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Jónas Valgeirsson keppir á næsta ári á Norðurlanda-
móti með fyrsta kynjablandaða liði Íslands.„Þetta verður í fyrsta skipti sem íslenskt, kynjablandað

fimleikalið tekur þátt í erlendu móti,“ segir Jónas, sem

heldur ásamt hópi hressra drengja úr Ármanni og stúlkna

úr Gróttu á Norðurlandamót sem verður haldið í apríl í Sví-

þjóð.
Að sögn Jónasar eru kynjablönduð fimleikalið nýnæmi á

Íslandi, en hafa verið við lýði um nokkurt skeið hjá hinum

Norðurlandaþjóðunum.Það voru drengirnir úr Ármanni sem áttu frumkvæði að 

stofnun liðsins en krakkarnir eiga það flest sameiginlegt að 

hafa æft fimleika um árabil og hefur Jónas sjálfur þjálfað

frá fimm ára aldri, eða í ein fimmtán ár. Um tíma þurfti

hann reyndar frá að hverfa eftir slys á Norður-Evrópumóti

í Noregi.
„Ég reif vöðva í miðri æfingu í hringjunum, heyrði

skyndilega einhvern smell og gat ekki hreyft mig eftir það,“

útskýrir Jónas. „Ég var frá í um átta mánuði og get nú ekki

sagt að biðin hafi verið skemmtileg.“Meiðslin háðu Jónasi í rúmt eitt ár eftir það en hann seg-

ist nú varla finna fyrir þeim og er fullur eftirvæntingar

vegna mótsins í apríl.

Í kynjablönduðu
 fimleikaliði

Leikstýrir danskri 
kvikmynd

 FL Group tilkynnti í gær 
að félagið hefði keypt sex pró-
senta hlut í bandaríska fyrirtæk-
inu AMR sem er móðurfélag flug-
félaganna American Airlines og 
Eagle Airlines. Heildarvirði þess-
arar fjárfestingar er ríflega 28 
milljarðar króna. Fyrir á FL Group 
flugfélagið Sterling og 23 prósenta 
hlut í Finnair. Eignarhald AMR er 
mjög dreift og við kaupin er FL 
komið í hóp stærstu hluthafa 
félagsins sem þriðji til fjórði 
stærsti hluthafinn.

AMR  er stærsta flugfélag 
heims með áfangastaði í fjörutíu 
löndum og í 250 borgum. Daglegar 

ferðir félagsins nema hátt í fjögur 
þúsund.

Eftir kaupin er um fjórðungur 
eigna FL Group í flugfélögum, en 
félagið hefur selt hlut sinn í tveim-
ur slíkum á árinu. Fyrst í EasyJet 
á fyrri hluta ársins með hátt í 
þrettán milljarða söluhagnaði og 
síðan í Icelandair þar sem bók-
færður hagnaður nam 26 milljörð-
um króna. 

Hannes Smárason, forstjóri 
Icelandair, segir fjárfestinguna í 
AMR helgast af því að mikil gerj-
un sé á bandarískum flugmarkaði. 
„Í fyrsta lagi sjáum við að grein-
endur á markaði meta bréf félags-

ins miklu hærra en markaðurinn 
eða um 40 prósent. Í öðru lagi 
hefur jafnvægi milli framboðs og 
eftirspurnar á flugmarkaðnum 
verið að nást og bandarísk flugfé-
lög verið að ná niður kostnaði. Í 
þriðja lagi teljum við að framund-

an séu möguleikar til sameiningar 
og hagræðingar á þessum mark-
aði sem leiðandi félag eins og 
American Airlines mun tvímæla-
laust njóta góðs af.“

Hannes vill ekkert gefa upp um 
til hversu langs tíma þessi fjár-
festing er. FL Group hefur ekki 
skilgreint flugrekstur sem kjarna 
í fjárfestingum sínum, en félagið 
hefur byggt upp þekkingu og 
tengsl á þeim markaði. Allt eins 
líklegt er talið að þessi fjárfesting 
sé til skamms eða meðallangs tíma 
og að vægi flugrekstrar í fjárfest-
ingum félagsins fari fremur 
minnkandi en hitt.

Kaupir sex prósenta hlut í 
stærsta flugfélagi heims
FL Group hefur keypt hlut í AMR móðurfélagi American Airlines og Eagle Airlines fyrir hátt í þrjátíu millj-
arða króna. American Airlines er stærsta flugfélag heims með þúsund vélar í flugflotanum.

 Öryggisráð Samein-
uðu þjóðanna hélt neyðarfund í 
gærkvöldi vegna stríðsins í 
Sómalíu sem staðið hefur yfir í 
viku þar sem Íslamistar annars 
vegar og stjórnarher landsins og 
Eþíópía hins vegar berjast um 
yfirráð í landinu.

Forsætisráðherra Eþíópíu, 
Meles Zenawi, segir að herafli 
sinn, sem telji þrjú til fjögur þús-
und hermenn, sé hálfnaður með 
ætlunarverk sitt í Sómalíu og því 
ljúki bráðlega. Stjórnvöld í Eþíóp-
íu hafa lengi hótað að senda her-
afla inn í Sómalíu til að verja hags-
muni Eþíópíu í landinu gagnvart 
Íslamistum sem eru mjög valda-
miklir meðan staða viðurkenndrar 
ríkisstjórnar landsins er veik.

Meles segir að um leið og ætl-
unarverki þeirra ljúki muni þeir 
hverfa úr Sómalíu. Utanríkisráð-

herra Sómalíu, Mohamoud Hur-
reh, segir stjórnarherinn vera í 
stakk búinn til að halda aftur af 
Íslamistum þegar Eþíópía dregur 
herafla sinn út úr landinu.

Íslamskir bardagamenn hörf-
uðu í gær undan framgangi her-
manna Eþíópíu og stjórnarhers 
Sómalíu sem sóttu fram á þremur 
vígstöðvum. Einn af leiðtogum 
Íslamista, Sheik Sharif Sheik 
Ahmed, segir nýjan kafla í upp-
siglingu í stríðinu. „Við munum 
berjast við Eþíópíu mjög lengi og 
við búumst við því að stríðið fari 
út um allt.“ Sumir leiðtogar Ísla-
mista hafa hótað skæruhernaði 
sem fæli í sér meðal annars sjálfs-
morðssprengingar í Addis Ababa, 
höfuðborg Eþíópíu.

Sómalía rædd í Öryggisráðinu

Fimmtán ára drengur  
í Flórída-ríki í Bandaríkjunum 
hefur verið dæmdur til fjögurra 
ára vistar á unglingaheimili. 
Drengurinn var dæmdur fyrir að 
taka strætisvagn í leyfisleysi og 
aka honum. 

Aksturinn var þó ekki glæfra-
legri en svo að pilturinn ók 
vagninum sína hefðbundnu leið, 
stöðvaði á öllum stoppistöðvum 
og tók farþega upp í gegn gjaldi. 
Þetta kemur fram á vef frétta-
stofu sjónvarpsstöðvarinnar CBS.

Drengurinn, Ritchie Calvin 
Davis, stal strætisvagninum af 
bílastæði þar sem átti að bjóða 
vagninn upp. Þegar atburðurinn 
átti sér stað var Davis þegar á 
skilorði fyrir að hafa keyrt 
farþega í skoðunarferð í öðrum 
strætisvagni í janúar. Auk 
vistarinnar á unglingaheimilinu 
þarf hann að bíða einu ári lengur 
en jafnaldrar hans eftir að fá 
leyfi til að keyra bíl.

Stal strætó og 
keyrði eftir leið



Hafist var handa við að 
dæla olíunni úr flutningaskipinu 
Wilson Muuga um klukkan fimm í 
gærdag. Að sögn Hávars Sigur-
jónssonar, upplýsingafulltrúa 
Umhverfisstofnunar, var fyrirhug-
að að halda dælingu áfram í nótt.

Talið var að um og yfir tólf 
klukkustundir tæki að dæla olí-
unni úr skipinu en skömmu eftir 
að dæling hófst í gær þurfti að 
gera hlé á til að hagræða slöng-
unni. Samkvæmt áætlun átti að 
ljúka við að dæla allri olíunni í 
dælubíla á landi í dag. Rúmlega 
100 tonn af olíu og olíublönduðum 
sjó voru í skrokki skipsins.

Norsk leiguþyrla Landhelgis-
gæslunnar, flutti níu menn, meðal 
annars frá Landhelgisgæslunni og 
Olíudreifingu, út í skipið laust eftir 
hádegi í gær. Þegar mannskapur-
inn var kominn um borð fór þyrlan 
síðan átta ferðir með ýmsan búnað, 
tæki og slöngur, yfir í skipið.

Erfiðast var að koma fyrir 300 
metra langri slöngu sem þurfti til 
að dæla olíunni á tankbíla. „Hluti af 
aðgerðinni var líka að tryggja það 
að mennirnir kæmust í land ef eitt-
hvað kæmi upp á,“ segir Hávar.

Áhöfn þyrlunnar sagði að í gær 
hefði vottað fyrir olíubrák á sjón-
um frá skipinu en mengunin væri 
ekki stórvægileg. Einhver svartol-
ía lak úr skipinu á laugardag og 
sást um kílómetra löng brák þegar 
verst lét. Engin ummerki um olíu-
mengun fundust þó þegar menn 
gengu fjörur á Hvalsnesi í fyrra-
dag. Olíunni er dælt á tankbíla sem 
bíða í landi og Olíudreifing mun 
sjá um að farga olíunni úr skipinu.

Það næsta sem tekur við er að 
flytja þarf skipið burt í pörtum. 
Varla þarf að hafa áhyggjur af því 
að það liðist í sundur að sjálfu sér, 
að sögn Hávars, þar sem það hefur 
staðið af sér afar slæmt veður nú 
þegar og stendur enn. 

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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 Áfrýjunardómstóll í 
Írak vísaði í gær frá áfrýjun á 
dauðadómi yfir Saddam Hussein, 
fyrrverandi forseta Íraks. Ráð-
gjafi landsins í þjóðaröryggismál-
um sagði dóminn staðfesta það að 
Saddam skuli hengdur.

Saddam var dæmdur til dauða 
5. nóvember fyrir að fyrirskipa 
morð á 148 íbúum sjíta-bæjar árið 
1982 eftir að reynt hafði verið að 
myrða hann í bænum. Við réttar-
höldin sagði Saddam að þeir hefðu 
allir verið fundnir sekir um morð-
tilræði og réttilega dæmdir til 
dauða af viðurkenndum dómstól.

Jalal Talabani, forseti Íraks, og 
varaforsetarnir tveir þurfa að 

staðfesta dóminn og 
þegar það hefur 
verið gert verður 
samkvæmt landslög-
um að framfylgja 
dómnum innan 30 
daga. Talabani er 
raunar andvígur 
dauðarefsingum en 
lætur annan varafor-
setann jafnan stað-
festa refsingarnar 
fyrir sína hönd.

Einnig voru stað-
festir dauðadómar 
yfir Barzan Ibrahim, 
hálfbróður Saddams 
og fyrrverandi yfir-

manni leyniþjónustu 
landsins, og Awad 
Hamed al-Bandar, fyrr-
verandi forseta réttar-
ins sem gaf út dauða-
dómana á hendur 
bæjarbúunum árið 
1982. Þá skilaði dóm-
stóllinn áliti þar sem 
sagði að lífstíðarfang-
elsisdómur yfir fyrr-
verandi varaforseta 
landsins, Taha Yassin 
Ramadan, væri of létt-
vægur og að krafist 
væri dauðadóms yfir 
honum.

Lögregla leysti upp 
samkomu um tuttugu ungmenna 
við Sólarvé í Grindavík í gær-
kvöldi. Hópurinn hafði hlaðið 
bálköst með spýtnabraki og ýmsu 
drasli, skvett eldfimum vökva á 
og síðan kveikt í. 

Ekki var um mikinn eld að 
ræða, en karlmaður á tvítugsaldri 
var handtekinn. Hann hafði 
skvett vökvanum eldfima á 
bálköstinn þrátt fyrir fyrirmæli 
lögreglu um að slíkt væri bannað. 
Hann má búast við sekt fyrir 
uppátækið að sögn lögreglu. Ekki 
kom til frekari lögregluaðgerða 
vegna þessa uppátækis.

Skvettu eldfimu 
efni á eldinn

Brotist var inn í bensín-
stöð Shell í Mjóddinni í Breiðholti 
á aðfangadagskvöld. Tveir menn 
spenntu upp hurð, fóru inn og 
stálu símkortum ásamt fleiru.

Innbrotið fór þó ekki alveg 
eftir áætlun því þegar lögregla 
kom á vettvang fann hún annan 
innbrotsmannanna í felum undir 
borði. Þá hafði félagi hans óvart 
skellt hurðinni í lás þegar hann 
fór út með þeim afleiðingum að 
hinn sat fastur inni. 

Sá var handtekinn þegar 
lögregla fiskaði hann undan 
borðinu. Myndir náðust af 
manninum sem komst undan og 
er hans nú leitað.

Beið undir borði 
eftir lögreglunni

 Rut Sigurgeirsdóttir, 
móðir Guðnýjar Guðnadóttur sem 
komst út úr brennandi húsi á 
Hvolsvelli ásamt þremur börnum 
sínum aðfaranótt Þorláksmessu, 
ætlar að standa fyrir fjársöfnun 
fyrir dóttur sína. Guðný missti 
allt sitt í eldsvoðanum. 

„Ég er inni í íbúðinni núna, það 
er allt svart og brunnið. Það er 
ekkert heillegt sem ég get tekið 
með mér,“ sagði Guðný síðdegis í 
gær, en hún er einstæð fjögurra 
barna móðir og öryrki sem flutti 
á Hvolsvöll í byrjun desember.

Þeir sem vilja aðstoða Guðnýju 
með fjárframlagi geta lagt það inn 
á bankareikning hennar: 1152-26-
1277; kennitala: 300377-5569. 

Missti allt sitt í 
eldsvoðanum

Olíu dælt úr Wilson Muuga 
Dæling á olíu úr flutningaskipinu Wilson Muuga hófst í gær og var fyrirhugað að unnið yrði að dæling-
unni fram á morgun. Útlit er fyrir að fjaran hafi haldist ómenguð en áhöfn þyrlunnar sem vann við að 
flytja búnað um borð í skipið kvaðst hafa séð votta fyrir olíubrák á sjónum. 

Dagur, ertu með harðsperrur 
eftir stjórnkerfisæfingarnar?

 Rafmagn fór af um tuttugu húsum í Síðu-
hverfinu á Akureyri á aðfangadagskvöld, annað árið 
í röð. Í ár stóð rafmagnsleysið yfir í 45 mínútur, frá 
fimmtán mínútum fyrir sex til um hálf sjö, en árið 
áður voru sömu húsin án rafmagns frá hálf sex til 
rúmlega sex á aðfangadagskvöld.

Viðar Sigmarsson býr í Móasíðu ásamt konu sinni 
Rannveigu Hrafnkelsdóttur. „Það er orðið frekar 
hvimleitt að lenda í þessu ár eftir ár, það hefur senni-
lega slegið út í einhverjum nálægum rafmagnskassa. 
Ég bíð bara eftir að skrifstofur Norðurorku opni svo 
ég geti fengið skýringu á þessu,“ segir hann. „Við 
vorum nánast búin að elda þannig að þetta hafði 
minni áhrif á eldamennskuna í ár en í fyrra. Við 
þurftum samt sem áður að finna kerti til að lýsa upp 
húsið.“

Viðar segist ekki beint hafa átt von á rafmagns-
leysi aftur á sama tíma á aðfangadagskvöld annað 
árið í röð, en Rannveig kona hans hafi verið með 
klukknahljóm á geisladiski til öryggis. Hann hafi 
komið sér mjög vel þegar rafmagnið kom á aftur.

„Það fyrsta sem við gerðum eftir að rafmagnið 
kom á aftur var að setja diskinn í og spila hann. Jólin 

færðust því bara til um hálftíma  hjá okkur,“ segir 
Viðar.   

Með klukknahljóm á geisladiski

 Strand kýpverska 
flutningaskipsins Wilson Muuga í 
Hvalnesfjöru í Sandgerði er gjör-
ólíkt strandi Vikartinds í Háfs-
fjöru vorið 1997. Hætta er á gríð-
arlegri umhverfismengun nú ef 
olía lekur í hafið en ekki var 
hætta á neinu umhverfistjóni 
vegna strandsins í Háfsfjöru.

Gott veður var eftir strand 
Víkartinds og var hægt að ganga 
að skipinu á fjöru og klifra um 
borð. Ekki tókst að bjarga skip-
inu af strandstað og rak mikið 

brak úr því og farmi þess á land 
en hollenskt fyrirtæki var marga 
mánuði að rífa skipið í sundur og 
hreinsa svæðið. Aldrei var nein 
hætta á olíumengun. Björgunin 
snerist fyrst og fremst um að ná 
gámunum í land og bjarga vörun-
um.

Strand Wilson Muuga snýst 
fyrst og fremst um umhverfis-
björgun. Um borð eru rúmlega 
120 tonn af olíu sem leka í hafið 
ef gat kemur á olíutankana neðst 
í skipinu. Frá Ósum norður fyrir 

Garðskaga er einstaklega ríku-
legt fuglalíf og getur olíumengun 
því valdið gríðarlegu umhverfis-
tjóni.

Björgunarmenn eru mjög 
tregir við að áætla tjónið sem 
þegar hefur orðið með skips-
strandinu. Í siglingalögum er 
ákvæði um umhverfistjón og 
björgunarlaun til handa þeim 
sem kemur í veg fyrir eða dregur 
úr umhverfistjóni. Lítið sem ekk-
ert hefur reynt á þetta ákvæði 
hingað til. 





 Að minnsta kosti 260 
manns létust þegar sprenging 
varð í bensínleiðslu í Lagos, 
stærstu borg Nígeríu, í gær. Ótt-
ast er að hundruð hafi látist en gíf-
urlegur hiti frá eldhafinu tafði 
fyrir björgunaraðgerðum og mik-
inn reyk lagði yfir byggðina í 
kring þar sem efnalitlir íbúar búa 
mjög þétt í hverfinu Abule Egba.

Háttsettur yfirmaður hjá Rauða 
krossinum í Nígeríu, Ige Oladi-
meji, sagði að sitt fólk hefði skráð 
260 manns látna og flutt 60 særða 
á sjúkrahús enn sem komið væri. 
„Við getum aðeins borið kennsl á 

fólk út frá hauskúpum þeirra, lík-
amarnir eru dreifðir um jörðina.“

Að sögn vitna höfðu skemmdir 
verið unnar á leiðslunni stuttu 
eftir miðnætti og þjófarnir síðan 
safnað bensíni í plastílát klukku-
stundum saman áður en pollar af 
bensíni byrjuðu að brenna stuttu 
eftir dögun. Óljóst er hvað varð til 
þess að eldur barst í bensínið.

Algengt er að Nígeríumenn 
geri gat á bensínleiðslur og safni 
bensíni í ílát. Stundum kviknar í 
bensíni sem hellist niður með ban-
vænum afleiðingum fyrir nær-
stadda. Í maí síðastliðinn létust 

meira en 150 manns í svipaðri 
sprengingu í Lagos og árið 1998 
létust 1.500 manns við sömu 
aðstæður.

Nígería er stærsti olíufram-
leiðandi Afríku en spilling, slæm 
stjórnun og takmarkaðir hreins-
unarmöguleikar valda því að oft á 
tíðum verður skortur í landinu á 
eldsneyti fyrir farartæki og ofna. 
Vegna skorts sem verið hefur und-
anfarna daga hefur fólk þurft að 
bíða klukkustundum saman í bið-
röðum við eldsneytisstöðvar í 
Lagos.

Hundruð létust í 
bensínsprengingu
Alls höfðu 260 lík verið talin eftir sprengingu við bensínleiðslu sem skemmdir 
höfðu verið unnar á í Nígeríu í gær. Eldhaf og reykur hindraði björgunarað-
gerðir. Fjöldi fólks var við leiðsluna að safna sér bensíni þegar sprengingin varð.

 Loka þurfti göngum í 
suðurhluta Noregs í gær eftir að 
hluti þeirra hrundi rétt undir 
miðnætti kvöldið áður. Talið er að 
grjót hafi þakið um 200 fermetra 
í göngunum.

Talsmaður lögreglu sagðist 
vona að engir bílar hefðu verið 
inni í göngunum þegar hrunið 
varð en að það væri ekki alveg 
vitað. Göngin eru í 40 kílómetra 
fjarlægð frá höfuðborginni Ósló.

Lögreglan gerði ráð fyrir að 
göngin yrðu lokuð um langan 
tíma vegna þess grjóthruns sem 
varð. Jarðfræðingar sem 
rannsökuðu aðstæður í göngunum 
sögðu að ekki væri von á meira 
grjóthruni.

Göng hrundu í 
nágrenni Osló

Bifreið valt þegar henni 
var ekið yfir hringtorg á gatna-
mótum Njarðarbrautar og 
Borgarvegar í Njarðvík aðfara-
nótt jóladags. Fjórir Pólverjar 
voru í bílnum og voru þeir allir 
ölvaðir. Að sögn vitna lenti bíllinn 
á hringtorginu á mikilli ferð og 
valt nokkrar veltur. 

Tveir mannanna voru fluttir á 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja til 
skoðunar og annar þeirra síðan á 
Landspítalann í Fossvogi. Hann 
mun þó ekki vera alvarlega 
slasaður. Hinir þrír voru hand-
teknir og vistaðir í fangageymslu 
þar sem ekki var ljóst hver þeirra 
ók bílnum. 

Óku á hringtorg 
og veltu bílnum

 Dómnefnd sem fer yfir 
umsóknir um fasta stöðu dómara 
við Héraðsdóm Reykjavíkur frá 
1. janúar á næsta ári fundar í 
vikunni og fer yfir umsóknirnar. 
Formaður nefndarinnar er Pétur 
Kr. Hafstein en auk hans eiga 
Lára Júlíusdóttir og Eggert 
Óskarsson sæti í nefndinni. „Við 
skilum áliti okkar til [Björns 
Bjarnasonar] dómsmálaráðherra 
í dag eða á morgun, þann 28. 
desember,“ sagði Pétur í gær, en 
nefndin hittist eftir hádegi í dag 
og tekur ákvörðun um það.

Staða héraðsdómara losnar þar 
sem Friðgeir Björnsson er að 
hætta sem dómari. Eins og greint 
hefur verið frá í Fréttablaðinu er 
Þorsteinn Davíðsson, aðstoðar-
maður dómsmálaráðherra og 
sonur Davíðs Oddssonar seðla-
bankastjóra, meðal sjö umsækj-
enda.

Niðurstaða á 
næstu dögum

 Þorgeir Pálsson, flug-
málastjóri og verðandi forstjóri 
Flugstoða ohf., vísar á bug orðum 
Marcs Baumgartners, formanns 
Alþjóðasamtaka flugumferðar-
stjóra, um að verið sé að þjálfa 
upp óreynda menn sem eigi að 
gegna starfi flugumferðarstjóra 
hjá nýju fyrirtæki, Flugstoðum 
ohf., sem tekur við rekstri flug-
stjórnarmiðstöðvarinnar í Reykja-
vík af Flugmálastjórn um áramót-
in. Baumgartner lét þessi orð falla 
í fréttum Sjónvarpsins á mánu-
daginn. Að sögn Þorgeirs hafa 58 
af þeim flugumferðarstjórum sem 
vinna hjá Flugmálastjórn ekki enn 
ráðið sig til nýja fyrirtækisins.

Þorgeir segir að allir þeir menn 
sem verið sé að þjálfa upp hafi 
haft full réttindi til flugumferðar-

stjórnar, en að réttindi sumra 
þeirra séu ekki virk. „Þessir menn 
geta virkjað réttindi sín með því 
að sýna fram á að þeir búi yfir 
færni á sviði flugumferðarstjórn-
ar, enda hafa þeir áralanga reynslu 
á því sviði,“ segir Þorgeir og bætir 
því við að sumir þeirra hafi verið í 
stjórnunarstörfum á flugumferð-
arsviði.

Flugmálastjóri vildi ekki tjá sig 
um hversu margir flugumferðar-
stjórar væru að virkja réttindi sín 
til að taka til starfa hjá Flugstoð-
um. Hann bætir því við hann búist 
ekki við mikilli röskun á flugum-
ferð vegna skorts á flugumferðar-
stjórum eftir áramótin.

Fídel Kastró Kúbufor-
seti er ekki með krabbamein eins 

og Bandaríkjastjórn 
hefur haldið fram. 
Þetta segir spænskur 
skurðlæknir sem var 
á Kúbu í síðustu viku 
að hjálpa til við 
læknismeðferð
Kastrós. Hann sagði 
Kastró vera á 

hægum batavegi.
Kastró, sem er áttatíu ára, 

hefur ekki komið fram opinber-
lega síðan hann gekkst undir 
aðgerð í júlí og litlar upplýsingar 
hafa borist af ástandi hans síðan. 
Hann skipaði bróður sinn, Raúl 
Kastró, forseta landsins í 
fjarveru sinni. Kúbverskir 
ráðamenn hafa þó látið af 
fullyrðingum um að Kastró muni 
snúa aftur til valda.

Kastró ekki með 
krabbamein

Lítið var um fæðingar á 
fæðingargangi Landspítalans á 
aðfangadag. Eitt barn fæddist um 
morguninn og síðan fæddist ekki 
barn þar fyrr en á jóladag. 
Kristín Sigurðardóttir, ljósmóðir 
á fæðingargangi, segir ekki 
óalgengt að aðfangadagskvöld sé 
hreinlega án fæðinga.

