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Birna Sigurjóns
dóttir, starfsmað
sér ásamt
ur hjá Össuri,
akademíunni vinnufélögunum í
skellti
herþjálfun
að koma sér í október síðastliðn
hjá Heilsuum,
í
áætlun síðan betra form. Hún hefur með það að markmiði
fót á hægri þá og lætur ekki stöðvafarið eftir stífri æfingafæti.
sig þótt hún
„Þetta er
noti gerviframleiðir lítið mál vegna sérstaks
og ég nota,“
íþróttafótar
hlaupafót.
segir Dóra.
sem
Gagnstætt
„Við köllum Össur
gervifætinum
hann ekki
fótinn
eftirmynd
sem ég nota
venjulegs
til þátttöku
yfirleitt
fótar,
í
veldar mér íþróttum, og því í laginu heldur sérhannað er
ur
að hlaupa,
hundakúnstir.“
skríða, hoppaeins og c. Hann auðog leika alls
Dóra, sem
kyns
hefur
notað
slysi sex ára
gömul, er gervifót frá því að hún
hann hafa
nýbúin að
breytt
fá hlaupafót lenti í bílhversu vandaður lífi sínu. „Ég hefði
inn
aldrei getað og segir
fóturinn er
hún. „Allt
trúað því
fyrr en ég
í einu gat ég
reyndi
á skömmum
hlaupið án
þess að verðahann,“ segir
meira á aðra tíma, eins og gerist
þegar maðurdauðþreytt
vöðva en
hefur rutt
gengur og
reiðir sig
ýmsum hindrunum
gerist. Hlaupafót
magann af
urinn
úr vegi og
tilhugsuninni
ég fæ fiðring
einni saman
Dóra mælir
í
síðan með
um
un, eins og
að sem flestir að nota hann.“
þá sem er
kynni
á boðstólum
„Ég finn mikinn
sér
hjá Heilsuaka herþjálfmun á
Styrkur og
demíunni.
þol hafa til mér eftir að ég fór í
ekki eftir
að hafa slegiðað mynda aukist til herþjálfunina.
muna, svo
til.“
ég sé

ÎÈ

'«¨!. $!'

'¥3,) (6!..$!,

Sjötíu kíló fuku á tíu
mánuðum
)DOL STJARNAN ER GJÎRBREYTTUR MAÈUR

ROALD FRETTABLADIDIS

¥ DAG ER ÖRIÈJUDAGU
RINN
 JANÒAR
 DAGUR
¹RSINS 

&«,+ 

3ËLARUPPR¹S
(¹DEGI 3ËLARLAG
2EYKJAVÅK


!KUREYRI




(EIMILD !LMANAK

(²3

Dóra Birna
Sigurjónsdóttir
lætur gervifót
sér frá þátttöku
ekki aftra
í herþjálfu
n.
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+EFLAVÅKURFLUGVÎLLUR

Fangavél millilenti í Keflavík

&ËLKIÈ Å KRINGUM OKKUR
+RISTRÒN (EIÈA
(AUKSDËTTIR GAGN
RÕNIR NÕJUSTU BËK
'UÈRÒNAR (ELGA
DËTTUR ®ÈRUVÅSI
SÎGU

54!.2¥+)3-, Flugvél sem sannað
er að hefur sinnt fangaflutningum fyrir bandarísku leyniþjónustuna CIA millilenti í Keflavík á
sunnudag eftir viðkomu í Noregi.
Þetta kemur fram á norska
netmiðlinum aftenbladet.no.
Flugvélin, sem hefur skráningarnúmerið N196D, kemur við
sögu í skýrslum frá bæði
Evrópuþinginu og mannúðarsamtökunum Amnesty International
um fangaflug og aðra starfsemi
sem bönnuð er samkvæmt
evrópskum lögum. Einnig hefur
verið rætt um þessa sömu flugvél
á kanadíska og danska þinginu í
tengslum við fangaflug. Ekki er
vitað hvort fangar voru um borð í
þessari ferð N196D.
SH¹
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REGLUR ÖESS
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MARKMIÈIÈ AÈ VERA AÈ F¹ INNGÎNGU Å
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(6%33)2 ¥ DAG VERÈUR VAXANDI
AUSTAN¹TT UM SUNNAN OG VESTAN
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Stórfelld óráðsía í
fjármálum Byrgisins
Ákveðið hefur verið að hætta styrkjum til meðferðarheimilisins Byrgisins. Tilefni
til þess að skoða nákvæmlega fjármál Byrgisins frá upphafi, segir félagsmálaráðherra. Málið hefur verið sent embætti ríkissaksóknara til rannsóknar.
&¡,!'3-, Fjármunir sem runnið
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.

hafa til stjórnenda og starfsmanna
Byrgisins eru langt umfram það
sem fram kemur í bókhaldi eða ársreikningum félagsins. Þetta kemur
fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar
um fjármál og bókhald Byrgisins á
árunum 2005 og 2006 en hún var
gerð opinber í gær eftir að hafa
verið afhent félagsmálaráðherra.
Samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar hafa stjórnendur Byrgisins, Guðmundur Jónsson og Jón A.
Einarsson, ekki gert fullnægjandi
grein fyrir ráðstöfun á söfnunarfé
og vistgjöldum sem ekki voru færð
í bókhald Byrgisins, að fjárhæð 9,6
milljónir árið 2005 og 12,7 milljónir
árið 2006. „Að mati Ríkisendurskoðunar er ekki að sjá að þessum
fjármunum hafi verið ráðstafað í
þágu Byrgisins,“ segir orðrétt í
skýrslu Ríkisendurskoðunar.

Fram kemur í skýrslunni að
mikil óreiða hafi verið í veigamiklum þáttum í bókhaldi og fjármálaumsýslu Byrgisins. Meðal annars
voru 122 þúsund krónur millifærðar yfir á reikning Guðmundar Jónssonar af reikningi sem stofnaður
var í tengslum við fjársöfnun vegna
láts Hauks Freys Ágústssonar, ungs
manns sem lést í fyrra vegna
ofneyslu fíkniefna.
Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra segir vel koma til greina
að rannsaka nákvæmlega hvernig
fjármál Byrgisins hafi verið frá því
árið 1999 þar sem Ríkisendurskoðun hafði aðeins fjármál og bókhald
áranna 2005 og 2006 til skoðunar.
„Mér finnst það koma til greina að
skoða fjármál Byrgisins lengra
aftur í tímann þar sem niðurstöður
Ríkisendurskoðunar gefa það til
kynna,“ sagði Magnús Stefánsson

félagsmálaráðherra á blaðamannafundi vegna málsins í gær.
Samhjálp
og
velferðarsvið
Reykjavíkurborgar munu taka við
verkefnum sem Byrgið hefur sinnt
og þeim sex vistmönnum sem verið
hafa í Byrginu að undanförnu. Samtals voru 25 vistmenn árið 2005 í
Byrginu og 28 árið 2006. Samkvæmt bókhaldi og upplýsingum
Byrgisins voru þeir sagðir vera 30
árið 2005 og 33 í fyrra.
Í október 2003 undirritaði Árni
Magnússon, þáverandi félagsmálaráðherra, yfirlýsingu um áframhaldandi stuðning ríkisins við Byrgið. Stjórnendur Byrgisins skrifuðu
ekki undir yfirlýsinguna þar sem
þeir töldu sig ekki geta uppfyllt
skilyrði sem fram komu. Ekki náðist í Árna Magnússon í gær þrátt
fyrir ítrekaðar tilraunir.
MH SJ¹ SÅÈU 

+ARLMAÈUR HANDTEKINN Å ,EIFSSTÎÈ MEÈ UMTALSVERT MAGN AF AMFETAMÅNI

Með tugi gramma innvortis
,®'2%',5-, Karlmaður á fimmtugsaldri var handtekinn á Keflavíkurflugvelli á laugardag með
hátt í 80 grömm af amfetamíni
innvortis.
Að sögn Eyjólfs Kristjánssonar, fulltrúa sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli, var maðurinn einn
á ferð og að koma frá Kaupmannahöfn. Grunsemdir um fíkniefnamisferlið vöknuðu við reglubundið eftirlit tollvarða og var

maðurinn í kjölfarið færður í
röntgenmyndatöku. Við þá skoðun
fundust efnin falin í smokkum
sem komið hafði verið fyrir í endaþarmi mannsins. Þetta er fyrsta
stórfellda fíkniefnasmyglið sem
upp kemst um það sem af er ári á
Keflavíkurflugvelli.
Í kjölfar handtöku mannsins
framkvæmdi lögreglan húsleit
heima hjá honum og fannst þar
töluvert af kannabisplöntum. Eyj-

ólfur segir málið að mestu leyti
upplýst þó að rannsókn þess muni
halda eitthvað áfram. Ekki er talið
að fleiri tengist málinu.
Maðurinn var hnepptur í
varðhald á meðan á yfirheyrslum stóð en ekki þótti tilefni til að
krefjast áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir honum. Hann
hefur áður komið við sögu lögreglu, meðal annars vegna fíkniefnabrota.
ÖSJ

Bakvísandi stólar eru öruggari
5-&%2¨!2-, Íslensk tryggingafé-

lög segjast uggandi yfir því hve
dræmar móttökur bakvísandi bílstólar hafi fengið hér á landi. Sannað er að börn sleppa við alvarleg
meiðsl við árekstur í 60 prósentum
tilvika í framvísandi stólum en í 90
prósentum tilvika þegar þau eru í
bakvísandi stólum.
Í árlegri könnun Umferðarstofu
fyrir utan leikskóla í vor kom í ljós
að aðeins 6,4 prósent barna yfir
tveggja ára aldri reyndust vera í
slíkum stólum. Ástæðan fyrir því að
bakvísandi stólar reynast betur er
að hálsliðir barna eru mun veikbyggðari en hjá fullorðnum og höfuð
þeirra hlutfallslega mun þyngra.
Því verði álag á háls, heila og mænu
mun meira hjá börnum en hjá fullorðnum við árekstur.
KDK  SJ¹ SÅÈU 
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Líkti forstjóra
við fjósamann
$«-3-, Sækjandi í Baugsmálinu

líkti Jóni Ásgeiri Jóhannessyni,
forstjóra Baugs, við fjósamann,
þegar sex ákæruliðir voru teknir
fyrir í Hæstarétti Íslands í gær.
Sigurður Tómas Magnússon,
skipaður ríkissaksóknari, líkti
lánveitingum sem hann segir að átt
hafi sér stað innan Baugs til
stjórnenda – þar á meðal Jóns
Ásgeirs, við að fjósamaður taki
eina af mjólkurkúnum í fjósinu
yfir í eigið fjós og mjólki hana þar,
og njóti sjálfur ávaxtanna.
Verjendur kröfðust þess að
sýknudómur héraðsdóms yrði
staðfestur, og gagnrýndu breytingar sem þeir sögðu að gerðar hefðu
verið á ákærunni. BJ  SJ¹ SÅÈU  OG 
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3IGURÈUR %GGERT )NGASON ER YNGSTI BLËÈGJAFI HUNDRAÈSHÎFÈINGJANNA

5MFERÈIN UM HELGINA

Hefur gefið 50 lítra af blóði

Rúmlega 100
umferðaróhöpp

",«¨'*®& „Ég var sautján ára

þegar ég sá frétt um að slys hefði
orðið og það vantaði blóð í Blóðbankann. Mér þótti sjálfsagt mál
að gera það sem ég gæti til að
bæta úr því,“ segir Sigurður Eggert Ingason matreiðslumeistari.
Hann er yngstur af þeim 50
Íslendingum sem gefið hafa blóð
oftar en 100 sinnum og tilheyrir
hann því svokölluðum hundraðshöfðingjahópi Blóðbankans. Blóðið hefur hann gefið reglulega eða
á þriggja mánaða fresti í 28 ár.
Hann segir blóðið sem hann hefur
gefið nú nema tæplega 50 lítrum
en til samanburðar má nefna að í
líkama fullorðins einstaklings

Runólfur, ertu sáttur við rektorstíð þína og arftakann?
b¡G ER STOLTUR AF MINNI REKSTORSTÅÈ OG
S¹TTUR VIÈ GÒST SEM ER VANDAÈUR OG
GËÈUR MAÈUR 3KËLINN ER Å GËÈUM
HÎNDUMm
2UNËLFUR GÒSTSSON VAR REKTOR (¹SKËLANS
¹ "IFRÎST Å T¾P  ¹R (ANN SAGÈI STARFI
SÅNU LAUSU SÅÈASTLIÈINN NËVEMBER Å KJÎLFAR
¹SAKANA ¹ HENDUR HONUM GÒST %INARS
SON TËK VIÈ EMB¾TTI REKTORS (¹SKËLANS ¹
"IFRÎST Å G¾R

"ÒIST VIÈ ÎÈRU F¹RVIÈRI

Rafmagnslaust
í sólarhring
36¥¶*«¨ Meira en sólarhring eftir
að versta óveðrið gekk yfir
Svíþjóð á sunnudaginn voru
stórir hlutar landsins enn
rafmagnslausir með öllu.
Hvassviðrið hélt áfram, þótt
verulega hafi dregið úr því, en á
næstu dögum má búast við öðru
fárviðri að sögn veðurfræðinga.
Djúp lægð er væntanleg á
fimmtudaginn.
Í gær lágu lestarsamgöngur
enn niðri víða í sunnanverðri
Svíþjóð og meira en sextíu
þúsund manns voru án símasambands. Íslendingurinn Theodór
Ingi Ólafsson segir hafa verið
skelfilegt að vera á ferði í
óveðrinu.
GBSJ¹ SÅÈU 

"RETLAND OG &RAKKLAND

Rætt var um
sameiningu
"2%4,!.$ '5!2$)!. Árið 1956
ræddu forsætisráðherra Bretlands,
Anthony Eden, og forsætisráðherra
Frakklands, Guy Mollet, um
hugsanlega sameiningu ríkjanna
tveggja. Breska blaðið The
Guardian greindi frá þessu í gær.
Hugmyndin var komin frá Mollet,
en Frakkland átti í miklum
efnahagserfiðleikum á þessum tíma
og var undir miklum þrýstingi
vegna Suez-deilunnar. Eden hafnaði
hugmyndinni. Mollet stakk þá upp á
því að Frakkland gengi í Breska
samveldið og lyti valdi Elísabetar
Englandsdrottningar. Eden tók
betur í þá hugmynd en henni var
einnig hafnað á endanum.
IFV

,®'2%',5&2¡44)2
%INN SLASAÈIST Å ¹REKSTRI
&ËLKSBÅLL OG FLUTNINGABÅLL SKULLU SAMAN
VIÈ ¶INGBORG ¹ 3UÈURLANDSVEGI Å
G¾R ®KUMAÈUR FËLKSBÅLSINS SLASAÈIST
LÅTILLEGA EN ÎKUMANN FLUTNINGABÅLSINS
SAKAÈI EKKI

3)'52¨52 %''%24 ).'!3/. (EFUR GEFIÈ
BLËÈ OFTAR EN HUNDRAÈ SINNUM (ANN
SEGIR SÁR MIKILS VIRÈI AÈ GEFA BLËÈ
&2¡44!",!¨)¨",«¨"!.+)..

eru um fimm lítrar blóðs.
Sigurður hefur þó ekki látið
nægja að gefa sjálfur af sér því

þegar hann kom í hundraðasta
skiptið voru með í för bróðir
hans, sem var að gefa í fimmtugasta skiptið, og átján ára sonur
hans sem þá var að gefa blóð í
fyrsta skipti.
„Sumir segjast verða frískari
við þetta en ég hef nú aldrei fundið neina breytingu á mér við blóðgjafir, hvorki góðar né slæmar.
Þetta er bara eitthvað sem mér
finnst rétt að gera. Ég vona bara
að ég geti lagt inn í bankann sem
lengst en að ég þurfi aldrei að
taka út úr honum,“ segir Sigurður sem segir blóðgjafirnar
afskaplega gefandi.
KDK

RÚV ohf. fer ekki í
bága við Evrópulög
Menntamálaráðherra segir Eftirlitsstofnun EFTA ekkert hafa að athuga við að
Ríkisútvarpinu sé breytt í opinbert hlutafélag. Málflutningur stjórnarandstæðinga sé fyrirsláttur til að tefja lýðræðislega framgöngu málsins á Alþingi.
34*«2.-, „Þetta er fyrirsláttur

til að reyna að tefja málið og ég
spyr hvort þetta sé lýðræðislegt,“
segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra um
málflutning stjórnarandstöðunnar
í málefnum Ríkisútvarpsins.
Frumvarp ráðherra um breytingu RÚV í opinbert hlutafélag
kom til þriðju umræðu þingsins í
gær. Áður en umræðan hófst vörðu
þingmenn einni og hálfri klukkustund – undir liðunum athugasemdir við störf þingsins og fundarstjórn forseta – í umræður um
tæknilegar hliðar málsins. Gagnrýndu stjórnarandstæðingar helst
að þeir hefðu ekki verið upplýstir
um samskipti íslenskra stórnvalda
við Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, og
sögðu ráðherra hafa haldið þeim
leyndum. Því vísaði Þorgerður
Katrín á bug og benti á að bréfaskiptin hefðu verið opinberuð um
leið og þess var óskað. Gagnrýndu
þingmenn stjórnarandstöðunnar
einnig forseta þingsins fyrir að
beita sér ekki fyrir frestun á
afgreiðslu
frumvarpsins
úr
menntamálanefnd, svo þeim gæfist ráðrúm til að bera bréfin undir
sérfróða menn.
Spurð hvers vegna nefndarmenn í menntamálanefnd hefðu
ekki verið upplýstir jafnóðum um
samskiptin við stofnunina svaraði
Þorgerður Katrín því til að ekkert
nýtt hefði komið fram í þeim. „Við
höfum staðið í samskiptum við
ESA síðan 2004, löngu áður en
frumvörpin komu fram, og það er
alltaf verið að ræða sömu hlutina.“ Efni samskiptanna hafi því

,®'2%',5-, Hundrað og sjö

umferðaróhöpp voru tilkynnt til
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um helgina. Flest þeirra voru
minniháttar en í þremur tilvikum
var fólk flutt á slysadeild.
Nokkrir ökumenn voru teknir
fyrir hraðakstur; flestir þeirra
fyrir að aka á yfir 100 km hraða.
Sextán voru stöðvaðir fyrir að
aka gegn rauðu ljósi.
Fjórtán ökumenn voru teknir
fyrir ölvunarakstur og einn fyrir
að aka undir áhrifum lyfja. Þá
stöðvaði lögreglan nokkra
ökumenn sem höfðu ýmist þegar
verið sviptir ökuleyfi eða höfðu
aldrei öðlast ökuréttindi.
IFV

«HËFLEG VATNSDRYKKJA

Lést af völdum
vatnseitrunar
"!.$!2¥+). Kona sem lést eftir að
hafa tekið þátt í vatnsdrykkjukeppni um helgina er talin hafa
fengið vatnseitrun að því er
kemur fram á vef BBC.
Of mikil
vatnsdrykkja
getur leitt til
þess að heilinn
bólgni. Þar sem
höfuðkúpan
umlykur hann
skapast við það
þrýstingur á
heilann sem
hamlar honum
að stýra
6!4.3+,)2
lífsnauðsynlegum verkefnum á borð við öndun
og manneskjan deyr.
Varnaðarmerki geta verið rugl
og höfuðverkur. Erfitt getur verið
að greina vandann þar sem
sjúklingar eru oft taldir vera á
lyfjum vegna ruglsins sem fylgir
ástandinu.
Meðferð við ofdrykkju á vatni
er þvagörvandi lyf eða lyfjagjöf til
að draga úr bólgu í heilanum.
SDG

.ÕTT MENNINGARHÒS ¹ !KUREYRI
¶/2'%2¨52 +!42¥. '5..!23$«44)2 -%..4!-,!2¨(%22! 3EGIR NËG HAFA

VERIÈ TALAÈ UM FRUMVARPIÈ UM 2ÅKISÒTVARPIÈ OG VILL AÈ ÖAÈ VERÈI TEKIÈ TIL ATKV¾ÈA
GREIÈSLU
&2¡44!",!¨)¨'6!

Keppt um nafn
menningarhúss
!+52%92) Efnt hefur verið til

verið á vitorði þingmanna í
menntamálanefnd.
Þær athugasemdir sem ESA
hefur gert við Ríkisútvarpið snúa,
að sögn ráðherra, að fyrirhugaðri
skattheimtu, eftirliti og endurskoðun með starfseminni og skilgreiningu á almannaþjónustuhlutverki RÚV. Þorgerður Katrín segir
að á fundi þriggja embættismanna
úr menntamálaráðuneytinu með
forstöðumanni
samskiptasviðs
ESA í síðustu viku hafi komið
fram að stofnunin hefði engar
frekari athugasemdir við fram-

gang frumvarps til laga um Ríkisútvarpið ohf.
Þorgerði Katrínu er farið að
leiðast þófið og vill að frumvarpið
um Ríkisútvarpið verði borið
undir atkvæði. „Lýðræðislega
kjörið þingið er búið að ræða málið
í 74 klukkustundir en nú á að beita
málþófi. Það má ekki greiða
atkvæði. Hvers konar lýðræðisleg
vinnubrögð eru það? Það er búið
að upplýsa fólk nóg og það á að
hafa burði til að geta tekið afstöðu
til málsins.“
BJORN FRETTABLADIDIS

samkeppni um nafn á nýja
menningarhúsið sem nú rís á
Akureyri og stefnt er á að taka í
notkun seint á næsta ári.
Almenningur hefur verið
hvattur til að senda inn tillögur að
nafni á húsinu og er skilafrestur
til 22. janúar. Dómnefnd mun
velja þrjú bestu nöfnin en svo
mun stjórn Akureyrarstofu velja
verðlaunatillöguna.
Tillögurnar eiga að berast í
lokuðu umslagi með dulnefni en
annað umslag skal fylgja þar sem
rétt nafn sendanda kemur fram. I¹H

'RUNNSKËLAKENNARAR VILJA LEIÈRÁTTINGU LAUNA VEGNA EFNAHAGS OG KJARAÖRËUNAR

BÍLL DAGSINS

SUBARU LEGACY WAGON
Nýskr. 10.04 - Sjálfskiptur - Ekinn 52 þús. km. - Allt að 100% lán.
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NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

4ELJA LAUNAFORSENDUR BROSTNAR
+*!2!-, Samninganefndir grunnskólakennara og
launanefndar sveitarfélaga funda í dag og þá ræðst
líklega hvort grunnskólakennarar fái kjarabætur í
samræmi við verðlags- og launaþróun síðan
samningurinn var undirritaður árið 2004. Búist er
við að kennarar segi samningnum upp um áramótin,
náist ekki samkomulag um endurskoðun hans.
Kennarar í tæplega 40 grunnskólum um land allt
hafa ályktað um að launaforsendur samningsins séu
brostnar.
Ólafur Loftsson, formaður Félags grunnskólakennara, segir samninganefndirnar þurfa að ákveða
hvenær og hvernig ákvæði kjarasamnings kennara
um endurskoðun vegna efnahags- og kjaraþróunar
frá samningsundirritun 2004 verður rætt. „Rökræðan stendur um hvað sé eðlilegt að komi til miklar
leiðréttingar á þessu tímabili. Það er alveg ljóst að
grunnskólakennarar eru orðnir lægra launaðir en
BHM félagar almennt.“
Gunnar Rafn Sigurbjörnsson, formaður launanefndar sveitarfélaga, segir að líklega dragi til
tíðinda á fundinum í dag. „Við verðum að komast að
sameiginlegri niðurstöðu. Annaðhvort gera menn
eitthvað eða ekki neitt.“

&2 &/,$!3+«,! 6IÈR¾ÈUR SAMNINGANEFNDA GRUNNSKËLAKENN
ARA OG SVEITARFÁLAGA HALDA ¹FRAM Å DAG ¶¾R HAFA STAÈIÈ SÅÈAN Å
¹GÒST EN LÅTIÈ HEFUR ÖOKAST
&2¡44!",!¨)¨'6!

Grunnskólakennarar voru í verkfalli í tæpa tvo
mánuði árið 2004. Kostnaðarauki sveitarfélaga
vegna samningsins var þá talinn vera nálægt 30
prósentum.
SH¹

F I 0 1 9 9 8 1
F í t o n / S Í A

Hetjur óskast
Á Íslandi eru um 9000 reglulegir blóðgjafar. Við þurfum fleiri til að geta brugðist við alvarlegum
slysum, náttúruhamförum eða öðru neyðarástandi. Við skorum á þig að koma og gefa blóð.
Allir sem sýna blóðgjafaskírteini í verslunum Vodafone í dag fá Sharp GX-29 GSM síma
með 20% afslætti. Afsláttarverð: 13.520 kr.

Vertu hetja - gefðu blóð!
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$¾MDUR FYRIR SÎLU OG VÎRSLU

Fjórir mánuðir
fyrir fíkniefni
$«-3-, Tvítugur karlmaður var
í gær dæmdur í fjögurra mánaða
skilorðsbundið fangelsi í Héraðsdómi Norðurlands eystra fyrir
sölu og vörslu á fíkniefnum. Hann
var handtekinn í mars á síðasta
ári á bílastæði við verslun á
Akureyri.
Í bílnum fundust fíkniefni,
bæði hass og kókaín, og var þá
gerð húsleit hjá manninum. Þar
fannst hass, amfetamín og kókaín.
Alls fundust rúm fimmtíu grömm
af hassi, um tíu grömm af kókaíni
og um fjórtán grömm af amfetamíni sem voru gerð upptæk.
Jafnframt voru loftbyssur og
vogir gerðar upptækar. Maðurinn
hefur áður komist í kast við lögin
fyrir fíkniefnalagabrot.
JSS

"AR¹TTUM¹L ¶JËÈVERJA Å %3"

Vilja bann við
hatursglæpum
¶µ3+!,!.$ !0 Brigitte Zypries,

dómsmálaráðherra Þýskalands, segir
Þjóðverja ætla
að vinna að því
að Evrópusambandið samþykki bann við
svonefndum
hatursglæpum,
"2)')44% :902)%3
sem felast í því
að hvetja til
ofbeldis og haturs – meðal annars
með því að afneita því að helför
gyðinga á tímum nasista hafi
nokkru sinni átt sér stað.
Í nokkrum Evrópusambandsríkjum er nú þegar í gildi bann
við því að afneita helförinni, þar á
meðal í Þýskalandi, Frakklandi,
Austurríki, Belgíu og á Spáni.
Breski sagnfræðingurinn
David Irving sat á síðasta ári í
fangelsi í Austurríki fyrir að hafa
afneitað helförinni.
GB

#ONDOLEZZA 2ICE BOÈAR TIL LEIÈTOGAFUNDAR
%'904!,!.$ !0 Condoleezza Rice, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, ætlar að hitta þá
Ehud Olmert, forsætisráðherra Ísraels, og
Mahmoud Abbas, forseta Palestínustjórnar,
á næstu vikum til að ræða hugmyndir um
stofnun sjálfstæðs ríkis Palestínumanna.
Rice er á ferð um Mið-Austurlönd þessa
dagana til þess að afla stuðnings við breyttar
áherslur Bandaríkjamanna í Íraksstríðinu.
Í gær hitti hún meðal annars Hosni
Mubarak Egyptalandsforseta.
Bandaríkjamenn leggja sérstaka áherslu
á að fá þau arabaríki þar sem súnnímúslímar
eru í meirihluta í lið með sér við að stöðva
vopnaða baráttu súnnía í Írak, sem framan
af beindist einkum gegn bandaríska herliðinu í Írak en hefur í vaxandi mæli beinst
gegn sjíum í Írak.

#/.$/,%%::! 2)#% /' %(5$ /,-%24 ¶AU HITTUST Å
*ERÒSALEM Å G¾R OG ¾TLA AÈ HITTAST ¹ LEIÈTOGAFUNDI MEÈ
-AHMOUD !BBAS ¹ N¾STU VIKUM
&2¡44!",!¨)¨!0

Segir alla tekjuhópa
auka tekjur sínar
Niðurstöður rannsóknar Ragnars Árnasonar, prófessors í hagfræði, sýna að allir tekjuhópar hafa aukið tekjur sínar verulega síðustu þrettán árin. Fjármagnstekjur hafa vaxið stórlega og lítill hópur fólks efnast mjög á þeim.
%&.!(!'3-, „Það er ekki sjáanlegt að neinn tekjuhópur hafi setið
eftir í þessari þróun,“ segir Ragnar
Árnason, prófessor í hagfræði við
Háskóla Íslands, um niðurstöður
nýrrar rannsóknar sinnar á dreifingu tekna hér á landi síðan 1993.
Í niðurstöðum rannsóknarinnar er því haldið fram að rauntekjur allra hópa þjóðfélagsins, líka
þeirra lægst launuðu, hafi hækkað gífurlega mikið síðastliðin
þrettán ár. „Á þessu tímabili
erum við að tala um tvöföldun á
rauntekjum á tímabilinu. Allir
tekjuhóparnir hafa fengið þessa
aukningu, þó að toppurinn, efsta
prósentið, fái miklu meira en
hinir.“
Ragnar segir þá aukningu fyrst
og fremst skýrast af gífurlegum
vexti fjármagnstekna sem orðið
hafi frá árinu 1993. „Það ár voru
fjármagnstekjur innan við þrjú
prósent af tekjum fólks. Árið
2005, sem er síðasta tekjuárið sem

¶2«5. 4%+*5$2%)&).'!2
 ¥3,!.$)  
(ELSTU NIÈURSTÎÈUR RANNSËKNAR
2AGNARS RNASONAR ¹ ÖRËUN TEKJU
DREIFINGAR ¹ ¥SLANDI ¹ ÖRETT¹N ¹RA
TÅMABILI
 2AUNTEKJUR ALLRA HËPA ÖJËÈFÁLAGS
INS LÅKA ÖEIRRA L¾GST LAUNUÈU HAFA
H¾KKAÈ MJÎG MIKIÈ FR¹ ¹RINU 
 %KKI ER SJ¹ANLEGT AF NIÈURSTÎÈUM
RANNSËKNARINNAR AÈ NEINN TEKJUHËPUR
HAFI SETIÈ EFTIR Å ÖESSARI ÖRËUN
 %F EINUNGIS ER HORFT ¹ ATVINNUTEKJ
UR EKKI FJ¹RMAGNSTEKJUR Ö¹ HEFUR
EKKI ORÈIÈ NEIN VERULEG BREYTING ¹
TEKJUDREIFINGU ATVINNUTEKNA ¹ RANN
SËKNARTÅMABILINU
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Lyklakippur
sem rata

Í hverjum dælulykli er örgjörvi sem Atlantsolía getur
lesið og þar með fundið út hver eigandi lyklanna er.
Reglulega komast týndar lyklakippur til skila af
þessari ástæðu.
Enn ein góð ástæða þess að fá sér
dælulykil frá Atlantsolíu!

