'2%.) /' +®.',!
!,$2%) ²2 4¥3+5 2 &!2!

²2 $)--5 ¥

!ÈVENTUKRANSAR
EIGA
Å AÈ SKAPA SANNAN STËRAN Ö¹TT
JËLAANDA OG
KERTALJËSIN SEM
KVIKNA EITT AF
ÎÈRU
FRAM AÈ JËLUM
F¾RA HLÕJU OG
FRIÈ
INN ¹ HEIMILIN

&!34%)'. )2

*«,). +/-!

(%)-),)

(%),3!

3'%)2 (%,') -!'.²33/.

; (%),3! *«,).

$!'3,*«

3
$AGSLJËSALAMPAR
GETA LENGT
DAGINN OG LÅFGAÈ
UPP
Å SVARTASTA SKAMMDEG¹ TILVERUNA
INU

Yfir 700 hugmy

ndir af jólagjö

"®2.

fum!

.-

&%2¨)2

-!452

"¥,!2

4¥3+!

+/-! =

!46)..!

2¹ÈLEGGING
AR
N¾RINGAREFN UM MATAR¾ÈI OG
I
BÎRN FR¹ TVEGGJAFYRIR FULLORÈNA OG
B¾KLINGUR SEM ¹RA ALDRI ER NÕR
KOMINN ER
VEGUM ,ÕÈHEILSUST
ÒT ¹
ÎÈVAR "¾K
LINGURINN ER
MEÈ GËÈ
R¹È FYRIR FULLORÈNA
BÎRN FR¹ TVEGGJA OG
¹RA
ALDRI SEM AUÈVELDA
VAL ¹ F¾ÈU
.¹NAR WWWLYDHE
STODIS
ILSU

Dans er ekki bara
starf heldur lífsstíll

Jólagjafirnar 2006

(%),3! 



(²3

!,,4 ()44

&2)¨2)+ +!2,33/.

*«,). +/-!
4),"/¨ /&,

Hefur spilað inn á 400
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Norðmenn vænta þátttöku
í kostnaði varnarsamstarfs
Varnarmálaráðherra Noregs segir eigið mat Íslendinga á varnarþörfum sínum vera forsendu fyrir viðræðum
um aukna þátttöku Norðmanna í að tryggja þær. Yfirmaður varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins
segir stjórnvöld hafa þetta mat á hreinu. Norski ráðherrann segir að einnig muni þurfa að ræða um kostnað.
6!2.!2-, Forsenda fyrir viðræðum um hugsanlega aukna aðkomu
Norðmanna að því að tryggja varnir Íslands er að fyrir liggi trúverðugt mat á varnarþörfum landsins.
Þetta segir Anne-Grete StrømErichsen,
varnarmálaráðherra
Noregs, í samtali við Fréttablaðið.
Á föstudaginn var urðu forsætisráðherrar Íslands og Noregs, Geir
H. Haarde og Jens Stoltenberg,
ásáttir um að í næsta mánuði
skyldu hefjast formlegar viðræður milli landanna um framtíðarsamstarf á sviði öryggis- og varnarmála og eftirlit í Norðurhöfum.
Strøm-Erichsen segir að það
fyrirkomulag sem kunni að verða
samið um til að styrkja varnir

Íslands og eftirlit á NorðurAtlantshafi, eigi að sínu áliti að
vera innan ramma NATO-samstarfsins. Eftirlitið með lofthelgi
sem NATO hefur annast í Eystrasaltslöndunum gæti nýst sem
fyrirmynd að því fyrirkomulagi.
Hugsanlegt sé að norskar orrustuþotur og P-3 Orion-eftirlitsflugvélar taki þátt í því, enda sameiginlegir hagsmunir í húfi. En hún
ítrekar að frumforsendan sé að
fyrir liggi mat á þörfinni og að
frumkvæðið komi frá Íslendingum.
Íslensk stjórnvöld hafa grundvallarmat á varnarþörfum Íslands
á hreinu og þar með forsendurnar
fyrir því að fara út í viðræður við

Norðmenn, að sögn Jóns Egils
Egilssonar, yfirmanns varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins.
Strøm-Erichsen tekur fram, að
þegar niðurstaða sé fengin í það
hvernig Noregur og önnur bandalagsríki í NATO geti komið að því
að hlaupa undir bagga með Íslendingum, þurfi að ræða hvernig deila
eigi kostnaðinum af hinu nýja
fyrirkomulagi. Norski herinn hafi
úr takmörkuðum fjármunum að
spila.
„Fyrst verðum við að sjá hvaða
viðbúnað Íslendingar sjálfir telja að
sé þörf á og þeir fá ekki lengur frá
Bandaríkjamönnum. Þá getum við
rætt hvað við Norðmenn, og aðrir

$!.-®2+ Danska lögreglan hefur
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Töldu sig hafa
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NATO-bandamenn, getum lagt af
mörkum. Þegar niðurstaða er fengin í þær viðræður er röðin komin að
því að ræða hver skuli greiða reikninginn. Noregur hefur úr takmörkuðum sjóðum og búnaði að spila til
að taka á sig slík aukin verkefni og
því eðlilegt að rætt verði um kostnaðinn,“ segir Strøm-Erichsen.
Spurð hvort hún vænti þess að
málið verði rætt á leiðtogafundi
NATO, sem hefst í Ríga í Lettlandi í
dag, segist hún vonast til að tækifæri gefist til að ráðfærast eitthvað
um framhaldið. Bæði Geir H.
Haarde forsætisráðherra og Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra sitja fundinn í Ríga.
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Eitt magnaðasta
leikfangið í dag!
Skelfirinn og fleiri
tæki á bls. 41

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í september 2006.
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Fundu flöskuskeyti og uppfylltu sextíu ára gamalt áheit
(6!..%92) Hjónin Pétur Jónsson
og Svava Kristjánsdóttir, eigendur Árdals á Hvanneyri, færðu
nýlega Hvanneyrarkirkju andvirði tveggja ákavítisflaskna til að
uppfylla sextíu ára gamalt áheit
sem þau fundu í flösku undir súð í
húsi sínu.
Pétur og Svava fundu flöskuskeytið þegar verið var að gera
upp íbúðarhús þeirra fyrir nokkru.
Á miða í flöskunni höfðu fimm
karlar ritað nafn sitt eigin hendi
undir skilaboð þar sem heitið var
á finnanda flöskunnar að gefa
Hvanneyrarkirkju hundrað krónur.
Húsráðendur lentu ekki í miklum vandræðum með að framreikna þá upphæð því utan á flösk-

36!6! /' 0¡452 -EÈ FLÎSKUNA OG SKEYT

IÈ SEM ÖAU FUNDU UNDIR SÒÈ Å HÒSI SÅNU

unni var miði þar sem kom fram
að hún hafði innihaldið ákavíti og
að hún hefði kostað fimmtíu krónur.
Það var svo hinn 21. nóvember
2006, sextíu árum eftir að miðinn í

flöskunni hafði verið skrifaður, að
Pétur og Svava færðu Ingibjörgu
Jónasdóttur, sóknarnefndarmanni
Hvanneyrarkirkju,
andvirði
tveggja ákavítisflaskna, eða um
átta þúsund krónur.
Að sögn Ingibjargar er ekki
vitað hverjir fimmmenningarnir
voru eða hvaða hlutverk þeir
höfðu. Flöskuskeytið er hins vegar
skrifað aftan á auða vinnuskýrslu
frá Húsameistara ríkisins sem
getur verið vísbending um að þeir
hafi verið iðnaðarmenn eða verkamenn.
Um þessar mundir stendur yfir
viðgerð á innviðum hinnar hundrað ára gömlu Hvanneyrarkirkju
þannig
að
fjárstuðningurinn
kemur sér vel.
GHS

haft afskipti af minnst tólf
bílstjórum, sem um síðustu helgi
óku yfir lík manns sem látist hafði
í bílslysi á þjóðveginum skammt
fyrir utan Sønderborg á Jótlandi.
Frá þessu var greint í danska
blaðinu Politiken.
Maðurinn, sem var 37 ára, varð
fyrir bíl á veginum með þeim
afleiðingum að hann kastaðist yfir
á hinn vegarhelminginn. Hann er
talinn hafa látist samstundis. Lík
mannsins lá á veginum þar sem
fjöldi bíla ók yfir hann.
Bílstjórarnir höfðu sjálfir
samband við lögreglu eftir að
fréttir af slysinu voru birtar í fjölmiðlum. Að sögn lögreglunnar
töldu flestir bílstjórarnir að þeir
hefðu ekið yfir dautt dýr á
veginum. Þá grunaði ekki að um
lík manns væri að ræða.
SMK
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&¾RRI BÎRN BÅÈA EFTIR VISTUN ¹ FRÅSTUNDAHEIMILUM BORGARINNAR EN Å FYRRA
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Styttri bið og fleiri komast að

Stálu tækjum
og skartgripum

-%..4!-, Staðan á frístundaheimilum Reykjavíkurborgar er
mun betri nú en á sama tíma í fyrra
þegar um 150 börn voru á biðlista
eftir vistun að sögn Björn Inga
Hrafnssonar, formanns Íþrótta- og
tómstundaráðs. Dofri Hermannsson, varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar, gagnrýndi framgöngu
meirihluta borgarstjórnar í málinu í Fréttablaðinu í gær.
Í dag eru 68 börn á biðlista sem
mun vonandi styttast í vikunni þar
sem tekist hafi að ráða í nokkrar
stöður á síðustu dögum, að sögn
Björns Inga.
„Auk þess er mun meiri aðsókn
núna í vistun. Þannig erum við

Ína, er þessi bið ekki ónáttúruleg?
*Ò HÒN ER ËN¹TTÒRULEG .¹TTÒRULEGA
EIGA MENN AÈ SEMJA
%ITT OG H¹LFT ¹R ER SÅÈAN ENDURSKOÈUN ¹
KJARASAMNINGI N¹TTÒRUFR¾ÈINGA ¹TTI AÈ
FARA FRAM OG HEFUR SAMNINGSAÈILUM GENG
IÈ ILLA AÈ N¹ SAMAN ¥NA (J¹LMARSDËTTIR ER
FORMAÈUR ÅSLENSKRA N¹TTÒRUFR¾ÈINGA

,EIT Å (VAMMSVÅK

Kajakræðarinn
fannst látinn
3,93 Karlmaður á fimmtugsaldri

fannst látinn úti fyrir Hvammsvík í Hvalfirði aðfaranótt
mánudags.
Maðurinn fór í róður á kajak í
víkinni rétt eftir hádegi á
sunnudag. Þegar ekki hafði
spurst til mannsins á sunnudagskvöldið hafði ættingi hans
samband við lögreglu sem gerði
björgunarsveitum og varðskipi,
sem var í mynni Hvalfjarðar,
viðvart. Áhöfn varðskipsins fann
manninn laust fyrir klukkan tvö
um nóttina þar sem hann lá við
hliðina á bát sínum úti á sjó.
Tildrög slyssins eru ókunn.
Ekki er hægt að greina frá nafni
mannsins að svo stöddu.
IFV

4ILEFNISLAUS ¹R¹S UPPLÕST

Játar barsmíðar
í Öskjuhlíðinni
,®'2%',5-, Ungur piltur hefur

játað að hafa ráðist á karlmann á
sjötugsaldri í Öskjuhlíðinni
síðastliðið föstudagskvöld.
Pilturinn og þrír félagar hans
veittust að manninum á Flugvallarvegi eftir að hafa komið
upp að bíl mannsins og spurt
hvort hann væri samkynhneigður.
Fórnarlambið hlaut slæma
áverka á andliti í árásinni og
missti auk þess fjórar tennur. Að
sögn lögreglunnar í Reykjavík
liggur nú fyrir að einungis einn
piltanna lagði hendur á manninn
og telst málið að fullu upplýst.
Fórnarlambið og piltarnir
þekktust ekkert.
ÖSJ

,®'2%',5&2¡44)2
&ALSAÈIR PENINGAR Å UMFERÈ
4VEIMUR FÎLSUÈUM  KRËNA
SEÈLUM VAR FRAMVÅSAÈ Å VERSLUNUM Å
2EYKJAVÅK UM HELGINA 3EÈLARNIR VORU
LJËSRITAÈIR OG B¹RU B¹ÈIR SAMA NÒMER
¶VÅ ¾TLAR LÎGREGLAN AÈ ÖEIR KOMI B¹ÈIR
F¹ SAMA AÈILA
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bæði að koma fleiri börnum að og
erum með styttri biðlista. En engu
að síður teljum við of mikið að
hafa eitt einasta barn á biðlista.“
Borgaryfirvöld eru með margs
konar aðgerðir í gangi, fullyrðir
Björn Ingi, og er nú í gangi þjón-

ustukönnun hjá foreldrum allra
barna sem eru á biðlista. „Við erum
meðal annars að kanna hvort einhver þeirra þurfi bara hluta úr vistun svo hægt sé að koma fleirum
fyrir inni á sama degi. Einnig erum
við að upplýsa fólk um stöðuna.“
Hingað til hefur sú regla gilt
varðandi umsókn um vistun að
fyrstir koma fyrstir fá. Nú hefur
því verið breytt á þann veg að
yngstu börnin og þau sem hafa
sérþarfir fá forgang, að sögn
Björns Inga. „Það leysir vanda
ákveðinna barna. Og miðað við þá
þróun sem er núna virðist mér að
við getum klárað þetta á allra
næstu vikum.“
SDG

Óttast að Tamiflu
geti valdið geðsýki
Tilkynnt hefur verið til lækna í Bandaríkjunum um alvarlegar geðrænar aukaverkanir hjá 120 börnum sem fengið hafa inflúensulyfið Tamiflu. Um 89.000
skammtar af lyfinu hafa verið keyptir hingað vegna hættu á fuglaflensu.
Tilkynnt hefur
verið um alvarlegar geðrænar
aukaverkanir hjá á annað hundrað
börnum sem fengið hafa inflúensulyfið Tamiflu og eru þær hugsanlega afleiðingar af notkun þess.
Tugþúsundir skammta af lyfinu
hafa verið keyptir hingað til lands
til að bregðast við heimsfaraldri
inflúensu, til að mynda fuglaflensu.
„Þetta hefur komið til skoðunar
áður, en engar tilkynningar hafa
borist frá ábyrgum yfirvöldum
enn um að þarna sé raunveruleg
tenging,“ segir Haraldur Briem,
sóttvarnalæknir hjá Landlæknisembættinu. Hann bætir við að
samkvæmt síðustu upplýsingum
sem hann hafi fengið hafi þessara
hugsanlegu aukaverkana gætt í
Japan. Þar í landi sé lyfið mikið
notað handa börnum.
Hjá Landlæknisembættinu eru
nú til 89 þúsund skammtar af Tamiflu, sem eiga að nægja þriðjungi
þjóðarinnar ef heimsfaraldur
breiðist út.
„Við höfum ekki einungis keypt
Tamiflu, heldur einnig lyf sem
heitir Relenza til þess að hafa ekki
öll eggin í einni körfu,“ segir Haraldur. „Við erum að kaupa um
fjögur þúsund skammta af því á
þessu ári og væntanlega um sextán þúsund á því næsta. Vitaskuld
á alltaf að skoða upplýsingar eins
og þessar af fullri alvöru, en ég
hef enga staðfestingu á því að
Tamiflu valdi geðrænum truflunum hjá börnum. Þetta er eitthvað
sem menn hafa tekið eftir en svo
getur verið að það sé mikið um
geðrænar truflanir almennt. Þá
(%),"2)'¨)3-,
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,®'2%',5-, Brotist var inn í

tveggja hæða einbýlishús í
Mosfellsbæ síðdegis á fimmtudaginn.
Þjófurinn eða þjófarnir
spenntu upp glugga, rótuðu í
skápum og skúffum og stálu
heimabíómagnara, leikjatölvu,
upptökuvélum og ýmsum öðrum
rafeindatækjum. Auk þess var
skartgripum, peningum og
gjaldeyri stolið úr húsinu.
Að sögn lögreglunnar í
Reykjavík nemur andvirði
þýfisins hundruðum þúsunda,
eða jafnvel milljónum króna.
Málið er í rannsókn hjá lögreglunni.
IFV
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VEIÈIMENN FUNDUST MYRTIR Å 'RIKKLANDI ¹
LAUGARDAG
&2¡44!",!¨)¨!0

&JÎLDAMORÈ Å 'RIKKLANDI

Fimm myrtir í
veiðiferð
'2)++,!.$ !0 Fimm ungir
veiðimenn, sem allir voru í sömu
fjölskyldu, fundust myrtir í
miðhluta Grikklands á laugardag.
Mennirnir, sem voru á aldrinum
17 til 33 ára, voru saman í
veiðiferð þegar harmleikurinn
varð. Tveir þeirra voru bræður
en hinir þrír voru frændur
bræðranna. Faðir bræðranna
fann líkin á akri, en hann hóf leit
að mönnunum eftir að annar
sonur hans hringdi í hann úr
farsíma sínum. Sambandið
slitnaði þó áður en feðgarnir náðu
að tala saman.
Gríska lögreglan hefur hafið
morðrannsókn og leitar nú
morðingjans.
SMK

,ÎGREGLA HÎFUÈBORGARSV¾ÈIS
4!-)&,5")2'¨)2 "IRGÈIR INFLÒENSULYFJA SEM KEYPTAR HAFA VERIÈ HINGAÈ TIL LANDS VEGNA

H¾TTU ¹ HEIMSFARALDRI TIL AÈ MYNDA FUGLAFLENSU ERU N¾R EINUNGIS 4AMIFLU

Við höfum ekki einungis
keypt Tamiflu, heldur
einnig lyf sem heitir Relenza til
þess að hafa ekki öll eggin í einni
körfu.
(!2!,$52 "2)%3«446!2.!,+.)2

þarf að athuga hvort þetta sé einungis tengt lyfinu eða hvort þetta
sé eitthvað sem hægt er að búast
við að gerist.“
Haraldur segir enn fremur að
heilbrigðisyfirvöld muni fylgjast

náið með þróun mála. Fullvíst sé
að Tamiflu valdi ekki aukaverkunum af þessu tagi hjá fullorðnu
fólki.
Framleiðandi lyfsins hefur í
samráði við bandarísku lyfjastofnunina FDA sent tilkynningu til
lækna í Bandaríkjunum þar sem
greint er frá 120 tilvikum geðrænna aukaverkana hjá börnum
sem fengið hafa Tamiflu, að því er
fram kemur á vefsíðu Lyfjastofnunar. Þessar upplýsingar eru einnig til skoðunar hjá heilbrigðisyfirvöldum í Evrópu.
JSS FRETTABLADIDIS

Jón H.B. varalögreglustjóri
34*«2.3µ3,! Jón H.B. Snorrason,

yfirmaður efnahagsbrotadeildar
ríkislögreglustjóra, verður
aðstoðarlögreglustjóri hjá nýju
embætti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem tekur til
starfa um áramótin. Fréttastofa
NFS greindi frá þessu í kvöldfréttum sínum í gær. Jón vildi
ekki staðfesta þetta við fréttastofuna.
Stefán Eiríksson, lögreglustjóri hins nýja embættis, vildi
ekki tjá sig um málið og vísaði á
dómsmálaráðuneytið. Ekki náðist
í dómsmálaráðherra.
SDG

6INSTRISINNAÈUR HAGFR¾ÈINGUR SIGRAR Å FORSETAKOSNINGUM Å %KVADOR

Vill hjálpa fátækum og draga
úr áhrifum Bandaríkjanna
%+6!$/2 !0 Rafael Correa, 43 ára vinstrisinnaður

hagfræðingur, sigraði með glæsibrag í forsetakosningunum í Ekvador á sunnudaginn. Þegar helmingur
atkvæða hafði verið talinn í gær hafði Correa fengið
tvisvar sinnum fleiri atkvæði en andstæðingur hans,
auðjöfurinn Alvaro Noboa.
Ekvador bætist því í hóp þeirra Suður-Ameríkuríkja þar sem vinstrimaður er við völd. Fyrir eru
vinstrimenn við stjórnartauminn í Bólivíu, Brasilíu,
Argentínu, Chile og Venesúela.
Þeim Correa og Hugo Chavez, forseta Venesúela,
er vel til vina, en Chavez hefur verið einn hvassyrtasti andstæðingur Bandaríkjanna.
Correa hóf kosningabaráttu sína með því að líkja
sér við Chavez, en hætti því þegar hann sá að það
kæmi ekki vel út í skoðanakönnunum. Nú eru þær
afstaðnar og Correa segist vonast til þess að geta
gert svipaða hluti og Chavez.
Correa hefur lofað því að bæta mjög stöðu
fátækra í Ekvador, landi þar sem fátækt er mikil.

2!&!%, #/22%! /' %)').+/.! (!.3 &!'.! 3)'2) #ORREA
HAFÈI FENGIÈ TVISVAR SINNUM FLEIRI ATKV¾ÈI EN ANDST¾ÈINGUR
HANS ÖEGAR HELMINGUR ATKV¾ÈA HAFÈI VERIÈ TALINN &2¡44!",!¨)¨!0

Hann vill einnig breyta stjórnarskrá landsins til
þess að draga úr valdi gömlu flokkanna og takmarka
starfsemi Bandaríkjanna í Ekvador.
Andstæðingur Correas í forsetakjörinu, Noboa,
vildi þó ekki viðurkenna ósigur sinn í gær og sakaði
Correa um kosningasvindl.
GB
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6INNUSLYSIÈ ¹ +¹RAHNJÒKUM

Ekki talinn í
lífshættu
3,93 Líðan mannsins sem

slasaðist á Kárahnjúkavirkjun á
laugardagskvöld er stöðug að
sögn svæfingalæknis á gjörgæsludeild Landspítalans í
Fossvogi.
Maðurinn, sem vann við að
stjórna krana, féll niður úr
honum og dróst um fimmtíu
metra eftir stífluveggnum og
hafnaði á steypustyrktarjárni.
Honum er haldið sofandi í
öndunarvél en er ekki talinn í
bráðri lífshættu.
Maðurinn fór í aðgerð í gær
og í fyrradag vegna áverka á
kviðar- og brjóstholi.
IFV

&ÅKNIEFNI FINNAST Å RNESHVERFI

Ellefu manns
handteknir
,®'2%',5-, Lögreglan á
Selfossi handtók ellefu manns í
Árneshverfi á sunnudag og lagði
hald á lítilræði af fíkniefnum.
Lögreglan fékk tilkynningu
um útafkeyrslu á svæðinu um
hálftólfleytið. Þegar hún kom á
vettvang kom í ljós að ökumaðurinn var í annarlegu ástandi. Kom
í ljós að hann hafði verið í
gleðskap á svæðinu. Við húsleit
fannst lítilræði af amfetamíni og
hassi. Ellefu ungmenni um
tvítugt voru handteknir. Þeim
hefur verið sleppt úr haldi.
IFV

2¡44).'
¥ &RÁTTABLAÈINU Å G¾R BIRTIST GREIN ÖAR
SEM bNOKKRAR CAPPUCCINO SÎTRANDI
MIÈB¾JARROTTURn EINS OG ÖAÈ VAR
ORÈAÈ VÎLDU bMESTU KRUMMASKUÈ
¥SLANDSn 'REININ ¹TTI AÈ VERA GR¾SKU
LAUS EN AF VIÈBRÎGÈUM AÈ D¾MA
ÖËTTI SUMUM LESENDUM GAMANIÈ
GR¹TT OG EINHVERJUM ËFYNDIÈ MEÈ
ÎLLU %RU ÖEIR BEÈNIR VELVIRÈINGAR ENDA
VAR EKKI HUGMYNDIN AÈ S¾RA NEINN

 NËVEMBER  ¶2)¨*5$!'52

%IGNARN¹M ¹  HEKTARA LANDI ÒR 6ATNSENDAJÎRÈ R¾DD Å B¾JARSTJËRN +ËPAVOGS

&RAMSËKN Å 2EYKJAVÅK SUÈUR

Uppbygging á undan áætlun

Auglýsir eftir
frambjóðendum

+«0!6/'52 Bæjarstjórn Kópavogs
ræðir í dag fyrirhugað eignarnám
bæjarins á 863 hektara landi úr
Vatnsendajörðinni.
Að því er segir í greinargerð
bæjarlögmanns hefur eftirspurn
eftir lóðum í Vatnsenda verið
mikil og uppbyggingin verið langt
á undan áætlunum. Geri megi ráð
fyrir að íbúðarbyggð þróist áfram
á þessu svæði: „Kópavogsbær
þarf á frekara byggingarlandi að
halda og svæðum til að tryggja
fullnægjandi þjónustu við byggðina.“
Bæjarlögmaður segir Kópavogsbæ hafa skuldbundið sig til að
útvega Hestamannafélaginu Gusti

&¡,!'!2 ¥ '534) (ESTAMENN Å 'USTI F¹
NÕTT SV¾ÈI FYRIR STARFSEMINA Å 6ATNSENDA
LANDINU
-9.$"*!2.,%)&52 "*!2.,%)&33/.

nýtt svæði í stað þess sem félagið
hefur nú en verður tekið til annarra nota. Unnið sé að deiliskipulagi fyrir hesthúsabyggð á Vatns-

endasvæðinu. Einnig sé gert ráð
fyrir skógrækt á svæðinu og þar
sé framtíðarvatnsöflunarstaður
bæjarins.
Eins og fram hefur komið í
Fréttablaðinu getur bærinn ekki
keypt land af eiganda Vatnsendajarðarinnar vegna kvaða í erfðaskrá. Til að komast fram hjá því er
farin sú leið að taka landið eignarnámi. Drög að samningi um verð
munu vera tilbúin en ekki hefur
enn verið greint frá innihaldinu.
Eins og áður hefur verið gert mun
ætlunin vera sú að greiða eiganda
landsins, Þorsteini Hjaltested,
hvort tveggja með byggingarrétti
og reiðufé.
GAR

34*«2.-, Framsóknarflokkur-

inn hefur auglýst eftir framboðum fyrir flokkinn í Reykjavíkurkjördæmi suður.
Einnig er óskað eftir ábendingum um áhugaverða og líklega
frambjóðendur.
Stillt verður upp á lista
flokksins í kjördæminu.
Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra var í fyrsta sæti
listans í síðustu kosningum en
flokkurinn fékk einn mann
kjörinn. Björn Ingi Hrafnsson,
sem skipaði annað sætið, hefur
þegar lýst yfir að hann sækist
ekki eftir sæti á lista á nýjan
leik.
BÖS

Lögin skilgreina nauðgun
öðru vísi en almenningur
Almenn hegningarlög skilgreina nauðgun allt öðruvísi en almenningur. Núgildandi skilgreining nauðgunar felur ekki í sér viðurkenningu á þungamiðju kynferðisafbrota. Viðhorf samfélagsins hafa mikil áhrif á
lagasetningu og umfjöllun um kynferðisafbrot. Nýtt frumvarp er til mikilla bóta en væri hægt að bæta.
Leggja ætti
áherslu á kynfrelsi við skilgreiningu á nauðgun því innan hugtaksins sameinast virðing fyrir persónu þolanda, athafnafrelsi og
síðast en ekki síst sjálfsákvörðunarrétti einstaklingsins. Lagalegar
skilgreiningar á kynferðisbrotum
í dag endurspegla ekki eðli og inntak brotanna í núgildandi kynferðisafbrotakafla almennu hegningarlaganna. Þannig eru gerendur í
kynferðisofbeldismálum dæmdir
eftir þremur ólíkum greinum laganna þó að brotið sé í eðli sínu það
sama.
Þetta var meðal þess sem kom
fram í erindi Þorbjargar S. Gunn-

-!..2¡44).$!-,

laugsdóttur, Afbrotið nauðgun,
sem byggt var á efni meistararitgerðar hennar í lögfræði sem hún
flutti á málfundi Mannréttindaskrifstofu Íslands í gær. Málþingið er hluti af 16 daga átaki gegn
kynbundnu ofbeldi sem nú stendur yfir í sextánda sinn en þar er
þess freistað að draga kynbundið
ofbeldi fram í dagsljósið sem
mannréttindabrot.
Þorbjörg bendir á að skilningur
laganna á nauðgun sé allt annar en
almennings. Samkvæmt lögunum
sé aðeins um nauðgun að ræða ef
ofbeldi eða hótun um ofbeldi
kemur til. Sé það hins vegar ekki
til staðar felur afbrotið ekki í sér

!,-%.. (%'.).'!2,®'
  GR (VER SEM MEÈ OFBELDI
EÈA HËTUN UM OFBELDI ÖRÎNGVAR
MANNI TIL HOLDLEGS SAMR¾ÈIS EÈA
ANNARRA KYNFERÈISMAKA SKAL S¾TA
FANGELSI EKKI SKEMUR EN  ¹R OG ALLT
AÈ  ¹RUM 4IL OFBELDIS TELST SVIPT
ING SJ¹LFR¾ÈIS MEÈ INNILOKUN LYFJUM
EÈA ÎÈRUM SAMB¾RILEGUM H¾TTI
  GR (VER SEM MEÈ ANNARS
KONAR ËLÎGM¾TRI NAUÈUNG ÖRÎNGVAR
MANNI TIL SAMR¾ÈIS EÈA ANNARRA
KYNFERÈISMAKA SKAL S¾TA FANGELSI
ALLT AÈ  ¹RUM
  GR (VER SEM NOTF¾RIR SÁR
GEÈVEIKI EÈA AÈRA ANDLEGA ANN
MARKA MANNS TIL ÖESS AÈ HAFA VIÈ
HANN SAMR¾ÈI EÈA ÎNNUR KYNFERÈIS
MÎK EÈA ÖANNIG ER ¹STATT UM HANN
AÈ ÎÈRU LEYTI AÈ HANN GETUR EKKI
SPORNAÈ VIÈ VERKNAÈINUM EÈA SKILIÈ

Safaríkar upplýsingar í Xerox litum gera það að verkum
að útkoman er lesandanum í fersku minni.

Xerox litaprentarar,
fjölnota kerfi
og stafrænar prentvélar.

ÖÕÈINGU HANS SKAL S¾TA FANGELSI ALLT
AÈ  ¹RUM
 &RUMVARP  GR LAGANNA
ORÈAST SVO
(VER SEM HEFUR SAMR¾ÈI EÈA ÎNNUR
KYNFERÈISMÎK VIÈ MANN MEÈ ÖVÅ AÈ
BEITA OFBELDI EÈA HËTUNUM GERIST
SEKUR UM NAUÈGUN OG SKAL S¾TA
FANGELSI EKKI SKEMUR EN  ¹R OG ALLT
AÈ  ¹RUM 4IL OFBELDIS TELST SVIPT
ING SJ¹LFR¾ÈIS MEÈ INNILOKUN LYFJUM
EÈA ÎÈRUM SAMB¾RILEGUM H¾TTI
¶AÈ TELST EINNIG NAUÈGUN OG VARÈAR
SÎMU REFSINGU OG M¾LT ER FYRIR UM Å
 MGR AÈ NOTF¾RA SÁR GEÈSJÒKDËM
EÈA AÈRA ANDLEGA FÎTLUN MANNS TIL
ÖESS AÈ HAFA VIÈ HANN SAMR¾ÈI EÈA
ÎNNUR KYNFERÈISMÎK EÈA ÖANNIG
ER ¹STATT UM HANN AÈ ÎÈRU LEYTI AÈ
HANN GETUR EKKI SPORNAÈ VIÈ VERKN
AÈINUM EÈA SKILIÈ ÖÕÈINGU HANS

¶/2"*®2' 3 '5..,!5'3$«44)2 3EGIR AÈ MIÈA M¾TTI SKILGREININGU UM NAUÈGUN

VIÈ ÖAÈ HVORT SAMÖYKKI VAR FYRIR HENDI EÈA EKKI

nauðgun heldur ólögmæta kynferðisnauðung eða misneytingu
sem varðar að hámarki sex ára
fangelsi en nauðgun varðar allt að
sextán ára fangelsi.
Þorbjörg segir að núgildandi
skilgreining nauðgunar feli ekki í
sér næga viðurkenningu á því sem
er í raun þungamiðja í afbrotinu
nauðgun, það er kynfrelsi. „Kynferðislegt sjálfsforræði er einfaldlega ekki að fullu viðurkennt
þegar það skiptir máli hvort gerandi er maki, hvort þolandi er ölvaður eða andlega fatlaður eða
hvort „nauðgun“ náðist fram með
ofbeldi eða hótun um ofbeldi. Slík
nálgun leggur kynfrelsi ekki til
grundvallar, heldur nær því eingöngu fram að flokka kynferðisbrot eftir mismunandi verknaðaraðferðum.“
Þorbjörg segir að miða mætti

skilgreiningu um nauðgun við það
hvort samþykki var fyrir hendi
eða ekki. Ef svarið er nei þá sé
gerandinn sekur um nauðgun. Þorbjörg tók fram að frumvarp um

…það skiptir máli hvort
gerandi er maki, hvort
þolandi er ölvaður eða andlega
fatlaður…
breytingu á kynferðisbrotakafla
hegningarlaganna, sem nú er til
umfjöllunar á Alþingi, væri mjög
til bóta frá því sem nú er.
Í erindi sínu fjallaði Þorbjörg
einnig um viðhorf til kynferðisafbrota í samfélaginu. Þar benti hún
á að aðstæður skipti miklu máli og
viðhorf samfélagsins hafi áhrif á
lagasetninguna.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

ADSL extra

Fyrir þá kröfuhörðustu

F í t o n / S Í A

F I 0 1 9 5 3 0

ADSL extra er ný leið fyrir kröfuharða viðskiptavini sem vilja enn
meiri hraða fyrir send gögn eða allt að 2 Mb/s.
Hraði

Gagnamagn

Verð

Hámark

8 Mb/s

ótakmarkað

7.990 kr.

7.990 kr.

12 Mb/s

ótakmarkað

8.990 kr.

8.990 kr.

14 Mb/s

ótakmarkað

9.990 kr.

9.990 kr.

12 mánaða samningur skilyrði. Þessi þjónusta er eingöngu í boði fyrir búnað sem styður AnnexM staðalinn.
Hraði á ADSL tengingu getur verið háður vegalengd frá næsta ADSL tengipunkti.

Komdu í næstu Vodafone verslun, smelltu þér á www.vodafone.is
eða hringdu í 1414 til að fá nánari upplýsingar.
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Eiga íslensk stjórnvöld að biðjast afsökunar á stuðningi við
innrásina í Írak?
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Á RÚV að vera á auglýsingamarkaði?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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¶JËÈSKJALAVÎRÈUR SVARAR «LAFI (ANNIBALSSYNI UM SÅMHLERANIR

+ARLMAÈUR SLASAÈIST ALVARLEGA

Sími þingmanns var hleraður

Á gjörgæslu eftir fallhlífarslys

3¥-(,%2!.)2 Dómsúrskurður um
að lögreglunni í Reykjavík væri
leyfilegt að hlera síma Hannibals
Valdimarssonar var kveðinn upp
sunnudaginn 26. febrúar 1961, en
þá sat Hannibal á þingi og naut því
þinghelgi. Þetta kemur fram í gögnum sem Ólafur, sonur Hannibals,
hefur fengið frá þjóðskjalaverði.
Að sögn Ólafs var úrskurðurinn
fenginn að beiðni dómsmálaráðuneytisins og Baldur Möller deildarstjóri skrifaði undir beiðnina fyrir
hönd ráðuneytisins. Sakadómari,
Valdimar Stefánsson, kom þann
sama dag upp í ráðuneyti og kvað
upp dómsúrskurð um að hlerun
væri heimil á heimasíma Hannibals

(!..)"!,
6!,$)-!233/.

og vinnusíma hans hjá Alþýðusambandi Íslands, en Hannibal var forseti þess. Einnig var veitt heimild
til hlerunar á símanúmerum annarra, en yfir þau hefur verið strikað. Annar af tveimur vottum að
úrskurðinum var Sigurjón Sigurðsson, þáverandi lögreglustjóri.
Dómsúrskurður
Valdimars

byggist á tveimur röksemdum. Að
þeir sem hleraðir skuli, liggi undir
grun um að vilja trufla starfsfrið
Alþingis og að þeir séu grunaðir
um að ógna öryggi ríkisins.
Á þessum tíma var Hannibal
annar af tveimur leiðtogum stjórnarandstöðunnar, búinn að sitja á
þingi í hálfan annan áratug, eða
síðan 1946. Hann hafði verið í ríkisstjórn skömmu áður, gegndi embætti félags- og heilbrigðismálaráðherra til ársloka 1958.
Ekki fylgir upplýsingum þjóðskjalavarðar hversu lengi hleranirnar stóðu yfir né hver nýtti sér
upplýsingar úr þeim. Ekki heldur
hvað um þær varð.
KËÖ

3,93 Karlmaður á fertugsaldri
slasaðist alvarlega í fallhlífarslysi
við Svignaskarð í Borgarfirði rétt
eftir hádegið á sunnudaginn.
Maðurinn var að fljúga fallhlíf,
sem útivistarmenn nota til að láta
draga sig í vindi, þegar hlífin lenti
í snarpri vindhviðu. Dróst maðurinn með henni tíu metra og
brotlenti ofan í skurði.
Maðurinn rifbeinsbrotnaði og
hlaut brjóstholsáverka. Hann var
fluttur á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut þar sem
hann gekkst undir aðgerð. Að sögn
svæfingalæknis er manninum
haldið sofandi í öndunarvél.
IFV

Auðmenn ráði ekki
útliti miðbæjarins
Húsafriðunarnefnd og fjöldi íbúa mótmæla niðurrifi gamalla húsa og byggingu
stórs verslunarhúss á Laugavegi. Séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir segir óþolandi
að fjársterkir menn geti rifið gömul hús og byggt í staðinn það sem þeim sýnist.
3+)05,!'3-, „Það er óþolandi að

Timberland PRO
softshell jakki

12.900 kr.

Timberland PRO
vatnsheld úlpa

7.900 kr.

Fullkomið skjól

fjármunir megi ráða útliti miðbæjarins,“ segir séra Auður Eir
Vilhjálmsdóttir sem er ein fjölmargra sem mótmæla fyrirhuguðum breytingum á svokölluðum
Frakkastígsreit.
Samkvæmt hugmyndum Vatns
og lands ehf., eiganda lóðarinnar
sem afmarkast af Laugavegi,
Frakkastíg og Hverfisgötu, verða
húsin á reitnum rifin og 11.300
fermetra verslunarhús byggt í
staðinn. Undir húsinu á að auki að
vera bílakjallari á þremur hæðum.
Mótmælin hafa streymt til borgaryfirvalda.
Húsafriðunarnefnd
ríkisins
segir yfirdrifið byggingarmagnið
vera algerlega úr takti við
umhverfið og spilla einkennum
Laugavegarins. Eindregið sé mælt
með því að húsin númer 41, 43 og
45 verði ekki rifin. Varðveislan
dragi ekki úr möguleikum á nýtingu reitsins: „Þvert á móti leysir
hún mikinn vanda sem felst í því
að laga alltof stóra nýbyggingu að
smágerðum og litríkum mælikvarða Laugavegarins.“
Íbúar við Frakkastígsreitinn
mótmæla uppbyggingunni kröftuglega. Auk þess að nefna fagurfræðilegar ástæður segjast þeir
myndu tapa bæði útsýni og sólarljósi og verða fyrir miklum óþægindum vegna torgs sem verði í
bakgarði nýja verslunarhússins.
Búast megi við gífurlegu ónæði á
framkvæmdatímanum.
Rýnihópur um útlit bygginga í
miðborginni segir nýbygginguna
eiga að vera svo stóra að erfitt
verði að hanna útlit hennar án
þess að „misbjóða“ umhverfinu.
Að minnsta kosti ætti að leyfa

3¡2! !5¨52 %)2 6),(*,-3$«44)2 b¡G HUGSA MEÈ SKELFINGU TIL NIÈURRIFS HINNA

GÎMLU HÒSA OG NÕRRA ËVIÈEIGANDI BYGGINGA Å STAÈINN m SEGIR Å MËTM¾LABRÁFI SÁRA
!UÈAR %IRAR SEM VILL AÈ HÒSIN ¹ ,AUGAVEGI   OG  F¹I AÈ STANDA ¹FRAM
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FRAMHLIÈAR HÒSSINS NÒMER 

steinhúsinu á Laugavegi 43 að
standa áfram. Eigandi lóðanna
segir reyndar í nýjustu tillögu
sinni að „horft verði til þess“ að
halda útliti framhliðar Laugavegar 43.
Séra Auður Eir segir í sínu mótmælabréfi til borgarinnar sem
vitnað var til hér í upphafi að
gamli húsastíllinn í miðbænum sé
fjársjóður sem glapræði sé að
eyðileggja með því að færa stíl

-9.$!4%,)%2 !2+)4%+4!2

nýrri hverfa inn í miðbæinn. Óþolandi sé að þeir sem eigi peninga til
að kaupa gömul hús fái að rífa þau
og byggja það sem þeim sýnist:
„Þetta er jafn óþolandi og það
væri ef auðfólk keypti Tjörnina og
breytti henni í bílastæði, eða
keypti Dómkirkjuna eða Landakotskirkju til að flytja burt eða
gera við þær það sem þeim sýndist,“ segir séra Auður Eir.
GAR FRETTABLADIDIS

3TILLT TIL FRIÈAR ¹ GEÈDEILD ,ANDSPÅTALANS MEÈ ÖVÅ AÈ F¾RA STARFSMANN TIL

Hjúkrunarfræðingur til starfa
á Kleppi gegn vilja sínum

Timberland PRO
goretex úlpa

23.990 kr.

Atvik milli tveggja
hjúkrunarfræðinga að næturlagi
heima hjá öðrum þeirra varð til
þess að yfirmaður þeirra taldi
ófært að þeir störfuðu áfram
saman á geðsviði Landspítalans
við Hringbraut. Annar hjúkrunarfræðingurinn, 36 ára gömul kona,
var því flutt til í starfi og sagt að
mæta til vinnu á Kleppi.
Konan sættir sig ekki við flutninginn og hefur stefnt spítalanum
fyrir dómstóla. Málið kann að leiða
til uppsagnar hennar.
Atburðurinn sem leiddi til þess
að ákveðið var að flytja konuna á
Klepp varð aðfaranótt laugardagsins 3. september. Hinn hjúkrunarfræðingurinn, sem er karlmaður,

$«-3-,

Timberland PRO
öryggisskór
Dugguvogur

13.990 kr.
Knarrarvogur

SÆBRAUT

ur

vog

ar
Súð

VIÐ ERUM HÉR!
Knarrarvogi 4
Endurvinnslan

ESSO Aðföng

14 verslanir – sjá www.esso.is

Sími 560 3433

kvartaði undan konunni og hinn
17. október var henni tilkynnt í
bréfi frá deildarstjóra móttökugeðdeildar að ágreiningur þeirra
tveggja myndi valda röskun á
starfinu. Hún ætti því að mæta til
vinnu á Kleppi.
„Lýsing á atviki frá báðum aðilum, leiðir líkum að því að farsælast sé að hjúkrunarfræðingarnir
vinni ekki náið saman á næstunni,“
segir í bréfi deildarstjórans.
Hvorki lögmaður konunnar né
spítalinn vilja upplýsa hvað á að
hafa gerst umrædda nótt. Konan
sótti um flýtimeðferð á málinu
fyrir dómstólum sem höfnuðu því
þar sem í ráðningarsamningi konunnar væri ákvæði um að hún gæti

+,%0052 (JÒKRUNARFR¾ÈINGUR SEM
STARFAÈ HEFUR ¹ BR¹ÈAGEÈDEILDINNI ¹
(RINGBRAUT Å FIMM ¹R S¾TTIR SIG EKKI VIÈ
AÈ VERA FLUTT ¹ +LEPPSSPÅTALA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

flust á milli deilda og að vinnutími
og laun væru eins og áður. Þá
myndi hún eftir sem áður verða
styrkt af geðsviði í endurmenntun
í hugrænni atferlismeðferð.
GAR

ÃVg[Z``^
VÂh_ÂV
6ÂZ^ch.%bc#
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 Hvaða fyrrverandi forsætisráðherra Ítala fékk aðsvif í
beinni sjónvarpsútsendingu um
helgina?
 Hverjir urðu Íslandsmeistarar karla í knattspyrnu innanhúss á sunnudag?
 Hver var kjörinn Herra
Ísland á Broadway síðastliðinn
fimmtudag?
36®2). %25  ",3
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-AÈUR SKOTINN AF LÎGREGLU STUTTU ¹ÈUR EN HANN ¾TLAÈI AÈ KV¾NAST

,ÅKAMS¹R¹S Å ,ONDON

(UNDRUÈ MËTM¾LTU LÎGREGLUOFBELDI

Haraldi enn
haldið sofandi

"!.$!2¥+). Lögregla í New York borg í Bandaríkjun-

,/.$/. Líðan Haraldar Hannesar

um varð manni að bana og særði tvo í skothríð á
laugardag. Hundruð manna komu saman á sunnudaginn til þess að mótmæla þessum verknaði lögreglunnar og kröfðust sumir þess að lögreglustjóri borgarinnar segði af sér.
Maðurinn sem lést átti að gifta sig nokkrum
tímum síðar. Atvikið átti sér stað fyrir utan nektardansstað þar sem mennirnir höfðu verið að skemmta
sér. Þeir voru óvopnaðir, en allir þeldökkir.
„Við getum ekki leyft að þetta haldi áfram,“ sagði
Al Sharpton, prestur og mannréttindafrömuður, sem
tók sér stöðu með mótmælendum fyrir utan sjúkrahús í borginni þar sem annar hinna særðu lá.
„Við verðum að átta okkur á því að við vorum öll í
þessum bíl,“ bætti hann við. Borgarstjóri New York
borgar, Michael Bloomberg, sagði lögreglumennina
hafa haft ástæðu til að halda að mennirnir væru

Guðmundssonar, sem lenti í
fólskulegri líkamsárás í London
um þarsíðustu helgi, er óbreytt.
Honum er haldið sofandi í
öndunarvél.
Um helgina var svefnlyfjaskammtur Haralds minnkaður til
að athuga hvort hann myndi
vakna. Hann komst hins vegar
ekki til meðvitundar að sögn
Harðar Helga Helgasonar, vinar
hans. Aftur verður reynt að vekja
Harald á næstu dögum.
Að sögn Roberts Gurr, hjá
lögreglunni í Bethnal Green í
London, hefur rannsókn málsins
ekki skilað árangri.
IFV

-«4-,) "LÎKKUMÎNNUM Å .EW 9ORK ER NËG BOÈIÈ
&2¡44!",!¨)¨!0

vopnaðir. Fimm lögreglumenn, sem áttu þarna hlut að
máli, hafa verið sviptir skotvopnum sínum og sendir í
leyfi. Lögregla skaut fimmtíu sinnum á bíl þeirra og
hæfði 21 sinni. Annar eftirlifandi mannanna er þungt
haldinn á sjúkrahúsi með ellefu skotsár. Engin vopn
fundust í bílnum eða á mönnunum.
SUNGB

Tíu banaslys á sjö árum
rakin til þreytu ökumanns
Frá 1998 til 2005 létust tíu einstaklingar í umferðarslysum á Íslandi þar sem þreyta ökumanns var slysavaldur. Syfja er talin jafnhættuleg og ölvun við akstur. Sérfræðingur segir brýnt að vitundarvakning verði.
5-&%2¨!2-,Tíu einstaklingar létust í umferðarslysum á Íslandi frá
1998 til 2005 vegna þess að ökumaður sofnaði undir stýri. Árið
2001 voru fjögur banaslys rakin til
þessa en í öllum tilfellum lést farþegi í framsæti. Ástand þar sem
einstaklingur er svo þreyttur að
hann missir stjórn á bifreið sinni
er talið jafn hættulegt og ef ökumaður er ölvaður undir stýri.
Slysatíðni vegna syfju er talin stórlega vanmetin þar sem ökumenn
viðurkenna ekki alltaf raunverulega orsök slyss og slys eru aldrei
skráð nema öruggur vitnisburður
sé fyrir hendi.
Þetta kom fram í máli Gunnars
Guðmundssonar, lungnalæknis á
Landspítala, sem flutti erindi um
syfju og akstur á umferðarþingi í
gær. Einnig kom fram að tölur frá
Umferðarstofu sýna að 13 prósent

'5..!2 '5¨
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allra framanákeyrslna og 12 prósent tilfella þar sem ökumaður
ekur útaf vegi eru vegna syfju.
Erlendis eru 30 prósent framanákeyrslna og útafaksturs rakin til
syfju og fjórir af hverjum tíu viðurkenna að hafa dottað undir stýri.
Í umræðum um erindið kom
fram sú spurning hvernig tengsl
syfju og slysa eru metin. Ágúst
Mogensen, forstöðumaður Rannsóknarnefndar umferðarslysa, sat
fyrir svörum og sagði að syfja væri
aldrei skráð sem orsök slyss nema
öruggur vitnisburður væri fyrir
hendi. Þess vegna telur hann
öruggt að syfja sem orsök slysa sé
stórlega vanmetin.
Gunnar segir Íslendinga í mörgum tilfellum hvílast of lítið og tiltók margar ástæður þess vegna.
Kæfisvefn er ein þessara ástæðna
og hefur verið mikið rannsakaður.
Fjögur prósent karla og tvö prósent kvenna á Íslandi þjást af kæfisvefni. „Það er staðreynd að akstur
skiptir miklu máli við kæfisvefn
og tölur sýna að syfja getur verið
jafn hættuleg og ölvun við akstur.
Meðferð við kæfisvefni lagar dagsyfju og eykur færni til aksturs.
Tölur sýna að ef 500 einstaklingar
með kæfisvefn eru meðhöndlaðir
eigum við að geta forðað einu bana-

