
Snær Seljan Thordoddsen lærði glímu af föður sínum 
og hefur nú náð langt á sínu sviði.„Ég hef æft glímu frá 10 eða 11 ára aldri,“ segir Snær sem

er nú 23 ára gamall. „Faðir minn Þórólfur Helgason vakti 

upphaflega áhuga minn, en hann keppti á árum áður í glímu

og kenndi hana síðan í heimabæ mínum Reyðarfirði, þang-

að sem glíman á rætur að rekja.Snær fór ungur að aldri með föður sínum suður til að 

fylgjast með glímumótum og fannst spennandi að sjá hversu

miklir afreksmenn tókust þar á. „Íþróttin höfðaði til mín sem

lítils gutta vegna þess hversu hörð og karlmannleg hún leit

út fyrir að vera,“ útskýrir hann og hlær við tilhugsunina.
Faðir Snæs kenndi honum öll grunnatriðin í glímu og 

segir hann samstarf þeirra feðga hafa gengið vonum framar. 

„Þegar við fluttum suður hafði hann kennt mér allt sem hann

kunni þannig að ég fékk frekari tilsögn hjá KR og hef eftir

það æft mig mestmegnis sjálfur,“ segir Snær ennfremur.
Snær æfir nú sex sinnum í viku, þar af einu sinni hlaup,

tvisvar sinnum glímu og þrisvar sinnum kraftlyftingar. Að 

hans sögn byggja kraftlyftingarnar og hlaupið á æfingará-

ætlun svipaðri þeirri og Ólympíufararnir í frjálsum íþrótt-

um árið 2008 fara eftir.Snær segist jafnframt leggja áherslu á hollt mataræði til

að halda sér í góðu formi. Hann neytir að meðaltali sex mál-

tíða á dag, borðar mikið af skyri og drekkur töluvert af vatni. 

„Holl fæða er ekki síður nauðsynleg og góð hreyfing ætli

maður sér að ná langt í glímunni,“ segir hann og bætir við að

það eigi við um alla sem vilji skapa sér nafn í íþróttum. 

Krullan nýtur 
vaxandi vinsælda

Lærði glímu af 
föður sínum
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Vekur hörð
viðbrögð á Írlandi

Maður á þrítugsaldri hefur kært 
líkamsárás til lögreglunnar í Kópavogi, þar sem 
fimm piltar koma við sögu. Nokkrir þeirra, eða 
allir, réðust að honum við verslun í Kópavogi og 
gengu í skrokk á honum. Maðurinn, sem er frá 
Portúgal en hefur verið búsettur hér um 
nokkurt skeið, kærði líkamsárásina sem slíka 
en jafnframt að hún hefði verið gerð á forsend-
um kynþáttafordóma.

Maðurinn fór í verslunina 10-11 við Engi-
hjalla á á laugardagskvöldið fyrir rúmri viku til 
að kaupa hluti sem hann vanhagaði um. Þegar 
hann kom inn í verslunina voru piltarnir þar 
fyrir. Þeir gerðu hróp að honum og hreyttu í 

hann ónotum og svívirðingum sem meðal 
annars vörðuðu útlendingslegt útlit hans. Eftir 
því sem næst verður komist skipuðu þeir 
honum að snauta heim og viðhöfðu fleiri 
ummæli sem beindust að því að hann væri 
útlendingur og ætti að hafa sig á burt. 

Maðurinn fór við svo búið út úr versluninni. 
Ekki er með öllu ljóst hvað gerðist á planinu 
fyrir framan verslunarmiðstöðina, en maðurinn 
segir að piltarnir hafi ráðist að sér þar og 
gengið í skrokk á sér. Hann flúði aftur inn í 
verslunina, en þá hafði afgreiðslumaðurinn 
áttað sig á því að ekki væri allt með felldu og 
ýtt á öryggishnapp við kassann. Hnappurinn er 

beintengdur við lögregluna sem kom skömmu 
síðar á vettvang.

Rannsókn lögreglunnar er vel á veg komin, 
en samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins 
neita piltarnir að hafa haft uppi kynþáttafor-
dóma og ráðist á manninn af þeim sökum. Á 
myndum úr öryggismyndavél í versluninni 
mátti sjá að maðurinn og piltarnir höfðu verið 
inni í versluninni en engin átök voru sjáanleg 
þar.

Maðurinn sem kærði árásina á íslenska 
eiginkonu og barn hér á landi. Hann var marinn 
og lerkaður eftir árásina.

Kærir kynþáttafordóma
Maður á þrítugsaldri hefur kært líkamsárás og kynþáttafordóma. Hann er ættaður frá Portúgal en hefur 
búið hér um skeið ásamt eiginkonu sinni og barni. Hann segir piltana hafa gengið í skrokk á sér. 
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Brottkast þorsks, 
ýsu, ufsa og gullkarfa tvöfald-
aðist á milli áranna 2004 og 
2005, samkvæmt nýrri skýrslu, 
sem birt er á vefsíðu Hafrann-
sóknastofnunar. 

Brottkast þorsks var 2.594 
tonn í fyrra eða 1,27 prósent af 
lönduðum afla. Meiri athygli 
vekur að brottkast ýsu var 
4.871 tonn árið 2005, eða 5,24 
prósent af heildarafla. Þetta er 
talsvert hærra hlutfall en var 
árið 2004, þegar það mældist 
3,1 prósent. Í tonnum talið er 
þetta mesta brottkast ýsu síðan 
árið 2001. 

Ólafur K. Pálsson, fiskifræð-
ingur hjá Hafrannsóknastofn-
un, kom að gerð skýrslunnar. 

Hann segir að skýringu á auknu 
brottkasti ýsu megi finna í því 
að árið 2005 hafi ýsukvóti verið 
um það bil tvöfalt meiri en 
tveimur árum áður, einnig að nú 
veiðist meira af smáfiski. Því 
megi segja að þróunin síðustu 
tvö ár hafi verið óhagstæð. 
Hins vegar hafi umgengni 
manna við auðlindina breyst 
heilmikið til hins betra til lengri 
tíma séð. „Þetta er auðvitað 
ekki sú þróun sem við viljum 
sjá, að brottkast aukist. Við 
teljum þó að þetta sé ekki eins 
slæmt og var hér á árum áður, 
til dæmis á síðasta áratug, eða 
fyrir tuttugu árum síðan. Þá var 
mun meira um brottkast, enda 
var það ekki ólöglegt þá.“

Allt tiltækt slökkvilið 
var kallað að Laugavegi 84 um 
kvöldmatarleytið í gærkvöld. 
Þar var laus eldur í risinu. 

Fólk sem var á neðri hæðum 
hússins var látið yfirgefa 
bygginguna en enginn reyndist 
vera á rishæðinni. Þar var 
eldur laus í geymslu. Greiðlega 
gekk að slökkva og barst eldur 
ekki út frá rishæðinni í aðrar 
íbúðir hússins. 

Eftir að slökkviliðið hafði 
ráðið niðurlögum eldsins var 
unnið að reykræstingu rishæð-
arinnar. 

Eldsupptök eru ekki ljós og 
vinnur lögreglan nú að rann-
sókn á upptökum eldsins. 

Eldur í mann-
lausu risi
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Noregur, Ísland, Ástralía, Írland og 
Svíþjóð raða sér í efstu sæti lífskjaralista Sameinuðu 
þjóðanna (HDI), sem gefinn er út með þróunarskýrslu 
stofnunarinnar í ár (Human Development Report). 

Í lífskjaralistanum er tekið tillit til þriggja þátta, 
lífslíkna, menntunarstigs og þjóðartekna á mann 
samkvæmt kaupmáttarstuðli. 

Verst eru lífskjörin samkvæmt þessari mælingu í 
Afríkuríkinu Níger. Það vermir botnsæti listans, það 
177., með lífskjarastuðulinn 0,311. Ísland mælist með 
stuðulinn 0,96 en Noregur 0,965. 

Yfirskrift þróunarskýrslu SÞ í ár er „Handan 
skorts: Völd, fátækt og vatnskreppan í heiminum“. 
Eins og fram kom í máli Sørens Mandrup Petersen, 
fulltrúa norrænu skrifstofu þróunaráætlunar 
Sameinuðu þjóðanna, UNDP, sem kynnti skýrsluna á 
blaðamannafundi í Reykjavík í gær, er í henni vakin 
athygli á þeim alvarlega vanda sem skortur á aðgengi 
að neysluvatni veldur í þróunarlöndunum. 

Sighvatur Björgvinsson, framkvæmdastjóri 
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands, kynnti á fundin-
um umfangsmikið vatns- og hreinlætisverkefni sem 
stofnunin er að hefja í Malaví. Verkefnið verður unnið 

í samstarfi við þrjú ráðuneyti í Malaví og héraðs-
stjórnir á Monkey Bay-svæðinu í suðurhluta landsins. 
Um er að ræða verkefni til fjögurra ára sem hefst 
fyrir áramót og lýkur í árslok 2010. Verkefnið er stórt 
á mælikvarða Þróunarsamvinnustofnunar. Kostnaðar-
tölur hljóða upp á rúmlega þrjár milljónir Bandaríkja-
dala fyrir verkið í heild, þar af er hlutur ÞSSÍ alls 2,6 
milljónir dala eða rúmlega 180 milljónir króna. 

.

Niðurstaða efna-
rannsóknar á fimmtán e-töflum 
sem lögreglan í Reykjavík gerði 
upptækar hjá rúmlega þrítugum 
karlmanni hinn 7. nóvember 
liggur nú fyrir. Ekkert kom fram 
sem benti til þess að þær 
innihéldu eitur.

Rannsóknin fór fram í ljósi 
þess að skammt er síðan að stúlka 
lést eftir inntöku e-töflu og tveir 
unglingspiltar urðu fárveikir og 
voru fluttir á sjúkrahús um sömu 
helgi. Grunur vaknaði um að á 
markaðinum væru baneitraðar e-
töflur. Því var efnið sem tekið var 
af manninum sent til rannsóknar í 
flýtimeðferð. Maðurinn sem hafði 
töflurnar í fórum sínum reyndist 
einnig vera með um 30 grömm af 
amfetamíni.

Ekkert eiturefni 
í e-töflunum

Talsvert hefur verið 
um að innflytjendur sem búsettir 
eru hér á landi hafi hringt í 
Alþjóðahúsið til að lýsa áhyggj-
um sínum og kvíða vegna þeirrar 
umræðu um innflytjendamál sem 
á sér stað nú, að sögn Einars 
Skúlasonar, framkvæmdastjóra 
þess.

„Fólk hefur áhyggjur af stöðu 
sinni í samfélaginu og það hefur 
áhyggjur af framtíðinni,“ segir 
Einar. „Þeir sem hafa hringt er 
fólk sem sest hefur hér að og 
horfir til búsetu hér til framtíðar. 
Það veltir fyrir sér hvert stefni 
með þessari umræðu.“

Einar segir að þeir sem hringt 
hafi vegna þessa séu frá ýmsum 
löndum. Þá hafi fólk  sem komið 
hafi í Alþjóðahúsið annarra 
erinda einnig rætt um áhyggjur 
sínar vegna innflytjendaumræð-
unnar.

„Þó svo að ekki skynji allir 
umræðuna, þar sem ekki allir 
fylgjast með íslenskum fjölmiðl-
um, þá held ég að langflestir viti 
um hana og að hún sé rædd í hópi 
innflytjenda. Þá tel ég að and-
rúmsloft sé erfiðara á ýmsum 
vinnustöðum nú en áður, því fólk 
er svo fljótt til. Ég get ímyndað 
mér að andúð sé nú sýnilegri inni 
á vinnustöðum. Þegar fólk sem er 
áberandi í samfélaginu, hvort 
sem það eru þingmenn eða aðrir, 
tjáir sig opinberlega um ákveðin 
málefni á einhvern ákveðinn hátt 
þá finna aðrir ef til vill réttlæt-
ingu fyrir ákveðnu viðhorfi sínu 
og réttlætingu fyrir að gera það 
ljósara inni á sínu svæði, vegna 
þess að viðhorfið hefur verið 

samþykkt í opinberri umræðu. 
En það er reynsla okkar að það 
þurfi mikið að ganga á hjá þessu 
fólki áður en það fer að kvarta.“

Einar bendir á að fólk eigi 
fárra kosta völ hér á landi, sé því 
mismunað á grundvelli uppruna. 
Það þurfi að kæra til lögreglu 
sem hegningarlagabrot og síðan 
sé tekin ákvörðun um framhald 
máls. Þetta sé því miklu lengra og 

flóknara ferli hér á landi heldur 
en í löndum Evrópusambandsins 
og í Noregi. Þar séu til staðar lög 
sem banni mismunun. Nóg sé að 
viðkomandi tilkynni mismunun 
og þá fari rannsókn af stað.

„En það er alveg klárt að þess-
ar áhyggjur og jafnvel kvíði hafa 
áhrif á líðan fólks,“ segir Einar. 
„Óvissan um framtíðina verður 
meiri.“

Innflytjendur lýsa 
áhyggjum og kvíða
Talsvert er um að innflytjendur sem búa hér hringi í Alþjóðahús til að lýsa 
áhyggjum og kvíða vegna þeirrar umræðu sem nú á sér stað hér á landi um 
innflytjendamál. Fólk hefur áhyggjur af stöðu sinni í samfélaginu.

