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Sýndi ung hæfileika í 
badminton

Ragna Björg Ingólfsdótt-ir, badmintonkona ársins2006 og ein af tíu bestuíþróttamönnum ársins,sýndi snemma fína takta.
„Áhuginn fyrir badminton vaknaði þegar ég var níuára. Grunnskólanemum varboðið að æfa ókeypis hjá TBR, það er Tennis- og bad-mintonfélagi Reykjavíkur,“ segir Ragna, spurð umhvernig ævintýrið hafi byrj-að. „Ég var sjálf á þeimaldri og ákvað að slá til, þóttþað hafi haft sitt að segja aðeldri bróðir minn var farinnað æfa. Ég hef æft hjá félag-inu eftir það.“
Að sögn Rögnu sýndi húnsnemma ótvíræða hæfileikaí badminton. Það varð afturtil þess að hún valdi bad-minton fram yfir fimleikaþrettán ára gömul, en húnhafði æft þá alveg frá fimmára aldri. Valið virðist hafaborgað sig þar sem þaðhefur meðal annars skilaðRögnu fimm útnefningumtil badmintonkonu ársins,að þeirri síðustu með tal-inni.

Hæfileikarnir einirsaman hafa þó ekki ruttbrautina fyrir velgengniRögnu, heldur liggja dugn-aður og þrautseigja að baki. Samhliða því að æfa bad-minton fimm til sex sinnumí viku, tvo tíma í senn, hleyp-ur Ragna, hjólar og lyftir.„Ég tek badmintonið umkvöldið en hitt á morgna “út ký

Fjórmenningar sem 
ákærðir eru í umfangsmesta fíkni-
efnamáli sem komið hefur upp í 
Vestmannaeyjum neituðu allir stað-
fastlega að segja til þess manns 
sem sendi fíkniefni til Eyja með 
burðardýrum. Ákærumeðferð 
vegna málsins stóð yfir í tæplega 
eitt ár en málið hófst 29. desember 
2005.

Ákæra var í gær gefin út á hend-
ur 44 ára karlmanni, 32 ára konu og 
tveimur konum á þrítugsaldri.

Við rannsókn málsins var lagt 
hald á 1,3 kíló af hassi og tæplega 
20 grömm af amfetamíni en í fórum 
karlmannsins fundust einnig 
280.500 í íslenskum seðlum og ein 
milljón króna í bandarískum doll-

urum. Ekki tókst að sanna að doll-
ararnir hafi verið ávinningur af 
fíkniefnasölu.

Seðlarnir, sem fundust við hús-
leitir, voru gerðir upptækir þar 
sem þeir voru ótvírætt taldir vera 
ávinningur af fíkniefnasölu.

Tryggvi Kr. Ólafsson, rannsókn-
arlögreglumaður í Vestmannaeyj-
um, segir málið vera umfangs-
mesta fíkniefnamál sem upp hafi 

komið í bænum. „Þótt hér hafi 
komið upp stór smyglmál þá er 
þetta mál stærsta dreifingarmál 
sem hér hefur komið upp. Við yfir-
heyrslur neituðu allir að segja til 
þess manns sem mögulega stóð á 
bak við fíkniefnamisferlið og það 
eru auðvitað vonbrigði eins og allt-
af þegar þannig er, en það er því 
miður algengt. Rannsókn málsins 
gekk að öðru leyti vel þótt hún hafi 
tekið nokkurn tíma.“

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins annaðist karlinn í hópnum 
þvætti fyrir höfuðpaurinn en lög-
reglan rannsakaði bankareikninga 
hans. Talið er að hinn ákærði hafi 
stundað fíkniefnasölu í Vestmanna-
eyjum árum saman. 

Neituðu öll að segja 
til höfuðpaursins
Ákærðu í einu stærsta fíkniefnamáli sem upp hefur komið í Vestmannaeyjum 
neituðu öll að segja til höfuðpaursins í málinu. Alltaf vonbrigði þegar ekki næst 
til þeirra sem stýra fíkniefnamisferlum, segir rannsóknarlögreglumaður í Eyjum.

Starfsmenn Reykjavík-
urborgar voru í óða önn í gær að 
safna saman jólatrjánum af
heimilum borgarbúa frá hátíð-
inni.

Kristján Helgason, upplýsinga-
fulltrúi á framkvæmdasviði 
Reykjavíkurborgar, telur að 
jólatrén, sem safnað verður út 
vikuna, vegi um 80 tonn. Í fyrra 
söfnuðust um 74 tonn og árið áður 
voru þau um 70 tonn. Trjánum er 
safnað saman og þau kurluð 
niður. Kurlið nýtist til moltugerð-
ar og verður að gróðurmold.

Vel viðraði við söfnun á 
jólatrjám í gær, en Kristján segir 
rétt að brýna fyrir fólki að hafa 
trén vel sýnileg utan við lóðar-
mörk, en samt þannig að trén 
verði ekki vegfarendum til 
trafala.

Um 80 tonn 
verða að mold

 Fyrirhugað álver í Helgu-
vík mun að mestu rísa innan landa-
marka sveitarfélagsins Garðs. 

Samkomulag þar að lútandi 
hefur verið undirritað en sveitar-
stjórnir Garðs og Reykjanesbæjar 
eiga eftir að taka afstöðu til máls-
ins.

Gangi allt eftir mun Garðurinn 
hljóta tugi milljóna króna í tekjur 
á ári vegna fasteignagjalda. 

Árni Sigfússon, bæjarstjóri 
Reykjanesbæjar, segist hafa mælt 
með þessari staðsetningu þrátt 
fyrir að Reykjanesbær verði af 
háum tekjum vegna fasteigna-

gjalda. „Það er af umhverfis-
ástæðum. Þetta er fjærst byggð 
og fjærst vegi og liggur vel í land-
inu. Og þótt Reykjanesbær verði 
af tugum milljóna á ári við þessa 

ákvörðun þá töldum við þetta 
skynsamlega ákvörðun til fram-
tíðar með umhverfissjónarmiðin í 
huga.“

Norðurál hyggst reisa og starf-
rækja álverið og er stefnt að því 
að starfsemin hefjist 2010. 

Árni segir að þó svo að Reykja-
nesbær verði af tekjum af fast-
eignagjöldum fáist aðrar tekjur af 
þeim þúsund starfsmönnum sem 
vinna munu í álverinu. 

Bæjarstjórnir Reykjanesbæjar 
og Garðsins munu að líkindum 
taka málið til afgreiðslu í þessari 
eða næstu viku.

 George W. Bush 
Bandaríkjaforseti ætlar seint á 
miðvikudagskvöld að skýra frá 
nýrri stefnu 
sinni í málefn-
um Íraks, sem 
hann  hefur haft 
í mótun allt frá 
því að repúblik-
anar biðu 
ósigur í 
þingkosningun-
um í nóvember. 

Almennt er 
reiknað með því 
að hann vilji 
fjölga bandarískum hermönnum í 
Írak úr 140 þúsund í 160 þúsund, 
að minnsta kosti tímabundið.

Nancy Pelosi, leiðtogi demó-
krata á Bandaríkjaþingi, sagði í 
gær að Bush gæti engan veginn 
reiknað með því að demókratar 
samþykktu fjölgun í herliðinu. 
Þvert á móti væri hugsanlegt að 
demókratar neituðu að veita 
hernum það fé sem þarf til að 
auka herstyrkinn. 

Stefnan kynnt 
annað kvöld

 Ný samantekt 
leiðir í ljós að 1.500 ofbeldis-
áverkar voru meðhöndlaðir á 
bráðamóttöku Landspítalans á 
liðnu ári.  Nær þriðjungur 
þeirra átti sér stað við skemmt-
anahald í miðborg Reykjavíkur 
að sögn Ófeigs Þorgeirssonar 
yfirlæknis. Ófeigur segir það 
vera að langstærstum hluta 
sömu drengirnir, á aldrinum 
15-24 ára, sem beiti ofbeldinu 
og verði fyrir því. Yngstu 
fórnarlömbin voru allt niður í 
tólf ára gömul.

Fjórir á dag á 
slysadeild

Bjuggu til aðdáenda-
síðu fyrir Magna

Við yfirheyrslur neituðu 
allir að segja til þess 

manns sem mögulega stóð á bak 
við fíkniefnamisferlið



 Íslenskur karlmaður lést 
í fallhlífarstökki í Ástralíu á 
sunnudaginn eftir að hafa stokkið 
úr þyrlu úr 2.500 metra hæð. Mað-
urinn hét Benjamín Árnason og 
var 27 ára gamall. Hann var stadd-
ur á danshátíð nærri ástralska 
smábænum Bonalbo í norðurhluta 
landsins þegar slysið átti sér stað.

Í áströlskum fjölmiðlum er 
hermt eftir lögreglu að svo virð-
ist sem fallhlíf Benjamíns hafi 
opnast of seint með þeim afleið-
ingum að hann lést samstundis. 
Benjamín var reyndur fallhlífar- 
og BASE-stökkvari og góðvinur 
Anthonys Coombe, eins nafntog-
aðasta fallhlífarstökkvara Ástr-

alíu. Anthony lést í lok maí á síð-
asta ári eftir að hafa stokkið fram 
af 1.100 metra hárri fjallshlíð í 
Noregi.

Samkvæmt ástralska blaðinu 
Sydney Morning Herald dvaldi 
Benjamín hjá móður og systrum 
Coombes um jólin. Móðir Coomb-
es lýsti yfir samúð sinni með 
aðstandendum Benjamíns í viðtali 
við ástralska blaðið. 

Hjörtur Blöndal, forseti Fall-
hlífasambands Íslands, segir 
Benjamín hafa verið afar traustan 
og vel liðinn mann, bæði hér á 
landi sem og erlendis. „Hann ferð-
aðist mikið og hvar sem hann kom 
eignaðist hann ávallt marga vini 

sem álitu hann gull af manni sem 
stóð fast við bak vina sinna. Benni 
skilur eftir sig stórt skarð í 
íslenska stökksamfélaginu sem 
fyllt er sorg og söknuði vegna frá-
falls hans,“ segir Hjörtur.  

Maður var stunginn 
með hnífi í gleðskap í heimahúsi á 
Álftanesi í fyrrakvöld. Hann hlaut 
stungusár í síðu en áverkinn 
reyndist ekki lífshættulegur.

Maðurinn kom á slysa- og bráða-
móttöku Landspítala með áverka 
eftir hnífstunguna. Við athugun 
lögreglu á málinu kom í ljós að 
tveir höfðu deilt í gleðskapnum. 
Annar þeirra barði andstæðinginn í 
höfuðið með barefli en hinn brá þá 
hnífnum með ofangreindum 
afleiðingum. Lögreglan handtók 
tvo menn og voru þeir yfirheyrðir í 
fyrrinótt en sleppt að því búnu. 
Skýrslur voru teknar af fleirum 
sem verið höfðu í samkvæminu.

Maður stung-
inn á Álftanesi

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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Pétur, eru þetta ekki makleg 
málagjöld?

Talið er að málmur 
sem fannst á hafsbotninum við Sul-
awesi-eyjar geti verið úr indónes-
ísku farþegaþotunni sem hvarf  á 
nýársdag með 102 manns innan-
borðs. Er þetta fyrsta vísbendingin 
um afdrif vélarinnar sem sendi 
ekkert neyðarkall áður en hún 
hvarf af ratsjám.

Indónesískt herskip fann þrjá
málmhluta á nokkurra ferkíló-
metra hafsvæði á 1.500 til 2.000 
metra dýpi. Bandarískt herskip 
betur tækjum búið er á leiðinni til 
að gera ítarlegri rannsóknir á 
leitarsvæðinu.

Á fjórða þúsund manna leita á 
80.000 ferkílómetra svæði þar sem 
talið er að vélin hafi getað hrapað.

Vísbending um 
horfnu þotuna

 Sigurður Kári Kristj-
ánsson, formaður menntamála-
nefndar Alþingis, hefur óskað 
eftir því að nefndin fái öll gögn frá 
menntamála- og fjármálaráðu-
neyti er varða samskipti eftirlits-
stofnunar EFTA, ESA, við íslensk 
stjórnvöld vegna frumvarps um 
breytingar á lögum um Ríkisút-
varpið.

Með þessu brást Sigurður Kári 
við bréfi Marðar Árnasonar, full-
trúa Samfylkingarinnar í nefnd-
inni, en hann fór fram á það að öll 
gögn yrðu afhent eftir að Frétta-
blaðið greindi frá því að fjármála-
ráðuneytið hefði fallist á að 
afhenda blaðinu hluta gagna er 
vörðuðu samskipti ESA við íslensk 
stjórnvöld vegna málefna RÚV.

Sú niðurstaða ráðuneytisins að 
afhenda aðeins hluta gagnanna 
hefur verið kærð til úrskurðar-
nefndar um upplýsingamál.

Menntamálanefnd Alþingis 
fundaði í gær um frumvarp um 
hlutafélagavæðingu RÚV en 
þriðja umræða vegna frumvarps-
ins fer fram seinna í mánuðinum.

Sigurður Kári sagði nefndina 
sammála um að breytingar á Rík-
isútvarpinu séu nauðsynlegar. 

„Við fórum yfir málefni RÚV í 
heild sinni og fulltrúar allra flokka 
í nefndinni voru sammála um að 
breytinga á Ríkisútvarpinu væri 
þörf. Það er, eins og áður, ágrein-
ingur um hvaða leiðir á að fara en 
meirihlutinn í nefndinni styður 
frumvarpið eins og það er nú.“

Mörður kom fram með þá hug-
mynd á fundinum að fresta ágrein-
ingsmálum vegna málsins fram 
yfir kosningar en reyna að 
afgreiða þau mál sem sátt er um 
að breyta. „Nefndin er sammála 
um að það þurfi að breyta ýmsum 
þáttum Ríkisútvarpsins en ég tel 
að það sé skynsamlegt að fresta 
ágreiningsmálum og leggja þau í 
dóm kjósenda. Hins vegar mætti 
ráðast strax í ýmsar nauðsynlegar 
breytingar, svo sem nýja skipan 
valda og ábyrgðar og skýra 
aðgreiningu rekstrarstjórnar frá 
dagskrá- og ráðningavaldi,“ sagði 
Mörður að loknum fundi.

ESA gerði á fyrri stigum 
athugasemdir við frumvarp um 
hlutafélagavæðingu RÚV, eins og 
greint var frá í Fréttablaðinu á 
föstudag. Þær fólust öðru fremur í 
því hvernig lagalegt umhverfi 
RÚV þyrfti að vera svo það stríði 
ekki gegn meginstoðum sam-
keppnislaga og alþjóðlegra 
reglna.

Tekið var tillit til athugasemda 
ESA við gerð frumvarpsins um 
RÚV ohf., sem tekið verður til 
þriðju umræðu síðar í mánuðin-
um.

Óska eftir að fá öll 
ESA-gögn um RÚV
Menntamálanefnd hefur óskað eftir því að fá öll gögn um samskipti ESA og ís-
lenskra stjórnvalda vegna málefna Ríkisútvarpsins. Allir sammála um að breyt-
inga sé þörf á Ríkisútvarpinu en ágreiningur er um leiðir, segir Sigurður Kári.

 Rannsókn er nú hafin í 
Svíþjóð á ásökunum um að Carl 
Bildt utanríkisráðherra hafi þegið 
mútur af rússnesku fyrirtæki sem 
á stóran hlut í gasrisanum Gaz-
prom. Sjálfur segir hann ásakan-
irnar „tómt bull“. Svenska Dag-
bladet greindi frá því að rannsakað 
yrði hvort Bildt teldist hafa þegið 
mútur með því að þiggja kauprétt-
arsamning að hlutabréfum í rúss-
neska olíu- og gasfyrirtækinu Vos-
tok Nafta. Bildt hagnaðist um sem 
svarar yfir 45 milljónum króna er 
hann innleysti samninginn er hann 
þáði ráðherraembætti í ríkisstjórn 
borgaralegu flokkanna í haust. 

Stjórnmálaskýrendur segja að 
málið gæti orðið til þess að knýja 

Bildt til afsagnar. Forsvarsmenn 
flokks sænskra græningja fóru 
fram á sakarrannsókn og krefjast 
afsagnar Bildts.

Starfsemi Vostok Nafta tak-
markast að mestu við að eiga 
hlutabréf í Gazprom, en Gazprom 
undirbýr nú byggingu umdeildrar 
gasleiðslu eftir botni Eystrasalts-
ins frá Rússlandi til Þýskalands. 
Gagnrýnendur Bildts segja að 
þetta setji Bildt í vafasamt ljós, 
þar sem ákvarðanir hans sem ráð-
herra gætu komið Gazprom til 
góða.

Bildt sakaður um að hafa 
þegið mútur frá stórfyrirtæki

„Það er, eins og áður, 
ágreiningur um hvaða 

leiðir á að fara en meirihlutinn í 
nefndinni styður frumvarpið eins 
og það er nú.

 Sjónvarpsmaðurinn 
Magnús Magnússon lést á 
heimili sínu í Skotlandi í 
fyrradag, 77 ára að aldri.

Ferill
Magnúsar í 
sjónvarpi hjá 
BBC, breska 
ríkissjónvarp-
inu, var 
einstaklega
farsæll. Þar 
stýrði hann 
spurningaþátt-

unum Mastermind í aldarfjórð-
ung við óhemju vinsældir. 
Sérstök minningarsíða er um 
Magnús á vefsetri BBC. 

Magnús fæddist í Reykja-
vík og ólst upp í Edinborg í 
Skotlandi. Hann lagði mikla 
rækt við föðurland sitt og 
menningu þess og var hér 
tíður gestur. Magnús lætur 
eftir sig eiginkonu og fjögur 
uppkomin börn. 

Lést á heimili 
sínu í Skotlandi

Fallhlífin opnaðist of seint

 Greiðslustofa Lífeyris-
sjóðanna telur að tólf hundruð 
lífeyrisþegar séu það vel staddir 
að réttlætanlegt sé að fella alveg 
niður greiðslur til þeirra og 
lækka bætur ellefu hundruð 
annarra. Lífeyrissjóðir frestuðu 
lækkun bótanna í október þar til 
1. febrúar. Lífeyrisbætur ríflega 
2.000 öryrkja ættu því að 
óbreyttu að falla niður eða lækka 
um mánaðamótin en í desember 
var því beint til fulltrúa fjórtán 
lífeyrissjóða að fresta skerðing-
um fram til sumarsins. 

Matthildur Hermannsdóttir, 
framkvæmdastjóri Greiðslustofu 
lífeyrissjóðanna, segir nú að ekki 
séu líkur á frekari frestun en 
forsvarsmenn Öryrkjabandalags-
ins telja að félagsmenn þess þurfi 
ekkert að óttast. 

Öryrkjar telja 
ekkert að óttast
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 Um 1.500 áverkar 
eftir ofbeldi voru meðhöndlaðir á 
slysa- og bráðamóttöku Landspít-
ala – háskólasjúkrahúss á síðasta 
ári, samkvæmt nýrri samantekt. 
Þetta þýðir, að rúmlega fjórir hafa 
leitað þangað á hverjum einasta 
sólarhring árið 2006 eftir að hafa 
orðið fyrir ofbeldi. Fórnarlömbin 
voru allt niður í 12 ára aldur, að 
sögn Ófeigs Þorgeirssonar yfir-
læknis.

„Um það bil þriðjungur þessara 
áverka á sér stað í tengslum við 
skemmtanalífið í miðborginni,“ 
segir Ófeigur. „Inni í þessari heild-
artölu eru einnig nauðganir, heim-
ilisofbeldi og eineltismál í skólum 
sem leitt hafa til líkamlegra 
áverka. Fylliríistengdu áverkarn-
ir eru hömlulausir og andstyggi-
legir, nær einungis mjög slæmir 
höfuðáverkar, tannlos, nefbrot og 
höfuðkúpubrot. Hvort þetta er í 
tengslum við aukna fíkniefna-
neyslu veit ég ekki. Ég skal til að 
mynda ekki fullyrða hvort neysla 
á amfetamíni og kókaíni, sem svo 
sannarlega hefur færst í aukana 
hér á undanförnum árum, hafi ein-
hver áhrif þarna á. En okkur finnst 
þetta vera komið úr takti við allt 
annað í því upplýsta samfélagi 
sem við lifum í.“

Spurður hvort ofbeldisáverkar 
þeir sem fólk kemur með á slysa-
deild hafi orðið meiri og verri með 
árunum, segir Ófeigur að starfs-
fólkinu finnist svo vera, þótt tíðni 
innlagna sé ekki meiri né tölurnar 
áberandi hærri.

„En það endurspeglar kannski 
frekar að okkur er hreinlega 
ofboðið núna og við erum hætt að 

sætta okkur við þetta,“ bætir 
hann við. „Ég ætla að leyfa mér 
að segja að á stundum er stöðug-
ur straumur fólks með meiðsli, 
neðan úr bæ eða af heimilum 
landsmanna, til okkar. Á gamlárs-
kvöld var slegið hér met því þá 
komu hingað 64, aðallega vegna 
ofbeldistengdra áverka en einnig 
vegna ofneyslu áfengis og eitur-
lyfja.“

Ófeigur segir það vera að lang-
stærstum hluta sömu drengirnir, á 

aldrinum 15-24 ára, sem beiti 
ofbeldinu og verði fyrir því. Blá-
saklaust fólk verði þó einnig fyrir 
líkamsárásum. Hann segir það 
sína kenningu að þessi hópur 
drengja sé með einhver vandamál, 
svo sem varðandi uppeldi og ein-
elti í skólum.

„Við þurfum að fara að sinna 
börnunum okkar í stærra sam-
hengi,“ segir hann. „Þetta snýst 
um forvarnir og fræðslu. Þetta 
snýst um virðingu fyrir umhverf-

inu, fyrir öðru fólki og sjálfum 
sér.“

Fjórir á slysadeild daglega 
með áverka eftir ofbeldi
Fjórir, að meðaltali, komu á slysa- og bráðamóttöku Landspítalans á hverjum sólarhring á síðasta ári vegna 
ofbeldisáverka. Nú á gamlárskvöld var slegið nýtt met. Þá komu 64 með áverka eftir ofbeldi og vegna of-
neyslu vímu- og eiturefna. Fórnarlömbin voru allt niður í tólf ára aldur að sögn yfirlæknis á slysadeild. 