«(!00 ¥ 2%9+*!6¥+ 4ÅU BANASLYS ¹ SJÎ ¹RA TÅMABILI ERU RAKIN TIL SYFJU ÎKUMANNS
-YNDIN TENGIST FRÁTTINNI EKKI ¹ NOKKURN H¹TT
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Tölur sýna að ef 500
einstaklingar með kæfisvefn eru meðhöndlaðir eigum
við að geta forðað einu banaslysi,
75 slysum þar sem fólk meiðist og
200 slysum þar sem verður tjón.“
'5..!2 '5¨-5.$33/.
,5.'.!,+.)2

slysi, 75 slysum þar sem fólk meiðist og 200 slysum þar sem verður
tjón.“
Gunnar telur að vitundarvakning þurfi að verða hjá Íslendingum
varðandi syfju og akstur. Eins
bendir hann á nauðsyn þess að
aðvörunarkerfi verði sett í bíla og
vegi auk þess að gert verði ráð
fyrir aðstöðu til hvíldar í vegakerfinu.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

!& -)¨5.5- 3TOFNVÅSITALA ÖORSKS HEFUR

L¾KKAÈ SÅÈAN Å SÅÈUSTU M¾LINGU
&2¡44!",!¨)¨*3%

3TOFNM¾LING BOTNFISKA

Vísitala þorsks
lækkar nokkuð

Gefðu göngugreiningu í jólagjöf
• Gjafakort •
/2+5(²3)¨

3*6!2²46%'52 Stofnmæling
botnfiska að haustlagi var gerð í
ellefta sinn dagana 28. september
- 30. október síðastliðinn. Rannsóknasvæðið miðast við landgrunn
Íslands allt niður á 1.500 metra
dýpi og er skipt í grunn- og
djúpslóð.
Til rannsóknanna voru notuð
bæði rannsóknaskip Hafrannsóknastofnunarinnar, Árni
Friðriksson og Bjarni Sæmundsson. Alls var togað á 381 stað allt í
kringum landið.
Helstu niðurstöður eru þær að
stofnvísitala þorsks lækkar, ýsa,
grálúða og djúpkarfi standa
nokkurn veginn í stað en stofnvísitala gullkarfa hefur hækkað.
SH¹
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HUAHUA 0OMERANIAN BLANDAÈI HVOLPUR
VAR ¹KAFLEGA GLAÈUR YFIR AÈ HITTA JËLA
SVEININN Å -ONTANA Å "ANDARÅKJUNUM ¹
SUNNUDAG OG GAF HONUM MARGA KOSSA
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®RYGGIS OG VOPNALEIT Å ,EIFSSTÎÈ F¾RÈ FR¹ EINKAAÈILUM TIL RÅKISINS

«S¹TT UNGMENNI Å $ANMÎRKU

Öryggiseftirlit til sýslumanns

90 handteknir
vegna mótmæla

®29'')3-, Stjórnvöld eru að færa
ríkisstofnunum verkefni á silfurfati að sögn Guðmundar Arasonar,
framkvæmdastjóra Securitas, sem
hefur, ásamt Öryggismiðstöðinni,
annast öryggisleit á Keflavíkurflugvelli í samstarfi við Flugmálastjórn. Utanríkisráðuneytið hefur
ákveðið að Flugmálastjórn geri
þjónustusamning við sýslumannsembættið á Keflavíkurflugvelli
fyrir árið 2007 um framkvæmd
þess hluta öryggisleitar sem Securitas og Öryggismiðstöðin hafa
sinnt.
Guðmundur segist hafa upplýsingar um að þeirra þjónusta sé
ódýrari en þjónusta sýslumanns-

,%)&334®¨ "R¹ÈABIRGÈASAMNINGUR VAR
GERÈUR UM FRAMKV¾MD ÎRYGGISLEITAR Å
SUMAR SEM RENNUR ÒT UM ¹RAMËT

embættisins og þetta gangi gegn
útvistunarstefnu stjórnvalda sem
snýst um að þar sem einkageirinn

&ÅKNIEFNASALI HANDTEKINN

Fundu fíkniefni
í söluumbúðum
,®'2%',5-, Lögreglan í Kópa-

vogi handtók tæplega tvítugan
mann aðfaranótt föstudags. Við
leit á manninum fundust fíkniefni í
söluumbúðum. Í kjölfarið var gerð
húsleit á heimili mannsins og
fannst töluvert magn fíkniefna til
viðbótar. Við yfirheyrslur viðurkenndi maðurinn að hafa ætlað að
selja efnin. Honum var sleppt að
yfirheyrslu lokinni.
Efnin sem tekin voru af
manninum eru hass, maríjúana,
amfetamín og ofskynjunarefni.
Rannsókn málsins er ekki lokið. ÖSJ

,®'2%',5&2¡44)2
 ËHÎPP UM HELGINA
,ÎGREGLUNNI Å 2EYKJAVÅK VAR TILKYNNT
UM  UMFERÈARËHÎPP UM LIÈNA
HELGI ¥ EINU TILVIKI ÖURFTI AÈ FLYTJA
SLASAÈAN MANN MEÈ SJÒKRABÅL EN FLEST
ËHÎPPIN VORU MINNIH¹TTAR 4ËLF VORU
TEKNIR FYRIR ÎLVUNARAKSTUR SJÎ FYRIR AÈ
KEYRA YFIR ¹ RAUÈU LJËSI OG ALLMARGIR
FYRIR HRAÈAKSTUR

3VEIFLAÈI HNÅFI
,ÎGREGLAN ¹ 3ELFOSSI HANDTËK ÖRÅTUGAN
KARLMANN ¹ VEITINGASTAÈNUM ®LFUSI
AÈFARANËTT LAUGARDAGSINS -AÈURINN
SEM VAR MJÎG ÎLVAÈUR SVEIFLAÈI HNÅFI
OG HËTAÈI GESTUM STAÈARINS (ANN VAR
L¹TINN LAUS AÈ LOKNUM YFIRHEYRSLUM

PANTAÐU Í SÍMA

554 6999
WWW.JUMBO.IS

geti framkvæmt hluti hagkvæmar
en hið opinbera sé forstöðumönnum skylt að bjóða verkefnið út.
„Flugvallarstjórinn á Keflavíkurflugvelli hefur tekið þessa stefnu
upp og beitt í sínum ákvörðunum
en er núna rekinn öfugur til baka.
Þetta er slæmt merki til annarra
ríkisstofnana,“ segir Guðmundur.
Gert er ráð fyrir 160 milljónum
króna í samninginn við sýslumannsembættið að sögn aðstoðarmanns
utanríkisráðherra. Á meðan verður
gerð úttekt á mögulegum útfærslum á rekstri vopna- og öryggisleitar og ákvörðun um framtíðarútfærslu tekin í kjölfarið. Ekki náðist
í utanríkisráðherra.
SDG

$!.-®2+ Lögreglan í Rødovre í
nágrenni Kaupmannahafnar
handtók 90 mótmælendur á
unglingsaldri við samkomuhús
trúfélagsins Faderhuset á
sunnudag. Vildu ungmennin
mótmæla fyrirhuguðum flutningi
æskulýðsstarfs trúfélagsins í
byggingu sem nú hýsir Ungdomshuset, samkomustað ungs fólks á
Norðurbrú í Kaupmannahöfn.
Faderhuset keypti húsið fyrir
skömmu og hefur sótt um leyfi til
að rífa það og reisa nýtt. Borgaryfirvöld í Kaupmannahöfn hafa
reynt að koma að lausn málsins en
án árangurs. Nýir eigendur eiga að
fá húsið afhent 14. desember.
KS

Ehud Olmert
hvetur til friðar
Forsætisráðherra Ísraels lýsti því yfir í gær að Palestínumenn gætu myndað sjálfstætt ríki, komi þeir að
samningaborðinu með Ísrael. Palestínumenn segja
að um innantóm loforð sé að ræða.
*%2²3!,%- !0 Ehud Olmert, for-

sætisráðherra Ísraels, bauð Palestínumönnum í stefnuræðu sinni
í gær víðtækar friðarviðræður,
hverfi þeir frá ofbeldi. Jafnframt
sagði hann að slíkar viðræður við
Ísraela myndu gera Palestínumönnum kleift að mynda sjálfstætt ríki á Vesturbakkanum og á
Gaza-svæðinu.
Olmert talaði beint til Palestínumanna og lofaði að fækka eftirlitsstöðvum, greiða skatta Palestínumanna sem Ísrael hefur haldið
síðan leiðtogar Hamas-hreyfingarinnar voru kosnir til valda í
þingkosningum Palestínumanna í
janúar, og að leysa fanga úr haldi,
komi til alvarlegra friðarviðræðna. Jafnframt myndu Ísraelar
þá yfirgefa Vesturbakkann og hernumin svæði.
„Ég rétti palestínskum nágrönnum okkar hönd mína í friði og vona
að ég komi ekki tómhentur til
baka,“ sagði Olmert. „Við getum
ekki breytt fortíðinni og við
munum ekki geta endurheimt
fórnarlömbin beggja vegna landamæranna. Allt sem við getum gert
í dag er að koma í veg fyrir frekari harmleiki.“
Þó verða Palestínumenn að
velja sér nýja hófsama ríkisstjórn
sem væri tilbúin til að fylgja friðaráætlun sem Bandaríkjamenn
styðja, sem og að leysa ísraelskan
hermann úr haldi, en gíslataka
hans var uppspretta átakanna í
sumar. Fyrr kemur Olmert ekki til
þessara „alvöru, opnu, heiðarlegu,
einlægu viðræðna“, sagði hann.
Friðarumleitanir Ísraela og
Palestínumanna hafa legið niðri

%(5$ /,-%24 &ORS¾TISR¹ÈHERRA ¥SRAELS

BAUÈ 0ALESTÅNUMÎNNUM AÈ KOMA AFTUR
AÈ FRIÈARSAMNINGABORÈUM Å G¾R SVO
FREMI SEM ÖEIR FALLIST ¹ KRÎFUR HANS
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mánuðum saman, eða frá umræddum kosningum. Þótt leiðtogar
Hamas-samtakanna hafi verið lýðræðislega kosnir á þing hafa Ísraelar neitað að eiga samskipti við
þá, enda er eitt af takmörkum
samtakanna að eyða Ísrael.
Tilboð Olmerts um að hefja
aftur friðarumleitanir kom degi
eftir að vopnahlé milli Hamas-liða
og Ísraela hófst á Gaza-svæðinu,
sem ætlað er að binda enda á fimm
mánaða átök. Yfir 300 Palestínumenn hafa látist í átökunum seinustu mánuði, þar af fjölmargir
óbreyttir borgarar. Einnig hafa
fimm Ísraelar farist.
Talsmaður palestínska ráðuneytisins sagði þingmenn taka tilboði Olmerts með fyrirvara.
„Þetta er samsæri. Þetta er nýtt
herbragð. Olmert talar um palestínska ríkið án þess að gefa upplýsingar um landamærin,“ sagði
Ghazi Hamad, talsmaður stjórnarinnar.
SMK FRETTABLADIDIS

4VEGGJA M¹NAÈA FANGELSI OG FJ¹RSEKT

Dæmdur fyrir kynferðisbrot og klám
$«-3-, Karlmaður var í gær

SAMLOKUBAKKI | TORTILLABAKKI | BLANDAÐUR BAKKI
ÞÚ GETUR PANTAÐ GIRNILEGA VEISLUBAKKA FRÁ OKKUR MEÐ LITLUM FYRIRVARA

dæmdur í Héraðsdómi Suðurlands í tveggja mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn ungri stúlku. Hann var
jafnframt dæmdur til að greiða
henni 300 þúsund krónur með
vöxtum í miskabætur og 200 þúsund króna sekt til ríkissjóðs. Loks
var honum gert að greiða nær 300
þúsund krónur í sakarkostnað.
Maðurinn sýndi stúlkunni tvær
klámmyndir í tölvu sinni í júlí
2005. Þar á meðal var mynd sem
sýndi barn á kynferðislegan og
klámfenginn hátt. Í tölvu mannsins fann lögreglan síðan fimm
ljósmyndir og 21 hreyfimynd sem
sýndu börn einnig á klámfenginn
hátt. Loks fundust 35 ljósmyndir

á hörðum diski í tölvu hans, en
hann hafði afmáð myndirnar af
diskinum er lögregla lagði hald á
tölvuna. Þessar myndir sýndu
einnig börn með sama hætti og að
ofan er getið.
Maðurinn viðurkenndi fyrir
dómi að hafa haft myndirnar í
tölvunni, en neitaði að það hefði
verið af ásetningi. Þær hefðu halast niður á tölvu hans þegar hann
ætlaði að ná sér í löglegt klámefni, sér og konu sinni til skemmtunar.
Hann neitaði hins vegar að
hafa sýnt stúlkunni klámmyndirnar en dómurinn mat hana staðfasta í framburði sínum þrátt
fyrir að hún hafi verið látin endurtaka frásögn sína.
JSS
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Árið 2007 aukum við sætaframboð til Alicante enn frekar og fjölgum
flugdögum í fjóra á viku í sumar. Markmið okkar er sem fyrr að vera
ávallt besti kosturinn til Alicante.
Þú færð aukinn sveigjanleika á betra verði hjá okkur.

Fíton / SÍA

Kynntu þér ferðaáætlunina 2007 á www.sumarferdir.is.

www.kreditkort.is

Mundu eftir
MasterCard
ferðaávísuninni

Allar frekari upplýsingar eru á www.sumarferdir.is
Sími 575 1515 – Laugavegi 26 (gengið inn Grettisgötumegin)

www.sumarferdir.is
Sími 575 1515

– ERU BETRI EN AÐRAR!
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.ÕJAR UPPLÕSINGAR FR¹ 6INNUM¹LASTOFNUN UM STÎÈU M¹LA Å NËVEMBER

3TARFSMANNALEIGUM F¾KKAR
6)..5-!2+!¨52 Starfsmannaleigum hefur fækkað

um þrjár hér á landi það sem af er nóvembermánuði, samkvæmt nýjum upplýsingum frá Vinnumálastofnun. Alls voru 28 starfsmannaleigur skráðar á
Íslandi í síðustu viku, en 22 þeirra voru með virka
starfsemi og 798 erlenda starfsmenn.
Nokkurn tíma mun hafa tekið að fá sumar
starfsmannaleignanna til að skrá sig hjá Vinnumálastofnun eftir gildistöku nýrra laga um áramót og
starfsmenn stofnunarinnar voru önnum kafnir
fyrstu mánuði ársins við að reka á eftir starfsmannaleigunum að skrá sig í kerfið.
Alls hafa 0,5 til 0,6 prósent vinnuafls á Íslandi
unnið á vegum starfsmannaleigna á árinu og er það
mun lægra hlutfall en þekkist víðast hvar í Evrópu.
Einna hæst mun hlutfall starfsmanna hjá leigum
vera í Þýskalandi og Frakklandi og sérstaklega í
Hollandi, en þar er hlutfallið um fjögur prósent, að

Heppnir fá þá eitthvað fallegt...

%2,%.$)2 34!2&3-%.. ¥ +!&&)4¥-! b%RFIÈUSTUm STARFSMANNA
LEIGUNUM MUN HAFA F¾KKAÈ MEST ÖVÅ FYRIRT¾KI VILDU EKKI NÕTA
SÁR ÖJËNUSTU SEM LEIT ÒT FYRIR AÈ VERA ËLÎGLEG -YNDIN TENGIST
EKKI EFNI FRÁTTARINNAR
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sögn Jóns Sigurðar Karlssonar, verkefnisstjóra
Vinnumálastofnunar.
Nýjustu tölur um starfsmannaleigur má nálgast á
heimasíðu Vinnumálastofnunar.
KËÖ

Ekki horfið frá fyrra
mati á varnarþörf

ARGUS / 06-0552

Jón Egill Egilsson, yfirmaður varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, segir
íslensk stjórnvöld hafa grundvallarmat á varnarþörf Íslands á hreinu og þar með
grundvallarforsendurnar fyrir viðræðum við Norðmenn og aðra bandamenn.

DMK Reglulegur
sparnaður*
– verðlaunaður með sérstöku mótframlagi!
Kynntu þér DMK Reglulegan sparnað og aðra
þjónustuþætti DMK á spron.is
* skv. útlánareglum SPRON
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6!2.!2-,
Íslensk stjórnvöld
hafa grundvallarmat á varnarþörfum Íslands á hreinu. Þau hafa
þar með forsendurnar fyrir því að
fara út í viðræður við Norðmenn
og aðra bandamenn í NATO um
hugsanlega aukna aðkomu þeirra
að því að tryggja þessar þarfir
eftir brottför bandaríska varnarliðsins héðan. Þetta segir Jón Egill
Egilsson, yfirmaður varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins.
„Við höfum grundvallarforsendurnar fyrir þörf á vörnum
Íslands. Við teljum hins vegar að
þetta sé ekki aðgreinanlegt frá
vörnum Atlantshafsbandalagsins í
heild sinni og bandamanna okkar.
Þetta komi fleirum við en okkur
einum,“ sagði Jón Egill er Fréttablaðið bar undir hann ummæli
sem norski varnarmálaráðherrann Anne-Grete Strøm-Erichsen
lætur falla í viðtali við blaðið í
dag, þess efnis að eigið mat Íslendinga á þörfinni á varnarviðbúnaði
hérlendis sé forsenda fyrir viðræðum um eflt varnarsamstarf.
„Þessi mál þurfum við að reka í
góðu samstarfi bæði við bandalagið sem slíkt, og einnig við þá
bandamenn sem hlut eiga að máli,
ekki bara Norðmenn, og þá fyrst
og fremst Bandaríkin þar sem
fyrir liggur að vinna skuli úr þeirri
niðurstöðu sem náðist í viðræðunum um framhald varnarsamstarfsins,“ áréttar Jón Egill.
Hann segir þessi ummæli
norska ráðherrans mjög í samræmi við það sem áður hefur
komið fram, að Norðmenn séu
reiðubúnir til viðræðna við Íslendinga um þessi mál, en frumkvæðið
verði að koma frá Íslendingum.
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„Þeir hafa lengi sagt að þeir séu til
reiðu ef við viljum tala við þá. Það
sem þeir vilja forðast er að það líti
út fyrir að þeir séu að þrönga sér
upp á okkur,“ útskýrir Jón Egill.
Norðmenn séu hvorki að þröngva
sér upp á Íslendinga, né láti þeir í
það skína að „þeir þurfi að kenna
okkur stafrófið,“ það er Íslendingar séu fullfærir um það sjálfir að

skilgreina sínar varnarþarfir. Eins
og kunnugt er var það lengi mat
íslenskra stjórnvalda að föst viðvera fjögurra orrustuþotna á
Keflavíkurflugvelli væri lágmarksviðbúnaður til að tryggja
varnir landsins. Spurður hvort
horfið hafi verið frá því mati eftir
að Bandaríkjamenn ákváðu að
kalla allt sitt lið héðan, segir Jón
Egill að svo sé í raun ekki.
„Það hefur aldrei verið sagt að
við höfum horfið frá því mati. Við
höfum ítrekað sagt að við hljótum
að falla innan þess heildarmats
sem NATO og allir okkar bandamenn byggja á. Þar er í gildi
grundvallarstefna og við hljótum
að hafa hana sem einn útgangspunktinn þegar við metum okkar
varnarþarfir,“ segir Jón Egill.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

+¾RA FIMM EINSTAKLINGA ER TENGJAST "AUGSM¹LINU VAR TEKIN FYRIR Å DËMI Å G¾R

Efnahagsbrotadeildin skilar
greinargerð fyrir 5. desember

<¨Â^![V\bZcch`Vd\\diigkVa

"!5'3-, Efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra fékk í gær frest til
þriðjudagsins 5. desember til þess
að skila skriflegri greinargerð
vegna kæru fimm einstaklinga er
tengjast Baugsmálinu.
Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs Group, Jóhannes Jónsson,
Kristín
Jóhannesdóttir,
Tryggvi Jónsson og Stefán Hilmarsson kærðu meint vanhæfi
starfsmanna efnahagsbrotadeildar
Ríkislögreglustjóra til héraðsdóms
fyrir liðna helgi.
Þau ætla ekki að svara spurningum er tengjast rannsókn efnahagsbrotadeildar á ætluðum skattalagabrotum þar til niðurstaða fæst
í kærumálinu.
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Kærendur krefjast þess að
rannsóknin verði dæmd ólögmæt
og til vara að starfsmenn efnahagsbrotadeildar verði dæmdir vanhæfir til þess að fara með rann-

sókn málsins. Í kröfunni er meðal
annars vitnað til orða sem yfirmenn hjá embætti Ríkislögreglustjóra hafa látið falla í fjölmiðlum
síðan rannsókn Baugsmálsins
hófst.
Jón H.B. Snorrason, yfirmaður
efnahagsbrotadeildar
Ríkislögreglustjóra, var ekki tilbúinn til
þess að veita vilyrði fyrir því að
ekki yrðu gefnar út ákærur í
skattamálinu áður en niðurstaða
fengist í kærumálinu. Eftir stuttan
fund lögmanna kærenda og Jóns
H.B. náðist samkomulag um frest.
Munnlegur málflutningur vegna
kærunnar fer fram 6. desember en
dómari í málinu er Eggert Óskarsson.
MH

MINNKAÐU HRAÐANN!
ÞAÐ BORGAR SIG
Þann 1. desember næstkomandi tekur gildi breyting á reglugerð um sektir og viðurlög við umferðarlagabrotum. Helsta breytingin er
að sektir vegna einstakra umferðarlagabrota hækka umtalsvert, eða um
allt að 60%.
Vikmörk varðandi hámarkshraða hafa einnig verið lækkuð. Áður voru
þau miðuð við 10 km/klst. yfir hámarkshraða án þess að fá sekt en með
nýju reglugerðinni hafa mörkin verði lækkuð niður í 5 km/klst.

Kynntu þér málið á www.us.is
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&ORSVARSMENN ALMANNAVARNA ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI

"ERSERKSGANGUR ¹ HËTELI

Endurskoðuð flugslysaáætlun

Hjartastopp í
lögreglubíl

®29'')3-,
Forsvarsmenn
almannavarna á Keflavíkurflugvelli og ríkislögreglustjóri undirrituðu í gær nýja og endurskoðaða
flugslysaáætlun
fyrir
Keflavíkurflugvöll.
Áætlunin er virkjuð þegar
flugvél lýsir yfir viðbúnaðar- eða
hættuástandi um borð eða flugvél brotlendir. Virkjun er tvískipt, annars vegar þegar um er
að ræða flugvél með níu manns
eða færri eru um borð og hins
vegar þegar tíu eða fleiri eru um
borð. Einnig er mögulegt að
virkja áætlunina á hærra stiginu
ef farmur flugvélar getur hugsanlega valdið almannahættu þó

5.$)22)45. &R¹ UNDIRRITUN NÕRRAR FLUG
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ALDUR *OHANNESSEN RÅKISLÎGREGLUSTJËRI OG
SGEIR %IRÅKSSON SÕSLUMAÈUR Å +EFLAVÅK

svo að níu manns eða færri séu
um borð.
Flugvallarstjórinn á Keflavík-

urflugvelli hefur umsjón með
reglubundnum æfingum einstakra verkþátta og að allir þættir áætlunarinnar séu æfðir að
minnsta kosti á tveggja ára fresti
í samvinnu við aðgerðastjórn og
almannavarnadeild
ríkislögreglustjóra.
Flugslysaáætlun Keflavíkurflugvallar segir fyrir um skipulag og stjórnun aðgerða í kjölfar
flugslyss á Keflavíkurflugvelli
eða annars staðar á Reykjanesskaga. Allir viðbragðsaðilar og
aðrir aðilar sem hagsmuna hafa
að gæta voru hafðir með í ráðum
við gerð áætlunarinnar sem tekið
hefur alllangan tíma.
JSS

,®'2%',5-, Karlmaður gekk
berserksgang á Radisson SAS
Hótel Sögu í Reykjavík á laugardagskvöldið. Maðurinn, sem var
gestur á hótelinu, var með ólæti,
truflaði hótelgesti og kastaði til
húsgögnum.
Lögreglan var kölluð á
vettvang og lenti í átökum við
manninn en náði að yfirbuga
hann. Maðurinn var fluttur á
lögreglustöðina en þegar þangað
kom var hann í hjartastoppi.
Sjúkralið kom á staðinn og lífgaði
hann við og var hann fluttur á
gjörgæsludeild Landspítalann.
Honum er haldið sofandi í
öndunarvél.
IFV

Takmarkanir á kostun og
auglýsingatekjum ræddar
Útvarpsstjóri segir ekki óeðlilegt að sett séu mörk á hlutdeild stofnunarinnar á auglýsingamarkaði. Stjórnendur 365 og Skjásins eru fylgjandi breytingum á frumvarpinu. Frumvarpið getur aukið fákeppni á markaði segir starfsmaður RÚV.
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*ËRDANÅUKONUNGUR

Hætta á þrem
borgarastríðum
*«2$!.¥! Abdullah II Jórdaníu-

konungur sagði um helgina hættu
á því að borgarastyrjaldir brjótist
út í þremur ríkjum Mið-Austurlanda á næsta ári, og nefnir þar
Írak, Líbanon og Palestínu.
Á morgun kemur George W.
Bush Bandaríkjaforseti í tveggja
daga heimsókn til Jórdaníu þar
sem hann ætlar að hitta að máli
Nouri al-Maliki, forsætisráðherra
Íraks.
Talsmaður Abdullah segir að
konungurinn ætli að leggja mikla
áherslu á það við Bush að leitað
verði lausna á málefnum Palestínumanna.
GB

!,¶).') Menntamálanefnd Alþingis hefur rætt þrjár mögulegar
breytingar á frumvarpi um Ríkisútvarpið, sem það stefnir á að
senda frá sér á morgun að sögn
Sigurðar Kára Kristjánssonar, formanns nefndarinnar: að takmarka
eða setja þak á auglýsingasölu, að
takmarka eða banna kostun dagskrárefnis og að banna, eða takmarka, birtingu auglýsinga á vef
Ríkisútvarpsins.
Þriðja tillaga nefndarinnar er
breyting á 2. tölulið 11. mgr. frumvarpsins, en þar kemur fram að
RÚV geti birt auglýsingar í útvarpi
eða öðrum miðlum. Samkvæmt
greininni myndi RÚV geta birt
auglýsingar á vefsvæði sínu, en
stofnuninni hefur verið meinað að
gera það frá árinu 2003. Menntamálanefnd vill að svo verði áfram.
Páll Magnússon útvarpsstjóri
var kallaður á fund menntamálanefndar Alþingis í gærmorgun þar
sem tillögur nefndarinnar voru
ræddar. Hann segir ekki óeðlilegt
að rætt sé hvort, og þá hvernig,
beri að setja einhvers konar efri
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mörk á fyrirferð Ríkisútvarpsins á
auglýsingamarkaði.
Ari Edwald, forstjóri 365, er
hlynntur breytingum menntamálanefndar á frumvarpinu. Hann
segir að fyrirtæki eins og 365 geti
ekki búið við það án breytinga að
ríkisfyrirtækið geti eytt meira en
hálfum milljarði í fréttir og Kastljós, og geti einnig yfirboðið einkafyrirtæki við kaup á afþreyingarog íþróttaefni. Hann segir að ef
frumvarpið verður samþykkt
óbreytt þurfi 365 að draga úr sinni
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þjónustu. „Ég hef gengið svo langt
að segja að með þessu frumvarpi
óbreyttu stefni ríkisstjórnin að því
að koma á ríkiseinokun í fréttaflutningi í sjónvarpi,“ segir Ari.
Þorsteinn Þorsteinsson, forstöðumaður markaðssviðs RÚV,
segir að þrjátíu prósent af heildartekjum RÚV séu fengnar með sölu
auglýsinga og kostana og að hlutdeild stofnunarinnar á auglýsingamarkaði sé um þrettán prósent.
Hann telur að hlutdeild RÚV sé
ekki það mikil að hún komi sér illa

fyrir einkafyrirtæki á markaði.
Hann telur að ef hlutdeild RÚV fer
yfir til annarra fyrirtækja geti það
jafnvel orsakað fábreytni á auglýsingamarkaði ljósvakamiðla.
Magnús Ragnarsson, sjónvarpsstjóri Skjásins, er hlynntur breytingunum. „Það er einkennilegt
hvernig ríkisstofnun eins og RÚV
hefur fengið að þróast á auglýsingamarkaði, þrátt fyrir að þetta
sé markaður þar sem einkafyrirtæki eru að keppa á,“ segir Magnús.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

.ORSKUR FARSÅMAKAUPANDI

Síminn var fullur af klámi

Ekkert blað?
Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu
fengið Fréttablaðið. En til vonar
og vara skaltu klippa þetta símanúmer
út og hringja í það ef Fréttablaðið
kemur einhverntímann ekki.

550 5600

- mest lesið

¥ -)¨"/2' (%,3).+) (NEYKSLI SKEKUR FINNSKA (¾GRIFLOKKINN EN GRUNUR LEIKUR ¹ AÈ

FRAMKV¾MDASTJËRI FLOKKSINS HAFI BEITT OFBELDI OG MIÈLAÈ V¾NDI

&RAMKV¾MDASTJËRI (¾GRIFLOKKSINS LEIDDUR FYRIR DËM

Sakaður um miðlun
vændis og ofbeldi
Harri Jaskari, framkvæmdastjóri Hægriflokksins í
Finnlandi, getur átt margra ára
fangelsisdóm yfir höfði sér ef
hann verður fundinn sekur um að
hafa miðlað vændi, haft í hótunum og beitt konur ofbeldi meðan
hann var framkvæmdastjóri
flokksins, að sögn finnlandssænska dagblaðsins Hufvudstadsbladet.
Jaskari, sem er í leyfi frá starfi
sínu, hefur að sögn finnskra fjölmiðla viðurkennt að fyrrum vinkona hans frá Eistlandi hafi tekið
á móti viðskiptavinum heima hjá
honum eftir að sambandi þeirra
var lokið, en segir að hann hafi
ekki vitað um starfsemi hennar.

&)..,!.$

Hægriflokkurinn greiddi leiguna
á húsnæðinu. Þá er Jaskari talinn
hafa beitt konur ofbeldi á eistneskum krám.
Jaskari-málið er til rannsóknar hjá lögreglu og hefur verið til
umræðu í finnska þinginu. Hufvudstadsbladet segir að Jaskari
hafi engan pólitískan stuðning,
ekki einu sinni þingmanna Hægriflokksins, og að hann geti ekki
vænst þess að fá starf sitt aftur.
Hanna-Leena Hemming, flokkssystir hans, segir að hann ætti að
hafa vit á því að gefa ekki kost á
sér fyrir þingkosningarnar.
„Þetta er stór persónulegur
harmleikur,“ segir Jyrki Katainen, formaður Hægriflokksins. GHS

./2%'52 Kristinu Birkeland frá
Björgvin í Noregi brá heldur
betur í brún þegar hún komst að
því að nýi farsíminn hennar var
stútfullur af klámmyndum.
Í minni símans var að finna
fjölda ljósmynda af nakinni konu
í kynferðislegum stellingum, að
því er segir á fréttavef Aftenposten. Í spegli á einni myndinni
mátti sjá að myndirnar höfðu
verið teknar á þennan nýkeypta
síma.
Síminn var lítillega rispaður,
en Birkeland taldi það einungis
vera framleiðslugalla. Í ljós kom
að síminn var notaður þótt hann
hefði verið seldur sem nýr.
SGJ
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-ÎRGUM LËÈUM SKILAÈ
4ALSVERT ER TIL AF LAUSUM ÅBÒÈARHÒSA
LËÈUM Å 'RINDAVÅK -IKIL EFTIRSPURN VAR
EFTIR LËÈUM VIÈ ÒTHLUTUN SÅÈASTA VOR
EN MÎRGUM LËÈUM MUN HAFA VERIÈ
SKILAÈ INN AFTUR .Ò ERU TIL NÅTJ¹N LAUS
AR EINBÕLISHÒSALËÈIR ÖRJ¹R PARHÒSALËÈ
IR OG FJËRAR RAÈHÒSLËÈIR

$«-3-,
3EKT FYRIR FÅKNIEFNI
+ARLMAÈUR VAR Å G¾R D¾MDUR TIL AÈ
GREIÈA  ÖÒSUND KRËNA SEKT Å (ÁR
AÈSDËMI .ORÈURLANDS EYSTRA ÖAR SEM
HANN HAFÈI VERIÈ MEÈ Å FËRUM SÅNUM
  GRÎMM AF KËKAÅNI





  









 







!





!










































 














#(   
  
 


%

,







/ .


# 
 ' %2$$"0 

# 
%2$$,&$$"0 

 
 

# 
&$$,-$$"0 

# 
!. -$$"0 
 
 





  





        
      !   
   

 
 
 



7 . 7  =58  ;1;; ,89;;;
/ "=;;;;7 " "=;9;;;;A =;9;;;
=**  : "  " 0* "7&2=9

: C  /&97  ?75??E 0.???
3 "A????; " "A<=????F A<=???
==EE  > "  " 4. ",)6?.7

6    5@  =1;; ,=;=;;;
/ "3@9;;;;7 " "99;;;;A 99;;;
@@8=  : "  " 0(; " 28*

6      5@  ;(1;;@ ,@;;;;
/ "@9;;;;7 " "3*9;;;;A 3*9;;;
9@=3  : "  " 0* "72(=

  

 
 

  


 
<'>? 5;  ;(1;;@ ,3;;;
/ "=(9;;;;7 " "=@9;;;;A =@9;;;
338  : "  " 0* ".)2(3


 
B  E?.A9<  ?75??+ 0=???
3 "7=????; " "A<=????F A<=???
=+=  > "  " 4. ";>6E?+

:  /;E9?  ?5??E 0E<???
3 "77????; " "7?=????F 7?=???
E<EE?  > "  " 4. "86<.

 
 


 


8      7C  ?3==C .*===
1 "CC;====9 " "5;;====D 5;;===
*C;  < "  " 2, "@@4?,;


  
  

 
 

 


 
 
 




6 : 7  5;  =;1;;@ ,;;;;
/ "=89;;;;7 " "=(9;;;;A =(9;;;
(@9@  : "  " 0* "/.283

  





  

8 < B 7=  =;3== .?===
1 "*====9 " "5;====D 5;===
5,C**  < "  " 2, "@4C,

&-D  3  9.  ?75??+ 0.???
3 "7E=????; " "7=????F 7=???
E+?  > "  " 4<E "*B6.<


 




& ;9 A 57=  =3==* .?===
1 "C*;====9 " "C;====D C;===
;*5,  < "  " 2:C "9)4:C*

 
 




 
 



<'>? ? 5;  =;1;;@ ,3@;;;
/ "=99;;;;7 " "=(9;;;;A =(9;;;
@8*  : "  " 08@ "-42@(

6  +7@5;  ;(1;;@ ,38;;;
/ "3=9;;;;7 " "*9;;;;A *9;;;
@33*9  : "  " 0* "/ 2;3

11,=->7  ??3==5 .C;===
1 "5*;====9 " "5C;====D 5C;===
C;;;?  < "  " 2:C "0'4=?*

6      5@  ;(1;;@ ,(;;;
/ "@;;;;7 " "@39;;;;A @39;;;
(@9  : "  " 0* " +2*@@

#   !  $ 
!         
&     % 
 "   "                $   # # "#    " %"   # !

#!%  %'& % $   # #! %  $"""



Jólin koma

3TARFSMENN .ORÈUR¹LS F¹   PRËSENTA LAUNAH¾KKUN UM ¹RAMËTIN

Liður í að brúa launabilið

Fulltaf frábærum gjöfum

6)..5-!2+!¨52 Laun starfsmanna

Norðuráls hækka um 3,65 prósent
um næstu áramót. Einnig kemur
fimm hundruð króna aukahækkun
ofan á launataxta hjá verkamönnum, að því er fram kemur á vef
Verkalýðsfélags Akraness. Sam-

10x aðdráttur

Auglýsingin gildir til 1. desember.

V610

Minnsta myndavélin á markaðnum
með 10 x aðdrætti
Sendu myndirnar þráðlaust til þeirra
í kringum þig
Bluetooth tæknin gerir kleift að senda
þráðlaust í tölvu, GSM síma eða prentara
6.1 milljón pixla, gerir þér kleift að
stækka í allt að 75 x 100 sm
Tvær linsur 38-114 mm og 130 - 380 mm
2,8" skjár
Video upptaka með 10 x aðdrætti og hristivörn
Lithium Ion rafhlaða og hleðslutæki fylgir

NÝ VÉL

Kr. 2.408,- 24
mán

Kr. 44.980,-

DIGIMAX L50

UR

5 M.pixlar
39–109 mm linsa
2,5” hágæða LCD-skjár
ISO 50–400
10 sek. Voice memo á mynd
Margar forstillingar og timer
Vídeóupptaka
Lithium-rafhlaða
Pictbridge-staðall

Kr. 2.291,- 12
mán
kr. 29.990,-

Kr. 22.980,-

1 GB minniskort fylgir
með öllum myndavélum
kr. 9.990

Kr. 0,-

25.000

MVX460

AFSLÁ

TTUR

Myndflaga: 1/5” CCD
Pixlar: 1,33 millj.
Zoom: 20x (optical)
800x (digital)
Breiðtjaldstökuvél
Skjár: 2,7” 16:9 breiðtjald
Minnsta ljósmagn 2 LUX
USB 2 og Firewire
Þyngd: 430 g
Hristivörn

Fylgir með öllum
videovélum

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

LÁTT

Kr. 4.341,- 12
mán
kr. 69.980,-

Kr. 44.980,-

5x

5 stk af Mini DV spólum fylgja með
öllum videovélum

kr. 3.500

Kr. 0,-

./2¨52, (¾KKA LAUNIN UM ¹RAMËT

unin hjá Norðuráli er liður í að
brúa það launabil sem er á milli
Norðuráls og annarra verksmiðja
í sambærilegum iðnaði.
GHS

Hluti mæðraeftirlits
nú á Landspítala
(%),"2)'¨)3-,
Við
flutning
Heilsuverndarstöðvar
Reykjavíkur frá Barónsstíg í Mjódd
hefur
mæðraeftirlit
vegna
áhættumeðgöngu verið flutt á
Landspítala – háskólasjúkrahús,
þar sem kvennadeildin er til húsa.
Félag ljósmæðra hefur meðal
annars gagnrýnt þær breytingar,
sérstaklega það að konur sem
hafa verið í meðgöngueftirliti á
miðstöð mæðraverndar þurfi að
flytja sig annað, ýmist á LSH eða
til heilsugæslustöðvanna eftir því
hvort meðganga þeirra telst eðlileg eða þær eigi við meðgöngutengd vandamál að stríða.
Sigríður Sía Jónsdóttir hefur
gegnt stöðu yfirljósmóður á miðstöð mæðraverndar en hefur
kosið að láta af störfum við breytingarnar. Hún er ósátt við hvernig að málum hefur verið staðið.
„Þetta er afskaplega sorglegt og
erfitt fyrir margar konur að
skipta um lækni og ljósmæður.
Það voru aðeins veikustu konurnar sem voru í eftirliti hjá okkur.
Hinar heilbrigðu voru flestar
hverjar í eftirliti á heilsugæslustöðvunum,“ segir hún.
„Það er mjög sérstakt af
hverju ekki var hægt að gera
þetta á mýkri hátt, til að mynda
með því að við fengjum að sinna
þeim áfram sem voru í eftirliti
hjá okkur og LSH tæki við nýjum
sjúklingum. Þannig hefði verið
hægt að láta starfsemina fjara
út,“ segir Sigríður.
Ragnheiður
Haraldsdóttir,
skrifstofustjóri í heilbrigðisráðuneytinu, segir að það hefði verið
of dýr kostur fyrir ríkið að láta
þjónustuna við verðandi mæður
á Barónsstíg fjara út og reka
þannig tvær einingar samhliða, á
LSH og Barónsstíg.
„Við gerðum þetta eins mildilega og unnt var,“ segir Ragnheiður og bendir á að rætt hafi

(%),356%2.$!234®¨ 2%9+*!6¥+52 %INAR 3VEINSSON ARKITEKT OG HÒSAMEISTARI

2EYKJAVÅKUR TEIKNAÈI (EILSUVERNDARSTÎÈINA VIÈ "ARËNSSTÅG ¹RIÈ  "YGGING
ÖESS HËFST ¹RIÈ  OG VAR FYRSTA DEILDIN TEKIN Å NOTKUN FJËRUM ¹RUM SÅÈAR (ÒSIÈ
VAR VÅGT ¹RIÈ 
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verið við hverja einustu konu
sem hafði samband við ráðuneytið og útskýrt í hverju breytingarnar væru fólgnar. „Ég er stolt
af því hvernig starfsfólk beggja
eininganna hefur unnið þetta mál
á lokasprettinum,“ segir hún.
Að sögn Hildar Harðardóttur,
yfirlæknis á kvennasviði LSH,
tók kvennadeild LSH við um
hundrað konum í eftirliti vegna
áhættumeðgöngu á föstudag.
Hún segir málum betur fyrir
komið með þessum hætti því þá
þurfi konur í áhættumeðgöngu
nú aðeins að fara á einn stað.
Alls flytjast rúm tvö stöðugildi ljósmæðra á LSH en fleiri

3)'2¥¨52 3¥!
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flytjast út til heilsugæslustöðvanna í Reykjavík. Búist er við því
að eftirlit vegna áhættumeðgöngu á LSH muni sinna um
fimmtán prósentum barnshafandi kvenna, sem eru um þúsund
konur á ári.
„Með þessari breytingu er einfaldlega verið að skipta þjónustu
við verðandi mæður eftir áhættuþáttum. Þær sem eru ekki í
áhættuhópum verða í eftirliti á
heilsugæslustöðvunum en hinar
hér,“ segir Hildur.
Konur sem ekki eru með heimilislækni eiga eftir sem áður rétt
á mæðraeftirliti á þeirri heilsugæslustöð sem þær kjósa sér.

(EILSUVERNDARSTÎÈ 2EYKJAVÅKUR EKKI LENGUR TIL HÒSA AÈ "ARËNSSTÅG

MV 930i

12.920
AFSLÁ

6),(*,-52
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kvæmt kjarasamningi Norðuráls
áttu laun að hækka um þrjú prósent um næstu áramót. Í kjarasamningi Norðuráls var kveðið á
um að ef aðilar vinnumarkaðarins
myndu ná samkomulagi um endurskoðun á kjarasamningum á
árinu 2005 og 2006 þá myndi það
einnig gilda fyrir kjarasamning
Norðuráls.
Í fyrra náðist samkomulag á
milli ASÍ og SA um 0,65 prósenta
hækkun 1. janúar 2007 til handa
félögum ASÍ til viðbótar við þá
hækkun sem kveðið er á um í einstökum samningum. Almennt
munu laun hækka um 2,9 prósent
um næstu áramót. Umframhækk-

Eftirlit með konum í áhættumeðgöngu hefur færst frá miðstöð mæðraverndar
yfir á Landspítala eftir að Heilsuverndarstöð Reykjavíkur flutti af Barónsstíg
upp í Mjódd. Skiptar skoðanir eru um hið nýja fyrirkomulag.

7.010
AFS
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(¹LFRAR ALDAR STARFSEMI LOKIÈ

TTUR

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

(%),"2)'¨)3-, Starfsemi Heilsuverndarstöðvar

Kr. 3.502,- 12
mán
kr. 48.900,-

Kr. 35.980,-

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind
12 24 Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða
mán mán

Reykjavíkur flutti á föstudag úr húsnæði sínu við
Barónsstíg eftir rúmlega hálfrar aldar starfsemi
þar.
Í húsnæðinu voru starfræktar fimm deildir sem
flytjast á tvo staði í Mjódd, Þönglabakka og
Álfabakka; miðstöð mæðraverndar, miðstöð
heilsuverndar barna, lungna- og berklavarnadeild,
deild atvinnusjúkdóma og ónæmisvarna og
stjórnsýsla heilsugæslunnar í Reykjavík.
Að sögn Guðmundar Einarssonar, forstjóra
heilsuverndarstöðvarinnar, hafa flutningar gengið
vel fyrir sig og ættu að hafa sem minnsta röskun í
för með sér fyrir sjúklinga. Hann er ánægður með
hvernig til tókst með innréttingar húsnæðisins í
Mjódd, sérstaklega þann hluta sem hýsir heilsu-

'5¨-5.$52 %).!233/.