Jaap de Hoop 
Scheffer, framkvæmdastjóri 
Atlantshafsbandalagsins, skoraði 
í gær á aðildarþjóðirnar að taka 
sig á og verja meira fé til 
varnarmála. Aðeins sjö af 26 
NATO-ríkjum verja í þau fullum 
tveimur prósentum af landsfram-
leiðslu, eins og NATO ætlast til að 
hvert og eitt þeirra geri. 

Ísland er eina NATO-ríkið sem 
hefur engin útgjöld til varnar-
mála á fjárlögum. Við brottför 
varnarliðsins hefur réttlæting 
Íslendinga fyrir því að þeir spari 
sér þennan útgjaldalið veikst til 
muna. Tvö prósent af landsfram-
leiðslu Íslands samsvarar um
tuttugu milljörðum.

Scheffer brýnir 
NATO-þjóðir

 Jóhannes Jónsson var 
yfirheyrður í gær af starfsmönn-
um embættis Ríkislögreglustjóra 
vegna rannsóknar á meintum 
skattalagabrotum er tengjast 
starfsemi Fjárfestingafélagsins 
Gaums. Jóhannes er stjórnarfor-
maður í félaginu.

Jóhannes var yfirheyrður í tvo 
og hálfan tíma í húsakynnum 
Ríkislögreglustjóra. „Ég þurfti að 
vera í þessu musteri réttlætisins í 
um tvo og hálfan tíma. Mér finnst 
með ólíkindum að Jón H.B. 
Snorrason og Haraldur Johann-
essen fái að stjórna enn einni 
aðförinni að mér, fjölskyldu 
minni og fyrirtækinu sem við 
tengjumst,“ sagði Jóhannes. 

Jón Ásgeir Jóhannesson, 
forstjóri Baugs og sonur Jóhann-
esar Jónssonar, hefur þegar verið 
yfirheyrður vegna rannsóknar 
Ríkislögreglustjóra á meintum 
skattalagabrotum Baugs og 
Gaums.

Spurður út í 
starfsemi Gaums

Er pólitík orðin keppni í pen-
ingaeyðslu?

Ummerki um að kókaín 
hafi verið haft um hönd fundust á 
þremur af 30 klósettum danska 
þinghússins í Kristjánsborgarhöll í 
Kaupmannahöfn, að því er danska 
blaðið BT greindi frá í gær. 
Þingforsetinn, Christian Mejdahl, 
segist sleginn og að málið sé tilefni 
lögreglurannsóknar. 

Í rannsókn BT var sama 
kókaínprófi beitt og lögreglan 
notar við leit að fíkniefnum. 
Klósettin þrjú þar sem kókaínleif-
ar fundust eru í þeim hluta 
Kristjánsborgarhallar sem kallast 
Provianthuset.

Kókaín á þing-
húsklósettum

„Það er búið að vera storm-
ur og krapahríð í allan dag,“ 
sagði Jón Ingólfsson, bóndi og 
veðurathugunarmaður á Skjald-
þingsstöðum, í gærkvöld. Þar 
mældist langmest úrkoma í gær 
á landinu, 51 millimetri.

Vonskuveður var víða um land 
í gær.

Lögreglan á Húsavík sagði að 
þar hefði snjóað allan daginn og 
gengið á með hvassviðri. Í gær-
kvöld var orðið þungfært innan-
bæjar og ekkert ferðaveður um 
héraðið og austur í land.

Milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur 
var sömuleiðis hríðarveður og 
þungfært.

Á Akureyri var kominn tals-
verður snjór en lögreglan sagði 
engin stórtíðindi vegna veðurs 
þar. Illviðri var milli Hofsóss og 
Siglufjarðar og stórhríð á Þver-
árfjalli.

Hjá lögreglunni á Blönduósi 
fengust þær upplýsingar að fólk 
hefði lítið treyst sér til að aka 
Langadal vegna gríðarlegs 
hvassviðris. Vindhviður þar hafi 
farið um og yfir 40 metra á sek-
úndu í „baneitruðum“ strengj-
um.

Á Blönduósi var nokkuð um að 
hlutir fykju til, meðal annars 
bárujárn. Á Skagaströnd 
skemmdist bátur í höfninni þegar 

hann rakst utan í annan.
Á Vesturlandi var sömuleiðis 

mikið hvassviðri.

Veðurstofan sagði að smám 
saman drægi úr vindi þegar liði á 
daginn í dag. 

Hvassviðri og hríð röskuðu umferð
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 Tuttugu og fimm ára karlmaður var í 
gær dæmdur í eins árs fangelsi fyrir að ráðast 
á lögreglumann á skemmtistaðnum Kaffi Akur-
eyri, að kvöldi 31. desember í fyrra. Einnig var 
maðurinn fundinn sekur um að hafa í fórum 
sínum rúmlega tvö grömm af amfetamíni.

Tveir óeinkennisklæddir lögreglumenn 
fóru í eftirlitsferð inn á skemmtistaðinn og 
höfðu afskipti af manninum sem hafði komið 
við sögu lögreglu áður vegna ofbeldis- og 
fíkniefnamála. Maðurinn reiddist er annar 
lögreglumannanna ætlaði sér að athuga hvað 
hann væri með í vinstri hendi sinni og tók 
hann lögreglumanninn þá hálstaki, sneri hann 
niður í gólfið og veitti honum þungt hnefa-
högg. Lögreglumaðurinn fékk djúpan skurð í 
vörina og hlaut tognunaráverka á hálsi og 

kjálka. Í dómnum kemur fram að við handtök-
una hafi hópast að lögreglumönnum nokkur 
fjöldi manna og spörkuðu einhverjir í 
lögreglumennina. Samkvæmt upplýsingum 
frá lögreglunni á Akureyri hefur aldrei komið 
í ljós hverjir voru þar að verki.

Maðurinn var fyrst dæmdur í þriggja 
mánaða fangelsi, skilorðsbundið í tvö ár, í 
mars 2003 fyrir líkamsárás. Í desember 2004 
var maðurinn aftur dæmdur fyrir líkamsárás, 
að þessu sinni í sex mánaða fangelsi, skilorðs-
bundið í þrjú ár. Í október í fyrra var 
maðurinn dæmdur í tíu mánaða fangelsi, 

þar af sjö mánuði skilorðsbundið, fyrir 
fíkniefnalagabrot.

Með broti sínu rauf maðurinn skilorð og 
þykir „með vísan til sakaferils hans ekki fært 
að skilorðsbinda refsinguna að neinu leyti“, 
eins og segir orðrétt í dómnum.

„Það vantar bara að taka 
ákvörðun,“ segir Tryggvi Sveinbjörnsson, 
markaðsstjóri Borgarplasts, sem gagnrýnir 
áhugaleysi yfirvalda og verktaka á plast-
vegatálmum sem fyrirtækið framleiðir.

Tveir Pólverjar hafa nú verið úrskurðaðir 
í farbann. Þeir höfðu stöðu sakbornings við 
yfirheyrslur í kjölfar þess að landi þeirra 
lést eftir að bíl þeirra var á laugardagskvöld 
ekið á vegatálma úr steypu á Reykjanes-
braut. Áhöld eru um það hver mannanna ók 
bílnum og hvort ökumaðurinn hafi verið 
drukkinn og ekið of greitt. Telja má senni-
legt að betur hefði farið hefði vegatálminn 
verið úr plasti en ekki steypu.

Tryggvi hjá Borgarplasti segir að frá 
árinu 2003 hafi fyrirtækið boðið upp á 
vegatálma úr plasti sem fylltir eru með vatni 

til þyngingar. Hann segir að erlendis tíðkist 
ekki að nota steypta tálma nema á átaka-
svæðum. Að sögn Tryggva voru tálmar Borg-
arplasts upphaflega hannaðir í samráði við 
Vegagerðina, lögreglu og umferðarráð. 
Áhuginn fyrir framleiðslunni hafi hins vegar 
reynst lítill þegar á reyndi.

„Plasttálmarnir hafa ekki náð fótfestu. 
Skýringin er annars vegar sú að það skortir 
að setja reglur um vegatálma og hins vegar 
að framkvæmdaaðilar eru að skiptast á 
þessum steyputálmum sem dúkka upp á 
hverjum staðnum eftir annan,“ segir 
Tryggvi.

Að áliti Tryggva er brýnt að búa þannig 
um hnútana að plasttálmar séu notaðir miklu 
meira en nú sé gert. Þótt þeir séu ef til vill 
dýrari í upphafi þá borgi þeir sig á endanum. 

Plasttálmarnir séu miklu sýnilegri en 
steyputálmarnir. Einnig skemmast bílar ekki 
eins mikið við að lenda á þeim og það 
stórminnki slysahættu.

„Við höfum keypt svolítið af þessum 
plasttálmum og erum meðmæltir þeim enda 
studdum við þetta framtak á sínum tíma,“ 
segir Björn Ólafsson hjá Vegagerðinni.

Björn segir að hins vegar séu menn 
gjarnan að rugla saman merkingum við 
vinnustaði og girðingum sem ætlaðar séu til 
að verja þá menn sem eru að störfum á 
svæðinu. Plasttálmarnir séu góðir en eigi 
kannski ekki alls staðar við:

„Það er ekki gott ef menn keyra beint í 
gegnum þetta og á mannskap sem er bak við. 
Það verður að horfa á þetta í réttu sam-
hengi.“

Tálmar úr plasti komi í
stað steypuklumpanna
Markaðsstjóri Borgarplasts, Tryggvi Sveinbjörnsson, gagnrýnir áhugaleysi á vegatálmum úr plasti sem 
hann segir myndu stórminnka slysahættu og skemmdir á bílum. Björn Ólafsson hjá Vegagerðinni segir 
plasttálmana góða en hins vegar þurfi stundum að vernda vinnandi menn með steyputálmum.

 Magnús Stefánsson 
félagsmálaráðherra segir 
fullyrðingar Björgvins G. 
Sigurðssonar í Fréttablaðinu í 
gær að Framsóknarflokkurinn 

hafi blekkt 
þúsundir
Íslendinga með 
fyrirheitum
sínum um 
milljarð til 
baráttunnar gegn 
fíkniefnum vera 
rangar. „Þetta er 
ekki í fyrsta 
skipti sem 
Björgvin heldur 

þessu fram og því hefur verið 
margoft svarað. Það kom í ljós í 
apríl 2003 þegar þetta var tekið 
saman að nær tveimur milljörð-
um hafði verið bætt við í þessi 
mál á kjörtímabilinu 1999–2003. 
Þannig að ef einhver er að reyna 
að blekkja einhvern í þessu máli 
þá er Björgvin G. Sigurðsson að 
reyna að blekkja þjóðina með 
þessari fullyrðingu.“

Framlagið hátt í 
tveir milljarðar

Mohammed Shabir, 
sextugur háskólamaður, verður að 
öllum líkindum forsætisráðherra í 
nýrri Palestínustjórn, sem nú er í 
fæðingu. Tvær helstu stjórnmála-
hreyfingar Palestínumanna, 
Hamas og Fatah, hafa komið sér 
saman um þetta, að því er AP 
fréttastofan hafði eftir Moussa 
Abu Marzouk, yfirmanni í höfuð-
stöðvum Hamas í Sýrlandi.

Hamas og Fatah hafa árangurs-
laust reynt að mynda stjórn allar 
götur síðan Hamas vann meirihluta 
í þingkosningum fyrr á árinu. 
Shabir og aðrir helstu ráðherrar 
væntanlegrar stjórnar eru hvorki 
meðlimir Hamas né Fatah.

Palestínustjórn 
er að verða til



Áhrifamiklar
sögur um ástina 

eftir eitt vinsælasta 
sagnaskáld
þjóðarinnar.

Bókin kemur út 
samtímis á Íslandi

og í Bandaríkjunum.

edda.is

„þrungið tilfinningum
átökum í mannlegri tilveru

persónurnar eru eftirminnilegar 

vaxandi rithöfundur
Ólafur Jóhann ER 

Þessi bók er með hans 

betri verkum“

„Aldingarðurinn er óvenjulega þéttofin bók ... efni sagnanna er þrungið tilfinningum og 
átökum í mannlegri tilveru ... Sögurnar og persónurnar eru eftirminnilegar þó að stíll 
þeirra sé lágstemmdur. Mér hefur fundist Ólafur Jóhann vera vaxandi rithöfundur frá 

því að hann sendi frá sér sín fyrstu verk. Þessi bók er með hans betri verkum.“

Skafti Þ. Halldórsson, Mbl.



Ertu ánægð(ur) með það að 
Árni Johnsen sé á leið á þing 
á ný?

Ert þú skráð(ur) hjá heimilis-
lækni?

Öruggt og hlýtt

Timberland PRO
öryggisskór

13.900kr.

Heyrnarhlífar
m. útvarpi vandað

tæki frá Bilsom

7.990kr.

Vattfóðraður kuldagalli
léttur og vatnsheldur

8.990 kr.

Predator
flottir öryggisskór

9.990 kr.
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VIÐ ERUM HÉR!
Knarrarvogi 4

 Bein framlög ríkissjóðs til meðferð-
arstofnana og annarra aðila utan Landspítala -
háskólasjúkrahúss (LSH) sem sinna meðferðarúr-
ræðum fyrir áfengis- og fíkniefnaneytendur hafa 
aukist um 139,6 milljónir á tímabilinu 2000-2006 á 
verðlagi dagsins í dag. 

