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Eina leiðin er að
skera upp herör gegn
hefðbundnum hlutverkum kynjanna,
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Þögn um eigendur Straums

Danmörk
3,5%

Þýskaland
4,5%

Fjármálaeftirlitið veit hverjir virkir eigendur móðurfélags Straums fjárfestingabanka eru. Eftirlitið telur sig þó
ekki geta veitt upplýsingar um þá vegna þagnarskyldu. Straumur fékk fjárfestingabankaleyfi á síðasta ári.

Belgía
3,5%

VIÐSKIPTI Fjármálaeftirlitið (FME)

Ísland leiðir ekki lengur
Íslendingar hafa tapað forskoti sínu
í sölu- og markaðssetningu með
sjávarafurðir. Þeir sem gerst þekkja
til í greininni telja óumflýjanlegt að
gera stórátak. 4

FRÉTTIR

Járnkarl á Suðurlandi
Keppendur í þríþrautarkeppninni
Ironman á Íslandi gætu orðið fimm
þúsund. 2

telur sig ekki geta upplýst hverjir
séu virkir eigendur Straums
fjárfestingabanka á grundvelli
þagnarskyldu.
Móðurfélag Straums gekk í
gegnum nauðasamninga fyrir
rúmum tveimur árum og bankinn
fékk fjárfestingabankaleyfi í
fyrra. Hann hefur alla tíð síðan
verið virkur þátttakandi í íslensku
fjármálalífi og meðal annars haft
umsjón með hlutafjárútboðum og
skuldabréfaeigendum.
Frétta blaðið skýrði frá því

um helgina að á meðal eigenda
Straums væri sjóðsstýringarfyrirtækið Davidson Kempner Capital
Management LLC. Sjóðir á vegum
þess eru líka á meðal stærstu
kröfuhafa Glitnis, Kaupþings og
Landsbankans.
Eigandi Straums er eignaumsýslufélagið ALMC. Deutsche
Bank AG í Amsterdam heldur á
99 prósentum af hlutdeildarskírteinum í ALMC í hlutverki vörsluaðila fyrir hönd hinna eiginlegu
hluthafa félagsins.
Einu opinberu upplýsingarnar

99%
af hlutdeildarskírteinum í
ALMC eru í umsjón Deutsche Bank AG í Hollandi.
sem gefnar hafa verið út um
hverjir þeir eru birtust í tilkynningu um nauðasamning félagsins um mitt ár 2010. Þar sagði að
Landsbankinn og nokkrir stórir
evrópskir bankar væru á meðal

þeirra. Eigendahópurinn getur þó
tekið breytingum enda geta bréf í
ALMC gengið kaupum og sölum.
Fréttablaðið beindi fyrirspurn
til FME þar sem spurt var hvort
eftirlitið hefði vitneskju um
hverjir væru eigendur Straums
hverju sinni og hvort nálgast
mætti þær upplýsingar, lægju þær
fyrir. Í svarinu segir að FME fái
„upplýsingar um virka eigendur í
ALMC með reglubundnum hætti
en getur á grundvelli þagnarskyldu ekki veitt aðgang að þeim
upplýsingum“.
- þsj / sjá Markaðinn

Yngri börn fái athygli Íþróttaþjálfarar þurfa að einbeita sér að
börnum sem fæðast seint á árinu. 6
Dauðhrædd vitni Fréttabanni
aflétt af réttarhöldum Annþórs
Karlssonar og Barkar Birgissonar.
Fjallað ítarlega um málið í dag. 8
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Víða hvasst NA 10-23 m/s, hvassast
S- og V-lands. Úrkoma einkum SA-til en
úrkomulaust að mestu vestra. Frost 0-5
stig, en frostlaust við S-ströndina. 4
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JÓL Í BRUSSEL

Einn stærsti jólamarkaður í Evrópu
er í Brussel.
Hann verður opnaður 30. nóvember
og er sagt að
það sé upplifun að heimsækja hann,
enda vörur
frá flestum löndum Evrópu
ópu á boðstólu
boðstólum. Belgískt
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ði er fyrirferðarmikið,
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Verð: 16.985.-
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Haga
LSR er stærsti eigandi
hefur

ríkisins (LSR)
í Högum það
Lífeyrissjóður starfsmanna
magni af bréfum
átti A-deild
bætt við sig miklu
ári Í febrúar síðastliðnum
tt var
f

Ý

SNJÓVÉLIN ÞYKIR SNILLD Mikil ánægja er með snjóframleiðsluvél sem ræst var í fyrsta skipti í Ártúnsbrekku í fyrrinótt. Um er að ræða samstarfsverkefni
skíðasvæðanna og ÍTR. „Þetta er bara snilld enda voru aðstæðurnar frábærar,“ segir Einar Bjarnason rekstrarstjóri. Snjóframleiðslunni verður haldið áfram á
morgun og Einar segir brekkuna verða tilbúna á laugardag.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Björk í raddbandaaðgerð hjá sama lækni og skar upp söngkonuna Adele:

Sagði ekki orð í þrjár vikur
TÓNLIST „Ég ákvað núna í september að fara til

„Fremstur
norrænna
sakamálahöfunda.“
THE TIMES

Boston í aðgerð til sama skurðlæknis og skar
upp Adele. Þetta er eiginlega rokkstjarna raddbandaskurðlækna og það gekk rosalega vel.
Ég er byrjuð að semja aftur lög og syngja og
raddböndin eru orðin aftur eins og þau voru
fyrir kannski fimmtán árum,“ segir Björk
Guðmundsdóttir, sem greindist með hnút á
raddböndunum fyrir fimm árum.
Björk, sem nýlega sendi frá sér plötuna
Bastards með endurhljóðblönduðum

lögum, beitti í fyrstu náttúrulegum lækningaraðferðum og lýsti því yfir að hún ætlaði ekki í
aðgerð. Henni snerist þó hugur. „Ég er náttúrlega
búin að öskra í þrjátíu ár og þetta var í raun og
veru bara sigg sem var skorið af,“ segir hún.
Eftir aðgerðina þurfti hún að þegja í þrjár
vikur og gekk um með spjald um hálsinn til
að skrifa á. „Það var mjög fyndið. Dóttir
mín var mjög þolinmóð. Hún var eiginlega duglegust og var farin að skilja
fingramál,“ segir hún.
- fb / sjá síðu 30
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Sala á grænum vottorðum kemur óvæntum gesti á rafmagnsreikning Orkuveitu Reykjavíkur:

Kjarnorkan komin á rafmagnsreikninginn
ORKUMÁL Rafmagnsnotanda sem hafði sam-

Orri, ertu í móðursýkiskasti?
„Nei, ekki núna, því ég er loks orðinn Augasteinninn hennar mömmu.“
Orri Huginn Ágústsson leikari fer með öll
helstu hlutverk í leiksýningunni Ævintýrið
um Augastein. Meðhöfundur og leikstjóri
verksins er móðir Orra, Kolbrún Halldórsdóttir.

band við Fréttablaðið brá heldur í brún
þegar hann fékk ársyfirlit frá Orkuveitu
Reykjavíkur (OR) fyrir árið 2011. Þar var
yfirlit yfir uppruna raforkunnar eftir orkugjöfum og sjá mátti að endurnýjanleg orka
sæi fyrir 89 prósentum rafmagnsins og jarðefnaeldsneyti sex prósentum. Afgangurinn,
fimm prósent, væri hins vegar framleiddur
með kjarnorku.
Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi
OR, segir að þetta þýði þó ekki að kjarnorkuver séu komin í notkun á Íslandi.
„Á síðasta ári fór Landsvirkjun að selja

græn vottorð og við það tekurðu á móti sölusamsetningu orkunnar í landinu sem þú
selur til. Þetta segir því ekkert til um framleiðslu orkunnar hér, heldur bara þennan
söluhluta.“
Um helmingur þeirrar raforku sem OR
selur á almennum markaði er keyptur
af Landsvirkjun. Sala síðarnefnda fyrirtækisins á grænum vottorðum kemur því
kjarnorkunni á reikninga OR.
Grænt vottorð er staðfesting á að orkuframleiðslan sé með endurnýjanlegum
hætti. Fyrirtæki geta keypt þau og talið
fram þegar kemur að mengunaruppgjöri.- kóp

KJARNORKUREIKNINGURINN Samkvæmt reikningnum
eru 5% af rafmagni notandans framleidd með kjarnorku.

Þúsundir gætu keppt í
Járnkarli á Suðurlandi
Þríþrautarkeppnin Ironman leitar hófanna á Íslandi. Keppendur gætu orðið fimm
þúsund. Hugmyndin er að synda 3,8 kílómetra í Laugarvatni, hjóla 180 kílómetra
um sveitir Suðurlands og hlaupa maraþon. Sveitarstjórnirnar segjast jákvæðar.
ÍÞRÓTTIR World Triathlon Cor-

GENGIÐ TIL KOSNINGA Kvenprestar voru bjartsýnir á leiðinni á kjörstað í gær.

Kosið innan Ensku biskupakirkjunnar eftir áralangar deilur:

Konur mega ekki verða biskupar
BRETLAND Enska biskupakirkjan felldi í gær naumlega tillögu um að

konur gætu orðið biskupar í kirkjunni. Tuttugu ár eru síðan kirkjan samþykkti að konur gætu orðið prestar.
Allar deildir kirkjuþingsins samþykktu tillöguna, en ekki með
tveimur af hverjum þremur atkvæðum eins og nauðsynlegt var til
þess að hún næði í gegn. Tillagan, sem atkvæði voru greidd um í gær,
gekk út á málamiðlun sem fólst í því að konur gætu orðið biskupar, en
söfnuðir gætu engu að síður farið fram á að þær feli karli biskupsvöld
sín. Rowan Williams, núverandi erkibiskup af Kantaraborg, hvatti fólk
til að samþykkja tillöguna.
- gb, þeb

ASÍ kannar verð í búðum:

Umræður fram á kvöld:

Bökunarvörur
hækkað í verði

Stjórnarskráin
rædd á Alþingi

NEYTENDAMÁL Næstum allar

ALÞINGI Fyrsta umræða um nýja
stjórnarskrá hófst á Alþingi í
gær. Umræður stóðu enn yfir
þegar Fréttablaðið fór í prentun í
gærkvöldi og voru fimmtán þingmenn á mælendaskrá.
Valgerður Bjarnadóttir, formaður eftirlits- og stjórnskipunarnefndar Alþingis, mælti fyrir
frumvarpinu. Hún sagði mikinn
og vandaðan undirbúning að baki
frumvarpinu. Stjórnarandstöðuþingmenn vöktu meðal annars
athygli á athugasemdum sérstakrar nefndar lögfræðinga á
frumvarpinu.
- þeb

bökunarvörur hafa hækkað í
verði frá því í fyrra, samkvæmt
könnun verðlagseftirlits ASÍ.
Ljóma smjörlíki hefur hækkað
um 12-18 prósent, Pillsbury-hveiti
um 8-20 prósent og Dr. Oetker
kokkteilber um 7-22 prósent.
„Áberandi eru miklar verðhækkanir í öllum vöruflokkum
hjá öllum verslunum,“ segir á vef
ASÍ.
Verðkönnunin var gerð
hjá Bónus, Krónunni, Nettó,
Fjarðarkaupum, Hagkaupi og
Nóatúni.

poration í Flórída sem staðið hefur
fyrir þríþrautarkeppninni Ironman í 34 ár hefur hug á að efna til
slíkrar keppni á Íslandi.
„Ironman Iceland væri fyrir
okkur nýr, einstakur og spennandi möguleiki,“ segir Sigurður
Á. Martinsson í erindi sem hann
sendir á vegum erlenda fyrirtækisins til sveitarstjórna í uppsveitum Árnessýslu. Segir hann
Ironmenn og -konur hafa áhuga á
að keppa í norrænu umhverfi.
Samkvæmt hugmyndinni sem Sigurður kynnir á að synda 3,8 kílómetra í Laugarvatni, hjóla 180
kílómetra þaðan til Hveragerðis
og til baka og hlaupa maraþon
yfir að Þingvallavatni og til baka
á Laugarvatn.
Sigurður telur mikið verðmæti
felast í keppnishaldinu fyrir
heimamenn. „Þríþrautarkeppendur
eru gjarnan „high net-worth“ einstaklingar sem ferðast mikið. Vel
heppnuð þríþrautarkeppni leiðir oft
til endurkomu keppenda í mörg ár,“
segir Sigurður í erindinu og bendir
á að fjöldi keppenda geti orðið allt
að fimm þúsund konur og karlar.
„Flestir Ironman-keppendur eru í
landinu þar sem keppnin er haldin
í að minnsta kosti viku og oft töluvert lengur og hafa gjarnan með
sér vini og vandamenn.“
Þá segir Sigurður að um sé að
ræða markaðssetningu á Íslandi
á heimsvísu, meðal annars með
áherslu á stórbrotna náttúrufegurð
og heilbrigða og hrausta þjóð.
Byggðaráð Bláskóga byggðar
segir verkefnið spennandi og
lýsir sig reiðubúið til viðræðna
við skipuleggjendur keppninnar.
Sveitarstjórn Grímsness- og

LAUGARVATN Talsmaður Ironman athugar

nú möguleika á því að gera Laugarvatn að
miðpunkti fyrir slíka þríþrautarkeppni á
Íslandi.

Grafningshrepps kveðst sömuleiðis jákvæð.
Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri
í Bláskógabyggð, segir boltann
nú hjá keppnishöldurunum. „Þetta er auðvitað
stór og mikill viðburður erlendis.
Alla svona viðburði, sem geta
auðgað samfélagið
hér, erum við að sjálfsögðu tilbúin að ræða,“ segir Valtýr.
Helga Árnadóttir tók þátt í Ironman í Kaupmannahöfn ásamt
eiginmanni sínum árið 2010. Hún
kveðst afar jákvæð gagnvart því að
keppnin fari fram á Íslandi.
„Það eru margir Íslendingar sem
hafa áhuga á að taka þátt en það eru
kostir og gallar. Veðrið getur sett
strik í reikninginn,“ segir Helga,
sem líst vel á Laugarvatn fyrir
keppnina. „Að synda í vatni eða
sjó er oft ekki einfalt en ég held að
Laugarvatn geti verið heppilegt því
það er ekki svo kalt, sérstaklega ef
það er keppt um hásumar.“

HELGA
ÁRNADÓTTIR

Tók þátt
í Ironman
í Kaupmannahöfn
2010.

gar@frettabladid.is

Loftárásir Ísraela á Gasa héldu áfram af fullum krafti í gærkvöldi:

Reynt að semja um vopnahlé
Dansaðu þig í form með einföldum
sporum, skemmtilegri tónlist og góðum
félagsskap.

Jafnt fyrir byrjendur
sem lengra komna
• Zumba - Þri og ﬁm kl. 17:30
• Þjálfari: Hjördís Zebitz - 4 vikur
• Hefst . 4. des. Verð kr. 11.900

ÍSRAEL Fulltrúar Egypta hafa síðustu daga lagt
mikla vinnu í að fá Ísraela og Palestínumenn til
að semja um vopnahlé og gerðu sér vonir um að
af því yrði í gær, nærri viku eftir að Ísraelar hófu
loftárásir á Gasa. Ekkert samkomulag hafði náðst
þegar Fréttablaðið fór í prentun í gærkvöldi.
Ísraelar hafa gert það að skilyrði að Palestínumenn hætti að skjóta sprengjuflaugum frá Gasa
yfir landamærin til Ísraels, en Hamas-samtökin
krefjast þess á móti að Ísraelar aflétti einangrun
Gasasvæðisins. Hillary Clinton, utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, hélt til Mið-Austurlanda í gær til
að taka þátt í friðarviðræðunum. Hún hugðist hitta
ísraelsk stjórnvöld í Jerúsalem, palestínsk stjórnvöld í Ramallah á Vesturbakkanum og egypsk
stjórnvöld í Kaíró.
Avigdor Lieberman, utanríkisráðherra Ísraels,
upplýsti í gær Ban Ki-moon, framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, um að taki Ísraelar
ákvörðun um að senda landherinn inn á Gasasvæðið, þá verði það ekki skammvinn aðgerð svipuð landhernaði Ísraela á Gasaströnd fyrir fjórum
árum, heldur líkari hernaði Ísraela á Vesturbakk-

BERA HÚSGÖGN ÚT ÚR ÓNÝTU HÚSI Í GASABORG Ísraelsher hefur varpað sprengjum á meira en þúsund skotmörk á
Gasaströnd síðustu vikuna.
AFPNORDIC/AFP

anum meðan seinni Intifada-uppreisn Palestínumanna stóð yfir á fyrstu árum aldarinnar. Þau
átök kostuðu þúsundir mannslífa.
- gb

Því tíminn flýgur

FYRIR EYJU Í MIÐJU ATLANTSHAFINU
ER ÖFLUGT LEIÐAKERFI EINFALDLEGA
SPURNING UM LÍFSGÆÐI OG VERÐMÆTI.
Við erum alltaf í kapphlaupi við tímann og viljum að fjárfestingar skili sem mestum arði.
Leiðakerfi Icelandair Cargo er byggt upp til að mæta þörfum viðskiptavina okkar.
Þess vegna fljúgum við til svo margra áfangastaða.

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 57112 11/11

Á hverjum einasta degi fljúgum við hjá Icelandair Cargo með vörur til og frá Íslandi.
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Skógræktarfélag Reykjavíkur vill efla öryggi og sporna við gróðurskemmdum: Fundur í Varðbergi:

Bandaríkjadalur

126,29 126,89

Sterlingspund

201,15 202,13

Evra

161,75 162,65

Dönsk króna

21,684

Norsk króna

22,004 22,134

Sænsk króna

18,751 18,861

Japanskt jen

1,5523 1,5613

SDR

192,81 193,95

21,81

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
224,0674

Göngufólk traðkar Esjuna niður
UMHVERFISMÁL Skógræktarfélag
Reykjavíkur hefur óskað eftir
leyfi borgaryfirvalda til að gera
gagngerar lagfæringar á fjölförnum stíg upp Esjuna.
Í bréfi sem tekið var fyrir hjá
skipulagsstjóra segir Helgi Gíslason hjá Skógræktarfélaginu að
stígur milli svokallaðs Steins og
brúnnar yfir Mógilsá sé ekki á
skipulagi en hafi myndast með
göngu fólks upp og niður fjallið.
„Þar eru mýrarflákar að troðast út
og valda skaða á Einarsmýri vegna
gangandi umferðar,“ segir Helgi.

Forseti Alþingis
í Indlandsför
STJÓRNMÁL Ásta Ragnheiður

Sendiherra biðst afsökunar:

Hafði kallað
Makedóna slava
MAKEDÓNÍA Aivo Orav, sendi-

herra Evrópusambandsins í
Makedóníu, hefur beðist afsökunar á því að hafa sagt meirihluta landsmanna vera slava.
Frá þessu er skýrt á fréttavefnum Euractiv, sem fylgist með
fréttum af vettvangi Evrópusambandsins.
Um 64 prósent íbúanna tala
slavneskt mál, en telja sig engu
að síður vera afkomendur Alexanders mikla.
Eitt af því sem tefur aðild
Makedóníu að ESB er deila
Grikkja og Makedóníumanna um
það, hvort landið megi yfirhöfuð
heita Makedónía.
- gb

GÖNGUFÓLK Í MÓGILSÁ Svo vinsælt
er að ganga upp hlíðar Esjunnar að
álagið þykir of mikið á núverandi stíga.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FÉLAGSMÁL Einar Benediktsson,
fyrrverandi sendiherra, fjallar
um ný viðhorf í varnarmálum
á fundi Varðbergs, samtaka um
vestræna samvinnu og alþjóðamál, á morgun.
Einar ræðir meðal annars um
þróun mála í samskiptum Kína
og Bandaríkjanna og metur stöðu
Íslands í ljósi hennar. Að erindinu
loknu fer aðalfundur Varðbergs
fram. Fundurinn fer fram í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafnsins í
hádeginu á morgun.
- þeb

Eignarrétti ógnað með
lögum um lífeyrissjóði

Í boði indverska þingsins:

Jóhannesdóttir, forseti Alþingis,
er í opinberri heimsókn á Indlandi. Með henni eru þingkonurnar Unnur Brá Konráðsdóttir
og Oddný G.
Harðardóttir,
auk alþjóðaritara þingsins,
Jörundar Kristjánssonar.
Sendinefndin
er í Indlandi
í boði Meiru
ÁSTA
Kumar, forseta
RAGNHEIÐUR
neðri deildar
PÉTURSDÓTTIR
indverska
þingsins. Indverska þingið verður
heimsótt og fundað með Kumar
og utanríkismálanefnd þingsins.
Þá mun sendinefndin eiga fundi
með nokkrum ráðherrum og forseta Indlands auk þess sem Ásta
mun opna nýja aðalræðisskrifstofu Íslands og stýra málþingi
um frið.
- þeb

Óvinnandi vegur er sagður vera
að gera lagfæringar á svæðinu
með handafli. Því þurfi að ganga
þannig frá stígnum að hægt sé að
fara þar upp með lítil vinnutæki.
Laga þurfi stíginn svo átroðningur
hætti að valda skemmdum. Sömuleiðis að draga þannig úr slysum
og auðvelda björgun á fólki. Hægt
þurfi að vera að flytja sjálfboðaliða og aðra sem vinna við stíginn
upp og niður götuna á sexhjólum.
Enn fremur er óskað eftir því að
leyft verði að taka möl úr fjallinu
í stígagerðina.
- gar

Ný viðhorf í
varnarmálum

Lífeyrissjóðir leggja nú þegar fé í varasjóð en mega ekki nýta féð til niðurfellingar
skulda. Landssamtök lífeyrissjóða segja mikilvægt að skýrar reglur séu í gildi.
Á SKÍÐUM SKEMMTI ÉG MÉR Líklegt

verður að teljast að fjöldi Akureyringa
muni skella sér á skíði í fjallinu um
helgina.

Akureyringar fara á skíði:

Fjallið opnað á
laugardaginn
AKUREYRI Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli ofan Akureyrar verður
opnað formlega á laugardag
klukkan tíu um morguninn.
Talsvert hefur snjóað á svæðinu síðustu daga og töluvert
magn af snjó náð að festast í
brekkunum. Þá hefur verið nægilega kalt fyrir snjóframleiðslu.
Í tilkynningu frá Akureyrarbæ
lofar Guðmundur Karl Jónsson,
forstöðumaður í Hlíðarfjalli,
ágætu veðri um næstu helgi og
segir að góður skíðasnjór sé
kominn í allar helstu brekkurnar.
Stóra stólalyftan, Fjarkinn,
verður sett í gang og að auki
verða Hólabraut og Töfrateppið
opin fyrir yngri kynslóðina.
- sv

PAKISTAN

Guðlasti vísað frá dómi
Dómstóll í Pakistan hefur vísað frá sér
ákæru á hendur fjórtán ára kristinnar
stúlku um guðlast. Hún var sökuð um
hafa brennt blöð úr Kóraninum, en
engin vitni hafa fundist. Bænaleiðtoginn, sem upphaflega ásakaði hana,
liggur undir grun um að hafa komið
brenndum blöðum úr Kóraninum fyrir í
tösku hennar.

EFNAHAGSMÁL Lífeyrissjóðirnir

leggja nú þegar fjármuni í varasjóði, segir Þórey S. Þórðardóttir,
framkvæmdastjóri Landssamtaka
lífeyrissjóða. Björn Valur Gíslason,
formaður fjárlaganefndar, kallaði
eftir því í Fréttablaðinu í gær að þeir
greiddu í slíkan sjóð. Neituðu þeir
því og reiddu sig á lánsveð þyrfti að
skoða hvort meina ætti þeim að vera
á almennum lánamarkaði.
„Það breytir hins vegar ekki því
að þótt að varasjóður sé til staðar,
þá ber lífeyrissjóðunum að ávaxta
fé sjóðsfélaga sinna og hafa ekkert
frjálst val um það hvort þeir gefa
eftir eignir, hvorki þessar eignir né
aðrar. Þetta er það réttarumhverfi
sem við búum við,“ segir Þórey.
Hún segir eignum lífeyrissjóða í
raun þegar hafa verið ráðstafað til
þess verkefnis að veita lífeyri. Fjármunir lífeyrissjóðanna séu eign lífeyrisþeganna. Þeir hafi ekki heimildir til að nota féð eins og þeir vilji
og vart sé vilji fyrir slíkum heimildum, sé dæmið hugsað til enda.
„Einhvern tímann var ákveðið
fyrir alllöngu síðan að það þætti
nauðsynlegt að vera með eignarréttinn verndaðan í stjórnarskrá. Í
grunninn má rekja það til verndar
gagnvart yfirvöldum, fyrst konungi og síðan yfirvöldum. Þetta eru
í sjálfu sér sömu leiðirnar núna. Nú
fer að reyna á eignarréttinn.“
Þórey segir að mikilvægt sé að
skýrar reglur gildi um það hvernig
sjóðirnir megi fara með fjármuni
sína. Sérstaklega þar sem allir
eru skyldaðir til að greiða í kerfið.
Nokkuð skorti á gagnkvæman skilning á því að lífeyrissjóðir og stjórnvöld þurfi að virða þær reglur.

FÓLK Lífeyrissjóðirnir segjast ekki mega gefa eftir eignir, enda séu þær í eigu lífeyrisþega.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Verður aldrei almenn lausn

kolbeinn@frettabladid.is

Lífeyrissjóðirnir og stjórnvöld hafa átt í viðræðum um viðbrögð við
skuldavanda þeirra sem eru með lánsveðslán, hafa fengið lán út á veð í
eignum annarra. Þórey segir að búið sé að greina þann hóp sem á í vanda
og málið snúist um að ríkið finni fjármuni til að koma til móts við hann.
Lífeyrissjóðirnir búi við þröngan kost þegar kemur að því að gefa eftir
eignir og reynt hafi verið að finna þrengri leið á útfærslu á því.
„Ég held að það væri aldrei sú almenna lausn sem ég held að stjórnvöld
séu að leita eftir. Ef það á að koma eitthvað til móts við þetta fólk þá þarf
það að vera einhver almenn lausn, en ekki sértæk fyrir eitt og eitt undantekningartilfelli.“

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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Magnað

kynningarverð

á Dell tölvum
Erum að taka upp glænýja sendingu af tölvubúnaði
frá Dell. Vélarnar eru öﬂugar, traustar og áreiðanlegar
og njóta sín sérlega vel í kröfuhörðum verkefnum
fyrir atvinnulíﬁð.
Allar vélarnar eru með ﬁmm ára ábyrgð á varahlutum
og þriggja ára ábyrgð á verkstæði.

Dell Optiplex 3010 borðtölva
Hagkvæm og áreiðanleg vinnustöð
fyrir hvaða skrifstofu sem er.
Listaverð: 179.990 stk. m. vsk.
1-9 tölvur: 119.900 stk. m.vsk.
10+ tölvur: 109.900 stk. m.vsk.

Dell Latitude E5430 fartölva

Dell Latitude E6430 fartölva

Dell Optiplex 7010 borðtölva

Öﬂugur vinnuhestur á góðu verði. Styrkt
umgjörð og hentar því vel fólki á ferðinni.

Endingargóð vél fyrir kröfuharða notendur.
Styrkt umgjörð og hentar því vel fólki á ferðinni.

Aastamikil og hraðvirk vinnustöð
fyrir kreandi verkefni.

Listaverð: 239.990 stk. m.vsk.
1-9 tölvur: 159.900 stk. m.vsk.
10+ tölvur: 149.900 stk. m.vsk.

Listaverð: 319.990 stk. m.vsk.
1-9 tölvur: 204.900 stk. m.vsk.
10+ tölvur: 194.900 stk. m.vsk.

Listaverð: 189.990 stk. m.vsk.
1-9 tölvur: 129.900 stk. m.vsk.
10+ tölvur: 119.900 stk. m.vsk.

Nánari upplýsingar má ﬁnna á www.advania.is/kynningarverd, í síma 440 9010
eða í tölvupósti á sala@advania.is

Guðrúnartún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is

Tilboðið gildir á meðan birgðir endast.
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Nemendur í Malaví fái heimaræktaðan mat í skólamáltíðum sínum:

Íslendingar þróa skólamáltíðir
ÞRÓUNARMÁL Þróunarsamvinnu-

1. Hverjar þýddu bókina Þú afhjúpar
mig?
2. Hvaða handboltamaður sleit hásin í
leik með Flensburg á dögunum?
3. Hver er formaður fjárlaganefndar
Alþingis?
SVÖR

stofnun Íslands tekur þátt í nýju
verkefni sem felur í sér að bjóða
upp á skólamáltíðir í Malaví sem
eru ræktaðar í heimabyggð.
Verkefnið snýr að nemendum í
sunnanverðu Malaví og var formlega kynnt í einum skólanna þar í
síðustu viku. Það felur í sér dreifingu á góðum, heima ræktuðum
mat. Í sameiginlegri tilkynningu
frá ríkisstjórn Malaví, Matvælaaðstoð Sameinuðu þjóðanna (SÞ)
og Þróunarsamvinnustofnun segir

að slíkt bæti ekki eingöngu hag
skólabarna heldur gefi það smábændum kost á því að selja framleiðslu sína á öruggum markaði.
Vilhjálmur Wiium, umdæmisstjóri Þróunarsamvinnustofnunar,
segir að með því að bjóða upp á
heimaræktaðar máltíðir komi
fleiri nemendur í skólana, brottfall verði minna og nemendum
muni líða betur og standa sig
betur í skólanum.
Haft er eftir Euince Kazember,
menntamálaráherra Malaví, að

máltíðirnar feli í sér sjálfbæra
leið til þess að laða börn í skóla,
einkum stúlkur, jafnframt því
sem landbúnaður í héraðinu sé
efldur.
Baton Osmani, aðstoðarframkvæmdastjóri Matvælaaðstoðar
SÞ í Malaví, segir frumkvæðið
leggja drög að máltíðum til langframa sem komi sér vel á tímum
þar sem matvælaskortur er yfirvofandi hjá tæplega tveimur milljónum íbúa landsins.

BEÐIÐ EFTIR MATNUM Nemendur

við Kankhande-skólann í Malaví biðu
á föstudag eftir fyrstu heimaræktuðu
skólamáltíðinni, maísgraut og mangói.

- sv

MYND/ GUNNAR SALVARSSON

1. Þóra Karitas Árnadóttir og Þórdís Elva
Bachman. 2. Arnór Atlason. 3. Björn Valur
Gíslason.

Þjálfarar veiti yngri
börnum meiri athygli
Börn sem fæðast fyrr á árinu skila sér frekar inn í yngri landslið í fótbolta. Rannsóknir á áhrifum fæðingardags á árangur barna í íþróttum eru mikilvægar, með
þeim verða þjálfarar meðvitaðir og geta einbeitt sér frekar að þeim fæðast seint.