 Verð á vörum og 
þjónustu sem nýtist til vanalegs 
heimilishalds er rúmlega 47 pró-
sentum hærra á Íslandi en í þeim 
löndum þar sem evran er gjald-
miðill.

Ef verðlagið í sama flokki er 
borið saman við hin Norðurlönd-
in þá er það tæplega 18 prósent-
um hærra hér á landi en hjá 
nágrannaríkjum okkar. Þetta 
kemur fram í samantekt dönsku 
hagstofunnar á verðlagi Evrópu-
sambandslandanna (ESB) 27, 
Íslands, Noregs, Sviss og Tyrk-
lands á árinu 2005.

Búlgaría, sem gekk í ESB um 
síðustu áramót, er með lægsta 

verðið í öllum þeim flokkum sem 
kannaðir voru og er verðlag á vöru 

og þjónustu, sem heimilin nýta 
sér, fjórum sinnum hærra á Íslandi 
en í Búlgaríu.

Ísland er raunar með hæsta 
verðlag í öllum þeim flokkum sem 
kannaðir voru. Ef borið er saman 
verð á mat og drykk að áfengi frá-
töldu er verðið hér á landi 64 pró-
sentum hærra en á evrusvæðinu 
og 27 prósentum hærra en á 
hinum Norðurlöndunum. EFTA-
löndin sem samantektin nær til 
skera sig nokkuð úr og er vöru-
verð töluvert hærra hjá þeim en 
hjá ríkjum innan ESB. Hjá sam-
bandinu er hæsta verðið í Dan-
mörku og það lægsta, líkt og fyrr 
segir, í Búlgaríu.

Verðlagið hæst hér á landi 
 Flugmaður, aðstoðarflug-

maður og fimm aðrir úr áhöfn 
úkraínskrar flugvélar voru 
kyrrsettir á norskum flugvelli í 
gær vegna gruns um að þeir 
væru ölvaðir á leið í flug.

Öryggisvörður á flugvellinum 
taldi sig finna áfengislykt af 
Úkraínumönnunum sjö þegar þeir 
voru á leið í flug árla morguns. 
Meðal hinna grunuðu voru 
siglingafræðingur og loftskeyta-
maður flutningavélarinnar, sem 
er stærsta skrúfuhreyflaknúna 
flugvél heims, Antonov-22.

Í Noregi er hámarksrefsing 
fyrir svona brot tveggja ára 
fangelsi.

Áfengislykt af 
flugáhöfninni

Vestræn olíufyrirtæki munu 
hagnast verulega á Íraksstríðinu 
ef nýtt frumvarp íraskra stjórn-
valda verður að lögum. 

Í breska dagblaðinu Independ-
ent er sagt frá því að samkvæmt 
þessu lagafrumvarpi fái stór 
bresk og bandarísk olíufyrirtæki 
þrjátíu ára samning um olíu-
vinnslu í Írak sem tryggir þeim 
75 prósent af söluhagnaði 
olíunnar þangað til þau hafa 
fengið upp í allan kostnað við 
uppbyggingu olíuvinnslunnar. 
Eftir það fá þau 20 prósent af 
söluhagnaðinum.

Olíufyrirtækin leggja nú allt 
kapp á að þetta frumvarp verði að 
lögum áður en Bandaríkjamenn 
hverfa á brott frá Írak. 

Bandarísk og 
bresk olíufyrir-
tæki hagnast



Hugsaðu þér bara
hvað þú losnar við
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Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 2
Kópavogur
Sími: 570-5070
www.toyota.is

Hraðþjónusta Toyota - engar tímapantanir

Reglubundið viðhald þarf ekki að vera óþægilegt. Með tilkomu
Hraðþjónustu Toyota er það bæði einfaldara og fyrirhafnarminna 
en áður.

Hraðþjónusta Toyota gefur þeim sem eru önnum kafnir kost á að njóta 
þjónustu sem losar fólk undan óþarfa umstangi og snúningum. Næst
skaltu biðja um Hraðþjónustu Toyota og komast að raun um hvað hún 
getur breytt miklu fyrir þig á annasömum degi.

Hraðþjónusta Toyota - ekið inn að ofanverðu, Dalbrekkumegin

Hraðþjónusta

1 2 3

www.toyota.is



 „Mér þykja þetta slæm 
tíðindi og harma þau og vona enn 
að af þessu verði ekki,“ segir Grét-
ar Þorsteinsson, forseti Alþýðu-
sambandsins, um yfirvofandi 
úrsögn Sjómannafélags Íslands 
(áður Sjómannafélag Reykjavíkur 
og Matsveinafélag Íslands) úr Sjó-
mannasambandi Íslands og þar 
með Alþýðusambandinu.

Haft var eftir Birgi Hólm 
Björgvinssyni, framkvæmda-
stjóra Sjómannafélagsins, í Frétta-
blaðinu í gær að félagið vildi losna 
úr ASÍ þar sem félagsmönnum 
þætti anda köldu til sín frá ASÍ- 
forystunni. Aukinheldur hefði for-
ystan fjarlægst grasrótina.

„Ég kannast ekki við það að  
þeir hafi ekki setið við sama borð 
og aðrir á vettvangi Alþýðusam-
bandsins,“ segir Grétar og bætir 
við að hann telji sig hafa átt ágæt-
is samstarf við félagið.

Á aðalfundi Sjómannafélagsins 
milli jóla og nýárs var úrsögn úr 
Sjómannasambandinu samþykkt 
en greiða þarf um hana atkvæði á 
framhaldsaðalfundi á fimmtudag. 
Birgir Hólm sagði atkvæðagreiðsl-
una formsatriði; skýr vilji félags-
manna lægi ljós fyrir.

„Mér heyrast vera yfirgnæf-
andi líkur á að þetta verði sam-
þykkt og ef það gerist samkvæmt 
settum leikreglum þá er út af fyrir 

sig ekkert við því að segja. En auð-
vitað er eftirsjá að Sjómannafé-
lagi Reykjavíkur og félagsmönn-
um þess úr Alþýðusambandinu,“ 
segir Grétar Þorsteinsson.

Harmar úrsögn sjómanna  

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Finnst þér að banna ætti spila-
kassa á Íslandi?

Vilt þú að fleiri öryggismynda-
vélar verði settar upp á götum?

 „Þeir hlunnfóru mig í 
þrettán ár með lífeyrisgreiðslur 
og þess vegna fór ég fram á launa-
hækkun áður en ég hætti,“ segir 
Inga Cleaver, sem starfaði sem 
ritari hjá utanríkisráðuneytinu í 
hálfa öld þar til hún hætti á nýliðnu 
ári.

Inga nýtur aðeins um það bil 65 
prósenta eftirlaunaréttar og fékk 
ekki leiðréttingu á því fyrir 
starfslokin.

Inga kom fyrst til starfa hjá 
utanríkisráðuneytinu árið 1954. 
Hún hvarf frá ráðuneytinu árið 
1962 en var komin aftur aðeins 
tveimur árum síðar og starfaði 
þar óslitið, meðal annars sem rit-
ari margra ráðherra, þar til hún 
varð sjötug í mars í fyrra. Þótt 
hún væri meira og minna í fullu 
starfi árin 1964 til 1977 var Inga 
aðeins lausráðin þau þrettán ár og 
var þess vegna ekkert greitt fyrir 
hana í lífeyrissjóð á því tímabili. 
Þetta gerði að verkum að Inga átti 
aðeins rétt á um 65 prósenta líf-
eyri við starfslokin.

Inga taldi sig hlunnfarna og 
bað um leiðréttingu hjá utanríkis-
ráðuneytinu. Tilboðið sem hún 
fékk taldi hún ekki gott.

„Þetta tilboð frá þeim var svo 
auvirðilega lítið að það kom ekki 
til greina. Það sem ég hefði hagn-
ast á því er að ég hefði getað haft 
lambalæri eina helgi í mánuði,“ 
segir Inga sem sjálf óskaði eftir 
því við ráðuneytið að fá fimm 
launaflokka hækkun nokkru fyrir 
starfslokin. Það hefði bætt mánað-
artekjur hennar um tíu þúsund 
krónur. Ráðuneytið svaraði ekki 
þeirri bón Ingu.

Í fyrrahaust kærði Inga utan-
ríkisráðuneytið til kærunefndar 

jafnréttismála. Hún hafði þá heyrt 
um starfslok sendifulltrúanna 
Helga Gíslasonar og Sveins Á. 
Björnssonar sem höfðu um mitt ár 
2005 verið skipaðir sendiherrar til 
að hækka eftirlaun þeirra veru-
lega og flýta starfslokum:

„Ég var bara svo ósátt við þessa 
mismunun. Þeir eru lítið gefnir 
fyrir smælingjana sem virðast 
vera annars flokks fólk í þeirra 
huga,“ segir Inga.

Kærunefnd jafnréttismála 
féllst ekki á rök Ingu heldur tók 
undir með utanríkisráðuneytinu 
sem segir starf Ingu sem ritara og 
störf þeirra Sveins og Helga sem 
sendifulltrúa hvorki geta talist 
„sambærileg né jafn verðmæt“. 
Þess vegna sé ekki hægt að skýra 
muninn á starfslokum Ingu ann-
ars vegar og Sveins og Helga hins 
vegar með því að hún sé kona og 
þeir karlar.

„Ég var voðalega vonsvikin 
með úrskurðinn því mér fannst 
þetta svo hróplegt ranglæti. Ég er 
að velta því fyrir mér hvaða 
úrræði eru á boðstólum til að 
áfrýja,“ segir Inga sem er ekki 
reiðubúin láta hér við sitja.

Ritari segir ráðuneyti 
hafa hlunnfarið sig
Kærunefnd jafnréttismála segir utanríkisráðuneytið ekki hafa brotið á ritaran-
um Ingu Cleaver með því að bjóða henni ekki sambærileg starfslok og sendi-
fulltrúunum sem gerðir voru að sendiherrum til að bæta eftirlaunakjör þeirra.

„Mér fannst þetta svo 
hróplegt ranglæti.“

Fíkniefnasmyglarar fylgdust náið 
með starfsemi  lögreglu í Eyjum og í Þorlákshöfn 
þegar burðardýr smygluðu fíkniefnum með Herj-
ólfi.

Þetta kom fram við rannsókn fíkniefnamáls sem 
kom upp í Vestmannaeyjum fyrir rúmlega ári en 
ákæra var gefin út í gær á hendur karlmanni og 
þremur konum vegna málsins. 

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins bókuðu 
burðardýrin sig inn undir fölsku nafni og fylgdust 
svo náið með því hvort lögreglan væri með hund til 
þess að leita að efnum er gengið var um borð. 

Ekki hafa enn þá verið teknar upp þær starfs-
venjur að krefjast persónuskilríkja við inngöngu í 
skipið. „Það væri skynsamlegt að taka upp þetta 
starfslag þó ekki væri nema til þess að auðvelda 
verkferla ef eitthvað kemur upp, því það getur 
skipt sköpum að vita nákvæmlega hverjir eru um 
borð. Annars er það nú ekkert sem kemur mönnum 
á óvart að það sé fylgst með lögreglu bæði í Eyjum 
og Þorlákshöfn enda um fáar smyglleiðir til Eyja 
að ræða,“ segir Tryggvi Kr. Ólafsson, rannsóknar-
lögreglumaður í Vestmannaeyjum.  

Óljóst er enn þá hvenær mál ákæruvaldsins á 
hendur manninum og konunum þremur verður 
tekið fyrir í dómi. 

Bókuðu undir fölsku nafni

 Gengið hefur verið 
frá vaxtarsamningi Austurlands 
sem ætlað er að efla svæðið sem 
eftirsóttan valkost til búsetu og 
auka samkeppnishæfni þess. 
Styrkja á sjálfbæran hagvöxt 
svæðisins með markaðstengdum 
áherslum og er áhersla meðal 
annars lögð á matvælafram-
leiðslu, menntun og rannsóknir og 
menningu og ferðaþjónustu. 

60 milljónir króna renna frá 
ríkinu til verkefnisins á næstu 
þremur árum en 55 aðilar eiga 
aðild að samningum. 

Jón Sigurðsson iðnaðarráð-
herra undirritaði samninginn við 
heimamenn fyrir helgi.

60 milljónir til 
að efla svæðið

 Eldur kviknaði í íbúðarhúsi 
í Vestmannaeyjum laust eftir 
hádegi í gær. Slökkviliðið á 
staðnum var fljótlega komið á 
vettvang og gekk greiðlega að 
slökkva eldinn. Að sögn lögregl-
unnar í Vestmannaeyjum urðu 
skemmdir litlar en eldurinn kom 
upp í geymslu undir útitröppum 
og eldsmatur fyrst og fremst 
pappi sem þar var geymdur.

 Lögreglan segir að ekki sé 
ljóst hvernig kviknaði í en 
hugsanlega hafi það verið 
óviljaverk nokkurra barna sem 
voru að leik með flugelda í 
nágrenninu. Húsið var mannlaust 
þegar eldurinn kom upp.  

Talið óviljaverk 
barna að leik

Samtök verslunar og 
þjónustu, SVÞ, hafa fengið 
tilkynningar frá félögum sínum 
um að framleiðendur og innflytj-
endur matvöru hafi hækkað 
söluverð sitt að undanförnu.

„Þetta eru hækkanir á bilinu 
þrjú til fimm prósent, að meðal-
tali,“ segir Sigurður Jónsson, 
framkvæmdastjóri SVÞ. 

Sigurður tekur fram að 
greinileg „hækkunarþörf“ sé hjá 
fyrrnefndum aðilum, sérstaklega 
vegna launahækkana. Einnig 
hækki erlendir birgjar gjarnan 
vöruverð um áramót. Samtökin 
hvetji þó menn til að varast að 
hækkanirnar verði of miklar.

Tilkynnt um 
verðhækkanir

Endurnýjun gömlu 
stúkunnar við þjóðarleikvanginn í 
Laugardal er langt á veg komin. 
Auk þess sem stúkan er stækkuð 
og endurbætt verða byggð við 
hana skrifstofuaðstaða og fræðslu-
setur á vegum Knattspyrnusam-
bands Íslands. 

Bæði verður stúkan lengd til 
norðurs og suðurs og byggð fram 
í átt að vellinum sjálfum niður að 
hlaupabraut. Nýtt þak hefur þegar 
verið byggt yfir allri stúkunni. Að 
loknum framkvæmdum mun 
vesturstúkan taka 6.500 áhorfend-
ur í sæti og völlurinn alls um 10 
þúsund manns í sæti. Áætlaður 
kostnaður er 1.200 milljónir króna 
og sér Ístak um framkvæmdina. 

Mynd komin 
á nýja stúku



KOMDU Í SUMAR OG SÓL
OG SKILDU VETURINN EFTIR HEIMA
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Sólskinsríkið Florida bíður þín með frábærum sandströndum, silfurtærum
öldum, fyrsta flokks gististöðum, frábærum golfvöllum, bandarískum 
munaði, endurnæringu, hvíld og fjölskylduskemmtun.

Við bjóðum í vetur úrval pakkaferða til Orlando, St. Petersburg Beach,
Ft. Lauderdale, Ft. Myers, Bradenton/Sarasota og South Beach – Miami.
Kynntu þér málið og takið síðan ákvörðun. Ævintýrin liggja í loftinu.

FLUG OG GISTING Í 8 NÆTUR FRÁ 68.600* KR.

Vildarpunktar

Ferðaávísun gildir

*Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting á Best Western*** í tvíbýli í 8 nætur (23.–31. janúar, 30. janúar–7. febrúar og 15.–23. apríl 2007).
Handhafar Vildarkorta VISA og Icelandair geta nýtt 10.000 Vildarpunkta sem 6.000 króna greiðslu upp í flugfargjald með áætlunarflugi Icelandair. Þetta flug gefur 5.000–12.400 Vildarpunkta.

+ Bókaðu á www.icelandair.is

HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ



Ferskt úr kæli

Knorr Vie er til í tveimur tegundum

Knorr Vie inniheldur það hollasta og besta úr 200 g 

af grænmeti og ávöxtum – ekkert annað! 

Enginn viðbættur sykur

Engin viðbætt vítamín

Engin rotvarnarefni

Engin litarefni

Engin bragðefni 

Knorr Vie
 100% náttúrulegt ávaxta- og grænmetisskot
Í Knorr Vie eru eingöngu pressaðir ávextir og grænmeti. 

Knorr Vie hjálpar þér að ná ráðlögðum dagskammti af 

grænmeti og ávöxtum (500 g)* á einfaldan og fljótlegan 

hátt. Gríptu eina og eina flösku í dagsins önn: 

* 
Sk

v.
 r

áð
le

gg
in

gu
m

 L
ýð

he
ils

us
tö

ð
va

r

F
í

t
o

n
/

S
Í

A
 

 
F

I
0

1
9

8
9

7

Deila Rúss-
lands og Hvíta-Rússlands um 
olíuverð er farin að bitna á nokkr-
um Evrópuríkjum þar sem Hvít-
Rússar hafa skrúfað fyrir olíu 
sem leidd er í pípum gegnum 
landið frá Rússlandi til Evrópu.

Rússneska olíuleiðslufyrir-
tækið Transneft sakar Hvít-
Rússa um að hafa hirt sjálfir olíu 
úr leiðslunum, sem eingöngu eru 
ætlaðar til þess að flytja olíu í 
gegnum Hvíta-Rússland og áfram 
til Evrópuríkja.

Ekki er þó talið að stutt stopp 
valdi miklum skaða í Póllandi eða 
Þýskalandi þar sem olíubirgðir 
eru þar nægar. Hvít-Rússar 
sögðu líklegt að fljótlega yrði 
opnað fyrir olíustreymið á ný.

„Þetta sýnir okkur enn og 
aftur að deilur milli fyrrverandi 
Sovétríkja, milli þeirra landa sem 
útvega birgðir og hinna sem 
flytja þær, gera það að verkum 
að þessir flutningar eru óáreið-
anlegir frá okkar sjónarmiði 
séð,“ sagði Andrei Popov, tals-
maður pólska efnahagsráðuneyt-
isins. Næstum því 96 prósent af 
allri olíu sem Pólverjar nota 
koma frá Rússlandi um þessa 
olíuleiðslu.

Þýsk stjórnvöld staðfestu að 
olíuleiðslunni hefði verið lokað, 
en Þjóðverjar kaupa frá Rússum 
rúmlega þriðjunginn af allri 
þeirri olíu sem flutt er inn til 
Þýskalands.

Pólverjar segjast eiga um það 
bil 80 daga birgðir af olíu og Þjóð-
verjar eiga 130 daga birgðir, sam-

kvæmt upplýsingum frá Evrópu-
sambandinu. Hvít-Rússar virðast 
hafa skrúfað fyrir olíuna nú um 
helgina, aðeins örfáum dögum 
eftir að Hvít-Rússar samþykktu 
eftir mikið þref að greiða Rúss-
um tvöfalt hærra verð fyrir 
gasið, sem Hvít-Rússar eru háðir 
til upphitunar bæði fyrir heimili 
og fyrirtæki.

Rússar og Hvít-Rússar deila 
hins vegar áfram, því nú vilja 

Rússar koma í veg fyrir að Hvít-
Rússar selji öðrum löndum olíu, 
sem þeir keyptu ódýrt af Rússum 
meðan verðið var lægra.

Olíuleiðslan, sem Hvít-Rússar 
skrúfuðu fyrir, er 4.000 kílómetra 
löng og með henni er flutt olía frá 
vestanverðri Síberíu, Úralfjöll-
um og Kaspíahafi til landa í Aust-
ur- og Mið-Evrópu. Venjulega er 
flutningsgeta leiðslunnar full-
nýtt.

Hvít-Rússar skrúfa 
fyrir olíu til Evrópu
Þýskaland, Pólland og Úkraína fá ekki lengur olíu frá Rússlandi í gegnum 
Hvíta-Rússland vegna deilu Rússa og Hvít-Rússa um olíuverð.
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Evrópuríki verða fyrir barðinu á olíudeilu
Hvít-Rússar hafa stöðvað flutning á olíu frá Rússlandi til Póllands,

Þýskalands og Úkraínu vegna deilna við Rússa um gasverð. 
Druzhba-olíuleiðslunni var lokað eftir að rússneska orkufyrirtækið

Gazprom tvöfaldaði gasverðið til Hvíta-Rússlands.

Heimildir: Transneft, International Petroleum Encyclopedia

4.000 km löng 
olíuleiðsla flytur olíu 

frá vestanverðri Síberíu,
Úralfjöllum og Kaspíahafi
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Druzhba-olíuleiðslan: Rússar flytja
fimmtung af olíuútflutningi sínum til
olíuhreinsistöðva í Póllandi og Þýskalandi.
Hugmyndir um að lengja leiðsluna til 
Wilhelmshaven myndu gera útflutning
á hráolíu mögulegan til Bandaríkjanna.
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Félagar í sænska Jafnaðar-
mannaflokknum eru mjög klofnir í 
afstöðu sinni til þess hvort þeir 
kæri sig um að Mona Sahlin verði 
næsti leiðtogi flokksins. Flokkur-
inn leitar nú að arftaka Görans 
Persson, sem farið hefur fyrir 
flokknum síðan árið 1996, en hann 
ákvað að draga sig í hlé eftir tapið í 
þingkosningunum í haust.

Samkvæmt viðhorfskönnun sem 
Dagens Nyheter gerði meðal for-
svarsmanna hinna 26 héraðsdeilda 
flokksins sögðust fjórtán hafa fyr-
irvara gegn Sahlin sem formanns-
efni. Aðeins fjórir lýstu yfir afdrátt-
arlausum stuðningi við hana.

Þegar Persson var kjörinn for-
maður fyrir nærri ellefu árum var 
Sahlin helsti keppinautur hans um 
embættið. Þegar hann ákvað í sept-
ember að hann myndi hætta sem 
formaður leitaði hann eftir því við 
Margot Wallström, sem situr í 
framkvæmdastjórn Evrópusam-

bandsins og nýtur mikilla vinsælda 
í flokknum, að hún gæfi kost á sér 
en hún afþakkaði. 