&ORSTJËRI (EILSUVERNDARSTÎÈVAR
2EYKJAVÅKUR

vernd barna, og þakkar það góðu samstarfi
millistjórnenda og arkitekta.
Húsnæðið í Mjódd verður ekki að fullu tilbúið
fyrr en í vor en Guðmundur segir að það muni ekki
koma að sök nema að því leyti að þröngt verði um
stjórnsýsluna.
SDA

Því þetta land
var sál vorri fengið til fylgdar
Hannes Pétursson

Kemur út
í dag
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„ ORÐRÉTT“
Taumlaus efnishyggja
b ¥SLANDI ER TAUMLAUS
EFNISHYGGJA Å GANGI OG HÒN
GENGUR FYRIR ÎLLUn
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Byrjaður að kaupa?
b¶AÈ ER HEIÈUR FYRIR 7EST
(AM EF HANN ER ORÈAÈUR VIÈ
LIÈIÈn
%''%24 -!'.²33/. 6!2¨)34
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-ORGUNBLAÈIÈ  NËVEMBER

&RÁTTABLAÈIÈ  NËVEMBER

nær og fjær

Núna er tíminn til að tala um veiði
b¶AÈ ER ALLT GOTT AÈ FRÁTTA HJ¹ MÁR STANG
VEIÈIFÁLAGIÈ VAR AÈ HALDA AÈALFUND NÒNA UM
DAGINN ÖAR SEM VIÈ GERÈUM UPP SÅÈASTA
VEIÈISUMAR OG HELLTUM OKKUR Å VERKEFNI FYRIR
KOMANDI VEIÈITÅMABIL m SEGIR "JARNI *ÒLÅUSSON
FORMAÈUR 3TANGVEIÈIFÁLAGS 2EYKJAVÅKUR OG
EKKI ER ERFITT AÈ GREINA TILHLÎKKUN Å RÎDDINNI
b¶AÈ ER GÅFURLEG FJÎLGUN HJ¹ FÁLAGINU OG ¹HUGI
¹ ÎLLU SEM FÁLAGINU VIÈKEMUR 6IÈ ERUM AÈ
FARA AF STAÈ MEÈ LEYFAÒTHLUTUN OG VEIÈIMENN
ERU Å STARTHOLUNUM AÈ UNDIRBÒA SIG ¡G ER
EINN AF ÖEIMm
b¡G BYRJA Å .ORÈUR¹NNI SEM ER AUÈVITAÈ
GAMALL KLASSÅKER OG SVO LANGAR MIG AÈ FARA
MEÈ FJÎLSKYLDUNA NORÈUR Å LAND OG VEIÈA
¹ HRAUNSV¾ÈINU Å ,AX¹ Å !ÈALDAL ¶AR ER
SILUNGASV¾ÈI SEM L¾TUR LÅTIÈ YFIR SÁR OG ER
OFBOÈSLEGA FALLEGT ¶ARNA ¾TLA ÁG AÈ TJALDA
Å 6AGLASKËGI EÈA SBYRGI OG TAKA EINN DAG Å

BAKALEIÈINNI ¡G VERÈ AÈ VIÈURKENNA AÈ ÁG
SPENNIST ALLUR UPP VIÈ AÈ TALA UM ÖETTAm
"JARNI ER MEÈ ËSLÎKKVANDI VEIÈI¹HUGA
OG HANN ¾TLAR AÈ VEIÈA VÅÈA Å SUMAR (ANN
¾TLAR AÈ FARA Å FJÎLSKYLDUFERÈ Å (ÅTAR¹ ¹SAMT
SYSTKINUM BÎRNUM OG ÎLLUM SEM
VETTLINGI GETA VALDIÈ ¶AR ¹ AÈ REYNA
AÈ ENDURTAKA FR¹B¾RA TVEGGJA DAGA
FERÈ SEM FARIN VAR
Å FYRRA AÈ SÎGN
"JARNA b¶¹ ER KOMIÈ
FRAM Å JÒLÅ OG Ö¹ BYRJAR
SJËBLEIKJAN ¹ 3KËGAR
STRÎNDINNI AÈ HELLAST
UPP Å 3TËRU ,ANGA
DALS¹ OG NAUÈSYN
LEGT AÈ REYNA VIÈ HANA
¥ ¹GÒST FER ÁG AFTUR Å
.ORÈUR¹ OG Ö¹ ¾TLA ÁG

AÈ L¹TA KRAKKANA MÅNA SJ¹ UM VEIÈINA Å TVO
DAGA ¶¹ ER GAMLI MAÈURINN MEIRA Å ÖVÅ HLUT
VERKI AÈ SEGJA TILm -EÈ "JARNA FARA TVEIR SYNIR
HANS TUTTUGU OG EINS OG ELLEFU ¹RA OG DËTTIR
¹ FJËRT¹NDA ¹RI ¶AU ERU ÎLL FLINKIR VEIÈIMENN
AÈ SÎGN "JARNA OG VEIÈIKL¾R AF GUÈS
N¹È "JARNI ¾TLAR EINNIG AÈ REYNA AÈ
N¹ Å VEIÈILEYFI Å 3TËRU ,AX¹ SEM HEFUR
FENGIÈ ENDURNÕJAÈA LÅFDAGA MEÈ
UPPTÎKU NETA Å (VÅT¹ EN SEGIR AÈ ÖAÈ
G¾TI REYNST ERFITT ÖAR SEM ¹HUGINN ER
GÅFURLEGUR ¹ ¹NNI
¶AÈ ER ERFITT AÈ BEINA VIÈTALI VIÈ
"JARNA Å AÈRAR ¹TTIR EN UM VEIÈI (ANN
SEGIST ÖË HAFA ¹HUGA ¹ ÒTIVIST MEÈ
FJÎLSKYLDUNNI b%N NÒNA ER TÅMINN TIL
AÈ TALA UM VEIÈI OG UPPLIFA HANA Å
GEGNUM MINNINGAR OG SPJALL VIÈ VINI OG
KUNNINGJAm

Starfið skapar kynþokkann
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Miðbærinn
krúttlegur
b-ÁR FINNST
MIÈB¾RINN
VOÈALEGA S¾TUR
OG KRÒTTLEGUR
OG VIL HALDA
HONUM EINS OG
HANN ER m SEGIR
!ÈALSTEINN
*ÎRUNDSSON
AUGLÕSINGA
STJËRI VARÈANDI
HUGMYNDIR
UM FRIÈUN EÈA
ENDURBYGGINGU
!¨!,34%)..
MIÈB¾JARINS
*®25.$33/.
b¡G ËLST UPP Å
-IÈB¾JARBÒI
MIÈB¾NUM OG
ALLAR MÅNAR SKEMMTILEGUSTU MINN
INGAR ERU HÁÈAN -ÁR FINNST GOTT AÈ
VINNA OG BÒA Å MIÈB¾NUM OG GETA
GENGIÈ ALLT OG ÁG GERI MIKIÈ AF AÈ
LÅTA Å KRINGUM MIG ¹ LEIÈINNIm !ÈAL
STEINN STARFAR NÒ SEM AUGLÕSINGA
STJËRI ¹ BLAÈINU 2EYKJAVÅK 'RAPEVINE
EN BLAÈIÈ HEFUR FR¹ UPPHAFI HAFT
SKRIFSTOFUR SÅNAR Å MIÈB¾NUM b-IÈ
B¾RINN ER N¹TENGDUR SÎGU LANDSINS
OG MÁR FINNST AÈ ÖAÈ EIGI AÈ FRIÈA
HANN %F ÖAÈ M¹ RÅFA EINHVER HÒS
ERU ÖAÈ ÖAU SEM EKKI PASSA INN Å
GAMLA MIÈB¾INN %F TIL VILL M¾TTI TIL
D¾MIS GAMLA -OGGAHÎLLIN FARA EN
HÒN HEFUR ÖË UNNIÈ SÁR SESS MEÈ
TÅMANUMm

Í þættinum Beðmál í borginni fer lögfræðingurinn
Miranda á svokallað hraðstefnumót. Henni verður lítið ágengt þar til hún skiptir
um starfstitil og segist vera
flugfreyja. En er það svo að
sum störf séu einfaldlega
kynþokkafyllri en önnur?
Hagfræðingar í Bandaríkjunum
gerðu könnun á þarlendum einkamálavefjum og skoðuðu 30.000
auglýsingar og svör við þeim. Niðurstöðurnar er að finna í bókinni
Freakonomics.
Þar kemur í ljós að því efnaðri
sem menn sögðust vera, þeim mun
fleiri svör fengu þeir frá konum.
En hið sama virtist ekki eiga
við varðandi fjárhag kvenna. Það
kom í ljós að menn forðuðust
vissulega konur úr lægstu launaflokkunum, en að sama skapi virtust þeir smeykir við konur með of
há laun, sem útskýrir ef til vill
hvers vegna lögfræðingnum Miröndu gekk svona illa. En hvaða
störf eru það þá sem ýta undir
kynþokka?
Samkvæmt könnuninni vilja
menn helst fara á stefnumót með
stúdentum, listakonum eða dýralæknum. Á hinn bóginn forðast
þeir einkaritara og lögreglukonur,
konur á eftirlaunum eða í hernum.
Konur kjósa helst hermenn,

Vertu inní
Fréttablaðinu
með þitt
kynningarefni
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lögregluþjóna og slökkviliðsmenn,
eða þá lögfræðinga og fjármálastjóra. Þær forðast hins vegar
verkamenn, námsmenn, menn í
þjónustustörfum og leikara. Væntanlega eru undantekningar gerðar
séu leikararnir frægir, karlmenn
sýndu frægum konum einnig
áhuga, en þar skortir ef til vill upp
á raunsæi einkamálanotenda.
Fyrir karlmenn eru aðrir þættir veigameiri en fjárhagur eða
menntun hins kynsins, til dæmis
fá þær jafnmörg svör fyrir að
vera ljóshærðar og þær fá fyrir
að vera háskólamenntaðar.
Hagfræðingarnir túlkuðu þessar staðreyndir ekki frekar, en ef
til vill má leika sér að því að
alhæfa útfrá þeim eins og öðru.
Það vekur furðu að menn skuli
sýna einkariturum lítinn áhuga,
kannski að þeir óttist samkeppni
atvinnurekanda þar. Einnig kemur
í ljós að lögreglustörf eru aðlaðandi sinni karlmaður þeim en
óaðlaðandi sinni kona þeim.
Hvort þessar niðurstöður endurspegla ríkjandi fordóma í samfélaginu skal ósagt látið, en eitt er
þó nokkuð ljóst. Konur í Bandaríkjunum kjósa helst menn í „karlmannlegum“ störfum, svo sem
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Notaðu mest lesna* blað landsins til að
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina
Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is
Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni
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– Vel lesið
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 ,ÎGFR¾ÈINGAR
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hermennsku, eða störfum sem eru
vel launuð. Karlmenn kjósa hins
vegar helst konur í „kvenlegum“
störfum, eins og dýralækna eða
tilfinningaríkar listakonur.
Þurfa
niðurstöðurnar
því

kannski ekki að koma svo á óvart,
konur heillast að hinu karlmannlega og karlmenn að hinu kvenlega. Eða, með öðrum orðum,
strákar vilja bleikt og stelpur
vilja blátt.
VALURG FRETTABLADIDIS

ICELANDAIR GROUP HOLDING HF.

HLUTAFJÁRÚTBOÐ 27. NÓVEMBER – 4. DESEMBER 2006
Fjárhæð útboðs: 4.995.000.000 kr.
Hlutafjárútboð Icelandair Group Holding hf., kt. 591006-2150, Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík.

FJÁRHÆÐ ÚTBOÐS
Á hluthafafundi Icelandair Group Holding hf. þann 15. október sl. var
samþykkt að sækjast eftir skráningu á öllu hlutafé í félaginu, alls að
nafnverði 1.000 milljónir króna, í Kauphöll Íslands. Boðnir verða
185 milljón hlutir í útboði til starfsmanna samstæðunnar, almennings
og fagfjárfesta. Í kjölfarið er stefnt að skráningu á aðallista Kauphallar
Íslands.
Fyrirtækjaráðgjöf Glitnis banka hf. hefur umsjón með útboðinu og er
Glitnir banki hf. eigandi allra hluta sem boðnir verða í útboðinu. Verð
í útboðinu verður 27 krónur á hlut.

starfsmanna með bréfi dagsettu þann 16. nóvember, eru nauðsynleg til að geta skráð áskrift. Rafræn staðfesting er skilyrði fyrir gildri
áskrift. Staðfesting birtist að lokinni skráningu og getur áskrifandi
prentað hana út og/eða fengið hana senda með tölvupósti. Þeir
starfsmenn sem ekki hafa aðgang að Internetinu geta hringt í
Þjónustuver Glitnis í síma 440 4000 frá kl. 9.00 til kl. 19.00 virka
daga. Þeir sem hringja inn til að skrá áskrift sína fá senda staðfestingu á áskrift með pósti. Ekki verður tekið við áskriftum með öðrum
hætti en hér hefur verið lýst.

ÚTBOÐ TIL FAGFJÁRFESTA
110 milljón hlutir eru til sölu í þessum hluta útboðsins.

TILGANGUR ÚTBOÐS

ÚTBOÐSTÍMABIL
Útboð til almennings, til starfsmanna samstæðunnar Icelandair Group
Holding hf. og til fagfjárfesta munu öll standa yfir frá kl. 10.00 þann
27. nóvember 2006 til kl. 19.00 þann 4. desember 2006.

Fagfjárfestar geta haft samband við verðbréfamiðlun Glitnis í síma
440 4499 og lagt fram bindandi tilboð. Fagfjárfestar eru þeir aðilar
sem uppfylla skilyrði samkvæmt 7. tl. 2. gr. laga nr. 33/2003 um
verðbréfaviðskipti.
Lágmarksáskrift í fagfjárfestaútboðinu eru 370.370 hlutir eða
10 milljónir króna að markaðsvirði.
Glitnir banki hf. hefur heimild til þess að hafna áskriftum í heild eða
að hluta.

ÚTBOÐ TIL ALMENNINGS

NIÐURSTAÐA ÚTBOÐS

40 milljón hlutir eru til sölu í þessum hluta útboðsins.

Niðurstaða útboðsins verður birt á fréttasíðu Kauphallarinnar,
news.icex.is, fyrir klukkan 10.00 þann 6. desember 2006. Þátttakendum í útboðinu verður sendur greiðsluseðill þar sem fram koma
upplýsingar um úthlutaða hluti og greiðslufyrirkomulag eigi síðar en
6. desember 2006.

Almenningur getur skráð áskrift sína með rafrænum hætti á vefsvæði
Glitnis, www.glitnir.is, frá kl. 10.00 þann 27. nóvember 2006 til
kl. 19.00 þann 4. desember 2006. Áskrift hluta er bindandi fyrir
þann sem skráir sig fyrir hlut. Lágmarksáskrift er 100.008 krónur
eða 3.704 hlutir en hámarksáskrift í útboði til almennings er
50 milljónir króna eða 1.851.852 hlutir.
Rafræn staðfesting um skráða áskrift er forsenda þess að áskriftin sé
tekin gild. Staðfesting birtist að lokinni skráningu og getur áskrifandi
prentað hana út og/eða fengið hana senda með tölvupósti. Þeir
einstaklingar sem ekki hafa aðgang að Internetinu geta hringt í
Þjónustuver Glitnis í síma 440 4000 frá kl. 9.00 til kl. 19.00 virka
daga. Þeir sem hringja inn til að skrá áskrift sína fá senda staðfestingu á áskrift með pósti. Ekki verður tekið við áskriftum með öðrum
hætti en hér hefur verið lýst.

GREIÐSLA
Áskrift í útboðinu er bindandi. Gjalddagi greiðsluseðla vegna hlutafjárkaupa er mánudagurinn 11. desember 2006. Berist greiðsla ekki
tímanlega má innheimta skuldina á þann veg sem lög heimila. Í stað
þess að grípa til innheimtuaðgerða hefur Glitnir einhliða heimild til að
fella ógreiddar áskriftir niður og ráðstafa þeim til þriðja aðila.

AFHENDING HLUTA
Eigi síðar en 13. desember 2006 verða hlutirnir afhentir til fjárfesta.

LÝSING
ÚTBOÐ TIL STARFSMANNA
35 milljón hlutir eru til sölu í þessum hluta útboðsins.
Hverjum starfsmanni samstæðunnar Icelandair Group Holding hf.,
sem starfaði hjá samstæðunni þann 15. nóvember 2006 verður gert
kleift að skrá sig fyrir ákveðnum fjölda hluta í útboðinu án þess að
eiga á hættu að sá fjöldi hluta verði skorinn niður ef eftirspurn í
útboðinu verður meiri en framboð. Nýti einhverjir starfsmenn ekki
rétt sinn að fullu mun útistandandi hlutum verða úthlutað í útboði til
fagfjárfesta. Lágmarksáskrift í þessum hluta útboðsins er 100.008
krónur að kaupverði. Óski starfsmaður eftir að skrá sig fyrir fleiri
hlutum en fráteknir eru fyrir hvern þeirra skal það gert á grundvelli
ofangreinds útboðs til almennings.
Áskriftum ber að skila með rafrænum hætti á sérstöku áskriftarformi
á vef Glitnis, www.glitnir.is. Kennitala og lykilorð, sem sent var til

Lýsing á ensku var birt á upphafsdegi útboðsins þann 27. nóvember
2006 og hana má nálgast í fréttakerfi Kauphallar Íslands,
news.icex.is, á heimasíðu Icelandair Group Holding hf.,
www.icelandairgroup.is og á heimasíðu Glitnis, www.glitnir.is.
Í tólf mánuði frá útgáfu lýsingar er hægt að óska eftir útprentuðu
eintaki hjá umsjónaraðila: Glitnir banki hf. – Fyrirtækjaráðgjöf,
Kirkjusandi 2, 155 Reykjavík, icelandairutbod2006@glitnir.is og á
skrifstofu Icelandair Group Holding hf., Reykjavíkurflugvelli,
101 Reykjavík.

Reykjavík, 28. nóvember 2006.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Tilgangur útboðsins er meðal annars að uppfylla skilyrði Kauphallar
Íslands um dreifingu á eignaraðild og fjölda hluthafa og auk þess
að gefa starfsmönnum samstæðunnar Icelandair Group Holding hf.
tækifæri til að kaupa hluti í félaginu.
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¥ DAG HEFST Å 2ÅGA Å ,ETTLANDI TVEGGJA DAGA
LEIÈTOGAFUNDUR !TLANTSHAFSBANDALAGSINS 3ÅÈ
AST VAR SLÅKUR FUNDUR HALDINN ¹RIÈ  %ITT
HELSTA UMR¾ÈUEFNI FUNDARINS VERÈUR VERKEFNI
BANDALAGSINS Å !FGANISTAN

(VAÈ ER .!4/ STËRT
¶EGAR !TLANTSHAFSBANDALAGIÈ VAR STOFNAÈ ¹RIÈ
 VORU AÈILDARRÅKI ÖESS  EN ÖEIM HEFUR
FJÎLGAÈ Å NOKKRUM ¹FÎNGUM 3T¾RSTA STÎKKIÈ
VAR TEKIÈ ¹RIÈ  ÖEGAR SJÎ RÅKI B¾TTUST
Å HËPINN Å EINU OG
AÈILDARRÅKJUNUM FJÎLG
AÈI ÒR  Å  %KKI
ERU UPPI NEIN ¹FORM
UM AÈ FLEIRI RÅKJUM
VERÈI BOÈIN AÈILD ¹
LEIÈTOGAFUNDINUM
Å 2ÅGA EN +RËATÅA
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Þarf að ræða
málið betur
-ÎRÈUR RNASON ¹ S¾TI Å MINNIHLUTA
MENNTAM¹LANEFNDAR SEM VINNUR
AÈ BREYTINGUM ¹ FRUMVARPI UM
2ÅKISÒTVARPIÈ -EIRIHLUTI NEFNDAR
INNAR HEFUR SETT FRAM HUGMYNDIR AÈ
BREYTINGUM SEM MIÈA AÈ TAKMÎRK
UNUM ¹ HLUTDEILD 2²6 ¹ AUGLÕSINGA
MARKAÈI &ORMAÈUR NEFNDARINNAR
3IGURÈUR +¹RI +RISTJ¹NSSON SEGIR AÈ
FRUMVARPIÈ VERÈI SENT FR¹ NEFNDINNI
¹ MORGUN
%RTU HLYNNTUR TILLÎGUNUM
6IÈ HÎFUM BARA LESIÈ UM Ö¾R Å
BLÎÈUNUM !ÈALM¹LIÈ VARÈANDI 2²6
SNÕST HINS VEGAR EKKI UM AUGLÕSINGA
HEIMILDIR
!F HVERJU ERU TILLÎGURNAR SETTAR
FRAM
&YRST OG FREMST TIL AÈ KOMA TIL MËTS
VIÈ ANDSTÎÈU  OG 3KJ¹SINS
6ERÈUR FRUMVARPIÈ SENT ÒR NEFND
INNI ¹ MIÈVIKUDAGINN
¡G SKIL EKKI Ö¹ FULLYRÈINGU 3IGURÈAR
+¹RA ¶AÈ ÖARF AÈ R¾ÈA ÖETTA M¹L
MIKLU BETUR

(VE VÅÈA N¾R SAMSTARFIÈ
&R¹  HEFUR .!4/ ¹TT REGLULEGA SAMSTARFS
FUNDI MEÈ ÎÈRUM RÅKJUM &YRSTA SAMSTARF
IÈ AF ÖVÅ TAGI HËFST ÖEGAR STOFNAÈ VAR TIL
3AMSTARFS Å Ö¹GU FRIÈAR MEÈ TUTTUGU RÅKJUM
FLESTUM Å !USTUR %VRËPU EÈA FYRRVERANDI
3OVÁTRÅKJUM ¶ETTA SAMSTARF VAR SÅÈAN EFLT
MEÈ STOFNUN %VRËPU !TL
ANTSHAFSSAMSTARFSR¹ÈSINS
¹RIÈ  3ÁRSTAKT SAMR¹È
ER EINNIG HAFT REGLULEGA VIÈ
B¾ÈI 2ÒSSLAND OG ²KRAÅNU
%INNIG HEFUR VERIÈ STOFN
AÈUR SÁRSTAKUR SAMSTARFS
VETTVANGUR FYRIR -IÈJARÈAR

HAFSRÅKI OG ANNAR FYRIR NOKKUR 0ERSAFLËARÅKI
!LLT Å ALLT EIGA ÖVÅ AÈILDARRÅKIN  Å REGLULEGU
SAMSTARFI VIÈ  RÅKI .Ò VILJA B¾ÈI "ANDA
RÅKJAMENN OG "RETAR AÈ *APAN STRALÅU .ÕJA
3J¹LANDI OG 3UÈUR +ËREU VERÈI BOÈIÈ Å N¹IÈ
SAMSTARF ¹SAMT 3VÅÖJËÈ OG &INNLANDI

(VER ERU VERKEFNIN
.Ò Å SUMAR TËK .!4/ AÈ SÁR YFIRSTJËRN ALLS
HERLIÈS Å !FGANISTAN !LVEG ER ¹ MÎRKUNUM
AÈ .!4/ HAFI N¾GAN MANNAFLA OG FÁ TIL ÖESS
AÈ SINNA ÖVÅ VERKEFNI "¾ÈI "ANDARÅKJAMENN
OG YFIRMENN HERAFLA .!4/ LEGGJA MIKLA
¹HERSLU ¹ AÈ AÈILDARRÅKIN SAMÖYKKI FREKARI
FRAMLÎG ¹ LEIÈTOGAFUNDINUM ¶AR AÈ AUKI
ER REIKNAÈ MEÈ AÈ NÕJAR VIÈBRAGÈSSVEITIR
BANDALAGSINS VERÈI AÈ VERULEIKA EN ÖAÈ ER
 MANNA HERLIÈ SEM ¹ AÈ GETA BRUGÈIST
SKJËTT VIÈ HVEN¾R SEM ÖÎRF KREFUR

Hælisleitendur eru í lagalegu
og félagslegu tómarúmi
Umsóknir um pólitískt hæli
hafa breyst og þyngri mál
koma nú inn á borð Útlendingastofnunar og lögmanna.

¶INGMAÈUR 3AMFYLKINGAR OG MEÈLIMUR Å
MENNTAM¹LANEFND

-AKEDËNÅA OG !LBANÅA G¾TU ÖË ¹TT VON ¹
bJ¹KV¾ÈUM SKILABOÈUMm UM HUGSANLEGA
AÈILD ¹ ¹RINU 

Katrín Theodórsdóttir lögmaður
segir að umsóknir um pólitískt
hæli komi í auknum mæli frá fólki
með uppruna í ríkjum fyrrum Sovétríkjanna. Þessar umsóknir fái
gjarnan flýtimeðferð sem leiði
jafnvel til þess að fólk sé sent úr
landi áður en niðurstaða kærumeðferðar liggur fyrir. Heimild sé
til þess samkvæmt lögum. Hún er
ósátt við þetta.
Katrín er sérfræðingur í málefnum útlendinga. Hún segir að
fagmennska einkenni vinnubrögð
Útlendingastofnunar en harkaleg
stefna stjórnvalda í útlendingamálum hafi áhrif á lagaframkvæmdina. Hún segir mjög sérstakt að beita flýtimeðferð við
hælisumsóknir frá Rússlandi og
fyrrum ríkjum Sovétríkjanna.
„Víða er pottur brotinn í Rússlandi, umsóknirnar streyma þaðan
og því greinilegt að mikið er að í
landinu. Af hverju er þá verið að
beita flýtimeðferð í stórum stíl?“
spyr hún.

/FT ¹N SKILRÅKJA
Katrín telur að hælisleitendur séu
í lagalegu og félagslegu tómarúmi
hér á landi. Hún bendir á að nýlegar reglur heimili hælisleitendum,
sem hafi persónuskilríki, að sækja
um dvalarleyfi til bráðabirgða og
þá geti þeir fundið sér vinnu.
Hælisleitendur séu hins vegar
ekki alltaf með skilríki. Þeir tilheyri gjarnan minnihlutahópum
og oft hafi mannréttindi verið
brotin á þeim. Hún segir að einstaklingarnir séu oft ríkisfangslausir og hafi því engin skilríki en
þeir hafi kannski keypt fölsuð
skírteini áður en þeir héldu af
landi brott og fargað þeim svo.
Fólk sem ekki hefur skilríki
getur ekki sótt um dvalarleyfi til
bráðabirgða hér á landi. Katrín

bendir á að flóttamenn séu oft
mjög illa á vegi staddir, þeir hafi
gengið í gegnum miklar þrengingar og fái svo ekki að leggja sitt af
mörkum, til dæmis í atvinnulífinu
þó að hér sé mikill skortur á starfsfólki.

4VÅSKINNUNGUR VIÈ MEÈFERÈINA
Katrín vekur athygli á því að ekki
sitji allir útlendingar við sama
borð. Reglur hafi verið settar um
stöðu og þjónustu við kvótaflóttamenn, hópa flóttamanna sem
íslensk stjórnvöld hafa valið til að
taka á móti, til dæmis fólk frá
Víetnam og Kosovo, en ekkert
slíkt sé gert fyrir þá sem bíði eftir
afgreiðslu umsókna um dvalarleyfi og ekki séu skýrar reglur um
réttindi fólks sem fær dvalarleyfi
af mannúðarástæðum. Þá njóti
börn á grunnskólaaldri engra réttinda, til dæmis varðandi menntun,
meðan verið er að afgreiða umsókn
um dvalarleyfi. Það getur oft tekið
marga mánuði.
„Það ríkir tvískinnungur við
meðferð umsókna og það vantar
að samræma framkvæmdina,“
segir Katrín.
Hún bendir á að auðvitað sé það
ákvörðun stjórnvalda hversu
mörgum útlendingum utan EESsvæðisins eigi að taka á móti en
frjálst flæði gildi um fólk af EESsvæðinu. Íslendingar hafi flutt inn
fólk í hópum til að vinna við stórframkvæmdir. Um leið hafi
aðgangurinn lokast fyrir fólk frá
ríkjum utan EES.
/F MIKIL HARKA
„Ég tel að það ríki of mikil harka
þegar um er að ræða Íslendinga
með uppruna utan EES sem eiga
börn, foreldra eða maka í þriðja
ríki,“ segir Katrín. „Við verðum
að hugsa öðruvísi, meira út frá
mannréttinda- og mannúðarsjónarmiðum.“
Löggjöfin segir að útlendingurinn geti ekki fengið dvalarleyfi
fyrir maka, sem ekki er orðinn 24
ára, foreldra sem eru undir 66 ára

(¾LISLEITENDUM F¾KKAR
(¾LISLEITENDUM HEFUR F¾KKAÈ UM
RÒMLEGA HELMING HÁR ¹ LANDI Å ¹R FR¹
ÖVÅ Å FYRRA EN M¹L ÖEIRRA SEM S¾KJA
UM H¾LI ERU FLËKNARI OG UMFANGS
MEIRI EN ¹ÈUR (¾LISLEITENDUR ERU
UM ÖRJ¹TÅU ÖAÈ SEM AF ER ÖESSU ¹RI
¥ FYRRA VORU H¾LISUMSËKNIRNAR SJÎTÅU
OG SEX TALSINS OG Å HITTIFYRRA SËTTU
T¾PLEGA NÅUTÅU MANNS UM H¾LI HÁR
¹ LANDI
(ILDUR $UNGAL FORSTJËRI ²TLEND
INGASTOFNUNAR SEGIR AÈ ÖETTA SÁ Å
SAMR¾MI VIÈ ÖRËUNINA ALMENNT Å
%VRËPU b¶ETTA GERIST BARA SEINNA
HJ¹ OKKUR m SEGIR HÒN OG BENDIR ¹
AÈ H¾LISLEITENDUM HAFI F¾KKAÈ Å
ÎÈRUM RÅKJUM %VRËPU Å FYRRA MEÈAN
ÖEIM HAFI FJÎLGAÈ HÁR
(ILDUR SEGIR AÈ ¹ÈUR HAFI VERIÈ
MIKIÈ UM AÈ FËLK K¾MI Å HËPUM

HINGAÈ TIL LANDS
EN NÒ SEGIR HÒN
AÈ ÖETTA SÁU
FREKAR EINSTAKL
INGAR OG NÒ ÖURFI
AÈ SETJA MEIRI
RANNSËKNARVINNU
Å M¹LIN EN ¹ÈUR
²TLENDINGA
(),$52 $5.'!,
STOFNUN ÖURFI
NÒ AÈ SENDA FLEIRI Å TUNGUM¹LAPRËF
OG STAÈH¹TTAPRËF TIL AÈ STAÈREYNA
HVAÈAN FËLK KEMUR
b¶AÈ ER LÅKA TEKIÈ HARÈAR ¹ ÖVÅ
ÖEGAR KERFIÈ ER MISNOTAÈ OG FËLK
TIL D¾MIS K¾RT FYRIR SKJALAFALS ¶AÈ
ER EKKI H¾GT AÈ LÅÈA ÖAÈ AÈ FËLK
MISNOTI ÒRR¾ÈI SEM ERU Å BOÈI FYRIR
Ö¹ SEM ÖURFA SANNARLEGA AÈSTOÈ m
SEGIR HÒN
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aldri og börn eldri en átján ára.
Þeir sem ekki eru skilgreindir
sem aðstandendur í merkingu laganna verða því að sækja um dvalar- og atvinnuleyfi og sitja þá við
sama borð og allir aðrir umsækjendur frá þriðja ríki með þeim
tálmunum sem lög kveða á um.
Katrín nefnir sem dæmi að
áður en atvinnuleyfi er gefið út
verður vinnuveitandi að leita til
EES vinnumiðlunarinnar vegna
forgangs nýrra aðildarríkja ESB
fram yfir ríkisborgara þriðju
ríkja. „Þetta gerir að verkum að
nær útilokað er að fá dvalar- og
atvinnuleyfi fyrir ríkisborgara
þriðja ríkis,“ segir hún.
Annað dæmi er þegar einstaklingur sem hefur fengið dvalar- og
atvinnuleyfi vegna hjúskapar við
Íslending eða útlending sem er
löglegur í landinu og hjónabandið
leysist upp. „Þá missir viðkomandi landvistarleyfi og fer á byrjunarreit. Engu breytir þótt viðkomandi hafi komið sér félagslega
fyrir í landinu og getið sér gott
orð í vinnu og vinnuveitandinn
vilji ekki missa góðan starfskraft.“
Katrín bendir á að löggjöfin sé
einnig óþarflega harkaleg gagnvart útlendingum frá þriðja ríki
þegar forsendur fyrir dvalarleyfi
breytist skyndilega. Útlendingarnir séu hér í skjóli vinnuveitenda. Þetta fólk fari á byrjunarreit aftast í röðinni ef forsendur
fyrir dvalarleyfi bresta.

„Ég tel nauðsynlegt að breyta
lögunum til að koma í veg fyrir
að öryggi fólks og einkalíf verði
með svo afgerandi hætti háð
duttlungum annarra.“
4ILLIT TIL MANNÒÈARSJËNARMIÈA
„Þarna ætti að taka meira tillit til
mannúðarsjónarmiða. Við verðum
að gera okkur grein fyrir því að
við erum að opna landið fyrir
manneskjum sem hasla sér völl
hér, eignast vini og bindast tilfinningaböndum við land og þjóð,“
segir hún.
Katrín gagnrýnir að of mikið
rými sé fyrir frjálst mat stjórnvalda í löggjöfinni og telur það
varasamt. „Ég tel nauðsynlegt að
breyta lögunum til að koma í veg
fyrir að öryggi fólks og einkalíf
verði með svo afgerandi hætti háð
duttlungum
annarra.
Síðasta
útspil dómsmálaráðherra um
íslenskukunnáttu sem skilyrði
fyrir veitingu búsetuleyfis og ríkisborgararéttar er enn ein hindrunin í átt til réttaröryggis en þeir
sem til þekkja vita að vandamálið
er skortur á íslenskunámskeiðum
fyrir útlendinga.“
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 DAGA ¹TAK GEGN KYNBUNDNU OFBELDI

Misneyting er
líka nauðgun
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2
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ynbundið ofbeldi tekur á sig margar myndir. Nauðgun er
ein þeirra.
Í núgildandi hegningarlögum er kynferðisleg misneyting ekki skilgreind sem nauðgun nema misneytingin
hafi átt sér stað með ofbeldi eða hótun um ofbeldi. Aðrar
greinar hegningarlaganna taka til þess að þröngva manni til samræðis eða kynferðismaka og sömuleiðis þess að notfæra sér veikindi eða andlega annmarka til kynferðismaka. Tvennt hið síðarnefnda telst ekki vera nauðgun vegna þess að ekkert ofbeldi er þar
talið vera í spilinu og hámarksrefsing er 6 ára fangelsisvistun en 16
ár þegar um nauðgun er að ræða. Á þetta benti Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir lögfræðingur í erindi sem hún hélt á vegum Mannréttindaskrifstofu Íslands í gær.
Nú liggur fyrir þinginu frumvarp þar sem þessi skilnaður er
upprættur og það skilgreint nauðgun að hafa samræði eða kynferðisleg mök við einstakling sem ekki hefur gefið samþykki sitt til
þess. Þetta er afar mikilvæg breyting og raunar nauðsynleg vegna
þess að áherslan flyst frá aðferðinni sem beitt er við nauðgunina
yfir á atburðinn sjálfan, nauðgunina sem felst í því að hafa samræði við manneskju sem ekki hefur gefið samþykki sitt fyrir því.

„Glæpur hans er jafnmikill hvort sem nauðgunin á sér
stað í heimahúsi eða úti á götu, hvort sem hún á sér
stað milli vina eða fólks sem ekkert þekkist.“
Þegar fjallað er um nauðganir er verið að fást við margar fyrirframgefnar hugmyndir. Býsna algengt er að varpa ábyrgðinni,
að minnsta kosti að hluta, yfir á fórnarlamb nauðgunarinnar. Þá
er velt upp hugmyndum eins og að konan sem fyrir nauðguninni
varð hefði ekki átt að vera ein á ferð eða að hún hefði átt að gæta
sín betur á áfenginu. Um leið og farið er að velta upp slíkum hugmyndum er skollaeyrum skellt við þeirri staðreynd að nauðgun er
ofbeldisglæpur sem, eins og aðrir glæpir, er alfarið á ábyrgð gerandans. Glæpur hans er jafnmikill hvort sem nauðgunin á sér stað
í heimahúsi eða úti á götu, hvort sem hún á sér stað milli vina eða
fólks sem ekkert þekkist. Glæpurinn er jafnstór hvort sem fórnarlamb eða gerandi eru ofurölvi eða hafa aldrei á ævi sinni bragðað
áfengi, hann er jafnstór hvort sem fórnarlambið er í fleginni blússu
og stuttu pilsi eða í Kraftgalla.
Réttur konu, því það er undantekningalítið konum sem er nauðgað, til að samþykkja ekki kynlíf er skýlaus og kona sem ekki er í
ástandi til að samþykkja kynlíf, til dæmis vegna þess að hún sefur
áfengissvefni, hafnar kynlífi. Sá sem færir sér slíkt ástand í nyt,
eins og sá sem notfærir sér andlega annmarka einstaklings til samræðis, nauðgar, rétt eins og sá sem kemur fram vilja sínum með
ofbeldi.
Nú stendur yfir 16 daga átak gegn kynbundnu ofbeldi. Þetta er í
þriðja sinn sem ýmis mannréttindasamtök í landinu standa að slíku
átaki. Hvern dag frá 24. nóvember fram til 10. desember eru viðburðir sem vekja athygli á ýmsum birtingarmyndum kynbundins
ofbeldis. Þetta er átak sem ber að gefa gaum því kynbundið ofbeldi
verður að uppræta.
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(ÎRÈ VIÈBRÎGÈ

5PPGJÎR *ËNS 3IGURÈSSONAR FORMANNS
&RAMSËKNARFLOKKSINS VIÈ ¥RAKSSTRÅÈIÈ
HEFUR GERT LÅF MARGRA FRAMSËKN
ARMANNA B¾RILEGRA 3AMÒEL ®RN
%RLINGSSON VONARSTJARNA &RAMSËKNAR
FLOKKSINS Å +ËPAVOGI VAR SVO ¹N¾GÈUR
MEÈ R¾ÈU *ËNS ¹ MIÈSTJËRNARFUNDIN
UM
UM HELGINA AÈ HANN
SETTI SAMAN VÅSU OG
FLUTTI ¹ STAÈNUM
b.Ò HÎFUM FENGIÈ
NÕJAN TËN  NÒ
HÎFUM TEIKNAÈ BETRI
LÅNU  ¶Ò HEFUR
TEKIÈ TONNIÈ
*ËN  OG
TEKIÈ BURT
STEININN
ÒR HJARTA
MÅNUm

«LÎF .ORDAL N¹ÈI GËÈUM ¹RANGRI Å
PRËFKJÎRI SJ¹LFST¾ÈISMANNA Å .ORÈ
AUSTURKJÎRD¾MI UM HELGINA (ÒN
STEFNDI ¹ ANNAÈ S¾TI OG ENDAÈI Å
ÖVÅ ÖRIÈJA SEM M¹ TELJAST GOTT HJ¹
NÕGR¾ÈINGI Å FRAMBOÈI «LÎF ER NÒMER
FIMM AF SEX BÎRNUM $ËRU OG *ËHANN
ESAR .ORDAL &R¹ ¹RINU  HEFUR HÒN
VERIÈ FRAMKV¾MDASTJËRI /RKUSÎL
UNNAR HF SEM SELUR RAFORKU TIL
ALMENNINGS %IGINMAÈUR HENN
AR ER 4ËMAS 3IGURÈSSON FOR
STJËRI &JARÈA¹LS OG BÒA ÖAU ¹
%GILSSTÎÈUM b,EGGJUM ¹HERSLU
¹ AÈ ÖAU FYRIRT¾KI SEM STARFA Å
LANDINU HAFI UMHVERFISM¹L OG
SJ¹LFB¾RNI AÈ LEIÈARLJËSI m SEGIR
HÒN ¹ HEIMASÅÈU SINNI %INS
GOTT AÈ 4ËMAS HAFI SÅN M¹L ¹
HREINU

¶AÈ HEFUR VAKIÈ ATHYGLI HVAÈ +RISTJ¹N
¶ËR *ÒLÅUSSON SIGURVEGARI PRËFKJÎRS
INS UM HELGINA HEFUR BRUGÈIST HART
VIÈ UMM¾LUM ¶ORGERÈAR +ATRÅNAR
'UNNARSDËTTUR MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA
OG VARAFORMANNS 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS
UM FRAMGANG KVENNA Å PRËFKJÎRINU
6ILL +RISTJ¹N MEINA AÈ Å ÖEIM HAFI
FALIST STUÈNINGSYFIRLÕSING VIÈ
!RNBJÎRGU 3VEINSDËTTUR 4ELJA
SUMIR ÖETTA VERA EFTIRHREYTUR
AF VARAFORMANNSSLAGNUM
ÖEGAR +RISTJ¹N FËR GEGN ¶OR
GERÈI ¹ LANDSFUNDI %NGIN
S¹RINDI ERU ÖË EFTIR ÖANN
SLAG ENDA GREIP +RISTJ¹N
GOTT T¾KIF¾RI TIL AÈ
KYNNA SIG p OG B¾ÈI
STËÈU STERKARI ¹ EFTIR

Umferðarljósið
„Umferðaröryggi er meira á
Íslandi en í flestum öðrum
Evrópulöndum“. Þetta þótti mér
áhugaverð frétt, ekki síst í ljósi
þess hvernig aðrar fregnir af
umferðarmálum þjóðarinnar
hafa hljóðað þetta árið. Fyrir
nokkrum dögum var maður
dæmdur til að greiða nokkrar
krónur eftir að hafa ekið á um
140 kílómetra hraða í þéttbýli
þar sem búast má við gangandi
vegfarendum á öllum aldri og
umferð ökutækja er mikil alla
daga. Þetta er því miður ekki
einsdæmi nema síður sé. Það
fylgdi fréttinni af umferðarörygginu að gæði umferðarmannvirkja skipti sköpum í öryggismálum. Ekki ætla ég að draga
það í efa en ég veit hins vegar
ekki hvers lags mannvirki þarf
til að tryggja öryggi þar sem
ökumenn hegða sér eins og
berserkir og við höfum haft
mýmörg dæmi um á síðustu
vikum og mánuðum. Ökumenn
sem stíga bensínið í botn og
þeytast um á öðru hundraðinu
ógna umferðaröryggi og þar með
öllum í kringum sig, hvernig svo
sem mannvirkin eru hönnuð.
Það hefur verið áhugavert að
fylgjast með árangri lögreglunnar á Blönduósi á undanförnum
árum. Þar var einfaldlega skorin
upp herör gegn alvarlegum
umferðarslysum í umdæminu
með því að stórauka eftirlit á
þjóðvegunum. Árangurinn hefur
ekki látið á sér standa, almenningur hægir á sér í Húnavatnssýslum og veiting Umferðarljóssins á dögunum var
verðskulduð. Alvarlegum slysum
hefur fækkað og dregið úr
hraðakstri. Er ekki hægt að fara
að dæmi Blönduósslögreglunnar
víðar? Það er enginn vafi á því að

GADDAVÍR
ÁHRIFAMIKIL SKÁLDSAGA
SEM HELDUR LESANDANUM
Í HELJARGREIPUM

„Frábærlega skrifuð og áleitin saga …“
Fréttablaðið

„Gaddavír er látlaus, hefðbundin, vel
skrifuð skáldsaga sem gefur tilefni til
þess að velta fyrir sér mannlegu eðli…
Í stærra samhengi og táknsögulega
fjallar Gaddavír um erfðasyndina,
þjáningu, jafnvel píslarvætti.“
- Geir Svansson, Morgunblaðið, 3. nóv. 2006
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tvöföldun Reykjanesbrautarinnar er þarft verkefni og árangursríkt og sama mun gilda um
tvöföldun Suðurlandsvegar. En á
meðan ökumenn leyfa sér að aka
eins og þeir séu í kappakstri
erum við hin í stórhættu, hvort
sem vegir eru einbreiðir,
tvíbreiðir eða fjórbreiðir. Mér
finnst óásættanlegt að menn

Það hefur verið áhugavert að
fylgjast með árangri lögreglunnar á Blönduósi á undanförnum árum.
skuli komast upp með að aka á
140–170 kílómetra hraða,
refsingarlítið, og ógna þar með
lífi og limum allra í kringum sig.
Árangurinn í Húnavatnssýslum
segir okkur að vegaeftirlit virkar
og þar hefur verið gefið fordæmi
sem ber að fylgja. Það þarf að
fjölga lögreglumönnum og bílum
í eftirliti um allt land, jafnt í
þéttbýli sem á þjóðvegum. Það
þarf að stórhækka sektir, jafnvel
tvöfalda þær, því pyngjan er
góður kennari. Það á að hækka
bílprófsaldur því það er eðlilegt
að ábyrgð ökumanns fylgi
sjálfræðisaldri. Þeir sem hafa
alið upp og starfað með ungling-

um vita hversu mikinn þroska
þeir taka út á hverju ári milli
tektar og tvítugs. Auknum
þroska fylgir aukin ábyrgð og
þess vegna er eðlilegt að álykta
að 18 ára ökumenn séu ábyrgari
en 17 ára ökumenn, þótt sjálfsagt
sé það ekki einhlítt. Það þarf líka
að koma upp æfingasvæði þar
sem öllum verðandi ökumönnum
verði skylt að finna það á eigin
skinni hvað gerist ef eitthvað ber
út af, innan allra öryggismarka
að sjálfsögðu. Þetta kostar
auðvitað allt peninga en ég er
viss um að þetta allt saman,
samtals, er þó ódýrara en sá
fórnarkostnaður sem við færum
í umferðarslysum á hverju ári.
Og umferðarslys eru ekki
óhjákvæmileg eins og hverjar
aðrar náttúruhamfarir.
Umferðin hefur verið
skelfilega mannskæð á þessu ári
og enn eru ökumenn að gera sig
seka um glæfralegan akstur. Það
er ljóst að í alltof mörgum
tilvikum eru vítin ekki til að
varast þau og ef fólk getur ekki
haft vit fyrir sér sjálft þarf að
hafa vit fyrir því. Í þessu
samhengi þarf enginn að efast
um tilgang eða réttmæti þess að
hafa vit fyrir fólki. Öryggi alls
almennings er í húfi. Lögreglumenn í Húnavatnssýslum hafa
sýnt okkur hvað þarf til. Aukið
vegaeftirlit dregur úr ofsaakstri
og að auki þarf að þyngja
refsingar við afbrotum í umferðinni umtalsvert. Sennilega þarf
reyndar að þyngja viðurlög
almennt en það er önnur saga. En
það er ástæða til að óska
húnvetnskum lögreglumönnum
til hamingju með verðskulduð
verðlaun. Kannski þeir fáist til
að halda námskeið í öðrum
umdæmum.

Ekki öll sagan sögð
eitt prósent, atvinnuþátttaka með því
mesta í heiminum og ástandið einfaldlega
mjög erfitt að þessu leytinu til. Það er erfitt að fá fólk.
En þetta veit Dofri Hermannsson auðréttablaðið tók í gær viðtal við ungan
vitað. Þótt Fréttablaðið greini ekki frá
mann, sem á dóttur sem bíður enn
því, hefur hann einmitt skrifað áður um
eftir plássi á frístundaheimili í borginni.
þessi mál í vetur og ávallt með þeim hætti
Ræðir ungi maðurinn, Dofri Hermannsað reyna að gagnrýna mig persónulega.
son, þessa stöðu og gagnrýnir mig m.a.
Það er hans siður, og hann um það. Dofri
sem formann ÍTR fyrir að vera athafnaer nefnilega varaborgarfulltrúi Samfylkstjórnmálamann en sinna þó ekki þessingarinnar og starfsmaður flokksins og
um skyldum mínum.
þess vegna pólitískur andstæðingur, svo
Nú er það svo, að enn eru ríflega sjöég læt mér slíkt í léttu rúmi liggja.
tíu börn á biðlista eftir plássi á frístundaÞað sem mér finnst alvarlegra er að
heimilum ÍTR. Það er of mikið. En samt
Fréttablaðið skuli birta viðtal við Dofra
er það um helmingi minna en t.d. á sama "*®2. ).')
um þessi mál án þess að geta þess að
tíma og í fyrra og raunar hefur gengið (2!&.33/.
Dofri sé stjórnmálamaður og varaborgarbetur að fá fólk til starfa síðustu daga,
fulltrúi. Spurningin er: Sagði Dofri Fréttablaðinu
sem vonandi skilar sér í fækkun barna á biðlista á
ekki frá því, eða taldi Fréttablaðið ekki að lesendur
næstu dögum. Við höfum líka tekið ákvörðun um
ættu að vita af því?
að veita yngstu börnunum forgang, sem og þeim
Ég tel skynsamlegast í þessari umræðu að koma
sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Sömuhreint fram, þegar rætt er um viðkvæm pólitísk
leiðis hefur aldrei verið auglýst jafnmikið eftir
deilumál. Ef Dofri Hermannsson telur rétt að
starfsfólki og þetta árið og þá höfum við lagt spurnblanda börnum sem þurfa þjónustu frístundaheimingar fyrir foreldra barna á biðlista og leitað eftir
ilis inn í pólitískan slag, þá hann um það. En hann á
þeim sem aðeins þurfa hlutavistun, svo fleiri komþá að tala um það sem pólitík, en ekki sleppa því
ist að.
þegar honum hentar. Það er ekki sérlega smekkAllt gerum við þetta vegna þeirrar miklu spurnlegt.
ar sem er eftir vinnuafli. Þetta þekkjum við einnig
frá skólum, leikskólum, verslunargeiranum og
heilbrigðisþjónustunni. Atvinnuleysi er innan við
Höfundur er formaður borgarráðs.
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SIGURJÓN MAGNÚSSON

BJORGVIN FRETTABLADIDIS
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Latibær – alltaf hress, aldrei
skemmtilegur!
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Rómantískt
Parakvöld

29. nóv

Miðvikudagskvöldið

19:00-22:00
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Fréttablaðinu á sunnudaginn
var viðtal við Magnús Scheving
um frægð og framgang Latabæjar. Þetta er eitt af fjölmörgum viðtölum og greinum og fréttum um
„ólinnandi söngfrægð“ þessa sjónvarpsefnis fyrir börn um heim
allan svo vitnað sé í söguna góðu
um Garðar Hólm. Nú ber svo við
að í síðasta Tímariti Máls og menningar birtist gagnrýnin grein um
Latabæ og á því getur bara verið
ein skýring að mati Magnúsar:
„Án þess að vita neitt um það efast
ég um að hún [greinarhöfundur]
eigi börn. Það skiptir töluverðu
máli þegar maður eignast börn, þá
hugsar maður öðruvísi,“ segir
Magnús.
Það síðastnefnda get ég, greinarhöfundurinn, tekið undir. Það
breytti lífi mínu mjög þegar við
hjónin eignuðumst strákana okkar
tvo. Þá kviknaði líka áhugi minn á
barnamenningu og barnabókmenntum.

'RËÈABRALL
Ég vil gera eitt alveg ljóst í upphafi þessa máls. Ég hef ekkert á
móti peningum. Ég hef ekkert á
móti því að menn fái almennilega
borgað fyrir vinnu sína og komi
þeir ár sinni fyrir borð og auðgist
á heiðvirðan hátt er nákvæmlega
ekkert að því heldur, að mínu mati.
Það er líka alveg ljóst að Latibær
er ekki góðgerðarfyrirtæki heldur
stórt og vaxandi menningariðnaðarfyrirtæki sem veltir hundruðum milljóna. Framleiðsla sjónvarpsþáttanna
er
byrjunin.
Framleiðsla leikfanga og hliðarefnis sem tengjast þeim munu
velta enn meiri fjármunum ef
þættirnir slá í gegn en það er í
raun ekki komið í ljós enn. Samkvæmt Brown Johnson, yfirmanni
barnaefnis hjá sjónvarpsstöðinni
Nikolodeon Junior, þarf að keyra
sjónvarpsþættina í eitt til tvö ár
áður en hægt er að byrja að selja
búninga og leikföng sem byggja á
persónum þáttanna. Í grein Morgunblaðsins um Latabæ 29. september 2005 er talað við hann og
þar er talað um Latabæjarvörur
og segir: „Samkvæmt áætlunum
fyrirtækisins verður meira en

helmingur tekna Latabæjar af sölu þessara
vara innan þriggja til
fjögurra ára.“ Í greininni leggur Magnús
Scheving markaðsmynd
Latabæjar alveg skýrt
og heiðarlega fram og
það liggur ljóst fyrir að
mikið er lagt undir og
mikið uppúr framleiðslunni að hafa ef vel tekst
til. Það er ekkert leynd$!'.µ +2)34*.3
armál.
$«44)2

3KYNDIBITI EÈA
GULRËT
Í greininni sem ég skrifaði í síðasta hefti Tímarits Máls og menningar undir yfirskriftinni „Latibær er skyndibiti“ fjalla ég um
þróun Latabæjar, frá gamaldags
barnabókum með sterku kennslufræðilegu yfirbragði yfir í þá
hátækniframleiðslu sem sjónvarpsþættirnir um Latabæ eru
orðnir. Mér finnst barnabækurnar
hreint ekki góðar og rökstyð það.
Mér finnst sjónvarpsþættirnir
heldur ekki góðir og rökstyð það
líka. Titill greinarinnar vísar til
þessar gagnrýni. Titillinn er
myndhverfing sem gefur á fíngerðan hátt í skyn að ég telji Latabæ ekki vera staðgott, andlegt
fæði fyrir börn heldur hið gagnstæða.
Þetta kýs Magnús Scheving að
misskilja sem svo að ég telji Latabæjarvörur tengdar ruslfæði en
það hef ég aldrei sagt. Það kemur
fram í hverju einasta viðtali og
grein um Latabæ að hann tengist
ekki óhollustu og þetta er einn
veigamesti hlutinn af ímynd og
markaðsfærslu fyrirtækisins.

