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Jónas Valgeirss
on keppir
á næsta ári
móti með fyrsta
á Norðurla
kynjablandaða
ndaliði Íslands.
„Þetta

verður í fyrsta
fimleikalið
tekur þátt skipti sem íslenskt,
heldur ásamt
kynjablandað
í erlendu
móti,“ segir
hópi hressra
úr Gróttu
Jónas, sem
drengja úr
á Norðurlan
Ármanni
damót sem
þjóð.
verður haldið og stúlkna
Að sögn Jónasar
í apríl í Svíeru kynjablön
Íslandi, en
duð fimleikali
hafa verið
við lýði um
Norðurlan
ð nýnæmi
daþjóðunu
nokkurt skeið
á
Það voru drengirnim.
hjá hinum
r úr Ármanni
stofnun liðsins
sem
en krakkarni
hafa æft fimleika
r eiga það áttu frumkvæði að
flest
um árabil
frá fimm
og hefur Jónassameiginlegt að
ára aldri,
eða í
hann reyndar
sjálfur þjálfað
frá að hverfaein fimmtán ár. Um
í Noregi.
tíma þurfti
eftir slys á
Norður-Ev
„Ég reif
rópumóti
skyndilega vöðva í miðri æfingu
einhvern smell
í hringjunu
útskýrir Jónas.
og
m, heyrði
„Ég var frá gat ekki hreyft mig
sagt að biðin
eftir það,“
í um átta mánuði
hafi
og get nú ekki
Meiðslin háðu verið skemmtileg.“
Jónasi í
ist nú varla
finna fyrir rúmt eitt ár eftir það
vegna mótsins
en hann segþeim og er
fullur eftirvænt
í apríl.
ingar
ROALD FRETTABLADIDIS

HEILSA ¹RAMËT BÅLAR
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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 milljarða króna. American Airlines er stærsta flugfélag heims með þúsund vélar í flugflotanum.
6)¨3+)04) FL Group tilkynnti í gær

að félagið hefði keypt sex prósenta hlut í bandaríska fyrirtækinu AMR sem er móðurfélag flugfélaganna American Airlines og
Eagle Airlines. Heildarvirði þessarar 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 tveimur slíkum á árinu. Fyrst í EasyJet
á fyrri hluta ársins með hátt í
þrettán milljarða söluhagnaði og
síðan í Icelandair þar sem bókfærður hagnaður nam 26 milljörðum króna.
Hannes Smárason, forstjóri
Icelandair, segir fjárfestinguna í
AMR helgast af því að mikil gerjun sé á bandarískum flugmarkaði.
„Í fyrsta lagi sjáum við að greinendur á markaði meta bréf félags-
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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 flugfélög verið að ná niður kostnaði. Í
þriðja lagi teljum við að framund-

Stal strætó og
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Sómalía rædd í Öryggisráðinu
3«-!,¥! !0 Öryggisráð Sameinuðu 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 þúsund hermenn, sé hálfnaður með
ætlunarverk sitt í Sómalíu og því
ljúki bráðlega. Stjórnvöld í Eþíópíu hafa lengi hótað að senda herafla inn í Sómalíu til að verja hagsmuni Eþíópíu í landinu gagnvart
Íslamistum sem eru mjög valdamiklir meðan staða viðurkenndrar
ríkisstjórnar landsins er veik.

an séu möguleikar til sameiningar
og hagræðingar á þessum markaði sem leiðandi félag eins og
American Airlines mun tvímælalaust njóta góðs af.“
Hannes vill ekkert gefa upp um
til hversu langs tíma þessi fjárfesting 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 fjárfestingum félagsins fari fremur
minnkandi en hitt.
HH
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Meles segir að um leið og ætlunarverki þeirra ljúki muni þeir
hverfa úr Sómalíu. Utanríkisráð-

herra Sómalíu, Mohamoud Hurreh, segir stjórnarherinn vera í
stakk búinn til að halda aftur af
Íslamistum þegar Eþíópía dregur
herafla sinn út úr landinu.
Íslamskir bardagamenn hörfuðu í gær undan framgangi hermanna Eþíópíu og stjórnarhers
Sómalíu sem sóttu fram á þremur
vígstöðvum. Einn af leiðtogum
Íslamista, Sheik Sharif Sheik
Ahmed, segir nýjan kafla í uppsiglingu í stríðinu. „Við munum
berjast við Eþíópíu mjög lengi og
við búumst við því að stríðið fari
út um allt.“ Sumir leiðtogar Íslamista hafa hótað skæruhernaði
sem fæli í sér meðal annars sjálfsmorðssprengingar í Addis Ababa,
höfuðborg Eþíópíu.
SDG

"!.$!2¥+). 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 glæfralegri 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 fréttastofu 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.
SÖS
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Skvettu eldfimu
efni á eldinn

!0 Áfrýjunardómstóll í
Írak vísaði í gær frá áfrýjun á
dauðadómi yfir Saddam Hussein,
fyrrverandi forseta Íraks. Ráðgjafi landsins í þjóðaröryggismálum 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 réttarhöldin sagði Saddam að þeir hefðu
allir verið fundnir sekir um morðtilræði og réttilega dæmdir til
dauða af viðurkenndum dómstól.
Jalal Talabani, forseti Íraks, og
varaforsetarnir tveir þurfa að

"!'$!$

Dagur, ertu með harðsperrur
eftir stjórnkerfisæfingarnar?
b*¹ SÁRSTAKLEGA Å BETRI HLIÈINNI ÖVÅ
F¾KKUN NEFNDA UM HELMING GETUR
TEKIÈ VERULEGA ¹m
6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON BORGARSTJËRI
HEFUR SAGT STJËRNSKIPULAG 2EYKJAVÅKUR
BORGAR VONLAUST bEFTIR NOKKURRA ¹RA STJËRN
KERFIS¾FINGAR UNDIR FORYSTU BORGARFULLTRÒA
$AGS " %GGERTSSONARm $AGUR SEGIR
MEINTAR ¾FINGAR HAFA SNÒIST UM AÈ F¾KKA
NEFNDUM UM HELMING OG EINFALDA KERFIÈ

3ÎFNUN FYRIR EINST¾ÈA MËÈUR

Missti allt sitt í
eldsvoðanum
(6/,36®,,52 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: 1152-261277; kennitala: 300377-5569.
IFV

-ISHEPPNAÈ INNBROT

Beið undir borði
eftir lögreglunni
).."2/4 Brotist var inn í bensínstöð 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.
SÖS
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6ATNSLEKI VARÈ Å HÒSN¾ÈI VIÈ &URUVELLI
¹ !KUREYRI UM H¹DEGI ¹ JËLADAG !LLT
VAKTLIÈ SLÎKKVILIÈS VAR SENT ¹ VETTVANG
MEÈ HREINSI OG D¾LUBÒNAÈ ,EKINN
ER RAKINN TIL BRUNASLÎNGU SEM GAF SIG
UNDAN ÖRÕSTINGI
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staðfesta dóminn og
þegar það hefur
verið gert verður
samkvæmt landslögum að framfylgja
dómnum innan 30
daga. Talabani er
raunar
andvígur
dauðarefsingum en
lætur annan varaforsetann jafnan staðfesta refsingarnar
fyrir sína hönd.
Einnig voru staðfestir dauðadómar
yfir Barzan Ibrahim,
hálfbróður Saddams
og fyrrverandi yfir-

manni
leyniþjónustu
landsins,
og
Awad
Hamed al-Bandar, fyrrverandi forseta réttarins sem gaf út dauðadómana
á
hendur
bæjarbúunum
árið
1982. Þá skilaði dómstóllinn áliti þar sem
sagði að lífstíðarfangelsisdómur yfir fyrrverandi
varaforseta
landsins, Taha Yassin
%).2¨)3(%22! 3ADDAM
Ramadan, væri of léttSAGÈI AÈ SJÅTARNIR  SEM
vægur og að krafist
HANN HEFUR VERIÈ D¾MDUR
FYRIR AÈ MYRÈA HEFÈU RÁTTILEGA væri dauðadóms yfir
HLOTIÈ DAUÈAREFSINGU FYRIR
honum.
BANATILR¾ÈI

"2%..! Lögregla leysti upp
samkomu um tuttugu ungmenna
við Sólarvé í Grindavík í gærkvöldi. 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.

SH

SÖS

Olíu dælt úr Wilson Muuga
Dæling á olíu úr flutningaskipinu Wilson Muuga hófst í gær og var fyrirhugað að unnið yrði að dælingunni 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.
3*«3,93 Hafist var handa við að

dæla olíunni úr flutningaskipinu
Wilson Muuga um klukkan fimm í
gærdag. Að sögn Hávars Sigurjónssonar,
upplýsingafulltrúa
Umhverfisstofnunar, var fyrirhugað að halda dælingu áfram í nótt.
Talið var að um og yfir tólf
klukkustundir tæki að dæla olíunni úr skipinu en skömmu eftir
að dæling hófst í gær þurfti að
gera hlé á til að hagræða slöngunni. 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 Landhelgisgæslunnar, flutti níu menn, meðal
annars frá Landhelgisgæslunni og
Olíudreifingu, út í skipið laust eftir
hádegi í gær. Þegar mannskapurinn 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 eitthvað kæmi upp á,“ segir Hávar.
Áhöfn þyrlunnar sagði að í gær
hefði vottað fyrir olíubrák á sjónum frá skipinu en mengunin væri
ekki stórvægileg. Einhver svartolía lak úr skipinu á laugardag og
sást um kílómetra löng brák þegar
verst lét. Engin ummerki um olíumengun fundust þó þegar menn
gengu fjörur á Hvalsnesi í fyrradag. 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.

$,).'). 5.$)2"²). 5NDIRBÒNINGUR FYRIR D¾LINGUNA ÒR FLUTNINGASKIPINU 7ILSON -UUGA STËÈ FRAM EFTIR DEGI Å G¾R OG D¾LINGIN

HËFST UNDIR KVÎLD 4ALIÈ VAR AÈ UM TËLF TÅMA T¾KI AÈ D¾LA OLÅUNNI ÒR SKIPINU
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"¾TUR FYRIR UMHVERFISTJËN
3+)03342!.$)¨ Strand kýpverska
flutningaskipsins Wilson Muuga í
Hvalnesfjöru í Sandgerði er gjörólíkt strandi Vikartinds í Háfsfjöru vorið 1997. Hætta er á gríðarlegri 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 skipinu 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 vörunum.
Strand Wilson Muuga snýst
fyrst og fremst um umhverfisbjörgun. 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 ríkulegt fuglalíf og getur olíumengun
því valdið gríðarlegu umhverfistjóni.
Björgunarmenn eru mjög
tregir við að áætla tjónið sem
þegar hefur orðið með skipsstrandinu. Í siglingalögum er
ákvæði um umhverfistjón og
björgunarlaun til handa þeim
sem kemur í veg fyrir eða dregur
úr umhverfistjóni. Lítið sem ekkert hefur reynt á þetta ákvæði
hingað til.
GHS

BÍLL DAGSINS

2AFMAGN FËR AF 3ÅÈUHVERFI ¹ !KUREYRI ¹ AÈFANGADAGSKVÎLD ANNAÈ ¹RIÈ Å RÎÈ

CADILLAC ESCALADE

Með klukknahljóm á geisladiski

Nýskr. 01.06 - Sjálfskiptur - Ekinn 12 þús. km. - Allt að 100% lán.

*«,!(!,$ Rafmagn fór af um tuttugu húsum í Síðu-

000.
.
0
0
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Verð

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

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 sennilega 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 rafmagnsleysi 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

&2 !+52%92) 6IÈAR SEGIST BÅÈA EFTIR AÈ SKRIFSTOFUR .ORÈURORKU
OPNI SVO HANN GETI FENGIÈ SKÕRINGAR ¹ RAFMAGNSLEYSINU

færðust því bara til um hálftíma hjá okkur,“ segir
Viðar.
SÖS
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&LUGM¹LASTJËRI ANDM¾LIR ORÈUM FORMANNS !LÖJËÈASAMTAKA FLUGUMFERÈARSTJËRA

&¾RRI F¾ÈAST ¹ AÈFANGADAG

-ENNIRNIR MEÈ ¹RALANGA REYNSLU

Halda í sér yfir
stórhátíðarnar

&,5'-, Þorgeir Pálsson, flugmálastjóri og verðandi forstjóri
Flugstoða ohf., vísar á bug orðum
Marcs Baumgartners, formanns
Alþjóðasamtaka
flugumferðarstjóra, um að verið sé að þjálfa
upp óreynda menn sem eigi að
gegna starfi flugumferðarstjóra
hjá nýju fyrirtæki, Flugstoðum
ohf., sem tekur við rekstri flugstjórnarmiðstöðvarinnar í Reykjavík af Flugmálastjórn um áramótin. Baumgartner lét þessi orð falla
í fréttum Sjónvarpsins á mánudaginn. Að sögn Þorgeirs hafa 58
af þeim flugumferðarstjórum sem
vinna hjá Flugmálastjórn ekki enn
ráðið sig til nýja fyrirtækisins.

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 flugumferðarstjórnar, enda hafa þeir áralanga reynslu
á því sviði,“ segir Þorgeir og bætir
því við að sumir þeirra hafi verið í
stjórnunarstörfum á flugumferðarsviði.
Flugmálastjóri vildi ekki tjá sig
um hversu margir flugumferðarstjórar væru að virkja réttindi sín
til að taka til starfa hjá Flugstoðum. Hann bætir því við hann búist
ekki við mikilli röskun á flugumferð vegna skorts á flugumferðarstjórum eftir áramótin.
IFV

¶/2'%)2
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Þorgeir segir að allir þeir menn
sem verið sé að þjálfa upp hafi
haft full réttindi til flugumferðar-

&¨).'!2 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 aðfangadagskvöld. 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.“
SÖS

'RJËTHRUN ÖAKTI  FERMETRA

3TAÈA HÁRAÈSDËMARA

Göng hrundu í
nágrenni Osló

Niðurstaða á
næstu dögum

«3,« !0 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.
SDG

$«-3-, Dómnefnd sem fer yfir

%,$52 /' 2%9+52 ¥BÒAR !BULE %GBA HORFÈU SKELFINGU LOSTNIR UPP ¹ AFLEIÈINGAR BENSÅNSPRENGINGARINNAR Å ÖESSARI FJÎLMENNUSTU

®LVUNARAKSTUR ¹ JËLADAG

BORG .ÅGERÅU

Óku á hringtorg
og veltu bílnum

Hundruð létust í
bensínsprengingu

"¥,6%,4! Bifreið valt þegar henni
var ekið yfir hringtorg á gatnamótum Njarðarbrautar og
Borgarvegar í Njarðvík aðfaranótt 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 handteknir og vistaðir í fangageymslu
þar sem ekki var ljóst hver þeirra
ók bílnum.
SÖS
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+EYRT ¹ Å +EFLAVÅK
REKSTUR VARÈ ¹ GATNAMËTUM
!ÈALGÎTU OG 3M¹RATÒNS Å +EFLAVÅK ¹
¶ORL¹KSMESSU %NGIN SLYS URÈU ¹ FËLKI
EN FJARL¾GJA ÖURFTI B¹ÈAR BIFREIÈARNAR
MEÈ DR¹TTARBÅL
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3P¾NSKUR L¾KNIR SEGIR FR¹

Kastró ekki með
krabbamein
-!$2)$ !0 Fídel Kastró Kúbufor-

Alls höfðu 260 lík verið talin eftir sprengingu við bensínleiðslu sem skemmdir
höfðu verið unnar á í Nígeríu í gær. Eldhaf og reykur hindraði björgunaraðgerðir. Fjöldi fólks var við leiðsluna að safna sér bensíni þegar sprengingin varð.
.¥'%2¥! !0 Að minnsta kosti 260
manns létust þegar sprenging
varð í bensínleiðslu í Lagos,
stærstu borg Nígeríu, í gær. Óttast er að hundruð hafi látist en gífurlegur hiti frá eldhafinu tafði
fyrir björgunaraðgerðum og mikinn 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 Oladimeji, 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

meira en 150 manns í svipaðri
sprengingu í Lagos og árið 1998
létust 1.500 manns við sömu
aðstæður.
Nígería er stærsti olíuframleiðandi Afríku en spilling, slæm
stjórnun og takmarkaðir hreinsunarmöguleikar valda því að oft á
tíðum verður skortur í landinu á
eldsneyti fyrir farartæki og ofna.
Vegna skorts sem verið hefur undanfarna daga hefur fólk þurft að
bíða klukkustundum saman í biðröðum við eldsneytisstöðvar í
Lagos.

fólk út frá hauskúpum þeirra, líkamarnir eru dreifðir um jörðina.“
Að sögn vitna höfðu skemmdir
verið unnar á leiðslunni stuttu
eftir miðnætti og þjófarnir síðan
safnað bensíni í plastílát klukkustundum 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 banvænum afleiðingum fyrir nærstadda. Í maí síðastliðinn létust

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, aðstoðarmaður dómsmálaráðherra og
sonur Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra, meðal sjö umsækjenda.
MH  IFV

SDG FRETTABLADIDIS

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
+!342«
Kastró vera á
hægum batavegi.
Kastró, sem er áttatíu ára,
hefur ekki komið fram opinberlega 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.
SH
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&JÎLGUN TILKYNNINGA UM KYNFERÈISBROTAM¹L ¹ SÅÈASTA ¹RI

-AÈUR ¹K¾RÈUR Å 2EYKJAVÅK

4¾P  KYNFERÈISBROT TIL LÎGREGLU

Sparkaði í
strætóbílstjóra

,®'2%',5-, Tæplega 300 kyn-

Drekkur þú malt og appelsín
um jólin?
*¹
.EI
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Ætlar þú á janúarútsölur?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

3TARFSMENNTUNARVERKEFNI

Ísland fékk um
86 milljónir
3492+52 Tilraunaverkefni á

vegum Leonardó á Íslandi fengu
956.491 evrur eða um 86 milljónir
íslenskra króna á þessu ári sem
skiptast á þrjú verkefni. Verkefnin 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 heildarkostnHS
aði verkefnanna.

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 meðalfjölda þessara brota árin á undan.
Í ársskýrslu embættis ríkislögreglustjóra kemur fram að 2005
fjölgaði tilkynningum vegna nauðgana um rúmlega 3 prósent milli
ára og um tæplega prósent þegar
litið er til meðalfjölda tilkynninga
2000 til 2004.
Athygli vekur fjölgun tilkynninga vegna nauðgana árið 2005 en

,®'2%',5&2¡44)2
%LDUR Å AÈVENTULJËSI
%LDUR KVIKNAÈI Å AÈVENTULJËSI Å
ÅBÒÈARHÒSI Å (AFNARFIRÈI AÈFARANËTT
ÖRIÈJUDAGS 3KEMMDIR URÈU TÎLUVERÈ
AR VEGNA SËTS OG VAR EINN FLUTTUR ¹
SLYSADEILD EFTIR ELDSVOÈANN -EIÈSL
HANS VORU ÖË EKKI TALIN ALVARLEG

"ÅLVELTA Å (VALFIRÈI
"ÅLL VALT ¹ NORÈURLEIÈ N¾RRI 'RUNDAR
TANGA ¹ JËLADAGSMORGUN (ANN FËR
AF VEGINUM Å SLABBI OG VALT NOKKRUM
SINNUM ®KUMAÈUR SEM VAR EINN
Å BÅLNUM VAR FLUTTUR ¹ SLYSADEILD EN
SLASAÈIST EKKI ILLA "ÅLLINN ER TALSVERT
SKEMMDUR EFTIR BYLTURNAR

um er að ræða svipaðan fjölda og
árið 2002. Ekki er víst að um raunverulega 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 nauðgunarmálum 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. JSS

$«-3-, Karlmaður á fertugsaldri 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.
IFV
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4ILKYNNINGUM TIL LÎGREGLU VEGNA KYN
FERÈISLEGRAR ¹REITNI KYNFERÈISBROTA GEGN
BÎRNUM YNGRI EN  ¹RA OG VEGNA VÎRSLU
¹ BARNAKL¹MI HEFUR FJÎLGAÈ

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 ættleiðingar er mjög lágt þrátt fyrir aukningu í málum barnaverndarnefnda.
44,%)¨).'!2 Kína hefur hingað til

verið eina landið í heiminum sem
heimilar einhleypum ættleiðingu.
Samkvæmt heimildum breska ríkisútvarpsins munu Kínverjar
herða reglur um skilyrði til ættleiðingar á næsta ári og munu þá
einungis veita leyfi til para á aldrinum 30-50 ára. Þá munu of feitir
einstaklingar missa rétt sinn til
ættleiðingar.
Kínverska ættleiðingamiðstöðin hefur ekki sent Íslenskri ættleiðingu upplýsingar um breyttar
reglur, en hingað til hafa einhleypir 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 þessum átta börnum var ættleitt af
einhleypu foreldri. Árið 2005 voru
35 börn ættleidd á vegum Íslenskrar ættleiðingar, þar af fóru þrjú til
einhleypra foreldra. Fjórða janúar koma fimm ættleidd börn til
landsins og eru þau öll frá Kína.
Yfir hundrað umsóknir eru nú í

).')"*®2'
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44,%)$$ "®2. "REYTTAR REGLUR +ÅNVERJA MUNU KOMA Å VEG FYRIR AÈ EINHLEYPIR OF FEITIR
OG FËLK YFIR FIMMTUGT F¹I AÈ ¾TTLEIÈA BÎRN ÖAÈAN

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 reglugerð gerir ráð fyrir að foreldrar
fái 480 þúsund króna styrk frá ríkinu til að standa straum af kostnaðinum.
Samkvæmt upplýsingum Hagstofunnar er hlutfall íslenskra
barna sem gefin eru til ættleiðingar mjög lágt. Þannig voru einungis
sjö af þeim 75 börnum sem ættleidd 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
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sem koma til greina til frumættleiðingar 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.
HUGRUN FRETTABLADIDIS

2ANNSËKN ¹ TÅÈNI ËV¾NTRA SKAÈA VIÈ INNLAGNIR ¹ SJÒKRAHÒS HÁRLENDIS FYRIRHUGUÈ

Algengt að fólk slasist á spítölum
Einn eða fleiri
óvæntir skaðar verða í 8,2 prósentum 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, Danmörku, Nýja-Sjálandi og Kanada
og kemur fram í nýrri greinargerð um eftirlit Landlæknisembættisins með heilbrigðisstofnunum og starfi heilbrigðisstétta. Til
stendur að gera hliðstæða rannsókn 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.