Sterk ósk er um það innan 
flokksins að næsti formaður verði 
kona, og því beinist athyglin nú í 
auknum mæli að Sahlin, sem var 
ráðherra í stjórn Perssons og vin-
kona Önnu Lindh, sem allt stefndi í 
að yrði næsti flokksleiðtogi þegar 
hún var myrt árið 2003. Komi eng-
inn sterkari kvenframbjóðandi 
fram en Sahlin kann þó svo að fara 
að karl verði fyrir valinu einu sinni 
enn.

Miklar efasemdir 
um Monu Sahlin

Landsvirkjun aug-
lýsti nýlega eftir starfsmanni til 
að stýra leit fyrirtækisins að 
fjárfestingarkostum erlendis, 
annast frummat á arðsemi og 
áhættu slíkra kosta og leiða 
samningaviðræður við erlenda 
aðila.

Jóhannes Geir Sigurgeirsson, 
formaður stjórnar Landsvirkj-
unar, segir að áhugi sé á því að 
taka þátt í fjárfestingum, sér-
staklega á Balkanskaga. Verk-
efnið sé á forræði framkvæmda-
stjórnar og forstjóra en „ég sé 
fyrir mér að menn þurfi að 
bregðast nokkuð fljótt við. Það 
er ekkert ólíklegt að á einhverju 

árabili dragi úr verkefnum inn-
anlands og þá er æskilegt fyrir 
mikinn fjölda sérfræðinga að 
vera kominn í önnur verkefni,“ 
segir hann.

Ómótað er hve mikið fjár-
magn fer í fjárfestingar. „Það 
er stjórnar á næstu vikum að 
taka ákvörðun um það,“ segir 
hann.

Áhugi er á raforkuframleiðslu 
og dreifingu í samstarfi við aðra. 
Til greina kemur að fara í 
nýframkvæmdir eða inn í eldri 
fyrirtæki, til að mynda í Austur-
Evrópu. Landsvirkjun er í samn-
ingaviðræðum við stjórnvöld í 
Albaníu um byggingu og rekstur 
vatnsaflsvirkjunar á stærð við 
Kröfluvirkjun í samstarfi við 
aðra. Virkjunin myndi kosta 
nokkra milljarða króna.

Vill fjárfesta á Balkanskaga

 Síðasta vígi skæruliða 
íslamista var við það að falla eftir 
umsátur hermanna sómölsku 
bráðabirgða-
stjórnarinnar og 
Eþíópíuhers, að 
því er sómalski 
varnarmálaráð-
herrann greindi 
frá í gær. 

Umsátursher-
inn hefur 
undanfarna daga 
sótt hart að þeim 
500-600 skærulið-
um sem vörðust í bækistöð sinni, 
Ras Kamboni, syðst í landinu, 
nærri ströndinni og landamærun-
um að Kenía. Flótti var útilokaður 
þar sem Keníaher lokaði landa-
mærunum og undan ströndinni 
var sérsveit bandaríska flotans á 
vakt. 

Abdullahi Yusuf Ahmed, forseti 
Sómalíu, kom í gær til höfuðborg-
arinnar Mógadisjú í fyrsta sinn 
frá því að borgarastríðið hófst 
fyrir sextán árum. 

Sótt að síðasta 
vígi skæruliða





 Tveim stærstu stjórn-
málaflokkum Austurríkis, Jafnað-
armannaflokknum og Þjóðar-
flokknum, hefur tekist að ná 
samkomulagi í stjórnarmyndun-
arviðræðum sem hófust fyrir 
þremur mánuðum.

Alfred Gusenbauer, leiðtogi 
jafnaðarmanna, verður kanslari 
stjórnarinnar en Þjóðarflokkurinn 
fær í sinn hlut veigamikil ráð-
herraembætti, svo sem fjármála-
ráðuneytið, utanríkisráðuneytið 
og innanríkisráðuneytið. Óljóst 
var hvort Wolfgang Schüssel, frá-
farandi kanslari og leiðtogi íhalds-
manna, yrði ráðherra í nýju stjórn-
inni.

Flokkarnir tveir hafa jafnan 
verið andstæðingar í stjórnmál-
um, en eftir að Jafnaðarmanna-
flokkurinn vann nauman sigur á 

Þjóðarflokknum í þingkosningun-
um 1. október síðastliðinn þar sem 
Jafnaðarmenn fengu 35,3 prósent 
atkvæða en Þjóðarflokkurinn 34,3 
prósent, voru fáir aðrir kostir í 
stöðunni en að þessir fornu fjand-
vinir mynduðu stjórn saman.

Stjórnarmyndunarviðræður
gengu hægt og Þjóðarflokkurinn 
sleit þeim eftir að jafnaðarmenn 
tóku höndum saman við tvo minni 
flokka um að hefja rannsókn á 
herþotukaupum stjórnarinnar.

Varnarmálaráðherra nýju 
stjórnarinnar fær það hlutverk að 
rannsaka þessi umdeildu þotu-
kaup og kemur varnarmálaráðu-
neytið í hlut jafnaðarmanna.

Ný ríkisstjórn í Austurríki
Bifreið á Akureyri 

skemmdist mikið að innan í gær 
eftir að kveikt hafði verið í flug-
eldum og skottertum inni í 
henni.

Lögreglan á Akureyri segir 
eiganda bílsins hafa skilið hann 
eftir fyrir utan Bílaklúbb Akur-
eyrar við Frostagötu aðfaranótt 
sunnudags og skilið eftir nokkrar 
tertur og flugelda. 

Þegar maðurinn sótti bílinn í 
gærmorgun var búið að brjóta 
rúðu í honum og kveikja í flug-
eldunum.

Lögreglan segir bílinn mikið 
skemmdan og mildi að ekki hafi 
kviknað í honum.

Kveiktu í flug-
eldum í bíl

TIL FASTEIGNAEIGENDA

Hátæknifyrirtækið
Hafmynd hefur selt tvo sjálf-
stýrða smákafbáta til erlendra 
ríkja, en þeir eru meðal annars 
notaðir við umhverfisrannsókn-
ir og sjómælingar, auk þess að 
leita að aðskotahlutum á borð 
við sprengjur í höfnum. 

Verðmæti samninganna eru 
tæpar 100 milljónir króna, og er 
vonast til þess að seldir verði 
fimm til átta kafbátar á þessu 
ári.

Annar báturinn var seldur til 
rannsóknarstofnunar á vegum 
ástralska varnarmálaráðuneyt-
isins, en hinn var seldur til sjó-

hers „nágrannaþjóðar innan 
NATO“, sagði Torfi Þórhallsson, 
framkvæmdastjóri Hafmyndar, 
á fundi með fréttamönnum í Iðnó 
í gær. Hann segir að ekki sé 
hægt að greina frá því að svo 
stöddu hverjum síðari kafbátur-
inn var seldur vegna óska kaup-
andans.

Hafmynd hafði áður selt þrjá 
sjálfstýrða kafbáta, en kaupend-
urnir voru Bandaríkjafloti, 
Háskóli Bresku Kólumbíu og 
Rannsóknarráð Kanada.

Torfi sagði stóran markað 
fyrir kafbátana, Hafmynd sé 
afar framarlega í þessum geira 

og stærri fyrirtæki séu fyrst 
núna að taka við sér, sem gefi 
Hafmynd ákveðið forskot.

„Öryggismál þjóða, og þá sér-
staklega varnir gegn hryðju-
verkum, eru mjög ofarlega á 
baugi, og þetta er ört vaxandi 
markaður,“ sagði Torfi. 

Hafmynd hefur nýverið hlot-
ið viðurkenningu frá rannsókn-
arfyrirtækinu Frost & Sullivan í 
London fyrir byltingarkennda 
nýjung í hafnareftirliti við hönn-
un á Gavia-kafbátnum. 

Kafbátarnir eru af gerðinni 
Gavia, og eru 1,7 metrar að 
lengd, vega um 50 kg með grunn-
búnaði, og komast þeir fullkomn-
ustu á allt að tvegga kílómetra 
dýpi.

Stór markaður fyrir íslensku kafbátana

 Fimmtán manns var 
bjargað í gær skammt frá eyjunni 
Jövu eftir að hafa dvalið í 
björgunarbát í níu daga frá því að 
indónesísk ferja sem fólkið var á 
sökk með meira en 600 manns 
innanborðs. Einn þeirra lést 
stuttu eftir björgun um borð í 
flutningaskipið.

Með því að veifa í ofboði og 
blása í neyðarflautur náði fólkið 
athygli skipverja á nálægu 
flutningaskipi. Hafði björgunar-
bátinn þá rekið næstum 600 
kílómetra frá staðnum þar sem 
ferjan sökk í óveðri.

Um 245 manns hafa fundist á 
lífi eftir slysið og er 400 enn 
saknað. Aðeins 13 lík hafa 
fundist.

Fimmtán á reki 
í níu daga





Stefnt er að því að Alþingi 
samþykki lög um verndun 
og nýtingu auðlinda eigi 
síðar en 2010 samkvæmt 
frumvarpi iðnaðarráðherra 
sem lagt verður fram síðar 
í mánuðinum. Tilraun gerð 
til þess að skapa þjóðarsátt 
um djúpstætt deilumál.

Frumvarp Jóns Sigurðssonar, iðn-
aðar- og viðskiptaráðherra, um 
breytingar á lögum um rannsókn-
ir og nýtingu á auðlindum í jörðu 
sem lagt verður fram seinna í 
mánuðinum, er yfirlýst tilraun 
hans til þess að skapa þjóðarsátt 
um náttúruvernd annars vegar og 
auðlindanýtingu hins vegar.

Ríkisstjórn Íslands hefur fall-
ist á efnisatriði 27 greina frum-
varps þar sem ráð er fyrir því  
gert að starfshópar á sviði 
umhverfisverndar og auðlinda-
nýtingar skili af sér tillögum til 
forsætisráðherra fyrir lok árs 
2010, sem síðan leggur fram frum-
varp sem tekur sameiginlega tillit 
til niðurstaðna starfshópanna 
tveggja.

Nefnd á vegum iðnaðarráðherra 
sem hafði nýtingu og verndun auð-
linda til umfjöllunar skilaði af sér 
niðurstöðum nefndarstarfsins 12. 

október á síðasta ári. Var við það 
tilefni haft eftir Jóni Sigurðssyni í 
Fréttablaðinu að nefndarstarfið 
legði grunn að „sköpun þjóðarsátt-
ar“ um auðlindir landsins. 

Eftir magnþrungna umræðu og 
oft djúpstæðar deilur sem orðið 
hafa til vegna Kárahnjúkavirkjun-
ar sem leggja mun álveri Alcoa 
við Reyðarfjörð til rafmagn, hefur 
umræða um umhverfismál í víð-
asta skilningi orðið að mikilvægu 
pólitísku máli. Stjórnmálaflokkar 
hafa fært umhverfismálin ofar í 
forgangsröðina og reyna meðvitað 
að græða þau sár sem fram-
kvæmdirnar við Kárahnjúka hafa 
óumdeilanlega skilið eftir sig. 

Nefndin lagði til að Alþingi 
samþykkti lög um vernd og nýt-
ingu auðlinda eigi síðar en 2010. 
Lagði nefndin á það þunga áherslu 
að víðtækt samráð yrði viðhaft um 
mótun verndar- og nýtingar-áætl-
unar. 

Meirihlutinn í nefnd iðnaðarráð-
herra komst að þeirri niðurstöðu 
að þau fyrirtæki sem hefðu rann-
sóknarleyfi, vegna hugsanlegra 
virkjanaframkvæmda, fengu leyfi 
til þess að halda áfram rannsókn-
um. Í gildi eru sjö rannsóknarleyfi 
vegna jarðhita, þar af tvö vegna 
jarðveitna, en tólf umsóknum 
hefur verið skilað inn vegna jarð-
hitarannsókna og níu vegna vatns-
aflsrannsókna.

Stefnt er að því að lögfesta 
verklagsreglur um afgreiðslu 
umsókna vegna rannsókna- og 
nýtingarleyfa en þar er grundvall-
aratriði að landeigendur ráði því 
við hvern þeir semja um nýtingu 
auðlinda á þeirra landi. 

Jón Sigurðsson lítur svo á að frum-
varpið skapi farveg til þjóðarsátt-
ar um heildstæða mynd umhverf-
ismála hér á landi. „Samkvæmt 
hugmyndunum verða skipaðir 
tveir starfshópar, annars vegar 
um umhverfisþáttinn og hins 
vegar um nýtingarþáttinn, en ráð 
er fyrir því gert að þeir skili af sér 
vinnu eigi síðar en 2010. Ég lít svo 
á að þetta sé afar mikilvægt mál 
sem nauðsynlegt er að ná víðtækri 
sátt um,“ sagði Jón.

Kolbrún Halldórsdóttir, þing-
kona Vinstrihreyfingarinnar - 
græns framboðs og ein þeirra sem 
áttu sæti í nefnd iðnaðarráðherra, 
telur íslensk stjórnvöld láta undan 
þrýstingi orkufyrirtækja með því 
að fallast með öllu á þær tillögur 
sem settar voru fram í skýrslu 
nefndarinnar, Framtíðarsýn um 
verndun og nýtingu auðlinda í 
jörðu og vatnsafls. „Ég get ekki 
tjáð mig um frumvarp ríkisstjórn-
arinnar fyrr en það kemur fram 
en það á að vera grundvallaratriði 
að það sé tryggt að varúðarsjónar-
mið fái að ráða, og þar með allar 
meginreglur umhverfisréttar sem 
íslensk stjórnvöld skuldbundu sig 
til þess að fara eftir árið 1992 en 
stórlega hefur vantað upp á að 
eftir þeim hafi verið farið. Aðalat-
riði er að ná fram sátt um hvernig 
auðlindanýting eigi að vera í land-
inu til framtíðar en ekki að losa 
rannsóknarleyfi úr gíslingu í ráðu-
neytum, eins og virðist vera meg-

inhlutverk þessa frumvarps taki 
það efnislega mið af niðurstöðu 
nefndarinnar.“

Út frá því sem fram hefur 
komið verður áætlun um hvaða 
auðlindir skulu friðaðar og hverj-
ar nýttar til orkuöflunar, ekki til-
búin fyrr en 2010. Á þeim forsend-
um er líklegt að orkufyrirtækin 
þrýsti á um að koma hugmyndum 
sínum í framkvæmd áður en 
breytt lög og reglur koma í veg 
fyrir framkvæmdir á tilteknum 
svæðum.

Framtíðin mun leiða það í ljós 
hvort frumvarp iðnaðarráðherra 
verður til þess fallið að skapa 
þjóðarsátt um auðlindanýtingu og 
verndun á Íslandi. 

Nefndarstarfið byggist öðru 
fremur á þverfaglegri nálgun full-
trúa sem unnið hafa að umhverfis-
málum og auðlindanýtingu. Sú leið 
er til þess fallin að kalla fram sjón-
armið sem að mati stjórnvalda 
styrkir leitina að þjóðarsátt um 
málefni sem augljós óeining hefur 
verið um.

Nokkra athygli vekur að starfs-
hópum sé samkvæmt frumvarp-

inu gefið svigrúm til ársins 2010 
til þess að skila tillögum sínum um 
verndun og nýtingu til forsætis-
ráðherra.

Kortlagning auðlinda landsins 
er umfangsmikið og tímafrekt 
verkefni eins og frá er greint í 
hundrað blaðsíðna skýrslu iðnað-
arráðherra. Á þeirri forsendu má 
með rökum halda því fram að mik-
ilvægt hefði verið að flýta vinn-
unni sem allra mest og útiloka þar 
með að náttúruvernd verði ekki að 
afgangsstærð þegar nýtingarhug-
myndir koma til framkvæmda 
fyrir 2010, eins og margt bendir 
til.

En á móti kemur síðan það 
grundvallaratriði að yfirferð 
málsins, í víðasta skilningi, sé eins 
vönduð og kostur er því hálfkláruð 
eða ófullnægjandi vinna í þessum 
efnum er til þess fallin að viðhalda 
deilum sem eðli málsins sam-
kvæmt hefði mátt sætta með 
aðferðum sem öðru fremur byggja 
á samstarfi. 

Leitað að farvegi þjóðarsáttar

Mikil fjölgun en vart við óánægju

Laxá 28 MW

Sog 90 MW

Blanda 150 MW

Krafla 60 MW

Búrfell 270 MW

Bjarnarflag 3 MW

Sigalda 150 MW
Vatnsfell 90 MW

Kárahnjúkar 690 MW

Svartsengi 45 MW

Sultartangi 120 MW

Hvammur 80 MW

Bjarnarflag 80 MW

Urriðafoss 120 MW

Krafla I 40 MW

Holt 50 MW

Hrauneyjafoss 210 MW
Búðarháls 75 MW

Hágöngur 120 MW

Þeistareykir 120 MW

Reykjanes 50 MW

Lagarfoss 30 MW

Gjástykki 40 MW

Vatnsaflstöð
Gufuaflstöð

Krafla II 120 MW

Hellisheiði 120 MW

Nesjavellir 120 MW

Trölladyngja 100 MW

Hellisheiði 300 MW

Reykjanes 100 MW

Virkjað Mögulegt

Árangur ASÍ 
ekki mikill

fréttir og fróðleikur



 Norskir fornleifafræð-
ingar hafa fundið grafir frá 
níundu öld á Fröyland á Roga-
landi, sem reyndust geyma mjög 
marga merka mun heldra fólks 
frá víkingaöld. 

Í einni gröfinni, sem kona lá í, 
fundust skartgripir, perlur, skæri, 
hnífur, sigð og önnur búsáhöld. 
Bæði konan og karlmaðurinn, 
sem lá í næstu gröf, voru jarðsett 
í 6-7 metra löngum bátum. Eftir 
er að rannsaka barnshaug og 
fleiri grafir á svæðinu, að því er 
Stavanger Aftenblad greinir frá. 

Yfir 50 munir hafa nú þegar 
verið fluttir á fornleifasafnið í 
Stafangri til meðhöndlunar og 
frekari rannsókna. 

Víkingagrafir 
frá níundu öld

 Bandarískir vísinda-
menn segjast hafa uppgötv-
að nýja leið til að komast 
yfir stofnfrumur, sem gætu 
þegar fram líða stundir 
gert við sködduð líffæri í 
mönnum.

Vísindamenn við Wake 
Forest-læknaháskólann í 
Norður-Karólínu skrifa í 
nýjasta hefti Nature Biot-
echnology að þeim hefði 
tekist að vinna stofnfrum-
ur úr vökvanum sem fyllir leg þungaðra kvenna 
og ræktað þær síðan áfram í tilraunastofu. 

Hingað til hafa stofnfrumur sem hægt hefur 
verið að nota í slíkum tilraunum eingöngu 
verið hægt að fá úr mannlegum fóstrum. En 

þetta hefur valdið alvar-
legum siðferðilegum 
vanda, þar sem fóstrið 
deyr þegar frumurnar eru 
teknar úr því. Andstæðing-
ar þessara tilrauna halda 
því fram að þær jafnist á 
við morð eða jafnvel mann-
át.

Stuðningsmenn stofn-
frumurannsókna segja þær 
gefa von um að takast megi 
að finna lækningu við sjúk-

dómum á borð við sykursýki og hrörnunarsjúk-
dómana parkinsons og Alzheimer. Það byggist 
á þeirri hæfni stofnfrumna að geta þroskast í 
vef af því tagi sem þarf til að lækna viðkom-
andi sjúkdóm. 

Að sögn Paolo De Coppi, sem átti aðild að 
bandarísku rannsókninni, eru legvatnsfrum-
urnar sem notaðar voru í tilrauninni fjölhæfar 
eins og stofnfrumur, án þess þó að vera eigin-
legar stofnfrumur.  

Fréttavefur BBC hefur eftir breskum vís-
indamönnum hafa þeir efasemdir um að nokk-
ur lausn felist í þessari aðferð við að ná í stofn-
frumur. Í fyrsta lagi geti verið erfitt að útvega 
nægilega mikið magn legvatns. Í vökvanum eru 
margar gerðir frumna, margar þeirra koma úr 
fóstrinu sem er að þroskast í leginu. Við nátt-
úrulega fæðingu tapist allur vökvinn. Í öðru 
lagi ætti ekki að líta svo á að þær gerðir stofn-
frumna sem hægt er að ná í með öðrum aðferð-
um en úr fóstri geti komið í staðinn fyrir þær, 
að því er BBC hefur eftir Colin McGuckin við 
Newcastle-háskóla á Englandi

Ræktuðu stofnfrumur úr legvatni

 Stórauka þarf gróð-
ursetningu trjáa við umferðaræð-
ar til að draga úr svifryksmagni, 
að mati Jóns Geirs Péturssonar 
skógfræðings.

Helsta orsök svifryksmengun-
ar í borginni er uppspænt malbik 
undan nagladekkjum og á rykið 
greiða leið í öndunarfæri manna. 
Til að vega upp á móti þessu telur 
Jón barrtrén tilvalin, því erlendar 
rannsóknir sýni fram á að þau 
taki auðveldlega í sig rykagnirnar.

Það er á veturna sem svifrykið 
mælist mest í andrúmsloftinu og 
því væri tilvalið að gróðursetja 
sígræn tré í þessum tilgangi. 

Barrtré verði 
gróðursett

 Þúsundir Hindúa 
hótuðu í gær að sniðganga 
hátíðlegar athafnir þar sem 
pílagrímar þvo burt syndir sínar í 
ánni Ganges í Indlandi vegna 
þess hve hin heilaga á er orðin 
menguð vegna úrgangs frá 
verksmiðjum og skolps frá 
borgum meðal annars.

Kröfðust þeir að ástand árin-
nar yrði bætt fyrir 12. janúar en 
þá mun næsta dýfingarathöfn 
fara fram.

Talið er að nálægt 70 milljónir 
Hindúa taki þátt í 45 daga löngum 
hátíðahöldunum sem eru ein 
stærsta reglulega uppákoma sem 
haldin er í heiminum. 