&AGURFR¾ÈI
Þeir sem láta sig barnamenningu
varða hafa hins vegar haft áhyggjur af samþjöppun fyrirtækja sem
gera út á barnamarkað. Þannig
hefur útgefendum barnabóka
snarfækkað í Bandaríkjunum síðustu tíu árin. Forlög verða stærri,
þau eiga bókabúðir og tengjast
sjónvarpsstöðvum þar sem markaðsfræðingar eru aðalráðgjafar í
gerð barnaefnisins. Þegar allt
þetta batterí er samkeyrt er erfitt
fyrir foreldra og börn að standa á
móti pressunni. Foreldrarnir opna
buddurnar, ef ekki börnin sjálf.

Menntunarfræðingar
hafa haft áhyggjur af
leikfangaframleiðslu
eða „spin off“ framleiðslu í framhaldi af
sjónvarpsþáttum
og
áhrifum þeirra á leik
barna. Sumir segja að
það sé verið að stýra
dýrmætum
leikjum
barnanna, hefta ímyndunarafl þeirra og móta
það á óæskilegan hátt.
Aðrir segja að þetta sé
svartagallsraus og ekkert geti stýrt leikjum
barna, þau séu litlir stjórnleysingjar og muni alltaf fylgja reglum ímyndunaraflsins en ekki forskriftarinnar. Enn aðrir segja að
þó börnin api ekki eftir söguþráðum sjónvarpsþáttanna, komin í
búninga Spartacusar og Stephanie, þá taki þau upp hreyfimynstur persónanna auk þess sem
þættirnir móti fagurfræðileg viðmið þeirra, hugmyndir um söguframvindu eða fléttu, hraða og
takt, liti og form, leiklist, myndlist
og tónlist. Hvernig kæmi Latibær
út úr slíkri athugun? Latibær einkennist af svo hröðum klippingum
að því hefur verið líkt við tónlistarmyndbönd. Hvaða áhrif hefur
það á markhóp þáttanna sem eru
forskólabörn, þriggja til sjö ára?
Hvaða áhrif hafa klisjurnar og
endurtekningarnar á hugmyndir
barnanna um söguþróun? Væri
ekki vert að bankar og nýsköpunarsjóðir legðu peninga í að rannsaka það?

!È LOKUM
Latibær hefur fengið mikinn
stuðning og ótrúlega velvild á
Íslandi og á sér heita aðdáendur
frá litlum börnum til æðstu embættismanna. Ef aðeins eru lesnar
fréttir af velgengni Latabæjar úti
í heimi í íslenskum blöðum birtist
lesanda fögur mynd. Hún verður
flóknari ef menn nenna að skoða
umræður barna og unglinga
erlendis um Latabæ á netinu.
Margt er þar alls ekki eftir hafandi. Hins vegar er mikil þörf og
nauðsyn á gagnrýninni umfjöllun
um barnaefni í íslenskum fjölmiðlum og ég lýsi eftir henni.
Höfundur er prófessor í íslenskum
bókmenntum við Háskóla Íslands.

Karlar til ábyrgðar
5-2¨!.
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íðastliðið vor urðu þau ánægjulegu tíðindi að verkefnið Karlar til ábyrgðar (KTÁ) var endurreist. Verkefnið er meðferðartilboð
fyrir karla sem beita ofbeldi í
nánum samböndum. Hafi þeir gert
sér grein fyrir því að ofbeldisbeiting þeirra er vandamál og vilji
þeir reyna að breyta hegðun sinni
þá er KTÁ leið sem þeim stendur
til boða. Það er hins vegar algert
skilyrði að karlar leiti sér sjálfir
aðstoðar, séu reiðubúnir til að taka
þetta skref.
Sjálf meðferðin felst í sálfræðilegri aðstoð við að breyta
hegðun. Í upphafi er um nokkur
einkaviðtöl að ræða en meginþungi meðferðarinnar er yfirleitt
í hóp. Þar geta skjólstæðingar
rætt reynslu sína og aðstoðað
hver annan í breytingaferlinu.
Erlend og innlend reynsla hefur
sýnt að slíkir hópar geta skipt
verulega miklu máli fyrir hvernig
til tekst. Margir telja að ofbeldisbeiting þeirra sé einstök og sá
vandi sem þeir eru að takast á við
sé bundinn við þá eina og
samband þeirra. Það skiptir
miklu máli að menn komist að því
að svo er ekki. Mun fleiri eru í
svipuðum sporum og takast á við
svipaðan vanda.
Mikilvægt er að undirstrika að
meðferðin er ekkert kraftaverk.

um það hvílíkt áfall
Ekki er um það að ræða
slíkt er fyrir börnin,
að skyndilega ljúkist
þessi reynsla setur
upp augu manna og
mark á þau alla ævi.
þeir átti sig á hvað
Það hefur líka sýnt sig
hegðun þeirra hefur
að það er verulega
skemmt mikið í þeirra
aukin hætta á að börn
eigin lífi og hjá þeim
sem hafa orðið vitni að
sem næst standa. Oft
ofbeldi á æskuheimili
er um að ræða hegðunbeiti sjálf ofbeldi á
armynstur sem lengi
fullorðinsárum. Þetta
hefur verið til staðar
verður félagslegur
og á jafnvel rætur að
).'«,&52 6 '¥3,!3/.
vítahringur sem afar
rekja til æsku. Það
mikilvægt er að rjúfa.
tekur tíma að breyta
Aðstandendur verkefnisins
slíku, læra nýja hegðun, ný
vona auðvitað að skjólstæðingar
viðbrögð við erfiðleikum tilhætti að beita ofbeldi gegn þeim
verunnar. En erlendar athuganir
sem næst standa og öðrum. Vonin
sýna að það er hægt.
er að bæði gerandinn og þolandFyrri tilraun til reksturs þessa
inn lifi betra lífi eftir meðferðina
meðferðarúrræðis sýndi líka að
en áður. En við bindum líka vonir
þetta er hægt hérlendis. Athugun
við að sú upplifun barnanna að
á meðal skjólstæðinga sýndi að
faðir þeirra sé að leita sér
þeir voru ánægðir með meðferðaðstoðar til að hætta að nota
ina og töldu hana hafa gagnast
ofbeldi geti leitt til þess að síður
sér verulega. Enn meira máli
sé hætta á að þau endurtaki
skiptir þó að konurnar voru
hegðunina þegar þau eru sjálf
ánægðar og töldu margt hafa
komin með fjölskyldu. Meðvitbreyst til betri vegar. Lífsgæði
undin um að pabbi sé að reyna að
þeirra höfðu aukist, þær hlógu
hætta stuðli að því að þau geri sér
oftar, fannst þær frjálsari og þótti
enn frekar grein fyrir því að um
sem þær gætu rætt fleiri mál við
sé að ræða hegðun sem ekki sé
maka sinn en áður.
eðlileg og viðurkennd. Verkefnið
Allt er þetta gott og blessað en
Karlar til ábyrgðar er þannig
það er þó e.t.v. ekki síst börnin
einnig hugsað sem leið til að rjúfa
sem vonir eru bundnar við. Það
áðurnefndan félagslegan vítasýndi sig í áðurnefndri athugun
hring.
að þar sem börn voru í sambandinu höfðu þau undantekningarHöfundur er verkefnisstjóri
laust orðið vitni að ofbeldinu.
Karlar til ábyrgðar.
Ekki þarf að fara mörgum orðum
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DAGINN OG LÅFGAÈ UPP ¹ TILVERUNA
Å SVARTASTA SKAMMDEGINU
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Å AÈ SKAPA SANNAN JËLAANDA OG
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2¹ÈLEGGINGAR UM MATAR¾ÈI OG
N¾RINGAREFNI FYRIR FULLORÈNA OG
BÎRN FR¹ TVEGGJA ¹RA ALDRI ER NÕR
B¾KLINGUR SEM KOMINN ER ÒT ¹
VEGUM ,ÕÈHEILSUSTÎÈVAR "¾K
LINGURINN ER MEÈ GËÈ
R¹È FYRIR FULLORÈNA OG
BÎRN FR¹ TVEGGJA ¹RA
ALDRI SEM AUÈVELDA
VAL ¹ F¾ÈU
.¹NAR WWWLYDHEILSU
STODIS
(¹SKËLI ¥SLANDS FER Å SAMSTARF
VIÈ 'REININGAR OG R¹ÈGJAFARSTÎÈ
RÅKISINS OG TEKUR ÖAR STËRT SKREF Å
RANNSËKNUM ¹ FÎTLUN OG ÖROSKA
FR¹VIKUM 4ILGANGURINN MEÈ
SAMSTARFINU ER AÈ NÕTA SEM BEST
SÁRÖEKKINGU KUNN¹TTU EFNIVIÈ
OG AÈSTÎÈU SEM ÖESSIR AÈILAR
BÒA YFIR ¶AR ER EINKUM LÎGÈ
¹HERSLA ¹ FÎTLUN BARNA .¹NAR
WWWHIIS
.ÕTT HÒS 3 OPNAÈI NÕLEGA AÈ
%FSTALEITI  (ÒSIÈ SEM ER 
FERMETRA NÕBYGGING ¹ TVEIMUR
H¾ÈUM HÕSIR B¾ÈI GÎNGUDEILD
OG FORVARNASTARF -ARKMIÈ MEÈ
OPNUN FORVARNARDEILDARINNAR
ER AÈ BREGÈAST VIÈ ÎRT VAXANDI
VÅMUEFNANEYSLU UNGS FËLKS OG
DAGDRYKKJU HINNA ELDRI
.¹NAR WWWSAAIS
*ËLAÖORPIÈ Å MIÈB¾ (AFNARFJARÈ
AR ER OPIÈ NÒNA ¶AR M¹ FINNA
ALLS KYNS SKEMMTILEGA HLUTI SEM
NÕTAST VIÈ JËLAUNDIRBÒNINGINN NÒ
RÁTT ¹ÈUR EN JËLAM¹NUÈUR GENGUR
Å GARÈ
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

SGEIR HVETUR TIL ÖESS AÈ "! N¹M Å DANSI ¹ ¥SLANDI VERÈI LENGT ÒR EINU Å ÖRJÒ ¹R MEÈAL ANNARS VEGNA ÖESS HVERSU DÕRT ER AÈ FARA Å N¹M ERLENDIS

Dans er ekki bara
starf heldur lífsstíll
Ásgeir Helgi Magnússon æfir dans af
krafti við Listaháskóla Íslands.
„Ég var sumpart rekinn áfram af hegómagirnd í upphafi, vildi bara komast í form til
að líta vel út á skólaböllum,“ segir Ásgeir
hlæjandi. „Dansáhuginn var auðvitað líka
fyrir hendi og kviknaði um átján ára aldur
en þá fór ég að sækja Jassballettskóla Báru,
þar sem ég vann mig upp úr byrjendaflokki.“
Ásgeir segir dansinn lengi vel hafa verið
áhugamál. Eftir að hann lauk stúdentsprófi
ákvað hann að sækja um inngöngu í Ballettakademíuna í Stokkhólmi, en var viðbúinn því að innrita sig í nám við Háskóla
Íslands fengi hann synjun.
„Það kom mér eiginlega í opna skjöldu að

fá inngöngu,“ segir Ásgeir og bætir við að
dansinn hafi í kjölfarið breyst úr áhugamáli
í alvöru. „Ég átti ævintýranlegan tíma úti,
þau tvö ár sem ég var við skólann og lærði
heilmikið. Þarna gerði ég mér fyrst grein
fyrir að dans er ekki aðeins atvinna heldur
lífsstíll.“
Ásgeir segir gífurlega þjálfun liggja að
baki dansinum. Hann æfir nánast sleitulaust fimm daga vikunnar og eitthvað um
helgar. Að eigin sögn borðar hann eins og
hestur þar sem brennslan sem fylgir er
gríðarleg. „Ég borða að meðaltali fimm
sinnum á dag,“ segir Ásgeir og telur það í
raun of lítið með hliðsjón af öllum æfingunum. „Það er ekki ofsögum sagt að maður
leggi blóð, svita og tár í dansinn, skal ég
segja þér.“
ROALD FRETTABLADIDIS
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*ËLASTRESSIÈ ER HANDAN HORNSINS OG BEST AÈ VERA VAKANDI FYRIR
¹LAGINU TIL AÈ VERÈA EKKI STRESSINU AÈ BR¹È 'EFIÈ YKKUR TÅU MÅNÒTUR
DAG HVERN TIL AÈ SLAKA ¹ OG T¾MA HUGANN

Greni og könglar
fara aldrei úr tísku
Aðventukransar eiga stóran þátt í að skapa sannan
jólaanda og kertaljósin sem
kvikna eitt af öðru fram að
jólum færa hlýju og frið inn á
heimilin í mesta skammdeginu. Fréttablaðið fékk Ráðhúsblóm til að gefa lesendum
hugmynd að fallegum aðventukrönsum.
Jólaskreytingar eru háðar tískusveiflum eins og annað í þjóðfélaginu og það á ekki hvað síst
við um aðventukransana.
Á hverju ári eru nýir
straumar og stefnur sem þykir
nauðsyn að fylgja auk þess
sem unnið er úr efniviðnum á
mismunandi hátt. Að sögn
Rúnu Bjargar Magnúsdóttur
sem ásamt Agnesi Lind Heiðarsdóttur rekur blómaverslunina Ráðhúsblóm við Bankastræti í Reykjavík er þó sumt
sem fer aldrei úr tísku.
„Könglar og greni
halda alltaf velli og
einnig rauði liturinn,“
segir Rúna og bætir
við að til séu margar
tegundir af greni sem
gaman sé að blanda
saman. Hún segir að
við gerð aðventukransa

2AUÈI LITURINN ER ALLTAF KLASSÅSKUR Å BLAND VIÈ MISMUNANDI GERÈIR AF GRENI

leiti þær Agnes
mikið út í náttúruna
að hugmyndum en
þær eru jafnan með
fjölbreytt úrval af
aðventukrönsum.
Spurð um hugmyndir að sérlega einföldum
og
fljótlegum
leiðum til
að búa til
aðventukransa fyrir
upptekna

Íslendinga bendir Rúna á þann
möguleika að skera kjarnann og
efsta hlutann innan úr eplum og
setja kerti í en ef kanill eða aðrar
jólakryddjurtir eru settar undir
kertið gefur það líka góðan jólailm. Hún segir að einnig megi
setja fjögur könglakerti frá Kristjáni á kertastöðinni á Blesastöðum
á bakka og leggja svo nokkrar
greinar á bakkann eða skreyta að
vild.“ Kertin frá Kristjáni eru
alveg svakalega falleg og það
koma eiginlega ekki jól hjá okkur
fyrr en við erum búin að fá þau,“
segir Rúna.
SHS
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Hvert kerti hefur
sína merkingu
Gerð aðventukransa er orðinn
fastur liður í jólaundirbúningi
á flestum íslenskum heimilum.
Kransarnir hafa lengi tíðkast
á meginlandi Evrópu en hefðin
barst tiltölulega seint til Íslands og festist ekki í sessi fyrr
en er líða tók á sjöunda áratug
síðustu aldar.
Aðventukransinn er upprunninn í
Þýskalandi þar sem lengi hefur
tíðkast að skreyta hús með greinum sígrænna trjáa fyrir jólin.
Kransinn er táknrænn að því leyti
að hið sígræna greni táknar lífið,
sem er í Kristi og hin logandi kerti
benda til komu Jesú Krists, hins
lifandi ljóss.
Um 1800 hafði hið hefðbundna
jólatré náð mikilli útbreiðslu og
snemma á 19. öld fór að sjást ný
tegund af jólatrjám í Þýskalandi,
en þau voru sett saman úr þremur
misstórum krönsum og hengd í
loftið. Ekki leið á löngu þangað til
hægt var að kaupa kransatrén á
jólamörkuðum víða um landið og
voru þau markaðssett sem jólaskraut sem ætti að setja upp töluvert fyrr en hin hefðbundnu jólatré. Fljótlega var því farið að
kenna kransana við aðventuna og
sett fjögur kerti í þá, eitt fyrir
hvern sunnudag jólaföstunnar.
Með tímanum urðu kransarnir að

borðskrauti og tók þessi siður að
breiðast út til nágrannalandanna
eftir það.
Kirkjan gerði siðinn einnig að
sínum og lagaði hann að kirkjuárinu og táknkerfi kirkjunnar.
Guðspjöll aðventusunnudaganna
boða komu krists og logandi kertin
tákna aðdragandann að henni.
Fyrsta kertið heitir spádómskerti og táknar það fyrirheit spámannanna um komu frelsarans.
Annað kertið heitir Betlehemskerti og er nefnt eftir fæðingarbæ Jesú.
Þriðja kertið heitir hirðakerti
og er nefnt eftir hirðingjunum
sem fyrstir fengu fregnir um fæðingu frelsarans.
Fjórða kertið heitir englakerti
og er nefnt eftir englunum sem
fluttu fréttina um fæðingu frelsarans.
Aðventukransar bárust ekki til
Íslands fyrr en eftir síðari heimsstyrjöldina og sáust þeir fyrst
sem skraut í einstaka búðargluggum
og
á
veitingastöðum.
Útbreiðsla kransanna hér á landi
var frekar hæg til að byrja með
en á sjöunda áratugnum voru þeir
orðnir algeng söluvara um allt
land. Á sama tíma varð einnig
algengt að fólk gerði sína eigin
aðventukransa og fljótt var það
orðinn sjálfsagður hluti jólaundirbúningsins. Í dag eru aðventukransar mjög vinsælt skraut á
íslenskum heimilum.
EÎ
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%NDURSKINSMERKI ERU NAUÈSYNLEG Å SKAMMDEGINU ÖEGAR
FARIÈ ER ÒT AÈ GANGA EÈA HLAUPA ¶¹ SÁRSTAKLEGA ÖEGAR SKOKKARAR
ÖURFA AÈ HLAUPA ¹ GÎTUNUM VEGNA SNJËS ¹ GANGSTÁTTUM

Sendir kærleiksríka
geisla út í samfélagið
Ljósið eflir lífsgæði krabbameinsgreindra og aðstandenda þeirra á erfiðum tímum
með margs konar dagskrá og
stuðningi.

®ÚUG B¾TIEFNI
FYRIR AUGUN
0ËSTSENDUM UM LAND ALLT
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Í safnaðarheimili Neskirkju hinu
eldra hefur endurhæfingar- og
stuðningsmiðstöðin Ljósið starfsemi sína. Þar er hlýlegt og heimilislegt andrúmsloft og boðið upp á
handverkshús, leirlist, sjálfstyrkingu, jóga, slökun, göngur, kyrrðarstundir í kirkjunni, svæðanudd
og samveru svo eitthvað sé nefnt.
Þegar Fréttablaðið lítur þar inn er
þar fjöldi fólks við margs konar
iðju. Handverkssala er á döfinni
þann 3. desember og undirbúningur undir hana í fullum gangi. Erna
Magnúsdóttir iðjuþjálfi er forstöðukona Ljóssins. Frá henni stafar gleði og birta og þrátt fyrir að í
mörg horn sé að líta gefur hún sér
tíma í smá spjall.
„Starfsemin hófst í september
2005 og það hefur sýnt sig að hún
er mikilvæg. Aðaltilgangur hennar
er að draga úr streitu og kvíða hjá
þeim sem greinst hafa með krabbamein og aðstandendum þeirra og
efla andlegan, líkamlegan og
félagslegan þrótt. Það er svo mikilvægt að stuðla að jákvæðni og ná
upp virkni,“ lýsir Erna og segir
með því hægt að draga úr þeim
hliðarverkunum sem sjúkdómurinn hefur.
Mannlegar áherslur eru í fyrirrúmi hjá Ljósinu þannig að fólk

%RNA MEÈ HLÕLEGAN KRAGA UM H¹LSINN SEM HÒN GREIP AF EINU HANDVERKSBORÈINU
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upplifi sig velkomið, að sögn Ernu.
„Eitt af markmiðum Ljóssins er að
efla tengsl og traust á milli fólks
sem er í svipaðri aðstöðu,“ segir
hún og leggur áherslu á að mikil
samhjálp sé þar ríkjandi. „Hingað
koma heilu fjölskyldurnar og eiga
góðar stundir saman, taka þátt í
þeim viðfangsefnum sem boðið er
upp á, hlæja, skemmta sér og
gleyma erfiðleikunum.“
Opið er alla virka daga í Ljósinu
frá níu á morgnana til fjögur og
ávallt mikið um að vera. „Hingað

komu 107 manns í október og fjöldi
heimsókna í hverri viku var 150,“
segir Erna. Hún bendir á heimasíðu Ljóssins, www.ljosid.org, og
minnir svo að sjálfsögðu á notalega
aðventustund þann 3. desember
þar sem fallegt handverk verður á
boðstólum. Hjónin Ellen Kristjánsdóttir og Eyþór Gunnarsson syngja
og spila, dansarar sýna samkvæmisdans og kaffi og vöfflur verður
selt á góðu verði. Allur ágóði rennur til styrktar Ljósinu.
GUN FRETTABLADIDIS
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«BOÈNAR ÖR¹L¹TAR HUGSANIR
Hvað er þráhyggja? Er hætta á því að fólk framkvæmi það sem felst í þráhyggjunni, t.d. skaði barn
sitt, og hvernig má losna við þessar hugsanir?
Þráhyggja eru óboðnar þrálátar hugsanir, hugarsýn
eða hvatir sem viðkomandi einstaklingur getur ekki
sætt sig við, á erfitt með að hafa stjórn á og valda
mikilli vanlíðan. Sem dæmi má nefna heittrúaða
konu sem hugsar syndsamlegar hugsanir eða maður
sem telur að hann muni valda flugslysi með því að
sjá það fyrir sér.
Flestir eða allt að 90 prósent fólks upplifa óboðnar hugsanir, hugarsýnir eða hvatir en fólk túlkar
þær á ólíkan hátt. Eini munurinn á þeim sem þróa
með sér þráhyggju og öðrum er sá að þeir fyrrnefndu líta svo á að hugsanirnar séu mikilvægar og
að þær segi eitthvað um viðkomandi sem manneskju. Þá reyna þeir stundum reynt að bæla þær
niður, líta framhjá þeim eða gera þær hlutlausar
með annarri hugsun eða athöfnum.
Þeir sem hafa tilhneigingu til að þróa með sér þráhyggju eru oft þeir sem hafa sérstaklega sterka
réttlætis- og siðferðiskennd og standa í þeirri meiningu að hugsun jafngildi gjörðum. Þunglyndir og
kvíðnir geta haft tilhneigingu til að þróa hana með
sér vegna þess að þunglyndir einblína oft á neikvæða skýringu á hegðun sinni og vitað er að kvíði
eykur þráhyggju.
Algengustu tegundir þráhyggju eru hræðsla við
sýkingarhættu, einnig að efast í sífellu um hluti, t.d.
hvort gleymst hafi að slökkva á eldavélinni, og svo
hugsun um ágenga eða ógnvekjandi hegðun s.s. að
skaða sig eða aðra.
Þráhyggjuhugsanir (hugarsýn eða hvatir) um að
skaða eigið barn voru með fyrstu sálrænu kvillunum sem skrifað var um í tengslum við líðan móður
eftir barnsburð. Þráhyggjan felst t.d. í því að foreldri sér fyrir sér að það skaði barn sitt með einhverjum hætti og hugsar um sorgina og áfallið í
fjölskyldunni sem fylgi því.
Þessum hugsunum fylgir aukin fjarlægð milli
foreldris og barns þar sem foreldrið treystir sér

ekki til að umgangast það vegna hræðslu um að
missa stjórn á sér. Niðurstöður einnar rannsóknar
sýndu að af 100 þunglyndum mæðrum þá hafði 21
endurteknar hugsanir um að skaða barn sitt og
gerði varúðarráðstafanir vegna þess og 24 treystu
sér ekki til að vera einar með börnum sínum.
Þróunin á slíkri þráhyggju gæti verið á þá leið að
manneskja sem er undir miklu álagi eða reið gæti
veitt óásættanlegri hugsun athygli, orðið hrædd og
haldið að hún væri að verða geðveik og myndi missa
stjórn á sér. Það er mjög eðlilegt að veita því athygli
sem fólk hræðist en þar af leiðandi beinist hugsunin
að því.
Afleiðingar þráhyggju geta verið miklar fyrir
fólk, t.d. sá ein kona það fyrir sér að hún stingi börn
sín og varð þetta til þess að hún forðaðist að komast
í snertingu við oddhvassa hluti, setti lás á eldhúsdyrnar og fór ekki þar inn nema í fylgd annarra
fullorðinna.
Algengt er að fólk tjái sig ekki um þráhyggju sína
vegna sektarkenndar og af ótta við að aðrir leggi
sömu merkingu í hana og telji það slæmar manneskjur fyrir vikið. Þessi þögn kemur hins vegar í
veg fyrir að manneskjan fái hjálp og geti afsannað
þá merkingu sem hún leggur í þráhyggjuna. Innihald þráhyggjunnar er ekki vísbending um einhvers
konar undirliggjandi persónuleika sem á fyrr eða
síðar eftir að spretta fram og framkvæma þessa
hluti.
Meðferð við þráhyggju þar sem viðkomandi hefur
ekki þróað með sér áráttu felst meðal annars í
hugrænni nálgun. Vegna þess að þráhyggju er viðhaldið með því að forðast hana er manneskjan látin
horfast í augu við þráhyggju sína hvort sem um er
að ræða hugsun, hugarsýn eða hvatir og þannig
gerir hún sér grein fyrir að þótt hugsunin sé óþægileg þá er hún ekki hættuleg. Einnig er unnið með
bjagaðar hugsanir s.s. að ofmeta líkur á hættu og að
ýkja ábyrgðarkennd. Síðast en ekki síst er mikilvægt að manneskjan geri sér grein fyrir því að ekki
er hægt að hafa fullkomna stjórn á hugsun.
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2¹ÈSTEFNAN VAR HALDIN AÈ FRUMKV¾ÈI ÖÕSKS
MANNRÁTTINDAHËPS EN HÒN ER SÎGÈ HAFA
SKILAÈ GËÈUM ¹RANGRI (ÒN VAR SËTT AF MÒS
LÅMSKUM FR¾ÈIMÎNNUM VÅÈS VEGAR AÈ OG
NAUT HÒN STUÈNINGS HELSTU MÒSLÅMALEIÈTOGA
UM ALLAN HEIM

Krafa gerð um löggilta einkaþjálfara
Í Bandaríkjunum er sívaxandi
eftirspurn eftir líkamsræktarþjálfurum með tilskilin
réttindi.

5MSKURÈUR KVENNA ER ¹ UNDAN

4RÒARYFIRVÎLD Å %GYPTALANDI STUDDU EINNIG
HALDI Å MÒSLÅMAHEIMINUM
R¹ÈSTEFNUNA OG SÎGÈU AÈ SAMKV¾MT
ÅSLÎMSKUM LÎGUM V¾RI ENGIN ÖÎRF ¹ UM
SKURÈI KVENNA -ARGIR AÈRIR TRÒARLEIÈTOGAR FYLGDU Å KJÎLFARIÈ OG GEFUR ÖAÈ VON
UM AUKNA SAMSTÎÈU GEGN UMSKURÈINUM
5MSKURÈUR KVENNA ER ÒTBREIDDUR Å MÒSLÅMARÅKJUM Å -IÈ !USTURLÎNDUM OG
SUMS STAÈAR Å !FRÅKU (ONUM ER HINS VEGAR LÅTT BEITT Å 3UÈUSTUR !SÅU .ORÈUR
!FRÅKU OG 3¹DI !RABÅU 5MSKURÈURINN FELST Å ÖVÅ AÈ YTRI SKAPABARMAR OG SNÅPUR
STÒLKNA ERU FJARL¾GÈIR EN AÈGERÈIN ER MJÎG S¹RSAUKAFULL &YLGJENDUR HENNAR
SEGJA AÈ HÒN HINDRI LAUSL¾TI KVENNA EN ANDST¾ÈINGAR SEGJA HANA VILLIMANNS
LEGA OG BEINLÅNIS H¾TTULEGA LÅFI STÒLKNANNNA
TG

6IÈ ERUM ÎLL ËLÅK OG NÒ ER KOMIÈ Å LJËS
AÈ VIÈ ERUM ENN ËLÅKARI EN ¹ÈUR VAR
HALDIÈ

Meiri fjölbreytni
Mun meiri fjölbreytni er innan
erfðamengis mannsins en áður
var talið. Frá þessu er greint á
vef BBC.
Breskir vísindamenn greindu 270
erfðasýni víðs vegar að úr heiminum og kom fjölbreytnin á óvart.
Stór litningasvæði vantaði í suma
á meðan önnur höfðu tvöfaldast.
Erfðafræðin hefur einblínt
mikið á einstakar stökkbreytingar
og afleiðingar þeirra og segja má
að erfðafræðingar hafi ekki séð
skóginn fyrir trjánum. Sú fullyrðing að erfðamengi manna sé 99,99
prósent eins virðist ekki standast
heldur erum við mun ólíkari en
áður var talið.
TG

fyrirlestur }

-ATAROLÅUR ERU MISJAFNAR AÈ G¾ÈUM
EINS OG KEMUR FRAM Å FYRIRLESTRI DR 5DO
%RASMUS
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

(OLL FITA
.2).'!2&2¨).'52).. $2 5$/
%2!3-53 (%,$52 &92)2,%342! 
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5DO ER HÎFUNDUR METSÎLUBËKAR
INNAR &ATS THAT (EAL &ATS THAT +ILLS
(ANN ER STADDUR HÁR ¹ LANDI OG
HELDUR TVO FYRIRLESTRA Å 2EYKJAVÅK
%FNI FYRIRLESTRANNA ERU NIÈURSTÎÈUR
BYGGÈAR ¹ ¹RALÎNGUM RANNSËKN
UM OG ÖRËUN ¹ FERSKUM OLÅUM TIL
MANNELDIS EN ÖAR ER UM AÈ R¾ÈA
SÁRSTAKAR BLÎNDUR AF /MEGA   
OLÅUM $R %RASMUS HEFUR Å T¾P 
¹R RANNSAKAÈ OLÅUR SEM NOTAÈAR
ERU TIL MANNELDIS OG FERÈAST NÒ UM
ALLAN HEIM TIL AÈ FR¾ÈA ALMENNING
OG FAGAÈILA UM NOTKUN ¹ RÁTTUM
OLÅUM (JARTASJÒKDËMAR OG OF H¹
BLËÈFITA ERU GÅFURLEGA ALGENGIR
SJÒKDËMAR Å SAMFÁLAGI SAMTÅMANS
OG ÖVÅ TVÅM¾LALAUST MIKILSVERT AÈ F¹
SLÅKAN FR¾ÈIMANN TIL LANDSINS AÈ ÖVÅ
ER KEMUR FRAM Å FRÁTTATILKYNNINGU FR¹
(EILSU EHF SEM STENDUR FYRIR KOMU
5DO TIL LANDSINS &YRIRLESTRARNIR VERÈA
¹ 'RAND HËTELI 3IGTÒNI 2EYKJAVÅK
 NËVEMBER NK SEM HÁR SEGIR
&YRIR FAGFËLK HINN  FR¹ p
FYRIR H¹DEGI &YRIR ALMENNING 
FR¹ p &YRIRLESTRARNIR
ERU ÎLLUM OPNIR OG ËKEYPIS FYRIR
Ö¹TTTAKENDUR

Nýtt nám í einkaþjálfun hefur
verið sett á laggirnar við heilsu- og
hreyfingafræðideild
Purdueháskóla í Bandaríkjunum, vegna aukinnar kröfu um löggilta þjálfara.
Hingað til hefur lítil sem engin
samhæfing verið á námi í einkaþjálfun í Bandaríkjunum. Ýmsar
námsleiðir hafa verið í boði, svo
sem námskeið af ýmsum gerðum
og fjarnám sem aðeins tekur

nokkrar klukkustundir að ljúka á
netinu.
Afleiðingarnar hafa meðal annars verið þær að einkaþjálfarar
eru illa undir það búnir að þjálfa
eldri borgara, öryrkja og þá sem
undirgangast endurhæfingu eftir
slys og veikindi. Líkur eru taldar á
að illa upplýstir þjálfarar skaði
frekar skjólstæðinga sína en að
hjálpa þeim.
Með náminu er vonast til að
ráðin verði úrbót á þessu vandamáli, þar sem nemendur munu
meðal annars vinna með börn,
eldri borgara og öryrkja. Námið
þykir líka í lengra lagi miðað við

3EXTUGUR MAÈUR MEÈ SYKURSÕKI ÖARF
ANNARS KONAR MEÈHÎNDLUN EN MENNTA
SKËLANEMI

það sem tíðkast hefur, eða fjögur
ár, og er því sambærilegt BAnámi.
Frá þessu er greint á heimasíðu
CNN, www.cnn.com.
RVE
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www.svefn.is

Ég nota Sterimar, það hjálpar
- kvef
- ofnæmi
- eyrnabólga
- ennis og
kinnholusýking

Fæst í apótekum

ECC Bolholti 4
Sími 511 1001

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

Lampar sem fá dimmu
í dagsljós breytt
Þunglyndi og depurð af völdum skammdegis er í hugum
margra goðsögn ein á meðan
ástandið er mjög raunverulegt
fyrir aðra. Dagsbirtulampar
hafa verið notaðir um árabil til
að létta lund þeirra sem þjást
í myrkrinu og í Vesturbæjarlauginni logar nú dagsljós
langt fram á kvöld.
Gestir
Vesturbæjarlaugarinnar
geta nýtt sér dagsbirtulampa um
leið og þeir skella sér í sund. Lamparnir eru liður í verkefninu
Reykjavik spa city og hefur mælst
mjög vel fyrir meðal gesta.
„Verkefnið er ætlað að stuðla að
fjölnýtingu sundlauganna til að
auka heilsubótartilboð. Við fengum lampana í fyrrahaust og erum
eina laugin sem er með þá í borginni,“ segir Guðrún Arna Gylfadóttir, framkvæmdastjóri Vesturbæjarlaugar.
Á dimmum vetrarmorgnum
getur verið erfitt að koma sér af
stað út í daginn, svo góður skammtur af ljósi getur verið ágætis orkugjafi fyrir daginn. Talið er að um
tæp fjögur prósent Íslendinga þjáist af árstíðabundnu þunglyndi
einhvern tíma á ævinni þar sem
einkennin eru meðal annars depurð, kvíði, orkuleysi og síþreyta.
Tímabilið getur varað frá hausti til
vors og er skortur á dagsljósi nefnt
sem ein af helstu ástæðunum.
„Lamparnir voru settir upp hjá
okkur í október og eru í gangi fram
á vor,“ segir Guðrún Arna. Gestirnir eru á öllum
aldri og Guðrún
segir góða aðsókn
í lampana, sérstaklega
á
kvöldin. „Það
er mælst til
þess
að
fólk sitji
í lömpum
hálftíma í
senn,“
segir
Guðrún. Á
hálftíma
gefur lampinn frá sér
birtu sem sam'ËÈIR SKRIFSTOFU
LAMPAR FR¹ 0FAFF
"ORGARLJËS ERU
GËÈIR Å VINNUNA
EÈA VIÈ L¾RDËM
INN &RÁTTABLAÈIÈ
FÁKK UMM¾LI FR¹
VINNUSTAÈ Å BORG
INNI SEM REYNDI
LAMPANA Å TÅU
DAGA 3TARFSMENN
FUNDU GREINILEGAN
MUN ¹ EIGIN LÅÈAN
EFTIR ÖESSA NOTKUN
LAMPANNA (ELSTI
MUNURINN VAR
MEIRI ORKA FRAM
¹ KVÎLD BETRI
SVEFN OG MINNI
ÖREYTA ALMENNT

'UÈRÒN !RNA 'YLFADËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI 6ESTURB¾JARLAUGAR L¾TUR FARA VEL UM SIG Å
DAGSBIRTUNNI
-9.$ &2¡44!",!¨)¨0,, "%2'-!..

svarar sex tímum í sólarljósi.
„Þetta eru ekki útfjólubláir geislar
svo maður verður ekki brúnn. Þess
utan hitna þeir ekki og eru algjörlega hættulausir,“ segir Guðrún.
Nýlegar rannsóknir sýna einnig
að lamparnir geti bætt svefntruflanir, síþreytu, fyrirtíðaspennu og
flugþreytu en séu þó engin töfralausn. „Það er mikilvægt að fólk
leiti læknis ef það finnur fyrir
alvarlegri vanlíðan. Lamparnir
eru bara viðbót við dagsljósið og
ef þeir eru notaðir markvisst gegn
þunglyndi verður það að gerast í
samráði við lækni,“ segir Guðrún
Arna.
Einar Magnússon, verslunarstjóri Pfaff Borgarljósa, er með
litla dagsljósalampa sem henta vel
á skrifborð. Einar segir marga
kennara nota lampana fyrir

þreytta nemendur og nefnir nemendur með lesblindu. Lamparnir
eru af öllum stærðum og gerðum
bæði stórir skermir og skrifstofulampar í alls kyns hönnun. Mikilvægt er að lesa leiðbeiningar vel
sem fylgja lömpunum og fá ráð frá
starfsfólki verslana. Starfsfólk
Vesturbæjarlaugar gefur upplýsingar um lampana sem eru í lauginni. Afgreiðslutími Vesturbæjarlaugar er: virka daga frá 6.30-22.00
og um helgar frá kl. 8.00-20.00.
Nánari upplýsingar: Vesturbæjarlaug sími 5515004, www.itr.is
Upplýsingar um skammdegisþunglyndi og dagsbirtulampa:
www.dagsbirta.com
Pfaff Borgarljós bjóða dagsbirtulampa sem hafa gefið góða
raun: www.pfaff.is
RH FRETTABLADIDIS
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(ÒÈKRABBAMEIN ALGENGT HJ¹ HLAUPURUM
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¶AÈ VAKTI ATHYGLI HÒÈSJÒKDËMA
L¾KNA VIÈ ,¾KNASKËLA 'RAZ Å !UST
URRÅKI ÖEGAR Å LJËS KOM AÈ ÖEIR HÎFÈU
MEÈHÎNDLAÈ ¹TTA MARAÖONHLAUPARA
VIÈ HÒÈKRABBAMEINI ¹ AÈEINS TÅU
¹RUM
¥ FRAMHALDI ¹KV¹ÈU ÖEIR AÈ GERA
SAMANBURÈARRANNSËKN ÖAR SEM 
MARAÖONHLAUPARAR OG JAFNMARGIR
Ö¹TTTAKENDUR Å ÎÈRUM HËPI MEÈ
SVIPUÈU KYNJAHLUTFALLI OG ALDURSDREIF
INGU VORU SKOÈAÈIR EFTIR ËVENJULEG
UM F¾ÈINGARBLETTUM OG S¹RUM
¥ FRAMHALDI AF ÖVÅ ÖURFTI AÈ VÅSA 
MARAÖONHLAUPURUM TIL L¾KNIS ÖAR
SEM ÖEIR UNDIRGENGUST SKURÈAÈGERÈ
¹ MEÈAN AÈEINS  AÈILAR ÒR HINUM
HËPNUM ÖURFTU ¹ L¾KNISHJ¹LP AÈ
HALDA
-ARAÖONHLAUPARAR SEM HLUPU
AÈ MEÈALTALI LENGST VORU STËR HLUTI
ÖEIRRA SEM ÖURFTU ¹ L¾KNISMEÈFERÈ
AÈ HALDA ENDA URÈU ÖEIR MEST FYRIR

-ARAÖONHLAUPARAR ERU LENGI ÒTI Å SËLINNI Å EINU

BARÈINU ¹ ÒTFJËLUBL¹UM GEISLUM
SËLARINNAR
!ÈSPURÈIR KV¹ÈUST AÈEINS 
PRËSENT HLAUPARANNA NOTA SËLARVÎRN
OG F¹IR KL¾DDUST FATNAÈI SEM SKÕLDI
ÖEIM FYRIR SËLARGEISLUNUM

¶ESS SKAL GETIÈ AÈ RANNSËKNIN
TËK AÈEINS MIÈ AF HVÅTUM MARAÖ
ONHLAUPURUM EN ¹LITIÈ ER AÈ SVARTIR
MARAÖONHLAUPARAR SÁU EKKI JAFN
VIÈKV¾MIR FYRIR ÒTFJËLUBL¹UM SËLAR
GEISLUM OG ÖEIR HVÅTU
RVE

Starfsemi SÁÁ flutt í Efstaleiti
Formleg opnun fór fram síðastliðinn laugardag.

«,!&52 ¶«2 6!233/. '%¨,+.)2 SEGIR ÎLLUM MIKILV¾GT AÈ VINNA Å J¹KV¾ÈU

UMHVERFI ÖAR SEM LITIÈ ER ¹ STREITUVARNIR OG ¹LAGSSTJËRNUN SEM HLUTA AF DAGLEGUM
REKSTRI FYRIRT¾KJA
&2¡44!",!¨)¨'6!

Sálfélagslegir þættir vinnuverndar
Streita og álagstengd vanlíðan
fer vaxandi en sú vanlíðan
getur haft áhrif á heilsu okkar
og valdið truflun á rekstri
fyrirtækja. Einkenni álagstengdrar vanlíðunar eru oft
óljós og margir taka ómeðvitað
streitu og stress með sér heim
úr vinnunni.
Ólafur þór Ævarsson geðlæknir er
í forsvari fyrir Streituskólann þar
sem ráðgjafar veita markvissa
fræðslu og sérhæfða ráðgjöf gegn
neikvæðum áhrifum streitu.
(%,345 -%2+) ,!'34%.'$2!2
6!.,¥¨5.!2
ÖREYTA
EINBEITINGARTRUFLANIR
SKAPBREYTINGAR
SAMSKIPTAERFIÈLEIKAR
DEPURÈ
KVÅÈI
VERKIR
SVITI
SVEFNTRUFLANIR

„Námskeið Streituskólans eru
skipulögð fyrir fyrirtæki og sniðin að þörfum þeirra. Veitt er sérhæfð streitufræðsla sem fer
þannig fram að fyrst fá stjórnendur ráðgjöf og síðan er öllum starfsmönnum
fyrirtækisins
veitt
fræðsla. Frætt er um álag og áhrif
neikvæðrar streitu á líðan, samskipti og hegðun og einnig er fjallað um álagstengd heilsufarsvandamál, bæði andlega og
líkamlega vanlíðan,“ segir Ólafur
Þór og bætir við að meginhlutverk
skólans sé að miðla upplýsingum
um vísindalega þekkingu og
reynslu til þeirra sem fást við
streituvarnir og heilsuvernd.

„Í Streituskólanum er unnið að
forvörnum og hinum sálfélagslegu þáttum vinnuverndar. Við
blöndum saman mjög sérhæfðri
ráðgjöf bæði í hópum, fyrir stjórnendur fyrirtækja og einnig fyrir
einstaklinga allt eftir þörfum og
sérstöðu hvers fyrirtækis. Því eru
verkefnin sem við erum að sinna
mjög ólík. Þau geta verið allt frá
einum fyrirlestri yfir í að vera
þrautskipulögð verkefni þar sem
fyrirtækjum er fylgt eftir í eitt til
tvö ár.“
Ólafur Þór segir öllum mikilvægt að vinna í jákvæðu umhverfi
þar sem litið er á streituvarnir og
álagsstjórnun sem hluta af daglegum rekstri fyrirtækja. Mikilvægt sé að hindra álagstengda
vanlíðan sem geti orsakað fleiri
veikindadaga og almenna vanlíðan í leik og starfi og jafnvel stuðlað að sjúklegu ástandi. „Það er
skýrt tekið fram í lögum að stjórnir fyrirtækja bera ábyrgð á vinnuvernd og heilsu starfsmanna
sinna, ekki bara líkamlegri heilsu,
heldur einnig andlegri heilsu,“
segir Ólafur Þór. „Starfsmenn
Streituskólans hjálpa fyrirtækjum að finna hverjir álagsþættirnir eru innan starfseminnar og
hvað má betur fara. Mikilvægt
viðhorf er að beita fræðslu og ráðgjöf sem forvörn og til að vekja
starfsmenn til umhugsunar. Í
tengslum við fræðsluna eru veitt
einstaklingsviðtöl til frekari og
einstaklingsbundnari fræðslu og
ráðgjafar. Þá finnur hver og einn
betur við hvaða álagsþætti hann
er að glíma, verður meira meðvitaður um hvernig hann bregst við
og getur eflt sig í streituvörnum.“
Nánari upplýsingar um Streituskólann má finna á www.stress.is.
JOHANNAS FRETTABLADIDIS

SÁÁ hefur átt byggingarrétt á lóð
við Efstaleiti 7 í nokkur ár en ekki
haft tækifæri eða fjárráð til að
ráðast í byggingaframkvæmdir
þar fyrr en nú. Að undanförnu
hefur SÁÁ selt húseignina í Síðumúla auk smærri eigna til að
standa straum af kostnaði við nýja
húsið. Þar er byggingarframkvæmdum nú lokið og fór formleg
opnun fram sl. laugardag. Starfsemin í nýja húsinu er:Göngudeildarþjónusta fyrir unglinga í
áfengis- og vímuefnavanda sem

ekki þurfa að fara á Sjúkrahúsið
Vog og foreldra þeirra.
Göngudeildarþjónusta
fyrir
unglinga sem eru á leið á Vog eða
eru að koma þaðan.
Viðtala- og greiningaþjónusta
fyrir fólk sem hefur áhyggjur af
neyslu sinni.
Fjölskyldumeðferð og ráðgjafaþjónusta fyrir aðstandendur
áfengis og vímuefnasjúklinga.
Viðamikill
og
fjölbreyttur
stuðningur við fólk sem er að
koma úr áfengis- og vímuefnameðferð.
Endurhæfingarmeðferð fyrir
fíkla sem geta nýtt sér göngu-

.Õ T¾KIF¾RI BJËÈAST MEÈ NÕJU HÒSN¾ÈI

deildarmeðferð og þurfa ekki að
fara á Staðarfell eða Vík.
Viðamikið
rannsóknarstarf
sem unnið er í samvinnu við
Íslenska erfðagreiningu.
Forvarnardeild og skrifstofa
SÁÁ.
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(YUNDAI 'ETZ NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA DÎKKGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ  4ILBOÈ 

(YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR BRÒNN 
GR¹R EKINN  Ö 6ERÈ 
4ILBOÈ 

)SUZU 4ROOPER NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN 
Ö 6ERÈ  4ILBOÈ 

.ISSAN 0RIMERA NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA GR¾NN EKINN 
Ö 6ERÈ  4ILBOÈ 

2ENAULT ,AGUNA )) NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR BL¹R EKINN
 Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


4OYOTA #OROLLA NÕSKR  CC
 DYRA H¹LF SJ¹LFSKIPTUR LJËSBRÒNN
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


(YUNDAI %LENATRA NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

(YUNDAI 4RAJET NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

2ENAULT -EGANE )) NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

3UBARU ,EGACY .ÕSKR  
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKBL¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

4OYOTA 2AV NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA BL¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

6OLVO 6 NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA GULUR EKINN  Ö
6ERÈ 

!UDI ! NÕSKR  CC  DYRA
SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN  Ö 6ERÈ


&ORD &OCUS NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA GR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

(YUNDAI 3ONATA NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKBL¹R
EKINN  Ö 6ERÈ 

,EXUS )3 NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

2ENAULT ,AGUNA )) NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR
EKINN  Ö 6ERÈ 

6OLVO 3 NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR SVARTUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

"-7 ) NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSBL¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

"-7 $ NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

"-7 8 NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

"-7 8 NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

(YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR BL¹R  GR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ 

4OYOTA ,AND #RUISER 68 NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR HVÅTUR EKINN
 Ö 6ERÈ 
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*EEP 'RAND #HEROKEE ,AREDO 8
RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
2NR

)SUZU 4ROOPER NÕJA LAGIÈ !"3 RGERÈ
 EKINN  ÖKM $ÅSEL KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

)SUZU 4ROOPER NÕJA LAGIÈ RGERÈ 
EKINN  ÖKM $ÅSEL KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  .ÕR MËTOR 2NR

)SUZU 4ROOPER LANGUR TURBO INTERCOOLER
RGERÈ  EKINN  ÖKM $ÅSEL KNÒ
INN  GÅRAR 6ERÈ  2NR

(YUNDAI 3ONATA 3$ ',3) RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

(YUNDAI %LANTRA 7AGON  347 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
 GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

(YUNDAI #OUPE RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

(YUNDAI #OUPE RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

(YUNDAI !CCENT (" '3) RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  2NR

(ONDA #IVIC  490% b2m RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  2NR

(ONDA !CCORD   %XECUTIVE RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒ
INN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
2NR

&ORD -ONDEO 7' ',8 RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

&ORD -ONDEO '()! RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

&ORD -ONDEO RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR

&ORD &OCUS 3$ !MBIENTE (IGH
3ERIES RGERÈ  EKINN  ÖKM
"ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR

&ORD &OCUS !MBIENTE RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  2NR

&ORD &IESTA 4REND RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

&ORD & #REW #!" 8 RGERÈ
 EKINN  ÖMÅLUR $ÅSEL KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

&ORD %XPLORER 8,4 7$ RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

&ORD %XPLORER %XECUTIVE RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

&ORD %SCAPE 8 8,4 $2 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒ
INN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
2NR

&ORD % 3UPER #LUB 7AGON RGERÈ
 EKINN  ÖMÅLUR "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

&IAT 0ALIO 7EEKEND  RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  2NR

$ODGE 3TRATUS 3E RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

$ODGE 3TRATUS 3% RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 4ILBOÈ  2NR

$ODGE 3TRATUS %3 RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

$ODGE #ARAVAN "ASE RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

$ODGE  #LUB #AB RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  4ILBOÈ
 2NR

$AIHATSU 4ERIOS 38 RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR

$AIHATSU 'RAN -OVE 7' RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

$AEWOO .UBIRA 7' 38 RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN 
GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

$AEWOO ,EGANZA 3$ %XECUTIVE RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

$AEWOO ,ANOS 3 RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ
 4ILBOÈ  2NR

#ITROES 83!2! 0ICASSO  6 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN 
GÅRAR 6ERÈ  2NR

"-7  )! RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

"-7  RGERÈ  EKINN  ÖKM
$ÅSEL KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
4ILBOÈ  2NR

 (%$"))



'" & !&!!'&### 
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,EXUS )3 m LEÈURESCAINE
RGERÈ  %KINN  Ö KM 6ERÈ KR
 4OPPEINTAK 9FIRTAKA ¹ L¹NI
 ÖÒS ¹ M¹N

.)33!. !,-%2! ¹RG  SVARTUR SJ¹LF
SKIPTUR EKINN  ÖÒS KM MJÎG FALLEGUR
BÅLL 4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS KR ¹HVÅLANDI
 ÖÒS KR GREIÈSLUBYRÈI  ÖÒS ¹
M¹NUÈI

"IFREIÈASALAN
4ANGARHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBIFREIDASALANIS

#!)(/   3*!% 0)!.++,)
  !$ 1$&!)2  

(YUNDAI 4RAJET  MANNA RGERÈ 
%KINN  Ö KM 6ERÈ KR 
9FIRTAKA ¹ L¹NI HVÅLANDI KR  ÖÒS
UND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒS
UND

6%2+4!+!2 /'
)¨.!¨!2-%..