(%),"2)'¨)3-,

(%2"%2')  3*²+2!(²3) &YRIRHUGUÈ RANNSËKN ER EITT AF VERKEFNUM ,ANDL¾KNISEMB

¾TTISINS TIL AÈ EFLA ÎRYGGI Å HEILBRIGÈISÖJËNUSTUNNI

Um 30 þúsund innlagnir eru á
Landspítalann á ári og séu meðaltöl 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

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

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 örkumlum.
SDG

www.toyota.is
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ÞEGAR VIÐ SEGJUM ÚRVALSBÍLAR
ÞÁ MEINUM VIÐ ÞAÐ

Toyota Land Cruiser GX 33" breyttur sjsk.

Toyota Land Cruiser GX Dísel sjsk. Aukasæti
Á götuna: 06.06 Ekinn: 6.000 km
Verð: 5.090.000 kr. Skr.nr. PR363

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.

Toyota Corolla Verso 1.8 bensín 5 gíra MM

Á götuna: 09.05 Ekinn: 9.000 km
Verð: 3.950.000 kr. Skr.nr. NX248

Toyota Land Cruiser 3000 Dísel sjsk.

BMW 318i 2000 bensín sjsk.

Á götuna: 05.05 Ekinn: 57.000 km
Verð: 4.400.000 kr. Skr.nr. ON301

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

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

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

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

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.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL
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'UÈFAÈIR S¹LARTËNLISTARINNAR LÁST  ¹RA AÈ ALDRI ÖEGAR HJARTA HANS GAF SIG

%LDUR Å -ÕVATNSSVEIT

James Brown lést á jóladag

Illa haldinn eftir
verkstæðisbruna

!4,!.4! !0 James Brown, oft
nefndur guðfaðir sálartónlistarinnar, 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 vinnusamasti maðurinn í skemmtanaiðnaðinum,“ sagði Brown kvöldið
sem hann dó.
James Brown var einn af fyrstu
listamönnunum sem voru vígðir
inn í Frægðarhöll rokksins ásamt

 Hvaða erlenda hljómplötufyrirtæki hefur lýst yfir áhuga
á að semja við Garðar Thór
Cortes óperusöngvara?
 Hvað heitir írski söngvarinn
sem verður sæmdur heiðursriddaratign bresku krúnunnar
á næsta ári?
 Hvaða fornfræga skemmtistað í Reykjavík var lokað
seinasta föstudag?

 DESEMBER  -)¨6)+5$!'52

*!-%3 "2/7. 6IKU ¹ÈUR EN HANN LÁST
R¾DDI HANN FYRIRHUGAÈA TËNLEIKAFERÈ
SÅNA Å VIÈTALI

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 ákaflega lífsglaðan prest.
Brown var ákærður fyrir misnotkun á áfengi og eiturlyfjum og
það vakti mikla athygli þegar samskipti hans við lögreglu enduðu í
bílaeltingaleik milli fylkja. Í kjölfarið sat Brown í fangelsi í 15
mánuði.
Brown var fjórkvæntur og
lætur eftir sig að minnsta kosti
fjögur börn.
SDG

"25.) Eldur kviknaði í bifreiðaverkstæði 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 verkstæðisbúnaður. Eldsupptök eru
ókunn en málið er í rannsókn hjá
lögreglu.
SÖS

*ËLAGJÎF DËTTURINNAR TOLLSKYLD

-INNINGARATHAFNIR VÅÈA

Ósanngjörn
greiðsla tolls

Tvö ár liðin frá
flóðbylgjunum

4/,,!-, Valgarður Stefánsson,

(!-&!2)2 Í gær voru tvö ár liðin

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.
IFV

frá því að flóðbylgjur urðu
230.000 manns að bana í tólf
löndum við Indlandshaf. Stærsti
jarðskjálfti í 40 ár skók sjávarbotninn við Súmötru, vestustu
eyju Indónesíu, sem olli því að
risavaxnar flóðbylgjur æddu yfir
Indlandshaf á þotuhraða og skullu
á fiskiþorpum, ferðamannasvæðum og strandbæjum.
Minningarathafnir voru haldnar
víða í gær og fólk safnaðist saman
til að votta fórnarlömbum flóðbylgjunnar 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 náttúruhamförSDG
um.

&LOKKURINN &LOKKURINN
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VOPNUÈUM KÅNVERSKUM LÎGREGLUMÎNNUM

Nýtt framboð
til Alþingis
34*«2.-, 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 stjórnmálaflokka.
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 jafnaðarmannaflokk sé að ræða.
Haukur hefur meðal annars
kynnt þingmönnum og öðrum
hugmynd að nýju kosningakerfi.
SH
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"ÅLVELTA VIÈ (ÒSAVÅK
"ÅLL VALT ¹ .ORÈAUSTURVEGI AUSTAN VIÈ
(ÒSAVÅK ¹ JËLADAG ®KUMAÈUR SEM
VAR EINN ¹ FERÈ MISSTI STJËRN ¹ BIFREIÈ
INNI ÖANNIG AÈ HÒN FËR ÒT AF VEGINUM
OG VALT "ETUR FËR EN ¹ HORFÈIST ÖVÅ
ENGIN SLYS URÈU ¹ ÎKUMANNI OG BÅLLINN
ER LÅTIÈ SKEMMDUR EFTIR VELTUNA
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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.
+¥.! !0 Sjö bændur í Kína hafa

verið ákærðir af hinu opinbera
fyrir að hafa skipulagt mótmæli í
vor þegar auðugur kaupsýslumaður mætti með verkamenn á landareign 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. Kaupsýslumaðurinn samdi þá við bændurna 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 Sanshanþorpi í héraðinu Guangdong, sem
er sunnan til í Kína. Þeir lentu í
átökum við lögregluna í maí síðastliðnum þegar þeir reyndu að
stöðva framkvæmdir kaupsýslumannsins, sem hafði hugsað sér að

reisa fiskeldisstöð á landareignum þeirra.
„Bændurna grunaði að sveitarstjórnin hefði blandað sér í málið,“
segir Zhang Jiankang lögfræðingur, 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.

Núna síðustu dagana
hafa sex eða sjö lögreglumenn fylgt mér
eftir dag og nótt
:(!.' *)!.+!.' ,®'&2¨).'52

Deilur af þessu tagi og mótmælaaðgerðir 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 auðjöfrum landsvæði með ólöglegum
hætti.
Þessir sjö bændur, sem hafa
verið handteknir og ákærðir, eru
aðeins lítill hluti þeirra bænda
sem mótmæltu áformum kaupsýslumannsins í Sanshan. Deilurnar 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 þessara bænda hafa staðið fyrir mótmælaaðgerðum og undirskriftaherferðum gegn héraðsstjórninni,
sem þeir telja standa að baki landtökunni.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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HAFI VERIÈ Å &RÅKIRKJUNA ¹ AÈFANGADAG

+IRKJUSËKN GËÈ Å 2EYKJAVÅK

Metaðsókn í
Fríkirkjuna
+)2+*5-, 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, sóknarprests í Breiðholtsprestakalli og
prófasts í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra. Að sögn Gísla var
aukningin á kirkjusókn í Breiðholtskirkju 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.
IFV
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PENINGAMARKAÐSSJÓÐURINN
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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

13,8%

Það einfaldlega gerist ekki betra!

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
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3EX M¹NAÈA FANGELSI

250 dýr umfram ráðgjöf veidd

Sló mann í höfuðið með glasi

3*6!2²46%'52 Grænlenska land-

4*!,$ %&4)2 4*!,$ 6EGFARENDUR Å

0ARÅS VIRÈA FYRIR SÁR RÎÈ TJALDA SEM
KOMIÈ VAR UPP FYRIR HEIMILISLAUSA Å
BORGINNI TIL AÈ BEINA ATHYGLI R¹ÈA
MANNA AÈ HÒSN¾ÈISLEYSI

&RJ¹LS VERSLUN

Róbert maður
ársins 2006
6)¨52+%..).' 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 fyrirtækið, athafnasemi
og djarflega
framgöngu við
yfirtökur á
2«"%24 7%33
erlendum
-!. -AÈUR ¹RSINS fyrirtækjum.
 Å ÅSLENSKU
Starfsmenn
ATVINNULÅFI
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.
HS

(ANDALÎGM¹L Å KLAUSTRI

Munkar slógust
á Grikklandi
¶%33!,«.)+! !0 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 rétttrúnaðarkirkjunni réðst til inngöngu í
Esfigmenou-klaustrið á Aþosfjalli, sem grískir andófsmunkar
hafa haft á valdi sínu. Meiðslin
urðu þegar andófsmunkarnir í
klaustrinu réðust á aðkomumunkana með kúbein og slökkvitæki að
vopni.
Andófsmunkarnir, sem ekki
njóta viðurkenningar rétttrúnaðarkirkjunnar, eru harðlega
andsnúnir því að rétttrúnaðarkirkjan sættist við rómverskkaþólsku kirkjuna í Páfagarði. GB
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stjórnin hefur ákveðið að auka
náhvalskvótann um 100 dýr á
næstu vertíð. Veidd verða 385 dýr
en veiðiráðgjöf Norðaustur-Atlantshafs 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 dýraverndunarsamtökum í Evrópu og Bandaríkjunum. Grænlenskir vísindamenn
á
náttúrufræðistofnun
landsins hafa gagnrýnt ákvörðunina harðlega og taka undir með

vísindamönnum NAMMCO um
veiðiþol stofnsins. Stofn náhvalsins, eða einhyrnings hafsins eins
og hann er oft nefndur vegna
langrar tannar sem skagar út úr
trjónu hvalsins, við Vestur-Grænland er talinn vera á bilinu 5500 til
7800 dýr.
Bitist er um málið á vettvangi
stjórnmálanna í Grænlandi og
stjórnarandstöðuflokkurinn
Demókratar telur kvótaaukninguna 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

.(6!,)2 !¨ b3+9,-!34m .¹HVALIR

KOMA STÎKU SINNUM UPP AÈ STRÎNDUM
¥SLANDS SEM FL¾KINGAR -9.$6¥3).$!6%&52 (¥

við enn meiri takmarkanir á veiði
úr náhvalsstofninum í framtíðinni, ef mjög verði gengið á stofninn á næstu árum.
SH¹

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.
Fjölmargir
þungir
dómar hafa fallið á árinu yfir einstaklingum sem hafa reynt fíkniefnainnflutning til landsins.
Fimm Litháar hlutu fíkniefnadóma. Fyrst var Romas Kosakovskis 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 sambærilegum amfetamínbasa fundust í fórum þeirra. Hægt hefði
verið að framleiða 13,3 kíló af
amfetamíni úr efnunum. Í nóvember 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 ferðatösku sinni þegar hann kom frá

$«-3-,

$«-3-, Sautján ára gamall
maður var dæmdur í sex mánaða
skilorðsbundið fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness á miðvikudaginn 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.
IFV

"!3),¥+!  $ANIR FENGU AFAR SL¾MA
MATAREITRUN VEGNA BASILÅKU FR¹ ¥SRAEL

+LËAKSMITAÈ GR¾NMETI

Danir eiga að
borða danskt
$!.-®2+ 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 sóttvarnalæknis 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 fréttavefur Politiken eftir Mølbak.
SMK

(34)2¡4452 ¥3,!.$3 &JÎLMARGIR HAFA HLOTIÈ ÖUNGAN DËM VEGNA FÅKNIEFNABROTA ¹

¹RINU &IMM ,ITH¹AR 0ËLVERJI OG TËLF ¥SLENDINGAR HAFA HLOTIÈ DËM FYRIR SMYGL

París. Hann skipulagði einnig innflutning drengjanna þriggja.
Agnar Þórarinsson var dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir að
hafa staðið að innflutningi á einu
kílói af amfetamíni og fjórum kílóum af hassi. Í nóvember var svo
Arnar Theodórsson dæmdur í 18
mánaða fangelsi fyrir að hafa
reynt að smygla til landsins tæplega 700 grömmum af kókaíni í
tölvuturni.
Í þessum mánuði hafa fallið
tveir þungir fíkniefnadómar. Par
um tvítugt, Valur Hoe Guðmundsson og Þórunn Ester Þórhallsdóttir, 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 fundust þar að auki um 1,3 kíló af
kannabisefnum.
Síðastliðinn fimmtudag voru
svo fjórir menn, Ólafur Ágúst
Hraundal Ægisson, Ársæll Snorrason, 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.
THORDUR FRETTABLADIDIS

%LDUR ¹ JËLADAGSMORGUN

Reykur fór um
allt íbúðarhúsið
%,$52 Eldur kom upp í kjallaraíbúð í Hlíðahverfinu í Reykjavík
um klukkan sjö á jóladagsmorgun. 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. Reykskemmdir voru töluverðar,
sérstaklega í herberginu þar sem
eldurinn kom upp.
SÖS

4EKJUR FJARSKIPTAFYRIRT¾KJA AF SAMSKIPTUM VIÈ ÒTLÎND NEMA TVEIMUR MILLJÎRÈUM ¹ ¹RI

Milljónatap við sæstrengsrof

F í t o n / S Í A

&*!23+)04) 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 fyrirtækin verði af þessum tekjum ef samband rofnar.
Slitni strengur í sjó tekur viðgerð jafnan um tvær
vikur og verða fyrirtækin þá af tæpum 80 milljónum 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
"),!¨52 ,*«3,%)¨!2) ¶AÈ KOSTAR SKILDINGINN ÖEGAR ROF VERÈUR
aðila festi rætur ef sambandið er ekki tryggara en
¹ FJARSKIPTASAMBANDI VIÈ ÒTLÎND
nú er, auk þess sem hæpið er að ætla að hugmyndir
um fjármálamiðstöð á Íslandi verði að veruleika án öruggra fjarskipta.
BÖS
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BÕSNA GOTT Å STËRUM BALA EFTIR AÈ
AÈSTOÈ BARST ÖEIM Å B¾NUM -ALACCA
Å -ALASÅU ÖAR SEM GÅFURLEG FLËÈ HAFA
ORÈIÈ SEX MANNS AÈ BANA OG HRAKIÈ
 ÖÒSUND MANNS AÈ HEIMAN
&2¡44!",!¨)¨!0
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Nýbakaðar mæður í áhættuhópi

Var með hass
og amfetamín

$!.-®2+ !0 Nýbakaðar mæður
eru í meiri hættu á að fá margs
konar geðvandamál önnur en fæðingarþunglyndi, kemur fram í
nýrri danskri rannsókn sem er ein
sú stærsta sem gerð hefur verið á
geðrænum vandamálum eftir fæðingu.
Feðurnir eru ekki í jafn mikilli
hættu og mæðurnar, sennilega því
þeir ganga ekki í gegnum sömu
líkamlegu og félagslegu breytingar sem tengjast fæðingu barns,
segir í niðurstöðum rannsóknarinnar sem birtar voru í bandaríska
vísindatímaritinu Journal of the
American Medical Association.
Í rannsókninni, sem byggð var

5.'!2 -¨52 &YRSTU DAGARNIR EFTIR

F¾ÈINGU REYNAST UNGUM M¾ÈRUM MUN
ERFIÈARI EN ÖEGAR BARNIÈ ER ORÈIÈ ELDRA

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 sinnum líklegri til að leggjast inn á
sjúkrahús með einhvers konar
geðvandamál heldur en konur með
eldri ungbörn. Miðað við barnlausar konur voru nýju mæðurnar
fjórum sinnum líklegri til að vera
lagðar inn vegna geðrænna sjúkdóma.
Sjúkdómarnir sem um var að
ræða voru fæðingarþunglyndi,
geðhvörf, geðklofi og aðlögunarvandi sem haft getur lamandi
kvíða með í för.
SMK

$«-3-, 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 uppkvaðningu 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 fíkniefnalögum.
IFV

.Õ REGLUGERÈ FELUR Å SÁR AÈ L¹NASTOFNANIR GETA SKOÈAÈ FLEIRI GÎGN EN VANSKILASKR¹R ¹ÈUR EN L¹N ERU VEITT

5NG NORSK MËÈIR

Sagði frá dauða
sonar síns fyrir
fæðingu hans
./2%'52 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.
SMK

Lánastofnunum heimilt að nota persónuupplýsingar til að úrskurða um lánshæfi
Persónuvernd
hefur ákveðið að hér á landi megi
vinna með persónuupplýsingar í
þágu mats á lánshæfi einstaklinga
án þess að fyrir liggi leyfi frá Persónuvernd. Þetta er þó háð því
skilyrði að viðkomandi einstaklingur veiti samþykki sitt.
Hér á landi hafa aðilar sem
veita lán eða selja vöru og þjónustu
á lánskjörum aðallega notað vanskilaskrár þegar ákvarðanir um
lánveitingar eru teknar. Upplýsingar á þessum listum eru að mestu
leyti sóttar til yfirvalda og dómstóla, svo og í Lögbirtingablaðið.
Sigrún Jóhannesdóttir, forstjóri Persónuverndar, segir að
margir hafi gagnrýnt að hafa ekki

0%23«.56%2.$

aðrar
upplýsingar en vanskilaskrárnar
og talið eðlilegt
að geta byggt á
öðrum gögnum,
svo sem upplýsingum um lánshæfismat.
„Þetta tíðkast
"*®2'
víða erlendis en
!2.!2$«44)2
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 lánshæfismat sé það gert með sam-

þykki viðkomandi.“
Sigrún segir að í breytingunni
felist ekki að fjármálafyrirtæki
muni sjálfkrafa hætta að nota vanskilaskrár heldur muni þau væntanlega meta hverju sinni á hvaða
gögnum þau byggi sínar ákvarðanir.
Sigrún segir að enn liggi ekki
fyrir hvaða aðilar séu tilbúnir til
að leggja upplýsingar af mörkum
sem liggi til grundvallar lánshæfismati. Sigrún nefnir sem dæmi að
henni sé ekki kunnugt um að
skattyfirvöld hafi ákveðið hvort
þau muni leggja fram upplýsingar
úr skattframtölum.
Björg Arnardóttir, lánasérfræðingur hjá Lánstrausti, segir

að með tilkomu þessarar nýju
reglugerðar geti lánveitendur gert
áhættumat á umsækjendum lána
þannig að álagið endurspegli þá
raunverulegu áhættu sem lánveitandinn tekur með lánveitingunni.
„Lánstraust vinnur nú að því að fá
dulkóðaðar upplýsingar frá skattinum, fjögur ár aftur í tímann, til
að getað notað tekjur einstaklinga
við gerð útreikninga á ógjaldfærni.“
Björg segir að lánhæfisupplýsingastofur á Norðurlöndunum hafi
mun betra aðgengi að gögnum um
einstaklinga og má þar nefna upplýsingar úr skattskrám, eignir,
skuldastöðu og fleira.
HUGRUN FRETTABLADIDIS
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KVÎRÈUN KJARAR¹ÈS UM H¾KKUN LAUNA ¾ÈSTU EMB¾TTISMANNA

Síbrotamaður
skallaði mann

ASÍ gagnrýnir launahækkun

$«-3-, Tvítugur síbrotamaður
var dæmdur í fimmtán mánaða
fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness á fimmtudaginn fyrir ýmiss
konar brot, til dæmis líkamsárás,
þjófnað, eignaspjöll og brot gegn
ávana- og fíkniefnum. Karlmaðurinn 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.
IFV

+*!2!-, Alþýðusamband Íslands
lýsir áhyggjum og furðu yfir rökstuðningi kjararáðs fyrir nýlegri
launahækkun þar sem sérstök
krónutöluhækkun fyrir þá lægstlaunuðu, sem samið var um í
sumar, eigi að færast nú yfir til
kjörinna fulltrúa, dómara og
æðstu embættismanna sem prósentuhækkun.
Ólafur Darri Andrason, deildarstjóri hagdeildar ASÍ, segir jákvætt
að kjararáð sé að horfa vinnumarkaðinn í heild öfugt við forvera
kjararáðs sem horfði mjög þröngt
til þess hvað var að gerast í launaumhverfi opinberra starfsmanna.
„En á þessu tímabili sem kjararáð

«,!&52 $!22) !.$2!3/. ,AUN KJÎR
INNA FULLTRÒA DËMARA OG ¾ÈSTU EMB
¾TTISMANNA H¾KKA UM   PRËSENT 
OKTËBER TIL VIÈBËTAR VIÈ   PRËSENTA
H¾KKUN  JANÒAR OG  PRËSENT H¾KKUN
 JÒLÅ EÈA SAMTALS   PRËSENT

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 launaþróunartrygging sem tryggði öllum
landsmönnum 5,5 prósenta launahækkanir á 12 mánaða tímabili þar
á undan. Síðan var samið um sérstakan 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 krónutöluhækkun á lægstu laun eigi að fara
með vélrænum hætti yfir á æðstu
embættismann sem prósenta. SDG

'REIÈSLUERFIÈLEIKAR

Fráskildir frekar gjaldþrota
&*2-, Fólk í aldurshópunum 1834 ára er líklegast til að verða
gjaldþrota í Noregi. Sá aldurshópur 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 Arnardóttur 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.
HS

SIMPLY CLEVER
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Kaup ársins!