Áin of menguð 
til að baða sig í
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greinar@frettabladid.is

Það er verið að sprengja 
heiminn!“ sagði lítil stúlka í 

Kópvogi laust eftir miðnætti á 
nýársnótt. Ályktunin var eðlileg 
því hávaðinn og lætin voru slík 
að allt ætlaði bókstaflega um koll 
að keyra. Þetta voru fyrstu 
áramótin hennar því fram til 
þessa hefur hún sofnað vært á 
miðju kvöldi og látið allt fram 
hjá sér fara. Börn bregðast 
misjafnlega við gauraganginum 
á gamlárskvöld og sum verða 
logandi hrædd og vilja ekki út úr 
húsi. Slík viðbrögð hljóta að 
teljast eðlileg enda gengur mikið 
á. Þessi litla stúlka lét sér hins 
vegar hvergi bregða heldur 
brosti út í eitt og augun ljómuðu 
af hamingju. Sjálf kláraði ég 
hamingjukvótann minn yfir 
ljósadýrðinni þegar árið 2000 
gekk í garð en huggaði mig þá 
við að þau áramót hefðu verið 
einsdæmi og slíkt gerðist ekki 
aftur fyrr en í fyrsta lagi að 
hundrað árum liðnum og þá yrði 
ég varla viðstödd. Ég hafði rangt 
fyrir mér. Ósköpin aukast ár frá 
ári og nú er svo komið að fólk á 
jafnvel erfitt með öndun vegna 
mengunar frá flugeldunum. 
Reyndar trúi ég því í einlægni að 
ástandið sé hvergi á landinu neitt 
í líkingu við það sem gerist á 
höfuðborgarsvæðinu þetta kvöld 
þar sem sást varla milli húsa og 
engin leið var að tala saman utan 
dyra.

Fátt er þó svo með öllu illt að 
ekki fylgi eitthvað gott í kjölfar-
ið. Það hefur löngum verið mín 
huggun að með flugeldakaupum 
höldum við uppi rekstri björgun-
arsveita og án þeirra væri oft illa 
fyrir okkur komið í þessu harð-
býla landi norður við heim-
skautsbaug. Útköll eru fjölmörg 
á ári hverju, mun fleiri en 
fjölmiðlar fjalla um og iðulega 
bjarga þessar dyggu og kraft-
miklu sveitir mannslífum og 

verðmætum. Það starf verður 
aldrei fulllaunað og þannig má 
líta á flugeldana sem rekstrar-
kostnað sem við berum sameig-
inlega með frjálsum framlögum 
almennings. Og fáum stjörnur í 
staðinn. Þessi réttlæting gildir 
þó aðeins ef flugeldarnir eru 
keyptir af björgunarsveitum. Ef 
þeir eru keyptir af einkaaðilum 
er væntanlega erfiðara að verja 
fjárausturinn, hamaganginn og 
mengunina fyrir sjálfum sér og 
öðrum.

En björgunarsveitirnar eru 
ekki þær einu sem njóta góðs af 
flugeldabrjálæðinu. Á gamlárs-
kvöld sá ég þrjár stórar rútur, 
fullar af erlendum ferðamönn-
um, koma að einni brennunni á 
höfuðborgarsvæðinu. Þeir fengu 
aldeilis talsvert fyrir sinn snúð 
því þar var samankominn mikill 
mannfjöldi sem söng af hjartans 
lyst við stóra og glæsilega 
brennu meðan beðið var eftir 
glæsilegri flugeldasýningu 
hjálparsveitarinnar. 

Þetta er sem sagt oft 
skemmtilegt og það er af hinu 
góða að Ísland skuli nú vinsæll 
ferðamannastaður um áramót. 
Hins vegar hlýtur að vera til 
einhver millivegur. Það getur 
ekki verið nauðsynlegt að 
sprengjudynkirnir hljómi 
sleitulítið frá því á annan í jólum 
þar til hámarkinu er náð upp úr 
miðnætti á nýársnótt og svo 
áfram fram yfir þrettándann. 
Nýliðið þrettándadagskvöld 
glumdu dynkirnir sleitulaust frá 
hádegi og langt fram yfir 
miðnætti. Svo gegndarlaus 
skothríð er græðgi og löngu hætt 
að vera skemmtileg. Það er 
vissulega af hinu góða að 
björgunarsveitir skuli geta 
gengið í góða sjóði og það er 
ágætt að efla ferðaþjónustu en 
þetta magn er ekki nauðsynlegt. 
Allt er best í hófi og þótt það sé í 
góðu lagi að sprengja heiminn 
stutta stund um miðnætti, 
sjálfum sér og öðrum til æsings 
og hamingju er óþarfi að missa 
stjórnina í marga daga. Í ágætu 
áramótaskaupi var því haldið 
fram að við værum feit, rík og 
heimsk. Það verður hver að taka 
það til sín sem hann á af þessari 
fullyrðingu, allt, eitthvað eða 
ekkert. En flugeldabrjálæðið ber 
vott um græðgi, jafnvel heimsku 
og ríkidæmi umfram þarfir. Til 
að fyrirbyggja misskilning skal 
það tekið skýrt fram að ég er 
ekki barnanna best í þessu 
samhengi og fjölskyldan mín er 
nokkuð skotglöð á gamlárskvöld. 
Við látum það reyndar duga og 
kaupum að sjálfsögðu alltaf af 
björgunarsveitum. En hvernig 
væri að nýja árið yrði ár 
hófsemdar? Margir tóku 
innkaupalausa daginn hátíðlega 
og slepptu því að fara í búð en 
einn dagur í gegndarlausu 
neysluæði þjóðarinnar segir lítið. 
Gleðilegt hófsemdarár. 

Flugeldagræðgi

Af fréttaflutningi síðustu daga hefur 
mátt álykta að við val á siglingaleiðum 

skipa fyrir suðvesturhorn landsins sé 
aðeins til einn sannleikur, í formi skýrslu 
Det Norske Veritas frá því í maí 1999.

Kaupskipaútgerðin tók þátt í starfi ráð-
herraskipaðrar nefndar á árunum 1998-
2000. Nefndin hafði skv. skipunarbréfi það 
hlutverk „að móta reglur um tilkynninga-
skyldu og afmörkun siglingaleiða olíuskipa og ann-
arra skipa sem sigla með hættulegan varning inn í 
íslenska efnahagslögsögu“. Samt fór það svo að 
aðalverkefni nefndarinnar sem tekist var hart á um 
varð um val á tveimur siglingaleiðum fyrir kaup-
skip við suðvestanvert landið á grundvelli niður-
staðna skýrslu Det Norske Veritas. Fulltrúar kaup-
skipaútgerðarinnar voru ekki tilbúnir að samþykkja 
einhliða framlagða skýrslu sem einu réttu niður-
stöðuna um öryggi tveggja siglingaleiða á forsend-
um sem þeir voru ekki sáttir við. Nefndin lauk störf-
um árið 2000 og var niðurstaðan sú að málið skyldi 
tekið upp aftur þegar rannsóknir á öllum þáttum 
málsins hefðu verið lagðar fram.

Síðan eru liðin sjö ár án þess að mikið hafi 
farið fyrir málinu. Nú ber svo við að sam-
gönguráðuneytið hefur skipað nefnd sem ber 
heitið „nefnd um neyðarhafnir“ og skipunar-
bréfið er dagsett 29. nóv. 2006. Nefndin hefur 
fimm hlutverk og er eitt þeirra „að gera til-
lögu að skipulagi skipaumferðar, t.d. afmörk-
un siglingaleiða og/eða takmörkun á sigling-
um skipa sem flytja hættulegan varning í 
nánd við landið.“ Nú er nefndin hrein emb-
ættismannanefnd án þátttöku kaupskipaút-
gerðarinnar. Getur verið að það sé eitthvað 
athugavert við þessa stjórnsýslu og að það sé 

ástæða til að við gerum athugasemdir við hana? 
Viljum við fela ríkisstofnunum einum að taka 
ákvarðanir á forsendum sem þær sjálfar gefa sér 
án þátttöku þeirra sem málið snertir beint? SVÞ 
gera athugasemdir við slík vinnubrögð varðandi 
þetta mál og mörg önnur. Það er grundvallaratriði 
við setningu laga og reglugerða að þeir sem málið 
snertir fái aðkomu að því á vinnslustigi. Það kemur 
kaupskipaútgerðinni við þegar ákvarða á eina rétta 
siglingaleið fyrir suðvestan land og því gera SVÞ þá 
kröfu til samgönguráðuneytisins að þau fái að til-
nefna fulltrúa í ofangreindri nefnd.

Höfundur er forstöðumaður flutningasviðs SVÞ.

Að velja siglingaleiðir

Það getur ekki verið nauð-
synlegt að sprengjudynkirnir 
hljómi sleitulítið frá því á 
annan í jólum þar til hámark-
inu er náð upp úr miðnætti á 
nýársnótt og svo áfram fram 
yfir þrettánda.
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SÖLUMAÐUR/RÁÐGJAFI
Vegna aukinna umsvifa leitum við

að sölumanni / ráðgjafa

Think er prentsmiðja sem hefur vaxið ört undanfarin ár. Hjá
Think starfa 14 manns, þar er góður starfsandi og

tækjabúnaður er eins og best er á kosið. Think er eina
prentsmiðjan á Íslandi sem býður upp á vörulista með verðum.

Viðkomandi þarf að búa yfir hæfni í mannlegum
samskiptum, vera jákvæður og geta starfað í hópi.

Reynsla í prentiðnaði eða sölu er kostur en ekki
skilyrði. Nánari upplýsingar veitir

Haraldur í síma 893 7008 eða halli@think.is.

É
g er svona stór, segir í kvæðinu. Skrifstofustjóri vís-
indaskrifstofu menntamálaráðuneytis, Vilhjálmur Lúð-
víksson, hrósar íslenskum vísindamönnum fyrir dugnað 
í grein í Morgunblaðinu um helgina. Þar segir hann að 
íslenskir vísindamenn hafi árið 2005 verið í fjórða sæti í 

samantekt um birtar vísindagreinar árið 2005 – miðað við höfða-
tölu.

Stjórnvöldum hefur um nokkurt skeið verið nokkur þörf að 
halda fram sterkri stöðu íslenskra vísinda á mörgum sviðum, 
svona rétt eins og menn þurfi að tala í sig kapp, fullvissa sig um 
að vel sé gert. 

Vísindasamfélagið hefur aðra sögu að segja: þar er stöðugt 
brýnt fyrir stjórnvöldum að aldrei sé nóg sett í vísindastarf og 
vitnað til fjárskorts í þeim efnum á mörgum sviðum.

Aðrir starfsmenn menntamálaráðuneytis gerðu í liðinni viku 
samkomulag við Listaháskóla Íslands á þá leið að skólinn fengi 
tíu milljónir til að koma á stofn samskiptagrunni fyrir íslenska 
vísindamenn á sviði rannsókna á listum – upphæðin dugar rétt 
fyrir einu stöðugildi og skrifstofuhaldi. En mjór er mikils vísir. 

Tildrögin að samningnum eru að mönnum er tekið að renna til 
rifja hvað átakanlega fátt er til af rannsóknum um íslenska lista- 
og menningarsögu. Flest þau rit sem til eru af því sviði eru stök 
og einangruð brautryðjendaverk: má þar síðast nefna stórt og 
mikið rit um Kjarval sem kom út fyrir rúmu ári. Þó hefur meira 
verið um Kjarval fjallað en alla aðra íslenska myndlistarmenn á 
bók.

Og hvert sem litið er í listgeiranum blasir fátæktin við: mennta-
málaráðherrann sjálfur tilkynnti skömmu eftir að hún tók við 
starfi að skömm væri að því að við ættum ekki sögu myndlist-
ar. Hvar er þá saga húsagerðar? Leiklistarsagan er að stærstum 
hluta óskráð. Stutt saga kvikmyndarinnar er ekki til. Stórt séð er 
saga íslenskrar tónlistar óskrifuð í mörgum deildum. 

Yfirlitsverk um listir og menningu verða ekki til svo vit sé, 
nema áður hafi farið fram margvíslegar smærri rannsóknir, þar 
sem skyggnst er dýpra á afmörkuðum svæðum og þau könnuð 
af lifandi samfélagi fræðimanna þar sem tekist er á um kenn-
ingar og framkvæmd í rituðu og mæltu máli á opinberum vett-
vangi fræða og fjölmiðlunar. Rannsóknir á þeim verða ekki barn 
í brók nema viðfangsefni sé skoðað í stærra samhengi evrópskr-
ar þróunar, jafnvel víðar leitað. Íslenskt vísindastarf í listfræði 
og listasögu verður ekki unnið nema í hinu stóra samhengi lista 
vesturálfu.

Því ber að fagna frumkvæði Listaháskólans sem hefur um 
nokkurt skeið sótt á fjármálavaldið til að auka starfsgrundvöll 
sinn í þessa átt. Og starfsmenn ráðuneyta ættu að hafa lægra 
með sitt höfðatölugrobb þegar við blasa stórir flákar vísinda 
sem hér á landi eru ónumið land. Og hvergi stærra en í listum og 
menningu sem ráðuneytismenn státa þó mest af á tyllidögum.

Fátæklegar rann-
sóknir á sviði lista 

og menningar



[Hlutabréf]

Bandaríski fjárfestingabankinn 
Morgan Stanley hefur gefið út 
nýtt verðmat á Kaupþingi. Bank-
inn segir markgengi á bréfum 
bankans vera 94 sænskar krónur 
á hlut, eða rúmar 953 krónur 
miðað við gengi gærdagsins. 

Mat Morgans Stanley er 47 
krónum lægra en mat bandaríska 
bankans Citigroup á Kaupþingi 
undir lok síðustu viku. Morgan 
Stanley gerir þó þann fyrirvara 
við matið að markgengið geti 
hækkað um 8 prósent á árinu. 
Gengi Kaupþings stóð við lok við-
skipta í gær í 905 krónum á hlut.

Í mati Morgan Stanley segir 
meðal annars að arðsemi hluta-
fjár Kaupþings geti numið 10 pró-
sentum á þessu ári. Gengi Kaup-

þings  er almennt séð sagt vera 
gott og að bankinn eigi auðvelt 
með að vaxa á erlendum mörkuð-
um.

Arðsemi hlutafjár bankans er 

sögð vera sambærileg við það 
sem almennt gerist meðal evr-
ópskra banka. Uppáhaldsbanki 
Morgan Stanley er hins vegar 
eftir sem áður sagður vera Swed-
bank.

Í greiningu Morgan Stanley 
segir jafnframt að fjárfestar ættu 
ekki að láta efnahagshorfur hér 
hafa áhrif enda sé áhætta bank-
ans af þeim takmörkuð. Bankinn 
bendir á að íslenskir fjárfestar 
eigi 80 prósent hlutafjár í Kaup-
þingi og að saga bankans sé ekki 
vel þekkt á alþjóðavísu. „Við 
búumst hins vegar við því að 
áhugi á alþjóðavísu komi til með 
að aukast þegar fleiri  taka að 
greina fyrirtækið,“ segir í grein-
ingunni.

Morgan Stanley metur Kaupþing

Stjórn bandaríska hlutabréfa-
markaðarins Nasdaq þrýstir á 
hluthafa í bresku kauphöllinni í 
Lundúnum (LSE). 

Í bréfi sem stjórnin sendi hlut-
höfum í síðustu viku segir að þeir 
eigi ekki að láta þvermóðsku 
stjórnar LSE trufla sig og taka til-
boði Nasdaq í markaðinn. Nasdaq 
telur að LSE geti neyðst til að 
lækka gjöld sín vegna aukinnar 
samkeppni, ekki síst vegna stofn-
unar nýs hlutabréfamarkaðar í 
Evrópu sem fengið hefur heitið 
Project Turquoise.

Nasdaq hefur leitast nokkrum 
sinnum við að renna saman við 
bresku kauphöllina. Tilraunirnar 
hafa fram til þessa verið árang-
urslausar þar eð stjórn LSE hefur 
vísað öllum tilboðum á bug með 
tilvísan í framtíðarhorfur mark-
aðarins. Nasdaq fer nú þegar með 
tæplega 30 prósenta hlut í LSE.

Breska dagblaðið Telegraph 
segir líkur á að hluthafar ætli að 
halda að sér höndum og sjá til 
hvort Nasdaq hækkar yfirtökutil-
boð sitt. Ekkert slíkt liggur í loft-
inu. Tilboðið hljóðar upp á 2,7 
milljarða punda eða tæpa 370 
milljarða íslenskra króna.

Þrýstingur á hlut-
hafa LSE aukinn

Margverðlaunað
fyrir hollustu og bragðgæði

AÐEINS
0,7% FITA

Léttreykta kjúklingaáleggið frá 
Holtakjúklingi er margverðlaunað 

fyrir hollustu og bragðgæði.

Þú finnur vart fituminna álegg.
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Greining Glitnis spáir 21 prósents 
hækkun á Úrvalsvísitölunni í ár 
sem er nokkuð meiri hækkun en 
árið 2006 þegar vísitalan hækkaði 
um 15,8 prósent.

„Heilt á litið eru horfur á inn-
lendum hlutabréfamarkaði já-
kvæðar fyrir árið 2007. Kennitöl-
ur félaganna eru í flestum tilfellum 
viðunandi, horfur á góðri afkomu 
og umhverfi þeirra ætti að vera 
þeim nokkuð hagfellt,“ segir í 
afkomuspá bankans.

Af einstökum félögum spáir 
Glitnir að FL hafi hagnast um 35,5 
milljarða króna á fjórða ársfjórð-
ungi 2006 og alls rúmum 46,5 millj-
örðum fyrir árið í heild. Gangi 
spáin eftir er um mesta hagnað 
íslensks félags á einum ársfjórð-
ungi að ræða, en Kaupþing hagn-
aðist um 35,4 milljarða á þriðja 
ársfjórðungi.

Kaupþingi er spáð yfir 79 millj-
arða króna hagnaði fyrir árið 2006, 
Landsbankanum 32,8 milljörðum 
króna, Existu 31 milljarði og 
Straumi-Burðarási rúmum 28 
milljörðum.

Spá yfir fimmt-
ungshækkun



„Íslenskir útgefendur segja 
að ég skrifi ekki um rétt 

fólk. Svo er vitaskuld 
ekkert um morð eða 

samfarir í mínum bókum. 
Útgefendur trúa á morð og 

samfarir.“

Almenn skynsemi Paines

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Eggert Egill Lárusson
frá Grímstungu, Túngötu 22, Keflavík,

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju föstudaginn
12. janúar kl. 13.00.

Kristín Hjördís Líndal
Sigríður Jóna Eggertsdóttir   Lýður Pálmi Viktorsson
Soffía Líndal Eggertsdóttir
Páll Örn Líndal                        Rakel Ýr Guðmundsdóttir
Þröstur Líndal                          Jóhanna Áskels Jónsdóttir
Jónatan Líndal Eggertsson    Dóra María Garðarsdóttir
og barnabörn.

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra er
auðsýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför elskulegs sambýlismanns míns,
föður okkar, sonar, tengdasonar, bróður,
mágs og svila.

Jóns Helgasonar
(Jónsa) Hafnargötu 30, Vogum.

Guð blessi ykkur öll.

Selma Stefánsdóttir
Aníta Máney Jónsdóttir  Glóð Jónsdóttir
Helgi Ragnar Guðmundsson  Júlía Halldóra Guðmundsdóttir
Stefán Dan Óskarsson   Rannveig Hestnes
Gunnar Júlíus Helgason  Logi Helgason
Sandra Helgadóttir   Sindri Snær Helgason
Harpa Stefánsdóttir   Helgi Dan Stefánsson
Ingi Þór Stefánsson
Guðbjörg Þóra Jakobdóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
fósturfaðir, tengdafaðir, afi,  langafi og
bróðir,

Ólafur Sveinsson
Brunnum 19, Patreksfirði,

sem lést þann 4. janúar síðastliðinn, verður jarðsunginn
frá Patreksfjarðarkirku laugardaginn 13. janúar kl. 14.

Hulda Ólafsdóttir
Ingveldur Hafdís Ólafsdóttir  Steindór Tómas Halldórsson
Sveinn Ólafsson   Steinunn Sturludóttir
Aðalsteinn Már Ólafsson      Ingibjörg Rósa Guðmundsdóttir
Ellen Ólafsdóttir
Birna Jóhanna Ólafsdóttir   Vilhjálmur Ólafsson
Haraldur Ólafsson   Arnbjörg Pétursdóttir
Sesselja Guðrún Arthúrsdóttir  Þórir Bjarnason
barnabörn og barnabarnabörn
Klara Sveinsdóttir
Valgerður Sveinsdóttir

Elskulegur sonur okkar, bróðir, barna-
barn, barnabarnabarn og frændi,

Jón Ævar Ármannsson
Vallengi 7, Reykjavík,

sem lést á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi
þann 3. janúar síðastliðinn, verður jarðsung-
inn fimmtudaginn 11. janúar klukkan 13.00 frá
Bústaðakirkju. Blóm og kransar vinsamlegast afþakk-
aðir en þeim sem vilja minnast hins látna er bent á
reikning 0537-04-211004, kt. 220297-2099.

Elísabet Unnur Jónsdóttir              Ármann Rögnvaldsson
Steinunn Birna Ármannsdóttir     Ásdís Ósk Ármannsdóttir
Steinunn Melsted
Birna F. Óskarsdóttir                       Rögnvaldur Ólafsson
langömmur, langafar og frændsystkini.

Ástkær frænka okkar,

Elínborg Margrét Jónsdóttir
frá Másstöðum, Röðulfelli, Skagaströnd,

lést á Heilbrigðisstofnuninni Blönduósi sunnudaginn
7. janúar 2007. Útförin fer fram frá Hólaneskirkju á
Skagaströnd laugardaginn 13. janúar kl. 14.00.
Fyrir hönd aðstandenda,

Hulda Þorsteinsdóttir
Ragnar Þorsteinsson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
sonur, afi og bróðir,

Sturla Erlendsson
Hjarðarhaga 11, Reykjavík,

sem lést 5. janúar á Landspítalanum, Hringbraut,
verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju föstudaginn
12. janúar kl. 15.