- "ENS 3PRINTER ¹RGERÈ  EKINN AÈEINS
 ÖÒSKM SJ¹LFSKIPTUR ¹LHÒS GÎNGU
HURÈIR HILLUR ¹ LÎMUM OG BORÈ 3T¾RÈ
KASSA LENGD   M H¾È   M BREIDD
  M  L¹NAÈ 6ERÈ 
MVSK 3     

"REIÈAN EHF
3ÅMI  

"ÅLAR TIL SÎLU

67 "ORA 6) ¹RGERÈ  %KINN 
Ö KM 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ KR 
 L¹N

+IA 3ORENTO  %8 ,UXERY $IELSEL
 EK  ÖKM 3J¹LFSKIPTUR ,EÈUR
,ÒGA OFL V  ¹KV   PER
M¹N

- "ENZ -,   EK  ÖKM
SJ¹LFSKIPTUR VERÈ  ÖÒS

"**'+)(%  3*!% 0)!.++,)
 !$ 1$&!)2  

--C 'ALANT %3   3J¹LFSK ¹RG 
EKINN  KM 6ERÈ 
3KIPTI ¹ ËDÕRARI 5PPL Å SIMA 
EFTIR KL

2ENAULT -EGANE 3PORT 4OURER RGERÈ
 %KINN  Ö KM 6ERÈ KR 
9FIRTAKA ¹ L¹NI
"-7  4URBO $IESEL  EK
AÈEINS  ÖKM "ÅLLINN ER MJÎG VEL
BÒINN MA NAPPA LEÈUR m ¹LFELGUR
AÈGERÈARSTYRI GLERLÒGA OFL VERÈ 
HV  ÖÒS !TH SKIPTI ¹ ËDYRARI

/ /   3*!% 0)!.++,)
 !$ 1$&!)2 

(YUNDAI 3ANTA &E 8 DIESEL ,58 RGERÈ
 %KINN  ÖKM 6ERÈ KR 
$ÅSEL 9FIRTAKA ¹ L¹NI HVÅLANDI KR 
ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR 
ÖÒSUND

"ÅLASALAN "ÅLFANG
-ALARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBILFANGIS

6ANTAR ÚEIRI BÅLA ¹ SKR¹
OG ¹ STAÈINN

(.(+"%,-/   3*!% 0)!.++,)
  !$ 1$&!)2 

!ÈEINS  ÖÒS KM

4IL SÎLU .ISSAN -ICRA ¹RG k SSK EK
AÈEINS  ÖÒS KM EINN EIGANDI "ÅLL
Å TOPPSTANDI 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

4OYOTA !VENSIS 7AGON 3OL RGERÈ 
%KINN  ÖKM YFIRTAKA ¹ L¹NI 6ERÈ KR
 HVÅLANDI KR  ÖÒSUND
M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND

'ULLMOLI GOTT VERÈ

  ÖÒS

35"!25 )-02%:! 34) RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


(ÎFÈAHÎLLIN
+LETTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWHOFDAHOLLINIS

3UZUKI *IMNY *,8 ¹RG k EK  Ö 3K
k #D  SETT  Ö &¾ST ¹ YFIR
TÎKU  ÖÒS 3  

-"ENZ %  +OMPRESSOR .ÕSKR¹ÈUR
 %KINN  ÖÒS KM 6EL BÒINN
BÅLL .Õ -ICHELIN VETRARDEKK 3TGR  
MILJ 3  

4OYOTA #ARINA %

.ISSAN 3UNNY 32 ¹RG k EK ÖÒS
.Õ SK k 6ERÈ  ÖÒS S  

&R¹B¾R  -ANNA :AFIRA
SEM ALLIR GETA KEYPT 

/PEL :AFIRA ¹RG l EK  ÖÒS 
SK k NÕ TÅMAREIM  %IGANDI 
L¹N  ÖÒS 3  

4OYOTA 9ARIS 4 3PORT

RG  EKINN  ÖÒS KM FLOTTUR BÅLL
SEM F¾ST ¹ FR¹B¾RUM KJÎRUM HVÅLANDI
 ÖÒS  ÖÒS ¹ M¹N .¹NARI UPPL
Å SÅMA   EÈA  
3UBARU )MPRESA  X ¹RG k VEL
MEÈ FARINN NÕSKOÈAÈUR 6ERÈ  ÖÒS
3  

 MILLJËNIR

.ISSAN 3UNNY k ¹RG 0IOONEER CD
SPILARI OG  DISKA MAGASÅN FYLGIR 6ERÈ
AÈEINS  ÖÒS STAÈGREITT 3ÅMI 


(YUNDAI 3ANTA &E 8 RGERÈ 
%KINN  ÖKM 6ERÈ KR  YFIRTAKA
¹ L¹NI HVÅLANDI KR  ÖÒSUND M¹N
AÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND

  ÖÒS

(.(+' ),"*!)/  3*!% '4)!.++,)
   !$ 1$&!)2 
2ENAULT -EGANE )) RGERÈ  %KINN
 ÖKM 6ERÈ KR  HVÅLANDI
KR  ÖÒSUND M¹NAÈARLEG AFBORGUN
KR  ÖÒSUND

(.(+' ),"*!)/   3*!%
  !$ 1$&!)2 

«TRÒLEGA SPARNEYTINN OG
LIPUR  L¹N

4OYOTA #ARINA %  SJ¹LFSK ¹RG k
%K  ÖÒS 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS STGR
5PPL Å SÅMA  
67 "ORA 6)RGERÈ  %KINN 
ÖKM 6ERÈ KR   L¹N
TOPPEINTAK

&ORD VERÈHRUN &ORD %XPLORER MEÈ NÕJA
ÒTLITINU   FR¹ +R 
3PLÒNKUNÕR FR¹ VERKSMIÈJU &ORD %XPLORER
3PORT 4RACK FR¹ +R  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFAR
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

2ENAULT -EGANE 3ALOON ¹RGERÈ 
%KINN  ÖKM 6ERÈ KR 
HVÅLANDI KR  ÖÒSUND M¹NAÈARLEG
AFBORGUN KR  ÖÒSUND

.ÕIR $ODGE 2AM  0ALLBÅLAR  
, #UMMINS $ISEL NÕTT ÒTLIT MEÈ
b,ARAMIEm BÒNAÈI ¶RÅR LITIR ¹ LAGER +M
M¾LIR 4IL SÕNIS ¹ STAÈNUM 4VEGGJA ¹RA
¹BYRGÈ ÖJËNUSTAÈUR AF 2¾SI &¹R¹NLEGA
L¹GT VERÈ  ÖÒS

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

¶ 0R M¹NUÈ &YRIR
&ALLEGAN 3TATION 

&ORD &OCUS ¹RG k EK Ö  GÅRA
SK k ABS F¾ST ¹  L¹NI  Ö 
ÖM¹N 3  

  MILLJËNIR

6ÁLSLEÈI 3+) $// &ORMULA $ELUXE 
'3 RGERÈ  %KINN  ÖKM 6ERÈ KR
 KERRA FYLGIR MEÈ STURTU

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA 347  SJ¹LF
SKIPT OG ALLT %K  ÖÒS KM ¹HV 
ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 

*EEP 'RAND #HEROKEE /VERLAND ,4$
¹RG  EK  ÖMÅLUR 6ERÈ 
Ö HVÅLANDI  Ö !FBORGANIR  ÖÒS
¹ M¹NUÈI +RËM FELGUR LEÈUR TOPPLÒGA
%INN MEÈ ÎLLU 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹
PLAN OG SKR¹ 3 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

4OYOTA VERÈHRUN .ÕR 4OYOTA JEPPI FR¹
+R  4ACOMA FR¹ +R 
2UNNER !MERÅSKUR ,ANDCRUISER FR¹
+R  %INNIG 2!6 OG (I,UX
 4URBO DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR MEÈ LEÈRI
OG HLAÈINN AUKABÒNAÈI ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

"ÅLAR ËSKAST
3KODA OCTAVIA   TIL SÎLU EK 
ÖÒS MEÈ m¹LFELGUM OG m¹LFELGUM
¹ HEILS¹RSDEKKJUM 'EISLASPILARI FILMUR
HVÅLANDI GOTT L¹N SETT VERÈ  ÖÒS
3ÅMI   «SKAR

«SKA EFTIR BÅL ¹   ÖÒS %KKI ELDRI
EN k M¹ ÖARFNAST VIÈGERÈAR 5PPL Å
S  
«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL ¹ VERÈBILINU  
ÖÒS 5PPL Å S  
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*EPPAR

6ARAHLUTIR

6ERSLUN

"ÅLAPARTASALAN S

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

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

.ISSAN 0ATROL 3%  RG k %K  Ö
m +RËKUR  MANNA ,EÈUR 'LTOPPL
6ARADEKKSHLÅF 'OTT VIÈHALD 3TGR 
Ö 3  

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

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

0ALLBÅLAR

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

"ÅLAPARTAR EHF 3 

WWWSNJOKEDJURIS

-IKIÈ ÒRVAL FYRIR VINNUVÁLAR OG VÎRUBÅLA
WWWSNJOKEDJURIS 3KM EHF 5PPL Å S
 
 +6! RAFSTÎÈ TIL SÎLU RAFSTÎÈIN ER
SEM NÕ OG ER Å ¹BYRGÈ 5PPL HJ¹ *2*
VERKTÎKUM Å S     

,YFTARAR

)35:5 42//0%2 RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


(/.$! !##/2$   %8%#54)6%
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND
KM 6ERÈ KR 

&/2$ & #2%7 #!" 8 ,!2)!4
RGERÈ  %KINN  ÖKM
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

&/2$ %80,/2%2 8,4 ,%¨52 ,²'!
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND
KM 6ERÈ KR 

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

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

0ALLBÅLA VERÈHRUN .ÕJIR &ORD OG $ODGE
PALLBÅLAR FR¹ +R  ,¾KKUN DOLL
AR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAK
AR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

&/2$ %80,/2%2 %$$)% "!5%2 7$ "-7 $ RGERÈ  %KINN
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR
KM 6ERÈ KR 


"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

+ÎRFUBÅLALEIGAN

3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING

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

!5$) ! RGERÈ  %KINN 
ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

67 '/,& RGERÈ  %KINN 
ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

4/9/4! #/2/,,! RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ
KR 

67 '/,& ()'(,).% RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


6/,6/ 3 4 RGERÈ  %KINN
 ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


67 0!33!4 ()'(,).% RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


3ENDIBÅLAR

2ENAULT -ESSENGER ¹RG
EKINN
 ÖÒS  ÖÒS ¹ VÁL  T LYFTA "ÅLL Å
GËÈU LAGI 6ERÈ  ÖÒS 63+ 3ÅMI
 

²RVAL NOTAÈRA LYFTARA AF FLESTUM ST¾RÈ
UM OG GERÈUM ¹VALLT FYRIRLIGGJANDI HJ¹
6ÁLABORG .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMA
SÅÈU OKKAR WWWVELABORGIS  .OTUÈ
T¾KI ,YFTARAR 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LS
F 3  

6INNUVÁLAR

6IÈGERÈIR
"OBCAT JARÈVEGSÖJÎPPUR

"OBCAT JARÈVEGSÖJÎPPUR OG HOPPARAR
FYRIR LAGNASKURÈI 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  3ÅMI 


!LMENNAR VIÈGERÈIR HJËLASTILLINGAR
BREMSUVIÈGERÈIR +APLAHRAUNI  3 


35"!25 &/22%34%2 452"/ RGERÈ
4/9/4! ,!.$ #25)3%2  ,8
452"/ RGERÈ  %KINN  ÖKM  %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

"ÅLAÖJËNUSTA

²RVAL NOTAÈRA VINNUVÁLA

²RVAL NOTAÈRA VINNUVÁLA AF ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM FYRIRLIGGJANDI HJ¹
6ÁLABORG .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMA
SÅÈU OKKAR WWWVELABORGIS .OTUÈ T¾KI
6INNUVÁLAR 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LS F
3  

6ÁLAR OG VERKF¾RI

4IL SÎLU

!34/. -!24). $" RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


/0%, 6%#42! " RGERÈ  %KINN
 ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


(JËLBARÈAR

4/9/4! 9!2)3 4%22! RGERÈ 
--# -/.4%2/ ,)-)4%$ RGERÈ
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR  %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM

6ERÈ KR 

$UNLOP VETRARHJËLBARÈAR

%IGUM ¹ LAGER ÎFLUGAR

6ACUUM OG VATNSD¾LUR Å MÎRGUM ST¾RÈ
UM 4ILVALDAR FYRIR VERKTAKA OG B¾NDUR
6ÁLABORG +RËKH¹LSI & 2EYKJAVÅK GENGIÈ
INN FR¹ *¹RNH¹LSI  3ÅMI   OG
.JARÈARNESI  !KUREYRI 3ÅMI  

¹ FËLKSBÅLA OG JEPPLINGA $UNLOP HEFUR
VERIÈ ¹ TOPPNUM Å G¾ÈAKÎNNUNUM ¹R
EFTIR ¹R 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ
INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK SÅMI
  .JARÈARNESI   !KUREYRI
SÅMI  
m JEPPADEKK  STK H¹LFSLITIN VETRAR
DEKK TIL SÎLU 6ERÈ  ÖÒS 3  

%INANGRUNARKUBBAR TIL
SÎLU

%R MEÈ KUBBA TIL SÎLU SEM ERU Ö¾GILEGIR
Å NOTKUN OG ERU HAGST¾ÈIR Å FLUTNINGUM
ÖAR SEM H¾GT ER AÈ BRJËTA Ö¹ SAMAN
-JÎG FLJËTLEGT AÈ GERA SÎKKLA (AGST¾TT
VERÈ 5PPL Å S   EINNIG ERUM
VIÈ MEÈ VOLTA $E7ALT SKRÒFVÁLAR OG
SETT TIL SÎLU

4IL SÎLU  VOLTA  VOLTA OG  VOLTA
VANDAÈIR DÅËÈULJËSAKROSSAR ¹ LEIÈI MEÈ
EÈA ¹N RAFGEYMIS OG HLEÈSLUT¾KIS
3M¹SALA 6ÁLAVERKST¾ÈI *3 6ESTURHRAUNI
 'ARÈB¾ 3     
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,ÅKAMSR¾KT

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

&¾ÈUBËTAREFNI

(REINGERNINGAÖJËNUSTA

(REINGERUM FYRIR HEIMILI FYRIRT¾KI HÒS
FÁLÎG OG SKËLA %INNIG FLUTNINGÖRIF OG
TEPPAHREINSUN 3ÅMAR    


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

.UDD

"ËKHALD

%RT ÖÒ KARLMAÈUR 6ILTU L¹TA DEKRA VIÈ
ÖIG (AFÈU SAMBAND Å SÅMA  

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

'LERJUN OG GLUGGAVIÈ
GERÈIR

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

&YRIRT¾KI OG STOFNANIR
3TUBBASTRUMPAR 6ILTU LOSNA VIÈ
SÅGARETTUSTUBBA OG TYGGJËKLESS
UR %INNIG TIL MINNI STUBBAR TIL
AÈ FESTA ¹ VEGG &RAMLEIÈANDI
WWWSKRAPPIS
0ÎNTUNARSÅMAR    


-¹LARAR
-¹LNINGARVINNA

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR ALHLIÈA M¹LN
INGARVINNU INNI PARKET OG FLÅSALAGNIR
&AGMENN 6ÎNDUÈ OG GËÈ ÖJËNUSTA
5PPL Å S  

-EINDÕRAVARNIR
"AÈINRÁTTING TIL SÎLU F¾ST FYRIR LÅTIÈ GEGN
ÖVÅ AÈ VERA TEKIN NIÈUR 3T¾RÈ X 
6ASKUR GETUR FYLGT EN EKKI BLÎNDUNAR
T¾KI %INN EFRI SK¹PUR OG EFRI KAPPI FYRIR
LJËS 5PPL Å S  

(LJËÈF¾RI
(ÎFURM OPNAÈ VERSLUN MEÈ NÕJAR OG
NOTAÈAR HARMONIKUR OG ÎLLUM FYLGI
HLUTUM 6ISAEURO RAÈGREIÈSLUR WWW
HARMONIKANIS 3  

3JËNVARP
3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  

®RLAGALÅNAN   
 

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ
SPURNINGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINAN
IS

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

(ÒSGÎGN

$ÕRAHALD

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

-ÒRARAR
-ÒRVIÈGERÈIR

¶ARFTU AÈ BREYTA

(ÒSAVIÈHALD

2ÕMINGARSALA  TIL
 AFSL¹TTUR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VINNU VIÈ MÒRV
IÈGERÈIR OG FLÅSALAGNIR &ÎST VERÈTILBOÈ
3  
-ÒRARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
&AGLEG ÖJËNUSTA OG VÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ
5PPL Å S  

$ÕRAB¾R

0LASTBÒR FYRIR ALLAR ST¾RÈIR HUNDA
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND OG (LÅÈASM¹RA 
+ËP

0ERSAKETTLINGUR

%INN KRÒTTLEGUR HÎGNI TILBÒINN TIL AFHEND
INGAR 3  

3P¹DËMAR
¶*«.534!

(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

(REINGERNINGAR
4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM FLUTN
INGSÖRIF OG HREINGERNINGAR VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ &ÎST VERÈTILBOÈ 2AKEL S
 

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

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

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

"*,+!(²3 4), 3®,5
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4IL SÎLU 3IEMENS TVÅSKIPTUR K¾LI OG FRYSTI
SK¹PUR (¾È   M  M¹N GAMALL
VERÈ  %INNIG BORÈSTOFUHÒSGÎGN
ÒR +IRSUBERJAVIÈ BORÈ  STËLAR OG SK¹PUR
VERÈ  5PPL Å SÅMA  

4IL SÎLU NÕR JA S¾TA SËFI MEÈ RÒSSKINNS
¹KL¾ÈI 6ERÈ  ÖÒS «NOTAÈ RÒM  CM
¹ BREIDD VERÈ  ÖÒS 'ESTARÒM NÕLEGT
VERÈ  ÖÒS .ÕR SVEFNSËFI ¹ Ö 5PPL Å
S     

(UGL¾KNINGAR !NDLEG LEIÈSÎGN
3PILASP¹ 4AROT $RAUMR¹ÈNINGAR
 KR MÅN %R VIÈ ALLA DAGA FR¹ 
 3     !TH HEF
LAGT NIÈUR   

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

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

®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

µMISLEGT

(ANNA S    
ALLA DAGA 6ISA-ASTER

6EFHÕSING WWWIS

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

2AFVIRKJUN

®KUKENNSLA

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA 3  
    MÅN KL   VIRKA
DAGA OG   LAUGARDAGA "ELLAIS

(EIMASÅÈUR¹ÈGJÎF WWWIS

4ÎLVUR

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR PARKET OG FLÅSA
LÎGNUM 5PPL Å S   MILLI
 

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

X CM RÒM TIL SÎLU

4IL SÎLU NÕLEGT RÒM MDÕNU X
CM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
E KL 

(EIMILIST¾KI

(¾TTU AÈ REYKJA ¹  MÅN (AFÈU SAM
BAND Å SÅMA   6IÈ LOSUM ÖIG VIÈ
NÅKËTÅNÖÎRFINA WWWHEILSURADIS

4), 3®,5

!F ALLRI GLERLIST EFTIR %LLU
2ËSINKRANS /PIÈ Å DES ALLA
DAGA FR¹   OG UM HELGAR
3ÒÈARVOG   2EYKJAVÅK
/PIÈ ¹ 3TOKKSEYRI EFTIR SAM
KOMULAGI
&REKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA OG
SÁRPANTANIR Å S  

¶2)¨*5$!'52  NËVEMBER 
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3NYRTILEG TVEGGJA HERBERGJA ÅBÒÈ TIL LEIGU
Å &ROSTAFOLD Å 'RAFARVOGI  M ¹SAMT 
M GEYMSLU ,AUS STRAX 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA   OG  
3TÒDÅËÅBÒÈ OG HERB MEÈ AÈGANGI AÈ
BAÈI ELDHÒSI TIL LEIGU Å 6ESTURB¾ +ËP
5PPL Å S  

(AUST TILBOÈ ¹ HEITUM POTTUM %IGUM
ÎRF¹A "EACHCOMBER HEITA POTTA EFTIR
&IMM ¹RA ¹BYRGÈ &RÅ HEIMSENDING
HVERT ¹ LAND SEM ER 3ENDUM B¾KLINGA
SAMD¾GURS «SKUM HUNDRUÈUM NÕRRA
POTTAEIGENDA ¹ ¥SLANDI TIL HAMINGJU MEÈ
POTTINN SINN -EÈ VON UM AÈ ÖIÈ NJËTIÈ
VEL OG TAKK FYRIR VIÈSKIPTIN /PIÈ ALLA
DAGA FR¹  TIL  !LLAR N¹NARI UPPL Å
S   EÈA MVEHF HIVEIS

 FM EINBÕLISHÒS ¹SAMT  FM
GEYMSLU ¹ GËÈUM STAÈ Å "REIÈHOLTI
LAUST STRAX 6ERÈ  ÖÒSM¹N 5PPL Å
S  
-JÎG FALLEG RA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ SV¾ÈI
 TIL LEIGU AÈEINS VANDAÈ OG REGLU
SAMT FËLK KEMUR TIL GREINA 5PPL Å S 
   
3TÒDÅËÅBÒÈ Å 'RAFARHOLTI RÒMIR  FM
!LLT NÕTT SÁRINNGANGUR ,EIGIST TIL  M¹N
AÈA REGLUS EINST 6  ÖÒSM¹N 3
    

!MERICAN 3TYLE
"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL
"AKARÅIÈ OG S¾LKERAVERSLUN *ËA
&EL +LEPPSVEGI OG 3M¹RALIND
6ANTAR HRESST OG DUGLEGT STARFS
FËLK 4VÅSKIPTAR VAKTIR %INNIG
LAUS STÎRF UM HELGAR HENTAR VEL
SKËLAFËLKI
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI EÈA HJ¹ ®NNU Å
S   EÈA ¹ STAÈNUM
3M¹RALIND "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

4IL LEIGU ÅBÒÈ Å 3ELJ FR¹  DES
,ANGTÅMALEIGA  M¹N FYRIRFRAMGREIDDIR
5PPL Å   E KL 

+VÎLD  HELGAR
!KTU 4AKTU LEITAR EFTIR FJÎRUGU
OG HRESSU FËLKI Å KVÎLD OG HELG
ARVINNU 4ILVALIÈ FYRIR SKËLAFËLK
SEM OG AÈRA SEM VILJA VINNA ¹
SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ 'ËÈ
LAUN Å BOÈI
%F ÖÒ HEFUR ¹HUGA HIKAÈU Ö¹
EKKI VIÈ AÈ SENDA INN UMSËKN
¹ WWWAKTUTAKTUIS

3UÈURHRAUN (FJ

4IL LEIGU ER HERB ÅBÒÈ FULLBÒIN
HÒSGÎGNUM HITI
RAFM INNIFALIÈ
&YRIRFRAMGREIÈSLA  M¹N ,EIGA  ÖÒS
5PPL Å S   E H¹D

&YRIR VEIÈIMENN

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
&JÎGURRA MANNA FJÎLSKYLDU BR¹ÈVANT
AR   HERBERGJA ÅBÒÈ ÖAR SEM M¹
VERA MEÈ DÕR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
2EYKJUM EKKI OG ERUM MJÎG REGLUSÎM
HUGASAMIR HAFI SAMBAND Å SÅMUM 
   OG  

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

*OLLI (AFNARFIRÈI
*OLLI ËSKAR EFTIR FËLKI Å FULLT STARF
'ËÈ LAUN Å BOÈI
5PPLÕSINGAR GEFUR ,ÅNEY
Å SÅMA   FR¹  
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST ¹
STAÈNUM

#AFE /LIVER ËSKAR EFTIR AÈ F¹ AÈSTOÈ Å SAL
UM HELGAR ¥SLENSKUKUNN¹TTA SKILYRÈI
HUGASAMIR VINSAMLEGAST HAFIÈ SAM
BAND VIÈ %VU Å SÅMA  

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI Å
ELDHÒS
,¾RT EÈA MEÈ REYNSLU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

!TVINNA Å BOÈI
,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  

'UESTHOUSE

$OUBLE BEDROOM ALL INCL 0RICE FROM
ÖÒS PER MONTH 'SM  

®2,!'!,¥.!.
«SKAR EFTIR H¾FILEIKARÅKUM
MIÈLUM OG LESURUM ¹ LÅNUNA
$RAUMR¹ÈENDUR ERU SÁRSTAKLEGA
BOÈNIR VELKOMNIR TIL STARFA ¹
LÅNUNNI
6INSAMLEGA SENDIÈ UMSËKN ¹
BJORK NTIS EÈA HRINGIÈ Å SÅMA
 

!46)..!

6IÈ LEITUM AÈ ¹HUGASÎMUM LEIKSKËLAKENNARA Å STÎÈU
LEIKSKËLASTJËRA VIÈ LEIKSKËLANN ,EIKSKËLINN ER TVEGGJA
DEILDA SKËLI MEÈ UM  BÎRNUM EN UNNIÈ ER AÈ
HÎNNUN ¹ ST¾KKUN HANS -IÈAÈ ER VIÈ AÈ NÕR LEIK
SKËLASTJËRI TAKI VIÈ STARÙ UM ¹RAMËT N¾STKOMANDI

,AUN ERU SAMKV¾MT SAMNINGI LAUNANEFNDAR
SVEITARFÁLAGA OG +ENNARASAMBANDS ¥SLANDS
5MSËKNUM SKAL SKILA ¹ SKRIFSTOFU 6OPNAFJARÈAR
HREPPS (AMRAHLÅÈ   6OPNAFJÎRÈUR EIGI SÅÈAR
EN  DES NK
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR SVEITARSTJËRI
¶ORSTEINN 3TEINSSON Å SÅMA  
6OPNAFJARÈARHREPPUR

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

%INKAM¹L
3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å
ELDHÒS
Å UPPVASK OFL 6INNUTÅMI FR¹ 
 FRÅ UM HELGAR
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EKKI Å
SÅMA #AFÁ -ILANË &AXAFENI 

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA LEIKSKËLA
KENNARALEIÈBEINENDA ¹ LEIK
SKËLANN 2AUÈABORG
5PPLÕSINGAR GEFUR LEIKSKËLA
STJËRI Å SÅMA   OG 


6EITINGAHÒSIÈ .INGS
«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
KVÎLD OG HELGARVINNU
HUGASAMIR GETA LAGT INN
UMSËKN INN ¹ WWWNINGSIS
UNDIR ATVINNUUMSËKNIR EÈA Å
SÅMUM   EÈA  
6IÈ TÎKUM VEL ¹ MËTI ÖÁR

+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND

"REYTINGAR ¹ UMFERÈ
Å 'RINDAVÅK

«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN
FAST STARF Å VERSLUN OKKAR
4VÅSKIPTAR VAKTIR %KKI YNGRI EN
 ¹RA
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

¶ANN  DESEMBER N¾STKOMANDI TAKA GILDI
EFTIRFARANDI BREYTINGAR ¹ UMFERÈ 'RINDAVÅK
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

3KEMMTILEG OG L¾RDËMS
RÅK STÎRF

o 3UÈURHËP NÕTUR AÈALBRAUTARRÁTTAR FR¹ 'RINDAVÅKURVEGI
AÈ (ËPSBRAUT

3V¾ÈISSKRIFSTOFA 2EYKJANESS LEITAR AÈ
STARFSFËLKI µMSAR STARFSPRËSENTUR 5PPL
Å SÅMA   OG ¹ WWWSMFRIS

o !USTURHËP NÕTUR AÈALBRAUTARRÁTTAR AÈ (ËPSBRAUT

(EIMILISLEG FÁLAGSMIÈSTÎÈ $ALBRAUT 
 ER LÅTIL OG HEIMILISLEG FÁLAGSMIÈSTÎÈ
OPIN FR¹ KL  TIL  ALLA VIRKA DAGA ¶AR
ER Å BOÈI ÕMIS KONAR FÁLAGSSTARF H¹DEG
ISMATUR OG SÅÈDEGISKAFFI /KKUR VANTAR
STARFSFËLK Å HLUTASTÎRFFULLT STARF Å ELDHÒS
OG Å R¾STINGAR OG BÎÈUN &JÎLBREYTT STARF
SVEIGJANLEGUR VINNUTÅMI ¹ SKEMMTI
LEGUM VINNUSTAÈ +OMDU Å HEIMSËKN
OG KYNNTU ÖÁR STAÈINN OG STÎRFIN EN
HRINGDU FYRST Å 3IGRÅÈI «LAFSDËTTUR Å SÅMA
 

"¾JARVERKFR¾ÈINGUR 'RINDAVÅKUR

,%)+3+«,).. "2%++5"2
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,AUS ER TIL UMSËKNAR STAÈA LEIKSKËLASTJËRA ¹
LEIKSKËLANUM "REKKUB¾ 6OPNAÙRÈI 5M ER
AÈ R¾ÈA SPENNANDI OG KREFJANDI STARF

6ITNI ËSKAST

 ¹REKSTRI SEM VARÈ ¹ !RNARNESSH¾ÈINNI
M¹NUDAGINN  NËV MILLI KL  
5PPL Å S     

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

o (ËPSBRAUT NÕTUR AÈALBRAUTARRÁTTAR FR¹ 'RINDAVÅKURVEGI
AÈ !USTURVEGI

6OPNAFJARÈARHREPPUR

ËSKAR EFTIR VAKTSTJËRA OG STARFS
FËLKI Å SAL 3TUNDVÅSI OG DUGNAÈ
AR ER KRAFIST !LDURSTAKMARK 
¹R 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTAN
AÈILA
5PPLÕSINGAR GEFUR "IRGIR Å S
  MILLI KL   

4ILKYNNINGAR

,EIKSKËLINN 2AUÈABORG
6IÈAR¹SI 
!ÈSTOÈ Å SAL

 ¹RA EINST¾È M BARN ËSKAR EFTIR KVK
MEÈLEIGANDA EÈA GERAST MEÈLEIGANDI ¹
HÎFUÈBORGARSV 3AMVISKU OG REGLUSÎM
5PPL Å S  

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

6OR ¹ ,AUGAVEGINUM

$YRAVARSLA UM HELGAR
ËSKUM EFTIR AÈ R¹ÈA DYRAVÎRÈ
SEM FYRST ,¹GMARKSALDUR 
¹RA
5PPLÕSINGA UM STARFIÈ VEITIR
3OPHUS S    WWW
KRINGLUKRAINIS

 HERB  FM Å SV  VERÈ  ÖÒS
¹ M¹N M HITA RAFM "ANKATRYGGING
5PPL Å S  
JA HERB ÅBÒÈ VIÈ 'AUKSHËLA TIL LEIGU
,EIGUVERÈ KR  PR M¹N OG ÖRIGGJA
M¹N FYRIRFRAMGREIÈSLA 4RYGGINGARVÅXILL
,ANGTÅMALEIGA Å BOÈI 3  

,AUS STÎRF Å SAL OG ¹ GRILLI ¹
!MERICAN 3TYLE Å $ALSHRAUNI
(AFNARFIRÈI OG ¹ "ÅLDSHÎFÈA
"¾ÈI Å VAKTAVINNU OG KVÎLD OG
HELGARVINNU &R¹B¾R LIÈSHEILD
GËÈUR ANDI (¾FNISKRÎFUR 
¹RA EÈA ELDRI ¹HUGI DUGNAÈUR
SNYRTIMENNSKA OG AÈ GETA M¾TT
¹ RÁTTUM TÅMA
5MSËKNIR ¹ WWWAMERICAN
STYLEIS

,2 ¥SLAND (EILSA
&EGURÈ 4¾KIF¾RI
(EILSA %NGAR KVAÈIR EÈA SKYLDUR ERU
LAGÈAR ¹ HERÈAR Ö¹TTTAKENDA EN MEÈ
MARKVISSRI VINNU M¹ HAFA GËÈAR TEKJUR Å
,2 5PPLÕSINGAR Å NETFANGIÈ FRETTIR SIM
NETIS

"¥,!34¨!(²3 6)¨
!53452(®&. ¥ 2%9+*!6¥+
-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM ATHUGUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR
0ORTUS 'ROUP HEFUR TILKYNNT TIL ATHUGUNAR 3KIPULAGSSTOFNUNAR FRUM
MATSSKÕRSLU UM BÅLAST¾ÈAHÒS FYRIR ALLT AÈ  BÅLA VIÈ !USTURHÎFN
Å 2EYKJAVÅK
4ILLAGA AÈ OFANGREINDRI FRAMKV¾MD OG SKÕRSLA UM MAT ¹ UMHVERÙS
¹HRIFUM HENNAR LIGGUR FRAMMI TIL KYNNINGAR FR¹  NËVEMBER 
TIL  JANÒAR  ¹ EFTIRTÎLDUM STÎÈUM ¥ ¶JËÈARBËKHLÎÈUNNI OG
HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN &RUMMATSSKÕRSLAN ER AÈGENGILEG ¹ HEIMASÅÈU
(ÎNNUNAR WWWHONNUNIS
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Nýjar íbúðir til sölu
ÞRASTARHÖFÐI – MOSFELLSBÆ
3ja–4ra, 5 herbergja

SÓLTÚN – REYKJAVÍK 2ja–3ja herbergja

ÍAV er að ljúka byggingu glæsilegra fjölbýlishúsa við Þrastarhöfða sem er fallegt og vel staðsett hverfi vestast í Mosfellsbæ. Húsin eru tveggja og þriggja hæða. Öll hönnun miðast
við að viðhald verði í lágmarki og þarfir fjölskyldufólks í fyrirrúmi. Skóli, leikskóli og íþróttahús/sundlaug eru í aðeins 100
metra fjarlægð. Sérinngangur er af svalagangi eða beint af
jarðhæð í hverja íbúð.
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, að undanskildum baðherbergjum og þvottahúsgólfum sem eru flísalögð.
Sér þvottahús er í öllum íbúðum. Innréttingar eru vandaðar
frá Brúnás. Heimilistæki eru AEG með burstaðri stáláferð.
Örfáar íbúðir eru óseldar. Til afhendingar strax.

Verð frá 21,4 millj.

ÁSAKÓR 2–4 – KÓPAVOGI
3ja–4ra herbergja

Húsið vinstra megin er númer 8–12 og húsið hægra megin 14–18

GULLENGI – REYKJAVÍK 3ja, 4ra og 5 herbergja

Glæsilega hannaðar íbúðir

Íbúðum er skilað fullbúnum án gólfefna en með flísalögðum
baðherbergis- og þvottahúsgólfum. Innréttingar eru vandaðar
frá HTH. Þvottaherbergi er í öllum íbúðum. Húsið er vel staðsett þar sem stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu.
Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja, 98–110 fm.
Örfáar íbúðir eru óseldar. Til afhendingar strax.

Verð frá 22,9 millj. með sér stæði í
bílageymslu

Ítarlegar upplýsingar um
eignirnar á vefsíðu okkar

www.iav.is
Söludeild okkar er að
Höfðabakka 9

s. 530 4200

www.iav.is

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Ásakór er vandað þriggja hæða fjölbýlishús með lyftu og 6
íbúðum á hæð. Sérinngangur er í hverja íbúð og fylgir eitt
bílastæði hverri íbúð. Svalagangar 2. og 3. hæðar eru með
glerskermum.

Rúmgóðar íbúðir á góðum stað í Grafarvogi
Nýjar íbúðir í lágreistum og fallegum fjölbýlishúsum við Gull-engi 2–6. Engjahverfið er gróið og heillandi hverfi á fgóðum stað í
Grafarvoginum. Stutt er í alla þjónustu, í næsta nágrenni eru leik-, grunn- og framhaldsskóli og þjónustumiðstöðin Spöngin aðeins
steinsnar frá.
Húsin eru sérlega vönduð og viðhaldslétt, hönnuð af Tekton arkitektum. Útveggir eru með steiningaráferð og viðarklæddir að hluta
og lóð frágengin með snjóbræðslu í hluta hellulagðra göngustíga. Aðeins níu íbúðir eru í hverju húsi, sex íbúðir eru fimm herbergja
(130–140 fm), tvær fjögurra herbergja (120 fm) og ein þriggja herbergja (100 fm). Landslagsarkitektastofan Landslag sá um hönnun
lóðar og leiksvæðis.
Íbúðirnar eru bjartar og rúmgóðar og er þeim skilað fullbúnum án gólfefna en með flísalögðum þvottahúsgólfum og baðherbergjum.
Innréttingar eru vandaðar og hægt er að velja milli þriggja viðartegunda í innréttingum og hurðum. Heimilistæki eru frá AEG eða
sambærileg, með burstaðri stáláferð. Salerni eru vegghengd og sturtubaðker fylgir flestum íbúðum.
Íbúðirnar eru 3ja, 4ra og 5 herbergja, 102–140 fm.

Verð frá 24,7 millj.

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

ÞJÓNUSTUHÚS – HVERAGERÐI
2ja–3ja herbergja
Stórglæsileg fjölbýlishús
ÍAV reisa stórglæsileg fjölbýlishús við Sóltún 8–18. Húsin eru eru mjög vel staðsett í grónu
íbúðahverfi, skammt frá allri þjónustu í miðbænum og Kringlunni. Þá er helsta tómstunda- og
útivistarsvæði Reykvíkinga, Laugardalurinn, í göngufæri við húsin. Húsin eru nútímalega hönnuð af Hróbjarti Hróbjartssyni og Karli Magnúsi Karlssyni hjá VA arkitektum. Allur frágangur er
sérlega vandaður.
Húsin eru á 4 til 7 hæðum. Tvær íbúðir eru á hæð í hverjum stigagangi og innangengt er úr
sameiginlegu bílageymsluhúsi beint í stigagang og lyftu. Húsin eru einangruð að utan og klædd
með álklæðningu og gluggar eru álklæddir trégluggar. Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds.
Sameign verður fullfrágengin með flísum í anddyri og teppum á stigagöngum. Útihurð í stigagangi er úr áli og með rafmagnsopnun.
Íbúðirnar eru bjartar, með stórum gluggum sem sums staðar ná niður í gólf. Lofthæð er meiri en
almennt gerist. Flestar íbúðanna hafa tvennar svalir.
Við hönnun íbúðanna var sérstök áhersla lögð á þægindi fyrir íbúa. Hljóðeinangrun er eins og
best verður á kosið með tvöföldu gólfi og vönduðum innveggjum. Gólfhiti er í íbúðunum. Mynddyrasími tengdur anddyri er í öllum íbúðum.
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, nema á baðherbergjum og þvottahúsgólfum sem
verða flísalögð. Innréttingar eru mjög vandaðar. Hægt er að velja milli þriggja viðartegunda í innréttingum og innihurðum.
Sjónvarps- og símatenglar eru í stofu, borðkrók og herbergjum. Í öllum íbúðum er tengikassi
fyrir stjörnutengingu síma, loftnets, tölvu og ljósleiðara.
Íbúðirnar eru 2ja og 3ja herbergja, 83–143 fm.

Verð frá 25,1 millj. með sérstæði í bílageymslu

Nýr og heilsusamlegur lífsstíll
Þjónustuhús við Lækjarbrún í Hveragerði veitir þér tækifæri
til að njóta lífsins í faðmi einstakrar náttúru og hafa jafnframt aðgang að margvíslegri þjónustu Heilsustofnunar
Náttúrulækningafélags Íslands. Kaupendur gerast sjálfkrafa
aðilar að samningi við HNLFÍ sem veitir aðgang að viðamikilli
þjónustu Heilsustofnunarinnar gegn greiðslu mánaðarlegs
grunngjalds. Rómuð náttúrufegurð, friðsæld og nálægð við
hvers kyns þjónustu og heilsurækt eru nokkrir af þeim kostum
til að njóta lífsins sem bjóðast í Hveragerði. Fallegar gönguleiðir allt í kring, golfvöllur, hesthús og margvísleg afþreying á
svæðinu.
Íbúðunum er skilað fullbúnum með parketi á gólfum og
flísalögðum baðherbergis- og þvottahúsgólfum. Íbúðirnar eru
2ja og 3ja herbergja, 86–111 fm.

Verð frá 22,2 millj.

EGILSSTAÐIR – REYÐARFJÖRÐUR
Einbýlishús 4ra–5 herbergja

LINDARGATA – REYKJAVÍK 2ja–3ja herbergja

Í Norðurtúni á Egilsstöðum og Breiðamel á Reyðarfirði eru til
sölu glæsilega hönnuð einbýlishús. Húsin eru klædd álklæðningu og að hluta með harðvið. Gluggar eru álklæddir timburgluggar. Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds.
Húsunum er skilað fullbúnum að utan með grófjafnaðri lóð.
Að innan er þeim skilað milli þess að vera fokheld og tilbúin
til innréttinga eða fullbúin án gólfefna.

Verð frá 23,4 millj.

EGILSSTAÐIR – REYÐARFJÖRÐUR
Raðhús 3ja–4ra herbergja

Í hjarta miðbæjarins
Lindargata 27 er glæsilega hannað viðhaldslítið átta hæða lyftuhús. Íbúðum er skilað fullbúnum með parketi á gólfum og með
flísalögðum baðherbergis- og þvottahúsgólfum. Sér þvottahús er í hverri íbúð og rúmgóðar geymslur í kjallara fyrir hverja íbúð.
Innréttingar eru spónlagðar. Kaupendur geta valið um þrjár viðartegundir. Í eldhúsi verður keramikhelluborð með fjórum hellum,
blástursofn og gufugleypir. Heimilistæki eru af AEG-gerð með burstaðri stáláferð eða sambærilegt. Dyrasími er tengdur myndavél í
aðalanddyri. Sjónvarpsloftnets- og símatenglar eru frágengnir í stofu, borðkrók og svefnherbergjum. Í íbúðunum er tengikassi fyrir
stjörnutengingar síma, loftnets, tölvu og ljósleiðara. Sameign og lóð eru fullfrágengin. Snjóbræðsla er við aðalanddyri, aðkomurampa
og í bílastæðum. Göngustígar og hluti bílastæða er hellulagður.

Í Norðurtúni á Egilsstöðum og Breiðamel á Reyðarfirði eru til
sölu vönduð og falleg hús. Húsin eru klædd álklæðningu og
að hluta með harðvið. Gluggar eru álklæddir timburgluggar.
Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds.

Frábær staðsetning og stutt í alla þjónustu. Nútímaleg hönnun og allur frágangur er sérlega vandaður.

Húsunum er skilað fullbúnum að utan með grófjafnaðri lóð.
Að innan er þeim skilað milli þess að vera fokheld og tilbúin
til innréttinga eða fullbúin án gólfefna.

Íbúðirnar eru 2ja og 3ja herbergja, 80–135 fm.

Húsin eru 96–140 fm.

Verð frá 30,1 millj.

Verð frá 17,2 millj.
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3EGJA M¹ AÈ FERILL LEIKARANS -ICKEY
2OURKE F  HAFI GENGIÈ Å ENDURNÕJ
UN LÅFDAGA MEÈ KVIKMYNDINNI 3IN #ITY ¹
SÅÈASTA ¹RI 2OURKE VAKTI FYRST ATHYGLI MEÈ
MYNDUNUM $INER  OG 2UMBLE
&ISH  OG SKAUST UPP ¹ STJÎRNU
HIMININN MEÈ   7EEKS   %FTIR
NOKKRA SKELLI SAGÈI 2OURKE AÈ MESTU LEYTI
SKILIÈ VIÈ KVIKMYNDALEIK OG SNERI SÁR AÈ
ATVINNUHNEFALEIKUM .Ò HEFUR 2OURKE
SNÒIÈ AFTUR OG ÖËTT ANDLIT HANS BERI FYRRI
IÈJU GREINILEG MERKI ERU PERSËNUTÎFRARNIR
OG TÎFFARATAKTARNIR ENN TIL STAÈAR (ÁR ERU
FIMM BESTU KVIKMYNDIR LEIKARANS

 !NIMAL &ACTORY   5NGUR MAÈUR
LENDIR Å STEININUM ÖAR SEM ELDRI OG LÅFSREYND
ARI FANGI TEKUR HANN UNDIR SINN VERNDARV¾NG
2OURKE ER N¹NAST ËÖEKKJANLEGUR Å HLUTVERKI
FANGANS OG KL¾ÈSKIPTINGSINS *AN THE !CTRESS
OG SÕNIR SVO UM MUNAR AÈ HONUM ER MEIRA
TIL LISTA LAGT EN AÈ LEIKA HÎRKUTËL
 3IN #ITY   TÎK GL¾PAMANNA OG
LAGANNA VARÈA GERÈ GËÈ SKIL Å KVIKMYND SEM
BYGGIR ¹ TEIKNIMYNDASÎGUM &RANKS -ILLER
%INS OG ¹ÈUR SAGÈI BLÁS HLUTVERK 2OURKES Å
MYNDINNI NÕJU LÅFI Å FERIL HANS SVO HANN ER NÒ
EFTIRSËTTUR LEIKARI ÖËTT LÅKLEGAST SÁ EITTHVAÈ Å
AÈ HANN ENDURHEIMTI FYRRI FR¾GÈ

 !NGEL (EART   %INKASP¾JARI
ER R¹ÈINN AF DULARFULLUM MANNI TIL AÈ
HAFA UPPI ¹ HORFNUM SÎNGVARA 2OURKE ER
FR¹B¾R Å KVIKMYND SEM FÁLL ¹ SÅNUM TÅMA
EKKI Å KRAMIÈ HJ¹ GAGNRÕNENDUM ÖËTT
HÒN HAFI ALMENNT VAXIÈ Å ¹LITI Å SEINNI TÅÈ
!L 0ACINO OG *ACK .ICHOLSON VAR BOÈIÈ
AÈALHLUTVERKIÈ ¹ÈUR EN 2OURKE FÁKK ÖAÈ
 "ARFLY   ,JËÈSK¹LDIÈ (ENRY
#HINASKI VELUR DRYKKJU FRAM YFIR FR¾GÈ
.IÈURDREPANDI LÕSING ¹ NIÈURLEIÈ
¹FENGISSJÒKLINGA Å ,OS !NGELES 3AMLEIK

-ICKEY 2OURKE MYNDI SEINT VINNA FEGURÈAKEPPNI EINS OG HANN ER NÒ ÒTLÅT
ANDI EN TÎFFARATAKTARNIR ERU ENN ¹ SÅNUM STAÈ

 $INER   ¶ROSKASAGA NOKKURRA
PILTA Å "ALTIMORE Å LOK  ¹RATUGARINS 2OURKE Å
FRÅÈU FÎRUNEYTI LEIKARA SEM ¹TTU VELFLESTIR EFTIR
AÈ ÎÈLAST FR¾GÈ TIL LENGRI EÈA SKEMMRI TÅMA
SVO SEM $ANIEL 3TERN 3TEVE 'UTTENBERG
+EVIN "ACON OG %LLEN "ARKIN 2OURKE ALVEG Å
ESSINU SÅNU

Lagersala

Lagersala
Krókhálsi 10 • Sími: 557-9510
Opið 9-18 virka daga • 10-16 laugardaga

á nýjum og útlitsgölluðum húsgögnum
Allt á frábæru verði
Rúm – Sófasett – Eldhúsinnréttingar – Speglar – Nuddstólar- og margt margt fleira...
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Jean-Cyril Spinetta, stjórnarformaður og forstjóri fransk-hollenska flugfélagsins Air FranceKLM, greindi frá því í gær að
flugfélagið ætti í viðræðum við
ítalska ríkisflugfélagið Alitalia.
Viðræðurnar geta leitt til samruna
flugfélaganna en slíkt hefur verið
á borðinu í langan tíma, að hans
sögn.
Spinetti sagði Alitalia hafa átt
frumkvæðið að viðræðunum en
áréttaði jafnframt að af samruna
flugfélaganna geti ekki orðið fyrr
en Alitalia, sem hefur átt við viðvarandi hallarekstur að stríða,
verði einkavætt og skuldastaða
þess bætt verulega.
Viðræðurnar eru ekki nýjar af

*%!. #92), 30).%44! &ORSTJËRI !IR
&RANCE +,- SEGIR FLUGFÁLAGIÈ EIGA Å VIÈ
R¾ÈUM VIÈ ÅTALSKA RÅKISFLUGFÁLAGIÈ !LITALIA
SEM GETI LEITT TIL SAMRUNA FLUGFÁLAGANNA
&2¡44!",!¨)¨!&0

nálinni enda kom til greina að
flugfélögin sameinuðust þegar Air
France tók yfir rekstur hollenska
flugfélagsins fyrir þremur árum.
Þá er krosseignarhald þeirra á
milli en franska flugfélagið á
tveggja prósenta hlut í Alitalia
auk þess sem ítalska flugfélagið á
jafn stóran hlut í Air FranceKLM.
Air France KLM skilaði 568
milljóna evra eða rúmlega 53
milljarða króna hagnaði á öðrum
fjórðungi ársins, sem lauk í enda
september. Um methagnað er að
ræða.
Gengi hlutabréfa í Air FranceKLM féll um rúm 7 prósent í kjölfar ummæla Spinetta í gær.
JAB

Hlutafjárútboð
Icelandair hafið
Almennt hlutafjárútboð í Icelandair Group Holding hófst í gær.
Alls eru í boði 4.995 milljónir
króna að markaðsverði á genginu
27 krónur á hlut.
Starfsmönnum býðst að kaupa
bréf fyrir 945 milljónir króna,
almenningi bjóðast svo bréf fyrir
rúman milljarð, 1.080 milljónir
króna og fagfjárfestum bjóðast
bréf fyrir2.970 milljónir.
Úboðinu lýkur næstkomandi
mánudag, 4. desember.
ËK¹

DREKAFRÆÐI

Livedoor selur
fjármálaarminn
Japanska netfyrirtækið Livedoor
ætlar að selja fjármálaarm fyrirtækisins til fjárfestingafélagsins
Advantage Partners fyrir 17,6
milljarða jena eða 10,6 milljarða
íslenskra króna.
Fjármálahluti
fyrirtækisins
hefur fram til
þessa verið peningamaskína
Livedoor
en
þaðan koma um
80 prósent af
tekjum fyrirtækisins. Greining- 4!+!&5-) (/2)%
araðilar í Japan segja þess vegna
að þetta marki endalok fyrirtækisins sem framvegis ætlar að einbeita sér að vefhönnun og hugbúnaðarþróun.
Í janúar sl. var lokað fyrir viðskipti með hlutabréf í kauphöllinni í Tókýó í 20 mínútur vegna
álags á tölvukerfi kauphallarinnar
þegar fjöldi fjárfesta seldi bréf
sín í Livedoor eftir að spurðist að
yfirvöld væru að rannsaka fyrirtækið. Réttarhöld yfir Takafumi
Horie, stofnanda og fyrrum forstjóra Livedoor, standa enn.
JAB

Teymi semur
við Kaupþing

Í þessari mögnuðu bók, er fjallað
um allt sem viðkemur drekum.
Glæsilegt alfræðirit um þessar
voldugu skepnur sem eru bæði
dularfullar og stórbrotnar.