„Einhverra hluta vegna fæðast 
ekki mörg börn á aðfangadags-
kvöld. Auðvitað gerist það en það 
er algengt að kvöldið sleppi,“ 
segir hún. Jólin voru samt með 
rólegra móti miðað við það sem 
vant er. „Þetta hefur verið í 
rólegri kantinum hjá okkur yfir 
jólin í ár miðað við venju.“

Halda í sér yfir 
stórhátíðarnar
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 Kína hefur hingað til 
verið eina landið í heiminum sem 
heimilar einhleypum ættleiðingu. 
Samkvæmt heimildum breska rík-
isútvarpsins munu Kínverjar 
herða reglur um skilyrði til ætt-
leiðingar á næsta ári og munu þá 
einungis veita leyfi til para á aldr-
inum 30-50 ára. Þá munu of feitir 
einstaklingar missa rétt sinn til 
ættleiðingar.

Kínverska ættleiðingamiðstöð-
in hefur ekki sent Íslenskri ætt-
leiðingu upplýsingar um breyttar 
reglur, en hingað til hafa einhleyp-
ir Íslendingar átt möguleika á að 
ættleiða börn þaðan.

Ingibjörg Jónsdóttir, formaður 
Íslenskrar ættleiðingar, segir að 
eins og staðan sé núna sé biðtími 
einhleypra eftir barni um sjö ár en 
biðtími para um tvö og hálft ár.

Það sem af er þessu ári hafa 
átta ættleiðingar farið í gegnum 
Íslenska ættleiðingu, sex frá Kína 
og tvær frá Indlandi. Eitt af þess-
um átta börnum var ættleitt af 
einhleypu foreldri. Árið 2005 voru 
35 börn ættleidd á vegum Íslenskr-
ar ættleiðingar, þar af fóru þrjú til 
einhleypra foreldra. Fjórða jan-
úar koma fimm ættleidd börn til 
landsins og eru þau öll frá Kína.

Yfir hundrað umsóknir eru nú í 

ferli hjá Íslenskri ættleiðingu og 
er það töluverð aukning milli ára. 
Alls hafa 476 börn verið ættleidd í 
gegnum Íslenska ættleiðingu frá 
því hún hóf starfsemi sína fyrir 18 
árum.

Kostnaður við ættleiðingu er 
um ein milljón króna en ný reglu-
gerð gerir ráð fyrir að foreldrar 
fái 480 þúsund króna styrk frá rík-
inu til að standa straum af kostn-
aðinum.

Samkvæmt upplýsingum Hag-
stofunnar er hlutfall íslenskra 
barna sem gefin eru til ættleiðing-
ar mjög lágt. Þannig voru einungis 
sjö af þeim 75 börnum sem ætt-
leidd voru á síðasta ári frá Íslandi. 
Þessi tala á við frumættleiðingu 
en það er ættleiðing á barni sem 
er ekki barn eða kjörbarn maka 
umsækjenda.

Ábendingar um íslensk börn 

sem koma til greina til frumætt-
leiðingar koma yfirleitt í gegnum 
barnaverndarnefndir á Íslandi. Í 
ársskýrslu Barnaverndarnefndar 
kemur fram að fjöldi þeirra barna 
sem nefndirnar höfðu afskipti af 
árið 2004 voru 5.643 og er það um 
20 prósenta fjölgun á milli ára. 
Þessi fjölgun hefur hins vegar 
ekki skilað sér í fjölda ættleiddra 
barna.

Hertar reglur munu 
útiloka einhleypa
Hertar reglur Kínverja um skilyrði til ættleiðingar munu útiloka einhleypa frá 
ættleiðingum þarlendra barna. Hlutfall íslenskra barna sem gefin eru til ætt-
leiðingar er mjög lágt þrátt fyrir aukningu í málum barnaverndarnefnda.

 Tæplega 300 kyn-
ferðisbrot voru skráð hjá lögreglu 
á síðasta ári, eða 288. Þá fjölgaði 
tilkynningum til lögreglu vegna 
kynferðislegrar áreitni, vegna 
kynferðisbrota gegn börnum 
yngri en 14 ára og vegna vörslu á 
barnaklámi, miðað við meðal-
fjölda þessara brota árin á undan.

Í ársskýrslu embættis ríkislög-
reglustjóra kemur fram að 2005 
fjölgaði tilkynningum vegna nauð-
gana um rúmlega 3 prósent milli 
ára og um tæplega prósent þegar 
litið er til meðalfjölda tilkynninga 
2000 til 2004. 

Athygli vekur fjölgun tilkynn-
inga vegna nauðgana árið 2005 en 

um er að ræða svipaðan fjölda og 
árið 2002. Ekki er víst að um raun-
verulega fjölgun brota sé að ræða 
enda virðist sem óvenju mikið af 
eldri málum hafi verið tilkynnt til 
lögreglu á síðasta ári. Þannig áttu 
tæplega 18 prósent af þeim nauðg-
unarmálum sem tilkynnt voru til 
lögreglu 2005 sér stað fyrir þann 
tíma. Árið 2004 var sambærilegt 
hlutfall eldri mála átta prósent og 
rúmlega 14 prósent árið 2003.

 Einn eða fleiri 
óvæntir skaðar verða í 8,2 pró-
sentum innlagna á sjúkrahús og að 
öllum líkindum hefði mátt koma í 
veg fyrir tæplega 40 prósent 
þeirra. Þetta er meðal þess sem 
rannsóknir á tíðni óvæntra skaða 
á sjúkrahúsum hafa leitt í ljós í 
Bandaríkjunum, Bretlandi, Dan-
mörku, Nýja-Sjálandi og Kanada 
og kemur fram í nýrri greinar-
gerð um eftirlit Landlæknisemb-
ættisins með heilbrigðisstofnun-
um og starfi heilbrigðisstétta. Til 
stendur að gera hliðstæða rann-
sókn hér á landi.

Niðurstöður rannsóknanna 
sýndu meðal annars að tæplega 
níu prósent þeirra sem urðu fyrir 
óvæntum skaða létust, rúmlega 
níu prósent urðu fyrir langvinnum 
örkumlum og 23 prósent urðu 
fyrir tímabundnum örkumlum.

Um 30 þúsund innlagnir eru á 
Landspítalann á ári og séu meðal-
töl þessara niðurstaðna heimfærð 
á hann má gera ráð fyrir að um 
2.500 manns verði þar árlega fyrir 
óvæntum skaða og að koma megi í 

veg fyrir um 1.000 þeirra. Þar af 
látist um 225 manns, um 225 
manns verði fyrir langvinnum 
örkumlum og tæplega 600 manns 
verði fyrir tímabundnum örkuml-
um.

Algengt að fólk slasist á spítölum

Karlmaður á fertugs-
aldri hefur verið ákærður fyrir 
líkamsárás sem hann framdi að 
kvöldi sunnudagsins 4. júní á 
þessu ári í biðstöð strætisvagna 
við Hlemmtorg í Reykjavík. 
Maðurinn sparkaði tvisvar í konu 
sem gegndi starfi strætóbílstjóra 
og marðist hún á handlegg. 
Lögreglustjórinn í Reykjavík 
gefur út ákæruna. Þess er krafist 
að maðurinn verði dæmdur til 
refsingar. Auk þess krefst konan 
þess að maðurinn verði dæmdur 
til að greiða miskabætur að 
fjárhæð 150 þúsund krónur sem 
og lögmannsþóknun að upphæð 
40 þúsund krónur. 

Sparkaði í 
strætóbílstjóra

Drekkur þú malt og appelsín 
um jólin?

Ætlar þú á janúarútsölur?

 Tilraunaverkefni á 
vegum Leonardó á Íslandi fengu 
956.491 evrur eða um 86 milljónir 
íslenskra króna á þessu ári sem 
skiptast á þrjú verkefni. Verkefn-
in miða að því að þróa nýjar 
aðferðir og leiðir til að stuðla að 
auknum gæðum og fjölbreytni í 
starfsmenntun og starfsþjálfun 
starfsmanna. Styrkupphæð til 
einstakra verkefna er frá 25 
milljónum til 33 milljóna en hún 
er um 75 prósent af heildarkostn-
aði verkefnanna. 

Ísland fékk um 
86 milljónir
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BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, 
akstri og viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda 
annað hvort í flokknum Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst 
ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.

Núna bjóðum 16 Úrvalsbíla á sannkölluðum úrvalskjörum.

ÞEGAR VIÐ SEGJUM ÚRVALSBÍLAR
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VW Golf 1600 bensín 5 gíra 
Á götuna: 11.04 Ekinn: 26.000 km
Verð: 1.800.000 kr. Skr.nr. VB993

Toyota Corolla S/D 5 gíra.
Á götuna: 07.05 Ekinn: 47.000 km
Verð: 1.520.000 kr. Skr.nr. MG274

Toyota Avensis 1800 bensín 5 gíra 
Á götuna: 11.04 Ekinn: 63.000 km
Verð: 1.950.000 kr. Skr.nr. DP737

Toyota Corolla 1400 bensín 5 gíra 
Á götuna: 09.03 Ekinn: 76.000 km
Verð: 1.250.000 kr. Skr.nr. JE306

Toyota Land Cruiser 3000 Dísel sjsk. 
Á götuna: 05.05 Ekinn: 57.000 km
Verð: 4.400.000 kr. Skr.nr. ON301

BMW 318i 2000 bensín sjsk.
Á götuna: 04.06 Ekinn: 6.000 km
Verð: 3.480.000 kr. Skr.nr. NH841

Toyota Avensis 1800 bensín sjsk.
Á götuna: 03.06 Ekinn: 10.000 km
Verð: 2.750.000 kr. Skr.nr. NZ631

Toyota Corolla Verso 1.8 bensín 5 gíra MM 

Á götuna: 03.06 Ekinn: 9.000 km
Verð: 2.490.000 kr. Skr.nr. SI706

Toyota Land Cruiser GX Dísel sjsk. Aukasæti 

Á götuna: 06.06 Ekinn: 6.000 km
Verð: 5.090.000 kr. Skr.nr. PR363

Toyota Land Cruiser GX 33" breyttur sjsk.

Á götuna: 10.03 Ekinn: 75.000 km
Verð: 3.950.000 kr. Skr.nr. UE960

Toyota Land Cruiser sjsk.
Á götuna: 11.05 Ekinn: 13.000 km
Verð: 5.990.000 kr. Skr.nr. BJ187

Mercedes Benz C 180 sjsk.
Á götuna: 09.05 Ekinn: 9.000 km
Verð: 3.950.000 kr. Skr.nr. NX248

Toyota Hiace 4wd 2500 dísel 5 gíra 
Á götuna: 03.06 Ekinn: 23.000 km
Verð: 2.390.000 kr. Skr.nr. LH734

Toyota RAV4 GX 2200 dísel 5 gíra 
Á götuna: 06.06 Ekinn: 2.000 km
Verð: 3.400.000 kr. Skr.nr. YF312

Toyota Yaris Sol 1300 bensín 5 gíra 
Á götuna: 02.06 Ekinn: 12.000 km
Verð: 1.890.000 kr. Skr.nr. RK745

VW Caddy 1400 bensín 5 gíra 
Á götuna: 06.04 Ekinn: 66.000 km
Verð: 1.140.000 kr. Skr.nr. PS658
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Engin kaup- eða söluþóknun

Peningamarkaðssjóðurinn er rekinn af Rekstrarfélagi Sparisjóðanna hf.  Verðbréfaþjónusta Sparisjóðanna hf. er vörsluaðili sjóðsins.
Peningamarkaðssjóðurinn er fjárfestingarsjóður sem starfar skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði.
Fjárfestingarsjóður telst vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður skv. lögunum.  Meiri áhætta fjárfestingarsjóðs er m.a. fólgin
í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði. Frekari upplýsingar um sjóðinn má finna 
í útboðslýsingu og útdrætti útboðslýsingar sem hægt er að nálgast á www.vsp.is
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 James Brown, oft 
nefndur guðfaðir sálartónlistar-
innar, lést að morgni jóladags 
þegar hjarta hans gaf sig aðeins 
tveimur dögum eftir að hann hafði 
verið lagður inn á sjúkrahús vegna 
lungnabólgu. Brown, sem var 73 
ára gamall þegar hann lést, var í 
fullu fjöri fram undir það síðasta 
og stefndi að því að koma fram á 
gamlárskvöld á blúsklúbbi B.B. 
King í New York. „Ég er vinnu-
samasti maðurinn í skemmtana-
iðnaðinum,“ sagði Brown kvöldið 
sem hann dó.

James Brown var einn af fyrstu 
listamönnunum sem voru vígðir 
inn í Frægðarhöll rokksins ásamt 

Elvis Presley, Chuck Berry og 
fleirum. Árið 1992 vann James 

Brown heiðursverðlaun Grammy 
fyrir ævistarf sitt. Áður hafði 
hann unnið til Grammy-verðlauna 
árin 1965 og 1987. Þá átti Brown 
lítið en eftirminnilegt hlutverk í 
myndinni The Blues Brothers frá 
árinu 1980 þar sem hann lék ákaf-
lega lífsglaðan prest.

Brown var ákærður fyrir mis-
notkun á áfengi og eiturlyfjum og 
það vakti mikla athygli þegar sam-
skipti hans við lögreglu enduðu í 
bílaeltingaleik milli fylkja. Í kjöl-
farið sat Brown í fangelsi í 15 
mánuði.

Brown var fjórkvæntur og 
lætur eftir sig að minnsta kosti 
fjögur börn.

James Brown lést á jóladag

Hvaða erlenda hljómplötu-
fyrirtæki hefur lýst yfir áhuga 
á að semja við Garðar Thór 
Cortes óperusöngvara?

Hvað heitir írski söngvarinn 
sem verður sæmdur heiðurs-
riddaratign bresku krúnunnar 
á næsta ári?

Hvaða fornfræga skemmti-
stað í Reykjavík var lokað 
seinasta föstudag?

Eldur kviknaði í bifreiða-
verkstæði Malarvinnslunnar í 
Mývatnssveit á jóladag. Einn 
maður var inni í húsinu og hlaut 
hann slæm brunasár. Hann var 
fluttur á Fjórðungssjúkrahúsið á 
Akureyri til aðhlynningar. Að 
sögn fulltrúa lögreglunnar á 
Húsavík er líðan hans eftir 
atvikum.

Húsnæðið og allt sem inni í 
því var er gjörónýtt eftir 
brunann, meðal annars tvær 
vörubifreiðar og annar verk-
stæðisbúnaður. Eldsupptök eru 
ókunn en málið er í rannsókn hjá 
lögreglu.

Illa haldinn eftir 
verkstæðisbruna

 Sjö bændur í Kína hafa 
verið ákærðir af hinu opinbera 
fyrir að hafa skipulagt mótmæli í 
vor þegar auðugur kaupsýslumað-
ur mætti með verkamenn á land-
areign þeirra og hugðist láta þá 
grafa fyrir nýjum byggingum. 

Yfirvöld á staðnum höfðu 
afhent honum landið án þess að 
nefna það einu orði við bændurna, 
sem brugðust ókvæða við. Kaup-
sýslumaðurinn samdi þá við bænd-
urna um að greiða þeim bætur 
fyrir landið, en kærði þá síðan 
fyrir fjárkúgun og í gær hófust 
réttarhöld í málinu. Bændurnir 
eiga yfir höfði sér fangelsisdóm 
upp á þrjú til tíu ár.

Bændurnir sjö búa í Sanshan-
þorpi í héraðinu Guangdong, sem 
er sunnan til í Kína. Þeir lentu í 
átökum við lögregluna í maí síð-
astliðnum þegar þeir reyndu að 
stöðva framkvæmdir kaupsýslu-
mannsins, sem hafði hugsað sér að 

reisa fiskeldisstöð á landareign-
um þeirra.

„Bændurna grunaði að sveitar-
stjórnin hefði blandað sér í málið,“ 
segir Zhang Jiankang lögfræðing-
ur, sem segir að stjórnvöld hafi 
lagt ríka áherslu á að hann kæmi 
hvergi nærri þessu dómsmáli. 
„Núna síðustu dagana hafa sex 
eða sjö lögreglumenn fylgt mér 
eftir dag og nótt,“ sagði hann. 

Deilur af þessu tagi og mót-
mælaaðgerðir þeim tengdar, sem 
stundum enda með átökum, hafa 
verið algengar í Kína síðustu árin, 
sérstaklega í fátækari hlutum 

landsins. Mótmælin beinast oftast 
gegn stjórnvöldum, sem sökuð eru 
um spillingu sem felst í því að 
afhenda einkafyrirtækjum og auð-
jöfrum landsvæði með ólöglegum 
hætti.

Þessir sjö bændur, sem hafa 
verið handteknir og ákærðir, eru 
aðeins lítill hluti þeirra bænda 
sem mótmæltu áformum kaup-
sýslumannsins í Sanshan. Deilurn-
ar eru hluti af stærra máli, sem 
snýst um 1.200 hektara lands í 
eigu átta þúsund bænda. Þessar 
landareignir hafa frá árinu 2005 
verið teknar af bændunum til að 
nýta þær undir framkvæmdir á 
vegum einkafyrirtækja af ýmsu 
tagi.

Um það bil þrjú þúsund þess-
ara bænda hafa staðið fyrir mót-
mælaaðgerðum og undirskrifta-
herferðum gegn héraðsstjórninni, 
sem þeir telja standa að baki land-
tökunni.

Kærðir fyrir mótmæli
Langvarandi deilur milli bænda og héraðsyfirvalda í Guangdong í Kína snúast 
um spillingu yfirvalda og rétt bænda til að halda landareignum sínum.

Valgarður Stefánsson, 
íbúi á Akureyri, lenti í því rétt 
fyrir jólin að þurfa að borga 
1.130 króna toll af jólagjöf sem 
dóttir hans sendi honum frá 
Ítalíu.

Þetta stríðir gegn gildandi 
reglum því gjafir sem sendar 
eru til Íslands með pósti eru ekki 
tollskyldar og kom það fram á 
fylgibréfi með pakkanum að um 
gjöf væri að ræða. Í pakkanum 
voru ein peysa og hleðslutæki 
fyrir farsíma að verðmæti 
fimmtán evrur og var sú tala 
nefnd í fylgibréfinu.

„Mér finnst þetta óréttlátt. Ég 
veit ekki hvernig ég get leitað 
réttar míns í þessu máli,“ segir 
Valgarður sem telur ástæðuna 
líklega vera að dóttir hans lét 
reikning með söluverðmæti 
gjafanna ekki fylgja. 

Ósanngjörn 
greiðsla tolls

Í gær voru tvö ár liðin 
frá því að flóðbylgjur urðu 
230.000 manns að bana í tólf 
löndum við Indlandshaf. Stærsti 
jarðskjálfti í 40 ár skók sjávar-
botninn við Súmötru, vestustu 
eyju Indónesíu, sem olli því að 
risavaxnar flóðbylgjur æddu yfir 
Indlandshaf á þotuhraða og skullu 
á fiskiþorpum, ferðamannasvæð-
um og strandbæjum.

Minningarathafnir voru haldnar 
víða í gær og fólk safnaðist saman 
til að votta fórnarlömbum flóð-
bylgjunnar virðingu sína.

Hundruð manna söfnuðust 
saman í nokkrum borgum í Svíþjóð 
í gær til að minnast landa sinna 
sem fórust. Alls létust 524 Svíar í 
flóðunum sem er meira en í 
nokkrum öðrum náttúruhamför-
um.

Tvö ár liðin frá 
flóðbylgjunum

 Hjörtur Magni 
Jóhannsson, safnaðarprestur í 
Fríkirkjunni, segir að metaðsókn 
hafi verið í kirkjuna á aðfangadag 
en um eitt þúsund manns komu í 
guðsþjónusturnar sem haldnar 
voru. „Í 107 ára sögu safnaðarins 
hefur aldrei verið önnur eins 
aðsókn,“ segir Hjörtur. 
Kirkjusókn var almennt mjög góð 
í Reykjavík yfir hátíðarnar að 
sögn Gísla Jónassonar, sóknar-
prests í Breiðholtsprestakalli og 
prófasts í  Reykjavíkurprófasts-
dæmi eystra. Að sögn Gísla var 
aukningin á kirkjusókn í Breið-
holtskirkju á milli ára í þremur 
messum á aðfangadag, jóladag og 
annan í jólum um 20 prósent frá 
því í fyrra og munar mest um 
hversu margir komu til messu í 
gær. 

Metaðsókn í 
Fríkirkjuna

Stofnaður hefur verið 
nýr stjórnmálaflokkur sem 
fengið hefur nafnið Flokkurinn. 
Meðal helstu áhersluatriða 
flokksmanna er að breyta 
kosningakerfinu og afnema ný 
lög um styrki til stjórnmála-
flokka.

Stofnandi flokksins er Haukur 
Nikulásson, en að baki honum er 
hópur manna sem hefur tilheyrt 
ýmsum flokkum til þessa. 
Flokkurinn hefur sótt um 
listabókstafinn A og segir 
Haukur að um jafnaðarmanna-
flokk sé að ræða.

Haukur hefur meðal annars 
kynnt þingmönnum og öðrum 
hugmynd að nýju kosningakerfi.

Nýtt framboð 
til Alþingis

Núna síðustu dagana 
hafa sex eða sjö lög-
reglumenn fylgt mér 
eftir dag og nótt



Sálin hans Jóns míns
Addi Exos
Grétar G
DJ Víkingur
DJ Björn Þór

Sérstök forsala til 28. desember á www.broadway.is 
Verð í sérstakri forsölu krónur 2.500,-
Almennt verð krónur 3.500,-
20 ára aldurstakmark
Húsið opnar á miðnætti

Það einfaldlega gerist ekki betra!



 Fjölmargir þungir 
dómar hafa fallið á árinu yfir ein-
staklingum sem hafa reynt fíkni-
efnainnflutning til landsins.

  Fimm Litháar hlutu fíkniefna-
dóma. Fyrst var Romas Kosakov-
skis dæmdur í tveggja og hálfs árs 
fangelsi vegna innflutnings á 
miklu magni af amfetamínbasa og 
brennisteinssýru í vökvaformi. Úr 
vökvanum hefði verið hægt að 
framleiða 17,5 kíló af neysluefni. 
Hæstiréttur þyngdi dóm hans í 
fjögurra ára fangelsi. Viku síðar 
voru tveir landar hans, Arvydas 
Maciulskis og Saulius Prusinskas, 
dæmdir í tveggja og hálfs árs 
fangelsi eftir að flöskur með sam-
bærilegum amfetamínbasa fund-
ust í fórum þeirra. Hægt hefði 
verið að framleiða 13,3 kíló af 
amfetamíni úr efnunum. Í nóvem-
ber voru svo Sarunas Budvytis og 
Virunas Kavalciukas dæmdir í sjö 
ára fangelsi fyrir innflutning á um 
tólf kílóum af amfetamíni.

Þá var pólskur karlmaður, 
Karol Prezewdziecki, dæmdur í 
átta mánaða fangelsi fyrir tilraun 
til að flytja inn þrjú kíló af hassi 
og um 50 grömm af kókaíni.

 Fjölmargir Íslendingar hlutu 
einnig dóma. Þeir  Kristófer Már 
Gunnarsson, Hákon Traustason og 
Viktor Árnason voru dæmdir í 
þriggja ára, tveggja ára og 18 
mánaða fangelsi fyrir innflutning 
á um hálfu kíló af kókaíni. Þeir eru 
fæddir 1987 og 1988. Stuttu áður 
hafði Mikael Már Pálsson verið 
dæmdur í fjögurra ára fangelsi 
fyrir að hafa verið með um fjögur 
kíló af amfetamíni falin í ferða-
tösku sinni þegar hann kom frá 

París. Hann skipulagði einnig inn-
flutning drengjanna þriggja. 

Agnar Þórarinsson var dæmd-
ur í tveggja ára fangelsi fyrir að 
hafa staðið að innflutningi á einu 
kílói af amfetamíni og fjórum kíló-
um af hassi.  Í nóvember var svo 
Arnar Theodórsson dæmdur í 18 
mánaða fangelsi fyrir að hafa 
reynt að smygla til landsins tæp-
lega 700 grömmum af kókaíni í 
tölvuturni.

Í þessum mánuði hafa fallið 
tveir þungir fíkniefnadómar. Par 
um tvítugt, Valur Hoe Guðmunds-
son og Þórunn Ester Þórhallsdótt-
ir, voru dæmd í 18 mánaða fang-

elsi hvort fyrir að hafa reynt að 
smygla inn í landið einu kílói af 
kókaíni. Við húsleit hjá þeim fund-
ust þar að auki um 1,3 kíló af 
kannabisefnum.

Síðastliðinn fimmtudag voru 
svo fjórir menn, Ólafur Ágúst 
Hraundal Ægisson, Ársæll Snorra-
son, Johan Hendrik Engelsman og 
Hörður Eyjólfur Hilmarsson 
dæmdir til samtals 24 og hálfs árs 
fangelsisvistar fyrir innflutning á 
rúmlega 15 kílóum af amfetamíni 
og 10 kílóum af hassi. Ólafur Ágúst 
fékk þyngsta dóminn, átta og hálfs 
árs fangelsi.

Þungir dómar fallið 
vegna fíkniefnabrota
Margir þungir dómar hafa fallið á árinu vegna stórfellds fíkniefnainnflutnings. 
Gífurlegt magn af fíkniefnum hefur verið gert upptækt. Fimm Litháar, Pólverji 
og 12 Íslendingar hafa hlotið dóma fyrir að reyna að smygla fíkniefnum. 
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 Grænlenska land-
stjórnin hefur ákveðið að auka 
náhvalskvótann um 100 dýr á 
næstu vertíð. Veidd verða 385 dýr 
en veiðiráðgjöf Norðaustur-Atl-
antshafs sjávarspendýraráðsins 
(NAMMCO) telur að stofninn þoli 
ekki nema 135 hvala veiði. Veiðin 
á næsta ári er því þrisvar sinnum 
meiri en ráðgjöfin segir til um.