;Zgh`ihb{``jYZ^\
_aVWV`hijg^ccVÂ]¨ii^?V;Za

SAMFÉLAGSMÁL „Það er fyrsta
skrefið að fólk geri sér grein
fyrir niðurstöðum svona rannsókna svo að fólk hafi þær á bak
við eyrað þegar unnið er með
börnum sem eru fædd seinna á
árinu,“ segir Ragnhildur Skúladóttir, sviðsstjóri hjá Íþrótta- og
Ólympíusambandi Íslands.
F réttablaðið hefur greint
frá nýrri íslenskri rannsókn á
áhrifum fæðingardags á einkunnir barna og lyfjagjöf vegna
ofvirkni og athyglisbrests. Rannsóknin sýnir að yngstu börn í
bekkjum eru með lægri meðaleinkunnir í stærðfræði og
íslensku en þau sem fædd eru fyrr
á árinu, og þau yngstu eru mun
líklegri til þess að hafa fengið lyf
við ofvirkni og athyglisbresti.
Bæði íslenskar og erlendar
rannsóknir hafa sýnt svipaðar
niðurstöður um áhrif fæðingardags á árangur barna í íþróttum.
„Tölfræðin segir okkur að þeir
sem eru fæddir á fyrsta þriðjungi skila sér að minnsta kosti
betur í landsliðin,“ segir Ragnhildur um fótbolta, þar sem
hennar bakgrunnur er. Hún segir
þessi mál hafa verið rædd ítarlega í fótboltaheiminum þó ekki
hafi verið gripið til aðgerða enn.
Málið verði án efa skoðað nánar.
„Það er erfitt að finna lausn.
Aðalmálið held ég er að þjálfarar séu meðvitaðir um þetta og
einbeiti sér kannski frekar að
þeim sem eru fæddir seinna á
árinu, sem blómstra seinna. Það
er þessi vitundarvakning sem
skiptir máli.“
Ragnhildur tekur sem dæmi
að Englendingar hafi tekið upp

KOLBEINN SIGÞÓRSSON Landsliðsmaðurinn er fæddur í mars, en hann spilaði
með öllum yngri landsliðunum áður en hann komst í A-landslið karla í fótbolta.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Virðast betri íþróttamenn vegna þroska
Börn sem fæðast fyrr á árinu virðast við fyrstu sýn betri íþróttamenn
en þau sem eru fædd seinna á árinu, vegna þess að þau eru í flestum
tilvikum líkamlega og andlega þroskaðri. Þetta kemur fram í rannsókn Malcoms Gladwells í bókinni Outliers, sem fjallað var um í Fréttablaðinu í vor.
Þetta veldur því að þau fá meiri athygli, þjálfarar sýna þeim meiri áhuga
og þau fá betri þjálfun. Samkvæmt Gladwell vindur þetta upp á sig með
aldrinum og í stað þess að yngri krakkarnir nái þeim eldri verður bilið
alltaf breiðara.
Íslensk rannsókn Lýðs Vignissonar hefur sýnt að 65 prósent unglingalandsliðsmanna í fótbolta, sem voru fæddir á árunum 1994 til 2000, voru
fædd fyrri hluta árs. Hrannar Leifsson skoðaði þessi mál einnig og komst
að því að knattspyrnuiðkendur sem fæddir eru fyrstu mánuði ársins eru
mun líklegri til að skila sér upp í annan flokk en þeir sem fæðast seint.

tvöfalt kerfi í yngri flokkum þar
sem börnum er skipt upp annars vegar um áramót og hins
vegar í ágúst. „Í stærstu bolta-

greinunum hér, handbolta og fótbolta, eru börnin í tvö ár í sama
flokki og þá er munurinn enn þá
meiri.
thorunn@frettabladid.is

Jafningjafræðslan hlaut viðurkenningu Barnaheilla – Save the Children:

Styrkja og fræða ungt fólk
SAMFÉLAGSMÁL Jafningjafræðslan hlaut í gær Viður-

kenningu Barnaheilla – Save the Children á Íslandi
árið 2012 fyrir sérstakt framlag í þágu barna og
mannréttinda.
Jafningjafræðsla framhaldsskólanna, sem rekin
er af Hinu húsinu, er fræðslu- og forvarnaverkefni
fyrir ungt fólk. Jafningjafræðslan var stofnuð á
Íslandi árið 1996 af menntaskólanemum og studd
danskri fyrirmynd. Upphaflega var Jafningjafræðslan stofnuð til að sporna við og draga úr neyslu
vímuefna en á þessum tíma hafði fíkniefnanotkun
skyndilega aukist hér á landi.
Hugmyndafræðin er í stuttu máli sú að „ungur
fræðir unga“ og eru fræðararnir allir á aldrinum
17-21 árs. Forvarnir eru unnar af ungu fólki fyrir
ungt fólk. Víða um heim eru í gangi verkefni sem
byggja á þessari hugmyndafræði. Fjölbreytni þeirra
er mikil en í flestum tilfellum er unnið að kennslu
eða forvörnum gegn ýmiss konar heilsufarslegum
vandamálum svo sem HIV-smiti, óábyrgri kynlífshegðun og vímuefnaneyslu svo eitthvað sé nefnt. Í
seinni tíð hefur einnig verið lögð áhersla á sjálfs-

VERÐLAUNIN AFHENT Jafningjafræðslan hlaut viðurkenn-

ingu Barnaheilla í ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

mynd ungs fólks og leitast við að styrkja hana og
efla.
Barnaheill veita árlega viðurkenninguna í
tengslum við afmæli Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna þann 20. nóvember.

- kh
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Eigum okkar
óvildarmenn

ÚR DÓMSSAL Teiknarinn Halldór Baldursson var í Héraðsdómi Reykjaness í
gær. Á miðri mynd, fyrir aftan verjendur,
má sjá Annþór og Börk fylgjast með
vitnaleiðslum.

Annþór Karlsson segir óvini hans í undirheimum hafa
þrýst á menn að ljúga upp á sig og Börk Birgisson.
DÓMSMÁL „Við eigum okkar óvildar-

menn innan undirheimanna,“ sagði
Annþór Kristján Karlsson þegar
hann svaraði til saka fyrir Héraðsdómi Reykjaness í þreföldu líkamsárásarmáli á mánudag. Hann hélt
því fram að ákærurnar væru
til komnar vegna þess að þessir
óvildarmenn hefðu þrýst á menn
að bera ljúgvitni gegn þeim.
Fréttabanni af réttarhöldunum
var aflétt síðdegis í gær þegar
öllum skýrslutökum af sakborningunum níu og vitnum var lokið, utan
einnar af vitni sem finnst ekki.
Reyna á að hafa uppi á því í dag.

Vel fór á með mönnum í dómsal í
gær og mátti sjá Annþór spjalla og
gantast við lögreglumenn og saksóknara í réttarhléum. Eftir sem
áður var mikill viðbúnaður í dómshúsinu vegna réttarhaldanna.
Börkur Birgisson æstist nokkuð
þegar hann krafðist þess að fá að
bera upp spurningar sem verjandi
hans vildi ekki spyrja. Hann reifst
við verjandann í kjölfarið.
Hér að neðan má sjá umfjöllun
um ákæruliðina og það sem fram
hefur farið í dómnum. Saksóknari
og verjendur munu flytja mál sitt
á fimmtudag.
stigur@frettabladid.is

1. ákæruliður

2. ákæruliður

3. ákæruliður

Skipuleggjendur eða Á geðdeild af hræðslu Talandi sakborningur
saklausir áhorfendur? við Annþór og Börk
en þöglir þolendur
Í fyrsta ákæruliðnum eru Annþór, Börkur og
sex aðrir ákærðir fyrir árás á fjóra menn í
heimahúsi við Háholt í Mosfellsbæ 4. janúar.
Fyrr um daginn hafði Bergur Már Ágústsson, aðalfórnarlamb árásarinnar, bankað upp á
heima hjá Sigmundi Geir Helgasyni, kölluðum
Simba, fyrrverandi liðsmanni Hells Angels,
í fylgd nokkurra manna. Hann var vopnaður
kylfu sem hann ætlaði að beita á sambýling
Sigmundar vegna persónulegra deilna en
kylfan hafnaði í höfði Sigmundar.
Sigmundur og félagar ákváðu síðar um daginn að safna liði og heimsækja Berg, að eigin
sögn til að rukka hann um bætur fyrir árásina
fyrr um daginn. Annþór og Börkur segjast
hafa fregnað af málinu og krafist þess að fá að
fara á undan þeim til Bergs og rukka sína eigin
fimmtíu þúsund króna skuld.
Þannig hafi það atvikast að mennirnir voru
allir samtímis heima hjá Bergi þegar árásin var
framin. Bergur, margdæmdur brotamaður, fór
illa út úr henni og hlaut opið brot á sköflungi.
Einn sexmenninganna játaði að hafa beitt
stærðar plastsleggju, ætlaðri til að brjóta ís
af skipum, á fótlegg Bergs og fékk það stoð í
framburði flestra á staðnum.
Spurningin er hins vegar hver þáttur Annþórs og Barkar var. Sjálfir segja þeir að árásin
hafi verið þeim algjörlega óviðkomandi og
undir það taka aðrir sakborningar.
Bergur og annar þolandi árásarinnar segja
hins vegar ljóst af aðstæðum á vettvangi að
Annþór og Börkur hafi verið eiginlegir skipuleggjendur alls þess sem gerðist.

Annar ákæruliður málsins snýr að árás í Jötnaborgum í Grafarvogi um miðjan desember. Þar
er Annþóri og Berki gefið að sök að hafa ruðst
inn í íbúð kunningja síns til að lúskra á ungum
manni sem þeir töldu að hefði sagst vilja skjóta
undan þeim fæturna með haglabyssu.
Þeir eru ákærðir fyrir að hafa barið manninn og lagt á hann háar fjársektir, haldið
honum og tveimur öðrum mönnum nauðugum
á heimilinu í rúma klukkustund og neytt einn
þeirra til að kasta af sér vatni á annan.
Einn þremenninganna, sá sem mun hafa
fengið þvagið á sig, liggur nú á geðdeild og
segir ástand sitt afleiðingu af atvikinu. Annþóri og Berki var gert að víkja úr dómssal í
gær þegar hann bar vitni, þar sem fyrir lá
læknisvottorð um að það hefði áhrif á bæði
framburð hans og heilsu ef hann þyrfti að
mæta þeim. „Ég er að berjast við að geta verið
ég sjálfur og lifa eðlilegu lífi, en það er mjög
erfitt því að ég fyllist af hræðslu í hvert sinn
sem ég heyri nöfn þessara manna,“ sagði hann.
Hann lýsti árásinni í smáatriðum, líkt og
annar brotaþoli. Sá þriðji kvaðst lítið muna og
vildi ekki endurtaka framburð sinn úr skýrslutöku hjá lögreglu um að hann hefði verið látinn
pissa á vin sinn.
Annþór og Börkur könnuðust hins vegar
ekki við annað en að þeir hefðu bankað upp á
til að ræða við brotaþolann og sá hefði hrasað
í stiganum fyrir utan og slasað sig. Sá framburður var studdur framburði húsráðandans
og tveggja góðkunningja úr fyrsta ákærulið
sem eru ákærðir fyrir hlutdeild í brotinu.

Síðasti ákæruliðurinn fjallar um árás sem
Annþór mun hafa framið á eigin sólbaðsstofu í
Hafnarfirði í október í fyrra. Tveir eru ákærðir
fyrir hlutdeild í brotinu, þeirra á meðal einn
úr fyrsta ákærulið. Þeir komu með tvo menn
sem þeir töldu að hefðu stolið af sér peningum
á sólbaðstofuna og hugðust þar fá Annþór til að
hjálpa þeim við að endurheimta féð.
Annar þessara tveggja sakborninga er sá
eini af þeim níu sem ákærðir eru í málinu öllu
sem varpar sök á Annþór eða Börk. Það vildi
hann reyndar ekki gera fyrir dómi, en staðfesti
hins vegar lögregluskýrslu sem hann hafði
gefið, þar sem hann lýsti brotum Annþórs.
Samkvæmt því mun Annþór hafa tekið
annan ungu skuldaranna hálstaki og slegið
hinn ítrekað. Og hvort sem það er tilviljun eða
ekki, þá er þetta einmitt það eina í öllu málinu
sem Annþór játar.
Hann er raunar einnig ákærður fyrir að
traðka á höfði annars þeirra, svipta þá báða
frelsi sínu og leggja á þá sektir, en það kannaðist fyrrnefndi sakborningurinn minna við og
Annþór alls ekki. Verjandi hans eyddi raunar
nokkru púðri í að velta fyrir sér afleiðingum
þess ef 120 kílóa maður á borð við Annþór
stæði á höfði manns. „Það hlyti bara eitthvað
að gefa sig og brotna,“ sagði Annþór og þeir
töldu það sanna að ásökunin ætti ekki við rök
að styðjast.
Hvorugur brotaþolinn vildi hins vegar kannast við fyrri skýrslugjöf hjá lögreglu, þar sem
þeir lýstu brotum Annþórs nokkuð nákvæmlega. Þeir sögðust einfaldlega hafa logið.

Orðrétt
„Nei, hann var ekki með neitt vopn,
hann var bara í stuttbuxum.“

Sakborningur lýsir atburðum í Háholti.
„Hann var óður með þessa sleggju,
berjandi allt og alla–aðallega
Begga.“

Einn sakborninganna segir frá hamagangi í Háholti.
„Hvað fóruð þið á mörgum bílum?“
„Ég veit það ekki, ég fór allavega
bara á einum bíl.“

Saksóknari og sakborningur reyna að
átta sig á málavöxtum.
„Þetta var eins og Bruce Lee-mynd.“

Annþór átti erfitt með að greina hvað
gekk á í Háholti.
„Það er stór munur á að kyrkja einhvern og svæfa.“

Annþór deilir þekkingu sinni með
saksóknara.
„Ég er alveg búinn að lesa þessi
gögn líka, kallinn minn.“

Börkur vildi meina að saksóknari færi
frjálslega með staðreyndir.
„Er vitnið almennilega vaknað?“

Ástríði Grímsdóttur héraðsdómara leist
illa á útganginn á Bergi Má.
„Fyrirgefðu að hausinn á mér muni
ekki eftir þessu.“

Fórnarlamb kannaðist skyndilega ekki
við árásina sem það hafði áður sagt frá.
„Getur einhver skutlað mér heim?“

Dómari hafði spurt vitni hvort það vildi
koma einhverju á framfæri að lokum.

www.volkswagen.is

Volkswagen Polo
Meðaleyðsla aðeins
3,8 lítrar á hverja 100 km*
Þarfir okkar eru misjafnar og við leitum leiða til
þess að uppfylla þær. Volkswagen Polo er öruggur,
hagkvæmur og þægilegur bíll sem mætir þínum
þörfum fullkomlega.

Aukabúnaður á mynd: 16“ álflegur, þokuljós

Komdu og reynsluaktu nýjum Volkswagen Polo í dag.

Polo kostar aðeins frá

2.350.000 kr.
Polo Trendline 1.2 bensín, 70 hestafla,
beinskiptur

* Miðað við blandaðan akstur á beinskiptum Volkswagen Polo Trendline 1.2 TDI

miðað viðVið
Volkswagen
Polo Trendline
1,2 TDI beinskiptan og
fjármögnum
þín bílakaup
óverðtryggðan bílasamning með gullvildarkjörum frá Ergo til
á mánuði 84 mánaða og 25% útborgun. Hlutfallstala kostnaðar 11,25%.

29.898 kr.
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$XJOêVLQJXPNRVQLQJDUUpWWtVOHQVNUDUtNLVERUJDUD
VHPE~VHWWLUHUXHUOHQGLV
6DPNY PW O|JXP XP NRVQLQJDU WLO$OìLQJLV
HLJD tVOHQVNLU UtNLVERUJDUDU VHP ÀXVW KDID DI
ODQGLEURWWRJVHVWDèHUOHQGLVNRVQLQJDUUpWWi
ËVODQGL t iWWD iU IUi ìYt ìHLU ÀXWWX O|JKHLPLOL
VLWWWDOLèIUiGHVHPEHUQ VWXPI\ULUNM|UGDJ
ëHLU HUX ìYt VMiOINUDID i NM|UVNUi ìDQQ WtPD
$èìHVVXPWtPDOLèQXPIDOODPHQQDINM|UVNUi
QHPD VpUVWDNOHJD Vp VyWW XP Dè Ii Dè KDOGD
NRVQLQJDUUpWWL

XPVyNQDUH\èXEO|è HUX i YHIVtèX VWRIQ
XQDULQQDU
KWWSVNUDLVOLVDOLEJHW¿OH
DVS["LWHPLG   HQ H\èXEO|è IiVW
HLQQLJ t VHQGLUièXP ËVODQGV HUOHQGLV
VHQGLU èLVVNULIVWRIXP VNULIVWRIXP NM|U
U èLVPDQQD RJ KMi IDVWDQHIQGXP YLè
DOìMyèDVWRIQDQLU )UHNDUL XSSOêVLQJDU XP
NRVQLQJDUUpWWLQQPi¿QQDiYHIVtèXëMyèVNUiU
ËVODQGV KWWSVNUDLVSDJHV 

ëYt ìXUID ìHLU VHP YLOMD YHUD i NM|UVNUi HQ
ÀXWWX DI ODQGL EURWW I\ULU  GHVHPEHU 
RJKDIDYHULèE~VHWWLUHUOHQGLVVtèDQDèVHQGD
XPVyNQWLOëMyèVNUiUËVODQGVI\ULUGHVHPE
HUWLOìHVVDèKDOGDNRVQLQJDUUpWWL.RVQ
LQJDUUpWWXULQQ JLOGLU ìi WLO  GHVHPEHU 
HQHQGXUQêMDìDUIKDQQPHèQêUULXPVyNQWLO
ëMyèVNUiUËVODQGVHIWLUGHVHPEHU

(LQXQJLV ìHLU VHP HLQKYHUQ WtPD KDID iWW
O|JKHLPLOLiËVODQGLJHWDiWWNRVQLQJDUUpWWKpUi
ODQGL.RVQLQJDUUpWWXUPLèDVWYLèiUDDOGXU
5HJOXU ìHVVDU JLOGD PHè VDPD K WWL XP NM|U
IRUVHWD ËVODQGV RJ ìMyèDUDWNY èDJUHLèVOXU HQ
HNNLNRVQLQJDUWLOVYHLWDUVWMyUQD

8PVyNQ VNDO VHQGD ëMyèVNUi ËVODQGV

6pXPVyNQIXOOQ JMDQGLYHUèXUXPV NMDQGLWHN
LQQiNM|UVNUitìYtVYHLWDUIpODJLìDUVHPKDQQiWWL
VtèDVWO|JKHLPLOLiËVODQGLVDPNY PWìMyèVNUi

,QQDQUtNLVUièXQH\WLè
QyYHPEHU

VÍSAÐ FRÁ Magnús var handtekinn og hnepptur í gæsluvarðhald í maí 2010. Hæstiréttur mun nú dæma hvort ákæru á hendur honum verði vísað frá. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ákærunni var
vísað frá dómi
Héraðsdómur taldi ákæru á hendur Magnúsi Guðmundssyni óskýra. Einum lið ákæru á hendur Ólafi
Ólafssyni líka vísað frá. Ákæran stendur að öðru leyti.
Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði í gær frá öllum ákæruliðum
í Al Thani-málinu svokallaða er
snúa að Magnúsi Guðmundssyni,
fyrrverandi framkvæmdastjóra
Kaupþings í Lúxemborg. Auk
þess er einum lið ákærunnar sem
snýr að Ólafi Ólafssyni, sem var
einn stærsti eigandi og viðskiptavinur Kaupþings, vísað frá. Embætti sérstaks saksóknara hefur
kært úrskurðinn til Hæstaréttar
sem mun dæma í málinu á næstu
tveimur vikum. Ekki var fallist á
frávísunarkröfu Sigurðar Einarssonar, fyrrverandi stjórnarformanns Kaupþings, og Hreiðars
Más Sigurðssonar, fyrrverandi
forstjóra Kaupþings.
Mennirnir fjórir voru ákærðir
í febrúar síðastliðnum. Sérstakur
saksóknari telur þá hafa framið
umboðssvik og markaðsmisnotkunarbrot, eða átt hlutdeild
í slíkum brotum, í tengslum við
kaup Q Iceland Finance ehf. á 5,01
prósents hlut í Kaupþingi í lok
september 2008. Opinberlega var
látið líta út fyrir að Sheikh Mohamed bin Khalifa Al Thani, skráður
eigandi félagsins, hefði keypt hlutinn fyrir tæpa 26 milljarða króna
og að um erlenda fjárfestingu væri
að ræða. Eftir fall Kaupþings kom
hins vegar í ljós að bankinn hafði
sjálfur fjármagnað kaupin með
lánum til tveggja aflandsfélaga.

Samstundis kært
til Hæstaréttar
Ólafur Þór Hauksson, sérstakur
saksóknari, segist ekki geta tjáð
sig efnislega um málið. „Við
erum ekki sammála niðurstöðunni, enda var þetta kært
samstundis. Þetta fer því til
umfjöllunar Hæstaréttar. Við
munum gera grein fyrir öllum
sjónarmiðum embættisins í
greinargerð til réttarins. Það er sá
vettvangur sem við teflum okkar
röksemdum fram á.“

Allir hinna ákærðu fóru fram á að
málinu yrði vísað frá.
Í úrskurði héraðsdóms, sem
Fréttablaðið hefur undir höndum,
kemur fram að ákæran á hendur
Magnúsi sé svo óskýr og vanreifuð að vísa beri henni frá dómi.
Auk frávísunarinnar er íslenska
ríkinu gert að greiða lögmanni
Magnúsar rúmlega níu milljónir
króna í málskostnað. Þá var einum
lið ákærunnar á hendur Ólafi
Ólafssyni einnig vísað frá. Um
er að ræða lið vegna hlutdeildar
í markaðsmisnotkun Sigurðar og
Hreiðars Más. Ákæru vegna hlutdeildar Ólafs í meintum umboðssvikum er hins vegar ekki vísað
frá.
thordur@frettabladid.is

Sendu nú karlinn út til að
ð
setja upp jólaseríurnar!
ar!
– með réttu græjunum
Álstigi 3x8 þrep
2,27-5,05 m

16.990

Áltrappa 5 þrep

5.990
Áltrappa 4 þrep

4.990

Álstigi 12 þrep 3,38 m

7.390
Álstigi 2x12 þrep
3,61-6,1 m

25.990
Reykjavík - Reykjanesbæ
Akureyri - Húsavík
Vestmannaeyjum

– Afslátt eða gott verð?
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

ÞAKKAGJÖRÐARHÁTÍÐIN
STEIKTUR HEILL KALKÚNN

er á morgun

að hætti kokkalandsliðsins
1 stk heill kalkúnn
Salt og pipar
Smjör
Klútur

FYLLING
1 dl saxaður laukur
1 dl rauðlaukur saxaður
1 dl epli söxuð
1 dl saxað sellerí
Söxuð salvía
Saxað timijan
2 dl smjör
5 dl brauðteningar
2 egg

Allt grænmetið er svitað við nokkuð vægan hita á pönnu uns
algerlega meyrt. Kælið grænmetið og blandið síðan saman við
restina af hráefnunum. Kryddið að lokum vel með salti og piparr.
Snyrtið kalkúninn og smyrjið vel með smjöri. Kryddið að innan sem
og utan með salti og pipar. Smellið fyllingunni í hann og lokið.
Setjið á grind og brúnið í ofni við 210 gráður í 12 mín ca eða þaangað til hann er orðinn fallega gylltur. Takið kalkúninn út og lækkkið
ofnin í 120 gráður. Takið klút sem hefur verið bleyttur vel með
smjöri og leggið yﬁr kalkúninn. Eldið hann svo áfram í ofninum í ca
3 ½ til 4 klukkutíma og munið á 15 mín fresti að taka smjörið og
safann og hella aftur í klútinn sem liggur á kalkúninum.
(U k ifti miðast
(Uppskriftin
ið t við
ið ca 5k
5kg ffugl).
l)
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Aldur barna í ári skiptir meira máli en talið var:

Elst eða yngst í
bekknum?

A

ldur barna í árinu hefur veruleg áhrif á gengi þeirra í
skóla. Þetta er niðurstaða rannsóknar sem greint var frá í
frétt hér í blaðinu á mánudaginn.
Meðaleinkunnir barna á prófum eru hærri eftir því sem
þau eru eldri í árinu en auk þess eru börn sem fædd eru
undir lok ársins helmingi líklegri til að fá ávísað lyfjum við ofvirkni
og athyglisbresti en þau sem eru fædd í upphafi árs. Eftir því sem
árin líða minnka áhrif aldurs í ári á námsárangur barnanna en hans
gætir þó enn við tólf ára aldur.
Helga Zoëga, lektor í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands, sem
stendur ásamt fleirum að rannsókninni segir að samband aldurs
og námsárangurs haldist fram
undir unglingsárin. Að mati Helgu
benda niðurstöðurnar til að kröfur
foreldra, kennara og heilbrigðisstarfsfólks mætti laga betur að
Steinunn
þroska hvers barns.
Stefánsdóttir
Rannsókn Helgu og félaga
styður það sem fjöldamargir forsteinunn@frettabladid.is
eldrar og kennarar hafa reynt, að
þau börn sem yngst eru í árganginum eru oft ekki alveg tilbúin til
að hefja skólagöngu og að sama skapi geta þau sem elst eru í árgangi
verið tilbúin til að hefja hana fyrr.
Í íþróttahreyfingunni hefur sýnt sig að þeim sem fæddir eru
fyrri hluta árs vegnar marktækt betur en hinum yngri, skila sér til
dæmis mun betur í landslið. Talið er að ástæðan sé sú að þeir sem eru
eldri í árinu eru flinkari í yngstu flokkunum og fá þess vegna meiri
hvatningu en hinir yngri sem hætta þá frekar að æfa og skila sér ekki
í elstu flokkana.
Munurinn á ávísunum á lyf vegna ofvirkni og athyglisbrests sem
fram kemur í niðurstöðum Helgu Zoëga er sláandi. Í þeim efnum
er afar mikilvægt að byggja ákvarðanir á einstaklingsgrundvelli
fremur en samanburði við hóp eins og Helga bendir á.
Ragnar Þorsteinsson, sviðstjóri á Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar, tekur undir að mögulegt sé að í skólanum sé í of miklum
mæli horft á hópinn fremur en einstaklinginn. Hann segir ekki loku
fyrir það skotið að tilraun verði gerð með að taka nemendur inn í
skólana á mismunandi tímum eftir því hvenær þeir eru fæddir. Hann
bendir sérstaklega á þá tvo skóla í borginni þar sem leik- og grunnskóli eru samþættir enda sé hugsunin þar að skil milli leikskóla og
grunnskóla verði samfelldari en tíðkast hefur.
Aldursmuni nemenda hefur vissulega verið gefinn gaumur í
skólastarfi. Það að námsárangurinn jafnist smám saman fram undir
unglingsárin segir vitanlega að komið sé til móts við þennan þroskamun í skólum.
Rannsókn Helgu, og raunar fleiri rannsóknir, benda þó til að
þessum þætti mætti veita enn meiri athygli. Sumar þjóðir hafa valið
að miða upphaf skólagöngu við afmælisdag þannig að börnin komi
inn í skólann jafnt og þétt yfir árið. Annars staðar er tekið inn í skóla
tvisvar á ári þannig að aldursbilið innan hvers námshóps er minna en
þar sem aðeins er tekið inn í skóla einu sinni á ári. Mögulega nægir
þó einstaklingsmiðuð námskrá alveg til þess að mæta hverju barni.
Niðurstöður rannsóknar Helgu og félaga hennar benda þó til að þarna
megi gera enn betur.
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Hanna Birna brýnir flokksmenn
Hanna Birna Kristjánsdóttir, sem
sækist eftir forystusæti á lista
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík
fyrir kosningarnar í vor, átti grein í
Morgunblaðinu í gær. Þar hvetur hún
stjórnmálamenn til að vera sú breyting sem þeir boða og
Sjálfstæðismenn sérstaklega til að kynna á
næstunni tímasettan
verkefnalista. Þannig
myndi flokkurinn
kynna í kosningabaráttunni hvernig og
hvenær hann hyggst
til að mynda taka á
skuldavanda heimilanna og lækka
skatta komist hann
í ríkisstjórn.
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Elínbjörg Magnúsdóttir
Alþingi á að endurspegla samfélagið.
Hlúum að heimilunum – afnemum
skattastefnu vinstri stjórnarinnar.
PRÓFKJÖR SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS Í REYKJAVÍK 24. NÓVEMBER

Ofbeldi í meðalhófi?
Sérstök umræða fór fram um ástandið
fyrir botni Miðjarðarhafs á þingi í gær.
Um það virtist ríkja samstaða að skýlaus krafa Íslendinga væri að ofbeldinu
á svæðinu lyki. Er það vel. Ákveðin
ummæli Bjarna Benediktssonar vöktu
þó furðu. Bjarni krafðist þess að ofbeldinu lyki en sagði á sama tíma mikilvægt
að stjórnvöld í Ísrael gættu meðalhófs
í aðgerðum sínum í nafni öryggis
borgara Ísraels. Það andmæla því varla
margir að Ísraelar hafi rétt til að tryggja
öryggi borgara sinna. En, megnið af
þeim aðgerðum sem Ísraelar hafa
gripið til síðustu daga eru
ekkert annað en ofbeldi.
Og ofbeldi er varla í
lagi jafnvel þótt það
sé hóflegt?
magnusl@frettabladid.is

HALLDÓR

Skapandi til framtíðar
MENNING

Elínbjörg
Magnúsdóttir

SÆTI

Góð hugmynd?
Þetta er áhugaverð tillaga hjá Hönnu
Birna og það verður því forvitnilegt
að sjá hvort flokkurinn fer að ráðum
hennar. Einhver gæti þó haldið
því fram að pólitískt óráð væri að
kynna slíkan lista enda flokkurinn
berskjaldaður ef hann
stendur svo ekki við
áætlunina. Ekki síst
í ljósi þeirrar óvissu
sem enn er um
þróun efnahagsmála.
En kannski má segja
það sama um öll
kosningaloforð?

Katrín
Jakobsdóttir
mennta- og menningarmálaráðherra

Fyrir tveimur árum voru kynntar niðurstöður rannsóknar á efnahagslegum
áhrifum skapandi greina sem opnuðu augu
margra fyrir efnahagslegu mikilvægi
þeirra. Með nýlegri skýrslu um starfsumhverfi þeirra hefur aðkoma stjórnvalda að
þessum fjölbreytta málaflokki verið skýrð
og birt sýn til framtíðar.
Brýnt er að ólíkir aðilar í stjórnsýslu og
stoðkerfi greinanna taki höndum saman við
að treysta grundvöll skapandi greina. Mikilvægt er að fá betri yfirsýn með hagtölum
um skapandi starfsemi þannig að unnt sé
að byggja upp sögulega sýn á þróun mála
og öðlast samanburð við þær þjóðir sem
lengst eru komnar í þessum efnum. Þannig
geta skapandi greinar orðið ríkari þáttur í
atvinnustefnu þjóðarinnar um leið og þær
leggja mikið til menningarlegrar velsældar
og sjálfsmyndar þjóðarinnar. Stuðning hins
opinbera þarf að vanda. Um leið og ljóst
er að stofnanir hins opinbera skipta miklu
máli innan hverrar listgreinar er einnig
mikilvægt að hugað sé að grasrótarstarfi
þar sem frumsköpun fer fram og reynt er á
þanþol listgreinanna.
Fjölgum stoðum íslensks atvinnulífs
Skapandi greinar eru þáttur í stefnu stjórnvalda bæði á sviði menningar og á sviði
atvinnu og nýsköpunar. Í nýrri fjárfestingaáætlun ríkisstjórnarinnar er lögð áhersla

➜ Skapandi greinar ásamt marg-

víslegri þekkingarstarfsemi, rannsóknum og nýsköpun, geta orðið
einn af máttarstólpum íslensks
atvinnulífs.
á áframhaldandi uppbyggingu verkefnasjóða skapandi greina. Stuðningur við kvikmyndagerð verður efldur myndarlega og til
sögunnar koma nýir verkefnasjóðir á sviði
myndlistar og hönnunar, auk sérstaks sjóðs
sem ætlað er að styðja útflutning á íslenskri
tónlist. Þá verða efldir þeir verkefnasjóðir
sem fyrir eru á ólíkum sviðum.
Nauðsynlegt er að íhuga breytingar á
atvinnuháttum í íslensku samfélagi. Eftir
því sem íslenskt samfélag verður fjölbreyttara er mikilvægt að fjölga stoðum íslensks
atvinnulífs og auka um leið félags- og menningarlega velsæld. Þar skipta skapandi
greinar miklu máli sem sést á sívaxandi
útflutningi hvers kyns menningarafurða.
Skapandi greinar ásamt margvíslegri þekkingarstarfsemi, rannsóknum og nýsköpun,
geta orðið einn af máttarstólpum íslensks
atvinnulífs. Hins vegar þarf umræða um
efnahagsleg áhrif skapandi greina ekki
að þýða að hvert verkefni verði metið út
frá hagnaðarvonum. Undirstaða skapandi
greina er listsköpunin sem alltaf á rétt á sér
óháð öllum slíkum mælikvörðum.
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AF NETINU
HVAÐ ER
ÞJÓÐARMORÐ?