Öll þjónusta sem krefst aðkomu lækna heyrir 
undir heilbrigðisráðuneytið. Það veitir fjármagn til 
SÁÁ, Hlaðgerðarkots (meðferðarheimilis Samhjálp-
ar) og vist- og meðferðarheimilisins Krýsuvíkur-
skóla auk meðferðardeilda innan LSH. Ekki reyndist 
gerlegt að fá aðskildar tölur um framlög til meðferð-
arúrræða innan LSH við vinnslu þessarar greinar 
fyrir tímabilið, en það framlag var um 308 milljónir 
árið 2001. Núgildi framlags ráðuneytisins árið 2000 
til annarra meðferðarstofnana er 521,3 milljónir, en 
framlagið árið 2006 var 625,9 milljónir króna. 

Rúm 80 prósent af framlögum heilbrigðisráðu-
neytisins utan LSH renna til SÁÁ. Samt sem áður 
hefur SÁÁ þurft að skera niður í meðferðarþjónustu 
sinni vegna rekstrarfjárskorts. Hann er að sögn 
samtakanna tilkominn vegna þess að ríkisframlög til 
meðferðarinnar voru ekki nægjanleg og höfðu 
rýrnað að verðgildi undanfarin ár á undan. 

Þjónustusamningur samtakanna við ríkið rann út 
um síðustu áramót og að sögn Þórarins Tyrfingsson-
ar, yfirlæknis á Vogi, er bilið á milli þess sem 
samtökin þurfa í rekstur sinn og þess sem  ríkið 
býður enn of breitt til að hægt sé að skrifa undir. 
„En ég treysti því að menn séu skynsamir. Okkur 
fannst allavega skynsamlegt að hinkra og sjá 
framvindu mála áður en við förum að búa til 
meðferð sem aðlagar sig þessum peningaskorti.“

Þórarinn segir að það vanti samt sem áður um 120 
milljónir í rekstur samtakanna á verðlagi dagsins í 
dag þar sem útgjaldaaukning hafi orðið vegna 
launahækkana og nýrra lyfja. „Menn taka heldur 
ekki alltaf inn í þetta að neysluvenjurnar breytast 
með tímanum og þá þarf meiri pening í þetta.“ 

Öll þjónusta fyrir börn og unglinga undir 18 ára 
aldri utan afvötnunar heyrir undir félagsmálaráðu-
neytið. Það veitir því fjármagni til heimila fyrir börn 
og unglinga með þjónustusamninga við ríkið, 
Meðferðarstöðvar ríkisins (Stuðlar), auk Byrgisins 
og endurhæfingarstöðvarinnar Krossgatna. 

Ráðuneytið veitti um 602,5 milljónum til mála-
flokksins árið 2000 á núverandi verðlagi en 637,7 
milljónum árið 2006. Framlög þess hafa því aukist 
um 32,5 milljónir á tímabilinu. Þess ber þó að geta að 
börn og unglingar geta verið tekin til meðferðar án 
þess að eiga við neysluvanda að stríða því þangað 
eru einnig send börn vegna óupplýstra afbrota, 
ofbeldisverka eða annarra heðgunarvandamála. 
Rúmlega 70 prósent af öllum framlögum félagsmála-
ráðuneytisins til meðferðarmála renna til þessara 
heimila.

Framlög hafa aukist 
en ekki nógu mikið
Framlög ríkissjóðs til meðferðarmála hafa aukist um 139,6 milljónir króna frá alda-
mótum. Enn vantar þó 120 milljónir í rekstur SÁÁ vegna launahækkana og nýrra 
lyfja. Þórarinn Tyrfingsson segir Íslendinga nægilega ríka til að geta gert betur. 

Íbúar í Túnunum í Reykjavík 
eru afar ósáttir við fyrirhugaða háhýsabyggð 
á svokölluðum Höfðatorgsreit.

Í bréfi frá stjórn Íbúasamtaka Laugardals 
sem sent er fyrir hönd íbúa í Túnunum og 
Ásholti eru gagnrýnd fjölmörg atriði við 
skipulagningu Höfðatorgsreitsins og 
framsetningu kynningarefnis vegna fram-
kvæmdarinnar. Reisa á nokkrar afar háar 
íbúðablokkir, þær tvær hæstu nítján og 
sextán hæðir. Nítján hæða blokkin slagar 
hátt upp í Hallgrímskirkjuturn.

Sérstaklega gagnrýna íbúarnir að frá 
háhýsunum muni stafa mikill skuggi sem 
leggist yfir hús þeirra þegar sól hallar til 
vesturs, jafnvel um hásumar:

„Þetta kemur til með að hafa mikil áhrif á 

Íverðmæti eignanna og fara þeir fram á 
bætur frá borginni ef af verður,“ segir í bréfi 
íbúasamtakanna.

Þá hafa íbúarnir einnig áhyggjur af 
vindhviðum sem kunni að skapast í kring um 
háhýsin. Þeir eru einnig hreinlega uggandi 
um framtíð sinna eigin húsa. „Á hverfið 
kannski að verða næsta byggingarsvæði?“ 
spyrja þeir.

Í gær sendu íbúarnir inn mótmæli á fund 
skipulagsráðs Reykjavíkur. Eru þeir meðal 
annars ósáttir við að til standi að breyta 
deiliskipulagi að kröfu verktakafyrirtækisins 
Eyktar þannig að byggingarmagn á Höfða-
torgsreitnum verði tvöfaldað. „Það flögrar að 
okkur sú hugsun að einhver sé að gera 
Eyktinni greiða.“ 

Landssamband eldri 
borgara hefur sent frá sér 
fréttatilkynningu vegna greinar 
í Fréttablaðinu í gær um 
afnotarétt leiguíbúða hjá 
Hrafnistu í Hafnarfirði. 

Í tilkynningunni frá samband-
inu er bent á að samkvæmt 
nýlegum tölum um tekjur eldri 
borgara sé það búsetuform sem 
greint er frá í fréttinni ekki 
mögulegt nema viðkomandi geti 
selt verðmæta og skuldlausa 
eign á móti. 

Í tilkynningu Sambandsins er 
það það sagt skjóta skökku við 
að stofnun eins og Hrafnista sem 
stofnuð hafi verið til að jafna 
félagslegar forsendur almenn-
ings skuli byggja framtíðarsýn í 
búsetumálum aldraðra á 
starfsemi.

Aðeins fyrir 
eignafólk





 Hvað heitir nýkrýndur 
heimsmeistari í kraftlyftingum?

 Hvaða þingmaður Samfylk-
ingarinnar í Reykjavík hættir á 
þingi í vor?

 Hvaða heimsfræga rokk-
hljómsveit hætti við tónleika 
vegna áfengisbanns á sviðinu?

 Geir H. Haarde, for-
sætisráðherra og formaður Sjálf-
stæðisflokksins, segir Árna John-
sen njóta fyllsta trausts 
flokksforystunnar. Frá þessu 
greindi Geir í viðtali við Ríkisút-
varpið í gærmorgun.

Árni varð í öðru sæti í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjör-
dæmi um síðastliðna helgi og hlaut 
3.134 atkvæði af 5.461 gildum 
atkvæðum. Árni M. Mathiesen 
fjármálaráðherra varð efstur í 
prófkjörinu með 2.659 atkvæði í 
efsta sætið eða tæplega 50 prósent 
gildra atkvæða. Samtals hlaut 
hann 3.892 atkvæði.

Árni Johnsen segist hlakka til 
að takast á við fjölbreytt störf á 
sviði stjórnmálanna. „Ég er tilbú-
inn til þess að fylgja eftir mínum 
áherslumálum. Ég er reynslunni 
ríkari og tel mig búa yfir meiri 
þekkingu heldur en þegar ég kom 
fyrst inn á þing til þess að takast á 
við fjölbreytt  og krefjandi verk-
efni.“

Árni segist ekki óttast harða 
gagnrýni stjórnarandstæðinga 
vegna fortíðar hans, en Árni var 
dæmdur í tveggja ára óskilorðs-
bundið fangelsi í Hæstarétti árið 
2003 fyrir margvísleg brot. „Ég 
óttast ekki gagnrýni og held að 
mér verði ekki illa tekið. Ég ætla 
að beita mér fyrir samgöngubót-

um víðs vegar um landið, eflingu 
starfs gegn fíkniefnavandanum, 
málefnum eldri borgara og auðvit-
að fleiri málum. Fólk getur treyst 
því að ég fylgi eftir málum mínum 
og míns fólks.“ 

Gunnar Helgi Kristinsson, 
prófessor í stjórnmálafræði, 
segir endurkomu Árna í íslensk 
stjórnmál vera merkilega fyrir 
margra hluta sakir. „Eftir því sem 
ég best veit, þá er endurkoma 
Árna Johnsen einstakur viðburð-
ur í íslenskri stjórnmálasögu. 
Aldrei áður hefur maður sem 
dæmdur var í óskilorðsbundið 
fangelsi fyrir brot í opinberu 
starfi snúið aftur inn á svið stjórn-
málanna með jafn afgerandi hætti 
svo ég viti til. En ég er ekki viss 
um að endurkoma Árna hafi slæm 
áhrif á flokkinn. Hann fékk góða 
kosningu í prófkjörinu og sjálf-
stæðismenn virðast treysta 
honum til góðra verka.“ 

Endurkoma Árna 
einstök í sögunni
Forsætisráðherra segir flokksforystu Sjálfstæðisflokksins treysta Árna Johnsen. 
Er tilbúinn til þess að láta til mín taka, segir Árni Johnsen. Endurkoma Árna er 
einstök í íslenskri stjórnmálasögu, segir Gunnar Helgi Kristinsson.

Réttu hjálparhönd
Félagsþjónusta Kópavogs óskar eftir að ráða fólk í heimaþjónustu. 
Fjölbreytt og gefandi starf með sveigjanlegum vinnutíma. 
Heilsdags- og hlutastörf. Kynntu þér kjörin, þau koma á óvart!
Nánari upplýsingar veita þjónustustjórar heimaþjónustunnar í síma 570 1400.
www.kopavogur.is

Meginmarkmið Félagsþjónustu Kópavogs er 
að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi
Kópavogsbúa á öllum aldri svo þeir fái
tækifæri til að taka virkan þátt í samfélaginu.

& ö›ruvísi
villtur
Villibrá›armatse›ill
í nóvember.

Bor›apantanir í síma 444 5050
e›a vox@vox.is

 Björn Ingi 
Hrafnsson virðist hvorki hafa 
kynnt sér starfsemi né þau lög 
sem mannanafnanefnd starfar 
eftir, segir Baldur Sigurðsson, 
dósent og einn nefndarmanna. 
„Þetta er dálítið kjánalegt. Eftir 
því sem ég komst næst í fréttum á 
sunnudaginn er Björn Ingi að tala 
um lögin frá 1991, en þau voru 
felld úr gildi árið 1996. Óvinsældir 
nefndarinnar má að miklu leyti 
rekja til þessara strangari laga. 
Samkvæmt þeim áttu innflytjend-
ur til dæmis að taka upp íslensk 
nöfn. Þetta hefur ekki verið gert í 
tíu ár,“ segir Baldur. 

Í fréttum RÚV var haft eftir 
Birni að „séu úrskurðir [nefndar-
innar] skoðaðir megi glöggt sjá að 
í mörgum tilvikum ráði smekkur 
einn ferðinni“. Baldur segir þetta 

af og frá. „Nefndin hefur alls ekki 
leyfi til að hafa smekk. Hún verð-
ur alltaf að framfylgja lögum. 
Þetta tengist einnig þriðja atrið-
inu hjá Birni, þegar hann leggur 
það til að úrskurðarvald um vafa-
atriði verði fært frá nefndinni til 
ráðherra. Þetta myndi engan 
vanda leysa. Mannanafnanefnd er 
skipuð sérfræðingum sem hafa 
sérfræðiþekkingu á íslensku máli 
og vinnur einungis samkvæmt 
lögum. Stjórnmálamenn taka hins 
vegar oft ákvarðanir samkvæmt 
eigin duttlungum, ekki satt? Þetta 
býður því þvert á móti geðþótta-
ákvörðunum heim.“ 

Björn Ingi talar óviturlega

Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son borgastjóri opnaði í gær, 
ásamt borgastjórn, fyrir sölu á 
rauðum nefjum. Við formlega 
opnun sölunnar keyptu Vilhjálm-
ur og borgarstjórnin rauð nef til 
að leggja sitt af mörkum.

Allur ágóði rauðu nefjanna 
rennur til verkefna Barnahjálpar 
Sameinuðu þjóðanna sem vinnur 
með bágstöddum börnum um 
allan heim. 

Rauðu nefin er hægt að kaupa í 
öllum verslunum Bónuss, 10-11, 
útibúum Glitnis, og á bensín-
stöðvum Essó og kosta þau 500 
krónur. 

Styrkja bág-
stödd börn

Rúmlega þrjátíu prósent 
Dana myndu kjósa Jafnaðar-
mannaflokkinn ef gengið yrði til 
kosninga nú. Er þetta mesta fylgi 
sem flokkurinn hefur fengið í 
skoðanakönnun í meira en tvö ár 
samkvæmt frétt Jótlandspóstsins 
á sunnudag. 

Flokkurinn mælist nú stærsti 
flokkur landsins því flokkur And-
ers Fogh Rasmussen forsætisráð-
herra, Venstre, fengi aðeins fjórð-
ung atkvæða.

Stjórnarandstöðuflokkarnir á 
danska þinginu myndu sameiginlega 
bæta við sig tíu þingsætum ef þetta 
yrðu niðurstöður kosninga.