Ákvörðun landstjórnarinnar 
hefur mætt mikilli gagnrýni bæði 
heima fyrir og frá dýraverndun-
arsamtökum í Evrópu og Banda-
ríkjunum. Grænlenskir vísinda-
menn á náttúrufræðistofnun 
landsins hafa gagnrýnt ákvörðun-
ina harðlega og taka undir með 

vísindamönnum NAMMCO um 
veiðiþol stofnsins. Stofn náhvals-
ins, eða einhyrnings hafsins eins 
og hann er oft nefndur vegna 
langrar tannar sem skagar út úr 
trjónu hvalsins, við Vestur-Græn-
land er talinn vera á bilinu 5500 til 
7800 dýr.

Bitist er um málið á vettvangi 
stjórnmálanna í Grænlandi og 
stjórnarandstöðuflokkurinn
Demókratar telur kvótaaukning-
una einkennast af skammsýni. 
Þingmaður flokksins, Jens B. 
Frederiksen, segir ákvörðun Finns 
Karlsen sjávarútvegsráðherra 
geta haft það í för með sér að 
Grænlendingar þurfi að sætta sig 

við enn meiri takmarkanir á veiði 
úr náhvalsstofninum í framtíð-
inni, ef mjög verði gengið á stofn-
inn á næstu árum.

250 dýr umfram ráðgjöf veidd

 Það er þjóðhagslega hagkvæmt að ráðast í 
lagningu nýs sæstrengs milli Íslands og Evrópu fyrr 
en síðar. 

Þetta er meðal niðurstaðna skýrslu ParX 
viðskiptaráðgjafar fyrir Póst- og fjarskiptastofnun 
en í henni er fjallað um áhrif sambandsrofs í 
millilandafjarskiptum og tímasetningu á lagningu 
nýs sæstrengs. 

Í skýrslunni kemur fram að beinar tekjur 
fjarskiptafyrirtækja af samskiptum við útlönd séu 
taldar vera um tveir milljarðar króna á ári eða í 
kringum 5,5 milljónir á dag. Gert er ráð fyrir að fyr-
irtækin verði af þessum tekjum ef samband rofnar. 
Slitni strengur í sjó tekur viðgerð jafnan um tvær 
vikur og verða fyrirtækin þá af tæpum 80 milljón-
um króna á meðan. 

Fleiri rök eru færð fyrir nauðsyn þess að leggja 
nýjan ljósleiðarasæstreng, sem áætlað er að kosti 
um 3,5 milljarða króna. Ólíklegt er að rekstur 
netvera og gagnaþjónustumiðstöðva fyrir erlenda 
aðila festi rætur ef sambandið er ekki tryggara en 
nú er, auk þess sem hæpið er að ætla að hugmyndir 
um fjármálamiðstöð á Íslandi verði að veruleika án öruggra fjarskipta.

Milljónatap við sæstrengsrof

Róbert Wessman, 
forstjóri Actavis Group, hefur 
verið útnefndur maður ársins 2006 
í íslensku atvinnulífi en það var 
dómnefnd Frjálsrar verslunar sem 
valdi Róbert. Róbert hlýtur 

þennan heiður 
fyrir einstakan 
árangur við að 
stækka fyrirtæk-
ið, athafnasemi 
og djarflega 
framgöngu við 
yfirtökur á 
erlendum 
fyrirtækjum. 
Starfsmenn
Actavis eru 

ellefu þúsund og starfa í 32 
löndum. Arðsemi Actavis hefur 
verið 59 prósent á ári að jafnaði 
frá árinu 1999 sem er einstök 
ávöxtun.

Viðurkenningin verður afhent 
formlega á Hótel Sögu 29. 
desember.

Róbert maður 
ársins 2006

Sautján ára gamall 
maður var dæmdur í sex mánaða 
skilorðsbundið fangelsi í Héraðs-
dómi Reykjaness á miðvikudag-
inn fyrir hrottafengna líkamsárás 
á skemmtistaðnum Traffic í 
Keflavík þann 4. desember árið 
2005. Maðurinn sló mann í 
höfuðið með glerglasi og hlaut 
hann djúpa skurði á höfði; slagæð 
fór í sundur og missti hann einn 
og hálfan til tvo lítra af blóði. 

Í dómnum kemur fram að 
tilviljun hafi ráðið því að 
maðurinn hafi ekki orðið fyrir 
alvarlegu líkamstjóni en litið er 
til ungs aldurs mannsins við 
uppkvaðningu dómsins.

Sló mann í höf-
uðið með glasi 

Sjö manns urðu 
fyrir meiðslum þegar slagsmál 
brutust út milli tveggja fylkinga 
munka í klaustri í Grikklandi á 
miðvikudag.

Átökin urðu þegar hópur 
munka frá grísku rétttrúnaðar-
kirkjunni réðst til inngöngu í 
Esfigmenou-klaustrið á Aþos-
fjalli, sem grískir andófsmunkar 
hafa haft á valdi sínu. Meiðslin 
urðu þegar andófsmunkarnir í 
klaustrinu réðust á aðkomumunk-
ana með kúbein og slökkvitæki að 
vopni.

Andófsmunkarnir, sem ekki 
njóta viðurkenningar rétttrúnað-
arkirkjunnar, eru harðlega 
andsnúnir því að rétttrúnaðar-
kirkjan sættist við rómversk-
kaþólsku kirkjuna í Páfagarði.

Munkar slógust 
á Grikklandi

 Besta leiðin fyrir Dani 
til að forðast að leggja sér til 
munns grænmeti, sem inniheldur 
bakteríur úr úrgangi annarra 
manna, er að borða danskt 
grænmeti, að sögn sóttvarna-
læknis Danmerkur.

Kåre Mølbak lét þessi orð falla 
eftir að 750 nemar og kennarar 
Borup-menntaskólans í Ballerup 
fengu matareitrun í síðasta 
mánuði eftir að hafa snætt 
veislumat sem innihélt basilíku 
frá Ísrael. Við rannsókn kom í 
ljós að basilíkan hafði verið 
hreinsuð upp úr klóaksmituðu 
vatni sem innihélt úrgang úr 
mönnum.

Sérstaklega ber fólki að forðast 
grænmeti frá Ísrael, Víetnam, 
Kenía og Taílandi, hefur fréttavef-
ur Politiken eftir Mølbak.

Danir eiga að 
borða danskt

Eldur kom upp í kjallara-
íbúð í Hlíðahverfinu í Reykjavík 
um klukkan sjö á jóladagsmorg-
un. Reykur fór um allt húsið og 
þurftu margir íbúar þess að fara 
út á meðan reykræst var. Engin 
slys urðu á fólki.

Upptök eldsins eru ókunn en 
lögreglan í Reykjavík telur að 
kertaskreyting eða eitthvað slíkt 
hafi átt hlut að máli. Reyk-
skemmdir voru töluverðar, 
sérstaklega í herberginu þar sem 
eldurinn kom upp.

Reykur fór um 
allt íbúðarhúsið





 Nýbakaðar mæður 
eru í meiri hættu á að fá margs 
konar geðvandamál önnur en fæð-
ingarþunglyndi, kemur fram í 
nýrri danskri rannsókn sem er ein 
sú stærsta sem gerð hefur verið á 
geðrænum vandamálum eftir fæð-
ingu.

Feðurnir eru ekki í jafn mikilli 
hættu og mæðurnar, sennilega því 
þeir ganga ekki í gegnum sömu 
líkamlegu og félagslegu breyting-
ar sem tengjast fæðingu barns, 
segir í niðurstöðum rannsóknar-
innar sem birtar voru í bandaríska 
vísindatímaritinu Journal of the 
American Medical Association.

Í rannsókninni, sem byggð var 

á sjúkraskýrslum 2,3 milljóna 
Dana á ríflega 30 ára tímabili, kom 
fram að fyrstu þrír mánuðirnir 
eftir að konur eignast fyrsta barn 
sitt eru mesti áhættutíminn, sér-

staklega fyrstu vikurnar þegar 
þær átta sig á ábyrgðinni sem 
fylgir því að hugsa um nýbura.

Á fyrstu  tíu til nítján dögunum 
voru nýbakaðar mæður sjö sinn-
um líklegri til að leggjast inn á 
sjúkrahús með einhvers konar 
geðvandamál heldur en konur með 
eldri ungbörn. Miðað við barnlaus-
ar konur voru nýju mæðurnar 
fjórum sinnum líklegri til að vera 
lagðar inn vegna geðrænna sjúk-
dóma.

Sjúkdómarnir sem um var að 
ræða voru fæðingarþunglyndi, 
geðhvörf, geðklofi og aðlögunar-
vandi sem haft getur lamandi 
kvíða með í för.

Nýbakaðar mæður í áhættuhópi

 Persónuvernd 
hefur ákveðið að hér á landi megi 
vinna með persónuupplýsingar í 
þágu mats á lánshæfi einstaklinga 
án þess að fyrir liggi leyfi frá Per-
sónuvernd. Þetta er þó háð því 
skilyrði að viðkomandi einstakl-
ingur veiti samþykki sitt. 

Hér á landi hafa aðilar sem 
veita lán eða selja vöru og þjónustu 
á lánskjörum aðallega notað van-
skilaskrár þegar ákvarðanir um 
lánveitingar eru teknar. Upplýs-
ingar á þessum listum eru að mestu 
leyti sóttar til yfirvalda og dóm-
stóla, svo og í Lögbirtingablaðið.

Sigrún Jóhannesdóttir, for-
stjóri Persónuverndar, segir að 
margir hafi gagnrýnt að hafa ekki 

aðrar upplýs-
ingar en van-
skilaskrárnar
og talið eðlilegt 
að geta byggt á 
öðrum gögnum, 
svo sem upplýs-
ingum um láns-
hæfismat.
„Þetta tíðkast 

víða erlendis en 
til þessa hefur 

Persónuvernd ekki veitt leyfi til 
notkunar þessara gagna. Frá og 
með 19. desember er það hins 
vegar ekki háð hennar leyfi því 
stofnunin hefur ákveðið að nú 
megi nota upplýsingar um láns-
hæfismat sé það gert með sam-

þykki viðkomandi.“
Sigrún segir að í breytingunni 

felist ekki að fjármálafyrirtæki 
muni sjálfkrafa hætta að nota van-
skilaskrár heldur muni þau vænt-
anlega meta hverju sinni á hvaða 
gögnum þau byggi sínar ákvarð-
anir. 

Sigrún segir að enn liggi ekki 
fyrir hvaða aðilar séu tilbúnir til 
að leggja upplýsingar af mörkum 
sem liggi til grundvallar lánshæf-
ismati. Sigrún nefnir sem dæmi að 
henni sé ekki kunnugt um að 
skattyfirvöld hafi ákveðið hvort 
þau muni leggja fram upplýsingar 
úr skattframtölum.

Björg Arnardóttir, lánasér-
fræðingur hjá Lánstrausti, segir 

að með tilkomu þessarar nýju 
reglugerðar geti lánveitendur gert 
áhættumat á umsækjendum lána 
þannig að álagið endurspegli þá 
raunverulegu áhættu sem lánveit-
andinn tekur með lánveitingunni. 
„Lánstraust vinnur nú að því að fá 
dulkóðaðar upplýsingar frá skatt-
inum, fjögur ár aftur í tímann, til 
að getað notað tekjur einstaklinga 
við gerð útreikninga á ógjald-
færni.“

Björg segir að lánhæfisupplýs-
ingastofur á Norðurlöndunum hafi 
mun betra aðgengi að gögnum um 
einstaklinga og má þar nefna upp-
lýsingar úr skattskrám, eignir, 
skuldastöðu og fleira.

Lánastofnunum heimilt að nota persónu-
upplýsingar til að úrskurða um lánshæfi

 Karlmaður á þrítugs-
aldri var dæmdur í átta mánaða 
óskilorðsbundið fangelsi í 
Héraðsdómi Suðurlands fyrir að 
hafa haft tæp 85 grömm af hassi, 
2 alsælutöflur og rúm 14 grömm 
af amfetamíni í fórum sínum. Um 
var að ræða tvær aðskildar 
ákærur. Maðurinn hefur verið 
dæmdur fjórum sinnum áður 
fyrir fíkniefnabrot. Við upp-
kvaðningu dómsins var litið til 
þess að með broti sínu rauf 
maðurinn skilorðsbundinn 
þriggja ára dóm sem var felldur 
yfir honum í apríl í fyrra fyrir 
brot gegn umferðar- og fíkniefna-
lögum.

Var með hass 
og amfetamín

Norska lögreglan 
rannsakar nú mál ungrar móður 
frá Ringsaker, sem talin er hafa 
drepið eitt barn sitt og lagt á ráðin 
um dauða annars fyrir fæðingu 
þess.

Konan, sem er 24 ára, skrifaði á 
spjallsíðu á netinu um „sjúkdóm“ 
nýfædds sonar síns og lýsti svo 
dauða hans. Þetta var hins vegar 
mörgum vikum áður en drengurinn 
fæddist. Netvinir konunnar sendu 
henni fjölmargar samúðaróskir, 
kemur fram í frétt Aftenposten.

Eldri drengur konunnar lést úr 
öndunarörðugleikum vorið 2005, en 
yngri drengurinn var færður í 
umsjá barnaverndaryfirvalda eftir 
að hafa fengið svipuð köst 
nokkrum sinnum í vor og sumar.

Sagði frá dauða 
sonar síns fyrir 
fæðingu hans



 Alþýðusamband Íslands 
lýsir áhyggjum og furðu yfir rök-
stuðningi kjararáðs fyrir nýlegri 
launahækkun þar sem sérstök 
krónutöluhækkun fyrir þá lægst-
launuðu, sem samið var um í 
sumar, eigi að færast nú yfir til 
kjörinna fulltrúa, dómara og 
æðstu embættismanna sem pró-
sentuhækkun.

Ólafur Darri Andrason, deildar-
stjóri hagdeildar ASÍ, segir jákvætt 
að kjararáð sé að horfa vinnumark-
aðinn í heild öfugt við forvera 
kjararáðs sem horfði mjög þröngt 
til þess hvað var að gerast í launa-
umhverfi opinberra starfsmanna. 
„En á þessu tímabili sem kjararáð 

er að horfa til, frá desember í fyrra 
og fram að septemberlokum, var 
samið um sérstaka hækkun allra 

lægstu launa og þeir taka það inn í 
úrskurðinn. Þessar hækkanir voru 
annars vegar svokölluð launaþró-
unartrygging sem tryggði öllum 
landsmönnum 5,5 prósenta launa-
hækkanir á 12 mánaða tímabili þar 
á undan. Síðan var samið um sér-
stakan 15.000 króna taxtaviðauka 
sem fór fyrst og fremst til þeirra 
sem eru í lægri hluta tekjuskalans. 
Þannig að sú aðgerð vigtar þungt 
inn í launavísitöluna.“

Ólafur Darri telur ástæðu fyrir 
kjararáð að velta fyrir sér hvort 
sértækar aðgerðir með krónutölu-
hækkun á lægstu laun eigi að fara 
með vélrænum hætti yfir á æðstu 
embættismann sem prósenta.

ASÍ gagnrýnir launahækkun
 Tvítugur síbrotamaður 

var dæmdur í fimmtán mánaða 
fangelsi í Héraðsdómi Reykja-
ness á fimmtudaginn fyrir ýmiss 
konar brot, til dæmis líkamsárás, 
þjófnað, eignaspjöll og brot gegn 
ávana- og fíkniefnum. Karlmað-
urinn játaði öll brotin, nema að 
hafa skallað mann í andlitið við 
anddyri skemmtistaðarins 
Áttunnar í Hafnarfirði fyrr á 
árinu með þeim afleiðingum að 
hann nefbrotnaði. 

Við uppkvaðningu dómsins var 
litið til þess að maðurinn rauf 
skilorð með brotum sínum; þess 
vegna þótti dómnum ekki við hæfi 
að skilorðsbinda refsinguna.

Síbrotamaður 
skallaði mann

Verslunin Epal 
stendur nú í framkvæmdum en 
fyrirhuguð er stækkun verslunar-
innar upp á 870 fermetra. Áætlað 
er að framkvæmdum ljúki um 
mitt næsta ár sem þýðir að 
byggingartími verður mjög 
stuttur. Alls 1500 fermetra 
skemma verður byggð ofan á 
núverandi húsnæði Epals að 
Skeifunni 6 og gert er ráð fyrir 
870 fermetra gólffleti með 
möguleika á stækkun.

Eyjólfur Pálsson, húsgagna-
arkitekt og framkvæmdastjóri 
Epals, segir viðbygginguna 
teiknaða af Erum arkitektum en 
Ístak hefur tekið að sér verkið.
Samþykki byggingarnefndar 
liggur fyrir.

Lofthæðin í hinu nýja rými 
verður á bilinu 8-10 metrar og þar 
verður 70 fermetra þakgluggi. 
Epal hefur verið starfrækt á 
Íslandi í yfir 30 ár og leggur 
áherslu á íslenska og erlenda 
hönnun.

Epal bætir við 
870 fermetrum

Fólk í aldurshópunum 18-
34 ára er líklegast til að verða 
gjaldþrota í Noregi. Sá aldurshóp-
ur sem er í minnstri hættu á að 
lenda í greiðsluerfiðleikum þar í 
landi eru einstaklingar yfir 63 
ára, líkt og hér heima. 

Þetta er eitt af því sem fram 
kemur í úttekt Bjargar Arnar-
dóttur hjá Lánstrausti um 
forvarnir í fjármálum.

Í Svíþjóð eru fráskildir líklegri 
til að verða gjaldþrota og sýna 
rannsóknir að líkur á gjaldþroti 
aukast um helming sé viðkomandi 
fráskilinn.

Fráskildir frek-
ar gjaldþrota

 Biskupinn í Kaup-
mannahöfn á í stökustu vandræð-
um með einn af prestum sínum. 
Séra Lene Matthies varð uppvís 
að þjófnaði á víni og bjór úr skáp 
í sóknarheimili Kristjánskirkju 
og Frelsarakirkjunni í Kristjáns-
höfn, segir á fréttavef Politiken.

Upp komst um þjófnaðinn eftir 
að kirkjustarfsmenn fóru að taka 
eftir að grynnkað hafði ískyggi-
lega á áfengisbirgðum kirkjunn-
ar. Falinni myndavél var þá 
komið fyrir og sást presturinn 
greinilega bjarga sér um föngin.

Biskupinn hefur farið fram á 
að presturinn verði rekinn, en þar 
sem hvorki lögreglan né ríkissak-
sóknari vilja taka málið að sér, 
hefur kirkjumálaráðuneytið 
ákveðið að séra Matthies verði 
eingöngu flutt til í starfi og fái 
stöðu á Norðurbrú.

Stal öli og víni 
frá kirkju

SIMPLY CLEVER

GullnaStýrið
Skoda Octavia hefur hlotið
Gullna stýrið, einhver eftir- 
sóttustu bílaverðlaun heims.
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Getum boðið takmarkað magn af Skoda Octavia 
og Octavia Combi, vinsælasta bílnum í sínum 

stærðarflokki á Íslandi, með sparneytinni 
bensínvél á frábæru verði til áramóta.

Komdu og gerðu kaup ársins!

verð áður 2.250.000 kr.

SkodaOctavia

SkodaOctavia Combi 

1.990.000 kr.

2.050.000 kr.

verð áður 2.190.000 kr.

Kaup ársins!
Örfáir Skoda Octavia á betra verði til áramóta

HEKLA, Laugavegi  172-174, sími 590 5000 
www.hekla.is, hekla@hekla.is
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Á
rið 2006 beið endan-
legt skipbrot sú 
stefna Bush-stjórn-
arinnar í Bandaríkj-
unum að fara sínu 
fram í heiminum án 

samráðs við aðrar þjóðir og 
alþjóðastofnanir – stefnan sem 
kennd hefur verið við „unilateral-
isma“. Það sama ár tóku hins 
vegar Íslendingar upp slíka stefnu 
undir forystu Einars K. Guðfinns-
sonar sjávarútvegsráðherra. 
Þegar ameríski herinn fór og 
Íslendingar stóðu uppi ráðvilltir 
og móðgaðir og neyddust til að 
koma sér upp sjálfstæðri utanrík-
isstefnu í fyrsta sinn á lýðveld-
istímanum var eins og þeim dytti 
ekkert annað í hug en að hefja 
hvalveiðar og standa vörð um 
sjálfa táknmynd rányrkjunnar, 
botnvörpuna.

Jahá – svo þú ætlar burt með 
herinn! Ég fer þá bara að veiða 
hval!

Anað var af stað. Engar rann-
sóknir á afleiðingum eða hugsan-
legum mörkuðum fóru fram áður 
en ráðist var í veiðarnar. Árangur-
inn blasir við og í rökræðu í Kast-
ljósi við Ingibjörgu Sólrúnu var 
Geir Haarde forsætisráðherra 
farinn að draga skutulinn í land, 
talaði um veiðarnar sem „tilraun“. 
Hann kveinkaði sér meira að segja 
undan því að þurfa að ræða málið, 
sagði það ekki stórmál, sem segir 
sína sögu um breytt andrúmsloft 
hjá þjóðinni varðandi þessar veið-
ar.

Árangurinn: Áratuga markaðs-
starf á landbúnaðarafurðum í 
Bandaríkjunum er í uppnámi; 
stórfelldir hagsmunir í ferðaþjón-
ustu virðast fyrir borð bornir; 
ímynd Íslands á alþjóðavettvangi 
hefur beðið hnekki; hvalirnir sem 
veiddust eru óseldir  – enda óvíst 
að þeir séu ætir.

Enn er ástæða veiðanna óútskýrð 
fyrir þjóðinni. Helst að skilja að 
„nú væri komið að því“. Þetta voru 
að minnsta kosti ekki veiðar í 
hagnaðarskyni – kannski frekar 
veiðar í fagnaðarskyni. Að minnsta 
kosti táraðist Halldór Blöndal af 
gleði …

Enda löng raunasaga að baki. 
Árið 1982 samþykkti Alþjóðahval-
veiðiráðið tímabundið bann við 
hvalveiðum í hagnaðarskyni með 
þeirri undantekningu að svokall-
aðir frumbyggjar í Alaska, Rúss-
landi og Grænlandi mættu áfram 
stunda sínar veiðar. 

Nokkur urgur var í mörgum 
Íslendingum vegna málsins strax 
þá.  Að vísu var ekki deilt um það 
að stöðva þyrfti stórfelld hvala-
dráp stórþjóðanna – Japana og 
Rússa – en hins vegar töldu marg-
ir hér á landi gegna allt öðru máli 
um Íslendinga: Þeir lifðu af lands-
ins gæðum og ef þeim yrði meinað 
það þá væri sjálfum tilverugrund-
vellinum svipt undan þeim.

Í kjölfar samþykktar Alþjóða-
hvalveiðiráðsins lagði þingmaður 
Vesturlands, Eiður Guðnason, 
fram þingsályktunartillögu um að 
Íslendingar mótmæltu banninu 
eins og Norðmenn, Japanir og 
Rússar gerðu, en slík mótmæli 
innan 90 daga frá ákvörðuninni 
hefðu veitt Íslendingum betri víg-

stöðu til að fara sínu fram við veið-
arnar þegar fram liðu stundir. 
Þessi tillaga Eiðs var felld með 
einu atkvæði, og vó þar þyngst 
mat manna í utanríkismálanefnd á 
borð við Eyjólf Konráð Jónsson, 
auk sjávarútvegsráðherrans 
Steingríms Hermannssonar, að 
það samrýmdist ekki hagsmunum 
Íslendinga að leggjast gegn alþjóð-
legum samþykktum sem byggðust 
á Hafréttarsáttmála Sameinuðu 
þjóðanna.

Síðan hafa Íslendingar stundað 
vísindaveiðar, og gengið úr ráðinu 
(að ráðum nefndar undir for-
mennsku Einars K. Guðfinnsson-
ar), farið inn í það aftur eftir 
margar tilraunir, fyrir náð og 
miskunn Svía, hafið hrefnuveiðar, 
sem nálgast það helst að líkjast 
frumbyggjaveiðum og nú veiðar á 
langreyði í hagnaðarskyni. 

Árið 1986, þegar Íslendingar voru 
að hefja vísindaveiðar, stóð Paul 
Watson sem kennir sig við hinn 
góða hirði úthafanna – Sea Shep-
erd – fyrir því að sökkva tveimur 
hvalbátum í Reykjavíkurhöfn og 
mörgum Íslendingum þótti sem 
höggvið væri í sama knérunn 
þegar Greenpeace hóf aðgerðir til 
að fá fyrirtæki til að sniðganga 
íslenskan fisk, árið 1988.

Það kom við kaunin á Íslend-
ingum: Þeir töldu sig þurfa að 
stunda vísindaveiðar til að sýna 
fram á stórfellt át hvala á hvers 
kyns sjávarfangi og þar með 
hversu mjög það raskaði jafnvægi 
lífríkisins að friða þá fyrir fullt og 
allt. Auk þess væru þessar vís-
indaveiðar í eðli sínu frumbyggja-
veiðar; Íslendingar væru í raun-
inni frumbyggjar, náttúrubörn 
sem lifðu af því að nýta gjafir 
náttúrunnar, lítilmagni sem ætti 
að njóta sérstakra kjara á alþjóða-
vettvangi vegna fámennis og alda-
gamallar fátæktar og náttúrlega 
hernaðarlegs mikilvægis. Green-
peace væri stjórnað af kaldrifjuð-
um fjárplógsmönnum sem skrökv-
uðu því að auðtrúa hippum og 
saklausum börnum að Íslendingar 
væru að eltast við sjálfan Bamba 

úthafanna. Franska leikkonan 
Brigitte Bardot var ævinlega 
nefnd til sögunnar, íslenskum 
karlmönnum þótti bersýnilega 
engin manneskja í  víðri veröld 
síður til þess bær en hún að hafa 
skoðanir á drápi á sjávarspendýr-
um. Allt þetta var kjarninn í 
frægri mynd Magnúsar Guð-
mundssonar Lífsbjörg í Norður-
höfum sem sýnd var árið 1989. Í 
umræðuþætti í kjölfar myndar-
innar sýndu þau Guðrún Helga-
dóttir rithöfundur og Þorleifur 
Einarsson jarðfræðingur það hug-
rekki að draga boðskap hennar í 
efa og máttu sæta aðkasti í kjöl-
farið. Hér ríkti múgsefjun.