Tásurnar á Michelle Obama
Í DAG
Sif Sigmarsdóttir
rithöfundur

Glaðvær jólatónlist hljómar í bakgrunninum. Um sjónvarpsskjáinn
þeytist móðir í jólahreingerningum
með kúst í hendi og örvæntingu í
augum. Það bætist í skæran bjölluhljóminn þegar mamman brýst í
gegnum hríðarbyl út í búð. Snjóbarin snýr hún heim til að pakka inn
jólagjöfunum og elda jólamatinn.
Þýður englakór leysir bjöllurnar
af hólmi. Jólin renna upp. Til borðs
situr restin af fjölskyldunni. Pabbinn hámar í sig kræsingarnar og
börnin rífa upp gjafirnar. Mamman strýkur sér um ennið og lætur
sig falla niður á eldhúskoll.
Það vill svo furðulega til að jólaauglýsingar nokkurra helstu matvöruverslana Bretlands sem heyja
nú harðan slag um jólaverslunina
eru nákvæmlega svona. Í fyrstu
komu mér aðeins til hugar tvær
hugsanlegar skýringar á því hvers
vegna bresk fyrirtæki dansa vals
steríótýpískrar kvenfyrirlitningar
svona fullkomlega í takt: a) breskar auglýsingastofur hafa fundið upp
tímavélina og úthýsa hugmyndavinnunni til ársins 1970 í sparnaðarskyni, b) auglýsingastofurnar
eru uppfullar af fornfálegum karlfauskum. Það var ekki fyrr en eftir
dálitla umhugsun að mér kom þriðja
og óhugnanlegasta skýringin í hug.
Kvenfyrirlitning eins og farsótt
Undanfarnar vikur höfum við
femínistar haft úr nógu að velja

þegar kemur að dóti til að láta
fara í taugarnar á okkur. Það var
stráklingurinn á Akureyri sem
hóf hljóðnemann og kvenfyrirlitninguna á loft á knattspyrnuleik kvenna á íþróttadegi menntaskólans þar í bæ. Svo voru það
karlremburnar í Menntaskólanum við Sund sem útbjuggu klúrt
myndband til að auglýsa skemmtiviku nemendafélagsins. Loks var
það bókaútgefandinn sem gaf út
bleiku og bláu barnabækurnar þar
sem stelpum er kennt að ryksuga
en strákum sagt að setja stefnuna
upp í geim.
Það er freistandi að tækla úreltar – en því miður útbreiddar –
kynjahugmyndir sem þessar með
því að skrúfa einfaldlega niður í
hljóðnemanum eða – eins og sumir
kölluðu eftir að yrði gert – láta
innkalla bækurnar. Slík hvatvísi
er hins vegar vitagagnslaus. Kvenfyrirlitning er nefnilega eins og
farsótt. Annars vegar höfum við
sjúkdóminn sjálfan, hins vegar
sjúkdómseinkennin. Meira að
segja menn á miðöldum vissu að
maður læknar ekki svartadauða
með því að skera burt húðkýlin.
„Mömmuleg“ föt
Ég var stödd í Bandaríkjunum
nýverið. Þar sá ég viðtal við sjónvarpskonu sem hafði tekið viðtal
við Michelle Obama. Með stjörnur í augunum lýsti fjölmiðlakonan því hvernig forsetafrúin
hefði sest í sófann fyrir framan
myndavélina, klætt sig úr skónum, smokrað tásunum undir sig
og sagt að hún vildi að þema
viðtalsins væri spjall tveggja
mæðra. Michelle hafði auk þess
lagt til að hún og fréttakonan
klæddu sig upp í „mömmuleg“

Berar tásurnar á frú
Obama eru holdgervingur þess sem stendur
jafnrétti á Vesturlöndum
fyrir þrifum.
föt fyrir viðtalið. Mig langaði til
að rífa úr mér auga til að hafa
eitthvað til að kasta í sjónvarpsskjáinn. Gátu konurnar sett sig í
klisjukenndari stellingar?
Berar tásurnar á frú Obama
eru holdgervingur þess sem
stendur jafnrétti á Vesturlöndum fyrir þrifum. Þrátt fyrir að
í orði séu flestir sammála um að
konur séu jafn vel til þess fallnar og karlar að afla tekna, stýra
fyrirtækjum og heilu löndunum er raunin oft önnur á borði.
Ímynd kvenna hvílir enn á stoðum fornra hugmynda um hlutverk hins umburðarlynda uppalanda sem býr afkvæmum og
eiginmanni öruggt skjól; um hina
náttúrulegu móður sem tiplar um
á kasmírullar-gólfteppinu, berfætt og tignarleg, án þess að vel
snyrtar tærnar ýfi svo mikið sem
þráð á yfirborðinu.
Þessi ímynd fylgir konum
hvert sem þær fara og er þeim
fjötur um fót jafnvel þótt þær
fari ekki úr skónum. Oddný G.
Harðardóttir, fyrrum fjármálaráðherra, lenti í fyrsta sæti í
prófkjöri Samfylkingarinnar
í Suðurkjördæmi um helgina.
Hvaða k nýja nd i spu r n i ngar ákvað fréttamaður RÚV að
spyrja hana í kjölfarið? Jú, það
sem fréttamaður vildi helst vita
var hvort Oddný þakkaði sigurinn því að hún er kona.
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Graftarkýli samfélagsins
Strákpjakkurinn á Akureyri er
aðeins sjúkdómseinkenni. Hann er
graftarkýli. Sjúkdómurinn sjálfur er alvarlegri en einstaka kýli.
Hann er sýking sem flýtur um samfélagið eins og baktería um líkamann. Hann er hið aldagamla viðhorf
að konur séu ekki líklegar til stórvirkja annars staðar en kannski
í eldhúsinu og svefnherberginu.
Ofan á það bætist að stígi kona út
fyrir þessi tvö herbergi eins og
Oddný G. Harðardóttir gerði er
gefið í skyn að árangurinn stafi
eingöngu af aumingjagæsku; að
hún sé í raun ekki hæf heldur hafi
hún flotið á toppinn sem eitthvert
verðleikasúkkulaði í keppninni um
stóru stöðurnar.
Ástæðan fyrir því að jólaauglýsingar verslana sýna örþreyttar
konur glíma hjálparlaust við jólasteikina er ekki sú að auglýsingastofur eru uppfullar af karlpungum
sem langar til að hlekkja konur við
eldavélina. Auglýsingarnar endurspegla einfaldlega viðhorf samfélagsins – viðhorf karla og kvenna.
Verslunareigendur beina auglýsingum sínum til uppgefinna húsmæðra því raunin er sú að í flestum
tilfellum sjá þær um jólasteikina,
jólainnpökkunina og uppvaskið.
Eina leiðin til að koma í veg fyrir
að graftarkýli samfélagsins spretti
upp, hvort sem um er að ræða seinþroska menntskælinga eða andlausar jólaauglýsingar, er að skera upp
herör gegn hinni hefðbundnu hlutverkaskiptingu kynjanna. Konur:
Við getum byrjað á því að finnast
við ekki þurfa að vera konan í auglýsingunni sem gerir allt. Karlar:
Þið getið lært að hafa til jólasteikina en uppskriftina má finna á internetinu.

Ekki er nokkur vafi á því að gyðingaofsóknir nasista voru þjóðarmorð. Saklaust fólk var handtekið,
aðskilið frá ástvinum sínum og
vistað í pestarbælum þar sem
taugaveikifaraldur geisaði, það var
svelt, þrælkað, sumir voru pyntaðir
og tugir þúsunda létu lífið. Um það
efast enginn, ekki heldur þeir sem
telja Elie Wiesel kríta liðugt.
Ein helför réttlætir þó ekki aðra.
Hugtakið þjóðarmorð á einnig
við um það ástand sem nú hefur
varað í Palestínu í 64 ár og má
telja í meira lagi kaldhæðnislegt að
ríki sem stofnað var vegna þeirrar
samúðar sem Gyðingar hlutu sem
fórnarlömb þjóðarmorðs, skuli sjálft
standa fyrir aðgerðum sem falla
undir viðurkenndar skilgreiningar á
þjóðarmorði.
http://blog.pressan.is/evahauks
Eva Hauksdóttir

MIKIL VERÐMÆTI EN
ÓVIÐUNANDI ARÐUR
Álframleiðsla er mesta orkubruðl
sem hugsanlegt er. Það kostar tíu
sinnum meiri orku að bræða eitt
tonn af áli en eitt tonn af stáli.
Setjum sem svo að í hlíðum
Esjunnar og Ármannsfells á Þingvöllum væri stundað malarnám
til útflutnings sem þúsund manns
ynnu við og að mölin væri seld
með engum ágóða eða jafnvel tapi.
Þá væri samt hægt að segja að
þessi malarvinnsla skilaði miklum
verðmætum.
omarragnarsson.blog.is
Ómar Ragnarsson

– alvöru piparkökurr
Fást í verslunum Hagkaups og Bónus
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Opið bréf til Sóleyjar

Mikilvægar ákvarðanir
Fjöldi íslenskra heimila er í EFNAHAGSMÁL geta vaxið. Til þess að svo
alvarlegum fjárhagsvanda,
verði þarf að búa þeim hér
rúmlega 27.000 einstaklinggott starfsumhverfi. Mestu
ar á vanskilaskrá og fer
skiptir fyrir þau stöðugfjölgandi. Tugir þúsunda til
leiki, traustur gjaldmiðill,
viðbótar hafa glatað eigin
hóflegt vaxtastig, hagstætt
fé í eignum sínum og sjá
verðlag og aðgangur að vel
fram á erfiðar afborganmenntuðu starfsfólki. Á
undanförnum árum hafa
ir af verðtryggðum lánum
næstu áratugi.
flest ofangreind fyrirtæki
Guðjón
Hvað er til ráða? Hvernig Sigurbjartsson
vaxið meira erlendis en hér
getum við bætt hag heim- atvinnurekandi
vegna þess að umhverfið
ilanna verulega og þegar og frambjóðandi
hér hefur ekki verið hagfram í sækir bætt lífs- í prófkjöri Sjálffellt. Þessu þarf að breyta
kjör okkar þannig að þau stæðisﬂokksins í
og það tekst vart án ESB
og evrunnar enda fylgja
verði ekki síðri en hjá þeim Reykjavík
forráðamenn flestallra
nágrannaþjóðum sem betur
mega sín? Það er í rauninni aðallega
þessara fyrirtækja inngöngu í Evrtvennt sem kemur til greina til að
ópusambandið. Ef bæta á starfsumbæta hag heimilanna, það er að auka
hverfi fyrir ný fyrirtæki sem bera
tekjur og lækka útgjöld.
þurfa uppi hagvöxtinn gengur ekki
að draga ESB-umsóknina til baka.
Auknar meðaltekjur heimilanna
fást aðeins með aukinni þjóðarframLækkum útgjöld
leiðslu. Undanfarin 30 ár höfum við
Þá er það hin hliðin, lækkun
dregist aftur úr nágrannaþjóðum
útgjalda heimila. Hvernig má
okkar, Norðurlöndunum og Bretlækka þau að gagni? Við lítum öll
landi, um 0,4% á ári að jafnaði.
í eigin barm þegar herðir að og
Þjóðarframleiðslan hjá okkur hefur
getum flest lækkað okkar daglegu
aukist um 1,4% að meðaltali en hefði
útgjöld nokkuð og höfum verið að
þurft að aukast um 1,7% til að halda
gera það. Sum útgjöld er reyndar
í við þessar þjóðir. Hvernig getum
ekki hægt að lækka að ráði. Vonir
við aukið þjóðarframleiðsluna hraðmargra standa til að hluti af hækkar en verið hefur?
un verðtryggðra lána frá hruni
Sjávarútvegur og orkufrekur
verði felldur niður. Hvort sem það
iðnaður geta ekki vaxið mikið úr
verður eða ekki þurfa önnur útgjöld
þessu. Vöxturinn verður í nýjum
heimilanna að lækka. Síðar þegar
útflutningsatvinnugreinum. Eftir
afkoma ríkissjóðs hefur skánað
20 ár þurfa þær að standa undir
verður hægt að lækka skatta og það
50% þjóðarframleiðslunnar ef við
mun örva hagvöxt.
eigum að halda í við nágrannaþjóðirnar. Ferðaþjónusta stendur
Sú útgjaldalækkun heimila sem
nú þegar undir 20%. Hátækniiðnstjórnmálin geta staðið fyrir er að
aður, svo sem hjá Marel, Össur og
taka á útgjaldaliðum er tengjast
landbúnaðinum. Hann er að talsActavis, skapandi starfsemi, svo
verðu leyti ósjálfbær og þrífst í
sem hjá tölvuleikjaframleiðandanum CCP, og kvikmyndaiðnaðskjóli innflutningshafta og styrkja,
ur eins og Saga film og Truenorth
skapar aðeins 1,3% landsfram-

➜ Þessu þarf að breyta og

það tekst var án ESB og
evrunnar enda fylgja forráðamenn ﬂestallra þessara
fyrirtækja inngöngu í Evrópusambandið.
leiðslunnar. Það má stórlækka
útgjöld heimilanna með því að opna
á innflutning landbúnaðarafurða
og minnka styrki til greinarinnar.
Þetta myndi lækka útgjöld meðalfjölskyldu í kringum 100 þús. kr. á
mánuði vegna lægri skatta, lækkunar matvælaverðs, minni hækkunar
vísitölutryggðra lána og lægri vaxta
ef evran verður tekin upp. Þetta
yrði mikið átak, sem yrði að undirbúa vel. Meðal þess sem þyrfti að
passa upp á er að hafa tiltæka áætlun til að aðstoða bændur sem missa
tekjur og sitja uppi með verðminni
eignir að koma undir sig fótunum
með nýjum hætti. Vaxandi ferðaþjónusta býður upp á mörg tækifæri, það þarf víða að taka til hendinni og sjálfsagt að nýta vinnuaflið
sem losnar úr læðingi til gagnlegra
verka sem koma heildinni til góða.
Ef við förum þessa leið, að taka
á liðum er tengjast landbúnaðinum,
verður samningagerðin við ESB
auðveldari en ella og evran innan
seilingar. Það verður þá lítið því til
fyrirstöðu að setja aukinn þunga
í aðildarumsóknina og bæta með
því skilyrði nýju atvinnugreinanna
sem verða að vera helsta undirstaða
bættra lífskjara í framtíðinni. Staða
okkar er erfið og mun ekki batna
nema að við tökum réttar ákvarðanir. Nú er verið að velja fólk á lista
stjórnmálaflokkanna. Kjósendur
ættu að hafa þetta í huga þegar þeir
velja sína fulltrúa.

LEIKSKÓLAR
Komdu sæl, Sóley.
➜ Rúmlega 50%
Okkur langar að byrja á að
foreldra vilja ekki að
þakka þér fyrir skjót viðþetta ung börn sín
brögð við opnu bréfi okkar
og jafnframt að benda þér
fari inn á leikskóla
góðfúslega á að persónugera ekki bréfið sem
þar sem töluverður munur
kemur frá stjórn Barnser á gjaldskrá dagforeldra
ins, félags dagforeldra í
og leikskóla.
Reykjavík.
Það kom fram í skoðanaSigrún Edda
Í bréfi okkar kölluðum Lövdal
könnun sem borgin lét gera
við ekki eftir skoðunum f.h. Barnsins, félags á meðal foreldra í vor að
þínum heldur báðum þig að dagforeldra
rúmlega 50% foreldra vilja
færa rök fyrir þeim mikla í Reykjavík
ekki að þetta ung börn sín
viðsnúningi sem þú vilt
fari inn á leikskóla. Leikur
meina að verði í þjóðfélaginu með
okkur forvitni á að vita hvort ekki
þessum orðum þínum:
sé tekið tillit til vilja foreldra held„Náist að brúa þetta bil mun
ur eingöngu þess hver þín skoðun
það hafa jákvæð áhrif á menntun
sé og fleiri borgarfulltrúa á hvar
börnin eigi að dvelja í daggæslu
barna, líðan og atvinnuþátttöku foreldra, atvinnulífið og samfélagið í
yfir daginn, hvernig sem foreldrheild sinni. Það mun fjölga störfum líkar það?
um bæði karla og kvenna, stuðla
Frekar að laga tannlæknaþjónustu
að jafnari tækifærum og þar með
auknu jafnrétti kynjanna.“
Það má gera ráð fyrir því að ef
Í þessu sama bréfi kröfðumst
lengja á fæðingarorlof, þá hafi það
við þess að þú svaraðir þessum
umtalsverðan kostnað fyrir ríkisjóð
spurningum okkar: Ef þér er svona
í för með sér, sem í dag hefur ekki
umhugað um foreldra þessara ungu
burði til þess að hafa þá sjálfsögðu
barna, af hverju hefur þú aldrei
þjónustu, sem tannlækningar barna
barist fyrir hækkunum á niðureru, gjaldfrjálsa. Eins og marggreiðslum á daggæslu barna þeirra
oft hefur komið fram í fjölmiðlum
hjá dagforeldrum? Af hverju þú
hefur tannheilsu barna hrakað svo
hefur horft upp á það þegjandi og
um munar á síðastliðnum árum.
Væri ekki nærtækara að berjast
hljóðalaust að foreldrum í Reykjafyrir því að koma þeim málum í
vík sé mismunað svo um munar
þegar kemur að niðurgreiðslum á
lag svo þau börn sem búa við lélega
daggæslu barna þeirra í borginni
tannheilsu geti sofið verkjalaus um
miðað við niðurgreiðslur til ungnætur í stað þess að berjast fyrir
því að koma kornungum börnum
barnaleikskóla?
úr því rólega umhverfi sem dagÞað er okkar mat að foreldrar
foreldrar hafa upp á að bjóða, inn
hafi ekki raunverulegt val þegar
á leikskóla þar sem þau dvelja í
kemur að daggæslu fyrir þetta
ung börn sín, þar sem borgin hefur
allt að 20 barna hópi í þeim hávaða
dregið lappirnar með hækkun á
sem mælst hefur á leikskólum? Sá
niðurgreiðslu til foreldra sem velja
hávaði er vart bjóðandi fullorðnu
að hafa barn sitt hjá dagforeldrum
fólki, hvað þá þetta ungum börnum.

Markaðsfyrirtæki ársins 2012

hvað þarf til?
Málstofa MBA námsins í Háskóla Íslands og ÍMARK.
Hátíðasalur Háskóla Íslands í Aðalbyggingu,
fimmtudagur 22. nóvember kl. 12-13.

Ingólfur Örn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Markaðssviðs Marel, fjallar
um markaðsstefnu fyrirtækisins og lykilinn að góðum árangri.
Fundarstjóri:
Þórhallur Örn Guðlaugsson, dósent við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.
Ókeypis aðgangur, allir velkomnir.
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Rangfærslur formanns
Landverndar leiðréttar
Guðmundur Hörður Guð- IÐNAÐUR
ágætar til langs tíma litið
mu nd s s o n , for m a ð u r
þótt vissulega komi lágt
Landverndar, dregur upp
verð nú um stundir niður
nokkuð dökka mynd af
á afkomu álfyrirtækja.
framtíðarhorfum áliðnaðÞau eru hins vegar enn að
ar í heiminum í grein sem
fjárfesta í aukinni frambirtist í Fréttablaðinu hinn
leiðslugetu til að bregðast
16. nóvember síðastliðinn.
við vaxandi eftirspurn.
Hann segir að í ljósi þess sé
Fá fyrirtæki með viðlíka
óhætt að fullyrða að hér á Þorsteinn
arðsemi
landi verði ekki byggð fleiri Víglundsson
álver. Til þess séu horfur í framkvæmdastjóri Guðmundur talar jafnframt um lélega arðsemi
áliðnaði of slæmar auk þess Samtaka álframraforkuframleiðslu hér á
sem efnahagsleg áhrif af leiðenda á Íslandi
þeim iðnaði hér á landi hafi
landi. Á undanförnum sex
verið ofmetin.
árum hefur eigið fé Landsvirkjunar
Í grein sinni vísar Guðmundliðlega þrefaldast. Þegar Akureyrur til nýlegrar greinar í Financial
arbær og Reykjavíkurborg seldu
Times um horfur í áliðnaði og tínir
nærri 50% hlut sinn árið 2006 nam
til nokkra þætti sem hann telur vera
verðmat á Landsvirkjun liðlega
60 milljörðum króna en það samtil marks um slæmt ástand og dökksvaraði eigin fé félagsins í árslok
ar framtíðarhorfur í áliðnaði. Þeir
2005. Um mitt þetta ár nam eigið
þættir varða flestir þá staðreynd
fé Landsvirkjunar um 210 milljað álverð er lágt nú um stundir. Það
vekur hins vegar athygli að Guðörðum króna. Á þessu tímabili tók
mundur lítur alveg fram hjá þeim
Kárahnjúkavirkjun til starfa og rafhluta greinar FT þar sem lýst er
orkusala Landsvirkjunar tvöfaldaðhröðum vexti í álframleiðslu og
ist. Viðskipti hafa átt sér stað með
horfum á að svo verði áfram. Það
annað orkufyrirtæki, HS Orku, og
er í samræmi við mat flestra sérhefur markaðsvirði þess verið nokkfræðinga á horfum greinarinnar til
uð umfram bókfært virði eigin fjár.
langs tíma litið. Álframleiðsla og –
Ef sömu viðmiðum er beitt á Landseftirspurn hafa aukist jafnt og þétt
virkjun má ætla að markaðsvirði
á undanförnum árum og áratugum.
félagsins sé nú á bilinu 350-400
milljarðar króna. Hér á landi eru
Í ár er gert ráð fyrir að eftirspurn
eftir áli verði um 45 milljónir tonna
fá fyrirtæki sem geta státað af viðlíka arðsemi á undanförnum árum.
á heimsvísu og að framleiðsla verði
Þessi miklu verðmæti hafa fyrst og
svipuð. Til samanburðar nam heildarframleiðsla áls um 36 milljónum
fremst orðið til vegna uppbyggingtonna árið 2009. Fram til ársins
ar í tengslum við stóriðju, enda hafa
2020 er gert ráð fyrir að eftirspurn
eigendur Landsvirkjunar ekki lagt
aukist í um 65-70 milljónir tonna.
félaginu til eigið fé utan stofnfjárFramtíðarhorfur í áliðnaði eru því
framlags í upphafi.

➜ Guðmundur lítur alveg

fram hjá þeim hluta greinar
FT þar sem lýst er hröðum
vexti í álframleiðslu og horfum á að svo verði áfram.
Guðmundur fullyrðir í grein sinni
að efnahagsleg áhrif áliðnaðar hér
séu ofmetin. Framlag stóriðju til
landsframleiðslu sé þannig aðeins
um 1,7%. Ekki kemur fram í greininni hvernig sú niðurstaða er fengin en ef þjóðhagsreikningar Hagstofunnar eru skoðaðir má sjá að
beint framlag stóriðju til landsframleiðslu árin 1997-2007 er einmitt að
meðaltali 1,7%. Hins vegar er rétt
að hafa í huga að umtalsverð breyting hefur orðið á áliðnaði á þessum
tíma. Þannig hefur ársframleiðsla
áliðnaðar aukist úr 130 þúsund tonnum á ári í liðlega 800 þúsund tonn
á ári. Framlag til landsframleiðslu
hefur að sama skapi aukist og nam
árið 2010 4,5% af landsframleiðslu.
Þá er ótalið framlag til landsframleiðslu vegna raforkukaupa stóriðju
og þjónustustarfsemi sem tengist
þessari starfsemi. Þar er umtalsverður virðisauki til viðbótar.
Nýleg skýrsla Hagfræðistofnunar
metur t.d. heildarframlag áliðnaðar, eins og sér til landsframleiðslu,
um 6,8%. Það er um það bil fjórfalt
hærra en það framlag sem Guðmundur nefnir í grein sinni og þar
vantar þó framlag annarrar stóriðju
en áliðnaðar.
Ýmislegt fleira mætti tína til af
rangfærslum í grein Guðmundar
en ég læt hér staðar numið að sinni.

Færum Sjálfstæðisﬂokkinn
aftur til fólksins í landinu
Trúverðug og skýr stefna
Sjálfstæðisflokkurinn er á STJÓRNMÁL
vegamótum. Hann hefur að
Landsstjórnin er í algerum
ýmsu leyti fjarlægst uppógöngum. Almenningur
runa sinn, gleymt hinum
finnur það á sjálfum sér.
Fólkið í þessu landi leitar
gömlu og góðu gildum sjálfað trúverðugum valkosti.
stæðisstefnunnar. Í vissum
skilningi má jafnvel segja
Sjálfstæðisflokkurinn á að
að hann hafi fjarlægst fólkvera sá valkostur. Fólk vill
ið í landinu, einstaklingana
leiðsögn. Sjálfstæðisflokkog lífsbaráttu þeirra, og Jakob F.
urinn á að veita þá leiðsögn.
samsamað sig um of sér- Ásgeirsson
Hvernig á að leysa snjófræðiálitum og öflugum rithöfundur sem
hengjuvandann? Hvernig
á að takast á við yfirgang
hagsmunasamtökum.
býður sig fram í
Það er lífsnauðsyn að 5. sæti í prófkjöri
erlendu vogunarsjóðanna?
færa Sjálfstæðisflokkinn Sjálfstæðisﬂokksins Hvernig á að bregðast við
aftur til almennings og í Reykjavík.
skuldavanda heimilanna og
gera hann á ný að brjósttreysta í sessi séreign einvörn einstaklinga og smáfyrirstaklinga á húsnæði sínu? Hvernig á að brjótast út úr skattpíningtækja gagnvart stórhagsmunum og
arhlekkjum vinstri stjórnarinnar
alltumlykjandi ríkisvaldi.
sem lama einstaklingsframtakið
En það gerist ekki nema það
eigi sér stað rækileg endurnýjun á
og drepa starfsemi smáfyrirtækja
framboðslistum flokksins. Það gerí dróma? Hvernig á að treysta stoðist ekki nema flokkurinn bjóði upp
ir sjávarútvegsins á ný? Hvernig á
á frambjóðendur sem njóta trausts
að hleypa nýju lífi í atvinnulífið og
og búa yfir fjölbreyttri reynslu.
skapa hagvöxt sem gerir það meðal

➜ Landsstjórnin er í alger-

um ógöngum. Almenningur
ﬁnnur það á sjálfum sér.

annars að verkum að fólkið sem
flutti burt eftir bankahrunið snúi
aftur heim til Íslands?
Í öllum þessum efnum verður
Sjálfstæðisflokkurinn að bjóða upp
á trúverðuga og skýra stefnu.
Samhliða á hann að beita sér fyrir
því að gerð verði víðtæk úttekt á
ríkisgeiranum með það fyrir augum
að laga hann að þörfum 300.000
manna þjóðfélags og þar með lækka
svo um munar þær byrðar sem lagðar eru á skattgreiðendur þessa lands
og skapa forsendur fyrir öflugu velferðar- og menntakerfi til framtíðar.
Sjaldan hefur verið ríkari þörf á
því en nú að vinna sjálfstæðisstefnunni framgang – treysta frelsi einstaklingsins, stuðla að frjálsu og öflugu atvinnulífi og standa vörð um
sjálfstæði landsins.

Við megum ekki gefast upp
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Eins og ýmsum er kunnugt HEILBRIGÐI
Þrátt fyrir mikilvægi tilsamþykkti Norðurlandalögunnar get ég því miður
ekki sagt farir hennar
þingið tillögu um mænuskaða á þingi sínu árið 2011.
rennisléttar innan NorðurTillagan kom upprunalega
landaráðs. Á Norðurlandafrá Íslandi og unnu þingþinginu sem haldið var í
mennirnir Siv Friðleifsdóttbyrjun nóvember kom í ljós
ir, Helgi Hjörvar og Álfheiðað ráðherranefndin, sem
ur Ingadóttir ötullega að
hefur úrslitavald um hvort
því að koma henni í gegn.
samþykktar tillögur lifa eða
Auður
Í stórum dráttum gekk til- Guðjónsdóttir
deyja, hefur ákveðið að taka
lagan út á að ráðið setti á stjórnarformaður
eitt ár til viðbótar í að meta
fót sérfræðingahóp með Mænuskaðastofnu- hvort mænuskaði verði
það hlutverk að skoða stóru nar Íslands
gerður að forgangsmáli eða
ekki.
rannsóknarmynd mænunnar og reyna að finna út hvort
Mænuskaði í forgang
mögulegt væri að samþætta rannsóknarniðurstöður og nota sem innSkaði á mænu er eitt erfiðasta viðlegg í þróun lækningastefnu fyrir
fangsefni læknavísindanna. Mjög
erfiðlega hefur gengið að þróa
mænuskaða. Slík heildarskoðun gæti
ekki aðeins gagnast mænuskaða
lækningastefnu fyrir hann og þarf
heldur einnig sjúkdómum í mænu
vísindasviðið alvarlega á aðstoð að
s.s. MS, MND og fleiru.
halda. Ef miðað er við framfarir á

➜ Skaði á mænu er eitt
erﬁðasta viðfangsefni
læknavísindanna.

mörgum öðrum vísindasviðum þá
þyrfti í raun að blása til alþjóðlegs
átaks í þágu lækninga á mænuskaða.
Sem fulltrúa Íslands í ráðherranefnd Norðurlandaráðs um velferðarmál bið ég Guðbjart Hannesson
vinsamlegast um að beita töfrum
sínum og sannfæra kollega sína í
ráðherranefndinni um nauðsyn þess
fyrir mannkynið að starfshópnum
verði komið á fót. Þetta mál er það
langt komið að ekki má gefast upp á
endasprettinum. Það verður að berjast til sigurs og klára málið á þeim
forsendum sem lagt var upp með
og koma mænuskaðanum í forgang.
Ég treysti því að velferðarráðherra
verði við bón minni.

Þarf prentun?
Vistvæna prentun?
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LSR er stærsti eigandi Haga
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (LSR) hefur
bætt við sig miklu magni af bréfum í Högum það
sem af er ári. Í febrúar síðastliðnum átti A-deild
sjóðsins 1,9 prósenta hlut í félaginu, sem sett var
á markað í desember 2011. B-deild hans var ekki á
meðal 20 stærstu hluthafa á þeim tíma og átti því í
mesta lagi 0,6 prósenta hlut. Í byrjun nóvember var
eignarhlutur A-deildar LSR orðinn 8,4 prósent auk
þess sem B-deildin átti 4,9 prósent. Samanlagt er
eignarhlutur deilda LSR því 13,3 prósent sem gerir
sjóðinn að stærsta einstaka eiganda Haga. Markaðsvirði þess hlutar er í dag um 3,5 milljarðar króna.
Næststærsti eigandinn er Gildi lífeyrissjóður með
10,3 prósenta eignarhlut. Gengi bréfa í Högum hefur
hækkað um rúm 20 prósent frá byrjun febrúar
síðastliðins.
Spurður hvað valdi þessum hröðu uppkaupum á
bréfum í Högum segir Haukur Hafsteinsson, framkvæmdastjóri LSR, sjóðinn meta félagið sem góðan
fjárfestingakost.
- þsj

Icelandair og Íslenska skrifa
undir nýjan samning

FORSKOTIÐ HEYRIR SÖGUNNI TIL
➜ Norðmenn hafa
unnið upp forskot
Íslendinga við sölu
og markaðssetningu á ﬁski

➜ Framboð á þorski
meira en um áratuga skeið – Rússar
keppa um hefðbundna markaði
Íslendinga

➜ Stjórnvöld bjóða
samstarf í sölumálum

➜ Sóknarfæri á
gömlum og grónum
mörkuðum

Icelandair og Íslenska auglýsingastofan hafa skrifað
undir nýjan samning um áframhaldandi samstarf.
Samningurinn tekur til markaðsstarfs á Íslandi og
markaðs- og auglýsingastarfs Icelandair á mörkuðum
í Evrópu, Norður-Ameríku og fleiri löndum. Um er
að ræða einn stærsta auglýsingasamning sem gerður
hefur verið á Íslandi, enda Icelandair á meðal stórtækustu auglýsenda landsins.
Icelandair og Íslenska auglýsingastofan hafa unnið
saman um árabil og unnið fjölda íslenskra markaðsverðlauna. Hjalti Jónsson, framkvæmdastjóri Íslensku auglýsingastofunnar, segir að sterk sýn á
markaðsmál, stefnumótun og skýr markmiðasetning
hafi gert það að verkum að samstarf stofunnar við
Icelandair hafi verið mjög farsælt og skapandi.
Helgi Már Björgvinsson, framkvæmdastjóri söluog markaðssviðs Icelandair, segir öflugt markaðsstarf
á öllum mörkuðum fyrirtækisins hafa gegnt mikilvægu hlutverki í að ná þeim góða árangri sem Icelandair hefur náð á undanförnum árum. „Stærð, þekking og reynsla Íslensku auglýsingastofunnar hefur
verið okkur mikilvæg í þeirri sókn og uppbyggingu
sem hefur átt sér stað hjá félaginu undanfarin ár.“ - þsj

Sjónmælingar í Optical Studio
Tímapantanir í síma:
Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500
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Fróðleiksmolinn
Raunveruleikinn og spár Seðlabankans frá 2009
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 VÍSITALA NEYSLUVERÐS
 VERÐBÓLGUSPÁ SEÐLABANKA ÍSLANDS
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Verðbólga vs. verðbólguspá Seðlabanka Íslands
Verðbólguspá Seðlabankans sem birtist í ritinu Peningamál nóvember 2009
er býsna sannspá framan af spátímanum, en þegar líður á árið 2011 fer
verðbólgan á skrið sem Seðlabankinn sá ekki fyrir og er umtalsvert hærri
síðari hluta 2011 og 2012. HEIMILDIR: HAGSTOFA ÍSLANDS, SEÐLABANKI ÍSLANDS. HTTP://DATA.IS/SMPNZG
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EFTIRLIT Fjármálaeftirlitið telur sig bundið þagnarskyldu um hverjir séu virkir eigendur Straums. Unnur Gunnarsdóttir er forstjóri
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
eftirlitsins.
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FME upplýsir ekki
um eigendur Straums
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 SAMANDREGIÐ YFIRLIT LANDSFRAMLEIÐSLU OG ÞJÓÐARTEKNA 1945-2011
 HAGVAXTARSPÁ SEÐLABANKA ÍSLANDS Í PRÓSENTUM
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Hagvöxtur vs. hagvaxtarspá Seðlabankans
Í árslok 2009 gerði Seðlabankinn greinilega ráð fyrir að skellurinn yrði jafnvel í þyngri en raunin varð. Rauntölur fyrir 2012 liggja ekki fyrir, en nú er
búist við að hagvöxtur í ár verði í kringum 2,5%, sem er heldur minna en
bankinn gerði ráð fyrir á sínum tíma eða 3,4%.
HEIMILDIR: HAGSTOFA ÍSLANDS, SEÐLABANKI ÍSLANDS.