Þóra Þórhildur Guðjónsdóttir
Sara Sturludóttir
Sölvi Sturluson
Björk Sturludóttir
Erlendur Sigurðsson
barnabörn og systkini.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðrún Lovísa
Guðmundsdóttir
Blönduhlíð 25, Reykjavík,

sem lést á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Lundi aðfara-
nótt 4. janúar, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
fimmtudaginn 11. janúar kl. 15.00.  Þeim sem vildu
minnast hennar er bent á Styrktarsjóð Lundar á Hellu.

Gunnar Friðrik Magnússon
Halldóra Kristín Magnúsdóttir    Unnar Þór Böðvarsson
Guðný Hrönn Þórðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær dóttir okkar, systir og barnabarn,

Sara Líf Sigurðardóttir
lést aðfaranótt fimmtudagsins 4. janúar á
Barnaspítala Hringsins. Útför fer fram í kapellu
Hafnarfjarðarkirkjugarðs þriðjudaginn 9. janúar kl.
11.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en
þeim sem viljast minnast hinnar látnu er bent á sjóð
Barnaspítala Hringsins.

Sigurður Villi Stefánsson
Sigurbjörg G. Hannesdóttir
Sóley Líf Sigurðardóttir
Stefán O. Sigurðsson
Jónína Friðriksdóttir
Hannes Freyr Guðmundsson
Hanna Sigríður Jósafatsdóttir

Stórafmæli
Stefán Jónsson

bílstjóri verður 60 ára 
þriðjudaginn 9. janúar.

Af tilefni þessa stóráfanga þá viljum 
við bjóða vinum og velunnurum

Stefáns til samsætis að Guðríðarstíg 
6, Grafarholti, í dag, þriðjudag, á milli 

18.00 – 20.00.

40 ára
Jóhannes 
Felixson

bakarameistari er 40 ára í dag. 
Hann verður að heiman. 

Ástkær móðir okkar, dóttir, systir og mágkona, 

Jóhanna Björnsdóttir
læknir, Bergþórugötu 9, Reykjavík,

sem lést laugardaginn 30. desember, verður jarðsungin 
frá Hallgrímskirkju fimmtudaginn 11. janúar klukkan 
15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Minningarsjóð líknardeildar LSH, sími 543-1159.

Ásta Ásbjörnsdóttir Hulda Ásbjörnsdóttir
Jónína Ósk Pétursdóttir
Pétur Björnsson   Margrét Þorvaldsdóttir
Hólmsteinn Björnsson  Þorgerður Ása Tryggvadóttir 
Guðrún R. Björnsdóttir
Lilja V. Björnsdóttir  Jón Ómar Finnsson
Birna Björnsdóttir  Ríkharður Reynisson
og fjölskyldur.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Ragna Björg Ingólfsdótt-
ir, badmintonkona ársins 
2006 og ein af tíu bestu 
íþróttamönnum ársins, 
sýndi snemma fína takta.

„Áhuginn fyrir badminton 
vaknaði þegar ég var níu 
ára. Grunnskólanemum var 
boðið að æfa ókeypis hjá 
TBR, það er Tennis- og bad-
mintonfélagi Reykjavíkur,“ 
segir Ragna, spurð um 
hvernig ævintýrið hafi byrj-
að. „Ég var sjálf á þeim 
aldri og ákvað að slá til, þótt 
það hafi haft sitt að segja að 
eldri bróðir minn var farinn 
að æfa. Ég hef æft hjá félag-
inu eftir það.“

Að sögn Rögnu sýndi hún 
snemma ótvíræða hæfileika 
í badminton. Það varð aftur 
til þess að hún valdi bad-
minton fram yfir fimleika 
þrettán ára gömul, en hún 
hafði æft þá alveg frá fimm 
ára aldri. Valið virðist hafa 
borgað sig þar sem það 
hefur meðal annars skilað 
Rögnu fimm útnefningum 
til badmintonkonu ársins, 
að þeirri síðustu með tal-
inni.

Hæfileikarnir einir 
saman hafa þó ekki rutt 
brautina fyrir velgengni 
Rögnu, heldur liggja dugn-
aður og þrautseigja að baki. 
Samhliða því að æfa bad-
minton fimm til sex sinnum 
í viku, tvo tíma í senn, hleyp-
ur Ragna, hjólar og lyftir. 
„Ég tek badmintonið um 
kvöldið en hitt á morgnana,“ 
útskýrir hún.

En hvernig skyldi afreks-
konunni ganga að sinna 
félagslífinu með jafn þétt-
skipaða dagskrá. „Þetta er 
nú ekki eins mikið og það 
hljómar,“ svarar hún hlæj-
andi, en viðurkennir jafn-
framt að hún verði að skipu-
leggja sig vel, jafnvel langt 
fram í tímann.

Um þessar mundir spilar 
Ragna einmitt mikið erlend-
is til að safna stigum fyrir 
þátttöku á ólympíuleikun-
um 2008. „Ég komst ekki í 
fyrstu tilraun, núna síðast, 
en reynslan á eftir að nýtast 
mér í þetta sinn.“

Sýndi ung 
hæfileika



Kripalu-dansjóga er góð leið 
til líkamsræktar að sögn Þóru 
Halldórsdóttur tölvunarfræð-

ings.

Þóra kveðst hafa kynnst dansjóga í 
Gerðubergi í haust í tímum hjá 
Mörtu Eiríksdóttur sem kennd er 
við Púlsinn og tvímælalaust ætla að 
halda áfram á nýju ári. „Það sem 
Marta er með er svo skemmtileg 
blanda af dansi, gleði og jóga 
þannig að það er alltaf gaman í 
tímum og mér léttir bæði líkam-
lega og andlega,“ segir Þóra og 
bætir við. „Mér finnst það frábært 
form að geta stundað líkamsrækt 
með tónlist og dansi. Það bæði losar 
um andlega spennu og eykur lið-
leikann og hreyfigetuna í skrokkn-
um.“

Kripalu-dansjóga heitir í raun 
Kripalu DansKinetics sem þýðir 
„hreyfiaflfræði dansins“ og hefur 
verið stundað í miðstöð kripalujóga 
í Bandaríkjunum í þrjátíu ár. Þar 
sameinast dans, jógastöður og slök-
un og áhrifin þykja góð og 
hressandi. Þóra lýsir aðferðinni 
nánar. „Þessi dans, eða hvað maður 
getur kallað það, verður til úr 

manns eigin frjálsa flæði því maður 
gerir þær hreyfingar sem líkaminn 
kallar á hverju sinni. Marta leiðir 
mann áfram en hver og einn fer í 
gegnum sitt, þannig að það er mikil 
spennulosun í þessari iðkun.“ 

Þóra kveðst líka hafa prófað 
dagsnámskeið hjá Mörtu sem kall-
ast „Fangaðu drauma þína gegnum 
dans“ og líkað það svo vel að hún 

ætlar aftur nú í janúar. „Námskeið-
ið stendur svona frá 12 til 5 síðdeg-
is og um miðjan tímann er stoppað 
til að næra sig. Svo er haldið áfram 
að dansa og gera ýmsar æfingar. 
Maður verður ekki þreyttur en 
svitnar samt og tekur á og Marta er 
svo jákvæð að hún smitar frá sér 
gleði.“

Léttir á líkama og sál

Bolholti 4 – Sími  511 1001

Fótboltaborð í kepnnisgæðum frá Solex. Borðið þolir
mikið álag. Á borðinu eru stigatöflur, glasa-haldarar,
stillanlegar lappir, 22 leikmenn á hágæða stöngum
og 4 boltar fylgja. Frábært borð fyrir heimilið eða
vinnustaðinn.
Komdu í verslun ECC og taktu leik!

Hef utt meðferðarstofu mína
í Sálfræðiráðgjö na,

Kjörgarði, Laugavegi 59, 3 hæð
Opið verður einn eftirmiðdag í viku. 

Í boði er
• Samtalsmeðferð vegna til nningalegra og 

geðrænna vandamála;
• ráðgjöf og stuðningur vegna er ðleika í daglegu lí .

Byggt er á lausnamiðaðri meðferð
(“Solution-focused-therapy”)

og heildrænni sýn á manneskjuna.

LAUSNAMIÐUÐ MEÐFERÐ

Tímabókanir í síma 822 -7792 og í netpósti gudnya@regis.is
Guðný Anna Arnþórsdóttir geðhjúkrunarfræðingur MSc



Sífellt fleiri foreldrar hafa 
áhyggjur af þyngd og holdafari 
barna sinna. 

Megrun er engin töfralausn, enda 
liggur vandinn oft í almennu hreyf-
ingarleysi og óhollu mataræði, 
stundum að fyrirmynd foreldr-
anna. Lykilatriðið er breyttur lífs-
stíll hjá allri fjölskyldunni. Göngu-
túrar, vettfangsferðir og sund, 
ásamt því að fara á skauta eða skíði 
á veturna, ætti að vera vikulega á 
dagskrá hjá fjölskyldunni. 

Morgunmatur í rólegu umhverfi 
kemur í veg fyrir að börn sæki í 

ruslfæði og sælgæti seinna um dag-
inn. Matur milli mála ætti að vera 
grænmeti eða ávextir auk þess sem 
vatn er best við þorsta. Skyndibiti 
er oftast næringarsnauður en fitu-
ríkur, en ásamt kexi, kökum og sæt-
indum má leyfa sér slíkt einu sinni 
í viku, til dæmis um helgar til að 
gera sér dagamun. 

Gott er að auka við grænmetið 
hjá öllum og passa þarf upp á að 
allir í fjölskyldunni fái nauðsynleg 
vítamín og steinefni við sitt hæfi. 
Börn eru fljót að tileinka sér nýja 
siði sem þau taka með sér inn í full-
orðinsárin og stuðla að meiri lífs-
gæðum.

Of þung börn þurfa 
fjölskylduna í lið með sér 

Heilbrigðis- og tryggingamála-
ráðuneytið hefur undirritað 
samning við Bláa lónið um 
aukna þjónustu við psoriasis- 
og exemsjúklinga. 

Siv Friðleifsdóttir, heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðherra, og Grím-
ur Sæmundsen, forstjóri Bláa 
lónsins, undirrituðu þjónustu-
samning heilbrigðis- og trygg-
ingamálaráðuneytisins og Bláa 
lónsins rétt fyrir áramótin en hann 
á að gilda í sex ár.

Samkvæmt þjónustusamningn-
um sinnir Bláa lónið því verkefni 
að veita sjúkratryggðum einstakl-
ingum með psoriasis- og exem-
sjúkdóma meðferð við sjúkdóm-
um sínum. Meðferðin felst í böðun 
í meðferðarlaug, ljósameðferð og 
húðmeðferð en rannsóknir benda 
til þess að regluleg böð í jarðsjó 
við Bláa lónið auk ljósabaða sé oft 
árangursríkari en annars konar 
meðferð við þessum sjúkdómum.

Samningur við 
Bláa lónið

Ein besta heilsudýna í heimi

SVEFN & HEILSA GEGNIR MIKILVÆGU HLUTVERKI

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Dalsbraut 1, Akureyri, 461 1150
Opi› virka daga 10:00 - 18:00 - laugardaga 11:00 - 16:00

EGILL ÞORSTEINSSON KÍRÓPRAKTOR

Ein besta heilsudýna í heimi

HEILSUDYNUR OG HEILSUKODDARHEILSUDYNUR OG HEILSUKODDARHEILSUDYNUR OG HEILSUKODDAR

iq-care.com

 Þrýstijöfnun er lykilor›i› Þrýstijöfnun er lykilor›i›

Hjónarúm me›

Dæmi: 160 x 200 cm kr. 219.900 stgr.

okkar bestu heilsudýnu

Dæmi: 160 x 200 cm kr. 369.900 stgr.

Hjónarúm me›
okkar bestu heilsudýnu

Frí flrýstijöfnunarmæling
sem greinir hva›a dýna

hentar flér best

Rúm sem dregst a› veggnum flannig
a› flú helst vi› hli› náttbor›sins.

• Mest seldi botninn í heiminum.
• Upplýst flrá›laus fjarstýring me›

öllum stillingum.i.
• Sterkir og hljó[átir flýskir

lyftumótorar.
• Sér stilling fyrir höfu›lag.
• Öflugir nuddmótorar me›

sjálfvirkum tímarofa.
• Einn allra sterkasti stálgrindarbotn

sem framleiddur er í dag.
• Öll li›armót úr flugvélaplasti.
• 12 ára ábyrg›.

www.svefn.is

WALLHUGGER

Mest selda stillanlega rúmi›
Frábær reynsla á Íslandi frá árinu 2000.

• Sterkir og hljó›látir flýskir mótorar.
• Stýring er einföld og flægileg.
• Mýkra axlasvæ›i og stillanlegt

mjóbakssvæ›i.
• Hægt a› fá stillanlega fætur sem

rá›a hæ› rúmsins.
• 5 ára ábyrg›.
Ef flig vantar gott og sterkt stillanlegt
rúm flá er BIFLEX lausnin.

50 ára reynsla

Loftrúm án rafmagns

PROFLEXPROFLEXPROFLEX

VELDU AÐEINS ÞAÐ BESTA!

REYKJAVÍKAKUREYRI

IQ-CARE a›lagast fullkomlega a› líkamanum og tryggir dýpri og betri svefni.
IQ-CARE er svæ›isskipt og gefur flví réttan stu›ning fyrir mjóbak og axlir.
IQ-CARE er me› opnari efniseiginleika en flestar vörur úr skyldum efnum og andar flví  betur.
IQ-CARE a›lagast hra›ar a› líkamanum en flest rúm úr skyldum efnum.
IQ-CARE er ein sterkasta efnablanda sem flróu› hefur veri› og endist flví lengur en skyldar vörur.
IQ-CARE flrýstijöfnunarefni› er miki› nota› og vi›urkennt af sjúkrahúsum og heilsustofnunum.

Dalsbraut 1 Listhúsinu Laugardal

Fitusog án skurðaðgerðar
• Á aðeins 10 dögum færðu árangur sem jafnast á við fitusog
• Húðin stinnist og appelsínuhúðin hverfur
• Öflugasta cellómeðferð hingað til sem stittir biðtímann um margar vikur
• 6 mismunandi aðferðir notaðar á þig til að skila sem mestum árangri
• 100% ánægja þegar meðferðinni er lokið...

Verð: 37.400,-

Ef þú pantar strax í dag Minna Mál grenningarmeðferðina færðu hana 
á tilboðsverði kr: 24.900,-
           Hringdu núna, síminn er: 577 7007

 • 



Rannsóknir hafa sýnt að súkkulaði í hóflegu 
magni er í raun hollt. 

Dökkt súkkulaði inniheldur meira 
af andoxunarefnum en grænt te 
eða rauðvín. Því dekkra sem 
súkkulaðið er, því meira af 
kakói er í því. Til að njóta 
andoxunarefnanna í dökka 
súkkulaðinu er best að 
velja súkkulaði sem 
inniheldur 70 prósent 
eða meira af kakói. 
Ágætt er að borða 
minna af súkkulaði 
í einu, en borða það 
oftar. Til að súkku-

laðið geti haft góð áhrif á heilsuna er sniðugt að borða 
súkkulaði þrisvar til fjórum sinnum í viku en ekki 

meira en 80 kaloríur í einu til að fitna ekki. 
Einnig er hægt að drekka súkkulaðite sem 

fæst til að mynda í Heilsuhúsinu 
og er frá Yogi tea, en í því er 

enginn sykur. 

Bættu heilsuna með súkkulaði

Sígræn tré geta hjálpað til við 
að binda svifryk.

Samkvæmt frétt á vef umhverfis-
sviðs Reykjavíkurborgar, umhverf-
isvefurinn.is, gæti gróðursetning 
sígrænna trjáa við helstu umferð-
aræðar borgarinnar verið góð leið 
til að binda svifryk. Svifryk er ryk-
agnir sem eiga greiða leið að önd-
unarfærum fólks og er helsta 
ástæða svifryksmyndunar í Reykja-
vík notkun nagladekkja sem spæna 
upp malbikið.

Jón Geir Pétursson, skógfræð-
ingur hjá Skógræktarfélagi Íslands, 
skrifaði grein um þetta efni í síð-
asta fréttabréf Félags heilbrigðis- 
og umhverfisfulltrúa og samkvæmt 
henni sýna erlendar rannsóknir 
fram á að tré geta tekið upp svif-
ryksagnir auk þess sem þær setjast 
á barr og lauf og barrtré virðast 
vera einna besti kosturinn til að sía 
svifryk úr andrúmsloftinu.

Barrtré draga 
úr mengun

www.svefn.is

ÚTSALA!
30% afsáttur
af nuddstólum

Bolholti 4 – Sími  511 1001



Salt er mörgum nauðsyn út 
á allan mat en of mikil salt-
neysla getur verið stórhættu-
leg.

Salt var einu sinni dýrara en gull 
enda dregur það fram bragð af 
annars bragðlitlum mat, nokkuð 
sem bragðlaukar okkar kunna vel 
að meta. Flestir vita hins vegar nú 
á dögum að of mikil saltneysla er 
óholl og getur orsakað ýmsa kvilla, 
allt frá astma til ristilkrabbameins 
að ógleymdum þeim áhrifum sem 
saltið hefur á blóðþrýstinginn en 
þeir sem hafa of háan blóðþrýst-
ing þurfa að passa sig sérstaklega 
vel á saltinu. 

Margir hafa tekið sig á og hætt 
að strá salti úr saltstauknum yfir 
matinn sinn. Það er samt langt frá 
því að vera nóg því salt er í ýmsum 
fæðutegundum. Talið er að 75 pró-
sent af því salti sem Bandaríkja-
menn innbyrða komi úr unnum 
matvælum, sultum, kryddi og 
bragðbættum, tilbúnum réttum og 
þvíumlíku. Helstu fæðutegundirn-
ar með leynisalti eru þessar: 

Ein teskeið af sojasósu inniheldur 
hálfan dagskammt af salti. 

Þær eru ódýrar og auðvelt að búa 
til réttinn en hver skammtur inni-
heldur þrjá fjórðu af ráðlögðum 
saltskammti yfir daginn. Það er þó 
hægt að draga úr óhollustunni 
með því að henda kryddpokanum 
sem fylgir með og krydda núðl-
urnar í staðinn með saltlausum 
kryddblöndum og ferskum krydd-
jurtum.

Ekki bara pylsan sjálf heldur líka 
þetta „með öllu“, tómatsósan, sinn-
epið, remúlaðið og brauðið. 
Reyndu að draga úr öllu, pylsa í 
brauði er aðeins skárri kostur.  

Og að lokum: Ekki gleyma því að 
saltneysla er ávani og það er lítið 
mál að þjálfa bragðlaukana til að 
njóta matar með minna salti og 
hver veit nema þú finnir eitthvað 
glænýtt og gómsætt bragð af mat 
sem hefur hingað til verið falið 
undir saltfjalli. 

Dýrara en 
gull og miklu 
óhollara

Áskriftarsími 586 8005
eða á www.rit.is

Sumarhúsið og garðurinn ehf.
Síðumúla 15, 108 Reykjavík
Sími 586 8005 • www.rit.is

Gróandinn er kominn í nýjan búning
Tryggðu þér eintak og lestu um eplarækt, jarðhitagróður, jóga, safagerð, 
grænmetisfæði, klippingu barrtrjáa, döglingsvið, kaktusa og margt
fleira.

Árgangur 2007 af tímaritinu Gróandanum
á aðeins kr. 2.840.-
Fjögur blöð á ári, sé greitt með VISA/MASTERCARD.  Áskriftin gildir í eitt ár og endurnýjast þá 
sjálfkrafa sé henni ekki sagt upp fyrir þann tíma.

GRÓANDINN
garðyrkja – umhverfi – heilsa

LCN naglaskólinn er starfandi
allt árið, dag eða kvöldkennsla.
Kennt er í Reykjavík, Akureyri, 

Hafnarfirði, Keflavík og 
Vestmannaeyjum.

Í Reykjavík er hægt að fá 
kennsluna á rússnesku,

ensku og þýsku.

Heilsa og fegurð.
Sími 568-8850 • Linda gsm. 899-8090

















Íslenski sjónvarpsmaðurinn og 
rithöfundurinn Magnús Magnús-
son lést á mánudag, 77 ára að aldri. 
Magnús, sem stjórnaði spurninga-
þættinum Mastermind í bresku 
sjónvarpi í 25 ár, greindist með 
krabbamein í brisi í október síð-
astliðnum. Þrátt fyrir að Magnús 
hafi verið einna þekktastur fyrir 
spyrilshlutverk sitt í Mastermind 
var framlag hans til bókmenntanna 
ekki ómerkara. Hann hafði brenn-
andi áhuga á sögu, skrifaði fjölda 
bóka og þýddi meðal annars marg-
ar helstu Íslendingasögurnar og 
verk Halldórs Laxness á ensku.

Fjölskylda Magnúsar sendi frá 
sér tilkynningu þar sem sagði að 
hann hefði verið örlátastur, trygg-
astur og elskulegastur eiginmanna 
og feðra. Aðrir sem hann þekktu 
segja sömu sögu. Jón Ársæll Þórð-
arson sagði í samtali við Frétta-
blaðið í október að Magnús væri 
skemmtilegasti maður sem hann 
hefði nokkurn tíma kynnst. „Ég 
finn það á þeim mönnum sem 
þekkja til hans að þeir eru mér 
allir meira og minna sammála,“ 
sagði Jón Ársæll.

Á vefsíðu BBC mátti í gær sjá á 
annað hundrað kveðjur til Magn-
úsar frá aðdáendum hans. Einn 
þeirra aðdáenda segir Magnús 
hafa opnað augu sín fyrir sögu 
víkinganna og hlutdeild víkinga í 
sögu Skotlands. Eftir að hafa séð 
sjónvarpsþætti Magnúsar um vík-
inga hafi hann ferðast til Skandin-
avíu og Íslands, og að lokum deilt 
ást Magnúsar á Íslandi. Annar 
aðdáandi skrifar að ef netið er 
aðgengilegt í Valhöll hljóti Magn-
ús að brosa yfir öllum ástúðlegu 
kveðjunum sem honum hafa bor-
ist.