Jafnaðarmenn 
auka fylgi sitt

Vart má á milli sjá 
hvort sósíalistinn Segolene Royal 
eða íhaldsmaðurinn Nicolas 
Sarkozy myndu hafa betur ef þau 
ettu kappi í forsetakosningunum í 
vor. Þetta sýna niðurstöður 
nýjustu skoðanakannana. 

Bæði Royal og Sarkozy fá 34 
prósent atkvæða í könnun TNS-
Sofres-Unilog, en næstur þeim
kemur hægriöfgamaðurinn Jean-
Marie Le Pen með 13 prósent. 

Sósíalistar gera út um fram-
bjóðandaval sitt á fimmtudaginn. 
Auk Royal sækjast Dominique 
Strauss-Kahn og Laurent Fabius 
eftir útnefningunni.

Royal og Sar-
kozy hnífjöfn





Kjósendur í Suður-Ossetíu samþykktu 
nánast einróma í atkvæðagreiðslu á sunnudaginn að 
lýsa yfir formlegu sjálfstæði héraðsins, sem tilheyrir 
Georgíu en hefur þó notið sjálfstæðis í reynd í meira 
en áratug.

Samkvæmt bráðabirgðatölum greiddu 99 prósent 
kjósenda sjálfstæði atkvæði sitt. Suður-Ossetíumenn 
virðast almennt vilja sameinast Rússlandi þegar fram 
líða stundir. Sjálfstæði héraðsins frá Georgíu er fyrst 
og fremst hugsað sem áfangi í þá átt. 

Meira en þúsund manns létu lífið í harðvítugri 
borgarastyrjöld aðskilnaðarsinna við Georgíuher á 
árunum 1991 til 1992, sem braust út í beinu framhaldi 
af falli Sovétríkjanna.

Stjórn Suður-Ossetíu er í nánum tengslum við 
Rússland, sem viðurkennir ekki heldur formlega sjálf-
stæði héraðsins en hefur veitt íbúum þess leyfi til að 
ganga með rússnesk vegabréf. 

Rússneska rúblan er sá gjaldmiðill, sem notaður er 
í Suður-Ossetíu, og rússneski fáninn blaktir víðast við 
hún við hlið héraðsfánans. Kosningarnar á sunnudag-
inn breyta í sjálfu sér engu um formlega stöðu Suður-
Ossetíu vegna þess að Georgía viðurkennir ekki 
sjálfstæði héraðsins og þar með ekki heldur lögmæti 
kosninganna.

Skoðið

Gagnvirkt efni og leikir – heima og í skólanum

Það er leikur að læra á vef Námsgagnastofnunar

má finna ýmislegt fróðlegt
og skemmtilegt fyrir krakka á
öllum aldri. Vefurinn er opinn
fyrir alla.

Á www.nams.is

NÁMSGAGNASTOFNUN

 Fargjöld Icelandair og 
Iceland Express hafa hækkað um 
10–12 þúsund krónur á þremur 
árum, eða um 50 prósent. 

Runólfur Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri FÍB, segir skatta og 

gjöld Icelandair 
og Iceland 
Express hafa 
hækkað um 147 
prósent á síðustu 
þremur árum. 
„Nú er svo komið 
að Icelandair og 
Iceland Express 
innheimta rúm-
lega tvöfalt 
hærri upphæð 
undir heitinu 
skattar og gjöld 
en þau skila til 
flugvalla.

Sem dæmi má 
nefna að Iceland 
Express rukkar 
farþega um 7.290 
krónur í skatta 
og gjöld á flug-

leiðinni til Alicante, sem er marg-
föld skattaupphæð á þessari leið.“ 
Runólfur segir að önnur flugfélög, 
eins og Heimsferðir, innheimti 
mun lægri upphæð í skatta og 
gjöld á þessari leið.

Runólfur segir merkilegt að 
afkoma Icelandair og Iceland 
Express hafi batnað þrátt fyrir 
hátt olíuverð. Nýlega kom fram að 
áætlaður hagnaður Iceland 
Express væri um 600 milljónir 
króna á þessu ári og hefur aukist 
um 100 prósent frá síðasta ári. 
„Vissulega er það góðs viti ef félög 
skila góðum rekstri en hækkanir 
félaganna á þjónustugjöldum eiga 

sér ekki hliðstæðu í raunveruleik-
anum og því má draga þá ályktun 
að þannig sé hluti hagnaðarins til-
kominn.“

Runólfur segir að þessum upp-
lýsingum verði beint til sam-
keppnisyfirvalda ekki síst í ljósi 
þess að nú sé hægt að sjá eigna-
tengingu á milli Icelandair og Ice-
land Express eftir að hluthafar í 
Icelandair eignuðust meirihluta í 
Iceland Express.

Birgir Jónsson, forstjóri Ice-
land Express, segir eignatengsl 
þessara félaga ekki eins mikil og 
látið sé af og að þetta mál sé nú 
þegar í skoðun hjá samkeppniseft-
irlitinu.

Birgir segir lækkun á gengi 
íslensku krónunnar og olíuhækk-
un hafa sett mikinn strik í reikn-
inginn á árunum 2003 og 2004 og 
því hafi þurft að hækka fargjöld-
in. „Þá er Leifsstöð mjög dýr flug-
völlur og þar eru innheimt 2–3 
sinnum hærri gjöld miðað við aðra 
flugvelli sem Iceland Express 
flýgur um.“ 

Birgir segir betri afkomu fyrir-
tækisins tilkomna vegna meiri 
hagkvæmni í rekstri og segir sam-
keppni milli flugrekstraraðila 
mikla á Íslandi.

Eru samstiga í 
verðhækkunum

Ástand á vinnu-
markaði er gott. Skráð atvinnu-
leysi var eitt prósent í október eins 
og september, samkvæmt upplýs-
ingum frá Vinnumálastofnun. 
Vísbendingar eru um að ástandið 
muni versna á næstunni, eftir því 
sem fram kemur á vef ASÍ. 

Atvinnuleysi hefur aukist 
lítillega á landsbyggðinni meðal 
karla og kvenna og hjá körlum á 
höfuðborgarsvæðinu en minnkað 
meðal kvenna á höfuðborgarsvæð-
inu. Vinnumálastofnun gerir ráð 
fyrir að um tíu þúsund erlendir 
ríkisborgarar hafi komið til starfa 
á íslenskum vinnumarkaði það sem 
af er ári.  

Um eitt prósent 
atvinnuleysi

Nú er svo komið að 
Icelandair og Iceland 

Express innheimta rúmlega tvö-
falt hærri upphæð undir heitinu 
skattar og gjöld en þau skila til 
flugvalla.

550 5000
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 Jaap de Hoop Schef-
fer, framkvæmdastjóri Atlants-
hafsbandalagsins, skoraði í gær á 
aðildarríkin að auka framlög sín 
til varnarmála. 

Framkvæmdastjórinn lét þessi 
orð falla í heimsókn til Búdapest, 
en hann er nú á heimsóknarúnti 
milli höfuðborga NATO-landanna 
til undirbúnings leiðtogafundar 
bandalagsins sem fram fer í Riga í 
lok mánaðarins. 

Hann minnti á að eins og sakir 
standa eyða einungis sjö af aðild-
arríkjunum 26 fullum tveimur 
prósentum af landsframleiðslu til 
varnarmála, en það eru þau mörk 
sem bandalagið ætlast til að hvert 
og eitt aðildarríki verji að lág-
marki í þennan málaflokk. 

„Þetta er röng þróun fyrir 
bandalag sem er metnaðarfullt og 
stendur frammi fyrir síauknum 
kröfum um þátttöku í alþjóðlegum 
verkefnum og leiðöngrum,“ hefur 
AP-fréttastofan eftir de Hoop 
Scheffer. 

Ísland er eina NATO-landið 
sem ekki hefur útgjöld til varnar-
mála á fjárlögum. Samkvæmt upp-
lýsingum frá varnarmálaskrif-

stofu utanríkisráðuneytisins mun 
Ísland geta talið eftirfarandi sem 
útgjöld til varnarmála: kostnað 
við hið fyrirhugaða nýja varnar-
svæði á Keflavíkurflugvelli, fram-
lagið í Mannvirkjasjóð NATO sem 
Ísland er nú í fyrsta sinn að hefja 
greiðslur í, bein framlög til 
aðgerða NATO, svo sem í Afgan-
istan, og hugsanlega rekstrar-
kostnað varnarmálaskrifstofunn-
ar, en engin formleg tilraun hefur 
verið gerð til slíks útreiknings. 

Taki Íslendingar að fullu við 
rekstri Ratsjárstofnunar eftir að 
ábyrgð Bandaríkjamanna á honum 
sleppir í ágúst á næsta ári muni sá 
kostnaður tvímælalaust teljast 
útgjöld til varnarmála, en hann 
nemur mörg hundruð milljónum 
króna á ári. Hugsanlega mætti 
einnig reikna rekstur Landhelgis-
gæslunnar með. Kostnaður við 
Íslensku friðargæsluna er talinn 
framlag til þróunarmála og þyrfti 
því að endurskilgreina ef hann ætti 
að teljast framlag til varnarmála.

Tvö prósent af vergri lands-
framleiðslu Íslands samsvarar um 
tuttugu milljörðum króna.

NATO-ríkin 
taki sig á
Framkvæmdastjóri NATO skorar á aðildarríkin að 
verja meiru til varnarmála. Sjö af 26 ríkjum ná lág-
markinu, tveimur prósentum af landsframleiðslu. 

 Fram til áramóta 
verður hægt að fá byggingalóðir á 
Skagaströnd án þess að greiða 
gatnagerðargjöld. Um er að ræða 
lóðir við götur sem eru þegar til-
búnar. Að því er segir á heimasíðu 
Höfðahrepps er um að ræða fjórar 
lóðir undir íbúðarhús. Umsóknir 
verða afgreiddar í þeirri röð sem 
þær berast. „Við úthlutun lóðanna 
skulu gilda ákvæði um að bygg-
ingaframkvæmdir skuli vera 
hafnar innan árs frá úthlutun og 
að byggingar skuli hafa hlotið fok-

heldisvottorð innan tveggja ára, 
að öðrum kosti fellur niður ákvæði 
um afslátt gatnagerðargjalda,“ 
segir um skilmála þessara góðu 
kjara.

Ókeypis lóðir 
á Skagaströnd

Aðalritstjóri og tveir 
blaðamenn danska dagblaðsins 
Berlingske Tidende voru í gær 
kallaðir fyrir rétt í Kaupmanna-
höfn, ákærðir fyrir að hafa á 
árinu 2004 birt upplýsingar úr 
dönskum leyniþjónustuskýrslum. 

Brotin sem þeir Niels Lunde 
ritstjóri og blaðamennirnir 
Michael Bjerre og Jesper Larsen 
eru ákærðir fyrir varða sektum 

og allt að tveggja ára fangelsi. 
Lunde hefur áður sagt að 

blaðið hafi ekki gert neitt 
saknæmt er það birti greina-
flokk, sem byggðist að miklu 
leyti á skýrslum sem láku frá 
leyniþjónustu danska hersins, en 
í þeim kom fram að engar 
vísbendingar væru um að 
Saddam hafi haft gereyðingar-
vopn.

DMK Tiltektarlán* kemur sér vel fyrir fólk sem er með fjölda 
óhagstæðra skammtímaskulda. Í stað slíkra skulda kemur 
eitt hagstætt lán með lægri greiðslubyrði.

Lántökugjald DMK Tiltektarlána er aðeins 1%. Hægt er að 
fresta afborgunum af DMK Tiltektarláni fyrsta árið og greiða 
aðeins vexti á því tímabili.

Aðrir þættir 
DMK þjónustunnar eru:

• DMK Debetkort
• DMK Kreditheimild 
• DMK Yfirdráttarheimild
• DMK Léttlán
• DMK 90% íbúðalán
• DMK Ráðgjöf
• DMK Reglulegur sparnaður
• DMK Tilboð

Sæktu um DMK á spron.is
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DMK Tiltektarlán
– í stað margra óhagstæðra skammtímaskulda!

Fram til áramóta fánýir viðskiptavinir í DMK gjafabréf fyrirtvo í Borgarleikhúsinu.

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, 
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

* skv. útlánareglum SPRON



Miðstjórn Frjálslynda 
flokksins hefur sent frá sér 
yfirlýsingu þar sem því er fagnað 
að umræða um málefni innflytj-
enda sé hafin í samfélaginu. 
Miðstjórnin harmar einnig „að 
verið sé að ala á fordómum 
gagnvart flokknum fyrir að vekja 
athygli á og hefja umræðu um 
þessi mál“.

Í yfirlýsingunni er tekið fram 
að „öll mismunun í garð trúarhópa 
eða ólíkra menningarheima er ekki 
í anda Frjálslynda flokksins“.

Miðstjórnin fagnar því að fresta 
eigi frjálsu flæði frá Rúmeníu og 
Búlgaríu, sem og átaki í íslensku-
kennslu fyrir útlendinga.

Harma fordóma 
í garð flokksins

Erlend alþjóðafyrirtæki 
vilja ekkert frekar en að geta 
borgað á einum stað í lífeyrissjóða-
kerfi sem hentar öllum starfsmönn-
um sínum. Þarna er tækifæri fyrir 
íslenska sjóði, sem eru með þróað 
kerfi sem hentar vel breyttum 
aðstæðum á alþjóðlegum lífeyris-
markaði, en þær stafa af því að fólk 
lifir lengur og fer fyrr á eftirlaun. 
Þetta sagði Tryggvi Þór Herberts-
son, prófessor við Háskóla Íslands. 