HTTP://DATA.IS/SMSTDD

Dagatal viðskiptalífsins
Miðvikudagur 21. nóvember

➜ Upplýsingar um leiguverð
➜
➜
➜
➜

íbúðahúsn.
Greiðslujöfnunarvísit. í des. 2012
Mánaðarl. launavísit. í okt. 2012
Útboð verðbréfa
Hugbúnaðarráðstefna Ský
„Smíðað fyrir símann“

Föstudagur 23. nóvember

➜ Bankakerfi – hagtölur SÍ
➜ Útboð ríkisbréfa

Fjármálaeftirlitið telur sig ekki mega upplýsa hverjir eiga Straum.
Deutsche Bank í Hollandi heldur á 99 prósent hlutdeildarskírteina
eigenda Straums. Á meðal eigendanna er Davidson Kempner.

dagatal viðskiptalífsins

Mánudagur 26. nóvember

➜ Ýmis lánafyrirtæki – hagtölur SÍ
Þriðjudagur 27. nóvember

➜ Væntingavísitala Gallup
➜ Viðskipti með atvinnuhúsn. í
okt. 2012

Miðvikudagur 28. nóvember

➜ Verðbréfaviðskipti – hagtölur SÍ
➜ Staða markaðsverðbréfa –
hagtölur SÍ

BANKAR | FRÉTTASKÝRING
Þórður Snær Júlíusson | thordur@frettabladid.is

Fjármálaeftirlitið (FME) er með
upplýsingar um virka eigendur
Straums fjárfestingabanka en
telur sig ekki geta veitt aðgang
að þeim upplýsingum á grundvelli þagnarskyldu. Straumur er
með fjárfestingabankaleyfi og er
virkur þátttakandi í íslensku fjármálalífi. Bankinn hefur meðal
annars umsjón með hlutafjárútboðum og skuldabréfaútgáfum.
Nauðasamningur 2010
Kröfuhafar Straums-Burðaráss
fjárfestingabanka samþykktu
nauðasamning fyrir félagið um
mitt ár 2010. Í kjölfarið var búið
til eignaumsýslufélag, ALMC,
utan um helstu eignir Straums,
sem voru þá metnar á 1,2 milljarða evra, tæplega 200 milljarða króna. Um 90 prósent eignanna voru erlendis. Almennir
kröfu hafar Straums urðu síðan
eigendur A L MC eftir nauðasamningssamþykktina. Í tilkynningu frá árinu 2010 kom fram að
„þeirra stærstir eru Landsbanki
Íslands, Raffeisen Zentralbank
Österreich, Goldman Sachs Lending Partners, Bayerische Landesbank og Deutsche Bank“. Í helgarblaði Frétta blaðsins var síðan
greint frá því að vogunarsjóðurinn
Davidson Kempner væri einnig á
meðal stærstu eigenda félagsins.
Í tilkynningunni kom einnig fram
að samþykkt nauðasamninganna

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á
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VITA HVERJIR MUNU EIGA GLITNI OG KAUPÞING
Markaðurinn spurði FME einnig að því hvort eftirlitið hefði greint hverjir
stærstu eigendur Kaupþings og Glitnis verða ef nauðasamningar bankanna
tveggja verða samþykktir, en stefnt er að því að það verði gert á allra næstu
mánuðum. Í svari FME segir að það hafi „undir höndum upplýsingar um
hverjir eru stærstu almennu kröfuhafarnir miðað við ákveðinn tímapunkt.
Þess ber þó að geta að enn er ágreiningur um rétthæð krafna ásamt því
að kröfur ganga enn kaupum og sölum. Er því ekki hægt að slá því föstu á
þessum tímapunkti hverjir verða hinir endanlegu eigendur“. FME telur sig
ekki geta upplýst hverjir séu stærstu almennu kröfuhafarnir en lagði áherslu
á að eftirlitið hefði veitt gömlu bönkunum leyfi til að fara með virkan
eignarhlut í nýju bönkunum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, þ.m.t. að
eignarhaldið skyldi vera í höndum dótturfélaga sem eru fjárhagslega og
stjórnunarlega sjálfstæð frá gömlu bönkunum.

hefði falið það í sér að almennir
kröfuhafar hefðu eignast skuldabréf á ALMC sem samsvöruðu 99
prósentum af kröfum þeirra og
hlutabréf sem samsvöruðu einu
prósenti þeirra. Saman mynda
skuldabréfin, sem geta gengið
kaupum og sölum, og hlutabréfin,
hlutdeildarskírteini. Deutsche
Bank AG í Amsterdam heldur á
yfir 99 prósentum af hlutdeildarskírteinum ALMC í hlutverki
vörsluaðila fyrir hönd hinna eiginlegu hluthafa. Skuldabréfin eru
síðan á gjalddaga í lok árs 2014 og
munu þá umbreytast í almenna
hluti í eignaumsýslufélaginu.
Fékk fjárfestingaleyfi í fyrra
Ein af eignum ALMC er Straumur
fjárfestingabanki, sem fékk fjárfestingabankaleyfi í byrjun september 2011. Hann hefur síðan
stundað víðtæka fyrirtækjaþjónustu og meðal annars haft um-

sjón með hlutafjárútboði Eimskips. Bankinn sér auk þess um
vörslu og umsýslu á öllum eignum
SPB hf., sem áður hét Sparisjóðabanki Íslands.
Markaðurinn beindi fyrirspurn til
FME um hvort það hefði vitneskju
um hverjir eigendur Straums
væru hverju sinni og hvort hægt
væri að nálgast þær upplýsingar
ef þær lægju fyrir. Í svari eftirlitsins segir: „ALMC fer með virkan
eignarhlut í Straumi hf. Í tengslum
við mat á virkum eignarhlut í fjármálafyrirtæki er aflað upplýsinga
um þá aðila sem fara með yfir 10%
eignarhlut í virkum eiganda. Koma
framangreindar upplýsingar inn í
heildarmat á hæfi virks eiganda.
Þess má geta að Fjármálaeftirlitið fær upplýsingar um virka eigendur í ALMC með reglubundnum hætti en getur á grundvelli
þagnarskyldu ekki veitt aðgang
að þeim upplýsingum.“

Vogunarsjóðir sem eiga kröfur á Glitni og Kaupþing eru víðar:
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Keyptu skuldir íslenska ríkisins
Rekstrarvörur
- vinna með þér
59
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Vogunarsjóðir sem eru á meðal kröfuhafa Glitnis
og Kaupþings voru á meðal þeirra sem keyptu
skuldabréf á íslenska ríkið í fyrrasumar, samkvæmt heimildum Markaðarins. Ekki hafa fengist
upplýsingar um það um hvaða sjóði er að ræða.
Ríkissjóður Íslands réðst í alþjóðlega skuldabréfaútgáfu í júní 2011 og seldi skuldabréf fyrir
einn milljarð Bandaríkjadala, um 114 milljarða
króna á þeim tíma. Mikið var látið með að útgáfan sýndi að ríkissjóður nyti enn trausts á alþjóðamörkuðum.
Fjármálaráðuneytið lét greina hverjir kaup-

endur bréfanna höfðu verið. Samkvæmt þeirri
greiningu var samsetning fjárfestahópsins upphaflega þannig að eignastýringar, tryggingafélög
og lífeyrissjóðir keyptu 85 prósent útgáfunnar,
vogunarsjóðir um átta prósent og aðrir sjö prósent. Heimildir Fréttablaðsins herma að í þessari greiningu hafi komið í ljós að vogunarsjóðir
sem áttu kröfur á íslensku bankana hafi keypt á
bilinu fjögur til fimm prósent útgáfunnar strax í
upphafi. Skuldabréfin hafa síðan sum hver skipt
um hendur enda virkur markaður með ríkisskuldabréf.
- þsj
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Foréttir

Villibráðasúpa
Kavíar
Reyktur lax
Graﬂax
Reyktur áll á eggi
Parmaskinka
Hreyndýra paté
Andalifra-terrine
Sveitapaté
Lifrarkæfa
Sjávarréttasalat
Rækjur
Síldar salöt
Heitreyktur silungur
Salat
Nautatunga
Hvala eða Gæsa carpaccio

Eftirréttir

Adalréttir

Grillað dádýr
Purusteik á Danska vísu
Roastbeef
Hamborgarhryggur
Kjúklingur tandoori
Kalkúnabringur
Hangikjöt
Kalkúnalæri
Andarleggir
Flamberað góðgæti 2 tegundir

8.77900 kr.

tilboð mánnud.--miððvikud
7.77900 kr..

Gjafabréf
Perlunnar
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Ris á l’allemande
Súkkulaðiterta
Perlu súkkulaði bomba
Heit eplakaka
Dimekaka
Karmellukaka
Eggjabúðingur
Dessert í glösum
Ísar
Smákökur
Gulrótarkaka
Súkkulaðibollar
Rúlluterta
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Uppselt: 24. & 30. n

Opið í hádeginu
Föstudagana 7. og 14. desember
Laugardagana 8. og 15. desember

Aðeins 5.290 kr.
Veitingahúsið Perlan
Sími: 562 0200 · Fax: 562 0207
Netfang: perlan@perlan.is
Vefur: www.perlan.is

GHVHPEHU

5.290 kr.
MDQ~DURSQXPNO

Mekka verður með
vínsmökkun á eðalvínum
fyrir mat, á hlaðborðum
Perlunnar.
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SEX
MILLJÓN

EVR ÓPA 81,5
0

Stærstu markaðir íslenskra sjávarafurða 2011
N-AMERÍKA
4,5%

Noregur
7,5%

ASÍA 8,50%

Bretland
17%

Kína
2,0%

Þýskaland
4,5%

ERU SELD Í

fleiri borða fisk en
fyrir 5 árum

59%

Japan
4,50%

Belgía
3,5%

S-AMERÍKA
0,5%

Bandaríkin:

27%

Pólland
2,5%

Danmörk
3,5%

SJÁVARFANGI

Á ÁRI.

Rússland
7,0%

Litháen
4,5%

TONN AF
BANDARÍKJUNUM

%

Holland
6,5%

Frakkland
7,0%

borða fisk
1-2 í viku

74%

líta á fisk sem
heilsufæði

Portúgal
4,0%

AFRÍKA
5%

Spánn
8,50%

Vinna þarf forskot Íslands til baka
Lærðir sem leikir telja að Ísland þurfi að gera skurk í sölu- og markaðsmálum á sjávarafurðum. Forskot Íslendinga heyrir sögunni til. Varað við sókn Rússa. Stjórnvöld bjóða samstarf en óvíst hvernig staðið verður að átaki.
SJÁVARÚTVEGUR
Svavar Hávarðsson | svavar@frettabladid.is

Blikur eru á lofti í sölu- og markaðsmálum íslenskra sjávarafurða.
Einhugur virðist um að bregðast
verði við fyrr en seinna. Hvernig
það verður gert er ekki eins klippt
og skorið.
Milljón tonn
Á haustdögum tilkynnti norskrússneska fiskveiðinefndin að ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknaráðsins
(ICES) um hámarksafla þorsks úr
Barentshafi á næsta ári yrði ekki
fylgt. Ráðgjöf ICES var þó rífleg,
eða 940 þúsund tonn. Niðurstaðan
var að leyfa veiðar á einni milljón
tonna og aukningin því 250 þúsund tonn á milli ára; það er tvöfalt magn þorsks sem veiddur er
á Íslandsmiðum. Rökin eru einföld; staða stofnsins hefur sögulega aldrei verið betri og einfaldlega nauðsynlegt að grisja hann til
að gæta jafnvægis í vistkerfi Barentshafs, en vísindamenn telja að
stofninn sé um 3,5 milljónir tonna.
Fréttirnar eru líka góðar héðan
hvað varðar þorskinn. Aukning
á aflamarki í þorski er veruleg
þó stærðirnar séu dvergvaxnar
í samanburðinum. Óvíst er hins
vegar hver batinn verður í greininni vegna þessarar aukningar því
stóraukið framboð mun væntanlega þrýsta verðinu niður á alþjóðamörkuðum. Það er allavega
trú þeirra sem gerst til þekkja í
íslenskum sjávarútvegi sem spá
sölutregðu og birgðasöfnun henni
samhliða.
Horfur
Greiningardeild Arion banka sendi
frá sér skýrslu nú í nóvember um
íslenskan sjávarútveg. Þar segir
um horfur á erlendum fiskmörkuðum að hagspá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) geri ráð fyrir
0,3% samdrætti á þessu ári og aðeins 0,4% hagvexti á því næsta í
þróuðum ríkjum Evrópu. Þetta er
mikilvægasta markaðssvæði sjávarútvegsins. Í Bretlandi, stærsta
ei nst a k a i n n f ly tj anda íslensks sjávarfangs, er spáð

0,4% samdrætti á árinu og minni
hagvexti á næsta ári en í spá AGS
í sumar, eða 1,1%. „Ofan á það
leggst að viðkvæmt ástand á fjármálamörkuðum í Evrópu, einkum
á jaðarsvæðum, getur leitt til þess
að innflytjendur eigi erfitt með að
fá lánafyrirgreiðslu, sem gæti enn
dregið úr eftirspurn eftir íslenskum fiski,“ segja greinendur Arion.
Rússarnir koma
Alda Möller, framkvæmdastjóri
Groundfish Forum, ræddi á aðalfundi LÍÚ nýlega um það sem
við er að eiga á mörkuðum; bæði
hvað varðar einstakar tegundir
og vinnsluaðferðir. Í máli hennar
kom fram að mikill munur er á
því hvernig þjóðirnar vinna sinn
þorsk. Norðmenn salta gríðarlegt
magn, og er það aðalvinnsluaðferðin. Heilfrysting hefur aukist
hjá Norðmönnum en flakaframleiðsla minnkað. Þessu er öðruvísi farið hjá Rússum, þó að þeir
heilfrysti einnig mest af sínum
þorski fyrir Kínamarkað. Það sem
Íslendingar verða að horfa til er
stóraukin flakafrysting þeirra, og
ef fer sem horfir gætu Rússar náð
Íslendingum í flakavinnslu áður
en langt um líður. Alda benti á að
flakavinnslan hefur verið sérgrein
Íslands og tapist sú sérstaða gæti
það haft mikla þýðingu á markaðnum.
Heilög þrenning
Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims hf., telur að margt
megi læra af fortíðinni þegar
kemur að því að selja fisk og er
þeirrar skoðunar að Norðmenn
séu á réttri leið. Á Sjávarútvegsráðstefnunni rifjaði hann upp að
ekki fyrir svo löngu voru þrír
risar að sinna sölu- og markaðsmálum. Íslendingar voru í raun að
kynna sjávarfang á svipaðan hátt
og Norðmenn eru að gera í dag.
Guðmundur sagði að ekkert slíkt
starf hefði sést í fjölda ára.
Árið 2000 voru öll sölu- og markaðsfélögin komin á hlutabréfamarkað og
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Lönd

2011

2006

2001

44,7

17,30%

25,00%

25,30%

Spánn

22,1

8,60%

11,40%

8,10%

Noregur

18,9

7,30%

4,80%

5,70%
0,30%

Bretland

Þróun

2011 mrð.kr.

Rússland

18

7,00%

2,00%

Frakkland

17,8

6,90%

5,50%

5,40%

Holland

16,7

6,40%

7,00%

4,20%

Nígería

12,3

4,70%

3,10%

1,90%

Japan

12,1

4,70%

3,30%

4,90%

Þýskaland

11,8

4,60%

5,10%

5,20%

Litháen

11,4

4,40%

2,60%

0,60%

land? Það er nefnilega svo að í Noregi, og Evrópusambandslöndum,
er ekki hægt að tala um sjávarútveg sem undirstöðuatvinnugrein
eins og hér því hlutfall tekna úr
sjávarútvegi af landsframleiðslu
er óverulegt.
Engin þörf – nú er nauðsyn
Helgi Anton Eiríksson, forstjóri
Iceland Seafood International,
bendir á að engin sérstök þörf hafi
verið lengi vel til þess að leggja
mikla vinnu í að markaðssetja
þorsk. Framboð hafi verið á niðurleið áratugum saman, eða allt frá
árinu 1968 og vöruþróun og herferðir á nýjum mörkuðum hafi því
ekki komið til. Það var einfaldlega
ekkert að markaðssetja, sem gerði
menn værukæra.
Helgi segir að Íslendingar eigi
góða hefðbundna markaði og þar
séu sóknarfæri. Að brjóta nýtt
land sé tafsamt og því eigi að
hugsa um að endurheimta markaði þar sem við höfum gefið eftir.
Hann segir jafnframt að ekki sé
samstaða um hvað eigi að gera og
hvernig. Leið Norðmanna, sem
hann segist lengi vel hafa haft efasemdir um, segir hann merkilega.
Í tuttugu ár hafi þeir unnið skipulega og forskot Íslendinga sé ekki
lengur til staðar. Á sumum sviðum
séu Norðmenn komnir lengra en
Íslendingar.

Stjórnvöld
Á sama tíma bjóða stjórnvöld samstarf. Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra telur að aldrei hafi
verið jafnbrýn þörf á sérstöku
markaðsátaki fyrir sjávarafurðir
frá Íslandi á mörkuðum erlendis.
Á Sjávarútvegsráðstefnunni lýsti
hann yfir vilja sínum og Steingríms
J. Sigfússonar atvinnuvegaráðherra
til að standa að sameiginlegu átaki
stjórnvalda og sjávarútvegsins og
benti á samstarf ríkisstjórnar og
ferðaþjónustu gegnum Inspired by
Iceland sem fordæmi. Utanríkisráðherra sagði að til að halda í við
Norðmenn í markaðsmálum þyrftu
Íslendingar að verja 5-600 milljónum króna á ári í 30-40 markaðsverkefni á ári tengd sjávarútvegi.
Í ljósi þess sem helstu markaðsmenn sjávarútvegsins segja verður
hins vegar ekki séð hvernig greinin
á að svara hinu veglega boði stjórnvalda.

10,9

4,20%

7,10%

11,90%

197 mrð

76,10%

76,80%

73,50%a

Norska módelið
Nor weg i a n Se a food C ou nci l
(NSC), eða norska sjávarafurðaráðið, markaðssetur sjávarfang
fyrir hönd norskra framleiðenda
um allan heim. Ráðið er í eigu
sjávarútvegsráðuneytisins en
stjórnina skipa fulltrúar frá greininni. NSC mun á næsta ári hafa úr
tíu milljörðum íslenskra króna að
moða sem eru fjármagnaðir með
skatti á útflutt sjávarfang. Til viðbótar við sölu- og markaðsstarf
þjónar NSC sem helsta upplýsingaveita greinarinnar um allt sem
viðkemur sölu sjávarafurða, auk
fjölmiðla. NSC rekur skrifstofur í tólf af helstu viðskiptalöndum Noregs, en
norskt sjávarfang er selt
í 130 löndum.
Hér má spyrja: Fyrst
Noregur telur sig þurfa
að standa svo veglega
að sölu- og markaðsmálum, hvað um Ís-

HELGI ANTON EIRÍKSSON, FORSTJÓRI
ICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL

Íslenskur sjávarútvegur mun þurfa að
einblína á söluna á næstu
misserum, og sjávarútvegurinn og stjórnvöld þurfa að
vinna saman að því að efla
markaðs- og sölustarfið, því
það er mikið í húfi …

BNA
Alls

tengingin við framleiðendur slitnaði. Allir áttu að græða. „En ég
upplifi þetta þannig að það er ekkert markaðsstarf lengur á íslenskum sjávarafurðum,“ sagði Guðmundur og spáði því að Íslendingar væru að fara inn í erfiða tíma.
„Við verðum að leggja peninga í
markaðsstarf og það verður ekki
gert nema með samhentu átaki.“

Þegar kemur að
samstarfi um
markaðssetningu sjávarafurða verður það að
viðurkennast að það er
ekki mikil samstaða um
hvað við eigum að gera
eða hvernig.

ÞORSTEINN MÁR BALDVINSSON,
FORSTJÓRI SAMHERJA,
Í VIÐTALI VIÐ STÖÐ 2.

JÓL Í BRUSSEL
Einn stærsti jólamarkaður í Evrópu er í Brussel.
Hann verður opnaður 30. nóvember og er sagt að
það sé upplifun að heimsækja hann, enda vörur
frá flestum löndum Evrópu á boðstólum. Belgískt
eðalsúkkulaði er fyrirferðarmikið, enda vinsæl
jólagjöf. Að auki er mikið um handunna vöru.

Vandaðir þýskir herraskór úr leðri, skinnfóðraðir. Stórar stærðir. Teg: 206202 23 Stærðir: 41 - 48

Verð: 16.975.-

Teg: 206201 23 Stærðir: 40 - 47

Verð: 16.985.-

Vertu vinur
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.mistyskor.is

Sími 551 2070
Opið mán.-fös. 10-18.
Laugardag 10-14.
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Þvottavél 12 kg Þurrkari
Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
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hheitt og kalt vatn
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ÆVINTÝRI Á AÐVENTU
FJALLAFERÐ Marrit Meintema flutti til Íslands frá Hollandi fyrir 24 árum. Það
fyrsta sem hún gerði var að skrá sig í ferðafélag og hefur hún nú ferðast um
allt land. Síðustu ár hefur hún farið í Bása á aðventunni.

M

arrit Meintema sjúkraþjálfari
hefur alltaf verið mikil útivistarmanneskja en var þó
alls ókunnug fjallgöngum og hálendisferðum frá sínu föðurlandi, Hollandi.
Það fyrsta sem hún gerði þegar hún
flutti til Íslands var að skrá sig í ferðafélagið Útivist, til að „kynnast landi og
þjóð“ eins og hún orðar það.
„Ég þekkti aðra stelpu frá Hollandi
sem flutti hingað til lands og hún ráðlagði mér að skrá mig í svona félagsskap. Þannig kynntist maður landinu
og eignaðist vini. Ég hef síðan ferðast
árum saman með félaginu og kynnst
nánast öllum mínum vinum gegnum
Útivist,“ segir Marrit. Undanfarin ár
hefur hún haldið utan um árlega aðventuferð félagsins.

FRÁBÆRT Í BÁSUM
„Við förum alltaf fyrstu helgina í
aðventu í fjölskylduferð í Bása. Ég
fór mína fyrstu ferð árið 1988 og tók
svo að mér fararstjórn ásamt Emilíu
Magnúsdóttur árið 2004. Í gamla daga
taldi hópurinn jafnvel 80 manns. Nú
er hópurinn um 30 manns og á öllum
aldri. Yngsti þátttakandinn sem komið
hefur í ferðina var ekki orðinn eins árs
og sá elsti um áttrætt. Oft koma sömu
fjölskyldurnar aftur og aftur,“ segir
Marrit en dagskrá ferðarinnar er fjölskyldumiðuð og mikið lagt upp úr að
gleðja minnstu ferðalangana. Hópurinn
leggur af stað með rútu á föstudagskvöldi og því orðið dimmt þegar komið
er í skálann. Marrit segir það oft ævintýralegt að renna í hlaðið.

FER ÁRLEGA Í BÁSA
Marrit Meintema flutti
til Íslands fyrir 24 árum
og hefur síðan ferðast
með Útivist um fjöll og
firnindi. Hún heldur utan
um aðventuferð í Bása á
hverju ári.
MYND/VALLI
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■ FRAMHALD AF FORSÍÐU

„Þá hafa einhverjir farið á undan, hitað
upp skálann og kveikt á kertum úti og
blysum svo hópurinn fær ævintýralegar móttökur. Við skemmtum okkur
alla helgina við leiki. Stundum er farið
í ratleik og stundum koma jólasveinar
og stela frá okkur piparkökum, sem
við þurfum þá að leita að. Krakkarnir
leika sér úti á sleða og þotu eða eru
inni að lita. Við drekkum heitt kakó og
skreytum líka skálann hátt og lágt. Svo
föndra allir saman og skreyta piparkökuhús.

Gáski sjúkraþjálfun hefur nú verið
4 ár í Mjóddinni og fagnar
nýjum sjúkraþjálfara.
Bjartmar Birnir
er kærkomin viðbót
við hóp
20 sjúkraþjálfara
sem vinna í
Gáska í Mjódd
og Bolholti.

Jólastemningin
býr í Básum
Aðventuferð 30. nóv – 2. des
Áramótaferð 29. des – 1. jan

GRÝLA OG LEPPALÚÐI
Á laugardagskvöldið er kvöldvaka með
skemmtiatriðum og jólahlaðborði. Allir
leggja eitthvað til og yfirleitt er þetta
besta jólahlaðborðið sem ég fer á á
aðventunni,“ segir Marrit. Þá segir hún
Grýlu og Leppalúða eiga það til að kíkja
við og síðustu ár hefur hópurinn komið

við í Kverkarhelli á heimleiðinni sem
krakkarnir kunni vel að meta. „Þá er
búið að kveikja þar á kertum og skilja
eftir piparkökur, sem krökkunum finnst
rosalega spennandi. Eins og jólasveinarnir hafi verið þar með veislu og séu
nýfarnir. Nú vilja þau fara á „jólasveinapartístaðinn“ á hverju ári.“

SKREYTUM HÚS
Hópurinn hjálpast að
við að skreyta skálann
hátt og lágt, föndra og
mála piparkökuhús. Allir
leggja síðan eitthvað til á
hlaðborðið um kvöldið og
segir Marrit það yfirleitt
besta jólahlaðborð ársins
í hennar huga.
MYND/ÚTIVIST

ENGIN VANDRÆÐI
En hefur hópurinn aldrei komist í hann
krappan á ferð um hávetur?
„Við höfum aldrei lent í vandræðum.
Það er ekki alltaf rennandi vatn í Básum
á þessum tíma en þá notumst við bara
við kamar. Stundum hefur rútuferðin til
baka gengið hægt en þá hjálpast allir
að við að ýta svo það er bara stemming
í því líka. Þetta er auðvitað allt öðruvísi en ég þekki frá Hollandi og þar
er ekki haldið upp á aðventuna með
þessum hætti. En mér finnst þetta mjög
skemmtilegt og er alveg komin inn í íslensku jólasiðina núna.“

Í AFSLAPPAÐ FRÍ
TIL MEXÍKÓ
DRAUMASTAÐUR Ferðamenn frá Norðurlöndum fara í auknum mæli í
vetrarfrí til Mexíkó, einkum hafa Svíar verið duglegir að ferðast þangað.

M

Bókun á skrifstofu í síma
562 1000 eða á www.utivist.is

KEMUR ÚT 27. NÓVEMBER

JÓLABLAÐ

FRÉTTABLAÐSINS

Meðal efnis
í blaðinu:

Jólaljósin, kökur, sætindi, skraut, föndur,
matur, borðhald, jólasiðir og venjur.

Bókið auglýsingar tímanlega:
Atli Bergmann
atlib@365.is
512 5457

Elsa Jensdóttir
elsaj@365.is
512 5427

Benedikt Freyr Jónsson
benni@365.is
512 5411

Jónína María
Hafsteinsdóttir
jmh@365.is
512 5473

Sverrir Birgir Sverrisson
sverrirbs@365.is
512 5432

argir fara á eigin vegum en
sumar norrænar ferðaskrifstofur bjóða beint flug til
Cancun sem er við Riviera Maya,
strandlengju við Karíbahafið. Á Riviera
Maya eru nokkrir vinsælir strandbæir.
Alþjóðlegur flugvöllur er í Cancun en
þangað fóru margir Íslendingar í beinu
flugi á árum áður. Staðurinn er fjölsóttur ferðamannastaður. Auðvelt er
að fljúga frá New York til Cancun vilji
menn fara á eigin vegum. Þá er hægt að
taka aukadaga í stóra eplinu í leiðinni.
Á Riviera Maya er sérlega góð
strönd, frábær veitingahús, verslanir
og barir, allt það sem afslappað ferðalag býður upp á. Margir góðir mexíkóskir staðir eru á strandlengjunni
en einnig alþjóðlegir sem bjóða upp
á dýrindis rétti. Sagt er að rómantíkin
blómstri á þessum stað.
Mörg góð hótel eru á Riviera Maya
og er einfalt að kaupa þau á netinu í
gegnum bókunarkerfi. Oft er í boði að
kaupa hótel með öllu inniföldu, mat
og drykkjum, sem getur komið vel út.
Margir verðflokkar eru í boði eftir því
hversu miklar kröfur eru gerðar.
Það er víst ekkert leyndarmál að í
Mexíkó er hægt að skemmta sér heilu
næturnar óski maður þess. Áfengi er
ódýrt og næturklúbbar margir. Þekkt-

asti næturklúbburinn á Riviera Maya
er Coco Bongo í Cancun en þeir sem til
þekkja segja að upplifunin sé einstök
og verði tæpast með orðum lýst.
Cancun er vinsæll partístaður hjá
bandarískum stúdentum þegar þeir
taka vorfríið sitt. Strandbarirnir lokka á
kvöldin áður en næturlífið hefst.
Fyrir vandláta eru mörg lúxushótel
við strandlengjuna og margir fara þangað í brúðkaupsferð. Á þessum tíma árs
er hitinn frá 27-30°C.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

CANCUN Mörg glæsileg hótel eru í Cancun
og þangað fara margir til
að njóta hins ljúfa lífs.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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JÓLABAKSTUR
&HRÆRIVÉLAR

Kynningarblað Pitsur, smákökur, brownies,
piparkökuhús og mælieiningar.

Jólalegar pitsur, snúðar og stjörnur
Marta María Friðþjófsdóttir stofnaði hóp á Facebook sem ætlaður er kvenfélagskonum og öllum sem áhuga hafa á þeirra störfum. Á
síðunni er fjöldi uppskrifta að kökum, mat og föndri. Hér deilir Marta nokkrum gómsætum og jólalegum uppskriftum.

M

arta María Friðþjófsdóttir gerðist bóndi
fyrir tíu árum og býr í Litlu-Hlíð í Skagafirði
ásamt fjölskyldu sinni. „Þegar ég ákvað að
gerast bóndi ákvað ég í leiðinni að gerast kvenfélagskona,“ segir Marta en gamall æskudraumur rættist
þegar hún flutti í sveitina. „Þegar fólk flytur langt upp
í sveit er erfitt að kynnast nýju fólki og besta leiðin til
þess er að ganga í kvenfélagið.“
Marta hefur verið mjög virk kvenfélagskona og
stofnaði fyrr á árinu hópsíðu á Facebook, Kvenfélagskonur, sem er ætluð öllum kvenfélagskonum eða
þeim sem dá kvenfélagskonur og störf þeirra. „Hér
áður fyrr skiptu kvenfélagskonur afskaplega miklu
máli fyrir samfélagið. Þó störf þeirra hafi eitthvað
breyst í gegnum tíðina leika þær enn mjög stórt hlutverk.“
Mörtu finnst gaman að prófa eitthvað nýtt í eldhúsinu og er óhrædd við að breyta uppskriftum til
og frá. „Mælingar eru ekkert heilagar hjá mér, ef
ég á ekki eitthvað til eða geri eitthvað öðruvísi en
venjulega þá verður útkoman einfaldlega önnur og
jafnvel betri. Ég baka mikið úr gerdeigi því mér finnst
það þægilegt og auðvelt og það er yfirleitt fjölskylda
og gestir sem fá að njóta góðs af því,“ segir Marta.
Hún lærði að elda þegar hún var unglingur en
gerði það á annan hátt en flestir. „Ég lærði að elda
í gegnum talstöð. Pabbi var vörubílstjóri og þegar

STJÖRNUSMÁKÖKUR

PITSU OG SNÚÐADEIG

250 g hveiti
150 g smjör
100 g sykur
1 egg
1 tsk. lyftiduft
1 tsk. hjartarsalt
1/2-1 tsk. vanilludropar

3 dl volgt vatn + 1 msk. aukalega
af vatni
1 msk. olía
7 dl hveiti ( má vera heilhveiti að
hluta)
2 tsk. sykur
1 tsk. salt
2 tsk. perluger

Allt sett í skál og hnoðað vel saman.
Flatt út á plötu og skorið út með
stjörnulaga formi.
Bakað við 180 gráður í 11 mínútur.
Ljóst krem:
Flórsykur, vatn og sítrónudropar.
Marta María Friðþjófsdóttir, bóndi og kvenfélagskona í
Skagafirði, er dugleg við að baka fyrir fjölskyldu, gesti sína og
MYND/ÚR EINKASAFNI
kvenfélagið.

komið var að því að það þyrfti að elda kvöldmatinn
kallaði hann einfaldlega skipanir til mín í gegnum
talstöðina. „Settu kartöflurnar yfir“ eða „Nú þarf að
sjóða bjúgun“. Þetta fannst mér ekkert óvenjulegt
enda talstöðin alltaf til staðar í mínum uppvexti,“
segir hún og hlær.

Dökkt krem:
Kakó, flórsykur, vanilludropar
og vatn.
Hrært vel saman, sett í kramarhús
og sprautað yfir kökurnar.

Allt sett í skál og hnoðað,
látið lyfta sér í sextíu mínútur,
þá hnoðað aftur og
flatt út.
Kanilsykri stráð yfir
snúða,
rúllað upp í lengju
og að lokum skorið
niður í sneiðar og
raðað á plötu.
Bakað við 180
gráður í 13-15
mínútur.