6ERSLUNIN %PAL ST¾KKAR

Epal bætir við
870 fermetrum

HS

Örfáir Skoda Octavia á betra verði til áramóta
Aukabúnaður á mynd: álfelgur

&2!-+6-$)2 Verslunin Epal
stendur nú í framkvæmdum en
fyrirhuguð er stækkun verslunarinnar 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, húsgagnaarkitekt 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.

SkodaOctavia Combi

2.050.000 kr.
verð áður 2.250.000 kr.

SkodaOctavia

1.990.000 kr.

$ANSKUR PRESTUR Å VANDA

Stal öli og víni
frá kirkju

verð áður 2.190.000 kr.

$!.-®2+ Biskupinn í Kaupmannahöfn á í stökustu vandræðum með einn af prestum sínum.
Séra Lene Matthies varð uppvís
að þjófnaði á víni og bjór úr skáp
í sóknarheimili Kristjánskirkju
og Frelsarakirkjunni í Kristjánshöfn, segir á fréttavef Politiken.
Upp komst um þjófnaðinn eftir
að kirkjustarfsmenn fóru að taka
eftir að grynnkað hafði ískyggilega á áfengisbirgðum kirkjunnar. 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 ríkissaksóknari vilja taka málið að sér,
hefur kirkjumálaráðuneytið
ákveðið að séra Matthies verði
eingöngu flutt til í starfi og fái
stöðu á Norðurbrú.

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.

SMK

$«-3-,
$¾MDUR FYRIR
KANNABISR¾KTUN
+ARLMAÈUR BÒSETTUR Å 2EYKJAVÅK HEFUR
VERIÈ D¾MDUR Å TVEGGJA M¹NAÈA
FANGELSI FYRIR AÈ HAFA HAFT Å FËRUM
SÅNUM HASS OG FIMM KANNABISPLÎNTU
GR¾ÈLINGA SEM HANN VAR AÈ R¾KTA
HEIMA HJ¹ SÁR

GullnaStýrið

Komdu og gerðu kaup ársins!

Skoda Octavia hefur hlotið
Gullna stýrið, einhver eftirsóttustu bílaverðlaun heims.

HEKLA, Laugavegi 172-174, sími 590 5000
www.hekla.is, hekla@hekla.is

ÚTSA

27. desember

Opið 10:00 - 20:00 virka daga | Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | www.IKEA.is

RÝMUM FYRIR
NÝJUM OG
SPENNANDI
VÖRUM

ALAN

er hafin!

r - 21. janúar
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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 framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur segir ástæðu veiðanna enn óútskýrða.

Á

rið 2006 beið endanlegt skipbrot sú
stefna Bush-stjórnarinnar í Bandaríkjunum að fara sínu
fram í heiminum án
samráðs við aðrar þjóðir og
alþjóðastofnanir – stefnan sem
kennd hefur verið við „unilateralisma“. Það sama ár tóku hins
vegar Íslendingar upp slíka stefnu
undir forystu Einars K. Guðfinnssonar
sjávarútvegsráðherra.
Þegar ameríski herinn fór og
Íslendingar stóðu uppi ráðvilltir
og móðgaðir og neyddust til að
koma sér upp sjálfstæðri utanríkisstefnu í fyrsta sinn á lýðveldistímanum 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 rannsóknir á afleiðingum eða hugsanlegum mörkuðum fóru fram áður
en ráðist var í veiðarnar. Árangurinn blasir við og í rökræðu í Kastljósi 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 veiðar.
Árangurinn: Áratuga markaðsstarf á landbúnaðarafurðum í
Bandaríkjunum er í uppnámi;
stórfelldir hagsmunir í ferðaþjónustu virðast fyrir borð bornir;
ímynd Íslands á alþjóðavettvangi
hefur beðið hnekki; hvalirnir sem
veiddust eru óseldir – enda óvíst
að þeir séu ætir.

,ÅTILL HAGNAÈUR EN MEIRI FAGNAÈUR
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 Alþjóðahvalveiðiráðið tímabundið bann við
hvalveiðum í hagnaðarskyni með
þeirri undantekningu að svokallaðir frumbyggjar í Alaska, Rússlandi 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 hvaladráp stórþjóðanna – Japana og
Rússa – en hins vegar töldu margir hér á landi gegna allt öðru máli
um Íslendinga: Þeir lifðu af landsins gæðum og ef þeim yrði meinað
það þá væri sjálfum tilverugrundvellinum svipt undan þeim.
Í kjölfar samþykktar Alþjóðahvalveiðiráðsins 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-
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&RÁTTABLAÈIÈ MUN NÒ DAGLEGA BIRTA
PISTLA EFTIR LANDSKUNNA ¥SLENDINGA
UM INNLENDA VENDIPUNKTA 6ENDI
PUNKTARNIR SNÒAST UM MARKVERÈAR
FRÁTTIR ¹ ¹RINU SEM EIGA ÖAÈ SAM
MERKT AÈ VERA FRÁTTIR UM EITTHVAÈ
NÕTT SEM GERÈIST EÈA BREYTINGAR
SEM MUNU HAFA ¹HRIF TIL FRAMTÅÈAR
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stöðu til að fara sínu fram við veiðarnar 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 alþjóðlegum samþykktum sem byggðust
á Hafréttarsáttmála Sameinuðu
þjóðanna.

)NN OG ÒT ÒR VÅSINDAR¹ÈINU
Síðan hafa Íslendingar stundað
vísindaveiðar, og gengið úr ráðinu
(að ráðum nefndar undir formennsku Einars K. Guðfinnssonar), 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.
¶AU DIRFAST AÈ MËM¾LA
Árið 1986, þegar Íslendingar voru
að hefja vísindaveiðar, stóð Paul
Watson sem kennir sig við hinn
góða hirði úthafanna – Sea Sheperd – 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 Íslendingum: 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 vísindaveiðar í eðli sínu frumbyggjaveiðar; Íslendingar væru í rauninni frumbyggjar, náttúrubörn
sem lifðu af því að nýta gjafir
náttúrunnar, lítilmagni sem ætti
að njóta sérstakra kjara á alþjóðavettvangi vegna fámennis og aldagamallar fátæktar og náttúrlega
hernaðarlegs mikilvægis. Greenpeace væri stjórnað af kaldrifjuðum fjárplógsmönnum sem skrökvuðu því að auðtrúa hippum og
saklausum börnum að Íslendingar
væru að eltast við sjálfan Bamba
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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 sjávarspendýrum. Allt þetta var kjarninn í
frægri mynd Magnúsar Guðmundssonar Lífsbjörg í Norðurhöfum sem sýnd var árið 1989. Í
umræðuþætti í kjölfar myndarinnar sýndu þau Guðrún Helgadóttir rithöfundur og Þorleifur
Einarsson jarðfræðingur það hugrekki að draga boðskap hennar í
efa og máttu sæta aðkasti í kjölfarið. Hér ríkti múgsefjun.

4¹KN NÒTÅMANS
Ég skrifaði pistil í Þjóðviljann um
þennan þátt og umræðurnar í kjölfarið. Ég man að ég skildi ekki
hvers vegna ekki mátti veiða hvali
í sjálfu sér. Mér fannst sú röksemd 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 náttúruverndarsamtök 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, sjálfsákvörðunarrétti 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
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fagurt sköpunarverk, tröllaukinn
leyndardómur, hann er fjarlægur
og ræður því sjálfur hvenær og
hvernig hann birtist, og hann hlýtur að vita eitthvað sem við vitum
ekki …

.Ò RÅKIR ÎNNUR ÎLD
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 samfélag 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 Bandaríkjamenn 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 sjálfsákvörðunarréttinum heldur samákvörðunarréttinum.

Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

STÆRSTI

BÓNUSPOTTUR
BÓNUSÁ ÁRINU.
ÁRINU
VINNINGUR

ENNEMM / SIA / NM25258

23

150
milljónir

MILLJÓNIR

100 50
1. vinningur

Nældu ﬂér í alvöru
bónus yfir jólahátí›ina!
Potturinn stefnir í 100 milljónir. Ofurpotturinn stefnir í 50 milljónir og bónusvinningurinn í 23 milljónir.

Vertu m
e› fyrir
kl.17.
Alltaf á mi›vikudögum!

lotto.is
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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.

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 Vesturlanda.
Í ræðu sem Tony Blair, forsætisráðherra Breta, hélt 13. nóvember 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 Palestínu litlu skárra en í Írak. Hernumdu svæðin eru á barmi borgarastyrjaldar og tilkynning Abbas
forseta um að flýta kosningum
hefur einungis aukið á ofbeldisverkin enda hafna Hamas-liðar
þessum hugmyndum með öllu og
sama er að segja um obbann af
íbúum Palestínu. Upplausnarástand ríkir og vonir um frið dvína
jafnt og þétt.
Með brotthvarfi þeirra Ariels
Sharon og Yassers Arafat af sviðinu; 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.

%NGAR BREYTINGAR ÖR¹TT FYRIR NÕJA
LEIÈTOGA
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 hillingum sem milligöngumann milli sín
og róttækari Palestínumanna,
rembst eins og rjúpan við staurinn
mánuðum saman án nokkurs sýnilegs árangurs.
Yfirstandandi deilur í Líbanon
og sér í lagi stíðið milli Ísraela og
Hizbollah í sumar með endalausum myndum af dauða og hörmungum 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 magnast.
%NGAR ¹¾TLANIR UM FRIÈARVIÈR¾ÈUR
Á meðan halda hryðjuverk stjórnvalda og einstakra hópa í Gaza
áfram með tilheyrandi morðum á
fjölskyldum, konum og börnum.
Engar áætlanir eru um friðarviðræður né nokkarar áætlanir yfirhöfuð. Ekkert miðar fram á við á
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,ÅKT OG ¹ SÅÈASTA ¹RI BIRTIR &RÁTTA
BLAÈIÈ NÒ GREINAR EFTIR ERLENDA
HÎFUNDA UM MARKVERÈA ATBURÈI
SEM GERÈUST ¹ SÅÈASTA ¹RI !LLAR
GREINARNAR EIGA ÖAÈ SAMEIGINLEGT AÈ
FJALLA UM VENDIPUNKTA NÕJA ÖRËUN
SEM ¹ EFTIR AÈ HAFA VERULEG ¹HRIF ¹
ALÖJËÈASAMFÁLAGIÈ

svæðinu og Palestínumenn eru á
barmi örvæntingar.
Hvaða vonir sem menn bundu
við nýja kynslóð leiðtoga deilenda
beggja vegna víglínunnar eru augljóslega að engu orðnar. Við blasir
að með sama áframhaldi fást einungis sömu niðurstöður. Þess
vegna er tímabært að taka deilumálin til gagngerrar endurskoðunar; ekki út frá þröngum sérhagsmunum
Palestínumanna,
Ísraela eða Mið-Austurlanda í
heild, heldur í alþjóðlegu samhengi 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 menningarheima. Þessi átök eru sjáanleg í
smækkaðri mynd í Palestínu, þar
sem Ísrael stendur annars vegar
fyrir Vesturlönd, menningu gyðinga og kristinna, framfarir og
lýðræði en Palestínumenn hins
vegar fyrir Austurlönd, sem felur
ekki einungis í sér íslamskar hefðir heldur líka sögu einræðis og
iðulega gerspilltar ríkisstjórnir.

&YRIRBOÈI UM ¹TÎK EN EKKI FRIÈ
Vissulega er hægt að horfa framhjá táknmyndum þessarar deilu,
en ekki verður með alvöru tekist á
við hana öðruvísi en að skoða hana
í ljósi þeirra. Þessar deilur mismunandi 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 sértrúarhópum og hvort sem leiðtogar Palestínumanna koma frá Hamas eða
Fatah, verður friður milli þeirra
aldrei að veruleika ef þjóðirnar
verða áfram látnar standa andspænis hvor annarri án nokkurra
milligöngumanna. Nýir forystumenn koma með nýjum kynslóðum, en hvorki nýir leiðtogar né
nýjar hugmyndir. Sagan hvílir of
þungt á og hvað herstyrk snertir
er of ójafnt í liði.
3KILYRÈISLAUS STUÈNINGUR VIÈ ¥SRAELA
ENGUM TIL GËÈS
Í þessu samhengi væri mikill fengur að því að Bandaríkjamenn
gerðu sér grein fyrir þeim neikvæðu áhrifum sem hlutverk
þeirra á svæðinu hefur haft á undanförnum 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 innrásinni í Írak og hún heldur áfram
að misskilja deilu Ísraela og Palestínumanna með hrapallegum
hætti. Þeir sem móta stefnu ríkisstjórnar Bush virðast gjörsamlega
blindaðir af tengslum sínum við
Ísrael og ef ekki verður breyting
þar á halda Bandaríkjamenn
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fyrr en síðar. Alþjóðasamfélagið
verður að átta sig á því lykilhlutverki sem það gegnir í þessum
efnum og tryggja að fulltrúar þess
ræði af skynsemi og sanngirni við
alla aðila.
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áfram að grafa undan trúverðugleika sínum í ríkjum múslima um
allan heim, ef nokkur trúverðugleiki er eftir. Staðan í Írak sýnir
svo ekki verður um villst að hervald 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 vonaraugum til Evrópu um nýja sýn á deilumálin 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 Palestínu. Allt hlýtur þetta að hafa
áhrif á stefnu ríkjanna í málefnum Mið-Austurlanda.
Er hugsanlegt að eitt eða fleiri
þessara ríkja geti lagt fram nýjar
tillögur til lausnar eða hreinlega
knúið Bandaríkjamenn til að endurskoða stefnu sína? Vissulega
eru ekki miklar líkur á því en enginn sér fram í tímann.
Líkur á einhvers konar breytingum eru samt óneitanlega meiri
nú en oft áður. Þar má nefna
nýlegra skýrslu Íraksnefndarinnar, sem vill fá Sýrland og Íran til
að aðstoða við lausn deilunnar og
ekki síður þær breytingar sem
úrslit bandarísku þingkosninganna hafa í för með sér á stefnu
Bandaríkjamanna.

RÅÈANDI AÈ LEIÈTOGAR %VRËPURÅKJA
TAKI AF SKARIÈ
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 forystumenn 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 gerðar hafa verið í málefnum svæðisins og ekki síst ályktunum Sameinuðu þjóðanna. Það þýðir að
Ísraelar verða að yfirgefa hernumdu svæðin fyrir fullt og allt og
þeir verða jafnframt að hætta
byggingu múrsins á Vesturbakkanum, 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 friðarviðræðna sem þurfa að hefjast

¶ÎGN OG AÈGERÈARLEYSI LEIÈIR EKKI
TIL FRIÈAR
Öll önnur nálgun mála er dæmd til
að mistakast. Þögn og aðgerðarleysi 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 vanmáttar alþjóðasamfélagsins til að stilla
til friðar, styrkir jafnframt stöðu
allra hreyfinga uppreisnarmanna
á svæðinu, frá Fatah og Hamas til
Hezbollah og jafnvel hryðjuverkasveita al-Kaída.
Hvort sem um er að ræða efnahagsaðstoð, aðstoð á sviði hermála, 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. Palestínumenn verða hins vegar ekki
hunsaðir, og þeir gera sér grein
fyrir því að lausn mála þeirra er
ekki að finna í beinum samningaviðræðum við höfuðóvininn.
Þeir átta sig á því sem er að
gerast bak við tjöldin og ef Evrópumenn og Bandaríkin halda
blekkingarleik sínum áfram, verður engan frið að hafa í Mið-Austurlöndum og þar með engan frið í
heiminum.
4ARIQ 2AMADAN
ER HÎFUNDUR
b7ESTERN
-USLIMS AND
THE &UTURE OF
)SLAMn /XFORD
5NIVERSITY 0RESS
 OG V¾NT
ANLEGRAR BËKAR b)N THE &OOTSTEPS
OF THE 0ROPHETS ,ESSONS FROM
THE ,IFE OF -UHAMMADn (ANN ER
F¾DDUR Å 'ENF OG ER KENNARI VIÈ
H¹SKËLANN Å /XFORD ¹ %NGLANDI
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Kaldastríðs skipting Evrópu á enda
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jóladag voru rétt fimmtán ár liðin frá því Sovétríkin
heyrðu formlega sögunni til. Þá tók Borís Jeltsín Rússlandsforseti yfir skrifstofu síðasta Sovétleiðtogans,
Mikhaíls Gorbatsjovs, í Kreml. Og nú um áramótin
ganga tvö fyrrverandi leppríki Sovétríkjanna, Rúmenía 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 heimsstyrjöld kallaði yfir álfuna verður þar með endanlega úr sögunni.
Á jóladag voru einnig rétt sautján ár frá því síðasti kommúnistaleiðtogi 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 kommúnista 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 Evrópusambandið 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 skilvirkum 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 Evrópusambandi.
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 aðildarskilyrðin. 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 lífskjarajöfnunarkerfis Evrópusambandsins til að flýta því að þær vinni upp lýðræðisþróunar- og velmegunarforskot Vestur-Evrópuþjóðanna.
Af sömu ástæðu gera ráðamenn ESB þá kröfu til ríku EFTAríkjanna í EES, Íslands, Noregs og Liechtenstein, að þau greiði
rausnarlega í þróunarsjóði til handa fátæku fyrrverandi kommúnistaríkjunum fyrir þann forréttindaaðgang að stækkuðum
innri markaði Evrópu sem EES-aðildin færir þeim. Krafa ESBleiðtoganna er sú að EFTA-ríkin taki jafnmikinn þátt og önnur
velmegunarlönd Vestur-Evrópu í að fjármagna þetta lífskjarajöfnunarkerfi. Eða eins og segir í jólaboðskapnum: Sælla er að
gefa en þiggja.

²4'&5&¡,!' 
2)434*«2!2 +¹RI *ËNASSON OG ¶ORSTEINN 0¹LSSON !¨34/¨!22)434*«2!2 *ËN +ALDAL OG 3TEINUNN 3TEF¹NSDËTTIR &2¡44!34*«2!2
!RNDÅS ¶ORGEIRSDËTTIR "JÎRGVIN 'UÈMUNDSSON OG 3IGRÅÈUR "JÎRG 4ËMASDËTTIR &5,,42²) 2)434*«2! 0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
&RÁTTABLAÈIÈ KEMUR ÒT Å  EINTÎKUM OG ER DREIFT ËKEYPIS ¹ HEIMILI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU !KUREYRI OG ÖÁTTBÕLISSV¾ÈUM ¹
SUÈVESTURHORNINU %INNIG ER H¾GT AÈ F¹ BLAÈIÈ Å VÎLDUM VERSLUNUM ¹ LANDSBYGGÈINNI &RÁTTABLAÈIÈ ¹SKILUR SÁR RÁTT TIL AÈ BIRTA ALLT EFNI
ISSN  
BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

Barnsmeðlag
hækkar um 6%
frá og með 1. janúar 2007 samkvæmt
reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar
frá 14. desember 2006.
Meðlag með 1 barni er nú kr. 17.249,en verður kr. 18.284,-

INNHEIMTUSTOFNUN
SVEITARFÉLAGA

"LOGGLAUS JËL
"LOGGARAR ÖESSA LANDS HAFA HREINT
EKKI GERT LÅTIÈ ÒR ÖVÅ AÈ HAFA VERIÈ
KOSNIR MENN ¹RSINS AF VIKURITINU 4IME
¶EIR GUMUÈU AF ÖVÅ MARGIR HVERJIR
Å F¾RSLUM SÅNUM ¹N¾GÈIR MEÈ Ö¹
VERÈSKULDUÈU ATHYGLI SEM BLOGG HEFUR
FENGIÈ ¹ ¹RINU ¶R¹TT FYRIR AÈ KARLAR OG
KONUR HAFI BLOGGAÈ UM NOKKURRA ¹RA
SKEIÈ ER ËH¾TT AÈ SEGJA AÈ ¹RIÈ 
SÁ ¹RIÈ SEM BLOGGIÈ HLAUT ATHYGLI ALLS
ALMENNINGS ¶EIR BLOGGARAR SEM
L¹TA TIL SÅN TAKA Å ÖJËÈM¹LA
UMR¾ÈUNNI OG FRÁTTAFÅKLAR
FYLGJAST VEL MEÈ OG SLEPPA
VARLA ÒR DEGI &LESTIR S¹U
¶Ë ¹ST¾ÈU TIL AÈ TAKA
SÁR JËLAFRÅ YFIR H¹TÅÈ
IRNAR ENDA JËLAHALDIÈ
TÅMAFREKT

.¾STUM ÖVÅ
 ÖESSU ERU ÖË UNDANTEKNINGAR
'UÈMUNDUR -AGNÒSSON OFURBLOGGARI
SETUR INN HEILAR ÖRJ¹R F¾RSLUR ¹ JËLADAG
OG Ö¾R FRËÈLEGAR MJÎG 'UÈMUNDUR
ER SAGNFR¾ÈINGUR AÈ MENNT EINS OG
KUNNA ER OG F¾RSLURNAR BERA ÖESS
MERKI ¥ ÅTARLEGU M¹LI FJALLAR HANN UM
SKJALDARMERKI ¥SLENDINGA (ANN HVETUR
Å ANNARRI F¾RSLU TIL ÖESS AÈ SKRIFUÈ
VERÈI BËK UM SÎGU ÅSLENSKRA SKOPT
EIKNINGA OG ER EKKI ANNAÈ H¾GT
EN AÈ TAKA UNDIR ÖAÈ ¹KALL

-ATAR¾ÈI
!NNAR BLOGGSPEKINGUR *ËNAS
+RISTJ¹NSSON HEFUR EKKI GETAÈ
BLOGGAÈ UM H¹TÅÈARNAR .EMA TIL
AÈ SETJA INN STUTTA F¾RSLU ÖAR
SEM HANN GREINIR FR¹ ÖVÅ AÈ

HANN HAFI VERIÈ AFAR UPPTEKINN VIÈ
MATSELD UM H¹TÅÈIRNAR /G KEMUR SVO
MEÈ MATSEÈILINN  AÈFANGADAG VAR
SMJÎRGRILLAÈUR HUMAR ¹ BOÈSTËLUM
SAUÈAHANGIKJÎT MEÈ KARTÎFLUSTÎPPU
OG GR¾NUM BAUNUM SVO OG BER MEÈ
RJËMA  JËLADAG SÅTRËNUGRAFIN LÒÈA
DILLGRAFINN LAX SILUNGAK¾FA R¾KJUR
MEÈ BANÎNUM OG TËMÎTUM  ANNAN
DJÒPSTEIKTUR NAUTAHRYGGVÎÈVI MEÈ
VÅNBERJUM OG RÒSÅNUM FURUHNETUM
OG HRÅSGRJËNUM SVO OG
RJËMA¹VEXTIR 2ITSTJËR
INN FYRRVERANDI ER
MIKILL MATG¾ÈINGUR
GAGNRÕNDI VEITINGAHÒS
UM ¹RABIL OG KANN
GREINILEGA VEL VIÈ SIG Å
ELDHÒSINU

„Hinn tregi bandamaður“
Í

umræðum 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 ráðamanna 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 áróðurslotur 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 ráðamenn 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 landhelgissamningana 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 „vinaþjóðir“ okkar í V-Evrópu, sem
héldu okkur í raunverulegu
viðskiptabanni um nærri aldarfjórðungsskeið frá útfærslunni í
fjórar mílur 1952 og allt til þess
að samningar tókust við Breta
með Óslóarsamkomulaginu 1976.
Allan þennan tíma hvíldu utanríkisviðskipti okkar með fiskafurðir
fyrst og fremst á tveimur

«,!&52 (!..)"!,33/.