Ég skrifaði  pistil í Þjóðviljann um 
þennan þátt og umræðurnar í kjöl-
farið. Ég man að ég skildi ekki 
hvers vegna ekki mátti veiða hvali 
í sjálfu sér. Mér fannst sú rök-
semd að þeir væru svo vitrir 
óskiljanleg og spurði: En hvað 
með vitlausu og ljótu dýrin? Af 
hverju má frekar drepa þau? Mér 
þótti nærtækara fyrir náttúru-
verndarsamtök að einbeita sér að 
þeim dýramisþyrmingum sem 
vélvæddur nútíma-landbúnaður 
er. Ég skildi ekki af hverju var 
ekki bara nóg að gæta hófs við 
nýtingu hvalastofnanna.

Þetta var árið 1989 – árið 
örlagaríka þegar múrinn féll í 
Berlín og Havel komst til valda í 
Tékklandi, árið þegar bjórinn var 
leyfður á Íslandi, árið þegar Ísland 
komst í samband við internetið …
Ég skildi ekki nútímann og það 
fyrirbæri nútímans sem öflugra 
er öllum stofnstærðarmælingum 
og innyflarannsóknum, sjálfs-
ákvörðunarrétti og sjálfsmynd: 
sjálft Táknið.

Hvalurinn – hvílíkt tákn! Hann 
er eina spendýrið sem rúmast ekki 
innan mannlegrar lögsögu – eina 
spendýrið sem við getum ekki haft 
í dýragarði. Hann er dýrið sem 
svamlar um heiminn eftir sínum 
risabrautum og hefur samskipti 
við frændur og frænkur með sínu 
heimullegu hljóðum og hann á 
ekki neitt undir mönnunum; hann 
er frjáls; hann er náttúran sem 
hefur gildi í sjálfri sér; hann er 

fagurt sköpunarverk, tröllaukinn 
leyndardómur, hann er fjarlægur 
og ræður því sjálfur hvenær og 
hvernig hann birtist, og hann hlýt-
ur að vita eitthvað sem við vitum 
ekki …

Það sem ég skildi ekki var að löngu 
var runnin upp öld árunnar, sú öld 
þegar ímynd var mikilvægari en 
sjálfsmynd og táknið skiptir meira 
máli en hið áþreifanlega. Rós er 
rós er rós en líka hughrif af rós, og 
hvalur er ekki bara hvalur heldur 
stóreflis tákn um frelsi undan 
neyslusamfélagi og græðgi. Og 
sjálf manngildishugsjónin var að 
breytast. Sjómenn og bændur 
meta fólk eftir því hversu duglegt 
það er en í samfélagi nútímans er 
fólk metið eftir áru og hugkvæmni. 
Í gamla samfélaginu var umgengni 
manns við náttúruna metin eftir 
því hvað hann gerir – hvernig 
hann nýtir hana. Í nútímanum er 
maðurinn hins vegar metinn eftir 
því hvað hann lætur ógert, lætur í 
friði. Fyrrum var maðurinn því 

göfugri sem hann var duglegri. 
Nú er hann því göfugri sem hann 
er óduglegri.

Sem sé: þetta var tilraun. Hún 
leiddi í ljós að árið 1989 er liðið í 
aldanna skaut. Þetta er annað sam-
félag nú, annar heimur, önnur 
þjóð. Það er ekki hægt að banna 
aftur bjórinn, endurvekja SÍS eða 
krefjast þess að Hófi sé aftur gerð 
Miss World. Það er ekki hægt að 
gerast á ný samfélag sjómanna og 
bænda, sem þá þegar var að líða 
undir lok. Frumbyggjarnir eru 
horfnir. 

Og rétt eins og Bandaríkja-
menn komust að því fullkeyptu að 
þeir geta ekki hagað sér eins og 
þeim sýnist þá ættu Íslendingar 
líka að átta sig á því að hagsmunir 
allra jarðarbúa liggja ekki í sjálfs-
ákvörðunarréttinum heldur sam-
ákvörðunarréttinum.

Hvalveiðar í fagnaðarskyni
Atvinnuhvalveiðar Íslendinga hófust 17. okóber á þessu ári, en þær höfðu þá legið niðri í 17 ár.  Skoðanakannanir sýndu að 
meirihluti landsmanna var fylgjandi því að hefja hvalveiðar í atvinnuskyni á ný, en mótmæli bárust frá 25 þjóðlöndum auk fram-
kvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur segir ástæðu veiðanna enn óútskýrða. 

Guðmundur
Andri Thorsson 

rithöfundur
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Nældu flér í alvöru
bónus yfir jólahátí›ina!



Þ
að verður ljósara með 
hverjum deginum að 
lausn á deilum Ísraela 
og Palestínumanna er 
lykilatriðið í von 
manna um einhvers 

konar heimsfrið og bætt samskipti 
milli ríkja múslima og Vestur-
landa.

Í ræðu sem Tony Blair, forsæt-
isráðherra Breta, hélt 13. nóvem-
ber um versnandi stöðu mála í 
Írak, kvað hann svo fast að orði að 
segja lausnina á deilu Ísraela og 
Palestínumanna undirstöðu allra 
tilrauna til að skapa varanlegan 
frið í heiminum.

Sem stendur er ástandið í Pal-
estínu litlu skárra en í Írak. Her-
numdu svæðin eru á barmi borg-
arastyrjaldar og tilkynning Abbas 
forseta um að flýta kosningum 
hefur einungis aukið á ofbeldis-
verkin enda hafna Hamas-liðar 
þessum hugmyndum með öllu og 
sama er að segja um obbann af 
íbúum Palestínu. Upplausnar-
ástand ríkir og vonir um frið dvína 
jafnt og þétt.

Með brotthvarfi þeirra Ariels 
Sharon og Yassers Arafat af svið-
inu; ævilangra fjandmanna sem 
þekktu hvor annan út í ystu æsar 
og fyrirlitu fullkomlega, voru 
vonir bundnar við að ný kynslóð 
forystumanna liti deilumálin 
öðrum augum og væri tilbúin að 
hefja friðarviðræður fyrir alvöru. 
Það hefur ekki komið á daginn. 
Þvert á móti hefur heldur sigið á 
ógæfuhliðina.

Annars vegar hefur Ehud Olmert 
og Kadima-flokkur hans ekki gert 
neinar umtalsverðar breytingar á 
stefnu Sharons og Likud-flokksins 
og virðist hafa það eitt til málanna 
að leggja að reyna að tefja tímann. 
Hins vegar hefur Fatah-leiðtoginn 
Abbas, sem Ísraelar sáu í hilling-
um sem milligöngumann milli sín 
og róttækari Palestínumanna, 
rembst eins og rjúpan við staurinn 
mánuðum saman án nokkurs sýni-
legs árangurs. 

Yfirstandandi deilur í Líbanon 
og sér í lagi stíðið milli Ísraela og 
Hizbollah í sumar með endalaus-
um myndum af dauða og hörm-
ungum óbreyttra borgara, hefur 
afhjúpað gjána milli almennings 
og stjórnvalda í arabaheiminum 
og víðar. Hvar sem menn koma að 
deilunni, skilur almenningur ekki 
þögn og aðgerðarleysi pólitískra 
leiðtoga og spennan bara magn-
ast.

Á meðan halda hryðjuverk stjórn-
valda og einstakra hópa í Gaza 
áfram með tilheyrandi morðum á 
fjölskyldum, konum og börnum. 
Engar áætlanir eru um friðarvið-
ræður né nokkarar áætlanir yfir-
höfuð. Ekkert miðar fram á við á 

svæðinu og Palestínumenn eru á 
barmi örvæntingar.

Hvaða vonir sem menn bundu 
við nýja kynslóð leiðtoga deilenda 
beggja vegna víglínunnar eru aug-
ljóslega að engu orðnar. Við blasir 
að með sama áframhaldi fást ein-
ungis sömu niðurstöður. Þess 
vegna er tímabært að taka deilu-
málin til gagngerrar endurskoð-
unar; ekki út frá þröngum sér-
hagsmunum Palestínumanna, 
Ísraela eða Mið-Austurlanda í 
heild, heldur í alþjóðlegu sam-
hengi eins og Blair virðist loks 
hafa áttað sig á.

Ef það var einhvern tímann á 
valdi tveggja manna eða tveggja 
ríkisstjórna að leysa deilu Ísraela 
og Palestínumanna, er sá tími 
löngu liðinn.

Við stöndum frammi fyrir 
alþjóðlegum deilum sem í orði 
sem á borði innihalda hvata til 
hugsanlegra átaka milli menning-
arheima. Þessi átök eru sjáanleg í 
smækkaðri mynd í Palestínu, þar 
sem Ísrael stendur annars vegar 
fyrir Vesturlönd, menningu gyð-
inga og kristinna, framfarir og 
lýðræði en Palestínumenn hins 
vegar fyrir Austurlönd, sem felur 
ekki einungis í sér íslamskar hefð-
ir heldur líka sögu einræðis og 
iðulega gerspilltar ríkisstjórnir.

Vissulega er hægt að horfa fram-
hjá táknmyndum þessarar deilu, 
en ekki verður með alvöru tekist á 
við hana öðruvísi en að skoða hana 
í ljósi þeirra. Þessar deilur mis-
munandi menningarheima eiga 
sér hljómgrunn um allan heim og 
allt sem við verðum vitni að á 
þessu svæði er fyrirboði þess sem 
gæti gerst víða um heim, en ekki 
fyrirheit um frið.

Þegar svo mikið er í húfi, er 
nauðsynlegt að gefa gamlar vonir 
upp á bátinn. Hvort sem leiðtogar 
Ísraela koma frá Kadima, Likud, 
vinstri flokkum eða sértrúarhóp-
um og hvort sem leiðtogar Palest-
ínumanna koma frá Hamas eða 
Fatah, verður friður milli þeirra 
aldrei að veruleika ef þjóðirnar 
verða áfram látnar standa and-
spænis hvor annarri án nokkurra 
milligöngumanna. Nýir forystu-
menn koma með nýjum kynslóð-
um, en hvorki nýir leiðtogar né 
nýjar hugmyndir. Sagan hvílir of 
þungt á og hvað herstyrk snertir 
er of ójafnt í liði.

Í þessu samhengi væri mikill feng-
ur að því að Bandaríkjamenn 
gerðu sér grein fyrir þeim nei-
kvæðu áhrifum sem hlutverk 
þeirra á svæðinu hefur haft á und-
anförnum árum. Þeir verða að átta 
sig á að einhliða og oft á tíðum 
skilyrðislaus stuðningur þeirra 
við hverja ríkisstjórn Ísraels á 
fætur annarri er engum til góðs á 
svæðinu og allra síst Ísraelum 
sjálfum.

Ríkisstjórn Bandaríkjanna 
gerði afdrifarík mistök með inn-
rásinni í Írak og hún heldur áfram 
að misskilja deilu Ísraela og Pal-
estínumanna með hrapallegum 
hætti. Þeir sem móta stefnu ríkis-
stjórnar Bush virðast gjörsamlega 
blindaðir af tengslum sínum við 
Ísrael og ef ekki verður breyting 
þar á halda Bandaríkjamenn 

áfram að grafa undan trúverðug-
leika sínum í ríkjum múslima um 
allan heim, ef nokkur trúverðug-
leiki er eftir. Staðan í Írak sýnir 
svo ekki verður um villst að her-
vald dugir skammt til lausnar 
deilumála og ef Bandaríkjamenn 
halda áfram að dæma sig úr leik á 
sviði alþjóðastjórnmála verður 
þess ekki langt að bíða að þeir eiga 
engra annarra kosta völ en að 
beita hervaldi hvar í heiminum 
sem hagsmunir þeirra eru í húfi.

Í ljósi þess að ríkisstjórn Bush 
á eftir að sitja við völd næstu tvö 
árin renna menn helst vonaraug-
um til Evrópu um nýja sýn á deilu-
málin fyrir botni Miðjarðarhafs. 
Ríkisstjórnir Evrópuríkja hafa 
verulegar áhyggjur af stöðu mála 
í Írak, fjöldamorðunum í Líbanon 
og því upplausnarástandi sem 
ríkir á hernumdu svæðunum í Pal-
estínu. Allt hlýtur þetta að hafa 
áhrif á stefnu ríkjanna í málefn-
um Mið-Austurlanda.

Er hugsanlegt að eitt eða fleiri 
þessara ríkja geti lagt fram nýjar 
tillögur til lausnar eða hreinlega 
knúið Bandaríkjamenn til að end-
urskoða stefnu sína? Vissulega 
eru ekki miklar líkur á því en eng-
inn sér fram í tímann.

Líkur á einhvers konar breyt-
ingum eru samt óneitanlega meiri 
nú en oft áður. Þar má nefna 
nýlegra skýrslu Íraksnefndarinn-
ar, sem vill fá Sýrland og Íran til 
að aðstoða við lausn deilunnar og 
ekki síður þær breytingar sem 
úrslit bandarísku þingkosning-
anna hafa í för með sér á stefnu 
Bandaríkjamanna.

Leiðtogar Evrópuríkja gera sér 
augljóslega grein fyrir þörfinni á 
því að endurmeta stöðuna. Því er 
áríðandi að þeir taki af skarið og 
leggi fram nýjar tillögur sem 
byggjast á einhverju öðru en 
hinum hefðbundna stuðningi við 
hófsöm öfl á svæði þar sem slík 
öfl eru því næst valdalaus.

Ef alþjóðasamfélagið er ekki 
tilbúið að koma að lausn deilunnar 
fyrir botni Miðjarðarhafs með 
ákveðnari og sanngjarnari hætti, 
má ljóst vera að enga lausn er þar 
að hafa. Hvorki hinir nýju forystu-
menn við samningaborðið né 
arabaríkin að tjaldabaki eru þess 
megnug að taka ný skref í átt til 
friðar, því hvorir tveggju óttast að 
sérhver eftirgjöf muni veikja 
stöðu sína heimafyrir. 

Þær veiku vonir sem eftir eru 
byggjast á því að framfylgja þeim 
alþjóðlegu samþykktum sem gerð-
ar hafa verið í málefnum svæðis-
ins og ekki síst ályktunum Sam-
einuðu þjóðanna. Það þýðir að 
Ísraelar verða að yfirgefa her-
numdu svæðin fyrir fullt og allt og 
þeir verða jafnframt að hætta 
byggingu múrsins á Vesturbakk-
anum, sem stríðir gegn öllum 
lögum og hefur verið fordæmdur 
af fjölmörgum alþjóðastofnunum. 
Palestínumenn verða að sínu leyti 
að sjá til þess að öllum árásum á 
Ísrael og ísraelska borgara verði 
hætt.

Þetta eru forsendur nýrra frið-
arviðræðna sem þurfa að hefjast 

fyrr en síðar. Alþjóðasamfélagið 
verður að átta sig á því lykilhlut-
verki sem það gegnir í þessum 
efnum og tryggja að fulltrúar þess 
ræði af skynsemi og sanngirni við 
alla aðila.

Öll önnur nálgun mála er dæmd til 
að mistakast. Þögn og aðgerðar-
leysi leiðir heldur ekki til friðar 
því túlka má sem svo að það gefi 
eina stórveldinu á svæðinu, Ísrael, 
frjálsar hendur til aðgerða. 
Óbreytt ástand og það tómarúm 
sem hefur skapast vegna vanmátt-
ar alþjóðasamfélagsins til að stilla 
til friðar, styrkir jafnframt stöðu 
allra hreyfinga uppreisnarmanna 
á svæðinu, frá Fatah og Hamas til 
Hezbollah og jafnvel hryðjuverka-
sveita al-Kaída. 

Hvort sem um er að ræða efna-
hagsaðstoð, aðstoð á sviði her-
mála, aðgengi að kjarnavopnum 
eða heimildir til að móta einhliða 
friðartillögur, virðist sem Ísraelar 
njóti ávallt forréttinda sem ekki 
standa arabaríkjum til boða og 
allra síst Palestínumönnum. Pal-
estínumenn verða hins vegar ekki 
hunsaðir, og þeir gera sér grein 
fyrir því að lausn mála þeirra er 
ekki að finna í beinum samninga-
viðræðum við höfuðóvininn. 

Þeir átta sig á því sem er að 
gerast bak við tjöldin og ef Evr-
ópumenn og Bandaríkin halda 
blekkingarleik sínum áfram, verð-
ur engan frið að hafa í Mið-Aust-
urlöndum og þar með engan frið í 
heiminum.

Ný kynslóð forystumanna hefur 
ekkert nýtt til málanna að leggja
Hinn 4. janúar síðastliðinn fékk Ariel Sharon, forsætisráðherra Ísraels, alvarlegt heilablóðfall með þeim afleiðingum að hann 
varð ófær um að gegna skyldum sínum. Á sama tíma og eftirmaður hans, Ehud Olmert, formaður Kadimaflokksins, tók við 
völdum unnu Hamas-menn mikinn sigur í þingkosningunum í Palestínu. Ýmsir gerðu sér vonir um að nýir forystumenn beggja 
vegna víglínunnar fyrir botni Miðjarðarhafs boðuðu þáttaskil í friðarviðræðum deilenda. Það er hins vegar mat Tariqs Ramadan
að nýjum forystumönnum hafi ekki tekist að finna nein ný svör við spurningunum í þessari flóknustu deilu heimsmálanna.
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Á
jóladag voru rétt fimmtán ár liðin frá því Sovétríkin 
heyrðu formlega sögunni til. Þá tók Borís Jeltsín Rúss-
landsforseti yfir skrifstofu síðasta Sovétleiðtogans, 
Mikhaíls Gorbatsjovs, í Kreml. Og nú um áramótin 
ganga tvö fyrrverandi leppríki Sovétríkjanna, Rúm-

enía og Búlgaría, í Evrópusambandið, en þar með verða alls tíu 
lönd sem áður tilheyrðu austurblokkinni gengin til liðs við það. 
Sú skipting Evrópu sem sigur Rauða hersins í seinni heimsstyrj-
öld kallaði yfir álfuna verður þar með endanlega úr sögunni.

Á jóladag voru einnig rétt sautján ár frá því síðasti komm-
únistaleiðtogi Rúmeníu, Nicolae Ceausescu, endaði ævina. Eftir 
málamyndaréttarhald var hann og eiginkonan Elena tekin af lífi 
með kúlnaregni úr vélbyssu hermanns. Rúmenía er eina landið af 
fyrrverandi leppríkjum Sovétríkjanna þar sem valdatíð komm-
únista lauk ekki með friðsamlegum hætti. Ofbeldi er líka eitt af 
þeim vandamálum, sem veldur því að ýmsum þykir ótímabært að 
veita Rúmeníu og grannríkinu Búlgaríu inngöngu í Evrópusam-
bandið og Evrópska efnahagssvæðið. Mafíumorð eru tíð í báðum 
löndum og lögreglu- og dómskerfið virðist of veikburða og spillt 
til að stemma stigu við skipulagðri glæpastarfsemi með skilvirk-
um hætti. 

Önnur arfleifð nærri hálfrar aldar valdatíðar kommúnista í 
þessum löndum er vanþróun og fátækt. Í Rúmeníu býr enn hátt í 
helmingur íbúa í sveit og um þriðjungur íbúa Búlgaríu, en þessar 
sveitir verða mesta örbirgðarsvæðið í hinu stækkaða Evrópu-
sambandi.

Þessi efnahagslega og stjórnarfarslega vanþróun, spilling og 
glæpir valda því að þær þjóðir álfunnar sem voru svo lánsamar að 
lenda vestan megin járntjaldsins á sínum tíma óttast um sinn hag 
þegar þessi nýjasta lota stækkunar ESB kemst til framkvæmda. 
En það er einmitt sú siðferðislega skylda, sem að minnsta kosti 
ráðamönnum sömu Vestur-Evrópuþjóða finnst hvíla á sér vegna 
hinnar misskiptu auðnu þjóðanna í austri og vestri á 20. öld, sem 
rekur þá til að samþykkja inngöngu þessara landa í sambandið, 
þrátt fyrir að strangt til tekið uppfylli þau ekki ennþá aðildar-
skilyrðin. Þeim finnst sögulegt réttlæti liggja í því að þjóðirnar 
sem dæmdar voru til örbirgðar og helsis með því að lenda austan 
járntjaldsins fái notið „þróunaraðstoðar“ og lífskjarajöfnunar-
kerfis Evrópusambandsins til að flýta því að þær vinni upp lýð-
ræðisþróunar- og velmegunarforskot Vestur-Evrópuþjóðanna. 

Af sömu ástæðu gera ráðamenn ESB þá kröfu til ríku EFTA-
ríkjanna í EES, Íslands, Noregs og Liechtenstein, að þau greiði 
rausnarlega í þróunarsjóði til handa fátæku fyrrverandi komm-
únistaríkjunum fyrir þann forréttindaaðgang að stækkuðum 
innri markaði Evrópu sem EES-aðildin færir þeim. Krafa ESB-
leiðtoganna er sú að EFTA-ríkin taki jafnmikinn þátt og önnur 
velmegunarlönd Vestur-Evrópu í að fjármagna þetta lífskjara-
jöfnunarkerfi. Eða eins og segir í jólaboðskapnum: Sælla er að 
gefa en þiggja.

Kaldastríðs skipt-
ing Evrópu á enda

Það er til siðs að borða yfir sig á jólun-
um, fá samviskubit eftir jólin og byrja 

strax að plana megrun. Líkamsræktar-
stöðvarnar taka þátt og bjóða alls kyns til-
boð á nýju ári og reglulega birtast fréttir 
um það sem sagt er vera mesta ógn hins 
vestræna heims – offituna. Okkur er sagt 
að fitan sé eitthvað sem við eigum að óttast og grípa 
til allra tiltækra ráða til að gera hana brottræka úr 
samfélaginu. Ég vil hins vegar beina sjónum frá 
fitunni á þeirri forsendu að sú umræða og forvarnir 
sem gripið er til séu óheilsusamlegar. Þau skilaboð 
að fitan sé slæm gera fátt annað en að búa til for-
dóma og óhóflegan þrýsting á fólk að vera ofur-
grannt.

Með þessu er ég ekki að segja að það sem er að 
gerast í hinum vestræna heim varðandi óhollustu 
og tilheyrandi sjúkdóma sé ekki vandamál. Það er 
eitthvað að gerast hér sem við þurfum að berjast 
gegn. Með því að einblína á fituna sem óvin leysum 
við hins vegar ekki vandamálið heldur búum til 
nýtt. Höfuðáherslan hjá mörgum verður að losna 

við fituna með öllum tiltækum ráðum. 
Gallinn við fituna er að hún er sýnileg og 
þar með heldur fólk að það sé komið með 
mælikvarða á heilbrigði. Samasemmerki 
er sett á milli þess að vera grannur og 
heilsuhraustur og að sama skapi eru 
aukakíló og heilsuleysi sett undir sama 
hatt. Þessi mælikvarði er hins vegar ekki 
marktækur en verður mörgum leiðar-
ljós. Baráttan gegn fitunni leiðir til alls 
kyns óhollustu. Meðal afleiðinga eru 

sífelldir megrunarkúrar, átröskunarsjúkdómar og 
matur verður að óvini sem er elskaður og hataður 
til skiptis. Konur verða sérstaklega illa úti varðandi 
fitufordómana þar sem kynþokki þeirra er mældur 
út frá stífum útlitsstöðlum þar sem viðmiðið er svo 
strangt að konur í kjörþyngd eru oft á tíðum álitnar 
of þungar. Baráttan við fituna verður ærið vonlaus 
þegar markmiðin eru ekki einu sinni raunhæf. 

Samspilið á milli fitufordóma, staðalímynda, 
heilsu og baráttunnar gegn offitu er flókið. Það er 
samt hægt að draga þá ályktun að baráttan fyrir 
grennri heimi sé heilsuspillandi því kílóafjöldi er 
ekki mælikvarði á heilsu.

Höfundur er talskona Femínistafélagsins.

Heilsuspillandi barátta
Barnsmeðlag

hækkar um 6%
frá og með 1. janúar 2007 samkvæmt
reglugerð um hækkun bóta almanna-

trygginga og félagslegrar aðstoðar 
frá 14. desember 2006.

Meðlag með 1 barni er nú kr. 17.249,- 
en verður kr. 18.284,-

INNHEIMTUSTOFNUN
SVEITARFÉLAGA

Íumræðum um símahleranir hér 
á landi á dögum kalda stríðsins 

hefur mikið verið gert úr því 
umhverfi ógnar og ótta, sem 
skiljanlega hafi stýrt ýmsum 
ákvörðunum hérlendra ráða-
manna um að brjóta gegn ýmsum 
grundvallarreglum lýðræðis og 
frelsis með það fyrir augum að 
vernda lýðræðið og frelsið! Um 
þetta er m.a. fjallað í bók Guðna 
Th. Jóhannessonar „Óvinir 
ríkisins. Ógnir og innra öryggi í 
kalda stríðinu á Íslandi“. Og það 
kann rétt að vera. Eflaust hefur 
hræðsluóðagot og sjúkleg 
tortryggni gripið suma ráðamenn 
á Vesturlöndum þegar áróðurslot-
ur fjölmiðla náðu hámörkum í 
skugga atómsprengjunnar. Ein 
slík lota kom strax í kjölfar 
byggingar Berlínarmúrsins 1961 
og náði hámarki í Kúbudeilunni í 
október 1962. Ekki verður þó 
annað séð en að íslenskir ráða-
menn hafi fullkomlega haldið ró í 
samskiptum Íslands útávið, þótt 
þeir hafi á sama tíma notað 
tækifærið til að njósna um atferli 
pólitískra andstæðinga sinna í 
tengslum við landhelgissamning-
ana við Breta.

