu minni á Clinton Glo-
bal Initiative 21. september, þar 
sem ég skuldbatt mig til að fjár-
festa allan framtíðarhagnað flutn-
ingadeildar Virgin Group til frum-
kvöðlastarfs á sviði  
endurnýtanlegra orkugjafa. 
Reikna má með að þessi hagnaður 
nemi um 3 milljörðum dala (um 22 

milljörðum íslenskra króna) á 
næstu tíu árum.

Fyrsta verkefni okkar á þessu 
sviði var að setja á stofn Virgin 
Fuels, nýtt fjárfestingafyrirtæki 
sem ætlað er að fjárfesta í fjöl-
mörgum alþjóðlegum verkefnum 
á sviði endurnýtanlegra orku-
gjafa, með megináhersluna á líf-
rænt eldsneyti til að byrja með. 
Markmið Virgin Group er að fjár-
festingin renni til rannsókna og 
þróunar nýrra lífrænna eldsneyt-
istegunda, sem geti gagnast hvort 
heldur sem er farartækjum á landi 
og í lofti.

„Góð fjárfesting“ af þessu tagi 
er áhættusöm í eðli sínu vegna 
þess að gera má ráð fyrir að fyrir-
tæki sem reynt er að fá til þátt-
töku hafi eingöngu áhuga á slíku 
ef hluthafar þeirra telja það skyn-
samlegt.

Auk þess að fá hugmyndina að 
þessari fjárfestingarstefnu taldi 
starfsfólk okkar að framlag okkar 
myndi nýtast enn betur ef við 
fengjum fleiri til liðs við okkur. 
Þannig gætu starfsmenn Virgin 
um allan heim lagt sitt af mörkum. 
Við settum því á laggirnar sjálf-
stætt félag Virgin Unite sem ein-
beitir sér að frumkvöðlastarfi á 
sviði félags- og umhverfismála. 

Virgin Unite kemur að þessum 
verkefnum með ýmsum hætti, 
meðal annars gegnum stofnun fyr-
irtækja á sviði félagslegra við-
skipta. Til dæmis tóku Virgin 
Unite og Anglo Coal nýlega hönd-
um saman við stjórnvöld í Banda-
ríkjunum og Suður-Afríku, um 
stofnun Bhubezi Community 
Health Center, sem er nokkurs 
konar heilsugæslustöð í dreifbýli 
Suður-Afríku. Stöðin þjónar 70 
þúsund manna samfélagi þar sem 
fimmti hver maður er HIV smit-
aður og heilbrigðismál eru í lam-
asessi.

Stöðin var sett á fót með það í 
huga að starfsemi hennar væri 
ekki háð fjárframlögum til lengri 
tíma. Hún verður rekin fyrir það 
fé sem henni tekst að innheimta 
fyrir grunnheilsugæslu, en býður 
upp á ókeypis meðferð og fyrir-
byggjandi starf gegn HIV og 

eyðni, berklum og malaríu. 
Hugmyndin að þessari heilsu-

gæslu kemur frá Hugo Tempelm-
an, frumkvöðli á sviði félagsmála, 
sem komið hefur á fót öflugri 
heilsugæslustöð fyrir utan Pret-
oríu. Hann hefur jafnframt staðið 
að mikilli efnahagsuppbyggingu á 
svæðinu kringum stöðina, með því 
að hefja ýmiss konar rekstur svo 
sem brauðgerð, bleyjuverksmiðju 
og bílaþvottastöð. Bhubezi Health 
Center verður rekin með sama 
sniði og ráðgert er að sams konar 
stöðvar verði settar á fót víða um 
Suður-Afríku.

Þessi heilsugæslustöð er aðeins 
eitt dæmi um margs konar félags-
legan rekstur sem við fjárfestum í 
ásamt öðrum. Hann spannar allt 
frá líkamsræktarstöðvum í Suður-
Afríku til samgöngukerfis í dreif-
býli í Nígeríu.

Kraftur og hugarafl frum-
kvöðla skiptir jafnmiklu máli og 
þykkar bankabækur þegar vinna 
að jákvæðum breytingum er ann-
ars vegar. Opinberir aðilar sem og 
einkaaðilar hafa á þessu ári lagt 
mikið af mörkum til að samræma 
aðgerðir okkar allra í þá veru að 
við getum skilað komandi kynslóð-
um veröld sem þær geta verið 
stoltar af.

Nýtum auðinn til góðra verka 
– mannúð á nýjum nótum
Hinn 26. júní síðastliðinn tilkynnti auðmaðurinn Warren Buffet um fyrirætlanir sínar um að gefa vænan skerf af auðæfum 
sínum, um 31 milljarð dala sem svarar til ríflega 2.300 milljörðum íslenskra króna, til góðgerðamála gegnum styrktarsjóð þeirra 
Bills og Melindu Gates. Richard Branson, annar auðkýfingur, frumkvöðull og mannvinur, veltir fyrir sér í eftirfarandi grein 
áhrifum gjafa af þessu tagi.
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Nú styttist óðum í áramótin. Flugelda-
sölustaðir hafa verið opnaðir og ein-

staklingar farnir að huga að flugeldum, sér-
staklega karlpeningurinn og skiptir litlu á 
hvaða aldri þeir eru. En þessi tími er ekki 
hættulaus. Ef ekki er farið eftir leiðbeining-
um um meðferð flugelda geta orðið slys og því miður 
höfum við séð nokkur slík hver áramót. Dagana fyrir 
og eftir áramótin sjálf eru þeir sem slasast oftast 
drengir sem eru að fikta við að breyta flugeldunum þ.e. 
búa til sínar eigin sprengjur og/eða taka kökur í sundur. 
Um áramótin sjálf eru það hins vegar fullorðnir karl-
menn sem eru í mestri hættu.

Börn yngri en 12 ára mega ekki kaupa neinar flug-
eldavörur en unglingar á aldrinum 12 til 16 ára mega 
þau kaupa einstakar vörutegundir sem taldar eru 
hættulausar eða hættulitlar sem og vörur sem ætlaðar 
eru til notkunar innanhúss. Þegar slíkar vörur eru not-
aðar samkvæmt leiðbeiningum ættu þær ekki að valda 
meiðslum á fólki sem stendur í eins metra fjarlægð eða 
meira frá þeim, né valda skemmdum á eignum. For-
eldrar verða að vera meðvitaðir um þá hættu sem 
fylgja flugeldum og vita hvað börn þeirra eru að fást 

við á þessum tíma. Börn eiga ekki að umgangast 
flugeldavörur, með einum eða öðrum hætti, 
nema undir eftirliti fullorðinna. 

Flugelda verður að geyma á þurrum stað, þar 
sem börn geta ekki nálgast þá og ekki er mælt 
með að geyma þá milli ára. Þegar skotið er upp 
á að geyma flugeldana fjarri þeim stað sem 
skotið er upp á og aldrei skal geyma flugelda-
vörur í vösum. 

Ákveðnar almennar reglur gilda þegar verið 
er að skjóta upp, sama hvers kyns flugelda er um að 
ræða. Skjóta verður flugeldavörum upp á opnu svæði 
og áhorfendur eiga að standa vindmegin við skotstað. 
Hendur þess sem skýtur upp eru best varðar ef við-
komandi er í hönskum. Flugeldagleraugu eiga allir að 
nota, sama hvort þeir eru að skjóta upp eða bara að 
horfa á. Aldrei má halla sér yfir flugeldavörur sem 
eldur er borinn að, tendra skal á kveiknum með útréttri 
hendi og víkja strax frá. Ef flugeldur springur ekki 
skal hella vatni yfir hann, en ekki reyna að kveikja 
aftur í honum. Gætið barna vel, þau þekkja hætturnar 
ekki eins og þeir fullorðnu og munið að áfengi og flug-
eldar fara aldrei saman. Megið þið eiga ánægjuleg og 
slysalaus áramót.

Höfundur er sviðsstjóri slysavarnarsviðs Slysa-
varnafélagsins Landsbjargar.

Flugeldar gleðja augað …

Hjónabönd eru að sönnu misjöfn 
að gæðum, eins og Guðmundur 

Ólafsson lektor sagði einhverju 
sinni um símtöl að gefnu tilefni. 
Samt er hjónabandið efalaust 
eitthvert allra dásamlegasta 
uppátæki mannskepnunnar frá 
öndverðu og jafnast á við eldinn og 
hjólið, lýðræði og markaðsbúskap. 
Reynsla árþúsundanna ber vitni. 
Eftir allan þennan óratíma er 
hjónabandið enn sem endranær ein 
mikilvægasta skipulagseining 
samfélagsins víðast hvar um 
heiminn, einnig meðal frumstæðra 
þjóða, sem svo eru nefndar. Til þess 
liggja bæði hagnýtar og tilfinninga-
legar ástæður, sem óþarft er að 
rekja hér.

Hugmyndin að baki hjónaband-
inu á það sameiginlegt með eldinum 
og hjólinu, að hún er hæf til margra 
nota. Um það mætti hafa langt mál, 
en hér ætla ég að staldra við eitt 
afmarkað atriði. Þegar fólk giftist, 
fórnar það fullveldi sínu – eða 
réttar sagt: það ákveður með vitund 
og vilja að deila fullveldi sínu með 
maka sínum. Sáttmálinn snýst um 
það. Þetta teljast varla mikil tíðindi. 
Hjónaband útheimtir fullveldis-
framsal samkvæmt lögum og 
boðum kristinna manna og annarra. 
Óvígð sambúð kemur stundum 
nokkurn veginn í sama stað niður 
frá hagnýtu sjónarmiði. Hvers 
vegna framselja menn fullveldi sitt 
af fúsum og frjálsum vilja við 
giftingu? Spurningin svarar sér 
sjálf, og svarið er tvíþætt. Í fyrsta 
lagi er hag barnanna jafnan betur 
borgið í faðmi fjölskyldunnar og 
meira er um það vitað, hver á hvaða 
börn. Þetta skiptir máli vegna þess, 
að mannskepnan er eigingjörn líkt 
og aðrar skepnur: hún gerir 
greinarmun á eigin börnum og 
annarra. Annars væri ekkert mál 
að vera munaðarleysingi. Nú gæti 

einhver sagt: á okkar dögum er 
hægt að notast við lífsýnapróf til að 
skera úr vafamálum um barnsfað-
erni, svo að það er engin brennandi 
þörf lengur fyrir hjónabönd sem 
upplýsingaveitu. Heldur væri þess 
háttar skipan þó þung í vöfum frá 
degi til dags, og hvimleið. Og þá 
berast böndin að hinu atriðinu, sem 
er afbrýði, ein af frumhvötum 
mannsins og margra annarra dýra. 
Að vísu er afbrýði líkast til að 
einhverju marki útrás fyrir 
frumþörfina fyrir að gera greinar-
mun á eigin afkvæmum og annarra, 
en varla að öllu leyti, svo sem ráða 
má af unglingaástum og afbrýði 
löngu áður en barneignir og aðrar 
búsorgir komast á dagskrá. En 
hjónabönd henta ekki öllum. Sumir 
kjósa helzt að búa einir og una hag 
sínum vel, frelsinu fegnir: ekkert 
fullveldisframsal þar. 

Nú ert þú líklega búinn að átta 
þig á því, lesandi minn góður, að ég 
er að tala um Evrópusambandið 
(ESB). Nema hvað. Sambandsþjóð-
irnar hafa glaðar afsalað sér 
fullveldi sínu að vandlega reifuðu 
máli – eða réttar sagt: þær ákváðu 
að deila fullveldi sínu með öðrum 
aðildarþjóðum. Þetta er höfuðtil-
gangur ESB: að reyna að draga á 
réttum stað mörkin milli sammála, 
sem hagfelldast er fyrir löndin að 
leysa saman, og sérmála, sem betur 
fer á að leysa á hverjum stað fyrir 

sig. Höfuðreglan er nálægðarregla: 
mál eru helzt leyst á þeim vett-
vangi, sem bezt þykir eiga við 
hverju sinni, helzt sem næst fólkinu 
sjálfu. En sum mál eru ekki sérmál, 
heldur sammál og kalla því á 
sameiginlegar lausnir. Listin er 
sem sagt að draga mörkin á réttum 
stað. Engum dettur í hug, að 
húnæðismál séu sammál; þau eru 
klárlega auðleystari á hverjum stað 
fyrir sig. Það er meira að segja 
álitamál, hvort húsnæðismál eigi 
yfirhöfuð að koma til kasta 
almannavaldsins nema í neyðartil-
fellum, en látum það vera. Glæpa-
mál og umhverfismál eru á hinn 
bóginn sammál í aðra röndina, því 
að glæpamenn og mengun virða 
engin landamörk. 

Og þá verður það einnig 
auðskiljanlegt, hvers vegna 
samkeppnismál eru öðrum þræði 
sammál. Samkeppnislögum er 
ætlað að torvelda fyrirtækjum að 
okra á almenningi. Þess vegna 
brýtur verðsamráð fákeppnisfyrir-
tækja gegn lögum. Háttalag, sem 
var algengt og löglegt á Íslandi um 
langt árabil, til dæmis í bönkum og 
olíufélögum, varðar nú loksins við 
lög til að vernda almannahag, og 
þótt fyrr hefði verið. Aðild Íslands 
að Evrópska efnahagssvæðinu 
(EES) síðan 1994 hefur veitt 
fólkinu í landinu langþráða 
lagavernd gegn gamla okrinu: 
vernd, sem þjóðin gat ekki veitt sér 
af sjálfsdáðum. Samkeppniseftirliti 
ESB er ætlað að styðja við bakið á 
samkeppniseftirliti einstakra 
aðildarlanda. Það er því ef til vill 
engin furða, að andstaðan gegn 
inngöngu Íslands í ESB skuli vera 
einna mest og megnust meðal 
gömlu okraranna og bandamanna 
þeirra í Sjálfstæðisflokknum, og 
víðar. 

Er fullveldisafsal 
frágangssök?

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

A
ðventan er liðin og jólahátíðin sjálf komin og farin. 
Eitt af föstum fréttaefnum jólaföstunnar eru tíðindi af 
fjárstuðningi og matargjöfum Mæðrastyrksnefndar, 
Hjálparstarfs kirkjunnar og Fjölskylduhjálpar Íslands 
til fátækra Íslendinga. Vissulega er hér um fréttaefni 

að ræða, að hér á landi hagsældar og velmegunar skuli vera all-
stór hópur fólks sem ekki á annars úrkosta en að þiggja matar-
gjafir fyrir jólin. 

Á jólaföstunni var einnig birt skýrsla forsætisráðherra um fátækt 
barna á Íslandi og hag þeirra. Í þeirri skýrslu kom fram að nærri 
5.000 börn á Íslandi, eða meira en sex prósent íslenskra barna, búa 
við við fátækt. Vitanlega var tilviljun að skýrslan kom fram á fyrri-
hluta jólaföstu, skömmu áður en flutningur hinna árlegu frétta af 
aðstoð félagasamtaka við fátækt fólk í tilefni jóla hófst.

Staðreynd er að allmargir Íslendingar, börn og fullorðnir, búa 
við fátækt árið um kring. Þetta er sem betur fer ekki mikill fjöldi 
fólks en þó allt of stór hópur og skammarlega stór hjá þjóð sem 
telst meðal ríkustu þjóða heims. Af þessum hópi eru sjaldan flutt-
ar fréttir hinar fimmtíu vikur ársins og þorri Íslendinga hefur litla 
hugmynd um aðstæður fólksins. Það er nefnilega ekki bara sárt að 
vera fátækur á jólum. Það er alltaf sárt að vera fátækur, hvar sem 
er og hvenær sem er. 

Horfast verður í augu við að fátækt verður áreiðanlega aldrei 
útrýmt algerlega. Þeir verða alltaf til sem af einhverjum ástæðum 
búa við fátækt um lengri eða skemmri tíma. Hitt er annað að hjá 
ríkustu þjóð heims er óviðunandi að fullvinnandi fólk hafi svo lág 
laun að það geti ekki framfleytt fjölskyldum sínum. Einnig að þeir 
sem vegna sjúkdóma eða slysa geta ekki tekið þátt í atvinnulífinu 
þurfi að lifa undir fátæktarmörkum, eða aldraðir sem þurfa að 
framfleyta sér á tryggingabótum einum saman.

Alvarlegast er þó að svo stór hópur barna búi við fátækt á 
Íslandi, að velferðarkerfi landsins skuli ekki nýtast betur en raun 
ber vitni til að bæta kjör þeirra sem eiga að erfa landið. Það er 
tilgangslaust að karpa um það hvað sé fátækt og hvað ekki fátækt. 
Meðan hér vex úr grasi hópur barna sem ekki hefur tækifæri til að 
sækja sér menntun að loknu grunnskólanámi og ekki getur tekið 
þátt í tómstundastarfi utan skóla er ljóst að grundvallarþættir í 
velferðarsamfélaginu eru ekki í lagi. 

Í skýrslu forsætisráðherra kemur fram að skatta- og bótakerfið 
bæti umtalsvert hag þeirra sem minnst hafa milli handanna. Sú 
grundvallarhugsun að einmitt þetta sé einn megintilgangur skatta- 
og bótakerfis má ekki fara forgörðum. Það er ekki nóg að gefa 
fátæktinni gaum tvær vikur á ári, á jólaföstu. Fátækt á Íslandi 
verður að uppræta og til þess að það geti orðið þarf að gefa henni 
gaum allar fimmtíu og tvær vikur ársins.

Fátækt er raun-
veruleiki á Íslandi

„Af þessum hópi eru sjaldan fluttar fréttir hinar 
fimmtíu vikur ársins og þorri Íslendinga hefur litla 
hugmynd um aðstæður fólksins.“



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Sveinbjörg Pétursdóttir segist ekki eltast mikið við tísk-
una og ef það þætti meira við hæfi þá myndi hún klæð-
ast búningum úr Sci-Fi myndum alla daga vikunnar.

Sveinbjörg segist ekki fletta tískublöðum til að fá innblástur í 
fataskápinn. Frekar kýs hún að finna hugmyndir úr almenn-
um hönnunartímaritum, en hún hefur mjög gaman af slíku. 
„Ég er enginn hönnuður sjálf en ég hef mikinn áhuga á faginu 
og mín daglegu störf við markaðsmál snúast að miklu leyti um 
að láta hanna fyrir mig. Reyndar finnst mér allt í lagi að sækja 
innblástur úr öðru en tískublöðum. Til dæmis er gaman að 
skoða liti og munstur og annað sem kemur úr almennum hönn-
unarblöðum og heimfæra það á klæðnað.“ 

Sveinbjörg er ein þeirra sem hefur persónulegan og 
skemmtilegan fatastíl. Stíll hennar einkennist ekki beinlín-
is af því sem er algengt í búðunum í dag en sjálf segir hún 
að ef hún mætti fá að ráða þá myndi hún klæðast búningum 
úr Sci-Fi myndum frá upphafi níunda áratugarins. 

„Það er svona mitt tísku-„steitment“. Til dæmis get ég 
nefnt myndir á borð við Tron og Buck Rogers þar sem búning-
arnir eru einstaklega fínir og ekki þætti mér verra að hafa 
geislabyssu sem fylgihlut. Satt best að segja er ég hugfangin 
af hvers kyns búningum. Fór meira að segja að læra skylm-
ingar af því mér fannst skylmingabúningurinn svo flottur.“

Fötin sem Sveinbjörg klæðist á myndinni minna jafnvel 
svolítið á heimilislega útfærslu af Sci-Fi búningi. Hún er í 
flegnum svörtum kjól; jakkaermum sem hún fékk á mark-
aði í London, með eyrnaskjól úr barnafataverslun og falleg-
an hálsklút frá fyrrverandi tengdamóður. 

„Ég setti þennan klút um hálsinn þar sem það er frekar 
kalt úti. Svo er ekki verra að reyna að dempa aðeins áhrifin 
sem flegnir kjólar vilja stundum hafa. Eða hvað … þetta eru 
engin kjarnorkuvísindi.“

Hugfangin af 
búningum



Pilates-æfingar styrkja djúp-
vöðva líkamans. Hrafnhildur 
Sigurðardóttir kennir þær í 
stúdíói heima hjá sér að Þrast-
arnesi 4 í Garðabæ.

„Ég tek fólk bæði í hóptíma og 
einkatíma, grunnnámskeið og 
framhaldsnámskeið. Svo er ég 
einnig með tíma fyrir nýbakaðar 
mæður þar sem þær mæta með 
börnin sín,“ segir Hrafnhildur og 
heldur áfram. „Pilates gengur allt 
út á að styrkja miðju líkamans, 
bakvöðva, magavöðva, lærvöðva 
og aðra kjarnavöðva. Það er gert 
með markvissum styrktaræfing-
um sem fela einnig í sér góðar 
teygjur og í hverri einustu æfingu 
er hugað að öndun. Æfingarnar 

eru mjög fjölbreyttar og krefjast 
einbeitingar. Sá sem þróaði þær 
heitir Joseph Pilates og hann 
byggir þær á alls konar vaxtar-
mótandi æfingum, leitaði meira að 
segja í smiðju Forn-Grikkja.“ 

Hrafnhildur er STOTT PILAT-
ES-kennari því Pílates greinist 
niður í mismunandi afbrigði líkt 
og jóga. Hún hefur kennt æfing-
arnar í rúmt ár í stúdíóinu sem 
hún útbjó í bílskúrnum heima hjá 
sér í Þrastarnesinu. Þar stundar 
hún líka tónlistarkennslu fyrir lítil 
börn. En hverjir iðka helst þessa 
líkamsrækt? „Það er fólk á öllum 
aldri enda hentar hún öllum. Sumir 
koma bara til að hressa sig við og 
aðrir til að styrkja einhver ákveð-
in svæði. Pilates er frábær leið 
fyrir nýbakaðar mæður sem vilja 

styrkja magavöðva og bakvöðva 
og fólk er almennt mun meðvit-
aðra um eigin líkamsstððu eftir að 
hafa kynnst þessu kerfi.“ Hún 
segir STOTT PILATES ganga út á 
að létta eða þyngja æfingarnar 
eftir getu hvers og eins. 

Hrafnhildur kennir mest í litl-
um hópum, að hámarki sex manns 
í einu og leggur áherslu á að fylgj-
ast vel með hverjum og einum. 
Stúdíóið hennar er því prýðis mót-
vægi við stóru líkamsræktar-
stöðvarnar. „Ég hef alltaf bak-
grunnstónlist á lágum nótum,“ 
segir hún brosandi og bætir við að 
lokum: „Hér skapast þægilegt og 
rólegt umhverfi sem fólki finnst 
gott að koma í úr amstri íslenska 
veruleikans.“

Teygjur, styrking og öndun

Alba Lucia er fyrst kvenna til 
að fá tvær hendur græddar á 
sig.

Lucia missti báðar hendurnar í 
sprengingu í efnafræðistofu í 
skóla hennar. Þá var hún 19 ára. 
Læknum í Valencia á Spáni hefur 
nú tekist að græða nýjar hendur 
á hana 28 árum síðar.

Aðgerðin tók tíu tíma og 
heppnaðist að sögn lækna mjög 
vel. Þetta er í fyrsta sinn sem 
báðar hendur eru græddar á 

konu, en áður hafa sex karlmenn 
gengist undir slíka aðgerð, sá 
fyrsti árið 2000. 

Lucia er að sögn afar ánægð 
með hendurnar. „Þær eru falleg-
ar,“ var það fyrsta sem hún sagði 
er hún rankaði við sér eftir 
aðgerðina og sá nýju hendurnar.

Búast má við því að það taki 
Luciu fjóra til sex mánuði að fá 
tilfinningu í hendurnar en lækn-
arnir vona að með tíð og tíma geti 
Lucia lifað eðlilegu og sjálfstæðu 
lífi þökk sé nýju útlimunum.

Hendur græddar á 
28 árum eftir slys

STÆRSTA
HEILSUVÖRUVERSLUN
Á LANDSBYGGÐINNI

Póstsendum um land allt

Glerártorg Akureyri S: 462-1889
heilsuhorn@simnet.is

www.simnet.is/heilsuhorn



Fleiri leggjast í ofát í kring-
um hátíðarnar en á öðrum 
árstímum.

Um það bil helmingur bandarískra 
kvenna þjáist af aukinni streitu um 
jólin og grípur til huggunaráts, 
áfengisdrykkju og annarra bragða 
til að stjórna vandamálinu, sem 
getur aftur leitt til þyngdaraukn-
ingar. Þetta eru niðurstöður könn-
unar sem Bandaríska sálfræðifé-
lagið lét framkvæma í október 
síðastliðnum.

Sálfræðifélagið stóð fyrir svip-
aðri könnun í janúar á þessu ári.  
Könnunin sýndi fram á að einn af 
hverjum fjórum Bandaríkjamönn-
um leitar huggunar í mataráti 
þegar þeir eru annað hvort niður-

dregnir eða standa frammi fyrir 
vandamáli. Samkvæmt október-
könnuninni téðu hækkar hlutfallið 
upp í einn af hverjum þremur um 
jólin.

Þá bendir flest til þess að hugg-
unarát sé algengara á meðal kvenna 
en karla, ef marka má útkomu 
kannananna tveggja. Þannig sagð-
ist 41 prósent kvenna borða til að 
vinna bug á stressi á meðan á jóla-
haldi stendur, á meðan 31 prósent 
kvenna sagðist gera það allt árið 
um kring. Aftur á móti viðurkenndu 
25 prósent karla að þeir borðuðu 
meira í kringum hátíðirnar, á 
meðan nítján prósent sögðust gera 
það allan ársins hring. -

Huggunarát eykst um jól og áramót

Allir veitinga- og skemmti-
staðir á Íslandi verða reyk-
lausir frá og með 1. júní á 
næsta ári. Undirbúningur að 
þessum breytingum er þegar 
hafinn og sendi Lýðheilsustöð, 
í samvinnu við Samtök ferða-
þjónustunnar, nýverið kynn-
ingarbækling um málið til 
allra veitingahúsa í landinu. 

Mörg nágrannalanda okkar hafa 
undanfarin ár gert alla vinnustaði 
reyklausa, þar á meðal veitinga- 
og skemmtistaði. Írar, Norðmenn 
og Svíar voru fyrstir þjóða til 
þess að innleiða þessa breytingu, 
en síðan hafa fleiri lönd fylgt í 
kjölfarið.

Fyrstu sannanir um skaðleg 
áhrif reykinga á heilsu komu 
fram fyrir rúmri hálfri öld, en 
nokkuð styttra er síðan sannað 
var að óbeinar reykingar séu 
einnig hættulegar. Nú er þekkt að 
meira er af skaðlegum efnum í 
hliðarreyk en reyknum sem reyk-
ingamaður fær ofan í sig. 

Starfsfólk veitingahúsa er í 
sérstakri hættu, en rannsóknir 
hafa sýnt að fólk sem vinnur á 
bar er með svipaða þéttni nikót-
íns í blóði og fólk sem reykir dag-
lega. Þá hafa viðhorfskannanir 
sýnt að Íslendingar telja sig munu 
fara jafnoft eða oftar á veitinga-
staði verði þeir reyklausir, að því 
er fram kemur á vef Lýðheilsu-
stöðvar.

Reykleysi 
undirbúið

 Stelpur - Konur / Staðurinn - Ræktin
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Öflug átaksnámskeið fyrir stelpur
á aldursbilinu 16-25!

• Líkamsrækt við skemmtilega tónlist
• Leiðbeiningar um mataræði
• Fundir, aðhald, vigtun og mælingar

Kvöldtímar
Um er að ræða 9 vikna námskeið, 3 x í viku.

Vertu velkomin í okkar hóp!

Taktu þér tak!

náViltu

Innritun
hafin á

janúarnámskeið



Gríðarlega mörg áramóta-
heit eru strengd á hverju 
ári um allan heim. Fæst 
þeirra lifa af fyrstu vikuna 
í janúar en hér eru nokk-
ur góð ráð til að láta það 
ganga að efna þau.

Margir strengja áramótaheit en 
því miður eru færri til að halda 
þau. Samkvæmt rannsóknum hafa 
tuttugu og fimm prósent nýárs-
heita enga merkingu í mars og 
þeim sem ná að halda út í hálft ár 
hefur oftast mistekist fimm eða 
sex sinnum áður að halda þetta 
sama heit. Sama manneskjan 
strengir sama nýársheitið að með-
altali tíu sinnum yfir ævina. 

Flestir sem þurfa að breyta 
lífi sínu eru í raun ekki tilbúnir 
til þess og þurfa hjálp til að kom-
ast af stað. Undirbúningur er eitt 
lykilatriði, jákvætt hugarfar 
annað. Hér eru nokkur góð ráð til 
að láta það ganga, 2007!

 Ekki ætla þér að byrja að efna 
áramótaheitið á miðnætti á gaml-
árskvöld. Þú átt eftir að ganga í 
gegnum heilmikil hátíðahöld áður 
en þú getur farið  að standa við 
loforð þín við þig af fullum krafti. 
Strengdu þess frekar heit að ætla 
að byrja að efna heitið fjórða eða 
sjötta janúar sem eru góðir dagar 
til að byrja nýtt líf. 

 Ekki reikna með því að þér tak-
ist að léttast um fimm kíló á viku 
eða að þú náir að bæta þig í rækt-
inni um 20 prósent á þremur skipt-
um. Gott er það sem gerist hægt 
og þótt þér takist eflaust að missa 
nokkur kíló með því að svelta þig í 
viku þá er það því miður ekki fita 
heldur vöðvar sem brenna fitu og 
lífsnauðsynlegur vökvi. Ef þér 
tekst að missa hálft kíló af fitu á 
viku telst það frábær árangur og 
raunhæfur.

 Ef þú ætlar að gefa eitthvað upp 
á bátinn sem krefst þess að þú 
hættir í eitt skipti fyrir öll eins og 
til dæmis að reykja skaltu taka 
tíma í að undirbúa þig andlega og 
líkamlega. Til eru bækur um efnið 

og einnig hægt að fara á námskeið. 
Hafðu það í huga að í hvert sinn 
sem þú reynir að hætta en tekst 
það ekki vegna ónógs undirbún-
ings minnkarðu líkurnar á því að 
þér takist að hætta síðar meir því 
með því að mistakast veldur þú 
sjálfum þér vonbrigðum.

 Settu þér mælanleg markmið. 
Passaðu samt að mæla árangurinn 
á réttan hátt. Kíló eru ekki áreið-
anlegur mælikvarði vegna sveiflna 
í vökvabúskap líkamans, og þú 
getur verið í betra stuði til að lyfta 
einhverja daga en aðra. Vigtaðu 
þig ekki oftar en einu sinni í viku 
ef markmiðið er að léttast og 
mundu að sumir segja að það sé 
jafnvel ekkert að marka vigtina 
fyrstu tvo mánuðina eftir að breytt 
er um lífsstíl. Skiptu markmiðun-
um niður í smærri markmið og 
verðlaunaðu þig þegar þú nærð 
þeim. Ekki verðlauna þig samt 
með einhverju sem stefnir mark-
miðunum í hættu. 

 Reyndu að breyta um viðhorf. 
Hugurinn ber þig hálfa leið og ef 
þú hefur ákveðið að það sé hund-
leiðinlegt í líkamsrækt, að þú eigir 
eftir að sakna súkkulaðis alveg 

skelfilega og getir bara ekki hætt 
að reykja þá siglir þú hraðbyri í 
uppgjöf. Ef þú hins vegar leggur 
þig í líma við að finna eitthvað 
jákvætt í því sem þú veist að þú 
þarft að gera fyrir þig verður 
framkvæmdin miklu auðveldari. 

 Einbeittu þér að því sem þú 
ætlar að gera en ekki því sem þú 
ætlar ekki að gera. Mörg nýárs-
heit snúast um meinlæti og það er 
miklu erfiðara að halda sig við 
slíkt. Svo þú skalt breyta um 
áherslur. Í staðinn fyrir að hætta 
að borða feitan mat skaltu ákveða 
að borða meira af grænmeti og 
hollum mat. Í staðinn fyrir að 
hætta að reykja skaltu finna þér 
eitthvað annað að gera þegar þú 
veist að þín er freistað til að 
reykja.

 Gerðu þér grein fyrir því að þótt 
þú standir við eitt áramótaheit þá 
færðu ekki allt annað í verðlaun. 
Ef þú hættir að reykja færðu ekki 
sjálfkrafa kauphækkun eða frá-
bært ástarsamband í staðinn. 
Stærstu verðlaunin eru þau að 
hafa bætt líf sitt með því að losa 
sig við tiltekinn ósið.

Efnum vor heit! 



Að gleðjast yfir velgengni maka síns er 
mikilvægt fyrir sambandið við hann.

Vísindamenn sem rannsakað hafa sambönd 
para hafa löngum einblínt á hvernig þau ráða 
fram úr vandamálum. Í nýlegri rannsókn sem 
birtist í ritinu The Journal of Personality and 
Social Psychology kom í ljós að mun meira 
máli skiptir hvernig pörin bregðast við góðum 
tíðindum um velgengni hins aðilans í samand-
inu. Rannsóknin benti til þess að það skipti 
miklu máli hvort brugðist var við með gleði, 
stolti, áhugaleysi eða kaldhæðni og gat það 
orðið til þess að styrkja sambandið eða veikja 
það. Var það fullyrt í niðurstöðum rannsóknar-
innar að það sé fullkomið  tækifæri til að 
styrkja samband þegar eitthvað gott kemur 
fyrir annan aðilann í því.

Þátttakendur í rannsókninni voru 79 gagn-
kynhneigð pör sem höfðu verið saman í að 
minnsta kosti 6 mánuði. Pörin svöruðu spurn-
ingalista um það hvernig hinn aðili sambands-

ins brygðist við góðum fréttum. Pörin voru 
tekin upp á myndband á meðan þau ræddu 
jákvæða atburði sem upp höfðu komið og rann-
sakendur létu þátttakendur svara hversu 
ánægð þau væru í sambandinu.

Það kom í ljós að stuðningur og áhugi eru 
almennt betri en áhugaleysi eins og mörg pör 
hafa lært af reynslunni. Hefur komið fram í 
öðrum rannsóknum að pör sem eru kaldhæðin 
í samskiptum stefni venjulega í sambandsslit. 
Hins vegar séu sambönd þar sem stuðningur 
og gleði vegna velgengni ríkir, sterkari og lík-
legri ti lað endast lengur.

Að fagna stöðuhækkun maka síns líkt og 
hún væri manns eigin er gífurlega gott, en að 
gera lítið úr stöðuhækkun er jafn vont. 

www.persona.is

Viðbrögð við góðum fréttum mikilvæg

Heilahrörnunarsjúkdómurinn
Alzheimir hrjáir fimm prósent 
sextíu og fimm ára og eldri.

Vísindamenn við Háskólann í Car-
diff í Wales hafa þróað mótefni 
sem þeir segja að gæti stöðvað 
framleiðslu á heilaboðefninu 
amyloid í líkamanum en óhófleg 
framleiðsla á því er talin orsaka 
þennan heilasjúkdóm. Engin lækn-
ing er þekkt við Alzheimer sem 
lýsir sér í skaða á heilstarfsem-
inni, einkum þó á minnisstöðvun-
um, og er talinn hrjá einn af hverj-
um tuttugu einstaklingum sem ná 
sextíu og fimm ára aldri. Vísinda-
mennirnir segja ennfremur að 
mótefnið gæti mögulega virkað 
fyrirbyggjandi fyrir þá sem eiga 
ættarsögu um sjúkdóminn. 

Enn þurfa vísindamennirnir 
velsku að rannsaka málið töluvert 
betur til að finna endanlega lækn-
ingu við sjúkdómnum og leita nú 
að fjármagni til að geta haldið 
rannsóknunum áfram. 

Von fyrir 
Alzheimer-
sjúklinga



Áramótin eru sannarlega sá tími sem sparikjóll-
inn er dreginn fram, enda vissulega sjálfsagt að 
heilsa nýju ári með stæl.

Að dressa sig upp í sitt fínasta púss á gamlárskvöld er 
siður sem við munum seint láta af. Enda engin ástæða til. 
Hvers vegna að fara inn í nýtt ár á hversdagsfötunum? Þó 
er ekki úr vegi að setja spariskóna í poka þegar þrammað 
er á milli húsa þetta skemmtilega kvöld og utan um kjólinn 
fína er nauðsynlegt að hafa hlýja og góða kápu. 

Hér eru nokkrar hugmyndir að glæsilegum áramóta-
kjólum.

Glæsilegir 
gala kjólar

Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík

Tilboð á gæða handklæðum 
og ýmsum sængurverasettum.

Hin árlega vetrarhátíð Skólavörðustíg.

Blanx tannhvíttunartyggjó*
Tyggðu blettina burt og verðu þig gegn tannskemmdum
*Inniheldur m.a. xylitol, natron og heimskautamosa, sem vinna á
tannblettum eftir matarleifar, kaffi, te og nikótín, draga úr
tannskemmdum og gefa ferskan andardrátt.

Fæst aðeins í verslunum Lyf og Heilsu og Lyfjavals

Skólavörðustíg 18

NÝJAR
VÖRUR

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS



Á heimasíðunni teenfashion.
com er samantekt yfir fimm 
flottustu ungstirnin.

1Rachel Bilson, sem þykir ekki 
sérlega flott til fara í hlutverki 

Summer Robert í sjónvarpsþátt-
unum The O.C., er að áliti greinar-
höfundar smekkleg í daglegu lífi. 
Hún sést oft íklædd fatnaði frá 
Marc Jacobs, kápum og með stór 
leðurveski. Þess má ennfremur 
geta að Bilson sækir stíft tísku-
sýningar Luca Luca.

2Tvíbura-
systurnar

Ashley og 
Mary-Kate
Olsen eru 
sem betur 
fer löngu 
hættar að 
sjást í sams 
konar fötum. 
Ashley þykir 
hafa afar 
fágaðan
smekk miðað 
við aldur og sést oft í síðum kvöld-

kjólum. Það þykir sýna að hún hafi 
lært ýmislegt þegar hún var lær-
lingur hjá tískuhönnuðinum Zac 
Posen.

3Mary-Kate Olsen þykir mun 
djarfari í fatavali en stóra syst-

ir hennar Ashley (sem er einungis 
tveimur mínútum eldri). Hún kýs 
frjálslegri fatnað og dekkri liti 
heldur en Ashley og hefur vakið 
eftirtekt fyrir mótorhjólatöskur 
frá Balenciaga.

4Hilary
Duff, fyrr-

um kinna-
stóra barna-
stjarnan sem 
varð fræg á 
Disney-sjón-
varpsstöð-
inni, er orðin 
að fallegri 
ungri konu 
með flottan, 
rokkaðan
fatasmekk.
Hilary heldur mikið upp á Bur-
berry hatta, pils og jakka frá L.
A.M.B. og Chip & Pepper stut-
termaboli.

5Ashlee
Simpson

þykir hafa 
skipt um ham, 
frá því að hún 
losaði sig við 
„goth“-stílinn
og fór yfir í 
þroskaðri og 
kvenlegri
fatnað. Hvað 
sem öllu 
slúðri um 
lýtaaðgerðir líður er Ashlee talin 
geisla í kjólum frá Dolce & Gabb-
ana, jökkum frá Juicy Couture, 
stígvélum frá Louboutin og skarti 
frá Jacob & Co.

Áramót eru tími annála, útreikn-
inga og völvuspáa, tími þegar 
árið er gert upp og árstíðaskipti 
verða í tískuheiminum. Sömu-
leiðis er ekki langt þangað til að 
tískusýningar hefjast að nýju 
því tískan er eins og hamstur í 
hlaupahjóli sem fer hring eftir 
hring. Í tískunni verður ársins 
2006 kannski minnst fyrir dauða 
brasilísku fyrirsætunnar anor-
exísku í haust. Eða fyrir vel-
gengni kvikmyndarinnar „Djöf-
ullinn íklæðist Prada.“ Kannski 
sem ár endurkomu Kate Moss 
sem aftur náði nær öllum aug-
lýsingasamningum sem hún tap-
aði þegar kókaínmyndirnar 
frægu birtust í slúðurpressunni. 
Í París var árið áhugavert í 
tískusögu, bæði með Balenci-
aga- sýningunni og „Smoking for 
ever“ hjá stofnun Pierre Bérge-
Yves Saint Laurent. 

Þó undarlegt megi virðast þá 
er jólaverslunin svanasöngur 
vetrartískunnar því milli jóla og 
nýárs og í upphafi árs eru það 
helst skil eða skipti á jólagjöfum 
sem einkenna starfsemi tísku-
húsanna og svo einkaútsölur 
fyrir góða viðskiptavini. 

Sumartískan hefur nú þegar 
hafið innreið sína í tískuhúsin. 
Ég veit ekki hvort það einkennir 
almennt tískuhúsin en ég hef 
það á tilfinningunni að árstíðirn-
ar færist sífellt fram, það er að 
segja að að árstíðin sem kemur á 
eftir er sífellt fyrr á boðstólum 
en sú á undan. Veturinn er varla 
byrjaður en vetrartískan verður 

eftir nokkra daga boðin á hálf-
virði eða meira. Það er heldur 
engin ný frétt að sífellt fleiri 
nýríkir viðskiptavinir frá Aust-
ur-Evrópu og Asíu ferðast um 
Evrópu og þræða þá gjarnan 
tískuhúsin því ekkert jafnast á 
við franskan lúxus og hann hefur 
aldrei selst betur. Ekki síst er 
hann vinsæll ef hann er keyptur 
í París. Ekki spillir heldur fyrir 
að verðið er áhugaverðara og 
einnig geta þessir viðskiptavinir 
notið endurgreiðslu á virðis-
aukaskatti.

Þrátt fyrir að höfuðið hafi 
verið höggvið af stórum hluta 
franska aðalsins í frönsku bylt-
ingunni þá tíðkast það enn í 
Frakklandi að ungar konur af 
aðalsættum mæti á kynningar-
dansleik aðalsborinna, eftir 
dagsvinnu í hárgreiðslu, förðun 
og síðkjólamátun. Ballið fer 
fram í einhverri fínni höll. Tölu-
verð danskunnátta er nauðsyn-
leg sem og færni í góðri fram-
komu. Um þessar mundir er það 
aðalmálið hjá kínverskum og 
rússneskum prinsessum að kom-
ast á kynningardansleiki í París. 

Tískublöðin eru auðvitað 
fyrir löngu komin í völvubúning 
og farin að spá í framtíðartísk-
una fyrir 2007. Ítalski tískuiðn-
aðurinn hefur sett sér siðaregl-
ur til að koma í veg fyrir að 
fyrirsætur deyi úr hungri en 
hvað verður aðalmálið í tískunni 
á nýju ári er enn of snemmt að 
segja til um.

Flottustu ung-
stirnin í Hollywood

90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti



Í lítilli íbúð í miðbæ Reykja-
víkur hangir brasilíski fáninn í 
öndvegi uppi á grænum vegg.

„Þetta fyrirbæri er kallað „kanga“ 
í Brasilíu. Ég kann ekkert orð yfir 
þetta á íslensku en þetta er svona 
sjal sem maður vefur um sig á 
ströndinni,“ segir eigandi sjalsins, 
Bjarney Hinriksdóttir, betur þekkt 
sem Baddý. „Hérna heima hjá mér 
nota ég þetta sem mynd uppi á 
vegg og svo tek ég það niður og 
nota sem flík þegar ég fer á strönd-
ina. Þannig að þetta er vissulega 
hlutur sem hefur fjölbreytt nota-
gildi,“ segir Baddý en kangað 
keypti hún þegar hún var á bak-
pokaferðalagi í Brasilíu fyrir einu 
og hálfu ári síðan. „Það má eigin-
lega líka segja að þetta kanga hafi 
ákveðið rómantískt gildi fyrir mig 
því á ferðalaginu kynntist ég mann-
inum mínum, sem er „Brassi“. Ég 
var akkúrat með þetta sjal, vafið 
um mig á ströndinni þegar við 
sáum hvort annað í fyrsta sinn,“ 
segir Baddý og hlær.

Myndin á kanganu er af brasil-
íska fánanum en Baddý, sem 
starfar sem grafískur hönnuður á 
Hvíta húsinu, segir útlit hans 
höfða til sín bæði faglega og til-
finningalega, þar sem hún hefur 

sterk tengsl við landið, en þangað 
fór hún fyrst sem skiptinemi 
átján ára gömul. 

„Orðin á fánanum, „Ordem e 
progresso“, merkja skipulag og 
framfarir á íslensku sem er 
skemmtilega mikil þversögn því 
Brasilíubúar eru einmitt frekar 
kaotískir, eða með einhvers konar 
skipulagt kaos. Græni litur fánans 
er táknrænn fyrir skóglendi 

Brasilíu og sá guli merkir gullið í 
landinu en stjörnurnar eiga að 
tákna hvert fylki landsins. Mér 
þykir fáninn mjög fallegur, en 
það gæti verið að það spilaði inn í 
álit mitt hvað ég hef sterk tilfinn-
ingaleg tengsl við landið. Mér 
þykir svo mikil gleði í þessum 
fána og svo er formið fallega 
grafískt,“ segir Baddý að lokum.