Leiðtogar nokkurra arabaríkja hitta Rice
að máli í dag og hafa upplýst að þeir muni
segja henni að þeir vilji hjálpa Bandaríkjunum við að koma á stöðugleika í Írak gegn því
að Bandaríkin beiti sér af meiri alvöru að því
að koma á friði milli Ísraels og nágrannaríkja þess.
Bæði ísraelskir, palestínskir og arabískir
ráðamenn hafa undanfarið viðrað hugmyndir um að láta svonefnt „vegakort“, sem lýsir
leiðinni í átt til friðarsamkomulags, lönd og
leið og hraða þess í stað stofnun sjálfstæðs
ríkis Palestínumanna á Vesturbakkanum og
Gazasvæðinu.
GB

Sími: 591-3100 og www.atlantsolia.is

K¾RÈ FYRIR STULD ¹ GÎGNUM

Pepsi varaði
Coca-Cola við
"!.$!2¥+). !0 Fyrrverandi ritari
hjá Coca-Cola fyrirtækinu er
ákærður fyrir að hafa tekið
trúnaðargögn og sýni af vöru sem
ekki var búið að kynna, í þeim
tilgangi að selja til samkeppnisaðilans Pepsi. Verjandi ritarans
segir hann hafa verið fórnarlamb
blekkinga tveggja fyrrverandi
fanga sem einnig eru ákærðir.
Þessi meinta fyrirætlun komst
upp í maí í fyrra í kjölfar
leynilegrar rannsóknar Alríkislögreglu Bandaríkjanna eftir að
Pepsi hafði varað Coca-Cola við.
Val á kviðdómi fer fram í
þessari viku og aðalmeðferð hefst
22. janúar.
SDG

&%2¨!¶*«.534! 6ERÈM¾TI HENNAR

VERÈUR KANNAÈ

3JÎ MILLJËNA VERKEFNI
2!'.!2 2.!3/. 3AMKV¾MT NIÈURSTÎÈUM RANNSËKNAR HANS ERU L¾GSTU TEKJUHËP

ARNIR HÁR ¹ LANDI EKKI AÈ DRAGAST AFTUR ÒR (INIR RÅKU ERU EF TIL VILL AÈ VERÈA RÅKARI EN
HINIR F¹T¾KU ERU EKKI AÈ VERÈA F¹T¾KARI

við höfum upplýsingar um, voru
þær orðnar á bilinu 16-17 prósent
af heildartekjum. Það er mjög
athyglisvert að lítill hópur fólks
virðist hafa mjög háar fjármagnstekjur. Efsta prósent tekjudreifingarinnar hefur rokið upp ef
fjármagnstekjur eru teknar með.
Það lag er að stinga aðra tekjuhópa af.“
Ragnar segir að rannsóknin
hafi verið framkvæmd á grundvelli gagna frá ríkisskattstjóra,
það er framtölum allra Íslendinga
sem telji fram til skatts, og hafi
staðið yfir í rúma sex mánuði.
Hann tekur þó fram að um áfanganiðurstöður sé að ræða enda sé
þetta áframhaldandi rannsóknar-

verkefni sem muni standa yfir í
að minnsta kosti eitt til tvö ár til
viðbótar.
Ragnar segir ýmislegt hafa
komið sér á óvart í niðurstöðunum.
„Mér hefur sýnst það á umræðunni að menn hafi sagt að hinir
fátækari séu að verða fátækari og
hinir ríku ríkari. Samkvæmt þessum niðurstöðum eru lægstu tekjuhóparnir hins vegar ekkert að
dragast aftur úr. Allir tekjuhóparnir eru að fá þessa aukningu á
tekjum, en efsta lagið er bara að fá
miklu meira en hinir.“
Ragnar mun kynna niðurstöður rannsóknarinnar í stofu 101 í
Odda klukkan 16 í dag.
THORDUR FRETTABLADIDIS

Verðmæti
ferðaþjónustu
&%2¨!-, Ákveðið hefur verið að
hefja vinnu við víðtæka gagnasöfnun um umfang ferðaþjónustu
í íslensku efnahagslífi.
Samgönguráðuneytið hefur
samið við Hagstofu Íslands um
verkefnið og veitir til þess sjö
milljónum króna, að því er fram
kemur í frétt ráðuneytisins.
Starfshópur sem Sturla
Böðvarsson samgönguráðherra
skipaði haustið 2005 komst að
þeirri niðurstöðu að með upptöku
svokallaðra hliðarreikninga
myndi fást skýrari og betri mynd
af stöðu og mikilvægi ferðaþjónustunnar sem nýtast myndi bæði
stjórnvöldum og einkaaðilum til
markvissari ákvörðunartöku. JSS

PENINGAMARKAÐSSJÓÐURINN

Hæsta ávöxtun 2006
Ávöxtunartölur 2006*

Peningamarkaðssjóðurinn

Peningabréf

Sjóður 9

PMS

PMS

12,5

Sparisjóðurinn

Landsbankinn

Glitnir

Íslensk
verðbréf

Kaupþing

12,60%

12,49%

12,47%

11,96%

11,95%

12,3
12,1
11,9
11,7
11,5

F í t o n / S Í A

* Samkvæmt gögnum frá Lánstrausti hf., sem birtir ávöxtun sjóða á
Íslandi á hlutlausan hátt, er Peningamarkaðssjóðurinn með hæstu
ávöxtunina 2006 miðað við sambærilega sjóði.
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!  " !  
&#!$& )& +!+575 4400
&+"#)$!+&# www.vsp.is
Engin kaup- eða söluþóknun
Peningamarkaðssjóðurinn er rekinn af Rekstrarfélagi Sparisjóðanna hf. Verðbréfaþjónusta Sparisjóðanna hf. er
vörsluaðili sjóðsins. Peningamarkaðssjóðurinn er fjárfestingarsjóður sem starfar skv. lögum nr. 30/2003 um
verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Fjárfestingarsjóður telst vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður skv.
lögunum. Meiri áhætta fjárfestingarsjóðs er m.a. fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta leitt til minni
áhættudreifingar en í verðbréfasjóði. Frekari upplýsingar um sjóðinn má finna í útboðslýsingu og útdrætti
útboðslýsingar sem hægt er að nálgast á www.vsp.is.
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3EX FÅKNIEFNAM¹L KOMU TIL KASTA LÎGREGLUNNAR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU UM HELGINA

(JËNABÎND SAMKYNHNEIGÈRA

Átta tekin vegna eiturlyfja

Deilur í Mexíkó

,®'2%',5-, Sex fíkniefnamál komu til kasta

Eiga íbúar Reykjanesbæjar að
fá að kjósa um álver í Helguvík?
*¹
.EI
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Fylgist þú með fréttum af
Baugsmálinu?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

3JËMANNAFÁLAG %YJAFJARÈAR

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um helgina.
Fíkniefni fundust í húsi hjá tæplega þrítugum
karlmanni í austurborginni á föstudag. Eftir hádegi
á laugardag voru fertugur karlmaður og kona á
þrítugsaldri handtekin í miðborginni, grunuð um
fíkniefnamisferli.
Aðfaranótt sunnudags voru tveir karlmenn
færðir á lögreglustöðina við Hverfisgötu eftir að í
þá náðist þar skammt frá. Annar er hálfþrítugur en
hinn á fimmtugsaldri en í fórum annars þeirra
fundust efni, sem talin eru vera fíkniefni. Skömmu
síðar var bifreið stöðvuð í Garðabæ en ökumaður
hennar, 17 ára piltur, er grunaður um fíkniefnamisferli. Og sömu nótt handtók lögreglan tæplega
tvítugan pilt í miðborginni en sá hafði meint
fíkniefni í fórum sínum.
Loks var kona á fertugsaldri stöðvuð í miðborg-

2%9+*!6¥+

Hafna staðhæfingum Brims
&¡,!'3-, Sjómannafélag

Eyjafjarðar vísar því alfarið á
bug að félagið sé ábyrgt fyrir
þeirri aðgerð Brims hf. að flytja
skip félagsins til höfuðborgarsvæðisins. Fyrir því hlýtur
Guðmundur Kristjánsson,
aðaleigandi Brims, að hafa aðrar
ástæður sem hann kýs að halda
utan dagsljóssins, segir í
tilkynningu sem félagið sendi
frá sér í gær.
Í ályktuninni segir að
Guðmundur hafi ráðist með
ósmekklegum hætti að félaginu,
stjórn þess, starfsmönnum og
félagsmönnum öllum. Ákvörðun
Brims um að skrá togara með
áratuga farsæla útgerðarsögu á
Akureyri í Reykjavík er hörmuð
og hún sé án útskýringa og
sýnilegs tilgangs.
SH¹

%NGIR HEILSURÁTTIR
+ONA Å (¹TÒNI Å 2EYKJAVÅK MUN VART
F¹ UMBEÈNA UNDANÖ¹GU TIL AÈ FRAM
LEIÈA bHEILSUS¾LKERARÁTTIm Å ELDHÒSI
ÅBÒÈAR SINNAR OG SELJA Ö¹ ¹ MARKAÈI
5MHVERFISR¹È 2EYKJAVÅKUR BENDIR ¹
Å UMSÎGN TIL UMHVERFISR¹ÈUNEYTIS
AÈ MATV¾LAFYRIRT¾KI MEGI EKKI VERA
Å SAMBANDI VIÈ ËSKYLDAN ATVINNU
REKSTUR EÈA ÅBÒÈ OG LEGGST GEGN ÖVÅ
AÈ UNDANÖ¹GA VERÈI VEITT

-ETANGAS UM N¹TTÒRUMINJAR
5MHVERFISR¹È 2EYKJAVÅKUR ¾TLAR AÈ
ËSKA EFTIR ÒTSKÕRINGUM /RKUVEIT
UNNAR ¹ ÖVÅ AF HVERJU FYRIRT¾KIÈ VILL
AÈ METANGASLÎGN FR¹ LFSNESI AÈ
RTÒNSHÎFÈA LIGGI UM VÅKINA "LIKA
STAÈAKRË SEM ER ¹ N¹TTÒRUMINJASKR¹

+«0!6/'52
(¾TTA VIÈ (RESSINGARH¾LI
)NGUNN 'YÈA 7ERNERSDËTTIR OG FÁLAG
HENNAR )NN FJ¹RFESTING HEFUR ËSKAÈ
EFTIR ÖVÅ VIÈ B¾JARR¹È +ËPAVOGS AÈ F¹
AÈ H¾TTA VIÈ ¹ÈUR UMSAMIN KAUP ¹
(RESSINGARH¾LINU ¹ +ËPAVOGSTÒNI

,®'2%',!. ,ÎGREGLAN ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU HAFÈI AFSKIPTI AF
¹TTA MANNS VEGNA FÅKNIEFNA UM HELGINA

inni í fyrrinótt en í bíl hennar fundust ætluð
fíkniefni. Hún reyndi að gefa upp rangt nafn og
kennitölu en þegar hið sanna kom í ljós reyndist
konan aldrei hafa fengið ökuréttindi. Þá var bíllinn
sem hún ók ótryggður.
JSS

-%8¥+« !0 Áform yfirvalda
mexíkóska fylkisins Coahuila um
að lögleiða hjónabönd samkynhneigðra hefur valdið miklum
titringi í landinu. Stjórnarflokkur
Felipes Calderon forseta hefur
mótmælt frumvarpi að lögum um
hjónabönd samkynhneigðra, sem
og kaþólska kirkjan, en hún
kallar þau aðför að hjónabandinu.
Gangi lögin í gegn verður
Coahuila annað mexíkóska fylkið
til að lögleiða hjónabönd
samkynhneigðra en í nóvember
síðastliðnum leyfðu yfirvöld
Mexíkóborgar slík hjónbönd.
Yfirvöld í Kosta Ríka og
yfirvöld í Kólumbíu íhuga einnig
að lögleiða hjónabönd samkynhneigðra.
TG

Foreldrar óupplýstir
um öryggi barna
Forsvarsmenn íslenskra tryggingafélaga segjast undrandi á því hve sjaldan
íslenskir foreldrar nota bakvísandi bílstóla. Einn helsti sérfræðingur um öryggi
barna í bílum segir ástæðuna líklega þá að foreldrar séu óupplýstir.
(%),"2)'¨)3-, Íslensk trygginga-

félög segjast uggandi yfir því hve
dræmar móttökur bakvísandi bílstólar hafa fengið hér á landi.
Herdís Storgaard, forstöðumaður
hjá Forvarnarhúsi Sjóvár, segist
undrandi á þróuninni og vísar
máli sínu til stuðnings í niðurstöður rannsókna á umferðarslysum barna. Hún segir sannað að
börn sleppi við alvarleg meiðsl
við árekstur í 60 prósent tilvika í
framvísandi stólum en í 90 prósent tilvika þar sem þau eru í
bakvísandi stólum. Í árlegri könnun Umferðarstofu í vor fyrir utan
leikskóla kom samt sem áður í
ljós að aðeins 6,4 prósent barna
yfir tveggja ára aldri reyndust
vera í slíkum stólum.
Herdís segir prófanir á barnabílstólum, sem
gerðar eru af
evrópskri
öryggisnefnd
sem
annast
öryggi barna í
bílum,
ófullnægjandi
þar
sem prófunardúkkurnar sem
(%2$¥3
notaðar eru í
34/2'!!2$
rannsóknum á
börnum undir þriggja ára aldri
samsvari ekki líkamsbyggingu
þeirra. Stefnan sé að þrýsta á að
nefndin hækki kröfur nefndarinnar á framleiðendur svo aðeins
bakvísandi stólar verði framleiddir fyrir börn undir 25 kílóum. Hún
segir mikla umræðu um þessi mál
hafa skapast þegar bandarískur
barnalæknir rannsakaði áverka á
börnum í heimalandi sínu. Upplýsingarnar bar hann svo saman við
niðurstöður rannsókna í öðrum
löndum og komst þá að því að
dauðaslys barna í bílslysum voru
nær óþekkt í Svíþjóð og áverkar

"!+6¥3!.$) "¥,34«,!2 3!'¨)2 "%42) &ORSTÎÈUMAÈUR &ORVARNAHÒSS 3JËV¹R SEGIR

BÎRN SLEPPA VIÈ ALVARLEG MEIÈSL VIÈ ¹REKSTUR Å  PRËSENT TILVIKA SÁU ÖAU Å BAKVÅSANDI
STËLUM
&2¡44!",!¨)¨./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

barna þar mun minni en annars
staðar. Muninn taldi hann mega
rekja til þess hve lengi sænsk börn
eru í bakvísandi stólum.
Katrín Davíðsdóttir barnalæknir segir að ástæðan fyrir því
að bakvísandi stólar reynast betri
vera þá að hálsliðir barna eru
mun veikbyggðari en hjá fullorðnum og höfuð þeirra hlutfallslega mun þyngra. Því verði álag á
háls, heila og mænu mun meira
hjá börnum en hjá fullorðnum í
árekstri. Snúi barnið baki í akst-

ursstefnu dragi mikið úr þessu
álagi.
Herdís telur helsta vandamálið
það að margir foreldrar viti ekki
hversu mikilvægt það er að börn
þeirra snúi baki í aksturstefnu. „Í
dag er það þannig að börn undir
eins árs mega ekki snúa fram
vegna líkamsbyggingar þeirra,“
segir Herdís en bendir á að sú
regla megi gilda mun lengur, eða
þar til barnið nær þriggja til fimm
ára aldri.
KAREN FRETTABLADIDIS

"¾JARR¹È OG B¾JARSTJËRN 3ANDGERÈIS VILJA 7ILSON -UUGA BURT

3KIPIÈ STENDUR ¹ HELGUM REIT
(6!,3.%3&*!2! Umhverfisstofnun
hefur veitt eigendum flutningaskipsins Wilson Muuga, sem stendur í Hvalsnesfjöru í Sandgerði,
frest fram á föstudag til að skila
inn áætlun um hvernig skipið
verður fjarlægt af strandstað. Þó
er heimilt að lögum að skip standi
óhreyft telji eigandi þess ill- eða
ógerlegt að fjarlægja það.
Sigurður Valur Ásbjarnarson,
bæjarstjóri í Sandgerði, segir að
kirkjustaður bæjarfélagsins og
helgur reitur sé þar sem skipið er
og enginn hafi áhuga á þeirri hugmynd að láta skipið standa óhreyft.
Í bæjarráði og bæjarstjórn hafi sú
afstaða verið tekin að hreinsa beri
fjöruna.

7),3/. -55'! ¥ (6!,3.%3&*®25

!TBURÈIR ¹ BORÈ VIÈ SKIPSSTRAND HAFA ALLT
AF RASK Å FÎR MEÈ SÁR 6EGARSLËÈAR VORU
LAGÈIR Å (VALSNESFJÎRU OG GIRÈINGAR TEKNAR
UPP ¹ÈUR EN BJÎGUNARAÈGERÈIR HËFUST

Guðmundur
Ásgeirsson,
stjórnarformaður Nesskipa, segir
að verið sé að „þukla“ á málinu.

Skipið geti orðið góð viðvörun
fyrir sjófarendur, minnismerki
og lyftistöng fyrir ferðamennsku
fengi það að standa. Ekki megi
gleyma því að rót verði af stórvirkum vélum í fjörunni í sumar
og fram að jólum verði skipið
fjarlægt.
Sigurður Valur segir að svona
atburðir hafi alltaf rask í för með
sér. Vegarslóðar eru lagðir og
girðingar teknar upp. Margir hafi
farið ógætilega um tún og lendur
en „við teljum að sú áníðsla hafi
verið minni háttar. Við þurfum að
skoða þetta í heild sinni þegar
skýrsla liggur fyrir og búið er að
hreinsa flakið úr fjörunni,“ segir
hann.
GHS
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(¹LFBRËÈIR 3ADDAMS OG YFIRDËMARI VORU LÅFL¹TNIR VEGNA SAMA GL¾PS OG 3ADDAM

,ÎGREGLAN Å +AUPMANNAHÎFN

.¾STR¹ÈENDUR 3ADDAMS HENGDIR

Hústökufólk
fjarlægt

¥2!+ !0 Hálfbróðir Saddams Huss-

 Hvað heitir forseti Palestínustjórnar?
 Hvað heitir forstjóri Actavis?
 Hvað heitir fyrirliði íslenska
landsliðsins í handknattleik?
36®2 6)¨ 3052.).'5-  ",3 
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ein og fyrrverandi yfirmaður leyniþjónustu Íraks, Barzan Ibrahim, og
fyrrverandi yfirdómari í Írak,
Awad Hamed al-Bandar voru teknir af lífi með hengingu fyrir dögun
í gær. Eftir aftökurnar greindi talsmaður stjórnvalda frá því að höfuð
Ibrahims hefði losnað frá líkamanum við henginguna í því sem hann
kallaði „sjaldgæft slys“.
Rúmar tvær vikur eru síðan
Saddam Hussein var tekinn af lífi í
umdeildri aftöku sem hefur verið
gagnrýnd víða. Myndbandsupptökur af aftökunni sýna hvernig viðstaddir hæddu Hussein þar sem
hann stóð með snöruna um hálsinn.

Condoleezza Rice, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði í gær
að aftaka Saddams hefði átt að vera
framkvæmd með reisn og vonaði
hún að þeir sem hefðu séð um framkvæmd hennar yrðu dregnir til
ábyrgðar. Hún minntist ekkert á
aftökur Ibrahims og al-Bandar.
Engar reglur voru brotnar við
framkvæmd aftökunnar í gær að
sögn talsmanns stjórnvalda, Ali alDabbagh. „Enginn hrópaði slagorð
eða sagði neitt sem setti blett á
aftökuna. Hvorugur hinna ákærðu
var móðgaður.“
Ibrahim og al-Bandar voru ásamt
Saddam sakfelldir fyrir morð á 148
sjíamúslímum árið 1982.
SDG

!7!$ (!-%$ !, "!.$!2 /' "!2:!.
)"2!()- -YNDBANDSUPPTÎKU AF AFTÎK

UNNI VERÈUR EKKI DREIFT OG ER EINUNGIS
¾TLUÈ TIL SÎNNUNAR AÈ SÎGN AL $ABBAGH
&RÁTTAMÎNNUM VAR SÕND UPPTAKAN Å G¾R
-9.$!&0

$!.-®2+ Lögreglan í Kaupmannahöfn rýmdi í gær hús við
Dortheavej sem hústökufólk
hafði haft á valdi sínu. Aðgerðir
lögreglunnar gengu friðsamlega
fyrir sig. Danskir fjölmiðlar
greindu frá þessu í gær.
Alls voru 94 manns fluttir úr
húsinu og var reiknað með að þeir
yrðu allir látnir lausir fljótlega
eftir að lögreglan hafði yfirheyrt
þá.
Danska lögreglan reiknar þó
með fleiri hústökum á næstunni,
því venjan er sú að þegar húsin
eru rýmd flytur fólkið sig fljótlega
í önnur hús sem standa auð.
GB

Óttaðist um líf sitt í óveðrinu
Theodór Ingi Ólafsson, Íslendingur búsettur í Svíþjóð, upplifði storminn Per. Hann segist oft hafa lent í
verra veðri á Íslandi, en mikið af stórum trjám í Svíþjóð geri fárviðri hættulegra þar en á Íslandi.
 3*« 9FIRGN¾FANDI MEIRIHLUTI KAUS MEÈ

ÒRSÎGN ÒR 3JËMANNASAMBANDINU
&2¡44!",!¨)¨2«"%24

3JËMANNAFÁLAG ¥SLANDS

Kosið um ASÍ
úrsögn alla
næstu viku
&¡,!'3-, Félagsmenn í Sjómannafélagi Íslands greiða
atkvæði um úrsögn úr Alþýðusambandinu í næstu viku.
Atkvæðagreiðslan hefst á
mánudag og lýkur á föstudag.
Úrsögn úr Sjómannasambandi
Íslands var samþykkt í atkvæðagreiðslu Sjómannafélagsins í
síðustu viku. Voru 63 hlynntir
úrsögn en einn á móti. Kjósa þarf
sérstaklega um úrsögn úr ASÍ,
eins og kveðið er á um í lögum
sambandsins.
BÖS

6%¨52 „Veðrið er að mestu gengið

yfir en hann blés allhressilega á
sunnudaginn,“ segir Theodór Ingi
Ólafsson sem býr í Jönköping í
Svíþjóð. Mikill veðurofsi var í
Skandinavíu á sunnudaginn og létust fjórir í Svíþjóð vegna veðurofsans. Theodór Ingi, sem er úr
Eyjafirði en býr í Jönköping ásamt
unnustu
sinni,
Friðriku
Björk
Þorkelsdóttur,
segist oft hafa
upplifað
verra
veður heima á
Íslandi. Þar sé
hins vegar minna
um tré sem valdi
4(%/$«2 ).')
geti
miklum
«,!&33/.
skaða.
„Rúður á vinnustaðnum brotnuðu og tré fuku upp með rótum og
ég held að flestir sem létust hafi
orðið fyrir trjám auk þess sem
einn varð fyrir vélarhluta úr báti.
Þrátt fyrir að hafa upplifað verra

42¡ 2)&.5¨5 500 -%¨ 2«45- b¶AÈ VAR FREKAR ËHUGNANLEGT AÈ GANGA ¹ MILLI ÖESSARA

RISATRJ¹A SEM SVEIGÈUST FRAM OG TIL BAKA OG HEYRA HVININN VITANDI AÈ Å N¹GRENNINU
HEFÈU MENN KRAMIST UNDIR ÖEIM OG MÁR STËÈ HREINT EKKI SAMA UM LÅF MITT UM TÅMA m
SEGIR 4HEODËR )NGI

veður heima verð ég að viðurkenna að mér stóð ekki á sama
þegar ég gekk í gegnum garð á
leið heim úr vinnunni.

Það var frekar óhugnanlegt að
ganga á milli þessara risatrjáa
sem sveigðust fram og til baka og
að heyra hvininn vitandi að í

nágrenninu hefðu menn kramist
undir þeim og mér stóð hreint ekki
á sama um líf mitt um tíma,“ segir
Theodór. Það er svo mikið af trjám
hérna og verður því afar hættulegt við svona aðstæður,“ segir
Theodór en bætir við að hann hafi
ekki heyrt að neinn Íslendingur
hafi orðið illa úti í storminum sem
hefur fengið nafnið Per.
Yfirvöld urðu að stöðva lestarsamgöngur þar sem tré höfðu fallið á lestarteina og mörg þúsund
manns eru án rafmagns í Svíþjóð.
„Þetta er víst versti stormurinn
síðan Gudrun gekk hér yfir fyrir
nokkrum árum. Rafmagnið fór af
hjá okkur en kom fljótt á aftur en
það eru margir enn sem eru án
rafmagns.“
Veðurofsinn fór ekki fram hjá
Dönum heldur, en í Danmörku
komst vindhraðinn upp í 38 metra
á sekúndu og loka varð brúnum
yfir Stórabelti og Eyrarsund á
sunnudaginn um tíma.
I¹H

&RAMKV¾MDASTJËRI 'EYMIS

Gögnunum
skilað inn í dag
6)..5-!2+!¨52 Frestur Geymis

ehf. til að skrá sig sem starfsmannaleigu hjá Vinnumálastofnun rann út um miðnætti í nótt.
Helgi Eiríksson, framkvæmdastjóri Geymis, segir að spurningum Vinnumálastofnunar hafi
verið svarað og umbeðnum
gögnum verði skilað inn í dag.
Vinnumálastofnun telur að
starfsemi Geymis flokkist undir
starfsemi starfsmannaleigu og
beri að skrá hana samkvæmt því.
Helgi segir að ekkert sé athugavert við starfsemi fyrirtækisins
og telur að búið sé að leysa málið.
Geymir kom í fréttir árið
2005 þegar ASÍ taldi að tólf
Pólverjar fengju langtum lægri
laun en kveðið væri á um í kjarasamningi.
GHS

3ÅMANÒMER Å SJËNVARPSÖ¾TTI

Fékk 3.000
smáskilaboð
0%+).' !0 Kínverskum manni,

Chen Bing, voru dæmdar bætur en
símanúmer hans var notað í
kínverskum spennuþætti. Það var
aðalillmenni þáttarins sem átti
númerið en í einum þáttanna las
hann númerið upp hægt
og skýrt fyrir einn af
samstarfsmönnum
sínum.
Chen fór að fá
skilaboð í júlí árið 2004
sem hann skildi ekki hót
í. Skilaboðin héldu áfram
að koma og í heildina
urðu þau um 3.000.
Framleiðendur þáttanna
sögðu símanúmerið byggt á
afmælisdegi eins af starfsmönnum
þáttarins en hörmuðu óþægindin.
Bæturnar voru um 18.000 kr.
TG
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Þú getur

Algengir yfirdráttarvextir
banka og sparisjóða

S24

SPARAÐ
kr. á ári

með því að vera með yfirdráttinn hjá S24*
Hvernig væri nú að láta peningana fara að vinna fyrir þig?

Sæktu um núna!

www.s24.is
533 2424 – Sætún 1
*M.v. 1 milljón króna yfirdrátt á ári og 18,25% vexti hjá S24 og 23,95% vexti hjá ónefndum fjármálafyrirtækjum
*M.v. að umsækjandi uppfylli skilyrði sem S24 setur varðandi lánveitingar

Einn tveir og þrír 312.147

Hæstu yfirdráttarvextir
banka og sparisjóða
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4VÎFÎLDUN ÖJËÈVEGARINS UM +JALARNES OG BYGGING NÕRRA GANGA UNDIR (VALFJÎRÈ

&RAMSËKN Å .ORÈAUSTUR

!UKA ÖARF ÎRYGGI VEGFARENDA

Framboðslisti
ákveðinn

Fulltrúar Spalar
ehf., sem á og rekur Hvalfjarðargöngin, og Vegagerðarinnar hafa
undirritað samkomulag sem líta
verður á sem fyrsta formlega
skrefið í tvöföldun þjóðvegarins
um Kjalarnes og byggingu nýrra
ganga undir Hvalfjörð.
Aðdragandi samkomulagsins
var sá að forystumenn Spalar
kynntu Sturlu Böðvarssyni samgönguráðherra hugmyndir um
hvernig koma mætti undirbúningi
nýrra Hvalfjarðarganga og vegabótum á Kjalarnesi á dagskrá árið
2007. Samgönguráðherra fól Vegagerðinni að taka upp viðræður við
Spöl og er nýja samkomulagið
3!-'®.'5-,

"!¨!¨) 3)' ¥ '!.'%3 ¶ESSI ALDRAÈA

HINDÒAKONA BEIÈ ÖOLINMËÈ Å G¾R
EFTIR AÈ KOMAST AÈ ¹NNI 'ANGES ¹
)NDLANDI TIL ÖESS AÈ BAÈA SIG ÖAR
STUNDARKORN .¾RRI  MILLJËNIR
HINDÒA ERU ÖESSA DAGA STADDAR
ÖARNA Å SÎMU ERINDAGJÎRÈUM OG HÒN
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-ARKMIÈ ÒTTEKTAR 2ÅKISENDURSKOÈUNAR  (VORT ALLAR TEKJUR SEM AFLAÈ
HEFUR VERIÈ VEGNA STARFSEMI "YRGISINS HVORT SEM ER FR¹ OPINBERUM AÈIL
UM FYRIRT¾KJUM FÁLAGASAMTÎKUM EÈA EINSTAKLINGUM HAFI SKILAÈ SÁR AÈ
FULLU Å BËKHALD MEÈFERÈARHEIMILISINS  (VORT ÎLL ÒTGJÎLD SEM STOFNAÈ
HEFUR VERIÈ TIL VEGNA STARFSEMI "YRGISINS HAFI VERIÈ F¾RÈ Å BËKHALDI ÖESS
GERÈ SÁ FULLN¾GJANDI GREIN FYRIR KOSTNAÈINUM OG HANN GETI TALIST EÈLILEG
UR MEÈ TILLITI STARFSEMINNAR
N &J¹RSTUÈNINGUR FR¹  MEÈ HÒSALEIGU UM  MILLJËNIR KRËNA MEÈ ¹RINU
 (ÒSALEIGA SAMTALS   MILLJËNIR KRËNA ¹ SAMA TÅMABILI
N ²TTEKTIN TEKUR TIL  OG 
N ¥ OKTËBER  UNDIRRITAÈI FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA YFIRLÕSINGU UM ¹FRAMHALD
ANDI STUÈNING RÅKISINS VIÈ MEÈFERÈARHEIMILIÈ "YRGIÈ KVEÈIN SKILYRÈI VORU
SETT FYRIR FREKARI FRAMLÎGUM RÅKISINS TIL REKSTURSINS MEÈAL ANNARS AÈ  EIN
STAKLINGUM YRÈI VEITT SKJËL OG AÈSTOÈ 3TJËRNENDUR "YRGISINS UNDIRRITUÈU EKKI
YFIRLÕSINGUNA ÖAR SEM ÖEIR TÎLDU AÈ RÅKISFRAMLAGIÈ OG ST¾RÈ HÒSN¾ÈIS BYÈU
EKKI UPP ¹ ÖENNAN FJÎLDA VISTMANNA &ÁLAGSM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ HEFUR ENGU AÈ
SÅÈU GREITT FRAMLÎG Å SAMR¾MI VIÈ YFIRLÕSINGUNA
N &ORSTÎÈUMAÈUR OG AÈSTOÈARFORSTÎÈUMAÈUR "YRGISINS ANNAST FJ¹RM¹L ÖESS
&ORSTÎÈUMAÈUR HEFUR ÖË EINN TEKIÈ ¹ MËTI FJ¹RFRAMLÎGUM VEGNA FJ¹RSAFNANA
OG INNHEIMTUM VISTGJÎLDUM ¹ STAÈNUM EINS OG N¹NAR ER FJALLAÈ UM SÅÈAR
RSREIKNINGAR FÁLAGSINS ERU PRENTAÈIR BEINT ÒR BËKHALDSKERFINU OG ERU ¹N
SKÕRINGA ¶EIR HAFA EKKI VERIÈ ENDURSKOÈAÈIR
N 4VEIR BANKAREIKNINGAR ERU F¾RÈIR Å BËKHALDI "YRGISINS 4EKJUR ERU AÈ MESTU
LAGÈAR INN ¹ ANNAN ÖEIRRA 'REIÈSLUR ÒT AF ÖESSUM BANKAREIKNINGUM HAFA
ALMENNT FARIÈ FRAM MEÈ MILLIF¾RSLUM ÒR HEIMABANKA
N 4VÎ KREDITKORT ERU Å NOTKUN VEGNA STARFSEMI "YRGISINS !NNAÈ ¹ NAFNI %IGN
ARHALDSFÁLAGS "YRGISINS EHF OG HITT ER ¹ NAFNI FORSTÎÈUMANNS "¾ÈI KORTIN
HAFA VERIÈ NOTUÈ JÎFNUM HÎNDUM VEGNA "YRGISINS OG TIL EINKANOTA
N ¥ FYRRA HËFU AÈSTANDENDUR EINS FYRRVERANDI SKJËLST¾ÈINGS FJ¹RSÎFNUN AÈ
HONUM L¹TNUM &R¹  JÒNÅ TIL  OKTËBER Å FYRRA VORU  ÖÒSUND KRËNUR
MILLIF¾RÈAR INN ¹ REIKNING SEM STOFNAÈUR VAR VEGNA SÎFNUNARINNAR SEM
¾TLUÈ VAR TIL ÖESS AÈ BRÒA ÖAÈ BIL SEM MYNDAST ÖEGAR SKJËLST¾ÈINGAR
KOMA PENINGALAUSIR Å "YRGIÈ OG GETA ÖVÅ EKKI GREITT VISTGJALD *AFNËÈUM OG
PENINGARNIR KOMU INN ¹ SÎFNUNARREIKNINGINN VORU PENINGARNIR MILLIF¾RÈIR AF
FORSTÎÈUMANNI "YRGISINS Ö¹ 'UÈMUNDI *ËNSSYNI INN ¹ HANS PERSËNULEGA
BANKAREIKNING
N 3TJËRNENDUR "YRGISINS KV¹ÈU STARFSMANNINN SEM S¹ UM INNHEIMTUNA
HAFA ÖEGIÈ  ÖÒSUND KRËNA ÖËKNUN ¹ M¹NUÈI FYRIR STÎRF SÅN OG HAFI SÒ
FJ¹RH¾È JAFNAN VERIÈ TEKIN BEINT AF INNHEIMTUM VISTGJÎLDUM EN AFGANGURINN
AFHENTUR FORSTÎÈUMANNI "YRGISINS Å REIÈUFÁ ¶ESSAR TEKJUR HAFA EKKI SKILAÈ SÁR
INN Å BËKHALD "YRGISINS OG EKKI HEFUR TEKIST AÈ GERA GREIN FYRIR HVERNIG ÖEIM
VAR VARIÈ 'REIÈSLUR TIL STARFSMANNSINS SEM ANNAÈIST INNHEIMTUNA VORU EKKI
BËKF¾RÈAR
N  ¹RINU  GREIDDI "YRGIÈ SAMTALS   MILLJËNIR KRËNA VEGNA ÒTTEKTA ¹
ÖESSI TVÎ KORT 'ILD FYLGISKJÎL ERU EKKI TIL STAÈAR NEMA AÈ LITLUM HLUTA ÖEIRRA
FJ¹RH¾ÈAR %FTIR SKOÈUN ¹ KORTAYFIRLITUM VAR ÖAÈ MAT STJËRNENDA "YRGISINS AÈ
UM  PRËSENT ÒTGJALDA VEGNA KREDITKORTA ¹RSINS  V¾RU EINKAÒTGJÎLD
FORSTÎÈUMANNS EN ÖAÈ HLUTFALL GETUR 2ÅKISENDURSKOÈUN EKKI STAÈFEST !ÈEINS
UM SEX PRËSENT ÒTGJALDA VEGNA KREDITKORTANNA VORU BËKF¾RÈ SEM LAUN ¹
VIÈSKIPTAREIKNING FORSTÎÈUMANNS ²T AF STANDA   MILLJËNIR KRËNA ¹ ¹RINU
 SEM TELJAST TIL EINKAÒTGJALDA SAMKV¾MT FRAMBURÈI STJËRNENDANNA EN
HAFA VERIÈ GREIDDAR AF "YRGINU "YRGIÈ GREIDDI AÈ MINNSTA KOSTI   MILLJËNIR
¹ FYRSTU TÅU M¹NUÈUM ¹RSINS  ¹N ÖESS AÈ F¾RA Ö¾R GREIÈSLUR ¹ GJALDALIÈI
Å BËKHALDI
N "YRGIÈ LEIGIR ÖRJ¹R BIFREIÈAR AF EIGNARHALDSFÁLAGI "YRGISINS SEM ER Å EIGU
FORSTÎÈUMANNS "YRGISINS OG HEFUR FÁLAGIÈ BIFREIÈARNAR ¹ REKSTRARLEIGU 5M
ER AÈ R¾ÈA TVO ,AND2OVER $ISCOVERY  SEM FORSTÎÈUMAÈUR OG AÈSTOÈ
ARFORSTÎÈUMAÈUR "YRGISINS HAFA TIL UMR¹ÈA OG EINA 2ENAULT -ASTER SENDI
BIFREIÈ AF ¹RGERÈ  $ËTTIR 'UÈMUNDAR *ËNSSONAR HEFUR HAFT TIL UMR¹ÈA
2ENAULT -ÁGANE BIFREIÈ ¹RGERÈ  %NGIN MERKI SJ¹ST UM ÖAÈ Å BËKHALDI
"YRGISINS AÈ KOSTNAÈUR VEGNA ÖESSARAR BIFREIÈAR HAFI VERIÈ DREGINN AF LAUNUM
'UÈMUNDAR *ËNSSONAR SAMKV¾MT MUNNLEGUM SAMNINGI HANS +OSTNAÈUR
VEGNA BIFREIÈAR "YRGISINS NAM   MILLJËNUM ¹RIÈ  EÈA SEM NEMUR UM
 PRËSENTUM AF HEILDARÒTGJÎLDUM "YRGISINS ¹ ÖVÅ ¹RI