Til þessa, segir Tryggvi, þarf 
m.a. að laga íslensk lög um 
lífeyrissjóði að erlendum lögum, 
skilgreina nánar stoðir lífeyrisins 
og markaðssetja Ísland sem 
miðstöð lífeyrisrekstrar. 

Markaðssettir 
erlendis

Haldið var upp á sextíu ára 
afmæli Vestmannaeyjaflugvallar 
með pomp og prakt á laugardag-
inn. Afmælið var haldið á vellinum 
sjálfum að viðstöddu nokkru 
fjölmenni, þrátt fyrir að mörg 
fyrirmenni úr flugheiminum á 
Íslandi gætu ekki mætt vegna þess 
að ekki var byrjað að fljúga milli 
lands og eyja þegar athöfnin hófst.

Bragi Í. Ólafsson, umdæmis-
stjóri Flugfélags Íslands, tók við 
fyrstu kökusneiðinni frá starfs-
mönnum Flugmálastjórnar. Í 
flugstöðinni var hægt að berja 
augum myndir og skjöl úr safni 
vallarins.

Vestmannaeyja-
völlur 60 ára

 Fiskafli í október var 
87.230 tonn sem er svipað og á 
sama tíma í fyrra.

Botnfiskaflinn í október var 
40.943 tonn sem er 838 tonnum 
minna en í október í fyrra. Þorsk- 
og ýsuafli var rúmlega þrjú 
þúsund tonnum minni í ár. Á móti 
samdrætti í botnfiskafla vó meiri 
afli í ufsa og karfa í ár. Þar sem 
þorskur og ýsa er talsvert 
verðmætari afli en ufsi og karfi 
má reikna með að verðmæti 
októberaflans sé minna en í fyrra.

Síldaraflinn í október var 
rúmlega 43 þúsund tonn eins og í 
fyrra.

Heildaraflinn í ár var í lok 
október orðinn 1.142.451 tonn sem 
er 355 þúsund tonnum minni afli 
en á sama tíma í fyrra sem stafar 
af minni loðnuafla í ár. 

Minna verð-
mæti en í fyrra

70 prósent þeirra sem heyra raddir 
hafa lent í áföllum segir Ron Coleman, fyrirles-
ari á ráðstefnu Rauða krossins um geðklofa. 
Guðbjörg Sveinsdóttir geðhjúkrunarfræðingur 
var ein þeirra sjötíu sem sóttu ráðstefnuna og 
var hún mjög hrifin af nálgun Rons Coleman á 
heimi þeirra sem heyra raddir.  

„Coleman á sér merkilega sögu en hann var 
inni og úti af geðdeildum í tíu ár vegna radda 
sem hann heyrði og heyrir enn. Það var ekki 
fyrr en hann komst í kynni við samtök fólks 
sem heyra raddir að hann fór að ná bata,“ segir 
Guðbjörg.

„Í samtökunum er það viðhorf ríkjandi að 
raddirnar séu raunverulegar en ekki líffræði-
legt fyrirbæri sem hægt sé að lækna með lyfj-
um. Coleman hefur einnig lesið sér til um rann-
sóknir sem sýna að aðeins 33 prósentum þeirra 

sem heyri raddir gagnist lyf en í 67 prósentum 
tilfella þurfi annað og meira til.  Coleman komst 
að því að meirihluti þeirra sem heyra raddir 
hefur lent í áföllum en hann var misnotaður af 
kaþólskum presti aðeins tíu ára gamall.“ 

Guðbjörg nálgun Colemans mjög merkilega. 
„Einkennin þykja yfirleitt benda til geðklofa, 
sem hægt er að halda niðri með lyfjum. Cole-
man er hins vegar mikill efasemdamaður sjúk-
dómsgreininga en leggur þess í stað áherslu á 
að fólk taki ábyrgð á eigin lífi og flýti þannig 
batanum.

Vill að fólk taki ábyrgð á eigin lífi

Engar hömlur á verslun
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar 

Að gefnu tilefni skal það tekið fram og ítrekað að þrátt fyrir nýjar öryggisreglur 

geta farþegar eftir sem áður keypt allan vökva, krem og aðrar snyrtivörur

á frísvæði Flugstöðvarinnar hvort heldur sem þeir eru að fara af landi brott eða 

koma til Íslands.

Allar upplýsingar um verslun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og nýjar öryggisreglur er 

að finna á heimasíðu Flugstöðvarinnar www.airport.is







nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Illa merkt Hvað með Johnsen?

Miðlungs-
pappírar

Vetrarsólstöður verða 22. desember. Aðgerðahópurinn 
GlobalOrgasm í Kaliforníu hvetur nú íbúa jarðarinnar 
til að fá fullnægingu þennan dag í nafni alheimsfriðar. 
Verkefnið er unnið í samvinnu við vísindamenn í 
Princeton-háskólanum sem starfrækja hnattræna vit-
undarverkefnið. Vísindamennirnir reka net mæli-
tækja um allan heim sem ku hafa sýnt fram á að mann-
leg samvitund – það þegar augu alheimsins beinast að 
sama punkti, til dæmis meðan á stórviðburðum eins og 
11. september og flóðbylgjunum í Asíu hefur staðið – 
getur haft hnattræn áhrif á efni og orku. Nú vonast 
skipuleggjendur fullnægingardagsins til að jákvæðir 
lostastraumar heimsbyggðarinnar verði til góðs. 

Það eru týpískir Kaliforníuhippar sem leiða verk-

efnið, þau Donna Sheehan og Paul Reffell. Þau hafa 
staðið fyrir ýmsum verkefnum í þágu friðar, meðal 
annars Baring Witness verkefnið sem fólst í því að 
naktar konur og menn röðuðu sér upp til að forma 
„Peace“ og friðarmerki út um allan heim. „Hugur 
okkar hefur áhrif á orku- og efnissviðin, svo ef við 
einbeitum okkur að friði og samvinnu á stóra degin-
um mun mikil fullnægingarorkan í bland við friðar-
hugsanir draga úr ofbeldi, hatri og ótta í heiminum,“ 
fullyrðir Donna. Og það veitir víst ekki af. (Meira á 
globalorgasm.org).

Tíu metra hátt víkinga-
sverð blasir nú við þeim 
sem keyra framhjá Laugar-
bakka í Húnavatnssýslu. 
Sverðið stendur á þeim stað 
þar sem fjölskylduskemmti-
garðurinn Grettisból verður 
opnaður næsta sumar. Þar 
verður víkingamenningin í 
hávegum höfð og boðið upp 
á ýmiss konar afþreyingu.

Jón Óskar Pétursson er fram-
kvæmdastjóri Grettistaks sem 
stendur að garðinum. „Þetta verð-
ur skemmtigarður þar sem áhersla 
verður lögð á þátttöku gestanna. 
Þeir fá að reyna sig við aflraunir 
og íþróttir og kynnast siðum og 
menningu fornmanna,“ segir 
hann. „Vopn og verjur víkinganna 
verða kynnt og gestir fá meðal 
annars að setja á sig brynju og 
hjálm, æfa sig með sverð og spjót 
og skjóta af boga.“

Jón segir í gríni að ef einhver 
fái í bakið í atganginum sé stutt í 
heilsugæsluna á Hvammstanga. 
„Við stefnum að því að svæðið 
verði lifandi og þar verði alltaf 
nóg um að vera. Þarna verður úti-
leikhús í hlöðnum hring og sölu-

tjöld með handverki og minjagrip-
um. Við keyptum gamalt verkstæði 
sem á endanum mun líta út eins og 
víkingaskáli. Þar verðum við með 
sýningarsvæði þar sem gestir geta 
horfið aftur í aldir með hjálp 
margmiðlunar og upplifað brot úr 
sögunni. Grettisból verður því 
ekki bara skemmtigarður heldur 
líka fræðslusetur og handverks-
miðstöð.“

Þetta svæði hefur nú kannski 
ekki verið það líflegasta á landinu 
en Jón Óskar segir þetta vera að 
breytast. „Jú, það hefur skort á 
afþreyingarmöguleika hérna en 
síðustu misserin hafa menn orðið 
mun áhugasamari um þessi mál. 
Selasetur Íslands var opnað nýlega 
á Hvammstanga og einnig er boðið 
upp á selaskoðunarferðir út á 
Vatnsnes með Ákanum. Nú er hug-
myndin að Grettisból sogi til sín 
fólk enda verður þetta eini vík-
ingagarður landsins. Það hefur 
verið mikil vakning í sögutengdri 
ferðamennsku á Íslandi og Grett-
isból verður hluti af því.“

Jón Óskar segir bjartsýni ríkja 
með framtakið á svæðinu og að 
margir séu að setja sig í réttar 
stellingar. „Nokkrir eru nú þegar 
orðnir vel hærðir og skeggjaðir. 
En það eru skiptar skoðanir á 
Gretti. Sumum finnst að hann hafi 
verið bölvaður krimmi og skilja 
ekkert í því hvers vegna er verið 
að láta svona mikið með hann.“

Víkingaskemmtigarður opnar á 
Laugarbakka næsta sumar

Töluvert áfall

Eggert Bjarnason
sölumaður hjá RV
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Þegar gæðin skipta máli
Lotus Professional borðpappírsvörur

Á tilb
oði

í nóvember 2006

Lotus Li
nStyle

 servíe
ttur,

diskamottur, „
löberar“ 

og dúkar

Til hátíðabrigða

Í verslun RV að Réttarhálsi eru 
nú á tilboði Lotus LinStyle 
dúkar og servíettur í mörgum 
litum. Einnig eru á tilboði 
ýmsar gerðir af servíettum, 
diskamottum og „löberum“ 
með jólamynstri.

Takmarkað magn er í boði af sumum 
jólavarningi. Fyrstur kemur fyrstur fær.



22lr. rifflar frá 11.900
pumpur frá 19.900

og margt, margt,
margt fl eira

Komdu strax í dag!
Nýtt kortatímabil!

Byssudagar
Veiðihornsins



fréttir og fróðleikur

Ak Kaz þýðir hvítur svanur

Tiltekið í 
lögum

Donald H. Rumsfeld er lík-
lega einn umdeildasti varn-
armálaráðherrann í gjör-
vallri sögu Bandaríkjanna. 
Hann er eini ráðherrann 
sem gegnt hefur embættinu 
tvisvar, en lætur brátt af 
störfum, orðinn 74 ára.

Daginn eftir að repúblikanar töp-
uðu þingmeirihluta sínum skýrði 
George W. Bush forseti frá því að 
Donald Rumsfeld varnarmálaráð-
herra ætli að hætta en í stað hans 
komi háskólarektorinn Robert 
Gates, sem var um hríð yfirmaður 
leyniþjónustunnar, CIA.

Bush segir þessa ákvörðun 
reyndar hafa átt sér nokkurn 
aðdraganda og líklega átti and-
staða ráðamanna innan hersins 
nokkurn þátt í henni. Bæði fyrr-
verandi og núverandi yfirmenn í 
hernum hafa hvað eftir annað 
krafist þess að Rumsfeld segði af 
sér.

Fljótlega eftir að Bush og Rums-
feld komust til valda hófst Rums-
feld handa við að gera viðamiklar 
breytingar á skipulagi bandaríska 
hersins. Hugmyndin var sú að 
gera herinn meðfærilegri, ein-
falda hlutina og gera það auðveld-
ara að senda herlið þangað sem 
þurfa þætti hverju sinni. 

Þær umbótatilraunir fóru mis-
jafnlega vel í yfirmenn hersins, 
sem alla tíð síðan hafa haft horn í 
síðu ráðherrans. Ólíklegt þótti að 
hann yrði langlífur í starfinu, en 
árásirnar á New York og Washing-
ton í september árið 2001 breyttu 
því heldur betur. Rumsfeld varð 
lykilmaðurinn í viðbrögðum 
bandarískra stjórnvalda við 
hryðjuverkunum, og naut lengi 
vel bæði virðingar og aðdáunar 
þorra Bandaríkjamanna fyrir 
áræðni sína og ákveðni.

Þegar Íraksstríðið fór að dragast á 
langinn og mannfallið að verða 
sífellt meira, fór jafnframt álitið á 
Rumsfeld minnkandi. Nú er 
honum að stórum hluta kennt um 
hvernig fór, hann beri bæði meg-
inábyrgðina á því að senda banda-
ríska hermenn í vonlaust verkefni 
í Írak og undir hans forystu hafi 
þar á ofan verið staðið afar illa að 
allri framkvæmd aðgerðanna.

Rumsfeld er einnig sagður bera 
ábyrgð á illri meðferð og jafnvel 
pyntingum fanga í Guantanamo, 
Abu Graib og víðar í leynifangels-
um á vegum CIA.

Nú fyrir helgi bárust fréttir af 
því að bandarísku mannréttinda-
samtökin CCR hafi ákveðið að 
kæra Rumsfeld fyrir stríðsglæpi. 
Kæran verður lögð fram í Þýska-
landi, eins og heimilt er í þýskum 
lögum, en Rumsfeld nýtur frið-
helgi í Bandaríkjunum þannig að 
samtökin sjá sér ekki fært að 
leggja fram kæru þar.

Rumsfeld er reyndar af þýskum 
ættum og hefur stöku sinnum 
skroppið í heimsókn til ættingja 
sinna í Þýskalandi. Rumsfeld er 
fæddur og uppalinn í Chicago, en 
þar um slóðir mun þriðji hver 
maður geta rakið ættir sínar til 
Þýskalands.