¥ $!' \ 5TANRÅKISSTEFNA ¥S
LANDS
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. AusturÞýskalands. Þessi viðskipti voru
Íslendingum nauðsyn, en Bandaríkjamönnum mikill þyrnir í
augum.
Í framhaldi af byggingu
Berlínarmúrsins hófust umræður
í Atlantshafsráðinu um að stöðva
öll verslunarviðskipti við Sovétríkin og fylgiríki þeirra og var
gerð áætlun um slíkt viðskiptabann. 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-Evrópumarkaðar, getur Ísland, meðan svo
stendur, engar fyrirfram skuldbindingar 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 viðskiptabannið 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 Bandaríkjaforseta 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 öryggisleysis, sem skapaðist í Bandaríkjunum í kjölfar árásarinnar á
Tvíburaturnana til að þjarma að
ýmsum grundvallarréttindum
borgaranna heima fyrir í nafni
frelsisins og lýðræðisins! Óljós
„grunur“ um tengsl við hryðjuverkasamtök á einn að nægja til
fangelsana án dóms og laga, til
símahlerana án dómsúrskurðar,
semsé til afnáms borgaralegra
réttinda bandarísku stjórnarskrárinnar og alþjóðlega viðurkenndra 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.

Heilsuspillandi barátta
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
að er til siðs að borða yfir sig á jólunheilsuhraustur og að sama skapi eru
um, fá samviskubit eftir jólin og byrja
aukakíló og heilsuleysi sett undir sama
strax að plana megrun. Líkamsræktarhatt. Þessi mælikvarði er hins vegar ekki
stöðvarnar taka þátt og bjóða alls kyns tilmarktækur en verður mörgum leiðarboð á nýju ári og reglulega birtast fréttir +!42¥. !..! '5¨
ljós. Baráttan gegn fitunni leiðir til alls
um það sem sagt er vera mesta ógn hins -5.$3$«44)2
kyns óhollustu. Meðal afleiðinga eru
vestræna heims – offituna. Okkur er sagt
sífelldir megrunarkúrar, átröskunarsjúkdómar og
að fitan sé eitthvað sem við eigum að óttast og grípa
matur verður að óvini sem er elskaður og hataður
til allra tiltækra ráða til að gera hana brottræka úr
til skiptis. Konur verða sérstaklega illa úti varðandi
samfélaginu. Ég vil hins vegar beina sjónum frá
fitufordómana þar sem kynþokki þeirra er mældur
fitunni á þeirri forsendu að sú umræða og forvarnir
út frá stífum útlitsstöðlum þar sem viðmiðið er svo
sem gripið er til séu óheilsusamlegar. Þau skilaboð
strangt að konur í kjörþyngd eru oft á tíðum álitnar
að fitan sé slæm gera fátt annað en að búa til forof þungar. Baráttan við fituna verður ærið vonlaus
dóma og óhóflegan þrýsting á fólk að vera ofurþegar markmiðin eru ekki einu sinni raunhæf.
grannt.
Samspilið á milli fitufordóma, staðalímynda,
Með þessu er ég ekki að segja að það sem er að
heilsu og baráttunnar gegn offitu er flókið. Það er
gerast í hinum vestræna heim varðandi óhollustu
samt hægt að draga þá ályktun að baráttan fyrir
og tilheyrandi sjúkdóma sé ekki vandamál. Það er
eitthvað að gerast hér sem við þurfum að berjast grennri heimi sé heilsuspillandi því kílóafjöldi er
ekki mælikvarði á heilsu.
gegn. Með því að einblína á fituna sem óvin leysum
við hins vegar ekki vandamálið heldur búum til
Höfundur er talskona Femínistafélagsins.
nýtt. Höfuðáherslan hjá mörgum verður að losna
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Kynjablandað
fimleikalið
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FARIN ¹ MORGUN  DESEM
BER ¹ VEGUM ²TIVISTAR
"ROTTFÎR ER KL  3J¹
N¹NAR ¹ WWWUTIVISTIS %INNIG
M¹ HAFA SAMBAND Å SÅMA 
 TIL AÈ AFLA SÁR FREKARI
UPPLÕSINGA

Jónas Valgeirsson keppir á næsta ári á Norðurlandamóti með fyrsta kynjablandaða liði Íslands.

&LUGELDAMARKAÈIR

„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 Svíþjóð.
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 segist nú varla finna fyrir þeim og er fullur eftirvæntingar
vegna mótsins í apríl.
ROALD FRETTABLADIDIS
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(VAÈ SEGJA NEMENDUR OKKAR UM N¹MSKEIÈIÈ
&R¹B¾RT MARKVISST HNITMIÈAÈ ¾VI¹BYRGÈ NYTSAMLEGT KREFJANDI
SKEMMTILEGT MJÎG GOTT SKIPULAGNING EINBEITING J¹KV¾ÈNI MIKIL AÈSTOÈ
GËÈUR KENNARI SPENNANDI ¹RANGURSRÅKT HVETJANDI GËÈ ÖJËNUSTA

«SKUM LANDSMÎNNUM GLEÈILEGRA JËLA
OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI

Smáauglýsingasími
550 5000

3KR¹NING ¹ HRAÈLESTRARN¹MSKEIÈ JANÒAR ER HAFIN
¹ WWWHIS OG Å SÅMA  

Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is
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Lánst
í
allt aðmi

40 á r

FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
Nánari upplýsingar hjá lánafulltrúum Frjálsa
og á www.frjalsi.is, þar sem einnig er hægt
að reikna greiðslubyrði.
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Hettan og sæðisdrepandi
krem af markaði
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 líkamanum 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 varanlega aðgerð eða ófrjósemisaðgerð,
en sá valkostur er vissulega einnig í boði fyrir konur.
Um næstu áramót fækkar valkostum kvenna í getnaðarvörnum.
Sæðisdrepandi efni (krem, hlaup)
verður tekið af markaði og á sama
tíma verður hettan tekin af markaði og innflutningi hennar hætt,
því sæðisdrepandi krem þarf að
nota samhliða henni svo hún teljist 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 hormónalyf á borð við pilluna, kosið að nota
fremur hettuna þar sem hún inniheldur engin hormón. Eins hafa
sumar konur sem ekki eru í föstum samböndum haft gagn af hettunni, 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 öruggar.
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.
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+ONUR FREMUR EN KARLAR HAFA LENGI VEL ÖURFT AÈ TAKA FREKAR ¹BYRGÈ ¹ ÖVÅ AÈ GETNAÈUR
EIGI SÁR EKKI STAÈ OG ENN ER LANGT Å AÈ GETNAÈARVARNAPILLUR FYRIR KARLA KOMI ¹ MARKAÈ

,ISTI YFIR GETNAÈARVARNIR
3MOKKURINN KARLAR
0ILLAN KONUR
3KEIÈARHRINGUR KONUR
'ETNAÈARVARNAPL¹STUR KONUR
-INI PILLAN KONUR
'ETNAÈARVARNASTAFUR KONUR
'ETNAÈARVARNASPRAUTA KONUR
(ETTAN KONUR
3¾ÈISDREPANDI KREM KONURKARLAR
,YKKJAN KOPAR OG HORMËNALYKKJ
UR KONUR
+VENSMOKKURINN KONUR
2OFNAR SAMFARIR KARLAR OG KONUR
®RUGGIR DAGAR KONUR
«FRJËSEMISAÈGERÈIR KARLAR OG
KONUR

„Verið er að rannsaka þetta betur,
en innan nokkurra ára má hugsanlega vænta þess að sjá fleiri valkosti í getnaðarvörnum fyrir karlmenn, 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 getnaðarvarnir eru því ákveðið stjórntæki.
Rannsóknir hafa líka sýnt að jafnvel ef karlmenn ættu þess kost að
taka pilluna, þá væri það ekki
sjálfgefið að konur myndu treysta
því að þeir gerðu það. Þetta gengur 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“ getnaðarvörnina,“ segir Sóley að lokum.
Meira um getnaðarvarnir má
lesa á vefsíðunum www.astradur.
is og www.doktor.is
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D-vítamín dregur úr líkunum á MS
Tengsl eru talin vera milli
D-vítamínmagns í blóði og
taugasjúkdómsins MS.
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+ÅNVERJAR LEGGA TÎLUVERÈA ¹HERLSU
¹ L¾KNINGAM¹TT TES OG ER EIGANDI
(EILSUDREKANS $ONG 1ING 'UAN
EKKI Å NEINUM VAFA UM SANN
LEIKSGILDI ÖESS EN HJ¹ HENNI F¹ST
ÕMSAR TEGUNDIR AF TEI
&YRST BER AÈ NEFNA HVÅTT TE
SEM ER VÅTAMÅNRÅKT AÈ SÎGN 1ING
¶¹ SEGIR HÒN OOLONG TE AUKA
BRENNSLU OG SVART AUKA ORKUFL¾ÈI
LÅKAMANS b*URTATE ER SÅÈAN GOTT
VIÈ ALLS KYNS KVILLUM SVO SEM
HÎFUÈVERK SVEFNLEYSI OG RISTIL
VANDAM¹LUM m B¾TIR HÒN VIÈ
%R Ö¹ F¹TT UPPTALIÈ EN SVO
VIRÈIST SEM TE SÁ TIL VIÈ HVERJU
VANDAM¹LI EF MARKA M¹ 1ING
AUK ÖESS SEM ÖAÈ DREGUR ÒR
H¾TTU ¹ ALLS KYNS VANDAM¹LUM
TIL AÈ MYNDA GIGT KËLESTERËLI OG
TANNSKEMMDUM OG HEFUR ÎRV
ANDI ¹HRIF ¹ ËN¾MISKERFIÈ
b¡G ER SEL FLEIRI GERÈIR AF TEI
Å (EILSUDREKANN EN ¹ÈUR SEM
ÁG M¾LI EINDREGIÈ MEÈ AÈ FËLK
KYNNI SÁR m HELDUR 1ING ¹FRAM
b3VO EKKI SÁ MINNST ¹ TE SEM
F¾ST ÒR BLËMUM SEM ERU SETT ÒT
Å VATN Å TEKÎTLUM OG ERU FULL AF
ANDOXUNAREFNUM SEM ERU GËÈ
FYRIR HEILSUNAm
RVE
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,ENGI HEFUR VERIÈ VITAÈ AÈ
ËHËFLEG ¹FENGISDRYKKJA GETUR
SKAÈAÈ HEILAFRUMUR EN NÒ HEFUR
EINNIG KOMIÈ Å LJËS AÈ HEILINN
GETUR DREGIÈ ÒR ÖEIM SKAÈA SEM
DRYKKJAN VELDUR
%R ÖETTA NIÈURSTAÈA RANN
SËKNAR SEM ALÖJËÈLEGT TEYMI
VÅSINDAMANNA FRAMKV¾MDI
NÕVERIÈ ¹ FIMMT¹N ¹FENGISSJÒK
UM SJ¹LFBOÈALIÈUM KÎRLUM OG
KONUM Å ,ONDON
6ORU HEILAR Ö¹TTTAKENDANNA
SKANNAÈIR MEÈ H¹ÖRËAÈRI T¾KNI
TIL AÈ SKOÈA HVORT UMFANG LÎGUN
OG STARFSEMI HEILA ÖEIRRA
T¾KJU BREYTINGUM
VIÈ AÈ L¹TA AF
DRYKKJU
2ANNSËKN
IN SÕNDI FRAM
¹ AÈ UMFANG
HEILANS JËKST AÈ
MEÈTALTALI UM
TVO PRËSENT HJ¹
SJ¹LBOÈALIÈIN
UM  DÎGUM
EFTIR AÈ ÖEIR
SETTU TAPPANN
Å FLÎSKUNA ¥
AÈEINS EINU
TILVIKI VAR
AUKNINGIN MINNI
H¹TTAR N¹NAR TILTEKIÈ HJ¹ MANNI
SEM ¹TTI LENGSTU ¹FENGISMISNOTK
UNINA AÈ BAKI
¶¹TTTAKENDURNIR SEM H¾TTU
ALLIR ¹FENGISDRYKKJU ¹N AÈSTOÈAR
LYFJA VIRTUST ENNFREMUR EIGA AUÈ
VELDARA MEÈ AÈ EINBEITA SÁR EFTIR
AÈ ÖEIR SNERU VIÈ BLAÈINU
3VO VIRÈIST ÖVÅ SEM MANNS
HEILINN EINKUM OG SÁR Å LAGI HVÅTA
EFNI HANS GETI ÖVÅ ENDURNÕJAÈ SIG
AÈ VISSU MARKI
6ÅSINDAMENNIRNIR VÎRUÈU ÖË
VIÈ ÖVÅ AÈ ¹FENGISMISNOTKUN
Å LENGRI TÅMA V¾RI LÅKLEG TIL AÈ
VALDA MEIRA TJËNI EN HEILINN G¾TI
RVE
LAGAÈ OG B¾TT ÒR

Svo virðist sem fólk með meira
magn af d-vítamíni í blóðinu sé ólíklegra 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 blóðsýnum, sem eru á meðal sjö milljóna
sýna sem hafa verið tekin úr starfsfólki bandaríska hersins og eru í
vörslu varnarmálaráðuneytisins í
Norður-Ameríku.
Í ljós kom að hvítir áttu síst á

!PPELSÅNUR INNIHALDA TALSVERT MAGN AF D VÅTAMÅNI EN EKKI ER M¾LT MEÈ ÖVÅ AÈ FËLK
NEYTI ÖESS Å ËHËFI ¾TLI ÖAÈ SÁR AÈ DRAGA ÒR LÅKUM ¹ AÈ F¹ -3

Er jafnvel varað við því að óhófleg neysla D-vítamíns geti leitt til
lystarleysis, flökurleika, hægðartregðu og í verri tilfellum of hás

blóðþrýstings og nýrnaskemmda.
Þess má geta að MS hrjáir 400.000
Bandaríkjamenn og þar greinast
RVE
vikulega 200 ný tilfelli.
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Staðurinn - Ræktin

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

Nýtt!
Klúbbkort JSB
Áskrift
að líkamsrækt

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

Glæsilegur nýr tækjasalur!

Vertu velkomin í okkar hóp!
Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • www.jsb.is

EFLIR almannatengsl / H N OTSKÓGUR grafís k hönnun

¶ETTA BLËM ER SETT ÒT Å VATN OG
SEYÈIÈ DRUKKIÈ

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-vítamín 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.

;

*ËLAUMFERÈIN VERÈUR V¾NTANLEGA MIKIL Å DAG OG ÎKUMENN ÖVÅ
HVATTIR TIL AÈ FARA VARLEGA OG SÕNA TILLITSEMI 'EFUM STEFNULJËS OG FLÕTUM
OKKUR H¾GT

=

SÉRHÆFÐ ÞJÓN USTA FYRI R

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

+IA #EED KEMUR TIL LANDSINS Å BYRJUN N¾STA ¹RS 4IL AÈ BYRJA MEÈ VERÈUR BOÈIÈ UPP ¹   LÅTRA DÅSILVÁL EN SÅÈAR ¹ ¹RINU MUN ÒRVALIÈ
AUKAST

91, 105 og 130 hö.

VETRARTILBOÐ

Kóresk innrás í Evrópu
Suðurkóreski bílaframleiðandinn Kia ætlar sér að taka Evrópu með áhlaupi. Leynivopnið
í þessari leifturárás er hinn nýi
Kia Cee‘d með sjö ára ábyrgð.

ÓDÝRIR
OG GÓÐIR

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

ehf.

VÉLADEILD
DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI · SÍMI 568 6411
WWW.RAFVORUR.IS · RAFVORUR@RAFVORUR.IS

með misstórar vélar, ýmist bensín
eða dísil. Fyrsti bíllinn sem var
prófaður var með 2,0 lítra bensínvél. 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 örlítið þungur í stýri en hann hefði ekki
mátt vera mikið léttari. Þá hefðu
tengslin við hið frábæra veggrip
bílsins tapast. Það var sama hvernig bílnum var hent í beygjur, yfirog 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 daufari, en góðir í akstri engu að síður.
Cee‘d er vel útlítandi bíll, virðist
vel byggður, með góða aksturseiginleika og sjö ára ábyrgð. Eini raunverulegi gallinn, fyrir utan illa
heppnað fölappelsínugult ljós í
mælaborði, er hversu þungur bíllinn 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 samkeppni enda um vel heppnaðan bíl
að ræða.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

!PPELSÅNUGULA LJËSIÈ Å M¾LABORÈINU ER
AFSKAPLEGA FR¹HRINDANDI Å H¹LFRÎKKRI ¶¹
VERÈUR M¾LABORÈIÈ EINS OG ÖAÈ HAFI
UPPLITAST Å OF MIKILLI SËL

¥ BÅLNUM ER TENGI FYRIR I0OD 53" TENGI OG
AUX IN TENGI %INFÎLD T¾KNI SEM ËTRÒLEGT
ER AÈ EKKI SÁ Å FLEIRI BÅLUM

+)! #%%k$
6ÁL  DÅSIL
 HÎ  .M
¶YNGD  KG
6ERÈ «LJËST
!ÈRIR SAMB¾RILEGIR
6OLKSWAGEN 'OLF
&ORD &OCUS
4OYOTA #AROLLA

3KIPTINGIN Å CEEkD ER ÖÕÈ OG ÖÁTT

Gæði á góðu verði Daewoo lyftarar

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

#EEkD ER STËR MIÈAÈ VIÈ AÈRA BÅLA Å SAMA FLOKKI OG RÒMGËÈUR EFTIR ÖVÅ 0L¹SSIÈ KOSTAR
ÖË SITT Å ÖYNGD
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Toyota fjölgar mest

Metsala í Þýskalandi

Haldi fram sem horfir mun
Toyota verða stærsti bílaframleiðandi heims á næsta ári.

Sala nýrra bíla aldrei meiri í
Þýskalandi að því er kemur
fram á www.fib.is

Hingað til hefur General Motors
(GM) verið stærsti bílaframleiðandi 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 bílaframleiðandi heims árið 2003 er
fyrirtækið fór upp fyrir Ford í
sölutölum. Í ár seldi fyrirtækið
8,85 milljónir bíla og er hagnaðurinn eftir því.
Samfara aukinni sölu fyrirtækisins áætlar Katsuaki Watanabe,

Síðustu mánuðir hafa verið algjörir metmánuðir í bílasölu í Þýskalandi. Almennt hefur salan aukist
um 18 prósent, en þeir sem best
koma út eru Volkswagen með 22
prósenta aukningu, og MercedesBenz og Audi með 21 prósents
aukningu.
Þessa sprengju má rekja til
stórtækrar hækkunar á virðisaukaskatti 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.
TG

4OYOTA SELDI   MILLJËNIR BÅLA Å ¹R

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

6OLKSWAGEN SELDI  FLEIRI BÅLA Å
¶ÕSKALANDI NÒ Å ¹R EN Å FYRRA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-
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Afi gamli leikur sér að lestinni um jólin
Englendingurinn Ken Hammer
er einn af mörgum lestaáhugamönnum í heiminum.
Söfnun leikfangalesta er algengt
áhugamál fólks víða um heim sem
dundar sér við viðhald, kaup og

(ÁR ER +EN MEÈ MËDEL AF ÖÕSKRI GUFULEST
AF ¹RGERÈINNI  ¶ETTA VAR FYRSTA VÁLIN
SEM +EN KEYPTI FYRIR MÎRGUM ¹RUM
HANDA BÎRNUM SÅNUM Å JËLAGJÎF

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 lestasöfnun er Ken Hammer í Englandi
en þar í landi er fjöldinn allur af
lestasöfnurum á öllum aldri. Flestir eru þó eins og Ken Hammer,
karlmenn að nálgast eða á eftirlaunaaldri. 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. Krakkarnir voru ekki yfir sig hrifnir en
lestin vakti áður óþekktar kenndir

%IN AF  LESTUM +ENS UNDIR JËLATRÁNU

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

Eins og gefur að skilja aka lestirnar í kringum jólatréð hver jól.