Jólabakstur
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KYNNING − AUGLÝSING

Hrært en ekki hrist

SIRMAN hrærivélin er atvinnutæki
sem skilar deiginu vel hrærðu. Hún
kemur í tveimur stærðum, 10 l. og
20 l. útgáfu. Semsagt alvörugræja!

Súkkulaðibjór-brownies
Þetta er ótrúlega spennandi uppskrift sem gaman væri að prófa. Súkkulaðibjór er eitthvað sem er fremur óvenjulegt en af hverju ekki að prófa?

FASTUS_E_06.11.12
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Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • sími 580 3900 • www.fastus.is •

verslun opin mán - fös 8.30 - 17.00

350 ml súkkulaðibjór (Chocolate
Stout beer)
1 bolli kakó
2 bollar sykur
½ bolli brætt smjör
2 tsk. vanilludropar
4 egg
2 bollar hveiti
¾ tsk. salt
½ bolli saxað hvítt súkkulaði
½ bolli saxað súkkulaði
Hitið ofninn í 180°C. Klæðið stórt bökunarform með álpappír.

Blandið bjór og kakói í stóra skál og
hrærið vel saman. Bætið því næst sykri,
smjöri, vanilludropum og eggjum, einu
í einu, út í og hrærið vel saman.
Þá er hveitinu hrært saman við þar
til blandan verður jöfn og fín. Loks
er súkkulaðið sett í blönduna. Setjið
deigið í formið og bakið í 45 mínútur
eða þangað til kakan er þurr og falleg.
Látið kólna áður en kakan er tekin úr
forminu og skorin niður. Þessi uppskrift
á að gera 32 brownies.

MJÚKT KAFFISMJÖRKREM
75-100 grömm smjörlíki
eða smjör
4 desilítri flórsykur
2 matskeiðar kakó
1 eggjarauða
1/2 teskeið vanilludropar
1 matskeið kaffi (má sleppa)
Allt hrært vel saman, þar til það verður létt. Gott er að mýkja smjörið áður en farið
er að hræra. Athugið að það þarf að sigta kakó og flórsykur vel.
Uppskrift fengin af: www.vefuppskriftir.com

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512-5432
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Ljúffengar piparkökur
Börn hafa gaman af því
að baka piparkökur með
fullorðnum. Baksturinn
er fjölskyldugaman og
ekki síst að mála kökurnar í jólalegum litum.
Það sem þarf:
150 g smjör
1 dl ljóst síróp
2 dl sykur
1 dl rjómi
450 g hveiti
½ tsk. engiferduft

HVER GERIR FLOTTASTA
PIPARKÖKUHÚSIÐ?
Katla efnir til Piparkökuhúsaleiks
sautjánda árið í röð.
Í gegnum árin hafa ótrúleg
listaverk skilað sér inn í þennan
leik og hafa þátttakendur ávallt
lagt mikinn metnað í verk sín.
Keppt er í tveimur flokkum;
fullorðinsflokki og barna- og
unglingaflokki. Húsunum á að
skila í Ráðhús Reykjavíkur þann
10. desember á milli klukkan 17
og 20. Þar verða þau til sýnis í
tengslum við jólatrjáaskóginn
fram til 21. desember en þá geta
eigendur húsanna náð í þau
og notið þeirra yfir hátíðarnar.
Verðlaunaafhending fer fram
í Ráðhúsinu 16. desember. Að
þessu sinni er leikurinn haldinn í
samvinnu við Ráðhús Reykjavíkur,
ZO-ON, Flugfélag Íslands, Hótel
KEA, Hótel Rangá og Þjóðleikhúsið og fá sigurvegararnir glæsilega vinninga frá áðurnefndum
aðilum. Allar nánari upplýsingar
um leikinn er að finna á Katla.is.

MÆLIEININGAR Í BAKSTRI
Mismunandi hugtök og
mælieiningar í uppskriftum geta
verið sem frumskógur að finna út
úr þegar ýmist er mælt í bollum,
desilítrum, pintum eða pelum.
Á vef Mjólkursamsölunnar er
að finna hentuga töflu þar sem
mismunandi mælieiningar eru
útskýrðar.
1 l = 10 dl eða 4 bollar.
1 peli jafngildir 2,5 dl eða 1 bolla.
1 dl eru 6 - 7 msk.
1 msk. eru 3 tsk., 15 g eða 15 ml.
1 tsk. eru 5 g eða 5 ml.
1 kryddmál er 1/5 úr tsk. eða 1 g
eða 1 ml.
Enskur bolli (cup) er 2 og 2/3 dl.
Amerískur bolli (cup) er 2,5 dl.
Ensk pint (hálfpottur) er 5,7 dl.
Amerísk pint (hálfpottur) er 4,7 dl.
Sjá www.ms.is

½ tsk. negull
½ tsk. pipar
2 tsk. kanill
1 tsk. lyftiduft
Setjið smjör, síróp
og sykur í pott. Hitið
upp þar til sykurinn
er bráðnaður. Kælið
blönduna. Setjið því
næst rjómann saman
við. Hrærið hveiti
saman við hægt og ró-

lega ásamt kryddum og
lyftidufti. Hrærið deigið
vel þangað til það er
jafnt og fínt. Geymið í
ísskáp yfir nótt. Stráið
hveiti á borðið og fletjið
út deigið þannig að það
verði um 3 mm á þykkt.
Skerið út fígúrur og
bakið við 175°C hita í
um það bil 10 mínútur.
Uppskriftin dugar í 25
kökur.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

CHEVROLET SUBURBAN 2500 1998
EK. 235Þ.KM 6.5 DISEL 8MANNA
LEÐUR,35” BREITTUR NÝSKOÐAÐUR
GÓÐUR BÍLL V-1490.

Honda CR-V 2.0 Advance 8/2005
ek.112þús. Ný kerti. Skipti möguleg
á ódýrari. NÝ vetrardekk. ER Á
STAÐNUM. Ásett verð 1.890.000.-

LESTU ÞETTA !

VW Crafter millihátt þak. Árgerð 2007,
ekinn 131 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
3.590.000. Rnr.103855.Sjá myndir
bilbankinn.is 588-0700

KIA Ceed STW DIESEL. Árg. 2011,
Sjálfskiptur. Rnr.299937. V.2.990.,Útb.kr.390,- Afb.kr.44,- þ. pr. mán. Lán.
kr.2600,- -AVIS LÉTTIR ÞÉR KAUPIN-

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2012, ekinn
6 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.770.000. Rnr.180985. Uppl í síma
570-5220 Toyota Kletthálsi

NISSAN PATROL GR 5,8 FORD VÉL
6-2000. EK 400Þ 44” BREITTUR. 5,8
FORD VÉL EK 180Þ ER Á 42” ÞARF
AÐEINS AÐ LAGA. LÆSINGAR OG
HLUTFÖLL. SKOÐA ÖLL SKIPTI.
V-1290. RAÐNÚMER.250329

VW Passat Highline 6/2005 ek.107þús.
Nýkominn úr þjónustuskoðun. ER Á
STAÐNUM. Ásett verð 1.850.000.-

VW Polo Trendline 1,2 Árg. 2010,
Ek.92 þ.km 5 gíra. Rnr.290044.
V.1.340,- Útb.kr196,- Afb.kr.22,- þ. pr.
mán. Lán kr.1144,- -AVIS LÉTTIR ÞÉR
KAUPIN-

SUZUKI Grand vitara premium+
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2011,
ekinn 35 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.690.000. Rnr.104054.Sjá
myndir bilbankinn.is 588-0700

FORD Focus. Árg 1999, GULLFALLEGUR,
ek. aðeins 85 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
SMURBÓK Verð 390þús Rnr.105576.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

TOYOTA Land cruiser 120 vx. Árgerð
2008, ekinn 82 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 6.790.000. Rnr.180957. Uppl í
síma 570-5220 Toyota Kletthálsi
VORTEX heithúðun á allargerðir
pallbíla og fleira upplýsingar í
Bílaryðvörn sími 587-1390.
MMC PAJERO SPORT 6-2004 EK,165Þ.
3,0 5GÍRA BENSÍN MJÖG GÓÐUR
BÍLL V-1190 SKOÐA ÝMIS SKIPTI
RAÐNÚMER.250347.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2005,
ekinn 98 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.490.000. Rnr.102964.Sjá
myndir bilbankinn.is 588-0700

VW Golf Trendline Árg. 2011, 6 gírar.
Rnr.299848 V.2.447.- Útb.kr 319,Lán kr2128,- Afb.36 þ.pr. mán.-AVIS
LÉTTIR ÞÉR KAUPINTOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð
2008, ekinn 87 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.950.000.
Rnr.220619. Uppl í síma 570-5220
Toyota Kletthálsi

FORD MONDEO 9-2004 SJÁLFSSK
EK,115Þ. FALLEGUR BÍLL V-1090
RAÐNÚMER.250315.

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 110 Rvk
Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

VW Tiguan Diesel 7/2008 ek.72þús. 4
heilsársdekk. DÍSEL. ER Á STAÐNUM.
Ásett verð 3.990.000.-

Suzuki Grand Vitara 2.0 6/2007
ek.117þús. Dráttarbeisli. Nýjar felgur.
Ný ryðvarinn. Góð vetrardekk. ER Á
STAÐNUM. Ásett verð 2.490.000.-

Subaru Impreza 2.0 4x4 Árgerð 1999,
ekinn 140þ.km, ssk. Ódýr og góður bíll
sem er á staðnum! Verð 490.000kr.
Raðnúmer 153775. Sjá nánar á www.
stora.is

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
Mikið úrval bíla með möguleika
á allt að 90% láni.
www.bilahollin.is

FORD Transit bus 350l 125 hö 14
sæta. Árgerð 2004, ekinn 154 Þ.KM,
dísel, 5 gírar. Verð 2.790.000. skoðar
skipti Rnr.104189.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

Bílaland, B & L
Breiðhöfða og Klétthálsi 11,
110 Rvk.
Sími: 525 8000
www.bilaland.is

TOYOTA Land cruiser 200 vx.
Árgerð 2008, ekinn 112 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.450.000.
Rnr.104147.Sjá myndir bilbankinn.is
588-0700

TOYOTA Corolla l/b terra. Árgerð 1998,
ekinn 222 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð
450.000. Rnr.103809. Sjá myndir
bilbankinn.is 588-0700 100% visa
euro lán

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

VW Polo comfortline. Árgerð 2007,
ekinn 92 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.290.000. Rnr.104188.Sjá myndir
bilbankinn.is 588-0700

HYUNDAI I 20 gl. Árgerð 2010,
ekinn 76 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.390.000. Rnr.222218.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

DAEWOO Nubira ath”„100 % lán
v‘isa/euru . Árgerð 2000, ekinn 129
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 390.000.
Rnr.104202.Sjá myndir bilbankinn.is
588-0700 100% visa euro lán

HYUNDAI Terracan glx. Árgerð 2007,
ekinn 131 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.990.000. Bilalan 2.000.000.Rnr.155083. Sjá myndir bilbankinn.
is 588-0700

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16
www.bilabankinn.is

NISSAN Navara SE. Nýskr. 02/07,
ekinn 92 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.580.000 Tilboðsverð
1.990.000. Rnr.141048.

SKODA Superb DIESEL SJÁLFSKIPTUR.
Árg2011, Rnr.290027 V.3.920.- Útb.
kr.520,- Afb. kr.50,- pr. mán. Lán
kr.3400,- -AVIS LÉTTIR ÞÉR KAUPIN-

TOYOTA Rav4 langur 4wd. Árgerð
2002, ekinn 133 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.100.000.
Rnr.220675. Uppl. í síma 570-5220
Toyota Kletthálsi.

Notaðir bílar Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.
www.toyotakletthalsi.is

LEXUS RX300 EXE. Nýskr. 12/05,
ekinn 90 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.680.000 Tilboðsverð
2.590.000. Rnr.151006.

SUBARU Forester PLUS. Nýskr.
09/06, ekinn 104 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Ásett verð 1.990.000 Tilboðsverð 1.390.000. Rnr.100213.
NISSAN Qashqai SE Árg.2011,
Sjálfskiptur. Rnr.299831. V. 3.726.,Útb.kr.486,- Lán.3240,- Afb.kr.55,þ.p.mán. -AVIS LÉTTIR ÞÉR KAUPIN-

HYUNDAI Santa Fe 4x4 dísel.
Nýskr. 03/05, ekinn 175 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Ásett verð 1.620.000 Tilboðsverð 990.000. 100% VISA/EURO
lán mögulegt Rnr.141125.

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

HYUNDAI I 20 Árg.2010, 5 gírar.
Rnr.311611. V.1.522.- Útb.kr.202,Lán kr.1320,- Afb.25 þ.pr mán -AVIS
LÉTTIR ÞÉR KAUPIN-

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
VANTAR BÍLA Á SKRÁ
www.br.is

NISSAN Pathfinder Bensín. Nýskr.
2006, ekinn 87 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Ásett verð 3.590.000 Tilboðsverð 2.890.000. Rnr.151316.

RENAULT Megane Scenic. Nýskr.
02/06, ekinn 117 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Ásett verð 1.390.000 Tilboðsverð 980.000. 100% VISA/EURO
lán mögulegt Rnr.141153.

SUBARU Legacy Sedan. 10/07,
ekinn 67 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.580.000 Tilboðsverð
2.090.000. Rnr.150999.
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Vinnuvélar

ÞJÓNUSTA

Húsaviðhald

Pípulagnir
PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315.
HYUNDAI Tucson 4x4. Árgerð 2005,
ekinn 94 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.390.000.skoða skipti á dýrari
bíll + 1.000þ Rnr.112953.

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir,
vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

Hreingerningar

TOYOTA Rav4 X Special Edition.
11/2012, 1 þ.km., bensín,
sjálfskiptur,Toyo harðskeljadekk,
dráttarkúla,bakkmyndavél. Verð
6.270.000.Ath skipti á ód. Rnr.208735.

0-250 þús.
VW Passat highline. Árgerð 2008,
ekinn 77 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.090.000. Rnr.310642.

Hjólbarðar
SPARIBAUKUR - TILBOÐ
230ÞÚS!

TOYOTA Rav4 X. 9/2011, 12
þ.km, bensín, sjálfskiptur,
dráttarkrókur,húddhlíf,filmur.Verð
5.350.000.Ath skipti á ód. Rnr.117096.

TOYOTA Land Cruiser 150 GX 7
manna. 9/2011, 24 þ.km, dísel,
sjálfskiptur. Verð 9.350.000. Ath skipti
á ód. Rnr.121952.

TOYOTA Previa 7 manna. Árgerð 2004,
ekinn 150 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.390.000. Rnr.218611.

PEUGEOT 308 1600. Árgerð 2008,
ekinn 56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
einn eigandi sumar+vetrar dekk Verð
2.080.000. Rnr.218530.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á fimmtudögum.
www.nyja.is

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662
0662

Opel corsa árg.‘ 2000 ek. 162 þús.,
skoðaður 13, filmur cd álfelgur flottur
bíll sem eyðir engu! ásett verð 390
þús. TILBOÐ 230 ÞÚS. s.841 8955.

250-499 þús.

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.

Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.
Höfum opnað nýtt og glæsilegt
hjólbarðaverkstæði í Dalbrekku
kópavogi (gamla Toyota)fullt af
opnunartilboðum. Láttu sjá þig.

Garðyrkja

NÝ SKOÐAÐUR !!!
MMC Carisma árg ‚99, ekinn 181þús,
beinskiptur, ný skoðaður, lýtur vel út
og góður í akstri, ásett verð 380þús,
Tilboðsverð aðeins 270þús stgr, uppl í
s:659-9696

Eiður Örn býður nýja sem og gamla
viðskiptavini velkomna á Dekkjahúsið.
S:553 3100.

TILBOÐ 320 ÞÚS!
VW GOLF 1,6 COMFORTLINE árg‘98
EK.168 þús, 5 dyra, beinskiptur, ný
skoðaður 13, allt nýtt í bremsum,
ásett verð 450 þús TILBOÐ 320 ÞÚS
s.841 8955

TOYOTA Land Cruiser 150
L. 12/2010, 23 þ.km, dísel,
sjálfskiptur,filmur,Cruise control.
Verð 8.190.000. Ath skipti á ód.
Rnr.121788.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
- gólf - parket. Gerum tilboð.
Smíðalausnir. S. 899 3011.

Varahlutir

Nudd
Gott nudd í 101 Reykjavík. Opið frá
08 - 23. Kristina Jóhannsson 849 8179.

Bílar óskast

Spádómar

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
FORD F150 4x4. Árg 2002, ek 120
Þ.KM, bensín, sjálfsk, Tau lok, Cd,
krókur, ofl, Flottur bíll, Ásett verð
990.000. Rnr.150622. Er á staðnum
TOYOTA Land Cruiser 100 VX. 1/2006,
108 þ.km, dísel, sjálfskiptur,Navi,7
manna, leðurinnrétting,
bakkmyndavél,filmur,topplúga. Verð
6.390.000. Rnr.208679.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

Jeppar
VARAHLUTAVAKTIN
SÍMI 555 6666

Bílar til sölu
GLÆSILEGUR BÍLL!!!!

TOYOTA Land Cruiser 120 LX 35”.
12/2006, 145 þ.km, dísel, sjálfskiptur,
dráttarkrókur,vindskeið,varadekkshlíf.
Verð 4.990.000.Ath skipti á ód.
Rnr.116786.

Musso 2.3 benín 4x4 árg.‘01.
Sjálfskiptur ek. 149þ.km. nýleg
31”dekk, filmur krókur spoiler CD
þokuljós eyðslugrannur jeppi. Verð
aðeins 590þ. ath skipti á ódýrari
möguleiki á VISA/EURO raðgreiðslum.
Uppl. í S: 861 7600
Pajero GLS 2005, 7 manna. Disel,
sjálfskiptur, ek. 134 þ. Ás. verð
2.950 þ. Helst ekki skipti. Gott
staðgreiðsluverð. Uppl 695 1854.

Sendibílar

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.
Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris,
Skoda Oktavia árg. ‚03, Honda Civic
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

VW - SKODA - VARAHLUTIR
Eigum varahluti í VW, Skoda og
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið,
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 56750407785040.

TOYOTA Land Cruiser 120
GX. 6/2008, 81 þ.km, dísel,
sjálfskiptur, dráttarkrókur,
húddhlíf,húddmerki,filmur,vindskeið
Verð 5.690.000. Rnr.117090.

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
Bjóðum hátækni búnað frá Bigas
International srl, einum þekktasta
framleiðanda á gas búnaði fyrir
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í
búnað og ísetningu - sparið með
MetanLán til allt að 48 mánaða.
velras.is

Ódýr sendibílaþjónusta.
Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta.
www.keyrsla.is S:820-3880

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400
& 893 2284. www.japanskarvelar.is /
www.carparts.is japvel@carparts.is

Viðgerðir
AB - PÚST
Almennar pústviðgerðir og sérsmíði.
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur
26, Bleik gata. S 555 6020.

TOYOTA Hilux d/c SR 3.0
33”. 6/2008, 101 þ.km, dísel,
sjálfskiptur,pallhús,heitklæðning,húddog gluggavindhlífar. Verð 4.260.000.
Ath skipti á ód. Rnr.132017.

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri
Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Nissan Patrol nýskráður 07.02.2005.
Ek. 147 þús km 3 lítra vél. Beinskiptur,
33” dekk á 17” felgum. Verð 2.900.000
þús kr. Skoða skipti á Chevrolet
Captiva eða svipuðu ökutæki, ekki
eldra en 2007. S:696 4436.

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020.

ÓDÝRAR VIÐGERÐIR,
LEYSUM ÖLL MÁL!
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Fljót og góð þjónusta. Bílahlutir ehf.,
Eldshöfða 4, s. 587-5058.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

VIRÐISAUKINN NÁLGAST
Vandað bókhald á réttum tíma sparar
peninga. www.betribokarinn.is S. 857
3363.

Múrarar
MÚRVERK
Tökum að okkur múrviðgerðir og
flísalagnir. 40 ára reynsla. Björn sími
896-3035.

Rafvirkjun

Málarar
MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR
20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171.

REGNBOGALITIR
MÁLNINGARÞJÓNUSTA
Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560
www.flytja.is flytja@flytja.is

Tölvur
APLÚS TÖLVUÞJÓNUSTA
Sanngjarnt verð. Sæki og sendi heim.
S. 822 7668 www.aplus.is

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

Viðgerðir
VIÐGERÐIR SMURSTÖÐ
Olís smurstöð. Bremsuviðgerðir.
Rafgeymar. Hjólbarðaviðgerðir. Allar
perur. Smur-, bón og Dekkjaþjónustan
Sætúni 4. S. 562 6066
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Fjólubláar kýr í Háskólabíói í næstu viku
Markaðsgúrúinn Seth Godin er væntanlegur hingað til lands. Godin segir hefðbundið markaðsstarf ekki skila
ásættanlegum árangri lengur og leggur áherslu á þátttöku markaðsfólks í því að skapa framúrskarandi vörur.
VIÐTAL
Magnús Þorlákur Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is

Einn frægasti markaðs maður
heims, Bandaríkjamaðurinn
Seth Godin, er væntanlegur til
landsins. Godin mun halda fyrirlestur í Háskólabíói eftir átta
daga á vegum Ímarks, félags íslensks markaðsfólks. Markaðurinn ræddi við Godin vegna komu
hans til Íslands.
„Fyrirlesturinn ber yfirskriftina „Invisible or Remarkable?“. Í
honum ætla ég að tala um margar
þeirra hugmynda sem hafa verið
mér hugleiknar. Mér hefur til
dæmis sýnst að ýmsir haldi að fátt
hafi breyst í heiminum á síðustu
árum annað en að heimurinn hafi
orðið örlítið hraðari,“ segir Godin
og heldur áfram: „Í raun og veru
er að eiga sér stað bylting sem er
að ganga af hinni iðnvæddu veröld
20. aldar dauðri. En í hverju felst
byltingin? Við þurfum að svara
því áður en við getum áttað okkur
á því hvernig ber að fóta sig í
breyttum heimi.“
Godin segir að í hinni iðnvæddu
veröld 20. aldar hafi bæði menn og
fyrirtæki notið góðs af fylgispekt
og undanlátssemi. Menn hafi reist
verksmiðjur og búið til kerfi sem
voru áreiðanleg en á sama tíma
leiðinleg. Niðurstaðan hafi verið
meðalgóðar vörur framleiddar
fyrir venjulegt fólk.

2%

SETH GODIN Bandaríski markaðsgúrúinn Seth Godin hefur gefið út fimmtán metsölubækur um markaðsmál en meðal þeirra þekktari eru
Purple Cow, Unleashing the Ideavirus og The Dip. Þá er von á fjórum nýjum bókum frá honum.

„Skyndilega virkar þessi nálgun
ekki lengur. Nú keppast menn við
að búa til sem ódýrastar vörur
sem verða fyrir vikið oft óspennandi. Því verður erfitt að kynna
vörurnar einfaldlega vegna þess
að fólk er hætt að nenna að hlusta
á hjal um óspennandi vörur.
Nú til dags er því að eiga sér
stað bylting þar sem frumlegar og
framúrskarandi vörur og þjónusta,
hlutir sem eru raunverulega verðmætir, skilja sig frá öðrum vörum.
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13%
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6%

14%

6%
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11%

Þannig vörur er auðvelt að kynna
og þær skapa umtal sem hefðbundnari vörur gera ekki.
Þessi einfalda innsýn getur
verið leiðarljós inn í það sem ég
hef kallað tengslahagkerfið („The
Connection Economy“) sem tekur
við af gamla hagkerfinu og hvar
verðmæti eru sköpuð á aðra vegu.“
Varan sem markaðsherferð
Godin hefur skrifað um hvernig
hugmyndir berast manna á milli í
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LÆKKUN FERMETRAVERÐS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Meðallækkun á fermetraverði á höfuðborgarsvæðinu á þessu tímabili var 10%. Verðlækkunin var minnst á Seltjarnarnesi eða um
einungis 2% en mest í Víkurhverfi í Grafarvogi.
Vert er að taka fram að tölunum ber að taka
með ákveðnum fyrirvara þar sem þær byggja á
söluverði eigna. Þættir eins og stærð og aldur
seldra íbúða geta þannig skekkt myndina. Það
gæti til dæmis gerst ef mikið er selt af litlum
íbúðum á einu tímabili en stórum á öðru þar
sem fermetraverð er jafnan lægra í stórum
íbúðum.

Fermetraverð lækkaði
um 10% frá 2008 til 2011
Fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu lækkaði minnst í grónum
hverfum í kjölfar hrunsins en miðborgin er undantekning.
HÚSNÆÐISMARKAÐUR
Magnús Þorlákur Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is

Fermetraverð húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu lækkaði í öllum
hverfum frá 2008 til 2011, í kjölfar bankahrunsins. Talsverður
munur er þó á því hve mikið fermetraverðið lækkaði en verðlækkunin er á bilinu 2 til 16%. Þetta
leiða í ljós talnagögn sem hagfræðideild Landsbankans birti í
Hagsjá í síðustu viku.

Ari Skúlason, hagfræðingur
hjá Landsbankanum, segir helstu
niðurstöðu nýju gagnanna vera
þá að gróin hverfi og hverfi nálægt miðborginni hafi staðið
niðursveifluna best af sér.
„Það vekur þó einnig athygli
í þessum gögnum minnkandi
áhugi á miðborginni. Það var
mikil stemning fyrir henni á
uppgangstímanum og mikil
áform til staðar um uppbyggingu enda hækkaði fermetraverð
hvergi meira. Áhuginn virðist

Vilja að almenn aflétting gjaldeyrishafta hefjist 2015:

AGS varar við
bráðlátri losun hafta

8%

12%
12%

nútímasamfélagi. Í því samhengi
hefur hann lagt áherslu á að framúrskarandi vörur njóti þess að vera
spennandi með því að skapa umtal.
Þess vegna sé mikilvægara en
nokkru sinni að skapa raunverulega verðmætar vörur. En hvert er
þá hlutverk markaðsfólks?
„Ég held að markaðsstarf sem
byggir á því að ónáða fólk sé einfaldlega ekki hagkvæmt lengur.
Það borgar sig ekki að velja bara
einhvern hóp, senda honum alls

konar markaðsefni og vonast eftir
tekjum,“ segir Godin og bætir við:
„Framtíðin tilheyrir markaðsfólki
sem getur í fyrsta lagi greint hvar
spurn eftir markaðsefni er og er
jafnframt meðvitað um hvað þarf
til að svala þeirri eftirspurn. Til
þess þarf markaðsfólk að átta sig
á hvernig það getur ræktað tengsl
við neytendur, það er sáð fræjum,
vökvað og hlúð að neytendum. Þá
þarf það að skilja að hlutverk markaðsmannsins er að eiga samstarf
við markaðinn en ekki að sigra
hann. Þetta snýst um að virkja hópinn sem þú vilt ná til en besta leiðin
til þess getur jafnvel verið að halda
sig til hlés og leyfa hópnum einfaldlega að spjalla.“
Godin segir vandann þann að
markaðsfólk hefji sína vinnu yfirleitt þegar varan sem á að markaðssetja er fullkláruð. Hann telur
hins vegar að markaðsfólk geti
skapað verðmæti með því að koma
fyrr að málum.
„Þetta er í raun hin einfalda
hugmynd sem ég hef kallað fjólubláu kúna. Varan sjálf er markaðsherferðin. Með öðrum orðum er
mikilvægt að vera með vöru sem
er verð athygli, ástríðu og tengsla
við fólk. Of oft er markaðsfólk
einfaldlega að spinna í kringum
meðalgóðar vörur sem eru markaðssettar fyrir venjulegt fólk. Ég
held að við getum gert betur og
skapað verðmæti fyrr í ferlinu,“
segir Godin.

hins vegar hafa dalað svolítið,“
segir Ari.
Ari segir þó vert að hafa
í huga hver kaupendahópur
íbúða í sérstökum hverfum er.
Þannig sé áhugahópurinn um
mið borgina mestmegnis ungt
fólk að kaupa sína fyrstu íbúð.
„Þessi hópur hefur ekki sama
aðgang að lánum og áður auk
þess sem eigin fjárkröfur eru
hærri þannig að það gæti verið
ein skýring á minni áhuga á miðborginni,“ segir Ari.

Framkvæmdastjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) varar við því
að gjaldeyrishöftin hér á landi
verði losuð of snemma.
Þetta kemur fram í annarri
skýrslu AGS um stöðu efnahagsmála hér á landi eftir að samstarfsáætlun stjórnvalda og stofnunarinnar lauk í ágúst 2011.
Í skýrslunni mælir AGS með því
að almenn aflétting gjaldeyris-

hafta hefjist að þremur árum
liðnum. Þess vegna beri að taka
lokadagsetningu haftanna úr
lögum en þau kveða nú á um höft
til ársins 2013.
Þá telur stofnunin að stjórnvöld eigi að gera það alveg skýrt
að eftir því sem aflandskrónueigendur bíða lengur með að losa
krónur sínar, því óhagstæðara
verði það.
- mþl
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AUKASÝNING
VEGNA MIKILLAR
AÐSÓKNAR!

og Gói
Baunagrasið
Bráðskemmtileg og fyndin leiksýning
fyrir alla fjölskylduna
Fréttatíminn

Morgunblaðið

SÍÐASTA SÝNING Sun 25/11 kl. 13:00
Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Air Crash Investigation
Flugslys krufin til mergjar og orsökin fundin
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

FJÖLGUN Tal tapaði 93 milljónum króna í fyrra en forstjóri félagsins segir viðsnúning hafa átt sér stað á fyrri hluta þessa árs.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
Viðskiptavinum hafi síðan fjölgað um fjögur þúsund á síðustu mánuðum.