Grafískt form og gleði
SAMFÉLAGSVERÐLAUN

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?

Óskað er eftir tilnefningum til Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins sem 

veitt verða 15. febrúar nk. 

Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt 

samfélag betra. Sendið inn tilnefningar um fólk sem er þess verðugt að 

fá slík verðlaun. Allir koma til greina, jafnt einstaklingar sem 

félagasamtök, sem hafa verið öðrum til fyrirmyndar.

Sendið tilnefningar á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is eða 

bréfleiðis merkt Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 

105 Reykjavík. Frestur til að skila inn tilnefningum rennur út 23. janúar. 

Dómnefnd tekur allar innsendar tilllögur til skoðunar. Verðlaunahafar 

verða kynntir við hátíðlega athöfn 15. febrúar.
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MÁLUM BÆINN RAUÐAN



Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Við áramót

Maður ársins 2006
Hannes Smárason
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reytingar valda stundum 
óróa og á seinni árshelmingi 
2005 fór Hannes Smárason 
ekki varhluta af gagnrýni um 
hvert hann stefndi fjöreggi 

þjóðarinnar, Icelandair. Forystumenn 
félagsins voru í óða önn að breyta 
félaginu úr samgöngu- og ferðaþjón-
ustufyrirtæki í fjárfestingarfélag. 

Undir lok árs 2005 tókst félaginu að 
ná með hlutafjárútboði 80 milljörðum 
í nýtt hlutafé. FL Group undir forystu 
Hannesar fór því ágætlega vopnað inn í 
árið og félagið tilbúið til flugtaks. Síðan 
var tekið á loft. Að baki er viðburða-
ríkt ár og spurningin er hvað standi 
upp úr að mati forstjórans Hannesar 
Smárasonar. „Fyrir mig held ég að það 
hafi verið þegar við seldum easyJet,  
það standi upp úr frekar en skráningin 
á Icelandair og ýmislegt annað,“ segir 
Hannes. Hann hafði setið undir vanga-
veltum um að kaup FL á easyJet væru 
fyrst og fremst það sem keyrði upp 
gengið. „Það hefur aldeilis sýnt sig að 
svo var ekki. Sjáðu bara verðið á félag-
inu í dag,“ segir Hannes og grettir sig 
örlítið. „Ég sé sjúklega eftir því núna 
að hafa selt,“ segir Hannes og hlær. 
Hann bætir því við að þegar maður sé 
í slíkum fjárfestingum þýði ekkert að 
horfa á hlutina þannig. „Það hafa komið 
önnur tækifæri í staðinn og á móti 
byggðum við um 30 prósenta stöðu í 
Glitni sem hefði verið erfitt án þess að 

losa einhverja fjármuni.“
Árið í ár einkenndist umfram árin á 

undan af sölum á milljarða hlutum þar 
sem innleystur var gríðarlegur hagn-
aður. Landsbankinn seldi í Carnegie 
með um 12 milljarða hagnaði, FL 
Group í easyJet með um 13 milljarða 
og Björgólfur Thor í cRA í Tékklandi 
með 50 milljarða hagnaði. „Þetta skiptir 
miklu máli. Menn voru búnir að sýna 
að þeir gátu keypt og nú sýndu menn 
að þeir gátu selt. Maður er ekki orðinn 
góður fjárfestir af þessari gerð fyrr en 
maður hefur sýnt að maður geti bæði 
keypt og selt. Þetta var ákveðinn próf-
steinn á okkur og skiptir miklu máli 
sérstaklega á þessu ári þar sem umræð-
an var mjög þung um Ísland og íslenska 
bankakerfið, þá held ég að þetta hafi 
hjálpað mjög mikið hvernig útlendingar 
líta á okkur og landið í heild sinni. Menn 
sjá að þarna eru ekki einhverjir kúrekar 
á ferðinni sem kaupa og kaupa og selja 
aldrei neitt.“

SLAGORÐAUMRÆÐAN
Umræðan á árinu um íslenska fjárfesta 
og fjármálakerfið var á tíðum ósann-
gjörn og illa ígrunduð. „Þetta var svona 
slagorðaumræða þar sem menn máluðu 
skrattann á vegginn. Þessi umræða var 
óvægin og hörð, en það sem er merki-
legast við hana er að það komu eiginlega 
allir sterkari út úr henni. Það eru góðu 
fréttirnar í slæmu fréttunum. Ég held 

þó að flestir hefðu kosið að fá skilaboðin 
með öðrum hætti. Það er hins vegar afar 
merkilegt að sjá að bankarnir eru búnir 
að fjármagna sig í botn, með miklu 
meira lausafé og standa mun betur en 
þeir gerðu í upphafi árs.“

Hannes segir að önnur félög, svo sem 
FL Group, hafi einnig tekið til hend-
inni. „Þó að við séum ekki jafn stórir 
og bankarnir þá erum við búnir að ná 
okkur í hátt í milljarð evra fyrir utan 
Ísland.“ FL Group hefur verið áberandi 
á árinu í stórum viðskiptum, en forsenda 
slíkra viðskipta er fjármögnun sem ekki 
er jafn sýnilegur hluti starfseminnar. 
„Við tókum eitt stærsta lán með veði í 
íslenskum hlutabréfum sem tekið hefur 
verið þegar við fjármögnuðum hluta 
af eign okkar í Glitni með 250 millj-
óna evra sambankaláni. Síðan erum við 
með opna línu fyrir 400 milljónir evra 

hjá Barclays og þar fyrir utan höfum 
við fjármagnað okkur gegnum Carnegie 
og Morgan Stanley. Við höfum góðan 
aðgang að alþjóðlegum fjármálamark-
aði og ef við ráðumstu í stór verkefni, 
þá getum við fengið til liðs við okkur 
stóra erlenda banka.“

Hannes segir að FL Group hafi fund-
ið fyrir að menn voru ekki tilbúnir til 
þess að fara í mikla stækkun undir 
þessari umræðu. „Það er hins vegar 
alltaf þannig þegar svona gerist að þeir 
sem eru stærstir og í einhverjum skiln-
ingi bestu viðskiptavinir bankanna, þeir 
finna síðast fyrir því. Menn byrja á 
neðri endanum og maður heyrði af því 
að það var verið að loka á fullt af fólki. 
Það var bara ekki komið að okkur því 
við vorum ofar í goggunarröðinni og 
mikið að gerast.“

ÁRIÐ BYRJAÐ AF KRAFTI
Árið byrjar með kaupum á hlut í Glitni 
þegar Straumur-Burðarás seldi kjöl-
festuhlut í bankanum. „Við komum 
fjárhagslega sterkir inn í árið. Svo 
kom þessi hlutur upp í janúar eftir 
þreifingar í desember. Þá ákváðum við 
ásamt öðrum að kaupa þessi bréf. Það 
var fyrsta alvöru aðkoman að Glitni. 
Við héldum svo áfram að kaupa og 
þegar umræðan stendur sem hæst um 
bankana, verður töluvert framboð af 
bréfum og þá kaupum við.“ Á markaði 
voru menn hikandi, en Hannes segir 

Flugtak Hannesar og FL Group
Hannes Smárason er maður ársins 2006 að mati dómnefndar Markaðarins. Hann fór inn í þetta ár með ýmsar hrakspár á 
bakinu og efasemdir um stefnu, en kemur út úr því með innleystan hagnað fyrir á fimmta tug milljarða og með eitt öfl-
ugasta fjárfestingarfélag í Evrópu sem getur fjárfest fyrir 200 milljarða króna. Hafliði Helgason fór yfir árið með Hannesi.

Við höfum góðan 
aðgang að alþjóðleg-
um fjármálamarkaði 
og ef við ráðumstu 
í stór verkefni, þá 
getum við fengið til 
liðs við okkur stóra 
erlenda banka



Við sendum viðskiptavinum okkar og 
öllum landsmönnum hugheilar óskir 
um heillaríkt ár með þakklæti fyrir 
ánægjuleg samskipti á liðnum árum.
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Kaup Dagsbrúnar á Wyndeham 
Press Group, þriðja stærsta 
prent- og samskiptafyrirtæki 
Bretlands, voru oftast nefnd 
sem verstu viðskiptin á þessu 
ári. Wyndeham átti stóran þátt í 
falli Dagsbrúnar og uppstokkun 
hennar í tvö félög. 

Þessi tíu milljarða fjárfest-
ing á vordögum var fjármögnuð 
með lánum sem tóku ansi hraust-
lega í á tímum mikils fjármagns-
kostnaðar. Aðeins hálfu ári eftir 
að Wyndeham var afskráð úr 
Kauphöllinni í Lundúnum höfðu 
stjórnendur Dagsbrúnar afskrif-

að einn og hálfan milljarð af 
kaupverðinu á einu bretti og sett 
félagið í sölumeðferð. Nú hefur 
meirihluti hlutafjár í Daybreak, 
móðurfélagi Wyndeham, skipt 
um hendur sem léttir skulda-
byrði 365, sem fékk Daybreak í 
arf, um átta milljarða króna.

Fyrir utan þau neikvæðu 
áhrif sem kaupin höfðu á efna-
hag Dagsbrúnar þá stóðust upp-
haflegar áætlanir engan veginn 
vegna harðnandi samkeppni 
og samþjöppunar fyrirtækja á 
sama geira. Menn töldu sig vera 
að kaupa gott fyrirtæki sem átti 

að vera stökkpallur Dagsbrúnar 
inn í Bretland sem hafði sýnt 
góðan innri vöxt og arðsemi í 
gegnum tíðina. Annað kom á 
daginn.

Greiningardeild Lands-
bankans gaf lítið fyrir skýr-
ingar stjórnenda Dagsbrúnar: 
„Tilkynningin kemur töluvert á 
óvart og þá sérstaklega í ljósi 
þess að það hefur legið fyrir 
að starfsumhverfi á breska 
prentmarkaðinum hefur verið 
mjög erfitt undanfarin 10 ár. 
Verðpressa og mikil samþjöppun 
hefur einkennt þennan markað í 

töluverðan tíma og ætti því ekki 
að vera nýmæli. Það að ástæða 
sölunnar sé rakin til aukinnar 

samkeppni og mikillar sam-
þjöppun kemur því á óvart.“

- eþa 

WYNDEHAM  

Stökkpallurinn sem hrundi
Kaup Dagsbrúnar á Wyndeham þóttu verstu viðskipti ársins.

að FL Group hafi treyst undirliggjandi 
rekstri bankanna. „Við fylgdumst vel 
með rekstrinum og því sem var að ger-
ast og sáum að það voru engin vanda-
mál í undirliggjandi rekstri og menn 
höfðu trú á að það myndi takast að snúa 
við umræðunni. Hins vegar vorum við 
farnir að undirbúa okkur undir það að 
umræðan gæti staðið í átján mánuði. Við 
stilltum okkur þannig upp að við gætum 
þolað svo langan tíma.“

Á sama tíma keypti FL Group hlut 
í Royal Unibrew og Finnair og Aktiv 
Kapital. „Þessar fjárfestingar hafa 
verið að gera sig ágætlega á árinu, 
misvel eins og gengur, en á heildina litið 
hafa fjárfestingar okkar verið að skila 
ágætis árangri á árinu.“ 

Á eftir þessum kaupum fylgdu kaup-
in á drykkjarvöruframleiðandanum 
Refresco í apríl og salan  á easyJet. 
„Annars vegar vorum við að fjárfesta í 
starfsemi sem við teljum að eigi mikla 
framtíð fyrir sér og hins vegar að fara 
út úr fjárfestingu sem hafði reynst 
okkur mjög góð. Okkur fannst rétti tím-
inn til að kveðja, en hefðum sjálfsagt átt 
að hanga lengur. Það er eins og gengur. 
Við fórum inn í Unity með Baugi og 
keyptum í Marks og Spencer og seldum 
aftur með hagnaði og vorum einnig á 
þessum tíma byrjaðir að vinna í House 
of Fraser, þótt enginn vissi það á þeim 
tíma. Það er búið að vera margt í gangi 
á árinu og sumt af því ekki komið í ljós 
enn þá.“

Umsvifin hafa verið gríðarleg og 
sólarhringurinn langur. Starfsmenn 

FL Group eru að nálgast þrjátíu. „Við 
höfum reynt að byggja þetta á fáum en 
góðum einstaklingum og svo vinnum 
við náttúrlega mjög mikið. Það er bara 
þannig.“

SAMSTARFIÐ Í STRAUMI VAR GOTT
Athyglin hefur beinst að félaginu á árinu 
og varla líður sá mánuður að ekki séu 
fréttir af því sem FL Group er að fást 
við. „Við erum í það stórum verkefnum 
að þau hljóta að vekja athygli. Við erum 
það stórt félag að við verðum að vera 
í stórum verkefnum. Við viljum helst 
ekki skrifa tékka sem er minni en fimm 
til tíu milljarðar í einstakri fjárfestingu. 
Annars yrðum við með of mörg verkefni 
í gangi og athyglin of dreifð.“

Síðan komu upp átök í hluthafahópi 
Straums og FL eignaðist í kjölfarið hlut 
í félaginu. „Það voru samskiptaerfið-
leikar í hluthafahópnum og við töld-
um að sem fagfjárfestar ættum við 
möguleika til að vinna með stjórninni 
á fjárhagslegum forsendum og um leið 
sáum við möguleika á að auka eigið fé 
FL Group.“ Hannes segir að samstarfið 
í Straumi hafi gengið vel og salan hafi 
verið ásættanleg. „Það kostar mikið að 
auka eigið fé og við lítum svo á að við 
höfum náð markmiðum með fjárfesting-
unni. Það er þannig að þegar tveir aðilar 
eru stórir eigendur og vanir að vera 
kjölfestufjárfestar þá gengur það ekki 
til lengdar. Ekki síst þegar báðir eru 
kjölfestufjárfestar í öðrum bönkum.“ 

Við söluna á Straumi eignaðist FL 
Group hlut Straums-Burðaráss í Finnair 
og var þar með komið með 23 prósenta 
hlut í félaginu. Hinn stóri eigandinn 
er finnska ríkið. „Það eru bara tveir 
möguleikar í þeirri stöðu. Finnska ríkið 
hlýtur að átta sig á því fyrr eða síðar. 
Annaðhvort verða þeir að ríkisvæða fyr-
irtækið á ný og taka það af markaði eða 
fara alla leið með félagið og einkavæða 
það og láta það standa á eigin fótum.“ 

EIGIÐ FÉ TVÖFALDAST Á ÁRINU
Annað flugfélag er í eigu FL að hluta 
og var í 100 prósenta eigu þar til í gær. 
Það er Sterling. Samkeppnisaðilinn er 
SAS sem er í eigu þriggja ríkja. „Það 

hefur kosti að hafa svifaseinan sam-
keppnisaðila, en galla þegar hann getur 
ausið úr ríkissjóðum ef illa gengur. 
Auðvitað er þetta rekstrarform tíma-
skekkja.“ Hannes segir árangurinn 
af Sterling harla góðan, jafnvel þótt 
öllum markmiðum hafi ekki verið náð. 
„Tíminn verður að leiða í ljós hvernig 
þessu lyktar, en við teljum að við höfum 
beitt skynsamlegum aðferðum við mat á 
félaginu þegar við keyptum það.“ 

Hannes segir að menn geti alltaf búist 
við að einstakar fjárfestingar gangi illa 
og markmið náist ekki. „Það er óeðlilegt 
ef almenningur og fjárfestar búast ekki 
við því að eitthvað gangi ekki upp. Það 
er ástæðan fyrir því að félög fjárfesta í 
mörgum mismunandi verkefnum. Sum 
ganga mjög vel og sum sæmilega og ein-
hver, vonandi sem fæst, munu klikka. 
Það er bara þannig.“ 

Salan á Icelandair er einn af hápunkt-
um ársins hjá FL Group. Vel gekk að 

selja félagið og skrá það á markað. 
Þar með lauk vegferð sem Hannes 
Smárason hóf með kaupum í Icelandair 
í upphafi árs 2003. Þá var félagið með 
átta milljarða í eigið fé og metið á 17 til 
18 milljarða á markaði. Nú er FL Group 
með 150 milljarða í eigið fé og metið á 
yfir 200 milljarða á markaði.

„Það sem er ánægjulegt með skrán-
ingu Icelandair er að við stóðum við það 
sem við sögðum. Erfiðleikar á markaði 
seinkuðu því, en við gáfum út þá yfir-
lýsingu að félagið færi á markað og við 
værum tilbúnir til að vera kjölfestu-
fjárfestar, en við værum líka tilbúnir til 
að selja okkur út úr því.“ Hannes lagði 
grunninn að FL Group með kaupum á 
Icelandair á sínum tíma og nýtti félagið 
til að byggja upp öflugt fjárfestingar-
félag. „Auðvitað þótti manni og þykir 
vænt um félagið, en þetta var rétti tím-
inn til þess að losa sig úr þeim rekstri. 
Við vorum komnir á annan stað og tími 
til að snúa sér að öðru.“

Breytingar ársins hafa verið miklar. 
Eigið fé félagsins hefur tvöfaldast á 
árinu og getan til nýrra fjárfestinga 
um 200 milljarðar. „Það gerðist meira á 
þessu ári heldur en maður þorði að vona. 
sérstaklega í ljósi þess hversu mikill 
tími og orka fór í neikvæða umræðu um 
fjármálalífið hér. 

Fram undan er spennandi ár með 
aragrúa tækifæra. „Það er erfitt að spá 
um framhaldið. Ég met það þannig að 
við séum að nálgast þann tíma þar sem 
stærstu fyrirtækin geta haldið áfram að 
vaxa á þessum hraða með því að vera 
áfram íslensk félög. Eftir því sem við 
stækkum förum við að líkjast meir þeim 
sem við keppum við. Við þurfum að vera 
sniðug til þess að geta haldið áfram að 
vaxa án þess að breytast í bresk eða 
skandinavísk félög og missa við það 
sérstöðu okkar. Hins vegar ef menn 
stíga ákveðin skref hér varðandi reglur 
og skattaumhverfi þá er engin ástæða 
til að ætla annað en að við getum haldið 
áfram. Við erum rétt að verða þekkt í 
alþjóðlegum fjárfestingarheimi, en það 
á algjörlega eftir að nýta þann mögu-
leika að gera Ísland að spennandi fyrir-
tæki fyrir fjármálafyrirtæki og banka.“

Það gerðist meira 
á þessu ári heldur 
en maður þorði að 
vona. Sérstaklega 
í ljósi þess hversu 
mikill tími og orka 
fór í neikvæða 
umræðu um fjár-
málalífið hér. 

SPRON Myntlán eru veitt til kaupa, framkvæmda eða endurfjármögnunar

á íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði. Unnt er að taka fullt SPRON Myntlán
eða blandað lán þar sem helmingur lánsins er myntlán og hinn helmingurinn

í íslenskum krónum.

Upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200,

í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400
eða á spron.is

Gæti lán í erlendri mynt
verið lausnin?

A
RG

U
S 

/ 
06

-0
55

0

Myntlán





MARKAÐURINN 28. DESEMBER 2006  FIMMTUDAGUR6
V I Ð  Á R A M Ó T

Seint í nóvember bárust þau tíðindi að 
fjárfestingasjóðirnir CVIL og Bivideon, 
sem eru að stærstum hluta í eigu Björgólfs 
Thors Björgólfssonar, hefðu selt tékkneska 
símafyrirtækið CESKE Radiokomunikace 
(CRa) til Al Bateen Investments, Lehman 
Brothers og Mid Europa Partners fyrir 1,2 
milljarða evra eða um 110 milljarða króna. 
Landsbankinn og Straumur-Burðarás áttu 
einnig hluti í sjóðunum en söluhagnaður 
nam alls áttatíu milljörðum króna. 

Þetta var í senn stærsta sala íslenskra 
fjárfesta frá upphafi og mesti innleysti 
hagnaður af sölu. Á aðeins tveimur árum 
tókst eigendum félagsins að tvöfalda 
verðmæti CRa en áætlað er að sölu-
hagnaður Björgólfs hafi numið um það 
bil 56 milljörðum króna að meðtöldum 
arðgreiðslum. Til samanburðar seldu 
Björgólfsfeðgar og Magnús Þorsteinsson 
Bravo-bjórverksmiðjurnar í Pétursborg 
til Heineken fyrir fjörutíu milljarða 
króna á sínum tíma.

Þessi einstaka sala vakti að vonum 
mikla athygli í viðskiptalífinu og var dóm-
nefnd Markaðarins einhuga um að þetta 
væru viðskipti ársins 2006 í íslensku við-
skiptalífi.  

KEYPT Á TVÖFALDA „EBITDA“
CRa rekur sögu sína til ársins 1963 og var 
einkavætt árið 2001. Verðmætasti eignar-
hlutur þess er um fjörutíu prósenta hlutur 
í T-Mobile, öðru stærsta símafyrirtæki 
Tékklands, en auk þess liggja mikil verð-
mæti í fastlínum og dreifikerfum sem 
félagið hefur byggt upp á liðnum árum. 

Félögin sem Björgólfur Thor fór fyrir 
hófu að kaupa hlutabréf í tékkneska fjar-
skiptafélaginu árið 2003 og afskráðu það úr 

Kauphöllinni í Prag ári síðar. Samkvæmt 
upplýsingum Markaðarins var CRa keypt 
upphaflega á einungis tvöfalda EBITDA 
– það er á tvöfaldan rekstrarhagnað fyrir 
afskriftir. Stjórnendur félagsins áttu ekki 
síður stóran þátt í þeirri verðmætamynd-
un sem varð síðar til innan veggja CRa en 
útsjónarsemi kaupenda. Kannski mætti 
líta svo á hlutina að viðskiptin hefðu verið 
viðskipti ársins fyrir tveimur árum þegar 
félagið var keypt á afar hagstæðu verði 
en að salan í ár hefði farið fram á eðlilegu 
verði.

Björgólfur segir að lítið hafi farið fyrir 
tékkneska félaginu sem var hans fyrsta 
fjárfesting í fjarskiptageiranum og sú 
fyrsta sem hann innleysti hagnað af. Þetta 
hafi verið mjög skemmtilegt á allan hátt og 
gjöfult eins og síðar kom á daginn. Hann 
var spurður hvort fjárfestahópurinn hefði 
leyst út hagnað fyrr en áætlanir gerðu 
ráð fyrir. „Nei, þetta var svona nokkurn 
veginn á áætlun í tímaramma. Þetta var 
fyrsta fjárfesting mín í fjarskiptageir-
anum og þarna kviknaði í rauninni áhugi 
minn á símageiranum. Eftir þetta fór ég 
að fjárfesta meira í honum.“ 

KAUPENDAHÓPURINN BREIKKAR
Björgólfur Thor segir að salan hafi vakið 
mikla athygli í Evrópu, enda var þarna 
á ferðinni stærsta skuldsetta yfirtakan 
í Mið-Evrópu af hálfu fjárfestingasjóða. 
„Þetta hefur breikkað áhorfendahópinn 
ef maður getur orðað það svo. Þessir 
hefðbundnu „private equity“ sjóðir hafa 
ekki verið mikið í verkefnum af þessari 
stærðargráðu í Mið-Evrópu en eftir að 
þessi skuldsetta yfirtaka átti sér stað þá 
eru fleiri sjóðir sem hafa áhuga á því að 

fara til Mið-Evrópu. Það er gott mál fyrir 
okkur því við eigum góðar eignir þar.“ 

Björgólfur segir að mestur tími hans 
fari í að sinna stórum fjárfestingaverk-
efnum í Búlgaríu en hann er umsvifamesti 
erlendi fjárfestirinn í Búlgaríu. Hlutur 
Novators, fjárfestingafélags Björgólfs, 
er um 75 prósent í búlgarska símanum 
BTC og nemur markaðsvirði bréfanna 
105 milljörðum króna. Þegar hann kom 
að verkefninu störfuðu 24 þúsund manns 
hjá félaginu; nú starfa þar fjórtán þúsund. 
„Þarna hefur geysileg endurskipulagning 
farið fram en sú vinna gengur vel. Við 
erum reyndar aðeins á undan okkar áætl-
unum þar hvað varðar nútímavæðingu á 
kerfinu.“ Búlgaría gengur um áramótin 
inn í Evrópusambandið sem gerir hlut-
ina ákaflega spennandi að mati Björgólfs 
Thor.

Hann horfir einnig til fjárfestinga í 
fjármálageiranum í Mið- og Austur-
Evrópu, en þar eru miklir vaxtamögu-
leikar. Hann á um 34 prósenta hlut í 
Economic and Investment Bank, einum 
af tíu stærstu bönkum Búlgaríu sem er 
skráður í Kauphöllina í Sofíu. „Eftir því 
sem hagkerfin verða stöðugri og kaup-
máttur eykst þá er það fyrsta sem fólk 
gerir er að taka lán út á húsnæði, kaupa 
sér stærri íbúðir eða gera þær upp.“

EINSTÖK FJÁRFESTING Í PÓLLANDI
Þegar Markaðurinn ræddi við Björgólf 
Thor var hann nýkominn frá Póllandi. 
Novator fjárfesti í fjarskiptafélaginu P4 
í fyrra en á næsta ári stefnir pólska 
félagið að verða það fyrsta sem býður 
þriðju kynslóðina af farsímaþjónustu í 
Póllandi. Fjárfestingin í P4 er merkileg á 

margan hátt. Þetta var fjárfesting þar sem 
menn byrjuðu með tvær hendur tómar þar 
sem enginn grunnur var til staðar. „Frá 
því að vera með tóma skrifstofu og eitt 
leyfi erum við komnir með tvö hundruð 
manns í vinnu. Andrúmsloftið er ákaflega 
skemmtilegt þar.“ 

Björgólfur Thor segir að hann hafi 
skoðað fjárfestingar í fleiri Austur- og 
Mið-Evrópuríkjum á borð við Slóvakíu 
og Slóveníu. Novator hefur tekið þátt í 
fjórum til fimm uppboðum en ekkert varð 
úr því að það hreppti hnossin þar sem 
mönnum fannst símafyrirtækin vera of 
dýr þegar á hólminn var komið. „Við erum 
líka alltaf að leita að öðrum leiðum en að 
bjóða beint í fyrirtækin. Það getur verið 
vel verið að við förum þá leið sem farin 
var í Póllandi að byggja frá grunni beint í 
öðrum fyrirtækjum.“ 

ÞRIÐJA KYNSLÓÐIN
Björgólfi finnst ekki síður skemmtilegt 
að sjá þegar sú vinna sem átt hefur sér 
stað við þróun á þriðju kynslóðar farsím-
um er farin að skila fullbúinni vöru. „Við 
höfum kynnst því núna í Finnlandi þar 
sem menn eru lengst komnir. Þar er kom-
inn tveggja megabitahraði í farsímateng-
ingu í Helsinki. Menn eru farnir að horfa 
á allt aðra vöru, geta horft á sjónvarp í 
farsímanum sínum.“

Novator Finland er langstærsti hlut-
hafinn í finnska fjarskiptafélaginu Elisa. 
Sölutölur í Finnlandi sýna að þegar kerfið 
sjálft er komið í gang eru kúnnarnir fljótir 
að skipta á milli kerfa. „Mig grunar að það 
sama muni gerast á öðrum mörkuðum, að 
það verði hraðari skipting úr venjulegum 
gsm-símum í þriðju kynslóðina.“

Áhorfendahópurinn breikkar
Björgólfur Thor Björgólfsson segir að CRa hafi vakið upp áhuga sinn fyrir símafyrirtækjum. 
Þetta var fyrsta símafélagið sem hann fór inn í og það fyrsta sem hann innleysti hagnað 
af. Salan á CRa, sem skilaði Björgólfi Thor um 56 milljarða króna söluhagnaði, hefur verið 
útnefnd viðskipti ársins. Eggert Þór Aðalsteinsson ræddi við Björgólf.



VR |  KRINGLUNNI 7 |  103 REYKJAVÍK |  S. 510 1700 |  F. 510 1717 |  WWW.VR.IS

Forráðamenn fyrirtækja, stærri og smærri, vita að velgengni veltur ekki síst á ánægju 
starfsfólksins. VR stendur árlega fyrir könnuninni Fyrirtæki ársins en niðurstöðurnar 
veita forráðamönnum mikilvæga innsýn í viðhorf starfsmanna og eru dýrmætur 
mælikvarði á frammistöðu fyrirtækisins í starfsmannamálum.

Fyrirtækjum stendur til boða að allir starfsmenn taki þátt í könnuninni, óháð því í 
hvaða stéttarfélagi þeir eru. Þannig geta allir sagt sinn hug og heildstæðari mynd
fæst af stöðu fyrirtækisins.
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Fær fyrirtækið
gæðastimpil
frá starfsfólkinu?
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Mikil bjartsýni var ríkjandi í upphafi 
árs. Að baki var metár í viðskiptum þar 
sem úrvalsvísitalan hafði hækkað um 65 
prósent, langt umfram væntingar. Bankar, 
fjárfestingarfélög og stór útrásarfyrir-
tæki höfðu rokið upp úr öllu valdi og náð 
áður óþekktum stærðum. Markaðsvirði 
viðskiptabankanna náði í janúar yfir þús-
und milljörðum króna, slagaði hátt í hrein-
ar eignir lífeyrissjóðanna. KB banki sló 
reyndar met strax á fyrsta degi viðskipta 
þegar markaðsvirði hans fór í fyrsta sinn 
yfir 500 milljarða króna.

Ekki er því að undra mikinn áhuga 
fjárfesta  á hlutafjárútboði Íslandsbanka í 
byrjun ársins þar sem selt var nýtt hlutafé 
fyrir 19 milljarða króna í lokuðu útboði 
til fagfjárfesta. Bjarni Ármannsson for-
stjóri keypti fyrir 930 milljónir og Karl 
Wernersson fyrir þrjá milljarða. Breytingar 
höfðu jafnframt átt sér stað í eigendahópi 
bankans þegar Straumur seldi nálægt því 
fjórðungshlut í bankanum til nokkurra 
fjárfesta. Togstreita hafði verið í hluthafa-
hópnum og óeining um stefnu. 

Þá var upplýst um að hjá Keri vildu 
menn fara í uppstokkun og erlendar fjár-
festingar, en þar var Olíufélagið Esso sett 
í sölumeðferð. Mikill áhugi bæði innlend-
ur og erlendur var sagður á fyrirtækinu, 
en salan fór þannig fram að valdir voru 
örfáir til að skila inn óskuldbindandi til-
boðum áður en frekari samningaumleitan-
ir færu fram.

Undir lok mánaðarins hurfu svo 
Jarðboranir af markaði eftir að 
Atorka keypti fyrirtækið af Orkuveitu 
Reykjavíkur. Þá fékk Straumur-Burðarás 
Fjárfestingabanki í fyrsta sinn mat hjá 
Fitch Ratings. Samtök iðnaðarins stóðu 
svo fyrir fundi í lok mánaðarins þar sem 
hátæknifyrirtæki og háskólastofnanir 
skoruðu á stjórnvöld að efla „þriðju stoð-
ina“ í íslensku efnahagslífi, hátækniiðnað 
og nýsköpunarstarf. 

„Við blasir aukin sam-
keppni við aðrar kauphall-
ir, bæði vegna breytinga á 
umhverfi fjármálamarkaða 
og eflingar skráðra félaga. 
Stærstu félögin geta auð-
veldlega skráð sig á aðra 
markaði.“

Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallar Íslands, 4. janúar. 

Mánuðurinn byrjaði á neikvæðum skrif-
um erlendra greiningardeilda um stöðu 
bankanna. Bankarnir sögðu gagnrýnina 
á misskilningi byggða og bjuggust til að 
bæta upplýsingagjöf til erlendra fjárfesta 
með von um skjóta úrlausn. Nánar er 
fjallað um bankaóróann í sérstökum kafla 
hér til hliðar.

Í febrúarbyrjun var upplýst um beiðni 
alþjóðlegu byggingarvörukeðjunnar til 
Reykjavíkurborgar um að fá að byggja í 

landi Úlfarsfells stærstu byggingarvöru-
verslun landsins. Fyrirtækið sagðist áður 
hafa verið búið að fá vilyrði fyrir lóðum 
bæði í Kópavogi og í Garðabæ, en þær 
fyrirætlanir ekki gengið eftir. 

Hluthafar og stjórnendur Bílanausts 
ásamt fjárfestum keyptu Olíufélagið 
Esso af Keri á 17 til 18 milljarða króna. 
Hermann Guðmundsson, framkvæmda-
stjóri Bílanausts og nýs eignarhaldsfélags 
Olíufélagsins, taldi töluverða möguleika á 
auknu samstarfi og hagræðingu. 

Í byrjun mánaðarins gaf Kaupþing banki 
svo út svokölluð „sérvarin skuldabréf“ til 
að fjármagna húsnæðislán sín. Bankinn 
fékk toppeinkunn, AAA hjá Moody‘s, á 
bréfin, en það er sama einkunn og ríkið og 
í fyrsta sinn sem íslenskt fyrirtæki fékk 
slíka einkunn án ríkisábyrgðar.

Icelandair Group upplýsti um fyrirætl-
anir um skráningu félagsins á markað á 
en fyrir áramótin höfðu verið gerðar stór-
felldar skipulagsbreytingar á flugfélaginu 
sem skildi það enn frekar frá móðurfélag-
inu FL Group. Nánari útfærsla á útboði og 
söluferli átti að liggja fyrir með vorinu.

Skýrr, dótturfélag Kögunar, skrifaði 
undir samning um kaup á tæplega 60 
prósenta hlut í EJS. Um svipað leyti var 
upplýst að Síminn hefði keypt 27 prósent í 
Kögun af FL Group og Straumi-Burðarási 
á rúma þjá milljarða króna.

Hagfræðistofnun kynnti í febrúar 
skýrslu um gengismál en í henni var nið-

urstaðan sú að þótt ýmislegt mælti með 
því að taka hér upp evru, svo sem efling 
samkeppnisatvinnuvega, aukin alþjóða-
viðskipti og lægri vextir, þá vægi þyngra 
að hafa hér sjálfstæða peningamálastjórn 
sem væri litlu hagkerfi ein og okkar þar 
sem sveiflur væru miklar mikilvægt. Á 
Viðskiptaþingi Viðskiptaráðs var horft til 
framtíðar þar sem þjóðin yrði tvítyngd og 
Ísland það samkeppnishæfasta í heimi.

„Alveg klárt er að um 
bankana gildir ekki að illt 
umtal sé betra en ekkert.“ 

Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans, 8. febrúar.

Víðar reyndist titringur en í umræðu um 
fjármála- og efnahagslíf eins og opinber-
aðist í marsbyrjun þegar gáraðist áður 
lygnt yfirborðið hjá Straumi-Burðarási. 
Magnús Kristinsson, varaformaður stjórn-
ar, var óvænt felldur úr embætti á fysta 
fundi stjórnar bankans þar sem hún skipti 
með sér verkum. Almennur rómur var í þá 
átt að Björgólfur Thor Björgólfsson for-
maður hefði þarna stigið feilspor sem ekki 
sæi fyrir endann á þegar stórum hluthafa 
var ýtt til hliðar.

Ellefta mars kynnti Íslandsbanki útlits 
og nafnbreytingu hjá sér. Bankinn heitir 
nú Glitnir.

Upplýst var um það í marsbyrjun að 
í byrjun ársins hafi verið slegið met í 
kaupum íslenskra fjárfesta á erlendum 
verðbréfum. Undir þessa þróun sögðu 
sérfræðingar að ýtt hefði sterk króna 
og hátt verð verðbréfa heimafyrir. Edda 
Rós Karlsdóttir, forstöðumaður grein-
ingardeildar Landsbankans, sagði þessa 
þróun verðbréfakaupa góða. „Æskilegt er 
að menn dreifi áhættunni og gott fyrir 
svona skuldsetta þjóð að menn eigi eignir 
erlendis sem skili okkur tekjum í framtíð-
inni,“ sagði hún.

Staðan í efnahagsmálum hélt áfram 
að valda mönnum áhyggjum. Hagstofan 
birti tölur um að hagvöxtur á árinu 2005 
hefði verið 5,5 prósent. Í september voru 
svo reyndar birtar endurskoðaðar tölur 
sem sýndu hagvöxt upp á 7,5 prósenta 
hagvöxt.

Ríkisstjórnin kynnt aðgerðir til stuðn-
ings nýsköpunarfyrirtækjum, en gera átti 
lífeyrissjóðum auðveldara að fjárfesta í 
þeim og bakslag kom í bankaumræðuna 
í byrjun mánaðarins þegar Merrill-Lynch 
gaf út skýrslu sína.

Á seinni hluta marsmánaðar kom 
Sigurður Einarsson stjórnarformaður 
Kaupþings með innlegg í umræðu um 
stöðu krónunnar þegar hann sagði hana 
í raun ekki henta bankanum. Verulega 
athygli vakti þegar hann sagði að huga 
þyrfti að því hvort bankinn yrði í fram-
tíðinni íslenskur eða evrópskur. Umræða 

Árið 2006 má segja að hafi verið nokkur eldskírn fyrir íslenskt bankakerfi og að nokkru leyti efnahagslíf. Eftir mikla 
útrás íslenskra fyrirtækja beindust augu alþjóðafjárfesta og peningastofnana í auknum mæli hingað og upp risu áleitnar 
spurningar um innviði íslensks efnahagslífs og áhrif þess á aðbúnað og rekstur fyrirtækja, sér í lagi bankanna. Þá hafa átt 
sér stað aðrar breytingar sem umhverfi fyrirtækja, svo sem yfirtaka OMX-kauphallakeðjunnar á Kauphöll Íslands á seinni 
hluta ársins. Segja mætti því að árið hafi einkennst af umræðu um efnahagslíf þjóðarinnar og að nokkru marki um stöðu 
íslensku krónunnar. Ræturnar að óróleikanum í byrjun árs hafa nefnilega að nokkru verið raktar til skortstöðu Norska 
olíusjóðsins á krónuna á seinni hluta ársins 2005. En þótt ef til vill ólgaði undir fór árið rólega af stað.
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um krónuna var lífleg í mars, enda stóð 
hún höllum fæti í hafsjó erfiðrar umræðu 
um íslenskt efnahagslíf. 21. mars kom út 
„svarta skýrslan um Ísland“ hjá Danske 
bank.

Þórður Friðjónsson forstjóri 
Kauphallarinnar sagði svo í mars að ekki 
væri hægt að útiloka sameiningu við OMX 
kauphallarsamstæðuna, en eins og staðan 
væri þætti óbreyttur rekstur hagstæðari.  

Hjá Kögun var allt útlit fyrir að 
Síminn myndi kaupa fyrirtækið að fullu. 
Stjórnendur og aðrir stórir hluthafar virt-
ust reiðubúnir að selja bréf sín stærstu 
hluthöfum, Exista og Símanum. Annað 
tengt Símanum í marslok var að greint var 
frá því að fyrirtækið ætti í viðræðum við 
Orkuveitu Reykjavíkur um möguleg kaup 
Orkuveitunnar á grunnneti Símans.

Í lok mánaðarins kom í ljós að Skoðun 
dótturfélag Dagsbrúnar hafði keypt 51 
prósent bréfa Kögunar, sem áður stefndi í 
að stærstu hluthafarnir, Síminn og Exista 
keyptu. Verðið var tæpir 7,4 milljarð-
ar króna, en seljendur voru fjölmargir 

starfsmenn Kögunar, Straumur-Burðarás 
og Teton ehf., félag í eigu forstjórans 
Gunnlaugs M. Sigmundssonar, Arnar 
Karlssonar, stjórnarformanns Kögunar og 
Vilhjálms Þorsteinssonar. Í kjölfarið lagði 
Skoðun fram yfirtökutilboð og keypti hlut 
Símans og Exista.

„Staðreyndin er að 
alltaf verður erfitt að 
reka íslensku krónuna 
í alþjóðlegu fjármála-
umróti. Íslenska krónan 
er minnsti gjaldmiðill í 
heimi á frjálsum markaði. 
Framhjá því komumst við 
ekki og þess vegna er 
hún mjög viðkvæm fyrir 
hvers konar hreyfingum á 

markaði. Við höfum enda 
séð það nú að vont umtal 
erlendis, byggt á vanþekk-
ingu, getur orðið til þess 
að setja ákveðna skriðu af 
stað.“

Halldór Ásgrímsson, forsætisráðherra, 27. mars.

Nokkur titringur einkenndi fjármála-
markað í byrjun apríl. Hlutabréf í erlend-
um fyritækjum að stórum hluta í eigu 
Íslendinga höfðu fallið í verði vegna ótta 
um að íslenskir eigendur þeirra hefðu 
ekki burði til að taka þau yfir. Best kom 
þetta fram í bresku Kauphöllinni þar sem 
merkja mátti töluverða lækkun á bréf-
um easyJet og Woolworths. Danske Bank 
spáði söluskriðu. 

Ekki gengu eftir spár um stórfelld-
an flótta íslenskra fjárfesta úr erlendum 
fjárfestingum, en FL Group innleysti engu 
að síður í byrjun mánaðarins hagnað upp 
á 13 milljarða króna þegar félagið seldi 
hlut sinn í easyJet. Fyrstu kaup FL Group 
í flugfélaginu höfðu átt sér stað í október 
2004.

Þá var í byrjun mánaðarins upplýst 
að fótur var fyrir þrálátum orðrómi um 
atlögu Norska olíusjóðsins að bréfum í 
íslensku bönkunum. Sjóðurinn, sem er 
lífeyrissjóður noska ríkisins, hafði tekið 
svokallaða skortstöðu fyrir áramótin 
gegn skuldabréfum bæði Kaupþings og 
Landsbankans. Skortstaða heitir þegar 
fjárfestir selur skuldabréf og kaupir aftur 
þegar verð þeirra hefur lækkað. 

Í Danmörku réði Dagsbrún Sven Dam 
í starf forstjóra og varastjórnarmanns 
365 Media Scandinavia A/S, undirbúningur 
Nyhedsavisen var í fullum gangi. Össur 
þurfti einnig í byrjun mánaðarins að inn-
kalla um þrjú þúsund gervihné vegna 
framleiðslugalla. Ekki var takið að þetta 
hefði áhrif á framtíðarhorfur fyrirtækis-

ins sem þóttu og þykja enn góðar. Marel 
keypti fyrirtækið AEW Thurne og Delfod 
Sortaweigh í Bretlandi og sameinaði undir 
hatti AEW Delford Systems. Hjá Marel 
sögðu menn þetta fyrsta skrefið af mörg-
um í leið þeirra í að stækka og efla fyrir-
tækið, boðuðu frekari fyrirtækjakaup og 
hlutafjáraukningu síðar á árinu til að halda 
sterkri eiginfjárstöðu á vaxtarskeiði.

Áhrifin af undanstungu Dagsbrúnar 
þegar Kögun var keypt voru svo enn 
að koma í ljós í aprílbyrjun, en þá lét 
Hreinn Jakobsson forstjóri Skýrr af störf-
um. Hann hafði þá stýrt félaginu síðan 
á haustdögum 1997. Hreinn tók afstöðu 
með Símanum í slagnum og var ósáttur 
við aðkomu Dagsbrúnar, móðurfélags Og 
Vodafone.

Þá kom stjórn Straums-Burðaráss 
saman til fundar 26. apríl í fyrsta sinn í 
sjö vikur. 

„Vonandi verða ekki mót-
mæli á flugvellinum þegar 
við mætum.“
Lars Christensen, sérfræðingur Danske Bank, 12. apríl.

Í maí varð viðsnúningur í umræðu um 
íslenskt efnahagslíf og stöðu bankanna 
þegar hagfræðingarnir Frederic Mishkin 
og Tryggvi Þór Herbertsson birtu skýrslu 
sína. Útskriftarnemar á Bifröst kynntu 
einnig ritgerð þar sem bornir voru saman 
íslenskir og útlenskur bankar. Nemarnir 
voru bit á vinnubrögðum erlendra grein-
ingardeilda. Þá var í undirbúningi ráð-
stefna Economist hér á landi og kvað við 
nokkuð hófstilltan tón í umræðu hagfræð-
ings greiningardeildar Economist fyrir 
fundinn.

Um miðjan mánuðinn bættist svo við 
álit Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á íslensku 
efnahagslífi. Sjóðurinn kallaði eftir fast-
mótuðum reglum um fjárlagagerð sem 
hjálpað gætu stjórnvöldum að standast 
útgjaldaþrýsting á þenslutímum. Þá taldi 

Mercedes-Benz á sér langa sögu í yfirburðum hvað varðar fágun
og glæsileika í hönnun. ASKJA býður nú sérstaka þjónustu þar
sem þú getur pantað sérsniðna útgáfu af Mercedes-Benz, algjörlega
eftir þínu höfði. Þú getur valið um marga mismunandi liti og áferð
á innréttingum svo eitthvað sé nefnt, allt eftir þörfum þínum og

smekk. Komdu í glæsilegan sýningarsal okkar að Laugavegi 170.
Við aðstoðum þig við að sérpanta draumabílinn þinn svo þú getir
upplifað þá sérstöku tilfinningu að eiga einstakan Mercedes-Benz
- eins og þú vilt hafa hann. 