Endaðu árið með krafti

P I PA R

•

SÍA

Yuchai
beltag
frábær röfur á
til áraumverði
óta

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 gæðamerkjum:
• 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.

Járnhálsi 2 • 101 Reykjavík • Sími 580 0200 • www.velar.is
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:9 3UBARU )MPREZA ', NÕSKR 
SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

&4 /PEL !STRA  NÕSKR  SSK
%K  ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/8 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR 
SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

46 /PEL !STRA ', NÕSKR 
BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


"- /PEL !STRA  NÕSKR  BSK
%K  ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

.( 6OLVO 6 NÕSKR  BSK
%K  ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/( .ISSAN 8 4RAIL %LEGANCE NÕSKR
 SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

03 2ENAULT -EGANE #LASSIC
NÕSKR  SSK EK ÖÒSKM 6ERÈ
 4ILBOÈ !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

!) 3KODA /CTAVIA 8 NÕSKR 
BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


4- /PEL #OMBO # 6AN NÕSKR 
BSK EK  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


+9 0EUGEOT  NÕSKR  SSK
%K  ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

*, /PEL :AFIRA #OMFORT  NÕSKR
 SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 4ILBOÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

3: .ISSAN 8 4RAIL %LEGANCE
NÕSKR SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

65 /PEL 6ECTRA ', NÕSKR 
BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/. 2ENAULT ,AGUNA NÕSKR 
SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/' 3UBARU ,EGACY 7AGON NÕSKR
 SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

,+ &ORD &OCUS (IGH SERIES NÕSKR
 BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

.+ #ADILLAC %SCALADE NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


5) /PEL 6ECTRA %LEGANCE 
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

"9 (YUNDAI 4UCSON NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  
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.ISSAN
0ATHFINDER
3%
"3
NÕSKR
EKÖÒSKM
6ERÈ 4ILBOÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


+8 3UZUKI )GNIS NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

6% .ISSAN -AXIMA 18 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N   ¶RI
&ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N   ¶RI
&ÎS   ,AU  
WWWIHIS

9+ 3UBARU ,EGACY ( NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N   ¶RI
&ÎS   ,AU  
WWWIHIS

.) .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR 
BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


3% #ITROEN # NÕSKR  SSK %K
 ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

$+ 3UBARU ,EGACY 7AGON NÕSKR
 SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

+/ #HEVROLET ,ACETTI NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

9" -ITSUBISHI 0AJERO m NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


-0 3UBARU &ORESTER #3 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


29 .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

46 .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

3" $AIHATSU 4ERIOS NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

0. #ITROEN # NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

0- /PEL :AFIRA #OMFORT 
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ 4ILBOÈ !LLT AÈ
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LITAÈ GLER RAFMAGN Å ÎLLU REYKLAUS VERÈ    4),"/¨
   3% 

-USSO %  (® BENSÅN ¹RG  EKINN  ÖÒS
KM SJ¹LFSKIPTUR m DEKK¹LFELGUR DR¹TTARBEISLI CD SPILARI OG
MFL 6ERÈ   4ILBOÈ   STGR UV 
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4ACUMA CDX    EK  ÖÒS DYRA SSK !BS ¹LF
&JARSTÕRÈAR SAML¾SINGAR LÅKNARBELGIR RAFM Å RÒÈUM OG SPEGL
UM .Õ TÅMAREIM 6ERÈ  ÖÒS 3% 
#(%62/,%4 +!,/3 3   EK  ÖÒS  DYRA  GÅRA
LÅKNARBELGIR VELTISTÕRI VÎKVASTÕRI ÖJËNUSTUBËK &R¹B¾R SPARI
BAUKUR 6ERÈ  ÖÒS 4),"/¨ ÖÒS STGR  ,/ 

&($ $&
     
&'$ $%' 

&  



 DESEMBER  -)¨6)+5$!'52



3-!5',µ3).'!2

,YFTARAR

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

¶JËNUSTUSÅMI .ÕJU "ÅLAHALLARINNAR ER  

 (  3ÎLUM
  )NGIMAR
    o ,ALLI o 3TEFANÅA
     o RNI
'

 

"'" #! $&!5M92   24C+)3G8
992?G3-,3,D;83L.()(224=5+(<6.-3<,8D  ,0.;43I2(G8.  
<,8D C(:/9207:0

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

*ËLATILBOÈ

--# -ONTERO ¹RG k ,IMITED VÁL  
SPËLVÎRN  MANNA NAGLA OG SUMARDEKK
¹ ¹LFELGUM EK  ÖÒS 6ERÈ  MMV
SKIPTI "EIN SALA   HV  M 5PPL Å
S  

0ALLBÅLAR
4ÎLVUR
&ORD -ONDEO 'HIA SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

"RIMBORG
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIMBORGIS

.ÕJAR TÎLVUR Å HVERRI VIKU GËÈ VERÈ
"-3 4ÎLVULAUSNIR 3UÈURLANDSBRAUT 
3ÅMI  

 
5..,11
%
5M92  H5.4
 24 C  
$?.0
! "!5M92
#(4@/26674&E//
992G3-,3,D;86.-3<,8D
CG2<   !<(8:;831J95M8)I33,055
 C"9207:05M8(-)6.3
4,DK33;<,8D 

3KODA /CTAVIA  4$) ELEGANCE
¹RG  EKINN  ¹SETT VERÈ


(EKLA 3ÎLUUMBOÈ
.JARÈARBRAUT  
2EYKJANESB¾
3ÅMI  
WWWHEKLAKEFIS

$ODGE 2AM    $IESEL ¹RG 
NÕR BÅLL 4OPPLÒGA LEÈUR EINN MEÈ ÎLLU
3  

6ÎRUBÅLAR

,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR
LYFTUBORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR
OG ÕMIS LÁTTIT¾KI 6ANDAÈAR VÎRUR GËÈ
VERÈ ÎFLUG VIÈGERÈA OG VARAHLUTAÖJËN
USTA ,ÁTTIT¾KNI EHF 3TËRHÎFÈA  S
  !LLAR UPPLÕSINGAR ¹ WWW
LETTITAEKNIIS

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

 
H5.4       ##!
5..,11 ?.0#(4@
H5.4   .,11 ?.0
CB
5.#(4@  A+8.4
 D1%@%4/(*%)&.4
9/*,4&<@,570%42*
8(64%4'(..
'#!"  *=3 & 5M92 24
 

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

C9926.-3<,8D

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

'ETUM AFGREITT b¥SLANDSVAGNm  Å
FEBRÒAR OG MARS !LDREI GL¾SILEGRI OG
VANDAÈRI .Ò MEÈ %"3 OG %CAS TÎLVU F
HEMLA OG LOFTFJAÈRAKERFI 6AGNASMIÈJAN
%LDSHÎFÈA  2VÅK 3  

-ËTORHJËL

(JËLHÕSI

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

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

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

-JÎG GOTT VERÈ

4IL SÎLU .ISSAN 0RIMERA  EK 
ÖÒS SSK .ÕSKR¹ÈUR  ,ISTVERÈ
 ÖÒS &¾ST ¹  ÖÒS 5PPL Å S
 

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS
4OYOTA ,ANDCRUISER ,8 ¹RG l
EK  ÖÒS m BREYTING 6ERÈ   MILLJ
,¹N  %NGIN SKIPTI 5PPL Å S 


 MILLJËNIR
  
  "'"'
  H5.4
!!"
!
!! <H3
.
.4D@0%11%
F/%424.7.1G,11)246-%/'0%4.,5%E5.D374
5M92
 24 C992G3-,3,D;8
<,8D C"A B#
#(4@   C!!>"!
3L.(4(55(6.-3<,8D
 F' !" E   
"A B

*ËLAGJAFIR FYRIR HÒSBÅLA OG
HJËLHÕSA EIGENDUR

#RAMER GASGRILL HJËLAGRINDUR 4RUMA
5LTRAHEAT BORÈBÒNAÈUR POTTAR OG PÎNN
UR OMFL 3KOÈAÈU ÒRVALIÈ HJ¹ OKKUR
(OBBYHÒSIÈ $UGGUVOGI  3  
WWWHOBBYHUSIDIS

6INNUVÁLAR

"ÅLAPARTAR EHF 3 

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

0ARTAR S  

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

'RAND #HEROKEE    EK ÖÒS
SKl FR¹B¾R BÅLL ¹ GL¾NÕJUM VETR
ARDEKKJUM ¹HVLKR 4ILBOÈ
 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


*EPPAR
 H5.4 
    
.,11?.05.*E4% E'4,) H5.4   .,11 ?.0
#(4@  11)/76674%)
5.#(4@   
4,0&24*

²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 


WWWSNJOKEDJURIS

4OYOTA ,AND #RUISER DÅSEL ¹RG k EK
 Ö SSK INNFLUTTUR k  EIGENDUR FR¹
ÖEIM TÅMA "ËK Å HËLFI 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S   -AGNÒS

4IL SÎLU MÎLUNARSAMST¾ÈA SEM INNI
HELDUR TVO KALKBRJËTA TV¾R HÎRPUR
MATARA OG F¾RIBÎND %INNIG #ASE  
HJËLASKËFLA 3  

(REINGERNINGAR
4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3 


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

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"ÒSLËÈAFLUTNINAR OG ALLIR ALMFLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

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

-IKIÈ ÒRVAL FYRIR VINNUVÁLAR OG VÎRUBÅLA
WWWSNJOKEDJURIS 3KM EHF 5PPL Å S
 

"'" #!  $&! ?5M92  
24 992G3-,3L.(3,D;84(55(6.-33@22(D<,8D  

(ANNA OG SMÅÈA STIGA &¹ST ¹ ÕMSUM
BYGGINGARSTIGUM 3ÁRLAUSNIR Å ÖRENGSLUM
 ¹RA REYNSLA 5PPL Å S  

"ÅLAPARTASALAN S

"'" #!  &5M92   24 C992G3-,
4(55(6.-3<,8D  

 $ 
 
&  %

,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR
LYFTUBORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR
OG ÕMIS LÁTTIT¾KI 6ANDAÈAR VÎRUR GËÈ
VERÈ ÎFLUG VIÈGERÈA OG VARAHLUTAÖJËN
USTA ,ÁTTIT¾KNI EHF 3TËRHÎFÈA  S
  !LLAR UPPLÕSINGAR ¹ WWW

6ARAHLUTIR
9AMAHA $RAG3TAR  ¹RG  EK
 KM 6ERÈ KR  3TEINN
3  

  
  
H5.4  .,11 ?.0
5. :'(..#(4@  

4IL BYGGINGA

LETTITAEKNIIS

"ÅLAR TIL SÎLU

   H5.4 
 .,11 ?.0 5.#(4@
A+8E/%1',.4


6ÁLAR OG VERKF¾RI

6AGNASMIÈJAN AUGLÕSIR

-"ENZ # #+ SPORT ¹RG 
EK ÖÒSKM 6ERÈ  ÖÒSKR !LGER
'ULLMOLI

!"$"
!  !"  3),5>05
 



& 5M92
 24  #!H5.4
. 5M92  24 C992 ?+,22
.,11?.0
5.A+8.4

D1%@%4/(*%)&.4
G3-6.-3<,8D 
G3.,3,D;86.-3<,8D  

"A E2<3G5


.ÕJAR TÎLVUR Å HVERRI VIKU GËÈ VERÈ
"-3 4ÎLVULAUSNIR 3UÈURLANDSBRAUT 
3ÅMI  

3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  

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

(ÒSAVIÈHALD

(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  
6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

-)¨6)+5$!'52  DESEMBER 



3-!5',µ3).'!2

4ÎLVUR

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK
5MÎNNUN

&¾ÈUBËTAREFNI

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

3TAFSFËLK ËSKAST Å AÈHLYNNINGU

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

3TARF    VIRKA DAGA

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

6EFSÅÈUJËLAPAKKINN IS

3TARF  .¾TURVAKTIR

'ISTIHEIMILI $ALSHRAUN (AFNAFJÎRÈUR
TVEGGJA MANNA HERB FR¹  KR PER
M¹N 5PPL  

(EIMASÅÈUR¹ÈGJÎF WWWIS
6EFHÕSING WWWIS

¥BÒÈ TIL LEIGU ¹ !KUREYRI  HERB ¹ 
H¾È Å TVÅBÕLI ¹ %YRINNI MEÈ EÈA ¹N HÒS
GAGNA  M¹NUÈIR FYRIR FRAM OG TRYGGING
Å FORMI VÅXILS ,AUS  JAN 5PPLÕSINGAR Å
S  

.UDD
,OSAÈU ÖIG VIÈ JËLASTRESSIÈ OG SLAKAÈU ¹
)LMOLÅU NUDD GEFUR GËÈANN LÅÈANN %RLA
Å S  

6EGNA TÅMABUNDINNA FLUTNINGA ERLENDIS
ER  FM ENDARAÈHÒS Å SLANDI Å (FJ
TIL LEIGU FR¹  FEB NK Å  ¹R 5M ER
AÈ R¾ÈA NÕTT FULL FR¹GENGIÈ STEINHÒS
¹  H¾ÈUM  NEÈRI H¾È ER BÅLSKÒR
 RÒMGËÈ SVEFNHERB SJËNVARPSHOL
BAÈH MEÈ STURTU OG ÖVOTTAHÒS  EFRI
H¾È STOFA BORÈSTOFA ELDHÒS  RÒMGËÈ
SVEFNH OG SALERNI MEÈ BAÈI 'ARÈUR
FULLFR¹GENGIN 'L¾SILEGT ÒTSÕNI ,EITAÈ
ER AÈ ¹BYGGILEGUM OG REGLUSÎMUM
LEIGJENDUM 5PPL Å S    
 E KL  ¹ DAGINN

(EIMILIST¾KI

3P¹DËMAR
3P¹SÅMINN   2¾È DRAUMAR OG
SP¹I Å TARROT %R VIÈ SÅMANN ALLA DAGA FR¹
  3TÅNA ,ËA

"ELLAIS S    
%52/6)3!

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

!TVINNUHÒSN¾ÈI
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'UFUSTRAUBORÈ
2AFVIRKJAR
.UDDPOTTAÖJËNUSTA 2AFT¾KJAVERKST¾ÈI
2AFBYLGJUM¾LINGAR 6ERSLUN OPIN  
(AMRABORG  3ÅMAR   EÈA 
  WWWRAFHEIMILIDIS

-IÈLA TIL ÖÅN ÖVÅ SEM ÖEIR SEM FARNIR ERU
SEGJA MÁR UM FRAMTÅÈ ÖÅNA %INKATÅMAR
%RLA S  

4RÁSMÅÈI

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR
¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

$ÕRAHALD

)NNRÁTTINGAUPPSETNINGAR OG PARKETLAGN
IR 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(EILSUVÎRUR

3TARF  RA TIMA VAKTIR MORGUN
EÈA KVÎLD 
5PPLYSINGAR GEFUR -AGNEA Å
SÅMA   EÈA ¹ MAGN
EA HRAFNISTAIS
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER
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ÖARF AÈ GETAÈ TEKIÈ N¾TURVAKTIR HUGASAMIR HAÙ SAMBAND
VIÈ ¶ËRU "JÎRNSDËTTUR HJÒKRUNARFORSTJËRA THORA SAAIS
EÈA Å SÅMA 

.ÕTT SPENNANDI SKEMMTILEGT OG FJÎL
BREYTT T¾KIF¾RI +ÅKTU ¹ WWWPENINGAR
COM
"IFVÁLAVIRKI ËSKAST "ÅLVOGUR EHF SEM
ER UMBOÈSVERKST¾ÈI Å +ËPAVOGI ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA VANAN BIFVÁLAVIRKJA TIL STARFA
SEM FYRST 5PPLÕSINGAR Å SÅMUM 
   «MAR OG  
"JÎRN 
*ËLAGJÎFIN TIL ÖÅN 6ILTU N¹ ALVÎRU VEL
GENGNI %RTU TILBÒINN AÈ LEGGJA ¹ ÖIG
ÖAÈ SEM ÖARF ,2 ER MÅN LEIÈ 

3TUÈNINGUR VIÈ FËLK MEÈ FÎTLUN «SKAÈ
ER EFTIR GËÈU FËLKI TIL STARFA Å ÅBÒÈAKJARNA
Å MIÈBORGINNI $AG KVÎLD OG HELGAR
VINNA 3TARFSHLUTFALL ER SAMKOMULAGS
ATRIÈI 6IÈKOMANDI ÖURFA AÈ BÒA YFIR
H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG
GETA STARFAÈ SJ¹LFST¾TT 5PPLÕSINGAR VEITIR
3IGHVATUR "LÎNDAHL Å SÅMA  
NETFANG SIGHVATURBMAGNUSSON REYKJ
AVIKIS

!TVINNA ËSKAST
¥SPËLSKA R¹ÈNINGARÖJËNUSTAN BÕÈUR
PËLSKA STARFSMENN 5PPL S 
OG  EÈA ISPOLSKA SIM
NETIS
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 AÈ ¹RIÈ  VERÈUR AÈFANGADAG
UR ¹ M¹NUDEGI
 AÈ Ö¹ ÖARF AÈEINS AÈ VINNA TVO
DAGA ¹ MILLI JËLA OG NÕ¹RS
 AÈ GAML¹RSDAG MUN Ö¹ BERA UPP
¹ M¹NUDAG
 AÈ ÖAÈ KALLAR ¹ FJÎGURRA DAGA
HELGI KRINGUM ¹RAMËTIN
 AÈ EINUNGIS ER HEIMILT AÈ SELJA
FLUGELDA FR¹  DESEMBER TIL  JAN
ÒAR
 AÈ EINUNGIS ER HEIMILT AÈ SKJËTA
UPP FLUGELDUM ¹ ÖESSU SAMA TÅMA
BILI

2!-«4!-)..).').
Verður næmur um áramót
#URVER 4HORODDSEN HENGDI ¹ SÅNUM TÅMA UPP
VEGGSPJÎLD TIL AÈ VEKJA FËLK TIL UMHUGSUNAR UM
ALDAMËTIN .Ò ¾TLAR HANN AÈ FAGNA NÕJU ¹RI MEÈ
kS VEISLU ¹ .ASA
b¶AU ¹RAMËT SEM STANDA MÁR EFST Å MINNI ERU
¹RAMËTIN   OG   ¶¹ VAR ÁG
MEÈ EITTHVAÈ SEM ÁG KALLAÈI "IBBILENIUM %INS
KONAR ¹RËÈURSGJÎRNING SEM GEKK ÒT ¹ AÈ HENGJA
AUGLÕSINGAPLAKÎT UPP UM ALLA BORG OG VEKJA FËLK
TIL UMHUGSUNAR UM ALLT ÖETTA MILLENINUM TAL ¡G
VAR NÕFLUTTUR HEIM FR¹ ÒTLÎNDUM OG STËÈ ¹ TÅMA
MËTUM Å LÅFI MÅNU ¶AÈ VAR EITTHVAÈ MAGNAÈ VIÈ
ÖESSI ¹RAMËT -AÈUR VERÈUR LÅKA OFT SVO N¾MUR Å
KRINGUM ¹RAMËTIN ¡G VAR ÖARNA EINN Å HRIKALEGU
FROSTI NIÈRI Å B¾ AÈ HENGJA UPP AUGLÕSINGARNAR OG
ÖETTA SITUR ALLT EINHVERN VEGINN Å MINNINGUNNI HJ¹
MÁRm
.Ò UM ¹RAMËTIN ¾TLAR #URVER ¹SAMT BRESKRI

VINKONU SINNI AÈ HALDA RISASTËRT ¹RAMËTAPARTÅ ¹
.ASA ÖAR SEM TËNLIST TÅUNDA ¹RATUGARINS VERÈUR
GERT H¹TT UNDIR HÎFÈI b¶AÈ VERÈUR SKEMMTILEGT m
SEGIR #URVER b¶ESSI TËNLIST ER SKEMMTILEGA HALL¾R
ISLEG EN LÅKA SVOLÅTIÈ KÒL 4IL D¾MIS 4ECHNOTRONIC
OG 4WO 5NLIMITED EN SVO SPILUM VIÈ LÅKA (APPY
-ONDAYS HIPP HOPP FR¹ ÖESSUM TÅMA OG FLEIRA
SEM ER H¾GT AÈ HOPPA OG HÅA VIÈ 6IÈ ¾TLUM
SAMT EKKI AÈ SPILA NEITT ROKK "ARA DANSV¾NA TËN
LIST m SEGIR HANN AÈ LOKUM OG ÖAÈ M¹ SANNARLEGA
GERA R¹È FYRIR MIKLU FJÎRI ¹ .ASA ÖESSI ¹RAMËT