Stundum er eins og gleymist að 
utanríkisstefna Íslands á fyrstu 
áratugum lýðveldisins snerist 
ekki eingöngu um mismunandi 
afstöðu til Bandaríkjanna og 
hollustu við þau og málstað þeirra 
í kalda stríðinu. Stefnan mótaðist 
eðlilega af hagsmunum Íslands 
hverju sinni. Og hverjir voru þeir 
hagsmunir? Það var útfærsla 
landhelginnar með það að 
lokamarki að helga íslensku 
þjóðinni landgrunnið allt. Þessi 
stefna leiddi til árekstra við „vina-
þjóðir“ okkar í V-Evrópu, sem 
héldu okkur í raunverulegu 
viðskiptabanni um nærri aldar-
fjórðungsskeið frá útfærslunni í 
fjórar mílur 1952 og allt til þess 
að samningar tókust við Breta 
með Óslóarsamkomulaginu 1976. 
Allan þennan tíma hvíldu utanrík-
isviðskipti okkar með fiskafurðir 
fyrst og fremst á tveimur 

mörkuðum: Bandaríkjamarkaði, 
sem sá okkur fyrir frjálsum 
gjaldeyri, og Sovétmarkaðnum, 
sem sá okkur fyrir olíuvörum, 
sem jafngiltu frjálsum gjaldeyri, 
en byggðist að öðru leyti mest á 
vöruskiptum. Að jafnaði fór um 
þriðjungur af fiskafurðum okkar 
til austantjaldslanda, m.a. Austur-
Þýskalands. Þessi viðskipti voru 
Íslendingum nauðsyn, en Banda-
ríkjamönnum mikill þyrnir í 
augum.

Í framhaldi af byggingu 
Berlínarmúrsins hófust umræður 
í Atlantshafsráðinu um að stöðva 
öll verslunarviðskipti við Sovét-
ríkin og fylgiríki þeirra og var 
gerð áætlun um slíkt viðskipta-
bann.  Í byrjun nóvember 1962 
höfðu öll aðildarríkin, nema 
Ísland, samþykkt þessa áætlun, en 
Íslendingar áttu langmestra 
hagsmuna að gæta af öllum 
NATO-ríkjunum að því er snerti 
austurviðskiptin. Í nóvember 
1962, þegar heimurinn rambaði á 
barmi kjarnorkustríðs vegna 
Kúbudeilunnar, heimilaði 
Viðreisnarstjórnin fastanefndinni 
hjá Atlantshafsráðinu að skrifa 
undir áætlun um viðskiptabann 
með eftirgreindum fyrirvara:

 „Vegna viðskiptasamninga og 
þýðingar Austur-Evrópumarkaðar 
fyrir Ísland annars vegar og þess 
hinsvegar, að ekki er enn tryggt 
að íslenskar útflutningsafurðir 
geti notið Vestur-Evrópumarkað-
ar, getur Ísland, meðan svo 
stendur, engar fyrirfram skuld-
bindingar tekið á sig í þátttöku í 
viðskiptabanni  á Sovétblokkina, 

en með því að tillaga þessi felur 
ekki í sér neinar slíkar fyrirfram 
skuldbindingar og það er á valdi 
hverrar þjóðar að taka ákvörðun 
um þátt í viðskiptabanni, ef til 
kemur, og í trausti þess að ekki 
verði gripið til viðskiptabanns, 
nema því aðeins að styrjöld sé 
yfirvofandi eða viðskiptabann sé 
eina leiðin til að afstýra styrjöld, 
samþykkir Ísland tillöguna.“

Ljóst að þarna er verið að segja 
hreint nei, en þó látið líta út sem 
já. Mér er til efs að íslenskt 
diplómatí hafi í annan tíma risið 
hærra með vandlega íhuguðu 
orðavali, sem í raun snuprar 
bandalagsþjóðirnar fyrir við-
skiptabannið á Ísland um leið og 
tilkynnt er að Ísland ætli sér að 
halda áfram austurviðskiptum 
nema heimsstyrjöld hindri! Og 
þetta gerist við hámark kalda 
stríðsins  á dögum Viðreisnar og 
Guðmundar Í. Guðmundssonar 
sem utanríkisráðherra!

Markmið Bush Bandaríkjafor-
seta með innrásinni í Írak var 
sagt vera að koma þar á lýðræði 
og frelsi. Hann hefur hins vegar 
reynt til hins ítrasta að nýta sér 
það andrúmsloft ógna og öryggis-
leysis, sem skapaðist í Bandaríkj-
unum í kjölfar árásarinnar á 
Tvíburaturnana til að þjarma að 
ýmsum  grundvallarréttindum 
borgaranna heima fyrir í nafni 
frelsisins og lýðræðisins! Óljós 
„grunur“ um tengsl við hryðju-
verkasamtök á einn að nægja til 
fangelsana án dóms og laga, til 
símahlerana án dómsúrskurðar, 
semsé til afnáms borgaralegra 
réttinda bandarísku stjórnar-
skrárinnar og alþjóðlega viður-
kenndra  mannréttindasáttmála. 
Ráðamenn annarra landa reyna að 
fara að dæmi hans. Rétt er fyrir 
Íslendinga að staldra við, draga 
lærdóm af atburðum kalda 
stríðsins og reynast ekki aðeins 
„tregur bandamaður“ heldur 
„gagnger andstæðingur“ slíkra 
aðgerða og vinna af alefli gegn 
þeim, jafnt heima fyrir sem á 
alþjóðavettvangi.

„Hinn tregi bandamaður“







Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Jónas Valgeirsson keppir á næsta ári á Norðurlanda-
móti með fyrsta kynjablandaða liði Íslands.

„Þetta verður í fyrsta skipti sem íslenskt, kynjablandað 
fimleikalið tekur þátt í erlendu móti,“ segir Jónas, sem 
heldur ásamt hópi hressra drengja úr Ármanni og stúlkna 
úr Gróttu á Norðurlandamót sem verður haldið í apríl í Sví-
þjóð.
Að sögn Jónasar eru kynjablönduð fimleikalið nýnæmi á 
Íslandi, en hafa verið við lýði um nokkurt skeið hjá hinum 
Norðurlandaþjóðunum.

Það voru drengirnir úr Ármanni sem áttu frumkvæði að 
stofnun liðsins en krakkarnir eiga það flest sameiginlegt að 
hafa æft fimleika um árabil og hefur Jónas sjálfur þjálfað 
frá fimm ára aldri, eða í ein fimmtán ár. Um tíma þurfti 
hann reyndar frá að hverfa eftir slys á Norður-Evrópumóti 
í Noregi.

„Ég reif vöðva í miðri æfingu í hringjunum, heyrði 
skyndilega einhvern smell og gat ekki hreyft mig eftir það,“ 
útskýrir Jónas. „Ég var frá í um átta mánuði og get nú ekki 
sagt að biðin hafi verið skemmtileg.“

Meiðslin háðu Jónasi í rúmt eitt ár eftir það en hann seg-
ist nú varla finna fyrir þeim og er fullur eftirvæntingar 
vegna mótsins í apríl.

Kynjablandað 
fimleikalið

FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU

3,4%3,4%
Miðað við myntkörfu 3, Libor vextir 21.09.2006

Nánari upplýsingar hjá lánafulltrúum Frjálsa 
og á www.frjalsi.is, þar  sem einnig er hægt 
að reikna greiðslubyrði.

Lánstími alltað40 ár



Alla tíð hafa konur, fremur en 
karlar, þurft að axla þá ábyrgð 
að koma í veg fyrir getnað og 
valkostir kvenna eru mun fleiri 
en karla á þessu sviði.

Þær getnaðarvarnir sem eru á 
almennum markaði hér á landi eru 
einkum ætlaðar konum, í þeim 
skilningi að þær þurfa þá til dæmis 
að innbyrða hormóna eða láta 
koma fyrir aðskotahlutum í líkam-
anum sem fyrirbyggja getnað. 
Smokkurinn hefur lengi vel verið 
eina tímabundna getnaðarvörnin 
sem karlar hafa getað nýtt sér en 
þeir geta líka valið að fara í varan-
lega aðgerð eða ófrjósemisaðgerð, 
en sá valkostur er vissulega einn-
ig í boði fyrir konur. 

Um næstu áramót fækkar val-
kostum kvenna í getnaðarvörnum. 
Sæðisdrepandi efni (krem, hlaup) 
verður tekið af markaði og á sama 
tíma verður hettan tekin af mark-
aði og innflutningi hennar hætt, 
því sæðisdrepandi krem þarf að 
nota samhliða henni svo hún telj-
ist örugg getnaðarvörn. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
innflytjanda hefur hettan verið 
minnst notaða getnaðarvörn 
kvenna til fjölda ára. Hún þykir 
bæði gamaldags og erfið í notkun 
en sumar konur sjá við hana ýmsa 
kosti. Til dæmis hafa konur sem 
vilja helst ekki taka inn hormóna-
lyf á borð við pilluna, kosið að nota 
fremur hettuna þar sem hún inni-
heldur engin hormón. Eins hafa 
sumar konur sem ekki eru í föst-
um samböndum haft gagn af hett-
unni, þar sem þær geta sjálfar 
tekið fulla ábyrgð á því að verjast 
því að verða barnshafandi með því 
að nýta sér hettuna.

Þegar hettan fer af markaði 
eru þeir valkostir sem eftir standa 
fyrir þennan hóp, koparlykkjan, 
sem er án hormóna, og kven- og 
karlsmokkar. Einnig er hægt að 
telja frjósama daga tíðahringsins 
og nota þá smokka þegar frjósömu 
dagarnir standa yfir, en þessar 
aðferðir hafa aldrei talist örugg-
ar. 

Hvað varðar fleiri valkosti í 
getnaðarvörnum fyrir karlmenn 
segir Sóley Bender, dósent við 
Háskóla Íslands, ekkert vera 
komið á markað enn þá þó að málið 
hafi verið í skoðun um árabil. 

„Verið er að rannsaka þetta betur, 
en innan nokkurra ára má hugsan-
lega vænta þess að sjá fleiri val-
kosti í getnaðarvörnum fyrir karl-
menn, þó að það verði eflaust 
ekkert á næstunni,“ segir Sóley og 
getur þess um leið að jafnvel þótt 
karlar fengju fleiri valkosti þá 
væru aðrar hliðar á málinu sem 

vert er að skoða. 
„Yfirleitt vilja konur sjálfar 

hafa stjórn á því hvort þær verða 
þungaðar eða ekki og getnaðar-
varnir eru því ákveðið stjórntæki. 
Rannsóknir hafa líka sýnt að jafn-
vel ef karlmenn ættu þess kost að 
taka pilluna, þá væri það ekki 
sjálfgefið að konur myndu treysta 
því að þeir gerðu það. Þetta geng-
ur þó í báðar áttir. Konur hætta 
stundum að taka pilluna af því að 
þær vilja verða barnshafandi. Það 
breytir því ekki að málið er og 
hefur verið í rannsókn lengi og því 
má búast við að einhvern tímann 
breytist þetta umhverfi þannig að 
karlar fái fleiri möguleika þegar 
kemur að getnaðarvörnum. Það 
sem þó er mest um vert, er að litið 
er á sérhverja getnaðarvörn sem 
sameiginlega ábyrgð beggja aðila 
í sambandi hvort sem það er konan 
eða karlinn sem „notar“ getnaðar-
vörnina,“ segir Sóley að lokum. 

Meira um getnaðarvarnir má 
lesa á vefsíðunum www.astradur.
is og www.doktor.is

Hettan og sæðisdrepandi 
krem af markaði



Tengsl eru talin vera milli 
D-vítamínmagns í blóði og 
taugasjúkdómsins MS.

Svo virðist sem fólk með meira 
magn af d-vítamíni í blóðinu sé ólík-
legra til að fá MS, nánar tiltekið 
mænu- og heilasigg, samkvæmt 
rannsókn sem var nýverið gerð við 
Harvard School of Public Health.

Rannsakendur skoðuðu og báru 
saman D-vítamín magn í 257 blóð-
sýnum, sem eru á meðal sjö milljóna 
sýna sem hafa verið tekin úr starfs-
fólki bandaríska hersins og eru í 
vörslu varnarmálaráðuneytisins í 
Norður-Ameríku.

Í ljós kom að hvítir áttu síst á 

hættu að fá MS, en þeir höfðu mest 
magn af D-vítamíni í blóðinu. Aftur 
á móti voru þeir í mestri hættu sem 
voru með lágt gildi D-vítamíns í 
blóðinu.

Ekki fundust sérstök tengsl á 
milli magns D-vítamíns og MS hjá 
svörtum, sem hafa almennt minna af 
D-vítamíni í blóðinu vegna litarefna 
í hörundinu, að sögn rannsakenda.

Aðstandendur rannsóknarinnar 
segja þetta eingöngu sýna fram á að 
þeir sem hafa að jafnaði mikið D-vít-
amín í blóðinu eigi síður á hættu að 
fá MS. Ekki sé þar með sagt að 
neysla D-vítamíns dragi úr líkunum 
á að fá sjúkdóminn, sem leggst á 
taugafrumur miðtaugakerfisins, það 
er heila og mænu.

Er jafnvel varað við því að óhóf-
leg neysla D-vítamíns geti leitt til 
lystarleysis, flökurleika, hægðar-
tregðu  og í verri tilfellum of hás 

blóðþrýstings og nýrnaskemmda.
Þess má geta að MS hrjáir 400.000 

Bandaríkjamenn og þar greinast 
vikulega 200 ný tilfelli. 

D-vítamín dregur úr líkunum á MS

Staðurinn - Ræktin
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Opna kerfið - Þinn tími er kominn!
1. Almenn þjálfun, þol, styrkur og liðleiki
2. Púltími, hressileg upphitun, ýmist á palli eða gólfi, styrktar- og liðleikaþjálfun
3. Pallatími, samsett spor, mikil brennsla
4. Lóðatími, upphitun ýmist á palli eða á gólfi, unnið með þyngd og mótstöðu, lóð,

stangir, teygjur
5. Liðleikaþjálfun, upphitun, styrktar- og slökunarteygjur
6. Yoga
7. Bræðingur, líkamsrækt með dansívafi, salsa, mambo, samba, jazz, funk og stuð.
8. Sprengitími, 30 mínútna hádegispúl
9. Stöðvaþjálfun, fjölbreyttir vaxtamótunartímar

Barnagæsla - Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!

Innritun hafin á janúarnámskeið

• TT 1  Vertu í góðum málum!
Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri
Lokuð 9 vikna námskeið, 3 x í viku

• TT 2  Vertu í góðum málum!
Lokuð 9 vikna framhaldsnámskeið eftir TT 1

• TT 3 og 4  Taktu þér tak!
Lokuð 9 vikna átaksnámskeið 3 x í viku
fyrir stelpur16-25 ára

• Rope Yoga
Heildrænt hug- og heilsuræktarkerfi
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• 6o +
Líkamsrækt fyrir konur 60 ára og eldri
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• Mömmumorgnar
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• Meðgönguleikfimi
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

Glæsilegur nýr tækjasalur!

Nýtt!
Klúbbkort JSB

Áskrift
að líkamsrækt

Nú geturðu gerst
áskrifandi að líkamsrækt JSB
Betra verð í áskrift, aðeins 3.990 kr. á mánuði



Suðurkóreski bílaframleiðand-
inn Kia ætlar sér að taka Evr-
ópu með áhlaupi. Leynivopnið 
í þessari leifturárás er hinn nýi 
Kia Cee‘d með sjö ára ábyrgð.

Kia bindur miklar vonir við cee‘d 
og endurspeglast þessar vonir í 
nafninu. Cee‘d vísar í enska orðið 
ceed, sem þýðir fræ, en meiningin 
er að þarna sé verið að sá fræi í 
Evrópu sem síðar verði að stóru tré. 
Ekki er ólíklegt að það gangi eftir. 
Bíllinn sjálfur er góður efniviður og 
ekki skemmir sjö ára ábyrgðin sem 
honum fylgir.

Kia tekur nokkra áhættu með 
þessu. Fimm ára ábyrgð á öllum 
cee‘d bílnum frá stuðara til stuðara, 
og sjö ára ábyrgð á aflrein, getur 
orðið dýrt spaug fyrir fyrirtækið. 
Aftur á móti höfðar þessi ábyrgð án 
efa til margra enda fátt sárara en 
dýr viðgerð á rúmlega þriggja ára 
bíl sem nýlega hefur fallið úr 
ábyrgð.

Cee‘d kemur í nokkrum útgáfum 

með misstórar vélar, ýmist bensín 
eða dísil. Fyrsti bíllinn sem var 
prófaður var með 2,0 lítra bensín-
vél. Krafturinn var nægur, vélin 
hljóðlát og sex gíra beinskiptingin 
þýð. Það fór bílnum vel að hafa 
hestöflin 140 enda er hann frekar 
þungur, um 1.380 kíló. Maður fann 
þó lítið fyrir þyngdinni, bíllinn örlít-
ið þungur í stýri en hann hefði ekki 
mátt vera mikið léttari. Þá hefðu 
tengslin við hið frábæra veggrip 
bílsins tapast. Það var sama hvern-
ig bílnum var hent í beygjur, yfir- 
og undirstýring var engin. Það var 
ekki fyrr en bíllinn var virkilega 
keyrður eins og um kappakstursbíl 
væri að ræða að hann rétt skrikaði 
til.

Sú gerð sem boðið verður upp á 
hérlendis til að byrja með er 1,6 
lítra dísilbíll. Hann, líkt og sá með 
2,0 lítra vélina, skilaði nægum 
krafti, 115 hestöflum og 255 Nm, þó 
að nokkuð hafi vantað upp á að ná 
stóra bróður. Bensínbílarnir voru 
ekki jafn skemmtilegir, mun dauf-
ari, en góðir í akstri engu að síður.

Cee‘d er vel útlítandi bíll, virðist 
vel byggður, með góða aksturseig-
inleika og sjö ára ábyrgð. Eini raun-
verulegi gallinn, fyrir utan illa 
heppnað fölappelsínugult ljós í 
mælaborði, er hversu þungur bíll-
inn er. Á móti kemur að í sínum 
flokki er hann meðal þeirra stærstu 
og rúmbestu.

Kia cee´d er í flokki svokallaðra 
C-bíla og keppir þar við tegundir 
eins og Volkswagen Golf, Ford 
Focus og Toyota Corolla. Hann á 
eftir að standa sig vel í þeirri sam-
keppni enda um vel heppnaðan bíl 
að ræða.

Kóresk innrás í Evrópu

Smiðjuvegi 34 - gul gata Kópavogi • Sími 544 5151 • biljofur@biljofur.is
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Sala nýrra bíla aldrei meiri í 
Þýskalandi að því er kemur 
fram á www.fib.is

Síðustu mánuðir hafa verið algjör-
ir metmánuðir í bílasölu í Þýska-
landi. Almennt hefur salan aukist 
um 18 prósent, en þeir sem best 
koma út eru Volkswagen með 22
prósenta aukningu, og Mercedes-
Benz og Audi með 21 prósents 
aukningu.

Þessa sprengju má rekja til 
stórtækrar hækkunar á virðis-
aukaskatti sem gengur í gildi nú 
um áramótin. Skatturinn hækkar 
úr 16 í 19 prósent og er þetta mesta 
staka hækkun síðan Þriðja ríkið 
leið undir lok árið 1945. 

Metsala í Þýskalandi
Haldi fram sem horfir mun 
Toyota verða stærsti bílafram-
leiðandi heims á næsta ári.

Hingað til hefur General Motors 
(GM) verið stærsti bílaframleið-
andi heims en gangi spár Toyota 
eftir mun fyrirtækið komast upp 
fyrir GM á næsta ári. Söluspár 
hljóða upp á 9,34 milljónir seldra 
ökutækja og takist það munu þeir 
skjóta GM ref fyrir rass.

Toyota varð næststærsti bíla-
framleiðandi heims árið 2003 er 
fyrirtækið fór upp fyrir Ford í 
sölutölum. Í ár seldi fyrirtækið 
8,85 milljónir bíla og er hagnaður-
inn eftir því.

Samfara aukinni sölu fyrirtæk-
isins áætlar Katsuaki Watanabe, 

forstjóri Toyota, að ráða þurfi 
8.000 nýja verkfræðinga um heim 
allan fyrir 2010.

Toyota fjölgar mest



Englendingurinn Ken Hammer 
er einn af mörgum lestaáhuga-
mönnum í heiminum.

Söfnun leikfangalesta er algengt 
áhugamál fólks víða um heim sem 
dundar sér við viðhald, kaup og 

lestur um hinar ýmsu gerðir lesta. 
Ekki hefur borið mikið á því á 
Íslandi enda þekkja menn lítið til 
lesta hér á landi. Einn þeirra sem 
hefur brennandi áhuga á lesta-
söfnun er Ken Hammer í Englandi 
en þar í landi er fjöldinn allur af 
lestasöfnurum á öllum aldri. Flest-
ir eru þó eins og Ken Hammer, 
karlmenn að nálgast eða á eftir-
launaaldri. Ken á sjálfur 25 lestir 
og um 200 tengivagna sem hann 
raðar saman og ekur á örsmáum 
lestarteinum sem liggja um alla 
stofuna.

Áhugi Kens hófst þegar hann 
keypti leikfangalest fyrir börnin 
sín fyrir mörgum árum. Krakk-
arnir voru ekki yfir sig hrifnir en 
lestin vakti áður óþekktar kenndir 

hjá pabba gamla sem hefur ekki 
getað slitið sig frá lestunum 
síðan.

Eins og gefur að skilja aka lest-
irnar í kringum jólatréð hver jól.

Afi gamli leikur sér að lestinni um jólin

Járnhálsi 2  •  101 Reykjavík • Sími 580 0200 •  www.velar.is

Vélar og þjónusta bjóða einstakt verð á Yuchai
beltagröfum sem gildir aðeins til áramóta. 

Gröfurnar eru til í ýmsum útfærslum
og með búnað frá þekktum gæða-
merkjum:
• Perkins mótor
• Cummins mótor
• Toshiba glussakerfi
• SB hallaskóflur og glussa hraðtengi
• Bridgestone belti

Yuchai beltagröfurnar henta mjög vel fyrir mismunandi aðstæður 
og eru til í ýmsum stærðum: 1,5 tonn, 1,8 tonn, 3 tonn, 5,8 tonn, 8,1 tonn og 13,5 tonn. 

Komdu í Vélar og þjónustu og kynntu þér verðið frekar.
Verðið gildir einungis til áramóta eða á meðan birgðir endast.

Endaðu árið með krafti
Yuchaibeltagröfur áfrábæru verðitil áramóta
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Verður næmur um áramót

Létt í munn
og maga

Ævint‡ralegar fiskbú›ir

Hamraborg 14a • Skipholti 70
 Höf›abakka 1 • Vegamótum (Nesvegi 100)

Sundlaugavegi 12 • Háaleitisbraut 58-60

Fiskur er au›meltur og hollur matur,
gó›ur fyrir hjarta› og æ›arnar, magann
og meltinguna. Fá›u flér léttan og ferskan
fiskrétt í kvöld.







Í  Fréttablaðinu 13. desember 
2006 er eftirfarandi haft eftir 

Boga Nilssyni, ríkissaksóknara:
„Þetta eru ekki alveg sambæri-

leg mál.  Líkamsárásarmál eru oft 
þannig að menn hafa verið staðnir 
að því að fremja brotin og að því 
leytinu er sönnunaraðstaðan allt 
önnur heldur en í kynferðisafbrot-
unum.“

Bogi er góður maður og gegn 
ríkissaksóknari en það sem hann 
segir um nauðgunarmál er mikill 
misskilningur.  Sama innantóma 
klisjan og réttarvörslukerfið 
býður þolendum naugðana upp á.  
Er það þannig að ofbeldismenn 
sem gerast sekir um líkamsárásir 
séu staðnir að verki en nauðgarar 
ekki? Bíða líkamsárásarmennirn-
ir eftir lögreglu en flýja nauðgar-
arnir af vettvangi? Er líkamlegt 
glóðarauga refsivert en ekki and-
legt? Af hverju er sönnunarað-
staðan mismunandi? Hver er mis-
munurinn? Bogi, pældu í því og 
pældu í friðhelgi einkalífs og í því 
hvort það sé ekki eitthvað mikið í 
ólagi með hugarfar  réttarvörslu-
kerfisins í kynferðisbrotamálum.    