(6!,&*!2¨!2'®.'). 3AMKOMULAG ¹
MILLI 3PALAR OG 6EGAGERÈARINNAR ER FYRSTA
FORMLEGA SKREFIÈ SEM ER TEKIÈ Å Ö¹ ¹TT
AÈ TVÎFALDA ÖJËÈVEGINN UM +JALARNES OG
BYGGJA NÕ GÎNG UNDIR (VALFJÎRÈ
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afrakstur þeirra viðræðna.
Gísli Gíslason, stjórnarformaður Spalar, fagnar samkomulaginu
við Vegagerðina því umferð hafi

aukist stöðugt um Hvalfjarðargöng
og nauðsynlegt sé að taka tvöföldun ganganna á dagskrá nú þegar til
að auka afköst þeirra og tryggja
áfram öryggi vegfarenda.
„Vissulega tekur sinn tíma að
hanna ný jarðgöng, ganga frá nauðsynlegum breytingum á skipulagi,
meta umhverfisáhrif framkvæmdanna, kaupa land og gera annað það
sem gera þarf. Mikilvægast er samt
að nú er ferlið formlega hafið. Tvöföldun þjóðvegarins á Kjalarnesi
og tvöföldun Hvalfjarðarganga er
besta ráðstöfunin sem í boði er til
að tryggja öryggi vegfarenda á
sama tíma og umferð eykst þar ár
frá ári,“ segir Gísli.
IFV

34*«2.-, Framboðslisti Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi hefur verið ákveðinn
og er mönnun hans í samræmi
við niðurstöður kosninga sem
haldnar voru síðastliðinn
laugardag.
Valgerður Sverrisdóttir
utanríkisráðherra verður í
fyrsta sæti, Birkir Jón Jónsson
alþingismaður í öðru sæti,
Höskuldur Þór Þórhallsson
lögmaður í því þriðja og Huld
Aðalbjarnardóttir skólastjóri
skipar fjórða sætið.
Framsóknarflokkurinn á
fjóra þingmenn í kjördæminu.
BÖS

Styrkveitingu hætt
vegna fjármálaóreiðu
Félagsmálaráðherra hefur ákveðið að hætta styrkveitingum til Byrgisins. Samhjálp og velferðarsvið Reykjavíkurborgar taka við verkefnum Byrgisins. Tilefni
til þess að skoða faglegt starf heimila og taka innra eftirlit til endurskoðunar.
&¡,!'3-, Styrkveitingum frá rík-

inu til Byrgisins sjálfseignarstofnunar hefur verið hætt. Um þetta
tók Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra ákvörðun eftir að
Ríkisendurskoðun skilaði greinargerð til ráðuneytisins sem unnin
var að beiðni frá 16. nóvember á
síðasta ári en þá fór félagsmálaráðherra fram á það að fjármál
Byrgisins yrðu skoðuð.
Magnús Stefánsson sagði félagsmálaráðuneytið vinna að því að
efla innra eftirlit með samstarfi
við Ríkisendurskoðun. „Við höfum
fjallað um það hér innan félagsmálaráðuneytisins að nauðsynlegt
sé að efla innra eftirlit og um það
hefur verið rætt við starfsfólk Ríkisendurskoðunar. Ég vil ekki orða
það þannig að því sé ábótavant en
við teljum þörf að því að ramma
málin betur inn hér hjá okkur.“
Magnús segir kveikjuna að
sérstakri skoðun á fjármálum
Byrgisins hafa verið fund með
Guðmundi Jónssyni, sem nú hefur
vikið sem forstöðumaður Byrgisins, í byrjun nóvember á síðasta
ári. „Á fundinum var óskað eftir
því að endurnýja samninginn um
áframhaldandi starfsemi Byrgisins. Í framhaldi af því tók ég
ákvörðun um að óska eftir því að
Ríkisendurskoðun færi yfir fjármál Byrgisins og sú vinna hófst
fljótt og gekk vel.“
Að tillögu Björns Bjarnasonar
dómsmálaráðherra mun hópur á
vegum dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, undir forystu Stefáns
Eiríkssonar, nýskipaðs lögreglustjóra
höfuðborgarsvæðisins,
fjalla um málefni langt leiddra
vímuefnaneytenda. Í hópnum
verða einnig fulltrúar heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis
og félagsmálaráðuneytis.
Magnús sagðist ekki reikna
með því að sérstök úttekt yrði
unnin á faglegu starfi Byrgisins
undanfarin ár en skoðun Ríkisendurskoðunar náði aðeins til

&2 &5.$).5- -AGNÒS 3TEF¹NSSON BOÈAÈI TIL BLAÈAMANNAFUNDAR Å FÁLAGSM¹LAR¹ÈU
NEYTINU Å G¾R ÖAR SEM SKÕRSLA 2ÅKISENDURSKOÈUNAR UM FJ¹RM¹L "YRGISINS ¹ ¹RUNUM
 OG  VORU TIL UMR¾ÈU
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Í framhaldi að því tók
ég ákvörðun um að óska
eftir því að Ríkisendurskoðun
færi yfir fjármál Byrgisins og sú
vinna gekk fljótt og vel.
-!'.²3 34%&.33/.
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fjármálahliðar Byrgisins.
Starfsemi Byrgisins hefur farið
fram í húsnæði Fasteigna ríkissjóðs
á Efri-Brú í Grímsnesi. Tilkynnt
hefur verið um ákvörðun félagsmálaráðuneytisins til Fasteigna ríkissjóðs og óskað eftir því að farið
verði yfir gildandi afnotasamning
stofnunarinnar við Byrgið.
Guðmundur
Jónsson,
sem
lengst af hefur verið forstöðumaður Byrgisins, sagðist fagna því að
málið væri komið til ríkissaksóknara er Fréttablaðið ræddi við hann
í gær. Hann ítrekaði einnig að það

hefði ekki verið í hans verkahring
að sjá um bókhaldið, sem gagnrýnt
er harðlega í skýrslu Ríkisendurskoðunar ásamt öllum öðrum þáttum er snúa að fjármálahlið meðferðarheimilisins.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS
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MILLJËNIR KRËNA

3AMNINGUR VIÈ "YRGIÈ ÖËTTI NAUÈSYNLEGUR VEGNA VANDAM¹LA

Úttekt gerð á Byrginu 2002

"92')¨  ¹RUNUM  TIL OG MEÈ  VAR "YRGIÈ STYRKT UM  MILLJËNIR

KRËNA

&¡,!'3-, Páll Pétursson, sem
gegndi starfi félagsmálaráðherra á
árunum 1999 til 2003, segir að
félagsmálayfirvöld hafi gert úttekt
á starfi Guðmundar Jónssonar í
Byrginu árið 2002. Stjórnvöld vissu
að starf Byrgisins, og framganga
Guðmundar Jónssonar, voru mjög
gagnrýniverð. Niðurstaða úttektarinnar var að starfsemin hefði
verið með þeim hætti árin á undan,
að ekki væri hægt að styrkja Byrgið að óbreyttu. Þess vegna taldist
nauðsynlegt að gera samning um
þjónustuna. Á grundvelli þess

samnings keypti
ríkið húsnæði að
Efri-Brú
auk
þess að greiða
hluta leigu húsnæðisins.
Inntur eftir
því hvernig á
því stæði að
ákveðið var að
0,, 0¡45233/.
kaupa sérstakt
húsnæði fyrir Byrgið þegar sýnt
var að starfsemin stóðst ekki kröfur félagsmálayfirvalda segir Páll:
„Ég held að engum hafi dottið í

hug að það væri hagur að því að
loka Byrginu. Hins vegar vildu
allir hafa þetta í lagi.“ Páll telur að
eftirlit með Byrginu hafi verið í
lagi í ráðherratíð hans enda hafi
Aðalsteinn Sigfússon, félagsmálastjóri í Kópavogi, sem vann úttektina fyrir félagsmálayfirvöld mælt
með því að starfsemi Guðmundar
yrði styrkt og að starf Byrgisins
skilaði nokkrum árangri. Páll telur
sýnt að mun dýrara hefði verið
fyrir yfirvöld að reka meðferðarheimili en að styrkja Byrgið eins
og reyndin varð.
SH¹  MH
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Fær 5 milljónir
vegna bílslyss

-ENNTASVIÈ 2EYKJAVÅKUR

Veiti þjónustu á finnsku

Ellefu umsóknir um starf

&)..,!.$ Finnar hafa áhyggjur af

því að fá ekki þjónustu á finnsku
hjá Norrænu ráðherranefndinni í
Kaupmannahöfn. Björn Månsson,
leiðarahöfundur
Hufvudstadsbladet í Finnlandi, rifjaði nýlega
upp sárindi Finna þegar þeir töpuðu baráttunni um starf framkvæmdastjóra Norrænu ráðherranefndarinnar,
sem
Halldór
Ásgrímsson, fyrrverandi forsætisráðherra, var valinn í nú í haust.
Björn taldi að „kostirnir við það
hver valdist í starfið vegi upp á
móti finnsku biturðinni“ og sagði
að löngu hefði verið tímabært að
starfið félli í hlut þeirrar þjóðar
sem byggi yst á jaðrinum. Björn
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$«-3-, Sjóvá-Almennar
tryggingar hf. voru dæmdar til að
greiða konu á fertugsaldri bætur
upp á tæpar 5 milljónir, auk
vaxta, vegna bílslyss.
Tildrög slyssins voru þau að
konan sofnaði undir stýri með
þeim afleiðingum að bíll hennar
fór út af veginum niður 6-8 metra
háa vegöxl. Bíllinn hafnaði á
klöpp, 40 metrum frá þeim stað
sem keyrt var út af.
Konan hlaut gjafsókn en Sjóvá
var gert að greiða allan sakarkostnað, tæpar 730 þúsund
krónur, sem renna í ríkissjóð.
Konan er 15 prósent öryrki
eftir slysið.
TG

,EIÈARAHÎFUNDUR (UFVUDSTADSBLADET Å &INNLANDI UM .ORR¾NU R¹ÈHERRANEFNDINA

"2!. +!34!,) ,EÈURBLÎKUR SEM STUND

UM M¹ SJ¹ SVEIMA KRINGUM VIRKISVEGG
INA FULLKOMNA ÅMYND KASTALA $RAKÒLA
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HERRANEFNDIN SEM (ALLDËR SGRÅMSSON
ER FRAMKV¾MDASTJËRI FYRIR ¹ AÈ GETA VEITT
ÖJËNUSTU ¹ FINNSKU %F EKKI Ö¹ GETUR ÖAÈ
ORÈIÈ VANDAM¹L AÈ MATI LEIÈARAHÎFUND
AR HJ¹ (UFVUDSTADSBLADET

lét í ljós ósk um að sem Íslendingur hefði Halldór skilning á tungu-

málaaðstæðum þeirrar þjóðar sem
býr á hinum jaðrinum, á austurkantinum á Norðurlöndunum, og
sagði að skrifstofa Halldórs ætti
að „geta veitt Norðurlandabúum
þjónustu á finnsku líka“.
Björn sagði í samtali við Fréttablaðið að hann vissi ekki til þess að
neinn háttsettur embættismaður
væri finnskumælandi hjá ráðherranefndinni og því væri þar
enginn sem gæti átt samskipti á
finnsku. „Það getur orðið vandamál,“ sagði hann og kvaðst hafa
verið mikið á ferðalögum í haust
þegar Halldór var ráðinn og því
ekki getað sagt skoðun sína. Hann
notaði því tækifærið nú.
- GHS

2%9+*!6¥+ Ellefu umsóknir bárust

um stöðu sviðsstjóra menntasviðs hjá Reykjavíkurborg.
Verið er að taka viðtöl við
umsækjendur og er búist við að
niðurstaða liggi fyrir í lok
janúar. Umsækjendur eru
þessir:
Andri Ottesen, Anna Kristín
Sigurðardóttir, Arnar Sverrisson, Björg J. Birgisdóttir,
Guðrún Ebba Ólafsdóttir,
Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir,
Hugrún Sigurjónsdóttir, Jóhann
Einarsson, Magnús Örn Stefánsson, Ragnar Þorsteinsson og
Þorsteinn Sæberg Sigurðsson.
GHS
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&ASTEIGN ¹  MILLJËNIR EVRA

Kastali Drakúla
settur á sölu
2²-%.¥! !0 Hinn sögufrægi
Bran-kastali í Transylvaníu í
Rúmeníu hefur verið auglýstur til
sölu fyrir sextíu milljónir evra.
Kastalinn, sem var reistur á
15. öld, er af sumum talinn hafa
verið heimili hins blóðþyrsta
fursta Vlad Tepes. Engar
sannanir eru fyrir því en margt
bendir til að Tepes hafi dvalið í
kastalanum í einhvern tíma hið
minnsta. Grimmd Tepes varð
rithöfundinum Bram Stoker
innblástur að einni frægustu
sögupersónu allra tíma, blóðsugunni Drakúla greifa.
Árlega heimsækja um 400.000
ferðamenn kastalann, en kostnaður af viðhaldi hans er það sem
rekur eigandann – þann arm
Habsborgarættarinnar sem var
konungsfjölskyldan í Rúmeníu á
árum áður – til að selja.
SDG

$¾MDUR VEGNA VANSKILA

Átta milljónir
króna í sekt
$«-3-, Tæplega fimmtugur
karlmaður, Höskuldur Svavarsson, hefur verið dæmdur í þriggja
mánaða skilorðsbundið fangelsi
og til greiðslu rúmlega 8 milljóna
króna sektar fyrir skatta- og
hegningarlagabrot. Héraðsdómur
Norðurlands eystra kvað upp
dóminn í þarsíðustu viku.
Höskuldur framdi brotin þegar
hann var stjórnarformaður
einkahlutafélagsins AS Flutninga
sem úrskurðað var gjaldþrota í
nóvember árið 2002. Hann stóð
ekki skil á virðisaukaskattsskýrslum og staðgreiðsluskilagreinum á
margra mánaða tímabilum árið
2001. Hann viðurkenndi brot sín
en hélt því fram að þau væru
fyrnd, en dómurinn komst að
annarri niðurstöðu því fyrningarfrestur í slíkum málum er aldrei
skemmri en fimm ár.
IFV

!46)..5-,
&LUGÖJËNIR SKOÈI SKILRÅKI
)CELANDAIR BRAUT EKKI GEGN KJARASAMN
INGI VIÈ FLUGÖJËNA MEÈ ÖVÅ AÈ FELA
ÖEIM AÈ BERA SAMA PERSËNUSKILRÅKI
OG BROTTFARARSPJÎLD FARÖEGA ¹ÈUR EN
ÖEIR STÅGA UM BORÈ Å VÁLAR FÁLAGSINS
&LUGÖJËNAR KÎNNUÈU ¹ÈUR HVORT FAR
ÖEGAR V¾RU MEÈ RÁTT BROTTFARARSPJALD
EN BERA NÒ SPJÎLDIN EINNIG SAMAN
VIÈ PERSËNUSKILRÅKI &ÁLAGSDËMUR SEGIR
ÖAÈ EKKI NÕJA STARFSSKYLDU Å SKILNINGI
KJARASAMNINGSINS
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 TTLEIÈINGAR  

Refsað með hengingum í 2.500 ár



4VEIR N¾STR¹ÈENDUR 3ADDAMS (USSEIN VORU
LÅFL¹TNIR Å G¾RMORGUN MEÈ HENGINGU (ÎFUÈ
IÈ FËR AF ÎÈRUM ÖEIRRA VIÈ HENGINGUNA
(ENGING HEFUR Å GEGNUM SÎGUNA VERIÈ
MIKIÈ NOTUÈ AÈFERÈ TIL AÈ FRAMFYLGJA DAUÈA
REFSINGU 4ALIÈ ER AÈ 0ERSAR HAFI FYRSTIR NOTAÈ
HANA FYRIR UM ÖAÈ BIL  ¹RUM















(VAÈ GERIST VIÈ HENGINGU
6IÈ HENGINGU GETUR EITT EÈA FLEIRA AF
EFTIRTÎLDU GERST H¹LSSLAG¾È LOKAST
HËSTARBL¹¾È LOKAST HJARTA
STOPP H¹LSBROT OG M¾NUSKAÈI
BLËÈSKORTUR VEGNA LOKUNAR ¹
ÎNDUNARVEGI OG AFHÎFÈUN

        
(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

(VERNIG FER HENGING FRAM
¶AÈ ERU FJËRAR AÈFERÈIR VIÈ FRAM

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
+!44!(!,$

Strangari
reglur
3TARFSMENN
2EYKJAVÅKURBORGAR
HANDSÎMUÈU 
KETTI Å 2EYKJAVÅK ¹
SÅÈASTA ¹RI &ARIÈ
VAR MEÈ KETTINA Å
+ATTHOLT OG ÖURFTU
EIGENDUR AÈ
3)'2¥¨52
LEYSA Ö¹ ÒR HALDI
(%)¨"%2'
ÖAÈAN -EINDÕRA
FORSTÎÈUMAÈUR
VARNIR Å 2EYKJAVÅK
+ATTHOLTS
SEGJA AÈ KATTAHALD
HAFI AUKIST MJÎG 3IGRÅÈUR (EIÈBERG
ER FORSTÎÈUMAÈUR Å +ATTHOLTI
&INNUR ÖÒ FYRIR FJÎLGUNINNI
¡G GERI ÖAÈ «SKILAKÎTTUM HEFUR
FJÎLGAÈ MIKIÈ -ARGIR ERU EYRNA
MERKTIR EN ÖAÈ ÖÕÈIR EKKI AÈ EIGEND
UR S¾KI Ö¹
!F HVERJU STAFAR FJÎLGUNIN
-AÈURINN ER ALLTAF AÈ VERÈA MEIRA OG
MEIRA EINMANA OG ÖR¹IR FÁLAGSSKAP
3UMIR ¹TTA SIG SAMT EKKI ¹ ÖVÅ AÈ
ÖEIR BERA ¹BYRGÈ ¹ ÖESSUM DÕRUM
(VERJU ÖURFA KATTAEIGENDUR AÈ
HUGA BETUR AÈ
¶EIR ÖURFA AÈ TAKA MEIRI ¹BYRGÈ
¹ SÅNU DÕRI $ÕR ¹ GËÈU HEIMILI ER
EKKI AÈ ÖV¾LAST ÒT UM ALLT ¶EGAR
ER OFSALEGUR LOSARAGANGUR ¹ ÎLLU
BYRJA KISURNAR AÈ ÖV¾LAST UM ¶AÈ
ER AUÈVITAÈ FULLT AF GËÈUM KATTAEIG
ENDUM TIL EN MÁR FINNST EKKI EÈLILEGT
AÈ ÖAÈ KOMI   ËSKILAKETTIR Å
+ATTHOLT ¹ ¹RI ¡G VIL STRANGARI REGLUR ¹
EIGENDUR DÕRANNA

b(EFÈBUNDIÈ FALLm FELUR Å SÁR
  TIL   METRA FALL ¶AÈ VAR
TALIÈ BETRA EN STUTT FALL ÖAR
SEM ÖESSARI FALLLENGD VAR
¾TLAÈ AÈ H¹LSBRJËTA HINN
D¾MDA VIÈ FALLIÈ
b(¹TT FALLm VAR KYNNT
SEM ÖRËUÈ ÒTG¹FA AF
HEFÈBUNDNA FALLINU ÖAR SEM
ÖYNGD HINS D¾MDA VAR NOTUÈ
TIL AÈ ¹KVARÈA LENGD FALLSINS
!ÈFERÈINNI VAR BREYTT SÅÈAR EFTIR
AÈ HÒN LEIDDI TIL AFHÎFÈUNAR Å NOKKR
UM TILFELLUM
(EIMILD 7IKIPEDIAORG

Segir peninga vera kýr nútímans
Sækjandi og verjendur í
Baugsmálinu tókust í gær
á fyrir Hæstarétti Íslands
um sex ákæruliði sem
eftir standa af upphaflegri
ákæru. Sækjandi líkti Jóni
Ásgeiri Jóhannessyni við
fjósamann en verjendur
sögðu þá ákæru sem fjallað var um í dómsal í gær í
raun allt aðra ákæru en þeir
hefðu varist í Héraðsdómi
Reykjavíkur. Málið var
dómtekið eftir langan dag í
dómsalnum.
Fjórir af þeim sex ákæruliðum
sem fjallað var um fyrir Hæstarétti í gær sneru að gerð ársreikninga fyrir Baug vegna reikningsáranna 1998-2001, en þar er Jón
Ásgeir Jóhannesson, forstjóri
Baugs Group, ákærður, ásamt endurskoðendunum Stefáni Hilmari
Hilmarssyni og Önnu Þórðardóttur.
Jón Ásgeir er sakaður um að
hafa látið hjá líða að geta um í ársreikningum fjárhæð lána til stjórnenda fyrirtækisins sem ákæruvaldið segir að hafi verið
útistandandi á viðskiptareikningum um áramót þegar ársreikningur er gerður. Stefán Hilmar og
Anna eru ákærð fyrir að undirrita
ársreikningana athugasemdalaust.
Sigurður Tómas Magnússon,

Skrifstofuvörur
á janúartilboði
Katrín Edda Svansdóttir
- sölumaður í þjónustuveri RV

KV¾MD HENGINGAR SAMKV¾MT
DËMI 6IÈ bSTUTT FALLm ER HINN
D¾MDI STAÈSETTUR OFAN ¹
F¾RANLEGUM HLUT MEÈ SNÎRU
UM H¹LSINN (LUTURINN ER
SÅÈAN F¾RÈUR UNDAN HINUM
D¾MDA SEM HANGIR Ö¹ Å
SNÎRUNNI ¶ETTA VAR ALGENG
ASTA AÈFERÈ HENGINGAR FRAM
TIL ¹RSINS  OG ER ENN
NOTUÈ VÅÈA Å -IÈ !USTUR
LÎNDUM
b5PPHENGINGm ER SVIPUÈ
NEMA AÈ G¹LGINN SJ¹LFUR ER
F¾RANLEGUR ÖANNIG AÈ SNARAN
ER H¾KKUÈ ÖANGAÈ TIL HINN
D¾MDI HANGIR Å HENNI ¶ESSI
AÈFERÈ ER NOTUÈ Å ¥RAN

Á tilboði
í janúar 2007
Bréfabindi, ljósritu
narpappír, merkipenn
ar,
töﬂutússar og
veggklukka

148 kr.

Bréfabindi A4,
5cm og 8cm kjölur.

. pk.

898 kr

¥ (34!2¡44) ¶AU ¶ËRUNN 'UÈMUNDSDËTTIR OG 3IGURÈUR 4ËMAS -AGNÒSSON R¾DDU M¹LIN ÖEGAR STUTT H¹DEGISHLÁ VAR GERT ¹ M¹L
FLUTNINGI Å (¾STARÁTTI Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨'6!

settur saksóknari í málinu, sagði
ljóst að skuld hafi verið á viðskiptareikningum Jóns Ásgeirs
sjálfs, auk fyrirtækja sem hann
stjórni; Gaums og Fjárfars. Lánin
hafi ekki farið fyrir stjórn Baugs,
sem á þeim tíma var hlutafélag á
markaði. Það hefði komið sér afar
illa fyrir fyrirtækið ef slík lán til
stjórnenda hefðu verið gerð opinber.
„Það stóð til að halda þessum
viðskiptum leyndum, til að rýra
ekki traust á fyrirtækinu. Leyndum fyrir stjórn og leyndum fyrir
viðskiptalífinu. Þess vegna var
þeirra ekki getið í ársreikningum,“ sagði Sigurður.

&JËSAMAÈUR OG MJËLKURKÕR
„Peningar eru kýr nútímans, þeir
mjólka,“ sagði Sigurður. Hann
líkti vaxtalausum lánum til stjórnenda við það að fjósamaður teymi
eina af mjólkurkúnum í eigið fjós
og láti hana mjólka fyrir sig í tvö
til þrjú ár. Þar með njóti hann
ávaxtanna og eigandi kúnna skilji
ekki hvers vegna hagnaður hans
minnkar. Svo kaupi fjósamaðurinn
fjósið á lægra verði en ella þar
sem hagnaðurinn hafi verið
minni.
Þannig hafi peningarnir sem
Jón Ásgeir og fyrirtæki hans hafi
fengið að láni vaxtalaust verið not-

aðir í ýmis viðskipti sem hann hafi
hagnast á, ekki Baugur.

.ÕJAR ¹SAKANIR
Gestur Jónsson, verjandi Jóns
Ásgeirs, var afar ósáttur við málflutning Sigurðar Tómasar, einkum
það að svo virtist sem ákæran sem
til umfjöllunar var í gær væri allt
önnur ákæra en fjallað var um fyrir
héraðsdómi.
Það megi meðal annars sjá í
greinargerð sækjanda, þar sem
segir að fallið hafi verið frá þeim
ákæruefnum að Jón Ásgeir hafi sett
fram rangar og villandi sérgreiningar í ársreikningum, og honum nú
gefið að sök að hafa látið rangar og
villandi upplýsingar fylgja ársreikningnum með því að láta hjá
líða að tilgreina lán til stjórnenda.
Gestur gerði athugasemd við
skort á skýrleika í ákærunni. Ekki
sé ljóst hvaða glæpur eigi að hafa
verið framinn. Líkja megi ákærunni
við að einhver sé ákærður fyrir
umferðarlagabrot með þeim orðum
að hann hafi ekið öðruvísi en bar að
gera, en ekki tiltekið nánar hvernig.
Gestur sagði það sýna lítinn
skilning að tala um stöðu á viðskiptareikningum sem lán. Lögregla og sækjandi hafi raunar hafnað því að sundurliða nákvæmlega
viðskiptareikningana sem um ræðir,

og því hafi Jón Ásgeir sjálfur þurft
að fá endurskoðunarfyrirtækið
PricewaterhouseCoopers til að
vinna slíka úttekt. Þar hafi komið í
ljós að um hver áramót hafi Baugur
skuldað Jóni Ásgeiri meira en hann
skuldaði Baugi, og því ekkert
athugavert við að geta ekki stöðu á
viðskiptareikningum í ársreikningi.

'¹FU GLÎGGA MYND
Þórunn Guðmundsdóttir, verjandi
Stefáns Hilmars og Önnu, sagði í
gær að endurskoðendurnir tveir
hefðu gert Baugi mikinn óleik
hefðu þeir undirritað ársreikningana með fyrirvara, eins og sækjandi segir að þau hefðu átt að gera.
Það sé aðeins gert í þeim tilvikum
sem ársreikningarnir gefi ekki
glögga mynd af stöðu fyrirtækisins, og það hafi ekki verið uppi á
teningnum í þessum tilvikum.
Þær upphæðir sem talað sé um
hafi ekki getað orðið til þess að
skekkja stöðuna svo mikið að ársreikningarnir gefi ekki þá glöggu
mynd sem góð endurskoðunarvenja segir að þeir eigi að gera.

&2¡44!3+µ2).'
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BRJANN FRETTABLADIDIS

Merkipennar,
bláir, svartir, rauðir
og grænir, 12 stk í pk.

RV6222A

1.240 kr. ks.

Mopak ljósritunarpappír, 5x500 blöð í ks.

3TAÈA "AUGSM¹LA Å HNOTSKURN
Baugsmálið hefur verið til meðferðar hjá lögreglu
og fyrir dómstólum um nokkuð langt skeið. Segja má
að það sé nú orðið að þremur aðskildum málum; því
sem eftir er af upphaflegum ákærum, endurákærum
sem fram komu eftir frávísun á flestum af upphaflegum ákærum, og rannsókn á meintum skattalagabrotum.
Upphaflega voru gefnar út ákærur á hendur sex einstaklingum í 40 liðum 1. júlí 2005. Ákærunum var
vísað frá Héraðsdómi Reykjavíkur, og Hæstiréttur
staðfesti frávísun á 32 ákæruliðum, en vísaði 8 aftur
í hérað.