#URVER LOFAR LITSKRÒÈUGRI DANSVEISLU ¹ .ASA ¹ GAML
¹RSKVÎLD

 AÈ BANNAÈ ER AÈ SKJËTA UPP FLUG
ELDUM EFTIR MIÈN¾TTI OG TIL KLUKKAN
NÅU ¹ MORGNANA
 AÈ NÕ¹RSNËTT ER UNDANSKILIN
ÖESSARI REGLU
 AÈ FLESTIR STELAST NÒ TIL AÈ PRËFA
AÈEINS BOMBURNAR UTAN TÅMAMARKA
¹N ÖESS AÈ NOKKUR SKIPTI SÁR AF ÖVÅ
 AÈ LÎGREGLAN GETUR ÖË SEKT
AÈ MENN FYRIR AÈ VIRÈA EKKI ÖESS
AR REGLUR
 AÈ LÅMIÈ ¹ ÅSRAELSKUM FRÅMERKJ
UM HEFUR VERIÈ MEÈHÎNDLAÈ SAM
KV¾MT HELGISIÈUM GYÈINGA KOS
HER 
 AÈ -- ERU UPPHAFSSTAFIR EFTIR
NAFNA STOFNENDA FYRIRT¾KISINS &OR
REST -ARS OG "RUCE -ARRIE
 AÈ -- VAR UPPHAFLEGA FRAMLEITT
SEM S¾LG¾TI FYRIR HERMENN SEM
ÖEIR G¾TU BORÈAÈ ¹N ÖESS AÈ VERÈA
K¹MUGIR ¹ FINGRUNUM
 AÈ MARIJÒANA ER EKKI LÅKAMLEGA
VANABINDANDI EINS OG TIL D¾MIS
KOFFEIN ALKËHËL OG NIKËTÅN
 AÈ MATARSALT ER EINA VÎRUTEGUND
IN SEM EKKI HEFUR H¾KKAÈ GRÅÈAR
LEGA Å VERÈI SÅÈASTLIÈIN  ¹R
 AÈ MEÈ ÖVÅ AÈ TYGGJA TYGGI
GÒMMÅ ÖEGAR VERIÈ ER AÈ SKERA
LAUK ER H¾GT AÈ KOMA Å VEG FYRIR AÈ
MAÈUR T¹RIST
 AÈ MEÈAL "AGANDAFËLKSINS Å
²GANDA HLJËTA EKKJUR NÕFRAMLIÈINS
KONUNGS ÖANN HEIÈUR AÈ DREKKA
MJÎÈINN SEM NOTAÈUR VAR TIL AÈ
HREINSA GARNIR KONUNGSINS
 AÈ ÖAÈ HLÕTUR AÈ TELJAST FREKAR
ËGEÈFELLDUR DRYKKUR
 AÈ ¹RAMËTABRENNUR VORU LÅKLEGA
EKKI HALDNAR HÁR ¹ LANDI FYRR EN ¹
OFANVERÈRI  ÎLD
 AÈ Å ÎÈRUM LÎNDUM HEFUR LENGI
TÅÈKAST AÈ KVEIKJA Å B¹LKESTI VIÈ
ÕMIS T¾KIF¾RI SVO SEM ¹ HVÅTA
SUNNU KYNDILMESSU *ËNSMESSU OG
ALLRARHEILAGRAMESSU
 AÈ ÖË ER TALIÈ AÈ ¹RAMËTABRENN
UR SÁU SÁRÅSLENSKT FYRIRB¾RI
 AÈ ALLRA FYRSTA D¾MIÈ UM ¹RA
MËTABRENNU ER FR¹ ¹RINU  ÖEG
AR SKËLAPILTAR ÒR (ËLAVALLASKËLA Å
2EYKJAVÅK SÎFNUÈU SAMAN TUNNUM
OG ÎÈRU TIMBURRUSLI OG KVEIKTU Å ¹
H¾È SEM ÖEIR KÎLLUÈU 6ULCAN
 AÈ ÖAÈ HEFUR LÅKLEGA VERIÈ ,ANDA
KOTSH¾È

Létt í munn
og maga
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.

Ævint‡ralegar fiskbú›ir
Hamraborg 14a • Skipholti 70
Höf›abakka 1 • Vegamótum (Nesvegi 100)
Sundlaugavegi 12 • Háaleitisbraut 58-60
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Ríkissaksóknari og réttarvörslukerfið á villigötum
5-2¨!.
$ËMSM¹L

Í

Fréttablaðinu 13. desember
2006 er eftirfarandi haft eftir
Boga Nilssyni, ríkissaksóknara:
„Þetta eru ekki alveg sambærileg 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 kynferðisafbrotunum.“
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 líkamsárásarmennirnir eftir lögreglu en flýja nauðgararnir af vettvangi? Er líkamlegt
glóðarauga refsivert en ekki andlegt? Af hverju er sönnunaraðstaðan mismunandi? Hver er mismunurinn? Bogi, pældu í því og
pældu í friðhelgi einkalífs og í því
hvort það sé ekki eitthvað mikið í
ólagi með hugarfar réttarvörslukerfisins 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 uppfylltum ströngum skilyrðum. Ákvæði
hegningarlaga um kynferðisbrot
endurspegla ekki þessi mannréttindi. Sama gildir um rannsóknir,
sönnunarmat, ákærur og dóma í
nauðgunarmálum. Af 103 tilkynningum til lögreglu árið 2003 um
nauðganir leiddu aðeins fimm til
sakfellinga fyrir dómi. Þessar

tölur segja allt sem
segja þarf.
Réttarvörslukerfið er fjandsamlegt konum. Karllæg hugsun er ráðandi
í málaflokknum og
reynsluheimur
kvenna er virtur að
vettugi. Eins og staðan er í dag er virðist
gengið út frá því að
ákæruvaldið sanni að
samþykki hafi ekki !4,) '¥3,!3/.
verið fyrir hendi til
kynmaka og ofbeldi hafi verið
beitt. Ella virðist ofbeldismaðurinn ekki verða ákærður eða sakfelldur. Og það jafnvel þótt tímabundnir og varanlegir andlegir
nauðgunaráverkar séu til staðar.
Það samræmist ekki 71. gr. stjórn-

arskrárinnar. Bogi, tímabundnar og varanlegar
andlegar
afleiðingar
nauðgunar eru augljósar
og þekktar og alvarlegri
og síður læknanlegar en
líkamlegir áverkar meiriháttar líkamsmeiðinga.
Samkvæmt alþjóðlegum
sjúkdómsgreiningum er
áfallastreituröskun í kjölfar nauðgunar jafn alvarleg og afleiðingar styrjaldarátaka,
náttúruhamfara og stórslysa,
nema hvað þolendur nauðgana
sitja einir að afleiðingunum og
harmi sínum. Komi þessar andlegu afleiðingar fram eftir kynmök 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 nauðgunarmálum er í engu frábrugðin
sönnunarstöðu í líkamsárásarmálum. Málið snýst um það að réttarvörslukerfið leitar ekki réttra
sönnunargagna. Gefur ekki auðsæjum tímabundnum og varanlegum andlegum afleiðingum nauðgunar
gaum.
Afleiðingar
líkamsárása eru hins vegar rannsakaðar í þaula. Bogi, gefðu þessu
gaum og láttu fara frá þér rannsóknarfyrirmæli þar að lútandi.
Það er óþolandi staðreynd að líkamar og sálarlíf kvenna njóti
minni einkalífsverndar og refsiverndar en þegar um líkamsárásir
er að ræða eða friðhelgi bréfa eða

Höfundur skipar 1. sæti á
framboðslista Vinstri grænna í
Suðurkjördæmi.

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

"2¡& 4), ",!¨3).3
+¾RLEIKUR
0ÁTUR 3IGURÈSSON J¹RNSMIÈUR SKRIFAR
UM VERKALÕÈSBAR¹TTU
(VERJIR HAFA LIFAÈ BEST EFTIR K¾R
LEIKSBOÈSKAP *ESÒ +RISTS ¹ SÅÈUSTU
  ¹RUM OG BREYTT LÅFI MANNA
TIL HINS BETRA SVO UM MUNAR (VERJIR
HAFA BARIST FYRIR N¹UNGANN OG ÖAU
SEM MINNA MEGA SÅN Å ÖJËÈFÁLAGINU
+OMIÈ VELFERÈ ALLS ALMENNINGS Å ÖAÈ
HORF SEM VIÈ BEST ÖEKKJUM Å DAG
¡G HELD AÈ ÖAÈ FARI EKKI ¹ MILLI M¹LA
AÈ HÁR ER ¹TT VIÈ VERKALÕÈSFÁLÎGIN SEM
STAÈIÈ HAFA VIÈ HLIÈ +RISTS Å ÖESSU
SKÎPUNARFERLI +RISTUR SAGÈI b¶AÈ SEM
ÖIÈ GERIÈ MÅNUM MINNSTU GERIÈ ÖIÈ
MÁRm
(ÁR ERU ÖAÈ VERKALÕÈSFÁLÎGIN SEM
STAÈIÈ HAFA VAKTINA MEÈ +RISTI %LSKAN
TIL N¹UNGANS ER EINKENNI VERKALÕÈSFÁ
LAGANNA +RISTUR SAGÈI b%LSKA SKALTU
N¹UNGANN EINS OG SJ¹LFAN ÖIG ¡G OG
FAÈIRINN ERUM EITT OG ÎLL ERUÈ ÖIÈ
SYSTKINI MÅNm
¶ANNIG ERUM VIÈ ÎLL EITT MEÈ 'UÈI OG
ÖANNIG BERJAST VERKALÕÈSFÁLÎGIN FYRIR
JÎFNUM T¾KIF¾RUM TIL ALLRA ¥ RAUN VAR
+RISTUR MESTI SËSÅALISTI SEM UPPI HEFUR
VERIÈ ¹ JÎRÈINNI
3ÅÈAN VERKALÕÈSBAR¹TTAN HËFST FYRIR
  ¹RUM HAFA ORÈIÈ STËRSTÅGAR
FRAMFARIR B¾ÈI Å T¾KNI SEM ¹ ANDLEGA
SVIÈINU OG VELFERÈIN MEST ÖAR SEM
VERKALÕÈSFÁLÎGIN ERU HVAÈ STERKUST
¹ .ORÈURLÎNDUM OG 6ESTUR %VRËPU
%F BAR¹TTAN VERKALÕÈSM¹LA HEFÈI EKKI
KOMIÈ TIL V¾RUM VIÈ ENN ¹ ÖR¾LASTIG
INU OG T¾KNIN ENGIN

híbýla er rofin.
Ég skammast mín fyrir
íslenska rétttarvörslukerfið þegar
kynferðisofbeldi á í hlut og fullyrði að umbylta þurfi hegningarlagaákvæðum, rannsóknaraðferðum
og
sönnunarmati
í
nauðgunarmálum og leggja megináherslu á verndarhagsmuni,
tímabundnar og varanlegar andlegar afleiðingar. Það er í samræmi 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.

Þögnin er
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

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

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Alhliða útfararþjónusta í 16 ár
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

-%2+)3!4"52¨)2

Tilkynningar um merkisatburði, 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.

Bróðir okkar,

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

Jarðsungið verður frá Selfosskirkju
föstudaginn 29. desember.
Systkini hins látna.

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.

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.

¶ENNAN DAG STOFNUÈU ¶JËÈVERJAR 3MOLENSK
NEFNDINA TIL ÖESS AÈ SKR¹
RÒSSNESKA STRÅÈSFANGA Å HER
SVEIT TIL ÖESS AÈ BERJAST GEGN
2AUÈA HERNUM (ERSHÎFÈINGI
ÖESSARAR SVEITAR VAR FYRRVERANDI
SOVÁSK STRÅÈSHETJA 6LASOV
SEM ¶JËÈVERJAR HÎFÈU N¹È Å
UMS¹TRINU UM ,ENÅNGRAD 6LAS
OV GEKK Å 2AUÈA HERINN 
OG BARÈIST GEGN HVÅTLIÈUM Å
BORGARASTRÅÈINU
(ANN VARÈ SEINNA SENDIFULLTRÒI
3OVÁTSTJËRNARINNAR OG R¹ÈGJAFI
HJ¹ +UOMINTANG MEÈAN ENN
VAR K¾RT MILLI 2ÒSSA OG #HI
ANGS +AI SHEK (ANN TËK Ö¹TT
Å VÎRN +¾NUGARÈS OG -OSKVU GEGN ¶JËÈVERJUM
OG HLAUT ,ENÅNORÈUNA FYRIR GËÈA FRAMGÎNGU
6LASOV SINNAÈIST VIÈ 3TALÅN Å UMS¹TRINU UM

,ENÅNGRAD (ANN FÁKK EKKI LEYFI AÈALRITARANS TIL
ÖESS AÈ KOMA HER SÅNUM Å
V¾NLEGRI STÎÈU TIL VARNAR OG
¶JËÈVERJAR LÁKU HANN GR¹TT OG
N¹ÈU HONUM ¹ SITT VALD &ULLUR
BEISKJU Å GARÈ 3TALÅNS TËK HANN
AÈ SÁR AÈ FLYTJA ¹RËÈUR NASISTA
GEGN 3OVÁTMÎNNUM Å ÒTVARPI
-ARKMIÈIÈ VAR AÈ STEYPA 3TALÅN
AF STËLI ¶JËÈVERJUM TËKST AÈ F¹
 RÒSSNESKA OG ÒKRAÅNSKA
STRÅÈSFANGA TIL ÖESS AÈ GANGA Å
bRÒSSNESKA FRELSISHERINNm EINS
OG HANN VAR KALLAÈUR AF ¹RËÈ
URSMEISTURUM ¶RIÈJA RÅKISINS
¥ STRÅÈSLOKIN FLÕÈU MARGIR ÖEIRRA
YFIR TIL "ANDARÅKJAMANNA SEM
FRAMSELDU Ö¹ ALLA Å HENDUR 2ÒSSUM ¥ ÖEIM HËPI
VAR 6LASOV (ANN VAR HENGDUR ¹SAMT ÎLLUM LIÈS
MÎNNUM SÅNUM

 "RESKA SKIPIÈ b"EAGLEm










LEGGUR AF STAÈ Å LEIÈANGUR
MA TIL 'ALAPAGOS EYJA
-EÈAL LEIÈANGURSMANNA
ER #HARLES $ARWIN
3ÎNGLEIKURINN b3HOW BOATm
FRUMSÕNDUR ¹ "ROADWAY
(ÎFUNDAR ERU +ERN OG
(AMMERSTEIN &R¾GASTA
LAGIÈ ÒR ÖESSUM SÎNGLEIK
ER b/LD -AN 2IVERm
,ÎG UM BANN VIÈ HNEFA
LEIKUM STAÈFEST ¶AU HAFA
NÒ VERIÈ AFNUMIN
!POLLO  SNÕR AFTUR TIL
JARÈAR EFTIR AÈ HAFA FARIÈ
UMHVERFIS TUNGLIÈ
2ÒSSAR TAKA VÎLDIN Å
!FGANISTAN
&YRSTA NÒMERIÈ Å NÕJU
KERFI (0  SETT ¹ BÅL
DËMSM¹LAR¹ÈHERRA (ALL
DËRS SGRÅMSSONAR
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2AUÈA LJËNIÈ ¹ NËG EFTIR
Bjarni Felixson, einn ástsælasti sjónvarpsmaður þjóðarinnar, heldur upp á
sjötugsafmæli sitt í faðmi fjölskyldunnar í dag. „Það verða nú engin hátíðahöld, 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 bakvörður hjá KR.
„Fyrst var það bara fyrir sérvitringa 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 boltanum 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 þennan mikla áhuga, enda margt sem maður
skilur ekki þegar maður er orðinn gamall,“ segir Bjarni.
Íslendingum var engan veginn tamt
að fylgjast með enska boltanum frá upphafi. „Það þurfti að kenna þjóðinni á
boltann og ég hélt alltaf fyrirlestra um
liðin og félögin. Sjónvarpið var í svarthvítu fyrst og menn voru að velta vöngum 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 tímasóun að horfa á alla leiki, en ég reyni að
ná nokkrum,“ segir Bjarni. „En hugurinn hvarflar oft til gömlu góðu daganna. 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 sjónvarpsáhorfendur ekki lengur heyra rödd
Bjarna Fel í þættinum „Ensku mörk-
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MANNS 2AUÈA LJËNIÈ FAGNAR SJÎTUGSAFM¾LI SÅNU Å DAG

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,

&2¡44!",!¨)¨2«3!

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.“
STEINDOR FRETTABLADIDIS

Aðstandendur.

Ásdís íþróttamaður Ármanns
Okkar ástkæri yndislegi sonur, bróðir,
mágur og frændi,

Guðmundur Eiður
Guðmundsson
Skólatúni 4, Álftanesi,

lést af slysförum þann 16. desember. Hann verður jarðsunginn 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.

Frjálsíþróttakonan Ásdís Hjálmsdóttir var valin íþróttamaður Ármanns
þriðja árið í röð á nýafstaðinni afmælishátíð 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 afmælið okkar, eins konar uppskeruhátíð,“
sagði Tryggvi Þ. Gunnarsson, varaformaður 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 íþróttamann 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 Laugardalnum,” sagði Tryggvi. Eftir flutningana hefur fimleikadeildin stækkað um
þrjátíu prósent og því vart hægt að
segja annað en að félagið blómstri.
- sun
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(J¹LMSDËTTIR VAR VALIN ÅÖRËTTAMAÈUR
RMANNS ÖRIÈJA ¹RIÈ Å RÎÈ EN "JARKI
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Ót
r
tilb úleg
oð flu
í B gel
da
T

GLEÐILEG
BT ÁRAMÓT

-

VAXTALAA1.UMSATRS
1.GREIÐSL

22”

6.304

LKN:DAN-889240-062
FSC SCALEO HX CORE2
Intel Core 2 Duo E6400 örgjörvi
- 2MB, 1066MHz FSB, LGA775
nVidia GeForce 7600GS 256MB
- HDTV, DVI
1024MB Vinnsluminni DDR2 553
320GB Harður diskur (SATA)
Media Bay að framanverðu
DVD Skrifari
Innbyggt þráðlaust netkort
Lyklaborð og mús

r-skannar-ljósritar
Prenta

36.000

Core 2duo

14.

LÆKKUN

TRAUSTI FLUGELDAPAKKI FYLGIR

":ccbZ^g^]gVÂ
320GB harður diskur
";ng^g\\c^c

GeForce 7600

^

;ng^gaZ^`^cV
1GB minni
V
";ng^gk^cchajc

PIXMA160
CANON PIXMA MP160
4800 x 1200 upplausn
22 bls á mín svart
17 bls á mín litur
Prentar jaðarlaust á 10x15
600 x 1200 dpi Skanni

Þráðlaust net

"6Âh_{a[h\Â
Kortalesari
"I^aÄ¨\^cYV

j

6.304

**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

KAUPAUKI

13.999 167.988
Vaxtalaust 12 mán.

TRAUSTI - FLUGELDAPAKKI FYLGIR
ÖLLUM BORÐTÖLVUM, FLATSJÓNVÖRPUM OG FARTÖLVUN TIL
ÁRAMÓTA

32” LCD veggsjónvarp
HD ready ";ng^g[gVbiÂ^cV



Staðgreitt

RUGL
verð

32”

3D comb Filter "7¨i^gbncY^cV
8ms svartími ";ng^ghedgi^Â
Stafrænt HDMI "IZc\^
PC tengi";ng^giakjcV
Skerpa 1:1200

99.999

VAXTALAUST
1.GREIÐSLA 1.