Friðhelgi einkalífs, heimilis og 
fjölskyldu eru meðal dýrmætustu 
réttinda hvers einstaklings. Þar 
trónir fremst rétturinn til lífsins 
en síðan til líkama og sálarlífs.    
Þessi réttindi verða ýmist alls ekki 
skert eða aðeins skert að uppfyllt-
um ströngum skilyrðum. Ákvæði 
hegningarlaga um kynferðisbrot 
endurspegla ekki þessi mannrétt-
indi. Sama gildir um rannsóknir, 
sönnunarmat, ákærur og dóma í 
nauðgunarmálum. Af 103 tilkynn-
ingum til lögreglu árið 2003 um 
nauðganir leiddu aðeins fimm til 
sakfellinga fyrir dómi. Þessar 

tölur segja allt sem 
segja þarf.  Réttar-
vörslukerfið er fjand-
samlegt konum. Karl-
læg hugsun er ráðandi 
í málaflokknum og 
reynsluheimur
kvenna er virtur að 
vettugi. Eins og stað-
an er í dag er virðist 
gengið út frá því að 
ákæruvaldið sanni að 
samþykki hafi ekki 
verið fyrir hendi til 
kynmaka og ofbeldi hafi verið 
beitt.  Ella virðist ofbeldismaður-
inn ekki verða ákærður eða sak-
felldur.  Og það jafnvel þótt tíma-
bundnir og varanlegir andlegir 
nauðgunaráverkar séu til staðar.  
Það samræmist ekki 71. gr. stjórn-

arskrárinnar.  Bogi, tíma-
bundnar og varanlegar 
andlegar afleiðingar 
nauðgunar eru augljósar 
og þekktar og  alvarlegri 
og síður læknanlegar en 
líkamlegir áverkar meiri-
háttar líkamsmeiðinga.  
Samkvæmt alþjóðlegum 
sjúkdómsgreiningum er  
áfallastreituröskun í kjöl-
far nauðgunar  jafn alvar-
leg og afleiðingar styrj-
aldarátaka,

náttúruhamfara og stórslysa, 
nema hvað þolendur nauðgana 
sitja einir að afleiðingunum og 
harmi sínum.  Komi þessar and-
legu afleiðingar fram eftir kyn-
mök má leiða löglíkur að því, sér í 
lagi ef afleiðingarnar eru stór-

felldar, að þolandanum hafi verið 
þröngvað til kynmaka, að ofbeldi 
hafi verið beitt eða hótum um 
ofbeldi.   Sönnunarstaða í nauðg-
unarmálum er í engu frábrugðin 
sönnunarstöðu í líkamsárásarmál-
um.  Málið snýst um það að réttar-
vörslukerfið leitar ekki réttra 
sönnunargagna.  Gefur ekki auð-
sæjum tímabundnum og varanleg-
um andlegum afleiðingum nauðg-
unar gaum.  Afleiðingar 
líkamsárása eru hins vegar rann-
sakaðar í þaula.  Bogi, gefðu þessu 
gaum og láttu fara frá þér rann-
sóknarfyrirmæli þar að lútandi.  
Það er óþolandi staðreynd að lík-
amar og sálarlíf  kvenna njóti 
minni einkalífsverndar og refsi-
verndar en þegar um líkamsárásir 
er að ræða eða friðhelgi bréfa eða 

híbýla er rofin.
  Ég skammast mín fyrir 

íslenska rétttarvörslukerfið þegar 
kynferðisofbeldi á í hlut og full-
yrði að umbylta þurfi hegningar-
lagaákvæðum, rannsóknaraðferð-
um og sönnunarmati í  
nauðgunarmálum  og leggja meg-
ináherslu á verndarhagsmuni, 
tímabundnar og varanlegar and-
legar afleiðingar.  Það er í sam-
ræmi við mannréttindaákvæði  
um friðhelgi einkalífs.  Bogi, þér 
ber að tryggja  að þessi brýnu 
mannréttindi verði virk í reynd, 
strax í dag.  Ég óska þér gleðilegra 
jóla og farsældar á komandi ári.

Höfundur skipar 1. sæti á 
framboðslista Vinstri grænna í 

Suðurkjördæmi.

Ríkissaksóknari og réttarvörslukerfið á villigötum

Öll börn eiga rétt á að geta greint á milli
þess hvað má og má ekki gera við líkama þeirra.

Talaðu við barnið þitt og upplýstu það
um staðreyndirnar – því fyrr því betra.

Barn sem þekkir muninn á réttu og röngu er betur
í stakk búið til að neita, segja frá og komast óskaddað frá óeðlilegum 
kringumstæðum sem það vill ekki taka þátt í.

Rjúfðu þögnina og fræddu barnið þitt – það er á þína ábyrgð   

Þögnin er 

Hvernig tölum við um þetta við börnin? Fáðu leiðbeiningar á www.blattafram.is.
Ef velferð barns er í húfi hringdu í  112 

„Barnaníðingur er einhver 
sem káfar á börnum og 
notfærir sér sakleysi þeirra“



Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 

útfarir í smáletursdálkinn 
hér til hliðar má senda á 

netfangið 
timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 
550 5000.

Oft fékk ég  jólagjöfina og 
afmælisgjöfina saman frá 

ættingjum, en ég kippi mér 
ekki upp við það núna. 

Annars eigum við öll 
systkinin afmæli í lok 

desember, þannig að þetta 
er ansi dýr mánuður í 

fjölskyldunni.

Rússneskir hermenn ganga til liðs við Þjóðverja

Bjarni Felixson, einn ástsælasti sjón-
varpsmaður þjóðarinnar, heldur upp á 
sjötugsafmæli sitt í faðmi fjölskyld-
unnar í dag. „Það verða nú engin hátíða-
höld, bara rólegheit,“ segir Bjarni.

Bjarni Fel, eða Rauða ljónið eins og 
hann er oft kallaður, byrjaði að vinna í 
hlutastarfi á Ríkisútvarpinu á árunum 
1968 til 1969 þegar sýningum á ensku 
knattspyrnunni var ýtt úr vör. Áður 
hafði hann átt góðan feril sem bakvörð-
ur hjá KR.

„Fyrst var það bara fyrir sérvitr-
inga að fylgjast með enska boltanum,“ 
segir Bjarni. „Mér finnst hafa orðið 
undarleg þróun. Það er rannsóknarefni 
út af fyrir sig af hverju Íslendingar 
taka þetta svona föstum tökum og halda 
meira með liði úti í Englandi en liði á 
Íslandi.“

Bjarni hefur fylgst með enska bolt-
anum og haldið með Arsenal síðan 1948. 
Hann segist þó fyrst og fremst vera 
KR-ingur. „Ósigur hjá Arsenal heldur 
ekki fyrir mér vöku. Ég skil ekki þenn-
an mikla áhuga, enda margt sem maður 
skilur ekki þegar maður er orðinn gam-
all,“ segir Bjarni.

Íslendingum var engan veginn tamt 
að fylgjast með enska boltanum frá upp-
hafi. „Það þurfti að kenna þjóðinni á 
boltann og ég hélt alltaf fyrirlestra um 
liðin og félögin. Sjónvarpið var í svart-
hvítu fyrst og menn voru að velta vöng-
um yfir því af hverju ég sagði alltaf 
hvernig búningarnir voru á litinn. Það 
var auðvitað bara til að kynna félögin 
fyrir áhorfendum,“ segir Bjarni.

„Það voru alltaf einhverjir sem 
fylgdust með þessu áður og þurftu þá 
að gera það gegnum útvarp. Hópur las 
líka um enska fótboltann í bresku 
sunnudagsblöðunum. Við hittumst oft á 
mánudögum í bókabúð Braga, til að 
skoða þau, en aðra kosti hafði maður 
ekki til að fylgjast með,“ segir Bjarni.

Bjarni segist ekki vera jafn djúpt 
sokkinn í boltann og áður. „Það er tíma-
sóun að horfa á alla leiki, en ég reyni að 
ná nokkrum,“ segir Bjarni. „En hugur-
inn hvarflar oft til gömlu góðu dag-
anna. Ég er kominn á þann aldur að 
mér finnst að allt hafi verið betra í 
gamla daga þegar fótbolti var íþrótt, en 
ekki „show-business“.“

Enski boltinn verður sýndur á Sýn 
næsta vetur og þá munu sjónvarps-
áhorfendur ekki lengur heyra rödd 
Bjarna Fel í þættinum „Ensku mörk-

in.“ „Ég veit ekki hver tekur við því, en 
ég hef enn jafn gaman af boltanum,“ 
segir Bjarni.

Aðspurður hvort við munum heyra 
rödd hans á Evrópumótinu árið 2008, 

segist Bjarni ekki reikna með því. „Ég 
vona að röddin muni nú heyrast annað 
veifið fram yfir 2008. Ég er ekki nema 
sjötugur, það er nóg eftir.“ 

Okkar ástkæri yndislegi sonur, bróðir,
mágur og frændi,

Guðmundur Eiður
Guðmundsson
Skólatúni 4, Álftanesi,

lést af slysförum þann 16. desember. Hann verður jarð-
sunginn frá Víðistaðakirkju 29. desember kl. 13.00.

Ásta Angela Grímsdóttir       Guðmundur Viggó Sverrisson
Matthildur Ólöf Guðmundsdóttir Andrés Skúli Pétursson
Fanney Elínrós Guðmundsdóttir   Gunnar Ellertsson
Pálmi Grímur Guðmundsson     Bjarney Katrín Gunnarsdóttir
og frændsystkini hins látna.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að
Alhliða útfararþjónusta í 16 ár

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

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Frænka okkar,

Óla S. Þorleifsdóttir
Dalalandi 4, Reykjavík,

verður jarðsett frá Norðfjarðarkirkju laugardaginn
30. desember kl. 13.00.

Minningarathöfn fer fram frá Fossvogskapellu
fimmtudaginn 28. desember kl. 15.00.

Aðstandendur.

Frjálsíþróttakonan Ásdís Hjálmsdótt-
ir var valin íþróttamaður Ármanns 
þriðja árið í röð á nýafstaðinni afmæl-
ishátíð íþróttafélagsins, sem nú er 118 
ára gamalt og því elsta starfandi 
íþróttafélag landsins. „Þetta hefur 
verið árlegur viðburður undanfarin ár, 
og alltaf haldinn í tengslum við afmæl-
ið okkar, eins konar uppskeruhátíð,“ 
sagði Tryggvi Þ. Gunnarsson, varafor-
maður Ármanns. „Þetta var hefð fyrir 
nokkrum árum sem var endurvakin 
fyrir um fjórum árum,“ sagði Tryggvi. 
Deildir félagsins eru ellefu talsins. 
Hver þeirra kýs einn íþróttamann og 
er íþróttamaður Ármanns svo valinn 
úr þeim hópi. Bjarki Hilmarsson, sem 
fimleikadeildin tilnefndi sem íþrótta-
mann Ármanns, var valinn efnilegasti 
Ármenningurinn við sama tækifæri. 

Að sögn Tryggva eru allt að 1.800 
virkir iðkendur innan Ármanns eins 
og stendur. „Ármann hefur reyndar 
alltaf verið svolítið dreifður og því 
erfitt að líta yfir heildina, en núna eru 
allar deildir komnar saman í Laugar-
dalnum,” sagði Tryggvi. Eftir flutning-
ana hefur fimleikadeildin stækkað um 
þrjátíu prósent og því vart hægt að 
segja annað en að félagið blómstri. 

- sun

Ásdís íþróttamaður Ármanns

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 

tengdamóðir og amma, 

Sigrún Aradóttir,
Arnartanga 16, Mosfellsbæ,

lést á Landspítalanum við Hringbraut laugardaginn 
23. desember.

Sveinn Árnason,
Brynhildur Sveinsdóttir,
Íris Sveinsdóttir og fjölskyldur.

Bróðir okkar, 

Gísli Ágústsson
frá Brúnastöðum, Dælengi 20, Selfossi,
lést 23. desember.

Jarðsungið verður frá Selfosskirkju 
föstudaginn 29. desember. 

Systkini hins látna.
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600 x 1200 dpi Skanni

LÆKKUN
36.000

TRAUSTI - 
FLUGELDAPAKKI FYLGIR

PC tengi

Skerpa 1:1200

HD ready

3D comb Filter

8ms svartími

Stafrænt HDMI

99.999
Staðgreitt

3.727
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

8.333
Vaxtalaust 12 mán.

32”

99.999 VAXTALAUST1.GREIÐSLA 1.MARS

Veldu þér heimabíó með 5.000 kr. afslætti með sjónvarpi

verð
RUGL32” LCD veggsjónvarp

BT ÁRAMÓT
GLEÐILEG

TRAUSTI - FLUGELDAPAKKI FYLGIR
ÖLLUM BORÐTÖLVUM, FLATSJÓN-
VÖRPUM OG FARTÖLVUN TIL
ÁRAMÓTA

KAUPAUKI

Ótrúleg flugelda-

tilboð í BT



Fréttirnar á aðvent-
unni voru litaðar 
sögum af jaðarkynlífi 
og meintum pervers-
jónum í kjölfar þess að 
upp komst um nýtt 
meðferðarúrræði fyrir 
fyllibyttur og aðra 

fíkla sem gengur út á það að geist-
legt lækningasæði er notað til að 
bægja sjúklegri lyfjafíkn frá fórn-
arlömbum Bakkusar.

Það fór alls ekki illa á því að 
þessi umræða kæmist í hámæli í 
aðdraganda jóla þar sem fíklar eru 
gjarnir á að fylla tómarúmið sem 
dópið skilur eftir sig í sálartetrum 
þeirra með óskilgreindum æðri 
mætti sem þeir sameinast flestir 
um að kalla „guð“. 

Verra þótt mér þó að bindindis-
postulinn sem tók upp á því að 
blanda æðri mættinum saman við 
veraldlega og áþreifanlega vessa 
sína skyldi í framhaldinu vera 
eyrnamerktur „perri“. Þessi krútt-
lega stytting á orðinu pervert hefur 
nefnilega haft frekar jákvæðar 
skírskotanir í mínum huga og 
margra annarra sem líta á hressi-
legt kynlíf, skreytt silki, satíni, 
leðri, blúndum, kannski smá latexi, 
handjárnum, ólum og köðlum, sem 
heilbrigða og skemmtilega dægra-
dvöl.

Þegar ég var krakki hafði orðið 
neikvæða merkingu og var helst 
notað yfir sóðakalla í síðum frökk-
um, svokallaða flassara, en í kjöl-
far klámbylgjunnar ægilegu hefur 

fólk sem lítur á kynlíf sem eitthvað 
annað og meira en fum í trúboðs-
stellingunni kallað sig perra með 
góðri samvisku. En nú er þetta 
ágæta orð aftur að verða regnhlíf-
arhugtak yfir hvers kyns brenglun, 
ofbeldiskynlíf og neðanþindarmis-
beitingu og fyrst vafasöm andleg 
heilun með „lille ven“ er komin 
undir þennan hatt mun í kjölfarið 
þykja sjálfsagt að safna líka þang-
að pedófílum, nekrófílum og þeim 
sem hneigjast til dýra. 

Þetta er miður en við hin, sem 
stundum litskrúðugt og hressilegt 
kynlíf sem engan skaðar, verðum að 
endurskilgreina okkur til þess að 
aðgreina okkur skýrt frá sjúkling-
unum. Maður verður í það minnsta 
að hætta að vera perri í bili.

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!



30 ÁRA AFMÆLISVEISLA

S K Í F A N  Í  3 0  Á R
Eragon

PS2

Need for  Speed Carbon
PS2

Over the Hedge
DVD

Cars
DVD

Pirates of the Caribbean 2
DVD

Da Vinci Code
DVD

RISA VERÐBOMBUR  Í 5 DAGA

3.999

3.299

Verð frá 99.- kr

Love
Beatles

Magga Stína syngur Megas

Magga Stína

2.499

1.699

Rokkskífan í 30 ár
Ýmsir

Sálin og Gospel
Sálin

Pottþétt 42
Ýmsir

Á móti sól í 10 ár
Á móti sól 

06.06.06
Bubbi

Álfar og Fjöll
Friðrik Karlsson & Þórunn Lárusdóttir.

CD+DVD
2 CD2 CD

2.199

1.799

2 CD2 CD

2.4992.999

2.199 2.499 2.499 2.499

2.1992.499

1.999 1.999 1.9991.799

2.299

1.899
2.299

1.899
2.2992.299

1.8991.899

5.799

4.999

Aðeins brot af úrvalinu



Kl. 9.00
Í Hallgrímskirkju stendur yfir sýningin Mynd 
mín af Hallgrími þar sem 28 íslenskir listamenn 
sýna andlitsmyndir sínar af sálmaskáldinu. 
Meðal þátttakenda eru Kristín Þorkelsdóttir, 
Leifur Breiðfjörð. Páll á Húsafelli, Sigrún Eld-
járn, Sigurður Þórir, Valgarður Gunnarsson og 
Þorbjörg Þórðardóttir
Sýningarstjóri er Jón Reykdal en Listvinafélag 
kirkjunnar stendur fyrir sýningunni.

Liðlega 155.000 gestir heimsóttu 
Listasafn Íslands á árinu sem  er að 
líða. Nú yfir hátíðarnar er hægt að 
bæta um betur því safnið verður 
opið daglega milli kl. 10-17 fram til 
gamlársdags en þá verður opið frá 
10-14. Að venju er lokað á nýárs-
dag. 

Í Hafnarhúsinu standa yfir sýn-
ingar á grafíkverkum Errós og 
bandarískri samtímalist. Sýningin 
„Uncertain States of America“ 
geymir verk eftir tæplega fimmtíu 
vonarstjörnur bandarískrar sam-
tímalistar en listamennirnir voru 
valdir af einum áhrifamestu sýn-
ingarstjórum í hinum vestræna 
heimi, Hans Ulrich Obrist og Dani-
el Birnbaum, en þeim innan handar 
var Gunnar Kvaran, fyrrverandi 
safnstjóri Listasafns Reykjavíkur.

Þess má geta að börn eru sér-
staklega boðin velkomin á sýning-
una og geta þau fengið lánaðan sér-
stakan upplýsingastokk og farið í 
spurningaleik um sýninguna. Í 
stokknum eru spurningaþrautir, 
tillögur og leikir sem hægt er að 
glíma við í heild sinni eða taka 
fyrir þau spjöld sem vekja áhuga. 
Hægt er að festa stokkinn á sig 
þannig að hendur eru frjálsar og 
óheftar til að punkta hjá sér, teikna 
eða skrifa.

Í Ásmundarsafni er opið frá kl. 
13  til 16 en þar er sýningin „Maður 
og efni“ þar sem gestir geta kynnst 
list Ásmundar Sveinssonar. Kjar-
valsstaðir eru lokaðir vegna við-
gerða og breytinga en stefnt er að 
því að opna húsið aftur í febrúar á 
næsta ári.

List fyrir allan aldur

Öll þráum við, á einhverjum tíma 
og að einhverju leyti, að finna ein-
hvern til að verða gamall með. 
Vafalaust væri þó skemmtilegra 
að finna einhvern til að verða 
ungur með. Þegar þau Henry og 
Sophie kynnast er hann 36 ára og 
hún 6 ára, en þegar þau giftast er 
Henry 30 ára og Sophie 22 ára. 

Bókin um tímaflakkarann og 
konu hans tekur á ýmsum fantasí-
um þeirra okkar sem lifum í tíma 
sem færist aðeins í eina átt. Væri 
ekki gaman að geta hitt sjálfan sig 
á barnsaldri og kennt sér lexíur 
lífsins, væri ekki gaman að geta 
farið aftur og verið sá fyrsti til að 
sofa hjá manneskjunni sem maður 
seinna meir mun giftast (eða jafn-
vel hjá sjálfum sér!), væri ekki 
gaman að geta orðið ungur aftur?

Persónan Henry er svo líklega 
fantasía höfundar, bókmennta-
fræðingsins Audrey Niffenegger. 
Hann er bókavörður og vel lesinn, 
en einnig stæltur og hættulegur, 
myndarlegur og afar drykkfelld-
ur, því hvað er gaman að manni 
sem ekki þarf að bjarga frá sjálf-
um sér?

Þegar Henry flakkar um tím-
ann birtist hann nakinn og allslaus 
á nýjum stað og þarf því að læra 
að stela til að komast af. Bókin er 
því nokkurs konar blanda af mynd-
unum Terminator og Eternal Sun-
shine of the Spotless Mind. Hvern-
ig er að vera í sambandi þar sem 

annar aðilinn hefur minningar um 
fortíð þeirra saman og hinn ekki?

Þrátt fyrir að vera tímaflakkari 
reynir Henry ekki að afstýra 

morðinu á Kennedy eða kyrkja 
Hitler í æsku. Eina sagan sem 
hann ferðast um er hans eigin. 
Spurningunni um hvort hægt sé að 
breyta fortíðinni er auðsvarað, 
það er ekki hægt. Verður því tíma-
flakkið ferðalag um minningarn-
ar. Og alltaf eru ástamálin í for-
grunni.

Niffenegger veltir upp flestum 
hugsanlegum flötum á því að 
málum er svo háttað og gerir vel. 
Þó persónur séu báðar auðmanna-
börn sem alast upp með þjóna og 
sveitasetur eru vandamál þeirra 
raunveruleg. Um miðja bókina 
virðist þó sem Niffenegger sé 
búinn með mesta tímaflakkspúðr-
ið, við þurfum nú að fylgja parinu 
í gegnum rauntíma þegar þau 
kynnast foreldrum hvort annars 
og giftast, en hinn magnaði fyrsti 
hluti bókarinnar gerir það að verk-
um að maður er reiðubúinn til að 
fylgja þeim áfram í gegnum súrt 
og sætt.

Kona Tímaflakkarans er afar 
frumleg og áhugaverð bók, og 
kemst listilega vel hjá því að 
flækjast í eigin gildrum. Jafnvel 
þótt maður skilji aldrei almenni-
lega hvers vegna maður sem ferð-
ast um tímann ákveður að verða 
bókavörður, frekar en eitthvað 
sem gagnast gæti betur á ferðum 
hans.

Þýðing Þórs Tryggvasonar er 
til fyrirmyndar.

Ferðalag um sögu sjálfs sín

!

Heildarsafn nótna Mozarts hefur 
nú verið gert aðgengilegt á netinu. 
Þýski vefmiðilinn Deutsche Welle 
greinir frá því að Alþjóðlegi Moz-
art-sjóðurinn í Salzburg hafi 
nýverið opnað fyrir ókeypis afnot 
af nótunum, sem eru um 24.000 
síður, á heimasíðunni http://dme.
mozarteum.at.

Hægt er að leita í nótunum á 
auðveldan hátt auk þess sem þar 
er að finna mikið af tónfræðileg-
um upplýsingum og rýni sem 
gagnast getur bæði lærðum og 
leikum en framtak þetta mun án 
efa bæta aðstöðu bæði tónlistar- 
og fræðimanna sem kynna vilja 
sér upprunaleg handrit hins virta 
tónskálds.

Vonast forsvarsmenn sjóðsins 
til þess að verkefni þetta hvetji 
fleiri til þess að setja frumtexta úr 
skjalasöfnum á netið.

Nótur á neti

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

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur
Lau. 6/1 kl. 11:00 uppselt, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og 
kl. 14:00, lau. 13/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 14/1 kl. 11:00, 
kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt.

Kúlan

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Lau. 6/1 nokkur sæti laus, fös. 12/1 kl. 16:30 nokkur sæti laus, lau. 13/1 örfá sæti laus,
lau. 20/1. Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

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

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

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

BAKKYNJUR eftir Evrípídes
2. sýn. í kvöld mið. 27/12 örfá sæti laus, 3. sýn. fim. 28/12 örfá sæti laus, 4. sýn. fim. 4/1 
örfá sæti laus, 5. sýn. fös. 5/1 örfá sæti laus, 6. sýn. fim. 11/1 örfá sæti laus, 7. sýn. fös. 
12/1 nokkur sæti laus, 8. sýn. fim. 18/1.

Stóra sviðið kl. 20:00

Bakkynjur, önnur sýning í kvöld.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Myndlistarmaðurinn og leikskáld-
ið Hugleikur Dagsson gefur út 
tvær bækur fyrir þessi jól, mynda-
söguna Eineygði kötturinn Kisi og 
hnakkarnir og eina „Okkur“ bók-
ina til. Fylgið okkur er fjórða 
bókin í seríunni og þar rær mynd-
höfundur á kunnugleg mið nema 
ef merkja mætti talsvert meira 
bókstaflegri frásagnargleði í þess-
ari bók, í henni eru til dæmis fleiri 
orð og hún er þó nokkuð þykk.

Það er gleðiefni hversu vel höf-
undinum hefur verið tekið bæði 
hér heima og erlendis og munu 
aðdáendur hans án efa taka þess-
ari bók fagnandi.
Sem fyrr fær mannfólkið það 
óþvegið í myndum Hugleiks. Til 
dæmis er þar hæðst að offitusjúkl-
ingum, hvítvoðungum, prestum og 
múslímum en þemu á borð við 
sifjaspell, sjálfseyðingarhvöt, 
guðstrú, nasisma, geðtruflanir og 
almenna hræsni eru krufin með 
Artline-penna. Hugarflug höfund-
arins er frjótt sem fyrr og svið-
setningar hans litríkar þrátt fyrir 
að myndirnar séu svart/hvítar.

Bækur Hugleiks eru heilsárs-
bókmenntir en eiga einkar vel við 
í skammdeginu þegar mannskepn-
an þarf huggunar við. Þá er ágætt 
að hafa bækur á borð við Fylgið 
okkur á náttborðinu. Þess má einn-

ig geta að bækur á 
borð við 

„Okkur“ seríuna henta vel til 
íslenskukennslu fyrir útlendinga, 
þar eru stuttir kjarnyrtir textar á 
mannamáli sem einnig veita inn-
sýn í skopskyn landans. 
Ein ambaga er þó á annars merku 
riti Hugleiks, formáli þess er 
venju samkvæmt ritaður af raf-
virkjanum Friðriki Sólnes en nú 
þykir mér honum bregðast boga-
listin – inngangur þessi er undir 
meðallagi þótt höfundur hans ætli 
sér þar að fanga snilld Hugleiks 
og færa í orð. Oft hefur Friðriki 
tekist betur upp en nú og maður 
spyr sig hvort vera má að rafvirk-
inn öfundist út í velgengni félaga 
síns og kjósi að taka tilfinningar 
sínar út með því að skrifa miður 
góðan inngang að þessu öndvegis-
verki hans?

Eltið Hugleik

í Súlnasal á Hótel Sögu annan í jólum

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

Jóladansleikur

MILLJÓNAMÆRINGANNA

Milljónamæringarnir verða í hátíðarskapi á jóladansleik þeirra í Súlnasal Hótel Sögu annan í jólum, 26. desember.
Húsið opnar kl. 22. Miðaverð 2.200 kr.  Miðasala í Súlnasal frá kl. 13 samdægurs.  Upplýsingar í síma 525 9950.