Þar með skiptist málið í tvennt, gefin var út endurákæra í 19 liðum vegna ákæruliðanna sem vísað
var frá, en ákæruliðirnir átta voru teknir fyrir að
nýju í héraðsdómi. Þar var kveðinn upp sýknudómur
15. mars 2005, og var honum áfrýjað til Hæstaréttar.
Þó aðeins vegna sex ákæruliða og fjögurra ákærðu.
Áfrýjunin var tekin fyrir í Hæstarétti í gær.
Yfirheyrslur eru nú í gangi vegna rannsóknar á
skattamálum Baugsmanna, auk þess sem endurákæran verður tekin fyrir í héraðsdómi í febrúar, en
þar hefur reyndar einum ákærulið af nítján verið
vísað frá.

¶2)¨*5$!'52  JANÒAR 

3TËR RANNSËKN ¹ ERFÈAFR¾ÈI !LZHEIMER SJÒKDËMSINS

Áhætta tengd geni
Hópur vísindamanna frá ýmsum
löndum hefur fundið gen sem virðist auka líkurnar á því að fólk fái
Alzheimer-sjúkdóminn. Vonast er
til að þessi uppgötvun geri vísindamönnum auðveldara að finna meðferð gegn sjúkdómnum þegar fram
líða stundir.
Vísindamennirnir, sem eru frá
Kanada, Bandaríkjunum, Þýskalandi, Ísrael og Japan, skýrðu frá
rannsóknum sínum á sunnudaginn
á vefsíðu tímaritsins Nature
Genetics. Rannsóknin náði til
meira en sex þúsund manns og
sýnir fram á að ákveðnar gerðir af
geninu, sem nefnist SORL1, geti
átt þátt í að sjúkdómurinn geri

!,:(%)-%23*²+,).'52 -YNDIN ER TEKIN

¹ SJÒKRASTOFNUN Å &RAKKLANDI
&2¡44!",!¨)¨!&0

vart við sig á seinni árum.
Enn er þó óvíst með öllu hvort
og þá hve mikil áhrif genið hefur á
sjúkdóminn, en með því einu að
varpa ljósi á það hvernig sjúkdómurinn þróast þykir þessi rannsókn
mikilvægur áfangi.
GB

4EKIST ¹ UM INNFLUTNING ¹ TVEIMUR BÅLUM Å "AUGSM¹LI

6ITNAÈ Å TÎLVUPËST
Tveir af ákæruliðunum sex í þeim
hluta Baugsmálsins sem fjallað
var um fyrir Hæstarétti í gær
snúa að innflutningi á tveimur
bílum. Talið er að ákærðu hafi
skotið sér undan að greiða samtals
tæplega 1,1 milljón króna í ríkissjóð. Ákærðu voru sýknuð af þessum ákærum í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs Group, er sakaður
um að hafa gefið rangar upplýsingar á aðflutningsskýrslu vegna
innflutnings á Grand Cheeroke
jeppa árið 1999. Kristín Jóhannesdóttir, stjórnandi Gaums, er ákærð
fyrir sömu sakir við innflutning á
BMW bifreið árið 2000.
Í sýknudómi héraðsdóms frá 15.
mars 2006 kom fram að ekki væri
hægt að byggja á framburði Jóns
Geralds Sullenberger, sem hafði
milligöngu um kaup bílanna frá
Bandaríkjunum, þar sem ljóst væri
að hann bæri þungan hug til Jóns
Ásgeirs og fjölskyldu hans. Einnig
var ekki talið byggjandi á framburði
bandaríska bílasalans Ivan G. Motta,
sem kom hingað til lands til að bera
vitni fyrir héraðsdómi, enda tengist
hann Jóni Geraldi, og hafi ferðast
með honum hingað til lands.
Sigurður Tómas Magnússon,
settur saksóknari í málinu, segir
að héraðsdómur hafi gert mistök
með því að meta ekki framburð
vitna og öll gögn sem lögð voru
fram í samhengi. Sé það gert verði
að teljast fullsannað að ákærðu
hafi vísvitandi blekkt tollstjóra
við innflutning á bílunum, eða
fengið starfsmenn sína til þess.
Byggt er á því að Jón Gerald

hafi útbúið tvo reikninga vegna
Grand Cheeroke bílsins, og aðeins
annar hafi verið notaður við innflutninginn. Þrír reikningar hafi
verið gerðir vegna BMW-bifreiðarinnar og annars bíls sem fluttur
var inn á sama tíma, en aðeins
tveir notaðir við innflutninginn.
Sigurður Tómas vitnaði fyrir
dómi í tölvupóst sem hann sagði
skrifaðan af Kristínu Jóhannesdóttur, en hún bar fyrir héraðsdómi að hún kannaðist ekki við að
hafa skrifað póstinn. Sigurður
sagði póstinn bera höfundareinkenni Kristínar, hann byrjaði eins
og aðrir póstar hennar á ávarpinu
„sæll“, endaði á „Kveðja, Kristín“,
og hún skammstafaði ávallt orðið
reikningur á sama hátt.
Gestur Jónsson, verjandi Jóns
Ásgeirs, sagði fyrir dómi í gær að
verknaðarlýsing í ákæru stæðist
ekki, þar væri sagt að Jón Ásgeir
hefði sjálfur lagt inn rangar upplýsingar, sem stæðust ekki þar
sem Aðföng ehf. hefði séð um innflutninginn fyrir Baug, og hann
hvergi komið þar nærri. Ekkert í
gögnum málsins tengi Gest við
innflutninginn, svo jafnvel þó eitthvað óeðlilegt hafi átt sér stað sé
sökin ekki Jóns Ásgeirs.
Kristín Edwald, verjandi Kristínar Jóhannesdóttur, mótmælti
þeirri fullyrðingu að héraðsdómur
hefði ekki lagt mat á gögn og vitnisburð í heild, það hafi verið gert
og niðurstaðan hafi verið sýkna.
Einnig sé fráleitt að tala um höfundareinkenni á tölvupósti ef þau
eigi að felast í því að byrja á orðinu „sæll“ og enda á „kveðja,
Kristín“.
BRJANN FRETTABLADIDIS

'®'.  (*«,5- 'RÅÈARLEGT MAGN GAGNA LIGGUR FYRIR Å "AUGSM¹LINU OG JAFNVEL ¹GRIP AF
HELSTU GÎGNUM SEM ÒTBÒIÈ VAR FYRIR MEÈFERÈ M¹LSINS Å (¾STARÁTTI ER SVO STËRT Å SNIÈUM
AÈ 3IGURÈUR 4ËMAS -AGNÒSSON SETTUR SAKSËKNARI Å M¹LINU NOTAÈIST VIÈ HJËLAVAGN TIL AÈ
KOMA ÖEIM GÎGNUM SEM HANN ÖURFTI Å RÁTTARSAL Å (¾STARÁTTI Å G¾R
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&JËRIR M¹NUÈIR Å ALÖINGISKOSNINGAR

Lokasprettur
á Alþingi
+2) *«.!33/. 3+2)&!2

K

jörnir þingmenn þjóðarinnar settust í stólana sína á
Alþingi í gær, að loknu leyfi um jól og áramót. Sumir
þeirra hafa ekki í hyggju að leita eftir endurnýjun umboðs
hjá kjósendum sínum til þingsetu, en flestir keppa að því
að setjast aftur á þing að loknum kosningum í vor. Aðrir
eiga samkvæmt skoðanakönnunum varla afturkvæmt á Alþingi, en
úrslit kosninganna 12. maí í vor munu endanlega skera úr um það.
Þótt enn séu tveir mánuðir eftir af þinginu og fjórir mánuðir til kosninga eru menn strax farnir að tala um væntanlegt
stjórnarmynstur að loknum kosningum og er ekkert við það að
athuga. Kjósendur geta þá betur áttað sig á því hvað kosningarnar
hafa í för með sér. Staðreyndin er sú að kosningaloforð eru eitt, en
stjórnarsáttmáli og athafnir í kjölfar kosninga eru allt annað. Yfirboð í aðdraganda kosninga eru alþekkt fyrirbæri, að ekki sé talað
um athafnasemi stjórnarliða og þeirra sem hafa yfir fjárveitingum
að ráða í mánuðunum fyrir kosningar.
Það er við því að búast að breytingar verði á stjórnarmynstrinu
hér í kjölfar kosninganna. Stjórnarandstæðingar hamra auðvitað
á því að breytingar séu nauðsynlegar og skipta verði um alla þá
sem nú sitja við ríkisstjórnarborðið. Þrátt fyrir „kaffibandalag“
virðist sú skipan málanna ekki liggja á borðinu. Stjórnarandstöðuflokkarnir koma langt í frá fram sem ein heild, líkt og gerðist í Svíþjóð á liðnu hausti, enda aðrar aðstæður hér og annar aðdragandi
að kosningunum. Stjórnarandstæðingar virðast þurfa sterkara og
betra kaffi, ef einhver árangur á að nást hjá þeim í þessum efnum.
Óvæntar uppákomur geta líka orðið á þeim fjórum mánuðum sem
eru til kosninga. Stjórnarandstöðuflokkarnir þrír eru líka á ólíku
róli í skoðanakönnunum, og þar þarf Samfylkingin á mestum byr að
halda í lokasiglingunni fram á vor.
Stjórnarflokkarnir standa mjög ólíkt að vígi á nýbyrjuðu kosningaári, en eitt er það þó sem þeir eiga sameiginlegt, og það er að
báðir eru undir forystu annarra manna en við síðustu kosningar.
Þetta kann að hafa nokkur áhrif á úrslit kosninganna, í hvora áttina
sem litið er.
Stöðug umræða á þessu kjörtímabili um kjör aldraðra og öryrkja
hefur þjappað þessum hópum saman og innan raða þeirra hafa verið
raddir um sérframboð til alþingiskosninga til að koma hagsmunamálum þeirra fram. Það er mikið vafamál hvort elli- og örorkulífeyrisþegar eigi að sóa tíma og fjármunum í að reyna að koma
sérkjörnum fulltrúum sínum á þing. Þeir myndu að vísu fá meiri
athygli í þjóðfélaginu varðandi hagsmunamál sín, en mjög hæpið
er að þeir næðu fulltrúum á þing. Þótt svo færi er hætt við að þeir
yrðu einangraðir og ættu erfitt með að hafa veruleg áhrif á gang
mála. Þjóðfélagsumræðan almennt er elli- og örorkulífeyrisþegum
mjög í hag, menn hafa verið að vakna upp við það að þessir hópar
hafa orðið útundan í lífsgæðakapphlaupinu á undanförnum árum.
Þennan meðbyr eiga forystumenn þessara hópa að notfæra sér,
enda hefur þegar orðið töluverður árangur af málflutningi þeirra.
Þannig er þess að vænta að veruleg framför verði í búsetumálum
aldraðra á næstu árum. Þetta er auðvitað hlutur sem stjórnarmeirihlutinn hefði átt að hafa döngun í sér til að taka ákvörðun um í upphafi kjörtímabilsins, en ekki á síðustu metrum stjórnarsetu sinnar.
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"JÎRGVIN TEKUR SVEIG

3J¹UM BARA TIL

b6IÈ HÎFUM EKKI VILJAÈ TAKA UPP
SKËLAGJÎLD TIL D¾MIS FYRIR GRUNNN¹M Å
(¹SKËLA ¥SLANDS AF ÖVÅ AÈ ÖAÈ ÖARF AÈ
VERA TIL STAÈAR GJALDFRJ¹LS MENNTALEIÈ
FR¹ LEIKSKËLA UPP Å GEGNUM H¹SKËLA
%N SKËLAGJALDTÎKU ¹ SUMUM SVIÈUM
ER EKKI H¾GT AÈ ÒTILOKA AÈ MÅNU
MATI m SAGÈI "JÎRGVIN ' 3IGURÈSSON
ÖINGMAÈUR 3AMFYLKINGARINNAR Å
SJËNVARPSFRÁTTUM Å FYRRADAG ¶ETTA ER
STEFNUBREYTING &YRIR NOKKRUM ¹RUM
M¾TTI "JÎRGVIN Å 3ILFUR %GILS ÖAR SEM
HANN SKAMMAÈIST MIKIÈ ÒT Å ¹FORM
VIÈSKIPTA OG HAGFR¾ÈIDEILDAR
(¥ UM AÈ TAKA UPP SKËLAGJÎLD Å
FRAMHALDSN¹MI (ANN VILDI Ö¹
FREKAR AÈ TEKJULITLIR JAFNT SEM
TEKJUH¹IR GREIDDU FYRIR FRAMHALDS
N¹M TILVONANDI H¹TEKJUFËLKS

+ASTLJËSVIÈTAL %VU -ARÅU VIÈ $ORRIT
-OUSSAIEFF VAR AFBRAGÈSGOTT AÈ MATI
MARGRA %FLAUST VAR MIKIÈ SKRAFAÈ UM
ÖAÈ ¹ KAFFISTOFUM Å G¾RDAG (INS VEGAR
VAR EKKI MIKIÈ BLOGGAÈ UM ÖAÈ ¹ VIRK
ASTA BLOGGVEFNUM BLOGIS EINS OG OFT
ER SIÈUR ¶AÈ ÖARF EKKI AÈ VERA SL¾MT
$ORRIT KOM MJÎG VEL FYRIR VAR SANN
F¾RANDI OG HREINSKILIN OG UPPLÕSTI UM
HLUTI SEM F¹IR VISSU UM (ÒN SAGÈI TIL
D¾MIS STUNDUM ERFITT ÖEGAR «LAFUR
2AGNAR G¾TI EKKI SAGT J¹ EÈA NEI VIÈ
UPP¹STUNGUM HENNAR (ANN SEGÈI
ALLTAF bSJ¹UM BARA TILm

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.

550 5600

- mest lesið

%F MARKA M¹ R¾ÈU SEM «LAFUR
2AGNAR 'RÅMSSON HÁLT  MAÅ
¹RIÈ  Ö¹ VAR HANN MEIRA

BJORGVIN FRETTABLADIDIS

ESB og reglur þess
S

ú sem þetta skrifar hefur um
langt árabil verið þeirrar
skoðunar að Ísland eigi að sækjast
eftir aðild að Evrópusambandinu.
Hún telur reyndar að það hafi
verið alvarleg pólitísk mistök að
stíga það skref ekki þegar
þjóðirnar sem voru okkar megin
borðsins þegar samið var um
Evrópska efnahagssvæðið gerðu
það fyrir rúmum áratug. En það er
„water under the bridge“ eins og
Bretar segja og til lítils að eyða
mörgum dálksentimetrum í þá
umræðu.
Fréttir berast nú af því að
Framsóknarflokkurinn vinni að
því að setja fram lista um
samningsmarkmið sem ætti að
hafa að leiðarljósi í samningum
við Evrópusambandið. Flokkurinn
hlýtur að vera að búa sig undir
ferðalagið inn í Evrópusambandið.
Í Silfri Egils um helgina kvartaði
einn þátttakandinn undan því að
Samfylkingin hefði ekki enn lagt
fram sín samningsmarkmið.
Í mínum huga hlýtur samningsmarkmiðið að vera að fá inngöngu
í bandalagið við þau skilyrði sem
við sættum okkur við. Efst í huga
eru þá yfirráð yfir fiskimiðunum.
Fastur liður verða þess vegna
fréttirnar af því þegar embættismenn bandalagsins verða spurðir
hvort við fáum undanþágu frá
sjávarútvegsstefnu sambandsins
eða hvort gerð verði undantekning
frá því að fiskveiðiheimildum við
Ísland verði úthlutað í Brussel.
Svar embættismannanna verður
nei, á því leikur enginn vafi. Þeir
sækja umboð sitt til samþykkta
samstarfsins og hafa ekkert
umboð til sjálfstæðra skoðana á
þeim vettvangi.
Evrópusambandið breytir ekki
reglum sínum þegar ný ríki ganga
í bandalagið. Samningaviðræður
ganga út á hvernig og á hve
löngum tíma ný ríki geti aðlagast
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þeim reglum sem gilda. Þá held ég
að óhætt sé að segja að við
inngöngu nýrra ríkja hafi oftast
orðið til nýjar reglur. Dæmi þar
um eru reglur um hinn svokallaða
heimskautalandbúnað sem urðu til
þegar Finnar og Svíar gengu í
sambandið.
Í samningaviðræðum næst
pólitískt samkomulag um skilning
og útfærslu á reglum sem skipta
einhver þjóðlönd meira máli en
önnur; sjávarútvegsstefnan og
Ísland eru gott dæmi þar um.
Samningsmarkmiðin hljóta því að
miðast við að ná pólitísku samkomulagi og átta sig á því frá
upphafi að gildandi reglum verður
ekki breytt okkar vegna.
Stundum getur verið nauðsynlegt að hrista upp í mynd sinni af
raunveruleikanum. Umræðan um
flöktið á gengi íslensku krónunnar
varð til þess að ég fletti upp á
heimasíðu Seðlabankans til að
skoða gengissveiflurnar. Þar er
sagt frá nýjum gengisvogum sem
eiga að koma í stað gengisvísitölunnar sem notuð hefur verið. Því
segi ég frá því hér að það kom mér
á óvart hversu lítið Bandaríkjadalur vegur orðið í viðskiptum
landsins. Bæði í inn- og útflutningi
vigtar dalurinn ekki nema í
kringum tíu prósent. Ég stóð í
þeirri meiningu að vægi hans í
viðskiptum okkar við önnur lönd
væri í kringum þriðjungur og

hefði fyrir föstudaginn lagt
talsvert undir í veðmáli um það
efni, en nú veit ég sem sagt betur.
En það er fleira en vægi
dollarans í gjaldeyrisviðskiptum
sem breytist. Við athugun kom í
ljós að árið 1997 voru fiskveiðar
átta prósent landsframleiðslunnar
en árið 2005 voru þær 4,8 prósent
hennar. Vinnsla sjávarafurða nam
4,7 prósentum af landsframleiðslu
árið 1997 en einungis tveim
prósentum árið 2005. Samtals fór
þessi undirstöðugrein í atvinnulífinu því úr 12,7 prósentum af landsframleiðslunni niður í 6,8 prósent.
En þar er sagan náttúrlega ekki öll
sögð, vegna þess hve háð við erum
milliríkjaviðskiptum og þar eru
útfluttar sjávarafurðir ennþá meginstoðin. Hlutur þeirra fer þó
minnkandi og var rúmlega 49
prósent af verðmæti útfluttrar
vöru og þjónustu árið 1997 en tæp
43 prósent árið 2005. – Og hvað er
konan að fara með þessari
tölfræði, hugsar ábyggilega
einhver. Svarið er: eiginlega ekki
neitt, bara að minna á að stundum
er rétt að hrista upp í mynd sinni
af raunveruleikanum.
Þakka ber samgönguráðherranum þann heiður sem hann sýndi
mér fyrir tveim vikum. Það eru
ekki allar sem fá nafn sitt í
fyrirsögn og síðan nefnt að ég held
tíu sinnum í merkri grein, svo ekki
sé talað um sérstakar árnaðaróskir sem ég vil endilega endurgjalda.
Kona hefur oft áður skrifað um
samgöngumál og alltaf verið
gagnrýnin, sumir virðast hins
vegar einungis lesa blöðin og
bretta upp ermar í vinnunni
síðustu mánuðina fyrir kosningar
og skal ég kinnroðalaust játa því
að slík vinnubrögð gera mig
reglulega fúla.
Auk þess legg ég til að eftirlaunaósóminn verði afnuminn með
lögum.

Táknmálsbannið var valdbeiting
háskólanum er kennt táknmál og túlkun og
táknmálstalandi fólk á nú rétt á túlkun við
flestar aðstæður. Eins kaldhæðnislegt og það
kann að hljóma er það einnig merki um framþróun að vitneskjan um misnotkun á
ú umfjöllun sem verið hefur að undanheyrnarlausum börnum er komin fram.
förnu um misnotkun á heyrnarlausum,
Táknmálstalandi fólk finnur þó ennþá
heft aðgengi þeirra að læknisþjónustu og
fyrir áhrifum táknmálsbannsins. Það upplifskort á táknmálstúlkaþjónustu hverfist öll um
ir persónulega valdbeitingu í gegnum undirsamskipti og þátttöku heyrnarlausra í íslensku
okun táknmálsins og að lífsmáti þess og
samfélagi.
6!,'%2¨52
menning sé ekki viðurkennd af þeim sem
Frá 1880 og fram yfir 1980 var alls staðar í
34%&.3$«44)2
ráða. Þetta kemur m.a. fram í því að of litlu
heiminum lögð mikil áhersla á að heyrnarfé er varið í táknmálskennslu og túlkaþjónustu.
lausir yrðu að læra að tala með rödd. Í því skyni var
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra getur t.a.m. ekki
táknmálið bannað í skólum heyrnarlausra. Táknmálssinnt nema hluta af pöntunum sem berast um þjónbannið var ekki sett af mannvonsku heldur þekkingustu. Vegna allt of lágrar gjaldskrár, sem sett hefur
arleysi. Táknmálið var ekki álitið mál og enginn kunni
verið af hinu opinbera, hefur einkarekin túlkaþjónþað nema heyrnarlausir. Afleiðingin var útilokun
usta þurft að leggja upp laupana. Þörfin er hins vegar
þeirra frá þátttöku í samfélaginu og þar með mennmjög brýn, t.d. telur geðlæknir að þolendur misnotkingu og almennri menntun. Bannið leiddi til lágrar
unar geti þurft meðferð í allt að fimm ár. Við hana
félagslegrar stöðu og kúgunar táknmálstalandi fólks
þarf góða táknmálskunnáttu eða öfluga túlkaþjónhérlendis og annars staðar í heiminum. Það var líka
ustu.
forsenda þess að umfangsmikil misnotkun gat viðTil þess að ástandið breytist, þátttaka heyrnargengist hér um árabil.
lausra sé tryggð í samfélaginu og hægt sé að bæta
Staða heyrnarlausra hefur til allrar hamingju batnfyrir það misrétti sem heyrnarlausir hafa orðið fyrir
að á undanförnum áratugum. Táknmál hefur fengið
þarf fullnægjandi skilning og stuðning stjórnvalda á
aukna viðurkenningu. Sett hafa verið lög um Sammikilvægi þess að fjárfesta í táknmálinu; rannsóknskiptamiðstöð heyrnarlausra þar sem er unnið að
um, kennslu og túlkun. Umbun samfélagsins er m.a.
rannsóknum, kennslu táknmáls og táknmálstúlkaaðgengi að mannauði táknmálssamfélagsins.
þjónustu er miðlað. Í sjónvarpi eru táknmálsfréttir, í
skóla fyrir heyrnarlaus börn er kennt á táknmáli,
Höfundur er forstöðumaður Samskiptamiðstöðvar
boðið er upp á táknmálskennslu í framhaldsskólum, í
heyrnarlausra og heyrnarskertra.

5-2¨!.
3TAÈA HEYRNARLAUSRA

Ekkert blað?

*¹ EÈA NEI

FYRIR J¹ OG NEI SVÎR EN bSJ¹UM BARA
TILm (EITAR UMR¾ÈUR VORU UM STÎÈU
VIÈR¾ÈNA UM EVRËPSKT EFNAHAGSSV¾ÈI
EFTIR AÈ *ËN "ALDVIN (ANNIBALSSON
HAFÈI FLUTT SKÕRSLU SÅNA /G «LAFUR VILDI
F¹ SVÎR b%N ÁG KANN HINS VEGAR BETUR
VIÈ AÈ EINFÎLDUM SPURNINGUM SÁ SVAR
AÈ MEÈ EINFÎLDUM H¾TTI m SAGÈI «LAF
UR b6ERÈUR ÖAÈ ÖANNIG AÈ ÒRSKURÈUR
(¾STARÁTTAR ¥SLANDS GILDI *¹ EÈA NEI
H¾STVIRTUR UTANRÅKISR¹È
HERRA *¹ EÈA NEI %KKERT
SVONA HANDAPAT BARA
J¹ EÈA NEI H¾STVIRTUR
UTANRÅKISR¹ÈHERRAm
$ORRIT GETUR MINNT
HANN ¹ ÖETTA N¾ST
ÖEGAR HANN SVARAR
b3J¹UM BARA TILm
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Innistæða fyrir hækkunum

&JÎLDI VIÈSKIPTA 
6ELTA  MILLJËNIR

Landsbankinn spáir 20 til 25 prósenta hækkun hlutabréfaverðs á árinu.
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.ORVIKUR FÁLAGS FJÎLSKYLDU *ËNS (ELGA
'UÈMUNDSSONAR SEM OFT ER KENNDUR
VIÈ "YKO HEFUR NÒ KOMIÈ Å STAÈ ,ATEKO
Å ,ETTLANDI

Lateko verður að
Norvik banka
Nafni Lateko banka í Lettlandi
hefur verið breytt í Norvik banka.
Bankinn er að 51 prósenti í eigu
Straumborgar ehf., félags Jóns
Helga Guðmundssonar.
Norvik banki er nefndur í
höfuðið á félagi fjölskyldu Jóns
Helga sem meðal annars rekur
BYKO, Kaupás og margvíslegan
iðnað í Lettlandi, Rússlandi og Bretlandi tengdan timburframleiðslu.
„Er nafnabreytingin framkvæmd í
tengslum við nýjar áherslur bankans sem nú er nútímavæddur vestrænn banki,“ segir í tilkynningu.
Bankinn er sagður með víðfeðmasta afgreiðslunet Lettlands,
14 útibú og 76 minni afgreiðslustaði. Bankinn hagnaðist um 3.424
milljónir lat á síðasta ári eða um
450 milljónir króna. Þetta er samdráttur á milli ára og jafnframt
undir áætlunum sem lagt var af
stað með í byrjun árs. Minni hagnaður er meðal annars rakinn til
þróunarkostnaðar vegna nýrra
afurða.
ËK¹EÖA

Greiningardeild
Landsbankans
telur að innistæða sé fyrir töluverðri hækkun á hlutabréfum og
spáir 20-25 prósenta hækkun markaðarins á þessu ári. Þetta mat er
meðal annars byggt á hagstæðum
verðkennitölum félaga sem styðja
þá skoðun að markaðurinn sé sanngjarnt verðlagður í alþjóðlegum
samanburði. Til samanburðar gera
sérfræðingar ráð fyrir að norrænir
hlutabréfamarkaðir hækki um 1015 prósent í ár.
„Útlit er fyrir áframhaldandi
fyrirtækjakaup sem veldur því að
við
teljum
líkur
á
að
hækkunartilefni á hlutabréfamarkaði séu jafnvel meiri en

verðmöt okkar
og vogunarráðgjöf gefa til
kynna,“ segir í
afkomuspá
bankans
sem
kynnt var í gærmorgun.
Greiningardeildin býst við
"*®2. 2².!2
að
hagnaður
'5¨-5.$33/.
þeirra
átján
Kauphallarfélaga sem hún horfir
til hækki um fjörutíu prósent á
fjórða ársfjórðungi 2006 samanborið við sama tíma árið áður.
Mesta hagnaðaraukningu verður
að finna hjá FL Group, Hf. Eim-

skipafélaginu og Glitni. Af einstökum félögum er FL spáð mestum hagnaði á fjórða ársfjórungi
eða 27,8 milljörðum króna og
Kaupþingi rúmum 13,2 milljörðum króna. Aftur á móti gerir
Landsbankinn ráð fyrir að fimm
félög hafi skilað tapi á fjórða ársfjórðungi, en þetta eru 365, Icelandic Group, Icelandair Group,
Teymi og Össur.
Bankinn mælir með yfirvogun
á hlutabréfum í framleiðslufyrirtækjunum
Actavis,
Alfesca,
Bakkavör og Össuri og telur að
þessi félög muni hækka meira en
önnur félög á næstu mánuðum.
EÖA

FYRSTA
HJÁLP
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2EKSTRARFÁLAG %RMARSUNDSGANGANNA VINN
UR NÒ AÈ ÖVÅ AÈ MINNKA SKULDIR FÁLAGSINS
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Gangafélag á
kafi í skuldum
Franskur dómstóll hefur dregið til
baka greiðslustöðvun rekstrarfélagsins Eurotunnel, sem rekur
göngin undir Ermarsund.
Rekstrarfélagið, sem er í eigu
Breta og Frakka, hefur átt við viðvarandi rekstrarvanda að stríða
allt frá því gangagerðinni lauk árið
1994, en reynir nú að minnka
skuldirnar. Samningar hafa sömuleiðis náðst við lánardrottna sem
fela í sér að skuldir lækka um
tæpan þriðjung, úr 6,2 milljörðum
punda eða rúmlega 866 milljörðum íslenskra króna í 2,84 milljarða
punda eða tæplega 397 milljarða
íslenskra króna.
Rekstrarfélagið hefur í hyggju
að nýta næstu þrjú ár til að laga til
í rekstrinum.
JAB

Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inﬂúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyﬁð ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíﬂu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar ﬂjótt og áhriﬁn vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilﬁnningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn.Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töﬂur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein taﬂa látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyﬁð
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töﬂur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöﬂur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töﬂur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyﬁð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyﬁð ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
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Íranskeisari flýr land
Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Vilhjálmur Ólafsson
bóndi frá Kollsá II,

lést á heimili sínu, Safamýri 44, mánudaginn 8. janúar
sl. Kveðjuathöfn fer fram í Háteigskirkju fimmtudaginn 18. janúar klukkan 11.00. Jarðarförin fer fram í
Prestbakkakirkju í Hrútafirði föstudaginn 19. janúar
klukkan 14.00.
Ólöf Björnsdóttir
Benedikt Sævar Vilhjálmsson Guðrún Elísabet Bjarnadóttir
Jón Ólafur Vilhjálmsson
Ester Jónsdóttir
Atli Vilhjálmsson
Álfheiður Vilhjálmsdóttir
Birna Vilhjálmsdóttir
Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir Sólon Lárus Ragnarsson
barnabörn og barnabarnabörn

353!. 3/.4!'   2)4(®&5.$52 /'
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„Í Bandaríkjunum er ljósmyndarinn
ekki sá sem skráir fortíðina heldur býr
hana til.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

¶ENNAN DAG  FLÕÈI -OHAMMAD 2EZA
3HAH 0AHLAVI ¥RANSKEISARI LAND
 TËKU HERIR "RETA OG 3OVÁTMANNA ¥RAN
OG NEYDDU KEISARANN TIL ÖESS AÈ SEGJA AF
SÁR 3ONUR HANS -OHAMMAD 2EZA 3HAH
0AHLAVI TËK VIÈ (ANN HAFÈI MIKLU MEIRI
AFSKIPTI AF STJËRN LANDSINS EN STJËRNARSKR¹
IN KVAÈ ¹ UM %FTIR AÈ HANN B¾LDI NIÈUR
SAMS¾RI KOMMÒNISTA  URÈU VÎLD HANS
ENN MEIRI (ANN LÁT Å MINNI POKANN FYRIR
-OSSADEQ SEM N¹ÈI VÎLDUM ¹ SJÎTTA ¹RA
TUGNUM OG ÖJËÈNÕTTI OLÅUIÈNAÈINN "ANDA
RÅKJAMENN OG "RETAR HJ¹LPUÈU KEISARANUM AÈ KOMA -OSSADEQ FR¹
VÎLDUM !NDSTAÈA SJÅAMÒSLIMA FËR VAXANDI Å LANDINU ÖVÅ KEISARINN
REYNDI AÈ F¾RA LANDIÈ TIL VESTR¾NNA H¹TTA  VAR !YATOLLAH
2UHOLLAH +HOMEINI SENDUR Å ÒTLEGÈ (ANN VAR LANDFLËTTA Å ¥RAK OG
KOM FRAM Å ÒTVARPSSENDINGUM TIL FÎÈURLANDSINS ÖAR SEM HANN
RÁÈST AÈ KEISARANUM ¥ LANDINU VAR VAXANDI ËN¾GJA MEÈ STJËRN
KEISARANS SEM ENDAÈI MEÈ ÖVÅ AÈ HANN HRÎKKLAÈIST ÒR LANDI

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma

Þóra Kristín Eiríksdóttir
Efstaleiti 12, Reykjavík,

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi aðfaranótt
sunnudagsins 14. janúar. Útförin verður auglýst síðar.
Tómas Árnason
Eiríkur Tómasson
Þórhildur Líndal
Árni Tómasson
Margrét Birna Skúladóttir
Tómas Þór Tómasson
Helga Jónasdóttir
Gunnar Guðni Tómasson
Sigríður Hulda Njálsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
3!'!. ,)&.!2 6)¨ 6IÈTÎKURNAR HAFA VERIÈ AFBRAGÈSGËÈAR Å GRUNN OG FRAMHALDSSKËLUM LANDSINS
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ársæll Guðsteinsson
rafvirki, Dalvegi 16c, Kópavogi,

lést á líknardeild Landakotsspítala þriðjudaginn
9. janúar. Hann verður jarðsunginn frá Háteigskirkju
fimmtudaginn 18 janúar kl. 13:00.
Pálína K. Pálsdóttir
Sigurður Ársælsson
Anna Dóra Guðmundsdóttir
Vilborg Ósk Ársælsdóttir
Finnbogi G. Kristinsson
Páll H. Ársælsson
Guðrún H. Ársælsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra er sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát ástkærs
eiginmanns míns, föður okkar, fósturföður,
tengdaföður, afa og langafa,

Ingvars Breiðfjörð
Skólastíg 16, Stykkishólmi.