Einstakur – eins og þú vilt hafa hann
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ASKJA · Laugavegi 170 · 105 Reykjavík · Sími 590 2100 · www.askja.is · Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz bifreiða á Íslandi.
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Við erum öflugt flutningafyrirtæki með daglegar 
ferðir milli Akureyrar og Reykjavíkur 

með viðkomu  á Blönduósi

Við veitum góða og persónulega þjónustu 

Erum með afgreiðslu á Akureyri , 
Reykajvík og Blönduósi
Símanúmer Akureyri 840 1634,
Reykajvík 520 8900 
Blönduósi 840 1638 

sjóðurinn brýnt að gera breytingar á 
Íbúðalánasjóði, sem hefði af „þarflausu 
grafið undan peningastefnu Seðlabankans, 
aukið ójafnvægi í hagkerfinu og ógnað 
fjármálastöðugleika“. Undir lok mánað-
arins tókust svo á sjónarmið bankanna og 
stýrihóps félagsmálaráðherra sem skila 
átti tillögum um framtíð Íbúðalánasjóðs. 
Sjóðurinn var og er enn pólitískt bitbein 
í hálsi hagkerfisins. Þá voru bankarnir í 
mánuðinum teknir að tipla á bremsuna í 
útlánum sínum, gerðu auknar kröfur og 
lækkuðu hámarkshlutfall lána. 

CCP kynnti svo methagnað 
sinn á fyrsta fjórðungi ársins. 
Tölvuleikjaframleiðandinn græddi 110 
milljónir, meira en fyrirtæki á borð við 
Marel, Nýherja og Össur. Víðs vegar voru 
framkvæmdamenn á ferð. Til dæmis 
stefndi Vestur-Íslendingurinn Larry 
Finnson á dreifingu íslensks drykkjar-
vatns í Kanada undir lok mánaðarins undir 
merkjum Icelandic Glacial. Icelandic 
Glacial er að meirihluta í eigu feðganna 
Jóns Ólafssonar og Kristjáns Jónssonar. 
Eimskip keypti meirihluta í breska félag-
inu Innovate og var þar með komið í for-
ystu í hitastýrðum flutningum í Evrópu. 
Viðræður Orkuveitunnar og Símans um 
sameinginu dreifikerfa voru sagðar á 
lokastigi. „Það er verið að hreinsa upp síð-
ustu innansleikjurnar,“ sagði Guðmundur 
Þóroddsson, forstjóri Orkuveitunnar.

„Mig hefði ekki órað fyrir 
því fyrir þremur árum að 
við værum svona aftarlega 
á merinni.“

Elvar Steinn Þorkelsson framkvæmdastjóri Microsoft Ísland um 
nýjar tölur um hugbúnaðarþjófnað hér, 31. maí.

FL Group varð í júníbyrjun stærsti hlut-
hafinn í Glitni, með 23 prósent, sem metin 
voru á um 60 milljarða króna. Cyntellect, 

bandarsík-íslenskt líftæknifyrirtæki, 
kynnti fyrirætlanir sínar um skráningu 
á markað hér á landi. Félagið ætlaði að 
byrja á iSEC hliðarmarkaðnum. Áætlanir 
þess gengu síðan ekki eftir og hætt var 
við skráningu.

Samskip tóku í mánuðinum við tveim-
ur nýjum skipum og kynntu stefnu sína 
til framtíðar. Félagið hafði vaxið hratt 
og var komið í kjörstöðu á svokölluðum 
skemmri siglingaleiðum í Evrópu og ætl-
aði að sameina alla starfsemi sína undir 
merkjum Samskipa, þar á meðal hið forn-
fræga félag Geest North Sea Line. Geest 
var í fararbroddi við þróun nýrra 45 feta 
gáma sem leika lykilhlutverk í framtíðar-

sýn félagsins, enda hægt að flytja þá hvort 
heldur sem er í bíl, lest eða skipi án þess 
að umstafla þurfi sendingunni.

Greint var frá því í júní að von væri 
á viðskiptagúrúnum Michael E. Porter 
til landsins með haustinu þar sem hann 
kæmi til með að kynna nýja rannsókn á 
samkeppnishæfi landsins og halda fyr-
irlestur. Þá samdi Baugur Group við ell-
efu íslenska tónlistarmenn og kynnt var 
stofnun Hugverkasjóðs Íslands. Sjóðurinn 
kaupir höfundarrétt listamannanna og 
þeir smávinna hann svo til baka eftir því 
sem tekjur koma í sjóðinn af verkum 
þeirra. Slagur Actavis við Barr um króat-
íska samheitalyfjafyrirtækið PLIVA var 

í fullum gangi, en undir lok mánaðarins 
upplýsti stjórn króatíska félagsins að hún 
styddi boð Barr. 

„Þetta eru nýmæli á 
Íslandi, en útgefendur 
tónlistar hafa sinnt þessu 
í nágrannalöndunum. 
Almennt þýðir það að 
höfundum er veitt fjár-
hagslegt svigrúm með 
fyrirframgreiðslum á höf-
undarrétti á hagstæðum 
kjörum sem miðast að því 
að efla þá að allri dáð og 
gera þeim kleift að semja 
fleiri og betri lög.“

Jakob Frímann Magnússon, 21. júní.

Í júlí taldi greiningardeild Kaupþings í 
efnahagsspá að niðursveifla væri byrjuð í 
efnahagslífinu og spáði raunvirðislækkun 
fasteigna um sjö til átta prósent næsta 
árið. FL Group keypti hlut Magnúsar 
Kristinssonar og tengdra aðila í Straumi-
Burðarási og varð við það stærsti hluthaf-
inn. Viðskiptaráð hafnaði í öllu hugmynd-
um sem heilbrigðisráðherra hafði hreyft 
við um að endurvekja Lyfjaverslun ríkis-
ins í viðleytni til að lækka hér lyfjaverð. Á 
meðan hélt áfram slagur Actavis við Barr 
um PLIVA. Davíð Oddson seðlabankastjóri 
sagði að í rétta átt stefndi í útlánum 
bnkanna. Hann hafði um vorið áréttað að 
enn sæust ekki nægileg merki þess að 
drægi saman í útlánum þeirra en taldi á 
vaxtaákvörðunardegi í byrjun mánaðarins 
að bankarnir stýrðu hegðan sinni fremur í 
takt við væntingar Seðlabankans en verið 
hefði. Sérfræðingar töldu líklegt að minni 
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Árið er markað af óróleika í kringum 
bankana og umræðu um þá. Boltinn tók að 
rúlla í upphafi árs með vangaveltum um 
stöðu bankanna, við það jókst fjármögn-
unarkostnaður þeirra, sem svo aftur ýtti 
undir frekari vangaveltur um framtíðar-
horfur þeirra. Segja má að óróaskeiðinu 
hafi svo lokið með Mishkin-skýrslunni 
og hálfsársuppgjörum bankanna. Staða 
þeirra hvað varðar fjármögnunarkostnað 
er þó ennþá töluvert lakari en var á árinu 
2005, en hefur verið að lagast hægt og 
hægt á seinni hluta ársins og þá sér í lagi 
eftir því sem þeir hafa sýnt fram á getu 
sína til að sækja sér fjármagn víðar en á 
skuldabréfamarkaði í Evrópu. 

GREININGARFYRIRTÆKI ÁTTU FYRSTA LEIK
Tvö erlend greiningarfyrirtæki, Barkleys 
Capital Research og svo Credit Sights,  
tóku sig til í febrúarbyrjun og gagn-
rýndu lánshæfismat íslensku bankanna og 
sögðu gengishagnað af hlutabréfum gera 
að verkum að staða þeirra væri veikari 
en uppgjör bentu til. Bent var á meint 
krosseignarhald og talið að bönkunum 
væri hætta búin vegna ójafnvægis í efna-
hagsmálum hér. 

Íslandsbanki og Landsbanki funduðu 

með fjárfestum í Bretlandi í upphafi mán-
aðarins. Bankarnir sögðu gagnrýnina á 
misskilningi byggða, ruglað væri saman 
eignarhaldi og framvirkum samningum, 
afkoman væri góð burtséð frá gengis-
hagnaði og að áhætta bankanna væri orðin 
það dreifð að ójafnvægi í efnahagsmálum 
hér hefði ekki nema takmörkuð áhrif. 
Töldu menn í bönkunum að aukin og bætt 
upplýsingagjöf í útlöndum myndi brátt 
skila sér.

Þegar matsfyrirtækið Fitch undir 
lok mánaðarins breytti svo horfum á 
lánshæfismati ríkissjóðs úr stöðugum 
í neikvæðar féll bæði krónan og verð 
hlutabréfa. Ástandinu var þannig lýst að 
fjármálakerfið hefði titrað af spenningi. 
Efnahagsstefna ríkisins var gagnrýnd 
í mati fyrirtækisins og vaxandi erlend 
skuldsetning og mikill viðskiptahalli sögð 
áhyggjuefni. Fitch sagði einkenni ofhitn-
unar í hagkerfinu.

JP Morgan birti hins vegar skýrslu 
um bankana þar sem við annan tón kvað 
en hjá öðrum erlendum greiningardeild-
um. Bankinn sagði fjárfesta hafa ofmetið 
áhættuþætti í rekstri bankanna og að álag 
á skuldabréf þeirra væri orðið of hátt. 
Í kjölfar frétta af breyttum horfum hjá 

ríkinu staðfesti Fitch svo í lok febrúar 
lánshæfismat allra íslensku bankanna.

MERRILL LYNCH OG DANSKE BANK BÆTA
Í
Undir miðjan mars gekk svo Halldór 
Ásgrímsson fram og áréttaði styrka 
stöðu íslenska bankakerfisins. En nokkr-
um dögum fyrr hafði enn eitt bakslagið 
komið í umræðuna þegar skýrsla verð-
bréfafyrirtækisins Merrill Lynch kom út. 
Þá voru einnig nýbirtar tölur Seðlabanka 
Íslands um að viðskiptahalli hefði nálægt 
því tvöfaldast milli ára. Merrill Lynch 
taldi óvissu um hvort mjúk lending næð-
ist í hagkerfinu og tald matsfyrirtæk-
in Moody‘s og Fitch hvorugt hafa tekið 
nægilegt tillit til „kerfislægrar áhættu“ 
bankanna í lánshæfismati sínu á þeim. 
Skýrslan var að einhverju leyti sam-
hljóma álitum Barclays Capital Research 
og Credit Sights frá því í byrjun febrú-
ar. Skýrsla Merrill Lynch var þó heldur 
ítarlegri og gerði ákveðinn greinarmun á 
stöðu bankanna. Glitnir var sagður standa 
einna best.

Í mars kom einnig út 21. mánaðarins 
skýrsla Danske Bank um íslensku bank-
ana og efnahagslíf. Í henni var dregin upp 

kolsvört mynd þar sem landinu var líkt 
við Tyrkland og Taíland. Spáð var kreppu 
annað hvort á þessu ári eða næsta. Ólafur 
Ísleifsson, hagfræðingur og lektor við við-
skiptadeild Háskólans í Reykjavík, sagðist 
veigra sér við að kalla skrif Danske Bank 
skýrslu eða álit. „Plaggið er óvenjulega 
stóryrt,“ sagði hann og benti á að höfund-
ar Danske segðust sjálfir ekki sérfræð-
ingar í málefnum Íslands. „Og þeir virðast 
standa undir þeirri fullyrðingu,“ bætti 
hann við. Daginn eftir að skýrslan kom út 
lækkaði gengi krónunnar um 2,25 prósent 
og verð hlutabréfa féll, úrvalsvísitalan 
lækkaði um 3,25 prósent. Sendiráð Íslands 
í Danmörku sendi út fréttatilkynningu 
vegna svörtu skýrslunnar þar sem styrk 
staða bankanna hér var áréttuð. Carten 
Valgreen, yfirhagfræðingur greiningar-
deildar Danske Bank, taldi hins vegar 
enga ástæðu til að draga í land þrátt fyrir 
harða gagnrýni héðan á skýrsluna. „Þetta 
er okkar skoðun og öðrum er frjálst að 
vera ósammála henni. Ég vona að við 
höfum ekki rétt fyrir okkur,“ sagði hann 
og taldi lítið mál að ganga í berhögg við 
til að mynda sýn OECD á efnahagsframtíð 
landsins. „OECD hefur ekki staðið sig vel 
í að spá fyrir um fjármálakreppur,“ sagði 

Vorið og bankaóróinn
Óróleiki á fjármálamarkaði byrjaði með skrifum greiningardeilda og endaði með Mishkin og hálfsársuppgjörum bankanna.

útlán skýrðust af hluta af því að endurfjár-
mögnun íbúðalána væri að stórum hluta 
lokið. Um mánaðamótin var höftum sleppt 
af leigubílamarkaði og afnumdar reglur 
um hámarkstaxta, en mjög voru skiptar 
skoðanir um ágæti þeirrar aðgerðar.

Standard & Poor‘s lækkaði lánshæf-
ismat Íbúðalánasjóðs í mánuðinum. Þar 
á bæ sögðu menn lækkunina komna til 
af samkeppni. Straumur-Burðarás kom 
á óvart í afkomutölum og græddi 300 
milljónir þegar spár höfðu gert ráð fyrir 
milljarðatapi.

Viðskiptaráð gaf út skýrslu sína Krónan 
eða atvinnulífið í lok mánaðarins. Þar voru 
sagðir tveir raunhæfir kostir í framtíðar-
skipan gengismála. Annað hvort að halda 
krónunni og fljótandi gengi, eða ganga í 
Evrópusambandið og taka upp evru. „Til 
þess að Íslendingar geti átt raunhæft val 
milli þessara tveggja kosta þarf skipan 
og stjórn efnahagsmála að vera með þeim 
hætti að hún sé til þess fallin að stuðla hér 
að jafnvægi,“ sagði Ólafur Ísleifsson, lekt-
or við Háskólann í Reykjavík, en hann fór 
fyrir hópnum sem skrifaði skýrsluna.

Tölur um gróða bankanna opnuðu ágúst-
mánuð, en á öðrum árshluta höfðu þeir 
hagnarst um 31 milljarð króna. Fleiri voru 
að spila tölvuleikinn EVE Online en nemur 
fólksfjölda íslensku þjóðarinnar og CCP, 
framleiðendur leiksins, sögðust hugleiða 
skráningu félagsins á Nasdaq hlutabréfa-
markaðinn. Marel keypti danska félagið 
Scanvaegt International á 109,2 milljónir 
evra, eða sem nemur tæplega 9,9 millj-
örðum íslenskra króna. Kaupin voru sögð 
í takt við yfirlýsta stefnu um hraðan vöxt 
með uppkaupum fyrirtækja. Félagið var 
orðið leiðandi á sínum markaði. Eyrir 
Invest varð stærsti hluthafinn í Marel 
eftir kaup af Landsbankanum.

Ungur íslendingur í Ameríku að nafni 
Kjartan Hilmarsson hafði verið að fikta 
við að búa til skyr úr amerískri mjólk í 
eldhúsinu heima hjá sér. Hann stefndi á 
tilraunaframleiðslu með það fyrir augum 
að koma framleiðslunni í stórum stíl á 
Bandaríkjamarkað.

Áframhaldandi samdráttur var á fast-
eignamarkaði og voru sérfræðingar teknir 
að óttast stöðnun. Frá því mest lét hafði 
velta dregist saman um 45 prósent. Merki 
tóku að sjást um lækkandi íbúðaverð. 
Töldu sérfræðingar að tími mismunar 
eftir hverfum í höfuðborginni væri að 
renna upp. Mest myndi íbúðaverð lækka í 
úthverfum, en minnst í miðborginni.

Viðskiptabankarnir þrír sögðust langt 
komnir með fjármögnun næsta árs og virt-
ust hafa greiðan aðgang að lánsfjármagni. 
Endurfjármögnunarþörf Landsbankans 
fyrir næsta ár var sögð nema 2,6 milljörð-
um evra, Kaupþings um 4 milljörðum evra 

og Glitnir sagðist hafa lokið fjármögnun 
næsta árs með útgáfu skuldabréfa fyrir 
yfir 2,7 milljarða evra.

Evruumræðan komst aftur á flug þegar 
viðraðar voru hugmyndir stórra fyrir-
tækja um að skrá hlutabréf sín í erlendri 
mynt. Jafnframt þrýstu þau á um samein-
ingu Kauphallarinnar og OMX.

„Við getum í sjálfu sér 
gefið út hlutabréf í hvaða 
einingu sem er. Það er 
svo sem ekkert vandamál. 
Vandamálin snúa hins 
vegar að því að gera upp.“

Einar S. Sigurjónsson, framkvæmdastjóri 
Verðbréfaskráningar Íslands, 23. ágúst.

Exista leitar að tækifærum í Bretlandi og 
á meginlandi Evrópu fyrir VÍS og Lýsingu 
og stefnir að því að setja Símann á markað 
í lok næsta árs. Skráning Exista á markað 

hér í mánuðinum var stærsta nýskrán-
ing félags í Kauphöllina en félagið var 
metið á allt að 233 milljarða króna. Með 
skráningunni voru slegnar tvær flugur 
í einu höggi, losað um krosseignarhald 
Kaupþings og Exista og búin til verðmæti 
fyrir eigendur.

Í byrjun mánaðarins bauð danski fjár-
festingasjóðurinn Garanti Invest við-
skiptavinum sínum kost á að fjárfesta í 
sérstökum krónusjóði og veðja þar með 
á mjúka lendingu hagkerfisins hér og 
styrkingu krónunnar. Ásgeir Jónsson, for-
stöðumaður greiningardeildar Kaupþings, 
sagðist ekki myndu ráðleggja aldraðri 
frænku að fjárfesta í slíkum sjóði. Hann 
sagðist eiga von á að krónan yrði áfram 
viðkvæm fram á næsta ár.

Í september var svo greint frá því að 
skipta ætti Dagsbrún upp í tvö félög á 
hluthafafundi. Bæði yrðu skráð í Kauphöll, 
fjarskipta- og upplýsingatæknifélagið 
Teymi og svo fjölmiðlafélagið 365.

Þá var upplýst að undirrituð hefði verið 
viljayfirlýsing um kaup OMX kauphallar-
samstæðunnar á Kauphöll Íslands. Fullur 
samruni verður kominn á um áramót, en 
með þessu var tekið afdrifaríkt skref fyrir 

fyrirtæki landsins þar sem allur aðgangur 
erlendra fjárfesta að þeim er miklu mun 
greiðari. Formlega var skrifað undir í lok 
október, en kaupverðið nam um þremur 
milljörðum króna. Talið var að hagkvæmt 
væri að stíga þetta skref strax áður en 
kynni að koma til enn frekari samruna 
kauphalla í Evrópu og Ameríku.

Icelandic Group kynnti fyrirætlanir um 
að skipta félaginu upp í þrjár einingar þar 
sem Icelandic USA og Icelandic Europe 
yrðu félög skráð í erlendum kauphöll-
um. Icelandic Group er þegar skráð í 
Kauphöllina hér.

„Allar sögur um það að 
Morgunblaðið, Síminn og 
Skjár einn eigi að verða 
ein fjölmiðlasamsteypa 
er algjörlega úr lasu lofti 
gripnar. Þær hugmyndir 
hafa aldrei verið ræddar.“

Lýður Guðmundsson starfandi stjórnarformaður 
Exista, 6. september.

Árið er markað af óróleika í kringum 
bankana og umræðu um þá. Boltinn tók að 
rúlla í upphafi árs með vangaveltum um 
stöðu bankanna, við það jókst fjármögn-
unarkostnaður þeirra, sem svo aftur ýtti 
undir frekari vangaveltur um framtíðar-
horfur þeirra. Segja má að óróaskeiðinu 
hafi svo lokið með Mishkin-skýrslunni 
og hálfsársuppgjörum bankanna. Staða 
þeirra hvað varðar fjármögnunarkostnað 
er þó ennþá töluvert lakari en var á árinu 
2005, en hefur verið að lagast hægt og 
hægt á seinni hluta ársins og þá sér í lagi 
eftir því sem þeir hafa sýnt fram á getu 
sína til að sækja sér fjármagn víðar en á 
skuldabréfamarkaði í Evrópu. 

GREININGARFYRIRTÆKI ÁTTU FYRSTA LEIK
Tvö erlend greiningarfyrirtæki, Barkleys 
Capital Research og svo Credit Sights,  
tóku sig til í febrúarbyrjun og gagn-
rýndu lánshæfismat íslensku bankanna og 
sögðu gengishagnað af hlutabréfum gera 
að verkum að staða þeirra væri veikari 
en uppgjör bentu til. Bent var á meint 
krosseignarhald og talið að bönkunum 
væri hætta búin vegna ójafnvægis í efna-
hagsmálum hér. 

Íslandsbanki og Landsbanki funduðu 

með fjárfestum í Bretlandi í upphafi mán-
aðarins. Bankarnir sögðu gagnrýnina á 
misskilningi byggða, ruglað væri saman 
eignarhaldi og framvirkum samningum, 
afkoman væri góð burtséð frá gengis-
hagnaði og að áhætta bankanna væri orðin 
það dreifð að ójafnvægi í efnahagsmálum 
hér hefði ekki nema takmörkuð áhrif. 
Töldu menn í bönkunum að aukin og bætt 
upplýsingagjöf í útlöndum myndi brátt 
skila sér.

Þegar matsfyrirtækið Fitch undir 
lok mánaðarins breytti svo horfum á 
lánshæfismati ríkissjóðs úr stöðugum 
í neikvæðar féll bæði krónan og verð 
hlutabréfa. Ástandinu var þannig lýst að 
fjármálakerfið hefði titrað af spenningi. 
Efnahagsstefna ríkisins var gagnrýnd 
í mati fyrirtækisins og vaxandi erlend 
skuldsetning og mikill viðskiptahalli sögð 
áhyggjuefni. Fitch sagði einkenni ofhitn-
unar í hagkerfinu.

JP Morgan birti hins vegar skýrslu 
um bankana þar sem við annan tón kvað 
en hjá öðrum erlendum greiningardeild-
um. Bankinn sagði fjárfesta hafa ofmetið 
áhættuþætti í rekstri bankanna og að álag 
á skuldabréf þeirra væri orðið of hátt. 
Í kjölfar frétta af breyttum horfum hjá 

ríkinu staðfesti Fitch svo í lok febrúar 
lánshæfismat allra íslensku bankanna.

MERRILL LYNCH OG DANSKE BANK BÆTA
Í
Undir miðjan mars gekk svo Halldór 
Ásgrímsson fram og áréttaði styrka 
stöðu íslenska bankakerfisins. En nokkr-
um dögum fyrr hafði enn eitt bakslagið 
komið í umræðuna þegar skýrsla verð-
bréfafyrirtækisins Merrill Lynch kom út. 
Þá voru einnig nýbirtar tölur Seðlabanka 
Íslands um að viðskiptahalli hefði nálægt 
því tvöfaldast milli ára. Merrill Lynch 
taldi óvissu um hvort mjúk lending næð-
ist í hagkerfinu og tald matsfyrirtæk-
in Moody‘s og Fitch hvorugt hafa tekið 
nægilegt tillit til „kerfislægrar áhættu“ 
bankanna í lánshæfismati sínu á þeim. 
Skýrslan var að einhverju leyti sam-
hljóma álitum Barclays Capital Research 
og Credit Sights frá því í byrjun febrú-
ar. Skýrsla Merrill Lynch var þó heldur 
ítarlegri og gerði ákveðinn greinarmun á 
stöðu bankanna. Glitnir var sagður standa 
einna best.

Í mars kom einnig út 21. mánaðarins 
skýrsla Danske Bank um íslensku bank-
ana og efnahagslíf. Í henni var dregin upp 

kolsvört mynd þar sem landinu var líkt 
við Tyrkland og Taíland. Spáð var kreppu 
annað hvort á þessu ári eða næsta. Ólafur 
Ísleifsson, hagfræðingur og lektor við við-
skiptadeild Háskólans í Reykjavík, sagðist 
veigra sér við að kalla skrif Danske Bank 
skýrslu eða álit. „Plaggið er óvenjulega 
stóryrt,“ sagði hann og benti á að höfund-
ar Danske segðust sjálfir ekki sérfræð-
ingar í málefnum Íslands. „Og þeir virðast 
standa undir þeirri fullyrðingu,“ bætti 
hann við. Daginn eftir að skýrslan kom út 
lækkaði gengi krónunnar um 2,25 prósent 
og verð hlutabréfa féll, úrvalsvísitalan 
lækkaði um 3,25 prósent. Sendiráð Íslands 
í Danmörku sendi út fréttatilkynningu 
vegna svörtu skýrslunnar þar sem styrk 
staða bankanna hér var áréttuð. Carten 
Valgreen, yfirhagfræðingur greiningar-
deildar Danske Bank, taldi hins vegar 
enga ástæðu til að draga í land þrátt fyrir 
harða gagnrýni héðan á skýrsluna. „Þetta 
er okkar skoðun og öðrum er frjálst að 
vera ósammála henni. Ég vona að við 
höfum ekki rétt fyrir okkur,“ sagði hann 
og taldi lítið mál að ganga í berhögg við 
til að mynda sýn OECD á efnahagsframtíð 
landsins. „OECD hefur ekki staðið sig vel 
í að spá fyrir um fjármálakreppur,“ sagði 
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hann og Danske Bank ráðlagði um leið 
viðskiptavinum sínum að veðja á frekari 
veikingu krónunnar. Davíð Oddsson seðla-
bankastjóri sagði skrif Danske Bank að 
mörgu leyti illa grunduð og í þeim rang-
færstur sem komi á óvart.

Í marslok hugaði Kaupþing að aðgerð-
um til að skera á krosseignarhald við 
Exista en Sigurður Einarsson stjórnarfor-
maðður upplýsti að málið hefði verið rætt 
í stjórn bankans. Exista átti 21 prósents 
hlut í Kaupþingi og bankinn á móti um 
19 prósenta hlut í Exista. „Þetta kross-
eignarhald er ekki á grundvelli neins 
valdaspils fyrir bankann. Stjórnin hefur 
því rætt það hvort ekki sé kominn tími til 
að leysa það eignarhald upp. Við munum 
vinna að því að finna lausn á því og höfum 
átt í viðræðum við eigendur Exista með 
það að markmiði að Exista verði skráð á 
markað og eign Kaupþings banka verði 
greidd hluthöfum bankans sem arður,“ 
sagði Sigurður.

MISHKIN ÁRÉTTAR STYRKA STÖÐU HAG-
KERFISINS
Í lok mars virtist Glitnir vera að síga fram 
úr hinum bönkunum í umræðunni um 
stöðu þeirra. Bankinn varð þá sá fyrsti til 
að fá einkunn frá Standard & Poor‘s og var 
þá í A-flokki hjá öllum lánshæfismatsfyr-
irtækjunum.

Í apríl komu svo höfundar svörtu 
skýrslunnar frá Danske Bank til lands-
ins sem gestir á ráðstefnu Félags við-
skipta- og hagfræðinga. Þar ræddu málin 

við þá Þórður Friðjónsson forstjóri 
Kauphallarinnar, Edda Rós Karlsdóttir, 
forstöðumaður greiningardeildar 
Landsbankans, Arnór Sighvatsson, aðal-
hagfræðingur Seðlabankans, og Tryggvi 
Þór Herbertsson, þá forstöðumaður 
Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands.

Í byrjun maí fór svo að bera á viðsnún-
ingi í umræðunni sem fram til þess tíma 
hafði verið á svörtu nótunum. „Ég tel að 
umræðan hafi verið yfirdrifin án þess að 
það sé einhverjum einum að kenna,“ sagði 
Neil Prothero, hagfræðingur í greiningar-
teymi Economist, í byrjun maí, en þá var 
upplýst um þá fyrirætlan tímaritsins að 
halda hér hringborðsumræður um miðjan 
mánuðinn. Hringborð Economist var það 
fyrsta sem blaðið hélt á Norðurlöndum. 
Neil sagði spennandi tíma framundan. 
Þótt umræða um banka og hagkerfi hefði 
verið yfirdrifin og neikvæðni meiri en 
efni hefðu staðið til þá kynni það engu 
að síður að vera til góðs. Taldi hann að 
umræðan gerði að verkum að menn stigju 
varlegar til jarðar.

Í byrjun maí kom svo einnig út skýsla 
Frederics Mishkin hagfræðiprófessors við 
Colombia-háskóla í Bandaríkjunum, þar 
sem hann sagði íslenskt hagkerfi standa 
traustum fótum. Viðskiptaráð hafði falið 
Mishkin að kanna stöðu efnahagslífsins og 
niðurstaðan var skýrsla sem hann skrifaði 
með Tryggva Þór Herbertssyni, forstöðu-
manni Hagfræðistofnunar. Mishkin víaði 
algjörlega á bug kenningum um yfirvof-
andi kreppu. „Ég get ekki spá fyrir um 

hvað muni gerast, en grunnur hagkerfis-
ins er góður,“ sagði hann og tók ekki undir 
gagnrýni í þá veru að íslensku bankarnir 
hefðu vaxið hraða en þeim væri hollt. 
„Máli skiptir hvernig haldið er á málum. 
Algengustu mistökin í þessu sambandi eru 
að vanmeta áhættu. Það er ekki tilfellið 
með íslensku bankana. Þeir eru mjög með-
vitaðir um áhættuna af starfsemi sinni.“ 
Mishkin var síðar á árinu tekinn inn í hóp 
seðlabankastjóra í Bandaríkjunum og er 
það til marks um þá virðingu sem hann 
nýtur í heimi hagfræðinnar, enda talinn í 

hópi færustu sérfræðinga á sínu sviði. Er 
því ekki ofsagt að skýrsla hans hafi mark-
að nokkur vatnaskil í umræðunni.

Síðan má segja að undir sumarlok hafi 
komið síðasti hnykkurinn í þeirri viðleitni 
að árétta styrka stöðu bankanna þegar 
þeir skiluðu hálfsársuppgjörum sínum. 
Sér í lagi var uppgjör Glitnis glæsilegt, 
en bankinn skilaði methagnaði á öðrum 
ársfjórðungi, um ellefu milljörðum króna. 
Hagnaðurinn á fyrri helmingi ársins nam 
20,1 milljarði, en Glitnir var einn um að 
bæta sig frá fyrsta til annars ársfjórð-
ungs. Hagnaður Kaupþings á öðrum árs-
fjórðungi nam 13 milljörðum króna og 
Landsbankans 6,1 milljarði.

Gengið var frá söluferli Icelandair Group 
þar sem FL Group innleysti 26 milljarða 
króna hagnað. FL og Glitnir gerðu með sér 
samkomulag um að bankinn sölutryggði 51 
prósents hlutafjár í flugfélaginu í kjölfar 
áreiðanleikakönnunar. Glitnir var sagð-
ur með hóp fjárfesta til reiðu. Hannes 
Smárason sagði vel koma til greina að 
selja 49 prósentin sem eftir stæðu. Enda 
fór það svo að á hálfum mánuði gekk 
Glitnir frá sölu á 67 prósentum hlutafjár 
í félaginu þar sem tveir stærstu fjárfesta-
hóparnir sem keyptu voru Langflug, sem 
eignarhaldsfélagið Samvinnutryggingar 
fer að stærstum hluta fyrir og Naus sem 
að mestu er í eigu Benedikts Sveinssonar.

Fleiri voru til að skjóta á krónuna en 
forsvarsmenn stórfyrirtækja með starf-
semi í útlöndum því þegar fræðimaðurinn 
Michael E. Porter kom hingað til að halda 
fyrirlestur sagði hann að kostnaðurinn við 
að halda hér úti sjálfstæðum gjaldmiðli 
væri meiri en næmi ávinningi. Hann sagði 
að til að þjóðin stæði sig í samkeppni 
þyrfti að koma til samstarf stjórnmála, 
fræða og atvinnulífs. 

Greint var frá ótrúlegum afkomubata 
Iceland keðjunnar, en tekist hafði að lækka 
skuldir hennar um 120 milljónir punda, 
eða um rúma 15 milljarða króna. Talið var 
að með þessum viðsnúningi hefði opnast 
leið til 30 milljarða fjárfestingar eða arð-
greiðslu til hluthafa. Stærstu hluthafarnir, 
Fons í eigu Pálma Haraldssonar og Baugur 
Group gætu þannig fengið til baka sem 
næmi tíu milljörðum, en hlutur hvors um 
sig í keðjunni nemur 30 prósentum. 

Enn bættist svo við krónubréfaútgáfu 
þegar þýski þróunarsjóðurinn KfW bætti 

9 milljörðum við fyrri fjárfestingu sína 
og var þar með kominn yfir markaðsvirði 
allra ríkisbréfaflokkanna í útgáfu sinni. 

Stærsta arðgreiðsla Íslandssögunnar fór 
fram í mánuðinum þegar Kaupþing greiddi 
hluthöfum sínum 20 milljarða í formi 
hlutafjár í Exista. Fjármagnstekjuskattur 
af arðgreiðslunni nemur því um tveimur 
milljörðum króna.

„Hér eru aðstæður 
almennt góðar en örmynt-
in helst til trafala. Ég 
tel að atvinnulífið muni 
stíga enn frekari skref út 
úr krónunni og við það 
veikist miðlunarkerfi 
Seðlabankans  enn frek-
ar.“ 

Árni Oddur Þórðarson stjórnarformaður Marels, á morgun-
verðarfundi Viðskiptaráðs um stöðu krónunnar 3. október.

Stóru tíðindi nóvembermánaðar voru 
þegar Björgólfur Thor Björgólfsson hagn-
aðist um 50 milljarða króna við söluna á 
tékkneskasímafélaginu CRa. Salan er sú 
langstærsta sem íslenskur fjárfestar hafa 
staðið að.

Undir lok nóvember upplýstist að 
nokkrar deilur höfðu orðið í nefnd sem 
Ríkisendurskoðun kallaði saman til að 
fjalla um áhættustýringu Íbúðalánasjóðs. 
Hluti nefndarmanna neitaði að skrifa 
undir álit þar sem áhættustýringin fékk 

grænt ljós nema að settur yrði inn fyrir-
vari um þær forsendur sem að baki lægju. 
Í kjölfarið voru uppi efasemdir um að 
forsendurnar stæðust.

Miklar breytingar urðu jafnframt hjá 
Avion Group, en nafni félagsin var breytt 
í Hr. Eimskipafélaga Íslands. Þannig má 
segja að óskabarn þjóðarinnar hafi átt 
endurkomu í Kauphöll. Avion gerði þarna 
líka upp viðskiptamódel sem ekki gekk 
nógu vel upp og Eimskip komið í forgrunn 
með starfsemi sína, enda orðið leiðandi 
fyrirtæki á heimsvísu í hitastýrðum flutn-
ingum. Í mánuðinum var líka uppgjör 
við hjá Dagsbrún sem beygt hafði út af 
leið í kaupum sínum á Wyndeham Press í 
Bretlandi.

Kynntur var til sögunnar nýr fjár-
festingabanki að nafni Askar Capital. 
Milestone er þar kjölfestufjárfestir og 
forstjóri Tryggvi Þór Herbertsson sem 
þar með hverfur af sviði fræðimennsk-
unnar, en hann var forstöðumaður 
Hagfræðistofnunar Háskólans.

Marel beið svo á hliðarlínunum og bíður 
þar enn í slag stærstu hluthafa fyrir-
tækjasamstæðunnar Stork í Hollandi við 
stjórn félagsins. Hluthafarnir sem eru 
amerískir fjárfestingasjóðir vilja skipta 
upp samstæðunni og selja hliðarstarfsemi 
frá kjarnastarfsemi, en stjórnin stendur á 
móti þessu. Marel á óbeint hlut í Stork en 
blandar sér ekki í slaginn. Félagið hefur 
um árabil átt í nánu samstarfi við Stork 
Food Systems og bíður eftir tækifæri til að 
kaupa þann hluta Stork. 

Seðlabankinn skoðaði upptöku reglna um 
þagnartímabil áður en til vaxtaákvörð-

unar kemur vegna áskóknar erlendra 
greiningardeilda í fundi með bankanum 
skömmu fyrir vaxtaákvörðunardaga. Úr 
varð að settar voru reglur, en forsvars-
menn greiningardeilda hér töldu þetta 
litlu skipta fyrir sig. Í raun hafi verið í 
gildi nokkurs konar þagnartímabil hvort 
eð var. Formlega er nú þagnartímabil í 
tvær til þrjár vikur fyrir vaxtaákvörð-
un.

Samkeppniseftirlitið skoðar bóka-
markaðinn í kjölfar kaupa Pennans á 
verslunum úti á landi en ekki er vitað 
hvenær þeirri rannsókn lýkur.

Glitnir var svo í mánuðinum fyrst-
ur íslenskra banka til að opna útibú í 
Asíu, en hann er með útibú í Sjanghæ. 
Fjármálaeftirlitið kynnti nýja samninga 
við eftirlit annarra landa í mánuðinum. 
Væntanlega þrýsta umsvif Glitnis í Asíu 
á að tekið verðu upp samstarf við fjár-
málaeftirlitið í Kína.

Enn kom innlegg í umræðu um evr-
una þegar Björn Rúnar Guðmundsson, 
sérfræðingur greiningardeildar 
Landsbankans, stakk upp á nýstárlegri 
leið í grein sem hann ritaði. Taldi hann 
að hér kynni að henta að taka upp pen-
ingalaust hagkerfi þar sem evran væri 
viðmiðunargjaldmiðill. Gangi þetta eftir 
yrði Ísland fyrsta landið í heimi til að 
feta þá slóð. Hann segir bara tímaspurs-
mál hvenær tekið verði til fulls skrefið 
inn í peningalausa hagkerfið.

Straumur-Burðarás sendi svo gárur 
um þjóðfélagið þegar bankinn ákvað 
að færa uppgjör sitt í evrum. Davíð 
Oddsson seðlabankastjóri sagði engum 
hafa dottið í hug að fjármálafyrirtæki 
færðu bókhald í evrum þótt lögfest hefði 
verði heimild til fyrirtækja um að gera 
það. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti 
um 25 punkta á aukavaxtaákvörðunar-
degi fyrir jól. Þar með eru vextirnir 
14,25 prósent, en sérfræðingar telja að 
þar með sé lokið hækkunarferli stýri-
vaxta og þeir taki jafnvel að lækka á 
fyrri hluta næsta árs.

Nefnd um lagningu nýs sæstrengs 
mælir með því að farið verði sem fyrst 
í að leggja Farice 2. Áætlaður kostnaður 
nemur um þremur milljörðum króna. Á 
sama tíma og nefndin skilaði ríkisstjórn 
tillögum bilaði Cantat-3 sæstrengurinn, 
svona rétt eins og til að undirstrika 
nauðsyn þess að koma málum í gott horf. 
Annar sæstrengur er sagður forsenda 
þess að hugmyndir um Ísland sem fjár-
málamiðstöð geti orðið að veruleika. 

Á Þorláksmessu var svo slegið 
Íslandsmet í smásölu, sem væntanlega 
er viðeigandi á þessum þenslutímum þar 
sem viðskiptahalli hefur verið svo mikill 
að slegið hefur útlenda sérfræðinga út 
af laginu. Heyrst hefur frá kaupmönnum 
sem segjast  vera með 40 til 60 prósenta 
söluaukingu í desember.



að eru draumar okkar um framtíðina 
sem hvetja okkur áfram og kveikja 
löngun okkar til að ná nýjum hæðum 
en það er hæfni okkar til að hrinda 

draumum okkar í framkvæmd sem skilar 
áþreifanlegum árangri. Við þurfum sam-
tímis að þora að láta okkur dreyma, hafa 
hugrekki til að móta afgerandi framtíðarsýn 
og þrautseigju til að hrinda aðgerðum okkar 
í framkvæmd. Síðastliðið ár hefur verið 
eitt það viðburðaríkasta í sögu íslensks við-
skiptalífs og lifandi dæmi um þann árangur 
sem næst þegar draumar og veruleiki fara 
saman. Það hefur ekki síst einkennst af 
góðri rekstrarafkomu þar sem tekist hefur 
að sýna fram á að Íslendingar geta ekki síður 
rekið fyrirtæki en keypt þau. Fjölmargir 
höfðu spáð og jafnvel vonast eftir rekstrar-
legu andláti íslensku víkinganna en undan-
farin ár hefur hvert fyrirtækið á fætur öðru 
sýnt fram á samlegðaráhrif og viðsnúning 
á rekstri fyrirtækja sem keypt hafa verið 
erlendis. Landhelgi íslenskra fyrirtækja 
hefur varanlega verið færð út. En fram-
haldið veltur á ýmsu en þó að mestu leyti á 
okkur sjálfum. 

VIÐSKIPTAMÓDEL VÍKINGA
Til að skilja orsakir og áhrif alþjóðavæðing-
ar íslenskra fyrirtækja á samfélag okkar 
og rekstrarumhverfi er áhugavert að skoða 
hvað það er í íslenska viðskiptamódelinu 
sem virkar þvert á landamæri. Það er ekki 
svo ýkja langt síðan að ótti við breytingar 
var almennt talinn mannlegur og hraðar 
breytingar fremur óæskilegar. Nú hefur 
þetta snúist við og í dag óttast bæði fyrir-
tæki og einstaklingar það meira en flest 
annað að geta ekki breyst nægjanlega hratt. 
Óttinn er sá að ná ekki að aðlagast breytt-
um aðstæðum eða jafnvel glata tækifærum 
þar sem fyrri hæfni eða hraði dugi ekki 
lengur til. Það orð hefur hins vegar farið 
af íslenskum fjárfestum að þeir séu óvark-
árir ofurhugar sem gjarnan fari nýjar og 
ótroðnar slóðir oftar en ekki á mettíma. Að 
taka úthugsaða áhættu er allt annað en að 
vera fljótfær eða láta skeika að sköpuðu. 
Meðfæddur eiginleiki okkar til að gera það 
sem gera þarf til að láta hlutina ganga upp 
hefur skilað okkur langt. Þekkingarleysi 
okkar og/eða lítil tiltrú okkar á því hvernig 

hlutirnir hafa verið gerðir hingað til hefur 
bæði gefið okkur hugrekki og snerpu til 
að ná þeim árangri sem raun ber vitni. Það 
sem hefur einkennt íslensk fyrirtæki og 
stjórnunarstíl eru stuttar boðleiðir, hröð 
ákvarðanataka og virk notkun tengslaneta. 
Jafnframt hefur stjórnskipulag íslenskra 
fyrirtækja verið sveigjanlegt og laust við 
mikla lagskiptingu. Einstaklingar hafa jafn-
an haft sjálfsbjargarhvöt og verið úrræða-
góðir, haft svigrúm til að sýna frumkvæði 
og þeir hafa sjálfir haft trú á því að framlag 
þeirra skipti máli fyrir árangur fyrirtæk-
isins. Heimurinn verður sífellt óútreiknan-
legri sem skapað hefur nýja áskorun fyrir 
stjórnun alþjóðlegra fyrirtækja. Fjölmörg 
fyrirtæki eru núna að reyna að slíta sig úr 
fjötrum lagskiptrar stjórnunar og virkja 
frumkvæði starfsmanna til að bæta við-
bragðsflýti og samkeppnishæfni sína og 
reyna hvað þau geta til að skapa fyrirtækja-
menningu á borð við það sem í raun hefur 
löngum þekkst í íslenskum fyrirtækjum. 

Ísland er því eins og byggt fyrir alþjóð-
væðingu. Nýr heimur hefur skapað tæki-
færi þar sem grunngildi okkar hjálpa okkur 
að blómstra. Landfræðileg lega landsins 
sem í lok kalda stríðsins var talin hafa glat-
að sérstöðu sinni hefur nú fengið uppreisn 
æru þar sem stutt er bæði til austurs og 
vesturs auk þess sem fjölbreytt menntun og 
tungumálakunnátta landsmanna nýtist vel. 

EKKERT ANNAÐHVORT EÐA HAGKERFI
Hvar við stöndum í dag er e.t.v. ekki það 
sem er mest spennandi heldur í hvaða átt við 
erum að fara. Við mótum umhverfi okkar en 
umhverfi okkar mótar ekki síður okkur. 
Því er mjög brýnt að við höfum skýra sýn 
á það hvers konar samfélag við ætlum að 
skapa hér á landi og hvernig einstaklingum 
við ætlum að koma til manns svo við getum 
viðhaldið þeim árangri sem náðst hefur og 
raunverulega notið ávaxta þess árangurs 
sem verið er að leggja grunninn að. Ef við 
ætlum að viðhalda þeim lífsgæðum sem við 
gerum kröfu til verðum við að skapa hér 
umhverfi sem getur af sér og fóstrar hug-
myndaríka, hugrakka og úrræðagóða ein-
staklinga. Við þurfum að skapa hér aðstæð-
ur sem geta af sér virðisaukandi störf sem 
gerir okkur kleift að fleyta rjómann af þeim 

arði sem þekkingarsamfélag getur skapað. 
Eins og góður maður sagði eitt sinn „ef eina 
verkfærið sem þú átt er hamar þá sérðu 
einungis nagla“. Því er brýnt að skapa hér 
fjölbreyttan vinnumarkað. Því fleiri stoðum 
sem við rennum undir samfélag okkar því 
sterkara verður það og getur betur staðið 
af sér áföll. Við erum of fámenn þjóð til að 
loka okkur inn í „annaðhvort eða“ hugsun. 
Að hér sé annað hvort stóriðja eða háskólar, 
fiskur eða hátækni. Staðreyndin er sú að 
álverin eru orðin hátæknifyrirtæki og krefj-
ast umfangsmikillar tækni- og verkfræði-
þekkingar. Okkur hefur jafnframt tekist að 
auka arðsemi hefbundinna atvinnugreina 
með útrás, nýsköpun og aukinni þekkingu. 
Framtíðartækifæri okkar felast nú í því að 
gera algenga hluti á óvenjulegan hátt og 
óvenju vel. 