Rumsfeld var jafnan vel tekið 
hér áður fyrr þegar hann lét sjá 
sig á feðraslóðum í Sudweyhe, 
einu úthverfa borgarinnar Brem-
en, en heldur hafa þýsku ættingj-
arnir orðið ósáttari við bandaríska 
frændann eftir að stríðsrekstur-
inn hófst í Írak.

Ekki bætti úr skák þegar Rums-
feld sendi Þýskalandi og fleiri 
Evrópuríkjum beittar glósur fyrir 
nokkrum árum, ekki síst vegna 
andstöðu þáverandi ráðamanna í 

Þýskalandi við stefnu ráðamanna í 
Washington í Íraksmálinu, og tal-
aði þá meðal annars um „gömlu 
Evrópu“, sem honum þótti sitja 
frekar aftarlega á merinni í heims-
málunum.

Henry Kissinger, fyrrverandi 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
sagði eitt sinn að Rumsfeld væri 
ósvífnasti maður sem hann þekkti. 
Kissinger ætti kannski að vita 
hvað hann var að segja, því hann 
hafði svo sannarlega kynnst 
ýmsum býsna vafasömum ein-
staklingum um ævina. 

Ósvífnin hefur farið í taugarn-
ar á jafnt andstæðingum Rums-
felds sem samstarfsmönnum, en 
þó hafa margir kunnað að meta 
hreinskilni hans. Starfsfólk í 
Pentagon hrósar honum fyrir að 
koma jafnan til dyranna eins og 
hann er klæddur og segja mein-
ingu sína óhikað.

Margt af því sem Rumsfeld 
hefur látið flakka um tíðina hefur 
orðið fleygt, og sumt af því reynd-
ar þótt heldur kostulegt.

Í október árið 2002, rúmu ári 
eftir árásirnar á Bandaríkin, sagði 
Rumsfeld til dæmis um Osama bin 
Laden, að hann sé „annaðhvort á 
lífi og hefur það gott, eða á lífi og 
hefur það ekki svo gott, eða ekki á 
lífi“.

Bandaríski dálkahöfundurinn 
Hart Seely kom reyndar fyrir 
nokkrum árum auga á ljóðræna 
hlið á ummælum varnarmálaráð-
herrans. Hann tók sig til og gaf út 
heila ljóðabók með „ljóðum“ eftir 
Rumsfeld. Tónskáldið Bryant 
Kong bætti svo um betur og samdi 
lög við nokkur þessara ljóða sem 
síðan voru gefin út á geisladisk.

Eitt ljóðanna er tekið úr viðtali 

við New York Times í maí árið 
2001, þegar Rumsfeld mælti: 
„Stöku sinnum stend ég hér, að 
gera eitthvað. Og ég hugsa með 
mér: Hvað í veröldinni er ég að 
gera hér? Það kemur mjög á 
óvart.“

Umdeildur ráðherra á förum

Miele þvottavélar

Íslenskt stjórnborð
Ný og betri tromla
Verð frá kr. 114.800

-hreinn sparnaður

1.
verðlaun

í Þýskalandi
W2241WPS





greinar@frettabladid.is

Hægrimenn á Íslandi, hvort heldur í Sjálfstæðis-
flokki, Framsóknarflokki eða Samfylkingu, hafa 

löngum legið flatir fyrir bandarískum 
stjórnvöldum og þjónað þeim jafnt til 
góðra sem vondra verka. Bandaríkjun-
um var leyft að hafa hér herstöðvar 
meðan þeim þóknaðist og logið að þjóð-
inni að það væri greiði og gustukarverk 
fyrir Íslendinga, til að tryggja öryggi 
okkar. Þegar kanahernum þóknaðist loks 
að pakka niður og hypja sig fólu dindl-
arnir í ríkisstjórninni þeim eftir sem 
áður sjálfdæmi um að gæta öryggis þjóð-
arinnar. Sjálfsagt felst í því leyfi til að 
njósna um íslenska borgara, eftirleiðis 
sem hingað til, með aðstoð íslenskra 
dindilmenna. 

Versta óhæfuverkið hin síðari ár var 
að styðja innrás Bandaríkjanna og Bret-
lands í Írak. Það var gert í blóra við íslensku þjóðina og 
ekki hlustað á ótal viðvaranir. Innrásin var í trássi við 
alþjóðalög, Sameinuðu þjóðirnar og heilbrigða skyn-
semi. Allflestir sáu hvílíkt feigðarflan þetta var og efa-
semdirnar náðu langt inn í hægri klíkurnar. Fljótlega 
kom t.d. í ljós að hættan sem umheiminum átti að stafa 
af kjarnavopnum harðstjórans Saddam Hussein var 

helber lygi, eða í besta falli misskilningur. En Davíð og 
Halldór fóru sínu fram vel studdir af Morgunblaðinu. 
Öryggishagsmunum og heiðri íslensku þjóðarinnar 
var fórnað. 

Nú vilja fæstir þá Lilju kveðið hafa sem innrásin í 
Írak er. Ríkisstjórnir, þingflokkar og þingmenn víða 

um heim snúa baki við Bush og Blair 
eftir því sem óöldin í Írak magnast og 
minnir æ meir á hörmungarnar í Víet-
nam fyrir fjórum áratugum. En hvorki 
Davíð né Halldór viðurkenna mistök sín 
og er ólíklegt að afsökunarbeiðni þeirra 
berist úr þessu. Báðir hafa þeir hlotið 
feit embætti og sitja þar óáreittir meðan 
hundruð manna týna lífi dag hvern og 
milljónir þjást fyrir þeirra tilstuðlan. 
Það má kalla það tilræði við norræna 
samvinnu að senda Halldór til Kaup-
mannahafnar með óþvegnar, blóðugar 
hendur. 

Vinsti hreyfingin - grænt framboð er 
eini flokkurinn sem berst heill fyrir 
sjálfstæðri, friðsamlegri utanríkis-

stefnu Íslands og hefur hafnað stuðningi við stríðs-
rekstur Bandaríkjanna og Bretlands í Írak og Afgan-
istan alla tíð. Nú er það verkefni allra friðelskandi 
Íslendinga að gera veg VG sem mestan í alþingiskosn-
ingunum í vor svo hægt verði að koma íslenskri utan-
ríkisstefnu aftur á réttan kjöl. Eflum VG í vor! 

Höfundur er formaður VG á Suðurnesjum.

Blóðugar hendur

Dómsdagsspár eru ekki nýjar 
af nálinni og í sögu mann-

kyns hefur útrýmingu þess verið 
spáð ítrekað. Sem betur fer hefur 
þó engin þessara spáa ræst enn 
sem komið er. Ein nýleg gerir ráð 
fyrir hruni fiskstofnanna, ekki 
síst vegna breytinga á sjávarhita 
í kjölfar gróðurhúsaáhrifa, sem 
eru tilkomin vegna skammtíma-
hugsunar og gróðasjónarmiða 
mannkyns. Vísindamenn eru að 
vísu ekki allir sammála þessu og 
kenningar þeirra og umræður 
segja okkur hinum það eitt að 
lítið er vitað. En í fáfræði okkar 
hljótum við þó að verða að 
leggjast á eitt og gera okkar besta 
til að vernda lífsskilyrði á 
jörðinni svo kynslóðir afkomenda 
okkar geti lifað hér líka.

Undanfarin ár hafa fjölmargir 
skólar landsins verið „á grænni 
grein“ en það er verkefni á 
vegum Landverndar sem gengur 
út á undirbúning og vinnu í 
umhverfismálum. Á heimasíðu 
Landverndar er listi yfir þá 77 
grunn- og leikskóla sem eru á 
grænni grein og margir þeirra 
hafa þegar fengið hinn merka 
Grænfána til merkis um góðan 
árangur, jafnvel oftar en einu 
sinni. Bláfáninn er veittur 
höfnum og baðströndum sem hafa 
bætt gæði og þjónustu og stuðlað 
að verndun umhverfisins. Ef 
marka má heimasíðu Landvernd-
ar hefur Bláfáninn ekki átt sömu 
vinsældum að fagna og Grænfán-
inn en góð mál vinnast hægt svo 
vonandi fjölgar Bláfánahöfnum 
landsins á næstu árum. 

Skólar á grænni grein vinna 
ómetanlegt uppeldisstarf 
varðandi umhverfismál og börnin 
læra mikilvægi þess að fara vel 
með, flokka sorp, spara rafmagn 
o.s.frv. Í sumum skólum er 

jafnvel búin til molta úr lífrænum 
úrgangi og í öllum skólum fer 
fram mikil umræða um umhverf-
ismál. Börnin eru áhugasöm enda 
framtíð þeirra í húfi en þó er ljóst 
að starf skólanna fer fyrir lítið ef 
því er ekki fylgt eftir á heimilun-
um. Þess vegna þarf átak í 
umhverfismálum að vinnast í öllu 
þjóðfélaginu, á heimilum og 
vinnustöðum.

Mörg fyrirtæki og stofnanir 
hafa þegar sett sér umhverfis-
stefnu og gengur vonandi vel að 
fylgja henni eftir. Of víða vantar 
þó slíka stefnu og sjá má bruðlað 
með orku, pappír, plast og 
umbúðir af ýmsu tagi svo fátt eitt 
sé nefnt. Ef fyrirtæki landsins 
tækju sig almennt saman í 
andlitinu í umhverfismálum er ég 
ekki í vafa um að það skilaði sér 
inn á heimili starfsmannanna. 
Þetta snýst nefnilega ekki síst um 
ákveðið viðhorf og nálgun sem 
við þurfum öll að temja okkur. 

Margir hafa unnið gott starf á 
þessum vettvangi en aðrir láta 

eins og þeim komi þetta ekki við. 
Í fararbroddi ættu auk sveitarfé-
laga og ríkisstofnana t.d. að vera 
fyrirtæki sem starfa að umhverf-
ismálum og náttúrurannsóknum 
og -nýtingu, matvælaframleiðslu 
og í ferðaþjónustu. Auðvitað ættu 
öll fyrirtæki að tileinka sér þessi 
vinnubrögð og á heimasíðu 
Landverndar (www.landvernd.is) 
er að finna ágætan gátlista sem 
öllum er frjálst að nýta sér. Margt 
smátt gerir eitt stórt og þótt 
þessar ábendingar kunni að 
virðast léttvægar við fyrstu sýn 
er alls ekki svo. Ef öll fyrirtæki 
landsins tileinkuðu sér þessi 
vinnubrögð gæti sparast ómæld 
orka, pappír og sorp svo fátt eitt 
sé nefnt. 

Meðal ábendinga Landverndar 
má nefna að hver starfsmaður 
hafi merktan bolla svo ekki þurfi 
að þvo bollana oft á dag (plast-
bollar koma auðvitað ekki til 
greina), prentað og ljósritað 
beggja vegna á blöð eins og hægt 
er, slökkt er á rafmagnstækjum 
utan skrifstofutíma og keyptar 
eru inn vistvænar og vottaðar 
vörur, svo sem pappír og ræsti-
efni. Allt eru þetta einfaldar 
aðgerðir en stuðla að umtalsverð-
um sparnaði hjá fyrirtækjum sem 
hlýtur að vera eftirsóknarvert 
auk þess að draga úr sorpi og 
sóun. Hitt er þó líklega meira um 
vert að með slíkum aðgerðum 
verður viðhorfsbreyting hjá öllu 
starfsfólki sem skilar sér inn á 
heimili þeirra. 

Vonandi hafa sem flestir þegar 
stigið öll þessi skref og mörg 
fleiri innan dyra hjá sér og 
nokkur ferðaþjónustufyrirtæki 
hafa t.d. verið til mikillar 
fyrirmyndar á þessu sviði. Allir 
geta lagt sitt af mörkum, vilji er 
allt sem þarf. 

Umhverfisvernd í verki

Þess vegna þarf átak í um-
hverfismálum að vinnast í 
öllu þjóðfélaginu, í skólum, á 
heimilum og í fyrirtækjum

GADDAVÍR
SIGURJÓN MAGNÚSSON

„Gaddavír er látlaus, hefðbundin, vel skrifuð 
skáldsaga sem gefur tilefni til þess að velta 

fyrir sér mannlegu eðli… Í stærra samhengi 
og táknsögulega fjallar Gaddavír um 

erfðasyndina, þjáningu, jafnvel píslarvætti.“
- Geir Svansson,

Morgunblaðið, 3. nóv. 2006

ÁHRIFAMIKIL SKÁLDSAGA
SEM HELDUR LESANDANUM

Í HELJARGREIPUM

P
rófkjör undangenginna vikna sýna fram á fremur lítinn 
áhuga þátttakenda á að stilla upp fjölbreyttum listum 
fyrir alþingiskosningarnar í vor. 

Konur virðast eiga ákaflega erfitt uppdráttar í próf-
kjörum, nema hlutfall þeirra sé þeim mun hærra í hópi 

þeirra sem gefa þar kost á sér. Sama máli gegnir um eldri borgara, 
en vissulega eru ekki margir í þeim hópi sem gefa kost á sér, og 
Íslendinga af erlendum uppruna sem eru enn færri í prófkjörum.

Svo virðist sem karlmenn á tæplega miðjum aldri séu líklegast-
ir til að ná árangri í prófkjörum og er það íhugunarefni hvað það 
er sem gerir þá svona trúverðuga í augum þátttakenda í prófkjör-
um.