Guð blessi ykkur öll.
Fyrir hönd aðstandenda,
Helga Magðalena Guðmundsdóttir

-JÎG STOLT AF STARFINU
Sérstök hátíðarsýning verður hjá
Stoppleikhópnum í dag en þá heimsækja leikarar hans Grunnskóla
Kjalarness með fornkappa í farteskinu og setja upp hundruðustu sýninguna á leikgerð Íslendingasögunnar
um Hrafnkel Freysgoða eftir Valgeir
Skagfjörð.
„Þetta er í fjórða sinn sem sýningar okkar fara upp í hundraðið og jafn-

vel hærra,“ segir Eggert Kaaber, sem
er félagi í Stoppleikhópnum og annar
leikaranna í sýningunni, en með
honum á sviðinu stendur Sigurþór
Albert Heimisson.
„Við leikum þessa sýningu þriðja
veturinn í röð en hún hefur gengið
mjög vel. Við höfum sýnt hana í velflestum grunnskólum landsins og í
fjölmörgum framhaldsskólum líka.“

Sýningunni er ætlað að vera innlegg í
bókmenntasögunám nemenda, sem
flestir taka því opnum örmum að sjá
menningararfinn lifna við. Höfundur
leikgerðarinnar er jafnframt leikstjóri hennar en um leikmynd, búninga og teikningar sér Vignir Jóhannsson.
Hrafnkels saga Freysgoða, eða
Hrafnkatla, er í hópi þekktustu

Okkar ástkæri

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Pétur Traustason

Sigurlaug Gísladóttir
áður til heimilis að Sóltúni 12, Keflavík,

augnlæknir, Miðleiti 1, Reykjavík,

sem andaðist þriðjudaginn 9. janúar sl., verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 18. janúar
kl. 15.00.
Theodóra Smith
María Pétursdóttir
Anna Guðrún Pétursdóttir
Trausti Pétursson
Dagmar Lúðvíksdóttir
Óskar Smith Grímsson
Þrúður Gunnlaugsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

lést á hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði, sunnudaginn 14. janúar. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Sigurður Gíslason Ólafsson Guðbjörg Ingimundardóttir
Sigurbjörn Björnsson
Þóra Þórhallsdóttir
Halldór Björnsson
Hulda Harðardóttir
Gísli Grétar Björnsson
Guðrún Jónsdóttir
Lilja Björnsdóttir
Símon Björnsson
Guðmundur M. Björnsson
Halldóra Birna Gunnarsdóttir
Ísleifur Björnsson
Ingigerður Guðmundsdóttir
Hrönn Björnsdóttir
Friðrik Steingrímsson
Friðbjörn Björnsson
Guðrún Helgadóttir
Ómar Björnsson
Viggó Björnsson
Evelyn Eikemo
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Þórir Guðmundsson
bifreiðastjóri, Brekkubæ 33,

sem andaðist fimmtudaginn 11. janúar, verður jarðsunginn frá Árbæjarkirkju föstudaginn 19. janúar kl.
15.00.
Hlíf Samúelsdóttir
Hreggviður Óskarsson
Guðmundur Þórisson
Elsa Þórisdóttir
Samúel Þórisson
Björgvin Þórisson
María G. Þórisdóttir
afabörn og langafabörn.

Elskulegur faðir minn, afi og langafi,

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hörður Wíum Vilhjálmsson
lést að Kumbaravogi þann 14. des. sl.

Hafdís G. Halldórsdóttir
Sigrún Jónsdóttir
Daníel H. Skúlason
Margrét Kristjánsdóttir

Innilegt þakklæti til starfsfólksins fyrir góða umönnun
og hlýlegt viðmót. Jarðarförin hefur farið fram.
Lóa Henný Ólsen og fjölskylda.

Ingi B. Erlingsson

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
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Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

%).3 /'  '«¨2)
23(4¥¨

(²¨ +!2,!
.OKKUR ATRIÈI BER AÈ
HAFA HUGFÎST Å TENGSLUM
VIÈ HÒÈHIRÈU KARLA

¶¾R M¾TA HRESSAR Å (RESS ÖRJ¹
MORGNA VIKUNNAR OG HREYFA
SIG AF INNLIFUN VIÈ TËNLIST FR¹
FYRRI ¹RATUGUM
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Í herþjálfun
með gervifót
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+ALT ER Å VEÈRI

UM ALLT LAND OG
ÖVÅ MIKILV¾GT
AÈ ALLIR KL¾ÈI
SIG VEL (ÒFUR
TREFLAR OG VETT
LINGAR ERU VEL
VIÈ H¾FI

Dóra Birna Sigurjónsdóttir lætur gervifót ekki aftra
sér frá þátttöku í herþjálfun.

2EIKNIVÁL LÅFEYRISTRYGGINGA ¹ VEF

Dóra Birna Sigurjónsdóttir, starfsmaður hjá Össuri, skellti
sér ásamt vinnufélögunum í herþjálfun hjá Heilsuakademíunni í október síðastliðnum, með það að markmiði
að koma sér í betra form. Hún hefur farið eftir stífri æfingaáætlun síðan þá og lætur ekki stöðva sig þótt hún noti gervifót á hægri fæti.
„Þetta er lítið mál vegna sérstaks íþróttafótar sem Össur
framleiðir og ég nota,“ segir Dóra. „Við köllum fótinn
hlaupafót. Gagnstætt gervifætinum sem ég nota yfirleitt er
hann ekki eftirmynd venjulegs fótar, heldur sérhannaður
til þátttöku í íþróttum, og því í laginu eins og c. Hann auðveldar mér að hlaupa, skríða, hoppa og leika alls kyns
hundakúnstir.“
Dóra, sem hefur notað gervifót frá því að hún lenti í bílslysi sex ára gömul, er nýbúin að fá hlaupafótinn og segir
hann hafa breytt lífi sínu. „Ég hefði aldrei getað trúað því
hversu vandaður fóturinn er fyrr en ég reyndi hann,“ segir
hún. „Allt í einu gat ég hlaupið án þess að verða dauðþreytt
á skömmum tíma, eins og gerist þegar maður reiðir sig
meira á aðra vöðva en gengur og gerist. Hlaupafóturinn
hefur rutt ýmsum hindrunum úr vegi og ég fæ fiðring í
magann af tilhugsuninni einni saman um að nota hann.“
Dóra mælir síðan með að sem flestir kynni sér herþjálfun, eins og þá sem er á boðstólum hjá Heilsuakademíunni.
„Ég finn mikinn mun á mér eftir að ég fór í herþjálfunina.
Styrkur og þol hafa til að mynda aukist til muna, svo ég sé
ekki eftir að hafa slegið til.“

4RYGGINGASTOFNUNAR WWWTRIS
HEFUR VERIÈ UPPF¾RÈ !È GEFN
UM ¹KVEÈNUM UPPLÕSINGUM
REIKNAR VÁLIN ÒT HUGSANLEGAR
GREIÈSLUR Å SAMR¾MI VIÈ LAGA
BREYTINGAR OG NÕJAR UPPH¾ÈIR
ALMANNATRYGGINGA FR¹ OG MEÈ
 JANÒAR  !THUGA BER AÈ
NIÈURSTÎÈUR REIKNIVÁLARINNAR
ERU EKKI BINDANDI HELDUR EIN
UNGIS TIL LEIÈBEININGAR

,ÕÈHEILSUSTÎÈ GAF NÕLEGA ÒT
B¾KLINGINN 2¹ÈLEGGINGAR UM
MATAR¾ÈI OG ERU ¥SLENDINGAR
HVATTIR TIL ÖESS AÈ KYNNA SÁR
EFNI HANS ¥ R¹ÈLEGGINGUNUM
ER LÎGÈ SÁRSTÎK ¹HERSLA ¹
MIKILV¾GI ÖESS AÈ NOTA OLÅU
EÈA MJÒKA FITU Å STAÈ HARÈRAR
FITU

ROALD FRETTABLADIDIS
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2EGLUM UM FJ¹RHAGSLEGA AÈSTOÈ VIÈ FRAMF¾RENDUR FATLAÈRA OG
LANGVEIKRA BARNA HEFUR VERIÈ BREYTT

(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

'REIÈSLUR HEFJAST VIÈ F¾ÈINGU BARNA
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

$ËRA GETUR MEÈ AÈSTOÈ SÁRSTAKS GERVIFËTAR TEKIÈ Ö¹TT Å HERÖJ¹LFUN HJ¹ (EILSUAKADEMÅUNNI EN FËTURINN HEFUR
VERIÈ SÁRSTAKLEGA HANNAÈUR TIL Ö¹TTTÎKU Å ÅÖRËTTUM
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(EILBRIGÈIS OG TRYGGINGAM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ HEFUR BREYTT
REGLUGERÈ UM FJ¹RHAGSLEGA AÈSTOÈ VIÈ FRAMF¾RENDUR FATLAÈRA
OG LANGVEIKRA BARNA &ORELDRAR GETA NÒ SËTT UM UMÎNN
UNARGREIÈSLU STRAX FR¹ F¾ÈINGU OG ER HEIMILT AÈ GREIÈA
UMÎNNUNARGREIÈSLUR OG F¾ÈINGARORLOF SAMTÅMIS 2EGLUGERÈIN
TËK GILDI  JANÒAR EN ¹ÈUR VAR AÈEINS H¾GT AÈ S¾KJA UM
GREIÈSLURNAR EFTIR AÈ F¾ÈINGARORLOFI LAUK
&J¹RHAGSLEGA AÈSTOÈIN FELST ANNARS VEGAR Å UMÎNNUNARGREIÈSL
UM SEM ERU M¹NAÈARLEGAR SKATTLAUSAR GREIÈSLUR TIL FORELDRA
OG HINS VEGAR UMÎNNUNARKORTI SEM VEITIR AFSL¹TT AF L¾KNIS OG
LYFJAKOSTNAÈI

;

=

,ÅKAMSR¾KTARSTÎÈVARNAR ERU NÒ FLESTAR AÈ FARA AF STAÈ
MEÈ NÕ N¹MSKEIÈ SEM VERT ER AÈ GEFA GAUM !UÈVELD LEIÈ TIL
ÖESS ER AÈ KYNNA SÁR HEIMASÅÈUR STÎÈVANNA

.¾STU FYRIRLESTRAR OG N¹MSKEIÈ
 JANÒAR (EILSUKOSTUR -ATREIÈSLUN¹MSKEIÈ
-EISTARAKOKKAR -AÈUR LIFANDI

 JANÒAR (L¹TURFUNDUR (L¹TURK¾TIKLÒBBSINS
STA 6ALDIMARSDËTTIR HL¹TURJËGAKENNARI

 JANÒAR 5M MATAR¾ÈI OG KRABBAMEIN Å
BLÎÈRUH¹LSKIRTLI
/DDUR "ENEDIKTSSON PRËFESSOR

 FEBRÒAR %RUM VIÈ ANDLEG OG LÅKAMLEG
EITUREFNA ÒRGANGS RUSLASKRÅMSLI
%DDA "JÎRGVINSDËTTIR LEIKKONA

 FEBRÒAR ,ÅFSTÅLL MATAR¾ÈI OG Ë¾SKILEG
RÎSKUN ¹ ÎRVERUÚËRU LÅKAMANS
(ELGI 6ALDIMARSSON L¾KNIR

3J¹ N¹NAR WWWMADURLIFANDIIS

Laugardalshöll
í hádeginu

fitpilates.is

Stinnur rass, sléttur magi

$ANSAÈ AF INNLIFUN VIÈ GÎMLU GËÈU LÎGIN
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Eins og á góðri árshátíð
Tónlist sjöunda áratugarins
dunar þrjá morgna í viku í
Hress þar sem hressar konur
dilla sér í takt við tónana.

&YRIR LIÈAMËT OG BEIN

0ËSTSENDUM UM LAND ALLT
S   o HEILSUHORN SIMNETIS o WWWSIMNETHEILSUHORN
²TSÎLUSTAÈIR 9GGDRASILL &R¾IÈ &JARÈARKAUP -AÈUR LIFANDI "ORGARTÒNI OG (¾ÈARSM¹RA ,ÅFSINS ,IND
(AGKAUP ,YFJAVAL -JËDD OG (¾ÈARSM¹RA .ËATÒN (AFNARÙRÈI +RËNAN -OSFELLSB¾ (EILSUHÒSIÈ 3ELFOSSI

Þær mæta hressar í Hress þrjá
morgna vikunnar og hreyfa sig af
innlifun við tónlist frá fyrri áratugum. Edda Björgvins hefur orð
fyrir hópnum.
„Við eigum það sameiginlegt
nokkrar kellur að eiga rosalega
erfitt með að fara í venjulega
líkamsrækt. Þolum ekki lóð og
erum dauðhræddar við einkaþjálfara og tækjasali. Við höfðum reynt
að fara í göngutúra og sund og einhvern veginn ekki hangið í því. En
allar hlæjum við mikið og hristum
okkur þegar við heyrum sixtístónlist, gömlu lögin, þú veist.
Svo fengum við þessa brilljant
hugmynd af því Linda í Hress er
svo hress og af því hluti hópsins er
í Hafnarfirðinum að spyrja hana
hvort við mættum ekki mæta
þrisvar í viku á morgnana milli
hálf átta og átta með sixtístónlistina okkar. Það varð úr og allir sem
eru hjá henni í tímum plús vinkonur okkar fá að vera með.
Við byrjuðum á þessu í haust.
Þetta er bara hálftími í einu og
ekki í eitt skipti hefur mér dottið í
hug að ég væri of þreytt eða hefði
ekki tíma til að mæta. Ég er bara
mætt án þess að vita af.
Við gerum ekkert annað en að
stilla Herman‘s Hermits í botn og
Dave Clark Five og hrista okkur
eins og okkur sé borgað fyrir. Það
er ógeðslega gaman og það skrítna
er að við höfum aldrei upplifað
eins magnaða hreyfingu, aldrei
brennt jafn miklu og aldrei teygt
jafn vel. Það er svo skrítið að

¶EGAR MAÈUR HEFUR UPP¹HALDSTËNLISTINA TIL AÈ DANSA EFTIR EYKST BRENNSLAN SEGIR %DDA
"JÎRGVINS

þegar maður fer í stuð við einhverja tónlist sem maður elskar
þá fer maður óvart að teygja á
ýmsum vöðvum algerlega ómeðvitað, þannig að upp rifjast öll þau
spor sem maður hefur lært í gegnum tíðina. Fyrir utan hreyfinguna
fer maður í vímu því endorfínframleiðslan í líkamanum snar-

"¾TIEFNIÈ KOFFÅN
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+OFFÅN HEFUR BEIN ¹HRIF ¹
MIÈTAUGAKERFIÈ ¶AÈ GEFUR
TILFINNINGU UM SKÕRARI
HUGSUN OG DREGUR ÒR
ÖREYTU ¶AÈ ÎRVAR EINNIG LOSUN
¹ SYKURFORÈA FR¹ LIFRINNI SEM
SKÕRIR UPPLJËMUNINA SEM F¾ST AF
KAFFI KËKI OG SÒKKULAÈI 4IL ERU ÖË
AUKAVERKANIR SEM GETA VEGIÈ TÎLUVERT
ÖYNGRA EN ÖESSI J¹KV¾ÈU ¹HRIF
,OSUN SYKURFORÈA VELDUR MIKLU ¹LAGI ¹ INNKIRTLAKERFIÈ
¶EIR SEM DREKKA MIKIÈ KAFFI SÕNA OFT EINKENNI TAUGASPENNU
OG ËRËA
-ARGIR L¾KNAR TELJA KAFFI EIGA SÎK ¹ H¹BLËÈÖRÕSTIHJARTVEIKI
"RESKA L¾KNARITIÈ ,ANCET HEFUR SAGT STERKT SAMHENGI MILLI

eykst við það að dansa og syngja.
Maður verður eins og að hafa
skellt í sig tveimur tvöföldum,
með fast bros á andlitinu og í
ofboðslega góðu skapi. Alveg sama
hvernig maður mætir, maður fer
alltaf himinglaður út. Þetta er eins
og að lenda á góðri árshátíð.“
GUN FRETTABLADIDIS

KAFFIDRYKKJU OG BLÎÈRU OG ÖVAGR¹SARKRABBA
¶EIM SEM DREKKA FIMM KAFFIBOLLA ¹ DAG
ER HELMINGI H¾TTARA VIÈ HJARTASLAGI
EN ÖEIM SEM EKKERT KAFFI DREKKA
4IL ER SJÒKDËMUR SEM KALLAST KOFF
ÅNISMI %INKENNIN ERU LYSTARLEYSI
SVEFNLEYSI ÎNUGLYNDI KULDA
SKJ¹LFTAR OG EINSTAKA SINNUM
L¹GUR LÅKAMSHITI
+OFFÅN GETUR VERIÈ EITRAÈ EN
BANV¾NN SKAMMTUR ER UM ÖAÈ
BIL TÅU GRÎMM
¶UNGUÈUM KONUM ER R¹ÈLAGT AÈ
HALDA SIG FR¹ KOFFÅNI VEGNA ÖESS AÈ
ÖAÈ KOFFÅNMAGN SEM ER Å FJËRUM BOLLUM ¹ DAG VELDUR
F¾ÈINGARGÎLLUM Å TILRAUNADÕRUM
¥ HVERJUM KAFFIBOLLA F¾RÈU MILLI  OG  MG AF KOFFÅNI OG
Å HVERRI KËKFLÎSKU UM  MG ¥ TEBOLLA F¾RÈU ¹ MILLI  OG
 MG
(EIMILD .Õ OG BETRI B¾TIEFNABIBLÅA



¶2)¨*5$!'52  JANÒAR 

Geðfatlaðir í búrum og hlekkjum
Fjöldi geðhjúkrunarfræðinga fer
nú um Aceh-hérað í Indónesíu
og hjálpar fólki sem á við geðræn vandamál að stríða.

!UKEFNI ERU TIL D¾MIS NOTUÈ TIL AÈ LITA
MATV¾LI

Fjöldi aukefna á dag
Bretar innbyrða mun fleiri
aukefni en þeir halda sjálfir.
Bretar innnbyrða að meðaltali 20
mismunandi aukefni í matvælum
á hverjum degi og sumir allt að
því 50. Flestir telja hins vegar að
þeir borði mun minna, samkvæmt
rannsókn sem gerð var af Bird´s
Eye-matvælaframleiðandanum í
Bretlandi.
Aukefni í matvælum eru skilgreind sem efni sem er bætt í
mat í einhverjum ákveðnum tilgangi, til dæmis til að breyta lit
eða áferð matarins eða til að hann
geymist betur. Flestir töldu að
með því að elda sjálfir kæmust
þeir hjá flestum aukefnum en
rannsóknin sýnir að þeir sem
elda sjálfir í staðinn fyrir að
kaupa tilbúinn mat fækka ekki
aukefnunum um nema eitt.
Breskir vísindamenn segja að
fæst þessara aukefna valdi beinum skaða enda væru þau þá ekki
í matvælum en margir áhugamenn um heilsu eru ósammála
því. Einnig er verið að rannsaka
áhrif slíkra efna á börn með tilliti
til sjúkdóma eins og ofvirkni og
athyglisbrests.

,OTUGR¾GÈI M¹ HUGSANLEGA REKJA TIL
ËJAFNV¾GIS Å HORMËNABÒSKAP LÅKAMANS

+ARLHORMËN VALDA
LOTUGR¾GÈI
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,OTUGR¾ÈGI GETUR Å SUMUM TILFELLUM
STAFAÈ AF ËJAFNV¾GI Å HORMËNASTARF
SEMI SAMKV¾MT RANNSËKN SEM GERÈ
VAR VIÈ +AROLINSKA )NSTITUTET Å 3VÅÖJËÈ
9FIRLEITT ER TALAÈ UM SJÒKDËMINN SEM
ANDLEGAN SJÒKDËM OG MEÈFERÈIN ER
OFTAR EN EKKI S¹LFR¾ÈILEG EN SAM
KV¾MT ÖESSUM RANNSËKNUM GETUR
VERIÈ AÈ SUMAR KONUR SEM HALDNAR
ERU SJÒKDËMNUM FRAMLEIÈI OF MIKIÈ
AF KARLHORMËNINU TESTËSTERËNI ¶¾R
ERU EINNIG LÅKLEGRI TIL AÈ HAFA ËREGLU
LEGAR BL¾ÈINGAR Ë¾SKILEGAN H¹RVÎXT
OG BLÎÈRUR ¹ EGGJASTOKKUM EN KONUR
SEM EKKI ÖJ¹ST AF LOTUGR¾ÈGI
(ELMINGUR ÖEIRRA LOTUGR¾ÈGI
SJÒKLINGA SEM FENGU MEÈFERÈ VIÈ
HORMËNAËJAFNV¾GINU FANN SÅÈUR TIL
HUNGURS OG LÎNGUNAR Å S¾TAN OG FEITAN
MAT EN ¹ÈUR EN MEÈFERÈIN HËFST ¶RÅR
AF TUTTUGU OG EINUM REYNDUST ALVEG
LAUSIR VIÈ SJÒKDËMINN ,OTUGR¾ÈGI
LÕSIR SÁR EINS OG NAFNIÈ GEFUR TIL KYNNA
Å TAUMLAUSU OF¹TI OG ER SENNILEGA
ALGENGASTI ¹TRÎSKUNARSJÒKDËMURINN
+ONUR ERU TÅU SINNUM LÅKLEGRI TIL AÈ
ÖJ¹ST AF LOTUGR¾ÈGI EN KARLAR

Um 150 geðfatlaðir einstaklingar
sem annað hvort eru hafðir í
hlekkjum eða í búrum hafa fundist í Aceh-héraði í Indónesíu eftir
að borgarastríði lauk fyrir rúmu
ári.
Þrátt fyrir að miklar fjárhæðir
hafi borist til héraðsins í kjölfar
flóðbylgjunnar miklu sem fór yfir
landið fyrir tveimur árum er heilbrigðiskerfið enn hálf lamað. Í
eina geðsjúkrahúsi héraðsins er
notuð raflostsmeðferð án svæfingar, sem er ólögleg á Vesturlöndum. Aðeins einn geðlæknir

starfar á sjúkrahúsinu en sjúklingar eru 300.
Áætlað er að um 400 þúsund af
220 milljónum íbúa Indónesíu þjáist af geðsjúkdómum. Sumar fjölskyldur þar í landi geyma geðsjúka fjölskyldumeðlimi lokaða
inni á heimilunum og oft í hlekkjum eða búrum til að koma í veg
fyrir að þeir meiði sjálfa sig og
aðra.
Fjöldi geðhjúkrunarfræðinga
fer nú um héraðið og leitar uppi
fólk sem þeir geta hjálpað. Hjúkrunarfræðingarnir eru hluti af hópi
heilbrigðisstarfsfólks sem myndaður var til að takast á við geðheilbrigðisvandamál í Aceh. Það er
kaldhæðnisleg staðreynd að ekki
var unnt að koma slíku verkefni af
stað fyrr en eftir flóðbylgjuna

!UZAIN  ¹RA SITUR Å BÒRI SEM FJÎLSKYLDA
HANS ÒTBJË HANDA HONUM ¹ HEIMILI SÅNU
!UZAIN ER EINN AF  GEÈFÎTLUÈUM SEM
HAFA FUNDIST HLEKKJAÈIR EÈA LOKAÈIR INNI Å
!CEH HÁRAÈI AÈ UNDANFÎRNU

sem varð um 131 þúsund manns að
aldurtila. Hins vegar hafa hamfarirnar leitt til þess að friður komst
á í héraðinu.
WWWBBCCUUK

(INN  ¹RA !MIRUDDIN SITUR Å HÒSI FOR
ELDRA SINNA Å ÒTJAÈRI "ANDA !CEH (ANN
ER HLEKKJAÈUR ¹ ÎÈRUM F¾TI &2¡44!",!¨)¨!0
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Rétt húðhirða karla
Karlar þurfa ekki síður en konur að huga vel að
húðinni.

til að hreinsa húðina. Er þá
ekki átt við dæmigerða
handsápu sem er líkleg
til að þurrka húðina.
Húðin verður enn fremur strekkt af völdum
handsápu, sem gerir
það að verkum að alltof
margir maka á sig of
miklu rakakremi. Notkun of mikils rakakrems
getur hins vegar stíflað
svitaholurnar,
svo
óhreindindi safnast í
þeim. Afleiðingarnar af
því geta verið fílapenslar og bólur.

Nokkur atriði ber að hafa hugföst í tengslum við val á snyrtivörum og húðhirðu
karla.
Varastu snyrtivörur sem geta innihaldið
•ertandi
efni, þar á meðal svokölluð gerviilmefni. Þau er gjarnan að finna í rakspírum svo dæmi sé tekið og ganga þá yfirleitt
undir heitinu „parfum“. Dæmi um annað
ertandi efni er lanólín sem finnst í mörgum
andlitskremum. Þá er ekki óalgengt að
náttúruleg efni eins og hrokkinmenta og
sandalviðarolía séu ertandi.

•

Ekki halda að þótt á pakkningunni standi
að varan hafi verið prófuð af hjúðsjúkdómafræðingi („dermatologically tested“)
að niðurstöðurnar hafi endilega verið
góðar. Það eina sem þetta þýðir er að varan
hafi verið prófuð, en framleiðandanum
ber hins vegar
ekki skylda til
að
upplýsa
hver útkoman
hafi verið.

•

Gættu þess
að andlitskremið
innihaldi
sólarvörn,
minnst 15 í
styrkleika. Útfjólubláir geislar sólarinnar valda
nefnilega mestum húðskemmdum, líka
á veturna.

•

Hafðu hugfast að
með rakstri losnarðu
ekki einungis við skeggbrodda heldur dauðar húðfrumur,
þannig að best er að raka sig rétt.
Notaðu rakstursgel og leyfðu því að
liggja á húðinni í nokkrar mínútur
til að mýkja skeggbroddana upp
fyrir rakstur. Rakaðu þig síðan
í sömu átt og skeggvöxtur liggur. Skolaðu andlitið vandlega
með köldu vatni eftir raksturinn, til að loka svitaholunum.
Sumir vilja meina að betra sé
að sleppa því að nota rakspíra.
RVE

húðhirða skiptir síðan ekki
•síðurGóðmáli
en val og kaup á
góðum snyrtivörum.
Notaðu góða andlitssápu, sem freyðir vel,
'ËÈ UMHIRÈA SKIPTIR ÎLLU
M¹LI OG MUNDU AÈ ÖÒ ERT
ENGU MINNI KARLMAÈUR FYRIR
VIKIÈ
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-ANNEKLA ¹ LEIKSKËLUM
OG LÅÈAN BARNA
PANTAÐU Í SÍMA

554 6999
WWW.JUMBO.IS

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

Eftir að hafa lesið enn eina fréttina um manneklu á leikskólum í
Reykjavík finnst mér mikilvægt
að fjalla örlítið um mikilvægi
stöðugleika fyrir börn sem þessi
mál varða. Mannekla á leikskólum er svosem engar nýjar fréttir, en minna virðist hafa verið
fjallað um þetta málefni síðasta
hausts þar til núna. Hvort þetta
sé afleiðing þess að lítill áhugi
sé á efninu þar sem það er ekki
lengur nýtt fréttaefni eða vegna
vonleysistilfinningar foreldra
um að rödd þeirra hafi einhver
áhrif þegar kemur að þessum
málaflokki, eða út af einhverju
allt öðru, skal látið ósagt hér.
Það sem skiptir hins vegar máli
er þau áhrif sem mannekla á
leikskólum getur haft á börnin
okkar.
Flestum börnum líður betur
þegar líf þeirra er í nokkuð föstum skorðum, og þar er innifalin
dagvist barna á meðan foreldrar eru í vinnu. Mörg börn eru í
dagvist, hjá dagforeldri, í leikskóla eða grunnskóla að lágmarki sex tíma á dag. Að sjálfsögðu verður mikið rask á
högum þeirra barna sem þurfa
allt í einu að vera í burtu frá
sinni dagvist vegna þess að ekki
er hægt að veita þá þjónustu
sem á að vera fyrir hendi. Hér
er ekki átt við að börnum sé
óhollt að verja tíma með foreldrum
sínum,
öfum
eða
ömmum, eða öðrum einstaklingum sem hugsanlega væru fengnir til að sinna börnunum þá daga
sem þörf er á að þau séu heima
frá leikskólanum, heldur þýðir

þetta ákveðið rask fyrir alla og
ekki síst barnið.
Flestum börnum líður vel að
hafa hlutina í nokkuð föstum
skorðum og það veitir þeim
öryggi. Þegar stór hluti lífs
þeirra raskast, eins og gerist
þegar mannekla er á leikskólum, getur það valdið miklu
óöryggi, streitu og vanlíðan hjá
barninu þar sem hlutirnir eru
ekki eins fyrirsjáanlegir og
áður. Hér er ekki bara átt við að
barnið þurfi að vera heimavið
nokkra daga í mánuði heldur
raskast iðulega allt innra starf
leikskólanna vegna vöntunar á
starfsfólki og því verður daglegt líf barnsins á leikskólanum
frábrugðið því sem það var áður
og það getur valdið barninu
óþægindum á marga vegu.
Börn eru að sjálfsögðu einstaklingar og á meðan sum börn
þola breytingar vel þola sum
þeirra þær mjög illa. Hjá þeim
börnum sem þola breytingar illa
getur svona rask haft alvarlegar afleiðingar í för með sér, t.d.
getur mikill kvíði farið að hrjá
barnið vegna þess að það upplifir óöryggi því að líf þess er ekki
í sömu skorðum og áður. Mikilvægt er að huga vel að
dagvistarmálum barna, ekki
vegna þess að mannekla á leikskólum er óhentug fyrir foreldra eða starfsfólk leikskóla,
þó svo að það sé að sjálfsögðu
mikilvægur þáttur þegar kemur
að líðan þeirra sem koma að
börnunum okkar, heldur vegna
þess að það er mikilvægt fyrir
velferð og vellíðan barna!
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 FENGISBANN TEKUR GILDI Å "ANDA

RÅKJUNUM
 0ËLSKA SKIPIÈ 7IGRY FERST ÒTI AF

-ÕRUM  MENN FARAST ÖAR AF
TVEIR ¥SLENDINGAR 4VEIR BJARGAST
 (ITLER LEITAR SKJËLS Å NEÈANJARÈAR

BYRGI SÅNU Å "ERLÅN EN HERIR
BANDAMANNA N¹LGAST BORGINA
 4ALSÅMASAMBANDI KOMIÈ ¹ VIÈ

"ANDARÅKIN
 3ELMA *ËNSDËTTIR VER DOKTORSRIT

GERÈ VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS FYRST
KVENNA
 &YRSTI 3P¹NARTOGARINN "JARNI

"ENEDIKTSSON KEMUR TIL ¥SLANDS
 0ERSAFLËASTRÅÈIÈ HEFST
 3NJËFLËÈ FELLUR ¹ 3ÒÈAVÅK &JËRT¹N

MANNS FARAST

Íslendingasagna og að sögn Eggerts er hún einkar dramatísk og
vel skrifuð. Þar segir frá því
þegar Hrafnkell Freysgoði drepur Einar Þorbjarnarson smalamann fyrir þá sök að ríða hestinum Freyfaxa í leyfisleysi. Í
kjölfarið stefnir Sámur Bjarnason Hrafnkatli fyrir vígið og
dregur það mál dilk á eftir sér.
Eggert áréttar að sýningin hafi
breyst töluvert á þessum tíma.
„Hún hefur þróast alveg heilmikið og breyst til hins betra. Það
verður alltaf ákveðin þróun þegar
við leikum fyrir krakkana inni í
skólunum – sýningin breytist við
þetta návígi og mótast eftir því
hvernig salurinn er og viðtökurnar.“
Stoppleikhúsið er eitt víðförlasta leikhús landsins en þar á
bæ er leitast við að fara að
minnsta kosti einn hring um landið á hverju ári.
Um þessi misserin leikur hópurinn fimm sýningar fyrir áhorfendur á leikskólum og í grunn- og
framhaldsskólum.
Eggert segir að fjölbreytnin
komi í veg fyrir að nokkur fái
leið á efninu þó að sýningarfjöldinn hlaupi nú á tugum.
„Það er mjög skemmtilegt að
hoppa svona milli sýninganna en
við höfum mjög gaman af og
erum stolt af starfinu, sér í lagi
með unglingunum en við reynum
að sýna nýtt leikrit fyrir þá á
hverju ári.
Ég veit ekki til þess að önnur
leikhús sinni þeim aldurshópi
jafnmarkvisst. Við verðum svo
bara að sjá til hversu lengi Hrafnkell endist.“
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Jóhann bæjarlistamaður Seltjarnarness
Jóhann Helgason tónlistarmaður
var útnefndur bæjarlistamaður
Seltjarnarness 2007 á laugardag.
Jóhann er vel kunnur fyrir lagasmíðar sínar og flutning en á
löngum ferli hefur hann samið
vel yfir 300 lög sem hafa komið út
bæði í hans flutningi og annarra,
til dæmis Ástin og lífið og Karen.
Jóhann hefur verið búsettur á
Seltjarnarnesi síðan 1981 og í
ræðu sinni sagði Sólveig Pálsdóttir, formaður menningarnefndar
Seltjarnarness, að Jóhann hefði
unnið að list sinni af einurð og
lítillæti og verk hans væru bæði
til þess fallin að hugga fólk á
sorgarstundum og fagna á gleðistund.