Magnús lifa kona hans til 52 
ára, Mamie, og fjögur börn. 

Magnúsar 
víða minnst

Karl Örvarsson, grafíski hönnuð-
urinn sem er flestum betur kunn-
ur sem tónlistarmaður og meðlim-
ur Stuðkompaníisins, hélt innreið 
sína í fimmtugsaldurinn í gær. 
Aðspurður hvernig tímamótin 
leggist í hann sagði Karl sér ekki 
hafa fundist að afmælisdagar hans 
hingað til hefðu breytt miklu. 
„Hins vegar var ég nú að hvísla 
því að konunni minni í morgun að 
aðdragandinn hefði verið ein-
hvern veginn öðruvísi núna,“ sagði 
Karl, kátur í bragði. „Maður veltir 
því svolítið fyrir sér hvort þetta 
séu skilin yfir á seinni helming-
inn,“ bætti hann við, en það var þó 
ekki á honum að heyra að sú hugs-
un kæmi við kaunin í honum. „Það 
er bara meiri vigt í þessu afmæli, 
enda heldur fólk nú betur upp á 
þetta en þrítugsafmæli,“ sagði 
hann.

Það fór þó lítið fyrir veisluhöld-
um í tilefni dagsins. „Eftir svona 
mikil veisluhöld um jól og áramót 
ætla ég bara að halda upp á fjöru-
tíu og hálfs árs afmælið mitt,“ 

sagði hann. „Mig langar einhvern 
veginn bara að halda næstu veislu 
í sól og blíðu,“ bætti hann við. 

Á síðasta ári stofnaði Karl aug-
lýsingastofuna Radar, en hann er 
þó allsendis ekki hættur í tónlist-
inni. „Ég held að hver sá sem 
hefur tónlist í blóðinu hætti aldrei 
í músík. Það er lífstíðarstarf, 
maður fæðist bara með það. Þetta 
er bara eins og að vera með bólu 
sem fer ekki,“ sagði hann hlæj-
andi.

Í ár eru liðin tuttugu ár frá því 
að Stuðkompaníið hrósaði sigri í 
Músíktilraunum, og segir Karl 
ekki útilokað að haldið verði upp á 
það. „Hljómsveitin sjálf var stofn-
uð 1986, svo við héldum afmæli 
síðasta sumar og komum fram í 
Sjallanum í fyrsta skipti síðan 
hljómsveitin hætti. Þá var nú talað 
um að halda jafnvel annað afmæli 
núna. Músíktilraunir voru nú eig-
inlega byrjunin á ævintýrinu,“ 
sagði Karl, sem jafnframt er með 
nýja hljómsveit í burðarliðnum. 
„Hún mun samt vera á aðeins 

öðrum vettvangi en Stuðkompaní-
ið og flytja eldgamla tónlist,“ sagði 
hann. „Þetta er swing-tónlist Mills 
bræðra, sem margir kannast við 
og er alveg sérdeilis skemmtileg,“ 
sagði Kalli.

Það mætti segja að Karl sé 
fæddur undir heillastjörnu. „Ég 

get sagt það bæði í gamni og 
alvöru að hvatning mín í tónlistina 
eru afmælisbræður mínir. Við 
Elvis Presley og David Bowie 
eigum allir afmæli 8. janúar,“ 
sagði Karl. „Mér er náttúrulega 
mikill heiður af því,“ bætti hann 
við.

AFMÆLI



Á götuhorni standa 
tveir vinir og skipt-
ast á höggum. Kalla 
hvor annan öllum 
illum nöfnum og gefa 

sig ekki fyrr en annar 
er kominn í jörðina. 
Þá er sá rotaði reist-

ur upp og knúsaður. 
„Ég fíla þig maður,“ heyrist þegar 
félagarnir staulast inn í leigubíl 
og upp á slysavarðstofuna, báðir 
alblóðugir en fegnir að hafa gert 
út um sakirnar. Á miðjum Lauga-
veginum kallast fyrrum hjóna-
korn á og segjast ekki geta beðið 
eftir því að hafa hendur í hári 
hvor annars. Ásakanirnar ganga á 
víxl en að lokum koma makarnir 
til skjalanna og stilla til friða. 

Tvær sextán ára stúlkur reyna að 
hafa hemil á bjöguðu göngulagi en 
tekst ekki betur til en svo að þær 
renna báðar á rassinn. Lögreglan 
með sín bláu ljós hirðir þær upp 
og keyrir börnin heim til sín. 

„Ég er komin með nóg af þér!“ 
öskrar rauðeygð kona og slær 
skeggvaxinn mann utan undir inni 
á bar þar sem allir tala í kór. 
Reykjarkófið er svo yfirþyrmandi 
að það minnir einna helst á illa-
lyktandi gufubað. Skeggjaði mað-
urinn hleypur á eftir spúsu sinni 
þar sem hún rýkur út á götu og 
kastar upp. Þau fallast í faðma og 
kyssast innilega. Sönn ást. Tveir 
náungar geta ekki haldið í sér og 
skella upp úr. Slagsmál eru yfir-
vofandi þar til lag heyrist úr 

fjarska frá BMW-bifreið fullri af 
dópi og allir taka undir í kór.

Þegar klukkan slær fimm sjá 
hinir stöku að þeir hafa engan til 
að deila þynnkunni með. Á 
örskammri stundu breytist barinn 
í einkamal.is og nú má engan tíma 
missa enda er hin gullna frum-
skógarregla í hávegum höfð. Boðið 
er upp á rándýra drykki og sagðar 
frægðarsögur af ferðum til fram-
andi landa. London nægir reyndar 
á þessum tíma nætur. Klukkan sex 
hefur stríðsástandinu verið aflýst, 
götusóparar taka til hendinni og 
reyna að þrífa upp skemmdar-
verkin. Sápuóperunni lokið en 
eftir nokkra tíma snúa leikararnir 
aftur á sviðið og endurtaka gjörn-
inginn.





Costa del Sol





Sæunn Þorsteinsdóttir 
sellóleikari heldur tónleika 
í Salnum í kvöld og leikur 
þar fjölbreytt einleiksverk. 
Sæunn hóf sellónám sitt 5 
ára gömul og útskrifaðist 
frá Cleveland Institute of 
Music síðastlitið vor og 
hlaut þar verðlaun sem 
framúrskarandi nemandi 
bæði í sellóleik og kamm-
ertónlist.

Sæunn hefur hlotið ýmis 
verðlaun fyrir leik sinn og 
nýlega hlaut hún fyrstu 
verðlaun í einleikarakeppni 
Cleveland Cello Society og einnig önnur verðlaun í Alþjóðlegri 
keppni fyrir einleiksselló í Katowice í Póllandi. Á efnisskrá tón-
leikanna í kvöld eru Svíta í C-dúr eftir Johann Sebastian Bach 
og verk eftir Krzysztof Penderecki og Zoltán Kodály. Tónleik-
arnir hefjast kl. 20.

Úrval einleiksverka fyrir selló

!
Kl. 20.00
Femínistafélag Íslands stendur 
fyrir „menningarhitti“ á kaffihúsinu 
Thorvaldsen. Í pallborði verða Hlín 
Agnarsdóttir, Elísabet Ronalds-
dóttir, Sólborg Erla Ingadóttir og 
Steinunn Birna Ragnarsdóttir og 
munu þær ræða um stöðu kvenna og 
femínisma í íslensku listalífi.

    

Í gær var tilkynnt hvaða leikhópar 
fá styrk á þessu ári af fjárlaga-
liðnum til atvinnuleikhópa, en þá 
eru undanskilin fyrirtæki eins og 
Leikfélag Akureyrar sem fær fé 
sitt frá Akureyrarbæ eftir tillegg 
ráðuneytis, Þjóðleikhúsið, Íslenska 
óperan og Íslenski dansflokkur-
inn. Það er leiklistarráð sem legg-
ur tillögu fyrir ráðherra um styrki 
en ráðið skipa þau Björn G. Björns-
son formaður, skipaður án tilnefn-
ingar, Hilde Helgason tilnefnd af 
Leiklistarsambandi Íslands, og 
Magnús Þór Þorkelsson tilnefndur 
af Bandalagi sjálfstæðra leikhúsa. 
Björn G. Björnsson sagði við 
afhendinguna að nú væri hans tíð 
á enda í úthlutunarnefndinni og 
voru honum þökkuð vel unnin 
störf með lófataki.

Alls bárust þrjár umsóknir um 
samstarfssamninga og sóttu 38 
aðilar um styrki til 69 verkefna. Á 
fjárlögum 2007 er 51,1 milljón 
króna ætluð til atvinnuleikhópa. 
Til annarra atvinnuleikhópa en 
Hafnarfjarðarleikhússins komu 
nú til úthlutunar samtals 34,4 
milljónir, en Hermóður og Háð-
vör, eða Hafnarfjarðarleikhúsið, 
eru með samstarfssamning við 
ráðuneytið og fær 20 milljónir 
samkvæmt honum til starfsemi 
sinnar auk framlaga frá Hafnar-
fjarðarbæ og aðstöðu í húsnæði á 
vegum bæjarins. Er það eini hóp-
urinn sem hefur samstarfssamn-
ing til lengri tíma og urðu hinir 
tveir sem sóttust eftir samstarfs-
samningi því að bíta í eplið súr.  
Vakti Erling Jóhannesson sem er 
einn forsvarsmanna Sjálfstæðra 
leikhúsa athygli viðstaddra á því 
að flestir þeir sem fengu úthlutun 
í ár hafa staðið fyrir starfsemi um 
nokkra hríð, sumir í mörg ár. 
Bendir það til að nýliðun sé minni 
en oft áður. Umsóknir voru um 277 
miljónir rúmar en aðeins 34.400 til 
skiptanna.

Tvær hátíðir eru styrktar í úthlut-
un ársins: Kómedíuleikhús Elfars 
Loga Hannessonar á Ísafirði er 
styrkt um 900 þúsund krónur 
vegna leiklistarhátíðarinnar Act
alone sem er helguð einleikjum, 
en Einar hefur staðið fyrir hátíð-
inni á Ísafirði í sumarbyrjun í þrjú 
ár og kallað til sín erlenda og inn-
lenda krafta til að sýna einleiki af 
ýmsum toga. Þá fær Nútímadans-
hátíð í Reykjavík 4 milljónir krón-
aó vegna danshátíðar í Reykjavík 
sem nú er árviss viðburður. Það 
eru einu sýningarhaldarar sem fá 
styrki frá ráðinu, aðrir styrkir en 
ofannefndir ganga til einstakra 
sviðsetninga: Hæsta styrkinn fær 
Artbox eða Vesturport, 7 milljónir,  
til sviðsetningar á Faust eftir 
Goethe sem yrði þá þriðja svið-
setningin á hinu mikla verki þýska 
meistarans um manninn sem seldi 
sál sína djöflinum. Fyrri sviðsetn-
ingar á þessu aðalverki þýskra 
leikbókmennta voru brúðusýning 
Kurts Zier 1940 og stórsýning 
Þjóðleikhússins 1971. Mun stefnt 
á frumsýningu í Þýskalandi og 
sýningar hér heima í kjölfarið. 
Gísli Örn Garðarsson mun leik-
stýra verkinu en samningar standa 
yfir við Nick Cave um að hann 
geri leikgerð eftir verkinu.

Um næstu helgi frumsýnir leik-
hópurinn Briljantín verkið Power
of Love eftir Halldóru Malin Pét-
ursdóttur. en það er styrkt um 800 
þúsund af leiklistarráði. Briljant-
ín er heimilisfast á Egilstöðum en 
hyggst sýna víðar. 

Aðrir styrkir eru hærri: Mögu-
leikhúsið undirbýr nú sviðsetn-
ingu á leikverki Sveins Einarsson-
ar Í gær og á morgun og fær til 
þess 4 miljónir í styrk. Vatnadans-
meyjafélagið Hrafnhildur undir-
býr sýningu sína Draugaskipið og 
fær til þess  5,6 milljónir. Hópur-
inn er samsettur af leikkonum 

sem voru samferða í gegnum Leik-
listarskólann á sínum tíma. Ekki 
vildu þær stöllur láta uppi hvar 
þær hyggjast sýna verkið, en það 
væri ekki í sundlaug. Það væri 
ofljóst.

Draumasmiðjan sem Margrét 
Pétursdóttir leikkona er í forsvari 
fyrir fær 4,5 millj. kr. til uppsetn-
ingar á leikverkinu Óþelló, Des-
demóna og Jagó. Leikkvennahóp-
urinn Sokkabandið fær 5,2 
milljónir króna til uppsetningar á 
nútímasöngleiknum Hér og nú
sem Baggalútur semur tónlistina 
við. Unglingaleikhúsið Stoppleik-
hópurinn fær 2,4 milljónir til upp-
setningar á leikritinu Hvar er tind-
urinn eftir Þorvald Þorsteinsson 
en Eggert Kaaber og hans menn 
hafa verið eini hópurinn sem hefur 
einbeitt séwr að sýningum fyrir 
unglinga hér á landi. 

Flestir ofangreindir hópar 
sækja að auki til stjórnar lista-
mannalauna um starfslaun fyrir 
verkefni sín og verður tilkynnt 
um þá úthlutun í byrjun februar. 
Sagði Björn að þar lægju umsókn-
ir um 716 mánaðarlaun en veitt 
yrðu 118 þegar þar að kæmi.

Flestir þeirra sem Leiklistarráð 
styrkti á síðasta ári hafa frumsýnt 
verk sín: Rauði þráðurinn er að 
hefja sýningar á ný á Best í heimi
í Iðnó, Kvenfélagið Garpur og 
Hafnarfjarðarleikhúsið tóku sig 
saman og fluttu fyrr Gunnlaðar
sögu í Hafnarfjarðarleikhúsinu; 
Möguleikhúsið sýndi Höll ævin-
týranna í Möguleikhúsinu við 
Hlemm. Einleikhúsið stóð fyrir 
viðamikilli sýningu í Reiðhöllinni 
sem kölluð var Þjóðarsálin. Þá 
verður frumsýndur í febrúar, á 
vegum hópsins Á senunni, barna-
söngleikurinn Abbababb í Hafn-
arfjarðarleikhúsinu. Afmælissýn-
ing á vegum Dansleikhúss með 
ekka verður frumsýnd síðar í 
vetur.  





Hárgreiðslumaðurinn Böðvar Þór 
Eggertsson, eða Böddi, hefur 
keypt hárgreiðslustofuna Jói og 
félagar auk Paul Mitchell heildsöl-
unnar af Sigmundi Sigurðssyni, 
eða Simba, sem hefur átt stofuna 
frá upphafi. „Við ætlum ekki að 
breyta neinu í rekstri stofunnar 
heldur bara halda sama starfsfólki 
og sama klassa og verið hefur,“ 
segir Böddi, sem starfað hefur á 
hárgreiðslustofunni Solid undan-
farin ár. „Við fáum samt líklega 
meira af góðu fólki til okkar og 
söfnum saman í gott teymi. Heild-
söluna ætla ég samt að reyna að 
efla heilmikið á næstunni. Svo er 
bara að fylgjast vel með og vera 
inni í öllu, hafa frábæra stemningu 
og húmorinn í lagi. Það er númer 

eitt, tvö og þrjú,“ segir Böddi hress 
og kátur. 

Simbi ætlar að starfa áfram á 
Jóa og félögum og leigja stól af 
Bödda. „Ég held bara áfram og sé 
til þess að hann fari vel með þetta 
allt saman og verð með puttana í 
þessu alveg eins og ég mögulega 
get,“ segir hann og hlær. „Ég vil 
náttúrlega ekki sjá á eftir þessu 
öllu saman nema þetta sé vel gert 
þannig að ég verð með augun úti 
um allt.“ 

Simbi segist eiginlega vera að 
snúa dæminu við því flestir byrji á 
því að leigja sér stóla og fari síðan 
út í rekstur en hann ætli sjálfur að 
enda á að leigja stól. „Annars er ég 
nú ekkert að fara að hætta enn þá 
því ég er náttúrlega svo ungur enn. 

Ástæðan fyrir því að ég ákvað að 
hætta með stofuna núna er að ég 
var orðinn leiður á rekstrinum 
þannig að mig vantaði svona smá 

púst. Betra og kröftugra púst hefði 
ég ekki getað fengið en Böðvar 
Þór,“ segir Simbi og er hæstánægð-
ur með breytingarnar.

Hræringar í hárgreiðslubransanum

Dansarinn Dita Von Teese hefur 
sótt um skilnað við rokkarann 
Marilyn Manson eftir aðeins eins 
árs hjónaband. Ástæðan er 
óásættanlegur ágreiningur. Talið 
er að þau hafi skilið á jóladag.

Von Teese, sem heitir réttu 
nafni Heather Sweet, kynntist 
Manson árið 2001 og giftust þau í 
kastala á Írlandi í desember 2005. 
Stjörnur á borð við Keanu Ree-
ves, Lisa Maria Presley og Shar-
on og Ozzy Osbourne voru við-
staddar athöfnina. Von Teese 
hefur ekki farið fram á peninga 
frá Manson vegna skilnaðarins.

Manson 
skilinn

Spjallþáttastjórnandinn Oprah 
Winfrey hefur boðið nemendum 

nýja stúlknaskól-
ans síns í Suður- 
Afríku að gangast 
undir ókeypis 
alnæmispróf og í 
meðferð í fram-
haldinu ef þess 
þarf.

Gekkst hún 
sjálf undir slíkt 
próf til að setja 
gott fordæmi. „Ég 

tek þetta próf til að sýna hversu 
mikilvægt þetta er,“ sagði hún.

Talið er að um 950 manns hafi 
dáið á hverjum degi í Suður-Afr-
íku á síðasta ári af völdum sjúk-
dóma sem tengjast alnæmi.

Alnæmis-
próf í boði

Breska blaðið News of the 
World greindi frá því á 
sunnudaginn að Scarlett 
Johansson væri að öllum 
líkindum hjónadjöfullinn í 
sambandi Justins Timber-
lake og Cameron Diaz.

Samkvæmt blaðinu hófst samband 
Timberlake og Scarlett þegar þau 
unnu saman að gerð tónlistar-
myndbands við nýjustu smáskífu 
söngvarans,  What Goes Around. 
Hið merkilega er að myndbandið 
byggist á sambandi Justins við 
Britney Spears enda er líkams-
vöxtur þeirra Spears og Johans-
son sagður keimlíkur. Heimildar-
mönnum News of the World ber 
saman um að vel hafi farið á með 
þeim á tökustað en eru jafnframt 
sammála um að Justin reyni allt 
hvað hann geti til að halda þessu 
leyndu.

Justin og Cameron eru sögð 
hafa slitið samvistir í síðustu viku. 
Timberlake hló reyndar að blaða-
mönnum sem spurðu hann að 
þessu þegar poppstjarnan mætti á 
frumsýningu kvikmyndarinnar 
Alpha Dog en Timberlake reynir 
þar fyrir sér á hvíta tjaldinu. 
„Hlutirnir gengu einfaldlega ekki 
upp hjá Justin og Cameron,“ segir 
einn heimildamaður blaðsins. 
„Hann var á leiðinni í tónleika-
ferðalag og vildi einbeita sér að 
því af fullum krafti,“ bætir hann 
við. „Hins vegar virtist það ekki 
koma að sök þegar hann gerði sér 
dælt við Scarlett.“ 

News of the World greinir jafn-
framt frá því að þeim Justin og 
Scarlett hafi komið einstaklega 
vel saman í frumsýningarteiti 
Alpha Dog og gestir og gangandi 
hafi vel getað greint að þar bjó 
eitthvað meira að baki en einskær 
vinátta. „Þau vildu halda þessu 

leyndu en Justin gat varla haft 
augun af Scarlett,“ segir einn við-
staddra.

Ef af sambandi Scarlett og 
Justin verður gætu hlutirnir 
í kvikmyndaborginni Holly-
wood orðið nokkuð flóknir. 
Scarlett var áður með 
Jared Leto sem síðan var 
lengi með Cameron Diaz 
en hún hætti með honum 
til að byrja með Justin Tim-
berlake. Scarlett hefur áður 
komist á forsíður blaðanna 
fyrir skrautlegt einkalíf en 
leikkonan lýsti því yfir að hún 
gæti ekki verið nokkrum 
manni trú, slíkt stangaðist 
á við lífsspeki hennar.

Söngkonan Kylie 
Minogue hefur 
verið kjörin best 
klædda stjarnan af 
tímaritinu Glamour. 
Kylie lenti í 26. sæti 
í sama kjöri í fyrra 
en stekkur nú beint 
í efsta sætið.

Að sögn ritstjóra 
blaðsins hefur 
Kylie sígildan per-
sónulegan stíl sem 
konur úti um allan 
heim samsama sig 
við. „Við höfum séð 
nýrra og mýkra 
útlit á Kylie á þessu 
ári. Hún er ennþá 
kynþokkafull en 
hún er hætt að 
koma fram í litlu 
gullbuxunum. Hún 
fer fínna í hlutina 
núna,“ sagði rit-
stjórinn.

Victoria Beck-
ham lenti í öðru 
sæti á listanum, 
aðallega fyrir að 
vera ófeimin við að 
tileinka sér nýja 
strauma og stefnur 
í fatastíl. 

Nicole Richie 
lenti í þriðja sæti og 
Kate Moss, sem var 
efst í fyrra, var í 
því fjórða. Pete 
Doherty, kærasti 
Moss, var aftur á 
móti valinn einn af 
verst klæddu körl-
unum.