Uppgjör milli Tals og
Vodafone fyrir dómstóla
Tal hefur tapað um milljarði á fjórum árum. Skuldir félagsins jukust um rúmar
160 milljónir króna í fyrra. Deila þess og Vodafone um uppgjör á reikningum mun
verða leyst fyrir dómstólum. Tal hefur fært öll heildsöluviðskipti sín til Símans.
FJARSKIPTI
Þórður Snær Júlíusson | thordur@frettabladid.is

Uppgjör á reikningum vegna
gagnaflutnings og innsláttar pantana sem Vodafone telur Tal hafa
vangreitt er á leið fyrir dómstóla.
Verði lyktir málsins Vodafone í vil
mun það kosta Tal 119 milljónir
króna auk vaxta. Þetta kemur
fram í ársreikningi IP-fjarskipta,
móðurfélags Tals, og skráningarlýsingu Vodafone.
Tal tapaði 93 milljónum króna
í fyrra og eigið fé félagsins var
neikvætt um 169 milljónir króna
um síðustu áramót. Tal hefur
því tapað um milljarði króna á
árunum 2008 til 2012. Skuldir þess
jukust úr 638 milljónum króna í
803 milljónir króna á árinu 2011.
Þar af gengst móðurfélag IP-fjarskipta í sjálfsskuldarábyrgð fyrir
skammtímaláni upp á 50 milljónir
króna. Eigendur IP-fjarskipta eru
Auður fagfjárfestasjóður 1, sem á
95 prósent, og Kjartan Örn Ólafsson.
Í ársreikningnum kemur fram
að töluverð óvissa sé um rekstrarhæfi Tals á þessu ári sem gæti
„hugsanlega haft þær afleiðingar
að félagið geti ekki selt eignir
sínar og greitt skuldir við eðlileg
rekstrarskilyrði.“
Deila um uppgjör
Auk þess stendur yfir deila á milli
Tals og Vodafone um uppgjör
krafna sem leystar verða fyrir
dómstólum. Verði niður staðan
Tali í óhag mun 119 milljóna króna
skuldbinding lenda á félaginu til
viðbótar við það sem þegar er tilgreint í ársreikningi.
Viktor Ólason, forstjóri Tals,
segir stöðuna hafa batnað á fyrri
hluta þessa árs. Hagnaður fyrir
afskriftir, fjármagnskostnað og

TELJA ÚRSKURÐ PFS „ÚT ÚR KORTINU“
Í ársreikningi IP-fjarskipta, móðurfélags Tals, er sérstaklega fjallað um
nýlegan úrskurð Póst- og fjarskiptastofnunar (PFS) um lúkningargjöld. Samkvæmt honum eru öll fjarskiptafyrirtæki landsins skikkuð til að lækka þau
gjöld umtalsvert auk þess sem gjöldin verða samræmd um næstu áramót.
Í tilsvörum Tals vegna ákvörðunar PFS segir að ákvörðunin um að lækka
lúkningargjöldin sé „út úr kortinu og ljóst að félagið hefði hvorki fjárhagsné rekstrarlega burði til að halda starfsemi áfram á viðkomandi markaði við
þessar aðstæður“. Viktor segir að þarna sé átt við að Tal geti ekki starfað
einvörðungu á GSM-markaði við þessar aðstæður. „Þetta er ekki í samhengi
við heildarviðskipti okkar.“
Í svari PFS við athugasemd Tals segir að „eftirlitsvald getur heimilað hærri
lúkningarverð til fyrirtækja sem eru ný á markaði og eru að byggja upp eigið
farsímakerfi […] þar til lágmarks stærðarhagkvæmni er náð með 15-20%
markaðshlutdeild, en þó ekki lengur en fjögur ár að hámarki frá innkomu á
markað. Hins vegar er ekki unnt að líða hærri lúkningarverð sem byggjast á
kostnaði óhagkvæmt rekins fjarskiptanets nema um skamma hríð, enda séu
þau til lengri tíma skaðleg fyrir neytendur“.

skatta (EBITDA) hafi verið 104
milljónir króna en heildarniðurstaða rekstursins fæst ekki uppgefin hjá honum.
Tal hefur verið í mikilli auglýsingaherferð á undanförnum mánuðum þar sem viðskiptavinum er
boðið tíu gígabæta gagnamagn
fyrir 500 krónur. Að sögn Viktors
hafa um fjögur þúsund nýir viðskiptavinir gengið til liðs við félagið eftir að það hóf að bjóða
umrætt tilboð. Aðspurður um aðfinnslur endurskoðanda félagsins
í ársreikningi, um óvissu um
rekstrarhæfi félagsins, segir
Viktor þetta vera hefðbundna athugasemd, enda sé félagið með
neikvætt eigið fé þannig.
Farnir til Símans
Tal, sem á ekki sitt eigið dreifikerfi
og leigir því aðgang að kerfum
annarra, tilkynnti í síðustu viku
að félagið hefði fært öll heildsöluviðskipti yfir til Símans, en þau
voru áður hjá Vodafone. Viktor
segir að tilfærslan muni gera
rekstur Tals öruggari. „Rekstrar-

umhverfi okkar hefur ekki verið
nægilega öruggt í viðskiptum við
Vodafone, sem hefur verið duglegt
að senda okkur reikninga sem við
teljum að ekki sé tilefni fyrir. Það
er ágreiningsefni um það á milli
félaganna. Með því að ná kúnnafjöldanum aftur þá getum við vel
við unað.“
Í ársreikningi Tals er fjallað
sérstaklega um þessar deilur og
segir að „verði lyktir málanna
hins vegar aðrar og óhagstæðari
en þær sem stjórnendur og lögmaður félagsins telja líklegar […]
er hugsanleg skuldbinding vegna
þess um 119 millj. kr. án vaxta“.
Í skráningarlýsingu Vodafone,
sem birt var á mánudag, kemur
fram að um sé að ræða reikninga sem félagið gaf út á hendur
Tali vegna kaupa Tals á gagnaflutningi umfram tiltekin mörk
og vegna innsláttar pantana. Þar
segir einnig að Vodafone og Tal
hafi undirritað samkomulag þess
efnis að Tal hætti alfarið í viðskiptavinum við Vodafone þann
13. desember 2012.
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Lítið til hjá Milestone:

Ný skýrsla Póst- og fjarskiptastofnunar sýnir að 3G hefur tekið fram úr 2G í fyrsta sinn:

Kröfuhafar fá
eitt prósent

Yfir 100 milljón sms send á sex mánuðum

Samþykktir kröfuhafar Milestone
ehf. munu fá eitt prósent upp í kröfur sínar samkvæmt tillögu skiptastjóra þrotabús
félagsins. Þetta
kemur fram í
ti lk y n ni ng u í
Lögbirtingablaðinu. Tillagan verður borin
undir kröfuhafa
á skiptafundi
sem ha ldi n n
KARL WERNERSSON
verður á Hótel
Nordica 3. desember.
Alls námu lýstar kröfur í búið
um 95 milljörðum króna og samþykktar kröfur námu um 78 milljörðum króna.
Milestone, sem var að mestu
í eigu systkinanna Karls, Steingríms og Ingunnar Wernersbarna, var úrskurðað gjaldþrota
árið 2009. Þrotabúið höfðaði alls
tíu riftunarmál vegna gerninga
sem það taldi hafa valdið búinu
skaða. Þrotabú Glitnis er langstærsti einstaki kröfuhafi Milestone með um 44 milljarða króna
kröfu. Á meðal annarra sem eiga
kröfur eru Kaupþing, Straumur,
Íslandsbanki og að minnsta kosti
fimm lífeyrissjóðir.
- þsj

Íslendingar sendu 102 milljónir
sms-skilaboða á fyrri hluta þessa
árs. Það er tæplega tólf prósentum
meira en á fyrri hluta síðasta árs.
Viðskiptavinir Nova sendu langflest sms-skeytin, eða 63 milljónir.
Það þýðir að markaðshlutdeild
Nova á sms-markaði er 61,3 prósent. Þetta kemur fram í nýbirtri
tölfræðiskýrslu Póst- og fjarskiptastofnunar um fjarskiptamarkaðinn.
Skilaboðasendingum Nova hefur
fjölgað samhliða mikilli aukningu
viðskiptavina fyrirtækisins.

Viðskiptavinir Nova senda líka
flest mms-skilaboð, eða myndskilaboð, en hlutdeild fyrirtækisins hefur dregist mjög
saman á undanförnum árum.
Nova var með 53 prósent markaðshlutdeild um mitt ár 2010 en er nú
með 40 prósent.
Síminn hefur nánast fimmfaldað þann fjölda mms-skilaboða
sem viðskiptavinir fyrirtækisins
senda frá miðju ári 2010 og hefur í
leiðinni hækkað markaðshlutdeild
sína úr 11 prósentum í 26 prósent.

Þá vekur athygli að í fyrsta
sinn eru fleiri farsímanotendur
með 3G-kort en 2G. Um mitt ár í
fyrra voru 209 þúsund 2G-kort en
168 þúsund 3G-kort. Nú hefur 2Gkortunum fækkað niður í 183 þúsund en 3G-kortunum fjölgað í 210
þúsund.
Samhliða hefur gagnamagn
á farsímaneti aukist mikið. Það
hefur farið úr því að vera 236
milljónir megabæta um mitt ár
2010 í 590 milljónir megabæta á
fyrri hluta þessa árs.
- þsj

SNJALLSÍMAR Notkun Íslendinga á 3G
hefur stóraukist.

Uppgjör Landsbankans:

Hagnaðist um
1,7 milljarða
Landsbankinn hagnaðist um tæplega 1,7 milljarða króna á þriðja
ársfjórðungi ársins. Bankinn birti
uppgjör sitt fyrir fjórðunginn á
fimmtudag. Uppsafnaður hagnaður
fyrstu níu mánuði ársins er þar með
13,5 milljarðar en til samanburðar
var hagnaður 27,0 milljarðar á
sama tímabili í fyrra.
Steinþór Pálsson, bankastjóri
Landsbankans, segir afkomu bankans einkennast af neikvæðri þróun
á virðisbreytingum útlána en að
öðru leyti sé rekstur bankans á
áætlun.
Á fyrstu níu mánuðum ársins
voru hreinar vaxtatekjur bankans
26,4 milljarðar en voru 24,6 á sama
tímabili í fyrra. Hreinar þjónustutekjur voru hins vegar 3,1
milljarður og minnkuðu um 7%
milli ára. Rekstrarkostnaður var
17,8 milljarðar og jókst um 15%
milli ára.
Þá færði bankinn útlán niður um
ríflega sjö milljarða sem er meðal
annars tilkomið vegna gjaldfærslu
í tengslum við yfirtökuna á SpKef
og vegna endurútreikninga gengistryggðra lána.
Heildareignir bankans í lok september voru 1.057 milljarðar og var
eiginfjárhlutfall (CAD) hans 24,1%.
Þá er lausafjárhlutfall 46%. Því er
nokkurt svigrúm til arðgreiðslna
sem gætu hafist á næsta ári.
Ríkissjóður á ríflega 81% hlut
í Landsbankanum en Landsskil,
dótturfélag gamla Landsbankans,
á tæplega 19%.
- mþl

Við tökum ekki
óþarfa áhættu
í viðskiptum
Við notum þjónustuvef Creditinfo til að nálgast
ýmsar fjárhags- og viðskiptaupplýsingar.
Þjónustan er aðgengileg, sparar tíma og eykur
öryggi í rekstri Virðingar.

Stefna brátt á útgáfu
Landsbankinn hefur sótt um
heimild frá Fjármálaeftirlitinu til
þess að gefa út sértryggð óverðtryggð skuldabréf. Býst bankinn
við því að fá slíkt leyfi öðruhvoru
megin við áramót og er þá fátt
því til fyrirstöðu að leggjast í
útgáfu. Er útgáfan hugsuð til að
fjármagna óverðtryggð húsnæðislán bankans en óverðtryggð húsnæðislán viðskiptabankanna hafa
notið mikilla vinsælda síðustu
misseri. Gæti útgáfan numið
nokkrum milljörðum króna.

Ákvarðanir okkar eru
byggðar á traustum
upplýsingum

Brynjólfur Þór Gylfason - Fjármálastjóri Virðingar

Virðing hf. er löggilt verðbréfafyrirtæki
sem leggur áherslu á að þjónusta
fag- og stofnanafjárfesta.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.CREDITINFO.IS
)µG¯BCBLLBŢ3FZLKBW¬L

4¬NJŢ'BY 

Netfang
ritstjorn@markadurinn.is
Sími 512 5000 Fax 512 5301

Netfang auglýsingadeildar
auglysingar@markadurinn.is
Veffang visir.is

ÍSLAND Í DAG
Christian Grönroos, sérfræðingur í markaðsmálum.

Ítarleg fréttaskýring um
verðtryggingu.

Hin
hliðin
INGIBJÖRG GRÉTA
GÍSLADÓTTIR

Tækifæri í Asíu
Ég hef verið að velta fyrir mér
tækifærum íslenskrar hönnunar í
Asíu. Hvernig hægt sé að átta sig
á bestu mögulegum leiðum inn á
þann markað. Framleiðandi minn í
Kína hefur fengið ófáar fyrirspurnir
frá mér en aðeins hoppað hæð
sína yfir einum íslenskum hönnuði
á mínum vegum og viljað dreifa
honum áfram.
Danir hafa verið að ná árangri í Kína
en þeir hafa tekið útflutning til Asíu
föstum tökum. Þeir skipta til að
mynda kínverska markaðinum upp
í nokkur svið og leita að tækifærum
fyrir dönsk fyrirtæki innan þeirra. Eitt
þessara sviða er um tísku, hönnun
og verslun, annað er um arkitektúr
og það þriðja um heilbrigðisþjónustu svo dæmi séu tekin.

Danir fókusa á Kína
Í nýjasta hefti Eksportfokus, sem
utanríkisráðuneyti Danmerkur gefur
út, er fókusinn settur á kínverska
markaðinn. Þar kemur fram að þótt
hægt hafi á vextinum í Kína þá hafa
möguleikar danskra fyrirtækja aldrei
verið meiri en einmitt nú (og þá
íslenskra að sama skapi).
Þar er einnig vakin athygli á því að
Kínverjar ætli að byggja um 50 flugvelli á næstunni, þá muni vanta um
3,5 milljónir vistunarplássa fyrir eldri
borgara og að þar sé það stöðutákn
að ganga í flottri hönnun.

JÓLAKÍLÓ–NEI TAKK!
Hið geysivinsæla 4-vikna námskeið fyrir þær sem vilja
fyrirbyggja hin árlegu „jólakíló“. Á þessu námskeiði kemurðu
þér í ﬂott form fyrir jólin og lærir að njóta þess að borða
góðan mat án þess að sitja uppi með aukakíló og vanlíðan.

Möguleikar hönnuða í Kína
Til að auka möguleika danskra
hönnuða í Kína hafa Danir sett á
laggirnar verkefnið Hannað fyrir
Asíu, sem fókuserar á hvernig
hönnuðir geti aðlagað hönnun sína
að hinum kínverska neytanda. Sem
eigandi fyrirtækis innan íslenska
hönnunargeirans finnst mér sérlega
áhugavert hvernig staðið hefur verið
að þeim málaflokki með ráðum,
upplýsingum og aðgerðum sem
stuðla að því að auðvelda markaðssetningu danskrar hönnunar í Kína.
Hönnuðir hafa m.a. verið fræddir
um liti og form sem tákna annað en
við eigum að venjast, eins og það
að Kínverjar taka rauðan lit fram yfir
þann græna því sá græni þykir ekki
falla vel að húðlit þeirra og rúnnuð
form fram yfir ferköntuð því þau
þykja minna á tunglið sem þykir
jákvætt.
Ég er á leið til Kína og Malasíu
í tengslum við ráðstefnuna Global
Summit of Women í Kúala Lúmpúr í
júní á næsta ári. Ég fer með góðum
hópi kvenna úr FKA (Félagi kvenna
í atvinnulífinu) og hefur sendiherra
Íslands í Peking nú þegar nálgast
kínverskar viðskiptakonur með það
að markmiði að tengja okkur inn
í kínverskt viðskiptalíf. Vetrinum
verður því varið í að fræðast um
kínverska og malasíska markaðinn
og tækifærin þar.

• Þjálfun og mataræði tekið í gegn
• Sérstakt mataræði, sykurlöngun minnkar og þú losnar
við aukakílóin
• Sérhannað brennsluæﬁngakerﬁ sem hámarkar ﬁtubruna
• Mælingar, vigtun, ﬁtu- og ummálsmælingar - fyrir og eftir
• Fræðsla, fróðleikur og uppskriftir 3x í viku
frá Ágústu Johnson
• Lokaðir tímar 3x í viku
• Ótakmarkaður aðgangur að opnum tímum og tækjasal
• Aðgangur að glæsilegri útiaðstöðu - jarðsjávarpotti
og gufuböðum
• Kvöldstund í Blue Lagoon spa
• Þær sem ná bestum árangri fá ﬂotta jólagjöf

ATH! Allir námskeiðsþátttakendur fá 15% afslátt
af snyrti- og spameðferðum í Blue Lagoon spa
Allar nánari upplýsingar á www.hreyﬁng.is

Álfheimar 74
Sími: 414 4000
hreyﬁng@hreyﬁng.is
www.hreyﬁng.is
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Fæðubótarefni

KEYPT
& SELT

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

Til sölu

NUDD OG HEILSA

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir
þínu höfði. www.prentlausnir.is

FÓTAAÐGERÐIR + SOGÆÐANUDD
upp fyrir hné. Vönduð vinna, líkþorn
fjarlægð, sveppagreining og hreinsun.
Opið frá 12-18 alla virka daga nema
sun. S. 823 8280. www.nuddogheilsa.is
Slökunarnudd/heilnudd, Nuddstofan
svæði 112. Uppl. S: 693 0348 eða
823 5669.

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.
Eigum til á lager lok í stærðum,
217x217, 217x235, 235x235, 217x174,
8 hyrndlok á Unaðskel og Blómaskel
frá Trefjum. Lokin þola 1000 kg
jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu
lokin á markaðinum í dag. Litir: Brúnt
eða Grátt. www.Heitirpottar.is Sími
777 2000

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Einkamál

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun.
S: 564-6500.

THE ENGLISH PUB REYKJAVÍK
Óskar eftir að ráða fólk í allar
stöður. Þræl skemmtilegur
vinnustaður og mikil vinna í boði
fyrir duglegt og jákvætt fólk.
Upplýsingar í s. 697 9003 eða
ingvar@enskibarinn.is

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Sumarbústaðir

Óskum eftir öryggisvörðum í
jólagæslu. Starfsmaður þarf að vera
20 ára. Umsóknir sendist á ncs@ncs.is
eða í s. 770 4402

fasteignir
Ökukennsla

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir
þínu höfði. www.prentlausnir.is
Er með ódýrar notaðar þvottavélar til
sölu. Ábyrgð. Skútuvogi 13, 104 Rvk.
S: 777 6729.

Óskast keypt

Kenni allan daginn Toyota 2011,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

HEIMILIÐ
Húsgögn
RÚLLUGARDÍNUR

Úrval af síritum sem geta bæði
skráð bæði hita- og rakastig. Einnig
hitamælar og rakamælar. Íshúsið ehf,
http://www.ishusid.is. s. 566 6000.

TILKYNNINGAR

9 m2 milliloft. Einnig eitt 51,6 m2
bil. Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m.
Facebook/Steinhella 14.
S: 660-1060 og 661-6800

Nudd

Lausfrystar, kæli- og frystiklefar.
Hægt er að fá klefana með eða án
vélakerfis. Íshúsið ehf, www.ishusid.is,
S:566 6000.

TVÖ 60,6 M2 IÐNAÐARBIL
TIL SÖLU

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið. Leitið til fagmanns og fáið
góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000
eða í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin

CARAT - HAUKUR
GULLSMIÐUR SMÁRALIND
- KAUPUM GULL OG SILFUR
Staðgreiðum gull og silfur í
verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

GISTING - AKUREYRI
Skógarhlíð 27, 601 Akureyri, 160
fm einbýlishús, 4 svefnherb.
Aðstaða fyrir ca 13 manns.
Leyfilegt að hafa hund í
Skógarhlíð. Er einnig með fleiri
orlofshús og sumarbústaði við
Akureyri með heitum potti.

Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is
Löggiltur fasteignasali Leifur Aðalsteinsson

Álmholt 4 – 270 Mosfellsbær
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 17:30-18:00.
SÖLUMAÐUR VERÐUR Á STAÐNUM.

orlofshus.is Leó 897 5300

Íslensk framleiðsla. Gott verð. Opið
13-17. Gluggakappar Reyðarkvísl 12,
s. 567 1086.

OP

Dýrahald

IÐ

S

HÚ

Gisting

Mjög skemmtilegt 326,7 fm einbýli á 2 hæðum, þar af 48,2 fm
tvöfaldur bílskúr. Aðalhæð skiptist í forstofu, stofu, hol, eldhús,
þv.hús, gang, 3 herbergi og baðherbergi. Niðri er ágætis herbergi
og bókaherbergi. Í kjallara er 3ja til 4ra herbergja íbúð með sér
inngangi. Íbúðin er nýlega standsett. Lóðin er í góðri rækt, heitur
pottur. V-59,4millj.

Australian Shepherd hvolpar til
sölu. Tilbúnir til afhendingar,
heilsufarsskoðaðir með ættbók frá
HRFÍ. Visa raðgr. Nánari uppl. á www.
vikurkennel.com eða í S: 894 6611.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

atvinna

Hestamennska
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

ATVINNA

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Atvinna í boði
HESTHÚS TIL SÖLU

KAUPUM GULL

26 hesta hús í Fjárborg ofan við
Almannadal nýtt svæði Fáks. Íbúð á
efri hæð, hitaveita, 4 stór gerði við
húsið. Verð 28,5 mill frekari uppl í s.
864 8338 eða dam@mi.is

og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

Til bygginga

AUKALEIKARAR ÓSKAST.
Óskum eftir aukaleikurum á
aldrinum 18.-100.ára í íslensku
sveitamyndina Málmhaus
e.Ragnar Bragason. Tökur standa
1.og 2.des í Þjórsárveri. Greitt
fyrir verkefnið. Kjörið tækifæri
fyrir hópa.
Áhugasamir hafi samband
í 8496070 eða sandra.
steinthorsdottir@gmail.com.

HÚSNÆÐI

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir
þínu höfði. www.prentlausnir.is

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

HEILSA
Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar á
leiði. Smásala. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp.
S. 554 0661, 897 4996 & 699 2502.
Opið virka daga 8-18 og lau 10-16.

Heilsuvörur
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Húsnæði óskast
Óska eftir góðri íbúð/húsi fyrir par á
þrítugsaldri með þrjú börn. Helst í pnr
105, 101, 107, 108 100% meðmæli
og skilvísar greiðslur. Upplýsingar í
síma 823 5055 og Benedikt.freyr@

Ég er ung kona með hreyﬁhömlun í leit að aðstoðarkonu sem
eru til í fjölbreytt starf. Ég er bæði í fullu starﬁ og stunda framhaldsnám, bý í eigin íbúð og ferðast mikið vegna vinnu minnar,
innanlands og utan.
Ég þarf aðstoð við að framkvæma athafnir daglegs lífs, m.a. við
hreinlæti, klæðnað, akstur, tiltekt, vinnu, o.ﬂ. Nú þegar starfa hjá
mér ﬁmm aðstoðarkonur og er nú þörf á að bæta í hópinn.

Umsækjendur þurfa að geta unnið dag-, kvöld- og næturvaktir.
Vaktir eru iðulega unnar nokkrar í einu með lengri fríum inn á
milli. Um er að ræða mjög heppilegt starf með námi eða öðrum
verkefnum.
Reynsla af starﬁ með fötluðu fólki er ekki nauðsynleg!
Umsóknarfrestur er til 1. desember 2012 og starf hefst
15. desember.
Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrár sendist á freyja@npa.is.
Vinsamlegast tilgreinið 2-3 meðmælendur í ferilskrá.

Húsnæði í boði
HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á WWW.VIDUR.
IS
LOKAÐ FRÁ 12. NÓV.-30.
NÓV. 2012.

Ertu að leita að fjölbreyttu, lifandi og
skemmtilegu starﬁ?

Umsækjendur þurfa að vera á aldrinum 20-30 ára, reyklaus
og með bílpróf sem er skilyrði. Jákvæðni, virðing, metnaður,
sveigjanleiki og samvinna er lykill að farsæld í starﬁ sem þessu
því með þinni aðstoð hef ég tækifæri til að lifa sjálfstæðu líﬁ.

Flutt að Lynghálsi 5, 110 Rvk Opnunartilboð. Hestar og menn,
Lynghálsi 5. S. 567 3300

AFGREIÐSLUFÓLK
ÓSKAST!
á virkum dögum í bakaríin okkar.
Framtíðarstarf.

Tilkynningar

gmail.com

Atvinnuhúsnæði
Til Leigu skrifstofu herbergi lítil og
stór við Ármúla góð bílastæði og
hagstætt verð uppl. 899 3760.
Til leigu um 90 fm atvinnuhúsnæði
í Kóp. Innkeyrsludyr. Laust fljótlega.
Uppl. í s. 860 8960

Umsóknir sendist með nafni,
síma og heimilisfangi á
netfangið umsokn@kornid.is
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KRÝSUVÍKURSAMTÖKIN

Aðalfundur Krýsuvíkursamtakanna,
verður haldinn í Guðríðarkirkju,
miðvikudaginn 5. desember 2012, kl.17.00.
Dagskrá : Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin
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TÍMAMÓT
Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

JÓNAS ÞÓRÐARSON

framreiðslumaður,
Öldugranda 1, Reykjavík,

andaðist mánudaginn 12. nóvember.
Jarðsungið verður frá Bústaðarkirkju
föstudaginn 23. nóvember kl. 11.00. Blóm
og kransar afþakkaðir, þeim sem vilja minnast hins látna er
vinsamlega bent á Blindrafélagið s. 525-0000.
Sanný Jónasdóttir
Darrel F. Schneider
Guðrún Jónasdóttir
Ingibjörg Jónasdóttir
Kristján S. Birgisson
Vignir Jón Jónasson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum innilega auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför elskulegs föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

FINNS KRISTJÁNSSONAR

Skerðingsstöðum, Reykhólasveit,

sem andaðist mánudaginn 15. október
sl. og var jarðsettur frá Reykhólakirkju
laugardaginn 27. október 2012.
Jón Árni Sigurðsson
Steinunn Rasmus
Kristján Finnsson
Margrét Ásdís Bjarnadóttir
Karlotta Jóna Finnsdóttir
Ásgeir Þór Árnason
Agnes Finnsdóttir
Pálmi Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær systir okkar, mágkona og frænka,

SIGRÚN BALDURSDÓTTIR
frá Grýtubakka,

síðast til heimilis í Geislatúni 1 á Akureyri,
lést á Sjúkrahúsi Akureyrar laugardaginn
17. nóvember 2012. Sigrún verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn
27. nóvember 2012 klukkan 13.30.
Aðalbjörg, Sigríður, Margrét, Jónas, Bryndís, Ari og
Guðmundur Baldursbörn og fjölskyldur þeirra.

Okkar ástkæri faðir, bróðir, frændi og vinur,

JÓHANNES ÁGÚSTSSON
Sléttahrauni 24, Hafnarfirði,

sem lést á Landspítalanum fimmtudaginn
15. nóvember, verður jarðsunginn frá YtriNjarðvíkurkirkju föstudaginn 23. nóvember
kl. 14.00.
Jórunn Jóhannesdóttir
Hrólfur Brynjar Ágústsson og fjölskylda
Guðrún Ágústsdóttir og fjölskylda
Maria Ohlson

Elsku móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

HILDUR ÞÓRLINDSDÓTTIR
(HULLA Í BAKKAGERÐI)
Álftamýri 32, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum
föstudaginn 16. nóvember sl. Útförin fer
fram frá Áskirkju, þriðjudaginn 27. nóvember
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeir sem
vilja minnast hennar láti Rauða krossinn njóta þess.
Fyrir hönd aðstandenda,
Halldór Sigdórsson
Marta Katrín Sigurðardóttir
Ævar Sigdórsson
Una Lilja Eiríksdóttir
Rúnar Arnarson
Eygló Sigurjónsdóttir
Ísar Guðni Arnarson
Ingunn Jónsdóttir
börn, tengdabörn og barnabörn.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Suðurhlíð 35, Reykjavík • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

Sverrir
Einarsson

Vaktsími:
581 3300 & 896 8242
www.utforin.is
Allan sólarhringinn

Kristín
Ingólfsdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

FYRSTA SKÁLDSAGAN FYRIR FULLORÐNA Ljósmóðirin er fyrsta skáldsaga Eyrúnar sem hefur meðal annars samið sagnfræðirit og barnabók.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Eina konan sem hefur
verið rekin úr kvenfélagi
Eyrún Ingadóttir rakst á Þórdísi Símonardóttur ljósmóður við ritun BA-ritgerðar árið
1992. Tuttugu árum síðar lauk hún skáldsögu um konu sem átti óvenjulegt lífshlaup og
barðist fyrir réttindum sínum fram á elliár. Hún var alþýðuhetja, segir höfundurinn.
Bók Eyrúnar Ingadóttur Ljósmóðirin,
sem kom nýverið út hjá Veröld, á sér
langan aðdraganda.
„Ég rakst fyrir tilviljun á heimildir
um söguhetjuna, Þórdísi Símonardóttur, við gerð BA-ritgerðar um Sigríði í
Brattholti árið 1992. Þar skaut hún upp
kollinum í dómabókum Árnessýslu en
hún stóð í skilnaði árið 1908, sem var
sjaldgæft á þessum tíma, kaupmaðurinn á Eyrarbakka höfðaði meiðyrðamál
á hendur henni árið 1911 og svo reyndi
óðalsbóndi og eigandi jarðarinnar þar
sem húsið hennar stóð að gera hana
eignalausa með því að krefjast þess að
húsið yrði flutt burt af jörðinni. Þessi
kona, sem stóð sannarlega uppi í hárinu
á þessum körlum, vakti mikla forvitni
mína og ég hóf að viða að mér heimildum,“ segir Eyrún sem fann strax að
söguefnið var gott.
Löng meðganga
„Það vaknaði tiltölulega snemma hjá
mér þessi hugmynd, að gera lífi Þórdísar skil í skáldsögu. Og ég byrjaði á
henni fyrir mörgum árum, en fann þá
að ég réð ekki enn við skáldsöguformið. Ég lagði því áformin á hilluna í bili,
hélt áfram að sanka að mér heimildum
en sneri mér af fullum krafti að ritun
Ljósmóðurinnar árið 2009.“
Ljósmóðirin er fyrsta skáldsaga
Eyrúnar sem hefur þó fengist mikið við
skrif. Hún ritaði Sögu Húsmæðraskóla
Reykjavíkur og Suðurlands, skrifaði

Skírði dóttur sína eftir ljósmóðurinni
Þegar Eyrún rakst fyrst á Þórdísi í skjölum var hún barnshafandi. Hún varð svo
heilluð af Þórdísi að hún gaf frumburðinum nafn hennar og heitir því dóttir
Eyrúnar Þórdís. „Ég hef verið með hana á heilanum síðan þá og talað um hana við
hina og þessa, meðal annars ljósmóðurina sem sinnti mér á Sjúkrahúsi Suðurlands
fyrir 20 árum. Það var því mjög ánægjulegt fyrir mig þegar hún mætti í upplestur í
Sunnlenska bókakaffið á Selfossi á dögunum–nú á hún áritað eintak.“

barnabókina Ríkeyju ráðagóðu, ævisögu
Eyjólfs R. Eyjólfssonar, bókina Sagnamaðurinn Örn Clausen segir sögur af
samferðafólki og var meðritstjóri bókarinnar Konur með einn í útvíkkun fá
enga samúð. Hún hefur einnig skrifað
greinar, meðal annars um Þórdísi ljósmóður í Árnesingi 2006.
Eyrún hefur nýtt sér aragrúa heimilda við ritun Ljósmóðurinnar. „Ég leitaði víða fanga, til að mynda notaðist ég
við mannlýsingar Jóns Pálssonar bankagjaldkera sem hann ritaði um fólk á Eyrarbakka um aldamótin 1900. Ég skoðaði
fundargerðarbækur ýmiss konar, las
mér til um þjóðhætti í spurningalistum
sem til eru frá fólki á Eyrarbakka, og
svo ræddi ég við fólk sem mundi eftir
Þórdísi, til dæmis Pétur Pétursson þul.“
Barðist við fátækt
Lífshlaup Þórdísar var óvenjulegt. Hún
gerðist ljósmóðir ung og sinnti því starfi
alla ævi á Eyrarbakka auk þess að taka
þátt í félagsstörfum á borð við bind-

Elskuleg eiginkona, móðir, tengdamóðir og
amma,

ÞÓRA JÓHANNA HÓLM
Álfheimum 42, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut
mánudaginn 12. nóvember sl.,
verður jarðsungin frá Langholtskirkju
föstudaginn 23. nóvember kl. 13.00.
Blóm eru vinsamlegast afþökkuð, en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á líknarfélög.
Magnús Gunnar Pálsson
Karl Óskar Magnússon
Guðný Bjarnarsdóttir
Þóra Margrét Karlsdóttir
Magnús Gunnar Karlsson

indishreyfinguna. „Þórdís var alþýðukona sem þurfti alla tíð að sinna öðrum
störfum meðfram ljósmóðurstarfinu til
þess að hafa í sig og á. Hún hafði sterkar
skoðanir og meðal annars var hún rekin
úr kvenfélaginu á Eyrarbakka vegna
mótmæla við styrkveitingu félagsins
til byggingar sjúkrahúss á Litla-Hrauni
sem síðar varð fangelsi. Ég hugsa að hún
sé eina konan á Íslandi sem hefur verið
rekin úr kvenfélagi! Eftir langa starfsævi þurfti hún svo að berjast fyrir því að
fá mannsæmandi eftirlaun, því hún var
svo fátæk að hún hefði annars þurft að
segja sig til sveitar. Í raun er hún alþýðuhetja sem ætti að eiga sinn sess í sögubókum en er þess í stað ein af þessum
týndu konum í Íslandssögunni.“
Eyrún segir það ánægjulegt en skrítið
að sumu leyti að hafa lokið verkinu um
Þórdísi. Hún játar að það sé stressandi
að taka þátt í skáldsöguslagnum. „Maður
er auðvitað svolítið að leggja sjálfan sig
á borðið, ætli þetta sé ekki eins og að
taka þátt í prófkjöri.“ sigridur@frettabladid.is

Elskuleg eiginkona mín, tengdadóttir,
systir, mágkona og frænka,

DRÖFN LÁRUSDÓTTIR
Dalhúsum 73, Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landspítala
Kópavogi þriðjudaginn 6. nóvember,
verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 21. nóvember kl. 13.00. Blóm og kransar
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er
bent á Ljósið eða önnur líknarfélög.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Ásmundur Einarsson

Tilboðin gilda 20. - 25. nóvember

ÞAKKARGJÖRÐAR KALKÚNNINN
FÆST Í NETTÓ
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www.netto.is | Mjódd · Salavegur · Hverafold
Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær
Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss
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LÁRÉTT
2. sæti, 6. rún, 8. handfang, 9.
veiðarfæri, 11. leyfist, 12. kvenvargur,
14. fita, 16. pot, 17. skammstöfun, 18.
óðagot, 20. núna, 21. þjappaði.

11

13

14

15

LÓÐRÉTT
1. áfengisblanda, 3. skammstöfun, 4.
samtíningur, 5. skjön, 7. starfræksla,
10. hald, 13. síðan, 15. stærðfræðitákn, 16. margsinnis, 19. eldsneyti.

Í dag er kölski kátur
BAKÞANKAR
Svavars
Hávarðssonar

LAUSN

21

19

20

LÁRÉTT: 2. sess, 6. úr, 8. hak, 9. net,
11. má, 12. skass, 14. skvap, 16. ot, 17.
ofl, 18. fum, 20. nú, 21. tróð.