STERKIR HÁSKÓLAR NÆRA VIRÐISAUK-
ANDI ATVINNUSTARFSEMI
Menntun er lykillinn að því að skapa hér 
eftirsóknarvert og samkeppnishæft samfé-
lag. Einstaklingar, fyrirtæki og samfélagið 
í heild sinni þurfa að fjárfesta bæði tíma 
sínum og fjármunum í þágu menntunar. Ef 
við teljum að menntun sé dýr þá skulum 
við líta á þann kostnað sem vanþekkingu 
fylgir. Án framúrskarandi menntunar munu 
virðisaukandi störf flytjast úr landi. Við 
munum síga í virðispíramídanum og með 

hverri vinnustund glatast dýrmæt vermæti. 
Án starfa við sitt hæfi munu hæfustu synir 
og dætur þessa lands ganga okkur úr greip-
um og án aðgengis að hæfu vel mennt-
uðu starfsfólki munu fyrirtæki hér á landi 
ekki ná að skapa hér störf sem staðið geta 
undir þeim lífsgæðum sem við gerum kröfu 
til með fyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir 
samfélagið.

Sterkir háskólar næra virðisaukandi 
atvinnustarfsemi. Það er skylda þeirra að 
tryggja færni, hugmyndaauðgi og eldmóð 
komandi kynslóða þekkingarstarfsmanna. 
Þekking færir okkur sannarlega vald en 
það er hins vegar frumkvæðið til að nýta 
þessa þekkingu sem færir okkur tækifær-
in. Hlutverk háskólanna er að undirbúa 
stjórnendur og sérfræðinga framtíðarinnar 
með framúrskarandi kennslu, gagnvirkri 
tengingu við innlent og erlent atvinnulíf og 
gefa okkur innsýn í framtíðina með braut-
ryðjandi rannsóknum og virku alþjóðasam-
starfi.

Með skýra sýn á hvaðan við komum og 
hvert við erum að fara geta Íslendingar með 
sanni verið arkitektar eigin framtíðar. Öflug 
menntun, sterkar rætur og fjölþjóðleg sýn 
leggur grunninn að bjartri framtíð. Á nýju 
ári er því gott að hafa það að leiðarljósi að 
það er svo fjölmargt sem álitið hefur verið 
óhugsandi þar til því hefur einfaldlega verið 
hrint í framkvæmd. 

Það er svo margt óhugsandi þar 
til það hefur verið framkvæmt

Árið 2006 var mikið atorkuár í viðskiptalífinu. Það skiptust á skin og skúrir og meira mótlæti mætti 
íslensku athafnafólki en árin á undan. Það sem ekki drepur mann styrkir mann eru orð að sönnu um 
líðandi ár. Forystufólk viðskiptalífsins gerir hér upp árið 2006 og horfir fram á veginn þar sem tæki-
færi og hættur ársins 2007 bíða handan við hornið.

etta var ár andstæðna þar 
sem skiptust á skin og skúr-
ir. Reksturinn gekk mjög 
vel og bankinn óx og dafn-

aði. Starfsemin hér á landi geng-
ur prýðilega um þessar mundir 
og í heild verður þetta gott ár 
fyrir okkur. Á fyrri hluta ársins 
þurftum við að glíma við ákveðna 
erfiðleika í tengslum við áhyggjur 
og skrif erlendra greiningaraðila 
um stöðu íslenska fjármálakerf-
isins og þar með bankanna. Mikil 
vinna fór í að kynna bankann og 
bæta enn frekar upplýsingagjöf 
og það virðist hafa skilað sér. 

Við nýttum árið á margan hátt 
vel að mínu mati. Við bættum 
markaðsstöðu okkar hér á landi á 
flestum sviðum enda var áherslan 

lögð á frekari samþættingu starf-
seminnar. Við hófumst handa við 
að endurnýja útibú bankans. Það 
var orðið tímabært, sum útibúin 
hafa verið óbreytt um alllangt 
skeið og því orðin börn síns tíma. 
Þetta verkefni mun halda áfram 
á árinu 2007, en hugmyndin með 
nýju útibúunum er að opna þau, 
gera bjartari, aðgengilegri og 
nútímalegri. Við lítum svo á að 
það eigi að vera gaman að koma 
í bankann, þar eigi fólki að líða 
vel. Þessar breytingar munu án 
efa auka ánægju á meðal við-
skiptavina okkar. Þá hefur verið 
ánægjulegt að sjá hve vel gengur 
með stækkun höfuðstöðva bank-
ans, en nú á vormánuðum munum 
við taka í notkun viðbyggingu 

sem tvöfaldar stærð höfuðstöðva 
bankans. Núverandi húsnæði er 
löngu sprungið og stækkunin því 
orðin tímabær. 

Nú um áramótin lögðum við 
niður heitið „KB banki“ og munum 
þess í stað notast við Kaupþings 
nafnið okkar. Kaupþing banki 
er lögheiti bankans, en hjáheitið 
KB banki varð til við samein-
ingu Búnaðarbanka Íslands og 
Kaupþings banka 2003. Þetta 
var tilkynnt innan bankans nú í 
desember og er almenn ánægja 
með þessa breytingu. 

Ég er tiltölulega bjartsýnn á 
rekstur bankans á árinu 2007. 
Fátt bendir til annars en að mjúk 
lending verði í efnahagslífinu þar 
sem verðbólgan er á niðurleið og 

vextir Seðlabankans hafa vænt-
anlega náð hámarki. Velgengni 
undanfarinna ára byggist á 
traustum stoðum og ég tel að við 
Íslendingar séum nú rétt að byrja 
að njóta ávaxtanna af hinni miklu 
og jákvæðu umbyltingu sem átt 

hefur sér stað í íslenska fjár-
málageiranum. Við hjá Kaupþingi 
innleiddum samkeppni í hús-
næðislánum á Íslandi og er það 
ein mesta kjarabót heimilanna 
á undanförnum árum. Að sama 
skapi er vöxtur og viðgangur 
Kaupþings ein mesta kjarabót rík-
issjóðs. Fyrir fáum árum greiddu 
innlendir bankar nær enga skatta, 
en í ár greiddi Kaupþing um sjö 
milljarða í skatta, sem mun meðal 
annars nýtast til að niðurgreiða 
samkeppni við bankann með rík-
isábyrgð Íbúðalánasjóðs. Þessi 
samkeppnisstaða er að mínu mati 
tímaskekkja. 

Að þeim orðum sögðum óska 
ég fyrir mína hönd og starfs-
manna allra, landsmönnum gæfu-
ríks árs. 

Skin og skúrir, en bjart framundan
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iklar sviptingar voru á 
erlendum mörkuðum 
á fyrri hluta ársins og 
markaðist starfsemi 

Glitnis nokkuð af þeim. Erlendir 
fjölmiðlar og greiningaraðilar 
fylgjast nú betur en nokkru sinni 
fyrr með íslenskum fyrirtækjum 
og það er raunveruleiki sem er 
kominn til að vera. Hins vegar 
byggði hluti þessarar gagnrýni 
á röngum forsendum og ákveðnu 
skilningsleysi á aðstæðum, sem 
var ekkert óeðlilegt þegar menn 
voru að greina og fjalla um ný 
fyrirtæki frá framandi markaði 
á borð við Ísland. Eftir því sem 
liðið hefur á árið hefur skilning-
ur manna aukist og umfjöllunin 
lýsir meiri þekkingu. Stemningin 
á markaðnum hefur breyst og 
greinilegt að meiri sóknarhugur 
er hjá íslenskum fyrirtækjum nú 
við áramót en um miðbik ársins. 
Framundan eru því spennandi 
tímar. 

 Þetta hefur verið viðburðaríkt 
ár hjá Glitni og nú um áramótin 
er mér ofarlega í huga þakklæti 
til frábærs starfsfólks Glitnis 

sem sýndi enn og aftur á þessu 
ári hverju hægt er að áorka með 
dugnaði, útsjónarsemi og fagleg-
um vinnubrögðum. Í mars var 
skipt um nafn á bankanum, ekki 
síst til að fylgja eftir sókn bank-
ans á erlenda markaði. Rekstur 
bankans hefur breyst mikið á 
undanförnum árum og á þessu 
ári héldum við áfram að skjóta 
fleiri stoðum undir reksturinn 
með eflingu eininga sem auka 
þóknanatekjur bankans. Miklar 
breytingar urðu í eigendahópi 
bankans á árinu og nýir eigend-
ur hafa stutt vel við bakið á 
bankanum á þessu ári. Þá hefur 
bankinn aldrei tekið eins virk-
an þátt í samfélagsverkefnum 
og á þessu ári og ber þar hæst 
þátttaka yfir 500 starfsmanna 
bankans í Reykjavíkurmaraþoni 
Glitnis þar sem söfnuðust um 
22 milljónir króna til 55 góð-
gerðasamtaka. Vöxtur bankans 
hélt áfram og meðal annars voru 
á árinu opnaðar skrifstofur í 
Kanada og Kína, auk þess sem 
bankinn keypti fyrsta fyrirtæk-
ið í Svíþjóð. Glitnir hélt áfram 

uppbyggingu sinni í Noregi og 
framundan eru fjölmörg spenn-
andi verkefni þar. Við áramót 
er Glitnir því með starfsstöðvar 
í 8 löndum og starfsemi víða 
umheim. Þetta er mikil breyting 
á fáum árum og það er afar mik-

ilvægt fyrir okkur, starfsmenn 
bankans, að finna það traust og 
þann stuðning sem viðskiptavinir 
og hluthafar bankans hafa sýnt 
okkur. Fyrir það vil ég þakka um 
leið og ég óska öllum gleðilegs 
árs og friðar.

Skemmtilegt og viðburðaríkt ár að baki

rið 2006 var áhugavert 
fyrir marga hluta sakir 
en það sem bar hæst 
að mínum dómi var sá 

mótbyr sem íslensku viðskipta-
bankarnir fengu á sig á árinu og 
neikvæð umfjöllun erlendra fag-
aðila og fjölmiðla um þá. Þetta 
setti svip sinn á sókn bankanna 
erlendis og hægði á henni sem 
ég tel að mörgu leyti hafa verið 
jákvætt fyrir þá. Þessi umræða 
jók á kröfur viðskiptabankanna 
um betri upplýsingagjöf og 
hefur styrkt innviði og skipulag 
flestra þeirra sem og aukið kröf-
ur á stjórnendur. Það jákvæða 
við þetta allt er að nú í dag er 
þekking erlendra fagfjárfesta á 
íslensku efnahagslífi meiri en 
í upphafi árs sem getur fært 
okkur tækifæri.

Hjá mér bar það hæst að ég 
skipti um starfsvettvang á miðju 
ári og kvæntist nú í lok árs-
ins, Nönnu Björgu Lúðvíksdóttur 
eftir 16 ára samband og þrjú 
börn, löngu kominn tími á það.

Ég er bjarsýnn á komandi ár 
en þróun alþjóðlegra fjármála-
markaða mun ráða umtalsverðu 
um þróun hérlendis. Ég tel að 
við eigum eftir að sjá frekari 
stækkun og sókn banka erlendis 
og jafnvel samruna banka. 

Það er mikill kraftur í efna-
hagslífinu um þessar mundir en 
hættumerkin eru víða til staðar. 
Því mun skipta lykilmáli fyrir 
fyrirtækin í landinu hvernig 
stjórnun efnahagsmála verður, að 
hún verði trúverðug og aðhalds-
söm þar sem viðskiptahallinn er 
mikill í alþjóðlegum samanburði, 
vextir hafa verið háir og gengi 
krónunnar sterkt. Því er mikil-
væg að ná jafnvægi en það gerist 
ekki nema með því að einstakl-
ingar, stjórnvöld og atvinnulífið 
sýni ábyrgð.

Samrunar og 
sókn framundan

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja í það ef Fréttablaðið 

kemur einhverntímann ekki.

550 5600

Ekkert blað?
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rið hefur einkennst af 
fjárfestingum, einkum í 
frægum tískufyrirtækj-
um en í nóvember festi 

Baugur til að mynda kaup á 
House of Fraser, einu frægasta 
tískuhúsi Bretlands.

Varla leið sá mánuður að 
Baugur réðist ekki í stórkaup 
og var byrjað strax í janúar. 
Þá festi fyrirtækið kaup á Atlas 
Ejendomme, dönsku fjárfest-
ingafélagi en Atlas á yfir 150 
þúsund fermetra af húsnæði 
á mörgum af dýrustu stöðum 
Kaupmannahafnar. Í febrú-
ar sameinaðist Julian Graves 
Whittard of Chelsea, te og kaffi-
verslanakeðju, einni stærstu í 
heiminum í sínum geira.

Í apríl keypti Baugur Group 
síðan hlut í Wyevale Garden 
Centers í Bretlandi og í sama 
mánuði sameinaðist Mosaic 
Fashions, sem Baugur á 37% 
hlut í, Rubicon Retail. Stefna 
sameinaðs félags er að stækka 
og eflast á sviði kventískufatn-
aðar og hefur gengið vel hjá 
fyrirtækinu á árinu. Margir 
góðir samningar voru gerðir 
á árinu og til marks um það 
seldi FL Group, sem Baugur á 
18,2% hlut í, Icelandair Group. 
Söluhagnaður nam 26 milljörð-
um íslenskra króna. 

Á sumarmánuðum stofn-
aði dótturfyrirtæki Baugs, M-
Holding, Scandinavian Design 
& Retail. Félagið mun einbeita 
sér að því að finna ný fjárfest-
ingartækifæri í tískuiðnaðinum 
á Norðurlöndum. Sams konar 

fyrirtæki stofnuðum við síðan 
í Bretlandi og hefur það félag 
sama hlutverki að gegna þar í 
landi. Við höfum aðallega horft 
til vel þekktra hátískufyrirtækja 
með góða vaxtamöguleika og 
þeirri stefnu munum við halda 
áfram enda reynst vel.

Í október flutti Baugur í 
London í nýtt húsnæði á horni 
New Bond strætis og Oxford 
strætis með útsýni yfir House 
of Fraser sem Baugur festi 
kaup á í nóvember eins og fyrr 
segir. Þar ætlum við okkur stóra 
hluti. Smásöluverslanir á við 
House of Fraser hafa verið að 
drabbast niður á undanförnum 
árum, orðið leiðinlegar. Því vilj-
um við breyta, við viljum gera 
þær skemmtilegri með flottari 
merkjum.

Og talandi um flott merki. Í 
nóvember keypti Baugur 50% 
hlut í danska tískufatamerkinu 
Day Birger et Mikkelsen sem 
hefur vaxið mjög á undanförn-
um árum. Sama má segja um All 
Saints sem Baugur keypti hlut í 
í byrjun desembermánaðar. Þar 
ætlum við okkur einnig stóra 
hluti enda tækifærin til staðar.

Árið hefur verið viðburðaríkt 
hjá stjórnendum og starfsfólki 
Baugs og á áramótum liggur beint 
við að spyrja hvert við stefnum 
og hver markmiðin séu. Það er 
nú bara svo að í hvert skipti sem 
við náum takmarki okkar, setjum 
við okkur ný. Möguleikarnir eru 
endalausir og við ætlum okkur 
að nýta þá á nýju ári. Við erum 
bara rétt að byrja.

Erum bara rétt að byrja

öxtur atvinnulífsins síð-
ustu ár hefur verið ævin-
týri líkastur.  Íslenskt 
atvinnulíf hefur vaxið og 

hlutabréfaverð hækkað verulega 
hér á landi síðustu árin á sama 
tíma og ákveðin stöðnun hefur 
átt sér stað á alþjóðamörkuðum. 
Á árinu 2006 snerist myndin við 
og hlutabréfaverð stóð í stað hér 
á landi, á sama tíma og mikillar 
bjartsýni fór að gæta á alþjóða-
mörkuðum og hlutabréfaverð tók 
að hækka á nýjan leik.

Almennt má segja að árið í 
ár hafi verið ár endurskipulagn-
ingar í íslensku atvinnulífi eftir 
mikinn vöxt undangenginna ára. 
Undirstöður hafa verið treyst-
ar og brugðist hratt og vel við 
ábendingum erlendis frá um 
hvað mætti betur fara. Eftir 
stendur að fjármálakerfið hér á 
landi stendur mun sterkara en 
áður og getur tekið ný skref til 
frekari sóknar á næstu árum.

EYRIR STYRKIR SIG ENN
Fjárhagur Eyris Invest styrktist 
enn frekar á árinu með útgáfu 
nýs hlutafjár og til liðs við félag-
ið gengu öflugir fjárfestar. Eyrir 
Invest er nú betur í stakk búið 
að styðja við metnaðarfull vaxt-
armarkmið Marels og Össurar á 
sama tíma og við freistum þess 
sem fyrr að auka arðsemi félags-
ins og draga úr áhættu með fjöl-
breyttu erlendu eignasafni.

MAREL Í FORYSTUSÆTI
Eyrir Invest varð stærsti hlut-
hafinn í Marel á árinu og er þetta 
fyrsta heila starfsárið sem ég veiti 
fyrirtækinu stjórnarformennsku.  
Markaðurinn sem Marel vinnur 
á, við gerð háþróaðra matvæla-
vinnsluvéla, er áhugaverður 
þar sem hann vex mjög hratt 
vegna neyslubreytinga og ekki 
síður vegna þess að ekkert eitt 
fyrirtæki er afgerandi leiðtogi 
á markaðnum í dag. Í upphafi 
árs setti Marel sér metnaðarfull 
vaxtarmarkmið til næstu ára sem 
miða að því að ná forystu á þeim 
markaði sem félagið starfar á og 

margfalda veltu og hagnað félags-
ins.  Við sýndum svo í verki á 
næstu mánuðum að okkur var full 
alvara og tvöfölduðum umsvif-
in með yfirtökum á tveimur af 
okkar helstu keppinautum; AEW 
Delford í Bretlandi og Scanvaegt 
í Danmörku. Ef okkur tekst að 
spila vel úr þeirri stöðu sem við 
erum nú komin í er framtíðin 
björt. Þeirri sýn deila fyrrum 
eigendur Scanvaegt með okkur 
sem kusu að vera hluthafar í sam-
einuðu fyrirtæki í stað þess að fá 
staðgreiðslu fyrir fyrirtæki sitt. 
Í framhaldi af þessum yfirök-
um var ráðist í afar vel heppn-
að hlutabréfaútboð til að skapa 
grunn að frekari vexti Marels. 

ALÞJÓÐAVÆÐINGIN KALLAR Á 
STÆRRI VIÐSKIPTAMYNTIR
Um áramótin rennur Kauphöll 
Íslands inn í OMX sem er sam-
eiginlegur markaður kaup-
halla á Norðurlöndum og í 
Eystrarsaltsríkjunum. Við það 
eykst sýnileiki og seljanleiki 
íslenskra hlutabréfa verulega. 
Jafnframt mun samanburður 
á rekstri félaganna og virðis-
aukningu þeirra verða skýrari 
gagnvart öðrum sambærilegum 

fyrirtækjum.
Framleiðslufyrirtækin sem 

skráð eru í Kauphöllinni hafa 
nú nær öll tekið upp aðra 
starfrækslumynt en krónur og 
fyrsti bankinn hefur tilkynnt 
að hann muni gera það einnig. 
Meginstarfsemi bankanna er 
tengdur beint eða óbeint öðrum 
gjaldmiðlum en íslensku krón-
unni og því dregur það veru-
lega úr áhættu hvers banka, 
og fjármálakerfisins í heild, að 
skipta um mynt. Næstu skref 
sem verða skoðuð í þessum 
efnum er að eiga viðskipti með 
hlutabréf þeirra félaga sem eru 
í Kauphöllinni í öðrum myntum 
en krónu. Atvinnulífið hér á landi 
er einfaldlega orðið of stórt og 
fjölþjóðlegt til að geta stuðst við 
þá örmynt sem íslenska krónan 
er. Á sama tíma og atvinnulífið 
tekur ábyrga afstöðu og skiptir 
um mynt til að minnka áhættu 
og auka sóknartækifæri er nauð-
synlegt að almenn umræða á 
vettvangi stjórnmálanna fari af 
stað um framtíðarfyrirkomulag 
peningamála í landinu.

Að lokum vil ég þakka fyrir 
árið sem er að líða og óska öllum 
gleðilegs nýs árs.

Traustar undirstöður og ný skref til sóknar

rið sem við nú kveðjum 
er enn ein staðfestingin á 
því hve íslenskt atvinnu-
líf er öflugt og hversu 

mikil gæfa það var að binda 
enda á bein afskipti stjórnmála-
afla að rekstri fyrirtækja. Flest 
öflugustu íslensku fyrirtækin 
starfa nú í harðri en eðlilegri 
alþjóðlegri samkeppni þar sem 
þau vaxa og eflast dag frá degi. 
Á árinu 2006 kom það fyllilega 
í ljós að alþjóðlegu fyrirtækin 
okkar þola vel ágjöf en jafn-
framt að starfsumhverfi þeirra 
hér á landi er viðkvæmt. Það 
ætti að vera stjórnmálamönn-
um umhugsunarefni með hvaða 
hætti tryggja megi að þessi fyr-
irtæki verði áfram íslensk og að 
þau telji hag sínum best borgið 
með því að skrá höfuðstöðvar 
sínar hér á landi. 

Ánægjulegt var að sjá á 
árinu aukna vitund stjórnenda 
í íslensku atvinnulífi um sam-
félagslega ábyrgð fyrirtækja. 
Augljóst er að samhliða örum 
vexti fyrirtækja er mikilvægt að 
aðrir þættir samfélagsins dafni 
sömuleiðis. Samfélagsleg ábyrgð 
fyrirtækja er sjálfsábyrgð sem 
tryggir öflugt, frjótt og skemmti-
legt umhverfi til að starfa í. 

Líti ég sjálfur um öxl eru kaup 
okkar Eggerts Magnússonar á 
enska knattspyrnufélaginu West 

Ham mér efst í huga. Mér kom 
mjög á óvart sú mikla og jákvæða 
athygli sem viðskipti þessi fengu 
í Bretlandi. Ég er sannfærður um 
að aukin vitund um Íslendinga 
í bresku athafnalífi eigi eftir 
fjölga til muna tækifærum fyrir 
öll íslensk fyrirtæki þar í landi. 
Þó svo að áhugi minn á fótbolta 
hafi miklu skipt um þá ákvörðun 
að festa fé í þessari starfsemi 

þá má heldur ekki horfa fram 
hjá því að fótbolti í sjónvarpi er 
sá þáttur í afþreyingargreinum 
sem vex hve hraðast í heimin-
um í dag. Ég er því sannfærður 
um að í þessari starfsemi felast 
fjöldamörg viðskiptatækifæri 
sem West Ham mun nýta. Ætli ég 
minnist ársins 2006 því ekki helst 
fyrir það að þá runnu saman í eitt 
hjá mér áhugamál og starf.

Kaupin á West Ham efst í huga

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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rið 2006 var mikið afmæl-
isár en við bræður héld-
um upp á það að 20 ár 
eru liðin frá stofnun 

Bakkavarar. Lýsing varð einnig 
20 ára og Síminn fagnaði 100 
ára farsælli sögu. Á sama tíma 
má segja að Exista sé að hefja 
sína sögu á mjög sterkum grunni 
og skráning félagsins á hluta-
bréfamarkað í september er án 
efa einn af hápunktum ársins í 
mínum huga.

Við kaupin á VÍS eignarhalds-
félagi síðstliðið vor tók Exista 
umtalsverðum breytingum. 
Félagið er nú fjármálaþjónustu-
fyrirtæki á sviði trygginga og 
eignaleigu sem auk þess er kjöl-
festueigandi í nokkrum af öflug-
ustu fyrirtækjum landsins, svo 
sem Kaupþingi banka, Bakkavör 
Group og Símanum. Með sam-
þættingu fjárfestingastarfsemi 
og öflugra rekstrarfélaga eins og 
VÍS og Lýsingar skapast ný tæki-
færi. Skráningu Exista á hluta-
bréfamarkað í september var 
afar vel tekið og gengu á áttunda 
þúsund nýir hluthafar til liðs við 
félagið, m.a. margir af öflugustu 
fagfjárfestum landsins. 

Eigendahópurinn stækkaði 
svo enn frekar þegar Kaupþing 
banki greiddi hluthöfum sínum 
hluti í Exista í arð í lok október. 
Þar með var leyst úr krosseign 
milli Kaupþings og Exista, sem 
var á meðal atriða sem greining-
araðilar hjá nokkrum erlendum 
fjármálafyrirtækum tóku upp í 
gagnrýni sinni á íslenska banka í 
upphafi ársins. Gagnrýnin skap-
aði óróa hjá erlendum fjárfest-

um skuldabréfa bankanna og 
í kjölfarið einnig á innlendum 
fjármálamarkaði. Íslensku bank-
arnir sýndu hins vegar mikinn 
styrk í því mótlæti sem þetta olli 
og brugðust við með ábyrgum 
hætti.

Þá var eftirminnileg 100 ára 
afmælishátíð Símans, en þar 
flutti Rudy Giuliani, fyrrum 
borgarstjóri í New York, ávarp 
sem seint líður úr minni þeirra 
sem á hlýddu. Rekstur Símans 
hefur gengið vel á þessu ári og 
er óhætt að segja að framtíð fyr-
irtækisins sé björt á aldarafmæl-
inu. Reyndar tel ég Símann vera 
á meðal áhugaverðustu félaga 
á sínu sviði í Evrópu í ljósi víð-
tækrar þjónustu og þekkingar 
innan fyrirtækisins.

Sem fyrr var rekstur 
Bakkavarar Group afar traustur. 
Samþætting í kjölfar yfirtökunn-
ar á Geest hefur tekist sérlega 
vel og sóknarfæri félagsins eru 
mikil. Eftir 20 ár í starfi for-
stjóra hjá Bakkavör skipti ég um 
hlutverk við Ágúst bróður minn 
snemma í vor, þannig að þátttaka 
mín í daglegum rekstri fyrirtæk-
isins er minni en áður. Þetta voru 
vissulega mikil tímamót fyrir 
mig en ég tek þó enn fullan þátt 
í uppbyggingu fyrirtækisins sem 
stjórnarformaður.

Almennt finnst mér árið 2006 
hafa verið hagstætt fyrir íslenskt 
atvinnulíf. Rekstur fyrirtækja 
hefur að jafnaði gengið vel og 
um leið hefur átt sér stað ákveðin 
endurskoðun sem að mínu mati 
mun gera íslenskt atvinnulíf 
sterkara til lengri tíma litið.

Skráning Exista einn af 
hápunktum ársins

etta ár var á margan hátt 
gott, þótt það hafi að sama 
skapi ekki verið auðvelt. 
Gagnrýni í upphafi ársins 

og vantrú sumra greiningaraðila 
á viðskiptamódel bankans reyndi 
á okkur í vörn í stað þeirrar 
sóknar sem hefur einkennt starf-
semi okkar undanfarin ár. Við 
nýttum árið til frekari samþætt-
ingar í rekstrinum, en þetta var 
í fyrsta sinn í langan tíma þar 
sem við sýndum reikninga sem 
voru fyllilega sambærilegir á 
milli ára þar sem við keyptum 
engin fyrirtæki. Ég er ánægður 
með hvernig okkur hefur tekist 
til við að kynna viðskiptamódel 
bankans betur og laga starfsemi 
okkar að gagnrýni. Þrátt fyrir að 
þetta hafi verið ár varnarsigra 
og engar yfirtökur átt sér stað, 
er rétt að benda á að við höfum 
bætt verulega við starfsemi 
okkar með ráðningum á teymum 
starfsmanna frá keppinautum í 
löndum eins og Danmörku og 
Bretlandi og að afkoman var góð, 
ekki síst vegna sölunnar á Exista 
sem var til að koma til móts við 
gagnrýni.

ÞAÐ SEM UPP ÚR STENDUR
Samþætting breska bankans 
Kaupthing Singer & Friedlander 
inn í Kaupþings samstæðuna 
var stærsta einstaka verkefnið 
á árinu, en af minni en engu 
að síður mikilvægum verkefnum 
mætti nefna skuldabréfaútboðið 
í Bandaríkjunum í september, en 
þangað sóttum við þrjá milljarða 
bandaríkjadala í okkar stærsta 
útboði til þessa. Einnig gáfum 

við út skuldabréf í Japan í októb-
er, fyrst íslenskra fjármálafyr-
irtækja og það var ánægjulegt 
að komast inn á þann markað. 
Þá ber einnig að nefna nýafstað-
ið hlutafjárútboð til erlendra 
fagfjárfesta, en þar seldum við 
hlutafé fyrir 56 milljarða króna. 

Ég held að árið 2007 verði 
ágætis ár. Það er ekkert sem 
segir mér á þessari stundu að árið 
verði erfitt á alþjóðlegum fjár-
málamörkuðum. Rekstur okkar 
verður sífellt umfangsmeiri utan 
Íslands og því erum við komin 
með fleiri stoðir undir rekstur 
okkar en áður. Hins vegar er 
starfsemin hér á landi enn mjög 
mikilvæg fyrir okkur og er ég 
jafnframt bjartsýnn á gott gengi 

þessa hluta bankans. 
Að lokum vil ég segja að við 
Íslendingar erum nú rétt að 
byrja að njóta ávaxtanna af hinni 
miklu og jákvæðu umbyltingu 
sem átt hefur sér stað í íslenska 
fjármálageiranum. Kaupþing 
innleiddi samkeppni í húsnæð-
islánum á Íslandi og er það ein 
stærsta kjarabót heimilanna á 
síðari árum. Að sama skapi er 
vöxtur og viðgangur Kaupþings 
ein stærsta kjarabót ríkissjóðs. 
Fyrir fáum árum greiddu inn-
lendir bankar nær enga skatta, 
en í ár greiddi Kaupþing um 
sjö milljarða í skatta, sem mun 
meðal annars nýtast til að niður-
greiða samkeppni við bankann 
með ríkisábyrgð Íbúðalánasjóðs. 

Stormasamt en gjöfult ár að baki

egja má að árið 2006 hafi 
verið eitt það stormasam-
asta sem íslenskt viðskipta-
líf hefur upplifað fyrr og 

síðar. Eftir sterkan meðbyr í 
byrjun árs þar sem hlutabréfa-
vísitölur uxu með áður óþekkt-
um hraða snerust vindar á móti 
seglum undir lok febrúarmán-
aðar með aðfinnslum erlendra 
greiningaraðila á efnahags- og 
fjármálakerfi landsins. Helstu 
fjölmiðlar heimsins fylgdu í kjöl-
farið.

Eitthvað af þeirri gagnrýni 
sem upp kom í umræddum 
skýrslum og blaðagreinum átti 
rétt á sér enda efnahagsaðstæður 
landsins að ýmsu leyti hinar und-
arlegustu. Ákveðnir þættir gagn-
rýninnar voru þó frekar byggð-
ir á vanþekkingu á íslenskum 
aðstæðum og innviðum íslenskra 
fjármálafyrirtækja.

Litlu mátti muna að illa færi 
en segja má að umræðan hafi 
tekið stakkaskiptum til hins 
betra í kjölfar útgáfu skýrslu 
Viðskiptaráðs um fjármálastöð-
ugleika á Íslandi. Þar fjölluðu 
Tryggvi Þór Herbertsson og 
Frederic Mishkin um líkindi þess 
að fjármálakreppa ætti sér stað 
á Íslandi. Skýrslan var vel kynnt 
bæði innanlands og utan og í kjöl-
farið komst nokkurt jafnvægi á 
alþjóðlega umfjöllun.

Ljóst er að ímynd landsins 
varð fyrir enn frekari skakka-
föllum með illa undirbúinni 
endurskoðun á fyrirkomulagi 
hvalveiða. Þar sem hvorki var 
lagður tími né vinna í að kynna 
afstöðu og ástæður veiðanna má 
telja víst að ásýnd landsins hafi 
beðið hnekki hjá hópi útlendinga. 
Hversu alvarlegt og afdrifaríkt 
það reynist er erfitt að meta. 

Í því umróti sem átt hefur 
sér stað hafa komið glögglega 
í ljós veikleikar þess að sinna 

ekki nægilega almannatengslum 
og öflugu upplýsingaflæði. Með 
vaxandi sýnileika á erlendum 
viðskiptamörkuðum getur reynst 
ómetanlegur styrkur fyrir ímynd 
og áreiðanleika fyrirtækja og 
þjóða að halda úti virku flæði 
upplýsinga.

Viðskiptaráð Íslands hefur 
látið ímynd íslensks viðskipta-
lífs sig varða og hefur staðið 
fyrir mikilli vinnu í tengslum 

við þau mál. Viðskiptaþing 2007 
verður helgað alþjóðlegu orð-
spori og ímynd Íslands. Þegar 
öllu er á botninn hvolft, þá getum 
við verið virkilega stolt af þeim 
brjálaða árangri sem við höfum 
náð og ef við leggjumst saman 
á árar þá getum við verið þekkt 
fyrir miklu áhugaverðari og 
skemmtilegri hluti en þá sem 
ratað hafa á síður alþjóðlegra 
fjölmiðla þetta árið.

Alþjóðlegt orðspor og ímynd
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thyglisverðustu tíðindin í við-
skiptalífinu á Íslandi árið 2006 
eru án vafa áhlaupið sem gert 
var á íslenskt efnahagslíf undir 

lok fyrsta ársfjórðungs. Þrátt fyrir að 
rekstur fyrirtækja hafi almennt geng-
ið vel þá sannaði þetta áþreifanlega 
hversu brothætt íslenska hagkerfið er, 
meðan krónan spilar jafn stórt hlutverk 
í peningamálastefnunni og raun ber 
vitni.

Þá var ekki síður athyglisvert að sjá 
hvernig íslenski fjármálamarkaðurinn 
og stjórnendur fyrirtækja brugðust við 
þessari árás. Með markvissum vinnu-
brögðum tókst að hrinda atlögunni og 
endurheimta fyrra traust. Einnig hefur 
verið áhugavert að fylgjast með áfram-
haldandi uppgangi íslenskra fyrirtækja 
og fjárfesta á erlendum vettvangi og 
hversu vel flest þau verkefni hafa verið 
að ganga.

Á mínum starfsvettvangi hefur yfir-
standandi ár verið tími mikilla umskipta. 
Í kjölfar breyttrar starfsemi sem ein-
skorðast við neytendamarkað í Vestur-
Evrópu var nafni SÍF breytt í Alfesca. 
Hafa breytingarnar gengið mjög vel og 
framundan eru mjög áhugaverðir tímar 
í rekstri fyrirtækisins að okkar mati. 

Hjá Samskipum höfum við verið að 
reka endahnútinn á sameiningu allrar 
starfsemi félagsins undir einu nafni og 
hefur það verið flókið og erfitt ferli. 
Samtímis hefur verið unnið að áfram-
haldandi uppbyggingu, bæði heima og 
erlendis, og tókum við m.a. í gagnið 
fjögur ný gámaflutningaskip á árinu í 
Evrópusiglingum félagsins. 

Almennt eru horfur í viðskiptum 
nokkuð góðar á komandi ári. Ég tel að 

menn geti verið sæmilega bjartsýnir 
hvað varðar rekstrarumhverfi fyrir-
tækja, bæði innanlands og utan, þó svo 
smæð myntkerfisins og sveiflukennd 
áhrif krónunnar á stöðu fyrirtækja og 
þar með á efnahagslífið séu vissulega 
áframhaldandi áhyggjuefni.

Veikur grunnur íslensku krónunnar 
er áhyggjuefni að er enginn vafi á því að áfram-

haldandi vöxtur Exista og skráning 
félagsins í Kauphöll Íslands stendur 
upp úr í mínum huga þegar litið er 

yfir árið. Á vettvangi Viðskiptaráðs, þar sem 
ég gegni nú formennsku, var einkum eftir-
minnileg útgáfa skýrslu um ástand íslensks 
atvinnulífs og kynning á henni beggja vegna 
Atlantsála.

Snemma á árinu var tilkynnt um fyrirhug-
aða skráningu Exista á hlutabréfamarkað og 
jafnframt lýsti stjórnarformaður Kaupþings 
því yfir að bankinn hygðist greiða hluthöfum 
sínum hluti í félaginu í arð í kjölfar skrán-
ingar. Stórt skref var stigið í lok maí þegar 
Exista keypti VÍS, Lýsingu og fleiri félög. 
Með kaupunum víkkaði starfsemi Exista 
frá því að vera fjárfestingarfélag í að vera 
fjármálaþjónustufyrirtæki. Þegar í stað var 
hafist handa við undirbúning skráningar, 
þrátt fyrir lægð á hlutabréfamarkaði um 
mitt árið. Útboð og skráning Exista í sept-
ember gekk svo vonum framar og skráðu sig 
um 7.400 fjárfestar fyrir hlutum í félaginu. 
Arðgreiðsla Kaupþings banka fór fram í lok 
október og bættust þá um 30 þúsund nýir 
hluthafar við hópinn.

Skráning Exista er stærsta frumskráning 
í Kauphöll Íslands til þessa. Við skráningu 
var félagið hið fjórða stærsta í Kauphöllinni 
og næststærst sé miðað við eigið fé. Það er 
því ljóst að fjárhagslegur styrkur félagsins 
er mikill og vaxtamöguleikar gríðarlegir. 
Við hyggjust hins vegar ekki flana að neinu 
og byggja félagið upp á markvissan hátt með 
langtíma arðsemi í huga.

Íslenskt fjármálalíf og íslenskir bankar 
lentu í umtalsverðu mótlæti snemma á árinu 
þegar álag á erlend skuldabréf bankanna tók 
að hækka. Greiningardeildir erlendra banka 
leituðu skýringa á þróuninni, sem oft leiddi 
til misskilnings og villandi myndar af stöðu 
íslensks viðskiptalífs. Í þessari umræðu 
fannst Viðskiptaráði blóðið renna til skyld-

unnar og átti frumkvæði að því að fá einn 
virtasta hagfræðing samtímans, Frederic 
Mishkin, til þess að gera úttekt á efnahags-
legum stöðugleika Íslands. Skýrsla Mishkins 
og Tryggva Herbertssonar hagfræðings var 
í kjölfarið kynnt í New York, London og 
Kaupmannahöfn og fullyrði ég að hún hafi 
átt drjúgan þátt í að upplýsa fjármálaheim-
inn um uppbyggingu íslensks efnahagslífs. 
Tel ég að þetta sé gott dæmi um það hvernig 
Viðskiptaráð getur gagnast viðskiptalífinu 
með beinum hætti.

Ég horfi með tillhlökkun til næsta árs 
enda áhugaverðir tímar framundan. Exista 
býr yfir miklu afli fjármagns og hugmynda 
sem gaman verður að fylgja eftir. Á sama 
tíma standa stærstu kjölfestueignir okkar, 
Kaupþing banki, Bakkavör Group og Síminn, 
á spennandi tímamótum. Ég er því afar 
bjartsýnn fyrir hönd Exista og íslensks við-
skiptalífs almennt.

Horfi með tilhlökkun til næsta árs
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etta var afar viðburðaríkt 
ár á öllum sviðum hjá Hf. 
Eimskipafélagi Íslands. 
Skráning félagsins í 

Kauphöll Íslands gekk afar vel í 
upphafi árs. Þetta var ár mikilla 
fjárfestinga víðs vegar í Evrópu 
og Ameríku. Að sama skapi inn-
leysti félagið góðan hagnað undir 
lok ársins þegar stórar einingar 
voru seldar fyrir mjög gott verð. 
Hagnaðurinn af eignasölunni var 
um 10,5 milljarðar króna. 

Eimskip óx gríðarlega á þessu 
ári og hefur margfaldast að stærð 
á síðustu misserum. Félagið er 
nú það stærsta í hitastýrðum 
flutningum á Atlantshafi og eitt 
það stærsta í heimi. Mér er til 
efs að nokkurt félag eigi fleiri 
frystigeymslur en Eimskip en 
þessar geymslur eru afar mik-
ilvægir viðskiptahnútpunktar í 
hitastýrðri flutningastarfsemi. 
Árið 2006 var ár ytri vaxtar hjá 
Eimskip og það liggur fyrir að 
við verðum áfram að fjárfesta en 
munum þó eyða miklum kröftum 
inn á við á komandi ári. Það er 
stefnan að vinna ötullega að innri 
vexti árið 2007 og hámarka þann 
arð og þau tækifæri sem fjárfest-

ingar þessa árs bjóða upp á.
Air Atlanta Icelandic, 

sem er önnur meginstoð Hf. 
Eimskipafélagsins, gekk í gegnum 
miklar breytingar á árinu og við 
lukum afar veigamiklum áfanga 
í endurnýjun flugflota félagsins. 
Sú meginbreyting varð á rekstri 
Hf. Eimskipafélags Íslands að við 
hættum í farþegaflutningum á 
síðari hluta árs og höfum markað 
afar skýra stefnu þar sem við 
einbeitum okkur að fraktflutn-

ingum og heildarlausnum á því 
sviði hvort sem er í lofti, á sjó 
eða landi. Ég horfi mjög björtum 
árum til ársins 2007 og tel miklar 
líkur á því að árið verði hluthöf-
um félagsins til framdráttar. Á 
heildina litið er ég bjartsýnn á 
nýtt ár fyrir land og þjóð og vil 
nota tækifærið og þakka öllum 
en þó sérstaklega starfsfólki 
Eimskips og Atlanta, fyrir árið 
sem er að líða og ég óska öllum 
gæfu og gengis á nýju ári.

Ár mikilla fjárfestinga

llir sem tengjast rekstri 
íslenskra fyrirtækja í 
útlöndum eru líklegast 
sammála því að árið 2006 

marki tímamót í þeirri þróun sem 
átt hefur sér stað undanfarin ár. 
Árið færði okkur heim sanninn 
um að íslenskt hagkerfi er orðið 
alþjóðlegt. Víða um heim er fylgst 
með ákvörðunum sem teknar eru 
á Íslandi og þróun efnahagsmála 
hér á landi þykir nú hafa meira 
erindi en áður í umræðu um efna-
hagslíf heimsins.

Segja má að þessi nýi veruleiki 
hafi fyrst gert vart við sig svo 
um munaði í upphafi árs þegar 
erlent matsfyrirtæki setti fram 
harða gagnrýni á þróun íslenskra 
efnahagsmála. Í kjölfarið stukku 
ýmsir á þann vagn og fyrir vikið 
sigldu íslensk fyrirtæki, ekki síst 
fjármálafyrirtækin, í úfnum sjó 
fram eftir árinu. Þrátt fyrir það 
standa íslensk fjármálafyrirtæki 
sterkari en nokkru sinni fyrr í 
árslok. Þetta má þakka stefnu-
festu þeirra á árinu enda munu 
flestir þeir, sem gagnrýndu hrað-
an vöxt þeirra, nú sjá að áætlanir 
íslensku bankanna eru að stand-
ast vel og að íslenskir fjárfestar 
og stjórnendur eiga mikið erindi 
með þekkingu sína á alþjóðlegan 
markað.

Íslensk fjármálafyrirtæki 
brugðust vel við þeirri gagnrýni 
sem fram kom í upphafi árs. 
Sumt í gagnrýninni var réttmætt 
og hafa þau lagt sig fram um 
að grípa til aðgerða til þess að 
lagfæra það sem betur mátti 
fara. Eftir þessu hefur verið 
tekið meðal þeirra sem fylgjast 
með ástandi íslenskra fyrirtækja 
og efnahagslífs. Annað í gagn-
rýninni var byggt á misskiln-
ingi og tókst hagsmunaaðilum 
vel að stilla saman strengi til 
þess að leiðrétta misskilning og 
rangfærslur af þeim toga. Þau 
vinnubrögð voru til mikillar fyr-
irmyndar og standa upp úr sem 
einn af hápunktum ársins.

Árið 2006 var árið þegar mörg 
af stóru íslensku fyrirtækjun-
um hættu að vera „útrásarfyrir-
tæki“ en urðu þess í stað alþjóð-
leg fyrirtæki með höfuðstöðvar 
á Íslandi. Stjórnendur íslenskra 
fyrirtækja gera sér grein fyrir 
því að augu heimsins beinast að 

þeim. Mikilvægt er að íslensk 
stjórnvöld geri sér einnig grein 
fyrir þessum nýja veruleika og 
hagi aðgerðum sínum og yfir-
lýsingum þannig. Í því ljósi 
er mikilvægt að vel sé haldið 
á efnahagsmálum nú þegar sér 
fyrir enda á miklu hagvaxtar-
skeiði hér á landi. Nauðsynlegt 

er að mjúk lending náist á næsta 
ári og trúverðugleiki Íslands og 
traust erlendra aðila á íslenskt 
efnahagslíf haldi áfram að vaxa. 
Verðmæti trúverðugleika okkar 
og traust í alþjóðlegu samhengi 
verður seint ofmetið og því er 
miklu til kostandi svo að því 
verði ekki stefnt í voða.