Það er mikið áhyggjuefni að svo virðist sem bakslag sé komið 
í hlutfall kvenna í stjórnmálum. Konum fækkaði í sveitarstjórn-
um landsins eftir kosningarnar í vor sem leið og niðurstöður und-
angenginna prófkjara hafa verið á þann veg að fátt virðist geta 
komið í veg fyrir að hlutfall kvenna á Alþingi Íslendinga lækki á 
næsta kjörtímabili og er það þó ekki sérlega glæsilegt á því kjör-
tímabili sem nú er að renna sitt skeið.

Vissulega liggja fyrir þær staðreyndir að færri konur en karlar 
gefa kost á sér í prófkjörum. Sömuleiðis sækjast konur að með-
altali eftir sætum neðar á lista en karlmenn. Engar tölur liggja 
fyrir um kynjahlutfall og aldurssamsetningu þeirra sem taka þátt 
í prófkjörum en leiða má líkur að því að sá hópur endurspegli kjós-
endur að minnsta kosti betur en hópurinn sem gefur kost á sér, þ.e. 
að kynja- og aldurssamsetning sé þar tiltölulega jöfn.

Flestir hljóta að vera sammála um að til þess að listi höfðaði 
sem best til breiðs hóps kjósenda ætti að vera að finna á honum 
tiltölulega breiðan hóp fólks. Gallinn við prófkjörin er vitanlega 
sá að ekki er raðað á lista með tilliti til þessa heldur fer uppröðun 
eftir því hvernig atkvæði falla. 

Á landsbyggðinni, og raunar í öllum kjördæmum utan Reykja-
víkurkjördæmanna, virðast sjónarmið byggðarlaga einnig vega 
þyngra en það sjónarmið að velja fjölbreyttan hóp fólks til starfa. 
Þannig virðist bæði þátttakendum í prófkjörum og forsvarsmönn-
um flokka finnast skipta meira máli að hvert byggðarlag eigi sinn 
fulltrúa á lista heldur en að hann sé skipaður fjölbreyttum hópi 
karla og kvenna á öllum aldri. 

Kynjahlutfall á framboðslistum stjórnmálaflokkanna er graf-
alvarlegt mál. Þeir sem þessa lista skipa eru fulltrúar þjóðarinnar 
á Alþingi næstu fjögur ár. Að flokkarnir, með fulltingi stuðnings-
manna sinna sem þátt taka í prófkjörum, skuli hver á fætur öðrum 
birta framboðslista sem að miklum meirihluta eru skipaðir eins-
leitum hópi tæplega miðaldra karlmanna er til skammar. 

Kjósendur 21. aldarinnar hljóta að gera þá kröfu til stjórnmála-
flokka að listar þeirra endurspegli þjóðina með skýrari hætti en 
nú virðist líta út fyrir, annað er gróf tímaskekkja.

Vannýtt tækifæri

Svo virðist sem karlmenn á tæplega miðjum aldri séu 
líklegastir til að ná árangri í prófkjörum.





Íorðabókinni eru bara tvö orð til 
skilgreiningar á því hugtaki. 

Kynþáttahyggja og kynþáttahat-
ur. 

Það er ekki rasismi að hafa 
áhyggjur af óheftum innflutningi 
ódýrs vinnuafls. Það er heldur 
ekki rasismi að hafa áhyggjur af 
þeim sem fyrir eru í landinu af 
þess völdum. Það er ekki einu 
sinni rasismi að hafa áhyggjur af 
því hvað gerist ef of margir aðilar 
af ólíkum menningarheimi flytja 
til landsins. 

Ég hef ekki getað fundið út 
hatur á fólki hvorki af orðum 
Magnúsar Þórs né Jóns Magnús-
sonar. Það er hinsvegar mjög 
óheppilegt að taka svo til orða að 
Ísland sé fyrir Íslendinga. 

Að hafa áhyggjur af því að mús-
limar flytji hingað í of stórum stíl 
er eðlilegt. En það er ekki þar með 
sagt að í gangi sé einhver hreins-
unarstefna. Alls ekki. Það væri 
alveg eins hægt að segja orð eins 
og Vísindakirkjan, Amish eða 
Vottar Jehóva. Þetta er allt saman 
öfgatrú að mati þeirra sem eru 
umburðarlyndari. En þýðir alls 
ekki að fólk megi ekki hafa þá 
trú.

Þeir sem hæst hrópa hér um að 
Frjálslyndi flokkurinn sé rasista-
flokkur gjaldfella því bæði sjálfa 
sig og hugtakið rasisma. 

Í stefnuskrá Frjálslynda flokks-
ins er boðað umburðarlyndi gagn-
vart öllum hópum, og frelsi til 
athafna og æðis. En svo segir í 
byrjun málefnahandbókar, í kafla 
sem heitir Manngildi í fyrirrúmi:

Kjarni frjálslyndrar stjórn-
málastefnu er að hver einstakling-
ur viðurkenni rétt annarra ein-
staklinga til frjálsrar hugsunar, 
trúar, tjáningar og frelsis til að 
kjósa sér eigin lífsstíl. Þetta þýðir 
ekki að frjálslynd stjórnmála-
stefna einkennist af stefnuleysi. 
Frjálslynt fólk berst fyrir því að 
þeir sem hafa ákveðnar skoðanir 
standi fyrir þeim, en að þeir verji 
jafnframt rétt annarra til að hafa 
aðrar skoðanir. 

Þegar fólk hrópar upp yfir sig 
að félagar í Frjálslynda flokknum 
séu að breytast í harða þjóð-
hyggjurasista er eitthvað annað 

sem vakir fyrir því en sannleiks-
ást. Það gæti verið:
1 Að fólk hreinlega lesi ekki 
orðin sem eru skrifuð, heldur taki 
punkta úr texta sem þeir vilja gera 
eitthvað úr sem ekki er.
2 Það vilji nota sér þetta í pólit-
ískum tilgangi til að höggva til 
andstæðings.
3 Skilji ekki hugtakið „rasismi“
4 Vilji hreinlega þagga málið 
niður, vegna þess að það er óþægi-
legt að ræða það.
5 Að það hreinlega viti ekki 
betur. 

Ég er afskaplega ánægð með 
yfirlýsingar Ingibjargar Sólrúnar 
Gísladóttur og Steingríms J. Sig-
urðssonar, þau 
þjöppuðu sér að 
baki Guðjóns 
Arnars, ég tel 
þau hafa staðist 
fyrstu prófraun-
ina og límið í 
Kaffibandalag-
inu þannig 
styrkst.

Ég er sérlega 
ánægð með 
Kaffibandalagið
og að þau þrjú 
séu að tala 
saman. Fólk vill 
fá val um hverjir 
muni leiða næstu 
ríkisstjórn. Og 
nú verður loks-
ins hægt að eiga 
það.

Viðbrögð 
fólks, bæði á 
heimasíðu Magnúsar Þórs, og ekki 
síður bara í kringum mann sjálf-
an, segja að þetta mál brennur 
mjög á almenningi. 

Enda hafa þingmenn Frjáls-
lynda flokksins verið duglegir við 
að fara út um byggðir landsins og 
ræða við almenning í landinu. Þeir 
hafa því þekkingu á vandamálum 
fólks, sem oft sést á viðbrögðum 
þeirra á þingi.

Enda voru stjórnarherrarnir 
teknir gjörsamlega í bælinu hvað 
þetta mál varðar. Þeir mega þó 
eiga það, að þegar var búið að 
ræsa þá út, þá gripu þeir til varn-
araðgerða. Þó hringsnúningar 
félagsmálaráðherrans hafi verið 
nokkuð skondnar, eitthvað fum og 
fátkenndar sýnist mér.  

Það var löngu tímabært að taka 

þessa umræðu. Og fólk verður að 
horfast í augu við vandamálið. 
Hér er ekki verið að tala um að 
loka landinu eða setja höft á fólk 
eftir menningarhefðum eða trú. 
Það er verið að benda á ákveðið 
vandamál sem er óheftur innflutn-
ingur á ódýru vinnuafli, oftast 
bara um einstaklinga að ræða, 
sem koma hér í skamman tíma og 
senda allt handbært fé úr landi. 
Þeir eiga fullan rétt á því, og það á 
ekki að amast við því fólki sem 
hingað kýs að koma og starfa. 

En við erum bara 300.000 
manna þjóð, og hér er verið að 
tala um milljónasamfélög, þar 
sem mikil fátækt og atvinnuleysi 

ríkir. Að tala um 
að þetta hafi 
slegið af starfs-
mannaleigur er 
barnalegt í mesta 
lagi. Það hefur 
komið fram að 
hér eru nokkur 
þúsund starfs-
menn sem eng-
inn veit af, og 
enginn veit 
hvernig hafa það. 
Hvar er það fólk? 
Og í því sam-
bandi, af hverju 
var ekki byrjað á 
að undirbúa 
komu þessa 
fjölda til lands-
ins? Það þýðir 
ekki að koma 
eftir á og segja 
við vissum ekki 

að það yrðu svona margir. 
Við verðum að hugsa um að 

hafa aðstöðu til að taka á móti því 
fólki sem vill koma. Og með þessa 
óhefta flæði frá Evrópu er loku 
fyrir það skotið að fólk frá öðrum 
svæðum eins og Taílandi, Perú, 
Kúbu, Venesúela og fleiri fátæk-
um ríkjum geti komist hingað. 
Hér hafa margir Taílendingar 
komið undanfarin ár og reynst 
mjög góður starfskraftur. Eitt á 
ekki að útiloka annað. 

Rasisminn býr ekki í Frjáls-
lynda flokknum, en það virðist 
vera ansi grunnt á rasandanum 
hjá sumum Íslendingum gagnvart 
samferðarmönnum sínum því 
miður.  

Höfundur býr á Ísafirði.

Hvað er rasismi?

Ég er 39 ára gömul. Ég er móðir, 
eiginkona, 

dóttir, systir, 
frænka, vin-
kona, starfs-
maður, nemi – 
hluti af stærri 
heild. Á margan 
hátt er eins 
komið fyrir 
þjóðinni okkar, 
þ.e. Íslending-

um. Við erum hluti af Norðurlönd-
unum, Evrópu og Evrópska efna-
hagssvæðinu. Eins erum við hluti 
af alþjóðlegum samtökum eins og 
NATO og Sameinuðu þjóðunum. 
Við erum ungt lýðveldi og lítil 
þjóð í stóru alþjóðlegu samfélagi.

Við viljum taka þátt í þeirri 
hnattvæðingu sem nú á sér stað. 
Við dásömum hugtakið ,,útrás“ en 
erum ef til vill ekki tilbúin fyrir 
,,innrás“. Við viljum hagvöxtinn 
og allt sem honum fylgir en hann 
krefst þroska, þroska þjóðar í 
formi umburðarlyndis í stað for-
dóma. Umræðan er hafin og öll 

sjónarhorn eiga rétt á sér en rök-
ræðan verður ekki unnin með því 
að setja merkimiða á fólk. 

Mörgum Íslendingum þykir 
eftirsóknarvert að flytja til 
útlanda en á sama tíma höfum við 
átt því láni að fagna að Ísland er 
eftirsóknarvert í augum annarra 
og við erum ríkari fyrir vikið. 
Tökum á móti fólki eins og við 
viljum að aðrir taki á móti okkur 
og berum virðingu hvert fyrir 
öðru. 

Höfundur er upplýsingafulltrúi 
Alþjóðahúss.

Viljum útrás en ekki innrás!

Það sem eftir stendur í atburð-
um síðustu daga þ.e. innflytj-

endamálin/frjálst flæði vinnuafls 
frá Evrópu – og það situr í mér – 
er að aðrir flokkar, stjórnmála-
spékúlantar og einhverjir fleiri 
séu að kalla stefnu Frjálslynda 
flokksins rasisma.

Það er alls ekki rétt og er bara 
útúrsnúningur og verið að reyna 
að veiða fólk í skoðanavillu á 
stjórnmálaflokki.

Væri Frjálslyndi flokkurinn 
hinsvegar hreinræktaður rasista-
flokkur í ætt við hægri öfgasinn-
aðan þjóðernisflokk af verstu sort 
þá væri ég ekki þar og hefði aldrei 

fengið að stíga 
fæti inn þar 
með baráttumál 
mín og minni-
hlutahóps míns, 
heyrnarlausra
og heyrnar-
skertra.

Þá hefði 
flokkurinn
aldrei staðið 
fyrir því að 
berjast fyrir því 
að viðurkenna 

íslenska táknmálið eða þá að vilja 
texta innlent sjónvarspefni fyrir 
heyrnarlausa/heyrnarskerta og 
ÚTLENDINGA svo þeir geti lært 
íslenskuna af textanum (að heyra 
hvernig orðin eru borin fram og 
skrifuð samtímis) og lærðu þar 

með líka um íslenska menningu og 
myndu því aðlagast lífinu hérna á 
þessari sérstöku eyju í Norður-
Atlantshafi.

Og svo ekki sé minnst á öryrkja 
og lífeyrismálin sem flokkurinn 
hefur staðið fyrir á þingi. Í venju-
legum rasistaflokkum eru fatlaðir 
nefnilega útskúfaðir og baráttu-
mál þeirra ná ekki upp á pallborð-
ið hjá rasistum.

Því er hér með alfarið vísað til 
föðurhúsanna að Frjálslyndi flokk-
urinn sé litaður rasisma og í 
honum her rasista. 