MARS

Veldu þér heimabíó með 5.000 kr. afslætti með sjónvarpi

3.727
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

8.333
Vaxtalaust 12 mán.

99.999
Staðgreitt
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Fréttirnar á aðventunni
voru
litaðar
sögum af jaðarkynlífi
og meintum perversjónum í kjölfar þess að
upp komst um nýtt
meðferðarúrræði fyrir
fyllibyttur og aðra
fíkla sem gengur út á það að geistlegt lækningasæði er notað til að
bægja sjúklegri lyfjafíkn frá fórnarlömbum 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 bindindispostulinn sem tók upp á því að
blanda æðri mættinum saman við
veraldlega og áþreifanlega vessa
sína skyldi í framhaldinu vera
eyrnamerktur „perri“. Þessi krúttlega stytting á orðinu pervert hefur
nefnilega haft frekar jákvæðar
skírskotanir í mínum huga og
margra annarra sem líta á hressilegt kynlíf, skreytt silki, satíni,
leðri, blúndum, kannski smá latexi,
handjárnum, ólum og köðlum, sem
heilbrigða og skemmtilega dægradvöl.
Þegar ég var krakki hafði orðið
neikvæða merkingu og var helst
notað yfir sóðakalla í síðum frökkum, svokallaða flassara, en í kjölfar klámbylgjunnar ægilegu hefur

fólk sem lítur á kynlíf sem eitthvað
annað og meira en fum í trúboðsstellingunni kallað sig perra með
góðri samvisku. En nú er þetta
ágæta orð aftur að verða regnhlífarhugtak yfir hvers kyns brenglun,
ofbeldiskynlíf og neðanþindarmisbeitingu og fyrst vafasöm andleg
heilun með „lille ven“ er komin
undir þennan hatt mun í kjölfarið
þykja sjálfsagt að safna líka þangað 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 sjúklingunum. Maður verður í það minnsta
að hætta að vera perri í bili.
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%FTIR &RODE °VERLI
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,EGGÈU
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LÁTTU ÖIG
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&YRST OG FREMST VEGNA
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3KRÕTIÈ  ERTU AÈ
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KENNSLUBÅLUM ERU VARSTU AÈ
OG LÁTTU ERUM
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FARA YFIR ¹ RAUÈU LJËSI KARTÎFLU
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LÅKA PETALAR HJ¹
ALVEG JAFN
ÖUNGNÒNA
FRAMHJ¹
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¶AÈ ER EKKI ÖAÈ
AÈ ÁG SÁ EKKI
¹N¾GÈUR MEÈ
ÖAÈ EN ÁG VAR
AÈ VONA EFTIR
EINHVERJU MEIRA 
TÎFRANDI

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

'ULLNA HLIÈIÈ

6IÈ !NDRÁS LOFUÈUM HVORT
ÎÈRU AÈ FARA ALDREI REIÈ Å
RÒMIÈ OG VIÈ HÎFUM EKKI
SOFIÈ Å MARGAR VIKUR NÒNA

N +JÎLTURAKKAR
*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
(¾ ,ALLI GETTU HVAÈA
OKKUR LAXAMAUK
DAGUR ER Å DAG
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,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹ !LASKA
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VIÈ GETUM
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¶AÈ HLAUT AÈ VERA
EINHVER ¹ST¾ÈA FYRIR
MMA*
ÖVÅ HVAÈ HÒN VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA
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MÁR Å NOKKRAR VIKUR NAFNSPJALDIÈ
EN
¶ETTA ER
ÁG VAR ALDREI VISS FYRR ENSNÒI ÎFUGT
¾ÈISLEGT
ÁG NOTAÈI ÖUNGUNARPRËF Å
«TRÒLEGT
MORGUN

¶Ò ERT VISS UM AÈ
ÖAÈ SÁ OKKAR
-ÁR SÕNIST
ÖAÈ SNÒA
RÁTT

3OLLA

Fréttir og Íþróttir

(INSEGIN DAGUR

30 ÁRA AFMÆLISVEISLA
RISA

VERÐBOMBUR Í

5 DAGA

2 CD

Verð frá 99.- kr

2 CD

2.199

2.499

2.499

2.499

1.799

1.999

1.999

1.999

Álfar og Fjöll
Friðrik Karlsson & Þórunn Lárusdóttir.

Pottþétt 42
Ýmsir

06.06.06
Bubbi

CD+DVD

2.999

2.499
Sálin og Gospel
Sálin

2.299

1.899
Da Vinci Code
DVD

2.499

2.199

2 CD

2 CD

2.499

2.199

1.699

Love
Beatles

Rokkskífan í 30 ár
Ýmsir

2.299

2.299

1.899

1.899

Over the Hedge
DVD

Á móti sól í 10 ár
Á móti sól

Pirates of the Caribbean 2
DVD

1.799

Magga Stína syngur Megas

Magga Stína

2.299

1.899
Cars
DVD

Aðeins brot af úrvalinu

5.799

3.999

4.999

Need for Speed Carbon
PS2

3.299

S K Í FA N

Í

3 0

Á R

Eragon
PS2
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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 Eldjárn, Sigurður Þórir, Valgarður Gunnarsson og
Þorbjörg Þórðardóttir
Sýningarstjóri er Jón Reykdal en Listvinafélag
kirkjunnar stendur fyrir sýningunni.

+AMMERSVEITIN °SAFOLD ÉSAMT (ULDU "JÚRK 'ARARSDØTTUR SØPRAN OG £GÞSTI LAFSSYNI BARÓTØN
FLYTJA 3INFØNÓU NR   +INDERTOTENLIEDER EFTIR -AHLER (LJØMSVEITARSTJØRI $ANÓEL "JARNASON
 JANÞAR KL  Ó $553 HÞSUM Ó +EFLAVÓK
 JANÞAR KL  Ó °SLENSKU ØPERUNNI
-IAVER KR  .ÉMSMENN  FYRIR 
&,!'!2) ° &2!-3+. 4HE 2AKE|S 0ROGRESS E 3TRAVINSKY .ÉNARI UPPLâSINGAR É WWWOPERAIS
&RUMSâNING FÚS  FEB KL  NOKKUR STI LAUS  SâN SUN  FEB KL 
 SâN FÚS  FEB KL  n  SâN SUN  FEB KL  &£!2 3µ.).'!2
429''½5 ¨¡2 -)½! 342!8   ÉRA OG YNGRI FÉ  AFSLÉTT AF MIAVERI Ó SAL

MENNING FRETTABLADIDIS

Nótur á neti

+YNNING FYRIR SâNINGU Ó BOI 6° KL  EKKI É FRUMSâNINGU

WWWOPERAIS

OPERA OPERAIS

3ÓMI  

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

Bakkynjur, önnur sýning í kvöld.

Stóra sviðið kl. 20:00

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.

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.

Kúlan

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.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is.
Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

5.')2 ,)345..%.$52 %25 6%,+/-.)2 ¥ (!&.!2(²3)¨ &R¹ SÕNINGUNNI 5NCERTAIN

3TATES OF !MERICA

List fyrir allan aldur
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 nýársdag.
Í Hafnarhúsinu standa yfir sýningar á grafíkverkum Errós og
bandarískri samtímalist. Sýningin
„Uncertain States of America“
geymir verk eftir tæplega fimmtíu
vonarstjörnur bandarískrar samtímalistar en listamennirnir voru
valdir af einum áhrifamestu sýningarstjórum í hinum vestræna
heimi, Hans Ulrich Obrist og Daniel Birnbaum, en þeim innan handar
var Gunnar Kvaran, fyrrverandi
safnstjóri Listasafns Reykjavíkur.

Þess má geta að börn eru sérstaklega boðin velkomin á sýninguna og geta þau fengið lánaðan sérstakan 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. Kjarvalsstaðir eru lokaðir vegna viðgerða og breytinga en stefnt er að
því að opna húsið aftur í febrúar á
næsta ári.

Heildarsafn nótna Mozarts hefur
nú verið gert aðgengilegt á netinu.
Þýski vefmiðilinn Deutsche Welle
greinir frá því að Alþjóðlegi Mozart-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 tónfræðilegum upplýsingum og rýni sem
gagnast getur bæði lærðum og
leikum en framtak þetta mun án
efa bæta aðstöðu bæði tónlistarog 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.

()¨ -)+,! !&-,)32  ¹RA AFM¾LI

-OZARTS ER FAGNAÈ MEÈ ÕMSUM H¾TTI

Ferðalag um sögu sjálfs sín

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Öll þráum við, á einhverjum tíma
og að einhverju leyti, að finna einhvern 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 fantasíum 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 jafnvel hjá sjálfum sér!), væri ekki
gaman að geta orðið ungur aftur?
Persónan Henry er svo líklega
fantasía höfundar, bókmenntafræðingsins Audrey Niffenegger.
Hann er bókavörður og vel lesinn,
en einnig stæltur og hættulegur,
myndarlegur og afar drykkfelldur, því hvað er gaman að manni
sem ekki þarf að bjarga frá sjálfum sér?
Þegar Henry flakkar um tímann 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 myndunum Terminator og Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Hvernig er að vera í sambandi þar sem

"+52
+ONA TÅMAFLAKKARANS
!UDREY .IFFENEGGER
¶ÕÈING ¶ËR 4RYGGVASON
3TÅLBROT

(((
&RUMLEG OG ¹HUGAVERÈ BËK

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 tímaflakkið ferðalag um minningarnar. Og alltaf eru ástamálin í forgrunni.
Niffenegger veltir upp flestum
hugsanlegum flötum á því að
málum er svo háttað og gerir vel.
Þó persónur séu báðar auðmannabörn sem alast upp með þjóna og
sveitasetur eru vandamál þeirra
raunveruleg. Um miðja bókina
virðist þó sem Niffenegger sé
búinn með mesta tímaflakkspúðrið, 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 verkum 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 almennilega hvers vegna maður sem ferðast um tímann ákveður að verða
bókavörður, frekar en eitthvað
sem gagnast gæti betur á ferðum
hans.
Þýðing Þórs Tryggvasonar er
til fyrirmyndar.
6ALUR 'UNNARSSON
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Eltið Hugleik
Myndlistarmaðurinn og leikskáldið Hugleikur Dagsson gefur út
tvær bækur fyrir þessi jól, myndasöguna Eineygði kötturinn Kisi og
hnakkarnir og eina „Okkur“ bókina til. Fylgið okkur er fjórða
bókin í seríunni og þar rær myndhöfundur á kunnugleg mið nema
ef merkja mætti talsvert meira
bókstaflegri frásagnargleði í þessari bók, í henni eru til dæmis fleiri
orð og hún er þó nokkuð þykk.
Það er gleðiefni hversu vel höfundinum hefur verið tekið bæði
hér heima og erlendis og munu
aðdáendur hans án efa taka þessari bók fagnandi.
Sem fyrr fær mannfólkið það
óþvegið í myndum Hugleiks. Til
dæmis er þar hæðst að offitusjúklingum, hvítvoðungum, prestum og
múslímum en þemu á borð við
sifjaspell,
sjálfseyðingarhvöt,
guðstrú, nasisma, geðtruflanir og
almenna hræsni eru krufin með
Artline-penna. Hugarflug höfundarins er frjótt sem fyrr og sviðsetningar hans litríkar þrátt fyrir
að myndirnar séu svart/hvítar.
Bækur Hugleiks eru heilsársbókmenntir en eiga einkar vel við
í skammdeginu þegar mannskepnan þarf huggunar við. Þá er ágætt
að hafa bækur á borð við Fylgið
okkur á náttborðinu. Þess má einnig geta að bækur á
borð
við

"+52
&YLGIÈ OKKUR
(UGLEIKUR $AGSSON
*06

((((
(EILS¹RSBËKMENNTIR FYRIR SËMAK¾RT
FËLK

„Okkur“ seríuna henta vel til
íslenskukennslu fyrir útlendinga,
þar eru stuttir kjarnyrtir textar á
mannamáli sem einnig veita innsýn í skopskyn landans.
Ein ambaga er þó á annars merku
riti Hugleiks, formáli þess er
venju samkvæmt ritaður af rafvirkjanum Friðriki Sólnes en nú
þykir mér honum bregðast bogalistin – 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 rafvirkinn öfundist út í velgengni félaga
síns og kjósi að taka tilfinningar
sínar út með því að skrifa miður
góðan inngang að þessu öndvegisverki hans?
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

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.

PI PAR

•

SÍA

•

60911

í Súlnasal á Hótel Sögu annan í jólum
Söngvarar eru: Bogomil Font, Páll Óskar, Bjarni Arason og Raggi Bjarna.
Upplýsingar í síma 525 9950
og á hotelsaga@hotelsaga.is
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Trump og O‘Donnell svarnir óvinir
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-stofnunarinnar 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
'2452 &2!-!. ¥ (%)).. TLI AUMINGJA 4ARA HAFI

SAMVISKUBIT ÒT AF ORÈASKA
KINU

View, gagnrýndi hann harðlega
fyrir ákvörðunina og sagði Trump,
sem hefur ekki verið við eina fjölina felldur í kvennamálum, ekki
vera góða fyrirmynd fyrir upprennandi kynslóðir. Hún gaf
jafnframt í skyn að auðjöfurinn hefði lent í einhverjum fjárhagskröggum og
réðst harkalega
að persónu hans.
Trump blés
til sóknar í
viðtali
við
Entertainment 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 eineltisseggur, hræðileg manneskja
og viðrini. Í báðum viðtölunum 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 Walt6)¨2).) 4RUMP KALLAÈI
2OSIE /k$ONNELL VIÈRINI
VEGNA UMM¾LA HENNAR UM
PERSËNU 4RUMPS

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 ólíklegt, að minnsta
kosti í bráð.
(!2¨/2¨52

$ONALD 4RUMP
MËÈGAÈIST
S¹RLEGA VIÈ
UMM¾LI
/k$ONNELL OG
SEGIR HANA VERA
VIÈRINI
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3ÎNGLEIKUR UM ¾SKU 0AULS
Þetta ár hefur verið hræðilegt 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.

Jól
Jól íí Reykjanesbæ
Reykjanesbæ

Má bjóða þér
á ljósarúnt?

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

Paul McCartney ætlar að setja á
svið söngleik sem byggður verður
á æskuárum hans í Liverpool.
Hann ætlar að notast við eigin tónlist í söngleiknum, The Liverpool
Oratorio, klassískt verk sem hann
samdi ásamt Carl Davis til að
fagna 150 ára afmæli Liverpoolborgar 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 uppsetningunni. Eins og Fréttablaðið
hefur greint frá hefur árið 2006
verið erfitt ár hjá Paul. Hann er
skilinn að skiptum við seinni eiginkonu sína, Heather Mills, og
hefur skilnaðurinn tekið mjög á
taugarnar. Eiginkonan fyrrverandi hefur meðal annars ásakað McCartney um að
beita sig ofbeldi og að
drekka of mikið. Þá
hafa þau sömuleiðis
deilt um peninga hans.
Söngleikurinn verður lauslega byggður á
ævi McCartneys. Aðalpersónan
heitir
Shanty og fæddist
árið 1942 í Liverpool.
Shanty kvænist ástinni 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-

3%-52 3®.',%)+ "ÅTILLINN 0AUL -C#ARTNEY ¾TLAR AÈ REYNA AÈ GLEYMA ÖVÅ HVERSU

ERFITT SÅÈASTA ¹R HEFUR VERIÈ HONUM MEÈ ÖVÅ AÈ SEMJA SÎNGLEIK UM EIGIN
¾SKU "ÒAST M¹ VIÈ ÖVÅ AÈ SÎNGLEIKURINN VERÈI FRUMSÕNDUR Å ,IVERPOOL ¹RIÈ
 ÖEGAR BORGIN VERÈUR -ENNINGARBORG %VRËPU
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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 innblástur í tónlist sína úr

æsku sinni. Frægasta dæmið er
líklega lagið Penny Lane frá 1967
sem nefnt var eftir götu í Liverpool 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 frumsýna söngleikinn í heimaborg
sinni. Það yrði þá að líkindum ekki
fyrr en árið 2008, árið sem Liverpool er Menningarborg Evrópu.

*/(. ,%../.
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Trúði ekki að Jackson hringdi
Will. I. Am úr hljómsveitinni Black
Eyed Peas trúði því ekki að Michael
Jackson væri í símanum
þegar fyrrverandi konungur poppsins bað hann
um að vinna með sér að
sinni nýjustu plötu.
Þeir eru um þessar
mundir að vinna að plötunni og vonast Jackson
til að eiga öfluga endurkomu
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 frábæran 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 Jackson. Síðasta plata
hans, Invincible,
kom út árið 2001.
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Faðernispróf í vændum Hélt ég hefði verið klipptur út
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 faðernispróf 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 neitað að láta hana gangast undir faðernispróf. Hún er því líklega ekki
kát en Birkhead segir hins vegar
að hann sé núna einu skrefi nær
því að geta náð einhverjum tengslum við dóttur sína.

%++) +4 !NNA .ICOLE 3MITH ER V¾NTAN
LEGA EKKI S¹TT NÒNA EN HÒN HEFUR BARIST
GEGN ÖVÅ AÈ FRAMKV¾MT VERÈI FAÈERNIS
PRËF ¹ $ANNIELYNN
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„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 Fathers 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 directors cut“, en svo hringdi mágur
minn í mig og sagðist hafa séð mig
skýrt og greinilega,“ segir Björgvin 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
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"REGÈUR FYRIR
SNÎGGLEGA Å KVIK
MYNDINNI &LAGS OF
OUR &ATHERS

geta allir verið
það ekki fram

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
vissir um að láta
hjá sér fara. Af

öðrum
íslenskum
leikurum í myndinni
sáust fáir ef einhver, en fannst
sumum eins og þeir
hefðu séð grínarann
Svein Waage bregða
fyrir á líkbörum.
HAL
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Laundóttir
Gibson fær
milljón
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 upphæðina 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 ríkisbubbanum föður sínum, heldur
bara fá úr faðerni sínu skorið.

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.
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Öðruvísi
jólagjöf
Sú saga gengur nú í slúðurpressu
Breta að knattspyrnumaðurinn
David Beckham hafi gefið eiginkonu sinni, Victoriu, silíkon í jólagjöf. 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.

Himnesk stemmning í Höllinni!
Tryggðu þér sæti tímanlega
Miðasala á midi.is
Diskurinn Lifandi í Laugardalshöll geymir hljóð- og myndupptökur frá 15.09.06
Fæst í öllum hljómplötuverslunum

Frábær ævintýramynd
fyrir alla fjölskylduna!

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.

Stórkostleg ævintýramynd
byggð á magnaðri metsölubók

W.E

N
IN GLIS
RE H
GN SU
BO BT
GIN ITL
N ES

SKU
KU TALI
ÍSLENS
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SÍMI 564 0000

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

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

ERAGON
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL
TENACIOUS D
CASINO ROYALE
HÁTÍÐ Í BÆ
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES
BORAT
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL

kl. 3, 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
kl. 3 og 6
kl. 5.50, 8 og 10.10
kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
kl. 3
kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10
kl. 3

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

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

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

Stórmynd byggð á sandi
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 eyjunni Iwo Jima. Ljósmyndin var
prentuð á forsíðum stórblaða og
fyllti þjóðina slíku stolti og sigurvissu 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 frekara 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. Leikstjórinn 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 heimkomuna.

Þessi frásagnarmáti dregur
mikinn kraft úr stríðsatriðunum
sem óhjákvæmilegt er að bera
saman við keimlík atriði í Saving
Private Ryan eftir Steven Spielberg 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 sjónarhorns eru ágætis frásagnaraðferðir þegar þau eiga við en Flags of
Our Fathers hefði áreiðanlega gert
sig betur hefði hún verið sögð línulaga. Leiðir Eastwoods gera myndina flókna, langdregna á köflum og
sagan nær ekki að kveikja þann
áhuga sem kjarni hennar býður
upp á.
Þá er leikarahópurinn ansi köflóttur 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 teljast Eastwood til tekna að hann fellur 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 vígvellinum og bak við pólitísku tjöldin.
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Rokksveitin Reykjavík! á
bestu íslensku plötu ársins
árið 2006 að mati sérfræðinga Fréttablaðsins. Nýliðar
eru áberandi á lista yfir
bestu plötur ársins þetta
árið.
5M KÎNNUNINA
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&LAGS OF /UR &ATHERS
,EIKSTJËRI #LINT %ASTWOOD
!ÈALHLUTVERK 2YAN 0HILLIPPE *ESSE
"RADFORD !DAM "EACH

(((
&AGMANNLEGA UNNIN STËRMYND SEM
MISSIR KRAFT VEGNA FR¹SAGNARM¹TANS OG
ÒRVINNSLU ¹ MANNMARGRI OG FLËKINNI
SÎGU S¾TTANLEG EN HEFÈI GETAÈ
ORÈIÈ MIKLU BETRI

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

Fréttablaðið leitaði til valinna sérfræðinga til þess að fá úr því skorið 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 Landscapes, Religion, Oppression &
Alcohol með rokksveitinni Reykjavík! 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 nýliðaplötur.
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SÝNINGARTÍMAR 27. DES
MÖRGÆSAÆÐIÐ

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

ER HAFIÐ!

Clint Eastwood
hlaut tilnefningu til

Framleidd
af Steven
Spielberg

Golden Globe
verðlauna fyrir bestu
leikstjórn.

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

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

frumlegasti
spennuhasar ársins

Sannkallað meistaraverk sem kvikFÁNI FEÐRANNA

myndað var að mestum hluta á Íslandi.

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER

Hér er á ferðinni
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ENDURUPPLIFUNIN
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EEE
H.J. -MBL

Háskólabíó
EEEE

„SNJÖLL OG BRÁÐFYNDIN“
-H.J. MBL

FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

HINIR FRÁFÖLLNU

/ ÁLFABAKKA
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

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

B.i. 16

NATIVITY STORY

kl. 5:50

B.i.6

FRÁIR FÆTUR Ísl tal.

kl. 2:30 - 4:45

Leyfð

SANTA CLAUSE 3

kl. 3:40

Leyfð

HAPPY FEET Ensk tal.

kl. 2:30 - 4:45 - 9

Leyfð

BOSS OF IT ALL

kl. 8 - 10:10

B.i.7

DÉJÁ VU

kl. 8 - 10:30

B.i. 12

SKOLAÐ Í BUR.. Ísl tal kl. 2:30

/ KRINGLUNNI

DOA

kl. 6 - 8

B.i.12

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 1:20 - 3:40 - 5:30 - 6

SAW 3

kl. 10:50

B.i.16

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 3:20 - 5:30 - 8:10 - 10:30 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU Ísl tal.

kl. 1:20 - 3:30

Leyfð

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

SANTA CLAUSE 3

kl. 1:20 - 3:30 - 5:40 - 8 Leyfð

/ KEFLAVÍK

Leyfð

Leyfð

FRÁIR FÆTUR VIP

kl. 1 - 3:20 - 5:40

DÉJÁ VU

kl. 8 - 10:30

B.i.12

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 5:40 - 8 - 10:20

Leyfð

JÓNAS M/- Ísl tal

kl. 2

Leyfð

THE HOLIDAY

kl. 8 - 10:40

B.i. 7

DÉJÁ VU

kl. 8 - 10:50

B.i.12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal

kl. 4

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal

kl. 2

Leyfð

THE DEPARTED

kl. 10:20

B.i. 16

+/-! 34%2+)2 )..