Við
athöfnina
frumflutti
Jóhann ásamt Reyni Jónassyni og
Bjarna Sveinbjörnssyni nýtt lag
sem ber heitið Seltjarnarnesið.
Textinn er eftir Kristján Hreinsson skáld, sem á ættir að rekja á
Nesið.
Laginu, sem var sérstaklega
samið fyrir þetta tilefni, var einstaklega vel tekið og voru viðstaddir ekki lengi að læra
viðlagið.
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HVER ER SINNAR
KÆFU SMIÐUR

AFMÆLI

"JÎRN "JARNDAL *ËNSSON
FORMAÈUR 5-&¥ ER  ¹RA

'UÈJËN 2ÒDOLF 'UÈ
MUNDSSON TËNLISTARMAÈUR
ER  ¹RA

!RNDÅS (RÎNN %GILSDËTTIR
LEIKKONA ER  ¹RA

$AGNÕ *ËNSDËTTIR ALÖINGIS
MAÈUR ER  ¹RS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Austurstræti
Ég er í svaka stuði
Fatafrík
Flikk flakk
Þú verður tannlæknir
Freknótta fótstutta mær
Jón Spæjó
Gibba Gibb
Hr. Smæl
Hann á við meiðsli að stríða
Skammastu þín svo
Of feit fyrir mig
Tóti tölvukall
Hrói Höttur
Tarzan apabróðir
Spánarfljóð
Hvítlaukurinn
Í Vesturbænum
Já, þetta er lífið
Marta Pálína
Nesti og nýja skó
Nútímastúlkan hún Nanna
Sagan af Ulf Hellerup á Íslandi

Plata 2

'UNNAR +VARAN SELLËLEIKARI
ER  ¹RA

NÝ TVÖFÖLD SAFNPLATA MEÐ ÖLLUM VINSÆLUSTU
LÖGUM LADDA ER KOMIN Í VERSLANIR!!
Plata 1

RNI "JÎRNSSON ÖJËÈH¹TTA
FR¾ÈINGUR ER  ¹RA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Búkolla
Royi Roggers
Skúli Óskarsson
Ég pant spila á gítar, mannanna
Upp undir Laugarásnum
Það var úti á Spáni
Sandalar
Stórpönkarinn
Tvær úr Tungunum
Skúli rafvirki
Tygg-igg-úmmí
Þar standa hegrarnir
Það er fjör
Æskuást
Hann er þekktur fyrir sín þrumuskot
Ég er afi minn
Grínverjinn
Með Haley lokk (og augað í pung)
Pabbi minn
Prinsippmál
Er það satt sem þeir segja um landann
Superman
Í Köben
Mamma og ég

Góða skemmtun
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Mig
hefur
löngum
dreymt um að vinna í
„lottói“. Hinn dæmigerða íslenska draum
um skjótfenginn gróða
sem öllu bjargar. Hef
reyndar aldrei farið út
í að selja fæðubótarefni eða lagt allt mitt traust á nýtt
gos eða súkkulaði. Ég vildi helst
vinna í víkingalóttói enda er það
mun minni fyrirhöfn heldur en að
byggja upp eitthvert fyrirtæki sem
byrjar að skila gróða eftir nokkur
ár. Þar eru líka miklu hærri fjárhæðir í boði en í hinu íslenska.
Vinna tvö hundruð milljónir á einu
bretti.
Dagdraumarnir hafa borið mig
langa leið. Fyrst af öllu myndi ég

borga allar skuldir sem hafa safnast fyrir, skuldir allra fjölskyldumeðlima kæmu síðan í rökréttu
framhaldi. Síðan yrði keypt hús
eins og ekkert væri eðlilegra og
innkaupunum myndi ljúka á tveimur glæsibifreiðum fyrir fjölskyldufólkið. Fólksbíl fyrir innanbæjarakstur og jeppa fyrir öll ferðalögin
um landið. Afgangurinn yrði síðan
lagður inn á bók en hann nægði að
sjálfsögðu til að halda fjölskyldunni uppi án þess að fyrirvinnurnar þyrftu að dýfa hendinni í kalt
vatn. Krakkarnir færu utan í einkaskóla og myndu læra „eðlilega“
evrópska kurteisi en væru ekki úti
á lífinu um hverja helgi eins og
íslenskir jafnaldrar þeirra.
Um hver áramót myndi síðan

forstjóri stórfyrirtækis bjóða mér
til London á tónleika með einhverri
heimsfrægri stórstjörnu. Ég væri
ekki lengur einn af þeim sem eru
andvaka hverja nóttina á fætur
annarri vegna himinhárra yfirdrátta eða ógreiddra íbúðarlána.
Gluggapóstar heyrðu sögunni til og
ég hefði vart undan við að svara
fjölmiðlum sem vildu ólmir fá mig í
viðtal og ræða um auðævi mín. Fátt
þykir auðugum manni skemmtilegra en að láta alla vita hversu
ríkur hann er.
Þegar ég vakna af þessum væra
blundi verður mér hins vegar hugsað til spekingslegra orða húsfreyjunnar á Bessastöðum. „Peningar
gera þér vissulega auðveldara fyrir
en þeir færa þér ekki hamingjuna.“

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Vonandi skemmtið
þið ykkur vel. En
Maggi, ég þarf að
eiga eitt orð við
þig ...

Lyklar, peningar ... allt
í lagi, við getum farið!
Ertu með
allt?

Ef þú svo mikið sem skerðir
eitt hár á höfði hennar skal
ég elta þig uppi og rífa úr
þér hjartað með berum
höndum!
Er það skilið?!

N 'ELGJAN

Snilldar gaur!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Af hverju starirðu
svona á pabba
þinn?

Er að læra!

Fylgist með
honum ... Læri allar hans
hreyﬁngar ...
Hvert einasta smáatriði
um hans hegðun verður
geymt hér inni.

Og ef ég geri allt nákvæmlega
öfugt við hann, get ég ekki
annað en orðið ofursvalur.

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Þú verður að
afsaka en konan
þín hefur bannað
mér að selja þér
innanhússmálingu
nema þú komir
með miða frá
henni!

Málarinn.

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

N +JÎLTURAKKAR
op

an

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

nitsel
3003

Við höfum
náð að bjarga
tígrisdýrinu frá
útrýmingu!

Hvaða ár er
núna?

N "ARNAL¹N

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

Fréttir og Íþróttir

Leikir

Skemmtun

Já, láttu
mig vita
það!

Ég verð að hringja í hana
Lindu og segja henni að ég
sé ólétt.

Ert þú þessi
„Við“?

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Hún verður svo spennt!

Hún á alveg eftir að ...
æi, það er á tali!

Hún er alltaf í símanum þegar
ég þarf að segja henni eitthvað
mikilvægt!
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Hvað leynist í skúffunum?

!

Kl. 11.00
Færeysku listmálarnir
Edward Fuglø, Astri Luihn,
Sigrun Gunnarsdóttir, Torbjørn Olsen, Eyðun av Reyni
og Ingálvur av Reyni sýna
verk sín í menningarmiðstöð
Hafnarfjarðar í Hafnarborg. Sýningin stendur til 4.
febrúar.
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MENNING FRETTABLADIDIS

+YNNING FYRIR SâNINGU Ó BOI 6° EKKI É FRUMSâNINGU
)NGIBJÚRG %YØRSDØTTIR TØNLISTARFRINGUR HEFUR UMSJØN ME KYNNINGUNNI

Fólkið í kringum okkur
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6ERÈLAUNASJËÈUR ÅSLENSKRA BARNA
BËKA EFNIR ¹RLEGA TIL VERÈLAUNASAM
KEPPNI OG AUGLÕSIR EFTIR HANDRITUM
AÈ SK¹LDSÎGUM FYRIR BÎRN OG UNGL
INGA 3AGAN SKAL VERA AÈ L¹GMARKI
FIMMTÅU BLAÈSÅÈUR AÈ LENGD EÈA UM
TUTTUGU ÖÒSUND ORÈ %KKI ER GERT R¹È
FYRIR ÖVÅ AÈ VERÈLAUNASAGAN VERÈI
MYNDSKREYTT
$ËMNEFND VELUR BESTA HANDRITIÈ OG KEMUR ÖAÈ ÒT HJ¹ %DDU ÒTG¹FU
p 6ÎKU (ELGAFELLI HAUSTIÈ  6ERÈLAUNIN NEMA FJÎGUR HUNDRUÈ
ÖÒSUND KRËNUM AUK VENJULEGRA HÎFUNDARLAUNA
¥SLENSKU BARNABËKAVERÈLAUNIN HAFA ¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM OPNAÈ
MÎRGUM NÕJUM HÎFUNDUM LEIÈ ÒT ¹ RITHÎFUNDABRAUTINA EN ¹
SÅÈASTA ¹RI HLUTU TV¾R B¾KUR VERÈLAUNIN 3AGAN AF UNDURFÎGRU
PRINSESSUNNI OG HUGRAKKA PRINSINUM HENNAR EFTIR -ARGRÁTI
4RYGGVADËTTUR OG (ALLDËR "ALDURSSON OG (¹SKI OG HUNDAKJÎT EFTIR
(ÁÈIN 3VARFDAL "JÎRNSSON
(ANDRITIN SKULU MERKT OG SEND TIL 6ERÈLAUNASJËÈS ÅSLENSKRA BARNA
BËKA %DDA ÒTG¹FA p 6AKA (ELGAFELL 3ÅÈUMÒLA   2EYKJAVÅK
(ANDRIT ¹ AÈ MERKJA MEÈ DULNEFNI EN RÁTT NAFN HÎFUNDAR FYLGI
MEÈ Å UMSLAGI 3KILAFRESTUR ER TIL  FEBRÒAR 
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„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

Þriðja bókin um Karen Karlottu
eftir Guðrúnu Helgadóttur, Öðruvísi saga, rekur eftirminnilegt
sumar og óvenjulegt ferðalag til
Englands. Líkt og í fyrri „Öðruvísi“
bókum höfundarins drífur margt á
daga Kæju og vina hennar en bakland sögunnar og forsagan sem lesendur kynntust betur í fyrri bókunum tveimur ná nú ákveðnu
hámarki í sameiningu fjölskyldunnar. Sagan stendur þó fyllilega
ein og sér enda eru helstu atriði
fyrri bókanna reifuð í upphafskafla hennar.
Sögumaðurinn Karen Karlotta
er ósköp venjuleg tíu ára stelpa
sem pælir í mörgu, hún er athugul
á umhverfi sitt, gamansöm og
umhyggjusöm enda leitar margt á
hana - hvort sem það er tengt uppeldisaðferðum, heimspólitík eða
tilfinningalífi fólksins sem stendur
henni næst.
Bókin er skreytt myndum eftir
Önnu Cynthiu Leplar sem undirstrika vel víða tíðarandaskírskotun
bókarinnar, myndirnar eru hlýlegar og kómískar og hefðu að ósekju
mátt vera fleiri.
Eitt leiðarstef „Öðruvísi“ bókanna er hugmynd barna um stríð
og átök. Nú kynnist Kæja betur
fortíð ömmu sinnar og afa, sem líkt
og fjölskylduvinurinn Elísabet
upplifðu seinni heimsstyrjöldina,
en öll eru þau enn að vinna úr þeirri
reynslu sinni. Önnur stríð koma
einnig við sögu, hvort heldur í
einkalífi eða fréttunum sem Kæja
horfir á. Frásögn Kæju er mjög tilgerðarlaus enda hefur höfundurinn afbragðslag á því að ljá börnum raddir í bókum sínum. Kæja er
hrifnæm og tilfinningasöm og það
gerir hana að enn skemmtilegri
sögumanni þó að maður óskaði
þess stundum að hún væri ekki
svona agalega vel upp alin. Sagan
er samt mjög skondin á köflum grínið er ekki aðeins fólgið í fyndnum aðstæðum heldur getur Kæja
líka verið óttalegur grínisti sjálf án
þess að vita of mikið að því.
Líkt og í sumum fyrri bóka
sinna dregur Guðrún upp fjöl-
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skrúðugt persónusafn þar sem
hver og einn fær notið sín. Fjölskylda Kæju er langt því frá að
vera staðalmynduð kjarnafjölskylda - enda er yfirskrift hennar
réttnefni - í fjölskyldunni hafa allir
sína kosti og lesti sem auðga frásögnina og gera hana trúverðugri
fyrir vikið.
Bókin hentar vel ungum lesendum og er ég viss um að fólk á þeim
aldri hefur oft leitt hugann að svipuðum aðstæðum og Kæja hugsar
um. Hugleiðingar hennar gætu
þannig vakið fleiri spurningar og
veitt kjörið tækifæri fyrir hina
eldri að ræða við hina yngri um
stríðsátök, söguna og ástandið í dag.
Það er margt sem Kæja skilur ekki
enn í bókarlok þó að hún hafi orðið
margs vísari með hjálp fjölskyldu
sinnar, en hún er í það minnsta
bjartsýn á að skilja það einhvern
daginn.
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Unnið með almenna ógæfu
Myndlistarmaðurinn
Kolbeinn
Hugi Höskuldsson heldur óvenjulega sýningu í Nýlistasafninu um
þessar mundir. Yfirskrift hennar
er „Still drinking about you“ en
þar veitir hann gestum sínum
„einstakt tækifæri til að skyggnast inn í íveru listamannsins jafnframt því að fjalla á fordómalausan hátt um sjúkan hugarheim
fíkilsins“.
Þetta er fyrsta stóra einkasýning Kolbeins, sem segist hafa
unnið talsvert með „almenna
ógæfu“ í verkum sínum undanfarið.
Tildrög sýningarinnar rekur
Kolbeinn til fjölmiðlaumfjöllunar
um sitt eigið heimili, en húsið sem
hann býr í komst í fréttirnar fyrir
nokkru og var í Kastljósþætti
bendlað við skuggalegri hliðar
borgarlífsins. Kolbeinn hefur nú
flutt inn í Nýlistasafnið ásamt
samleigjendum sínum og vinum,
Elvari og Jóni Pálmari, og munu
þeir dvelja þar og búa „í sýningunni“ um helgar. „Það mætti segja
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LISTARMAÈUR ER FLUTTUR INN Å .ÕLISTASAFNIÈ
¹SAMT FÁLÎGUM SÅNUM ¶AR ER NÒ H¾GT
AÈ UPPLIFA HUGARHEIM FÅKILSINS

að allt væri til sýnis en við erum
samt ekki að reyna að skapa neina
„Big Brother-stemmningu,“ segir
Kolbeinn Hugi. „Fólk getur komið
og skoðað okkur ef það vill en við
erum frekar að reyna að skapa
heimilislega
íslenska
partístemmningu.“
Kolbeinn kveðst vera búinn að
breyta Nýlistasafninu í „dópfantasíu“ með tilheyrandi innanstokksmunum og eru áhugasamir
hvattir til þess að kíkja í heimsókn. Nýlistasafnið er opið virka
daga milli klukkan 13 og 17 en um
helgar er opið til miðnættis. Næstu
laugardaga verða líka skipulagðar
uppákomur kl. 21 þar sem óhljóðatvíeykið Snatan Últra kemur
mögulega við sögu. „Það er frekar
ungt band,“ útskýrir Kolbeinn,
„þeir hafa bara spilað svona
þrisvar eða fjórum sinnum á tónleikum áður. Ég myndi segja að
þetta væri „vondasta“ band á
Íslandi - það er einn trommuleikari og annar sem spilar á stereógræjur.“
KHH
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FRAMKVÆMDUM VERÐUR LOKIÐ 1. APRÍL 2007
Framkvæmdir við bílakjallara undir Smáratorgi hefjast fyrstu vikuna í janúar 2007. Við biðjumst velvirðingar á
þeim óþægindum sem framkvæmdirnar kunna að valda viðskiptavinum okkar.
Við biðjum ökumenn og vegfarendur að sýna okkur þolimæði og tillitsemi á framkvæmdatímanum.
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Leitar að
barnfóstru

.9,/. (¾GT VAR AÈ FINNA KL¹MTENGLA ¹ VEFSÅÈU .YLON

+L¹M ¹ HEIMASÅÈU .YLON
ÖURFTI AÈ FRESTA TVENNUM TËNLEIKUM
VEGNA VEIKINDA

Kylie veik
Ástralska söngkonan Kylie Minogue hefur hætt við að koma fram
á tvennum tónleikum vegna veikinda. Kylie er um þessar mundir á
tónleikaferð um Bretland sem ber
heitið Showgirl Homecoming Tour.
Hún þurfti að hætta tónleikum
sínum í Manchester um síðustu
helgi eftir klukkutíma dagskrá
vegna kvefs. Tónleikum sem hún
ætlaði að halda í gærkvöldi og í
kvöld hefur einnig verið frestað.
Kylie er á sinni fyrstu tónleikaferð eftir að hafa greinst með
brjóstakrabbamein.

Spjallsvæði virðist vera óvarin fyrir ágangi
klámsíðna og nú hefur stúlknasveitin Nylon
orðið fyrir barðinu á óforskömmuðum
netverjum.
Tengla á klámsíður var að finna á spjallsvæði
stúlknasveitarinnar Nylon sem starfrækt er
á heimasíðu sveitarinnar og fór fréttin eins
og eldur um sinu á netheimum í gær. Á tenglasíðunni b2.is mátti finna vísun yfir á svæðið
og þar mátti glögglega sjá ósiðsamlega
fullorðinstengla sem ekki eiga heima
hjá jafn barngóðri sveit og Nylon.
Einari Bárðarsyni, umboðsmanni sveitarinnar, var augljóslega brugðið þegar Fréttablaðið

%).!2 "2¨!23/. 4ALDI BAGALEGT AÈ

SVONA TENGLAR G¾TU BIRST ¹ SPJALLSV¾ÈI
SVEITARINNAR

ICELANDAIR OG WWW.KAUPMANNAHOFN.DK KYNNA:

STUÐMENN OG SÁLIN
Í KÖBEN 18. APRÍL 2007

bar þetta undir hann. Hann sagði að aðilar sem störfuðu fyrir Nylon í Bretlandi fylgdust vel með þessu og
væru duglegir við að henda út þessum óþverra. „Því
miður er þetta ekki eina vefsíðan sem verður fyrir
barðinu á óprúttnum aðilum sem planta svona
viðbjóði á spjallsvæðum,“ útskýrði Einar en
hann hafði ekki séð þessa tengla sjálfur. „Ég er
mjög óhress með þetta enda taldi ég mig vera
með menn í vinnu sem ættu að koma í veg
fyrir að svona hlutir gætu gerst,“ bætti Einar
við og sagðist ætla að ganga í málið af fullum
krafti.
Einar taldi þetta vissulega bagalegt
ástand í ljósi þess að gestir heimasíðunnar væru oft saklaus börn og ungmenni sem vildu fylgjast með
gangi mála hjá sveitinni. Hann
sagði að farið yrði strax í að
leita leiða og lausna sem
kæmu í veg fyrir að svona
nokkuð gerðist aftur.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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LJËSI AÈ BARNFËSTRU EN KRÎFUHARKA HENN
AR VIRÈIST HREKJA UMS¾KJENDURNA FR¹
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Madonna leitar nú logandi ljósi að
barnfóstru fyrir son sinn, David
Banda, sem hún ættleiddi frá
Malaví í október. Leitin hefur
staðið yfir frá því í desember og
hefur söngkonan fengið vinkonur
sínar, þær Stellu McCartney og
Gwyneth Paltrow, í lið með sér.
Það munu vera miklar kröfur
Madonnu sem hrekja umsækjendurna frá; hún ætlar barnfóstrunni að búa undir sama þaki og
börnin og bannar allar heimsóknir. Þar sem börn Madonnu fá ekki
að horfa á sjónvarp verður barnfóstrunni einnig neitað um það.
Kunnugir segja að söngkonan sé
orðin nokkuð stressuð yfir barnfóstruleysinu, en hún er nú þegar
með hóp manna í vinnu við að líta
eftir hinum börnum hennar, þeim
Lourdes og Rocco.
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'ULI EÈALVAGNINN HEFUR
NOTIÈ MIKILLA VINS¾LDA
HJ¹ SKËLAKRÎKKUM

Guli eðalvagninn til
sölu á 25 milljónir

VERÐ FRÁ 59.700 KR.* Á MANN Í TVÍBÝLI
Hljómsveitirnar Sálin hans Jóns míns og Stuðmenn
á sameiginlegum tónleikum í Cirkusbygningen.
Hljómsveitirnar leika til skiptis undir borðhaldi
og síðan fyrir dansleik. Þriggja rétta kvöldverður.
Stanslaust, íslenskt fjör eins og það getur best
orðið til kl. 2:00. Leynigestur úr heimi tónlistarinnar.
Kynnir kvöldsins: Þorvaldur Flemming.

„Hún var bara skráð hjá okkur
fyrir helgi,“ segir Þröstur Brynjólfsson hjá bílasölunni Bílalind en
guli Hummer-eðalvagninn sem
Ásgeir Davíðsson, oftast kenndur
við Goldfinger, hefur gert út er til
á skrá hjá bílasölunni. Þröstur
segir að enn hafi ekki borist margar fyrirspurnir enda sé tiltölulega
stuttur sölutími liðinn en hann
bjóst fastlega við því að bílinn
myndi seljast.
Eðalvagninn er verðlagður á 25
milljónir og segir Þröstur það síður
en svo of mikið. „Þetta er bíll með
öllu,“ útskýrir hann. „Og ef þú
horfir á hann sérðu strax að bíllinn
er vel þess virði,“ bætir Þröstur
við.
„Við erum bara að athuga hvort
hann seljist,“ segir Jón Kristinn

+ Nánari upplýsingar á www.icelandair.is

Safnaðu
Vildarpunktum
Punktarnir upp í

Ferðaávísun gildir

6%, ¶%33 6)2¨) %ÈALVAGNINN ER
VERÈLAGÈUR ¹  MILLJËNIR OG ÖYKIR
VEL ÖESS VIRÈI

Ásgeirsson, sonur Ásgeirs, hjá
GoldLimmo sem hefur séð um
reksturinn á bílnum. „Þetta er bara
smá tilraun,“ bætir hann við og
áréttar að fyrirtækið sjálft sé ekki
að hætta. „Við höfum verið að
skoða aðra bíla og þá helst minni
og af annarri gerð,“ segir Jón
Kristinn. „Það er góður markaður
fyrir svona bíla og það hefur verið
allt brjálað að gera hjá okkur síðan
við byrjuðum með þennan bíl,“
segir hann.
Guli eðalvagninn er án nokkurs
vafa eitt frægasta ökutæki landsins og hefur notið mikilla vinsælda
hjá framhaldsskólakrökkum fyrir
skólaböll. Þá greindu fjölmiðlar
einnig frá því að GoldLimo hefði
reynt að markaðssetja eðalvagninn
fyrir fermingarbörn í fyrravor.
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Stiller leikstýrir
Tropic Thunder
%!5 $% !'5),%2! #HRISTINA !GUILERA
FETAR Å FËTSPOR SÎNGSYSTRA SINNA ¹ BORÈ
VIÈ "RITNEY 3PEARS OG *ENNIFER ,OPEZ OG
SENDIR FR¹ SÁR ILMVATN Å LOK ¹RS

Sendir frá
sér ilmvatn
Christina Aguilera ætlar að gefa
út ilmvatn undir sínu nafni. Söngkonan mun slást í lið með Procter
and Gamble til að framleiða ilmvatnið, en hún segir fyrirtækið
vera tilvalinn félaga. Aguilera
segist unna því að prófa nýja hluti
í tónlist og tísku, og eigið ilmvatn
sé þannig upphafið á skemmtilegu
ævintýri. Söngkonan er þó ekki
ein um ævintýrið. Hún fetar í fótspor frægra kvenna á borð við
Jennifer Lopez, Sarah Jessica
Parker, Beyoncé Knowles, Britney
Spears og Kylie Minogue.

Gamanleikarinn
Ben Stiller verður
leikstjóri, aðalleikari og annar handritshöfunda kvikmyndarinnar
Tropic
Thunder
sem er væntanleg
í bíó á næsta ári.
Í myndinni mun
Stiller leika hasarmyndahetju sem á
í slagtogi við fjórar aðrar karlkyns
hetjur sem þurfa "%. 34),,%2 'AMANLEIKARINN KN¹I
að taka á öllu sem ¾TLAR AÈ LEIKSTÕRA MYNDINNI 4ROPIC
þær eiga þegar allt 4HUNDER

fer úrskeiðis við gerð
nýrrar kvikmyndar
með þeim í aðalhlutverki.
Þetta
verður
fyrsta myndin sem
Stiller
leikstýrir
síðan hann sendi frá
sér Zoolander árið
2001. Nýjasta mynd
hans, Night at the
Museum, hefur slegið rækilega í gegn í
Bandaríkjunum þar
sem hún var í þrjár
vikur í toppsæti
aðsóknarlistans.

Jessica enn í sárum
Jessica Simpson segist enn þjást
eftir skilnaðinn við Nick Lachey.
„Það koma enn stundir þegar ég
þjáist svo mikið að ég get varla
andað,“ segir Jessica. „Ég elska
Nick af öllu hjarta og hann er enn
góður vinur. Hann er hluti af mér
enda ólumst við upp saman. Ég
varð ástfangin af honum þegar ég
var 19 ára. Það er ungt,“ segir hún
enn fremur. Jessica er 26 ára og
hafði verið gift Lachey í þrjú ár
þegar þau skildu í júní í fyrra.
Jessica heldur því enn fremur
fram að hún hafi áhyggjur af því
að hún muni aldrei geta verið með
öðrum karlmanni, hún sé svo fræg
að karlmenn hræðist hana. Það
breytir því þó ekki að Jessica
hefur nýverið verið orðuð við

-%¨!. !,,4 ,¡+ ¥ ,9.$) *ESSICA OG .ICK
VORU VINS¾LT PAR -EÈAL ANNARS VORU
GERÈIR RAUNVERULEIKAÖ¾TTIR UM LÅF ÖEIRRA
EFTIR AÈ ÖAU GIFTU SIG

Adam Levine, söngvara Maroon 5,
og leikarann Zach Braff úr sjónvarpsþáttunum
Nýgræðingum,
Scrubs.

Ú t s a l a n h e f s t í d a g • Út sa l a n h e f s t í d a g • Út sa l a n hef s t í da g • Ú ts a l a n hef s t í da g
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¹ TOPP BANDARÅSKA AÈSËKNARLISTANS

Dansmynd
á toppinn
Dansmyndin Stomp the Yard fór
beint á topp bandaríska aðsóknarlistans um síðustu helgi. Þar með
lauk sigurgöngu myndar Ben Stiller, Night at the Museum, sem
hafði setið í þrjár vikur á toppnum.
Stomp the Yard kostaði „einungis“ 1,1 milljarð í framleiðslu
en tók inn rúma 1,5 milljarða í
miðasölunni. Myndin fjallar um
hæfileikaríkan dansara sem tekur
þátt í danskeppni til að vinna
hjarta stúlku einnar.
Í þriðja sæti var myndin The
Pursuit of Happyness með Will
Smith í aðalhlutverki. Hefur Smith
verið orðaður við Óskarsverðlaunin fyrir frammistöðu sína.

Ú t s a l a n h e f s t í d a g • Út sa l a n h e f s t í d a g • Út sa l a n hef s t í da g • Ú ts a l a n hef s t í da g
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3PEARS GAF HEIMILISLAUSUM MANNI Å ,OS
!NGELES  DOLLARA

Britney gerist gjafmild
Britney Spears kom flækingi sem
varð á vegi hennar í Los Angeles
skemmtilega á óvart í síðustu
viku, þegar hún gaf honum 300
dollara, eða um 21.000 krónur.
Söngkonan hafði nýlega tekið háa
upphæð út úr hraðbanka þegar
hún staðnæmdist á rauðu ljósi. Á
meðan hún beið dreif heimilislausan mann að bílnum. Britney ku
hafa skrúfað niður rúðuna og rétt
manninum seðlabúntið með ósk
um gott gengi og gleðilegt ár.
Manninum var víst afar brugðið,
enda ekki á hverjum degi sem
honum áskotnast slíkar upphæðir.
Heimildir Us Weekly herma að
fjárgjöfin sé hluti af nýrri stefnu
Britneyjar, sem vilji láta gott af
sér leiða á árinu.

Toppmyndin á Íslandi í dag!

FRÁ LEIKSTJÓRA SCARFACE OG THE UNTOUCHABLES
BYGGÐ Á SÖGU EFTIR HÖFUND L.A.CONFIDENTIAL
Gagnrýni. baggalútur.is

BEINT Á TOPPINN Í USA!

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

“Stórkostlega skemmtilegur og hjartnæmur
farsi sem sendir áhorfendur brosandi
út úr salnum” M.H.G. - Fréttablaðið

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.
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kl. 3.40 og 8 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3.40
ERAGON
kl. 3.40 og 5.50 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE
kl. 10.15 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN
kl. 5.50 B.I. 12 ÁRA
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MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES
BORAT

kl. 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 10.15 B.I. 12 ÁRA

APOCALYPTO

kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA

KÖLD SLÓÐ
TENACIOUS D

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

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

(ASARINN ¹ VEL VIÈ MIG
Guðjón Davíð Karlsson
hefur leikið í tæplega 250
sýningum hjá Leikfélagi
Akureyrar síðasta árið, sem
mun vera met.

,/34 %KKI ER VITAÈ HVEN¾R BANDARÅSKA Ö¹TTARÎÈIN MUN LJÒKA GÎNGU SINNI

Endirinn ræddur
Framleiðendur
þáttaraðarinnar
Lost eru í viðræðum við sjónvarpsstöðina ABC um hvenær
þættirnir eigi að enda.
Ekki er búist við að þættirnir
ljúki göngu sinni á næstunni en
framleiðendurnir vilja hafa það á
hreinu hvenær lokaþátturinn
verði til að auðveldara sé að
skipuleggja komandi þætti.
Dregið hefur úr áhorfi á þriðju
þáttaröð Lost bæði í Bretlandi og

Bandaríkjunum.
Framleiðendurnir segja þó ekki mikið að
marka það því fyrstu tvær þáttaraðirnar hafi náð svo gríðarlegum vinsældum að erfitt sé að
halda í við þær.
Engu að síður vilja þeir hætta
með þáttaröðina á toppnum. Þættirnir The X-Files hafi til að mynda
gengið tveimur þáttaröðum of
lengi, sem þeir vilji ekki að eigi
sér stað með Lost.