Söngvarar eru: Bogomil Font, Páll Óskar, Bjarni Arason og Raggi Bjarna.P
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Umstangið í kringum Ungfrú 
Bandaríkin, Töru Conner, hefur 
getið af sér tvo svarna óvini. Eftir 
að upp komst að Conner hefði 
stundað bari meðan hún var undir 
lögaldri íhuguðu forsvarsmenn 
Miss Universe-stofnunarinn-
ar að svipta hana titlinum. 
Donald Trump, eigandi 
stofnunarinnar, ákvað að 
slíkt yrði ekki gert, enda 
ættu allir skilið annað 
tækifæri.

Rosie O’Donnell, sem 
er einn þáttastjórnenda 
í morgunþættinum The 

View, gagnrýndi hann harðlega 
fyrir ákvörðunina og sagði Trump, 
sem hefur ekki verið við eina fjöl-
ina felldur í kvennamálum, ekki 
vera góða fyrirmynd fyrir upp-

rennandi kynslóðir. Hún gaf 
jafnframt í skyn að auðjöf-
urinn hefði lent í einhverj-
um fjárhagskröggum og 
réðst harkalega 
að persónu hans.

Trump blés 
til sóknar í 
viðtali við 
Entertain-
ment Tonight, 
þar sem hann 
sagði O’Donnell 
vera ógeðslega að 
utan sem innan og 

að hún talaði eins og vörubílstjóri. 
Hann sagðist hafa í huga að fara í 
meiðyrðamál vegna staðhæfinga 
hennar. Kvöldi síðar mætti Trump 
til Larrys King þar sem hann 
ítrekaði að O’Donnell væri einelt-

isseggur, hræðileg manneskja 
og viðrini. Í báðum viðtölun-
um sagði hann að Barbara 

Walters, framleiðandi The 
View, hefðu orðið á mikil 
mistök  er hún réði 
Rosie O’Donnell í 
vinnu.

Í von um að lægja 
öldurnar hefur Walt-

ers sent frá sér tilkynningu þar 
sem segir að Donald Trump sé 
góður vinur hennar og að hún 
harmi þetta mál allt. Hún iðrist 
þess ekki að hafa ráðið 
O’Donnell til starfa 
og voni að þetta gangi 
yfir. Það hlýtur þó að 
teljast nokkuð ólík-
legt, að minnsta 
kosti í bráð.

Trump og O‘Donnell svarnir óvinir

Þetta ár hefur verið hræði-
legt hjá Paul McCartney. 
Hann horfir nú loks fram 
á bjartari tíma og ætlar 
að setja upp söngleik sem 
byggður verður á æsku 
hans í Liverpool.

Paul McCartney ætlar að setja á 
svið söngleik sem byggður verður 
á æskuárum hans í Liverpool. 
Hann ætlar að notast við eigin tón-
list í söngleiknum, The Liverpool 
Oratorio, klassískt verk sem hann 
samdi ásamt Carl Davis til að 
fagna 150 ára afmæli Liverpool-
borgar árið 1991.

„Paul verður tónlistarstjóri 
sýningarinnar og mun samþykkja 
hverja einustu nótu. Því miður 
hefur þetta verkefni tafist út af 
skilnaði hans en nú er það komið á 
rekspöl,“ segir Kate Robbins, 
frænka Pauls, sem vinnur að upp-
setningunni. Eins og Fréttablaðið 
hefur greint frá hefur árið 2006 
verið erfitt ár hjá Paul. Hann er 
skilinn að skiptum við seinni eig-
inkonu sína, Heather Mills, og 
hefur skilnaðurinn tekið mjög á 
taugarnar. Eiginkonan fyrrver-
andi hefur meðal annars ásak-
að McCartney um að 
beita sig ofbeldi og að 
drekka of mikið. Þá 
hafa þau sömuleiðis 
deilt um peninga hans.

Söngleikurinn verð-
ur lauslega byggður á 
ævi McCartneys. Aðal-
persónan heitir 
Shanty og fæddist 
árið 1942 í Liverpool. 
Shanty kvænist ást-
inni sinni Mary 
Dee eftir dauða 
föður síns. 
Shanty og 
Mary Dee 
þurfa að leggja 
mikið á sig til 
að samræma 
vinnu sína og 
einkalífið,
rétt eins og 
það var hjá 
Paul og Lindu, 
fyrri eigin-

konu hans. Þau voru gift í 
29 ár en á þeim tíma voru 
þau samanlagt aðeins 
aðskilin í tæpa viku, 

þrátt fyrir alla 
velgengni

Pauls og stífa 
vinnu Lindu.

Þetta er 
ekki í fyrsta 
skipti sem 
Paul
McCartney
sækir inn-
blástur í tón-
list sína úr 

æsku sinni. Frægasta dæmið er 
líklega lagið Penny Lane frá 1967 
sem nefnt var eftir götu í Liver-
pool sem bæði hann og John 
Lennon léku sér í þegar þeir voru 
krakkar. 

Búist er við því að leikhús í 
West End í London muni keppa um 
að fá að hýsa söngleik Pauls 
McCartney. Vinir Bítilsins telja þó 
ekki ólíklegt að hann vilji frum-
sýna söngleikinn í heimaborg 
sinni. Það yrði þá að líkindum ekki 
fyrr en árið 2008, árið sem Liver-
pool er Menningarborg Evrópu.

Will. I. Am úr hljómsveitinni Black 
Eyed Peas trúði því ekki að Michael 
Jackson væri í símanum 
þegar fyrrverandi kon-
ungur poppsins bað hann 
um að vinna með sér að 
sinni nýjustu plötu.

Þeir eru um þessar 
mundir að vinna að plöt-
unni og vonast Jackson 
til að eiga öfluga endur-
komu með henni.  
„Michael hringdi í mig 
og ég hélt að einhver 
væri að grínast í mér,“ 
sagði Will. Eftir að þeir 
höfðu talað saman í 
smá stund og Jackson 
hafði óskað honum til 
hamingju með frábær-
an tónlistarferil sann-

færðist Will loksins.
Jackson sparaði ekki stóru 

orðin yfir Will. „Mér líkar vel það 
sem hann er að gera og ég hélt 
að það gæti verið gaman að 
vinna með honum eða bara sjá 
hvernig við næðum saman. 
Mér finnst það sem hann 

gerir yndislegt, frumlegt, 
jákvætt og einfaldlega 

frábært,“ sagði Jack-
son. Síðasta plata 
hans, Invincible, 
kom út árið 2001.

Trúði ekki að Jackson hringdi

Gerðu þér ferð til Reykjanesbæjar

og skoðaðu Ljósahús 2006.

Upplýsingar um verðlaunahús og

tilnefningar í leiknum er að finna í

Upplýsingamiðstöð Reykjaness, 

næstu bensínstöð og á upplýsingavef

Reykjanesbæjar.

Öll hús eru merkt inn á kort.

reykjanesbaer.is
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Sú saga gengur nú í slúðurpressu 
Breta að knattspyrnumaðurinn 
David Beckham hafi gefið eigin-
konu sinni, Victoriu, silíkon í jóla-
gjöf. Ljósmyndarar frá blaðinu 
The Sun eltu Victoriu þar sem hún 
var á búðarrápi og tóku myndir og 
er næstum hægt að ganga að því 
vísu að Victoria hafi látið stækka á 
sér brjóstin fyrir jólin. Um daginn 
sást Beckham kaupa kynæsandi 
undirfatnað í verslunarklasa í 
Kent, en greinilegt er að pakkinn 
frá honum var ögn veglegri en 
nærbrók og brjóstahaldari.

Öðruvísi 
jólagjöf

Ástralska blaðið Confidential 
sagði frá því að Carmel Sloane, 
sem heldur því fram að hún sé 
laundóttir Mels Gibson, hafi haft 
dágóða upphæð úr krafsinu fyrir 
sögu sína, eða sem svarar tæpri 
milljón íslenskra króna. Það var 
enska blaðið The News Of The 
World sem greiddi Sloane upp-
hæðina í skiptum fyrir söguna 
sem það birti í síðustu viku. 

Sloane hefur farið fram á að 
Mel Gibson verði gert að gangast 
undir DNA-rannsókn en heldur 
því enn staðfastlega fram að það 
sé ekki í gróðaskyni. Hún vilji 
ekki fá neinar fjárhæðir frá ríkis-
bubbanum föður sínum, heldur 
bara fá úr faðerni sínu skorið. 

Laundóttir 
Gibson fær 
milljón

Ljósmyndarinn Larry Birkhead, 
annar mannanna sem heldur því 
fram að hann sé faðir Dannielynn, 
nýfæddrar dóttur Önnu Nicole 
Smith, verður glaður um jólin. Í 
síðustu viku var kveðinn upp 
dómur í máli sem hann höfðaði á 
hendur Smith, og hefur dómari 
skipað fyrir um að gert verði fað-
ernispróf til að úr því verði skorið 
hvort Birkhead eða Howard K. 
Stern, kærasti Smith, sé faðirinn. 
Anna Nicole hefur haldið því fram 
að Dannielynn sé dóttir Stern frá 
því að hún kom í heiminn, og neit-
að að láta hana gangast undir fað-
ernispróf. Hún er því líklega ekki 
kát en Birkhead segir hins vegar 
að hann sé núna einu skrefi nær 
því að geta náð einhverjum tengsl-
um við dóttur sína. 

Faðernispróf í vændum
„Ég var alveg handviss um að það 
væri búið að klippa mig út,“ segir 
Björgvin Franz Gíslason leikari. 
Eins og þekkt er var Björgvin einn 
þeirra íslensku aukaleikara sem 
lönduðu ögn stærra hlutverki í 
kvikmyndinni Flags of Our Fath-
ers en aðrir og fékk hann meira að 
segja að fara með línu. „Ég gerði 
bara grín að þessu og sagði að ég 
myndi eflaust birtast í „the direct-
ors cut“, en svo hringdi mágur 
minn í mig og sagðist hafa séð mig 
skýrt og greinilega,“ segir Björg-
vin kátur, en hann hefur enn ekki 
séð myndina. Hann segir að atriði 
sitt hafi eflaust farið fram hjá 
mörgum, enda bar það að hratt og 
stóð stutt yfir. Segir Björgvin að 
aðeins fólk sem vissi hverju það 

var að leita að 
hafi tekið eftir 
atriðinu, en 
hann var búinn 
að leika það og 
lýsa því  fyrir 
mági sínum. 
„Ég kem þarna 
og hrópa 
„mama, he is 
killing me“ og 
svo er mér 
stungið ofan í 
einhverja holu, 
meira er það 
nú ekki,“ segir 
Björgvin um 
atriðið og nú 

geta allir verið vissir um að láta 
það ekki fram hjá sér fara. Af 

öðrum íslenskum 
leikurum í myndinni 
sáust fáir ef ein-
hver, en fannst 
sumum eins og þeir 
hefðu séð grínarann 
Svein Waage bregða 
fyrir á líkbör-
um.

Hélt ég hefði verið klipptur út

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR
LAUGARDALSHÖLL 30. DESEMBER

Sálin og Gospelkór Reykjavíkur endurtaka leikinn frá því í haust.
Flutt verða lög úr safni Sálarinnar sem sérstaklega eru útsett með hliðsjón af kórnum.

Sannarlega einstök upplifun. 

Diskurinn Lifandi í Laugardalshöll geymir hljóð- og myndupptökur frá 15.09.06
Fæst í öllum hljómplötuverslunum

Himnesk stemmning í Höllinni!
Tryggðu þér sæti tímanlega

Miðasala á midi.is
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu
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Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

Frábær ævintýramynd 
fyrir alla fjölskylduna!

W.ENGLISH SUBTITLES

IN REGNBOGINN

MEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALI

Stórkostleg ævintýramynd 
byggð á magnaðri metsölubók

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

Klikkuð grínmynd þar sem Jack Black og 
Kyle Gass fara á kostum í leit að 

Örlaganöglinni. Stútfull af frábærri tónlist.

Klikkuð grínmynd þar sem Jack Black og 
Kyle Gass fara á kostum í leit að 

Örlaganöglinni. Stútfull af frábærri tónlist.

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

ERAGON      kl. 3, 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3 og 6
TENACIOUS D       kl. 5.50, 8 og 10.10
CASINO ROYALE     kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
HÁTÍÐ Í BÆ     kl. 3
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA
BORAT      kl. 8 og 10
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL       kl. 3

ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 2, 4 og 6
ERAGON     kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 10 ÁRA

SÝND Í LÚXUS      kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
CASINO ROYALE    kl. 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA

HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 1.30 og 3.20
HÁTÍÐ Í BÆ    kl. 1.30, 3.40, 5.50 og 8
BORAT     kl. 10.10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN     kl. 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 4 og 6
TENACIOUS D        kl. 8 og 10
ERAGON  kl. 8 og 10.10 B.I. 10 ÁRA
THE HOLIDAY kl. 5.40

Rokksveitin Reykjavík! á 
bestu íslensku plötu ársins 
árið 2006 að mati sérfræð-
inga Fréttablaðsins. Nýliðar 
eru áberandi á lista yfir 
bestu plötur ársins þetta 
árið.

Fréttablaðið leitaði til valinna sér-
fræðinga til þess að fá úr því skor-
ið hverjar eru bestu plötur ársins 
2006. 20 manns skiluðu inn listum 
yfir bestu íslensku plöturnar –
gagnrýnendur, fjölmiðlamenn og 
bransafólk. Platan sem er í efsta 
sæti á lista hvers og eins fær 5 
stig, platan í öðru sæti 4 stig og 
þannig koll af kolli. Ef tvær plötur 
fá jafn mörg stig þá fær sú plata 

sem er með fleiri tilnefningar 
hærra sæti á heildarlistanum. 

Það sem einkenndi úrslitin í 
þessari könnun er kannski fyrst 
og fremst hvað það eru margar 
plötur með svipaðan stigafjölda í 
efstu sætunum. Það er engin ein 
yfirburðaplata eins og maður 
hefur séð í svipuðum könnunum 
undanfarin ár (Sigur Rós 2005, 
Mugison 2004, Mínus 2003 …). 
Platan sem sigraði, Glacial Lands-
capes, Religion, Oppression & 
Alcohol með rokksveitinni Reykja-
vík! fær 33 stig, tveimur stigum 
meira en platan í öðru sæti, Wine 
For My Weakness með Pétri Ben.

Það vekur líka athygli hvað 
nýliðar koma sterkir inn á listann. 
Tvær efstu plöturnar eru fyrstu 
plötur viðkomandi listamanna og 
af 10 efstu plötunum eru 5 nýliða-
plötur.

Clint Eastwood ætlar sér að segja 
stóra sögu í Flags of Our Fathers og 
það er því ekkert til sparað og 
myndin er vissulega stórmynd. 
Hún er reyndar svo stór að honum 
gengur illa að halda utan um hana 
og tekst því miður ekki að koma 
sögunni frá sér með þeim krafti 
sem eðlilegt er að gera kröfu um.
Efniviður Eastwoods er engu að 
síður áhugaverður en hann gerir 
hér grein fyrir sögunni að baki 
frægri ljósmynd af bandarískum 
hermönnum sem tekin var þegar 
þeir reistu þjóðfána sinn eftir 
áfangasigur gegn Japönum á eyj-
unni Iwo Jima. Ljósmyndin var 
prentuð á forsíðum stórblaða og 
fyllti þjóðina slíku stolti og sigur-
vissu að mennirnir á myndinni, sem 
lifðu hildarleikinn af, voru sendir 
heim og dubbaðir upp sem hetjur.

Eastwood haslar sér völl á 
tveimur sögusviðum, Iwo Jima þar 
sem ungir menn horfast í augu við 
stríðshryllinginn og Bandaríkin 
þar sem hermennirnir eru látnir 
nota dýrðarljóma ljósmyndarinnar 
til þess að safna almannafé til frek-
ara stríðsbrölts á meðan þeir reyna 
að vinna úr skelfilegri lífsreynslu 
sinni.

Stríðsatriðin á Iwo Jima eru 
ansi hreint mögnuð og svartur 
sandurinn á Reykjanesi tekur sig 
býsna vel út á tjaldinu. Leikstjór-
inn fer hins vegar þá óheppilegu 
leið að flakka fram og til baka í 
tíma og kippir áhorfendum grimmt 
úr hrikalegum stórorrustum yfir í 
pólitískan hráskinnaleikinn sem 
beið hermannanna við heimkom-
una.

Þessi frásagnarmáti dregur 
mikinn kraft úr stríðsatriðunum 
sem óhjákvæmilegt er að bera 
saman við keimlík atriði í Saving 
Private Ryan eftir Steven Spiel-
berg en Eastwood kemur því 
miður, fyrir vikið, ekki vel út úr 
þeim samanburði.

Eftirmál myndbirtingarinnar í 
Bandaríkjunum eru nokkuð þvæld 
og tormelt og tímaflakk Eastwoods 
auðveldar áhorfendum síður en 
svo yfirsýnina yfir atburðina og 
þær fjölmörgu persónur sem koma 
við sögu.

Tímaflakk og tilfærslur sjónar-
horns eru ágætis frásagnaraðferð-
ir þegar þau eiga við en Flags of 
Our Fathers hefði áreiðanlega gert 
sig betur hefði hún verið sögð línu-
laga. Leiðir Eastwoods gera mynd-
ina flókna, langdregna á köflum og 
sagan nær ekki að kveikja þann 
áhuga sem kjarni hennar býður 
upp á.

Þá er leikarahópurinn ansi köfl-
óttur og  í hópi þremmenninganna 
sem bera söguna uppi er það helst 
Ryan Philippe sem nær að setja 
einhverja tilfinningu í hlutverk 
sitt. Sjarmörinn Barry Pepper, sem 
stóð vaktina einnig með prýði í 
Saving Private Ryan, ber af öðrum 
og hefði að ósekju mátt fá meira 
pláss.

Það verður aftur á móti að telj-
ast Eastwood til tekna að hann fell-
ur ekki í fúlan pytt amerískrar 
þjóðrembu sem stórskaðaði Saving 
Private Ryan en Clint heldur því 
vel til haga að stríð er tilgangslaus 
hráskinnaleikur bæði á vígvellin-
um og bak við pólitísku tjöldin.

Þá er myndin öll unninn af 
stakri fagmennsku en hefði getað 
rist miklu dýpra ef betur hefði 
verið hugað að handritinu og frá-
sagnarmátanum þannig að það læð-
ist að manni sá ónotalegi grunur að 
þeim gamla sé farið að förlast.

Stórmynd byggð á sandi



DOA kl. 6 - 8 B.i.12

SAW 3 kl. 10:50 B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU Ísl tal. kl. 1:20 - 3:30 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 1:20 - 3:30 - 5:40 - 8 Leyfð

JÓNAS M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 4 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 2 - 5 - 8 - 10:50 B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS VIP kl. 8 - 10:50 

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl.1 - 3:20 - 5:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR VIP kl. 1 - 3:20 - 5:40 

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:50 B.i.12

THE DEPARTED kl. 10:20 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 1:20 - 3:40 - 5:30 - 6 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 3:20 - 5:30 - 8:10 - 10:30 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i.12

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

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 - 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 3 - 5:30 Leyfð

ERAGON kl. 3 - 5:30 - 8 B.i. 12

DÉJÁVU kl. 10:10 B.i. 12

FLAGS OF OUR FATHERS kl   5:40 - 8 - 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 4 - 8:30 Leyfð

DÉJÁ VU kl  10:30

NATIVITY STORY kl. 5:50 B.i.6

SANTA CLAUSE 3 kl. 3:40 Leyfð

BOSS OF IT ALL kl. 8 - 10:10 B.i.7

SKOLAÐ Í BUR.. Ísl tal kl. 2:30 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 3 - 4:30 - 7:30 - 9 - 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR Ísl tal. kl. 2:30 - 4:45 Leyfð

HAPPY FEET Ensk tal. kl. 2:30 - 4:45 - 9 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i. 12

Háskólabíó

Clint Eastwood
hlaut tilnefningu til 

Golden Globe
verðlauna fyrir bestu 

leikstjórn.

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

Sannkallað meistaraverk sem kvik-

myndað var að mestum hluta á Íslandi.

SÝNINGARTÍMAR 27. DES

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

Ein besta teiknimynd ársins sem enginn má missa af er komin. Frábært grin og skemm-
tun fyrir alla fjölskylduna. Tilnefnd til Golden Globe sem besta teiknimynd ársins.

Hér er á ferðinni frumlegasti
spennuhasar ársins

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

KVIKMYNDIR.IS

H.J. -MBL

MÖRGÆSAÆÐIÐ
ER HAFIÐ!

-H.J. MBL
„SNJÖLL OG BRÁÐFYNDIN“

ENDURUPPLIFUNIN

FORSTJÓRI HEILA KLABBSINSHINIR FRÁFÖLLNU

FÁNI FEÐRANNA

Framleidd 
af Steven 
Spielberg

Gleðileg bíójól

/ ÁLFABAKKA / KRINGLUNNI / KEFLAVÍK / AKUREYRI



Mikill heiður og stórt skref á mínum ferli

 Meistararnir í Miami Heat 
fóru illa með Los Angeles Lakers á 
jóladag þegar Heat vann 101-85. 
Dwyane Wade átti stórleik og 
sýndi og sannaði að hann er einn 
besti leikmaður deildarinnar.

Wade skoraði 40 stig og átti 11 
stoðsendingar og lagði þar með 
grunninn að öruggum sigri Miami. 
„Það er frábært að spila á jólunum 
og við getum nú farið heim og 
haldið áfram að halda upp á jólin, 
vitandi það að við áttum frábæran 
leik og að við unnum. Það gerist 
ekki betra en þetta,“ sagði Wade 
eftir leikinn.

Kobe Bryant náði sér ekki á 
strik í liði Lakers og skoraði 16 

stig, sem þykir ekki mikið á þeim 
bænum, en hann hefur aðeins einu 
sinni á tímabilinu skorað færri 
stig í einum leik. Fyrir leikinn 
hafði Bryant skorað að meðaltali 
27,8 stig í leik.

„Þetta eru vonbrigði, en við 
eigum tvo leiki eftir í þessu ferða-
lagi okkar. Þetta er langt tímabil. 
Nú er bara að halda áfram,“ sagði 
Kobe Bryant sem var stigahæstur 
leikmanna Lakers í leiknum.

Þrátt fyrir sigurinn er Miami 
enn með undir 50% vinningshlut-
fall, hefur unnið þrettán leiki en 
tapað fjórtán, en Lakers hefur 
unnið átján leiki og tapað tíu það 
sem af er leiktíðinni. 

Miami lagði Lakers

Enska úrvalsdeildin

 Yao Ming, miðherji Houston 
Rockets í NBA-deildinni, verður 
frá keppni í a.m.k. sex vikur eftir 
að hann meiddist illa á hné í leik 
gegn Los Angeles Clippers á 
laugardaginn. Houston tapaði 
leiknum, 98-93.

Ming brákaði bein ofarlega í 
hnénu en þarf líklega ekki að fara 
í aðgerð. „Það er sprunga í 
beininu og við höldum að hann 
muni ná sér með hvíld. Það er 
alltaf möguleiki á aðgerð en við 
vonum að þess verði ekki þörf,“ 
sagði Keith Jones, einn af 
þjálfurum Houston-liðsins.

Þetta eru klárlega slæmar 
fréttir fyrir Houston Rockets sem 
er í harðri baráttu um að komast í 
úrslitakeppnina í vesturdeildinni. 

Yao Ming frá í 
a.m.k. sex vikur

Líkur eru á því að John 
Terry, fyrirliði Englandsmeistara 
Chelsea, þurfi að fara í aðgerð 
vegna þeirra bakmeiðsla sem 
hann hefur verið að glíma við að 
undanförnu. Hans hefur verið 
sárt saknað undanfarnar vikur 
enda hefur liðið fengið á sig alls 
sex mörk í þeim fjórum leikjum 
sem hann hefur ekki spilað. 
„Samkvæmt því sem læknar 
okkar hafa sagt mér þá gæti hann 
þurft að fara í aðgerð. Ég veit 
ekki meira um þetta mál og 
hversu lengi hann verður frá, 
þrjá daga, þrjár vikur eða þrjá 
mánuði. Það eina sem ég veit er 
að ég vil fá hann til baka eins 
fljótt og hægt er,“ sagði Mourin-
ho.

Gæti þurft að 
fara í aðgerð

 Ilham Aliyev, 
forseti Aserbaídsjan, sagði frá 
því í gær að landið myndi sækja 
um að halda Ólympíuleikana árið 
2016. Aliyev er einnig forseti 
Ólympíusambandsins þar í landi 
en þegar hafa sjö lönd, Bandarík-
in, Ítalía, Indland, Japan, Brasilía, 
Spánn og Katar, sótt um. Mörg 
önnur lönd eru sögð íhuga boð í 
leikana.

Aserar vilja ÓL 
árið 2016

 Manchester United mætti 
með talsvert breytt lið í leikinn 
gegn Wigan í gær en Sir Alex 
Ferguson ákvað að hvíla nokkra 
leikmenn þar sem mikilvægir leik-
ir eru á næstunni. Gary Neville, 
Rio Ferdinand, Michael Carrick, 
Ryan Giggs og Louis Saha léku 
ekki með gegn Wigan en þrátt 
fyrir það vann United öruggan og 
sannfærandi 3-1 sigur á Old Traff-
ord. Markið lá í loftinu allan fyrri 
hálfleikinn en erfiðlega gekk hjá 
heimamönnum að finna leiðina 
framhjá Chris Kirkland, mark-
verði Wigan. Það sem vantaði var 
Cristiano Ronaldo sem var settur 
inn sem varamaður í hálfleiknum.