ÓTAL UPPFINNINGAR

SNILLINGANNA
Fólkið á bak við merkustu hugmyndirnar, fræg
mistök og hvað framtíðin ber í skauti sér.

Upplýsingatækni- og fjarskiptafyrirtækið Teymi hefur samið við
Kaupþing banka um viðskiptavakt
á útgefnum hlutabréfum félagsins. Félagið var skráð í Kauphöll
Íslands í síðustu viku, en starfsemi þess var áður hluti af Dagsbrún.
Tilgangurinn með viðskiptavaktinni er sagður vera að efla
viðskipti með hlutabréf félagsins í
Kauphöllinni, en Kaupþing skuldbindur sig til að setja daglega
fram kaup- og sölutilboð í Teymi
að lágmarki 500.000 að nafnvirði á
gengi sem bankinn ákveður í hvert
skipti.
„Hámarksmunur á kaup- og
sölutilboðum skal ekki vera meiri
en 1,5 prósent og frávik frá síðasta viðskiptaverði ekki meira en
3 prósent. Hámarksfjárhæð heildarviðskipta dag hvern sem Kaupþing banki hf. er skuldbundinn til
að kaupa eða selja skal vera kr.
50.000.000 að markaðsvirði,“ segir
í tilkynningu til Kauphallar í gær.
ËK¹
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Nautakjöt er eina kjötið sem þú getur
grillað án þess að nágranni þinn fatti
það. […] Ef þér tekst að kveikja í
nautakjöti þá ertu snillingur.
3NORRI ER FRAMKV¾MDASTJËRI BÒREKSTRAR VIÈ
,ANDBÒNAÈARH¹SKËLA ¥SLANDS

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Samtökin Sinn Féin stofnuð í Dublin

 .ÒGILDANDI TÅMATAL GREG

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  STOFNAÈI
¥RINN !RTHUR 'RIFFITH STJËRNM¹LASAM
TÎKIN 3INN &ÁIN TIL AÈ BERJAST FYRIR
SJ¹LFST¾ÈI ¥RLANDS FR¹ "RETUM 3INN
&ÁIN ER GAELÅSKA OG ÖÕÈIR bVIÈ SJ¹LFm EÈA
bENGINN NEMA VIÈm &R¹ UPPHAFI STÎRF
UÈU SAMTÎKIN SEM STJËRNM¹LAARMUR
HERSK¹RRA HËPA ¥RA SEM BÎRÈUST GEGN
YFIRR¹ÈUM "RETA
RIÈ  SAMÖYKKTI RÅKISSTJËRN
FRJ¹LSLYNDRA AÈ SETJAST AÈ SAMNINGA
BORÈUM UM ÅRSKA HEIMASTJËRN EN
ANDSTAÈA ¥HALDSFLOKKSINS OG ÅRSKRA ANDST¾ÈINGA
HEIMASTJËRNAR HAFÈI Ö¾R ¹¾TLANIR AÈ ENGU ¶EGAR
FYRRI HEIMSSTYRJÎLDIN BRAUST ÒT SETTU "RETAR SJ¹LFS
FORR¾ÈI ¥RA ¹ HAKANN ¥RSKIR ÖJËÈERNISSINNAR SVÎR
UÈU MEÈ P¹SKAUPPREISNINNI Å $UBLIN ¹RIÈ 
¥ KJÎLFAR TÅÈINDA ÖESS EFNIS AÈ BRESKA STJËRNIN
¾TLAÈI AÈ SKIKKA ¥RA Å NAUÈUNGARVINNU FÁKK 3INN
&ÁIN MEIRIHLUTA ATV¾ÈA ¹ LANDSVÅSU Å KOSNINGUM

¹RIÈ  &LOKKURINN STOFNAÈI SJ¹LFST¾TT
LÎGGJAFARÖING ¥RA p $¹IL ¡IREANN p SEM
LÕSTI YFIR FULLVELDI ÅRSKU ÖJËÈARINNAR
RIÈ  BLÁSU SK¾RULIÈASVEITIR
¥RSKU SJ¹LFBOÈALIÈANNA FYRIRRENNARA
¥RSKA LÕÈVELDISHERSINS )2! TIL SËKNAR
GEGN BRESKA HERNUM MEÈ GËÈUM
¹RANGRI 4VEIMUR ¹RUM SÅÈAR VAR SAMIÈ
UM VOPNAHLÁ OG ¹RIÈ  UNDIRRITAÈI
!RTHUR 'RIFFITH ¹SAMT NOKKRUM FYRRUM
LEIÈTOGUM 3INN &ÁIN SAMNING VIÈ "RETA
SEM SKIPTI LANDINU Å TVENNT SUÈURHLUTI
ÖESS SKYLDI VERA SJ¹LFST¾ÈUR EN SÕSLURNAR SEX ¹
NORÈURHLUTA EYJUNNAR MYNDU TILHEYRA "RETUM
¥ KJÎLFARIÈ BRAUST ÒT BORGARASTYRJÎLD SEM LYKTAÈI
MEÈ ÖVÅ AÈ HER ¥RA SIGRAÈI .ORÈUR ¥RA 3ÅÈAR VAR
ÅRSKI LÕÈVELDISHERINN ENDURSKIPULAGÈUR SEM
SK¾RULIÈAHER OG N¾STU ¹TTA ¹RATUGI VAR 3INN &ÁIN
ËOPINBER STJËRNM¹LAARMUR )2! Å BAR¹TTUNNI FYRIR
SAMEINUÈU OG SJ¹LFST¾ÈU ¥RLANDI

ORÅANSKT TEKUR GILDI
 .ANCY !STOR TEKUR S¾TI









¹ BRESKA ÖINGINU FYRST
KVENNA
-ARGRÁT 4HATCHER SEGIR
FORMLEGA AF SÁR OG YFIR
GEFUR $OWNINGSTR¾TI  Å
SÅÈASTA SINN
.ORMENN NEITA Å ANNAÈ
SINN Å ÖJËÈARATKV¾ÈA
GREIÈSLU AÈ S¾KJA UM
AÈILD AÈ %VRËPUSAMBAND
INU
&JÎLDAMORÈINGINN *EFFREY
$AHMER ER MYRTUR Å FANG
ELSI
 ANNAÈ ÖÒSUND MANNS
S¾KJA FUND Å (¹SKËLABÅËI
ÖAR SEM MËTM¾LT ER
¹FORMUM UM STËRVIRKJANIR
¹ H¹LENDINU

Hjartans þakkir til allra er veittu okkur
samúð og vinarhug við andlát og útför

Brynleifs Sigmars
Tobíassonar
Úthlíð, Varmahlíð, Skagafirði
Jóna Guðrún Gísladóttir
Edda Brynleifsdóttir
Þorsteinn Hafþórsson
Tobías Þórður Brynleifsson.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Þorsteinn Lárus Pétursson
vélstjóri, Laufrima 34, Reykjavík

lést á Landspítalanum við Hringbraut sunnudaginn 19. nóvember sl. Hann verður jarðsunginn frá
Grafarvogskirkju miðvikudaginn 29. nóvember kl.
13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hans er bent á líknarfélög.
Unnur Guðmundsdóttir
Rut Þorsteinsdóttir
Hörður Þorsteinsson
Hafdís Þorsteinsdóttir
afabörn og langafabörn.

36!&! '2®.&%,$4 .ÕR REKTOR (¹SKËLANS Å 2EYKJAVÅK SEGIST HAFA ÖURFT AÈ HRÎKKVA EÈA STÎKKVA

Olgeir Kristjónsson
Kristín Gunnarsdóttir
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Legsteinar
Kynningarafsláttur af
völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð
Stuttur afgreiðslufrestur

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

%INS OG AÈ KOMA HEIM
Svafa Grönfeldt, aðstoðarforstjóri
Actavis, tekur við af Guðfinnu S.
Bjarnadóttur sem rektor Háskólans í
Reykjavík hinn 1. febrúar næstkomandi. „Þetta er svolítið eins og ég sé að
koma heim. Ég hef verið með annan
fótinn í kennslu í tíu ár, og það er það
sem mér hefur þótt langskemmtilegast,“ sagði Svafa. Starf sitt hjá Actavis
segir hún hafa verið mjög lærdómsríkt.
„Ég hef ferðast út um allan heim,
komið á staði sem ég hefði annars
aldrei séð og þurft að eiga við menningarheima sem ég hefði annars aldrei
kynnst. Þetta hefur gefið mér meiri
víðsýni, umburðarlyndi og úthald en
ég hafði áður og ég verð ævarandi
þakklát fyrir það,“ sagði Svafa. Ef hún
hefði mátt ráða hefði hún ekki kosið
þessa tímasetningu til þess að skipta

um starf. „Ég hefði viljað vera miklu
lengur hjá Actavis, en staða eins og
þessi mun ekki bjóðast næstu árin.
Annaðhvort hefði ég tekið þessu eða
sleppt því, og þá aldrei snúið aftur inn
í þennan heim. Ég hugsaði þetta út frá
framtíð minni og fjölskyldunni og
íhugaði hvers konar verkefnum ég vil
vinna að til framtíðar. Þetta var bara
að hrökkva eða stökkva,“ sagði Svafa.
Hvað varðar verkefni framtíðarinnar segir Svafa þrennt standa upp úr
að svo stöddu. Fyrir utan að þétta það
nám sem fyrir er vill hún styrkja rannsóknarstarf skólans enn frekar. „Svo
verður gríðarlega gaman að fá að taka
þátt í byggingu nýja hússins sem mun
verða kennileiti í Reykjavík,“ sagði
Svafa. Alþjóðatenging skólans er henni
einnig hugfólgin. „HR vill bera sig
saman við bestu skóla erlendis. Ég vil

tengja hann erlendum háskólum enn
frekar,“ sagði Svafa, en hún segir
atvinnulífið ekki síst hagnast á slíkum
alþjóðasamskiptum. „Íslenskir stjórnendur og sérfræðingar þurfa að skilja
að grasið er ekki grænna hinum megin.
Íslensk fyrirtæki í útrás, þar á meðal
Actavis, hafa sýnt það á undanförnum
árum að íslenskt hugvit og stjórnunarþekking nýtist alls staðar í heiminum.“
Aðspurð kveðst Svafa ekki hafa
velt því mikið fyrir sér hvort hún muni
setja kvennamálin á oddinn. „Ég hef
ekki tekið mikinn þátt í orðræðunni
um stöðu kvenna í stjórnunarstörfum.
Ég vil hins vegar trúa því að ég sé réttsýn og hafi jafnrétti í hávegum. Ég
reyni að stuðla að jafnrétti með verkum mínum,“ sagði hún.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Ástkæri eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Sigurbjörn Þorleifsson
Maríubaugi 123, Reykjavík,

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á
netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í
síma 550 5000.

varð bráðkvaddur föstudaginn 17. nóvember.
Útför hans fer fram í Bústaðakirkju í dag kl. 15.00.
Hulda Fríða Ingadóttir
Þorleifur Sigurbjörnsson
Magna Huld Sigurbjörnsdóttir
Ingi Guðmundsson
Jón Ó. Guðmundsson
Andri Ingason
Sara Huld Ármannsdóttir
Alexander Batt Þorleifsson

Catherine Elisabet Batt
Ármann Fr. Ármannsson
Hildur Pálsdóttir
Erla Guðný Gylfadóttir
Birta Ingadóttir
Thelma Huld Ármannsdóttir
Guðný Dís Jónsdóttir.

Þökkum auðsýnda samúð og vináttu vegna
andláts og útfarar bróður okkar, mágs
og frænda,

Friðriks Sigtryggssonar
Kríuhólum 2, Reykjavík
Valgerður
Þorbjörg
Helga
Kolbeinn
tengdafólk og systkinabörn.



 NËVEMBER  ¶2)¨*5$!'52

345¨ -),,) 342¥¨! "RÁF TIL 0ËLLANDS
&2%92 '¥'*! '5..!233/. 6)2¨)2 %2,%.4 6)..5!&,

Í Varsjá sitja tveir
drengir í búningum
frá enskum félagsliðum. Fótboltinn í
pakkanum frá „Iceland“ kemur loks
að góðum notum og
bræðurnir rífast
um hvor þeirra sé
Gerrard og hvor
Lampard. Boltanum er sparkað í
vegg. Í eldhúsinu stendur móðir
þeirra yfir potti með nýju kjöti og
kartöflum, Peningarnir nægðu til
að fylla ísskápinn næsta mánuðinn.
Hún saknaði mannsins og vissi vel
að hugur hans væri hjá henni. Hann
kæmi í næstu viku. Stoppaði stutt
en nærveran minnti á þá gömlu,
góðu daga.

Einu sinni hitti ég Pólverja á bar
sem leyfði sér að drekka syni sínum
til heiðurs. Hann leit út fyrir að
vera eldri en sextugt, var varla
meira en fimmtugur og hafði nurlað
nokkrum hundraðköllum saman
fyrir einu fylleríi. Gat loks leyft sér
að drekka einn eða tvo. Sonur hans
hafði komist í tannlækninganám
við háskólann í Varsjá fyrir ári
síðan og þurfti peninga fyrir skólagjöldum. Tækifæri sem ekki var
hægt að sleppa. Pabbinn ræddi
málin við móðurina, fékk vinnu í
gegnum atvinnurekanda á netinu
og hélt til Íslands. Hann talaði litla
íslensku en smá ensku og mér tókst
einhvern veginn að skilja stoltið
sem flæddi um æðar hans. „Ég vera
hér til að borga háskóla,“ sagði

hann og lyfti glasi. Félagarnir skáluðu í bjór og röltu síðan heim.
Strákurinn hafði komist í gegnum
fyrsta árið með glæsibrag. Aðeins
fimm ár í viðbót á þessum volaða
stað. Fimm ár til að gera stráknum
kleift að opna sína eigin stofu.
Hér er fólk sem lætur sig hafa
það að búa við bágbornar aðstæður
í niðurnjörvuðum íbúðum í iðnaðarhverfum. Vinnur myrkranna á
milli fyrir lítinn pening. Lætur
hroka og hleypidóma íbúanna ekki
fara í taugarnar á sér. Bara svo að
þeir fái greidd laun sem eru send
heim. Leggja grunninn að framtíð
erfingjanna svo að þeir þurfi ekki
einhvern tímann að rífa sig upp og
flytjast á fjarlægar slóðir fyrir sín
börn.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Ég vill að það sé alveg á
hreinu að ég myndi frekar
deila koju með Hitler en
með þér.
,EGGÈU
ÖIG OG
LÁTTU ÖIG

Fyrr myndi ég lána Stalín
En þar sem
Og það yrði ofar á listanum
 VIKUR ¹ b,EGÈU
vissiAÈað
ég erÖIG
frekar3KRÕTIÈ ÉgERTU
&YRIRsvefnpoka og leyfa honum %FTIR
hjá mér að fá að deila tjaldiOG LÁTTU ÖIGm
myndir
örvæntingarfull.
ÁG ER SEGJA AÈþúSUMIR
að gista í stofunni hjá mér!
með Gengis Khan! Skilurðu ALVEG JAFN
sannfærast
Getum
flutt SKYNDIKÒRA
ÖUNGvið ÖESSARA
saman?
hvert ég er að
VIRKI EKKI
fara?!

3KYNDI
LAUSNIR
EHF

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

N 'ELGJAN

SENDU SMS SKEYTIÐ
JA SBV Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

0ALLI VERTU NÒ SVO V¾NN AÈ
BúinnRAÈA SKËNNUM
Horfði áÖÅNUM
Öskur,
Særingarmanninn og
*¹ á einu
Blair nornina
kvöldi.

Það hlýtur að vera
Geisp! einhvers konar met!

!LLTAF RÎFLANDI
Þetta Åer
MANNI
heimskulegt!

Braaaak

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

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

'ULLNA HLIÈIÈ

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
OKKUR LAXAMAUK

,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹ !LASKA

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
OG MARGT FLEIRA

9

HVER
VINNUR!

N "ARNAL¹N
.Ò
SKULUM
Að sjálfsögðu
er það
AÈ
Húrra
Solla, þín fyrsta barnatönn að3OLLA ÁG HELD
VIÈ ÎLL SETJAfara,
¹ en spennandi!
gott,ÖITT
það þýðir að þú
NAFNSPJALDIÈ
OKKUR NAFN
ert að verða stór!
SNÒI ÎFUGT
Er að gott
SPJALD SVO AÈ
VIÈ GETUM
að tönnin sé
L¾RT NÎFNIN ¹
laus?
HVERT ÎÈRU

HLAUTsofnað!
AÈ VERA
Ég ¶AÈ
get ekki
EINHVER ¹ST¾ÈA FYRIR
ÖVÅ HVAÈ HÒN VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Það er ekki langt
þar til þú færð þínar
alvöru tennur!

-ÁR SÕNIST
ÖAÈ SNÒA
Ha? er ég bara
RÁTT
búinn að vera með
prufutennur?

3OLLA
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Ræðir þýðingu öndvegisverka

!

KL. 20.00
Sjötugasta og fjórða Skáldaspírukvöld Lafleur útgáfunnar verður
haldið í Iðu. Skáldkonan Ásdís Óladóttir les úr fimmtu ljóðabók sinni,
Margradda nóttum, sem út kom fyrir
skömmu. Auk þess mun gítarleikarinn Jónas Elí leika nokkur vel valin
lög.

MENNING FRETTABLADIDIS

&RIÈRIK 2AFNSSON BËKMENNTA
ERU ÖVÅ RÁTT TUTTUGU ¹R LIÈIN FR¹ ÖVÅ
FR¾ÈINGUR OG ÖÕÈANDI FJALLAR UM
SK¹LDSAGAN KOM FYRST ÒT ¹ ÅSLENSKU
¥ FYRIRLESTRINUM RIFJAR &RIÈRIK UPP
SK¹LDVERKIÈ «B¾RILEGAN LÁTTLEIKA
TILVERUNNAR EFTIR -ILAN +UNDERA Å
FORSÎGU OG ¹ST¾ÈU ÖESS AÈ
FYRIRLESTRARÎÈINNI b¶ÕÈING ÎNDVEG
HANN RÁÈST Å AÈ ÖÕÈA «B¾RILEG
ISVERKAm ¹ VEGUM 3TOFNUNAR 6IGDÅS
AN LÁTTLEIKA TILVERUNNAR HVERNIG
AR &INNBOGADËTTUR ¹ MORGUN
HANN VANN ÖAÈ VERK HVAÈA
ÖÕÈINGAVANDI KOM HELST UPP OG
3K¹LDVERK ÖETTA ER AF MÎRGUM
TALIÈ VERA EIN MERKASTA SK¹LDSAGA
ÖAÈ HVERNIG GEKK AÈ N¹ ÖESSUM
SEM RITUÈ VAR ¹  ÎLD MARGRADDA
FJÎLBREYTTU EÈLISKOSTUM SK¹LDSÎG
BËKMENNTAVERK SEM HÎFÈAR TIL
UNNAR YFIR ¹ ÅSLENSKU
MARGRA Ö¹TTA Å LESANDANUM Å SENN
&RIÈRIK 2AFNSSON ER BËKMENNTA
ALLT FR¹ VITSMUNALEGRI SKEMMTUN
FR¾ÈINGUR OG ÖÕÈANDI (ANN HEFUR
ÖÕTT ALLMARGAR SK¹LDSÎGUR EFTIR
TIL LÅKAMLEGRAR MUNÒÈAR (ÒN KOM &2)¨2)+ 2!&.33/.
¶µ¨!.$) /' "«+-%..4!
FYRST ÒT Å 0ARÅS Å FEBRÒAR  OG
+UNDERA EN EINNIG EFTIR $ENIS
&2¨).'52 3PJALLAR
$IDEROT -ICHEL (OUELLEBECQ
AÈEINS TVEIMUR OG H¹LFU ¹RI SÅÈAR
UM «B¾RILEGAN LÁTTLEIKA
Å NËVEMBER  KOM HÒN ÒT HJ¹ TILVERUNNAR &2¡44!",!¨)¨'6! 0ASCAL 1UIGNARD 4AHAR "EN *ELLOUN
OG FLEIRI
BËKAÒTG¹FU -¹LS OG MENNINGAR
HÁRLENDIS OG HLAUT AFBRAGÈSVIÈTÎKUR ÅSLENSKRA
&YRIRLESTURINN FLYTUR &RIÈRIK Å STOFU  Å RNAGARÈI
¹ MORGUN OG HEFST HANN KL 
GAGNRÕNENDA OG LESENDA 5M ÖESSAR MUNDIR

 $USTAÈU RYKIÈ AF c
TËNSMÅÈUM 4OM 7AITS SEM VEITT GETA
K¾RKOMNA SKAMMDEGISSTEMNINGU
.ÕLEGA KOM ÒT ÖRIGGJA DISKA BOX MEÈ
ÖRJ¹TÅU NÕJUM LÎGUM AUK NOKKURRA
ËÒTGEFINNA PERLNA ¶AÈ ¾TTI AÈ DUGA
FRAM Å FEBRÒAR

Verðlaunamyndlýsingar
Björk Bjarkadóttir myndlistarkona hlaut íslensku myndskreytiverðlaunin sem kennd eru við
Dimmalimm fyrir bókina Amma
fer í sumarfrí. Verðlaunin voru
afhent við opnun sýningarinnar Þetta vilja börnin
sjá! í Gerðubergi á laugardag.
Björk var fjarri góðu
gamni og tók Harpa
Þórsdóttir við verðlaununum en Björk býr
í Noregi. Þetta er í
fimmta sinn sem
verðlaunin eru veitt
en að þeim standa,
ásamt Menningarmiðstöðinni Gerðubergi, Félag íslenskra bókaútgefenda, Myndstef og Penninn.
Í dómnefndinni eru þau Aðalsteinn
Ingólfsson listfræðingur, Kalman
le Sage de Fontenay auglýsingateiknari og Nanna Kristín Magnúsdóttir leikkona.
Í áliti dómnefndar sagði: „Frá
upphafi hefur það verið yfirlýst
markmið dómnefndar að veita
verðlaunin íslenskri barnabók
sem innihéldi frumsaminn, hugmyndaríkan og mannbætandi
texta og myndir, helst þannig að
myndirnar ykju við textann í stað
þess að endurspegla hann, bók
sem einnig stæði fyrir sínu sem
prentgripur. Verðlaununum er
síðan ætlað að hvetja bæði útgefendur og höfunda texta og mynda

"*®2+ "*!2.!$«44)2 ¶EKKT FYRIR SÁR
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til frekari dáða. Það er álit dómnefndar að í ár sé meiri fagmennska ríkjandi í myndskreytingum íslenskra barnabóka en oft
áður, og má vera að Dimmalimm
eigi einhvern þátt í þeim framförum. Það má ekki síst
þakka ýmsum forritum sem bjóðast
innan tölvutækninnar. Um leið virðist tæknin leiða til
nokkurrar einsleitni
og skerðingar ímyndunaraflsins, þannig
að svipuð höfundareinkenni eru á bókum
eftir aðskiljanlega höfunda. Alltént voru það
barnabækur með gamla
laginu, teiknaðar og málaðar í höndunum, sem höfðuðu
mest til dómnefndar, þar með talið
auðvitað verðlaunabókin í ár.
Höfundur bókarinnar hefur
vakið athygli dómnefndar allar
götur frá því að stofnað var til
Dimmalimm-verðlaunanna. Hann
semur texta sína jafnan sjálfur, og
meðfram þeim þróar hann sérkennilegan og ísmeygilegan frásagnarstíl sem fer bil beggja milli
barnateikninga og evrópskrar
myndlistar, ekki síst súrrealisma.
Höfundurinn fer vel með rými
bókarinnar, teygir myndir sínar
og texta vítt og breitt um síður
með skemmtilegum hætti, og
hefur vit á að tæpa á margvíslegum þáttum þannig að glöggur lesandi verði að bera sig eftir þeim, í
stað þess að láta allt liggja í augum
uppi.“
Gerðuberg mun, í samstarfi við
Borgarbókasafn, taka á móti um
þúsund átta ára skólabörnum á
sýninguna Þetta vilja börnin sjá! á
næstu vikum. Fyrstu hóparnir
komu í gærmorgun og skoðuðu
sýninguna, kusu bestu myndskreyttu barnabókina, fóru í ratleik og fengu síðan upplestur úr
þeirri bók sem hlaut flest atkvæði.
Fullbókað er á sýninguna fram að
jólum en nokkrir hópar til viðbótar komast að í janúar.
PBB

.¹M SEM NÕTIST ÖÁR
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)NNRITUN STENDUR YÙR NÒNA
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(EIÈUR OG HEILMIKILL SKËLI
Árni Heimir Ingólfsson,
tónlistarfræðingur og listrænn stjórnandi kammerkórsins Carminu, kom fram
með hinni heimsþekktu
söngsveit Tallis Scholars
á tónleikum þeirra í Kaupmannahöfn um síðustu
helgi. Stefnt er að áframhaldandi samstarfi milli
kóranna tveggja.
Tónleikarnir á sunnudag voru samstarfsverkefni dansks kórs, Musica
Ficta, og breska kammerkórsins
Tallis Scholars en tilgangurinn var
að sögn Árna Heimis að flytja þar
verk sem sjaldan heyrast sökum
þess hversu umfangsmikil þau eru.
„Við fluttum til að mynda verkið
„Spem in alium“ eftir Thomas Tallis sem er skrifað fyrir fjörutíu
sjálfstæðar raddir og verk eftir
Ockeghem fyrir þrjátíu og sex
raddir. Hið fyrstnefnda sungum við
reyndar tvisvar, en í ólíkum uppsetningum fyrst það var búið að
æfa það upp,“ segir hann og kímir.
Auk þess sungu kórarnir einnig
tvær stórar messur og önnur minni
verk. Efnisskrá sem þessi eru vitaskuld fáheyrð en áhugasamir tónlistarunnendur geta notið þessarar
viðamiklu efnisskrár hjá útvarpsstöðinni Danmarks Radio sem mun
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útvarpa tónleikunum á næstu
dögum en hægt er að hlusta á flutning þeirra á netinu.
Árni Heimir hefur unnið töluvert með Tallis Scholars og þekkir
stjórnanda hópsins, Peter Phillips,
þar sem hann lærði hjá honum kórstjórn og endurreisnarsöng á sínum
tíma.
„Þetta var reglulega gaman og
mikill heiður fyrir mig, þetta er í
fyrsta skipti sem ég syng með þeim
á tónleikum í þeirra nafni,“ segir
hann. Margir minnast tónleika Tallis Scholars í Langholtskirkju fyrr á
þessu ári en þar söng Carmina-kórinn með þeim en félagi úr sveitinni,
Andrew Carwood, stýrði einnig
með Carminu-félögum á Sumartónleikum í Skálholti í ágúst. Árni
Heimir stofnaði kammerkórinn
Carminu sumarið 2004 með það að
markmiði að flytja kórtónlist end-

urreisnarinnar á Íslandi. Meðlimir
kórsins eru allir þrautþjálfaðir
söngvarar og hafa hlotið mikilsverða reynslu innan annarra kóra.
Þar sem heimur endurreisnarkóranna er ekki stór áréttar Árni
Heimir að fólk sé fljótt að kynnast
innan hans. „Þótt félagarnir í Tallis
Scholars séu ótrúlega frægir og
með farsælan frama eru allir tilbúnir að miðla af því sem þau
kunna. Þetta er svo vingjarnlegt
fólk líka og þau eru óspör á ráðleggingar. Þau gera auðvitað mest
af því að ferðast um heiminn og
syngja sína eigin tónleika en það
eru nokkrir aðrir kórhópar sem eru
í vinaklíkunni þeirra,“ segir hann
og nefnir þar Carminu og Musica
Ficta en stjórnandi hans Bo Holten
og Peter Phillips eru gamlir vinir.
„Samstarf okkar við Tallis Scholars heldur áfram á næsta ári en í
mars munum við frumflytja saman
á Íslandi sálumessu eftir endurreisnarskáldið Victoria og svo er
hugsanlegt að Peter Phillips komi
hingað og stjórni okkur,“ útskýrir
Árni Heimir. „Þetta var raunar hugmyndin að baki stofnun kórsins, að
flytja inn eitthvað af þessari ótrúlegu þekkingu sem býr í þessu
hæfileikafólki, vitneskjunni sem
besta fólkið í bransanum hefur
safnað sér því mörg þeirra hafa
flutt þessa tónlist áratugum saman
um allan heim.“
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Umræðukvöld með Auði
Auður Jónsdóttir rithöfundur er komin til landsins og í kvöld mætir
hún í Alþjóðahúsið til
umræðna um nýja
skáldsögu sína, Tryggðarpant, og stöðu fólks
af erlendum uppruna
í íslensku samfélagi á
Kaffi
Kúltúra
í
Alþjóðahúsinu.
Katrín Jakobsdóttir fjallar um
Auði Jónsdóttur og Tryggð-

arpant og Auður Jónsdóttir les
úr sögu sinni. Tatjana Latinovic, formaður Samtaka
kvenna af erlendum uppruna, talar fyrir hönd
samtakanna.
Katrín
Jakobsdóttir
stýrir
pallborðsumræðum þar sem
þátttakendur
eru Auður,
Tatjana,
Amal Tamini
og
Sabine

Leskopf. Dagskráin hefst klukkan
20.
Í gagnrýni í Fréttablaðinu í gær
var því haldið fram af gagnrýnanda að Auður hafi samið tvær
skáldsögur. Það er rangt eins og
hollur lesandi benti ritdómara á:
Skáldverk Auðar eru utan Tryggðarpants og Fólksins í kjallaranum,
Allt getur gerst frá 2005. Algjört
frelsi frá 2001 og Stjórnlaus lukka
frá 1998. Það er hér með leiðrétt
og beðist velvirðingar á þessari
vangá.
PBB
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Frelsi til að skipta ekki um skoðun
Á undan sinni samtíð – sönn skáldsaga, eftir Ellert B. Schram, er
hálfkæringur og tómstundaiðja í
rituðu máli. Svona dund til að drepa
tímann. Kannski ofurlítill broddur
í háðinu, kannski einhvers konar
uppgjör við liðna tíð, en alls ekki
illa meint. Enginn skyldi taka þessa
sögu hátíðlega eða misskilja tiltækið og telja Ellert með rithöfundum. Bara alls ekki.
Ofangreind málsgrein er uppsuða úr orðum frá höfundi sem
finna má aftast í bókinni. Þar segir
Ellert afar afsakandi af tilurð bókarinnar og gerð. En óvart varpar
höfundur þar ljósi á helsta galla
þessarar annars ágætu bókar. Það
hlýtur að teljast hæpið að bjóða
lesendum upp á bók sem, ef marka
má orð höfundar sjálfs, er hálfgerð
hrákasmíð. Gengur eiginlega ekki
upp að senda frá sér bók ef ekki
fylgir hugur máli. Innbyggð mótsögn og orðin túlkast því sem hæverskugrobb.
Bókin rekur í stórum dráttum
lífshlaup tveggja samtíðarmanna
úr Reykjavík, jafnaldranna Guðbjörns Þórðarsonar og Eggerts
Schevings. Eggert, sem höfundur
augljóslega byggir á sjálfum sér,
er sveimhugi. Flýtur með, lendir á
þingi, verður ritstjóri fyrir tilviljun, er fótbolta- og félagsmálafrömuður með lágstemmt sjálfsmat.
Guðbjörn, eða Búbbi, er hins vegar
athafnaskáld með stóru A-i. Grósser af gamla skólanum. Ekkert lánast honum þó og ekki hleypur á
snærið hjá Búbba eins og þeim Jóa
í Gratís og Bjarnólfi sem á sínum
tíma flæktist af illri nauðsyn með
sitt hafurtask til Pétursborgar. Það
þrátt fyrir að Búbbi hafi otað sínum
tota og komið sér innundir hjá
toppunum í samfélagi sem byggist
á samansúrruðu og spilltu samtryggingarkerfi.
Ellert á ótrúlega auðvelt með
að varpa ljósi á þjóðfélagsgerðina
í gegnum þessa fulltrúa stríðskynslóðarinnar og þróun sem orðið
hefur: Frá spilltu og lokuðu klíkusamfélagi í átt til frjálsræðis,
einkavinavæðingar og misskiptingar. Ádeilan er hárbeitt á stundum þó sett sé fram á „léttum“
nótum. Eins og til dæmis þegar
segir af því þegar Eggert skiptir
um flokk. Fer úr Íhaldsflokknum
og gengur til liðs við Breiðfylkinguna. Fremur þar með ófyrirgefanleg svik við málstaðinn um frelsi
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 UNDAN SINNI SAMTÅÈ
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,EIKANDI OG SKEMMTILEG SAGA SEM
VARPAR SKEMMTILEGU OG SKÕRU LJËSI ¹
ÅSLENSKA ÖJËÈFÁLAGSGERÈ ,OFSVERÈAN
BRODD M¹ FINNA Å BËKINNI SEM ÖË
LÅÈUR FYRIR H¾VERSKUGROBB HÎFUNDAR

gefa flokka sem berjast fyrir
frelsi. Það eru svik við málstaðinn
um frelsi einstaklingsins.“ (Bls.
142)
Höfundur gerir sjálfum sér
óleik með því að vísa til stórvirkja
bókmenntasögunnar á borð við
Don Kíkóta eftir Cervantes, Góða
dátann Svejk eftir Hasek og Bör
Börsson eftir Falkberget. Þó ljóst
megi vera að Ellert ætlar sér engan
samanburð við þessa höfunda
vekur hann engu að síður upp slík
hugrenningatengsl með því að
nefna þessar bækur. Á undan sinni
samtíð er ekki á pari við þau meistaraverk. Ekki síst vegna hiks og
þess að ekki er ekið með lesendur
alla leið – sett meira kjöt á beinin.
Því ekki vantar efniviðinn, bókin
er stórskemmtileg og athyglisverð
á köflum auk þess sem Ellert býr
yfir liprum, rembingslausum og
skemmtilegum stíl. Þegar hann
dregur upp næstu bók ætti hann að
stíga skrefið til fulls með það í
huga að skop er dauðans alvara.
Þriðja stjarnan er því sett hér fram
í þeirri vissu að ekkert er því til
fyrirstöðu að Ellert miði sig frekar
við Hasek en hálfkæring á borð við
Þá hló þingheimur, sagnamanninn
Örn Clausen eða Lífsins melódí
eftir Árna Johnsen – með fullri
virðingu.
*AKOB "JARNAR 'RÁTARSSON

einstaklingsins. Því dyggir fótgönguliðar hins rótgróna flokkakerfis eiga ekki að bregða sér út
af sporinu. Og ala þannig á ranghugmyndum kjósenda sem eru,
þegar allt kemur til alls, meira í
líkingu við sauðfénað en hugsandi verur. Fer á sína kró í kjörklefanum hvernig svo sem vindarnir blása.
„Svoleiðis gera menn ekki í
frjálsu þjóðfélagi og allra síst ef
þeir eru talsmenn einstaklingsfrelsis og alls ekki ef þeir vilja
hafa eitthvert gagn af frelsinu.
Frelsið er þvert á móti fólgið í
því að nýta sér frelsi til að
skipta aldrei um skoðun og
þegja þá um það ef það
hendir. Frjálshuga menn
umgangast ekki fólk sem
er svo vitlaust að yfir-
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Fettuchini og
framhjáhald
Ítalir hafa oftar unnið óskarsverðlaun fyrir bestu erlendu
mynd en nokkur önnur þjóð, þótt
Frakkar hafi oftar verið tilnefndir. Þrátt fyrir það er sorglega
sjaldgæft að ítalskar myndir rati
hér í bíó. Úr því er þó bætt þessa
dagana, því ítölsk kvikmyndahátíð stendur nú yfir í Háskólabíói.
Sérstakri athygli er beint að leikstjóranum Pupi Avati.
Avati vakti fyrst athygli á sér
sem einn handritshöfunda síðustu kvikmyndar Pasolini, 120
dagar Sódómu, sem enn þann dag
í dag er hryllilegasta mynd sem
gerð hefur verið og fær Hostel til
að líta út eins og Mary Poppins.
Hún er þó ólík þeim myndum
sem hér eru sýndar, sem eiga það
flestar sameiginlegt að gerast í
fallegu umhverfi Bologna og
fjalla um óendurgoldna ást. Og
ólíkt bandarískum bíómyndum
er ástin ekki alltaf milli fallegs
og ólofaðs fólks, heldur hefur
fleiri víddir.
Útskriftarveislan (Festa di
laurea) frá 1985 gerist rétt eftir
stríð og segir frá manni sem enn
er ástfanginn af konu er kyssti
hann í stríðsbyrjun. Honum er

falið að skipuleggja útskriftarveislu dóttur hennar, og sýnir
myndin í skemmtilegu lokaatriði
hvernig miklir harmleikir geta
búið bak við hamingjusamar fjölskyldumyndirnar.
Myndin Sögur af stelpum og
strákum (Storia di ragazzi e di
ragazze) gerist fyrir stríð og
segir einnig frá veislu, í þetta
sinn trúlofunarveislu.
Langbest er þó myndin Með
hjartað á öðrum stað (Il cuore altrove) frá 2003. Segir þar frá 35
ára gömlum hreinum sveini sem
er sendur í afhommun frá Róm
til Bologna. Faðir hans saumar
kjóla á páfann og hefur lítið álit á
norðurhéruðunum, kallar þau
ýmist Þýskaland eða Norðurpólinn eftir því hvernig liggur á
honum. Enn versnar það þegar
sonurinn verður skotinn í blindri
stúlku. Myndin sýnir hversu illa
fer þegar menn verða ástfangnir
af konum sem eru fyrir ofan þá í
þjóðfélagsstiganum, og er þess
vegna kærkomin tilbreyting frá
Hollywoodvæmni.
VALURG FRETTABLADIDIS
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Þegar gæðin skipta máli
Lotus Professional borðpappírsvörur
Til hátíðabrigða
Í verslun RV að Réttarhálsi eru
nú á tilboði Lotus LinStyle
dúkar og servíettur í mörgum
litum. Einnig eru á tilboði
ýmsar gerðir af servíettum,
diskamottum og „löberum“
með jólamynstri.
Takmarkað magn er í boði af sumum
jólavarningi. Fyrstur kemur fyrstur fær.

RV6219A

Halldór Sigdórsson
aðstoðarverslunarstjóri hjá RV
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Ljóðstafur Jóns úr Vör
Lista- og menningarráð Kópavogs
efnir til árlegrar ljóðasamkeppni
undir heitinu „Ljóðstafur Jóns úr
Vör“ og er skilafrestur til 15.
desember. Þriggja manna dómnefnd mun velja úr þeim ljóðum
sem berast og að venju eru veitt
vegleg verðlaun fyrir hlutskarpasta ljóðið og fær skáldið einnig til
varðveislu göngustaf sem á verður festur skjöldur með nafni þess
í eitt ár.
Öllum skáldum er velkomið að
senda ljóð í keppnina en skilyrði
er að ljóðin mega ekki hafa birst
áður. Ljóðum skal skilað með dulnefni og skal nafn, heimili og sími
skáldsins fylgja með í lokuðu

umslagi auðkennt með sama dulnefni. Bréfið skal merkja „Ljóðstafur Jóns úr Vör“, Tómstundaog menningarsvið Kópavogs, b.t.
Sigurbjargar H. Hauksdóttur,
Fannborg 2, 200 Kópavogur.
Aðeins má senda eitt ljóð í
hverju umslagi og þess vænst að
ljóðunum sé skilað á pappírsstærðinni A-4 eða A-5.
Afhending verðlaunanna fer
fram á afmælisdegi skáldsins Jóns
úr Vör hinn 21. janúar 2007.
Nánari upplýsingar um ljóðasamkeppnina má finna á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.
KHH
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*ÎKULS¹NNA Å 3KAGAFIRÈI STENDUR
FYRIR BAR¹TTUFUNDI Å FÁLAGSHEIMILINU
RGARÈI Å 3KAGAFIRÈI ¶AR VERÈA
MEÈAL ANNARS FLUTT ERINDI Å M¹LI OG
MYNDUM UM N¹TTÒRUVERND VIRKJ
ANAM¹L OG FRAMTÅÈ 3KAGAFJARÈAR ¶¹
MUN «SKAR 0ÁTURSSON STËRTENËR FR¹
LFTAGERÈI TAKA LAGIÈ +AFFIVEITINGAR
VERÈA ¹ BOÈSTËLUM 3AMKOMAN ER
ÎLLUM OPIN
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3ÓMI  

-IASALAN ER OPIN ALLA DAGA NEMA MÉNUDAGA KL   OG FRAM A SâNINGU SâNINGARDAGA
3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN

Safnað fyrir Indland
Árlegir styrktartónleikar á vegum
Vina Indlands verða haldnir í Salnum, Tónlistarhúsi Kópavogs annað
kvöld. Margir af ástsælasta tónlistarfólki landsins stígur þar á
stokk og ljær góðu málefni lið en
má þar nefna söngkonurnar
Jóhönnu Vigdísi Arnardóttur og
Signý Sæmundsdóttur, sellóleikarann Gunnar Kvaran, Guðnýju
Guðmundsdóttur
fiðluleikara,
Gerrit Schuil píanóleikara og
Kammerkór Langholtskirkju sem
syngur undir stjórn Jóns Stefánssonar.
Vinir Indlands er félag sjálfboðaliða sem hefur það að markmiði að að styðja fátæk börn og
munaðarlaus í Suður-Indlandi til
náms, til dæmis með fjársöfnun af
ýmsu tagi. Styrktartónleikarnir

eru stærsta fjáröflunarleið félagsins en félagið ræðst nú í sitt
stærsta verkefni til þessa, sem er
bygging heimilis fyrir munaðarlaus börn sem misstu foreldra sína
í flóðbylgjunum í desember á síðasta ári. Allt starf félagsins fer
fram í sjálfboðavinnu og er unnið
í nánu samstarfi við indverska
sjálfboðaliða.
Að lokum tónleikunum munu
félagar úr Vinum Indlands segja
frá félaginu og ferð sinni til Indlands síðastliðið sumar í máli og
myndum. Allir listamenn gefa
vinnu sína til styrktar málefninu
og rennur söfnunarféð því óskipt
til verkefna í Tamil Nadu héraði í
Indlandi.
Tónleikarnir fara fram kl. 20
annað kvöld.
KHH
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F  ,JËSMYNDARINN 3PESSI SÕNIR
VERK SÅN Å (AFNARBORG EN VERKIN ERU
ÒR V¾NTANLEGRI BËK SEM BERA MUN
TITILINN ,OCATIONS 3ÕNINGIN STENDUR
TIL  DESEMBER EN HÒN ER OPIN MILLI
 

F  (ANNA (LÅF "JARNADËTTIR
SÕNIR 0UNTUSTYKKI ¹ #AFÁ +ARËLÅNU
¹ !KUREYRI 6ERKIÈ SEM (ANNA (LÅF
SÕNIR ER UM STÎÈU OG SÎGU KVENNA
FYRR OG NÒ 3ÕNINGIN STENDUR TIL 
DESEMBER

F  9FIRLITSSÕNING ¹ VERKUM
$RAFNAR &RIÈFINNSDËTTUR STENDUR
YFIR Å ,ISTASAFNINU ¹ !KUREYRI
$RÎFN LÁT MIKIÈ AÈ SÁR KVEÈA Å
ÅSLENSKU LISTALÅFI OG HASLAÈI HÒN SÁR
VÎLL Å EINUM ERFIÈASTA GEIRA GRAFÅKLIST
ARINNAR TRÁRISTUNNI /PIÈ ALLA VIRKA
DAGA NEMA M¹NUDAGA  

F  )NGA ,¹RA "ALDVINSDËTTIR
LEIÈIR GESTI ¶JËÈMINJASAFNS ¥SLANDS
UM LJËSMYNDIR Å GRUNNSÕNINGU
SAFNSINS &JËRAR ËLÅKAR LJËSMYNDA
SÕNINGAR ERU ¹ SÁRSTÎKUM SKJ¹UM
VIÈ  ALDAR F¾RIBANDIÈ VIÈ ENDA
VEGG GRUNNSÕNINGARINNAR ¹  H¾È
,EIÈSÎGNIN ER HLUTI AF FR¾ÈSLURÎÈINNI
!USIÈ ÒR VISKUBRUNNUM

F  2ANNVEIG (ELGADËTTIR SÕNIR
Å GALLERÅ "/8 ¹ !KUREYRI  SÕNING
UNNI -USTERI ERU GRAFÅKVERK OG M¹L
VERK SEM HÒN HEFUR UNNIÈ ¹ ÖESSU
¹RI 3ÕNINGIN STENDUR TIL DESEMBER
/PIÈ ER ¹ FIMMTUDÎGUM OG LAUGAR
DÎGUM FR¹  
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

Sýnt í Iðnó
Lau. örfá sæti
Sun.
Fim.
Fös.
Lau.

2. des.
3. des.
7. des.
8. des.
9. des.

Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og
2 tímum fyrir sýningar.
Sími 562 9700
idno.is og midi.is
Sýningar kl. 20

Síðustu sýningar!
“Fólk ætlaði
hreint vitlaust að
verða úr hlátri.”
S.A. TMM

Okkur er líka dauðans alvara.
Með því að kaupa rautt nef gefurðu bágstöddum börnum líf.
Kauptu rauða nefið handa allri fjölskyldunni og horfðu á skemmti- og söfnunarþátt UNICEF sem verður í opinni dagskrá
á Stöð 2, föstudagskvöldið 1. desember. Þá er líka tækifærið til að stækka fjölskylduna með því að gerast heimsforeldri!
Rauðu trúðanefin fást í verslunum Bónuss, 10-11, útibúum Glitnis og á bensínstöðvum Essó um allt land.

Mundu – hláturinn lengir lífið!
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Sælir með söngkonuleysi
„Við erum bara búnir að vera í
híði. 1500 dagar er eiginlega tíminn sem hefur liðið frá því að
síðasta plata kom út,“ sagði
Valur Heiðar Sævarsson, en
hljómsveit hans, Buttercup,
hefur nýverið gefið út plötuna 1500 dagar. Sveitin er
nú söngkonulaus, og sagði
Valur það leggjast vel
í meðlimi. „Þetta er
alveg flækjulaust,
konur eru bara
vesen,“
sagði
Valur um söngkonuleysið og hló
við. „Nei, við byrjuðum svona og
vorum svona í þrjú
ár svo við kunnum

þetta alveg,“ sagði Valur. „Við
höfum líka þróast út í svolítið
rokkaðra þema, svo þetta
hentar mjög vel.“
Rokkaðri hljómur sveitarinnar er meðal þess sem
fékk
kumpánana
úr
útvarpsþættinum Capone
til að gefa plötunni fjórar
stjörnur.
„Við
höfum nú ekki átt
upp á pallborðið hjá
¥2)3 +2)34).3$«44)2

3ÎNG MEÈ "UTTERCUP
¹ ¹RUM ¹ÈUR EN
MEÈLIMIR SVEITARINNAR
ERU Å DAG ¹N¾GÈIR MEÈ
SÎNGKONULEYSIÈ
&2¡44!",!¨)¨'6!