Stefnufesta í úfnum sjó
rið 2006 markaði tímamót 
í sögu Bakkavarar Group 
en við fögnuðum tuttugu 
ára afmæli félagsins á 

árinu. Strax við stofnun félags-
ins settum við okkur metnaðar-
full markmið um framtíðarvöxt 
og það er ánægjulegt að tuttugu 
árum seinna skuli Bakkavör 
Group vera orðin stærsti fram-
leiðandi ferskra tilbúinna mat-
væla í Bretz samþætting starf-
seminnar hefur gengið vel í 
kjölfar yfirtökunnar á breska 
matvælafyrirtækinu Geest á síð-
asta ári. Við höfum einnig hald-
ið áfram að styrkja stöðu okkar 
á breska matvælamarkaðinum 
með kaupum á fjórum fyrirtækj-
um á árinu. Enn fremur stigum 
við okkar fyrstu skref í Kína með 
kaupum í salatframleiðandanum 
Creative Foods í samvinnu við 
Glitni.

Í MIÐRI NEYSLUBYLTINGU
Eftir tuttugu ára sögu teljum við 
að félagið hafi aldrei verið betur 
í stakk búið til áframhaldandi 
vaxtar en einmitt nú. Heimurinn 
er að breytast með aukinni vel-
megun og bættum lífskjörum. 
Það má segja að við séum stödd 
í miðri neyslubyltingu þar sem 
nútímalífsstíll fólks er að gjör-
breyta neysluvenjum þess. Eitt 
það athyglisverðasta í þessari 
þróun, fyrir utan aukinn áhuga 
fólks á hollustu og gæðum, er að 
stór hluti neytenda veltir fyrir 
sér í síauknum mæli uppruna 
hráefnis og hvort þess sé aflað 
á sjálfbæran og ábyrgan hátt. 
Þessi aukni áhugi neytenda á 
samfélagsmálum og siðferðileg-
um spurningum hefur mikil tæk-
færi í för með sér fyrir fyrirtæki 
eins og Bakkavör. Reyndar tel ég 
að á sama hátt ættu Íslendingar 
að sjá sér leik á borði að nýta 
sér þessa alþjóðlegu þróun enda 
höfum við ótal tækifæri þegar 
kemur að sjálfbærri nýtingu auð-
linda og umhverfisvernd vegna 
náttúrulegrar sérstöðu Íslands.

VÖRURNAR HLUTI AF LÍFSSTÍL
Breski matvælamarkaðurinn 
hefur þróast hraðar en aðrir 
markaðir á sviði ferskra tilbú-
inna matvæla undanfarin ár og 
má segja að þær vörur sem við 

framleiðum séu nú þegar orðnar 
hluti af lífsstíl fólks þar í landi. Ég 
spái því að matvælamarkaðurinn 
á meginlandi Evrópu muni halda 
áfram að þróast hratt í sömu átt, 
svo ekki sé minnst á Asíu, en þar 
liggja gríðarleg tækifæri á sviði 
ferskrar tilbúinnar matvöru. Við 
stefnum að því að styrkja stöðu 
okkar enn frekar á meginlandi 
Evrópu og hasla okkur völl á 
ýmsum mörkuðum innan Asíu á 
næstu misserum.

MIKILS AÐ VÆNTA AF EXISTA
Það bar einnig til tíðinda á árinu 
að í tengslum við uppbyggingu 
Exista ákváðum við bræðurn-
ir að skipta um hlutverk innan 
Bakkavör Group. Ég tók við 
starfi forstjóra af Lýð í apríl 
síðastliðnum en hann gegnir 
áfram lykilhlutverki í stefnumót-
andi ákvörðunum félagsins sem 
stjórnarformaður. Hann er jafn-
framt starfandi stjórnarformað-
ur Exista en uppbygging þess 
félags hefur verið hröð á árinu. 
Einn af hápunktum ársins hjá 
okkur var án efa skráning Exista 
í Kauphöll Íslands og það er ljóst 
að mikils má vænta af félaginu á 
næstu árum.

Tækifæri í breyttum neysluvenjum

ikið framboð af fjár-
magni og auknar skuld-
setningar einkenndu 
alþjóðlega fjárfestinga-

markaði á árinu 2006 líkt og árið 
á undan. Engu að síður má greina 
vatnaskil í einstaka greinum og á 
sumum markaðssvæðum. Íslensk 
stórfyrirtæki eru flest hver háð 
meginstraumum í alþjóðlegri 
fjárfestingastarfsemi, einkum 
þau sem starfa og fjárfesta 
erlendis. Á það var minnt á árinu 
hversu íslenskt efnhagslíf er við-
kvæmt þegar alþjóðleg öfl verða 
mótdræg íslensku viðskiptalífi. 

Í þeim löndum og í þeim 
atvinnugreinum, sem fyrir-
tæki þau sem ég veiti forystu, 
hafa starfað í, hafa sprottið 
fram bæði tækifæri til kaups 
og sölu. Styrkur þessara fyrir-
tækja hefur falist í traustri og 
öruggri fjármögnun sem skapar 
möguleika á að stunda viðskipti 
á eigin forsendum. Þau hafa selt 
og keypt þegar tækifærin hafa 

verið hvað best. Okkur tókst að 
selja farsællega eldri fjárfest-
ingar bæði í fjárfestingabanka 
á Norðurlöndum og í símafyrir-
tækjum í Austur- og Mið-Evrópu 
með góðum hagnaði og þá nýtt-
um við á árinu hagstæð kaup-
tækifæri í fasteignum einkum í 
Norður- og Austur-Evrópu.

Fram undan er óvissa í alþjóð-
legri fjárfestingastarfsemi. 
Helsta tryggingin er að hafa 
aðgang að varanlegu fjármagni 
sem gefur fjárfestum möguleika 
á að kaupa og selja á eigin for-
sendum. Þau íslensku og alþjóð-
legu fyrirtæki sem ég hef mest 
starfað í þágu fyrir á síðasta ári, 
Novator, Actavis og Straumur-
Burðarás, njóta þeirrrar gæfu að 
geta það. Allir möguleikar eru því 
fyrir hendi þannig að þessi félög 
geta áfram nýtt krafta sína til að 
eflast á alþjóðlegum mörkuðum. 
Héðan í frá og líkt og hingað til 
mun það styrkja og efla íslenskar 
rætur þessara fyrirtækja.

Tækifærin spruttu fram á árinu
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íðustu ár hafa einkennst af sívaxandi umsvif-
um íslenskra fyrirtækja og athafnamanna 
erlendis og löngun þeirra, vilja og getu til að 
takast á við sífellt stærri og flóknari verk-

efni. Svipaða sögu hefur mátt segja hér innanlands. 
Vissulega hélt þessi framganga áfram á árinu 2006 
en í mínum huga hverfa þó einstök viðskiptaafrek 
í skuggann af annars konar atburðum og þróun. Ég 
nefni þrennt:
• Ákvörðun Fitch Ratings 21. febrúar sl. um að 

breyta horfum fyrir lánshæfismat íslenska rík-
isins úr stöðugum í neikvæðar. Með samstilltu 
átaki fjölmargra innlendra aðila tókst fjármála-
fyrirtækjum að mæta orrahríðinni sem á þeim 
dundi í kjölfarið og snúa vörn í sókn. Sem betur 
fer virðast fyrirtækin hafa dregið lærdóm af 
þessum atburðum. Ég er hins vegar ekki sann-
færður um að íslensk stjórnvöld hafi með sama 
hætti viðurkennt að orð þeirra og athafnir séu 
undir stöðugri smásjá erlendra aðila og að feil-
spor geti orðið dýrkeypt. 

• Fjármálaþjónusta leggur núorðið meira til lands-
framleiðslunnar en sjávarútvegur og báðar 
þessar atvinnugreinar vega þyngra en stóriðja. 
Umbreyting úr frumframleiðsluhagkerfi yfir í 
þjónustuhagkerfi ætlar þó ekki að ganga þrauta-
laust fyrir sig. Það eykur togstreituna að sumar 
atvinnugreinar búa við afar góða afkomu og geta 
greitt há laun á meðan aðrar atvinnugreinar 
berjast í bökkum. Þegar þetta fer saman við þá 
trú margra að misskipting tekna og auðs í þjóð-

félaginu sé að aukast, þá má búast við töluverðri 
togstreitu í þjóðfélaginu sem getur haft afdrifa-
ríkar afleiðingar fyrir atvinnulífið.

• Undraverður uppgangur fjármálaþjónustu og 
ýmissa annarra þjónustugreina byggist nánast 
eingöngu á mannauði. Það gerir ferðaþjónusta 
að verulegu leyti einnig en þar bætist við sér-
stök náttúra landsins. Þess vegna verðum við að 
leggja sívaxandi áherslu á menntun, starfsþjálf-
un og hvað eina sem eykur mannauð. Að sama 
skapi verðum við að umgangast náttúru landsins 
af þeirri virðingu sem henni ber og hlífa henni 
nema ábatinn sé þeim mun meiri. 

Ég á von á því að íslensk fyrirtæki og athafnamenn 
haldi áfram að auka umsvif sín erlendis 2007. Ég 
held þó að mesti spenningurinn sé liðinn og að þau 
spor sem framundan eru byggist á meiri ígrundun 
og heilsteyptari stefnu en sumt af því sem gert 
hefur verið hingað til. 

Undiralda breytinga

rið 2006 var einkar við-
burðaríkt hjá Actavis. 
Félagið lauk kaupum á 
fjórum lyfjafyrirtækj-

um í Bandaríkjunum, Rússlandi, 
Indlandi og Rúmeníu og er starf-
semi félagsins nú í 32 löndum. 
Auk þess hafa verið markaðssett 
um 300 samheitalyf á markaði 
samstæðunnar á árinu og önnur 
300 verkefni eru í þróun og 
skráningu.

Stefna Actavis hefur verið 
skýr frá því við hófum okkar 
útrás árið 1999. Við trúum því að 
lykillinn að velgengni félagsins 
byggist m.a. á því öfluga þró-
unarstarfi sem félagið býr yfir, 
góðri markaðsstöðu á stærstu 
lyfjamörkuðum heims og að 
Actavis sé nú þekkt fyrir að búa 
yfir einu breiðasta lyfjaúrvali á 
sviði samheitalyfja í heiminum 
í dag. Þessir þættir ásamt öfl-
ugu stjórnendateymi munu gera 
okkur kleift að vaxa enn frekar á 
næstu árum. 

Áhugi okkar á kaupum á 
króatíska lyfjafyrirtækinu Pliva 
vakti mikla athygli en með kaup-
unum hefði Actavis verið komið 
í hóp þeirra þriggja stærstu. 
Vörumerki félagsins er því orðið 
sérlega áberandi á erlendum 
mörkuðum, aðeins tveimur árum 
eftir nafnabreytingu félagsins. 
Til að mynda er Actavis fyrsta 
íslenska félagið sem erlendu 
bankarnir Credit Suisse og ABN 
Amro gefa út verðmat á og fleiri 
erlendar greiningarskýrslur eru 
væntanlegar á næstu  mánuðum. 
Áhugi erlendra greiningaraðila 
og fjárfesta ber þess merki að 
félagið hafi góða framtíðarsýn og 
að félagið sé einn áhugaverðasti 
fjárfestingarkosturinn í heimi 

samheitalyfja. Þá teljum við að 
samruni Kauphallar Íslands við 
OMEX sé jákvætt skref fyrir 
íslenskan hlutabréfamarkað og 
geti stuðlað að auknum fjárfest-
ingum erlendra fjárfesta á mark-
aðnum. Við höfum einnig sýnt því 
áhuga að skrá hlutafé félagsins í 
evrur og teljum að það gæti einn-
ig verið ákjósanlegt fyrir önnur 
íslensk félög.

Það er mikilvægur hluti af 
starfsemi félagsins á ári hverju, 
að láta gott af sér leiða með 
því að styrkja eða standa fyrir 
þjóðþrifamálum. Til að mynda 
hefur Actavis tekið þátt í 
forvarnarverkefnum Vilnius, 
Belgrad, Sofiu, Istanbúl og St. 
Pétursborgar í forvarnarverk-
efninu „Youth in Europe – a 
Drug Prevention Programme“ í 
samstarfi við Reykjavíkurborg. 
Þá áttum við einnig í samstarfi 
við forseta Íslands og fjölmarga 
aðila innan íþróttahreyfingarinn-
ar um vímuvarnardag á Íslandi 
nú í haust.

Á komandi ári munum við 
áfram leggja áherslu á að auka 
vöxt og arðsemi félagsins enn 
frekar.  Samhliða öflugum innri 
vexti og góðu þróunarstarfi 
munum við halda áfram að 
leita fjárfestingartækifæra og 
er fjárfestingargeta félagsins 
umtalsverð ef áhugaverð tæki-
færi bjóðast. Megináherslurnar 
eru á að styrkja markaðsstöðu 
okkar á lykilmörkuðum í Mið- og 
Suður-Evrópu, auk þess sem við 
munum horfa til Asíu og Suður-
Ameríku til lengri tíma litið. Það 
er yfirlýst markmið félagsins 
að Actavis verði í hópi þriggja 
stærstu samheitalyfjafyrirtækja 
heims innan fárra ára.

Í hóp þeirra stærstu

ndbyr og árangur ein-
kenna árið 2006. Mikill 
andbyr setti svip sinn á 
viðskipta- og fjármálalíf-

ið framan af ári en þegar árið er 
gert upp fer ekki á milli mála að 
góður árangur náðist. Til marks 
um það er framhald útrásar, 
ágæt afkoma og þegar á allt er 
litið hagstæð þróun hlutabréfa-
markaðar. Við höfum einfaldlega 
haldið okkar striki þrátt fyrir 
„danskan“ bölmóð. 

Íslenskir fjárfestar virðast 
hafa keypt erlend fyrirtæki í 
nær sama mæli á árinu og næstu 
árin á undan ef tekið er mið 
af fjárfestingum skráðra félaga 
í Kauphöll Íslands. Á þennan 
mælikvarða hefur alþjóðavæð-
ingin verðið einstök. Nú eru 
Íslendingar meiri þátttakendur 
í erlendu atvinnulífi en nokk-
urt hinna Norðurlandanna. Bein 
fjármunaeign Íslendinga erlend-
is nam um 65% af landsfram-
leiðslu fyrir ári og við hana bætt-
ist töluvert á þessu ári. Á hinum 
Norðurlöndunum er umrætt hlut-
fall á bilinu 40-60%. Þetta hlutfall 
var innan við 10% á Íslandi fyrir 
fimm árum.

Erlendir fjárfestar hafa einn-
ig sýnt íslenska markaðnum 
aukinn áhuga. Þetta kom meðal 
annars fram í nýlegum útboð-
um Kaupþings og Icelandair. Þá 
keypti norræna kauphallarsam-
stæðan OMX Kauphöll Íslands í 
lok ársins. Íslenski markaðurinn 
er því orðinn hluti af stærri heild 

sem felur í sér ný tækifæri. Við 
bætist að erlendum kauphallar-
aðilum fjölgaði og upplýsingasala 
um markaðinn jókst á erlendum 
vettvangi.

Enginn vafi er á að þessi þróun 
alþjóðavæðingar mun halda 
áfram á næsta ári. Hún mun birt-
ast í ýmsum myndum. Ein mynd-
birtingin verður án efa undan-
hald krónunnar. Fyrirtækjum 
sem gera upp reikninga sína 
í erlendri mynt mun fjölga og 
umræða um að skráð fyrirtæki 
í Kauphöll Íslands taki upp evru 
mun ágerast. Krónan mun því 
eiga undir högg að sækja á árinu 
sem fer í hönd.

Ögrandi verkefni er fram 
undan á sviði hagstjórnar. Koma 
þarf traustum böndum á verð-
bólgu og ná betra jafnvægi í við-
skiptum við önnur lönd. Þetta er 
krefjandi verkefni en um leið 
skemmtilegt, ólíkt skemmtilegra 
en að kljást við hagvaxtardoða 
og atvinnuleysi,  eins og er hlut-
skipti margra þjóða. Við búum 
við góð skilyrði til að sækja fram 
og getum hæglega haldið okkar 
striki ef við stöndum skynsam-
lega að málum. 

Meiri þátttakendur í erlendu atvinnulífi en 
nokkurt hinna Norðurlandanna
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rið 2006 er vafalaust 
besta ár í sögu SPRON. 
Auk þess sem afkoman 
hefur aldrei verið betri 

komum við einstaklega vel út 
úr könnunum sem við teljum 
afar mikilvægar fyrir þjón-
ustufyrirtæki eins og SPRON. 
Í þjónustukönnun Capacent-
Gallup kom fram að viðskipta-
vinir telja að SPRON sé að bjóða 
bestu þjónustu sem veitt er meðal 
fjármálafyrirtækja á Íslandi. Í 
sambærilegum könnunum sem 
sneru að innviðum SPRON kom 
einnig í ljós að starfsánægja 
starfsfólks er eins og best gerist 
á íslenskum fjármálamarkaði.  
Og að lokum fengum við einkar 
ánægjulega viðurkenningu frá 
Jafnréttisráði fyrst fjármálafyr-
irtækja á Íslandi. Sú viðurkenn-
ing er okkur mjög dýrmæt, þar 
sem við höfum um langt skeið 
lagt ríka áherslu á uppbyggingu 
innri verðmæta SPRON. Þessar 
niðurstöður allar benda til þess 
að við séum á réttri braut og 
gefa okkur mikinn kraft til að 
takast á við krefjandi framtíð-

arverkefni og nýta sóknarfæri 
á fjármálamarkaði. Ég er því 
bjartsýnn á næsta ár. Við erum 
með öflugt fyrirtæki sem byggir 
á frábærum hópi starfsmanna 
og með auknu eigin fé í kjöl-
far góðrar afkomu, ásamt miklu 
innborguðu stofnfé, teljum við 
okkur vel í stakk búin til að tak-
ast á við áskoranir næsta árs.

Starfsumhverfi fjármálafyrir-
tækja hefur verið afar hagstætt 
undanfarin ár og þau hafa flest 
náð að styrkja stöðu sína mynd-
arlega. Framvindan í efnahags-
málum mun hafa mikil áhrif á 
hvort svo verður áfram, og flest 
bendir til þess. Mesta óvissan er 
þó um þróun á gengi íslenskrar 
krónu. Það er mjög mikilvægt 
að Seðlabankinn nái að lækka 
stýrivexti sína án þess að það 
leiði beint til mikillar veikingar 
krónunnar. Takist það þá er ég 
sannfærður um að mjúk lending 
náist í efnahagslífi okkar.  Slíkt 
væri mikill sigur í ljósi þess 
hve stórframkvæmdir á Íslandi 
undanfarin ár hafa sett mikinn 
þrýsting á hagkerfi okkar. 

Besta ár í sögu SPRON

rið 2006 var mjög viðburðaríkt ár hjá 
Marel. Í tengslum við aðalfund félags-
ins í febrúar var kynnt metnaðarfull 
stefna um áframhaldandi vöxt þess. Í 

stefnunni fólst að Marel stefndi að því að leiða 
samrunaferli sem fyrirsjánlegt var að gerðist 
á mörkuðum félagsins. 

Markmiðið var að þrefalda veltu félagsins 
á næstu þremur til fimm árum. Í kjölfar-
ið var ráðist í kaup á tveimur alþjóðlegum 
félögum: AEW/Delford í apríl og Scanvægt í 
ágúst. Í framhaldi af því var hlutafé félags-
ins aukið með öflugri aðkomu erlendra fjár-
festa, íslenskra lífeyrissjóða og almennings. 
Fyrirtækið er nú fjármagnað til þess að tak-
ast á við áframhaldandi vöxt í samræmi við 
yfirlýsta stefnu félagsins. Seinni hluti ársins 
mótaðist af umfangsmiklum samþættingar-
verkefnum, sem ná munu fram að ganga á 
fyrri hluta ársins 2007. Samþættingarvinnan 
hefur gengið vel og líklegt að hún muni skila 
hluthöfum umtalsverðum framtíðarverðmæt-
um, viðskiptavinum félagsins bættu vöru- og 
þjónustuframboði og starfsmönnum spennandi 
starfsþróunarmöguleikum.

Rekstrarumhverfi félagsins á Íslandi batnaði 
verulega er leið á árið með veikingu íslensku 
krónunnar. Verulegt áhyggjuefni er þó það 
ójafnvægi sem er í íslensku efnahagslífi sem 
kemur fram í verðbólgu, viðskiptahalla, háu 
vaxtastigi og spákaupmennsku með íslensku 
krónuna. Mjög vandasamt verkefni er fram-
undan, sem er að vinda ofan af þessari stöðu. 

Framundan tel ég að séu tvö málefni fyrir 
íslenskt efnahagslíf sem mikilvægt er að taka 
afstöðu til:

- Endurskoða þarf peningamálastefn-
una í ljósi þeirrar reynslu sem nú hefur fengist 
af tveimur hagsveiflum. Stefnan hefur alls 
ekki skilað tilætluðum árangri og á löngum 
tímum hefur hún unnið þvert gegn markmið-
um sínum. Ýmsar ástæður eru fyrir því en 
skortur á stuðningi við peningamálastefnuna 
frá sveitarfélögum, opinberum fyrirtækjum og 
stjórnvöldum hefur þar vegið mjög þungt. 

- Ræða þarf á málefnalegan hátt mögu-
lega aðild Íslendinga að ESB og upptöku evru. 
Hverjir eru raunverulegir valkostir og hvaða 
möguleikar skila bestu lífskjörum á Íslandi. 
Mikilvægt er að stjórnmálaflokkar og hags-
munasamtök taki á málefnalegan hátt þátt í 
þessari umræðu – umræðu sem átti sér stað 
fyrir meira en áratugi meðal allra annarra 
Evrópuþjóða.

Ójafnvægi efnahagslífsins veldur enn áhyggjum

að sem er efst í huga við 
liðið ár er hinn mikli þrótt-
ur sem er í íslensku efna-
hagslífi. Þó svo að nokkur 

hættumerki hafi sést, virðist það 
ekki hafa haft áhrif á uppgang-
inn sem virðist vera óendanleg-
ur, en hinsvegar gæti það verið 
mesta hættan. 

Það sem mér fannst standa 
upp úr eru fjárfestingaverkefni 
erlendis sem fara ört stækkandi 
ásamt óvenjulega miklum sveifl-
um í gengi sem hefur haft áhrif á 
mörg fyrirtæki hér heima. Þessi 
verkefni sem hafa oft verið nefnd 
útrásarverkefni hafa byggt upp 
mikla og breiða þekkingu hér á 
landi og er það vel. Mest af þessu 
er drifið áfram af áhættuvilja og 
miklu framboði fjármagns. 

Þessi þróun er hinsvegar 
ekki einungis bundin við Ísland, 
erlendis sjáum við að fjárfest-
ingar á vegum fjárfestingasjóða 
hafa vaxið gríðarlega. Tengt 
þessu er ör vöxtur fjármálafyrir-
tækjanna, en tæplega 75 prósent 
af markaðsverðmæti fyrirtækja 

í Kauphöll Íslands eru í fjár-
málatengdri starfsemi. Árangur 
þessarar starfsemi hefur einnig 
verið mjög góður svo ekki sé 
dýpra í árinni tekið.

Árið hjá Össuri hefur verið 
viðburðaríkt eins og endranær. 
Við höfum komið út á markað 
með vörur sem vakið hafa verð-
skuldaða athygli fyrir framúr-
skarandi tækni og virkni. Það 
er óhætt að segja að tæknilega 
hafi Össur tekið afgerandi for-
ystu á sviði stoðtækja. Varðandi 
stuðningsvörurnar þá einkenn-
ir það árið að mikil orka fór í 
að samræma starfsstöðvar og 
vöruframboð á hinum ýmsu 
mörkuðum, en okkar markmið 
er að ná afgerandi tækniforystu 
á sviði stuðningstækja eins og 
við höfum nú þegar náð í stoð-
tækjunum. 

Ég er mjög bjartsýnn á kom-
andi ár þó svo hagvöxtur gæti 
dregist eitthvað saman á næsta 
ári. Við hjá Össuri erum bjartsýn, 
enda fara saman góðar vörur, 
markaðsstaða og möguleikar.

Með útrás byggist upp þekking

Peningamarka›ssjó›ir eru fjárfestingarsjó›ir skv. lögum nr. 30/2003 um ver›bréfasjó›i og
fjárfestingarsjó›i. Rekstrarfélag sjó›sins er Rekstrarfélag Kaupflings banka hf. Fjárfestingarsjó›ur
telst vera áhættusamari fjárfesting en ver›bréfasjó›ur skv. lögunum. Meiri áhætta fjárfestingar-
sjó›s er fólgin í r‡mri fjárfestingarheimildum sem geta m.a. leitt til minni áhættudreifingar en
í ver›bréfasjó›i. Nánari uppl‡singar um framangreint má nálgast í útbo›sl‡singu e›a útdrætti
úr útbo›sl‡singu sjó›sins í útibúum KB banka e›a á www.kbbanki.is.

Ávöxtun í dollurum

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

Kynntu flér kosti Peningamarka›ssjó›a KB banka í ISK, USD, EUR og GBP.

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

4,4%*
ávöxtun í evrum

5,5%*
ávöxtun í dollurum

13,4%*
ávöxtun í krónum
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„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. 

Skattlandið
Danmörk

Dönum er um og ó yfir því 
hversu hratt Íslendingar fara 
yfir í dönsku viðskiptalífi. 
Íslenskir fjárfestar hafa verið 
stórtækir á dönskum fasteigna-
markaði. Eftir ein slík viðskipti 
voru íslenskir kaupsýslumenn á 
ferðinni í leigubíl út á Kastrup. 
Leigubílstjórinn heyrði á tal 
þeirra og spurði hvaðan þeir 
væru. Þegar í ljós kom að þeir 
voru Íslendingar spurði hann 
strax hvort þeir væru í viðskipta-
erindum. „Vi har lige købt det 
her,“ var svarað á sömu stundu 
og ekið var framhjá höfuðstöðv-
um danska skattsins. „For hel-
vede, har i købt Skattevæsenet?“ 
spurði leigubílstjórinn í forundr-
an. „Ja, nu er det så at i betaler 
skatten og skatten betaler os,“ 
var svarið sem hann fékk frá 
farþega sínum. 

Stirt í Straumi
Í Gylfaginningu er Glitnir höll 
sátta og því táknrænt fyrir bank-
ann sem nú virðist sigla lygnari 
sjó en oft áður. Í Valhöll börðust 
menn hins vegar og féllu á velli 
en risu upp frá dauðum að kveldi 
og héldu veislu. Sóttdauðir fóru 
ekki til Valhallar en þeir kappar 
sem féllu í vopnaskaki áttu þar 
vísan verustað. Enn mun vera 
vopnaskak í Straumi-Burðarási 
og óvíst er hvort og hvernig bar-
ist verður á næstunni eða hvort 
veisla verður í Valhöll að kveldi. 
Herma sagnir að búast megi 
við að línur skýrist á næstunni 
og hvort staðan verður áfram 
þversum milli Björgólfs Thors 
og Magnúsar Kristinssonar. 
Eru margir sem spá því að ekki 
muni verða friður fyrr en annar 
hvor hverfur úr hluthafahópi 
Straums-Burðaráss.

Mishkin-áhrifin
Skýrsla bandaríska prófess-
orsins Mishkin er farin að 
segja til sín. Öllu bjartara er 
yfir skýrslum þeim sem birst 
hafa að undanförnu. Morgan 
Stanley reið á vaðið og dró í 
land frá fyrri skýrslu. Nú eru 
þeir hjá Merrill Lynch jákvæð-
ari en þeir voru ásamt Danske 
Bank með alldökka mynd af 
nánustu framtíð íslenska hag-
kerfisins. Á markaðnum er farið 
að tala um Mishkin-áhrifin og 
Viðskiptaráðið fær rós í hnappa-
gatið fyrir framtakið. Almennt 
gera menn sér grein fyrir því 
að björninn er ekki unninn en 
lífið er betra en það var fyrir 
mánuði. Mishkin-trúboðið hefur 
þó ekki náð að kristna allan hinn 
siðmenntaða heim því enn sitja 
skurðgoðadýrkendur í Danske 
Bank og blóta guði svartnættis 
og kreppu. 



Lundby-dúkkuhúsin hafa verið 
framleidd í fjölda ára og alltaf 
er að koma eitthvað nýtt sem 
hægt er að bæta við í þau.

Smáatriðin eru það sem skiptir 
máli í Lundby-línunni. Þegar 
húsin eru keypt er ekkert inni í 
þeim en eigendurnir sjá um að 
innrétta þau sjálfir. Hægt er að 
kaupa alls kyns smágerða hluti á 
heimilið og má þar meðal annars 
nefna rafmagnsljós. Algengt er 
að foreldrar sem átt hafa 
Lundby-hús frá því að þeir voru 
sjálfir börn séu að bæta við 
nýjum hlutum í húsin sem eru nú 
í eigu barna þeirra enda fylgja 
framleiðendur leikfanganna 

öllum nýjustu tískustraumum, 
bæði í húsgagna- og fatahönnun 

og alltaf er eitthvað nýtt að bæt-
ast við.

Lítið heimili innréttað

Nýtt ár býður upp á tækifæri 
til að taka til í lífi sínu og 
skipuleggja óreiðuna.

Nú þegar jólin eru að baki er kom-
inn tími til að skipuleggja nýja 
árið svo við lendum ekki í sama 
ruglinu og síðustu ár.

Hér eru nokkur atriði sem gott 
er að huga að 
þegar nýtt ár 
gengur í 
garð.

Kannaðu
hvort allt er í 
lagi með raf-
hlöður í reyk-
skynjurunum og skiptu þeim út ef 
þú gerðir það ekki fyrir jólin.

Taktu til í skápunum og gefðu það 
sem þú notaðir aldrei á árinu sem 
er að líða. Raðaðu afganginum 
eftir litum og tegundum svo að þú 
þurfir aldrei aftur að týna þér í 
fataskápnum. Gerðu þetta svo að 
föstum lið einu sinni á árstíð. 

Farðu yfir pappírana þína, launa-
seðla, reikninga og þess háttar og 
flokkaðu niður. Mættu svo skatt-
mann með gleði í hjarta í febrúar. 
Kannaðu hvernig er með trygg-
ingarnar þínar og hvort þú þarft 
að breyta einhverju þar að lút-
andi.

Endurnýjaðu dagatöl og dagbæk-
ur. Pantaðu tíma í árlegum læknis-
skoðunum, hjá tannlækni og annað 
sem þarf að gera einu sinni á ári. 

Gerðu skurk í því að kanna hvort 
tölvan þín taki afrit af því sem þú 
vinnur á hana. Komdu þeim málum 
í lag svo að þú þurfir aldrei aftur 
að gráta yfir töpuðum gögnum.

Settu upp körfur frammi í for-
stofu til að flokka það sem kemur 
inn um lúguna. Eina fyrir reikn-
inga, aðra fyrir bréf sem þarf að 
svara og þá þriðju fyrir það sem 
þarf að endurvinna. 

Haltu gólfunum hreinum með því 
að nota tvær dyramottur, hvora 
sínum megin við útidyrnar. Eina 
grófa fyrir utan til að skrapa af 
óhreinindi og snjó og aðra mýkri 
til að draga í sig raka fyrir innan 
dyrnar. Þá geta allir komið inn á 
skónum.

Léttu þér líf-
ið eftir jólin

NAUTSTERKIR
Í KJÖTI













Allir þeir sem koma með íbúðarhúsnæði
sitt í einkasölu hjá Draumahúsum býðst 
einkasöluþóknun kr. 199.900 auk vsk.

Jóla- og áramótatilboð Draumahúsa
gildir út þrettándann!

530 1800 Mörkinni 4 / 530 1820 Strandgötu 41



Reynir að vera fljótur

Járnhálsi 2  •  101 Reykjavík • Sími 580 0200 •  www.velar.is

Vélar og þjónusta bjóða einstakt verð á Yuchai
beltagröfum sem gildir aðeins til áramóta. 

Gröfurnar eru til í ýmsum útfærslum
og með búnað frá þekktum gæða-
merkjum:
• Perkins mótor
• Cummins mótor
• Toshiba glussakerfi
• SB hallaskóflur og glussa hraðtengi
• Bridgestone belti

Yuchai beltagröfurnar henta mjög vel fyrir mismunandi aðstæður 
og eru til í ýmsum stærðum: 1,5 tonn, 1,8 tonn, 3 tonn, 5,8 tonn, 8,1 tonn og 13,5 tonn. 

Komdu í Vélar og þjónustu og kynntu þér verðið frekar.
Verðið gildir einungis til áramóta eða á meðan birgðir endast.

Endaðu árið með krafti
Yuchaibeltagröfur áfrábæru verðitil áramóta
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Allt um allt 
sem skiptir 
máli í Reykjavík



Íviðtali við Önnu M. Þ. Ólafsdóttur, 
fræðslu- og upplýsingafulltrúa 

Hjálparstarfs kirkjunnar, í sunnu-
dagsblaði Fréttablaðsins 17. des. er 
haft eftir henni: „Mér finnst kær-
leiksboðskapur kristinnar trúar ekki 
geta verið nema til góðs þótt kirkjan 
hafi gert ýmis-
legt misviturt í 
gegnum aldirn-
ar. En kristni-
boðið er ekki á 
okkar könnu.“

Ég er trú-
leysingi en hef 
látið smá upp-
hæð af hendi 
rakna til Hjálp-
arstarfs kirkj-
unnar enda 
hefur það 
umsjón með góðum verkefnum bæði 
innanlands sem utan. Sérstaklega 
dáist ég að brunna- og húsdýraverk-
efninu sem hjálpar fólki í fjarlægum 
löndum í lífsbaráttunni. Ég vil taka 
það fram að þrátt fyrir trúleysi mitt 
hefði ég ekki nokkurn hug á því að 
styrkja „hjálparstofnun trúleysingja“ 
ef hún væri einhvers staðar til. Mín 
skoðun er sú að trúmál og trúboð séu 
alger aukaatriði í hjálparstarfi.

Eftir að hafa gluggað í ársskýrslu 
Hjálparstarfs kirkjunnar fyrir árin 
2005 og 2006 get ég ekki tekið undir 
þau orð Önnu að starfsemi þess sé 
laus við trúboð. Þar stendur undir 
liðnum „Eþíópía“ að þar hafi þrír 
karlar verið styrktir til prests- og 
leiðtoganáms og að hálfri milljón hafi 
verið veitt til kirkjubygginga í land-
inu. Hvað er það annað en trúboð?

Ég mun samt að öllum líkindum 
halda áfram að styrkja hjálparstarfið 
enda er þörfin brýn og brunna- og 
húsdýraverkefnin til mikils gagns. 

Höfundur er nemi

Hjálpar-
starf og 
trúboð

Nú um hátíðarnar er rétt að 
velta fyrir sér gríðarlegri 

sóun sem stjórnvöld standa fyrir á 
sama tíma og fjöldi fólks stendur í 
biðröðum eftir mat og glaðningi, 
s.s. hjá Fjölskylduhjálp Íslands.

Niðurstaða rannsóknar Hafró 
gefur til kynna að tæplega 7.500 
tonnum af ýsu og þorski sé hent í 
sjóinn á Íslandsmiðum á árinu 
2005. Ég tek þessum niðurstöðum 
með miklum fyrirvara þar sem 
ekki er um að ræða neinar beinar 
mælingar heldur einungis saman-
burð á samsetningu á lönduðum 

afla annars vegar og sam-
setningu á mældum afla í 
veiðiferðum hins vegar. 
Ef samsetning var mjög 
ólík var gert ráð fyrir að 
um brottkast hefði verið 
að ræða. 

Almennt má gera ráð 
fyrir að minni fiski sé 
frekar hent en stærri og 
þess vegna sé rétt að 
reikna út virði aflans sem 
hent er út frá verðlagn-
ingu á undirmáli á fisk-
mörkuðum. Útreikningar 
út frá niðurstöðum Hafró og með-
alverði Íslandsmarkaðar á árinu 
2005 gefa til kynna að um 600 
milljónum króna sé í bókstaflegri 

merkingu kastað á glæ. 
Gera má ráð fyrir því 

að þjóðarbúið sé að verða 
af tvöfalt hærri upphæð 
þar sem að við með-
höndlun og vinnslu verð-
ur umtalsverður virðis-
auki.

Þessi rannsókn Hafró 
gefur ótvírætt til kynna 
að brottkast fari fram og 
margir telja að um mjög 
varlega áætlun sé að 
ræða. Stjórnvöld bera 
fyrst og fremst ábyrgð á 

þessari sóun þar sem aflamarks-
kerfið hvetur beinlínis til þess að 
minni fiski sé hent og sérstaklega 
þegar leiga aflaheimilda er hærri 

en sem nemur verðmæti landaðs 
undirmálsafla.

Í stað þess að breyta kerfinu í 
átt til meira réttlætis og minnka 
hvata til brottkasts hefur Sjálf-
stæðisflokkurinn farið þveröfuga 
leið. Í fyrsta lagi hafði Sjálfstæð-
isflokkurinn forgöngu um að 
leggja af sóknarmarkskerfi sem 
minnstu trillurnar voru í og setja 
þær inn í alræmt aflamarkskerfi. 
Það var gert þrátt fyrir að reynsla 
Færeyinga sýndi að ekkert brott-
kast færi fram ef veiðum væri 
stjórnað með sóknarmarkskerfi. 

Í öðru lagi hefur Sjálfstæðis-
flokkurinn haft forgöngu um að 
koma á gríðarlega kostnaðarsömu 
opinberu eftirliti með óréttlátu og 

árangurslausu fiskveiðistjórnar-
kerfi og er kostnaðurinn við að 
hafa eftirlit með sjómönnum vel á 
annan milljarð króna árlega.

Frjálslyndi flokkurinn hefur 
ítrekað lagt fram leiðir til þess að 
koma á árangursríkari og réttlát-
ari stjórnun á fiskveiðum lands-
manna og taka í burtu alla hvata 
til brottkasts með því að koma á 
sóknardagakerfi.

Núverandi kerfi Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknar hefur beðið 
skipbrot þar sem það hvetur til 
sóunar og byggðaflótta og það er 
löngu orðið tímabært að það verði 
tekið til rækilegrar endurskoðun-
ar. 

Höfundur er alþingismaður.

Að minnsta kosti 600 milljónum hent

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Einar K. Guðfinns-
son sjávarútvegs-

ráðherra átti fund á 
Sauðárkróki um 
dragnótaveiðar á 
Skagafirði með smá-
bátamönnum hinn 29. 
nóvember síðastliðinn. 
Eftir að hafa lesið við-
tal við ráðherrann sem kom fram í 
fréttablaði Feykis hinn 6. desem-
ber síðastliðinn, og fréttamaður 
blaðsins hafði kannað hvað hafði 
gerst á þessum fundi, verð ég að 
játa að þetta hefur verið afspyrnu 
lélegur fundur því að útkoman er 
verri en engin. Það er þó einn ljós 
punktur að það var hægt að fá ráð-
herrann að samningaborðinu. Áður 
en ég rek mig í gegnum viðtals-
grein Feykis við ráðherrann vil ég 
taka skýrt fram svo að það velkist 
ekki fyrir neinum að sjávarútvegs-
ráðherra er æðsta vald yfir sjávar-
útveginum á Íslandi.

Í upphafi viðtalsins segir að 
Hafrannsóknastofnun telji ekki 
fiskifræðileg rök fyrir því að loka 
Skagafirði fyrir dragnótarveiðum. 
Það væri mikil upplifun að sjá þau 
rök. Ég hef það eftir samtali við 
starfsmann hjá HAFRÓ að ekki 
hafi verið veittir peningar til haf-
rannsókna á Skagafirði í langan 
tíma svo að þá hljóta að þurrkast 
fiskifræðilegu rökin í viðtalinu við 
ráðherrann. Þá beinast spjótin að 
stjórn HAFRÓ en hana skipa for-
ystuklíka sægreifa veldisins og 
þótt þeir séu ekki allir eyrnamerkt-
ir henni þá hafa þeir margsagt það 
í ræðu og riti að þeir fylgi þeirri 
stefnu í fiskveiðimálum sem er 
mesti glæpur Íslandssögunnar. 
Væri hægt að skrifa margar blaða-
greinar um það sukk og svínarí 
sem þar er í hávegum haft. Stjórn 
HAFRÓ ver sín dekurbörn, sem 
eru í þessu tilviki dragnótarbátar á 
Skagafirði, en skýlir sér á bak við 
fiskifræðinga stofnunarinnar og er 
það ekki í fyrsta skipti sem það 
gerist. Tökum sem dæmi að þann 
16. nóvember síðastliðinn kom 
grein í Morgunblaðinu eftir Ólaf K. 
Pálsson um athugun á brottkasti 
fiskjar á Íslandsmiðum 2005. Þetta 
virðist vera mjög vönduð og vís-
indaleg umfjöllun því að fiska- og 
tonnafjöldi eru skráð í þessa 
skýrslu. Brottkast í dragnót eru 
47.000 fiskar sem samsvarar 29 
tonnum, þessi nákvæmnistala er 
brosleg því það væri hógvært að 
þrefalda hana hér á Skagafirði. 
Hvað kemur til að virtur fiskifræð-
ingur leggst svo lágt að gera sig að 
opinberu hirðfífli fyrir forystu 
sægreifaklíkunnar. Vald og ítök 
þeirra eru svo mikil hjá þessum 

mönnum að sjávarút-
vegsráðherra er sem 
strengjabrúða í hönd-
unum á þeim. Um lokun 
Málmeyjarsundsins er 
ekkert nema gott að 
segja en það svæði er 
ekki nema eins og smá-
frímerki á Skagafirði. 
Ég vil minna á að þann 
14. október síðastliðinn 
var samþykkt sáttartil-
laga í smábátafélaginu 

Skalla og fólst hún í því að lokað 
yrði fyrir dragnótarveiðum innan 
línu sem dregin væri úr Ásnefi í 
norðurenda Drangeyjar og þaðan í 
norðurenda Málmeyjar. Er þetta 
mikil tilslökun frá fyrri samþykkt 
félagsins. Sjávarútvegsráðherrann 
minntist á það við fréttamann 
Feykis að hann geti ekki hróflað 
við dragnótarbátum því að þeir 
geti ekki fært sig úr stað. Þetta er 
afskaplega lágkúrulegur málflutn-
ingur og um leið eru sáttatillögur 
smábátamanna blásnar út af borð-
inu af ráðherranum, hann veit að 
enginn er að biðja hann að hrekja 
dragnótarbátana úr firðinum. Þess 
vegna hefði verið vandræðalaust 
fyrir hann að gangast að sáttatil-
lögu smábátamanna og vinna með 
Skagfirðingum en ekki á móti þeim 
eins og er gert í þessu máli. Eitt-
hvað er ráðherra að velta fyrir sér 
að takmarka stærð dragnótarbáta 
á Skagafirði ef hann nær sam-
komulagi við sægreifaklíkuna. Ég 
get bent ráðherranum á að þegar 
opnað var fyrir dragnótarveiðum á 
Skagafirði árið 1964 voru það bátar 
sem flestir voru í kringum 10 tonn 
og tók það fá ár að gera fjörðinn 
þannig að ekki fékkst í matinn eins 
og byrjað er að örla á í dag. Það er 
virðingarvert hjá ráðherranum 
þegar hann segist hafa góðan skiln-
ing á sjónarmiðum heimamanna en 
hann hefur ekki haft rænu á að 
nota þennan skilning þótt hann hafi 
valdið í þessu málefni og kemur 
þar berlega fram gunguhátturinn 
og orðagjálfrið. Að setja þetta mál-
efni í athugun eða nefnd verður 
aldrei annað en skrifborðskjaftæði 
í ráðuneytinu, að minnsta kosti 
höfum við Skagfirðingar ekki 
reynslu af öðru. Að lokum vil ég 
biðja ráðherrann að endurskoða 
alvarlega tillögur Skalla sem áður 
er um getið því að það er vel fylgst 
með þessu dragnótarmáli hér í 
firðinum og skiptir ekki máli hvort 
það sé útá annesjum eða inn til 
Skagafjarðardala því að þetta er 
barátta um lífsbjörgina og slæmt 
til frásagnar fyrir þingmann og 
ráðherra okkar Skagfirðinga að 
hann vinni gegn lífsafkomu íbúa 
Skagafjarðar.

Höfundur er sjómaður á
 Sauðárkróki.