Kylie best klædd
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Í bókmenntum þykir oft móðins 
þegar mörk skáldskapar og veru-
leika fara á flakk og skarast. Skatt-
heimtumaðurinn vanafasti Harold 
Crick er hins vegar ekki bók-
menntaunnandi og sannarlega ekki 
skemmt þegar kvenmannsrödd 
skýtur upp í kolli hans og lýsir 
öllum hans athöfnum og hugsun-
um af skáldmæltri nákvæmni. 
Röddinn hleypir rúðustrikaðri til-
veru Harolds í uppnám, ekki síst 
þegar hún kunngjörir yfirvofandi 
dauða hans. Til að bjarga lífi sínu 
leitar Crick á náðir bókmennta-
fræðings sem þarf að komast að 
hvaða bókmenntahefð Crick til-
heyrir og þarafleiðandi: hvaða 
meðul gætu afstýrt dauða hans. 

Plottið er óvenjulegt í Stranger 
Than Fiction og gefur góð fyrir-
heit sem myndin stendur öll undir. 
Helsti styrkur hennar er tvímæla-

laust frábært handrit. Þýski leik-
stjórinn Marc Forster, sem er hvað 
þekktastur fyrir hina ofmetnu 
Monsters Ball og hina ágætu Find-
ing Neverland (sem þó var hamp-
að fram úr hófi að mati þess sem 
þetta skrifar), nýtir möguleikana 
til fulls sem skilar sér í hans bestu 
mynd til þessa; óvenjulegri sögu 
um gryfjur hversdagleikans og 
viðjur vanans.

Will Ferrell rær á ný mið og 
sýnir svo ekki verður um villst að 
það er miklu meira í hann spunnið 
en ærsl og læti; mun stilltari og 
dýpri en maður á að venjast en 
fráleitt ófyndnari þegar svo ber 
við. Maggie Gyllenhaal er yndis-
leg í hlutverki róttæklingsins sem 
bakar í þágu betri heims og Har-
old Crick fellur fyrir; Dustin Hoff-
man er traustur að vanda í hlut-
verki bókmenntafræðingsins, 

bætir reyndar engu við það sem 
hann hefur gert margoft áður 
(frekar en flestar „kanónur“ af 
hans kynslóð); Emma Thompson 
ber hins vegar höfuð og herðar 
yfir leikhópinn, er hreint út sagt 
frábær í hlutverki rithöfundarins 
Karen Eiffel, sem er ofurupptekin 
af dauðanum þar til hún kemst að 
því að sögupersóna sín er af holdi 
og blóði. 

Stranger than Fiction er mynd 
um manneskjur sem eiga sameig-
inlegt að hafa týnt sér og hrærast 
í tilveru sem hverfist um skatt-
framtöl og bókmenntir. Úr þessu 
hráefni mætti matreiða hinn 
drungalegasta rétt. Stranger than 
Fiction fer hins vegar í gagnstæða 
átt, er það sem upp á ensku er kall-
að ekta „feelgood“-mynd sem veg-
samar lífið. Og gerir það fjandi 
vel.

Guðinn í ritvélinni 

Rangur myndatexti birtist við 
mynd af David Bowie og eigin-
konu hans, sómalísku fyrirsæt-
unni Iman, í grein vegna sextugs-
afmælis Bowies í gær. Beðist er 
velvirðingar á mistökunum.

Leiðrétting

Önnur plata kanadísku indísveit-
arinnar The Arcade Fire, Neon 
Bible, kemur út 5. mars. Á plöt-
unni verða ellefu lög, þar á meðal 
fyrsta smáskífulagið Black Mir-
ror og hið endurgerða No Cars Go 
sem var á stuttskífu sveitarinnar 
sem kom út 2003.

Fyrsta plata The Arcade Fire, 
Funeral, kom út 2004 og vakti gríð-
arlega athygli á hljómsveitinni 
fyrir vandaðar lagasmíðar. 

Neon Bible 
út í mars

Miðasala á þrenna tónleika sænsku 
söngkonunnar Lisa Ekdahl hér á 
landi í byrjun mars hefst í dag. 
Fyrstu tónleikar hennar verða á 
Nasa 1. mars, þeir næstu verða á 
Græna hattinum á Akureyri kvöld-
ið eftir og síðustu tónleikarnir 
verða í Víkurbæ í Bolungarvík 3. 
mars. Miðasalan hefst kl. 10 á 
midi.is og í verslunum Skífunnar 
og verslunum BT. Miðaverð er 
2.900 krónur. 

Miðasala 
hefst í dag

Reneé Zellweger leikur 
breska konu í kvikmyndinni 
Miss Potter sem er væntan-
leg í bíó. Zellweger lék einn-
ig breska konu í Bridget 
Jones´s Diary og virðist 
vera orðin sérfræðingur í 
þess háttar hlutverkum.

Hin bandaríska Zellweger vakti 
mikla athygli fyrir nokkrum árum 
þegar hún var ráðin til að leika 
hina einhleypu Bridget Jones í 
mynd sem var gerð eftir metsölu-
bók breska rithöfundarins Helen 
Fielding. Zellweger lærði að tala 
með enskum hreim til að eiga 
möguleika á að hreppa hlutverkið 
og á endanum bar hún sigurorð af 
mörgum þekktum breskum leik-
konum.

Núna leikur hún enska rithöfund-
inn Beatrix Potter í myndinni Miss 
Potter, en barnabækur Potter frá 
því snemma á síðustu öld eru enn 
þá afar vinsælar í Bretlandi. Á 
meðal þeirra sem leika einnig í 
myndinni eru Emily Watson og 
Ewan McGregor.

Zellweger, sem hefur þegar fengið 
tilnefningu til Golden Globe-verð-
launanna fyrir hlutverkið, segir 
að væntingarnar við nýju mynd-
inni séu öðruvísi en fyrir Bridget 
Jones´s-myndirnar tvær. „Ég held 
að meginmunurinn sé sá að núna 
er enn meiri hætta á að ég valdi 
fólki vonbrigðum. Helen Fielding 
bjó vissulega til persónu sem var 

vinsæl í Bretlandi en Beatrix er 
mun sterkari hluti af breskri bók-
menntasögu,“ sagði Zellweger í 
viðtali við Reuters. 

 Zellweger var umsetin af bresk-
um fjölmiðlum eftir að hún tók að 
sér hlutverk Bridget Jones. Mikið 
var fjallað um enska hreiminn 
hennar og aukakílóin sem hún 
þurfti að bæta á sig fyrir hlutverk-
ið. „Það er alltaf leiðinlegt að 
heyra svona umfjöllun vegna þess 
að þetta endurspeglar það hvernig 
fólk metur hlutina,“ sagði hún. 

„Það er svona yfirborðsmennska 
sem ætti ekki að vera í sviðsljós-
inu. Með þessu eru röng skilaboð 
send út á meðal fólks.“

Zellweger segist engu að síður 
hafa skemmt sér vel við gerð 
myndanna og er mjög hrifin af 
bresku þjóðlífi. „Ég elska breskan 
húmor og það hvernig fólk talar 
saman. Þegar ég var fjögurra ára 
heyrði ég að Paul McCartney væri 
frá Englandi og þá vissi ég að ég 
ætti eftir að fara hingað. Góðir 
hlutir koma frá Englandi.“

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu
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LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ     kl. 5.50, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 6
TENACIOUS D       kl. 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 8 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 5.50 B.I. 12 ÁRA

LITTLE MISS SUNSHINE    kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3.45 og 5.50
ERAGON     kl. 3.30, 5.45 og 8 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE    kl. 10.15 B.I. 14 ÁRA
BORAT     kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN     kl. 8 B.I. 12 ÁRA

KÖLD SLÓÐ        kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 6
TENACIOUS D        kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
ERAGON         kl. 6 B.I. 10 ÁRA

Frábær ævintýramynd 
fyrir alla fjölskylduna!

Stórkostleg ævintýramynd 
byggð á magnaðri metsölubók

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings 
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

SV Morgunblaðinu
„Leikurinn í heild er virkilega góður”
SV Morgunblaðinu
„Leikurinn í heild er virkilega góður”

„Fléttan
er snjöll”
BS Fréttablaðið

„Fléttan
er snjöll”
BS Fréttablaðið

„Spennandi
afþreying”
SV Morgunblaðinu

„Spennandi
afþreying”
SV Morgunblaðinu

„Góð og 
vönduð”
JVJ  topp5.is

„Góð og 
vönduð”
JVJ  topp5.is

„Myndin var 
frábærlega
vel leikin”
hugi.is/kvikmyndir BM

„Myndin var 
frábærlega
vel leikin”
hugi.is/kvikmyndir BM

„Framvinda
sögunnar er 
þétt og góð”
JVJ  topp5.is

„Framvinda
sögunnar er 
þétt og góð”
JVJ  topp5.is

„Mæli hiklaust 
með myndinni”
ASB Vísir.is

„Mæli hiklaust 
með myndinni”
ASB Vísir.is og plottið kom á óvart”og plottið kom á óvart”

„Myndin var skemmtileg 

ASB Vísir.is

„Myndin var skemmtileg 

ASB Vísir.is

Toppmyndin á Íslandi
í  dag!
Toppmyndin á Íslandi
í  dag!

“Stórkostlega skemmtilegur og 
hjartnæmur farsi sem sendir 
áhorfendur brosandi út úr 

salnum”
MHG - Fréttablaðið



Næstkomandi laugardag 
verða haldnir baráttutón-
leikar fyrir framtíð Tónlist-
arþróunarmiðstöðvarinnar 
sem er með starfsemi að 
Hólmaslóð 2 í Reykjavík.

Félagsmenn Félags um Tónlistar-
þróunarmiðstöð eru um 750 talsins 
og æfa þar að jafnaði 250 til 300 
manns tónlist og aðrar listir, þar á 
meðal fimmtíu hljómsveitir.

Mikil óvissa hefur ríkt um fram-
tíð miðstöðvarinnar vegna peninga-
leysis og með tónleikunum ætla tón-
listarmenn að hvetja hið opinbera 
til að gera eitthvað róttækt í mál-
inu. Reykjavíkurborg bjargaði 
nýverið rekstrinum fyrir horn um 
sinn með því að strika út fasteigna-
gjöld síðasta árs upp á um þrjár 
milljónir. En betur má ef duga skal.

Að sögn Guðmundur Inga Þor-
valdssonar leikara, tónlistar-
manns og stjórnarmanns í félag-
inu, er Tónlistarþróunarmiðstöðin 
enn skilgreind sem atvinnu- og 
iðnaðarhúsnæði en ætti frekar að 
vera skilgreind sem tómstunda-
hús. „Við höfum fengið 11,2 millj-
ónir frá yfirvöldum síðastliðin 
fimm ár en þar af hafa 4,8 verið í 
formi endurgreiðslu á fasteigna-
gjöldum. Eftir standa um 135 þús-
und krónur á mánuði sem við fáum 
til dagslegs reksturs. Þessi starf-
semi er hins vegar rekin með 
hundruð þúsunda króna tapi á 
mánuði og við getum bara ekki 
haldið þessu áfram mikið lengur. 
Það verður eitthvað að gerast því 
við getum ekki verið að reka þetta 
með halla,“ segir Guðmundur Ingi. 
„Þessi starfsemi er búin að sanna 
gildi sitt svo um munar. Ég er 
búinn að æfa þarna síðan húsið 

var opnað og það hefur ekki enn 
verið stolið frá mér snúru. Þarna 
geta ungir tónlistarmenn æft sig 
undir eftirliti og leiðsögn og labb-
að síðan tuttugu metra og haldið 
tónleika endurgjaldslaust,“ segir 
hann. „Það er mikilvægt að það sé 
til svona samfélag með miðlun á 
reynslu og forvarnargildi. Blóm-
legt tónlistarlíf og glæsilegar Air-
waves-hátíðir eru hvorki tilviljun 
ein né náttúruundur heldur 
afrakstur ötuls starfs frumkvöðla 
sem eiga það skilið að á þá sé 
hlustað.“

Tónleikarnir verða haldnir frá 
klukkan 16.30 til 22 á laugardag-
inn. Þar verður starfsemin kynnt 
og félagsmenn munu stíga á svið. 
Á meðal þeirra verða Lay Low, My 
Summer as a Salvation Soldier, 
Benny Crespo´s Gang, I Adapt og 
Changer. Aðgangseyrir er enginn.

Britney Spears og Kevin Fed-
erline hafa komist að samkomu-
lagi um að deila forræði yfir 
sonum sínum, Jayden James og 
Sean Preston, út janúarmánuð. 
Britney hefur fallist á að leyfa 
Kevin að eyða tíma með sonunum 
á mánudögum, miðvikudögum og 
föstudögum. Samverustundirnar 
verða á heimili hennar. Hjónin 
hafa gert með sér samning um 
þetta sem lagður var fram í dóm-
sal í síðustu viku. 

Samkvæmt samningnum fær 
Britney að vera viðstödd þegar 
Federline leikur sér við syni sína. 
Gegn því að samþykkja samveru-
stundir hans með drengjunum, 

sem eru eins árs og fjögurra mán-
aða, fær Britney að fara með þá í 
vikufrí til Flórída.

Samkvæmt bandarískum fjöl-
miðlum er þessi sáttmáli prófraun 
á það hvernig umgengnisréttur 
Federline verður í framtíðinni. 
Þau munu svo setjast niður með 
lögfræðingum sínum síðar í mán-
uðinum og ákveða hvernig honum 
verður háttað. Spears og Federline 
ákváðu að skilja að skiptum í nóv-
ember eftir tveggja ára hjóna-
band.

Deila forræði yfir sonum sínum

Verslunin 12 tónar hefur gefið út 
dagatal fyrir árið 2007 tileinkað 
íslenskum raftónlistarmönnum. 
Bassaleikaradagatal verslunar-
innar kom út í fyrra og vakti mikla 
lukku.

„Þetta var gefið út í smáupp-
lagi í fyrra, 500 stykkjum, og við 
vorum svolítið seinir til þá. Núna 
ákváðum við að gera þetta með 
góðum fyrirvara og almennilega,“ 
segir Sigurður M. Finnsson.

Dagatölin verða gefin út í tvö 
þúsund eintökum og verða þau 
seld í verslun 12 tóna við Skóla-

vörðustíg og kostar stykkið 650 
krónur. Bjarni Grímsson tók 
myndirnar í dagatalinu og Hrafn-
hildur Hólmgeirsdóttir sá um list-
ræna stjórnun. 

Í ár prýðir mynd af íslensku 
raftónlistarfólki hvern mánuð 
dagatalsins. Þeir sem birtast eru: 
GusGus, Hairdoctor, múm, Biog-
en, Stilluppsteypa, Ghostigital, 
Hildur Guðnadóttir, Unsound, Mr. 
Silla, Kira Kira, Johnny Sexual & 
Borkó.

Raftónlistarfólk 
í nýju dagatali

Gamanmyndin
Night at the 
Museum með 
Ben Stiller í 
aðalhlutverki
hélt toppsæti 
sínu á banda-
ríska aðsóknar-
listanum um 
síðustu helgi og 
hefur hún alls 
setið þar í þrjár 
vikur.

Myndin
hefur náð inn 
rúmum 164 milljónum dollara í 
aðgangseyri, eða yfir 1,1 milljarði 
króna. Í öðru sæti á listanum var 
The Pursuit of Happiness með 
Will Smith í aðalhlutverki.

Children of 
Men lenti í 
þriðja sæti og 
Freedom Writ-
ers með Hilary 
Swank í aðal-
hlutverki varð 
í því fjórða. Í 
henni leikur 
Swank kennara 
sem beitir 
óvenjulegum
aðferðum til að 
siða nemendur 
sína til. Teikni-

myndin Happily N´Eveer After 
þar sem Sarah Michelle Gellar, 
Freddie Prinze Jr. og Sigourney 
Weaver ljá m.a. raddir sínar lenti í 
fimmta sæti.

Stiller enn efstur

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
STRANGER THAN FICTION kl  6 - 8 - 10 Leyfð

HAPPY FEET M/- Ísl tal kl.  6 Leyfð

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

Háskólabíó
KÖLD SLÓÐ kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i. 16

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30 B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 6 - 9 B.i. 16

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

DÉJÁ VU kl. 8 10:30 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 7:40 - 10:30 B.i. 16

BOSS OF IT ALL kl. 5:30 B.i.7

EMPLOYEE OF THE MONTH kl. 8 - 10:10 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 B.i. 16

SAW 3 kl 10:30 B.i. 16

STRANGER THAN FICTION kl. 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

THE CHILDREN OF MEN kl. 10:20 B.i.16

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

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

DÉJÁ VU kl. 10:30 B.i.12

THE HOLIDAY kl. 8 B.i. 7

EMPLOYEE OF THE MONTH kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

STRANGER THAN FICTION kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:30 Leyfð

STRANGER THAN FICT.. VIP kl. 8 - 10:30 

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

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:40 - 8 - 10:20 B.i.16

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

FRÁIR FÆTUR VIP kl. 3:20 - 5:40 

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:20 - 5:40 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 3:20 Leyfð Skráðu
þig á SAMbio.is

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

SÝND Í 
HÁSKÓLABÍÓI

the
Holiday

Cameron Diaz • Kate Winslet 
Jude Law • Jack Black

Frábær rómantísk 
gamanmynd

FRÁ FRAMLEIÐENDUM

WEDDING CRASHERS

GEGGJUÐ GRÍNMYND

ekki missa af 

mest slÁandi 
og einni

Áhrifamestu
kvikmynd Ársins.

HJ. MBL

RÁS 2

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG 
SNIÐUG GAMANMYND... 

...SEM KEMUR ÖLLUM Í GOTT SKAP Á NÝJU ÁRI

A.Ó. SIRKUS

B.B.A. PANAMA.IS

V.J.V. TOPP5.IS



 Alfreð Gíslason, lands-
liðsþjálfari í handbolta, var heilt 
yfir ánægður með frammistöðu 
landsliðsins á æfingamótinu í 
Danmörku um helgina. Þar tapaði 
liðið að vísu illa fyrir Noregi í 
fyrsta leiknum en náði sér svo vel 
á strik með því að vinna Pólland. Í 
lokaleiknum mátti kenna klaufa-
skap um að hafa misst leikinn 
gegn heimamönnum í jafntefli.

„Það lá ljóst fyrir að þetta yrði 
erfitt hjá okkur þar sem við 
náðum lítið að æfa saman fyrir 
mótið,“ sagði Alfreð. „Við spiluð-
um mjög illa á móti Noregi og 
skellti það mönnum harkalega 
niður á jörðina. En eftir það vorum 
við að spila mjög vel á köflum.“

Alfreð segir að Noregsleikur-
inn hafi nýst vel til að bera kennsl 
á hvað þyrfti að laga í sóknar-
leiknum. „Liðið var ekki að spila 
saman og menn að klára sín færi 
þegar þeim datt það í hug. Svo 
gerist það líka að menn gefast ein-
faldlega upp. En það verður ekki 
tekið af Norðmönnum að þeir eru 
með mjög sterkt lið enda vann 
liðið alla sína leiki um helgina.“

Skömmu fyrir mótið kom í ljós 
að Einar Hólmgeirsson myndi 
missa af HM vegna meiðsla í þum-
alputta. Það var gríðarlegt reiðar-
slag fyrir Alfreð og landsliðið allt, 
sér í lagi þar sem fyrirliðinn Ólaf-
ur Stefánsson gengur ekki alveg 
heill til skógar vegna meiðsla í 
öxl. Hann lék þó með liðinu um 
helgina en reyndi að hlífa öxlinni 
eins og hann gat.

„Það er ljóst að við þurfum að 
leysa fjarveru Einars með því að 
nota Ásgeir Örn Hallgrímsson og 
Alexander Petersson í stöðu hægri 
skyttu. Það kom líka berlega í ljós 
að um leið og við skiptum Óla út 
af var um allt annan leik að ræða. 
Þótt hann hafi ekki verið að skjóta 
mikið sjálfur er hann mikilvægur 
þáttur í okkar leik,“ sagði Alfreð.

Hann segir að það sé ákveðið 
vandamál að ekki nógu margir 
sóknarmenn geti leyst varnar-
hlutverkið af hendi. „Norðmenn 

eru til að mynda með Börge Lund 
leikstjórnanda sem spilar gríðar-
lega vel í vörninni. Það léttir allar 
skiptingar í leiknum að hafa slík-
an mann. Oft neyðist ég að vera 
með Sigfús eða Vigni inn á svo að 
ég þurfi ekki að vera að skipta 
tveimur mönnum inn á.“

Róbert Gunnarsson átti þó 
góðan leik í vörn gegn Pólverjum, 
í stöðunni sem Sverre Jakobsson 
hefur verið að leysa í miðju varn-
arinnar. „Ef það verður framhald 
á þeirri góðu frammistöðu gæti 
það komið til með að létta mikið á 
skiptingunum.“

Besti maður íslenska liðsins 
um helgina var án efa Alexander 
Petersson. Hann var markahæst-
ur og fór mikinn þrátt fyrir að 
hafa átt við meiðsli í ökkla að 
stríða undanfarið. „Gegn Póllandi 
var „vélmennið“ á fullri keyrslu. 
Hann átti stórkostlegan leik, skor-
aði níu mörk úr tíu skotum auk 
þess að stela boltum og taka frák-
öst. Hann hoppaði yfir tveggja 
metra háa varnarmenn þegar 
honum datt í hug. Það er mikil-
vægt að missa ekki hann í meiðsli 
og á það reyndar við um liðið allt. 
Við megum einfaldlega ekki við 
frekari meiðslum.“

Alexander æfði með íslenska 
liðinu í gærmorgun og kenndi sér 
einskis mein eftir leiki helgarinn-
ar.