þessum köppum,“ sagði
Valur, aðspurður hvort
dómurinn hefði komið
honum
á
óvart.
„Þetta er auðvitað
ánægjulegt, þeir
drulla að minnsta
kosti ekki yfir
okkur,“
sagði
hann hlæjandi.
„En við höfum
sjálfir
aldrei
verið ánægðari
með plötu,“ bætti
hann við.
Buttercup hefur
ekki uppi nein áform
um að snúa aftur á
sveitaballamarkaðinn. „Við fengum

Byrjuð að
reykja

Vegleg opnun á Domo

Fegurðardísin og leikkonan Scarlett Johansson er byrjuð að reykja
sígarettur eins og
strompur eftir að
hún fékk fregnir
af framhjáhaldi
kærasta síns Josh
Hartnett. Slúðurblöðin vestanhafs
hafa verið full af
fréttum af sam¥ 34!23/2'
bandi Harnett við
3CARLETT *OHANS
dularfulla dökkSON ER Å S¹RUM
hærða konu á
ÖESSA DAGANA
meðan hann er við
VEGNA FRAMHJ¹
tökur í Ástralíu.
HALDS K¾RASTA
SÅNS *OSH (ARTN
Nágrannar
ETT OG ER BYRJUÈ
Johansson
hafa
AÈ REYKJA
kvartað
mikið
undan reykingalykt úr íbúð hennar en hún neitar
að hafa opinn gluggann heima hjá
sér og hefur svarað gagnrýni
nágrannanna þannig: „Lesið þið
ekki blöðin? Ég er að ganga í gegnum erfitt tímabil núna og má því
reykja eins og ég vil.“

Nýjasta viðbótin í skemmtanaflóru landsins var opnuð með
pomp og pragt á laugardagskvöld.
Það er skemmtistaðurinn Domo
sem er í Þingholtsstræti en áður
var þar til húsa Sportkaffi. Það
eru engir viðvaningar í skemmtistaðabransanum sem eiga staðinn
en þeir Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir tóku höndum saman
með Kormáki Geirharðssyni og
Skildi Sigurjónsyni. Kormákur og
Skjöldur eiga fyrir Ölstofuna og
Arnar og Bjarki eiga Hverfisbarinn en báðir staðirnir eru búnir að
stimpla sig vel inn í skemmtanalíf
landans.
Domo er glæsilegur staður og
var fjölmenni mætt til að berja
staðinn augum. Ef marka má mætinguna fyrsta kvöldið á Domo á
staðnum eflaust eftir að vegna vel
í komandi framtíð. Bogomil Font
skemmti gestum fyrri part kvöldsins og svo var það hinn sívinsæli
plötusnúður Margeir sem þeytti
skífum fram á rauða nótt.

34/,4)2 %)'%.$52 "JARKI 'UNNLAUGSSON 2ËSANT "IRGIR OG !RNAR 'UNNLAUGSSON VORU

¹N¾GÈIR MEÈ M¾TINGUNA Å PARTÅIÈ EN ÖEIR FÁLAGAR EIGA SAMAN (VERFISBARINN

Jeppinn
fundinn

&¾R BÅLINN SINN
AFTUR

6!,52 (%)¨!2 36!233/.

3EGIR SVEITINA VERA ORÈNA
ROKKAÈRI OG ER H¾ST¹N¾GÈ
UR MEÈ NÕJU PLÎTUNA
&2¡44!",!¨)¨34%&.

Á þrjár konur
Senegalski rapparinn Akon hefur
viðurkennt fjölkvæni og kveðst
eiga
hvorki
meira
né
minna
en
þrjár
eiginkonur. Rapparinn
játaði
þetta í beinni
útsendingu í
viðtali
á
útvarpsstöð í
New York en
útgáfufyrirhans
!+/. +EMUR JAFN VEL tæki
FRAM VIÈ ALLAR KONURN hefur meinað
AR SÅNAR
honum
að
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3 segja nokkuð
meira
um
einkalíf sitt. „Ég hef efni á að eiga
jafn margar konur og mér sýnist,“
sagði Akon meðal annars. „Pabbi á
fjórar konur. Allir gera þetta í Afríku,“ sagði Akon og bætti við að
samkvæmt reglum Kóransins yrði
hann að vera jafn útbær á blíðu
sína við þær allar og það gerði
hann samviskusamlega.

4!+% 4(!4 3TR¹KARNIR Å 4HAKE 4HAT FËRU

BEINT ¹ TOPPINN Å "RETLANDI MEÈ LAGIÈ
SITT 0ATIENCE

Jeppi fótboltamannsins Davids
Beckham er loksins kominn í leitirnar, en honum var stolið í Madríd
á haustmánuðum. Bíllinn fannst í
Makedóníu og segir lögregla þar í
landi að tveir búlgarskir glæpamenn hafi verið handteknir á bílnum. Lögreglan tók sérstaklega fram að ef
Beckham vitji ekki
bílsins muni hann
verða seldur á
uppboði
eftir
áramót.
$!6)$ "%#+(!-

bara alveg nóg af því, þetta er
ekki mjög heillandi til lengdar,“ sagði Valur, en sveitin stundaði sveitaböllin
nánast linnulaust í
fimm ár. „Við ætlum
frekar að halda tónleika og svo erum
við komnir með hugmynd að næstu
plötu, sem verður
vonandi ekki 1500
daga í gerjun,“ sagði
Valur.

¥ 3¥.5 &¥.!34! 0²33) ¶AU "RYNJA
3KJALDARDËTTIR OG *ËN &ELIX 3IGURÈSSON
SKEMMTU SÁR VEL Å PARTÅINU

%$$56%2¨,!5.!(!&) !TLI 2AFN 3IGURÈ

ARSON LEIKARI VAR Å DJÒPUM SAMR¾ÈUM Å
OPNUNARTEITINU
&2¡44!",!¨)¨(2®..

(%22! ¥3,!.$ +RISTINN $ARRI 2ÎÈULSSON
"!5¨ '%34) 6%,+/-.! +ORM¹KUR 'EIR

HARÈSSON KVADDI SÁR HLJËÈS MEÈ FLAUTI
OG BAUÈ GESTI VELKOMNA ¹ $OMO

¥ 345¨) %YÖËR 'UÈJËNSSON VAR M¾TTUR

MEÈ BROS ¹ VÎR ¹SAMT VINKONU SINNI

VAR M¾TTUR TIL AÈ FAGNA (ERRA ¥SLAND
TITLINUM SEM HANN VANN FYRIR HELGI MEÈ
VINUM SÅNUM

Take That í
efsta sæti
Strákahljómsveitin Take That fór
beint í efsta sæti breska smáskífulistans með lag sitt Patience. Þetta
er níunda topplag sveitarinnar og
sú fyrsta í yfir áratug.
Á breska breiðskífulistanum
fór önnur strákasveit, hin írska
Westlife, á toppinn. Sló hún þar
ekki ómerkari keppinautum við en
Bítlunum, U2 og Oasis, sem allar
voru að gefa út nýjar plötur.

Jólagleði hjá bókafólki
Látum ekki fylgifiska skammdegisins leggja okkur í
rúmið. Styrkjum mótstöðuaflið, höldum heilbrigði
og hreysti með varnarefnum náttúrunnar.

JPV útgáfa hélt sína árlegu jólagleði á föstudaginn
og fagnaði útgáfu þessarar vertíðar. Fjöldi fólks lét
sjá sig í gleðskapnum og sem fyrr fór mikið fyrir
rithöfundum, bókarýnum og starfsfólki bókaverslana.

,*«¨ ",!.$! '%¨) !NNA 6ALDIMARSDËTTIR KUNNI VEL VIÈ SIG Å

FÁLAGSSKAP HEIÈURSHJËNANNA +RISTÅNAR *ËHANNESDËTTUR OG 3IGURÈ
AR 0¹LSSONAR EN NÕ LJËÈABËK HANS ,JËÈORKUSVIÈ KOM ÒT HJ¹ *06
¹ DÎGUNUM
#/2,%/.% &%¨'!2 *ËHANN

Láttu sérhæft starfsfólk
okkar aðstoða þig
við val á vítamínum.

(%),®' ¶2%..).' "UBBI -ORTHENS VAR HRËKUR ALLS FAGNAÈAR

OG HÁLT SIG Å N¹VÅGI VIÈ SK¹LD¾VISÎGURITARA SINN *ËN !TLA *ËNAS
SON %NGU MINNI VÎLLUR VAR SVO ¹ RITHÎFUNDINUM 3TEF¹NI -¹NA
SEM ER ¹ STÅMANDI SIGLINGU MEÈ SPENNUSÎGU SÅNA 3KIPIÈ

0¹LL 6ALDIMARSSON OG
OG SONUR HANS %GILL ®RN
*ËHANNSSON LÁKU ¹ ALS ODDI Å
TEITINU OG SVIFU FORINGJALEGIR
¹ MILLI GESTA FËRU YFIR STÎÈU
M¹LA SÎGÈU GAMANSÎGUR OG
B¹RU SIG VEL Å BËKSÎLUTAUGA
VEIKLUNINNI SEM BR¹TT MUN
N¹ H¹MARKI

VAXTALAUST

JÓLATILBOÐ
40
0%
265
MB

GB

Tilboðin gilda í nóvember og desember 2006 eða á meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um myndbrengl og prentvillur.

VEXTIR

Fartölva Airis Pragma N920

TASKA
FYLGIR

Vörunúmer: 448n920

• Örgjörvi: Intel Celeron M320 1,3GHz. 512kb CacheL2
• Skjár: 15.4" WXGA Widescreen
• Minni: 256MB 533MHz
• Harður diskur: 40GB (5400RPM)
• DVD skrifari: DVD-RW +R DL
• 4x USB 2.0
• Skjákort: SVGA ATI Mobility Radeon X200
• Stýrikerfi: Windows XP Home
• Þráðlaust netkort
• Ábyrgð: 2 ár

TILBOÐ

6.099.*

6.099.-

69.990.-

Vaxtalaust 12 mán.*

Staðgreitt

Vaxtalaust tilboð er miðað við jafnar mánaðarlegar greiðslur á Vísa
skuldabréfi með viðbættu stimpil- og lántökugjaldi sem bætist við
heildarupphæðina og dreifist jafnt á samningstímann.

®

995.-

1.990.2.990.1.999.Vefmyndavél með hljóðnema
Airis minnislyklar

Tölvuljós USB
Airis harður diskur 80GB 2,5"

Tengibox USB 2,0 HUB 4 Port

Heyrnartól með hljóðnema

Fartölvu öryggislás

Skjáhreinsisett fyrir LCD skjá

15.900.Verð frá:

2.790.-

1.290.-

1.295.-

Afgreiðslutímar

Office 1 Skeifunni 17 Office 1 Egilsstöðum

Virka daga frá 9-18
Laugardaga frá 11-17
Sunnudaga frá 11-17
Sími: 550-4100

Office 1 Smáralind
Virka daga frá 11-19
Fimmtudaga frá 11-21
Laugardaga frá 11-18
Sunnudaga frá 13-18
Sími: 550-4140

Office 1 Akureyri
Virka daga frá 10-18
Laugardaga frá 11-16
Sími: 550-4150

Virka daga frá 9-18
Laugardaga frá 10-14
Sími: 550-4160

Office 1 Ísafirði
Virka daga frá 10-18
Laugardaga frá 11-16
Sími: 550-4170

USBÚR

Office 1 Vestmannaeyjum

FISKAB

Virka daga frá 9-18
Laugardaga frá 10-14
Sími: 550-4180

www.office1.is

SKEMMTILEGIR
JÓLAPAKKAR

A til Ö
Íslenska stafrófið

Tengdu búrið við tölvuna

70 þúsund gestir

5 edduverðlaun
besta mynd, besti leikari, besti
leikstjórinn, besti aukaleikarinn
og besta tónlistin (Mugison)

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG PLATÍNUM
GLITNIS, EF GREITT ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

M.M.J. kvikmyndir.com
"EIN BESTA MYNDIN
FRÁ UPPHAFI"
S.V. MBL

- BLAÐIÐ

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

"BESTA BOND MYNDIN FRÁ
UPPHAFI..."

U TALI
ENSKU
KU OG ENSK
SKU
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

Þ.Þ. FBL

"BESTA BOND
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"
- V.J.V. TOPP5.IS

SÍMI 564 0000
PULSE
CASINO ROYALE
SÝND Í LÚXUS
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN

kl. 8 B.I. 16 ÁRA
kl. 5, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
kl. 5 og 8
kl. 4
kl. 4 og 6
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
PULSE
CASINO ROYALE
BORAT
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
MÝRIN

kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.30, 8.30 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 6
kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN

kl. 8 og 10.45 B.I. 14 ÁRA
kl. 6
kl. 8
kl. 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 6 B.I. 12 ÁRA

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

«SKA EFTIR TÅU MILLJËNUM

Íslensk tónlist fær
góðan stuðning
Samningur um rekstur útflutningsskrifstofu fyrir tónlist var
undirritaður á dögunum. Felur
hann í sér loforð um aukin fjárframlög til íslenskrar tónlistar.
„Þetta var stór dagur fyrir
tónlistina á Íslandi því þarna
sýndu menn hug sinn til þessarar greinar sem hefur stundum
þótt dálítið afskipt. Afrakstur
áratuga lobbíisma er að líta
dagsins ljós,“ segir Jakob
Frímann
Magnússon,
sem er á meðal þeirra
sem hafa beitt sér í
málinu.

*!+/" &2¥-!.. -!'.
²33/. *AKOB SEGIR AÈ

„Þetta mun gefa henni skilyrði
sambærileg við aðrar greinar. Það
má segja þessum ágætu ráðherrum til hróss að þeir gerðu
þetta glæsilega með
hjálp Björgólfs Guðmundssonar [bankastjóra
Landsbankans]
og
Samtóns
[samtök réttarhafa tónlistar]. Nú er búið að
mynda langþráð stoðkerfi sem verður að
einhverju leyti til
fulltingis því sjálfssprottna stoðkerfi
sem Reykjavíkurborg, Samtónn og
Flugleiðir bjuggu
til með Loftbrú,“
segir hann.

LANGÖR¹È STOÈKERFI VIÈ
TËNLISTINA HAFI LOKSINS VERIÈ
MYNDAÈ

Stjórn Tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar, sem hefur
hýst fjöldann allan af íslenskum hljómsveitum, hefur óskað eftir tíu milljónum
frá Reykjavíkurborg til að
halda rekstri stöðvarinnar
áfram. Fái hún ekki stuðning verður starfseminni
að Hólmaslóð 2 að öllum
líkindum hætt í janúar.
„Við erum að vinna í því að fá ríki
og borg til að koma að þessu og
styðja þetta eins og þau gera varðandi aðrar tómstundir fyrir ungt
fólk,“ segir stjórnarmaðurinn
Guðmundur Ingi Þorvaldsson. „Við erum búin að vera
að byggja þetta upp í fjögur ár og hvorki ríki né
borg hafa veitt þessu
stuðning að einhverju
ráði.“

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.
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Sendu SMS skeytið BTC OHF
á 1900 og þú gætir unnið eintak!
Aðalvinningur er DVD spilari og Over the Hedge á DVD
Aukavinningar eru Over the Hedge á DVD, tölvuleikir, fleiri DVD myndir og margt fleira!

'UÈMUNDUR )NGI VILL
AÈ 2EYKJAVÅKURBORG
STYRKI STARFSEMI
4ËNLISTARÖRËUN
ARMIÈSTÎÈVAR
INNAR

„Það var aldrei ætlunin að þetta
yrði gróðastarfsemi eða að krakkarnir yrðu látnir standa straum af
þessu. Það var alla tíð vonin að
yfirvöld kæmu að rekstrinum.
Hitt húsið var með svona aðstöðu
til skamms tíma en hún var lögð
niður,“ segir hann. „Það er gríðarleg þörf fyrir þetta,“ segir Guðmundur. „Ef starfsemin verður
lögð niður verða 250 til 300 tónlistarmenn á götunni. Hlutir eins og
Airwaves og fleiri ættu að sannfæra menn um að íslenskt tónlistarlíf á það skilið að verða tekið
alvarlega.“
Vegna þrýstings frá stuðningsfólki Tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar lagði Árni Þór Sigurðsson
borgarfulltrúi í gær fram fyrirspurn á fundi í menningarog ferðamálaráði Reykjavíkur þar sem hann óskaði
eftir greinargerð um
stöðu málefna miðstöðvarinnar. Þar kemur fram
að leita skuli leiða til að
tryggja áframhaldandi
starfsemi miðstöðvarinnar.
Í Tónlistarþróunarmiðstöðinni eru
fimmtán
fullbúin
æfingarými

&).'!(²3.¨) &JÎLMARGAR HLJËM

SVEITIR HAFA NÕTT SÁR ¾FINGAHÒSN¾ÈI
MIÈSTÎÈVARINNAR AÈ (ËLMASLËÈ 

og salur til tónleikahalds. Yfirleitt
deila þrjár hljómsveitir hverju
rými og æfa nú í húsinu um fimmtíu hljómveitir, eða um 250 manns.
Félagsmenn í félagi um Tónlistarþróunarmiðstöð eru um 750 talsins og þeim fjölgar stöðugt. Hver
hljómsveit borgar 25 þúsund krónur fyrir að fá að æfa í miðstöðinni.
Staðan í dag er aftur á móti sú að
afnotagjöldin og afnot af tónleikasalnum sem er í boði ná einungis
yfir 50% af raunverulegum rekstrargjöldum.
Í húsnæði Tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar er bannað að
vera með áfengi. Þar er alltaf eftirlitsmaður, auk þess sem öryggiskerfi fylgist með því að allt gangi
vel fyrir sig.
FREYR FRETTABLADIDIS

Hinn fullkomni glæpur og aðrar sögur
Á síðustu plötu The Decemberists
var magnað átta mínútna langt lag
sem heitir The Mariner´s Revenge
Song. Þar nær Colin Meloy að vefja
með ævintýralegum hætti tóna
utan um frábæra sögu um sjómann
sem hefnir sín á öðrum sjóara en
sá hafði átt þátt í að móðir þess
fyrrnefnda framdi sjálfsmorð
nokkrum árum áður. Útsetning
þess er stórkostleg, eins og hún sé
unnin fyrir leikhús. Sló mig alveg
utan undir og gerði mig að einskærum aðdáanda þessarar sveitar. Sú plata var án efa með athyglisverðari útgáfum síðasta árs.
Ég vonaði að The Decemberists
myndi hella sér meira í svipaða
hluti. Að Colin myndi fara lengra
með þessar tilraunir sínar, að „tónsetja“ sögur eins og fyrir útvarpsleikrit. Hefði sáttur beðið í lengri
tíma eftir slíku, en óvænt mætir
sveitin aftur til leiks með nýja
plötu, aðeins nokkrum mánuðum
frá síðustu útgáfu.
Þó að The Crane Wife fari ekki
eins langt í að „tónsetja“ sögur,
eins og ég vonaði, þreifar Meloy
þó svo sannarlega fyrir sér í
útsetningum. Hann er orðinn ótrúlega fær lagahöfundur og útsetjari, og smellpassar inn í nýju „gerð

úr við“ indístefnuna sem nú ræður
ríkjum eftir að listamenn á borð
við Sufjan Stevens, Devendra Banhart og Joanna Newsom byrjuðu
að þreifa fyrir sér í því að útsetja
fyrir fleiri hljóðfæri en sín eigin.
Tónlist The Decemberists er
iðulega dramatísk, falleg og undir
áhrifum frá keltneskri þjóðlagahefð. Þetta er þó ekkert írskt pöbbarokk fyrir sprelligosa, eins og
Paparnir spila, heldur öllu yfirvegaðra og nær grasrótinni. Sveitin hoppar stundum úr einu yfir í
annað en Á Crane Wife er þó nokkuð meira um poppsmíðar en á síðustu plötu. Best tekst sveitinni upp
í lögunum Yankee Bayonet og hinu
fáránlega grípandi The Perfect
Crime no. 2.
Þetta er tónlist sem ætti að eiga
vel við þá sem heilluðust af fyrri
plötu The Magic Numbers. Mjög
aðgengilegt og lýtalaust þó að
þetta komi úr svolítið skringilegri
átt.
Colin er yfirleitt í hlutverki
sögumanns í lögum sínum, er ljóðrænn og notar afar lærð orð hér og
þar, og gæti þess vegna hæglega
orðið hetja hjá orðelskum nemum í
bókmenntafræðinni.
The Crane Wife er ágætis fylgi-

4«.,)34
4HE #RANE 7IFE
4HE $ECEMBERISTS

(((
4HE $ECEMBERISTS N¹ AÈ FYLGJA
SÅÈUSTU PLÎTU LISTAVEL EFTIR ÖË AÈ ÖAÈ
SÁU AÈEINS NOKKRIR M¹NUÈIR ¹ MILLI
ÒTG¹FNANNA

fiskur plötunnar frá því í fyrra og
greinilegt að það verður léttara og
léttara yfir þessari skemmtilegu
sveit.
"IRGIR ®RN 3TEINARSSON

HAGATORGI • S. 530 1919

Nú er komið að framhaldi bölvunarinnar

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.

ÚR SMIÐJU SAM RAIMI (SPIDERMAN MYNDIRNAR)

THE GRUDGE 2
BÖLVUNIN 2

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

Tim Allen

Martin Short
THE DEPARTED
kl. 6 - 9
MÝRIN
kl. 7 - 9 - 10:15
SCANNER DARKLY kl. 8 - 10:10

Þorir þú aftur ?

B.i. 16 BÖRN
B.i. 12 THE QUEEN

23. nóv - 3. des.

(

(síðastikossinn)
SANTA CLAUSE 3
CASINO ROYALE
CASINO ROYALE VIP
THE GRUDGE 2
JÓNAS M/- Ísl tal.

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
kl. 4:30 – 7:30 – 10:30
kl. 4:30 – 7:30 – 10:30
kl. 5:50 - 8 - 10:10
kl. 4

&2¡44)2 !& &«,+)
"RITNEY 3PEARS HEFUR
ALGERLEGA SPILAÈ ÒT
EFTIR AÈ HÒN ¹KVAÈ
AÈ SKILJA VIÈ +EVIN
&EDERLINE 5M
HELGINA SKEMMTI
HÒN SÁR VEL OG
LENGI MEÈ 0ARÅS
(ILTON ¹ HEITUSTU
KLÒBBUNUM Å
,OS !NGELES
"RITNEY VAR
EKKI AÈ

/ ÁLFABAKKA
Leyfð
B.i.14
B.i. 16

FLY BOYS
THE DEPARTED
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
JACKASS NUMBER TWO

Býður áskrifendum sínum

2fyrir1

(
/ KRINGLUNNI
B.i. 16
Leyfð
B.i. 12

Leyfð

STRESSA SIG MIKIÈ ÖËTT LJËSMYNDARAR
T¾KJU MYNDIR AF HENNI N¾RBUXNA
LAUSRI AÈ STÅGA ÒR LIMËSÅUM ¹ FERÈ
MILLI SKEMMTISTAÈANNA OG KL¾ÈN
AÈUR HENNAR ÖËTTI MJÎG DRUSLU
LEGUR b(ÒN VIRTIST
ALVEG ¹KVEÈIN Å
AÈ SÕNA +EVIN
AÈ HÒN V¾RI
KOMIN AFTUR ¹
MARKAÈINN m
SAGÈI EINN
HEIMILDARMAÈ
UR $AILY
-AIL

kl. 5:50 - 8
kl. 5:50 - 8 - 10:10
kl. 8
kl. 6
kl. 10:10

$ANIEL #RAIG NEITAÈI AÈ LITA
H¹R SITT DÎKKT TIL AÈ TAKA
AÈ SÁR HLUTVERK *AMES
"OND ,EIKARINN HEFUR NÒ
UPPLÕST AÈ B¾ÈI LEIKSTJËRI
MYNDARINNAR OG FRAMLEIÈ
ENDUR HAFI BEÈIÈ HANN
UM AÈ LITA ¹ SÁR H¹RIÈ
EN HANN HAFI EKKI
TEKIÈ ÖAÈ Å M¹L b¡G
BAUÈST Å STAÈINN
TIL AÈ VERA MJÎG
STUTTKLIPPTUR SVO ÁG
VIRKAÈI HÎRKU
LEGRI m SEGIR
#RAIG

B.i. 16
B.i. 16
Leyfð

kl. 8
kl. 7 - 10
kl. 10:10

Þriðjudagar eru bíódagar

B.i.12

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
SANTA CLAUSE 3
CASINO ROYALE
FLYBOYS

Leyfð

á allar myndir sem sýndar eru á ítölsku kvikmyndahátíðinni

Gegn framvísun miða sem var framan
á Mogganum á laugardaginn

í bíó

SANTA CLAUSE 3
THE GRUDGE 2
THE DEPARTED
JÓNAS M/- Ísl tal
ADRIFT

Sýningartímar

DA ZERO A DIECI
(frá einum upp í tíu)
kl. 5:50 og 10:10

(FRÁFÖLLNU (

B.i. 12

2 fyrir 1 í Sambíóin
Munið
fyrir viðskiptavini sparisjóðsins

Leyfð
B.i. 12
B.i. 12

THE GRUDGE 2
SANTA CLAUSE 3
VEGGIE TALES M/- Ísl tal
ADRIFT

kl. 8 - 10
kl. 6 - 8
kl. 6
kl 10

,EIKKONAN #ATHERINE :ETA
*ONES ER FARIN AÈ VINNA ¹
VEITINGASTAÈ ST¾ÈAN ER SÒ
AÈ HÒN VILL UNDIRBÒA SIG SEM
BEST FYRIR N¾STA KVIKMYNDA
HLUTVERK SITT (IN  ¹RA
GAMLA FEGURÈARDÅS MUN
LEIKA MEISTARAKOKK Å
N¾STU MYND SINNI
EN ER SJ¹LF SVO
LÁLEGUR KOKKUR AÈ
HÒN TALDI NAUÈSYN
LEGT AÈ F¹ LEIÈSÎGN
FAGMANNA
:ETA *ONES ER
SVO LÁLEGUR

•

Hvernig líður þér á fundi eftir fjögurra tíma flug ?

•

Hvað er til ráða ?

Miðvikudaginn 29. nóvember, klukkan 20:00 mun breski
læknirinn, Dr. Farrol Kahn, forstjóri Aviation Health í Bretlandi
halda fyrirlestur á Hótel Loftleiðum í þingsölum 1- 4.

Dr. Kahn hefur skrifað fjölda bóka um þetta málefni og verið
ráðgjafi hinna ýmsu flugfélaga og flugvalla. Hann var sérstakur

Dr. Kahn stofnaði Aviation Health árið 1996, en sú stofnun hefur

ráðgjafi World Health Organation, árið 2001 í tengslum við

haft það að leiðarljósi að rannsaka hver áhrifin eru af flugi og

áhættu á myndun blóðtappa í flugi. Einnig hefur hann unnið fyrir

ferðalögum á líkamlega og andlega heilsu fólks.

EU og samgöngunefnd á vegum bandaríska þingsins.

Fyrirlesturinn er öllum opin og aðgangur ókeypis.
Fyrirlesturinn er í boði

Leyfð
B.i.12

.OEL 'ALLAGHER ÒR HLJËMSVEIT
INNI /ASIS SEGIST ¾TLA AÈ GEFA ÒT
SËLËPLÎTU .OEL SEM ER  ¹RA
SEGIST ÖEGAR VERA BÒINN AÈ SEMJA
LÎGIN ¹ PLÎTUNA OG ÖAÈ SÁ
AÈEINS TÅMASPURSM¹L HVEN¾R
HANN HVÅLI SIG ¹ /ASIS OG TAKI
UPP SËLËPLÎTUNA b¶AÈ KEMUR
AÈ ÖESSU ENDA ER LÅFIÈ STUTT OG
ENGINN OKKAR YNGIST ¡G ¾TLA AÈ
GEFA ÒT SËLËPLÎTU MEÈAN ÁG LÅT
ENN S¾MILEGA ÒTm

jafngildir einni röntgenmyndatöku á brjósti ?
Vissir þú að þú ert að verða fyrir 20 til 25% súrefnisskorti í flugi ?

Leyfð

KOKKUR AÈ HÒN KVEIKTI Å PÎNNU Å
FYRSTA SKIPTI SEM HÒN ELDAÈI FYRIR
EIGINMANN SINN -ICHAEL $OUGLAS

Vissir þú að geislun á fjögurra tíma flugi í 37 þúsund feta hæð

•

B.i. 16

afsláttinn

Er þér óhætt á flugi?
•

B.i. 12

STORIA DI RAGAZZI E
DI RAGAZZE
(saga um stráka og..)
Sýnd kl. 8

HINIR

kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 7:30 - 10:30
kl. 3:40
kl. 4

B.i.12

B.i.16

- Ítölsk kvikmyndahátíð -

(ﬂugstrákar)

kl. 6 - 8
kl. 6
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 %IÈUR SEMUR VIÈ !DIDAS ¹ NÕ
%IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN LANDSLIÈSFYRIRLIÈI Å KNATTSPYRNU
OG LEIKMAÈUR "ARCELONA SKRIFAÈI Å
FYRRADAG UNDIR NÕJAN SAMNING VIÈ
ÅÖRËTTAVÎRURISANN !DIDAS (ANN
HEFUR VERIÈ ¹ SAMNINGI VIÈ FYRIRT¾KIÈ
UNDANFARIN ¹R EN MUN SAMKV¾MT NÕJA
FYRIRKOMULAGINU EINGÎNGU LEIKA
Å 0REDATOR FËTBOLTASKËNUM TIL
¹RSINS  OG V¾NTANLEGA TAKA
Ö¹TT Å AUGLÕSINGAHERFERÈUM
FYRIRT¾KISINS -EÈAL ÖEIRRA SEM
ERU ¹ M¹LA HJ¹ !DIDAS M¹ NEFNA
$AVID "ECKHAM +AKA -ICHAEL
"ALLACK 2AUL 3TEVEN 'ERRARD
,IONEL -ESSI OG 8AVI

SPORT FRETTABLADIDIS

Ekkert hæft í þessum fregnum
6ERDENS 'ANG SAGÈI FR¹ ÖVÅ Å G¾R AÈ FORR¹ÈA
MENN -OLDE V¾RU NÒ MEÈ 4EIT ¶ËRÈARSON Å
SM¹SJ¹NNI OG TIL GREINA K¾MI AÈ R¹ÈA
HANN SEM ÖJ¹LFARA LIÈSINS -OLDE FÁLL
ÒR NORSKU ÒRVALSDEILDINNI Å HAUST EN
¾TLAR SÁR AÈ KOMA SÁR UMSVIFALAUST
AFTUR UPP -AREL "ALDVINSSON LEIKUR
MEÈ FÁLAGINU
b¶ETTA ER BARA ORÈRËMUR
OG VEIT ÁG EKKI HVAÈAN
HANN KEMUR m SAGÈI 4EIT
UR VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R
EN HANN ER ÖJ¹LFARI +2
OG HEFUR GEGNT ÖEIRRI
STÎÈU UNDANFARIÈ ¹R
b¡G VAR Å .OREGI
UM HELGINA ÖAR
SEM ÁG FLUTTI
FYRIRLESTUR ¹ ÖJ¹LF

ARAR¹ÈSTEFNU OG HVORT ÖESSI FRÁTT TENGIST ÖVÅ
EITTHVAÈ VEIT ÁG EKKI ¶AÈ ER ËMÎGULEGT AÈ
VITA HVAÈAN ÖESSAR SÎGUR KOMA OFT SKAPAST
Ö¾R ÒT FR¹ ENGUm
(ANN ÒTILOKAR EKKI AÈ FARA AFTUR TIL
.OREGS AÈ ÖJ¹LFA Å FRAMTÅÈINNI EN AÈ
ENGAR ¹¾TLANIR SÁU UPPI UM AÈ GERA ÖAÈ
¹ N¾STUNNI
b¡G ER GÅFURLEGA ¹N¾GÈUR MEÈ ÖAÈ
SEM VIÈ ERUM AÈ GERA HÁR HJ¹ +2
OG ÖAÈ ER MIKILL HUGUR Å MÎNNUM
-OLDE ER GËÈUR KLÒBBUR EN ÁG HEF
EKKI TALAÈ VIÈ NEINN ÖAR OG ÖAR AF
LEIÈANDI FINNST MÁR ÖETTA EKKI VERA
TÅMAB¾R UMR¾ÈAm
¥ FEBRÒAR N¾STKOMANDI FER
4EITUR MEÈ +2 ¹ ¾FINGAMËT ¹
,A -ANGA ÖAR SEM FJÎGUR NORSK
ÒRVALSDEILDARLIÈ M¾TA EINNIG TIL

LEIKS ¶AU ERU 2OSENBORG 6½LERENGA "RANN
OG ,ILLESTRÎM
b¶ETTA ERU FJÎGUR BESTU LIÈIN Å .OREGI OG
MÁR FANNST MIKILV¾GT AÈ +2 FENGI ÖARNA
T¾KIF¾RI TIL AÈ M¾TA ÖESSUM GËÈU LIÈUM
.ORSKA KNATTSPYRNUSAMBANDIÈ ¹ H¹LFT
¾FINGASV¾ÈIÈ ¹ ,A -ANGA OG ER GÅFURLEGA
VEL STAÈIÈ AÈ ÎLLUM M¹LUM ÖAR ¡G HELD AÈ
ÁG HAFI FARIÈ ÖANGAÈ ¹ HVERJUM VETRI ÎLL MÅN
¹R Å .OREGIm
!LLS MUNU ¹TTA LIÈ TAKA Ö¹TT Å ¾FINGA
MËTINU OG VERÈUR LIÈUNUM SKIPT Å TVO RIÈLA
+2 TËK Ö¹TT Å MËTINU SÅÈASTLIÈINN VETUR SEM
REYNDIST GEFA GËÈA RAUN &IMM ¥SLENDINGAR
LEIKA MEÈ NORSKU LIÈUNUM SEM M¾TA TIL
LEIKS ¶AÈ ERU +RISTJ¹N ®RN 3IGURÈSSON «LAF
UR ®RN "JARNASON RMANN 3M¹RI "JÎRNSSON
6IKTOR "JARKI !RNARSSON OG RNI 'AUTUR
!RASON

-INNI LIÈIN HAFA ÒR MEIRA FÁ AÈ SPILA EN ¹ÈUR
FH, KR og Valur fá flesta stærstu bitana á leikmannamarkaðnum. Minni liðin hafa engu að síður oft og tíðum verið að bjóða álíka vel
í leikmenn og virðast mörg hver hafa úr nægum fjármunum að spila. Dæmi eru um að minni liðin hafi boðið leikmanni hátt í hálfa
milljón í mánaðarlaun en án árangurs. Flest liðin standa ágætlega við gerða samninga og minni dráttur er á greiðslum en áður.
&«4"/,4) Fréttablaðið hefur á und-

anförnum vikum tekið ítarleg viðtöl við marga af eftirsóttustu
knattspyrnumönnum landsins. Tilgangur viðtalanna var að komast
til botns í hinum sérstaka íslenska
leikmannamarkaði sem enginn
veit mikið um. Ekki einu sinni
leikmennirnir sjálfir. Hvað eru
leikmenn að fá í laun? Hvaða lið
borga best? Hvernig samningar
eru í boði hjá hverju félagi? Hvaða
félög brjóta félagaskiptareglurnar? Er verið að greiða leikmönnum „svart“ og hvaða lið á flesta
peningana eru meðal þeirra spurninga sem Fréttablaðið spurði leikmennina að.
Fréttablaðið mun alla þessa
viku birta greinar sem ætlað er að
varpa ljósi á leikmannamarkaðinn. Þær upplýsingar sem koma
fram í greinunum eru alfarið
fengnar frá leikmönnunum sjálfum. Í dag skoðum við laun og
starfsaðferðir þeirra liða sem
virðast ekki hafa sama fjármagn
undir höndum og turnarnir þrír –
FH, KR og Valur.

%KKERT BRUÈL HJ¹ ¥!
ÍA er stærsta liðið fyrir utan turnana þrjá. Félagið hefur verið í
fjárhagsvandræðum síðustu ár og
menn þar á bæ sýna meira aðhald
í rekstri en oft áður. Fáir leikmenn
liðsins eru á háum launum en með
liðinu spila bræður sem hafa lifibrauð sitt af boltanum og þeir hafa
ekki farið leynt með það. ÍA greiðir þó ekki laun bræðranna heldur
einstaklingar og fyrirtæki.
ÍA hefur ekki mikið á milli
handanna og það sást bersýnilega
þegar félagið gafst upp í baráttunni um Reyni Leósson og Hafþór
Ægi Vilhjálmsson. ÍA var einfaldlega ekki tilbúið að greiða þessum
leikmönnum sömu laun og þeir fá
hjá núverandi vinnuveitendum.
ÍA vildi ekki eyða peningum sem
það á ekki. Grunnurinn er þó að
styrkjast hjá félaginu og KB banki
hallar sér í ríkari mæli að félaginu.
Þær breytingar eru að verða á
rekstri félagsins að greiðslurnar
verða árangurstengdari í framtíðinni. Guðjón Þórðarson vill hafa

hvetjandi kerfi fyrir sitt lið og
hefur haft hönd í bagga með
hvernig launamálum verður háttað í framtíðinni hjá félaginu.

&RAM ¾TLAR EKKI AÈ FALLA AFTUR
Framarar hafa tapað miklu fé á
undanförnum árum en það stöðvar liðið ekki á markaðnum.
Framarar eru brenndir
eftir fallið og ætla sér
ekki að falla aftur. Þeir
eru því til í að teygja sig
nokkuð langt eftir réttu
mönnunum. Þeir eru til í
að greiða réttu mönnunum
300 þúsund í fastagreiðslu
plús bónusa eins og staðan er í
dag.
Keflvíkingar
eru
með marga snjalla
leikmenn á sínum
snærum sem flestir eru á frekar
lágum
launum.
Það var völlur á
Keflvíkingum
á
sínum tíma þegar
félagið fékk Guðjón
Þórðarson til starfa.
Keflavík gat
þó
ekki
staðið við
fjárhagslegar
skuldbindingar
sínar
á
þeim
tíma
gagnvart Guðjóni.
Keflavík
hefur reynt við
marga stórlaxana
síðustu
ár
án
árangurs.
Félagið
hefur
teygt sig
hæst upp
í 400 þúsund á mánuði plús fríðindi fyrir þá allra bestu en það
kemur sjaldan fyrir að Keflavík
bjóði svo vel. Félagið ku standa
við gerða samninga í dag og enginn dráttur á greiðslum.

$R¹TTUR ¹ GREIÈSLUM Å 'RINDAVÅK
Það á aftur á móti ekki við hjá
nágrannafélaginu Grindavík. Þar

hafa verið að fá um 200 þúsund
krónur í fastagreiðslu á mánuði og
svo hafa sömu menn fengið um 25
þúsund krónur fyrir spilaðan leik
og sú upphæð hækkaði í 40 þúsund
fyrir sigur. Grindvíkingar hafa
boðið leikmönnum sínum ýmis
fríðindi og til að mynda hafa leikmenn fengið að borða frítt nokkrum sinnum í viku á veitingastaðnum Brim sem er með
venjulegan heimilismat á
borð við fisk með kartöflum.

"LIKAR VEL ST¾ÈIR
Breiðablik hefur eytt miklu
þótt vitað sé að félagið sé ágætlega stætt fjárhagslega og nýleg
sala á Marel Baldvinssyni
hefur sett félagið í
góða
stöðu
en
norskir fjölmiðlar
greindu frá því að
Molde hefði greitt á
milli 20-30 milljónir
króna fyrir Marel.
Hluti af þeirra
vanda er sá að bestu
leikmennirnir
hafa
takmarkaðan áhuga á
að spila með
Blikunum.
Breiðablik
er vant að
bjóða
sterkum
leikmönnum
250 þúsund krónur í fastagreiðslu
á
mánuði.

að hafa samband við fjölskyldur
leikmanna og er eitt af fáum liðum
sem hefur sett sig í beint samband
við móður leikmanns. Blikarnir
hafa að sama skapi stundum sýnt
þá kurteisi að biðja félög um leyfi
til að ræða við leikmann. Slíkum
bónum virðist alltaf vera hafnað
af félögunum en það hefur ekki
stöðvað Blika eða önnur félög
hingað til. Kurteisin er þó alltaf
vel metin.
Víkingar hafa einnig reynt við
marga leikmenn á lausu án árangurs. Líkt og Blikar hafa þeir verið
að bjóða betri leikmönnunum 250
þúsund í fastagreiðslu á mánuði.
Þeir hafa síðan óskað eftir gagntilboði. Víkingarnir bjóða einnig
bónus fyrir sigurleik sem og jafntefli.

&YLKISMENN SEILAST LANGT
Fylkismenn hafa boðið allt frá
150-350 þúsund í fastagreiðslu á
mánuði til leikmanna síðustu ár.
Athygli vekur að Fylkir býður
ekki eins háan bónus og önnur lið í
svipuðum styrkleikaflokki og það
hefur komið leikmönnum á óvart
að Árbæingar séu ekki með meira
hvetjandi kerfi. Fylkir hefur þó
verið að bjóða leikmönnum undirskriftagreiðslur sem eru allt að
einni milljón króna.
Fylkismenn eru samt grimmir
á markaðnum og seilast langt eftir
þeim mönnum sem þeir vilja fá.
Til að mynda hafði formaður
meistaraflokksráðs karla samband við föður eins samningsbundins leikmanns í júlí síðasta
sumar þegar mótið var rétt hálfnað. Flest önnur félög nota einfaldlega utanaðkomandi aðila í álíka
símtöl eða leikmenn síns félags.
Aðferð formannsins dugði ekki til
þar sem leikmaðurinn samdi við
annað félag á endanum.
Á morgun: Valur

hafa menn verið í vandræðum síðustu ár með að
greiða leikmönnum sínum laun á
réttum tíma. Grindvíkingar greiða
þó ekki mörgum leikmönnum
mjög há laun. Þeir bestu hjá liðinu

Þá erum við að tala um fyrsta tilboð þannig að Blikar eru til í að
fara hærra og þeir hafa óskað eftir
gagntilboðum frá leikmönnum
eftir slíkt tilboð.
Blikarnir hafa verið duglegir
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4OR ,IAN FORSETI %VRËPSKA HANDKNATTLEIKSSAMBANDSINS

(ELGI 6ALUR $ANÅELSSON

HM á að vera á fjögurra ára fresti

Orðaður við
Viking í Noregi

(!.$"/,4) Evrópska handknattleikssambandið, EHF,

%GGERT -AGNÒSSON

Hittir ráðherra
í næstu viku
&«4"/,4) The Guardian segir frá

því að Eggert Magnússon,
verðandi stjórnarformaður West
Ham, muni í næstu viku hitta
Tessu Jowell, menningarmálaráðherra Breta, sem og Richard
Caborn íþróttamálaráðherra að
máli vegna Ólympíuleikvangsins
sem verið er að byggja fyrir
leikana í Lundúnum árið 2012.
Eggert segir að félagið vilji
flytja heimavöll sinn á leikvanginn að leikunum loknum og vilji
ræða leiðir þannig að slíkt
fyrirkomulag muni hagnast
báðum aðilum.
ES¹

3!(! -ISNOTAÈI VÅTI
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3IR !LEX &ERGUSON

Saha og Ronaldo ráða sjálfir
&«4"/,4) Sir Alex Ferguson

knattspyrnusjtóri Manchester
United hefur lagt það í hendur
Louis Saha og Cristiano Ronaldo
að útkljá sín á milli hver á að vera
vítaskytta liðsins.
Saha misnotaði víti gegn Celtic
í Meistaradeildinni sem kostaði
liðið dýrmæt stig í keppnini.
„Þetta er undir þeim sjálfum
komið,“ sagði Ferguson. „Stundum leikur annar þeirra betur en
hinn og þá er það ef til vill
skynsamlegt að sá sem á betri
dag taki vítið. Ég sagði reyndar
við Louis að ef honum vantar upp
á eitt mark í þrennu í einum leik
skuli hann taka vítið.“
ES¹

HVEUR
R!
VINN

(%)-3-%)34!2!2 3P¹NVERJAR URÈU HEIMSMEISTARAR Å FYRRA
ÖEGAR MËTIÈ VAR HALDIÈ Å 4ÒNIS
./2$)# 0(/4/3!&0

„Þetta er ekkert nema valdarán,“ sagði Norðmaðurinn Lian. „Og við sættum okkur ekki við það.“ ES¹

Helgi Valur Daníelsson var í gær
orðaður við norska úrvalsdeildarliðið Viking sem Birkir Bjarnason
leikur með. Liðið slapp naumlega
frá falli í haust en hið sama er
ekki hægt að segja um Öster, lið
Helga Vals í Svíþjóð. Hann hefur
áður sagt að hann hafi takmarkaðan áhuga á að leika með
félaginu í sænsku 1. deildinni en
hann er samningsbundinn Öster
til ársins 2008. Hann er sömuleiðis sagður hafa vakið áhuga
tveggja annarra norskra félaga.
Helgi Valur kom til Öster frá
Fylki fyrir ári síðan.
ES¹

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta kom í gærmorgun til Valcea í Rúmeníu eftir sólarhringslangt ferðalag. Í dag hefst þar keppni í riðli Íslands í forkeppni heimsmeistarakeppninnar í handbolta.
(!.$"/,4) Íslenska kvennalands-

liðið í handbolta etur í dag kappi
við landslið Aserbaídsjans. Leikurinn fer fram í Rúmeníu og er
fyrsti leikur liðsins í undankeppni
HM.
Liðið kom til Rúmeníu aðfaranótt mánudagsins og það var
þreytt landslið kvenna sem renndi
upp að hótelinu í Valcea. Ferðalagið hófst í Laugardalnum klukkan
hálf sex á sunnudagsmorgun og
kom ekki á hótelið fyrr en klukkan
sex að staðartíma, eða fjögur að
íslenskum tíma.
Fyrst var flogið frá Keflavík til
London þar sem liðið þurfti að bíða
eftir tengiflugi til Búkarest, höfuðborgar Rúmeníu. Seinkun var á
fluginu til Búkarest og liðið þurfti
að bíða á Heathrow-flugvelli í
London í átta klukkutíma.

4¥-).. .µ4452 ¥RIS "JÎRK 3ÅMONARDËTTIR
NÕTTI HVERJA MÅNÒTU VEL ¹ (EATHROW FLUG
VELLINUM
&2¡44!",!¨)¨$!'52

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN

9.

&«4"/,4) Knattspyrnumaðurinn

¥SLAND M¾TIR !SERBAÅDSJAN Å DAG

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

%''%24 -!'.²33/. 6AR KYNNTUR FYRIR
STUÈNINGSMÎNNUM 7EST (AM UM
SÅÈUSTU HELGI
./2$)# 0(/4/3'%449

hefur komið þeim skilaboðum til IHF að HM í handbolta eigi að fara fram á fjögurra ára fresti, ekki
tveggja ára eins og verið hefur. Þetta segir Tor Lian,
forseti EHF.
„Staðreyndin er sú að á fjórum árum eiga sér stað
fimm stórmót í handbolta,“ sagði Lian við þýska
fréttastofu um helgina. Hann sér fyrir sér að hægt
væri að breyta þessu eftir Ólympíuleikana í Lundúnum árið 2012.
Evrópumeistaramótið yrði áfram á tveggja ára
fresti og þá alltaf á milli heimsmeistaramóts og
ólympíuleika.
Þá er einnig mikið deilt um fyrirkomulagið á
undankeppnum fyrir HM og ólympíuleika. Alþjóðasambandið setur reglur um slíkar forkeppnir en Lian
segir að það eigi að vera undir hverju álfusambandi
komið hvernig fyrirkomulaginu skuli vera háttað.