Gunguháttur sjávar-
útvegsráðherra

Ég var að hlusta á hagfræðing í 
útvarpinu um daginn. Hann 

sagði að húsnæðisverð væri orðið 
allt of hátt og að það mætti lækka 
það með því að hækka vexti.  
Einnig mætti lækna ýmsa aðra 
hagfræðilega skavanka á Íslandi 
með því að hækka vexti.  Hann 
virtist hafa steingleymt því að 
það eru manneskjur af holdi og 
blóði sem eru að greiða vextina, 
enda stendur ekkert um mann-
eskjur af holdi og blóði í hag-
fræðibókunum og því í raun 
ósannað að þær séu til.  Samt er 
ég alltaf að hitta ung og ástfangin 
pör sem hafa keypt sér íbúð og 
byrjað að búa saman, en hafa ekki 
ráðið við vextina og orðið að flytja 
aftur heim til pabba og mömmu 
og setja íbúðina í leigu.  Ég vona 
svo sannarlega að það þurfi ekki 
að koma fyrir bankastjórana 
þeirra líka þótt þeir hafi sumir 
byggt ansi dýrt að undanförnu. 
En hvers vegna þarf þetta bara að 
koma fyrir ung, ástfangin pör á 
Íslandi en ekki hin 99,9% ungra 
para sem búa annars staðar í Evr-
ópu? Af hverju eru það bara við 
sem þurfum að borga þessa ofur-
tolla til bankanna fyrir að hafa 
unnið það eitt til saka að hafa 
fæðst á Íslandi?

Bregðum okkur aðeins á netið, 
við skulum skoða heimasíður 
nokkurra banka, nánar tiltekið 
lánareiknivélarnar þeirra. Láta 
mun nærri að íbúðarlán lands-
manna nemi 1.000 milljörðum. Ef 
þessi tala (nokkur núll geymd) er 
slegin inn í reiknivél t.d. Lands-

bankans, með þeirri 
tölu í verðbólguþættin-
um sem bankinn ráð-
leggur, þá fæst út að 
landsmenn eru að 
borga fimmtánfalda 
þessa upphæð í vexti 
og kostnað á 40 árum. 
Með öðrum orðum, 
rúmlega fimmtán þús-
und milljarða kostar 
landsmenn að fá þessa 
upphæð að láni. Ef við 
spáum nú lágri verð-
bólgu næstu 40 árin, t.d. 4,5%, þá 
þurfa landsmenn að greiða nærri 

því sexfalda lántökuupphæðina 
fyrir að hafa þessa upphæð að láni 
um hríð. Ef við förum nú inn á 
reiknivél Glitnis og tökum þessa 
upphæð að láni í erlendri mynt þá 
er kostnaðurinn svipaður og lán-
tökuupphæðin.  Og það þrátt fyrir 
að Glitnir hefur haldið þeim þjóð-
lega sið að bjóða Íslendingum 
miklu hærri vexti í erlendri mynt-
inni hér heima heldur en þeir 
bjóða á heimasíðum banka sinna 
erlendis. Af þessu sést að 40 ára 
íbúðarlán eru 6 til 15 sinnum dýr-
ari á Íslandi heldur en í nágranna-
löndum okkar.

En skuldir íslenskra fyrirtækja 
sem almenningur er að kaupa vörur 
og þjónustu af eru miklu meiri en 

skuldir heimilanna, og 
þarf því almenningur 
(kaupendur) einnig að 
greiða fyrir hinn háa 
vaxtarkostnað fyrir-
tækjanna. Af þessu sést 
að upphæðin sem Íslend-
ingar eru að borga fyrir 
að búa ekki við erlend 
lánskjör, er af svipaðri 
stærðargráðu og skatt-
arnir sem þeir eru að 
borga til ríkisins.  Með 
öðrum orðum, ef Íslend-

ingar fengju að taka lán með sömu 
kjörum og nágrannaþjóðirnar, 
myndu þeir spara sér upphæð af 
svipaðri stærðargráðu og skattarn-
ir þeirra eru.

Hjá öllum öðrum þjóðum í 
Vesturheimi væru ríkisstjórnir 
og seðlabankastjórar á neyðar-
fundum dag og nótt ef þegnar 
þeirra þyrftu að bera á herðum 
sér þá vexti sem núna eru á 
Íslandi. En hér heima kippir eng-
inn sér upp við það þótt unga 
fólkið sé að missa íbúðir sínar, 
okurvextirnir eru bara hinn gam-
alkunni þjóðlegi siður. Fálætið 
hjá stjórnmálamönnum, fjöl-
miðlamönnum og hagfræðingum 
er því átakanlegra sem til er 
sáraeinföld lausn; allir eru sam-
mála um að slíkur verðmunur á 
lánum milli Íslands og útlanda 
gæti ekki átt sér stað í frjálsri 
samkeppni, því er skýringin 
fákeppni. Íslensk króna er tækni-
leg viðskiptahindrun, hún vernd-
ar fákeppni og okurvexti, ávinn-
ingur af henni er hverfandi en 
ókostirnir gífurlegir.

Höfundur er íbúðarlána-
greiðandi í Noregi.

Sogdæla fjármunanna

Þegar þingmaður misstígur sig 
í þrepum eigin sannfæringar 

svo illa að hann treystir sér ekki 
lengur til að vinna af heilindum 
fyrir sína kjósendur – sem með 
atkvæði sínu lögðu allt traust sitt á 
skoðanir hans og stefnu, enda voru 
þær í fullu samræmi við þann flokk 
sem hann bauð sig fram til að vinna með – þá 
á hann eðlilega að boða til fundar með kjós-
endum sínum og gera þeim grein fyrir sínum 
andlega krankleika í þeirra garð og draga sig 
í hlé, fara í andlegt orlof frá þingstörfum á 
meðan það stæði yfir þá kæmi varamaður 
hans inn á þing tímabundið. 

Verði þingmaðurinn hins vegar ekki fær 
um það til frambúðar að sinna kjósendum 
sínum (með eðlilegum frávikum) á þeim for-
sendum sem þeir kusu hann til, þá segi hann 
af sér, og varamaður kemur inn, við þær 
aðstæður er enginn svikinn.

Missi hins vegar þingmaðurinn siðferðið 
niður um sig og óski að svíkja kjósendur sína 
og stunda pólitískan hórdóm, þá er honum  
tekið fagnandi  við inngönguna í annan flokk 

á miðju kjörtímabili. Það segir 
líka eitthvað um þá sem farið er 
yfir til.

Eftir stendur stóra spurning-
in: Hafa sitjandi þingmenn undan-
genginna áratuga ekki girt fyrir 
þann möguleika að sérhver þing-
maður geti að vild ráðskast með 
valdahlutföllin á þingi eftir að lög-
legar kosningar hafa farið fram og 
ríkisstjórn verið mynduð? 

Er kosning til alþingis þá bara 
bráðabirgða niðurstaða þar til einhver hinna 
sextíu og þriggja sem kjörinn var, bugast af 
siðblindu og kýs að hrækja framan í kjósend-
ur sína og ganga í lið með þeim sem veikleik-
inn dregur þá til? 

Jafnvel þó það væru skoðanalega and-
stæðingar þeirra sem kusu viðkomandi þing-
mann til starfsins.

Eru ekki gefin út kjörbréf til verðandi 
þingmanna á grundvelli atkvæðafjölda þess 
flokks sem þingmannsefnið bauð sig fram til 
að starfa fyrir?

Getur þingmaður starfað fyrir hvaða 
flokk sem er þegar inn á þing er komið, án 
staðfestingar kjörstjórnar um hvaðan fylgi 
hans og réttur til þingsetu sé fenginn?

Er ekki neitt sem heitir að innkalla kjör-

bréf til þingmanns sem starfar ekki sam-
kvæmt þeim skyldum sem fólust í útgáfu 
þess til hans?

Er engin leið að ógilda vanhelgað kjörbréf 
með dómi?

Ef þingmaður sem hefur svikið kjósend-
ur sína og flokk með því að ganga til liðs við 
annan flokk, forfallast og varamaður hans 
samkvæmt niðurstöðu kosninga á að koma 
inn á þing, fyrir hvaða flokk starfar sá vara-
maður í þessu tilviki; – er það bara hans 
frjálsi vilji?

Hvað ef sitjandi þingmaður sem svikið 
hefur kjósendur sína og flokk með inngöngu 
í annan flokk, deyr og ástæða þingsetu hans 
fyrir  flokkinn var huglæg en ekki samkvæmt 
niðurstöðu kosninga og inn kemur varamað-
ur hans – er það þá sá huglægi, þess flokks 
sem sá hinn látni þingmaður fór yfir til eða 
sá réttkjörni þess flokks sem þingmaðurinn 
fór frá?

Er kannski mögulegt að líta svo á að nið-
urstaða kosninga til Alþingis Íslendinga geti 
stundum verið skrípaleikur án skuldbind-
inga?

Þegar þingmaður ákveður að svíkja alla 
sína kjósendur, flokk og framtíðarsýn þá 
boðar hann í mesta lagi til blaðamannafund-
ar, til að láta vita hvaða flokk hann starfi 

fyrir þar til næst, eða verði utan flokka og 
starfi ekki fyrir neinn. 

Halda virkilega allir að þetta sé eðlilegt?
Í okkar rómaða lýðræðisríki – sem svo oft 

er hossað á hátíðarstundum – þá er það ekk-
ert annað en pólitísk hræsni þegar þingmenn 
hafa að engu vilja sinna kjósenda og niður-
stöður lögboðinna kosninga til alþingis.

Hvað með ráðuneytið, er það mögulega 
ekki viljugt til að fylgja eftir niðurstöðu 
kosninga til alþingis? 

Það er ekki nóg að láta telja vandlega hvert 
atkvæði upp úr kjörkössum til þess að finna 
út hverjir fari á þing og fyrir hvern, ef svo 
allt er frjálst þegar í þingsalinn er gengið.

Skorti ráðuneytið hins vegar úrræði, þá 
er líklega 61 háttvirtur þingmaður sem starf-
ar enn samkvæmt niðurstöðu síðustu kosn-
inga og myndu eflaust flestir þeirra greiða 
atkvæði með tillögu sem  bundið gæti enda 
á vitleysuna, og væru þeir frá og með þeim 
tíma ekki lengur meðvirkir í pólitísku sið-
leysi.

Verði hins vegar ekkert gert fyrir kom-
andi kosningar þá verður áfram leyfilegt að 
nauðga lýðræðinu.

Skrifað í Búðardal á
 fullveldisdaginn 1. des. 2006.

Hugleiðing um ástundun pólitísks hórdóms

Ég skrifa þessa stuttu grein til 
þess að þakka öllum þeim 

sem hafa treyst mér til að hjálpa 
sér að hætta að reykja á síðustu 
tíu árum. 

Vegna mikilla anna við annað 
námskeiðahald og bókaskrif hef 
ég ákveðið að ljúka þjónustu 
minni við þá sem enn reykja (en 
vilja hætta) með námskeiði í 
byrjun janúar á næsta ári. Við 
það tækifæri held ég tíu ára 
afmælisnámskeið á Hótel Loft-
leiðum – en fyrsta reykleysis-
námskeiðið mitt var haldið í litl-
um sal fyrir ofan Garðsapótek 
árið 1997. Síðan þá hefur mikið 
vatn runnið til sjávar. 

Ég hef haldið tugi námskeiða 

fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki um allt land, 
gefið út staðfestinga-
spjöld, gefið út bók (Þú 
getur hætt að reykja – 
Forlagið 2003), tekið 
námskeiðið upp á hljóð-
snældur (ófáanlegt í 
dag) og skrifað fjöld-
ann allan af greinum í 
blöð og tímarit. 

Allan þennan tíma 
hef ég verið mjög virk-
ur í forvarnastarfi og haldið 
fjölda fyrirlestra fyrir unglinga, 
foreldra og fyrirtæki. Starf mitt 
á þessu sviði hefur snert hundruð 
og jafnvel þúsundir Íslendinga. 

Mín von er að það hafi skilað 
sér í bættri heilsu fjölda fólks og 
jafnvel þótt það hefði ekki gert 
annað en að lengja eitt mannslíf 
um nokkur ár var það vel þess 

virði. Ég treysti því 
að aðrir hæfir aðilar 
haldi áfram að sinna 
þeim hópi sem enn 
reykir og vill hætta. 

Mín persónulega 
uppskera á þessum 
tíu árum er reyklaust 
líf. Ég byrjaði að 
halda þessi námskeið 
sex mánuðum eftir 
að ég hætti að reykja 
til að styrkja sjálfan 

mig og aðra og get ekki hugsað 
mér að snúa aftur. 

Ég var að skoða mynd af mér 
um daginn þar sem ég stóð með 
sígarettu í munninum og ég hugs-
aði með sjálfum mér: „Hver er 
þessi maður?“

Höfundur er rithöfundur og 
jógakennari.

Reyklaus í tíu ár

Hjá öllum öðrum þjóðum í 
Vesturheimi væru ríkisstjórn-
ir og seðlabankastjórar á 
neyðarfundum dag og nótt ef 
þegnar þeirra þyrftu að bera á 
herðum sér þá vexti sem núna 
eru á Íslandi.



SAMFÉLAGSVERÐLAUN

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?

Óskað er eftir tilnefningum til Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins sem veitt verða í 

annað sinn 15. febrúar nk. 

Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir 
okkur öll.

Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk sem á skilið að fá hraustlegt 

klapp á bakið og er þess verðugt að fá slík verðlaun. 

Allir koma til greina, allt frá óþekktum einstaklingum til félagasamtaka eða þjóðþekktra karla og 

kvenna sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum til fyrirmyndar. 

Samfélagsverðlaunin verða veitt í sex flokkum: 

1. Hvunndagshetjan

Einstaklingur sem sýnt hefur einstaka óeigingirni eða hugrekki, hvort sem er í tengslum við einn 

atburð eða með vinnu að ákveðnum málaflokki í lengri tíma. 

2. Uppfræðari ársins

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar og aðrir uppfræðarar sem hafa skarað framúr 

og látið gott af sér leiða.

3. Framlag til æskulýðsmála

Félagasamtök sem hafa sinnt börnum af sérstökum metnaði og alúð.

4. Til  atlögu gegn fordómum

Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því að eyða fordómum í samfélaginu.

5. Heiðursverðlaun

Einstaklingur sem hefur helgað líf sitt baráttu fyrir betra samfélagi.

6. Samfélagsverðlaunin

Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af 

mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir okkur öll. 

Sendið tilnefningar á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is eða bréfleiðis merkt

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík.

Frestur til að skila inn tilnefningum rennur út 23. janúar. Dómnefnd mun taka allar innsendar tilllögur 

til skoðunar. Verðlaunahafar verða kynntir og verðlaun afhent við hátíðlega athöfn 15. febrúar.

llögur 

að 



nám, fróðleikur og vísindi

Í Iðnskólanum í Reykjavík 
er boðið upp á ýmis konar 
iðnnám, allt frá gullsmíði til 
húsgagnabólstrunar. Un-
fanfarin ár hefur tölvu- og 
tæknitengdum námsleiðum 
við skólann fjölgað mjög 
og eru þær nú með þeim 
vinsælustu í skólanum. Er 
Iðnskólinn að breytast í 
tölvu- og tækniskóla?

“Ég veit nú ekki hvort ég á að segja 
að hann sé að breytast, við er bara 
að bæta þessu námi við. Gamli Iðn-
skólinn, með því handverki sem 
hann hefur verið að kenna lengi, 
stendur eftir og það er engin fækk-
un í hefðbundnari iðntæknigrein-
unum,” segir Baldur Gíslason 
skólameistari. “Við erum ekki að 

breyta grunninum heldur að fara 
inn á ný mið til þess að fylgja 
þróun og þörfum nútímans.”

En hvers konar tölvu- og tækni-
nám er í boði við Iðnskólann? “Við 
erum annars vegar með tölvu-
braut, sem er orðin fimmtán ára 
gömul, þar sem forritunar- og net-
kerfissérhæfing er kennd. Síðan 
erum við með margmiðlunar- og 
upplýsingabraut sem snýst fyrst 
og fremst um að vinna úr og koma 
hugmyndum yfir á miðla, til 
dæmis prentmiðla, ljósvakamiðla, 
DVD-diska eða hreyfimyndir.”

Hann segir Iðnskólann í 
Reykjavík eina skólann á Íslandi 
sem býður upp á heildstætt tölvu-
nám á framhaldsskólastigi. “Við 
stílum námið inn á framhalds-
skólanemendur og reynum að hafa 
það praktískt svo þeir geti farið 
beint út á vinnumarkaðinn eftir 
nám. Nemendur frá okkur hafa 

bæði átt auðvelt með að fá vinnu 
eftir útskrift og að fara í fram-
haldsnám, til dæmis í Háskólan-
um í Reykjavík.”

Tölvu- og tæknideildirnar eru 
þó ekki þær einu sem eru að 
stækka í Iðnskólanum, en aðsókn í 
listnámsbraut hefur vaxið mikið á 
undanförnum árum. 

“Sú braut er fyrst og fremst að 
mennta fólk til þess að fara í fram-
haldsnám því hún gefur ekki nein 
starfsréttindi. Menn fara á þessa 
braut til að komast inn í Listahá-
skólann eða erlenda háskóla. Við 
fáum þónokkra MR-inga sem 
hætta við læknisfræðina og koma 
í listnámið,” segir Baldur.

“Iðnskólinn er mjög opinn og 
lifandi skóli,” segir hann að lokum. 
“Við gerum í því að vera öðruvísi 
og reynum að bjóða fólki upp á 
lausnir sem það er með í huga.”

Tækni- og tölvuiðn í sókn

 Stærðfræðiskólinn Talna-
tök miðar að því að auka stærð-
fræðikunnáttu fólks með kennslu, 
þjálfun og hvatningu. Flestir nem-
endurnir eru á unglingsaldri og er 
eitt markmiða skólans að draga úr 
brottfalli framhaldsskólanema 
vegna erfiðleika með stærðfræði.

„Uppbyggingarnámskeiðunum  
handa nemendum í 10. bekk er 
ætlað að styrkja grundvallarfærni 
í stærðfræði, þannig að nemendur 
búi að betri kunnáttu þegar þeir 
hefja nám í framhaldsskóla,“ segir 
Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastjóri Talnataka.  

Hún segir námskeið hjá Talna-
tökum gagnast nemendum á flest-
um kunnáttustigum í stærðfræði, 
bæði slökum og sterkum náms-
mönnum. Kennslan sé löguð að 
kunnáttu nemenda og því hversu 
vel þeir taka við efninu. Þannig 
fari sterkir námsmenn hraðar yfir 
og læri meira á skemmri tíma. 
Þeir slakari þurfi lengri tíma og 

meiri endurtekningu.
„Reynslan sýnir að fjöldi nem-

enda hefur ekki nægilegan undir-
búning í stærðfræði þegar í fram-
haldsskólann er komið. Af þeim 

sökum heltast margir úr námi á 
fyrstu tveimur árunum. Ýmsir 
snúa aftur síðar en þetta er léleg 
nýting á dýrmætum tíma ungs 
fólks.“

Vilja minnka brottfall í skólum

Alþjóðleg ráðstefna í sagnfræði



ÚTGÁFUTÓNLEIKAR
LAUGARDALSHÖLL 30. DESEMBER

Sálin og Gospelkór Reykjavíkur endurtaka leikinn frá því í haust.
Flutt verða lög úr safni Sálarinnar sem sérstaklega eru útsett með hliðsjón af kórnum.

Sannarlega einstök upplifun. 

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

Himnesk stemmning í Höllinni!
Tryggðu þér sæti tímanlega

Miðasala á midi.is



Mér var bent á að það 
væri betra að brosa 

ekki svona mikið.

„Það er vont en það venst,“ 
segir Björk Jakobsdóttir leik-
kona um tilhugsunina að vera 
orðin fertug. „Ég ákvað að 
þetta væru tímamótin til að 
halda upp á, þannig að ég er 
að undirbúa stórveislu.“

Björk segist ekki hafa oft 
haldið upp á afmælið sitt í 
gegnum tíðina. „Það verður 
oft lítið úr veislum þegar 
maður á afmæli á þessum 
tíma árs. Maður er búinn að 
éta á sig gat og getur bara 
ekki hugsað sér enn einn 
veisludaginn. Þannig að þetta 
endar oft í rólegheitum,“ 
segir Björk.

Það er ýmislegt í bígerð 
hjá Björk, en hún er að vinna 
að fjármögnun bæði kvik-
myndar og leikrits eftir sig. 
Leikrit hennar Sellófon  var 
sýnt yfir 200 sinnum á Íslandi 
við góðar undirtektir, en alls 
hefur það verið sýnt í ellefu 
löndum, nú síðast í Helsinki í 
leikstjórn Bjarkar. „Fiskisag-
an hefur greinilega flogið 
yfir Norðurlönd og það er 
unnið að því að setja það upp 
í Svíþjóð og Noregi,“ segir 
Björk.

Björk hefur einnig starfað 
sem uppistandari og veislu-
stýra við góðan orðstír, en 
hún útskrifaðist úr Leiklist-
arskóla Íslands árið 1993. Ári 
síðar tók hún þátt í stofnun 
Hafnarfjarðarleikhússins. 
„Svona leikhópar spretta allt-
af upp á nokkurra ára fresti 
og það var mjög gaman og 

lærdómsríkt að taka þátt í 
þessu,“ segir Björk.

Nýjasta leikrit Bjarkar 
heitir Fyrirtíðaspenna og 
fjallar um aðdraganda breyt-
ingaskeiðsins. „Leikritið fjall-
ar um seinustu skrefin í 
æskudýrkuninni, að vera 
alveg að detta úr tísku,“ segir 
Björk.

„Árið 2002 skrifaði ég Sell-
ófon um unga fólkið með smá-
börnin, konur sem eru ofur-
mæður, framakonur og 
kynverur allt í senn. Núna er 
ég að skrifa um fólk sem er 
að sigla inn í breytingaskeið-
ið, útlitsgallana, komplexana, 
skilnaðarflensuna, botoxið og 
fitusogið. Maður finnur á 
verkunum sínum að maður er 
að eldast. Ég hugsa með mér, 
guð minn góður, ég er að 
verða miðaldra fyrst ég er 
farin að skrifa um aðdrag-
anda breytingaskeiðsins,“ 
segir Björk.

„Með aldrinum fara fjöl-
skyldan og heilsan að skipta 
meira máli en frægðin og 
framinn. Ég á tvo stráka, Óla 
og Ásgrím, eina Labrador-tík, 
sem heitir Esja og einn eigin-
mann, sem heitir Gunnar 
Helgason,“ segir Björk. „Þeir 
feðgar verða veislustjórar í 
stórafmælinu og við erum öll 
á haus núna. Sítrónur fást af 
einhverjum ástæðum ekki á 
landinu svona stuttu eftir 
jólin, þannig að það verður 
ekkert þannig í veislunni!“

Faðir Köngulóarmannnsins fæddur

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Samúel Ólafsson
vélstjóri, Tungu, Hvalfjarðarsveit,

lést á Sjúkrahúsi Akraness 20. desember. Útförin fer
fram frá Akraneskirkju föstudaginn 29. desember
kl. 14. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir. Þeim
sem vilja minnast hins látna er bent á Sjúkrahús
Akraness.

Fjóla Sigurðardóttir
Linda Guðbjörg Samúelsdóttir Guðni Þórðarson
Ólöf Húnfjörð Samúelsdóttir Árni Aðalsteinsson
og afabörn.
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Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Útför elskulegrar eiginkonu minnar,
móður, tengdamóður, ömmu og
langömmu.

Hrönn Torfadóttir
Kirkjuvegi 11, Keflavík.

Fer fram frá Keflavíkurkirkju föstudaginn
29. desember kl. 14.00.
Óskar Ingibersson
Kristín Óskarsdóttir Mark McGuinness
Karl Óskar Óskarsson  Valborg Bjarnadóttir
Jóhanna Elín Óskarsdóttir
Ingiber Óskarsson  Natalya Gryshanina
Ásdís María Óskarsdóttir Þorgrímur St. Árnason
Hafþór Óskarsson
Albert Óskarsson Ragnheiður G. Ragnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Bróðir okkar,

Gísli Ágústsson
frá Brúnastöðum, Dælengi 20, Selfossi,

lést þann 23. desember. Jarðsungið verður frá
Selfosskirkju föstudaginn 29. desember kl. 11 f.h.

Systkini hins látna.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sæfríður Ingólfsdóttir
Víðilundi 20, Akureyri,

lést laugardaginn 23. desember. Hún verður jarðsungin
frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 3. janúar kl. 13.30.
Katrín Hermannsdóttir Jón Magnússon
Sigríður Stefanía Bragadóttir Emil Vilhjálmsson
Ingólfur Bragason      Arndís Heiða Magnúsdóttir
Axel Bragi Bragason       Ingibjörg Ragnarsdóttir
Karl Sævar Bragason
Kristín Björg Bragadóttir      Marteinn Sigurðsson
Ásdís Björk Bragadóttir      Einar Axel Schiöth
Rakel Hrönn Bragadóttir      Árni Jón Erlendsson
Sigurður Bragason       Erla Björgvinsdóttir
Magnús Hörður Bragason
Iðunn Bragadóttir        Stefán Bragi Bjarnason
Svanhildur Bragadóttir      Hákon Þröstur Guðmundsson
ömmubörn og langömmubörn.

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

Ingólfur Jónsson
byggingameistari

sem lést í Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri 21. desem-
ber sl., verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju föstu-
daginn 29. desember kl. 13.30.

Hulda Eggertsdóttir
Gréta Berg Ingólfsdóttir Pétur Jóhann Hjartarson
Eva Þórunn Ingólfsdóttir Guðmundur Jóhannsson
Hrefna Laufey Ingólfsdóttir Árni Sigurðsson
Eggert Þór Ingólfsson Júlía Björk Kristjánsdóttir
afabörn og langafabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Sigrún Aradóttir
Arnartanga 16, Mosfellsbæ,

lést á Landspítalanum við Hringbraut laugardaginn 23.
desember.

Sveinn Árnason
Brynhildur Sveinsdóttir
Íris Sveinsdóttir og fjölskyldur.

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir,
afi okkar og vinur,

Kristján Kristjánsson
frá Miðkoti, Dalvík,

lést á Dalbæ heimili aldraðra, Dalvík 22. des. sl.
Jarðarförin auglýst síðar.

María Kristjánsdóttir og fjölskylda
Hafsteinn Pálsson og Filipía Jónsdóttir.





Í ár var ég ákveðinn í 
að njóta jólanna út í 
ystu æsar. Að vera 
skipulagður sem 
aldrei fyrr. Senda jóla-
kort og njóta inn-
kaupanna. Þegar 
aðfangadagur rann 

upp benti hins vegar fátt til þess að 
mér yrði að ósk minni.

Martröðin upphófst þegar ég 
áttaði mig á því að ég hafði mis-
reiknað jólainnkaupin. Hafði 
gleymt nokkrum ættingjum svo 
enn vantaði þriðjung gjafa upp á. 
Það var því ekki annað í stöðunni 
en að bruna niður í bæ með betri 
helminginn og bróðurinn í eftir-
dragi, sem er álíka klár í stærð-
fræði og undirritaður, og kaupa 

það sem upp á vantaði áður en 
búðum væri lokað.

Á mettíma tókst okkur ætlunar-
verkið og pokarnir voru fylltir af 
hátíðarkaffi, konfektkössum og 
öðru góðgæti. Allt virtist því klapp-
að og klárt, eða þar til bróður-
ómyndin hikstaði því út úr sér að 
hann þyrfti í hraðbanka til að leysa 
út peninga í gjöf handa móður 
okkar. Það var því ekki annað að 
gera en að stíga á bensíngjöfina og 
nema staðar fyrir utan næstu 
maskínu svo jólunum yrði borgið.

Á þeim tímapunkti má segja að 
jólastressið hafi náð nýjum hæðum 
og við tók það sem best er hægt að 
lýsa sem súrrealísku sjónarspili. 
Ég tók andköf þegar bróðir minn 
glennti upp sjálfvirka bankahurð-

ina til að komast inn, viss um að 
fangelsisdvöl væri á næsta leiti.

Til allrar lukku fór viðvörunar-
kerfið ekki af stað. Bróðirinn sneri 
alsæll til baka og skeytti engu um 
skammirnar sem ég lét dynja á 
honum. Viðurkenndi að honum 
hafði yfirsést súlan með kortarauf-
inni. Þessari með rauða ljósinu. 
Sem blikkar. Viðstöðulaust. Hefði 
verið svo „tens“ eitthvað.

Um kvöldið þar sem ég lá hálf 
meðvitundarlaus uppi í sófa eftir 
allt stressið strengdi ég áramóta-
heit: Að vera skipulagður um næstu 
jól, senda jólakort og kaupa gjafir 
með góðum fyrirvara. EINSAM-
ALL. Efast ekki um það takist. 
Enda engin ástæða til að stressa 
sig svona yfir einum degi.

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!
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Hundrað ára hús til Tallin

James Brown – dægurlaga-
söngvari, hljómsveitar-
stjóri og áhugamaður um 
framgang og þróun tón-
listar svartra Bandaríkja-
manna um áratugaskeið, 
lést snemma á jóladag 
eftir hjartaáfall á Emory 
Crawford Long-sjúkra-
húsinu í Atlanta. Brown 
var lagður inn á laugardag 
með lungnabólgu. „Ég fer í 
kvöld,“ sagði hann við fram-
kvæmdastjóra sinn og var 
látinn skömmu síðar. Hann 
er sagður hafa verið 73 ára 
gamall.

Brown var lítið þekktur hér á landi 
en fór að heyrast í Kananum þegar 
útvarpsstöð hersins í Keflavík tók 
að heyrast um Faxaflóasvæðið. 
Hann varð síðan velþekktur 1966 
þegar hingað barst kvikmynd, The 
T.A.M.I. Show,  frá hljómleikum í 
Bandaríkjunum sem var vel sótt af 
unglingum. Þar fluttu Rolling Sto-
nes Last time sem var þá að síga 
niður á vinsældalistum og Tom 
Jones söng It´s not unusual, en 
þessir listamenn voru helsta 
aðdráttarafl ungs fólks í Reykjavík 
á þessa svart/hvítu tónlistarmynd. 

Hápunkturinn reyndist öllum að 
óvörum lágvaxinn svartur kubbur 
sem söng af miklum tilþrifum 
síendurtekið viðlag uns hann var að 
niðurlotum kominn og leiddur frá 
míkrafóninum hágrátandi sveipað-
ur skikkju af tveimur aðstoðar-
mönnum, sem hann skyndilega reif 
sig frá og tók að syngja á ný. Þetta 
endurtók sig nokkrum sinnum með 
æ meiri tilþrifum og gráti. Lítið 
vissu menn þá að lokaatriðið var 
fastur liður í tónleikadagskránni 
hjá Brown, alltaf eins, lokapunktur 
sem stilltir reykvískir unglingar 
námu sem tryllingslega og furðu-
lega uppákomu.  

Brown var eitt af stóru nöfnunum í 
bandarískum skemmtanaiðnaði: 
hann var að undirbúa tónleika á 
gamlárskvöld og átti að baki um 
hundrað tónleika ár hvert hin síðari 
ár, þrátt fyrir aldur og langan og 
erfiðan feril. 

Brown var fæddur í Barnville í 
suðurhluta Georgíu en ólst upp í 
Augusta í sama ríki og lenti fljótt 
upp á kant við lögin, hlaut sinn 

fyrsta dóm 16 ára,  og var alla tíð í 
jaðri samfélagsins: 1988 var hann 
dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir 
vopnaburð og fíkniefnaeign. Hann 
var margsinnis handtekinn fyrir 
vopnaburð, heimilisofbeldi og 
fíkniefnaneyslu. Hann var fjór-
kvæntur.

Brown lærði aldrei að lesa nótur. 
Hann kom fyrst fram 1955 með 
systur sinni en hóf svo feril sem 
söngvari með danshljómsveitum 
sem oftast voru skipaðar svörtum 
tónlistarmönnum með djúpar rætur 
í djassi, gospel og blúshefð suður-
ríkjanna. Fyrirmyndir hans voru 
listamenn sem voru vinsælir út 
fyrir raðir svartra, Ray Charles, 
Little Richard og síðar þeir sem 
urðu fyrirferðarmiklir á útgáfu 
Atlantic. 

Fyrsta hljómplata hans sem náði 
einhverri sölu var Please Please 
Please 1956. Í þá daga var vin-
sældalistum skipt niður og heima-
svæði Browns og fleiri svartra 
listamanna var vinsældalisti kennd-
ur við R&B. Tónlist Browns tók á 
sig sérstakan stíl sem byggði á 
hröðum taktskiptingum, notkun 
blásturshljóðfæra og sundurslitn-
um söngstíl. Fönkið varð til.

Hann náði fyrst efsta sæti vin-
sældalista með laginu Try me 1959 
og átti eftir að komast 119 sinnum á 
vinsældalista með stök lög og hljóð-
rita yfir 50 lagasöfn á vínilplötum. 

Stíll hans er talin hafa mótast til 
fulls með laginu Night Train sem 
kom út 1961. Ári síðar hljóðritaði 
hann frægan konsert í Apollo-leik-

húsinu í Harlem sem talin er ein 
áhrifamesta hljóðritun á heilum 
tónleikum og gjarnan talin í hópi 
merkilegustu tónleikahljóðritana 
dægurtónlistar á síðustu öld.

Í kjölfarið komu frá honum 
nokkrir smellir sem festu hann 
ofarlega á stjörnuhimin svartra 
tónlistarmanna: Papa´s got a brand 
new bag, I got you (I feel good) og 
It´s a man´s man´s man´s world.

Brown var óneitanlega mikill 
áhrifavaldur á marga yngri tónlist-
armenn: Michael Jackson tók mikið 
frá honum, bæði í tónlistarstíl og 
sviðsframkomu, hann hafði stór 
áhrif á hiphop og rapp vestanhafs 
og var talinn til forfeðra margra 
tónlistarmanna sem lögðu þann 
feril fyrir sig. Miles Davis og fleiri 
forkólfar í bandarískum djassi 
sögðust vera í þakkarskuld við 
hann og á hann hlóðst ýmis heiður 
hin síðari ár.

Hann var framarlega í baráttu 
og vitundarvakningu svartra og lag 
hans Say it loud (I’m black and I’m 
proud) var einkennislag mannrétt-
indahreyfingar blökkumanna og 
baráttusveitarinnar Black Power á 
sjöunda áratugnum.

Flest söfn hans sem komu út á 
vínil eru fáanleg í dag á geisladisk-
um og 1991 var tekið saman safn 
sem geymir þekktustu hljóðritanir 
hans.

Hann kom hingað til lands 2004 
og hélt tónleika í Laugardalshöll og 
var flestum þar viðstöddum ljóst 
að þar fór maður sem hafði marga 
fjöruna sopið, goðsögn í lifanda lífi 
með einstakan kraft til að flytja  
tónlist sína.

Jólatónleikar Sönghópsins Hljóm-
eykis verða í kvöld kl. 20 í Sel-
tjarnarneskirkju á Valhúsahæð. 
Á tónleikum mun Sönghópurinn 
Hljómeyki flytja jólasálma frá 
15. og 16. öld en einnig tónlist 
tengda jólunum eftir tónskáld 20. 
og 21. aldar. 

Þannig hefjast tónleikarnir á 
hinum vel þekkta jólasálmi „Það 
aldin út er sprungið“ en lýkur á 
nýlegri útsetningu eftir Hildi-
gunni Rúnarsdóttur á enska jóla-
laginu Ding, dong, merrily on 

high. Flutt verða nokkur verk 
tengd Maríu guðsmóður, meðal 
annars Ave maris stella eftir 
Trond Kverno. Auk þess verða  
fluttar á tónleikunum mótetturn-
ar O magnum mysterium og 
Hodie christus natus es eftir 
franska tónskáldið Francis Poul-
anc.

Stjórnandi kórsins er Magnús 
Ragnarsson. Hann tók við stjórn 
kórsins í haust og eru þetta fyrstu 
jólatónleikarnir þar sem hann 
stjórnar kórnum.

Söngur á Valhúsahæð

Kl. 17.00.
Dr. Adriënne Heijnen, mannfræðing-
ur við háskólann í Árósum, fjallar 
í máli og myndum um grímuhefðir 
granna okkar í vestri og hvernig 
Grænlendingar nota grímur í dag-
legu lífi. 

Það er komið að árlegum æsingi 
og eftirvæntingu hjá þeim þús-
undum aðdáenda Vínartónlistar 
sem þyrpast í Háskólabíó á fyrstu 
viku nýja ársins og heyra Sinfón-
íuhljómsveit Íslands skella sér í 
sína árlegu Vínartónleika. Þeir 
verða þann  3.–6. janúar næstkom-
andi. Ekki duga færri en fernir 
tónleikar til að svala löngun 
Íslendinga í Vínartónlist í þetta 
sinn og ef litið er til reynslu fyrri 
ára má reikna með að uppselt 
verði á alla tónleikana. 

Efnisskráin er að mestu prýdd 
þokkafullum perlum Strauss-
feðga enda er vandséð hvernig 
hinir fjörugu Vínartónleikar Sin-
fóníunnar væru jafn vinsælir ár 
eftir ár án þátttöku þeirra feðga.  
Hljómsveitin hélt sína fyrstu Vín-
artónleika 1972, en frá 1981 hafa 
þeir verið fastur og ómissandi 
liður á efnsskrá hljómsveitarinn-
ar. Á þessum tíma hafa tugþús-
undir Íslendinga flykkst á Vínar-
tónleika og gert þá að vinsælustu 
tónleikum Íslandssögunnar. 

Góðir gestir Sinfóníunnar í ár 
eru sópransöngkonan Þóra Ein-
arsdóttir og hljómsveitarstjórinn 
Christopher Warren-Green. 

Þóru þarf vart að kynna, svo 
oft hefur hún heillað tónleikagesti 
jafnt á íslensku sem erlendu tón-
leikasviði með lýrískum flutningi 
sínum.  Þóra kemur heim til þessa 
tónleikahalds.

Warren-Green hefur um langt 
skeið verið tónlistarstjóri Kamm-
ersveitar Lundúnaborgar. Hann 
hóf feril sinn sem fiðluleikari og 
ekki er ólíklegt að hann freistist 
til þess að handleika hljóðfærið 
við þetta tækifæri. 

Tónleikarnir 3., 4. og 5. janúar 
hefjast kl. 19.30 en tónleikarnir 
laugardaginn 6. kl. 17. Nokkur 
sæti eru laus á tónleikana 5. og 6. 
en fleiri sæti eru enn á boðstólum 
3. og 4.  Miðasala er í Háskólabíói.

Vínarvalsar hljóma

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Haldið er áfram á þeirri 
braut sem Safn á Lauga-
veginum í Reykjavík lagði 
inn á fyrir nokkru að halda 
gerninga/sýningar í glugg-
um gamla Faco á Lauga-
veginum. Á morgun verður 
fluttur metnaðarfullur 
dansgjörningur Safns þar 
og verður aðeins fluttur 
einu sinni, kl. 18. 

Verkið ber titilinn: WHEN I SAY 
BAD I MEAN SERIOUSLY HIP 
með undirtitilinn:  (mind to mot-
ion know the notion). Um heims-
frumsýningu á verkinu er að 
ræða. Það er þegar pantað til 
nokkurra sýningarstaða í Evrópu 
og verður því sýnt víða erlendis á 
næsta ári. Aðeins verður ein sýn-
ing á verkinu í Safni.

Höfundur verksins er Margrét 
Sara Guðjónsdóttir. Margrét er 
fædd 1978 og  er búsett í Amster-
dam og Berlín, þar sem hún starf-
aði árin 2005/6 með hinum þekkta 
dansleikhússflokki Constönzu 
Macras, Dorky Park, og sýndi í 
verki hennar Big in Bombay í 
Volksbühne-leikhúsinu í Berlín og 
um heim allan. 

Constönzu Macras hefur verið 
lýst sem arftaka Pinu Bausch og 
þykir vera í fararbroddi dansleik-
húss í heiminum í dag.

Margrét Sara starfar nú aðal-
lega með dansflokki hinnar Gisele 
Vienne í Berlín og mun sýna í 
verki hennar „Kindertotenlieder“ 
víða í Evrópu og Austurlöndum 
fjær á komandi ári. 

Margrét mun jafnframt halda 
áfram að sýna samstarfsverk sitt, 
Ernu Ómarsdóttur og Jóhanns 
Jóhannssonar, Mysteries of Love, 

á árinu en verkið var frumsýnt 
fyrr á þessu ári á danslistahátíð-
inni í Avignon í Frakklandi.

Verkið hennar sem flutt verður 
í Safni annað kvöld er í formi 
hreyfi-innsetningar þar sem svið-
ið er sýningarrými myndlistar-
safns og áhorfendur horfa á verk-
ið í gegnum glugga Safns, sem 
snýr út að Laugavegi. 

Útgangspunktur sýningarinn-
ar er notkun tákna í samfélaginu, 
sem tekin eru úr upprunalegu 
umhverfi sínu og samhengi og eru 
oft notuð án umhugsunar og óháð 
upprunalegri merkingu. Fjallað 
er um hvort merking fjölda tákna, 
svo sem trúarlegra og pólitískra 
tákna, í umhverfi okkar verður 
einhvern tíma að fullu skiljanleg 

þorra almennings ef þau tengjast 
ekki reynsluheimi hans á beinan 
hátt. Hvort tákn, sem almenning-
ur upplifir í gegnum afþreyingar-
iðnaðinn, missi ekki þannig merk-
ingu sína og àhrifamátt. Í verkinu 
er jafnframt tekist á við ýmiss 
konar trúarsiði og -athafnir og 
viðhorf til þeirra. 

Hljóðmynd er eftir David 
Kiers en flytjandi er Margrét 
Bjarnadóttir. Leikmynd er unnin 
af hópnum en framleiðandi sýn-
ingarinnar er Panic Productions 
og hefur fyrirtækið hlotið  styrki 
frá menntamálaráðuneytinu, 
Listasjóði, Menningar- og ferða-
málaráði Reykjavíkurborgar og 
Landsbankanum.

Thérése og Léonie hittast aftur 
eftir tuttugu ára aðskilnað. 
Mæður þeirra voru systur sem 
bjuggu undir sama þaki eftir að 
móðir Thérése veiktist af sjúk-
dómi sem dró hana á endanum til 
dauða. Þá var móðir Léonie þegar 
orðin ekkja. Ytri rammi sögunnar 
fjallar um þann tíma, einkum 
unglingsárin, áður en Thérése 
gengur í klaustur. Ekki þó þannig 
að þær rifji upp þann tíma, held-
ur gerir sögumaður það. 

Fljótlega í sögunni er ýjað að 
ótal leyndarmálum og það er ljóst 
að eitthvað hefur gerst sem varð 
þess valdandi að þær hafa ekki 
talast við í tuttugu ár. Með fyrir-
heit um að þeir atburðir verði 
afhjúpaðir heldur lesandinn af 
stað út í söguna. Smám saman 
kemur í ljós að líf þeirra Thérése 
og Léonie er enn samtvinnaðra en 
jafnvel þær hafa gert sér í hugar-
lund. Leyndarmál hússins og sam-
félagsins koma smám saman í 
ljós á sama tíma og þær eru að 
vakna til lífsins sem konur. Léonie 
segir að sín hafi verið vitjað af 
konu í rauðum klæðum, Thérése 
tileinkar sér þessa sýn sem hún 
klæðir í bláan fatnað og hér hafi 
verið komin heilög guðsmóðir að 
vitja hennar. Þegar öllu bæjarfé-
laginu hefur verið blandað í málið 
er hin þokkafulla unglingsstúlka 
föst í neti kaþólsks trúarofstækis. 
Í staðinn fær Léonie Babtiste, 
strákinn sem meira að segja hún 
sjálf telur tilheyra Thérése.

Sagan gerist að mestu innan 
veggja hússins. Þar eru vistar-
verur sem stúlkunum er bannað-
ur aðgangur að, vistarverur sem 
geyma leyndarmál heils samfé-
lags. Það kemur í ljós að þar voru 
gyðingar geymdir fyrir aftöku í 
seinni heimsstyrjöldinni þegar 
Þjóðverjar lögðu plássið undir 
sig. Thérése hefur líka áskotnast 
kassi af bréfum sem móðir þeirra 

skrifaði þriðju systurinni sem 
verið hafði nunna. Í þeim bréfum 
kemur í ljós að þær Thérése og 
Léonie eru mun skyldari en þær 
áður héldu. Sú vitneskja verður 
til þess að samband þeirra rofnar, 
að því er virðist.

Sögumaður fer þá leið að segja 
sögu Thérése og Léonie í brotum. 
Brotum sem tengjast flest hlut-
um í húsinu, oft á tíðum hlutum 
sem eru táknrænir, eins og til 
dæmis Quimperfatið sem Léonie 
brýtur. Hin brotakennda frásögn 
er sveipuð duluð, meira talað í 
kringum atburðina en að frá þeim 
sé beinlínis sagt. Lesandinn er 
jafnvel látinn um að geta í eyð-
urnar. Fyrir vikið fjallar megnið 
af frásögninni um hversdagslega 
hluti, byggir á innihaldslitlum 
samtölum og atburðum, persónur 
sögunnar eru fremur óskýrar, 
jafnvel vofukenndar. Fyrir vikið 
virkar frásögnin dálítið daufleg 
og náði ekki að heilla mig. Sagt er 
að sagan fjalli um tvær stúlkur 
sem alast upp í skugga gyðingaof-
sókna og kaþólsks trúarhita. 
Skugganum er hins vegar gerð of 
lítil skil og trúarhitinn of daufleg-
ur til að lesandinn finni fyrir 
áhrifum þeirra í frásögninni.