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

ÞA Ð I Ð A R A LLT A F L Í F I!

„Ég er búinn að leika í 248 sýningum á rúmlega 13 mánuðum,“ segir
Guðjón Davíð Karlsson leikari,
sem mun á næstu dögum frumsýna sitt sjöunda leikrit með Leikfélagi Akureyrar. Samkvæmt
Magnúsi Geir Þórðarsyni leikhússtjóra telst það met en Guðjón
segist ekki vita hvort það sé rétt.
„Mér líður allavega eins og ég
hafi farið í framhaldsnám. Hlutverkin hafa verið fjölbreytt og
flest verkin sem Magnús Geir
hefur valið eru sjóðheit verk sem
slegið hafa í gegn í Evrópu.
Magnús er kraftaverkamaður og
það hefur verið ofsalega gaman
og mikill heiður að fá að vinna
með honum.“
Leikfélag Akureyrar frumsýnir verkið Svartan kött eftir Martin
McDonagh hinn 20. janúar. Guðjóni Davíð líst vel á verkið og
segir allt að smella saman fyrir
frumsýninguna. „Þetta er fyndin
og skemmtileg sýning og höfundurinn nær að skrifa skemmtilegar
persónur sem allar glíma við sín
vandamál. Eins og við þekkjum
öll eru þessi vandamál ofsalega
stór fyrir þeim sem í þeim lenda
þótt þau séu lítil séð utan frá.
Helsti höfuðverkurinn við verkið
er tveir kettir sem leika í sýningunni en ég hef aldrei leikið með
eins miklum prímadonnum. Þeir
skilja þetta ekki alveg greyin og

'5¨*«. $!6¥¨ b¶ETTA VAR EINHVER BESTA ¹KVÎRÈUN SEM ÁG HEF TEKIÈ +¾RASTAN MÅN
KOM MEÈ MÁR OG SKELLTI SÁR Å HJÒKRUNARN¹M VIÈ (¹SKËLANN ¹ !KUREYRI OG VIÈ ERUM
ALS¾L HÁR n SEGIR 'UÈJËN
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!)3

ef þeir eru ekki í stuði er erfitt að
eiga við þá enda sterkir karakterar,“ segir Guðjón en bætir við að
hingað til hafi atriðin með köttunum gengið stóráfallalaust fyrir
sig. „Ég og Þráinn Karlsson vorum
mikið klóraðir á fyrstu æfingunni
en höfundurinn skrifaði tvo enda
á verkið svo það er undir köttunum komið hvorn endann áhorfendur fá að sjá.“
Guðjón kom beint norður til
Akureyrar eftir að hafa útskrifast
úr leiklistardeild Listaháskóla
Íslands og sér ekki eftir því.
„Þetta var einhver besta ákvörðun sem ég hef tekið. Kærastan
mín kom með mér og skellti sér í
hjúkrunarnám við Háskólann á
Akureyri og við erum alsæl hér,“

segir hann og bætir við að áður
hafi hann verið mikið borgarbarn.
„Í dag lít ég á mig sem Akureyring og vona að Akureyringar taki
mér sem slíkum. Þetta er yndislegur bær og hér býr gott fólk,“
segir Guðjón með hörðum hreim á
norðlenska vísu.
Auk þess að æfa og sýna í leikhúsinu er Guðjón að leikstýra.
„Ég er að leikstýra Galdrakarlinum í Oz í Brekkuskóla og Draumi
á Jónsmessunótt í Menntaskólanum á Akureyri og hef mjög gaman
af að vinna með krökkunum. Ég
lít á sjálfan mig sem hálfgerðan
ungling svo við erum miklir jafningjar. Þessi hasar á vel við mig,
það er í nógu að snúast og þannig
vil ég hafa það.“ INDIANA FRETTABLADIDIS

Bauer mætir sterkur til leiks
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Fyrstu fjórar klukkustundirnar í
sjötta sólarhringnum í lífi hryðjuverkamannabanans Jack Bauer eru
sýndar í tveimur tvöföldum þáttum
í bandarísku sjónvarpi á sunnudags- og mánudagskvöld. The New
York Times birti gagnrýni um þessa
fjóra 24-þætti fyrir helgi og miðað
við þann dóm er óhætt að segja að
nýja þáttaröðin lofi góðu.
Sólarhringurinn hefst á því að
hópur sjálfsmorðssprengjuárásarmanna sprengja upp strætisvagna
og neðanjarðarlestir víðs vegar um
Bandaríkin. Í framhaldinu kemur í
ljós að mikil ógn vofir yfir landinu
og það er því ekki annað til ráða en
að fá Jack Bauer til þess að skakka
leikinn. Þegar skilið var við Bauer
í lok fimmtu þáttaraðar var hann á
leið í kínverskt fangelsi en bandarísk yfirvöld fá hann lausan gegn
háu gjaldi og hann tekur til óspilltra
málanna.

Gagnrýnandi blaðsins segir
þættina enn halda góðum dampi og
þeir séu merkilega ferskir. Þessir
fjóra þætti bendi jafnvel til þess að
nýja serían verði sú besta hingað
til. Jack er þó ekki í toppformi
sjálfur, er laskaður eftir illa meðferð í Kína og er fullur efasemda
um að hann sé starfi sínu vaxinn.
Hann þarf í ofanálag að þola kunnuglegt skilningsleysi æðstu stjórnenda, sem virðast seint ætla að
læra að taka mark á hugboðum
hetjunnar.
Íslenskir aðdáendur Bauers
þurfa svo ekki að bíða lengi eftir að
fá að njóta samvista við kappann
en sýningar á 24 hefjast á Stöð 2 í
lok janúar.
 +IEFER 3UTHERLAND LEIKUR UPPGEFINN

*ACK "AUER EFTIR ERFIÈA DVÎL Å +ÅNA EN
HANN ÖARF SEM FYRR AÈ TAKA ¹ HONUM
STËRA SÅNUM Å ENDALAUSRI BAR¹TTU VIÈ
HRYÈJUVERKAMENN

HUGHJACKMAN CHRISTIANBALE
SCARLETTJOHANSSON MICHAELCAINE

EEE
A.Ó. SIRKUS

EKKI MISSA
AF ÞESSARI!

EEEE
BS. FBL

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG SNIÐUG GAMANMYND...

EEEEE

GEGGJUÐ GRÍNMYND

BAGGALUTUR.IS

FRÁ FRAMLEIÐENDUM WEDDING CRASHERS

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

MÖRGÆSAÆÐIÐ

ER HAFIÐ!

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

EEE
Þ.J. -FBL

MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM

Háskólabíó
THE PRESTIGE

kl. 6 - 9 - 10:20

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI
B.i.12

KÖLD SLÓÐ

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

B.i.16

THE HOLIDAY

B.i. 7

kl. 5:30 - 8

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30 - 8

kl. 5:50 - 8

B.i. 16

DÉJÁ VU

kl. 10:30

B.i. 12

THE DEPARTED

kl. 10:30

B.i. 16

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER

EEEE
KVIKMYNDIR.IS

B.i. 16

/ ÁLFABAKKA

/ KRINGLUNNI

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

B.i.16

THE PRESTIGE

kl. 5:20 - 8 - 10:40

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 3:20 - 5:40

Leyfð

EMPLOYEE OF THE MONTH

kl.5:40 - 8 - 10:20

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 3:20

STRANGER THAN FICTION

kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð SKOLAÐ Í BURTU Ísl tal.

kl. 3:20

FLAGS OF OUR FATHERS

kl. 8 - 10:40

THE PRESTIGE

kl. 5:20 - 8 - 10:40

THE PRESTIGE VIP

B.i.12

/ KEFLAVÍK
HAPPY FEET

kl. 6

Leyfð

EMPLOYEE OF THE MONTH kl. 8

B.i. 12

THE PRESTIGE

kl 8 - 10:20

B.i. 12

STRANGER THAN FICTION kl. 10:10

B.i. 7

FLAGS OF OUR FATHERS

kl 5:40

B.i. 16

THE CHILDREN OF MEN

kl 8 - 10:20

B.i. 16

THE PRESTIGE

STRANGER THAN FICTION kl. 8:10 - 10:30

Leyfð

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 5:50

Leyfð

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 5:50 - 8:10

Leyfð

DÉJÁ VU

kl. 10:30

B.i.12

B.i.16

/ AKUREYRI
B.i. 12

B.i.12

kl. 5:30 - 8 - 10:30

kl. 8 - 10:30

²R SKUGGA $AVIDS "ECKHAM
Félagaskipti Davids Beckham frá spænska stórliðinu
Real Madrid til L.A. Galaxy
hafa vakið furðu og undran
margra knattspyrnuforkólfa. Victoria er hins vegar
sögð vera í skýjunum.

Brellur og bellibrögð
Fáir leikstjórar hafa gert sig gildandi af álíka slagkrafti og enski
leikstjórinn Christopher Nolan,
sem kom sér rækilega á kortið með
hinni frábæru mynd Memento auk
þess sem Leðurblökumaðurinn
gekk í endurnýjun lífdaga í hans
meðförum. Í þeirri síðari leiddu
hann og Christian Bale saman
hesta sína og endurtaka nú leikinn
í The Prestige, sem er síst til þess
fallin að rýra orðstír Nolans sem
eins áhugaverðasta kvikmyndagerðarmanns í Hollywood í dag.
The Prestige byggir á samnefndri skáldsögu Christophers
Guest og gerist á Englandi um aldamótin 1900. Hún segir frá sjónhverfingamönnunum Alfred Borden
og Robert Angier, leiknum af þeim
Bale og Hugh Jackman, félögum
sem kastast í kekki með svo úr verður hatrömm og stigmagnandi deila
þar sem þeir kosta öllu til að stela
leyndarmálum hvors annars og
jafnvel mannslíf mega missa sín.
Um söguþráðinn er annars best
minnst að segja, eitt af einkennum
Nolans er krefjandi frásagnarháttur sem í þessu tilfelli skiptist í
þrennt og fléttast saman eftir því
sem á líður. Og virkar fjandi vel
lengst framan af. Nolan skapar rafmagnað andrúmsloft (í orðsins
fyllstu merkingu) sem magnast upp
eftir því sem þráhyggjan bítur sig
fastar í keppinautana.
Sjónhverfingar skipa eðli málsins samkvæmt stóran sess í myndinni, sem ljær henni meiri dýpt

+6)+-9.$)2
4HE 0RESTIGE
,EIKSTJËRI #HRISTOPHER .OLAN
!ÈALHLUTVERK (UGH *ACKMAN
#HRISTIAN "ALE 3CARLETT *OHANSSON OG
-ICHAEL #AINE

(((
(UGVITSSAMLEG OG KREFJANDI AÈ
H¾TTI .OLANS EN LÅÈUR FYRIR LOSARALEG
ENDALOK

fyrir vikið. Vísbendingarnar eru
hins vegar fleiri en villuljósin og of
miklu púðri er eytt í að afhjúpa
ráðgátuna í lokin sem ólíklegt er að
muni skilja nokkurn eftir gapandi
af undrun.
Bale og Jackman eru í fínu
formi í aðalhlutverkunum og
myndin er í raun áhugaverðari
fyrir karakterstúdíuna en annað.
Michael Caine kann sína rullu upp
á tíu fingur og Rebecca Hall og
Scarlett Johansson eru fínar í hlutverkum sínum. David Bowie er
skemmtilegur í hlutverki hugvitsmannsins Nikola Tesla, en dulúðin
sem hefur sveipast í kringum nafn
hans og ævistarf nýtist skemmtilega.
Þegar öllu er á botninn hvolft er
The Prestige enn ein rósin í hnappagat Nolans; hugvitssamleg mynd
sem hefði þó getað orðið enn betri
ef betur hefði verið búið um hnútana í lokin.
"ERGSTEINN 3IGURÈSSON

Allt að

70

„David Beckham? Er það ekki
maðurinn hennar Victoriu?“ sagði
bandarísk húsmóðir þegar hún var
innt eftir viðbrögðum sínum við
félagaskiptum Davids til L.A.
Galaxy. Victoria hefur verið aðalumfjöllunarefnið í bandarískum
fjölmiðlum enda fastagestur á forsíðum slúðurblaðanna í Bandaríkjunum undanfarin ár. Kaninn þekkir vel til Victoriu frá árunum með
Spice Girls og hún hefur náð
nokkrum vinsældum vestra með
gallabuxnalínu sinni fyrir Rock og
Republic en meðal þeirra sem
hafa klæðst flíkum Victoriu eru
ofurfyrirsætan Elle Macpherson
og leikkonan Scarlett Johansson.
Victoria nýtur mikils stuðnings
frá Simon Fuller, umboðsmanni
þeirra hjóna hjá afþreyingarfyrirtækinu 19 Entertainment. Fuller
var maðurinn á bak við Spice
Girls-ævintýrið og er þegar farinn
að toga í alla
sína
spotta, rær nú
öllum árum að því
að útvega Victoriu
hlutverk í sjónvarpsþáttunum
Aðþrengdar eiginkonur.
Og
„Fína kryddið“
hyggst
ekki
láta
staðar
numið
við
leiklistina. Hún
undirbýr
nýtt
merki undir nafninu DVB (David/Victoria/Beckham) sem á

6)#4/2)! .ÕTUR ÖESS AÈ HAFA KOMIÈ SÁR UNDAN SKUGGA MANNSINS SÅNS EN FJÎLMIÈLAR
FAGNA EKKI HVAÈ SÅST KOMU HENNAR TIL "ANDARÅKJANNA

að framleiða sólgleraugu, hliðartöskur og gallabuxur. Ef af þessu
verður gæti verðmæti vörumerkis Beckham-hjónanna hlaupið á
hundruðum milljarða og Victoria
verður andlit þess.
Victoria á þegar í góðu sambandi við stóru nöfnin í Hollywood. Með vinfengi sínu við Tom
Cruise og Katie Holmes hefur

hún komist í kynni við Will Smith
og Jada Pinkett Smith, Jim Carrey
og Jenny McCarthy og Jennifer
Lopez og Marc Anthony. Victoria
hefur kynnt sér kenningar Vísindakirkjunnar, sem tekið hefur
upp á sína arma margar af stærstu
stjörnum Englaborgarinnar. „Ég
hef rætt við Tom um trúna hans og
mér finnst það sem þau gera vera
mjög flott,“ lét Victoria hafa eftir
sér fyrir skömmu en það þykir
gefa góða raun fyrir fólk á uppleið
að tileinka sér þessi trúarbrögð.
Victoria svífur um á bleiku skýi
þessa dagana og á eftir að njóta
þess að vera í kastljósi fjölmiðlanna, jafnvel meira en sjálfur
David
Beckham.
Flestir
Bandaríkjamenn halda enda
að knattspyrna sé íþrótt
hugsuð fyrir konur og
börn.
4/- /' +!4)% 6ICTORIA ER GËÈ

VINKONA +ATIE (OLMES OG 4OM
#RUISE EN MEÈ ÖVÅ SAMBANDI
HEFUR HÒN KOMIST Å KYNNI VIÈ
MARGAR AF ST¾RSTU STJÎRNUM
(OLLYWOOD
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"ANDARÅKJAMENN VITA HVER
$AVID "ECKHAM ER NEMA
Ö¹ SEM MAÈURINN HENNAR
6ICTORIU

Úrval ljósa á frábæru verði!
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Opið virka daga frá kl. 9-18 og laugardaga frá kl.11-16
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 !NDRI 3TEFAN RISTARBROTINN
(ANDBOLTAKAPPINN !NDRI 3TEFAN LEIKMAÈUR (AUKA
GENGUR UM ¹ H¾KJUM ÖESSA DAGANA ENDA ER HANN
RISTARBROTINN ¶AÈ ER BËT Å M¹LI FYRIR (AUKA AÈ !NDRI
SKULI MEIÈAST MEÈAN FRÅ
ER Å $(, DEILDINNI VEGNA
HEIMSMEISTARAKEPPNINNAR
Å HANDBOLTA «VISSA ER MEÈ
Ö¹TTTÎKU !NDRA Å FYRSTU
LEIKJUNUM EFTIR (- FRÅIÈ
EN HANN ¾TTI AÈ ÎLLU JÎFNU
EKKI AÈ MISSA AF MÎRGUM
LEIKJUM

SPORT FRETTABLADIDIS

Vildi helst vera á tveimur stöðum í einu
!LFREÈ 'ÅSLASON LANDSLIÈSÖJ¹LFARI Å HANDBOLTA
KYNNTI Å G¾R HËPINN SEM FER TIL ¶ÕSKALANDS
OG SPILAR ¹ HEIMSMEISTARAMËTINU SEM HEFST
ÖAR ¹ FÎSTUDAG -EÈAL ÖEIRRA ER LEIKSTJËRN
ANDINN 2AGNAR «SKARSSON SEM HEFUR AÈ
MÎRGU ÎÈRU AÈ HUGA EN HANDBOLTA ÖESSA
DAGANA (ANN OG KONA HANS EIGA VON ¹
SÅNU FYRSTA BARNI Å UPPHAFI FEBRÒAR OG ÖVÅ
H¾TT VIÈ ÖVÅ AÈ HANN MISSI AF F¾ÈINGUNNI EF
GENGI ÅSLENSKA LIÈSINS VERÈI GOTT Å ¶ÕSKALANDI
b"ARNIÈ ¹ AÈ KOMA Å HEIMINN  FEBRÒAR
OG GET ÁG BARA KROSSLAGT FINGUR OG VONAÈ
AÈ HÒN MUNI EKKI EIGA FYRR EN EFTIR MËTIÈ
¶AÈ ER Å RAUN EKKI FLËKNARA EN ÖAÈ m SAGÈI
2AGNAR
+ONA HANS ER FRÎNSK EN ÖAU ERU BÒSETT
Å 0ARÅS ¶AU HAFA FENGIÈ AÈ VITA AÈ ÖAÈ SÁ
VON ¹ STÒLKU OG SEGIR 2AGNAR AÈ HANN HLAKKI
MIKIÈ TIL AÈ TAKAST ¹ VIÈ FÎÈURHLUTVERKIÈ

b¶ETTA ER MJÎG SPENNANDI ¡G GET NÒ
EKKI SAGT AÈ ALLT HEIMILIÈ SÁ ORÈIÈ
UNDIRLAGT BLEIKUM BARNAFÎTUM EN
ÎMMURNAR ERU EITTHVAÈ BYRJAÈ
AR AÈ PRJËNAm !ÈSPURÈUR SEGIR
HANN ¾TLA AÈ BÅÈA MEÈ AÈ SETJA
HANDBOLTA Å HENDUR STÒLKUNNAR b¡G
¾TLA AÈ GEFA HENNI T¾KIF¾RI TIL ÖESS
AÈ ¹KVEÈA SIG SJ¹LF HVAÈ HÒN TEKUR SÁR
FYRIR HENDUR m SAGÈI HANN Å LÁTTUM
DÒR
2AGNAR J¹TAR ÖVÅ AÈ ÖAÈ
SÁ ERFITT AÈ VERA FJARVER
ANDI ¹ TÅMA SEM ÖESS
UM b*Ò VISSULEGA
¡G VILDI HELST VERA
¹ TVEIMUR STÎÈUM
Å EINU EN ÖAÈ ER
VÅST EKKI H¾GT ¡G

NEITA ÖVÅ EKKI AÈ ÖAÈ GETUR VERIÈ ERFITT
AÈ EINBEITA SÁR ÖESSA DAGANAm
2AGNAR OG FJÎLSKYLDA HANS MUN
SVO FLYTJA TIL SUÈURHLUTA &RAKKLANDS
EN HANN SAMDI VIÈ .IMES NÒ UM
¹RAMËTIN TIL ÖRIGGJA ¹RA b¶AÈ VERÈUR
SPENNANDI AÈ BÒA Å ÖESSUM HLUTA
&RAKKLANDS ¡G HEF PRËFAÈ AÈ BÒA
Å NORÈURHLUTA &RAKKLANDS Å NOKKUR
¹R OG NÒ 0ARÅS ¶AÈ ER GOTT AÈ GETA
NÕTT HANDBOLTANN TIL AÈ SPILA Å
STERKRI DEILD OG UPPLIFA NÕJA OG
SPENNANDI HLUTIm

'ETUM GERT GËÈA HLUTI ¹ (- EF
VIÈ SLEPPUM VIÈ FREKARI MEIÈSLI
3

$!'!2 ¥ (- ¥
¶µ3+!,!.$)
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Svíar flengdu
Norðmenn
(!.$"/,4) Svíar unnu 13

marka sigur á Norðmönnum,
22-35, í Haukelandshallen í
Bergen, í lokaleik norska
liðsins fyrir HM í handbolta.
Norska liðið hefur verið á
mikilli siglingu í síðustu
leikjum og vann meðal annars
með 12 marka mun á Íslandi.
Svíar voru sjö mörkum yfir
í hálfleik, 18-11, og tryggðu sér
með sigrinum sigur á þriggja
þjóða mótinu í Noregi en
þriðja liðið var Portúgal. Kim
Andersson skoraði 9 mörk
fyrir Svía og Martin Boquist
gerði 6 en Frank Løke var
markahæstur Norðmanna með
5 mörk. .
ËËJ
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-ENNINGARSJËÈUR 'LITNIS

20 milljónir til
kvennaíþrótta
&*2-, Menningarsjóður Glitnis
hefur lagt fram 20 milljónir
króna til að stofna Afrekskvennasjóð Glitnis og ÍSÍ en sjóðsstjórnin tók við styrknum í nýárshófi
Glitnis.
Sjóðnum er ætlað að vera
hvatning og stuðningur við
afreksíþróttakonur úr einstaklings- og hópíþróttum, sem stefna
að frekari árangri í íþrótt sinni.
Sjóðsstjórn skipa þrjár valinkunnar konur sem allar hafa
komið að starfi íþróttahreyfingarinnar; þær Svafa Grönfeldt
rektor Háskólans í Reykjavík
sem er formaður sjóðsstjórnar,
Vala Flosadóttir stangarstökkvari
og bronsverðlaunahafi á Ólympíuleikunum í Sydney 2000 og
Vanda Sigurgeirsdóttir knattspyrnukona og knattspyrnuþjálfari.
ËËJ

Alfreð Gíslason, landsliðsþjálfari í handbolta, valdi í gær 17 manna leikmannahóp sem fer á HM í Þýskalandi. Alfreð segir að íslenska liðið geti vel gert góða hluti á mótinu en minnir á að liðið má vart við frekari skakkaföllum. Hann hefur ekki sett sér önnur takmörk í augnablikinu en að komast upp úr riðlinum.
(!.$"/,4) Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari tilkynnti í gær leikmannahóp sinn fyrir HM á blaðamannafundi í gær. Við sama
tækifæri var skrifað undir nýja
styrktarsamninga við Kaupþing
og Kempa til þriggja ára. Alfreð
valdi 17 leikmenn í hópinn en
aðeins má tefla fram 16 leikmönnum hverju sinni. Markús Máni
Michaelsson mun hvíla í riðlakeppninni en gæti komið inn á
seinni stigum. Leyfilegt er að
skipta út tveim leikmönnum fyrir
keppni í milliriðlunum og svo
aftur eftir milliriðlana. Má þá
velja leikmenn úr 28 manna hópnum sem sendur var inn til IHF
fyrir nokkru.
„Hópurinn var nokkuð klár
eftir Danmerkurferðina enda tóku
Björgvin og Sigfús ekki þátt í
Tékkaleikjunum,“ sagði Alfreð
eftir blaðamannafundinn í gær.
Alfreð tekur þrjá markverði út og
þar af eru tveir - Roland og Hreiðar - sem geta ekki spilað heilan
leik.
Alfreð gerir þó ekki ráð fyrir
að vera nokkru sinni með þrjá
markverði á skýrslu. Meiðslastaðan á leikmönnum sem geta leikið í
stöðu vinstri skyttu er nokkuð
áhyggjuefni. Einar Hólmgeirsson
er frá, Ólafur Stefánsson er slæmur í öxlinni og Alexander Petersson er meiddur á ökkla. Alfreð
hefur spilað Ásgeiri Erni aðallega
í skyttustöðu fyrir Ólaf en sumir
vilja sjá Alexander einnig spila
fyrir utan.
„Það kemur til greina að setja
Alex í skyttustöðu en ég sé það
fyrir mér ef ég set Ólaf á miðjuna,“ sagði Alfreð, sem býst við að
nota Ásgeir Örn talsvert enda
getur hann leikið bæði sem skytta
og hornamaður og er sterkur varnarmaður. Alfreð hefur verið að
prófa ýmislegt í varnarleiknum í
síðustu leikjum og prófað margar
útfærslur í varnarlínunni. Er hann
búinn að finna þá línu sem hann
vill helst halda sig við?
„Sterkasta vörnin hjá okkur er
með Sverre og Sigfús saman. Við
munum halda áfram að spila okkar
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5/1 vörn og svo gekk 6/0 vörnin
ágætlega þannig að við munum
grípa eitthvað í hana,“ sagði
Alfreð.
Það verður ekki hjá því litið að
íslenska landsliðið er gríðarlega
sterkt og getur hæglega náð
góðum árangri á HM sleppi það
við meiðsli. Væntingar eru þegar
farnar að byggjast upp og vilja
margir sérfræðingar meina að
Ísland eigi að vera á meðal sex
efstu liða á mótinu. Hvað er raunhæft að fara fram á fyrir mót?
„Aðalmálið núna er riðillinn

þar sem við eigum stórhættulegan
leik gegn Úkraínu. Við þurfum að
klára það almennilega, og svo
væri frábært ef við töpuðum ekki
leik, og eftir það erum við tiltölulega heppnir með milliriðil því ef
við komumst þangað erum við að
mæta liðum sem við eigum að geta
lagt að velli. Ekkert þeirra liða er
eins sterkt og Frakkland sem við
mætum í riðlakeppninni. Ef við
sleppum við meiðsli erum við með
fínan möguleika að gera eitthvað.
Það eru mikil afföll í slóvenska
liðinu vegna meiðsla þar sem vant-

ar leikmenn á borð við Vugrinec,
Pajovic, Zorman, Pungartnik og
Rutenka. Túnis er með mjög öflugt lið og hættulegt. Þjóðverjarnir
eru sterkir heima en það eru
meiðsli hjá þeim og spurning
hvernig mótið þróast hjá þeim.
Pólverjarnir eru happdrætti.
Þeir hafa á að skipa frábæru sóknarliði og það lið gæti náð langt en
hugarfarið hjá þeim er þannig að
ef illa gengur þá hætta þeir.
Draumurinn væri þá að komast í
átta liða úrslit og ef við vinnum
þann leik erum við komnir í undanúrslit og leik um verðlaun.
Við verðum helst að vinna tvo
leiki í milliriðli til að komast í átta
liða úrslit og líklega þrjá ef við
förum þangað án stiga,“ sagði
Alfreð en strákarnir í liðinu eru
eflaust jafnmeðvitaðir um þennan
möguleika. Óttast Alfreð ekkert
að leikmenn fari að hugsa of langt
fram í tímann?
„Það er einmitt það sem ég er
að reyna að forðast. Ég stilli dæminu þannig upp fyrir strákana að
riðillinn sé það eina sem skipti
máli eins og staðan er núna og að
það þýði ekkert að hugsa lengra
fram í tímann. Svo má ekki gleyma
því að við megum við neinum frekari meiðslum og hverfi fleiri lykilmenn úr hópnum erum við í stórvandamálum.“
HENRY FRETTABLADIDIS

3PURST FYRIR UM 6EIGAR 0¹L 'UNNARSSON LANDSLIÈSMANN Å NORSKA ÒRVALSDEILDARLIÈINU 3TAB¾K

Genk vildi fá Veigar Pál fram á sumar
&«4"/,4) Belgíska úrvalsdeildarliðið Genk setti sig fyrir helgi í
samband við norska úrvalsdeildarliðið Stabæk með það fyrir
augum að fá Veigar Pál Gunnarsson lánaðan til félagsins. Stabæk
var aðeins tilbúið að lána Veigar
til Belgíu í þrjá mánuði en ekki til
loka tímabilsins eins og óskað var
eftir. Útlit er því fyrir að ekkert
verði af því að Veigar Páll fari til

Belgíu, í bili að minnsta kosti.
„Þetta hefði verið spennandi
kostur,“ sagði Veigar Páll við
Fréttablaðið. „Sérstaklega að fá að
spila alvöru fótbolta á undirbúningstímabilinu fyrir norska tímabilið. Það er þó vonandi að þeir
fylgist með mér í sumar og séu
opnir fyrir þeim möguleika að
gera tilboð í mig því þetta er gott
félag,“ sagði hann. Veigar Páll

skrifaði í haust undir þriggja ára
samning við Stabæk.
„Það hefði ekki gengið upp að
fá hann í aðeins þrjá mánuði. Þá
hefði hann misst af síðustu tíu
leikjum tímabilsins,“ sagði Willy
Reynders, einn forráðamanna
Genk.
Veigar Páll var meðal markahæstu leikmanna norsku úrvalsdeildarinnar í sumar og var valinn

í lið ársins af leikmönnum deildarinnar. Í sumar voru ýmis félög
orðuð við hann en hann batt enda á
þær vangaveltur er hann skrifaði
undir nýjan samning við Stabæk.
Genk er sem stendur í efsta
sæti belgísku úrvalsdeildarinnar
með 40 stig eftir sautján leiki.
Anderlecht fylgir fast á hæla þess
með 37 stig en liðin eru í nokkrum
sérflokki sem stendur.
ES¹

MARKAÐURINN

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT
Hvort sem þú ert sérfróður um viðskipti eða einn af þeim sem finnst viðskiptafréttir
yfirleitt of flóknar og háfleygar, getur þú fylgst með öllu því sem er að gerast í viðskiptalífinu
í gegnum Markaðinn. Við færum þér fréttirnar skýrt og skorinort.

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga

Í hádegisfréttum á Stöð 2

Viðskipti á Vísi alla daga
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VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR
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$AVID "ECKHAM VILL KOMAST FYRR TIL ,! 'ALAXY EN ¹¾TLAÈ VAR

."! Å FYRRINËTT

Beckham vill losna frá Real Madrid

Howard tryggði
Dallas sigur

&«4"/,4) Don Garber, yfirmaður

&92)2,)¨).. «LAFUR 3TEF¹NSSON ER AÈ
FARA AÈ TAKA Ö¹TT Å SÅNU ELLEFTA STËRMËTI
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

«LAFUR LEIÈBEINIR ,OGA

Logi fagnar
gagnrýninni
(!.$"/,4) Það vakti athygli í lok
landsleiksins við Tékka á
sunnudaginn að Ólafur Stefánsson sást þá fara í gegnum
ákveðna hluti með Loga Geirssyni
sem hafði leikið mjög vel í seinni
hálfleiknum og skorað sex mörk.
„Óli var bara með sínar
pælingar um hvað honum finnst
rétt. Hann er rosalega reyndur og
mér finnst gott að heyra gagnrýni
frá reyndari mönnum. Ég veit að
það kemur til með að hjálpa
manni að hlusta á menn eins og
Óla. Hann sagði að við yrðum
búnir að redda þessu fyrir HM,“
sagði Logi Geirsson um samtal
þeirra félaga en Ólafur segir
sjálfur að hann þurfi að hjálpa
reynslulitlum mönnunum í liðinu.
„Logi þarf að læra staðsetningar
og hreyfingar og allskonar
svoleiðis. Hann er að læra þetta
allt í fyrsta skiptið en einhvern
tímann er allt fyrst,“ sagði
landsliðsfyrirliðinn Ólafur
Stefánsson eftir leik.
ËËJ
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ER EKKI S¹TTUR VIÈ VINNBRÎGÈ 0LATINIS
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&ORSETAKOSNINGNAR 5%&!