Leyfð

/ AKUREYRI

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 - 10:30

B.i. 16

FLAGS OF OUR FATHERS kl 5:40 - 8 - 10:30

B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 3 - 5:30

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

ERAGON

kl. 3 - 5:30 - 8

B.i. 12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 2

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 4 - 8:30

Leyfð

DÉJÁ VU

kl 10:30

DÉJÁVU

kl. 10:10

Gleðileg bíójól
B.i. 12
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 (VORKI «LAFUR NÁ 'YLFI MEÈ
¥SLENDINGAR EIGA TVO FULLTRÒA Å
NEÈRIDEILDARLIÈUM Å %NGLANDI EN
HVORUGUR ÖEIRRA FÁKK AÈ SPREYTA SIG
MEÈ SÅNUM LIÈUM Å G¾R «LAFUR )NGI
3KÒLASON VAR EKKI MEÈ BOTNLIÈI
"RENTFORD Å ENSKU  DEILDINNI
SEM TAPAÈI STËRT ¹ HEIMAVELLI
  FYRIR -ILLWALL SEM VAR Å
N¾STNEÈSTA S¾TI DEILDARINNAR
FYRIR LEIKINN "RENTFORD HEFUR ÖVÅ
EKKI UNNIÈ Å  LEIKI Å RÎÈ 'YLFI
%INARSSON ER ENN AÈ JAFNA SIG EFTIR
MEIÈSLI OG VAR ÖVÅ EKKI MEÈ ,EEDS
SEM LÁK GEGN 3UNDERLAND ¹ ÒTIVELLI
Å G¾R

SPORT FRETTABLADIDIS
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Mikill heiður og stórt skref á mínum ferli
-ARGRÁT ,¹RA 6IÈARSDËTTIR ER ÎNNUR TVEGGJA
KNATTSPYRNUKVENNA SEM ER ¹ MEÈAL TÅU
EFSTU MANNA Å KJÎRI 3AMTAKA ÅÖRËTTA
FRÁTTAMANNA ¹ ÅÖRËTTAMANNI ¹RSINS
¶ETTA ER Å FYRSTA SINN SEM HÒN KEMST INN
¹ LISTANN
b¶ETTA ER EINN MESTI HEIÈUR SEM
MÁR HEFUR HLOTNAST m SAGÈI -ARGRÁT
,¹RA b-IG HEFUR ALLTAF LANGAÈ AÈ
KOMAST INN ¹ ÖENNAN LISTA OG ER
ÖETTA STËRT SKREF ¹ MÅNUM FERLI
¶ETTA ER LÅKA FLOTTUR HËPURm
!ÈSPURÈ SEGIST HÒN VITAN
LEGA VILJA VINNA TITILINN b¶AÈ ER
DRAUMUR HVERS ÅÖRËTTAMANNS
OG V¾RI VOÈALEGA GAMAN
EN TIL ÖESS ÖYRFTI LANDSLIÈ
IÈ EFLAUST AÈ KOMAST INN ¹
STËRMËTm

(ÒN VERÈUR ÖË EKKI ¹ STAÈNUM ÖEGAR
KJÎRIÈ VERÈUR TILKYNNT ANNAÈ KVÎLD EN
HÒN ER ¹ LEIÈ Å FRÅ TIL "ANDARÅKJANNA
¶ÕSKA ÒRVALSDEILDIN HEFST Å LOK
FEBRÒAR EFTIR VETRARHLÁ OG Ö¹ VERÈUR
HÒN ORÈIN LÎGLEGUR LEIKMAÈUR MEÈ
TOPPLIÈI $UISBURG SEM HÒN HEFUR ¾FT
MEÈ SÅÈUSTU TVO M¹NUÈINA (ÒN
HEFUR ÖË FENGIÈ AÈ SPREYTA SIG Å
ÖREMUR LEIKJUM Å BIKARKEPPNINNI
OG STAÈIÈ SIG VEL ENDA ER LIÈIÈ
KOMIÈ Å UNDANÒRSLIT KEPPNINNAR
b¶AÈ ER GREINILEGT AÈ ÖJ¹LF
ARINN TREYSTIR MÁR OG VAR GOTT
AÈ F¹ AÈ SPILA ÖESSA LEIKI ¶AÈ
HEFUR VERIÈ ERFITT AÈ STANDA
¹ HLIÈARLÅNUNNI TIL ÖESSA
OG VERÈUR ERFITT AÈ KOMAST
Å BYRJUNARLIÈIÈ ÖAR SEM LIÈINU

HEFUR GENGIÈ MJÎG VELm
b¶AÈ ER NOKKUR GETUMUNUR ¹ EFSTU OG
NEÈSTU LIÈUM EN ÖË EKKI EINS MIKILL OG Å
ÅSLENSKU DEILDINNI ¶AR GETA ÎLL LIÈ STOLIÈ
STIGUM AF ÖEIM EFSTUm
¶ÕSKA LANDSLIÈIÈ ER ÖAÈ BESTA Å HEIMIN
UM Å DAG EN -ARGRÁT SEGIR AÈ ¹HUGI ¹ ÖÕSKU
DEILDINNI SÁ EKKI MIKILL MIÈAÈ VIÈ ÖAÈ
b%ITT TIL TVÎ ÖÒSUND ¹HORFENDUR KOMA ¹
LEIKINA SEM ER EKKI MIKIÈ MIÈAÈ VIÈ FJÎLDA
¶JËÈVERJA ¶ÕSKA KNATTSPYRNUSAMBANDIÈ
HEFUR VERIÈ AÈ REYNA AÈ AUKA ¹HUGANN
SEM OG AUKA VERÈLAUNAFÁÈ ¶AÈ ER HNEYKSLI
HVERNIG ÖEIM M¹LUM ER H¹TTAÈ EN ÖAÈ
VIRÈIST SEM ENN RÅKI GAMALDAGS HUGSUNAR
H¹TTUR Å ¶ÕSKALANDI +ONURNAR ÖAR EIGA HELST
AÈ VERA Å ELDHÒSINU m SAGÈI -ARGRÁT ,¹RA b%F
KVENNABOLTINN ¾TTI AÈ VERA GËÈUR EINHVERS
STAÈAR V¾RI ÖAÈ Å ¶ÕSKALANDIm

5NITED EYKUR FORSKOT SITT
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Manchester United greip tækifærið fyrst Chelsea tapaði stigum í ensku úrvalsdeildinni og vann öruggan sigur á Wigan. Þar með jókst forysta liðsins á toppnum í fjögur stig. Arsenal komst í þriðja sætið eftir sigur á Watford á útivelli.
4%229 (EFUR EKKI GETAÈ SPILAÈ MEÈ
#HELSEA UNDANFARIÈ
./2$)# 0(/4/3'%449

*OHN 4ERRY FYRIRLIÈI #HELSEA

Gæti þurft að
fara í aðgerð
&«4"/,4) 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 Mourinho.
EGM

9!/ -).' %R EINN AF BURÈAR¹SUNUM Å
LIÈI (OUSTON
./2$)# 0(/4/3'%449

FALL FYRIR (OUSTON 2OCKETS

Yao Ming frá í
a.m.k. sex vikur
."! 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.
DSD

&«4"/,4) 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 leikir 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 Trafford. Markið lá í loftinu allan fyrri
hálfleikinn en erfiðlega gekk hjá
heimamönnum að finna leiðina
framhjá Chris Kirkland, markverði 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 hornspyrnu Paul Scholes. Eftir þetta
var aldrei spurning um það hvernig leikurinn færi og Ronaldo bætti
öðru marki sínu við stuttu síðar.
Brotið var á Ji-Sung Park innan
vítateigs og fór Ronaldo á punktinn, Kirkland varði vítið en Ronaldo gerði vel í því að hirða frákastið og skoraði. Ole Gunnar
Solskjær skoraði síðan þriðja mark
United eftir sendingu frá Wayne
Rooney en í viðbótartíma minnkaði
Leighton Baines muninn úr vítaspyrnu. 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 stuðningsmennina 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 netmöskvana og eina mark leiksins

Enska úrvalsdeildin
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FJËRAR MÅNÒTUR AÈ SKORA TVÎ MÎRK OG GERA ÒT UM LEIKINN

skoraði Benni McCarthy af stuttu
færi í upphafi síðari hálfleiks.
Brad Friedel, markvörður Blackburn, 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 stórkostlegur,“ 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-

./2$)# 0(/4/3'%449

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 markið kom seint í leiknum.
„Við njótum þess loksins að
vera með markaskorara í liðinu.
Mark hans var einkennandi fyrir
slíkan leikmann, með poti á fjarstönginni. 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.
ES¹ EGM
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Aserar vilja ÓL
árið 2016
«,9-0¥5,%)+!2 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, Bandaríkin, Ítalía, Indland, Japan, Brasilía,
Spánn og Katar, sótt um. Mörg
önnur lönd eru sögð íhuga boð í
leikana.
ES¹

%INN LEIKUR FËR FRAM Å ."! DEILDINNI ¹ FYRRINËTT

Miami lagði Lakers
."! 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 ferðalagi 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% vinningshlutfall, hefur unnið þrettán leiki en
tapað fjórtán, en Lakers hefur
unnið átján leiki og tapað tíu það
sem af er leiktíðinni.
DSD

"29!.4 /' 7!$% ¶ESSI FR¹B¾RU KÎRFUKNATTLEIKSMENN H¹ÈU MIKIÈ EINVÅGI ¹ ÎÈRUM

DEGI JËLA ÖAR SEM 7ADE HAFÈI BETUR
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VANISHED
heldur áfram 14.janúar

90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti
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3J¹LFSMARK %SSIEN F¾RÈI 2EADING STIG
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.
&«4"/,4) Þrír leikir fóru fram í

fyrra fallinu í ensku úrvalsdeildinni 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 hornspyrnu frá Frank Lampard en
Leroy Lita jafnaði verðskuldað
fyrir gestina. Chelsea tók forystuna á ný og aftur var það Drogba 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 boltinn 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 bakmeiðsli 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 Drogba sem átti frábæran leik, hann
hefur verið sjóðandi heitur.
Ívar Ingimarsson og Brynjar
Björn Gunnarsson léku báðir allan

leikinn fyrir Reading en sá síðarnefndi var óheppinn að ná ekki að
skora í leiknum þegar hann skallaði rétt framhjá markinu í stöðunni 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 skemmtilegan 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 Berbatov sem einnig átti frábæran leik.
Sigur Tottenham var verðskuldaður, 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. Leikmenn 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 Portsmouth. Af öllum mönnum var það
Linvoy Primus sem skoraði bæði
mörk gestanna, bæði voru með
skalla eftir föst leikatriði. Varamennirnir 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 stigum að halda í sinni baráttu en ég
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held að flestir geti verið sammála
mér um að við áttum þennan sigur

skilinn,“ sagði Joe Jordan, stjóri
Portsmouth.
ELVARGEIR FRETTABLADIDIS
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Vorum heppnir að Pardew var laus
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!0 FRÁTTASTOFAN

Tiger íþróttamaður ársins
¥¶2«44)2 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.
DSD

0ORTÒGALSKA LANDSLIÈIÈ

Scolari ætlar að
hætta árið 2008
&«4"/,4) Luiz Felipe Scolari,

þjálfari portúgalska landsliðsins í
knattspyrnu, segist ætla að hætta
þjálfun liðsins eftir Evrópukeppnina árið 2008. Scolari tók
við starfinu árið 2003, sex
mánuðum eftir að hafa leitt
Brasilíu til sigurs á HM í SuðurKóreu 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.
DSD

*OSE -OURINHO

Lið Porto var
sér á báti
&«4"/,4) Jose Mourinho, knattspyrnustjóri 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 UEFAkeppnina árið áður hafi verið það
besta.
„Besta lið sem ég hef þjálfað
var Porto-liðið sem vann UEFAkeppnina 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.
DSD

&«4"/,4) Á aðfangadag bárust þær
fréttir úr herbúðum Charlton
Athletic að félagið hefði ráðið
Alan Pardew sem nýjan knattspyrnustjóra. 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 Wycombe sem er í fjórðu efstu deild
enska boltans og þá er liðið í
slæmri stöðu í fallsæti úrvalsdeildarinnar.
„Við vorum mjög heppnir að
knattspyrnustjóri í þessum gæðaflokki væri á lausu. Við brugðumst
skjótt við til að tryggja okkur Alan
Pardew. Les Reed ber miklar tilfinningar til Charlton en þessi
ákvörðun er best fyrir félagið,“
sagði Richard Murray, stjórnarformaður Charlton, eftir ráðninguna. Þess má geta að ekki er vika
síðan Murray gaf út traustsyfirlýsingu 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 frjálsar hendur í leikmannamálum. Við
eyddum ellefu milljónum sem við
hefðum alveg getað sleppt að eyða.
Ég hafði aldrei heyrt um Souleymane Diawara og fyrir okkar félag
er mikil áhætta fólgin í því að eyða
3,7 milljónum punda í einn leikmann. 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 stuðningsyfirlýsingu frá Eggerti Magnússyni. Eins
og kunnugt er var Alan Curbishley ráðinn í hans stað en Curbishley stýrði Charlton í heil fimmtán 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-
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um félagsins, Hermann Hreiðarsson sem leikur lykilhlutverk og
hinn ungi Rúrik Gíslason sem leik-

ur með varaliðinu.
EGM
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Þorvaldur Bjarni í upptökuveri Hitlers

… fær Alexander Þorsteinsson
fyrir að láta ungan aldur ekki
stöðva sig á leið sinni til frægðar og frama í óperuheiminum.
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var sagður hafa stolið rússneskum
eðalvið og búið hljóðverið til úr
honum en upphaflega var þetta
hugsað sem útvarpsstúdíó. „Lítill
framhluti á hljóðverinu eyðilagðist 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 Þorvaldur við.
Tónskáldið segir að upptökurnar hafi gengið mjög
vel en hljómsveitin spili
undir í fjölda erlendra
¶/26!,$52 %R MJÎG S¹TTUR

VIÈ ÒTKOMUNA OG SEGIR
HANA VERA N¹KV¾MLEGA
EINS OG HANN BJËST VIÈ

kvikmynda og á meðal annars
heiðurinn af undirleiknum í kvikmyndinni Hótel Rúanda. „Ég vildi
ekki hafa þetta einhverja verksmiðjuframleiðslu og fékk því
hljómsveitina til að æfa verkið
áður en upptökur hófust. Eftir það
gekk allt eins og í
sögu,“ segir Þorvaldur. „Útkoman
var síðan nákvæmlega eins og ég vildi
hafa þetta og nú
hefst bara eftirvinnslan hjá
mér,“ bætir
tónskáldið
við.
FGG
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„Þetta var alveg rosalega skemmtileg upplifun og mjög sérstakt upptökuver,“ segir tónskáldið Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson en eins
og Fréttablaðið greindi frá fyrir
skömmu fór hann til Búlgaríu að
taka upp tónlist fyrir kvikmyndina Astrópíu með sinfóníuhljómsveit landsins.
„Adolf Hitler gaf búlgarska
konunginum
hljóðverið og það
ber þess öll merki
að þarna hafi þýsk
verkfræði verið
að verki, allt
ótrúlega sterkbyggt og skipulagt,“ segir Þorvaldur.
Hitler
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„Ég hef verið að ferðast á milli
Íslands og Danmerkur og er í
samningaviðræðum við aðila þar.
Þetta lítur allt saman vel út,“ upplýsir kvikmyndaleikstjórinn Ragnar 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 verkefnið á þessum tímapunkti en taldi
að málin myndu skýrast á næstu
misserum. „Þetta verður að öllum
líkindum næsta verkefnið mitt,“
segir Ragnar.
Kvikmyndin Foreldrar, sjálfstætt framhald Barna, verður
frumsýnd hér á landi 19. janúar en
ferðast síðan til kvikmyndahátíðarinnar í Rotterdam þar sem hún
verður Evrópufrumsýnd. Í kjölfarið 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 langur og næsta ár verður undirlagt af
ferðalögum á hvers kyns hátíðir
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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 austantjaldslöndin eru,“ segir Ragnar
sem telur ástæðuna vera hversu
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„rússnesk“ myndin er. „Þetta
dökka umfjöllunarefni virðist
höfða mikið til þeirra,“ bætir hann
við og hlær.
Ragnar hefur mörg járn í eldinum og horfir björtum augum til
framtíðarinnar en auk dönsku
kvikmyndarinnar er hann með
nýja íslenska kvikmynd í burðarliðnum sem Ragnar segir vera rökrétt framhald af Börnum og Foreldrum og útilokar leikstjórinn
ekki frekara samstarf við leikhópinn Vesturport. Þá herma heimildir Fréttablaðsins að tökur á nýjum,
íslenskum sjónvarpsþætti í leikstjórn Ragnars muni hefjast í janúar en það ku vera Næturvaktin
með þeim Jóni Gnarr og Pétri
Jóhanni Sigfússyni. „Ég má ekkert tjá mig um það, er í hálfgerðu
fjölmiðlabanni hvað þessa þáttaröð varðar,“ segir Ragnar.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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INGU 'ILLZENEGGER KYNNTI SIG SEM
FRAMBJËÈANDA &RJ¹LSLYNDA FLOKKS
INS OG VILDI KYNNA SJËNARMIÈ SÅN
FYRIR STÒLKUNNI 5MR¾DD
bSJËNARMIÈm VORU HINS
VEGAR FLEST AF KYNFERÈIS
LEGUM TOGA OG EKKI VIÈ
H¾FI SVO UNGRAR STÒLKU
&AÈIR STÒLKUNNAR MUN
HAFA L¹TIÈ REKJA ÖETTA
DËNASÅMTAL OG KOMIÈ
KVÎRTUN ¹ FRAMF¾RI
'ILLZENEGGER VISSI
UPP ¹ SIG SKÎMM
INA OG TËK UPPSÎGN
SINNI MEÈ SKILNINGI
HDM

Stóðlífi Íslendinga tilnefnt
ingar úr Hive-herferðinni, þar
sem menn lenda í æði skrautlegum aðstæðum en hún er gerð af
auglýsingastofunni Jónsson &
Lemarcks.
Viggó Jónsson, skapari auglýsinganna, segir þetta vera mikinn
heiður fyrir þá enda séu þetta einu
auglýsingaverðlaunin sem veitt
eru á Norðurlöndunum. „Það verður að teljast mjög góður árangur
að vera með tvær tilnefningar af
ellefu,“ segir Viggó, sem staddur
var á Tenerife vegna ljósmyndatöku 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
6)''« *«.33/. 6AR AÈ
kátínu hjá sjónVONUM S¹TTUR VIÈ TV¾R
varpsáhorfendum
TILNEFNINGAR TIL 3!! VERÈ
en þar má meðal
LAUNANNA

Þrjár íslenskar auglýsingar eru
tilnefndar til verðlauna á SAAverðlaunahátíðinni en þar eru
veittar
viðurkenningar fyrir bestu
auglýsingarnar
á Norðurlöndunum.
Íslensku
auglýsingarnar eru
Roger
Moore fyrir
Unicef sem
gerð var af
Íslensku auglýsingastofunni og tvær
auglýs-

®&5.$36%24 (,543+)04) ¶ESSI UNGI MAÈUR VAKNAR Å MIÈJU KVENNASTËÈI OG HEFUR FR¹

MIKLU AÈ SEGJA

annars sjá ungan mann vakna í
miklum kvennafans og náunga
vera skilað aftur af fljúgandi
furðuhluti en þessar tvær auglýsingar 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.

SÖNGNÁMSKEIÐ
VORÖNNIN ER AÐ HEFJAST
Söngskólinn er
alltaf í leit að
hæfileikaríku fólki

María Björk

Regína Ósk

Þóra

Skólastjóri/Söngkona

Yfirkennari/Söngkona

Söngkona/Kennari

Hera Björk

Jónsi

Erna Hrönn

Söngkona/Kennari

Söngvari/Kennari

Söngkona/Kennari

Sessý

Sara Dís

Guðrún Árný

Söngkona/Kennari

Söngkona/Kennari

Söngkona/Kennari

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.

LEIKLIST!
Bryndís

Tinna

Leikari/Kennari

Leikari/Kennari

Núna bjóðum við einnig upp á leiklistarkennslu.

GESTIR Á
NÁMSKEIÐI

Magni og
s
Sigga Beintein

Söngvaborg
kemur í
heimsókn til
yngstu krakkana.

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

MARÍU BJARKAR

Fákafeni 11 • www.poppskolinn.is • Sími 588 1111
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Þegar Ragnhildur skilaði
jólunum

V

onandi höfðu sem flestir það
gott yfir hátíðarnar, fundu
gleðina bærast innra með sér og
fengu eitthvað hentugra frá jólasveininum en ígulkerið sem ljóðmælandinn í laginu Gefðu mér
gott í skóinn óskar sér. Að þessu
sinni birtist hátíðin okkur á annan
hátt í fjölmiðlum en oft áður. Undanfarin 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 mannfólksins voru sögð skyggja á jólagleðina og enginn geta greint friðarboðskapinn 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 jólastressið 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.
2!'.(),$52 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 tónleikum. Hún viðurkenndi jafnvel
að ætla til Kaupmannahafnar að
fá sér julefrokost. Ekkert af þessu
fannst Ragnhildi rýra gildi trúarinnar og henni tókst að segja það á
svo kröftugan hátt að síðan hefur
ekki borið á neinu neyslukapphlaupskvabbi. Og þá fyrst kom í
ljós að það var sko vel hægt að
finna aðra fleti á hátíðinni. Fréttastofa 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.

AUGL†SINGASÍMI

550 5000
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