Hús leyndarmálanna

Ein þekktasta hljómsveit ‘68 kynslóðarinnar ásamt Eiríki Haukssyni leikur alla helstu „sixties“ smellina 

á nýársfagnaði í Súlnasal Hótel Sögu á nýárskvöld. Einnig koma fram Óperuídívurnar og Bítl.

Húsið opnar kl. 19 fyrir matargesti, 
matur borinn fram kl. 20. 
Fyrir gesti á dansleik opnar húsið kl. 24.
Verð: Matur og skemmtun, 12.900 kr.
Verð á dansleik 3.800 kr.

Pantanir og upplýsingar í síma 525 9950 
og á hotelsaga@hotelsaga.is

POPS og Eiríki Haukssyni
Nýárasfagnaður með

Matseðill

Frönsk andarlifur 
og íslensk gæsabringa 
með peruhlaupi og
stökku kryddjurtasalati
í forrétt. 

Kryddlegin kálfalund og
hægelduð svínasíða með 
portobelló-kartöflulögum
og madeirasósu í aðalrétt. 

Súkkulaði og 
appelsínusamleikur í eftirrétt.

Í Súlnasal Hótel Sögu nýárskvöld
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Gefum okkur að tvö þúsund og 
fimm hundruð ára leiktexti rati 
beint í hjarta okkar tíma, álitaefni 
um uppreisn kvenna gegn valdi 
karla gildi enn; ölvun og æði 
kvenna á opinberum svæðum við 
borgarmúrana eigi sér einhverja 
samsvörun í okkar tíðaranda; 
gamlir menn láti enn heillast af 
tískubylgjum og gangi á fjöll 
skreyttir blómum; sterkir valds-
menn láti heillast af ungum stælt-
um skrokkum karlmanna jafnt 
sem mjúkum línum þeirra 
óreyndu; í heimi okkar takist enn 
á sundrungaröfl lausungarinnar 
og ábyrg afstaða hlýðni og heil-
inda.
Gefum okkur það.

Látum vera þótt allur goð-
sagnaheimur Forn-Grikkja komi 
okkur spánskt fyrir sjónir, meira 
en það, sé okkur gersamlega fram-
andi. Allar staðarvísanir séu okkur 
ókunnugar, hetjur og goð ókunn, 
textann sem við heyrum skiljum 
við ekki nema á parti, það sem við 
heyrum á annað borð fyrir tónlist 
og dansstappi. 

Látum þennan ókunnugleika 
okkar liggja milli hluta.

Hvað er þá eftir í jólafrumsýn-
ingu Þjóðleikhúss Íslendinga á 
Bakkynjum eftir Evripídes – 
fyrsta verki sem þar er flutt eftir 
Evripídes,  einn af þremur stór-
skáldum hinna forngrísku harm-
leikja?

Jú, þetta er glæsilega útlítandi 
sýning með dýrri og tæknilegri 
leikmynd sem nýtist leiknum vel, 
verður á vissan hátt gerandi í 
verkinu.

Búningar eru flottir, grímur 
fágaðar þótt þær gefi sumum leik-
konum holan hljóm. Gervin öll 
gerð af hárri gæðakröfu.

Ljósavinnsla Lárusar Björns-
sonar, sem nú er kominn til starfa 
hjá Þjóðleikhúsinu eftir aldar-
fjórðungsvinnu í öðrum leikhús-
um, er fyrsta flokks, teflir stund-
um djarft en er í aðalatriðum gott 
verk eins og hans er von og vísa. 

Tónlist Atla Ingólfssonar, bæði 
leikin og sungin, kyrjuð á sviðinu 
eða af bandi í bak er í samræmi við 
verkið allt á sviðinu. Það er ekki 
við Atla að sakast þótt kórar séu 
nánast óskiljanlegir, þar heyrast 
ekki orðaskil, það er verk annarra.

Gegnumsneitt er vinna leikaranna 
í sýningunni með miklum ágæt-
um. Leikstjórarnir grísku hafa 
lagt upp með skýra stefnu varð-
andi raddbeitingu, vinna þeirra 
með kórnum gerir það hins vegar 
að verkum að hann fer fyrir ofan 
garð og neðan.

Ég er ekki viss um að af því sé 
nokkur missir.

Erna Ómarsdóttir leggur allri 
sýningunni línu í hreyfingum sem 
er áhrifamikil í fyrstu og skapar 
með áhorfandanum óþægilega 
kennd, en er á líður verður maður-
inn skjálfandi í æði sínu eða ótta, 
heldur staglsamt og tilbreytinga-
lítið róf.

Sýningin verður í heild sinni 
mikil og óvænt reynsla fyrir augu 
og eyru, stílhrein og hugsuð í stóru 
og smáu frá einu skýru sjónar-
horni.

Ætli það sé hending að Þjóðleik-
húsið hefur aldrei ráðist í svið-
setningu á verki eftir Evripídes? 
Á fyrsta áratug hússins var leikin 
gerð Jean Anouil hins franska af 
Antigónu, Antigóna Sófóklesar 
kom á svið réttum tíu árum síðar 
hjá LR í Iðnó. Sveinn Einarsson 
kom svo á svið á sínum tíma í Þjóð-
leikhúsinu með bæði Oresteia-þrí-
leiknum og Ödipus konungi.

Samt hafa legið frá miðri nítj-
ándu öld verk og verkabrot í þýð-

ingum manna á borð við Svein-
björn Egilsson og rómantísku 
skáldin. Bæði Sjö gegn Þebu og 
Prómóþeifur eru til. Bakkynjurn-
ar þýddi Sigfús Blöndal úr grísku 
á öðrum og þriðja áratug síðustu 
aldar. 

Íslenskir leikhúsmenn – að 
Sveini Einarssyni undanskildum – 
hafa leitt Grikkina hjá sér. 

Ráðskonur Þjóðleikhússins láta 
þýða verkið að nýju: Kristján 
Árnason „styðst meðal annars við 
nýgríska útgáfu á verkinu“ eftir 
Giorgos Chimonas, skáld og heim-
speking. Er hans gerð þá annað en 
frumtextinn? Í fleiru en orðalagi? 

Ekki efast ég eitt andartak um 
að Kristján hefur skilað verki sínu 
af trúfestu við skáldið.

Mér tekst bara ekki að stinga 
þessu verki í samband. Dagljóst 
er hvar það rímar. En niðurstaða 
þess er í hróplegri mótsögn við 
allan vanda verksins. Og það sem 
meira er, fornfáleiki þess þvælist 
endalaust fyrir áhorfendum og 
áheyrendum.

Utan þess sem hér hefur verið 
talið verður að geta þess að hér 
stígur fram í stóru hlutverki Stef-
án Hallur Stefánsson: og eins og 
sagt var áður um sauðfé. Það kyn 
hefur aldrei svikið. Hann stendur 
sig með stakri prýði með erfitt og 
flókið upplegg, nýtur vel síns lík-
amlega atgervis án þess að fórna 
styrkri og skýrri rödd og skarpri 
hugsun.

Þetta er semsagt vel heppnuð 
framkvæmd á verki úr fornklass-
ískum arfi okkar. Það verður ein 
fárra sviðsetninga þeirrar gerðar 
á næstu áratugum, eins og á síð-
ustu fimmtíu árum – jafnvel í 
Þjóðleikhúsinu.

Áhugafólki er því skylt að sjá 
þessa sýningu. Hún sýnir jafn-
framt tæknilega getu starfsliðs 
Þjóðleikhússins, en hana skortir 
sárlega það bráða og nauðsynlega 
samband sem leikhús verður að 
hafa við samtíma sinn og skynjun 
svo sýningin ljósti mann.

Eins og stefnt er að. 

Trylltar konur taki okkur alla

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

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 nokkur sæti laus, fös. 12/1 kl. 16:30 nokkur sæti laus, lau. 13/1 örfá 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.

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Lau. 6/1, lau. 13/1 nokkur sæti laus, 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 Evrípídes
3. sýn. í kvöld 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.

Stóra sviðið kl. 20:00
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Metnaðarfull ljóðabók en mjög 
óþroskaður skáldskapur. Skáldið 
leitar hinstu raka og þráspyr 
sjálft sig um eðli veruleikans. 
Leitin hefst við sjálfa sköpun 
heimsins en færist smám saman 

nær einstaklingnum, samfélag-
inu og skáldinu sjálfu sem í nán-
ast stjórnlausum orðaflaumi 
gegnum blekkingar guðóminn 
vonir drauma óskir þrár og ást 
(sem er þó skömminni skást) ein-
blínir að lokum á veröld sem tor-
tímist „brotnar á kistuloki allífs-
ins“ (65) og eftir stendur að eilífu 
þögnin ein – jafnvel orðið sem í 
upphafi kveikti allt er duglaust 
og dautt. 

Það er auðvitað stærilæti 
gagnvart ljóðinu og lesandanum 
að ætlast til þess að slík glíma 
við sköpunarmáttinn og alvizk-
una eigi eitthvað upp á dekk áður 
en maður á kost á því að míga 
almennilega í saltan. En oflæti er 
leynivopn ungskálda og lesand-

ans að dæma hvort höfundur á 
erindi sem erfiði, varpi nýju 
ljósi. Ekki vantar viljann, svo er 
víst, og sköpunarþörfin er næst-
um yfirgengileg. 

Til að bæta sér upp skort á 
lífsreynslu eru skáldi þrjár leiðir 
einkum færar: (a) rata sjálft í 
raunir og vanda án tafar, (b) gera 
sér mat úr ógæfu nágrannans, 
eða (c) grafa hana upp úr góðum 
bókum. Í fyrsta hluta bókarinnar 
velur skáldið þriðja kostinn og 
verður fyrsta Mósebók fyrir val-
inu fram að sköpun mannsins – 
þó með þeirri breytingu að upp-
hafi Jóhannesarguðspjalls er 
óbeint skipt inná í stað upphafs-
orða sköpunarsögunnar. Þar sem 
Jóhannes á með orði sínu við 

frelsarann en ekki frækorn ljóðs-
ins veldur þetta strax nokkrum 
glundroða og endurómar hann í 
ofhlöðnu og stundum nokkuð 
mótsagnakenndu myndmáli. 

Undir lok fyrsta hluta bókar-
innar birtist mannvera og ljóðið 
fær mælanda sem kveikir les-
andanum vonir um mikil átök í 
komandi skáldfíflahlut (öðrum 
hluta). Má deila um hvort það 
gangi eftir. Mælandinn er þar 
„ég/við“ í aðalhlutverki og í auka-
hlutverki er „þú“ sem bregður 
sér þó í allra kvikinda líki. Hér 
og bókina á enda velur skáldið 
leið (a) hér að ofan en velur sér 
þó eigin ratvillur ekki síst í (c). 
Og talar mikið undir rós, flækir 
sjálft sig og lesandann í blóðug-
um þyrnaskógi þar sem vonir og 
draumar rætast og svíkja á víxl. 

Skáldið beinlínis öskrar á 
tröllvaxin yrkisefni sín og býður 

náttúrunni og draumi sínum ein-
vígi sem það veit að það er dæmt 
til að tapa, bæði í orði og verki, 
en orgar þó af öllum kröftum 
frammí síðasta dropa. Hér ægir 
saman allskyns misvísandi 
myndum, myrkum táknum, 
ómarkvissum vísunum, offlæði 
hugmynda og ofskýringar í 
bland. Allt kaffærist hvað í öðru. 
Skáldið er á kosmísku trippi og 
flengríður yfir tilvistina með 
ógurlegum vængjaslætti þar sem 
orði og æði rignir nykruðu og 
öfugsnúnu uppímóti og hinsegin 
út um allar trissur á landi láði og 
í lofti uns lesandinn brennur upp 
í „hryllilegri þögninni“ með ógn-
háum hvelli. Lífsreynsla út af 
fyrir sig.

Ég dáist að áræðni skáldsins 
og einlægni, þetta er grafalvar-
leg bók.  

Eru Selma og Hansa popp-
stjörnur? Selma var það vissu-
lega. Báðar eru þær kraftmikl-
ar söngkonur, ráða við 
blæbrigði í túlkun, geta auð-
veldlega tekist á við flutning-
inn í flóknum línum, falla 
ágætlega saman í tvísöng. Það 
safn sem hér er á ferðinni er 
sett saman á svipuðum nótum 
og diskur Ásgerðar Júníus-
dóttur fyrir fáum árum: lög 
kvenna við ljóð kvenna. Ekki 
slæm endurtekning á góðri 
hugmynd. 

En eru konur í bransanum 
nægilega margar til að geta 
komið saman þokkalegu og 
markverðu lagasafni? Hér eru 
vanar konur eins og Ingibjörg 
Þorbergs og Ragnhildur Gísla-
dóttir. Anna Halldórsdóttir og 
Hera, Védís og Móeiður, Mar-
grét Örnólfsdóttir og Margrét 
Kristín Sigurðardóttir, og svo 
þær sjálfar, Selma á hér tvö 
lög og Hansa eitt. Ljóðin eru 
nær öll unnin af mikilli fátækt 
og er þeim er stillt upp við 
stakt ljóð eftir Jakobínu Sig-
urðardóttur skilur langt, langt 
á milli. 

Það erufáar athyglisverðar 
laglínur hér á bæ. Og enn 
færri orð er best að hafa um 
þann samsetning sem þær 
stöllur kjósa að taka sér í 
munn – með fullri virðingu 
fyrir þeim ágætu konum sem 
þarna hafa lagt hönd á plóg. 
Góðar söngkonur vantaði efni 
eftir konur: nú þá er til dæmis 
bara að fletta ljóðabókunum 
finna spennandi ljóð og ráða 
tónlistarkonur af öllum svið-
um bransans til að takast á við 
þrautina. Þar með er tryggt að 
efnið, söngtextinn, er alla vega 
fyrsta flokks – úrvalið meira 
en hér er sett á disk.

Þetta safn verður heldur 
ósannfærandi – sökum þess 
að hvorki lög né ljóð eru burð-
ug. Því bjargar ekki fagmann-
legur flutningur né snoturt 
útlit. 

Ósannfær-
andi lög

Stjörnuvals á röngum snúningi

ÞAR SEM ÍSLENDINGUM

FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA

NÁNARI UPPLÝSINGAR

LAUGARD. 30. DES. 2006

DJ CURVER OG DJ KIKI-OW
HÚSIÐ OPNAR KL. 01.00

ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

MIÐAVERÐ 2500 KR.

FORSALAÁ NASA.IS

MIÐAVERÐ KR. 1500

HÚSIÐ OPNAR KL. 23

ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

SUNNUD. 31. DES. 2006

KVEÐJUDANSLEIKUR

GAMLÁRSKVÖLD

Í SVÖRTUM

90’ PARTÝ

FÖTUM
PILTARNIR Í SVÖRTUM FÖTUM HALDA 

SINN SÍÐASTA DANSLEIK Í BILI HÉR Á 

NASA. SÁRT VERÐUR AÐ KVEÐJA ÞÁ 

PILTA EN AÐ VENJU VERÐUR ÞAÐ 

GERT MEÐ POMP OG PRAKT!

BÚAST MÁ VIÐ ALLSKYNS 

UPPÁKOMUM OG JAFNVEL

GÓÐUM GESTUM TIL ÞEIRRA 

PILTA UPP Á SVIÐ. BETRA ER 

AÐ MÆTA SNEMMA TIL AÐ

TRYGGJA INNGÖNGU! 

DJ CURVER OG DJ KIKI-OW HALDA 90'S PARTÝ Á

GAMLÁRSKVÖLD EN NO LIMITS KVÖLDIN ÞEIRRA HAFA 

VERIÐ AÐ GERA ALLT VITLAUST Á ÁRINU. ÓHÆTT ER AÐ

SEGJA AÐ KVÖLDIN HAFI VERIÐ MEGA-SUCCESS OG ÞESSI

BYLGJA SÉ BÚIN AÐ KOMA SÉR VEL FYRIR Í SKEM-

MTANALÍFI LANDANS.
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A man makes his own 

way. No one gives it to 

you. You have to take it.

Þrátt fyrir hrakspár, háð og spott 
getur Sylvester Stallone vel við 
unað með gengi sjöttu myndarinn-
ar um boxarann sjónumhrygga 
Rocky Balboa, sem ekki aðeins 
laðar fjöldann að heldur fær fína 
dóma ofan í kaupið. Myndin er í 
þriðja sæti á lista yfir aðsóknar-
mestu myndir í Bandaríkjunum; 
halaði inn rúmar 900 milljónir 
króna fyrstu sýningarhelgina en 
heildartekjur frá því að myndin 
var frumsýnd á miðvikudag fyrir 
viku eru þegar orðnar 1,6 millj-
arðar. 

Gagnrýnendur eru heilt á litið 
ánægðir með Stallone og segja 
Rocky aldrei hafa verið í betra 
formi síðan 1976 þegar fyrsta 
myndin um hann kom út. Ef til vill 
vinnur mótbyrinn með honum því 
eins og gagnrýnandi Premire Mag-
azine kemst að orði virðist sem 
Stallone hafi eitthvað að sanna og 
gerir það með glæsibrag. Gagn-
rýnandi Eclipse Magasine tekur í 
sama streng og segir að Stallone 

hafi tekist hið ómögulega, að 
glæða nýju lífi í steindauða per-
sónu sem áhorfendum stóð á sama 
um.

Á heimasíðu IMDB fær myndin 
7,9 í meðaleinkunn sem má teljast 
prýðileg einkunn og á Rotten Tom-
atoes fær hún 77 prósent, sem 
þykir afbragð á þeim bæ.

Rocky slær frá sér

Spennumyndin Köld slóð 
verður frumsýnd á morgun. 
Myndin er fyrsta kvik-
mynd leikstjórans Björns 
Brynjúlfs Björnssonar í 
fullri lengd en hún fjallar 
um blaðamann sem flækist 
óvænt í morðmál sem snert-
ir fortíð hans.

Björn samdi söguna en Kristinn 
Þórðarson skrifaði handritið og þeir 
félagar unnu verkið náið saman og 
tóku sér fjögur ár í handritsvinn-
una. „Við byrjuðum á þessu verk-
efni fyrir fimm árum á sama tíma 
og verið var að skrifa mikið af þess-
um glæpa- og spennubókmenntum 
sem hafa verið að koma út,“ segir 
Björn Brynjúlfur og bætir því við 
að þeir félagar hafi leitast við að 
skrifa sannfærandi sakamálasögu 
inn í íslenskan samtíma.

„Þetta er það sama og glæpasagna-
höfundarnir hafa verið að fást við. 
Að búa til sögu sem virkar í íslensk-
um samtíma enda fær fólk ekki 
notið sögunnar ef það rekst á að hún 
fái ekki staðist en slíkt eyðileggur 
auðvitað upplifunina af sögunni. 
Þetta er snóker sem fólk hefur verið 
að leysa í glæpasögum að undan-
förnu og okkur er vonandi að takast 
það líka í bíómyndum,“ segir Björn 
og tekur undir að velgengni Mýrar 
Baltasars Kormáks bendi til þess að 
íslenskar sakamálamyndir hafi 
fundið sér greiðan farveg að bíó-
gestum.

Eftir fjögurra ára handritsvinnu 
gaf Björn sér góðan tíma til þess að 
slípa handritið með leikurunum. 
„Að mínu mati skipta tvö lykilatriði 
máli í kvikmyndagerð að sagan sé 
góð og leikurinn sé góður og ég 
lagði mikið upp úr þessu. Við gáfum 
okkur óvenju mikinn tíma með leik-
urunum og unnum með persónurn-

ar í þrjá mánuði fyrir tökur án þess 
að vera beinlínis að æfa handritið. 
Við sendum leikarana svo heim og 
leyfðum þeim að láta þetta malla 
innra með sér áður en við fórum í 
sex vikna æfingar fyrir tökur. Þá 
unnum við töluvert með taktinn í 
handritinu og löguðum línurnar að 
hverri persónu fyrir sig.“ 

Björn segir þetta verklag hafa 
komið sér ákaflega vel í fram-
leiðsluferlinu þar sem „leikararnir 
voru svo vel æfðir að þeir hefðu 
getað leikið myndina frá upphafi til 
enda eins og þeir væru á sviði“.

Björn Brynjúlfur er enginn nýgræð-
ingur bak við tökuvélina þó að Köld 
slóð sé fyrsta bíómyndin hans en 
hann er margverðlaunaður auglýs-
ingaleikstjóri og á að baki fjölmarga 
sjónvarpsþætti. Árið 2004 gerði 
hann leikna sjónvarpsmynd byggða 
á Njálu og á árunum 1998 til 2002 
gerði hann tólf þætti í sjónvarps-
þáttaröðinni Sönn íslensk sakamál 
sem skiluðu honum Edduverðlaun-
um. 

„Reynsla mín af auglýsingagerð-
inni var góður grunnur fyrir þessa 
vinnu, ekki síst á sjónræna sviðinu 
og í vinnsluferlinu.“ Björn bendir 
jafnframt á að hann sé síður en svo 
sá fyrsti sem fikri sig úr auglýsing-

um í bíó og nægir í því sambandi að 
nefna Hollywoodstórlaxa á borð við 
bræðurna Ridley og Tony Scott og 
Alan Parker.

„Ég gæti alveg hugsað mér að 
halda áfram á þessari braut og gera 
aðra bíómynd. Þetta er skemtileg 
og gefandi vinna og þó að ég þekki 
kvikmyndagerðaþáttinn vel þá var 
vinnan með leikurunum ný fyrir 
mér og það skemmtilegasta í þessu 
öllu saman.“

Köld slóð verður frumsýnd á morg-
un og þó að Björn sé tilbúinn til þess 
að leggja verk sitt í dóm áhorfenda 
viðurkennir hann fúslega að hann 
sé kominn með frumsýningarfiðr-
ing. „Þetta er svolítið stress, kannski 
ekki síst vegna þess að þetta er 
fyrsta myndin mín og fyrsta hand-
rit Kristins sem verður að kvik-
mynd þannig að ég get ekki neitað 
því að það sé kominn fiðringur í 
mannskapinn. En ég er búinn að 
skila og þetta er komið úr höndum 
mínum. Nú verður bara að koma í 
ljós hvort einhver kunni að meta 
þetta þannig að ég er auðvitað 
spenntur. Það er aldrei hægt að vita 
neitt fyrirfram í þessum bransa. 
Það er engin formúla til þannig að 
maður rennir blint í sjóinn.“

Væri til í að leika golfstjörnu

Það er ekki heiglum hent að gera kvikmyndir eftir góðum skáldsög-
um og þau eru ófá dæmin um að fólk hafi verið með frábæran 
efnivið í höndunum en tekist að klúðra honum gersamlega í yfir-
færslunni af pappír og á hvíta tjaldið. 

Aðlögun bókmennta að kvikmyndum getur verið svo snúin að 
kvikmyndagerðarmönnum tekst meira að segja ítrekað að slátra frá-
bærum teiknimyndasögum þegar kemur að því að glæða þær lífi á 
filmu. Þetta gerist jafnvel þó fyrir liggi frábær texti og og mynd-
rænar útfærslur (storyboard) frá hendi bókarhöfunda. Myndasögu-
höfundurinn Alan Moore er ákaflega óheppið fórnarlamb í þessum 
efnum en myndirnar From Hell og League of Extraordinary 
Gentlemen eru sorglega vondar útfærslur á frábærum bókum.

Það virðist því í fljótu bragði mun heillavænlegra að taka vondar 
bækur og breyta þeim í frábærar bíómyndir en The Godfather og 
Psycho eru nærtæk og jafnframt bestu dæmin um slíkt. Skáldsaga 
Roberts Bloch um geðsjúklinginn Norman Bates er drasl sem Alfred 
Hitchcock gerði meistaraleg skil og saga Mario Puzo um Corleone-
fjölskylduna er illa skrifuð moðsuða sem Coppola tókst með átaki að 
gera að klassík.

Góðar skáldsögur eru þó síður en svo óhæfar til kvikmyndunar 
hafi fólk skýra hugmynd um hvernig beri að nálgast þær og skila á 
annað form. Erlendir dómar um nýfrumsýnda mynd sem gerð er 
eftir Ilminum, frábærri sögu Patrick Süskind benda til þess að 
leikstjóranum Tom Tykwer (Lola rennt) hafi tekist með glæsibrag að 
skila verkinu á filmu.

Rithöfundurinn hafði sjálfur neitað að selja kvikmyndaréttinn á 
bókinni í fimmtán ár á þeim forsendum að það væri með öllu 
ómögulegt að festa meginþema hennar, ilminn, á filmu. Tykwer 
virðist hafa tekist þetta með glæsibrag og með útsjónarsemi og 
útpældri beitingu myndavélarinnar nuddar 
hann nefi áhorfenda upp úr skítnum og 
viðbjóðnum í tilveru þefnæma morðingj-
ans Grenouille.

Leikstjórinn uppsker fyrir vikið 
fjórar stjörnur hjá breska kvikmynda-
blaðinu Empire og aðdáendur Süskind 
ættu að geta dregið andann léttar. Sá 
óþægilegi grunur læðist þó að manni, og 
skyggir nokkuð á gleðina, að það gæti 
dregist á langinn að fá Ilminn í íslensk 
kvikmyndahús. Myndin og við sem 
bíðum hennar þolum hins vegar 
enga bið og bindum vonir við að 
íslenskir dreifingaraðilar 
hennar sýni sóma sinn í að 
hefja bíóárið með glæsibrag 
með því að leyfa okkur að 
þefa af daunillri átjándu 
aldar París með nefi 
Grenouilles.

Ilmur af góðri sögu



Kvikmyndin Children of Men, eða 
Mannanna börn, með Clive Owen 
og Julianne Moore í aðalhlutverk-
um verður frumsýnd annað kvöld 
í Sambíóunum. Um er að ræða 
spennutrylli sem gerist í náinni 
framtíð, árið 2027 nánar tiltekið. 
Konur geta ekki lengur eignast 
börn og mannkynið getur þar af 
leiðandi ekki fjölgað sér. Vonleys-
ið vokir því yfir með tilheyrandi 
upplausnarástandi þar sem lög-
leysa og óreiða ráða ríkjum. Á 
Bretlandi hefur stjórnvöldum tek-
ist að halda ástandinu til haga í 
krafti hervalds en á kostnað mann-
réttinda; flóttamenn streyma til 
landsins en er jafnan smalað í 
flóttamannabúðir og sendir til 
baka.

Theo (Owen) er fyrrverandi 
róttæklingur en starfar nú sem 
skriffinnur hjá hinu opinbera og 
stendur orðið á sama um allt 
saman. Dag einn hefur Julian 
(Moore) samband, fyrrverandi 
samstarfskona Theos úr röðum 
róttæklinga, og kynnir hann fyrir 
Kee, fyrstu barnshafandi konunni 
í nítján ár. Julian borgar Theo 
fyrir að útvega Kee vegabréfs-
áritun svo hægt sé að forða henni 
úr landi. Hins vegar eru margir 
reiðubúnir til að leggja mikið í 
sölurnar til að ná í Kee og áður en 
langt um líður flækist Theo inn í 
atburðarás sem gæti kostað hann 
lífið og mannkynið framtíð. 

Children of Men er nýjasta 
mynd mexíkóska leikstjórans 
Alfonsos Cuarón, sem á að baki 
myndir á borð við Harry Potter og 
Fangann frá Azkaban og Y tu maá 
también (Og mamma þín líka) en 
fyrir handritið á þeirri síðar-
nefndu var hann tilnefndur til 
Óskarsverðlauna. Myndin byggist 
á samnefndri skáldsögu eftir 
enska rithöfundinn P.D. James og 
þótt hún gerist í náinni framtíð 
fjallar hún um aðkallandi mál 

samtímans á borð við flóttamenn, 
umhverfismál, frjósemi og mann-
fjölgun. Leikhópurinn er traust-
vekjandi, auk Owens og Moore fer 
gæðaleikarinn Michael Caine með  
stórt hlutverk í myndinni. Owen 
var tilnefndur til Óskarsverðlauna 
fyrir leik í aukahlutverki í mynd-

inni Closer og Moore var meðal 
annars tilnefnd til Óskarsverð-
launa fyrir bæði aðal- og aukahlut-
verk árið 2003. Children of Men 
hefur hlotið afbragðsdóma víðast 
hvar og ófáir gagnrýnendur vest-
an hafs hafa nefnt hana sem eina 
af bestu myndum þessa árs. 

Framtíð mannkyns í húfi 

Kvikmyndin Stranger Than Fict-
ion með Will Ferell, Emmu Thomp-
son og Dustin Hoffman í aðalhlut-
verkum verður frumsýnd hér á 
landi á nýársdag. Hér segir frá 
skattheimtumanninum Harold 
Cricket (Ferrell) hvers tilveru er 
kollvarpað þegar hann byrjar að 
heyra kvenmannsrödd lýsa öllum 
hans gjörðum í minnstu smáatrið-
um og til að bæta gráu ofan á svart 
lýsir hún því að dauði hans sé yfir-
vofandi.

Sér til hrellingar kemst Crick-
et að því að hann er aðalpersóna í 
nýjustu skáldsögu Karen Eiffel 
(Thompson) sem á aðeins eftir að 
reka smiðshöggið á verkið með 
því að finna viðeigandi dauðdaga 
fyrir aðalpersónuna. Í örvænt-
ingu sinni leitar Cricket á náðir 
bókmenntafræðings (Hoffman) 
sem  ráðleggur honum að bjarga 
sér frá bana með því að breyta 
sögunni úr harmleik í gaman-
leik. 

Lyginni líkast

Opið í dag kl. 10–18
Sími 590 5760
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Aðeins 13.990 kr. á mánuði. 
M.v. 50.000 kr. útborgun og bílasamning SP til 84 mánaða.

Tröllapakki frá Hjálparsveit Skáta 
í Reykjavík fylgir hverjum bíl!
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…að setja uppáhaldsjólakryddin þín 
í pott með smá vatni. Leyfðu þeim 
að malla dálítið í opnum pottinum 
og þá ætti ilmurinn að teygja sig 
inn í alla króka og koma í íbúðinni. 
Kanill, negull og múskat 
eru tilvalin, og það má 
vel prófa að rífa smá 
mandarínubörk 
út í.

Stundum held ég að menn ofreyni sig við víninnkaup um jól og áramót. 
Fínt skal það vera og taka margir tilhlaup þegar nær væri að stíga 
rólegheitaskref. Færa sig upp um 500-1000 kr. frá því sem vaninn er í 
stað þess að kaupa rándýrt. Einnig verður sú vísa vart of oft kveðin að 
þrátt fyrir ofurskatta á vín hérlendis er hægt að gera býsna góð kaup. 
Freyðivín eru t.d. undirverðlögð á Íslandi. Hér er afar óþroskaður 
freyðivínsmarkaður sem lengstum hefur verið undirlagður dísætum 
tegundum. Útlendingur sem þekkti jafn margar tegundir þessara vína 
og meðal Íslendingurinn væri eflaust álitinn pínu perri enda sjást þessi 
vín aðallega á strípibúllum erlendis en ekki í virðulegum vínbúðum, 
hvað þá á vegum ríkisins. 

Hérlendis hafa menn löngum horft stíft til kampavíns en álitið allt 
freyðivín annars flokks. Þetta er auðvitað misskilningur. Spánverjar 
framleiða glæsilegt cava og framúrskarandi fallegur fulltrúi þeirra er 
Castillo Perelada sem þvælist í kringum hlægilegan þúsundkall í verði 
eftir týpum og endar hæst  í 1.140 kr. fyrir hið frábæra Castillo 
Perelada Brut Rosat. Annað prýðilegt spánskt er Codorniu Clasico 
Semi-Seco á tæpan ellefuhundruðkall.

Fátt er um fína fulltrúa ítölsku hefðarinnar og Fransmenn utan 
Champagne láta lítið fyrir sér fara. Þýskir eiga einn sendiherra, 
reyndar eigi af verri endanum, Sander Riesling Trocken (1.850 kr.).

Ástralir eru giska lunknir í freyðivínsgerð og gera 
jafnan framúrskarandi freyðivín úr blöndum af chard-
onnay og pinot noir. Þannig vínum luma á hinir þekktu 
framleiðendur Peter Lehmann og Jacob’s Creek. Kobba-
lækur hefur verið afar vinsælt um árabil og vínið hans 
Péturs marglofað af vínrýnum. 

Ég slepp vart frá umfjöllun um freyðandi án þess að 
ríða um sjálft kongungsdæmið, Champagne. Verð að játa 
að knapi góður er ég eigi á þeirri grund, rata framhjá 
helstu hyldýpum en er enginn forystusauður er kemur að 
helstu tegundum. Slepp billega hvað ráð varðar því 
hérlendis er kampavínsverð flatneskjulegt og vart hægt 
að tala um góð og slæm kaup, verðbilið er of lítið. 
Einmitt vegna þessarar verðflatneskju má gera góð 
kaup í rósavínskampavínum og árgangskampavínum.

Fínt skal það vera

Ekki hrifinn af ólseigri álft

Þeim sem eru orðnir þreyttir á 
gourmet-veislum hátíðanna stend-
ur ýmislegt annað til boða í kring-
um áramótin. Vefsíðan justeat.is 
gerir notendum sínum auðvelt að 
panta sér mat frá veitingahúsum í 
borginni, og býður jafnframt upp 
á heimsendingarþjónustu. „Hug-
myndin er að fólk geti séð mat-
seðla veitingahúsanna inni á 
síðunni hjá okkur og pantað 
matinn beint í gegnum 
netið,“ útskýrði Þröstur 
Már Sverrisson, eigandi 
síðunnar, sem hefur 
verið virk í eitt og hálft 
ár.

„Við byrjuðum með heimsending-
ar fyrir svona níu mánuðum. Það 
var svo lítið úrval af heimsendum 
mat í Reykjavík,“ sagði hann, en 
einnig er hægt að leggja inn pönt-
un í nýopnuðu símaveri justeat.is.

„Það eru alls 34 staðir 
inni á síðunni og mikil fjöl-
breytni. Fólk getur pant-
að sér báta, kebab, steik-
ur, taílenskt … sagði 

Þröstur. Opnunartími hjá 
justeat fer eftir opnun-
artíma veitingastað-
anna og gerir það 

einnig um áramót-
in. „Svo eru líka 
margir sem panta 
í gegnum okkur 
en sækja sjálfir,“ 
sagði Þröstur. 
„Þá sleppur 
fólk við að 
hanga í síman-

um og þarf ekki að muna aragrúa 
af númerum,“ bætti hann við. 
Allar nánari upplýsingar má nálg-
ast á síðunni sjálfri, en þegar hafa 
6500 notendur skráð sig til leiks.

Sendir þér steikina heim

Í áramótaveislum hefur 
mörgum reynst farsælt að 
bergja ekki á of þungum 
vínum. Ítölsk vín af betri 
sortinni eru við þetta tilefni 
góður kostur því þau eiga 
mörg hver það sameiginlegt 
að halda léttleika sínum 
þótt farið sé ofarlega í stiga 
víngæðanna.

Tröppugangur þyngdarinnar gild-
ir auðvitað líka um ítölsku vínin 
og því verður hver og einn að 
finna þá tröppu sem best hentar. Í 
síðustu viku fjallaði ég um nokkur 
ítölsk vín sem eiga erindi þegar 
vel á að gera við sig í mat og drykk 
og er þeirri umfjöllun í dag fram-
haldið. Ég hafði til ráðgjafar við 
smökkun vínanna nokkra blaða-
menn og vínáhugafólk. Mörgum 
reynist erfitt að muna nöfn á 
vínum en samstarfskona mín kom 
með fína ábendingu; einfaldlega 
smella af mynd af flöskunni nú á 
dögum myndavélafarsíma. Kíkja 
svo á myndina og bera við í vín-
búðum.

Isole e Oleana er eitt af þekktari 
vínhúsum Toskana þótt ekki sé 

það mikið um sig. Talið 
eitt af tíu bestu „litlu” 
vínhúsum heims. Við 
smökkuðum Isole e Olena 
Chianti Classico  (1.750 

kr.) sem er afar gott 
chianti-vín af léttari 
gerðinni. Svona eins og 
Íslendingar hafa fílað 
svo vel. Stóri frægi 
bróðirinn er Isole e 
Olena Cepparello (3.450 
kr.) en vert er að benda 
á að það vín er mun 
ódýrara hérlendis en í 
flestum nágrannaland-
anna.

Mörg af betri chianti-
vínunum kosta um 2.000 kr. Eitt 
þeirra er Felsina Berardenga Chi-
anti Classico (2.090 kr.) sem er til-

tölulega nýtt hér í vínbúð-
unum. Framleiðandinn 
hefur fengið afar háar ein-
kunnir í erlendum víntíma-

ritum og smökkunarhóp-
urinn var mjög 
jákvæður. Þetta vín þarf 
smá tíma og hefur gott 
af umhellingu eins og 
gildir um öll þau vín 
sem hér er fjallað um.

Antinori markgreifi 
er einn áhrifamesti og 
frægasti víngerðarmað-
ur heims. Hann 

var forvígismaður þess að 
brjótast undan hefðinni og 
hóf að gera vín á sjöunda 
áratugnum sem kölluð 
eru „ofur-Toskanavín“. 
Þau þekkja margir, t.d 
Tignanello (ófáanlegt í 
vínbúðum en eitt sölu-
hæsta vínið í Fríhöfn-
inni þar sem það fæst á 
lygilegu verði). Hann 
kann þó enn þá að sinna 
hefðinni betur en flestir 
og glæsilegt dæmi um 
það er hið vel gerða vín 
Tenute Marchese Antin-
ori Chianti Classico Riserva (2.090 
kr.).

Vínin úr litlu brúnu 
sangioveseberjunum sem 
ræktuð eru allt í kringum 
bæinn Montalcino eru ein-

hver þekktustu vín 
Toskanahéraðs. Bænda-
samlagið Delle Vigne, 
frá þorpinu Vinci þaðan 
sem sjálfur Leonardo 
kom, er spútnik í vín-
heimum. Bændurnir 
þar hafa tengst 
nágrönnum sínum í 
Montalcino og búið til 
eitt glæsilegasta brun-
ello svæðisins án þess 
að rífa hvítuna úr augum 

kaupandans. Cantina Brunello di 
Montalcino (3.790 kr.) hentar stór-
steikum en er þó ekki of þungt. 
Vakti undrun smökkunarhópsins 
hvað það var ljúft og létt miðað 

við hversu öflugt það er í 
aðra röndina.

Tenuta Sant’Antonio 
er einn athyglisverðasti 

framleiðandi Valpol-
icellahéraðs. Tenuta 
Sant’Antonio La 
Bandina (2.190 kr.) 
hefur hlotið einróma 
lof íslenskra vínrýna í 
ár og ef íslenska vín-
árið í tímaritum og 
blöðum yrði gert upp 
væri það eflaust einn 
af sigurvegurum árs-
ins. Ævintýralega 
stórt og mikið vín 

fyrir peninginn.

Amarone-vínin eru ein 
þekktasta afurð Valpol-
icella en þau eru gerð 
með þeim hætti að eftir 
að þrúgurnar hafa verið 
tíndar eru þær þurrk-
aðar um nokkurra 
mánaða skeið. 

Tommasi Ripasso
er þekkt undir nafninu 
„Baby Amarone“ 
vegna þess að hratinu 
úr framleiðslu amar-
one er bætt í tunnurn-
ar, sem gefur hið sér-
stæða bragð. Það hefur 
farið mikla sigurför 
um Ísland undanfarið, 
selst í bílförmum og 
hleður á sig góðum dómum eins og 

Gyllta glas Vínþjónasam-
takanna er dæmi um. Afar 
góð kaup (1.850 kr.)

Masi Amarone er rosa-
lega flott amarone vín 
sem á vel við íslenskan 
jólamat, ræður við villi-
bráð en jafnframt sæta 
eftirrétti og getur 
þannig verið flott teng-
ing í síðari hálfleik 
matseldar. Masi Costa-
sera Amarone (2.900 
kr.) er dásamlegur 
inngangur í amarone-
heima og miðaverðið 
varnar ekki inngöngu. 
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Leikarinn Kiefer Sutherland, sem 
hefur farið á kostum í þáttaröð-
inni 24, varð tvívegis Bandaríkja-
meistari í kúrekasnörun árið 1998. 
Á þessum tíma hafði hann tekið 
sér frí frá kvikmyndaleik og ákvað 
að rifja upp gamla takta á hest-
bakinu.

„Kúrekasnörun er ein af þess-
um íþróttum eins og póló þar sem 
þú verður betri eftir því sem hest-
arnir eru betri. Ég átti nokkra frá-
bæra hesta,“ sagði hinn fertugi 
Sutherland í viðtali við Vogue. 
Hann lærði að sitja á hestbaki árið 
1994 við tökur á myndinni The 
Cowboy Way. „Þessi tvö ár á 
búgarðinum voru háskólaárin 
mín,“ sagði Sutherland um fríið 
sem hann tók sér frá kvikmynda-
leiknum. „Þrír eða fjórir strákar 
að ferðast frá einni kúrekasam-
komu til annarrar. Það var frá-
bært.“

Sjötta þáttaröðin af 24 verður 
frumsýnd í Bandaríkjunum um 

miðjan janúar. Sutherland, sem 
hefur verið kvæntur tvívegis, 
segir að erfitt sé að fara á stefnu-
mót meðan á tökum þáttarins 
stendur. „Sumum fer vel að vera 
einhleypir en ég vil ekki lifa lífinu 
mínu þannig.“

Meistari í snörun

Þorláksmessa er dagur hefða hjá 
mörgum landsmönnum. Fólk safn-
ast saman til að borða skötu eða 
flykkist í bæinn um kvöldið til að 
versla síðustu jólagjöfina og njóta 
stemningarinnar. Hefð hefur einn-
ig skapast fyrir ýmsum tónlistar-
uppákomum í höfuðborginni á 
Þorláksmessu. Þannig hélt Bubbi 
sína árlegu jólatónleika á Nasa á 
laugardaginn, og Ullarhattarnir 
hvikuðu hvergi frá átta ára göml-
um sið og tróðu upp á Hótel Borg. 
Köntrísveit Baggalúts blés hins 
vegar til veislu í Iðnó, en Rás 2 
útvarpaði tónleikum þeirra beint. 

Líklegt er talið að fyrirsætan Kate 
Moss muni loksins ganga að eiga 
vandræðagemsann Pete Doherty í 
þessari viku. Breska blaðið Daily 
Mail greinir frá því að Doherty, 
sem er 27 ára, hafi sagt félögum 
sínum í hljómsveitinni Baby-
shambles að taka frá dag til að 
geta mætt í brúðkaupið. Hjóna-
vígslan fer fram á borgarskrif-
stofunni í Fulham. Pete valdi þann 
stað sjálfur því hann vildi vera 
sem næst heimavelli uppáhalds-
liðs síns í enska boltanum, Queens 
Park Rangers.

„Bæði Kate og Pete hafa boðið 
nánum vinum og fjölskyldu sinni 
að hitta sig þar á föstudag. Þau 
hafa reyndar rifist talsvert um 
gestalistann því Kate vill ekki 

hafa alla vini Petes þarna. Hún 
segir að þeir gætu valdið vand-
ræðum en Pete er ákveðinn í að 
þeir fái að koma,“ sagði heimildar-
maður Daily Mail.

Sjálf brúðkaupsveislan fer svo 
fram á sumarleyfisstaðnum Ibiza 
í næsta mánuði. „Kate og Pete 
mæta til Ibiza 16. janúar til að 
fagna 33 ára afmæli hennar. Gest-
irnir koma svo tveimur dögum 
seinna.“

Ekki eru þó allir sáttir við þenn-
an ráðahag, til að mynda Linda, 
móðir Kate. „Hún hefur reynt að 
fá Kate til að gera kaupmála en 
Kate tekur það ekki í mál. Kate 
lítur á sig og Pete sem nútíma 
Marianne Faithful og Mick Jagg-
er.“

Kate Moss og Doherty gifta sig á morgun



Söng- og leikkonan tindilfætta 
Jessica Simpson þjáðist af víðáttu-
fælni eftir að hún skildi við eigin-
mann sinn Nick Lachey. Fjöl-
skylda Jessicu óttaðist að hún 
myndi einangrast því þá sjaldan 
tókst að draga hana út fyrir húss-
ins dyr fékk hún kvíðaköst. 

Vinur fjölskyldunnar segir að 
eftir skilnaðinn hafi hún haldið sig 
sífellt meira heima og um skeið 
hafi hún eingöngu farið út til að 
fara í vinnu. Þegar hún fékk kvíða-
köstin þyrmdi yfir hana, hana 
svimaði og hún fékk köfnunartil-
finningu.