Líkir Platini við
leyniskyttu

bandarísku
MLS-deildarinnar,
sagði í viðtali við spænska dagblaðið Marca í gær að David Beckham ynni að því að fá sig lausan
frá Real Madrid áður en samningur hans rennur út í sumar. Beckham tilkynnti í síðustu viku að
hann myndi ganga til liðs við LA
Galaxy nú í sumar.
Síðan þá hefur Fabio Capello,
stjóri Real Madrid, sagt að Beckham muni ekki koma aftur við
sögu hjá liði félagsins og aðeins
stunda æfingar með því. MLSdeildin hefst í apríl.
„Mér skilst að lögfræðingar
séu að vinna að friðsamlegri lausn
á vandamálinu. Við höfum ekki
efni á því að borga samninginn
hans út,“ sagði Garber. „Við viljum að hann komi sem fyrst. David
er sjálfur spenntur fyrir því.“
Capello gagnrýndi Beckham í

gær fyrir að ganga frá samkomulaginu við LA Galaxy einhliða.
„Beckham skrifaði undir samninginn áður en hann talaði við
Madrídinga og það finnst mér
skrýtið,“ sagði Capello.
Ruud van Nistelrooy, samherji
Beckham hjá Real og áður hjá
Manchester United, kom Beckham til varnar.
„Fyrir leikinn (gegn Real Zaragoza á sunnudag) kom hann í búningsklefann og óskaði okkur góðs
gengis. Það var gott að sjá. Hann
hefur ávallt verið með gott viðhorf til félagsins og verið umhugað um það. Hann mun halda áfram
á þeirri braut.“
ES¹

+®2&5"/,4) Dallas Mavericks
vann nauman sigur á Toronto
Raptors í NBA-deildinni í
fyrrinótt, 97-96. Josh Howard
skoraði sigurkörfuna á lokasekúndu leiksins er hann lagði
boltann í körfuna. Dirk Nowitzky
var stigahæstur leikmanna Dallas
með 38. Anthony Parker, leikmaður Toronto, fékk tækifæri til að
tryggja sigurinn en hitti ekki.
Toronto var með yfirhöndina í
leiknum lengi vel og náði mest 16
stiga forystu. Nowitzky keyrði
sína menn hins vegar áfram til
sigurs í sautjánda leiknum af
síðustu átján hjá liðinu.
Einn annar leikur var á
dagskrá NBA-deildarinnar.
Denver vann Portland, 109-93.
Allen Iverson skoraði 32 stig
fyrir Denver og gaf níu stoðsendingar.
ES¹
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,OGI KVEIKTI LÅF Å VINSTRI V¾NGNUM
Skyttur íslenska liðsins skoruðu tólf færri langskotsmörk en Tékkar í leikjum helgarinnar. Logi Geirsson
átti flotta innkomu í seinni hálfleik seinni leiksins og hefur engar áhyggjur af skyttum íslenska liðsins.
(!.$"/,4) Það hafa verið uppi
áhyggjuraddir um framlög skyttna
íslenska handboltalandsliðsins og
þær minnkuðu ekki eftir fyrri
leikinn við Tékka um helgina þar
sem íslenska liðið nýtti aðeins 2 af
15 langskotum sínum. Íslenska
liðið fékk 8 mörk úr langskotum í
seinni leiknum og þar munaði
mestu um innkomu Hafnfirðingsins Loga Geirssonar í liðið eftir
hálfleik.
Logi skoraði fjögur mörk með
langskotum í seinni hálfleik sunnudagsleiksins og það er ekki frá því
að hann hafi um leið létt á áhyggjum landans. „Ég var bara að svara
smá gagnrýni. Maður spilar einn
leik þar sem verið að æfa kerfin
og maður einbeitir sér að gefa
stoðsendingar og þá er bara strax
farið að væla yfir því að menn geti
ekki skorað fyrir utan. Það er ekkert að skyttunni,“ segir Logi sem
er alltaf tilbúinn að skjóta. „Ég
skýt bara þegar ég fæ boltann,“
bætir hann við í léttum tón.
Logi klikkaði á öllum þremur
langskotum sínum í fyrri leiknum
en gaf þá 4 stoðsendingar og skorað fjögur mörk, þar af tvö úr
vítum, hin úr gegnumbroti og
hraðaupphlaupi. „Á laugardag áttu
of margir í liðinu slæman leik og
það var svona svipað í gangi og
kom upp í Noregsleiknum þar sem
við vorum ekki að berjast. Það
sem hjálpar okkur hvað mest er
baráttan innan liðsins. Það lenda
öll lið í því að vera undir og ég get
lofað þjóðinni því að við erum ekkert að fara að gefast upp þótt að
við lendum undir í HM,“ segir
Logi sannfærandi. Í seinni leiknum kom Logi ekkert inná fyrr en
eftir hlé og skoraði þá 6 mörk úr
10 skotum þar af nýtti hann 4 af 6
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langskotum sínum. „Sá leikur var
betri og það er stígandi í þessu hjá
okkur. Við erum ennþá bara í undirbúningnum og mótið byrjar ekki
fyrr en tuttugasta. Við bíðum bara
spenntir eftir fyrsta leik og þá
verðum við búnir með það sem við
þurfum að gera og verðum tilbúnir í mótið,“ segir Logi.
Logi hefur skorað 26 mörk í
fyrstu fimm leikjum ársins og
hefur unnið sér inn stórt hlutverk í
íslenska landsliðinu. „Það vilja allir
spila. Við erum með rosalega
marga leikmenn sem eru fjölhæfir

og geta spilað fleiri en eina stöðu.
Ég ætla bara að vera í skyttunni og
festa mig í sessi og stefna að því.
Það er hinsvegar þjálfarans að
ákveða það hvort að hann vilji nota
mig annarsstaðar,“ segir Logi sem
horfir fullur bjartsýni til HM.
„Sjáið bara liðið okkar. Við erum
með heimsklassa leikmenn í okkar
liði og við getum gert ótrúlega góða
hluti. Það þurfa bara nokkrir þættir að ganga upp og við þurfum að
vera heppnir með að sleppa við að
missa menn í meiðsli eitthvað sem
á við um öll önnur lið. Þetta verður
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Ljubicic eins og þorskur á þurru landi
Rússinn Marat Safin lenti 2-1
undir gegn Þjóðverjanum Benjamin Becker en hafði sigur á endanum í langri viðureign. Þá lenti
Roger Federer í litlum vandræðum með annan Þjóðverja, Bjorn
Phau, og er kominn í næstu umferð.
Hann hefur titil að verja á mótinu.
Amelie Mauresmo frá Frakklandi vann keppni í einliðaleik
kvenna á mótinu í fyrra og hóf titilvörn sína með sigri á Shenay
Perry frá Bandaríkjunum í tveimur settum, 6-3 og 6-4.
Þá fór Serena Williams létt með
hina ítölsku Mara Santangelo í
sinni viðureign í gær og er komin
áfram í næstu umferð. Hún vann
mótið árin
-!2$9 &)3(
2003
og &AGNAÈI LJÒFUM SIGRI GEGN
2005. ES¹
)VAN ,JUBICIC Å G¾R
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fróðlegt og við spyrjum bara að
leikslokum,“ sagði Logi að lokum.

+RËATINN )VAN ,JUBICIC FÁLL ËV¾NT ÒR LEIK ¹ FYRSTA KEPPNISDEGI OPNA ¹STRALSKA MEISTARMËTSINS Å TENNIS

4%..)3 Opna ástralska meistaramótið í tennis hófst í gær í Melbourne. Einu óvæntu úrslit dagsins var tap Króatans Ivans
Ljubicic fyrir Bandaríkjamanninum Mardy Fish sem er í 42. sæti á
heimslistanum. Ljubicic var raðað
í fjórða sætið á styrkleikalista
mótsins og komst í fjórðungsúrslit
í fyrra.
Þar tapaði hann fyrir Kýpverjanum Marcos Baghdatis sem
komst alla leið í úrslit. Hann atti
kappi við Rainer Schüttler frá
Austurríki og bar sigur úr býtum í
fjórum settum. Hitinn í Ástralíu
gerði báðum leikmönnum erfitt
um vik.
„Mér leið ekki vel í dag og þetta
var ekki góð viðureign. Ég er bara
ánægður með að komast áfram í
næstu umferð,“ sagði Baghdatis.








 SKOT MÎRK

«LAFUR 3TEF¹NSSON

&«4"/,4) Það stefnir í harða

kosningabaráttu milli Lennarts
Johansson og Michels Platini sem
báðir sækjast eftir forsetastóli
UEFA. Sitjandi forseti sambandins, Lennart Johansson, hefur líkt
vinnuaðferðum Michels Platini
við þeirra sem vinna sem
leyniskyttur.
Johansson talar um að Platini
hafi í yfirlýsingu sem hann sendi
frá sér efast um getu Johanssons
til að sinna áfram starfinu og
gagnrýnt það að hann byggi ekki
nálægt höfuðstöðum UEFA í
Nyon. Hinn 77 ára gamli Svíi
segist hafa sigrast á krabbameininu sem hrjáði hann og að hann sé
heilsuhraustur og klár í slaginn.
Johansson segist einnig hafa
áhyggjur af sumum hugmyndum
Platinis, þar á meðal þeirri að
fækka sætum stóru landanna í
Meistaradeildinni þar sem ekki
eigi að stunda tilraunastarfsemi á
keppni eins og Meistaradeildinni.
Johansson hefur setið í forsetastólnum síðan 1990 en kosningin á
milli hans og Platinis fer fram 26.
janúar.
ËËJ
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CA -ARS )) "ANDARÅSK SPENNUÖ¹TTARÎÈ UM
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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

!È LEIKSLOKUM E
-AN 5TD

!STON 6ILLA FR¹ 

JAN

 #HELSEA 7IGAN FR¹  JAN
 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 $AGSKR¹RLOK

Skafmiðaleikur Prince Polo

Yfir 1000 vinningar!

¥TALSKI BOLTINN FR¹  JAN
¶RUMUSKOT E
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'OLDEN 'LOBE SAMANTEKT
3AMANTEKT AF ÖVÅ
HELSTA SEM GERÈIST
¹ 'OLDEN 'LOBE
VERÈLAUNAH¹TÅÈINNI
 SEM FRAM FËR ¹
M¹NUDAGSKVÎLDIÈ Å
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'LOBE VERÈLAUNAH¹
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Å KVIKMYNDUM OG
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ERFIÈARI EN ¹
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EINHVERJU
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ROKKLAND 2006
SJÖTTA PLATAN Í ROKKLANDSSERÍUNNI
VINSÆLU ER KOMIN Í VERSLANIR!

 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS
3ONY /PEN IN (AWAII

 7ORLD 3UPERCROSS '0  

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

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

 $EN LILLE PRINSESSE  3+2,  3NIP
3NAP 3NUDE  .ASSE  'URLI 'RIS  !LFONS
BERG  #HARLIE  ,OLA  2ABATTEN 
$ESIGN FOR FREMTIDEN  5DE I NATUREN  $2
%XPLORER "ALTIKUM  (VAl S½ $ANMARK REFORM
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 !FTENSHOWET  !FTENSHOWET 
.YHEDER P½ TEGNSPROG  )LDSJ¾LE  46
!VISEN MED VEJRET  $AWSONlS #REEK 
3NOOP $OGG 3PECIAL  30!-  3HIN #HAN
 ,UCKY ,UKE  3TORE .ÐRD  ,ILLE
.zRD  !FTENSHOWET  46 !VISEN MED
3PORT  6EJRET P½ $2  !FTENSHOWET
 (VAD ER DET V¾RD  5VENTET BESÐG
 +ENDER DU TYPEN  46 !VISEN 
+ONTANT  3PORT.YT  (VOR KRAGERNE
VENDER  #OLUMBO %N IDENTITETSKRISE 
'EORGI OG SOMMERFUGLENE  0IPPI ,ANGSTRÐMPE
 $EN LILLE PRINSESSE

 &INANSDEBATTEN  3ISTE NYTT 
&INANSDEBATTEN  3ISTE NYTT 
&INANSDEBATTEN  $ISTRIKTSNYHETER  3ISTE
NYTT  )AN TAR REGIEN  2OBOTBOY 
2OBOTBOY  3ISTE NYTT  3PORT UTEN
GRENSER  3IGER I BLIKKET  ,IGA 
3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK
 6 CUP SKISKYTING  .YHETER P½TEGN
SPR½K  0OSTMANN 0AT  +ONRAD KATT
 2OBOTGJENGEN  $ISTRIKTSNYHETER 
$AGSREVYEN  5T I NATUREN -AGASIN 
4INAS MAT  "RENNPUNKT  $ISTRIKTSNYHETER
 $AGSREVYEN   3TANDPUNKT 
%XTRA TREKNING  3AFARI  +VELDSNYTT 
+ULTURNYTT  5TSYN  LEVE MED AIDS  *AZZ
3AKSOFONISTEN "ARNEY 7ILEN  ,ARRY 3ANDERS
SHOW

BESTU LÖGIN 2006 OG NOKKUR AF
BESTU LÖGUM TÍUNDA ÁRATUGARINS!

CDI

01 JEFF WHO? BARFLY
02 PRIMAL SCREAM COUNTRY GIRL
03 KEANE CRYSTAL BALL
04 MORRISSEY YOU HAVE KILLED ME
05 SONIC YOUTH INCINERATE
06 PETER BJORN & JOHN YOUNG FOLKS
07 BELLE & SEBASTIAN ANOTHER SUNNY DAY
08 DUNGEN PANDA
09 200 EXODUS (2015)
10 PÉTUR BEN WHITE TIGER
11 RICHARD HAWLEY COLES CORNER
12 THE KOOKS SHE MOVES IN HER OWN WAY
13 THE ZUTONS VALERIE
14 YEAH YEAH YEAHS GOLD LION
15 JACK JOHNSON BETTER TOGETHER
16 GUILLEMOTS TRAINS TO BRAZIL
17 RAZORLIGHT IN THE MORNING
18 JAKOBÍNARÍNA HIS LYRICS ARE DISASTROUS
19 FRANZ FERDINAND THE FALLEN
20 CLAP YOUR HANDS SAY YEAH IN THIS HOME ON ICE

CD2

364 
 2APPORT  .ATIONALPARKEN FRISTAD FÎR
VEM  &R½N Î TILL Î  "OHUS "ATALJON
 2APPORT  'OMORRON 3VERIGE  %N
DOFT AV CHOKLAD  6¼RLDENS STÎRSTA KÎR 
(ERR -ASK ¼R B¼ST  $RA MIG BAKL¼NGES 
!LLT OCH LITE TILL  $EN TATUERADE MAMMAN
 2APPORT  5PPDRAG 'RANSKNING 
$EN UNDRE V¼RLDEN  3HARAF HJ¼LTAR 
2APPORT  +ULTURNYHETERNA  *OSH 'ROBAN
LIVE  3¼NDNINGAR FR½N 364  'OMORRON
3VERIGE

Góða skemmtun

01 PULP COMMON PEOPLE
02 THE CARDIGANS RISE & SHINE
03 PIXIES HERE COMES YOUR MAN
04 WEEZER BUDDY HOLLY
05 THE CRANBERRIES ZOMBIE
06 MASSIVE ATTACK TEARDROP
07 THE VERVE THE DRUGS DON´T WORK
08 LIVE LIGHTNING CRASHES
09 THE LEMONHEADS
IT´S A SHAME ABOUT RAY
10 SOUNDGARDEN BLACK HOLE SUN
11 ALICE IN CHAINS ROOSTER
12 HAM MUSCULUS
13 GUS GUS POLYESTERDAY
14 THE CHEMICAL BROTHERS
BLOCK ROCKIN´ BEATS
15 UNDERWORLD BORN SLIPPY
16 SIGUR RÓS NÝ BATTERÍ
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Hlynur með hauskúpubindi á Alþingi

...fá Freydís Vigfúsdóttir og
félagar í Flugdiskafélagi stúdenta, en þau stunda frisbí af
kappi og stefna á að fá íþróttina viðurkennda hjá ÍSÍ.
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 GRASTEGUND  TËNLISTARMAÈUR  VAFI
 SPÅRA  RYK  N¹ÈHÒS  ¹ KVIÈI
 Å RÎÈ  HËPUR  FOR  Å RÎÈ 
M¹LMUR
,«¨2¡44
 TAFL  TVEIR EINS  YFIRSÕN  PILI 
VANDR¾ÈI  ANGRA  KRAFTUR 
INNYFLI  HRYGGUR  HOLSKRÒFA
,!53.
,2¡44  REYR  KK  EFI  ¹LA 
IM  KAMAR  NAFLI  BD  LIÈ
 AUR  TU  KRËM
,«¨2¡44  SK¹K  EE  YFIRLIT  RIM
 KLANDUR  AMA  AFL  IÈUR 
BAK  RË

6%)345 36!2)¨
3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ SÅÈU 

 -AHMOUD !BBAS
 2ËBERT 7ESSMAN
 «LAFUR 3TEF¹NSSON

forðast frekari vesen ákvað ég að setja upp
slifsi,“ segir Hlynur og bætir við að Jón
Sæmundur hafi haft samband við sig og boðið
sér bindi þegar málið kom upp á sínum tíma.
Aðrir þingmenn hafa ekki gert athugasemd
við bindið að sögn Hlyns en margir eru áhugasamir um jakkann. „Það er mikið rýnt í textann
en það kemur mér á óvart hversu margir vita
ekki að þetta er eftir Jónas,“ segir hann og
bætir við sér þyki óvíða jafn viðeigandi að
klæðast jakka með kvæði eftir þjóðskáldið og
einmitt á Alþingi. „Sérstaklega eru Ferðalok
viðeigandi því þetta er líklega í síðasta sinn
sem ég sest á þing í bili.“ Margir hafa spurt
Hlyn hvar hann fékk jakkann en hann segir þó
suma þingmenn bera kennsl á handbragð Jóns
Sæmundar. Ég held að Kolbrún Halldórsdóttir
sé að minnsta kosti á leiðinni í Liborius að fá
sér eitthvað svipað.“
BS

(,9.52 (!,,33/. *ËN 3¾MUNDUR GAF HONUM BINDIÈ

EFTIR AÈ HANN ÖURFTI AÈ BEYGJA SIG UNDIR HEFÈINA UM AÈ
KARLAR ¹ ÖINGI B¾RU BINDI
&2¡44!",!¨)¨'6!
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3JÎTÅU KÅLË ¹  M¹NUÈUM

8

10

„Ég myndi nú ekki taka svo djúpt í árinni að
segja ég væri að innleiða nýja tískustrauma á
Alþingi,“ segir Hlynur Hallsson, varaþingmaður Vinstri grænna. Hlynur bindur bagga sína
ekki sömu hnútum og flestir á þingi hvað
klæðaburð snertir og þekkt er þegar hann
mætti bindislaus í ræðustól um árið og fékk
bágt fyrir.
Hann situr nú á þingi í fjarveru Þuríðar
Backman og gætti sín á að gera ekki sömu mistök tvisvar heldur skartaði í gær hauskúpuskreyttu Dead-bindi og jakka með textabroti
úr Ferðalokum Jónasar Hallgrímssonar. Jón
Sæmundur Auðarson hannar báðar flíkurnar.
„Ég sættist á að ganga með bindi á sínum
tíma í þeirri góðu trú að þessi mál yrðu færð til
nútímahorfs en Sólveig Pétursdóttir er hins
vegar föst á því að karlar skuli vera með hálstau. Þetta er ekki stórmál í mínum huga, mér
finnst bindi bara óþægileg og ljót en til þess að

Idolstjarnan fyrrverandi og Ólafsfirðingurinn Gísli Hvanndal Jakobsson hefur misst sjötíu kíló síðan
hann fór í magaminnkunaraðgerð í
maí á síðasta ári.
Gísli, sem verður 22 ára í sumar,
átti lengi við offituvanda að stríða
en ákvað að gera eitthvað róttækt í
sínum málum og drífa sig í aðgerð.
„Ég hef haldið þessu til streitu með
því að vinna mikið og maður hefur
svitnað mikið,“ segir Gísli, sem var
164 kíló áður en hann gekkst undir
aðgerðina. „Mér líður frábærlega.
Þegar maður fer í svona aðgerð þá
þarf maður að taka allt inn eins og
manni er sagt að gera og svo á
maður að hreyfa sig vel. Þetta er
bara megrun og þessi aðgerð er
ætluð sem gott hjálpartæki. Með
hreyfingu á þetta ekki að klikka,“
segir hann. „Það eru dæmi um að
fólk hafi farið tvisvar í svona
aðgerð og beðið um að fara í þriðja
sinn. Þetta er engin töfralausn og
það er mjög auðvelt að klúðra
þessu.“
Gísli segir megrunina hafa átt
hug sinn allan seinasta árið og því
hafi tónlistin þurft að sitja á hakanum. Einnig hefur hann verið
upptekinn á sjónum en núna starfar hann hjá smíðafyrirtæki. „Það
kemur að því þegar maður er búinn
að koma sjálfum sér í lag að fara
að gera einhverja hluti,“ segir
hann um tónlistarferilinn. „Það er
kominn tími á að gefa út plötu en
maður hefur bara ekki verið í
ástandi til að gera neitt.“
Þrátt fyrir að hafa misst
sjötíu kíló á aðeins tíu
mánuðum ætlar Gísli
ekki að láta staðar
numið. „Fólk segir í
kringum mig að ég
megi ekki missa meira

,¥¨52 &2"2,%'! 'ÅSLA (VANNDAL LÅÈUR FR¹B¾RLEGA NÒ ÖEGAR HANN ER BÒINN AÈ
MISSA SJÎTÅU KÅLË ¹ TÅU M¹NUÈUM (ÁR ER HANN ¹SAMT FR¾NDA SÅNUM !LEXANDER
¶ORVALDSSYNI

en ég ætla
að fara í
ræktina og
ná mér í
meiri
vöðva.
Núna
þegar
maður er
búinn

að koma sér í form er ekkert því til
fyrirstöðu að fara í ræktina.“
Í gær birtist grein frá Gísla í
Fréttablaðinu þar sem hann gagnrýndi Íraksstríðið harðlega. Hann
játar að vera pólitískur í hugsun og
útilokar ekki að láta heyra frekar í
sér á þessu sviði. „Þetta er eina
greinin sem ég hef sent inn en ég
er búinn að skrifa margar greinar
fyrir sjálfan mig. Kannski á ég
eftir að senda inn fleiri
greinar,“ segir hinn
gjörbreytti
Gísli
Hvanndal.
FREYR FRETTABLADIDIS

/& &%)452 'ÅSLI VAR

TÎLUVERT MEIRI UM
SIG ÖEGAR HANN
TËK Ö¹TT Å )DOL
KEPPNINNI

&2¡44)2 !& &«,+)
-ENN Å FASTEIGNAHUGLEIÈINGUM HAFA
REKIST ¹ AUGLÕSINGU ÖAR SEM ,ITLI
LJËTI ANDARUNGINN VIÈ ,¾KJARGÎTU
ER TIL SÎLU (ÒSIÈ ER Å EIGU +¹RA
¶ËRISSONAR OG 'UÈRÒNAR *ËHANN
ESDËTTUR SEM ERU TENDAFORELDRAR
%GILS (ELGASONAR SJËNVARPS
MANNS %GILL HEFUR SEM KUNNUGT
ER OFT GENGIÈ UM BEINA ¹ KAFFIHÒSI
SEM HJËNIN REKA ¹ JARÈH¾ÈINNI
SETT VERÈ ER  MILLJËNIR SEM
GERIR  ÖÒSUND ¹ FERMETRA EN Å
$6 FYRIR T¾PU ¹RI SKRIFAÈI %IRÅKUR
*ËNSSON FRÁTT EINMITT UM AÈ EIGNIN
V¾RI TIL SÎLU 6AR Ö¹ ¹SETT
VERÈ  MILLJËNIR ÖANNIG
AÈ ÖË FROST HAFI VERIÈ ¹
MARKAÈI VIRÈIST VERÈIÈ
SAMKV¾MT ÖESSU RJÒKA
UPP Å MIÈBORGINNI
EÈA UM  MILLJËNIR
Å ÖESSU TILVIKI
'OLDMINE HEITIR NÕ PLATA GÒSTU
%VU %RLENDSDËTTUR Å LÅKI 3ILVÅU
.ËTTAR OG ER V¾NTANLEG Å BÒÈIR UM
MIÈJAN N¾STA M¹NUÈ .ÕTT LAG AF
ÖEIRRI PLÎTU VERÈUR FLUTT ¹ HLUST
ENDAVERÈLAUNUM ÒTVARPSSTÎÈVAR
INNAR &-  ¹ N¾STUNNI 3EGJA
ÖEIR SEM TIL ÖEKKJA AÈ ÖAR FARI LÅK
LEGUR SMELLUR 3ILVÅA HEFUR HAFT H¾GT
UM SIG EFTIR HRAKFARIRNAR Å *ÒRËVISJËN
Å 'RIKKLANDI Å FYRRA (ÒN HEFUR ÖË
EKKI SETIÈ AUÈUM HÎNDUM HELDUR
VIÈAÈ AÈ SÁR EFNI Å NÕJA Ö¹TTARÎÈ
SEM V¾NTANLEG ER ¹ 3KJ¹
EINUM ¶AR MUN 3ILVÅA
.ËTT MEÈAL ANNARS
REYNA AÈ KENNA
ÖEIM .YLON STÒLKUM
HVERNIG ¹ bMEIKAlÈAn
Å ÒTLÎNDUM
!UÈUNN "LÎNDAL VAR VEISLUSTJËRI
Å BRÒÈKAUPI SYSTUR SINNAR -ARÅU
"LÎNDAL SÅÈASTLIÈINN LAUGARDAG
!UDDI REYTTI AF SÁR BRANDARANA AF
ALKUNNRI LIST OG KOM SVO BRÒÈHJËN
UNUM OG VEISLUGESTUM HELDUR
BETUR ¹ ËVART ÖEGAR HANN KYNNTI
TIL LEIKS LEYNIGESTI SEM HANN HAFÈI
FENGIÈ TIL AÈ KOMA OG SKEMMTA Å
VEISLUNNI ,EYNIGESTIRNIR VORU EKKI
AF VERRI ENDANUM ÖVÅ ÖAÈ
VORU -AGNI SGEIRS
SON (ELGA "RAGA
*ËNSDËTTIR OG 0ÁTUR
*ËHANN 3IGFÒSSON ®LL
VÎKTU ÖAU GRÅÈARLEGA
LUKKU VIÈSTADDRA
JBGSIG

Höfðingleg jólagjöf Baltasars
„Þetta lítur vel út. En samt er enginn ofsagróði af Mýrinni eins og
hjá bönkunum,“ segir leikstjórinn
Baltasar Kormákur aðspurður um
hvort Mýrin reynist ekki sannkölluð gullnáma.
Baltasar tók sig til og gaf öllum
þeim sem störfuðu við Mýrina,
tökuliði, eftirvinnsluliði, helstu
aðstandendum og leikurum þeim
sem ekki voru sérstaklega yfirborgaðir, hundrað þúsund krónur í
jólagjöf. Um er að ræða rúmlega
þrjátíu manns þannig að þessi
rausnarlega gjöf hefur kostað
Baltasar og fyrirtæki hans rúmar
þrjár milljónir.
„Þegar vel gengur þá er rétt að
deila því með fólkinu sínu,“ segir
Baltasar sem þó vill ekki tala
mikið um þessa jólagjöf, eða
bónusgreiðslu, né hreykjast af

rausn sinni. En vissulega mættu
fyrirtæki sem gengur vel taka sér
þetta til fyrirmyndar.
Fréttablaðið greindi nýverið
frá því að Mýrin hefði slegið
aðsóknarmet síðan mælingar hófust en síðast þegar fréttist höfðu
84 þúsund manns séð myndina.
Ætla má að tekjur af sýningum
myndarinnar, brúttó tekjur, séu
um níutíu milljónir. Að auki hlaut
Mýrin 45 milljónir í styrk frá Kvikmyndasjóði þannig að myndin
stendur undir sér og vel það. Og
ekki er séð fyrir endann á tekjumöguleikum því Mýrin hefur verið
seld til annarra Norðurlanda og
Þýskalands. Ekki er þó byrjað að
sýna hana þar enn.
„Við erum að búa okkur undir
það. Þetta fer allt í gang nú fljótlega. Sýningar og frekari sala.“ JBG

"!,4!3!2 6)¨ 4®+52 -µ2!2)..!2 "ALTASAR GAF TÎKULIÈI SÅNU EFTIRVINNSLUFËLKI
LEIKURUM OG HELSTU AÈSTANDENDUM -ÕRARINNAR HUNDRAÈ ÖÒSUND KRËNUR Å JËLAGJÎF
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Staður í helvíti

B

ókarkorn sem femínistinn
Hurðaskellir var svo vinsamlegur að gefa táningsdóttur
minni í skóinn heitir því skorinorða nafni „Það er staður í helvíti
fyrir konur sem hjálpa ekki hver
annarri“. Boðskapurinn er ótvíræður eins og nafnið og ágætt
eldsneyti í jafnréttishugsunina.
Niðurstöðurnar eru meðal annars að karlar og konur séu samsek um viðhald ójöfnuðar kynjanna en höfundarnir styðjast við
eigin reynslu og vísindalegar
rannsóknir frá Svíþjóð. Því
miður er ekki ástæða til að ætla
að hlutirnir séu mikið skárri hér
á Íslandi.

3-!5',µ3).'!3¥-).. %2  

FULLBÚINN
ALVÖRUJEPPI
3.595.000 kr.
Nú með vetrardekkjum og dráttarbeisli

6%'.! dætra minna, systra,
vinkvenna, sjálfrar mín og þess
helmings mannkyns yfirhöfuð
sem ber skarðan hlut frá borði er
mér jafnrétti kynjanna ofarlega
í huga. Oft er ég samt sofandi
gagnvart flestu því ótölulega
smotteríi sem samanlagt setur
okkur allar skör lægra en karla.
Ójöfnuðurinn birtist nefnilega
svo víða að við tökum oft ekki
eftir honum. Flest okkar stuðla
að og viðhalda hefðbundnum
hlutverkum, því við vorum alin
upp við þau sjálf.
-!2'4 sem styður ríkjandi
ástand er mælanlegt þó sumt
virðist í fljótu bragði vera léttvægt. Foreldrar sem eiga bæði
stráka og stelpur halda því
gjarnan fram að áhugi barnanna
á hefðbundnum kynhlutverkum
hljóti að vera genetískur því svo
sannarlega hafi þau fengið
nákvæmlega sama uppeldið. Við
nánari skoðun kemur samt í ljós
að munur er á framkomu við
stráka og stelpur og skilaboðin
sem kynin fá um hegðun og
hugsun eru gjörólík. Fyrsti tónninn er jafnvel sleginn meðan
krílin eru í vöggu, sveinbörn eru
hvött til athafna en meybörn
þykja best sofandi. Skilyrtu uppeldinu er haldið áfram á fjölbreytilega vegu í gegnum skólakerfið
og
ekki
síst
í
atvinnulífinu.
&25-+6¨) drengja er hamp-

að en dugnaði og þægð stúlkna.
Sjálfstæð ákvarðanataka lýsir
röggsemi karlsins en kona skal
leita samþykkis hópsins áður en
hún tekur af skarið. Karlar
styðja karla til áhrifa en færri
konur hafa eða kunna við að nýta
tengslanet. Opinberir álitsgjafar
eru oftast karlar, í hópi fastra
penna Fréttablaðsins eru þeir
tuttugu á meðan konurnar eru
sjö. Ekkert breytist af sjálfu sér,
við getum öll hjálpast áfram að
við að viðhalda ástandinu.

KIA Sorento með ríkulegum staðalbúnaði
• hátt og lágt drif

• 5 þrepa sjálfskipting

• ESP stöðugleikastýring

• öflug 170 hestafla dísilvél

• ný og glæsileg innrétting

• hraðastillir (Cruise Control)

• 16" álfelgur

• þakbogar

• vindskeið og þokuljós

• 3.500 kg dráttargeta

Sorento hefur slegið í gegn um allan heim og eignast dygga fylgismenn
á Íslandi. Það er ekki að ástæðulausu að Sorento er orðinn einn
vinsælasti jeppi landsins, enda líklega bestu jeppakaupin í dag.
Vetrardekk og dráttarbeisli fylgja með.

Nýr Kia

Responds to your life

KIA umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU. Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is
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