18

17

LÓÐRÉTT: 1. púns, 3. eh, 4. samsafn,
5. ská, 7. rekstur, 10. tak, 13. svo, 15.
plús, 16. oft, 19. mó.
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andaríski háðfuglinn Jay Leno stendur
á sviðinu og fer með uppistand sitt
fyrir troðnum sal. Árið er 2009 en er þó
ekki nema tíu daga gamalt. Einn brandarinn fjallar um ísraelskan hjartaþega.
Hann fékk gjafahjarta úr Palestínumanni.
Hann náði heilsu en fannst skömmu síðar
látinn í íbúð sinni. Dauðameinið var að
hann hafði barið sjálfan sig ítrekað í höfuðið með grjóti. Leno og gestir hans engjast
um af hlátri. Leno slær sér á lær. Kvöldskemmtunin fjallar sem sagt um stríð sem
er í algleymingi; stríð Ísraela og Palestínumanna á Gasa.

ÉG MAN hvað ég var forviða þegar
horfði á þáttinn. Ótal spurningar
komu óumflýjanlega upp í hugann.
Hvernig kemur svona skeytingarleysi til? Eru menn ekki betur upplýstir en svo að þeim þyki það
viðeigandi að gera stríð að umfjöllunarefni með þessum hætti?
Er það þarlendum fjölmiðlum
að kenna, sem sýna gjarnan
reyk liðast frá sprengdum
byggingum en ekki blóðug
andlit fólksins sem sprengjurnar drápu? Ég hef ekki svörin
og efast reyndar um að það
endurspegli viðhorf almennings í Bandaríkjunum til
þessara átaka þó einstaka
bjánar geri að gamni sínu
opinberlega.

Reykjavíkurborg
Umverfis- og skipulagssvið

Auglýsing um breytingar á
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
eru hér með auglýstar tillögur að breytingum á
deiliskipulagi í Reykjavík.

Brynjureitur, 1.172.0
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi reits 1.172.0, sem
afmarkast af Laugavegi, Klapparstíg Hverfisgötu og
Vatnsstíg. Í breytingunni felst uppbygging á svokölluðum
Brynjureit og er deiliskipulagi breytt á hluta reitsins sem
tekur yfir Hverfisgötu 40-44 , Klapparstíg 31 og Laugaveg
23, 27A og 27B. Tillagan gerir ráð fyrir að á reitnum rísi
íbúða- og atvinnuhúsnæði. Að Hverfisgötu 40, 42 og 44
og á baklóðum er gert ráð fyrir nýbyggingum. Gegnum
reitinn frá Hverfisgötu að Laugavegi og Klapparstíg
verður göngugata og miðað við að meðfram henni á
jarðhæð verði verslunar- atvinnu- og þjónustuhúsnæði.
Gert er ráð fyrir að göngugötunni verði lokað á næturnar
sem verður þá einkasvæði þeirra sem þar munu búa.
Timburhúsið að Laugavegi 23 verður varðveitt og gert
upp.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl.
8:20 – 16:15, frá 21. nóvember 2012 til og með 4.
janúar 2013. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu
sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér
tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við
tillögurnar skal skila skriflega eða á netfangið
skipulag@reykjavik.is , til umhverfis – og
skipulagsviðs, skipulagsfulltrúa, eigi síðar en 4.
janúar 2013. Vinsamlegast notið uppgefið netfang
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 21. nóvember 2012
Skipulagsstjóri Reykjavíkur
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

inn var sendur út til hins vestræna heims
stóðu tveir norskir læknar, þeir Mads Gilbert og Erik Fosse, aukavaktir á gluggalausu Shifa-sjúkrahúsinu í Gasaborg.
Skjólstæðingar þeirra voru palestínsk
börn og foreldrar þeirra; fórnarlömb eins
best búna hers í heimi. Læknarnir tveir
höfðu nefnilega ekki aðeins það hlutverk
að líkna heldur voru textaskeyti þeirra
ein af fáum leiðum heimsbyggðarinnar til
að fá nákvæmar upplýsingar um stríðið
þessa örlagaríku daga.

ÍSRAELAR hófu landhernað sinn gegn
Palestínumönnum 3. janúar 2009. Nú er
þessu sama hótað. Heimurinn stendur á
öndinni og spyr sig hvað þetta komi til
með að þýða. Svörin er kannski að finna í
eftirfarandi skilaboðum sem náðu eyrum
fólks daginn sem skriðdrekarnir fóru
síðast af stað. „Frá Mads Gilbert lækni
á Gasa: Takk fyrir stuðninginn. Þeir
sprengdu matvörumarkað í Gasaborg
fyrir tveimur klukkutímum. 80 særðir,
20 drepnir. Allir komu á Shifa. Hades!
[holdgervingur dauðans í grískri goðafræði]. Við vöðum dauða, blóð og aflimuð
lík. Mörg börn. Ólétt kona. Ég hef aldrei
séð annan eins hrylling. Við heyrum í
skriðdrekum. Segið frá, látið þetta berast,
æpið. Hvað sem er. GERIÐ EITTHVAÐ!
GERIÐ MEIRA! Við erum öll hluti af
sögunni, öllsömul!“
Þarf að segja eitthvað meira?

MYNDASÖGUR
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Hljómalindarreitur, 1.171.1
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi reits 1.171.1, sem
afmarkast af Hverfisgötu, Klapparstíg, Laugavegi
og Smiðjustíg. Í breytingunni felst uppbygging á
svokölluðum Hljómalindarreit. Gert er ráð fyrir fjögurra
til fimm hæða byggingum umhverfis reitinn og
almenningstorgi í honum miðjum. Starfsemi á reitnum
er í stórum dráttum verslun og þjónusta á jarðhæðum
húsa sem snúa að götum og torgi og atvinnustarfsemi
og íbúðir á efri hæðum. Tillagan gerir einnig ráð fyrir
aukinni áherslu á varðveislu eldri húsa og að viðhalda
minningum um hús sem hverfa.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

HITT er staðreynd að kvöldið sem þáttur-

Jæja, nú er
komið nóg!
Þetta kitlar!

Greifendorf er frekar
norðarlega! Annars
þá passa æðahnútarnir þínir mjög vel
við kortið, Elsa!

GELGJAN
Sættu þig við
það, Hektor … Þú
ert dálítið góður
strákur.
Ekki
segja
þetta!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þótt ég sé alltaf kurteis,
alltaf áreiðanlegur,
alltaf …

… Alltaf …

HANDAN VIÐ HORNIÐ

ARG! Ég
er góður
strákur!

Að
viðurkenna
vandann
er fyrsta
skrefið í átt
að bata.

Eftir Tony Lopes

Tja, þetta er ekki
slæmt, en ég var á
höttunum eftir einhverju örlítið … hvernig
á ég að orða þetta?
Tignarlegu.

BARNALÁN
Takk fyrir að leyfa Verði ykkur að góðu.
okkur að eiga skjaldbökuna, mamma.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Kannski erum við hætt að vera svona
óheppin með gæludýr. Hún virðist ansi
hamingjusöm hjá okkur, er það ekki?
Jú, jú.

Þegar þær fljóta hreyfingarlausar
á bakinu eru þær hamingjusamar,
ekki rétt?
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AÐEINS Í NOKKRA DAGA!
Vínlandslei 6
113 Reykjavík
Opi:
Virka daga kl. 11-18
Laugardaga kl. 11-16
Sunnudaga kl. 13-17

Vi erum í Vínlandslei í Grafarholti
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MENNING
HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?

20.00 Gunnar Hersveinn og Vilborg
Davíðsdóttir eru gestir kvöldsins á
Heimspekikaffi í Gerðubergi. Viðfangsefnið er viðhorfið til tíma og frelsis.

Upplestur
MIÐVIKUDAGUR
21. NÓVEMBER 2012

Fyrirlestrar
12.00 Dr. Andrew Cottey talar um áhrif
evrukrísunnar í víðu samhengi í fundarsal Þjóðminjasafns Íslands. Fundarstjóri
er Alyson Bailes, stjórnarformaður
Alþjóðamálastofnunar HÍ. Fundurinn
fer fram á ensku.

20.00 Bókakonfekt Forlagsins verður
haldið í þriðja sinn á Café Rosenberg.
Höfundar Forlagsins lesa úr nýútkomnum bókum sínum en aðgangur er
ókeypis.

Tónlist
20.00 Friðrik Ómar kemur fram ásamt
hljómsveit í menningarhúsinu Hofi á
Akureyri. Hann flytur lög af nýútkominni plötu sinni, Outside the Ring.

+HLODVNDèLYHJQDRIEHOGLV
)pODJLè+XJDUIDUEêèXUWLOVêQLQJDUiIU èVOXP\QGLQQL
+HLODVNDèLYHJQDRIEHOGLVILPPWXGDJVNY|OGLè
QyYNOtVDO6Ë%6K è6tèXP~OD

www.hugarfar.is I hugarfar@hugarfar.is I sími 661-5522
RITSTJÓRAR MEÐGÖNGULJÓÐA Valgerður Þóroddsdóttir, Sveinbjörg Bjarnadóttir og Kári Tulinius.

%yNDNRQIHNWi
&$)e526(1%(5*
HÖFUNDAR FORLAGSINS KYNNA
BÆKUR SÍNAR MIÐVIKUDAGINN
21. NÓVEMBER KL. 20

FYRSTU HUNDRAÐ GESTIRNIR
FÁ FRÍAN DRYKK

Ï.(<3,6$ç*$1*85

Tannlæknir
Hef hafið störf á Tannlæknastöðinni, Grensásvegi 13, 108 Reykjavík.
Tek að mér allar almennar tannlækningar
Persónuleg og vönduð þjónusta

Meðgönguljóð er nýr ﬂokkur bóka úr fórum Frú Stellu. Þar gefst skáldum vettvangur til þess að prófa sig áfram í ljóðagerð og útgáfu. Bækurnar eru handgerðar og hver bók er listaverk en hver bók á að kosta álíka mikið og kaffibolli.
„Okkur langaði að gera ljóð aðgengi legri,“ segir Svein björg
Bjarnadóttir bókaútgefandi. Hún
er eigandi útgáfunnar Frú Stellu,
sem sérhæfir sig í fagurbókmenntum.
„Við fundum fyrir hræðslu
meðal fólks við ljóðalestur. Það
þótti okkur leiðinlegt svo við
ákváðum að gera eitthvað í málunum.“ Meðgönguljóð eru stuttar
ljóðabækur sem eru framleiddar
án styrkja. Kostnaði er haldið í lágmarki og miðað við að bækurnar
kosti ekki meira en kaffibolli á
kaffihúsi.
Tvíþætt tækifæri
Markhópur ljóðabóka er ekki stór
á Íslandi. Sveinbjörg segir því
ákveðna áhættu felast í útgáfu
þeirra sem forlögin vilji síður taka.
„Við ákváðum því að hefja
þessa tilraunastarfsemi og gefa
höfundum möguleika á að koma
efni sínu á framfæri og almenningi tækifæri til að nálgast efnið
á góðu verði.“
Nafnið á seríunni vísar í tilgang hennar, sem er að veita

ljóðskáldum rými til þreifinga á
óþekktum slóðum.
Kostnaðinum er haldið í lágmarki með mikilli vinnu útgefenda,
því hver einasta bók er handunnin.
„Við prentum þetta sjálf, röðum
saman og saumum bækurnar í
saumavél,“ segir Sveinbjörg. Upplagið er af þessum sökum ekki
stórt, aðeins um 150 eintök. „Hvert
eintak er sérmerkt. Við reynum að
hafa gripinn dálítið sérstakan þótt
hann sé ódýr.“
Fyrsta bókin í flokknum kom
út í lok maí á þessu ári. Höfundar
hennar, Valgerður Þóroddsdóttir
og Kári Tulinius, standa bak við
útgáfuna, ásamt Sveinbjörgu. „Viðtökurnar voru mjög góðar, ég held
að upplagið sé næstum búið, það
eru örfá eintök eftir,“ segir Sveinbjörg en bækurnar eru til sölu í
öllum bókabúðum í miðbænum og
einnig hjá Kaffifélaginu. „Við viljum endilega fara með þær á fleiri
kaffihús. Hugmyndin er nefnilega
sú að bækurnar kosti aldrei meira
en kaffibolli. Kaffihúsagestir geta
því fengið sér kaffi og ljóð með
því!“

Von á fleiri afkvæmum
Næsta ljóðabók kemur út næsta
föstudag, þann 23. nóvember.
„Við verðum með útgáfuhóf í
Máli og menningu klukkan 17
og svo annað í Kunstschlager
klukkan 19.“ Ástæða þess er
að höfundurinn, Ásta Fanney
Sigurðardóttir, er myndlistarkona og sýnir teikningarnar úr
bókinni á síðarnefnda staðnum.
„Hún gerði teikningar við öll
ljóðin í bókinni,“ segir Sveinbjörg
og bætir við: „Kannski er réttara
að segja að hún hafi gert ljóðin við
teikningarnar. Ég veit það ekki,
því fyrir henni er þetta ein heild.“
Sveinbjörg segir að nú þegar
bíði margir höfundar útgáfu.
Í röðinni eru reynsluboltar en
einnig óþekkt skáld sem aldrei
hafa gefið út áður.
„Meðgönguljóðin hafa fengið
mjög góðar viðtökur hjá skáldum
og meira að segja þeim sem
aldrei hafa gefið neitt út áður,“
segir Sveinbjörg sem vonast til
að framtakið styrki ljóðamenningu landans.
halla@frettabladid.is

Ópera um Ragnheiði biskupsdóttur
Friðrik Erlingsson og Gunnar Þórðarson stefna á frumsýningu í Skálholti í sumar.

Hlakka til að sjá þig
Helga Helgadóttir, tannlæknir
Tímapantanir í síma 581-4151

Meðgönguljóð fæðast

helga.tannsi@gmail.com
www.facebook.com/tannlaeknastodin

Sígræna jólatréð
--eðaltré
eððalltréé áárr ef
eftir
ftir ár!
Skátahreyfingin hefur um árabil selt sígræn
eðaltré í hæsta gæðaflokki og prýða þau
þúsundir heimila og fyrirtækja.

Frábærir eiginleikar:
10 ára ábyrgð
12 stærðir (90-500 cm)
Stálfótur fylgir
Ekkert barr að ryksuga

Sígrænu jólatrén eru seld í Skátamiðstöðinni
Hraunbæ 123 í Reykjavík, s: 550 9800 og á
skátavefnum: www.skatar.is

Veldur ekki ofnæmi
Eldtraust
Þarf ekki að vökva
Íslenskar leiðbeiningar

„Við Gunnar erum að leggja lokahönd á verkið og
stefnum á að frumflytja það í Skálholtskirkju næsta
sumar,“ segir Friðrik Erlingsson rithöfundur, en
hann hefur undanfarin ár ásamt Gunnari Þórðarsyni tónlistarmanni unnið að gerð óperu sem fjallar
um sögu Ragnheiðar biskupsdóttur, forboðið ástarsamband hennar við Daða Halldórsson og deilur
hennar við föður sinn, Brynjólf biskup Sveinsson.
Friðrik og Gunnar hafa unnið að verkinu undanfarin þrjú til fjögur ár en slógu í klárinn árið 2010
þegar þeir hlutu styrk frá Menningarráði Suðurlands.
„Verkið verður flutt í konsertformi,“ segir Friðrik, „en þótt verkið sjálft sé svo gott sem búið er enn
nokkuð í land. Þetta er gífurlega stórt og umfangsmikið verkefni og nú er eftir allur undirbúningur og
umstang sem lýtur að því að koma verkinu á svið.“
Friðrik segir nokkurn veginn búið að skipa í hlutverk, að minnsta kosti séu þeir Gunnar búnir að fá
vilyrði frá söngvurum sem hann vill þó bíða með
að gefa upp hverjir eru þar til það sé fast í hendi.
„En það er óhætt að segja að þetta eru með bestu og
þekktustu söngvurum landsins.“
Örlagasögu Ragnheiðar biskupsdóttur kannast
flestir við, til dæmis í gegnum leikrit Guðmundar
Kambans, Skálholt. Að mati Friðriks er óperuformið einkar hentugt við að gera sögunni skil.
„Ragnheiður var uppi á sautjándu öld, á sama
tíma og óperan var að verða til og mótast. Þetta er
sígild saga sem inniheldur mikla dramatík, tilfinningar og átök. Verkið er samið með það í huga að
koma þessari ástarsögu á framfæri í nýju formi.“

GUNNAR OG FRIÐRIK Vilja sýna óperuna um Ragnheiði
biskupsdóttur í Hörpu með öllu tilheyrandi þegar fram líða
stundir.

Endanlegt markmið þeirra Friðriks og Gunnars
er að setja óperuna upp í Hörpu, með öllu tilheyrandi.
„En það er meira en að segja það og dýrt að tjalda
öllu til,“ segir Friðrik. „Til þess þurfa sjálfsagt
góðir menn sem eiga peninga að láta í sér heyra.“
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STÓRSVEIT
REYKJAVÍKUR
ÁSAMT GÓÐUM GESTUM
ÞJÓÐFRÆÐIBÍÓ Þjóðfræðinemarnir Björk Hólm Þorsteinsdóttir og Ólafur Ingi-

bergsson standa fyrir kvikmyndasýningum í Bíói Paradís.



FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FLUTT Í

Þjóðfræði í kvikmynd

ELDBORG

Fjórir þættir, byggðir á rannsóknum í þjóðfræði,
verða frumsýndir í Bíói Paradís annað kvöld.
Þjóðfræðinemarnir Björk Hólm
Þorsteinsdóttir og Ólafur Ingibergsson hafa síðastliðin þrjú sumur
unnið að heimildarþátta röðinni
Þjóðfræði í mynd, með styrk frá
Nýsköpunarsjóði námsmanna og
Háskóla Íslands. Fjórir þættir sem
litu dagsins ljós síðastliðið sumar
verða frumsýndir annað kvöld,
22. nóvember, kl. 20 í Bíói Paradís.
Auk þess verður formlega opnuð
ný heimasíða verkefnisins, þar sem
finna má alla þættina sem framleiddir hafa verið undanfarin ár.
Hver þáttur er fimmtán til tuttugu mínútna langur og er byggður
á niðurstöðum nýlegra BA- eða
MA-rannsókna þjóðfræðinema.
Þau Björk og Ólafur segja þættina gefa almenningi innsýn í rannsóknir háskólasamfélagsins en
meginmarkmið verkefnisins sé þó
að framleiða fræðsluefni sem nýta
má sem innslög í kennslu með-

VEGNA MIKILLAR
AÐSÓKNAR

fram hefðbundnu kennsluefni í
framhaldsskólum. Þau segjast enn
fremur með þessu framtaki feta
ótroðnar slóðir við framleiðslu á
fræðsluefni fyrir framhaldsskóla
á Íslandi.
„Þættirnir eru einnig verðug
kynning fyrir fræðimennina sem
að baki hverri ritgerð standa og
vekja verðskuldaða athygli á metnaðarfullum rannsóknum þeirra sem
oft og tíðum fá litla athygli utan
háskólasamfélagsins,“ segir Ólafur.
Þáttaröðin hefur vakið talsverða
athygli undanfarin ár eins og sýnir
sig í því að þættirnir sem áður
hafa verið birtir hafa samtals verið
skoðuð nærri 8.000 sinnum á netinu
hingað til.
Frumsýningin er öllum opin og
aðgangur ókeypis, svo lengi sem
húsrúm leyfir. Að sýningunni lokinni munu Björk og Ólafur svara
spurningum úr sal.
- fsb

Veisluborð lífsins
BÆKUR ★★★★★
Brot af staðreynd
Jónas Þorbjarnarson
JPV-ÚTGÁFA

Þau eru margvísleg umfjöllunarefnin í þessari bók sem skáldið
Jónas Þorbjarnarson gekk frá til
prentunar skömmu fyrir andlát
sitt í fyrra. Ljúfsárar minningar
frá unglingsárum, svipmyndir af
ferðalögum, yfirvofandi ótti barns
við móðurmissi, ánægjan að taka
sjö ára utan af sínum fyrsta fótboltabúningi, leiðbeiningar um
það hvernig hægt er að sigrast á
kuldanum með því að stunda sjósund, minningar um ástir/kynlíf
sem hugsanlega hefur borið ávöxt,
bernskubrek í nálægðinni við dauðann – já, allt þetta sem maður upplifir um ævina, hvort sem hún er
löng eða stutt; sumt jafn hversdagslegt og samtal við mömmu, annað
ævintýralegt, eins og að synda með
hákörlum í Gvatemala.
Brot af staðreynd er níunda ljóðabók Jónasar Þorbjarnarsonar, en
meðal fyrri bóka hans eru Á bersvæði (1994), Vasadiskó (1999) og
Hliðargötur (2001). Líkt og Ástráður
Eysteinsson segir í einkar greinargóðum eftirmála sem ber yfirskriftina Að finna rök fyrir fæðingunni,
þá er á bókinni minninga- og játningabragur. Einkunnarorðin sem
Jónas valdi bókinni eru eftir Nóbelsskáldið Derek Walcott og mjög vel
viðeigandi:
Take down the loveletters from the
bookshelf,
the photographs, the desperate notes,
peel your own image from the mirror.
Sit. Feast on your life.

Það má með sanni segja að Jónas
hafi sest að „veisluborði eigin lífs“
(eins og Ástráður íslenskar þau orð
úr texta Walcotts), þar sem hann fer
í þessari bók fram og aftur um ævi
sína og safnar minningum. Mörg
ljóðanna bera með sér að skáldið
hafi verið meðvitað um að endalokin nálguðust, en engu að síður
er húmor eitt af megineinkennum

þeirra. Þetta ber vitni þroskaðri
afstöðu til lífs og dauða og þess sér
víða stað í ljóðunum. Lífshvötin –
líbídóið – er oft til umfjöllunar og
sagt af ýmsum fortíðarkærustum,
ástarævintýrum og einnar nætur
skemmtunum, en þar á kómíkin
sér fastan samastað, eins og í ljóðinu Nætur vinna, þegar ljóðmælandi hefur hitt á háskólaballi „slíka
ofurbombu að í taxanum með henni
á eftir / hlakkaði ég, held ég megi
fullyrða, / meira til aðvífandi stundar / en nokkru sinni fyrr og síðar
um dagana,“ en gleymir sér í því
að gera við vask heima hjá henni og
funinn á milli þeirra lifir það ekki
af.
Ljóðin eru 23 og skiptast í þrjá
kafla. Ljóðmælandi er eilítið óstýrilátur og orð eins og „en ekki hvað?“
„og hana nú“, „það er nú það“ og
„allavega“ ljá ljóðunum kæruleysislegt yfirbragð.
Líkingar eru hófstilltar en margar fagrar og ljóðstíllinn laus við tilgerð, hversdagslegur og hvergi upphafinn.
Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir

DIDDÚ · HELGI BJÖRNS
GÁTTAÞEFUR · KRISTJANA STEFÁNS
STJÓRNANDI:
SAMÚEL J. SAMÚELSSON
Stórsveitin heldur sína fyrstu jólatónleika í Hörpu og af því tilefni er
dagskráin sérlega glæsileg. Allir gestasöngvarar fyrri jólatónleika
sveitarinnar koma í heimsókn og halda uppi sjóðandi jólasveiflu.
Skemmtilegir og öðruvísi jólatónleikar fyrir allar kynslóðir.

2. DESEMBER KL. 16:00

ELDBORG HÖRPU
KR. 3000 FULLORÐNIR · KR. 2000 BÖRN
FORSALA MIÐA: HARPA.IS · MIÐASALA HÖRPU · MIDI.IS
MIÐAVERÐ:

NIÐURSTAÐA: Húmorískar æviminningar Jónasar Þorbjarnarsonar vekja
til umhugsunar um lífshvötina og
dauðann. Margt bæði vel unnið og
skemmtilegt.

Styrkt af

5%

www.laugarasbio.is

24 | MENNING |

21. nóvember 2012 MIÐVIKUDAGUR

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

Variety
Boxoffice Magazine

The Hollywood Reporter

FRÁBÆR GAMANMYND
LAUGARÁSBÍÓ

ÍSL TAL

THE TWILIGHT SAGA PART 2
SKYFALL
PITCH PERFECT
WRECK-IT RALPH 3D

앲앲앲앲

Sýningartímar
5.30, 8, 10.25
7, 10
8, 10.15
5.40

80/100
VARIETY

BOXOFFICE MAGAZINE

80/100

„„SKILAR ÞVÍ SEM ÓÞREYJUFULLIR
AÐDÁENDUR VORU AÐ BÍÐA EFTIR.“
THE HOLLYWOOD REPORTER

LOKAMYNDIN Í EINNI STÆRSTU KVIKMYNDASERÍU ALLRA TÍMA

12

-VARIETY

앲앲앲앲앲
-HOLLYWOOD REPORTER

- NEW YORK DAILY NEWS

앲앲앲앲앲

MÆÐGIN Justin Bieber mætti ásamt móður sinni Pattie Malette.

Skrautlegur rauður dregill

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

HJÓNIN Pink mætti ásamt eiginmanni sínum Carey Hart.

BOXOFFICE MAGAZINE

Gleðin var við völd á rauða dreglinum í Los Angeles í vikunni þegar American
Music Awards-verðlaunin voru veitt. Justin Bieber, Taylor Swift og Nicki Minaj
voru meðal vinningshafa. Klæðaburður stjarnanna var skrautlegur og skemmtilegur þar sem rauðir gaddaskór Biebers vöktu mikla athygli tískuspekinganna.

-B.O. MAGAZINE

앲앲앲앲 앲앲앲앲
MBL
FRÉTTATÍMINN

Í 2D OG 3D MEÐ
ÍSLENSKU TALI
14

GULUR Leikkonan Kerry Washington
klæddist fallegum gulum blúndukjól.

Í 2D MEÐ ENSKU
TALI/ÍSL TEXTA

SÆT Leikkonan Ginnifer
Goodwin í ljósbleikum kjól.

앲앲앲앲
-FBL

앲앲앲앲
-FRÉTTATÍMINN

ÁLFABAKKA
TWILIGHT: BREAKING DAWN - PART 2
KL. 5:30 - 8 - 10:30
TWILIGHT: BREAKING DAWN - PART 2 VIP
KL. 5:30 - 8 - 10:30

WRECK IT RALPH M/ . T 3D
WRECK IT RALPH M/ . T
WRECK IT RALPH . T
ARGO
HOPE SPRINGS
HOUSE AT END OF STREET
END OF WATCH
ÍSL ALI Í
ÍSL ALI

14

12

EGILSHÖLL

12
VIP

KL. 5:50
KL. 5:50

L

TWILIGHT: BREAKING DAWN - PART 2
KL. 5:30 - 8 - 9 - 10:30
KL. 8 - 10:30
ARGO
KL. 5:50 - 8
CLOUD ATLAS
KL. 5:30
WRECK-IT RALPH ÍSL TAL 3D

12
14

16
L

L

KL. 8 - 10:10 L
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
KL. 5:40 - 8 - 10:30 14 TWILIGHT: BREAKING DAWN - PART 2
12
KL. 5:50 - 8 L KL. 5:30 - 8 - 11 NÚMERUÐ SÆTI
KL. 8:10 - 10:30 16 SKYFALL
KL. 6 - 8 - 9 - 10:30 12
KL. 10:10 16 WRECK IT RALPHÍSL. TALI
KL.5:50 L
KEFLAVÍK
AKUREYRI
1
2
TWILIGHT: BREAKING DAWN - PART 2
KL. 8
TWILIGHT: BREAKING DAWN 2 KL. 8 - 10:30 12
KL. 10:20 14 HOPE SPRINGS
ARGO
KL. 8 L
KL. 6 L END OF WATCH
WRECK-IT RALPH ÍSL TAL 3D
KL. 10:10 16
KL. 6 L
BRAVE HIN HUGRAKKA ÍSL TAL
KL. 8 L
HOPE SPRINGS
KL. 10:20 16
END OF WATCH
ENSKU ALI

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

J. A. Ó.
Ó - MBL

GULL Taylor Swift mætti í

stuttum gulllituðum
kjól.

ÁBERANDI Rapparinn Nicki

Minaj fór ekki fram hjá neinum.

Vinningshafar

GLERAUGU SELD SÉR
5%
SMÁRABÍÓ
SNABBA CASH 2
KL. 5.45 - 8 - 10.30 16
CLOUD ATLAS
KL. 5.30 - 9
16
PITCH PERFECT
KL. 5.30 - 8
12
HOTEL TRANSYLVANIA ÍSL. TEXTI KL. 3.30
7
KL. 5 - 8 - 10.15
12
SKYFALL
SKYFALL LÚXUS
KL. 5 - 8
12
TEDDI LANDKÖNNUÐUR KL. 3.30
L
FUGLABORGIN 3D ÍSL.TAL KL. 3.30
7

NÁNAR Á MIÐI.IS
HÁSKÓLABÍÓ
SNABBA CASH 2
KL. 8 - 10.15
CLOUD ATLAS
KL. 5.30 - 9
SKYFALL
KL. 6 - 9
DJÚPIÐ
KL. 5.50
THE DEEP ENSKUR TEXTI KL. 5.50

BORGARBÍÓ
SNABBA CASH 2
CLOUD ATLAS
PITCH PERFECT
SKYFALL

KL. 6 - 8
KL. 10
KL. 8
KL. 5.20 - 10.10

5%

16
16
12
10
10

Tónlistarmaður ársins: Justin Bieber
Nýliði ársins: Carly Rae Jepsen
Uppáhaldstónlistarmaður: Justin Bieber
Uppáhaldstónlistarkona: Katy Perry
Hljómsveit ársins: Maroon 5

Plata ársins: Believe - Justin Bieber
Kántrí tónlistarmaður: Luke Bryan
Kántrí tónlistarkona: Taylor Swift
Rappari ársins: Nicki Minaj
Rapplata ársins: Pink Friday: Roman Reloaded–Nicki Minaj

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas
11 NÝJAR VERÐLAUNAMYNDIR
LUX VERÐLAUN EVRÓPUÞINGSINS
ÁTAK GEGN KYNBUNDNU OFBELDI
ÞAGNARÞRÍLEIKUR THEO ANGELOPOULOS

MIÐAVERÐ: 500 KR.

ÁFRAM SÝNDAR:
SEARCHING FOR
SUGAR MAN

DRAUMURINN
UM VEGINN
5. hluti

NÁNAR Á MIÐI.IS

16
16
12
12

WOODY ALLEN:
A DOCUMENTARY
JIRO DREAMS
OF SUSHI

MIÐVIKUDAGUR: REFF: BETRA LÍF (L) 17:50  REFF: TABU (L) 20:00
 REFF: ALPAR (L) 22:15  SEARCHING FOR SUGAR MAN (L) 22:15 
SHADOW DANCER 18:00, 22:00  WOODY ALLEN: A DOCUMENTARY (L)
20:00  JIRO DREAMS OF SUSHI (L) 18:00  DRAUMURINN UM VEGINN
5. HLUTI (L) 20:00  DJÚPIÐ (L) (ENG. SUBS.) 20:00  BERBERIAN
SOUND STUDIO (16) 22:00  KÓNGAGLENNA (EN KONGELIG AFFÆRE)
E)
(14) 17:30

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

Að heiman
heim

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

577 7000

DAGANA 21.–27. NÓVEMBER ERU

(/'%g.8'$*$5É

5,==23,==$
BÆJARLIND • HRAUNBÆ • GRENSÁSVEGI • MOSFELLSBÆ

$//$56Ð77$5
3,==85$)
0$76(ä/,É

NU

PIPAR\TBWA · SÍA · 123151

‘Gildir ekki af lúxusmatseðli

:::5,==2,6

21. nóvember 2012 MIÐVIKUDAGUR

SPORT

Hefur hvergi byrjað betur
Eiður Smári Guðjohnsen hefur skorað ﬁmm mörk í fyrstu sjö deildarleikjum sínum með belgíska
félaginu Cercle Brugge. Þetta er tólfta félagið hans á ferlinum og langbesta byrjunin.
FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen hefur

farið á kostum í fyrstu leikjum sínum
með Cercle Brugge í belgísku úrvalsdeildinni í knattspyrnu og skoraði
um helgina sitt fimmta deildarmark í
hinum græna búningi Cercle.
Eiður Smári skoraði í fyrstu fjórum
leikjum sínum með félaginu og fimmta
markið kom í hans sjöunda leik. Eiður
Smári kom Cercle þá í 2-1 í 3-1 sigri á
Genk en Genk er í hópi efstu liðanna.
Markið hans um helgina kom eftir frábæran sprett Eiðs upp völlinn og þríhyrningaspil við samherja.
Gamla metið tvö mörk í fyrstu sjö
Eiður Smári er orðinn 34 ára gamall en
hann hefur ekki byrjað betur hjá neinu
af þeim ellefu félögum sem hann hefur
spilað áður með á ferlinum. Eiður hafði
mest áður skorað tvö mörk í fyrstu sjö
deildarleikjum sínum en því náði hann
með Val 1994, með Bolton í ensku bdeildinni 1998 og hjá Barcelona 2006.
Eiður Smári er þegar búinn að jafna
met sitt eftir fyrstu tíu leikina en

hann skoraði fimm mörk í fyrstu tíu
leikjunum með Barcelona 2006. Eiður
Smári hefur þrjá leiki til þess að bæta
við það en hann skoraði fjögur mörk í
fyrstu tíu deildarleikjunum með Val og
Bolton.