Ýmislegt var gert til að drepa
tímann og m.a. stóðu þær Elísabet
Gunnarsdóttir og Jóna Margrét
Ragnarsdóttir fyrir spurningakeppni þar sem Finnbogi Grétar
Sigurbjörnsson, aðstoðarþjálfari
liðsins, fór með sigur af hólmi.
Einnig mátti víða sjá landsliðskonur læra af kappi en margar hverjar eru í námi og prófin taka fljótlega við þegar heim er komið.
Vélin komst loks í loftið en
þegar til Búkarest var komið beið
liðsins þriggja tíma rútuferð til
Valcea þar sem hópurinn dvelur.
Þegar þangað var komið var klukkan sex að morgni og hvíldin því
kærkomin, enda rúmlega 22
klukkutíma ferðalag að baki.
Dagurinn í gær fór því aðallega
í afslöppun, göngutúra og ein
æfing var seinnipartinn í gær. Það
gefst þó ekki langur tími til að ná
úr sér ferðaþreytunni því í dag
mæta íslensku stelpurnar liði
Aserbaídsjans.
Júlíus
Jónasson,
þjálfari
íslenska liðsins, og Finnbogi Sigurbjörnsson, aðstoðarmaður hans,
sögðust lítið vita um lið Aserbaídsjans. „Við vitum í rauninni sáralítið um liðið sjálft. Ég talaði við
Miglius, þjálfara karlaliðs HK, en
hann þekkir þjálfara Aseranna og
hann vissi af því að Aserbaídsjan
væri búið að gefa rússneskum og

'®.'54²2 ¥SLENSKA LANDSLIÈIÈ FËR Å GÎNGUTÒR Å 6ALCEA Å 2ÒMENÅU EFTIR GËÈA HVÅLD %KKI
VEITTI AF ÖVÅ FERÈALAGIÈ FR¹ ¥SLANDI TËK SËLARHRING
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hvít-rússneskum
leikmönnum
vegabréf til að spila með landsliðinu,“ sagði Finnbogi.
„Það hefur ekki verið hlaupið
að því að fá upplýsingar um þetta
lið þannig að við rennum eiginlega
blint í sjóinn. En ég er samt nokkuð viss um að það sama sé upp á
teningnum hjá þeim. Við komum
örugglega til með að fara rólega í

leikinn og reyna að lesa leik þeirra.
Það er líka oft þannig í fyrsta leik
á svona móti,“ sagði Júlíus um andstæðinga íslenska liðsins í dag.

&/2+%00.) ($!'52 36%).. $!'"*!2433/.
SKRIFAR FR¹ 2ÒMENÅU
DAGUR FRETTABLADIDIS

&RANCE &OOTBALL KYNNTI KJÎR LANDSLIÈSÖJ¹LFARA ¹ KNATTSPYRNUMANNI ¹RSINS

Cannavaro bestur árið 2006
&«4"/,4) Fyrirliði heimsmeistara

Ítalíu, Fabio Cannavaro, var kjörinn besti knattspyrnumaður ársins
af landsliðsþjálfurum heimsins en
France Football stendur fyrir kjörinu ár hvert.
Cannavaro fór frá Juventus að
loknu
heimsmeistaramótinu
í
sumar til Real Madrid en félagið
var dæmt niður í Seríu B vegna
hneykslismálsins sem skók knattspyrnuheiminn á Ítalíu í sumar.
Með Juventus vann hann ítalska
meistaratitilinn í vor annað árið í
röð en titlarnir voru reyndar báðir
dæmdir af félaginu vegna fyrrgreinds hneykslis.
„Ég fer auðvitað með bikarinn
aftur til Madríd en það væri einnig
gaman að fara með hann til Tórínó,“
sagði Cannavaro. „Ég átti frábært
tímabil með Juventus, spilaði 37
leiki og skoraði fjögur mikilvæg
mörk. Þetta er einnig viðurkenning
fyrir afrekið sem við unnum á
HM.“
Markvörður Ítala og Juventus,
Gianluigi Buffon, varð annar í kjörinu og Thierry Henry hjá Arsenal
þriðji. Þeir fengu einir fleiri en
hundrað stig en næstir komu þeir
Ronaldinho og Zinedine Zidane.
Cannavaro sagði einnig að félagar sínir hjá Juventus hefðu átt
ríkan þátt í árangri sínum.
„Það er þeim að þakka að ég hef
náð að kalla fram mitt besta á vellinum. Ég vil því þakka félögum
mínum hjá Juventus og öllum sam-

#!../6!2/ N¾GÈUR MEÈ GULLBOLTANN SVOKALLAÈA

starfsfélögum mínum í ítalska
landsliðinu.“
Cannavaro er sjötti leikmaður
Real Madrid frá upphafi sem hlýtur verðlaunin en hann minntist
einnig á Napólí, borgina þar sem
hann ólst upp og lærði að spila
knattspyrnu.
„Ég væri einnig til í að sýna
íbúum Napólí bikarinn því það er
mjög sérstök borg, það er staðurinn þar sem ég ólst upp. Ég var
vanur að spila fótbolta á götum

./2$)# 0(/4/3!&0

borgarinnar. Mér þætti mjög vænt
um að sýna bikarinn öllum krökkunum sem eiga erfitt uppdráttar.“
Hann bætti þó við að hann ætti
enn langt í land með að ná Argentínumanninum Diego Maradona í
vinsældum þar.
„Diego er mjög sérstök persóna
í Napólí. Ég er mjög stoltur fyrir
hönd borgarinnar að hafa unnið
þessi verðlaun en get þó varla sagt
að ég sé nálægt Maradona í metum
borgarbúa.“
ES¹
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3EPP "LATTER FORSETI &)&! SEGIR ÖAÈ MIKILV¾GT AÈ HINDRA EKKI FL¾ÈI KNATTSPYRNULEIKS

Dómarar eiga ekki að styðjast við upptökur
Sepp Blatter, forseti
FIFA, segir að svo lengi sem hann
er við stjórnvölinn munu myndbandsupptökur aldrei verða notaðar til að skera úr um vafaatriði í
miðjum knattspyrnuleik. „Við
eigum aldrei að stöðva knattspyrnuleik til að horfa á upptökur
til að sjá hvað gerðist,“ sagði Blatter.
Hann sagði þó að tæknin myndi
nýtast knattspyrnunni vel þegar
kæmi að því að úrskurða um hvort
boltinn færi yfir marklínuna í slíkum vafaatriðum. Annaðhvort með
því að setja stafræna flögu í boltann eða setja myndavél meðfram
marklínunni.
Hann sagði að þessi tækni yrði

&«4"/,4)

notuð á heimsmeistaramóti knattspyrnufélaga sem fer fram í Tókíó
í desember á næsta ári.
Talið er að ummæli Blatter séu
mikil vonbrigði fyrir forráðamenn
ensku úrvalsdeildarinnar sem eru
taldir vilja nota myndbandsupptökur til að aðstoða dómara til að
taka erfiðar ákvarðanir. Mikill
meirihluti knattspyrnustjóra í
deildinni og þjálfara mun vera
fylgjandi þeirri þróun.
Forráðamenn FIFA koma næst
saman í mars næstkomandi og
segir Blatter það líklegt að sambandið muni hafna öllum hugmyndum um myndbandstækni.
„Það myndi fjarlægja hvatvísina og það sem er heillandi við

knattspyrnuna. Við verðum að
halda mannlegu andliti á íþróttinni. Svo lengi sem ég verð forseti
eru engar líkur á því að myndbandstæknin verði notuð.“
Þá hvatti hann einnig ríkustu
félög heims til að hætta að kaupa
alla
bestu
knattspyrnumenn
heimsins til sín. FIFA hefur samið
tillögu sem hefur verið kölluð „sex
plús fimm“ og segir til um að
minnst sex leikmenn verði að vera
„heimamenn“.
ES¹
3%00 ",!44%2

(EFUR STERKAR SKOÈANIR ¹
KNATTSPYRNUNNI
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+ARL (EINZ 2UMMENIGGE

Ósáttur við G14
&«4"/,4) Bayern München íhugar

nú að draga sig úr G14-samtökunum sem eru félagasamtök ríkustu
félaga Evrópu. Karl-Heinz
Rummenigge, stjórnarformaður
félagsins, var ómyrkur í máli
gagnvart hinum félögunum og
sagði að spænsk, ensk og ítölsk
félög væru eingöngu að hugsa um
eigin hagsmuni.
„Við erum ekki hrifnir af því
að borga árlegt félagsgjald, mæta
á fundi og ræða málin og svo
gerist ekki neitt,“ sagði Rummenigge. „Ég efast um að G14 þjóni
sínum tilgangi mikið lengur. Það
er of lítið að gerast og engin
samskipti við UEFA eða FIFA.“
ES¹
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"ILBAO Å HAUST
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!THLETIC "ILBAO

Ráku þjálfarann
&«4"/,4) Felix Sarriugarte var í

gær rekinn sem knattspyrnustjóri spænska úrvalsdeildarliðsins Athletic Bilbao en liðið tapaði
um helgina fyrir Sevilla, 3-1.
Gengi liðsins hefur verið slakt
það sem af er tímabili og er það
meðal neðstu liða.
„Eftir að hafa fundað í dag
ákvað stjórn félagsins að
Sarriugarte skyldi hætta sem
knattspyrnustjóri liðsins,“ sagði í
tilkynningu sem birtist á heimasíðu félagsins. Sarriugarte tók við
liðinu í sumar og hefur Jose
Manuel Esnal, fyrrum stjóri
Alaves, verið orðaður við starfið.
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 2ACHEL -C!DAMS

Góðir stelpuþættir heyra sögunni til

(ÒN ER AÈ VERÈA EFTIRSËTTASTA
LEIKKONA Å "ANDARÅKJUNUM Å DAG
6AKTI FYRST ATHYGLI Å MYNDINNI b-EAN
'IRLSm SEM ER ¹ DAGSKR¹ 3TÎÈVAR 
"ÅË (EFUR EINNIG LEIKIÈ Å FR¹B¾RUM
MYNDUM EINS OG b4HE .OTEBOOK
2ED %YE OG 4HE &AMILY 3TONEm

Å SÅÈUSTU VIKU SAGÈI ÁG SKILIÈ VIÈ HINA HEFÈBUNDNU SJËNVARPSDAGSKR¹
%NDA VOÈALEGA LÅTIÈ Å BOÈI ANNAÈ EN RAUNVERULEIKAÖ¾TTIR OG ENDUR
SÕNINGAR ¹ SÒRUM GAMANÖ¹TTUM MEÈ DËSAHL¹TRI ¡G ¹KVAÈ AÈ NÕTA
TÅMANN ¹ MEÈAN HÒSBËNDINN VAR FJARRI OG ER BÒIN AÈ VERA UPPTEKIN
VIÈ AÈ RIFJA UPP KYNNI MÅN AF STÒLKUNUM Å "EÈM¹LUM Å BORGINNI MEÈ
HINUM OFURSKEMMTILEGA PENNA #ARRIE "RADSHAW Å BRODDI FYLKINGAR
¡G HEF AUÈVITAÈ SÁÈ ALLA ÖESSA Ö¾TTI ¹ÈUR EN NÒNA ER ÁG ORÈIN
ELDRI OG REYNDARI OG ÖVÅ GET ÁG SKILIÈ ÎLL VANDAM¹LIN SEM 3AMANTHA
-IRANDA #HARLOTTE OG #ARRIE ÖURFA AÈ KLJ¹ST VIÈ %KKI SKEMMIR HELDUR
FYRIR AÈ ALLTAF ER SPENNANDI AÈ FYLGJAST MEÈ HVAÈA FATNAÈI 3ARAH
*ESSICA 0ARKER KL¾ÈIST ÖVÅ STÅLISTI HENNAR 0ATRICIA &IELDS ER GOÈSÎGN Å
TÅSKUHEIMINUM (UGMYNDASMIÈUR Ö¹TTANA VAR ÖVÅ SNILLINGUR AÈ MÅNU
MATI BLANDAÈI SAMAN ÎLLU SEM STELPUM FINNST SKEMMTILEGT ¹N ÖESS
AÈ Ö¾TTIRNIR URÈU INNANTËMIR AÈ NEINU LEYTI %F ÁG HUGSA TIL BAKA Ö¹
HEFUR EKKI KOMIÈ NEINN Ö¹TTUR SEM ER JAFN GËÈUR OG 3EX AND THE
#ITY SÅÈAN #ARRIE OG VINKONURNAR SÎGÈU SKILIÈ VIÈ SKJ¹INN  MEÈAN
Ö¹TTURINN VAR TIL SÕNINGA VAR EKKI TALAÈ UM ANNAÈ Å SAUMAKLÒBBUM OG
¹ KAFFIHÒSUM BORGARINNAR EN HVAÈ NÒ

%++) -)33! !&
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®RNINN 3*«.6!20)¨

 ¥SLAND Å BÅTIÈ &JÎLBREYTTUR
FRÁTTATENGDUR D¾GURM¹LAÖ¹TTUR ÖAR SEM
FJALLAÈ ER UM ÖAÈ SEMER EFST ¹ BAUGI
HVERJU SINNI 5MSJËNARMENN ERU (EIMIR
+ARLSSONOG 3IGRÅÈUR !RNARDËTTIR BETUR ÖEKKT
SEM 3IRRÕ

 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 -ARTHA
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS
 6ALENTÅNA
 3ILFUR %GILS
 -EISTARINN  E
 .ORNAFÁLAGIÈ
 -R "EAN
 3HIN #HAN
 -ÒSTI
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .EIGHBOURS
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 3IMPSONS 
 !MAZING 2ACE +APPHLAUPIÈ
MIKLA 3LEEP $EPRIVATION )S 2EALLY 3TARTING
4O )RRITATE -E +APPHLAUPIÈ MIKLA ER NÒ
HAFIÈ Å NÅUNDA SINN 3EM FYRR ÖEYSAST
KEPPENDUR YFIR HEIMINN ÖVERAN OG
ENDILANGAN MEÈ ÖAÈ AÈ MARKMIÈI AÈ VERÈA
FYRSTIR Å MARK OG F¹ AÈ LAUNUM EINA MILLJËN
DALA !È ÖESSU SINNI HEFST KAPPHLAUPIÈ Å
$ENVER ÖAR SEM ELLEFU LIÈ HEFJA LEIK

 .#)3  'L¾PADEILD



-EAN 'IRLS 34®¨  "¥«

 !GAINST THE 2OPES
 3EABISCUIT
 6IRGINIAS 2UN
 -EAN 'IRLS
 3EABISCUIT 3ANNSÎGULEG STËRMYND
SEM VAR TILNEFND TIL SJÎ «SKARSVERÈLAUNA

T

 6IRGINIAS 2UN (ESTASTELPAN
 -EAN 'IRLS 6ONDAR STELPUR
 !GAINST THE 2OPES
 (OME 2OOM
 %LSKER DIG FOR EVIGT /PEN (EARTS
 2OAD (OUSE
 (OME 2OOM



&OUR +INGS 3)2+53

 0RISON "REAK 
 )NSPECTOR ,INLEY -YSTERIES 

)NSIDER E
&RÁTTIR .&3
¥SLAND Å DAG
3EINFELD

%NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥
GEGNUM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT
FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG TEKIÈ EINKAVIÈTÎL
VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR

 4HE (ILLS ,AUREN ÒR ,AGUNA "EACH
Ö¹TTUNUM ER FLUTT TIL ,! OG ER ¹ LEIÈINNI Å
SKËLA-EÈ SKËLANUM HEFUR HÒN R¹ÈIÈ SIG
Å VINNU HJ¹ HINU VINS¾LA TÅMARITI 4EEN 6OGUE

 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE
 +EPPNIN HARÈNAR ENN OG NÒ VERÈUR
KEPPENDUM F¾KKAÈ ÒR  Å 

 2ESCUE -E ¶RIÈJA SERÅAN UM
4OMMY 'AVIN OG FÁLAGA HANS ¹ SLÎKKVISTÎÈ
NÒMER  &R¹B¾RIR Ö¾TTIR UM HËP
SLÎKKVILIÈSMANNA Å .EW 9ORK BORG ÖAR SEM
ALLTAF ER EITTHVAÈ Å GANGI %F ÖAÈ ERU EKKI
VANDAM¹L Å VINNUNNI Ö¹ ER ÖAÈ EINKALÅFIÈ
SEM ANGRAR Ö¹ %KKI HJ¹LPAR ÖAÈ TIL AÈ
MENNIRNIR ERU ENN AÈ TAKAST ¹ VIÈ AFLEIÈINGAR
SEPTEMBER SEM HAFÈI MIKIL ¹HRIF ¹
HËPINN EN ÖAR FÁLLU MARGIR FÁLAGAR ÖEIRRA Å
VALINN $ENIS ,EARY FER MEÈ AÈALHLUTVERKIÈ Å
ÖESSARI FR¹B¾RU Ö¹TTARÎÈ

   "ÎNNUÈ BÎRNUM
 )NSIDER ¥ HEIMI FR¾GA FËLKSINS ERU
GËÈ SAMBÎND ALLT SEM SKIPTIR M¹LI /G
ÖAR ER ENGINN MEÈ BETRI SAMBÎND EN 4HE
)NSIDER

 -Y .AME IS %ARL E
 &OUR +INGS .µ44 E

$REPFYNDNIR GAMANÖ¾TTIR FR¹ HÎFUNDUM
7ILL  'RACE ÖAR SEM FYLGST ER MEÈ FJËRUM
¾SKUVINUM SEM ¹KVEÈA AÈ FLYTJA SAMAN Å
ÅBÒÈ Å .EW 9ORK

 3EINFELD *ERRY 'EORGE %LAINE OG
+RAMER HALDA UPPTEKNUM H¾TTI Å EINUM
VINS¾LASTA GAMANÖ¾TTI ALLRA TÅMA

 .UMBERS 
 4HIEF 
 0OIROT 3AD #YPRESS
 4EARS OF THE 3UN 3TRANGLEGA

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

BÎNNUÈ BÎRNUM

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

/-%'!

&ELIX "ERGSSON ERU Å BEINNI ÒTSENDINGU ALLA
VIRKA DAGA OG TAKA ¹ MËTI GËÈUM GESTUM Å
MYNDVERI 3KJ¹S %INS

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 /UT OF 0RACTICE E
 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT
'UY &IMM SAMKYNHNEIGÈAR TÅSKULÎGGUR
ÖEFA UPPI LÒÈALEGA GAURA OG BREYTA ÖEIM Å
FLOTTA FÕRA

 )NNLIT  ÒTLIT (ÎNNUNAR OG
LÅFSSTÅLSÖ¹TTUR ÖAR SEM ¶ËRUNN .ADIA OG
!RNAR 'AUTI KOMA VÅÈA VIÈ OG SKOÈA HÒS
HÅBÕLI OG FLOTTA HÎNNUN HORFENDUR F¹
T¾KIF¾RI TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å FJÎRINU ÖVÅ ¶ËRUNN
MUN MA HEIMS¾KJA FËLK SEM VILL BREYTA OG
B¾TA ¹ HEIMILINU .ADIA SÕNIR ¹HORFENDUM
HVERNIG ÖEIR GETA GERT HLUTINA SJ¹LFIR OG
BENDIR ¹ EINFALDAR LAUSNIR ¹ MEÈAN !RNAR
'AUTI SÁR UM ALLT SEM VIÈKEMUR HÎNNUN
JAFNT NÕRRI SEM ELDRI ¶ETTA ER ¹TTUNDA ¹RIÈ
SEM Ö¹TTURINN ER ¹ DAGSKR¹ OG HANN BATNAR
MEÈ HVERJU ¹RI
 #LOSE TO (OME ,ÎGFR¾ÈIDRAMA
AF BESTU GERÈ !NNABETH #HASE ER UNGUR
SAKSËKNARI SEM VILL ËLM F¹ ÎLL ERFIÈUSTU
GL¾PAM¹LIN OG HLÅFIR SÁR HVERGI

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,EN
 3URVIVOR #OOK )SLANDS E
 3URFACE LOKAÖ¹TTUR E
 "EVERLY (ILLS  E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

3+*2 30/24
 !È LEIKSLOKUM E
 4OTTENHAM 7IGAN FR¹  NËV
 !# -ILAN -ESSINA FR¹  NËV
 ¶RUMUSKOT E
 !È LEIKSLOKUM E
 7ATFORD 3HEFF 5TD B
 ,IVERPOOL -AN #ITY FR¹ 
NËV

 ¥TÎLSKU MÎRKIN E

$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

'L¾NÕ ,ÅNUÕSA  KR
,ÒÈUSNEIÈAR  KR
,AXAÚÎK  KR
3ALTÙSKUR  KR
3IGIN 'R¹SLEPPA  KR
3ALTAÈAR KINNAR  KR

3T¾RSTA OG ÚOTTASTA
ÙSKBORÈ LANDSINS

  TIL SJÎ E
 2ACHAEL 2AY E
 )NNLIT  ÒTLIT E
 *UST $EAL E
 /NE 4REE (ILL E
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
  TIL SJÎ 'UÈRÒN 'UNNARSDËTTIR OG

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E ¥
GEGNUM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT
FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM

-ORÈG¹TUR ,INLEYS VARÈSTJËRA

T

34®¨  "¥«

SJËHERSINS "LOODBATH   MEÈAN
RANNSËKN STENDUR YFIR ¹ ËSKÎP VENJULEGU
MORÈM¹LI HJ¹ .#)3 TEYMINU KEMST Å HANN
KRAPPAN !BBY ÖEGAR SÎNNUNARGAGN VERÈUR
HENNI N¾STUM AÈ BANA +EMUR Ö¹ Å LJËS AÈ
MORÈIÈ VAR SETT ¹ SVIÈ AF EINHVERJUM SEM
VILL !BBY FEIGA  "ÎNNUÈ BÎRNUM
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-AGGIE AND THE &EROCIOUS "EAST
 3AFNAMÕSNAR  &INNSKUR
BRÒÈUMYNDAFLOKKUR
 +APPFLUGIÈ Å HIMINGEIMNUM
 /BAN 3TAR 2ACERS
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 6ERONICA -ARS  6ERONICA
-ARS )) "ANDARÅSK SPENNUÖ¹TTARÎÈ UM
UNGA KONU SEM TEKUR TIL VIÈ AÈ FLETTA OFAN
AF GL¾PAMÎNNUM EFTIR AÈ BESTA VINKONA
HENNAR ER MYRT OG PABBI HENNAR MISSIR
VINNUNA
 3VONA VAR ÖAÈ  4HAT lS
3HOW "ANDARÅSK GAMANÖ¹TTARÎÈ UM UNGT
FËLK ¹ ¹TTUNDA ¹RATUGNUM -EÈAL LEIKENDA
ERU -ILA +UNIS 7ILMER 6ALDERAMA $ANNY
-ASTERSON OG ,AURA 0REPON
 .¾RMYND ¶¹TTARÎÈ UM NORR¾NA
KVIKMYNDALEIKSTJËRA ¥ ÖESSUM Ö¾TTI ER FJALL
AÈ UM 3VÅANN 0ERNILLU !UGUST
 4ÅUFRÁTTIR
 2OSE OG -ALONEY  2OSE
AND -ALONEY "RESK Ö¹TTARÎÈ UM RANN
SËKNARLÎGREGLUKONUNA 2OSE OG FÁLAGA
HENNAR -ALONEY SEM GLÅMA VIÈ DULAR
FULL SAKAM¹L !ÈALHLUTVERK LEIKA 3ARAH
,ANCASHIRE OG 0HILIP $AVIS
 ®RNINN  °RNEN
$ANSKUR SPENNUMYNDAFLOKKUR UM
H¹LFÅSLENSKAN RANNSËKNARLÎGREGLU
MANN Å +AUPMANNAHÎFN (ALLGRÅM ®RN
(ALLGRÅMSSON !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI
VIÈ H¾FI BARNA
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

3+*2%)..

T

 ,EIÈARLJËS  4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 -AGGA OG FURÈUDÕRIÈ 

%)..

%NGINN GËÈUR Ö¹TTUR
MEÈ ALVÎRUKONUM
OG RAUNVERULEGUM
VANDAM¹LUM SEM ER
SORGLEGUR OG FYNDINN Å
SENN HEFUR KOMIÈ UPP
¹ YFIRBORÈIÈ SÅÈUSTU ¹R
"ÒIÈ ER AÈ EYÈILEGGJA
'/44 3*«.6!203%&.) "EÈM¹L Å BORGINNI VAR
HUGTAKIÈ STELPUÖ¾TTIR HINN FULLKOMNI STELPUÖ¹TTUR
MEÈ INNANTËMUM
STELPUÖ¹TTUM ÖAR SEM SÎGUHETJAN ER HEIMSK OG ËAÈFINNANLEGA S¾T
EÈA TAUGAVEIKLUÈ KONA MEÈ ALLTOF STÅLISERUÈ VANDAM¹L Å BLAND VIÈ
HINN ËDAUÈLEGA DËSAHL¹TUR (VAÈ ER Å RAUN STELPUÖ¹TTUR %F MARKA
M¹ AUGLÕSINGAR SJËNVARPSSTÎÈVANNA ERU STELPUÖ¾TTIR INNANTËMIR
RAUNVERULEIKAÖ¾TTIR OG ANNAÈ AFÖREYINGAREFNI
3JËNVARPSDAGSKR¹IN VERSNANDI FER OG ÖANGAÈ TIL AÈ EITTHVAÈ BREYTIST
¾TLA ÁG AÈ HALDA ¹FRAM AÈ VELTA MÁR UPP ÒR STR¹KAVANDAM¹LUM OG
FINNA SVÎRIN VIÈ SPURNINGUM #ARRIE "RADSHAW AFTUR OG AFTUR

(VAÈ KOSTAR
ÙSKURINN
ÖAR SEM
ÖÒ VERSLAR

3TËR HUMAR
(ÎRPUSKEL
2ISAR¾KJUR
4ÒNÙSKSTEIKUR
¶ORSKHNAKKAR
(EITREYKT µSA

/PIÈ ALLA LAUGARDAGA  



¶2)¨*5$!'52  NËVEMBER 

3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE
3)2+53 +, 
3PENNAN EYKST ENN Å DANSKEPPNINNI
3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE %FTIR
SNILLDARTILÖRIFIN SEM DANSARARNIR SEX
SEM EFTIR ERU SÕNDU Å G¾R ER ËMÎGU
LEGT AÈ SEGJA TIL UM ÖAÈ HVAÈA TVEIR
MUNU HVERFA AF BRAUT Å KVÎLD (ÁR
VERÈUR LÅKA UM AÈ R¾ÈA EITT ST¾RSTA
AUGNABLIK Å Ö¾TTINUM TIL ÖESSA ÖVÅ NÒ
ÖARF DËMNEFNDIN AÈ LEYSA ÖAÈ VANDA
SAMA VERK AÈ SKERA ÒR UM ÖAÈ HVAÈA
FJËRIR DANSARAR EIGA SKILIÈ AÈ FARA ALLA
LEIÈ Å ÒRSLITAÖ¹TTINN
(ÁR ER UM AÈ R¾ÈA AÈRA SERÅUNA AF
3O 9OUc Ö¾TTI SEM BYGGIR ¹ SÎMU
UPPSKRIFT OG )DOL Ö¾TTIRNIR ENDA KOMA
ÖEIR ÒR SMIÈJU SÎMU HÎFUNDA OG
BJUGGU UPPHAFLEGA TIL BRESKA 0OP )DOL
OG !MERICAN )DOL +YNNIR Å Ö¹TTUNUM
ER HIN BRESKA #AT $EELEY

 'ILLETTE 3PORTPAKKINN
 3P¾NSKU MÎRKIN ¥TARLEG UMFJÎLLUN
UM SÅÈUSTU UMFERÈ Å SP¾NSKA BOLTANUM

 -EISTARADEILD %VRËPU

6)¨ -,5- -%¨
&RÁTTATÅMANUM

T

¥ +6®,$

 34®¨  +, 
b&R¹ OG MEÈ DEGINUM Å DAG LENGIST
FRÁTTATÅMI &RÁTTASTOFU 3TÎÈVAR  OG
HEFST FYRR EN VERIÈ HEFUR (ÁR EFTIR
HEFJAST FRÁTTIR &RÁTTASTOFU 3TÎÈVAR 
KL  ¹ 3TÎÈ  OG 3IRKUS ÈUR
EN SJ¹LFAR FRÁTTIRNAR HEFJAST KL 
VERÈUR BOÈIÈ UPP ¹
ÅTARLEGAR VEÈURFRÁTTIR
SEM OG KRAKKAVEÈRIÈ
SEM SLEGIÈ HEFUR Å GEGN
Å ¥SLANDI Å BÅTIÈ
¶AR VERÈUR EINNIG
ÅÖRËTTAYFIRLIT OG
FARIÈ YFIR ÖAÈ
HELSTA SEM Å
BOÈI VERÈUR
Å ¥SLANDI Å
DAGn

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N  &RÁTTIR 
-ORGUNVAKTIN  &RÁTTAYFIRLIT  &RÁTTIR 
&RÁTTAYFIRLIT  &RÁTTIR  ,AUFSK¹LINN 
-ORGUNLEIKFIMI  &RÁTTIR  6EÈURFREGNIR
 3TELPULITIR
 &RÁTTIR
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 &RÁTTIR
 ²TVARPSSAGAN "RÁF TIL "RANDS
 3EIÈUR OG HÁLOG
 &RÁTTIR
 /RÈ SKULU STANDA
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR

 (LAUPANËTAN
 &RÁTTIR
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ITINN
 ,AUFSK¹LINN
 0ERLUR 4ÁKKLANDS
 !FSPRENGI
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,ËÈRÁTT EÈA L¹RÁTT
 &IMM FJËRÈU
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR

Vorum að taka upp vönduð
eikarhúsgögn frá Christian Harold

FRÁTTAÖ¹TTUR !LLT ÖAÈ HELSTA ÒR
-EISTARADEILDINNI

 ¥ÖRËTTAHETJUR ¥ÖRËTTAHETJUR ERU AF
ÎLLUM ST¾RÈUM OG GERÈUM

 8 'AMES  Ö¹TTUR 
 -OURINHOS 5LTIMATE -OURINHOS
5LTIMATE %INSTAKUR SJËNVARPSÖ¹TTUR UM
FORVITNILEGA KEPPNI SEM FRAM FËR Å AKADEMÅU
$AVIDS "ECKHAM Å APRÅL  &JËRT¹N
LIÈ REYNA MEÈ SÁR Å ÕMSUM ÖRAUTUM ÖAR
SEM REYNIR ¹ LIÈSHEILDINA LÅKAMANN OG
HUGANN  MEÈAL FYRIRLIÈA LIÈANNA ERU
ÖEKKTIR KNATTSPYRNUKAPPAR "ECKHAM &RANK
,AMPARD 3TEVEN 'ERRARD ,EDLEY +ING 'ARY
.EVILLE *ERMAINE $EFOE $IBRIL #ISSE +EIRAN
2ICHARDSON $AMIEN $UFF +IERON $YER
!RJEN 2OBBEN 3HAUN 7RIGHT 0HILLIPS OG
!SHLEY #OLE

 %NSKU MÎRKIN &ARIÈ YFIR ALLT ÖAÈ
HELSTA SEM GERÈIST Å LIÈINNI UMFERÈ Å ENSKU
 DEILDINNI Å KNATTSPYRNU -ÎRG FÁLAGANNA Å
ÖESSARI DEILD ERU MEÈ ÅSLENSKA LEIKMENN ¹
SÅNUM SN¾RUM

 3P¾NSKI BOLTINN 3P¾NSKI BOLTINN


 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR
 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ
EINBÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

 $AGENS $ANMARK  -ARCIPANKONDITORIET
 3TEN P½ STEN  ,IVET P½ SKINNER 
$ESPERATE BOLIGDRÐMME  2ABATTEN 
.YHEDER P½ TEGNSPROG  46 !VISEN MED
VEJRET  $AWSONS #REEK  3M¾K FOR
3KILLINGEN  %N LILLE REMINDER  30! )NSEKTOSKOP  ,UCKY ,UKE  3TORE
.zRD  ,ILLE .ÐRD  46 !VISEN MED 3PORT
OG 6EJRET  $AGENS $ANMARK  46 !VISEN
 (VAD ER DET V¾RD  (AMMERSLAG
 $ANSKERNES +RÐNIKE
6ORES K¾RLIGHED
 46 !VISEN  +ONTANT  3PORT.YT
 +OMPLOTTET I +REML  °RNEN 
#LEMENT +ONTRA

Leðursófasett á tilboði.
verð frá 179.000.-
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Hirðgítarleikari X-Factor
Gítarleikarinn Friðrik Karlsson
hefur unnið náið með Bretanum
Simon Cowell, Idol-dómaranum illkvittna, sem nokkurs konar hirðgítarleikari X-Factor-þáttanna á
Englandi.
Hann segir það fínt að vinna
með Cowell þótt það sé svolítið erfitt. „Hann er alltaf eins og hann er
í sjónvarpinu,“ segir
Friðrik og hlær.
„Þótt maður geri
eitthvað flott þá
… fá Ilmur Kristjánsdóttir og
aðrir leikarar og skemmtikraftar sem leggja góðu málefni lið í
umfangsmikilli sjónvarpsútsendingu á Degi rauða nefsins á
föstudaginn.
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,2¡44  DUND  TVEIR EINS  ))  FRJË
 KLAKI  SPERGILL  YNDI  HVAÈ 
KN¾PA  HEYSKAPARAMBOÈ  BAR
DAGI  VERA TIL
,«¨2¡44  FUGL  UTAN  SUNDRA 
UMRËT  VERKF¾RI  HRËPA  UMFRAM
 NËTT  INNRI FORSTOFA  TVEIR EINS
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3IMON #OWELL SEM
ER EINN ¹HRIFAMESTI
MAÈURINN Å BRESKA
TËNLISTARBRANSANUM
ER H¾ST¹N¾GÈUR MEÈ
VINNUBRÎGÈ &RIÈRIKS

+EMUR TIL GREINA AÈ END
URSKOÈA %DDUVERÈLAUNIN
Rýr hlutur kvenna á nýafstaðinni
Eddu-verðlaunahátíð vakti mikla
athygli og hefur nú leitt til þess að
konur innan kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar sitja á rökstólum og íhuga sinn hlut. Fjórar
konur hlutu verðlaun á hátíðinni
þótt lítið hafi verið fjallað um viðurkenningu þeirra en þetta voru
þær Lilja Pálmadóttir og Agnes
Johansen en þær framleiddu Mýrina ásamt Baltasar Kormáki;
Harpa Elísa Þórsdóttir, einn framleiðenda Stelpnanna, sem var kosinn skemmtiþáttur ársins og Nína
Dögg Filippusdóttir fyrir handritið að Börnum ásamt leikhópnum
Vesturporti. Þegar verðlaunahafarnir söfnuðust saman upp á svið
var hins vegar engin kona, eingöngu karlar með styttu.
Elísabet Ronaldsdóttir, formaður fagfélags kvenna í kvikmyndum og sjónvarpi, segir að hún finni
vissulega fyrir óánægju meðal
kvenna en þetta sýni jafnframt
stöðu kvenna innan þessa geira.
„Það hlýtur að vera takmark okkar
allra að breyta þessu enda varla
gott að saga þjóðarinnar skuli vera
séð
í gegnum auga annars
kynsins,“
segir
Elísabet sem
bætir því
að

Glænýtt og stórglæsilegt golfhótel með öllum
þægindum: Rúmgóð herbergi með háhraðanettengingu, útsýni yfir hafið eða golfvöllinn, þrír
veitingastaðir og tveir barir. Áhugaverð svæði
allt um kring. Tveir frábærir golfvellir, annar er
par 72 og hinn par 62. Breiðar brautir, krefjandi
flatir og glæsilegt útsýni yfir Miðjarðarhafið.
Einstök lífsreynsla fyrir alla golfara, reynda sem
byrjendur.

86.487 kr.
2.–4. febrúar

LIVERPOOL–
EVERTON
Orrustan um Liverpool! Þegar Liverpool og
Everton mætast fer allt á annan endann í
borginni og þá er aðeins eitt sem skiptir máli:
Ertu blár eða rauður? Liðin mættust fyrr á þessu
tímabili á Goodison Park í dramatískum leik sem
endaði með 3–0 sigri Everton. En nú er komið
að leik þessara skemmtilegu liða á Anfield og
það er næsta víst að heimamenn ætla sér að ná
fram hefndum.

Verð á mann í tvíbýli:

84.900 kr.

PAKKAFERÐIR

VIÐ ALLRA HÆFI
Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

við sögu í um fimmtíu lögum sem
hafa komist á topp breska vinsældalistans. Á meðal þeirra sem
hann hefur unnið með undanfarin
ár eru Madonna, Ronan Keating,
Clay Aiken, Jose Carreras, Tom
Jones, Andrew Loyd Webber og
fótboltaruddinn fyrrverandi Vinnie Jones. Jafnframt er stutt síðan
hann spilaði undir hjá þeim Lionel
Ritchie og Rod Stewart sem voru
gestir í X-Factor-þættinum. Að
auki er hann að ljúka við að taka
upp nýjustu plötu Garðars Cortes
fyrir Bretlandsmarkað.
Friðrik, sem er orðinn einn virtasti hljóðversgítarleikari Bretlands, segist þess vegna geta hætt
að spila ef hann vill. „Ég þarf ekkert á því að halda lengur til að lifa

%,¥3!"%4 2/.!,$3$«44)2 (,5452 +6%..! 2µ2  %$$5..)

GOLF SHERATON
REAL DE FAULA

Verð á mann í tvíbýli í viku:

passar það kannski ekki og hann
virðist alltaf vita það. Hann virðist
vera ótrúlega hittinn á hvað virkar
og hvað fólk vill,“ segir hann, við
upptökur fyrir þær hljómsveitir
sem hann er með í sigtinu.
Friðrik hefur einnig unnið fyrir
Cowell að öðrum verkefnum.
Hefur hann m.a. spilað undir
á plötum hljómsveitanna
Westlife og Il Divo sem
hafa báðar selt milljónir
platna á ferli sínum.
Friðrik hefur haft í
nógu að snúast síðan
hann flutti til Englands fyrir ellefu
árum. Hefur hann
spilað á um 400
plötum og komið

,),*! 0,-!$«44)2 6AR EIN
ÖEIRRA FJÎGURRA KVENNA SEM
UNNU TIL %DDU VERÈLAUNA EN
HÒN FRAMLEIDDI -ÕRINA BESTU
MYND ¹RSINS ¹SAMT !GNESI
*OHANSEN OG "ALTASAR +ORM¹KI

.¥.! $®'' &ÁKK %DDUNA ¹SAMT LEIKHËPNUM 6ESTURPORT FYRIR HANDRITIÈ AÈ KVIKMYND

INNI "ÎRN

þegar hætt var að verðlauna leik
fyrir bæði kyn hafi hlutur kvenna
minnkað til muna. „Þetta er hins
vegar samfélagsvandamál og endurspeglast víðar en í þessum
geira,“ bætir hún við.
Björn Brynjúlfur Björnsson,
formaður íslensku kvikmynda- og
sjónvarpsakademíunnar,
tekur
undir orð Elísabetar og segir hlut
kvenna hafa verið nokkuð rýran á
þessu ári. „Það er ekki gott ástand
að við skulum vera með svona fáar
konur og við þurfum að reyna að
bregðast við þessu með einhverjum hætti,“ segir Björn
sem áréttar þó að verið sé
að fara yfir þessa hluti og
umræðunni verði haldið lifandi fram að
næstu hátíð. Þar til
fyrir þremur árum var
sá háttur hafður á að
verðlaunað
var
fyrir kven- og
karlhlutverk en
horfið
hefur

verið frá því. Björn Brynjúlfur
segir ástæðurnar tvær: annars
vegar að reynt hafi verið að stytta
beinu útsendinguna og að sum árin
væru kvenhlutverk einfaldlega
ekki jafn áberandi eða bitastæð. Í
ár hafi hins vegar konur verið
mjög áberandi í tveimur kvikmyndum, Börnum og Blóðböndum, og segir Björn það vel
koma til greina að haga
útnefningunum
eftir
árfari eða breyta þessu
jafnvel alveg. „Þetta
er þó hins vegar eins
og í prófkjörum, það
er ekki hægt að skikka
fólk til að kjósa konur
þótt allir vilji að það
sé gert.“
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

"*®2. "29.*²,&52
%,¥3!"%4 2/.!,$3$«44)2

3EGIR KONUR VERA UGGANDI YFIR
HELDUR F¹T¾KLEGRI ÒTKOMU
ÖEIRRA ¹ %DDU VERÈLAUNAH¹
TÅÈINNI

3EGIR M¹LIÈ VERA TIL
SKOÈUNAR OG ÕMSAR
BREYTINGAR KOMI TIL
GREINA FYRIR N¾STU
H¹TÅÈ
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FYRIR 3IMON #OWELL UNDANFARIN ¹R
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af því. En ég ætla að halda áfram á
meðan ég hef gaman af því. Ég er
alveg sestur að þarna og býst ekki
við því að flytja aftur til Íslands,“
segir Friðrik, sem ætlar að setjast í
helgan stein í húsi sínu á Spáni
þegar fram líða stundir. Ítarlegra
viðtal við Friðrik um nýjustu plötur hans verður birt á morgun.
FB
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(ANNES p NËTTIN ER BL¹ MAMMA
EINBLÎÈUNGUR «TTARS -ARTINS
.ORÈFJÎRÈ UM ¾VI (ANNESAR
(ËLMSTEINS 'ISSURARSONAR HEFUR
SLEGIÈ ËV¾NT Å GEGN ¥
SÅÈUSTU VIKU KLIFRAÈI
RITIÈ ALLA LEIÈ Å 
S¾TI METSÎLULISTA
%YMUNDSSON OG
STEFNIR AÈ ÎLLUM
LÅKINDUM H¾RRA
Å ÖESSARI VIKU 
FRÁTTASÅÈU .ÕHILS
NYHILBLOGSPOT
COM SEGIR AÈ
MEÈAL ÖEIRRA
SEM KEYPT HAFA
bBËKINAm SÁ 'ÅSLI
-ARTEINN "ALDURSSON BORGARFULL
TRÒI OG FYRRUM L¾RISVEINN (ANNESAR
2EYNDAR VORU ÖEIR FÁLAGAR SAMAN
¹ FERÈ Å 0ENNANUM %YMUNDSSON Å
!USTURSTR¾TI ÖEGAR 'ÅSLI ¹KVAÈ AÈ
BREGÈA ¹ LEIK OG GEFA L¾RI
MEISTARANUM EINTAK
AF ¾VISÎGUNNI "ORG
ARFULLTRÒANUM TIL
UNDRUNAR AFÖAKKAÈI
PRËFESSORINN HINS
VEGAR GJÎFINA SENNI
LEGA VEGNA ÖESS
AÈ «TTAR
ER ÖEGAR
BÒINN AÈ
SENDA
HONUM
EINTAK
¶AÈ GUSTAR AF VARI %RNI *ËSEPS
SYNI SPENNUSAGNAHÎFUNDI UM
ÖESSAR MUNDIR .ÕJASTA BËK HANS
3¹ YÈAR ER SYNDLAUS ER HEFUR VAKIÈ
HRIFNINGU GAGNRÕNENDA OG GANGA
SUMIR SVO LANGT AÈ KRÕNA HANN
GL¾PASAGNAKONUNG ¥SLANDS ¶¹
HEFUR BËK HANS "LËÈBERG VERIÈ
TILNEFND TIL 'LERLYKILSINS NORR¾NU
GL¾PASAGNAVERÈLAUNANNA %KKI
AÈEINS BËKAUNNENDUR HAFA FALLIÈ
UNNVÎRPUM Å STAFI YFIR VERKUM VARS
ÖVÅ AÈ SÎGN HAFA
KVIKMYNDA
FRAMLEIÈENDUR
INNLENDIR SEM
ERLENDIR SÕNT
¹HUGA ¹ AÈ
KOMA HUGVERK
UM HANS ¹ HVÅTA
TJALDIÈ 3J¹LFUR VERST
HANN ALLRA FRÁTTA
OG ER ÖÎGULL SEM
GRÎFIN
BS

Sirrý og Heimir sýna jólaandann í verki
„Við viljum minna á það að desember er tími samhjálpar,“ segir Sigríður Arnardóttir, Sirrý, annar
umsjónarmanna Íslands í bítið,
sem ásamt Litaveri stendur fyrir
jólaleik í anda þáttanna Extreme
Makeover: Home Edition, sem
sýndur er á Stöð 2.
„Við bjóðum fólki semsagt að
senda okkur í þættinum línu og
benda okkur á fjölskyldur sem því
finnst eiga skilið að íbúðin þeirra
sé tekin í gegn og segir okkur söguna á bakvið.“
Skilafresturinn rennur út 1.
desember en þá munu Sirrý og
Heimir Karlsson fara vandlega
yfir bréfin og ákveða hver hreppir
hnossið. „Þá mæta starfsmenn
Litavers á svæðið og taka íbúðina

í gegn; mála íbúðina í hólf og gólf,
teppaleggja, setja á veggfóður,
dúkaleggja og svo framvegis. Á
meðan fylgjumst við með öllu
saman, ræðum við fólkið og sýnum
íbúðina fyrir og eftir breytingar.“
Sirrý bendir á að í allsnægtarþjóðfélaginu Íslandi séu þeir til
sem ekki hafa efni á að halda húsnæði sínu við. „Með þessu viljum
við vekja fólk til umhugsunar um
hvort það geti ekki gert eitthvað
til að rétta öðrum hjálparhönd.
Fyrir marga er mun mikilvægara
að vera rétt hjálparhönd en að fá
eitthvað glingur.“
Sirrý segir það fara eftir því
hversu vaskir starfsmenn Litavers verða hvenær þátturinn verður á dagskrá en vonast til að geta

gert veglegan jólaþátt úr þessu.
Þeir sem vilja benda á
fólk í leikinn geta sent
línu
á
netfangið
bitid@365.is.
BS
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Skemmtileg jólaplata
sem kemur öllum í gott jólaskap

- líka þeim sem vilja það ekki!
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Jólin koma

Á

¶%'!2 fyrstu jólin nálguðust
hrúguðust upp verkefnin. Tók ég
mið af húsfreyjum sem ráku stór
heimili og setti markið á minnst
átta smákökusortir. Vegna mikilla anna við gluggaþvotta og silfurfægingu urðu þær hinsvegar
ekki fleiri en þrjár, sem var dálítið leiðinlegt. Verra var að verkefnalistinn ætlaði aldrei að styttast, sífellt bættust við nýjar
skyldur:
Handgerð
jólakort,
flóknar jólaskreytingar og ýmis
námskeið í borðskreytingum og
konfektgerð.
(6®2&). í framvindu þessarar
sjálfskúgunar urðu á Þorláksmessu þegar ég brast í grát á öxl
eldri systur minnar yfir öllu því
sem mér tækist auðsjáanlega
ekki að inna af hendi fyrir jól. Af
undarlegum ástæðum fannst
henni örvænting mín bara krúttleg. Hún tók hinn óralanga verkefnalista, reif hann snyrtilega og
setti í ruslið. Þá var það afgreitt.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 7132

fyrstu búskaparárunum hafði
ég sterkar skoðanir á öllu
sem leit að húshaldi. Með arf kynslóðanna eins og blýlóð á bakinu
fannst mér skylda að elda frá
grunni næringarríkar máltíðir
daglega. Ég straujaði vitaskuld
sængurfötin svo og alla aðra
vefnaðarvöru, tók slátur og gerði
ærlegar hreingerningar minnst
vikulega. Heimilið hefði fengið
ágætiseinkunn í heimilisfræðiprófi á sjötta áratugnum. Eiginmannsefni mitt hringlaði þarna
samt dálítið hissa, verandi alinn
upp af bóhemískum foreldrum
sem gerðu ekki veður út af smámunum.

Passat – eins og hugur þinn

25-

síðar er þessi reynsla
enn kennslustund í kæruleysi.
Þegar umhverfið byrjar að kalla
á allt sem þarf fyrir jólin. Endilega að ganga frá nýju innréttingunum fyrir hátíðarnar, skreppa á
jólahlaðborð, tónleika, skipta um
bíl og hárgreiðslu. Einmitt núna
þegar framkvæmdir við nýtt húsnæði fjölskyldunnar standa sem
hæst gæti ég alveg farið á taugum yfir því að hafa hvorki baðkar
né sturtu í bili.

.² lærum við hina bráðskemmti-

legu útsjónarsemi að skreppa í
sturtu hvar og hvenær sem færi
gefst. Tólf smákökusortir eru eiginlega ekki eins mikilvægar og
áður, þaðan af síður borðskreytingar fyrir lengra komna. Nú
spekúlerum við í hvort við eigum
að fara öll í sömu heimsóknina til
að baða okkur á aðfangadag eða
skipta liði. Ætli Vesturbæjarlaugin hafi opið yfir hátíðarnar?

3,8% vextir
0
Afborgun 31.69

kr. á mánuði*

Volkswagen Passat Comfortline er glæsilegur bíll sem uppfyllir kröfur vandlátustu ökumanna um
þægindi, öryggi og aksturseiginleika. Búnaðurinn talar sínu máli: Sex þrepa Tiptronic sjálfskipting,
ESP stöðugleikastýring, þokuljós í framstuðara, rafrænn stöðuhemill, aksturstölva, Climatic
loftfrískunarbúnaður/kæling (A/C), fjarstýrð opnun á farangursgeymslu, krómpakki, rafstýrður
mjóhryggsstuðningur í bílstjórasæti, hiti í framsætum, hraðastillir (cruise control), armpúði á milli
fram- og aftursæta, langtímaþjónusta (Extra long life service), 8 hátalarar (að framan og aftan)
og margt fleira. Komdu og kynnstu honum af eigin raun.

Verð 2.850.000 kr. Passat Comfortline, 2,0 FSI

®

150 hestöfl, sjálfskiptur.

*Miðað við 20% útborgun og gengistryggðan bílasamning hjá SP-Fjármögnun. Gildir til 31. desember.

Umboðsmenn um land allt: Höldur hf., Akureyri, sími 461 6020 · HEKLA, Borgarnesi, sími 437 2100 · HEKLA, Ísafirði, sími 456 4666
HEKLA, Reyðarfirði, sími 470 5100 · HEKLA, Reykjanesbæ, sími 420 5000 · HEKLA, Selfossi, sími 482 1416
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Nánari upplýsingar veita lánafulltrúar Frjálsa og á www.frjalsi.is

HEKLA, Laugavegi 172-174, sími 590 5000
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