Ronaldo var aðeins búinn að 
vera á vellinum í eina mínútu þegar 
honum tókst að brjóta ísinn með 
hnitmiðuðum skalla eftir horn-
spyrnu Paul Scholes. Eftir þetta 
var aldrei spurning um það hvern-
ig leikurinn færi og Ronaldo bætti 
öðru marki sínu við stuttu síðar. 
Brotið var á Ji-Sung Park innan 
vítateigs og fór Ronaldo á punkt-
inn, Kirkland varði vítið en Ron-
aldo gerði vel í því að hirða frá-
kastið og skoraði. Ole Gunnar 
Solskjær skoraði síðan þriðja mark 
United eftir sendingu frá Wayne 
Rooney en í viðbótartíma minnkaði 
Leighton Baines muninn úr víta-
spyrnu. Manchester United er enn 
á toppi deildarinnar og nú með 
fjögurra stiga forskot á Chelsea.

„Ég hafði það á tilfinningunni 
að leikurinn myndi breytast,“ 
sagði Alex Ferguson, stjóri 
Manchester United, eftir leikinn. 
„Við þurftum að breytast skjótt 
við fyrri hálfleiknum og Cristiano 
hefur verið í frábæru formi þannig 
að það kom ekkert annað til greina 
en að setja hann inn á. Hann 
hleypti eldmóði í stuðningsmenn-
ina og skoraði tvö mörk fyrir 
okkur.“

Blackburn stöðvaði sigurgöngu 
Liverpool á Ewood Park með því 
að ná 1-0 sigri. Þrátt fyrir að hafa 
átt fleiri marktilraunir þá tókst 
gestunum ekki að finna net-
möskvana og eina mark leiksins 

skoraði Benni McCarthy af stuttu 
færi í upphafi síðari hálfleiks. 
Brad Friedel, markvörður Black-
burn, átti stórleik í gær gegn sínu 
gamla liði. Þetta voru mikilvæg 
stig fyrir Blackburn sem hefði 
verið einu stigi frá fallsæti hefði 
það tapað.

„Brad Friedel var stórkostleg-
ur,“ sagði Mark Hughes, stjóri 
Blackburn. „Hann bjargaði á 
stundum meistaralega og tók öll 
völd í vítateignum.“

„Ég held að það hafi kannski 
verið heppni að markvörður þeirra 
var alltaf á réttum stað,“ sagði 
Rafa Benitez, stjóri Liverpool. 
„Við reyndum en skoruðum ekki. 
Það veldur okkur eðlilega miklum 
vonbrigðum.“

Nicolas Anelka var hetja Bolt-

on með því að skora sigurmarkið 
2-1 gegn Newcastle eftir að Bolton 
lenti undir í leiknum. Þá skoraði 
Stephen Ireland sitt fyrsta mark 
fyrir Manchester City þegar liðið 
vann Sheffield United 1-0 en mark-
ið kom seint í leiknum.

„Við njótum þess loksins að 
vera með markaskorara í liðinu. 
Mark hans var einkennandi fyrir 
slíkan leikmann, með poti á fjar-
stönginni. Þetta var frábær sigur 
eftir að við lentum 1-0 undir.“

Arsenal komst upp í þriðja 
sætið í ensku úrvalsdeildinni með 
2-1 útisigri á Watford. Robin van 
Persie skoraði sigurmarkið seint í 
leiknum eftir að Gilberto hafði 
komið Arsenal yfir. Tommy Smith 
jafnaði metin fyrir Watford.

Manchester United greip tækifærið fyrst Chelsea tapaði stigum í ensku úrvals-
deildinni og vann öruggan sigur á Wigan. Þar með jókst forysta liðsins á toppn-
um í fjögur stig. Arsenal komst í þriðja sætið eftir sigur á Watford á útivelli.
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 Þrír leikir fóru fram í 
fyrra fallinu í ensku úrvalsdeild-
inni í gær en athyglisverðustu 
úrslitin voru á Stamford Bridge 
þar sem nýliðar Reading náðu 
óvænt í stig. Didier Drogba kom 
Chelsea yfir með skalla eftir horn-
spyrnu frá Frank Lampard en 
Leroy Lita jafnaði verðskuldað 
fyrir gestina. Chelsea tók for-
ystuna á ný og aftur var það Drog-
ba sem skoraði með skalla. En 
skömmu fyrir leikslok skoraði 
Chelsea slysalegt sjálfsmark 
þegar Ashley Cole ætlaði að 
hreinsa en skaut boltanum í 
Michael Essien og þaðan fór bolt-
inn inn, úrslitin 2-2.

„Þetta gengur ekki vel hjá 
okkur um þessar mundir, þegar 
það vantar fleiri en einn lykilmann 
verður þetta erfitt. Að missa 
markvörðinn Petr Cech og svo 
John Terry úr vörninni er stórt 
vandamál fyrir okkur. Við fáum of 
mörg mörk á okkur um þessar 
mundir. Við erum vanir því að ná 
að halda markinu hreinu nokkra 
leiki í röð en í síðustu þremur 
leikjum höfum við fengið á okkur 
sex mörk,“ sagði Jose Mourinho, 
stjóri Chelsea, eftir leikinn. Útlit 
er fyrir að liðið verði án Terrys í 
talsverðan tíma en hann á við bak-
meiðsli að stríða.

Talsverður vandræðagangur 
hefur verið á varnarleik Chelsea 
upp á síðkastið en liðið hefur þó 
náð að tryggja sér sigur á síðustu 
stundu í leikjum gegn Wigan og 
Everton. Þrátt fyrir mikinn atgang 
undir lokin í leiknum gegn Reading 
í gær tókst það þó ekki að þessu 
sinni. Chelsea var langt frá sínu 
besta en undantekingin var Drog-
ba sem átti frábæran leik, hann 
hefur verið sjóðandi heitur.

Ívar Ingimarsson og Brynjar 
Björn Gunnarsson léku báðir allan 

leikinn fyrir Reading en sá síðar-
nefndi var óheppinn að ná ekki að 
skora í leiknum þegar hann skall-
aði rétt framhjá markinu í stöð-
unni 2-1. Þess má geta að Ívar 
hefur leikið hverja einustu mínútu 
fyrir Reading það sem af er þessu 
tímabili í deildinni,

Það var boðið upp á skemmti-
legan leik þegar Tottenham vann 
Aston Villa 2-1. Jermain Defoe var 
besti maður vallarins og skoraði 
hann bæði mörk Tottenham en í 
bæði skiptin eftir sendingu frá 
hinum búlgarska Dimitar Berbat-
ov sem einnig átti frábæran leik. 
Sigur Tottenham var verðskuldað-
ur, Defoe fékk færi til að tryggja 
sér þrennu en það var Gareth 
Barry sem minnkaði muninn og 
þar við sat.

„Okkur hefur gengið mjög vel á 
heimavelli og var þetta okkur tólfti 
sigur í röð á White Hart Lane. Leik-
menn Aston Villa gáfust ekki upp 
og börðust vel. Það þarf varla að 
ræða hve mikilvægur Defoe var 
fyrir okkur í leiknum, hann er í 
fantaformi og heldur vonandi 
áfram á þessu skriði,“ sagði Martin 
Jol, stjóri Tottenham.

Alan Curbishley tapaði sínum 
fyrsta leik sem knattspyrnustjóri 
West Ham þegar liðið beið lægri 
hlut á heimavelli 1-2 gegn Ports-
mouth. Af öllum mönnum var það 
Linvoy Primus sem skoraði bæði 
mörk gestanna, bæði voru með 
skalla eftir föst leikatriði. Vara-
mennirnir Carlos Tevez og gamla 
kempan Teddy Sheringham komu 
með meira bit í sóknarleik West 
Ham en sá síðarnefndi minnkaði 
muninn með snyrtilegu marki. 
Lengra komust leikmenn West 
Ham hins vegar ekki.

„Það sást á leikmönnum West 
Ham hvað þeir þurfa mikið á stig-
um að halda í sinni baráttu en ég 

held að flestir geti verið sammála 
mér um að við áttum þennan sigur 

skilinn,“ sagði Joe Jordan, stjóri 
Portsmouth.

Chelsea tapaði tveimur dýrmætum stigum í titilbaráttu enska boltans í gær þegar liðið gerði 2-2 jafntefli á 
heimavelli sínum gegn Reading. Linvoy Primus skoraði bæði mörk Portsmouth sem vann West Ham.

England - Championship

Skoska úrvalsdeildin



 Á aðfangadag bárust þær 
fréttir úr herbúðum Charlton 
Athletic að félagið hefði ráðið 
Alan Pardew sem nýjan knatt-
spyrnustjóra. Hann tekur við af 
Les Reed sem var aðeins við 
stjórnvölinn á The Valley í rétt 
rúman mánuð. Reed tók við liðinu 
eftir að Ian Dowie var látinn fara 
vegna slæms árangurs en honum 
tókst ekki að rétta skútuna við. 
Undir stjórn Reeds féll liðið út úr 
enska deildabikarnum með því að 
tapa 0-1 á heimavelli fyrir Wyc-
ombe sem er í fjórðu efstu deild 
enska boltans og þá er liðið í 
slæmri stöðu í fallsæti úrvals-
deildarinnar.

„Við vorum mjög heppnir að 
knattspyrnustjóri í þessum gæða-
flokki væri á lausu. Við brugðumst 
skjótt við til að tryggja okkur Alan 
Pardew. Les Reed ber miklar til-
finningar til Charlton en þessi 
ákvörðun er best fyrir félagið,“ 
sagði Richard Murray, stjórnar-
formaður Charlton, eftir ráðning-
una. Þess má geta að ekki er vika 
síðan Murray gaf út traustsyfir-
lýsingu til Les Reed og sagði að 
hann myndi allavega stýra liðinu 
út yfirstandandi leiktímabil.

Þess má geta að Charlton eyddi 

alls ellefu milljónum punda fyrir 
leiktíðina í nýja leikmenn en það 
hefur engu skilað. „Við stóðum 
algjörlega við bakið á Dowie fyrir 
tímabilið og gáfum honum frjáls-
ar hendur í leikmannamálum. Við 
eyddum ellefu milljónum sem við 
hefðum alveg getað sleppt að eyða. 
Ég hafði aldrei heyrt um Souleym-
ane Diawara og fyrir okkar félag 
er mikil áhætta fólgin í því að eyða 
3,7 milljónum punda í einn leik-
mann. Fólk má ekki kenna Les um 
stöðu liðsins, það verður að horfa 
á það sem gerðist áður en hann 
kom,“ sagði Murray.

Alan Pardew var rekinn frá 
West Ham fyrir stuttu þrátt fyrir 
að hafa fengið stuðningsyfirlýs-
ingu frá Eggerti Magnússyni. Eins 
og kunnugt er var Alan Curbis-
hley ráðinn í hans stað en Curbis-
hley stýrði Charlton í heil fimmt-
án ár áður en hann hætti í lok 
síðasta tímabils. Það hafa því orðið 
mikil umskipti á skömmum tíma. 
Fyrsti leikur Charlton undir stjórn 
Pardews verður í dag þegar liðið 
tekur á móti Fulham sem situr í 
tólfta sæti úrvalsdeildarinnar.

Spurning er hvernig jólagjöf 
Alan Pardew reynist en tveir 
íslenskir leikmenn eru í herbúð-

um félagsins, Hermann Hreiðars-
son sem leikur lykilhlutverk og 
hinn ungi Rúrik Gíslason sem leik-

ur með varaliðinu.

Vorum heppnir að Pardew var laus

Bandaríska fréttastofan 
AP hefur útnefnt kylfinginn Tiger 
Woods íþróttamann ársins. Þetta 
er í fjórða sinn sem Tiger hlýtur 
þessa nafnbót og hann hefur þá 
jafnað met hjólreiðakappans 
Lance Armstrong, sem einnig 
hefur hlotið þessa nafnbót fjórum 
sinnum.

Annar í röðinni var LaDainian 
Tomlinson, hlaupari San Diego 
Chargers í ameríska fótboltanum, 
og í þriðja sæti var golfarinn 
Roger Federer.

Tiger var ekki í vafa um hver 
ætti að fá þessi verðlaun. „Það 
sem Federer hefur gert í tennis 
finnst mér vera mun meira en ég 
hef gert í golfinu. Hann hefur 
tapað, hvað fimm leikjum á 
þremur árum? Það er mjög gott,“ 
sagði Tiger Woods, sem verður 31 
árs á laugardaginn næstkomandi.

Tiger íþrótta-
maður ársins

 Luiz Felipe Scolari, 
þjálfari portúgalska landsliðsins í 
knattspyrnu, segist ætla að hætta 
þjálfun liðsins eftir Evrópu-
keppnina árið 2008. Scolari tók 
við starfinu árið 2003, sex 
mánuðum eftir að hafa leitt 
Brasilíu til sigurs á HM í Suður-
Kóreu og Japan árið 2002.

„Starfsaldur í þessu starfi er 
takmarkaður við fimm til sex ár 
og það er einfaldlega rökrétt að 
ég hætti eftir EM 2008,“ sagði 
Scolari í viðtali við portúgalska 
blaðið Record.

Scolari leiddi Portúgal í 
úrslitaleikinn í Evrópukeppninni 
árið 2004 og fór með Portúgal í 
undanúrslit á HM í Þýskalandi í 
sumar. 

Scolari ætlar að 
hætta árið 2008

Jose Mourinho, knatt-
spyrnustjóri Chelsea, er enn á 
þeirri skoðun að Porto sé besta lið 
sem hann hefur þjálfað. Hann 
nefndi þó ekki liðið sem vann 
meistaradeildina árið 2004 sem 
það besta heldur sagði hann að 
Porto-liðið sem vann UEFA-
keppnina árið áður hafi verið það 
besta.

„Besta lið sem ég hef þjálfað 
var Porto-liðið sem vann UEFA-
keppnina árið 2003. Ég man ekki 
eftir jafn góðri vörn og var í því 
liði. Liðsheildin var lykillinn að 
árangrinum. Chelsea-liðið í dag er 
með betri einstaklinga en þegar 
kom að því að spila sem lið þá var 
Porto sér á báti,“ sagði Mourinho.

Chelsea og Porto mætast í 16 
liða úrslitum meistaradeildar 
Evrópu í febrúar. 

Lið Porto var 
sér á báti
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„Þetta var alveg rosalega skemmti-
leg upplifun og mjög sérstakt upp-
tökuver,“ segir tónskáldið Þor-
valdur Bjarni Þorvaldsson en eins 
og Fréttablaðið greindi frá fyrir 
skömmu fór hann til Búlgaríu að 
taka upp tónlist fyrir kvik-
myndina Astrópíu með sin-
fóníuhljómsveit landsins. 
„Adolf Hitler gaf búlg-
arska konunginum 
hljóðverið og það 
ber þess öll merki 
að þarna hafi þýsk 
verkfræði verið 
að verki, allt 
ótrúlega sterk-
byggt og skipu-
lagt,“ segir Þor-
valdur. Hitler 

var sagður hafa stolið rússneskum 
eðalvið og búið hljóðverið til úr 
honum en upphaflega var þetta 
hugsað sem útvarpsstúdíó. „Lítill 
framhluti á hljóðverinu eyðilagð-
ist í seinni heimsstyrjöldinni en 
þegar Rússar komu og sáu að það 
var byggt úr við frá sér náðu þeir 
í meira og endurbyggðu það. 
Síðan gáfu þeir það til búlgörsku 

þjóðarinnar,“ bætir Þorvald-
ur við.

Tónskáldið segir að upp-
tökurnar hafi gengið mjög 

vel en hljómsveitin spili 
undir í fjölda erlendra 

kvikmynda og á meðal annars 
heiðurinn af undirleiknum í kvik-
myndinni Hótel Rúanda. „Ég vildi 
ekki hafa þetta einhverja verk-
smiðjuframleiðslu og fékk því 
hljómsveitina til að æfa verkið 
áður en upptökur hófust. Eftir það 

gekk allt eins og í 
sögu,“ segir Þor-
valdur. „Útkoman 
var síðan nákvæm-
lega eins og ég vildi 
hafa þetta og nú 
hefst bara eftir-

vinnslan hjá 
mér,“ bætir 
tónskáldið
við.

Þorvaldur Bjarni í upptökuveri Hitlers

Þrjár íslenskar auglýsingar eru 
tilnefndar til verðlauna á SAA-
verðlaunahátíðinni en þar eru 

veittar viðurkenn-
ingar fyrir bestu 

auglýsingarnar
á Norðurlönd-

unum.
Íslensku
auglýsing-
arnar eru 
Roger
Moore fyrir 
Unicef sem 
gerð var af 

Íslensku aug-
lýsingastof-
unni og tvær 

auglýs-

ingar úr Hive-herferðinni, þar 
sem menn lenda í æði skrautleg-
um aðstæðum en hún er gerð af 
auglýsingastofunni Jónsson & 
Lemarcks.

Viggó Jónsson, skapari auglýs-
inganna, segir þetta vera mikinn 
heiður fyrir þá enda séu þetta einu 
auglýsingaverðlaunin sem veitt 
eru á Norðurlöndunum. „Það verð-
ur að teljast mjög góður árangur 
að vera með tvær tilnefningar af 
ellefu,“ segir Viggó, sem staddur 
var á Tenerife vegna ljósmynda-
töku fyrir ferðaskrifstofu. Viggó 
segir að auglýsingarnar hafi ekki 
verið nema einn og hálfan dag í 
töku en hugmyndavinnan á bak við 
þær hafi tekið nokkra mánuði.

Auglýsingarnar
hafa vakið mikla 
kátínu hjá sjón-
varpsáhorfendum
en þar má meðal 

annars sjá ungan mann vakna í 
miklum kvennafans og náunga 
vera skilað aftur af fljúgandi 
furðuhluti en þessar tvær auglýs-
ingar voru einmitt tilefndar, Roger 

Moore-auglýsingin fyrir Unicef 
hefur vakið engu síðri athygli en 
þar hvetur fyrrum Bond-leikarinn 
Íslendinga til að leggja málefnum 
barna í þriðja heims ríkjum lið.

Stóðlífi Íslendinga tilnefnt

… fær Alexander Þorsteinsson 
fyrir að láta ungan aldur ekki 
stöðva sig á leið sinni til frægð-
ar og frama í óperuheiminum.

„Ég hef verið að ferðast á milli 
Íslands og Danmerkur og er í 
samningaviðræðum við aðila þar. 
Þetta lítur allt saman vel út,“ upp-
lýsir kvikmyndaleikstjórinn Ragn-
ar Bragason en hann mun að öllum 
líkindum taka að sér leikstjórn í 
danskri kvikmynd með eingöngu 
dönskum leikurum. Ragnar vildi 
ekki gefa neitt meira upp um verk-
efnið á þessum tímapunkti en taldi 
að málin myndu skýrast á næstu 
misserum. „Þetta verður að öllum 
líkindum næsta verkefnið mitt,“ 
segir Ragnar.

Kvikmyndin Foreldrar, sjálf-
stætt framhald Barna, verður 
frumsýnd hér á landi 19. janúar en 
ferðast síðan til kvikmyndahátíð-
arinnar í Rotterdam þar sem hún 
verður Evrópufrumsýnd. Í kjöl-
farið keppir hún á hinni virtu 
Gautaborgarhátíð í Svíþjóð og fá 
Börn að fylgja með í kaupbæti. 
„Það verður smá viðhöfn þegar 
þær verða sýndar en mér skilst að 
Foreldrar séu eina myndin sem 
keppa þarna,“ segir Ragnar en 
leikstjórinn viðurkennir að hann 
viti ekki alveg hver viðbrögð hans 
verða þegar þessu „tímabili“ í 
hans lífi er lokið. „Sem betur fer 
er líftími kvikmynda nokkuð lang-
ur og næsta ár verður undirlagt af 
ferðalögum á hvers kyns hátíðir 

en það verður vissulega skrýtið að 
sjá á eftir Foreldrum og Börnum 
úr mínum höndum,“ segir hann og 
upplýsir jafnframt að dreifing á 
Börnum hafi verið með hreinum 
ágætum. „Reyndar hefur það 
komið okkur spánskt fyrir sjónir 
hversu áhugasöm gömlu austan-
tjaldslöndin eru,“ segir Ragnar 
sem telur ástæðuna vera hversu 

„rússnesk“ myndin er. „Þetta 
dökka umfjöllunarefni virðist 
höfða mikið til þeirra,“ bætir hann 
við og hlær.

Ragnar hefur mörg járn í eldin-
um og horfir björtum augum til 
framtíðarinnar en auk dönsku 
kvikmyndarinnar er hann með 
nýja íslenska kvikmynd í burðar-
liðnum sem Ragnar segir vera rök-
rétt framhald af Börnum og For-
eldrum og útilokar leikstjórinn 
ekki frekara samstarf við leikhóp-
inn Vesturport. Þá herma heimild-
ir Fréttablaðsins að tökur á nýjum, 
íslenskum sjónvarpsþætti í leik-
stjórn Ragnars muni hefjast í jan-
úar en það ku vera Næturvaktin 
með þeim Jóni Gnarr og Pétri 
Jóhanni Sigfússyni. „Ég má ekk-
ert tjá mig um það, er í hálfgerðu 
fjölmiðlabanni hvað þessa þátta-
röð varðar,“ segir Ragnar.

Ofurtala



Á vorönn verður boðið upp á:
5 ára og eldri: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Unglingar: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Fullorðnir: Byrjenda- og framhaldsnámskeið.

Aldursskiptir hópar. Haldnir verða tónleikar á 
námskeiðinu og nemendur fá upptöku með söng 
sínum á geisladiski í lok námskeiðs.

Markmið söngkennslunnar er að þjálfa nemendur í 
túlkun, raddbeitingu, sjálfsstyrkingu og framkomu.
Skólinn leitast við að veita nemendum sínum tækifæri 
til að koma fram opinberlega, svo sem við hljóðritanir,
framkomur í sjónvarpi og á öðrum vettvangi. Skólinn 
leitast við að hafa sérþjálfað starfslið sem eru 
atvinnumenn hver á sínu sviði.

SÖNGNÁMSKEIÐ

LEIKLIST!
Núna bjóðum við einnig upp á leiklistarkennslu.

VORÖNNIN ER AÐ HEFJAST
Söngskólinn er
alltaf í leit að

hæfileikaríku fólki

Skráning og upplýsingar:
Sími: 588 1111, 696 0771 & 897 7922
poppskolinn@poppskolinn.is

MARÍU BJARKAR

María Björk
Skólastjóri/Söngkona

Regína Ósk
Yfirkennari/Söngkona

Þóra
Söngkona/Kennari

Hera Björk
Söngkona/Kennari

Jónsi
Söngvari/Kennari

Erna Hrönn
Söngkona/Kennari

Sessý
Söngkona/Kennari

Sara Dís
Söngkona/Kennari

Guðrún Árný
Söngkona/Kennari

Bryndís
Leikari/Kennari

Tinna
Leikari/Kennari

Söngvaborg
kemur í
heimsókn til
yngstu krakkana.

Fákafeni 11 • www.poppskolinn.is • Sími 588 1111

Magni og

Sigga Beinteins

GESTIR Á
NÁMSKEIÐI



Vonandi höfðu sem flestir það 
gott yfir hátíðarnar, fundu 

gleðina bærast innra með sér og 
fengu eitthvað hentugra frá jóla-
sveininum en ígulkerið sem ljóð-
mælandinn í laginu Gefðu mér 
gott í skóinn óskar sér. Að þessu 
sinni birtist hátíðin okkur á annan 
hátt í fjölmiðlum en oft áður. Und-
anfarin ár hefur nefnilega borið á 
svo yfirþyrmandi umfjöllun um 
jólastress að þeir sem ekki fundu 
fyrir því gátu verið vissir um að 
þjást af því að öllum þeim lestri 
loknum. Græðgi okkar mannfólks-
ins voru sögð skyggja á jólagleð-
ina og enginn geta greint friðar-
boðskapinn í allri neysluorgíunni.

leit út fyrir að við slyppum 
við þessi leiðindi í ár því strax í 
nóvember birti Mogginn opið bréf 
frá Guðjóni Bergmann rithöfundi 
um yfirvofandi jólastress og átti 
sér greinilega skoðanasystkin því 
litlu síðar birtist lesendabréf um 
sama efni. Þar með hafði jóla-
stressið verið hafið á loft og nú 
yrði því sveiflað yfir hausunum á 
okkur þar til við lognuðumst 
örþreytt út af á aðfangadagskvöld. 
Líklega hefði stressið náð að 
sneiða af okkur alla tilhlökkun 
hefði óvæntur bjargvættur ekki 
stokkið fram á sjónarsviðið.

Sverrisdóttir, 
blaðamaður á Mogganum, birti 
Viðhorfspistil þar sem hún blés á 
jólastressið og afþakkaði allar 
áhyggjur annarra af því hvernig 
hún fór með sitt fé. Hún ætlaði svo 
sannarlega að njóta jólanna með 
tilheyrandi skrauti, gjöfum og tón-
leikum. Hún viðurkenndi jafnvel 
að ætla til Kaupmannahafnar að 
fá sér julefrokost. Ekkert af þessu 
fannst Ragnhildi rýra gildi trúar-
innar og henni tókst að segja það á 
svo kröftugan hátt að síðan hefur 
ekki borið á neinu neyslukapp-
hlaupskvabbi. Og þá fyrst kom í 
ljós að það var sko vel hægt að 
finna aðra fleti á hátíðinni. Frétta-
stofa Ríkissjónvarpsins sýndi 
okkur til dæmis frá helgileik í 
Öskjuhlíðarskóla og á meðal þess 
sem Morgunblaðið gerði var að fá 
skemmtilega konu til að rifja upp 
jarðskjálfta sem setti svip á jólin 
1975. Það albesta var að um leið og 
hætt var að fjalla um mök okkar 
við mammon gafst tóm til að tala 
við hugsjónafólk sem lætur gott af 
sér leiða eins og hjónin sem 
útbjuggu bangsann Hring til að 
skemmta veikum börnum. Við 
erum nefnilega ekki alvond.

Þegar Ragn-
hildur skilaði 

jólunum
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