Bestu markatímabilin hjá Eiði
Smára voru með Bolton í ensku bdeildinni 1999-2000 og með Chelsea í
ensku úrvalsdeildinni 2001-02 en bæði
þessi tímabil skoraði hann 14 mörk.
Hann á að baki fimm tímabil með tíu
mörk eða fleiri (fjögur með Chelsea)
en það er líklegt að þau verði orðin sex
haldi okkar maður uppteknum hætti í
Belgíu.

Mögnuð byrjun hjá Barcelona
Byrjun Eiðs Smára með Barcelona var
einnig mögnuð hvað það varðar að hann
lagði upp, auk markanna fimm, fjögur
mörk fyrstu mánuði sína í búningi
Barca og Börsungar unnu alla leikina
nema einn. Fimmta markið hans það
tímabil kom í lok nóvember en var jafnframt síðasta deildarmarkið sem hann
skoraði á tímabilinu 2006-07.
Eiður Smári hefur nú fundið skotskóna sína aftur sem má kannski segja
að hafi verið týndir í fimm ár. Eiður
Smári hefur skorað jafnmörg mörk
fyrstu sex vikur sínar með Cercle
og hann gerði til samans undanfarin
fjögur tímabil með Barcelona, Mónakó, Tottenham, Stoke, Fulham og AEK
Aþenu (5 mörk í 68 leikjum).

Fylgist Lars ekki með?
Lars Lagerbäck, landsliðsþjálfari
Íslands, fylgist líka örugglega vel með
Eiði Smára sem hefur lýst yfir áhuga
á að spila áfram með íslenska landsliðinu og reyna að bæta við markamet
sitt sem stendur nú í 24 mörkum.
Cercle Brugge er í fallsæti í belgísku deildinni en liðið hefur náð í fjögur stig út úr tveimur síðustu leikjum
sínum. Næstu fjórir leikir liðsins eru á
móti liðum í efri hluta deildarinnar og
það er því ljóst að liðið þarf á snilldartöktum Eiðs Smára að halda í þeim
leikjum.
ooj@frettabladid.is

➜ Mörk Eiðs Smára Guðjohnsen í fyrstu sjö deildarleikjunum hjá hverju liði

Lék 6 leiki

1994

1995

1998

Lék 4 leiki

1998

2000

2006

2009

2010

2010

2011

2011

2012

6C

E-RIÐILL
NORDSJÆLLAND
SHAKHTAR DONETSK
JUVENTUS
CHELSEA
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MEISTARADEILD EVRÓPU

C696

<H
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ÚRSLIT
2
5
3
0

1-0 Fabio Quagliarella (38.), 2-0 Arturo Vidal (61.),
3-0 Sebastian Giovinco (90.).
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STAÐAN
HÖFUÐVERKUR Roberto Mancini þarf

að stöðva Cristiano Ronaldo.
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Síðasti séns
fyrir Man. City
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FÓTBOLTI Englandsmeistarar
Manchester City þurfa nauðsynlega á sigri að halda gegn Real
Madrid í kvöld til að eiga einhvern
möguleika á að komast áfram í
16 liða úrslit keppninnar. Liðin
mætast á Etihad-vellinum klukkan
19.45 í kvöld.
Roberto Mancini, stjóri City,
segir að það verði lykilatriði að
stöðva stórstjörnu Madrídinga –
Cristiano Ronaldo. „Leikmaður
sem skorar eitt eða tvö mörk í
hverjum leik er ótrúlegur leikmaður. Þess vegna beini ég athygli
minni að honum. Fótboltinn er
engu að síður þannig að það er alltaf mögulegt að vinna hvaða lið sem
er með því að spila vel.“
- esá

Ólafur á leið
til Flensburg
HANDBOLTI Ólafur Gústafsson hefur

líklega spilað sinn síðasta leik fyrir
FH í bili þar sem hann er á leið til
þýska stórliðsins Flensburg. Einar
Andri Einarsson, þjálfari FH, staðfesti
þetta við Fréttablaðið skömmu áður
en blaðið fór í prentun í gær.
Ólafi er ætlað að fylla í skarð
Arnórs Atlasonar sem sleit hásin í
leik með Flensburg um helgina. Fyrir
voru tveir leikmenn félagsins í sömu
stöðu meiddir og því enginn rétthent
skytta leikfær.
„Þetta er auðvitað frábært
tækifæri fyrir Ólaf og og ekki hægt
að standa í vegi fyrir þessu,“ sagði
- esá
Einar Andri.

Shakhtar
Juventus
Chelsea
Nordsjælland

5
5
5
5

3
2
2
0

1
3
1
1

1
0
2
4

12-7
11-4
10-9
3-16

10
9
7
1

F-RIÐILL
BATE BORISOV
LILLE
VALENCIA
FC BAYERN MÜNCHEN

0
2
1
1

1-0 Sofiane Feghouli (76.), 1-1 Thomas Müller (82.).

STAÐAN
Valencia
FC Bayern
BATE
Lille

5
5
5
5

3
3
2
1

1
1
0
0

1
1
4
4

11-5
11-6
8-11
4-12

10
10
6
3

G-RIÐILL
SPARTAK MOSKVA
BARCELONA

0
3

0-1 Dani Alves (16.), 0-2 Lionel Messi (27.), 0-3
Lionel Messi (39.).

BENFICA
CELTIC

2
1

STAÐAN
Barcelona
Celtic
Benfica
Spartak M.

5
5
5
5

4
2
2
1

0
1
1
0

1
2
2
4

11-5
7-7
5-5
6-12

12
7
7
3

H-RIÐILL
GALATASARAY
MANCHESTER UNITED

1
0

1-0 Burak Yilmaz (52.)

CFR CLUJ
BRAGA

3
1

STAÐAN
Man. Utd.
Cluj
Galatasaray
Braga

5
5
5
5

4
2
2
1

0
1
1
0

1
2
2
4

9-5
8-7
5-5
6-11

LEIKIR KVÖLDSINS
17.00 S2 Sport
Zenit St. Pétursborg - Malaga
19.45 S2 Sport & HD
Man. City - Real Madrid
19.45 S2 Sport 3
Arsenal - Montpellier
19.45 S2 Sport 4
Ajax - Borussia Dortmund

12
7
7
3

ÁRNASYNIR

ÚLPA ER EKKI
BARA ÚLPA
Vinsælasti útivistarfatnaður
í heimi og ekki að ástæðulausu.
Fáðu aðstoð við valið á rétta útivistarfatnaðinum.
Starfsfólkið okkar þekkir vörurnar sem það selur.

68.990 kr.
MCMURDO DÚNÚLPAN HENTAR SÉRLEGA VEL FYRIR ÍSLENSKT
VEÐURFAR. HYVENT ÖNDUNARFILMA VEITIR GÓÐA VATNSVÖRN
OG ÞÚ SKELFUR EKKI ÚR KULDA MEÐ ÚRVALS GÆSADÚN SEM
EINANGRUN. NÓG AF VÖSUM FYRIR ALLT SEM SKIPTIR MÁLI
OG GÆÐAHÖNNUN NIÐUR Í MINNSTU SMÁATRIÐI.
MCMURDO FRÁ THE NORTH FACE, LEIÐTOGI Á SÍNU SVIÐI.

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is

|28
MENNING |
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Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.55
Grey‘s Anatomy
Það er aldrei lognmolla hjá læknunum í Grey‘s Anatomy á Stöð
2. Cristina snýr aftur til vinnu
á Seattle Grace-spítalanum og
Bailey fær Arizonu einnig til að
snúa aftur til vinnu. Læknarnir sem lentu í ﬂugslysinu
ákveða að halda áfram með
lögsóknina en það gæti haft
alvarlegar aﬂeiðingar fyrir
einn þeirra.

Robin Hood

Touch

Last Resort

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 22.00 Íslandsvinurinn Russel Crowe leikur hér Hróa
hött sem snýr aftur til Nottingham
og kemur að bænum niðurníddum
af völdum fógetans. Hann safnar
saman hópi manna og tekur til
hendinni og fangar ﬂjótlega athygli
hinnar fögru ekkju Lafði Marion
sem er leikin af Cate Blanchett.

STÖÐ 2 KL. 21.40 Kiefer Sutherland
er hér í hlutverki einstæða föðurins
Martins Bohm. Hann á fatlaðan son,
Jake, sem er mállaus og þeim gengur afar illa að ná tengslum. Þegar
Martin uppgötvar að Jake, leikinn
af David Mazouz, sér fyrir atburði
sem enn hafa ekki gerst breytist líf
þeirra feðga til muna.

SKJÁR EINN KL. 21.10 Nýir þættir
sem fjalla um áhöfn kjarnorkukafbáts. Henni er gert að senda fjórar
kjarnorkusprengjur á Pakistan en
skipstjóranum þykir það óhugsandi og sniðgengur skipunina við
óánægju Bandaríkjastjórnar. Íslenski
leikarinn Darri Ingólfsson fer með
hlutverk í þáttunum.

44%

6,7

63%

7,7

TV.COM
7,9

8,0

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 Raddir 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í
nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50
Dánarfregnir 13.00 Flakk 14.00 Fréttir 14.03
Matur er fyrir öllu 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan
15.25 Bókaþing 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Gullfiskurinn 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið
20.30 Okkar á milli 21.10 Út um græna grundu
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Bak við stjörnurnar 23.05 Hvað er
stjórnun 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

STÖÐ 2
15.20 360 gráður (e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2

07.00 Þorsteinn J. og gestir: meistara-

17.00 The Simpsons (10:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

15.55 Djöflaeyjan (e)

08.05 Malcolm In the Middle (17:22)

mörkin

17.25 Sjáðu

08.00 Rachael Ray (e)

16.35 Hefnd (5:22) (Revenge) (e)

08.30 Ellen (46:170)

07.45 Þorsteinn J. og gestir: meistaram.

17.50 The Middle (13:24)

08.45 Dr. Phil (e)

17.20 Einu sinni var...lífið (19:26) (e)

09.15 Bold and the Beautiful

08.30 Þorsteinn J. og gestir: meistaram.

18.15 Gossip Girl (4:18) Þættir byggðir á

09.35 Pepsi MAX tónlist

17.50 Táknmálsfréttir

09.35 Doctors (27:175)

14.30 Meistaradeild Evrópu. Meistara-

15.15 Parenthood (16:22) (e)

18.00 Geymslan

10.15 60 mínútur

18.25 Hvað veistu? - Ótímabær kyn-

11.00 The No. 1 Ladies’ Detective

þroski og ávaxtaflugur (Viden om: Tidlig
pubertet og bananfluer)

Agency (1:7)

Malaga BEINT

samnefndum metsölubókum og fjalla um
líf ungra, fordekraðra krakka sem búa á
Manhattan í New York. Þótt dramatíkin sé
ótæpileg þá snúast áhyggjur þessa unga
fólks fyrst og síðast um hver baktali hvern
og hver sé með hverjum.

18.54 Víkingalottó

13.10 New Girl (10:24)

19.00 Þorsteinn J. og gestir: upphitun

19.00 Friends (12:24)

19.00 Fréttir

13.35 Gossip Girl (14:24)

19.30 Meistaradeild Evrópu: Man. City

19.50 How I Met Your Mother (17:22)

19.30 Veðurfréttir

14.25 The Glee Project (8:11)

19.35 Kastljós

21.45 Þorsteinn J. og gestir: meistaram.

15.10 Big Time Rush

20.05 Læknamiðstöðin (18:22) (Private

22.30 Meistaradeild Evrópu: Arsenal -

Gengið fær mikið áfall þegar bíll Marshalls
bilar en hann hefur átt bílinn í mörg ár og
honum fylgja margar minningar.

15.35 Barnatími Stöðvar 2

Montpellier

20.10 American Dad (14:19) Þriðja

20.20 My Mom Is Obsessed (6:6) Þættir

16.25 Mörgæsirnar frá Madagaskar

00.20 Meistaradeild Evrópu: Ajax -

16.50 Bold and the Beautiful

Dortmund
02.10 Þorsteinn J. og gestir. meistaram.

um flókin samskipti mæðgna. Fjallað
verður um hvernig best er að losna úr
viðjum þráhyggju og áráttuhegðunar.

17.10 Nágrannar

serían um Stan sem er útsendari CIA og
því alltaf til taks í baráttunni gegn ógnum
heimsins. Fjölskylda hans er ekki eins og
aðrar fjölskyldur því að á heimilinu búa
m.a. kaldhæðin geimvera og þýskumælandi fiskur.

Practice V)
20.55 Dans dans dans - Sigurdansar (e)
21.05 Kiljan
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Monty Python: Næstum satt -

12.45 Nágrannar

16.10 Þorsteinn J. og gestir: meistaram.
16.55 Meistaradeild Evrópu: Zenit -

- Real Madrid BEINT

17.35 Ellen (47:170)
18.23 Veður

Lögmannsútgáfan (Monty Python: Almost the Truth - Lawyers Cut) Heimildarmynd um grínarahópinn Monty Python
sem skipaður var þeim Eric Idle, John
Cleese, Michael Palin, Terry Gilliam, Terry
Jones og Graham Chapman. Meðal annars verður fjallað um kvikmynd þeirra The
Meaning of Life sem er sýnd á sunnudag.

18.30 Fréttir Stöðvar 2

00.10 Völundur– nýsköpun í iðnaði

(1:5) (Höfum við roð í aðra?) (e)

deildin - Endursýndur leikur.

20.35 The Cleveland Show (14:21)

18.47 Íþróttir

16.05 Football League Show 2012/13

18.54 Ísland í dag

16.35 Reading– Everton

19.11 Veður

18.15 Newcastle– Swansea

19.20 The Big Bang Theory (15:17)

19.55 Premier League Review Show

19.40 Modern Family (13:24)

2012/13

20.05 New Girl (5:22) Sambýlingar Jess

20.50 Sunnudagsmessan

eru smám saman að átta sig á henni.

22.05 Arsenal– Tottenham

20.30 Up All Night (17:24) Gamanþættir

23.45 Norwich– Man. Utd.

21.00 Sons of Anarchy (1:13) Önnur
þáttaröðin um hinn alræmda mótorhjólaklúbb Sons of Anarchy í bænum Charming í Kaliforníu. Mótorhjólaklúbburinn þarf
að takast á við ógnanir eiturlyfjasala, spillta
lögreglumanna og verktaka til að halda
velli. Klúbburinn rekur löglegt verkstæði og
felur sig á bak við fjölskyldugildi en undir
niðri ólgar ólöglegur og óvæginn heimur
byssuframleiðslu, peninga og ofbeldis.

16.00 Top Gear 18 (7:7) (e)
16.50 Rachael Ray
17.35 Dr. Phil
18.15 Ringer (12:22) (e)
19.05 America‘s Funniest Home Vid-

eos (30:48) (e)
19.30 Everybody Loves Raymond (7:26) (e)
19.55 Will & Grace (6:24)

21.10 Last Resort (1:13)
22.00 CSI: Miami (9:19) Horatio Caine

og félagar eru nú á hælum morðingja
sem hefur drepið þrjá fanga sem nýsloppnir eru úr fangelsi.
22.50 House of Lies (6:12) Marty Khan

er yfirmaður hjá ráðgjafafyrirtæki sem
þjónustar stærstu fyrirtæki veraldar. Hópurinn leggst í helgarvinnu og Jeannie er
orðin ein taugahrúga út af brúðkaupinu.
23.15 Hawaii Five-0 (6:24) (e)
00.00 Dexter (4:12) (e)
01.00 Last Resort (1:13) (e)

21.50 The Middle (13:24)

Not to Live Your Life) (e)

með Christina Applegate og Will Arnett í
hlutverkum nýbakaðra foreldra.

01.50 Green Room with Paul Provenza

22.15 American Dad (14:19)

(2:6) (e)

01.10 Kastljós (e)

20.55 Grey’s Anatomy (6:24)

22.40 The Cleveland Show (14:21)

02.15 Excused (e)

01.35 Fréttir

21.40 Touch (5:12)

23.05 Sons of Anarchy (1:13)

02.40 House of Lies (6:12) (e)

01.45 Dagskrárlok

22.30 American Horror Story (3:12)

23.55 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

03.05 Everybody Loves Raymond (e)

09.50 Martian Child
13.25 Ghosts of Girlfriends Past

Fjölskylda flytur frá Boston til Los Angeles.
Þar finnur fjölskyldan draumahúsið sitt en
veit ekki að það er reimt. Óhuggulegir atburðir fara að eiga sér stað og fjölskyldan
sem upphaflega flutti til þess að flýja fortíðardrauga þarf nú að lifa í stöðugum
ótta við hið óvænta.

15.05 Martian Child
16.55 Gosi

00.40 Svona á ekki að lifa (4:6) (How

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent

barnaefni frá Stöð 2.

03.30 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dóra könnuður
08.25 Doddi litli og Eyrnastór
08.35 UKI

18.15 Doctors (74:175)

08.45 Stubbarnir

19.00 Ellen (47:170)

09.10 Strumparnir

19.45 Two and a Half Men (5:24)

23.15 Neyðarlínan

09.30 Brunabílarnir

20.05 Seinfeld (5:5)

23.45 Person of Interest (4:23)

09.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar

20.30 Entourage (5:12)

18.45 Ghosts of Girlfriends Past

00.30 Revolution (7:22)

10.15 Ævintýri Tinna

20.55 Curb Your Enthusiasm (4:10)

20.25 Cleaner

01.15 Fringe (22:22)

10.35 Búbbarnir (5:21)

22.25 Two and a Half Men (5:24)

22.00 Robin Hood

02.00 Breaking Bad (11:13)

11.00 Stöð 2 Krakkar– barnatími

22.50 Seinfeld (5:5)

00.20 Extract

02.50 Hero Wanted

17.00 Villingarnir

23.15 Entourage (5:12)

01.55 Cleaner

04.20 Wargames: The Dead Code

17.25 Xiaolin Showdown

23.40 Curb Your Enthusiasm (4:10)

03.25 Robin Hood

05.55 Fréttir og Ísland í dag

17.50 iCarly (45:45)

01.10 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

11.35 Gosi

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

JÓLADAGATAL
SKOPPU OG SKRÍTLU
HEFST 1. DES.
SKOPPA OG SKRÍTLA OPNA GLUGGA
LA
A
Á DAGATALINU Á HVERJUM DEGI TIL JÓLA

Jóladagatal Skoppu og Skrítlu
fæst í verslunum Hagkaup og Bónus.

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

06.00 ESPN America 08.05 World Golf
Championship 2012 (4:4) 13.05 Golfing World
13.55 Ryder Cup Official Film 2004 15.10
The Memorial Tournament 2012 (4:4) 18.00
Golfing World 18.50 US Open 2012 (4:4) 23.10
Golfing World 00.00 ESPN America

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur tækni
og vísindi 21.00 Fiskikóngurinn 21.30
Vínsmakkarinn

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Jón segist vernda hagsmuni Bubba og Bítla

SJÓNVARPSÞÁTTURINN

Bubbi Morthens og Sena segja fyrirspurn STEFs vegna Bítlalags á jólaplötu Bubba vera fordæmalausa.

„Það er að sjálfsögðu Master Chef
Ísland, svo horfi ég líka á Homeland
og Modern Family.“
Ólafur Örn Ólafsson, þjónn og einn þriggja
dómara í sjónvarpsþættinum Master Chef
Ísland.

„Vangaveltur mínar hvað varðar
þetta lag miðuðust fyrst og fremst
að því að vernda hagsmuni Bubba
Morthens og réttindi höfunda
lagsins Across The Universe, þeirra
Johns Lennon og Pauls McCartney,“
segir Jón Ólafsson, tónlistarmaður
og framkvæmdastjóri Félags tónskálda og textahöfunda (FTT), í
yfirlýsingu frá því í gær.
Málið varðar fyrirspurn Sambands tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF), í kjölfar ábendingar Jóns til STEFs, vegna
Bítlalagsins sem var á jólaplötu

Bubba sem átti að koma út fyrir jól.
Bubbi hafði þar flutt lagið í íslenskri
þýðingu Þórarins Eldjárns án þess
að hafa til þess tilskilin leyfi.
Bubbi þakkaði Jóni umhyggjuna á
Facebook-síðu sinni í fyrradag og
sagðist þar viss um hvaðan ábendingin til STEFs hefði komið.
Í tilkynningu frá Senu og Bubba
Morthens í gær var misskilningur sagður hafa orsakað leyfisleysið og líklegt sé að útgáfu
plötunnar verði frestað um ár.
Þá var fyrirspurnin sem barst
frá STEFi sögð fordæmalaus, en

Jón mótmælir þeirri staðhæfingu í
yfirlýsingu sinni. „Á undanförnum
mánuðum hafa FTT og STEF staðið
fyrir vitundarvakningu á meðal
tón- og textahöfunda varðandi réttindi og skyldur útgáfu á tónlist
með nýjum textum. Fjöldi fyrirspurna hefur borist bæði FTT
og STEFi og þeim jafnharðan
komið áfram til hlutaðeigandi aðila þar sem með öllu
er óleyfilegt að gefa út tónlist með breyttum texta án
leyfis viðkomandi rétthafa,“
segir Jón.
- trs

HAGSMUNIR Bubbi

þakkaði Jóni Ólafssyni
umhyggjuna í
sinn garð á
Facebook.
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1.
V WL

ÍSLENSK SKÁLDVERK
11.–17.11.2012
FÉLAG ÍSLENSKRA BÓKAÚTGEFENDA

NÝ PLATA Björk Guðmundsdóttir hefur sent frá sér plötuna Bastards sem hefur að geyma endurhljóðblönduð lög.
MYND/WARREN DU PREEZ & NICK THORNTON JONES WELLHART/ONE LITTLE INDIAN

Sigtaði út á Ægisíðu
Björk hefur sent frá sér plötuna Bastards. Hún verður á Íslandi yﬁr hátíðirnar.

3.
V WL

ÍSLENSK SKÁLDVERK
11.–17.11.2012

FÉLAG ÍSLENSKRA BÓKAÚTGEFENDA

7.
V WL

ÍSLENSK SKÁLDVERK
11.–17.11.2012

FÉLAG ÍSLENSKRA BÓKAÚTGEFENDA

5.
V WL

ÍSLENSK SKÁLDVERK
11.–17.11.2012

FÉLAG ÍSLENSKRA BÓKAÚTGEFENDA

8.
V WL

ÍSLENSK SKÁLDVERK
11.–17.11.2012

FÉLAG ÍSLENSKRA BÓKAÚTGEFENDA

6.
V WL

ÍSLENSK SKÁLDVERK
11.–17.11.2012

FÉLAG ÍSLENSKRA BÓKAÚTGEFENDA

9.
V WL

ÍSLENSK SKÁLDVERK
11.–17.11.2012

FÉLAG ÍSLENSKRA BÓKAÚTGEFENDA
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Björk Guðmundsdóttir hefur sent
frá sér plötuna Bastards sem hefur
að geyma endurhljóðblönduð lög af
Biophiliu sem kom út í fyrra. Meðal
þeirra sem eiga lög á plötunni eru
Sýrlendingurinn Omar Souleyman, These New Puritans, Hudson
Mohawke, Current Value, 16-bit, og
Matthew Herbert. Þeir þrír síðastnefndu tóku einnig þátt í gerð
Biophiliu.
„Þegar ég gerði fyrstu remix-plötuna mína var ég að hanga í búðum
í London sem voru bara með plötur
fyrir plötusnúða. Svo þegar ég fór í
heimsókn til vina minna vissu þeir
kannski ekkert af þessari tónlist.
Þannig að ég gaf út remixplötu,
The Best Mixes from the Album
Debut for All the People Who Don‘t
Buy White Labels, sem var kannski
meira fyrir fólk sem fer í venjulegar
geisladiskabúðir,“ segir Björk. „Það
er svipað með þessa plötu. Öll þessi
mix eru þegar komin út, þú getur
halað þau niður af netinu, en hún er
fyrir fólk sem er kannski ekki mikið
að gera það. Ég setti saman „playlista“, fór að hjóla á Ægisíðunni,
hlustaði á þetta nokkrum sinnum
og sigtaði úr 40 mixum niður í tólf.“
Tónlistarverkefnið Biophilia leit
dagsins ljós fyrir rúmu ári. Þar bjó
Björk til tíu mismunandi tölvuprógrömm fyrir tíu mismunandi lög,
byggð á tíu mismunandi náttúruöflum. Þau voru gefin út sem „öpp“
fyrir iPhone og iPad. Verkefnið
teygði sig út til skóla, bæði í Reykjavík, New York, Manchester og
Buenos Aires, þar sem Björk dvaldi
í mánuð í senn, hélt tónleika og hafði
yfirumsjón með verkefninu. Aðspurð
segist hún mjög ánægð með hvernig
til hefur tekist. „Þetta var kannski
hugrakkasta ævintýrið sem ég
hafði farið út í, að búa til tíu „öpp“,
en þetta var dálítið eftir þeirri hugmynd sem ég hef átt frá því ég var

Fór til sama skurðlæknis og Adele
Björk greindist með hnút á raddböndunum fyrir fimm árum og beitti
náttúrulegum aðferðum, þar á meðal breytti hún um mataræði, til
að ná bata. Hún hafði lýst því yfir í viðtölum að hún ætlaði ekki í aðgerð en snerist hugur. „Ég ákvað núna í september að fara til Boston
í aðgerð til sama skurðlæknis og skar upp Adele. Þetta er eiginlega
rokkstjarna raddbandaskurðlækna og það gekk rosalega vel.
Ég er byrjuð að semja aftur lög og syngja og raddböndin eru
orðin aftur eins og þau voru fyrir kannski fimmtán árum,“
segir Björk. „Ég er náttúrulega búin að öskra í þrjátíu ár og
þetta var í raun og veru bara sigg sem var skorið af.“
Spurð hvort hún hafi ekki verið hrædd við að fara í
aðgerð segist hún hafa verið ofsalega þrjósk í fimm ár. „Á
þessum fimm árum er þessu búið að fara svo mikið fram
að þetta er í raun engin áhætta lengur. Þetta eru laserskurðlækningar og ég ákvað að fara til heimsins besta
læknis fyrst þetta er nú vinnutækið mitt. Hann hafði
gert 300 aðgerðir og 300 höfðu heppnast vel, þannig
að tölfræðin var frekar góð,“ segir hún kímin.
Eftir aðgerðina þurfti hún að þegja í þrjár vikur
og gekk um Reykjavík með spjald um hálsinn til að
skrifa á. „Það var mjög fyndið. Dóttir mín var mjög
þolinmóð. Hún var eiginlega duglegust og var farin
að skilja fingramál.“

krakki, að stofna tónlistarskóla. Það
sem hefur komið kannski mest á
óvart er kennsluefnið. Það er komið
í námsskrá hjá miðskóla í Reykjavík
næstu þrjú árin og svo hefur New
York tekið þessu opnum örmum. Í
raun snýst Biophilia um að taka tónlistarkennslu og færa hana úr bóklegu formi yfir í verklegt,“ greinir
Björk frá og bætir við að til standi
að búa til vefsíðu þar sem allt námsefnið frá borgunum fjórum verður
fáanlegt ókeypis.
Á næsta ári stendur til að halda
áfram með Biophilia-verkefnið í
París, San Francisco og Tókýó. Á
einum mánuði verða ókeypis „app“námskeið fyrir krakka í sama húsnæði og tónleikarnir verða haldnir.
„Við fáum borgirnar til að borga
undir krakkana en við gefum okkar

vinnu. Okkar stefna er að koma út
úr þessu á núlli.“
Nú styttist óðfluga í jólin. Ætlar
Björk að vera á Íslandi um hátíðirnar? „Ég hef eytt öllum jólunum
á Íslandi nema einum eða tveimur
og mér fannst þau alveg hrikaleg.
Ég hef alltaf verið helminginn af
árinu á Íslandi og læt þá lítið fyrir
mér fara. Síðustu fimm árin, frá
ágúst til janúar, hef ég verið hérna
því dóttir mín [Ísadóra] er í skóla
hérna. Svo er hún í skóla í Brooklyn frá janúar til júní. Við ákváðum
að skipta þessu á milli landanna því
við gátum ekki ákveðið okkur foreldrarnir. Ég gat ekki hugsað mér
að vera í New York allt árið og hann
[listamaðurinn Matthew Barney]
ekki hér, þannig að við hittumst í
miðjunni.“
freyr@frettabladid.is

Verslun
Ármúla 26

Örþunn

522 3000
hataekni.is

sjónvörp

HÁRFÍN
TÆKNI

Opið:
virka daga
9.30–18
laugardaga
12–17

NÝ OG GLÆSILEG
LG SJÓNVÖRP

47LM669
400 Hz MCI
Full HD 1920 x 1080p
1 mm hvítur álrammi

EDGE (LED Plus)
SmartTV / Dual Play

PIPAR \ TBWA • SÍA • 121753

DVB-T2
Magic remote VOICE
USB 2.0 afspilun DivX HD
SmartShare
Cinema 3D
Innbyggt WiFi
Breytir 2D í 3D
Verð 369.995

55LM860V
800Hz MCI
Full HD 1920 x 1080p
1 mm álrammi
Dual Core örgjörvi
EDGE (LED Plus)
SmartTV / Dual Play

HD gervihnattamóttakari

DVB-T2
Plus

Magic remote VOICE
USB 2.0 afspilun DivX HD
SmartShare
Innbyggt WiFi
Cinema 3D
Breytir 2D í 3D
Verð 799.995

Sérfræðingar Hátækni veita þér ráðgjöf
ð
ðgjöf
um val á rétta sjónvarpinu fyrir þig.
Við bjóðum fría heimsendingu á höfuðborgarsvæðinu.
f
fuðborgarsvæðinu.

Plus

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Í Trúboðastellingar
Leikarinn Jesse Plemons, sem meðal
annars hefur unnið sér til frægðar að
leika í fimmtu seríu hinnar vinsælu
þáttaraðar Breaking Bad, mun koma
fram í prufuþætti The Missionary
sem Baltasar Kormákur leikstýrir.
Eins og Fréttablaðið greindi frá fyrir
skemmstu kemur Benjamin Walker
til með að fara með aðalhlutverkið
í prufuþættinum, en Hollywoodstjarnan Mark Wahlberg er einn
framleiðenda þáttarins. Samkvæmt
Hollywood Deadline leikur Plemons
starfsmann Coca Colafyrirtækisins sem
smyglar fólki út úr
Austur-Berlín á tímum kalda stríðsins. Ef
þáttaröðin verður að
veruleika verður hún
sýnd á HBO-sjónvarpsstöðinni.

SÆNGURFATA

ÚTSALA!

- kg

SÆNGURFÖT Á

Gerðu Skarphéðni grikk

40-50%

Skarphéðinn Guðmundsson, nýráðinn dagskrárstjóri Ríkissjónvarpsins,
kíkti í heimsókn á sinn nýja vinnustað fyrir helgi. Áður en hann mætti
ákváðu væntanlegir samstarfsmenn
hans, með Margréti Erlu Maack sjónvarpskonu í broddi fylkingar, að gera
honum grikk. Dagskrárstjóraskrifstofunni var breytt, hún fyllt af gömlum
húsgögnum og myndum og gerð
mjög óheillandi. Segja átti Skarphéðni að svona hefði skrifstofan
alltaf verið og alls ekki mætti breyta
henni. Þegar Skarphéðinn svo kom á
staðinn þótti viðstöddum hrekkurinn
þó svo fyndinn að út braust hlátur og
upp komst um allt áður en á reyndi.
Nú hefur
skrifstofan
verið tæmd
á ný utan
nauðsynlegustu hluta.

AFSLÆTTI

MIKIÐ ÚRVAL AF HÁGÆÐA

ÓTRÚLEGT TILBOÐ!

FRÁ 3.890 KR.

Queen Size (153x203 cm.)

SÆNGURFATNAÐI

- þeb

Mest lesið
1 Íslensk kona lemur hest ítrekað með
svipu
2 Kærir vegna atviks í Heiðarholti
3 Vissi ekki að peningarnir kæmu frá
Eir
4 Einn mesti tónlistarviðburður síðari
tíma í Hörpu í kvöld
5 Umstang án fordæma hjá Annþóri og
Berki

50% AFSLÁTTUR

50-60%
AFSLÁTTUR
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ALLURE

Fullt verð 163.600 kr.

NÚ 89.900 kr.

45% AFSLÁTTUR!

ALLURE

• 5 svæðaskipt svefnsvæði
• 3 svæðaskipt gormakerﬁ
• 10 ára ábyrgð
• Lagar sig að líkamanum
• Veitir góða slökun
• Stuðningur við bak
• Tvíhert sérvalið stál í gormum
• Styrktir kantar
• Þarf ekki að snúa

AF HANDKLÆÐUM
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AF RÚMTEPPUM

VERÐID(240ÆX2M60 CMI!)
RÚMTEPP
kr.
Fullt verð 29.900

NÚ 11.960 kr.
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