Jessica mun hafa náð sér aftur, 
þökk sé fjölskyldu hennar og 
vinum sem stöppuðu í hana stál-
inu. Sjálfstraustið er komið á sinn 
stað og Jessica er hrókur alls fagn-
aðar.

Þorði ekki út úr húsi

Uppselt er á tónleikana til styrkt-
ar krabbameinssjúkum börn-
um sem fram fara í Háskóla-
bíói í kvöld. Tónleikarnir eru 
árlegur viðburður og eru nú 
haldnir í áttunda skipti. Síð-
ustu miðarnir seldust um 
hádegið í gær, en aldrei 
áður mun hafa orðið 
uppselt á tónleikana 
svo snemma. 
Einar Bárðar-
son, einn skipu-
leggjenda tón-
leikanna,
kveðst ákaf-
lega ánægð-
ur með 
þetta og 
afar þakk-
látur, en 
hann hefur 
komið að tón-
leikunum frá 
því að þeir hófu 
göngu sína. 

Rjómi
íslenskra tón-
listarmanna
kemur fram 

í Háskólabíói í kvöld, en þar á 
meðal eru Bubbi Morth-
ens, Páll Óskar, Garðar 
Thór Cortes, Nylon og Á 
móti sól. Allir sem koma 
fram á tónleikunum, eða 
koma að undirbúningi 
þeirra, gefa vinnu sína 

eins og undanfarin ár. 
Tónleikarnir hefjast 

klukkan sex.

Uppselt á styrktar-
tónleikana í kvöld

Það er erfitt að vera stjarna og 
vera stöðugt undir smásjá fjöl-
miðla, eins og Britney Spears 
fékk að reyna um daginn eftir að 
hún fór nærbuxnalaus á djamm-
ið. Stjörnurnar þurfa yfirleitt að 
passa vel upp á klæðaburðinn, 
því eitthvað jafn venjulegt og 
smávægilegir svitablettir verða 
að heimsfréttum í þeirra tilfelli. 
Kate Beckinsale hefur þó gert 
meira en að slysast til að verða á 
vegi papparassa með opna buxna-
klauf: hún hefur nefnilega veitt 
heilt viðtal með annað brjóstið  
upp úr blússunni. Beckinsale 
segir japanska blaðamanninn 
sem tók viðtalið hafa verið átak-
anlega vandræðalegan, enda 
þjóðin sú þekkt fyrir hófsemi og 
kurteisi.

Berbrjósta 
í viðtali

Su›urlandsbraut 26
Reykjavík
Sími: 510 0000

Brekkustíg 39
Njar›vík
Sími: 420 0000

Mi›ási 7
Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Grundargötu 61
Grundarfir›i
Sími: 430 0000

www.besta.is

SKEMMTU fiÉR VEL

UM ÁRAMÓTIN
GAMLÁRSKVÖLD

Kveiktu á útikertum

Pússa›u skóna fyrir veisluna
me› Max skóábur›i

Helltu í glösin

N†ÁRSDAGUR

Hreinsa›u skóstrikin
af gólfinu me› SD-20

Hreinsa›u rau›víni›
úr teppinu/sófanum
me› Contempo Spotting
Solution

fivo›u upp me›
svampburstanum

Eyddu reykjarlyktinni
me› Airlift

Skelltu á flig
Wild Glove hönskum



!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

Frábær ævintýramynd 
fyrir alla fjölskylduna!

W.ENGLISH SUBTITLES

IN REGNBOGINN

MEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALI

Stórkostleg ævintýramynd 
byggð á magnaðri metsölubók

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

Klikkuð grínmynd þar sem Jack Black og 
Kyle Gass fara á kostum í leit að 

Örlaganöglinni. Stútfull af frábærri tónlist.

Klikkuð grínmynd þar sem Jack Black og 
Kyle Gass fara á kostum í leit að 

Örlaganöglinni. Stútfull af frábærri tónlist.

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

ERAGON      kl. 3, 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 4 og 6
TENACIOUS D       kl. 5.50, 8 og 10.10
CASINO ROYALE     kl. 10.20 B.I. 14 ÁRA
HÁTÍÐ Í BÆ     kl. 3
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA
BORAT      kl. 8 og 10
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL       kl. 3

ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 1, 3.10 og 5.20
ERAGON     kl. 12.30, 3, 5.20, 8 og 10.20 B.I. 10 ÁRA

SÝND Í LÚXUS      kl. 12.30, 3, 5.20, 8 og 10.20
CASINO ROYALE    kl. 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA

HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 1 og 2.40
HÁTÍÐ Í BÆ    kl. 1, 3.10 og 8
BORAT     kl. 10.10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN     kl. 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 4 og 6
TENACIOUS D        kl. 8 og 10
ERAGON  kl. 8 og 10.10 B.I. 10 ÁRA
THE HOLIDAY kl. 5.40

Hið aldna goð Bob Dylan á 
plötu ársins 2006 að mati 
sérfræðinga Fréttablaðsins. 
Listinn er óvenju jafn þetta 
árið og margar plötur hljóta 
tilnefningar. 

Fréttablaðið leitaði til valinna sér-
fræðinga til þess að fá úr því skor-
ið hverjar eru bestu plötur ársins 
2006. Alls 21 sérfræðingur skilaði 
inn listum yfir bestu erlendu plöt-
urnar, gagnrýnendur, fjölmiðla-
menn og bransafólk. Platan sem 
er í efsta sæti á lista hvers og eins 
fær 5 stig, platan í öðru sæti 4 stig 
og þannig koll af kolli. Ef tvær 

plötur fá jafn mörg stig þá fær sú 
plata sem er með fleiri tilnefning-
ar hærra sæti á heildarlistanum. 

Ólíkt listanum yfir bestu 
íslensku plöturnar sem var birtur 
í blaðinu í gær þá er það gamall 
stríðshestur í bransanum sem 
hirðir toppsætið á listanum yfir 
erlendu plöturnar: Bob Dylan. 
Listinn er annars mjög jafn, nokk-
uð sem kemur ekki á óvart fyrir 
þá sem hafa skoðað árslista 
erlendra tónlistarmiðla, en þeir 
eru óvenju ólíkir innbyrðis. Það er 
engin ein plata sem sker sig úr eða 
stendur upp úr. Athygli vekur að á 
listanum eru plötur með lista-
mönnum frá fimm löndum: Banda-
ríkjunum, Bretlandi, Kanada, Sví-
þjóð og Malí.

Þorkell Harðarson og Örn 
Marinó Arnarson vinna 
þessa dagana að heimildar-
mynd um samskipti manns 
og fálka í gegnum aldirnar.

„Í meira en fjögur þúsund ár hefur 
maðurinn látið heillast af fálkum. 
Við það að kynnast þessum tignar-
lega og einstaka fugli verður mað-
urinn altekinn, fær fálkaveiki. 
Fálkaveiðimenn skilja við konur 
sínar til þess að geta verið með 
fálkanum, arabar borga milljónir 
á milljónir ofan fyrir þessa fugla 
og menn láta hreinlega ekkert 
stöðva sig,“ segir Þorkell Harðar-
son kvikmyndagerðarmaður. Þor-
kell og kollegi hans, Örn Marinó 
Arnarson, hjá kvikmyndagerðinni 

Markell vinna um þessar mundir 
að heimildarmynd um samskipti 
manns og fálka í gegnum aldirn-
ar. 

„Mannkynssagan er í raun 
nátengd sögu þessa sambands 
manns og fálka. Danir sóttu hing-
að allt að 210 fugla á ári á átjándu 
öld og notuðu sem mútur við hirð-
ir Evrópu og þó einkum N-Afríku. 
Þetta opnaði þeim siglingaleiðir 
úti fyrir ströndum N-Afríku einum 
Evrópumanna og stuðlaði að því 
að danski kaupskipaflotinn varð 
jafnstór þeim breska sem endaði 
með því að sá síðarnefndi storm-
aði Kaupmannahöfn árið 1800.“ 

Þeir Þorkell og Örn Marinó 
hafa verið að ferðast og viða að 
sér myndefni um þróun og stöðu 
þessa merkilega sambands. „Við 
höfum þegar farið um Norður-
Evrópu, Persaflóa og Norður-
Ameríku til þess að mynda en 
eigum enn eftir Asíu og Suður-
Evrópu. Við höfum verið að tala 
við fálkara (það eru þeir sem 
fljúga þeim), náttúruvernd-
arsinna og prófessora, 
ræktendur og alls konar 
fólk sem hefur hreinlega 
orðið fyrir áhrifum af því 
að hitta fálka. Við erum 
búnir að hitta mikið af 
áhugaverðu og sérstöku 
fólki sem áhorfendur eiga 
svo eftir að fá að kynnast 
eftir um það bil ár þegar 
myndin verður frumsýnd. 
En hér heima þekkja flestir 
aðeins þá sögu sem snýr að 
fálkaþjófunum sem voru að 
stela íslenskum fálkum fyrir 

um 20 til 30 árum. Það varð svo 
verðfall á fálkunum eftir að fannst 
aðferð til þess að rækta fugla í 
haldi. Engu að síður eru enn dæmi 
um ótrúlegar tölur, eins og þegar 
nýtt litaafbrigði var selt fyrir 15 
árum á 750.000 dollara og dýrasta 
týpan af Benz í kaupbæti.“

Þeir Þorkell og Örn Marinó 
hafa auðvitað verið í kringum 
fálka við gerð myndarinnar og 
hafa vissulega orðið fyrir miklum 
áhrifum af viðfangsefni myndar-
innar. „Verkefnið er í senn stór-
kostlegt og krefjandi en við höfum 
þó ekki smitast af fálkaveikinni. 
Okkar ástríða er matur og heim-
speki Markels er því einfaldlega: 
Ef þú getur ekki eldað þá geturðu 

ekki skapað.“ 

Ekki enn smitast af fálkaveikinni



DOA kl. 6 - 8 B.i.12

SAW 3 kl. 10:50 B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU Ísl tal. kl. 1:20 - 3:30 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 1:20 - 3:30 - 5:40 - 8 Leyfð

JÓNAS M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 4 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 2 - 5 - 8 - 10:50 B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS VIP kl. 8 - 10:50 

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl.1 - 3:20 - 5:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR VIP kl. 1 - 3:20 - 5:40 

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:50 B.i.12

THE DEPARTED kl. 10:20 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 1:20 - 3:40 - 5:30 - 6 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 3:20 - 5:30 - 8:10 - 10:30 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i.12

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

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 - 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 3 - 5:30 Leyfð

ERAGON kl. 3 - 5:30 - 8 B.i. 12

DÉJÁVU kl. 10:10 B.i. 12

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 - 10:30 B.i. 16

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 6 - 8 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 4 - 6 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 4 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 10

NATIVITY STORY kl. 5:50 B.i.6

SANTA CLAUSE 3 kl. 3:40 Leyfð

BOSS OF IT ALL kl. 8 B.i.7

SKOLAÐ Í BUR.. Ísl tal kl. 2:30 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 4:30 - 7:30 - 9 - 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR Ísl tal. kl. 2:30 - 4:45 Leyfð

HAPPY FEET Ensk tal. kl. 2:30 - 4:45 - 9 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 10:30 B.i. 12

Háskólabíó

Clint Eastwood
hlaut tilnefningu til 

Golden Globe
verðlauna fyrir bestu 

leikstjórn.

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

Sannkallað meistaraverk sem kvik-

myndað var að mestum hluta á Íslandi.

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

Ein besta teiknimynd ársins sem enginn má missa af er komin. Frábært grin og skemm-
tun fyrir alla fjölskylduna. Tilnefnd til Golden Globe sem besta teiknimynd ársins.

Hér er á ferðinni frumlegasti
spennuhasar ársins

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

KVIKMYNDIR.IS

H.J. -MBL

MÖRGÆSAÆÐIÐ
ER HAFIÐ!

-H.J. MBL
„SNJÖLL OG BRÁÐFYNDIN“

ENDURUPPLIFUNIN

FORSTJÓRI HEILA KLABBSINSHINIR FRÁFÖLLNU

FÁNI FEÐRANNA

Framleidd 
af Steven 
Spielberg

Gleðileg bíójól

/ ÁLFABAKKA / KRINGLUNNI / KEFLAVÍK / AKUREYRI

Þ.J. -FBL

LIB TOPP5.IS

LIB TOPP5.IS



 Á Þorláks-
messu var tilkynnt hvaða tíu 
íþróttamenn lentu í tíu efstu 
sætum kjöri Samtaka íþrótta-
fréttamanna en kjörinu verður lýst 
á Grand hóteli í kvöld. Kjörinu er 
sjónvarpað, útsending Sýnar hefst 
kl. 19.25 en samsending Sýnar og 
Sjónvarpsins á slaginu 20. 

Alls 23 meðlimir eru í SÍ og 
nýttu allir þeirra kjörrétt sinn að 
þessu sinni. 

Af þeim tíu íþróttamönnum sem 
komust á lista efstu manna eru sex 
karlmenn og fjórar konur. Fimm 
koma úr boltagreinum og fimm úr 
einstaklingsgreinum.

Auðunn varð heims-
meistari í -125 kg flokki 
á HM í kraftlyftingum 
sem fór fram í Noregi í 
haust.

Landsliðsfyrirliðinn í knattspyrnu 
kvenna var einn af burðar-
ásum Malmö FF sem leik-
ur í sænsku úrvalsdeild-
inni, einni sterkustu í 
heimi. Hún var ein 

þriggja sem kom til greina 
sem framherji ársins en hún varð 
þriðji markahæsti leikmaður deild-
arinnar með nítján mörk.

Varð í haust fyrsti íslenski 
karlkylfingurinn til að 
tryggja sér þátttökurétt 
á Evrópumótaröðinni í 
golfi.

Varð Englandsmeistari með Chels-
ea í vor og var seldur til 

Evrópumeistara Barce-
lona. Hefur gegnt lykil-
hlutverki í liðinu undan-
farnar vikur og mánuði 

og skorað mikilvæg mörk, 
bæði í deild, bikar og Meistara-
deild.

Guðjón var valinn besti 
leikmaður þýsku úrvals-
deildarinnar í vor þar 
sem hann var einnig 
markahæstur. Leikur 
með einu besta liði Þýska-

lands, Gummersbach, og gegnir 
lykilhlutverki í landsliðinu.

Skoraði 34 mörk í fjórtán deildar-
leikjum með Íslands- og 

bikarmeisturum Vals í 
sumar og öll þrjú mörk 
liðsins í bikarúrslita-
leiknum í haust. Skoraði 

átta mörk í átta landsleikj-
um og samdi svo við Duisburg, 
eitt besta lið þýsku úrvalsdeildar-
innar.

Vann Meistaradeild Evr-
ópu með Ciudad Real 
sem varð í öðru sæti 
spænsku úrvalsdeildar-
innar. Gegndi stóru 
hlutverki með liðinu sem 
og íslenska landsliðinu þar
sem hann var fyrirliði. Var kjörinn 
í úrvalslið EM í Sviss.

Hefur þotið upp heimslist-
ann í einliðaleik kvenna á 
árinu þar sem hún er í 67. 
sæti. Vann Iceland 
Express International-

mótið og opna tékkneska 
meistaramótið.

Vann Norðurlanda-
meistaratitil í fjölþraut 
og á tvíslá og hlaut silf-
urverðlaun fyrir æfing-
ar á slá og gólfi. 

Varð þriðji á EM í 25 m 
laug í 50 m flugsundi þar 
sem hann margbætti 
Íslandsmetið. Varð sjö-
undi í 100 m fjórsundi. 

Bætti Íslandsmet í þremur 
greinum alls tólf sinnum.

Þrír íþróttamenn eru nú á meðal 
efstu manna annað árið í röð; Ást-
hildur Helgadóttir, Eiður Smári 
Guðjohnsen og Guðjón Valur Sig-
urðsson.

Í kvöld fer fram árlegt hóf Samtaka íþróttafréttamanna þar sem íþróttaárið er gert upp og kjör samtak-
anna um íþróttamann ársins er kynnt. Eiður Smári Guðjohnsen hefur orðið fyrir valinu síðustu tvö árin.

 Viggó Sigurðsson hélt 
heim á leið á aðfangadag eftir að 
hafa stýrt liði Flensburg í síðasta 
leik sínum á Þorláksmessu. Hann 
skildi vel við liðið, það var í efsta 
sæti þýsku úrvalsdeildarinnar og 
komið í fjórðungsúrslit þýsku bik-
arkeppninnar sem og Meistara-
deildar Evrópu. Hann leysti af 
Svíann Kent-Harry Andersson 
sem hefur átt við heilsufarsvanda-
mál að stríða. 

Í viðtali við handball-weld.de 
segir hann að hann hefði loksins 

ætlað að taka sér frí frá handbolta 
í sumar þegar Flensburg hafði 
skyndilega samband við hann.

„Ég gat vitanlega ekki sagt nei 
við svo góðu tilboði,“ sagði Viggó.  
Hann sagði að nú myndi hann taka 
sér frí frá handbolta. „Ég mun 
ekki snúa mér að þjálfun á Íslandi. 
Ég rek eigið innflutningsfyrirtæki 
sem ég ætla að einbeita mér að.“

Hann sagði þó að hann myndi 
fylgjast vel með gengi Flensburg 
og myndi koma í heimsókn. „Ég 
mæti á heimaleikinn gegn Barce-

lona í Meistaradeildinni í febrúar 
og fer með liðinu til Spánar í kjöl-
farið. Ég mun svo kíkja við annað 
slagið.“

Síðasti heimaleikur Flensburg 
undir stjórn Viggós var gegn Wil-
helmshavener 20. desember. Hann 
segir að kveðjustundin hafi verið 
erfið. „Það voru þó blendnar til-
finningar. Ég hef verið hér einn 
síðustu vikur og hlakka til að koma 
heim og halda jólin með fjölskyld-
unni. En hér gekk okkur vel og 
maður leyfir sér að vera glaður 

fyrir hönd Kent-Harry sem er nú 
við góða heilsu,“ sagði Viggó. 

Gott að koma heim en kveðjustundin var erfið

Spænska stórliðið Real 
Madrid vill að David Beckham 
svari nýju samningstilboði sínu 
áður en árið rennur út. Beckham 
er boðin árs framlenging á 
samningi sínum, með sömu 
launum og hann hefur nú, en það 
er fast sæti í byrjunarliðinu sem 
Beckham hefur meiri áhyggjur af 
en upphæðin á launaseðli sínum.

Samningur Beckhams rennur 
út næsta sumar og hann má því 
tala við önnur lið nú í janúar. 
Bolton er talið hafa áhuga á því 
að fá hann aftur til Englands á 
meðan lið í Bandaríkjunum bíða í 
röðum eftir því að lokka hann til 
sín.

Þarf að svara á 
þessu ári

 Bandaríkjamaðurinn 
Tim Ellis mun ekki leika meira 
með liði Keflavíkur í vetur. Stjórn 
liðsins ákvað að segja upp 
samningi hans og senda hann til 
síns heima. 

Sigurður Ingimundarson sagði 
við Víkurfréttir í gær að ástæðan 
fyrir þessu væri sú að hann hafi 
ekki reynst vera góður liðsmaður. 
„Það kemur nýr leikmaður í hans 
stað og erum við að leita að 
jákvæðum og duglegum leik-
manni,“ sagði Sigurður.

Ellis hefur leikið átta leiki með 
Keflavík og skorað í þeim 22,4 
stig að meðaltali.

Tim Ellis farinn

Kamerúnski framherjinn 
Samuel Eto´o byrjar að æfa aftur 
með Spánar- og Evrópumeistur-
um Barcelona um miðjan 
janúarmánuð. Eto´o meiddist illa 
á hné í október og fór í aðgerð en 
í fyrstu var talið að hann yrði frá 
í um hálft ár. Læknar Eto´o segja 
þó að bati hans sé svo góður að 
hann geti líklega spilað aftur í 
byrjun febrúar en segja þó að 
aðalprófraunin verði þegar Eto´o 
byrjar að sparka í bolta á nýjan 
leik.

Er á mjög góð-
um batavegi

Mjög miklar líkur að ég fari til Valencia



90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti
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 Birkir Ívar Guðmunds-
son hefur varið mark þýska 
úrvalsdeildarliðsins TUS N-Lübb-
ecke það sem af er tímabili og 
staðið sig vel. Hann hefur verið 
aðalmarkvörður liðsins síðustu 
vikurnar og segir sjálfur að síð-
ustu leikir sínir með liðinu hafi 
verið þeir bestu síðan hann kom í 
haust. Hann mun vera í eldlínunni 
með íslenska landsliðinu á HM í 
Þýskalandi sem hefst í næsta mán-
uði.

„Í síðustu leikjum hef ég verið 
að verja um það bil 14-18 skot sem 
ég er ánægður með. Þetta er ekki 
eins og í deildinni heima þar sem 
alltaf einhver er með 25-26 skot 
varin í hverri umferð. Markverðir 
hér eru að verja allt upp í 20 skot 
sem er frábær markvarsla.“

Í síðasta leik Lübbecke, gegn Bal-
ingen, var Birkir með 50 prósenta 
markvörslu og varði 20 skot. Hann 
segir að það hafi verið sinn besti 
leikur með félaginu til þessa. 
„Þetta var fjögurra stiga leikur 
fyrir okkur enda fallbaráttan 
hörð,“ segir hann en fyrir leiki 
gærkvöldsins var liðið í þriðja 
neðsta sæti deildarinnar með sex 
stig. „Okkur hefur gengið illa. Við 
erum með nýtt lið sem hefur ekki 
náð sínum takti almennilega. Þetta 
á sérstaklega við um sóknarleik 
okkar. Við erum hægir og skorum 
heldur lítið úr stöðusóknum. Við 
fáum einnig of mörg mörk á okkur 
úr hraðaupphlaupum.“ Annar 
Íslendingur er í liðinu, hornamað-
urinn Þórir Ólafsson. 

Tveir markverðir eru í liðinu 
en hinn heitir Torsten Friedrich 
og lék lengi undir stjórn Alfreðs 
Gíslasonar hjá Magdeburg. Fyrst 
um sinn gegndi hann stærra hlut-
verki hjá liðinu. „Ég vissi að fyrstu 
mánuðirnir yrðu erfiðir og var ég 
búinn að setja mér það markmið 
að vera kominn á gott skrið í nóv-
ember. Það hefur gengið ágætlega 
eftir en Torsten hefur reyndar 
einnig átt við smávægileg meiðsli 
að stríða.“

Hann telur að hann sé búinn að 
bæta sig eitthvað á þessum undan-
förnu mánuðum. „Þetta er allt 
öðruvísi en á Íslandi. Það er eins 
og hvert einasta lið sé með Tite 
Kalandadze eða einhvern enn 
betri í hverri einustu skyttustöðu. 
En á móti kemur að ég tel að mark-
verðir hér myndu lenda í vand-
ræðum fyrst um sinn ef þeir færu 
í íslensku deildina. Þar eru leik-
menn almennt minni og mark-
verðir fá allt öðruvísi skot á sig.“

Markvarsla íslenska landsliðsins 
hefur mönnum verið tíðrædd hér 
á landi undanfarna áratugi og 
margir sem halda því fram að hún 
hafi verið veiki hlekkur liðsins í 
gegnum árin. Birkir segir að sú 
gagnrýni sem markverðir liðsins 
hafi fengið á sig sé stundum óverð-
skulduð. „Guðmundur Hrafnkels-
son var gagnrýndur á hverju ein-
asta stórmóti og var þá kannski 

verið að bera frammistöðu hans 
við bestu markverði heimsins 
hverju sinni. En það er satt að 
staða íslenskra markvarða hefur 
liðið fyrir það hversu fáar stórar 
og öflugar skyttur eru í íslensku 
deildinni.“

Aðspurður segir hann að hann sé 
vonandi betur í stakk búinn nú að 
standa vaktina í íslenska markinu. 
„Mitt markmið er fyrst og fremst 
að sýna stöðugleika í minni mark-
vörslu á milli leikja. Hætta að eiga 
frábæra og lélega leiki sitt á hvað. 
Ég stefni að því að verja 14-19 
bolta í hverjum leik, ég yrði mjög 
ánægður með það.“

Alfreð Gíslason landsliðsþjálf-
ari valdi fjóra markverði í nítján 
manna hóp sinn en af þeim hafa 
tveir átt við meiðsli að stríða, þeir 
Roland Eradze og Hreiðar Guð-
mundsson. Af því má draga þá 
ályktun að Birkir Ívar og Björgvin 

Páll  Gustavsson séu nokkuð 
öruggir í lokahóp Íslands en Alfreð 
mun fara með þrjá markverði á 
mótið.

„Helst myndi ég vilja fara einn á 
mótið,“ sagði Birkir Ívar og hló. 
„En það er ákveðinn öryggisvent-
ill að vera með þriðja markvörð-
inn. Ef einn meiðist og það er bara 
einn til vara mætti ekkert út af 
bera og það gæti orðið slæm 
staða.“

Honum líst vel á hópinn og segir 
hann til alls líklegan. „Við erum 
kannski ekki með eins sterkan leik-
mannahóp og stóru löndin eins og 
Króatía, Spánn eða Danmörk. En 
við náum afar vel saman utan vall-
ar og ef heppnin verður með okkur 
er aldrei að vita hvað við getum 
náð langt. Ég vona að ég sé orðinn 
betri markvörður en það verður að 
koma í ljós á mótinu sjálfu í Þýska-
landi.“

Birkir Ívar Guðmundsson, markvörður þýska úrvalsdeildarliðsins TUS N-Lübbecke, er vel stemmdur fyrir 
HM í Þýskalandi. Hann vonar að hann sé orðinn betri markvörður eftir dvölina í Þýskalandi í haust.

 Allen Iverson þurfti ekki nema 
tvo leiki til að koma sér almenni-
lega í gang hjá Denver Nuggets. 
Hann skoraði 28 stig og gaf þrettán 
stoðsendingar í 116-105 sigri liðs-
ins á Boston Celtics í fyrrinótt. 
Hann náði þar með sinni annarri 
tvöfaldri tvennu en hann var í byrj-
unarliði Denver í fyrsta sinn.

„Við njótum þess að spila með 
honum,“ sagði framherjinn Regg-
ie Evans sem var sjálfur með fjór-
tán stig og jafn mörg fráköst í 

leiknum. Hann hafði áður sagt að 
það myndi taka tíma fyrir liðið að 
aðlagast leik Iverson. 

Iverson og Earl Boykins voru 
mennirnir á bak við sigur Denver 
en báðir skoruðu þeir 28 stig. 

„Earl og ég spilum einfaldlega 
vel saman,“ sagði Iverson. „Ég 
vildi bara auðvelda honum lífið 
sem og öllum öðrum í liðinu.“

Nýliðinn Randy Foye var hetja 
Minnesota sem vann nauman sigur 
á Chicago Bulls. Foye skoraði sig-

urkörfuna þegar aðeins 1,8 sek-
úndur voru eftir af leiknum sem 
lauk með 100-98 sigri Minnesota.

Meðal annarra úrslita má nefna 
að Utah, Phoenix, Dallas og Wash-
ington unnu sína leiki sem og 
Detroit Pitons sem vann afar 
nauman 92-91 sigur á New Jersey 
Nets.

Fyrsti sigur Iverson hjá Denver

Arsene Wenger, knatt-
spyrnustjóri Arsenal, segir að 
leikmenn sínir hafi lært það gegn 
Watford á öðrum degi jóla 
hvernig ætti að vinna leiki á 
hörkunni en ekki hæfileikunum. 
Wenger notaði einnig tækifærið 
og hrósaði leikmönnum Watford.

„Watford sýndi mikla baráttu 
og við þurftum að hafa mikið 
fyrir hlutunum. Við höfum verið 
að bæta okkur líkamlega og við 
sýndum það í þessum leik,“ sagði 
Wenger eftir leikinn en það var 
Hollendingurinn Robin van 
Persie sem skoraði sigurmark 
Arsenal undir lok leiksins.

„Við þurftum þetta annað 
mark og það var van Persie sem 
skoraði það en hann er í góðu 
formi þessa dagana.“ 

Þetta hafðist 
á hörkunni

 Tom Huddlestone, 
miðvallarleikmaðurinn ungi hjá 
Tottenham, hefur framlengt 
samning sinn við félagið til ársins 
2011. Huddlestone hefur staðið 
sig afar vel á tímabilinu og fyllt í 
skarðið sem Michael Carrick 
skildi eftir sig þegar hann fór til 
Manchester United. 

„Ég nýt mín vel hjá Tottenham 
og er ánægður með nýja samning-
inn minn,“ sagði Huddlestone 
sem skoraði sitt fyrsta mark í 
úrvalsdeildinni gegn Manchester 
City fyrr í mánuðinum.

Huddlestone 
framlengir

Eiður og Margrét best



 Svo gæti farið að Dubai 
International Capital, fjárfest-
ingafélagið sem búist er við að 
kaupi Liverpool á næstu dögum, 
muni selja félagið að nýju eftir sjö 
ár en þetta kemur fram í sjö blað-
síðna trúnaðarskjali sem breska 
dagblaðið The Daily Telegraph 
segist vera með undir höndum.

Í skjalinu kemur fram að DIC 
líti einungis á kaupin á Liverpool 
sem viðskiptalegs eðlis og þau við-
skipti muni að miklu leyti snúast 
um nýjan leikvang félagsins sem 
fyrirhugað er að byggja á Stanley 
Park. Stefna DIC er sú að þegar 
félagið verði selt eftir sjö ár muni 
hagnaður fjárfestingafélagsins 
vera 25 prósent fyrir hvert ár sem 

félagið er í eigu DIC og svo virðist 
vera að engin áform séu um að 
kaupa nýja leikmenn til félagsins.

Lítið hefur komið fram um 
hvað DIC ætli sér með kaupum 
sínum á Liverpool en fram til 

þessa var búist við því að þarna 
væri kominn aðili sem gæti staðið 
í hárinu á Roman Abramovich og 
Chelsea á leikmannamarkaðnum.

Í skjalinu eru skilaboð til hugs-
anlegra fjárfesta þar sem segir að 

hagnaðurinn á kaupum í Liverpool 
muni verða 19,3 prósent næstu 
fimm árin en muni hækka upp í 29 
prósent á fimmta ári.

Blaðið segir að nýi leikvangur 
Liverpool sé undirstaða samnings-
ins og að hann muni kosta minna 
en til að mynda Emirates Stadium, 
heimavöllur Arsenal. Einnig gefi 
skjalið góða mynd af fjárfestinga-
félaginu DIC og að hugsun félags-
ins sé allt önnur en þær hugmynd-
ir sem stuðningsmenn Liverpool 
hafa um kaupin og að hugmyndir 
DIC sé á öndverðum meiði við þær 
hugmyndir sem George Gillett 
hafði um kaup sín á félaginu en 
hann hafði einnig áhuga á því að 
kaupa enska félagið. 

The Daily Telegraph segist hafa undir höndum trúnaðarskjal frá fjárfestingafélaginu Dubai International Capital:

Engin áform uppi um leikmannakaup

 Robert Pires, leikmaður 
Villarreal og fyrrum leikmaður 
Arsenal, hefur biðlað til Arsene 
Wenger að taka sig aftur til 
Arsenal. Pires hefur enn ekki 
spilað leik með Villarreal vegna 
meiðsla og segist vilja vera hjá 
Villarreal til sumarsins 2008.

„Það er minni pressa hér hjá 
Villarreal. Arsenal er eins og stór 
vél. Eftir tvö ár hér myndi ég 
ólmur vilja fara aftur til Arsenal 
og enda ferilinn þar. Wenger, 
náðir þú þessum skilaboðum?“ 
sagði Pires en hann verður á 35. 
aldursári þegar samningur hans 
við Villarreal rennur út árið 2008 
og harla ólíklegt verður að teljast 
að Arsenal vilji fá hann til sín þá. 

Pires vill aftur 
til Arsenal

 Rafael Benitez, knatt-
spyrnustjóri Liverpool, segist 
ekki ætla að selja Peter Crouch 
en sóknarmaðurinn brást illa við 
þegar honum var skipt af velli í 1-
0 tapi Liverpool gegn Blackburn á 
öðrum degi jóla.

„Crouch fékk þrjú góð 
skallafæri. Kannski var það 
óheppni af því að markvörður 
þeirra tók réttar ákvarðanir en ef 
þú ert hjá félagi þar sem aðrir 
sóknarmenn eru að skora og spila 
vel þá þarft þú að standa þig 
þegar tækifæri gefst.

Hann hefur verið að spila vel 
en það eina sem vantar hjá 
honum er að klára færin. 
Mörkunum fylgir sjálfstraust. Ég 
hef samt engan áhuga á að selja 
Crouch. Ég er ánægður með hann 
hérna,“ sagði Benitez, en þetta 
var fyrsti leikurinn í desember 
þar sem Crouch byrjaði inn á. 

Crouch þarf að 
skora mörk

Jose Mourinho, stjóri 
Chelsea, segir að hann hafi áhyggj-
ur af varnarleik Chelsea sem 
hefur fengið á sig sex mörk í síð-
ustu þremur deildarleikjum. Hann 
segir að fjarvera Petr Cech mark-
varðar og fyrirliðans John Terry 
sé liðinu dýrkeypt.

„Eins og stendur þurfum við að 
skora þrjú mörk til að vinna leiki. 
Stundum tekst okkur það, stund-
um ekki. Það er gífurlega erfitt að 
missa bæði Petr og John á sama 
tíma, sérstaklega þar sem liðið er 
ekki með fleiri miðverði í hópn-
um.“

Við söknum 
Cech og Terry

Öll börn eiga rétt á að geta greint á milli
þess hvað má og má ekki gera við líkama þeirra.

Talaðu við barnið þitt og upplýstu það
um staðreyndirnar – því fyrr því betra.

Barn sem þekkir muninn á réttu og röngu er betur
í stakk búið til að neita, segja frá og komast óskaddað frá óeðlilegum 
kringumstæðum sem það vill ekki taka þátt í.

Rjúfðu þögnina og fræddu barnið þitt – það er á þína ábyrgð   

Þögnin er 

Hvernig tölum við um þetta við börnin? Fáðu leiðbeiningar á www.blattafram.is.
Ef velferð barns er í húfi hringdu í  112 

„Barnaníðingur er einhver 
sem káfar á börnum og
notfærir sér sakleysi þeirra“



90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland 
en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti

Þegar Terry bjargaði jólunum





„Ég hef ekki orðið var við þann 
söknuð,“ segir Páll Magnússon 
útvarpsstjóri. Í stjórnartíð hans í 
Efstaleiti hefur hið umdeilda 
áramótaávarp verið lagt af og 
þykir sumum það miður. „Við 
höfðum þann háttinn á í fyrra að 
vera ekki með ávarp frá útvarps-
stjóra og endurtökum það núna,“ 
bætir hann við. „Ef ég verð hins 
vegar var við að menn sakni 
þessa ávarps mikið og vilji ólmir 
fá að heyra skoðanir mínar á 
gamlárskvöldi er ekki útilokað 
að við tökum málið upp aftur en 
annars er áramótaávarpið úr 
sögunni,“ segir Páll sem þó flyt-
ur landsmönnum stutta áramóta-
kveðju rétt áður en nýtt ár hefst. 
„Þar þakka ég landsmönnum 

fyrir samstarfið á árinu sem er 
að líða og óska þeim velfarnaðar 
á því nýja,“ upplýsir Páll.

Úvarpsstjórinn segir að á eftir 
áramótaskaupinu verði sjónvarp-
að nýlegri upptöku frá tónleik-
um Frostrósa í Hallgríms-
kirkju  þar sem þær Petula 
Clark og Sissel Kyrkjebo eru 
meðal flytjenda en þær sungu 
fyrir fullu húsi í Laugardals-
höll eins og frægt er orðið. 
Stutt hlé verður gert þegar 
niðurtalning fyrir nýtt ár hefst 
og kveðja Páls flutt en svo halda 
tónleikarnir áfram. Í 
fyrra skeiðaði for-
veri Páls í starfi, 
Markús Örn Ant-
onsson, um tón-

listarlíf Suðurlands á árum 
áður í þessu dagskrárplássi 

og útilokar útvarpsstjórinn 
ekki að framhald verði á 
slíkri dagskrárgerð á kom-
andi árum þótt hún verði að 
víkja fyrir erlendu dívun-
um að þessu sinni.

„Hann sýndi á sér skemmtilega 
hlið, það er engin spurning. Ég er 
allavega ánægður með útkomuna 
og býst við að þetta eigi eftir að 
vekja nokkra athygli,“ segir 
Sævar Daníel Kolandavelu, rapp-
arinn Poetrix, sem fékk sjálfan 
Bubba Morthens til að syngja í 
einu lagi á væntanlegri plötu 
sinni.

Sævar segir að samstarf hans 
og Bubba hafi komið þannig til að 
hann hafi falast eftir búti úr einu 
laga hans til að nota á plötunni. 
Þegar hann leyfði Bubba að heyra 
útkomuna leist honum svo vel á 
rapparann unga að hann stakk upp 
á því að þeir ynnu meira saman. 
„Bubbi hefur aðallega verið eitt-
hvað að væla um ástina síðustu ár 
en ég held að ég hafi náð honum í 
rétta gírnum í þessu lagi. Hann 
sýndi að hann hefur þetta enn þá,“ 
segir Sævar sem er 21 árs. Hann 
býst við því að plata sín komi út í 
mars eða apríl á næsta ári.

Bubbi var ánægður með sam-
starf sitt og Sævars þegar Frétta-
blaðið sló á þráðinn til hans. „Þetta 
er klár strákur sem er að gera 
flotta hluti. Það er ekki oft sem 
nýliðar koma upp og eru svona 
pólitískir, meðvitaðir og vilja tjá 
sig um hlutina í kringum sig,“ 
segir Bubbi og þylur upp frasa 
frá rapparanum Poetrix. 
Bubbi segir að hann hafi ekki 
freistast til að reyna fyrir sér 
í rappinu sjálfur. „Nei, enda 
er hann alveg fullfær um það 
sjálfur.“
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„Við erum ekki að blása af Her-
mann Gunnarsson og Í sjöunda 
himni. Logi Bergmann Eiðsson og 
spurningaþáttur hans Meistarinn 
mæta til leiks í febrúar og taka við 
af þættinum,“ segir Heimir Jónas-
son, dagskrárstjóri Stöðvar 2. 
Orðrómur hefur verið á kreiki um 
að spjallþáttur Hemma yrði tekinn 
af dagskrá Stöðvar 2 á næstunni 
vegna óánægju með áhorfið og 
þáttinn sjálfan. Í nýlegri Gallup-
könnun kom í ljós að uppsafnað 
áhorf á þátt Hemma er rétt um 
17%.

„Við ætluðum að framleiða 
ákveðinn fjölda af þáttum og þeir 
verða orðnir tuttugu í janúar. Síðan 
skoðum við einfaldlega framhald-
ið,“ útskýrir Heimir sem kvaðst 
ánægður með áhorfið á þátt 
Hemma og þáttinn sjálfan. 
Aðspurður hvort Hemmi og Í sjö-
unda himni færu því aftur í loftið 
þegar nýr meistari hefði verið 
krýndur hjá Loga sagði Heimir að 
þeir væru að skoða alla möguleika 
í stöðunni. „Það er alls ekki loku 
fyrir það skotið að Hemmi og Í sjö-
unda himni mæti aftur til leiks á 
næsta ári,“ lýsti Heimir yfir.

Hermann Gunnarsson var 
staddur í Haukadal þegar Frétta-
blaðið náði í hann, en þar hélt hann 
upp á jólin fjórða árið í röð. 

Hemmi viðurkenndi að áhorfið á 
þáttinn hefði ekki verið í samræmi 
við væntingar sínar en vonaðist að 
stjórnendur Stöðvar 2 sýndu þætt-
inum smá þolinmæði. „Þegar við 

fórum af stað með Á tali 
á sínum tíma rák-

umst við á alla 
veggi og 
hindranir
sem til voru. 
Hrafn Gunn-
laugsson,
þáverandi
dagskrár-
stjóri, sýndi 
okkur hins 

vegar þol-
inmæði

og árið eftir vorum við komnir í 
sjötíu prósent áhorf,“ segir Her-
mann.

Þáttastjórnandinn viðurkennir 
að það hafi tekið sinn tíma að venj-
ast því að vera með beina útsend-
ingu frá skemmtistað en ekki í 
upptökuveri sem hefði verið 
„öruggt“. „Við breyttum sviðinu 
aðeins og færðum viðtalssvæðið 
aðeins til sem gaf góða raun,“ segir 
Hermann sem hafði hafði af því 
litlar áhyggjur að þátturinn verð-
ur ekki aftur á dagskrá næsta 
vetur. „Ég er með langtímasamn-
ing við 365 miðla og fer því bara að 
sinna öðrum verkefnum ef sú 
ákvörðun verður tekin,“ segir Her-
mann.

… fær Ragnar Bragason sem 
hamrar járnið meðan það er 
heitt og stefnir á að nýta 
kraftana sem gáfu af sér Börn 
og Foreldra í að leikstýra 
aldanskri kvikmynd.

Bubbi syngur með ungum rappara

Enginn saknar áramótaávarpsins





Samkvæmt trúuðum er þetta hjakk 
hérna megin bara slöpp byrjun 

og stuðið hefst ekki fyrir alvöru fyrr 
en á efsta degi. Stundum þegar ég er 
búinn að stilla á allar hinar stöðvarn-
ar þvælist ég á Ómega og sé sveitta 
menn tafsa um heimsenda, sem er 
víst alveg handan við hornið. Öll tákn 
benda til þess, segja menn, til dæmis 
er augljóst að internetið er „Dýrið“, 
og svo er gólað og menn hlakka ber-
sýnilega óskaplega mikið til að kom-
ast í burtu.

er ekki laust við að kaldur sviti 
renni niður bakið við þessa sýn því 
fólkið virðist í alvörunni trúa þessari 
vitleysu. Og það sem er auðvitað 
miklu verra er að alls konar fólk 
trúir svipaðri dellu, til dæmis Banda-
ríkjaforseti og alls konar öfgalið 
Íslamsmegin. Þetta jarðlíf er drasl 
og því skulum við flýta okkur að 
koma öllu í bál og brand svo eilífa 
himnasælan geti hafist, virðist vera 
díllinn. 

segja líka að Guð hafi 
rosalega yfirsýn. Hann veit allt, 
getur allt og fylgist með okkur. Því er 
líklegt að þegar við deyjum og erum 
svo heppin að hafa áunnið okkur rétt 
til himnavistar að Guð (eða hjálpar-
englar) slengi framan í okkur töl-
fræðilegum staðreyndum um lífið. 
Þetta er svona svipað dæmi og maður 
sér eftir fótboltaleiki í sjónvarpinu. 
Þá er tölfræði leiksins tekin saman 
og það kemur í ljós hversu mörg horn 
hvert lið tók og svo framvegis.

eru hinir nýkomnu 
leiddir að risavöxnum flatskjá þar 
sem líf þeirra birtist í tölfræðileg-
um smáatriðum. Eðlilega mun 
þyrma yfir marga þegar staðreynd-
irnar liggja fyrir. Ha, eyddi ég átta 
dögum og sjö mínútum samtals í að 
leita að týndum sokkum?

ekki þarf að örvænta. Samkvæmt 
trúarbrögðunum tekur nú við gríðar-
mikil sæla og hamingja, og það sem 
meira er, þetta ástand er eilíft. Eilíf 
hamingja – bíður einhver betur?

sem mér finnst þó skorta í 
auglýsingar trúarbragðanna er að 
þessi „eilífa hamingja“ sé útskýrð 
nánar. Eilíf hamingja gerandi hvað? 
Mókandi á sloppi með hörpu á ský-
druslu gónandi út í loftið? Þegar á þá 
trúuðu er gengið með þetta draga 
þeir bara auga í pung og tala um 
órannsakanlega vegi. 

hefðu 
því án efa bannað trúarbrögðin. Það 
þýddi allavega lítið fyrir einhvern 
banka að lofa „eilífri hamingju“ og 
hafa svo ekkert í höndunum nema 
tal um að kúnninn verði bara að 
„trúa á okkur“.

væri ömurlegt hlutskipti 
dýrategundar okkar að líða undir 
lok fyrir svona bjánaskap.

Eilíf hamingja
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ADSL plús
Við förum hraðar
á lægra verði

Hraði

1 Mb/s

6 Mb/s

8 Mb/s

12 Mb/s

Gagnamagn

1 GB

2 GB

ótakmarkað

ótakmarkað

Verð

2.990 kr.

3.990 kr.

4.990 kr.

5.990 kr.

Hámark

6.725 kr.

6.480 kr.

4.990 kr.

5.990 kr.

Greitt er fyrir umfram gagnamagn að verðþaki. Fylgstu með notkun þinni á www.vodafone.is.
Stofngjald er 6.000 kr. Ekkert stofngjald ef gerður er 12 mánaða samningur.
Hraði ADSL tengingar getur verið háður vegalengd frá næsta ADSL tengipunkti.

Komdu í næstu Vodafone verslun, smelltu þér á www.vodafone.is
eða hringdu í 1414 til að fá nánari upplýsingar.

ADSL plús er ný leið til að fá meiri hraða og afkastagetu á netinu 
án þess að auka kostnað.