Alfreð nefndi annan jákvæðan 
punkt sem var markvarsla Hreið-
ars Guðmundssonar í fyrri hálf-
leik gegn Dönum í fyrradag. 
„Hann er ekki í mikilli leikæfingu 
og sagði ég við hann fyrir leik að 
hann gæti kannski spilað 15-20 
mínútur með góðu móti. En hann 
stóð vaktina lengur en það og stóð 
sig mjög vel. Þá stóð Birkir Ívar 
sig ágætlega um helgina og ekk-
ert út á hans frammistöðu að 
setja.“

Eftir að hafa fylgst með leikj-
um liðanna um helgina segir 
Alfreð að enn þurfi margt að laga. 
„Við lékum gegn 6-0 vörn alla 
helgina sem var mjög gott fyrir 

okkur. Gegn Tékkum um næstu 
helgi fáum við framliggjandi vörn 
á móti okkur en þeir spila yfirleitt 
3-2-1 vörn eða 4-3. Við megum 
búast við því að mæta 5-1 eða 3-2-
1 vörn gegn bæði Frökkum og 
Úkraínu í riðlakeppninni í Magde-
burg. Við þurfum því að nýta leik-
ina um helgina til að undirbúa 
sóknarleikinn okkar fyrir slíkan 
varnarleik. Þar að auki er eitt og 
annað í varnarleik okkar sem þarf 
að bæta.“

Hann segir að hann muni koma 

til með að prófa ýmsar útfærslur á 
leik liðsins í leikjum helgarinnar 
en nú þurfi að keyra mannskapinn 
almennilega saman. „Það er þó 
jákvætt að þessir leikmenn þekkj-
ast það vel að við þurfum ekki 
marga leiki til þess. Ég get byggt á 
þeim upplýsingum sem við öfluð-
um okkur um helgina en það ligg-
ur ljóst fyrir að framlag vara-
mannanna þarf að vera meira. Það 
er einfaldlega ekki hægt að spila 
heilt mót á sömu átta mönnunum.“

Landsliðsþjálfarinn Alfreð Gíslason er sáttur við heildarframmistöðu íslenska landsliðsins á æfingamótinu 
í Danmörku um helgina. Ýmislegt þurfi þó enn að laga en Ísland mætir Tékklandi tvívegis um næstu helgi.

 Danski framherjinn 
Thomas Soltau sem Keflvíkingar 
ráku um áramótin hefur fengið 
nýjan samastað en hann hefur 
samið við sænska liðið Norrköping 
Dolphins. Sænska liðið var einmitt 
með Keflavík í riðli í Evrópukeppn-
inni og Soltau skoraði 33,5 stig að 
meðaltali í tveimur leikjum lið-
anna. Hann var að auki með 13 
fráköst og 3,5 stoðsendingar að 
meðaltali í þessum leikjum og heill-
aði Svíana greinilega upp úr skón-
um með frammistöðu sinni. 

Forráðamenn Norrköping 
komu að máli við Keflvíkinga og 
vildu fá Danann sem var ekkert 
með síðustu vikurnar í Keflavík 
vegna meiðsla. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins keypti 
sænska liðið upp samning Danans 

sem var búinn að tilkynna sig 
meiddan og að hann myndi ekki 
spila næstu leiki vegna þeirra. 
Norrköping er sem stendur í 2. 
sæti sænsku deildarinnar en Solt-
au verður áttundi erlendi leikmað-
ur liðsins.

Ekki lengi án liðs
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 Logi Gunnarsson og 
Alexander Pettersson voru 
markahæstir íslensku leik-
mannanna á æfingamótinu í 
Danmörku um helgina. 50% 
árangur náðist, einn sigur, eitt 
jafntefli og eitt tap.

Logi og Alex 
markahæstir

 Marvin Valdimarsson 
hefur skipt aftur yfir í Hamar/
Selfoss eftir að hafa spilað eitt og 
hálft ár með Fjölni í Grafarvogi. 
Marvin skoraði aðeins 1,8 stig að 
meðaltali á 9,8 mínútum með 
Fjölni í Iceland Express deildinni 
í vetur og hefur verið að glíma 
við meiðsli. 

Marvin aftur í 
Hamar

Langt frá því að fara að lyfta bikurum

Lýsingarbikarkeppni karla

Lýsingarbikarkeppni kvenna

 Þóra B. Helgadóttir, 
markvörður Breiðabliks og 
íslenska landsliðsins hefur 
ákveðið að færa sig um set og 
spila í Belgíu. Þetta staðfesti 
Einar Kristján Jónsson, formað-
ur Breiðabliks, í samtali við 
Fréttablaðið í gær. 

„Þóru bauðst gott atvinnu-
tækifæri í Belgíu og óskaði hún 
eftir því að hún fengi leyfi til að 
fara þangað,“ sagði Einar en Þóra 
er samningsbundin Breiðabliki 
næstu þrjú árin. „Við ætlum svo 
sannarlega ekki að standa í vegi 
fyrir því. Þetta er gert í góðu.“
Einar sagði þó að Þóra yrði áfram 
samningsbundin Breiðabliki en 
yrði lánuð til félagsliðs í Belgíu. 

Þóra er systir Ásthildar 
Helgadóttur landsliðsfyrirliða 
sem leikur með sænska liðinu 
Malmö FF. 

Þóra á leið til Belgíu 



 Snæfellingar hafa sótt 
um keppnisleyfi fyrir danska 
landsliðsmanninn Martin Thues-
en, sem undanfarið eitt og hálft ár 
hefur spilað með þýska liðinu 
Ulm. Thuesen er 27 ára gamall og 
180 cm leikstjórnandi af gömlu 
gerðinni. Hann er góður sendinga-
maður sem sér völlinn vel og spil-
ar fyrir liðið. Hann er einnig hörku 
þriggja stiga skytta og góður varn-
armaður. Snæfell er sem stendur í 
4. sæti Iceland Express-deildar 
karla eftir tvö naum töp í síðustu 
þremur leikjum.

Það er þó ekki víst hvort Thues-
en komi til Snæfells þar sem hann 
meiddist á fyrstu æfingu á nýju 
ári og Hólmarar bíða enn eftir nið-
urstöðum úr læknisskoðun um 

hvort hann verði fljótt leikfær. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins ætti það að skýrast í dag 
hvort Thuesen komi en þá ættu 
Hólmarar að fá fréttir af niður-
stöðunum úr umræddri læknis-
skoðun.

Thuesen hefur ekki fengið 
mörg tækifæri með Ulm í þýsku 
úrvalsdeildinni í vetur og spilaði 
aðeins í samtals 52 mínútur í 
fyrstu 11 leikjum tímabilsins. 
Hann var enn fremur aðeins annar 
leikstjórnandi danska landsliðsins 
í verkefnum haustsins og var með 
2,2 stig og 1,2 stoðsendingar að 
meðaltali á þeim 14,8 mínútum 
sem hann spilaði. 

Thuesen var með 12,5 stig og 
4,6 stoðsendingar að meðaltali í 

leik þegar Bakken Bears vann 
danska meistaratitilinn 2004 og 
2005. Þjálfari Bakken Bears þá 
var einmitt Geof Kotila, núver-
andi þjálfari Snæfells.

Martin Thuesen til Snæfells?

Los Angeles Lakers 
varð fyrsta liðið í tæpan mánuð 
til þess að vinna Dallas Maver-
icks í NBA-deildinni í fyrrinótt. 
Lakers vann leik liðanna í LA 101-
98 en Dallas hafði fyrir leikinn 
unnið 13 leiki í röð. Slóvenski 
bakvörðurinn Sasha Vujacic 
skoraði eina mikilvægustu körfu 
leiksins þegar hann kom Lakers 
yfir 28 sekúndum fyrir leikslok. 
Kobe Bryant skoraði 14 af 26 
stigum sínum í lokaleikhlutanum 
og bætti við 8 fráköstum og 6 
stoðsendingum. Dirk Nowitzki 
var með 29 stig og 13 fráköst hjá 
Dallas. Phil Jackson, þjálfari 
Lakers, vann þarna sinn 900. leik 
sem þjálfari og það í sínum 1264. 
leik. Með því bætti hann met Pats 
Riley í að vera fljótastur til að 
vinna 900 leiki en Riley náði því í 
sínum 1278. leik.

Lakers stöðvaði 
sigurgönguna

 Arsenal fær í kvöld 
tækifæri til þess að slá Liverpool 
út úr annarri bikarkeppninni á 
þremur dögum þegar liðin 
mætast í átta liða úrslitum enska 
deildarbikarsins. Leikurinn í 
kvöld fer fram á Anfield, 
heimavelli Liverpool, alveg eins 
og sá í ensku bikarkeppninni á 
laugardag sem Arsenal vann 3-1.
Leikurinn í kvöld átti að fara 
fram fyrir jól en var frestað 
vegna mikillar þoku. Sigurvegar-
inn í kvöld mætir Tottenham í 
undanúrslitum. Í hinni viðureign-
inni mætast Wycombe og 
Chelsea.

Báðir stjórar eru líklegir til að 
hvíla lykilmenn í kvöld. „Þessi 
úrslit gefa okkur sálfræðilegan 
styrk og við ætlum að vinna 
þennan leik þótt við komum til 
leiks með gjörbreytt lið,” sagði 
Arsene Wenger sem leggur það í 
vana sinn að stilla upp hálfgerðu 
unglingaliði í deildarbikarnum. 

Liverpool getur 
hefnt strax

 José Mourinho hefur 
aldrei átt í vandræðum með að 
koma fyrir sig orði og hann 
sannaði það enn á ný eftir 6-1 
sigur á Macclesfield í enska 
bikarnum um helgina. Mourinho 
segist hafa hlegið að umræðunni 
um að hann væri að fara í 
gegnum erfiðasta tímabilið á 
sínum ferli. 

„Heima í Portúgal hefur þetta 
verið kallað myrkur tími José 
Mourinho,“ segir Mourinho og 
bætir við. „Það er myrkur tími að 
gera þrjú jafntefli, vera í 2. sæti í 
deildinni, komast í 16 liða úrslit 
Meistaradeildarinnar og í 
undanúrslit deildarbikarsins. Það 
hlýtur að þýða að ferillinn minn 
sé ekki svo slæmur,“ .

Myrkur tími 
Mourinhos

Signý Hermannsdóttir, 
fyrirliði íslenska landsliðsins í 
körfubolta, lék á ný með ÍS gegn 
Haukum í átta liða úrslitum 
bikarkeppni KKÍ og Lýsingar á 
sunnudagskvöldið.

Þetta var fyrsti leikur Signýj-
ar á tímabilinu en hún var frá 
æfingum og keppni vegna náms 
og vinnu fyrir áramót. Signý var 
með 10 stig, 9 fráköst og 7 varin 
skot í sínum fyrsta leik en það 
dugði þó lítið því Íslandsmeistar-
arnir unnu 33 stiga sigur, 44-79, 
og slógu bikarmeistara Stúdínur 
út úr bikarnum. Ifeoma Okonkwo 
skoraði 21 stig fyrir Hauka og 
Helena Sverrisdóttir var með 20 
stig, 10 fráköst, 9 stolna bolta og 8 
stoðsendingar. Pálína Gunnlaugs-
dóttir (16 stig, 5 stolnir) og 
Kristrún Sigurjónsdóttir (14 stig, 
6 stolnir) áttu einnig góðan leik 
með Haukum. 

Signý komin 
aftur af stað

Þarftu að breyta þér 
í Símaskránni 2007?
Móttöku auglýsinga og skráninga í Símaskrána 2007 fer senn að ljúka.

Ef þú vilt breyta skráningu þinni eða fyrirtækis þíns hafðu þá samband 
við þjónustufulltrúa okkar í síma 522 3200 eða sendu tölvupóst á ja@ja.is.

Skráningu lýkur 31. janúar 2007.
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Nóg komið af fallegum körlum

Hverri pakkningu með 4 eða 6 stykkjum af Prince Polo fylgir skafmiði.
 Glæsilegir vinningar:
• Acer fartölva frá Svar tækni
• Fartölvutaska
• Miði á fjölskyldumyndina Artúr og Mínimóarnir
• Pakkar af Prince Polo mini

Prince Polo – alltaf jafn gott

Skafmiðaleikur Prince Polo
Yfir 1000 vinningar!
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Inga Dóra Ingvarsdóttir, sem tap-
aði naumlega fyrir Jónasi Erni 
Helgasyni í úrslitaþætti Meistar-
ans í fyrra, hefur ákveðið að snúa 
ekki aftur og reyna við 
titilinn að þessu sinni. 
Hins vegar mun 
Erlingur Sigurðar-
son vera staðráðinn 
í að gera betur en í 
fyrra og hyggst 
koma tvíefldur til 
baka en hann tapaði 
einmitt fyrir Ingu Dóru 
í undanúrslitaþættin-
um.

Hvorki Jónas Örn né Illugi Jök-
ulsson hafa tekið ákvörðun um 
hvort þeir vilji reyna aftur fyrir 
sér en eftir því sem Fréttablaðið 
kemst næst þá kitlar þátttaka í 
þættinum þá mikið. Jónas, Inga 

Dóra, Erlingur og Illugi fengu 
öll tilboð um sjálfkrafa keppn-
isrétt í sextán manna hópnum 
sem keppir um þennan eftir-
sótta titil og þær fimm millj-
ónir sem í boði eru.

Á fjórða hundrað 
manns þreytti inn-

tökupróf fyrir 
spurninga-
þáttinn
Meistarann
á fjórum 

stöðum á landinu á laugardaginn. 
Þátturinn sjálfur hefur göngu 
sína í janúar á Stöð 2 undir 
styrkri
stjórn
Loga
Berg-
manns.

Inga Dóra snýr ekki aftur

Ottó Magnússon, matreiðslumað-
ur á Humarhúsinu, á sér sérstaka 
aukabúgrein; á kvöldin og um 
helgar býr hann til ísstyttur eftir 
pöntunum. „Ég fór á námskeið í 
Kanada fyrir áratug og hef verið 
að gera þetta síðan,“ segir Ottó. 
„Mér fannst þetta bara smart og 
ákvað að prófa. Svo kom þetta 
bara með æfingunni.“ 

Allar götur síðan hefur Ottó 
búið til klakastyttur eftir pöntun-
um meðfram fullu starfi á Humar-
húsinu og hefur komið sér upp 
aðstöðu í bílskúrnum hjá sér. „Ég 
keypti þar til gerða vél sem fryst-
ir ísblokkir og kom fyrir frysti-
klefa. Þetta eru stærri og smærri 
verkefni sem ég tek að mér, ekk-
ert reglulegt, ég tek bara við pönt-

unum auk þess sem ég held nám-
skeið af og til.“

Að sögn Ottós eru það aðallega 
stærri fyrirtæki sem panta hjá 
honum klakastyttur en hann fær 
þó pantanir fyrir alls konar tilefni; 

árshátíðir, brúðkaup og afmæli. 
Það tekur um tvo sólarhringa að 
frysta klakablokk en Óttar er eina 
til tvær stundir að höggva þær til. 
„Það fer þó allt eftir stærð og 
lögun. Það er fátt sem ég get ekki 
hoggið út, oft vilja fyrirtæki til 
dæmis fá lógóin sín í ísstyttu og 
stundum er ég beðinn um að frysta 
eitthvað í blokkinni, allt frá blóm-
um til gallabuxna.“ 

Ottó hefur ekki auglýst klaka-
stytturnar mikið og telur að því 
viti færri en ella af þessari þjón-
ustu. „Sem er kannski ágætt. Ef 
það væri klakastytta á hverju 
veisluborði færi glansinn kannski 
af þessu.“ Upplýsingar um klaka-
styttur Ottós má finna á vefsíð-
unni klakastyttur.is. 

Býr til klakastyttur í bílskúrnum

… fær Baltasar Kormákur, en 
draumur hans um velgengni 
Mýrarinnar rættist aldeilis á 
dögunum þegar myndin sló 
aðsóknarmet.

„Þetta var nú eiginlega hálfgert 
djók,“ segja félagarnir Hrafn Áki 
Hrafnsson og Haukur Már Böðv-
arsson þegar þeir eru spurðir um 
aðdáendasíðuna magni-ficent.com 
sem þeir settu upp til heiðurs 
Magna Ásgeirssonar. Aðdáenda-
síðan hefur verið töluvert til 
umfjöllunar að undanförnu vegna 
falsaðrar fréttar um meint sam-
band Magna við Dilönu en þær 
kjaftasögur fóru á fullt eftir að 
söngvarinn og Eyrún Haraldsdótt-
ir ákváðu að slíta samvistir. Félag-
arnir upplýsa að notendafjöldinn á 
síðunni hafi fimmfaldast eftir að 
sambandsslitin urðu opinber. 
Tenglinum var síðar lokað og segir 
Haukur að það hafi verið gert að 
beiðni eins notandans. „Þetta er nú 
bara hluti af frægðinni og ég held 
að allir þeir sem ákveða að feta 
þessa slóð viti af þessari áhættu,“ 
segir Haukur spurður um hans 
viðbrögð við slíkum gróusögum. 

Vinsældir Magna jukust mikið 
eftir glæsilega frammistöðu hans í 
Rock Star: Supernova-raunveru-
leikaþáttunum en vinirnir segjast 
ekki hafa verið miklir aðdáendur 

söngvarans fyrir það. 
„Við fylgdumst með 

Rock Star-þáttunum 
og settum síðuna 

upp tveimur vikum 
fyrir úrslitaþáttinn,“ 
útskýrir Haukur en 

ekki stóð á við-
brögðunum.

„Þau komu 
okkur í 
opna
skjöldu og 
í dag er 
síðan með 
í kringum 
fjörutíu
til fimm-

tíu þúsund flettingar á dag,“ bætir 
hann við en félagarnir segjast hafa 
tilfinningu fyrir því að gestir síð-
unnar séu flestir kvenkyns og þeir 
séu búsettir hér heima, í Banda-
ríkjunum og Kanada.

Haukur segir að síðan hafi fljót-
lega breyst í lítið samfélag þar 
sem aðdáendur söngvarans skipt-
ast á upplýsingum um Magna og 
spjalla saman um allt milli himins 
og jarðar. „Mér skilst að einhverj-
ir hafi hist utan vefsíðunnar og 
skemmt sér saman,“ bætir Haukur 

við og segist jafnframt hafa haft 
fregnir af því að aðdáendasíðan 
hafi gefið þeim Rock Star-stjörn-
um sem komu hingað til lands ein-
hverjar gjafir. „Magni sjálfur er 
mjög ánægður með síðuna og fylg-
ist grannt með því sem þarna fer 
fram,“ útskýrir Haukur og segir 
þá ósjaldan setja inn fréttir af 
kappanum sem komnar eru frá 
honum sjálfum. „Við reynum að 
standa sem mest fyrir utan og 
forðumst að stjórna umræðunni.“ 

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið



Nicotinell tyggigúmmí er lyf sem er notað sem hjálparefni til að hætta eða draga úr reykingum. Það inniheldur nikótín sem losnar þegar tuggið er, frásogast í munninum og dregur úr fráhvarfseinkennum þegar reykingum er hætt. Tyggja skal eitt stykki í einu, hægt
og rólega til að vinna gegn reykingaþörf.  Skammtur er einstaklingsbundinn, en ekki má tyggja fl eiri en 25 stk. á dag.  Ekki er ráðlagt að nota lyfi ð lengur en 1 ár.  Nikótín getur valdið aukaverkunum, s.s. svima, höfuðverk, ógleði, hiksta og ertingu í meltingarfærum. 
Sjúklingar með slæma hjarta- og æðasjúkdóma eiga ekki að nota nikótínlyf. Þeir sem hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota lyfi ð.Nicotinell tyggigúmmí er ekki ætlað börnum yngri en 15 ára nema í samráði við lækni. Kynnið
ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja pakkningunni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

NÝTT ÚTLIT - SAMA BRAGÐ

GLEÐILEGT
 REYKLAUST ÁR

af Nicotinell nikótíntyggigúmmíi í 84, 96 og 204 stk pakkningum

í öllum apótekum

20%
afsláttur



Áþessum árstíma flykkjumst 
við mörg á stúfana í því skyni 

að verða betri manneskjur og 
gefum hátíðleg loforð um átak í 
líkamsrækt og fjármálum. Pakk-
södd og úthvíld eftir jólin finnst 
okkur við virkilega þurfa að bæta 
fyrir brotin og komast aftur í það 
ástand sem við þekkjum best: Tog-
streituna.

við að uppfylla 
ýmsar þversagnakenndar tillögur 
samtímans krefst mikillar aðlög-
unarhæfni. Á daginn er nú sagt 
mikilvægt að þræða samvisku-
samlega janúarútsölur bæjarins 
til að gera bestu kaup ársins. Á 
kvöldin skal hins vegar koma sér 
upp vönduðu heimilisbókhaldi til 
að halda utan um útgjöld og upp-
fylla þannig áramótaheitið um föst 
tök á eyðslunni. Þá skal væntan-
lega horfast í augu við ljótu fjólu-
grænu blússuna sem keypt var í 
augnabliksæði og færa hana í sér-
stakan dálk merktan „Misheppnuð 
útsöluinnkaup“. Hingað til hefði 
ég nú bara falið kvikindið aftast í 
fataskápnum og rennt henni svo 
hljóðlega í gáminn hjá Rauða 
krossinum við fyrsta hentugleika. 
Að vippa sér í bókhaldið í kjölfarið 
á búðarápinu er svona eins og að 
velta sér upp úr snjónum eftir 
gufubaðið, hrikalega óþægilegt en 
örugglega stykjandi og hollt. 
Kannski er samt nauðsynlegt að 
skutla í sig tvöföldum vodka á 
meðan.

annarra ára-
mótaheita hefur maður stundum 
viljað troða inn í stundatöfluna. 
Lofað því að vera duglegri að 
hreyfa sig, hætta að borða nammi, 
lesa fleiri bækur. 

oft og mörgum sinnum 
reynt að láta vonda samvisku vera 
bensín til góðra verka, hef ég loks 
viðurkennt að hún endist ekki baun 
í bala. Jafn stingandi og mórallinn 
getur verið eftir konfekthauga 
jólanna, er hann sorglega ódrjúg-
ur. Eftir þrjár ferðir á líkamsrækt-
arstöðina finnst mér ég strax 
komin í æðislega gott form og 
hætti að nenna þessu brölti. Um 
sama leyti og hræin af jólatrján-
um liggja tvist og bast er lítið eftir 
af góðu áformunum sem voru eld-
heit fyrir bara einni viku.

hef ég sett mér þau hógværu 
markmið að láta stundatöflu nýja 
ársins vera gefandi, krefjandi, 
skapandi og elskulega, án tog-
streitu og samviskubits. Til þess 
þarf ég virkilega að vera vel und-
irbúin og ætla því fyrst af öllu að 
leggja mig í smástund.

2007