Svo ekki sé nú meira sagt um 
þetta mál.

Höfundur er varaþingmaður 
Frjálslynda flokksins í Suðvestur-

kjördæmi.

Öngvir rasistar!

Ég er sérlega ánægð með Kaffi-
bandalagið og að þau þrjú séu 
að tala saman. Fólk vill fá val 
um hverjir muni leiða næstu 
ríkisstjórn. Og nú verður loks-
ins hægt að eiga það.
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Video upptaka með 10 x aðdrætti og hristivörn
Lithium Ion rafhlaða og hleðslutæki fylgir
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Video upptaka með 3 x aðdrætti og hristivörn
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Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Snær Seljan Thoroddsen lærði glímu af föður sínum 
og hefur nú náð langt á sínu sviði.

„Ég hef æft glímu frá 10 eða 11 ára aldri,“ segir Snær sem 
er nú 23 ára gamall. „Faðir minn, Þórólfur Helgason, vakti 
upphaflega áhuga minn, en hann keppti á árum áður í glímu 
og kenndi hana síðan í heimabæ mínum, Reyðarfirði.“

Snær fór ungur að aldri með föður sínum suður til að 
fylgjast með glímumótum og fannst spennandi að sjá hversu 
miklir afreksmenn tókust þar á. „Íþróttin höfðaði til mín sem 
lítils gutta vegna þess hversu hörð og karlmannleg hún leit 
út fyrir að vera,“ útskýrir hann og hlær við tilhugsunina.

Faðir Snæs kenndi honum öll grunnatriðin í glímu og 
segir hann samstarf þeirra feðga hafa gengið vonum framar. 
„Þegar við fluttum suður hafði hann kennt mér allt sem hann 
kunni þannig að ég fékk frekari tilsögn hjá KR og hef eftir 
það æft mig mestmegnis sjálfur,“ segir Snær enn fremur.

Snær æfir nú sex sinnum í viku, þar af einu sinni hlaup, 
tvisvar sinnum glímu og þrisvar sinnum kraftlyftingar. Að 
hans sögn byggja kraftlyftingarnar og hlaupið á æfinga-
áætlun svipaðri þeirri og ólympíufararnir í frjálsum íþrótt-
um árið 2008 fara eftir.

Snær segist jafnframt leggja áherslu á hollt mataræði til 
að halda sér í góðu formi. Hann neytir að meðaltali sex mál-
tíða á dag, borðar mikið af skyri og drekkur töluvert af vatni. 
„Holl fæða er ekki síður nauðsynleg og góð hreyfing ætli 
maður sér að ná langt í glímunni,“ segir hann og bætir við að 
það eigi við um alla sem vilji skapa sér nafn í íþróttum. 

Pabbi er 
fyrirmyndin



Eyjólfur Þorkelsson og Stefán 
Ágúst Hafsteinsson, lækna-
nemar við Háskóla Íslands, 
eru í forsvari fyrir nýstofnað 
Lýðheilsufélag læknanema. 
Fyrirmyndin er fengin frá 
alþjóðasamtökum lækna-
nema, IFMSA, en starfsemin 
er þróuð í samvinnu við 
Skrifstofu kennslu, vísinda og 
þróunar (SKVÞ) á Landspítala 
- háskólasjúkrahúsi og aðra 
sérfræðinga þar.

Lýðheilsustarf er að verða enn 
sýnilegra en fyrr. En ekki allir 
vita um hvað það snýst í raun og 
veru.

„Lýðheilsa snýst um sameigin-
lega vinnu samfélagsins sem 
heildar til að fyrirbyggja sjúk-
dóma, efla heilsu og lengja líf 
almennings,“ segir Eyjólfur Þor-
kelsson. Upplýsingar frá Alþjóða-
heilbrigðisstofnunni, WHO, benda 
til að heilbrigðiskerfið eitt og sér 
ráði einungis 10 til 20 prósentum 
af raunheilbrigði þjóða. „Það eru 
fjölmargar og samsettar ástæður 
fyrir langflestum sjúkdómum og 
skýrustu dæmin eru ef til vill 
reykingar og fátækt sem eru ekki 

afmörkuð heilbrigðisvandamál, 
heldur snerta fleiri hliðar samfé-
lagsins,“ segir Eyjólfur og heldur 
áfram. „Heilbrigði byggist á lík-
amlegri, félagslegri og andlegri 
vellíðan og með þverfaglegu sam-
starfi má vinna að heilsueflingu 
og almenningsfræðslu á breiðum 
grunni. Við viljum einfaldlega 
leggja okkar af mörkum,“ segir 
Eyjólfur. 

Samnemi Eyjólfs, Stefán Ágúst 
Hafsteinsson, tekur í sama streng. 
„Markmiðið er að virkja einstakl-
inginn til að vinna að eigin heil-
brigði á sínum forsendum.“ 

Stofnfundur félagsins er fram-
undan og nú eru virkir félagar 
um fimmtán talsins sem allir 
vinna sjálfboðavinnu. „Það er 
nauðsynlegt að hafa eitthvað upp-
byggilegt fyrir stafni utan náms-
bókanna á sama tíma sem starfið 
tengist náminu beint,“ segir Eyj-
ólfur. 

Læknanemarnir fá leiðsögn og 
góðan stuðning frá sérfræðingum 
á Landspítalanum. „Öll verkefni 
og skrif sem við sendum frá okkur 
fer í gegnum okkar leiðbeinendur 
sem eru sérfræðingar á ýmsum 
sviðum læknavísindanna, svo við 
eigum mjög góða að í þessu starfi,“ 
segir Stefán Ágúst. Einnig er 
félagið í sambandi við Lýðheilsu-
félag Íslands og Geir Gunnlaugs-

son lækni sem er í forsvari þar. 
Eitt af verkefnunum er bangsa-

spítali sem hefst vonandi í vor. 
„Börnin koma með bangsana sína í 
skoðun til okkar og eru þá í hlut-
verki foreldranna,“ segir Stefán 
Ágúst. „Erlendar rannsóknir sýna 
að þau börn sem hafa komið á 
bangsaspítala eru minna hrædd 
við lækna, bæði sem börn og eins 
þegar þau verða fullorðin.“ 
Bangsaspítalinn er því forvarna-
starf og markmiðið að fræða börn-
in með leik. 

Önnur mál sem brenna á Lýð-
heilsufélaginu er að leiðrétta mis-
skilning varðandi heilbrigði og 
líkamann og nefnir Eyjólfur þar 
umræðuna um geðsjúkdóma sem 
dæmi. Einnig er á döfinni að efla 
umræðuna um líffæra-, blóð- og 
stofnfrumugjafir og jafnvel vinna 
markvisst að því að fjölgja gjöf-
um.

Stefán Ágúst segir félaga vera 
ólgandi af hugmyndum og hlakka 
til að taka á móti fleiri verkefnum 
og hefjast handa. „Aðalmarkmiðið 
er að fræða almenning og virkja 
sem flesta til að taka þátt,“ segir 
Eyjólfur. 

Lýðheilsufélag læknanema 
verður með vikulega pistla í 
Fréttablaðinu sem hefjast um 
miðjan nóvember.

Læknanemar fræða lýðinn

Vonir eru bundnar við nýtt 
lyfjapróf sem hefur verið sett 
á markaðinn til að klekkja á 
óprúttnum íþróttamönnum. 

Prófið er fyrsta sinnar tegundir en 
það gerir lyfjaeftirlitum kleift að 
greina minnstu agnir af prótíni, 
svokölluðu synacthen, í blóðinu.

Prótín þetta örvar hormóna-
framleiðsu líkamans og eykur 
afkastagetu þeirra sem neyta þess. 
Er það því ólöglegt þar sem það 
veitir íþróttamönnum ósanngjarnt 
forskot á andstæðinga sína.

Hingað til hefur ekki verið 
hægt að greina téð prótín með 
lyfjaprófum, sem duga yfirleitt til 
að finna út hvort viðkomandi hefur 
sprautað sig með hormónum.

Nýja lyfjaprófið markar því 
tímamót í baráttunni gegn neyslu 
íþróttamanna á ólöglegum efnum. 

Eru vonir bundnar við að það verði 
til þess að íþróttamenn hugsi sig 
tvisvar um áður en þeir nota slík 
efni sjálfum sér til framdráttar.

Ýmsir óttast þó að lyfjaprófið 
dugi skammt þar sem ósvífnir aðil-
ar leita sífellt nýrra leiða við að 
þróa og framleiða ólögleg efni sem 
smjúga fram hjá lyfjaeftirlitum.

Frá þessu er greint á fréttavef 
BBC, www.bbc.co.uk.

Hert lyfjaeftirlit líffæri }

www.svefn.is



Landsþjónusta matarfíkla 
heldur ráðstefnu helgina 17. til 
18. nóvember.

OA-samtökin eða Hömlulausar 
ofætur (Overeaters anonymous) 
eru samtök nafnlausra matar-
fíkla sem voru stofnuð í Banda-
ríkjunum í janúar árið 1960 og á 
Íslandi í febrúar 1982. Matarfíkn 
getur verið stórt vandamál í lífi 
fólks. OA-samtökin bjóða lausn 
sem byggist á 12 spora kerfi AA- 
samtakanna.

OA-félagar eru karlar og 
konur á öllum aldri um allan heim 
sem eiga sér þá ósk að halda sér 
frá matarfíkn og vilja bera boð-
skap samtakanna um bata áfram 
til þeirra sem enn þjást. 

OA er ekki megrunarklúbbur 
og setur engin skilyrði um þyngd-
artap. Algjör trúnaður er á fund-
um, það kostar ekkert að fara á 
fundi og allir eru velkomnir. Á 
heimasíðu samtakanna kemur 
fram að þau tengjast engum 
öðrum félagsskap, pólitískum, 
trúarlegum eða hugmyndafræði-
legum og taka ekki afstöðu til 
málefna annarra en sinna eigin. 
Meginmarkmið er að halda sig 
frá matarfíkn og bera boðskap 
samtakanna til þeirra sem enn 
þjást.

Landsþjónusta OA-samtök-
anna stendur fyrir ráðstefnu 
helgina 17. og 18. nóvember sem 
verður haldin í skátaheimilinu 
Vífilsfelli að Bæjarbraut 7 í 
Garðabæ kl. 20–22. Þangað kemur 
reyndur OA-félagi frá Bretlandi 
og miðlar af reynslu sinni. Ráð-
stefnan er opin öllum matarfíkl-
um, jafnt virkum OA-félögum 
sem nýliðum. Föstudagskvöldið 

er einnig opið fyrir aðstandendur 
matarfíkla og aðra sem vilja 
kynna sér samtökin. Nánari upp-

lýsingar um samtökin og ráð..
stefnuna er að finna á heimasíðu 
samtakanna www.oa.is

Landsþjónusta matarfíkla er 
ekki megrunarklúbbur

Öll viljum við vera heilbrigð, fá að 
eldast vel og njóta hamingju í 
okkar lífi. Það er þó ekki sjálfgef-
ið að svo verði. Til að lifa ham-
ingjuríku og góðu lífi þurfa allir 
að fylgja nokkrum meginatriðum í 
lifnaðarháttum sínum, hvort sem 
um er að ræða íbúa í Alaska, Alsír 
eða á Íslandi.

1. Hófsemi er lykillinn að góðri 
heilsu. Borðaðu rétt samsettar 
máltíðir, hreyfðu þig daglega og 
hafðu reglu á svefninum. 

2. Ganga er mjög góð hreyfing. 
Reyndu að taka 45 mínútna göngu-
ferðir daglega.

3. Sérfræðingar mæla með átta 
klukkustunda svefni á hverri 
nóttu. Svefnþörf getur verið mis-
munandi á milli einstaklinga en þó 
er öllum ráðlagt að fá a.m.k. 7 klst. 
svefn á nóttu. Svefninn veitir hvíld 
sem er nauðsynleg geðheilsunni 
því skortur á svefni getur m.a. 
leitt til einbeitingarskorts og svo 
verður styttri í þér þráðurinn. 

4. Að hafa eitthvað fyrir stafni 
er mjög jákvætt en það stuðlar að 
því að fólk leiðist síður út í vonda 

siði. Það er einnig mikilvægt að 
stunda einhverja jákvæða iðju 
sem gerir sálarlífinu gott. Að hafa 
áhyggjur er mjög slæmt fyrir sál-
arlífið en vinnan göfgar bæði sál 
og líkama. 

6. Stundaðu félagslíf af kappi 
en forðastu slúður og baktal. Svo 
lengi sem þú sleppir allri nei-
kvæðni hefur þú gott af samveru 
við annað fólk. 

7. Mundu að það er ekkert sem 
er þess virði að fórna heilsu og 
hamingju fyrir, svo forðastu það 
sem gæti valdið þér hugarangri og 
leiðindum.

Heilsa og hamingja

SKIPULAG ER FALLEGT

LJÓSMYNDARAR MEÐ NÆMT AUGA

LITLU HLUTIRNIR GERA MIKIÐ

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5000 | WWW.VISIR.IS 

SNILLDARLAUSNIR FYRIR LÍTIL RÝMI

NÝTT BLAÐ KOMIÐ ÚT!



Hraði samfélagsins er efni mál-
þings sem Náttúrulækninga-
félag Íslands efnir til í Laug-
arneskirkju í kvöld. Steinunn 
Inga Stefánsdóttir, ráðgjafi hjá 
Starfsleikni, er ein af frummæl-
endum.

Sátt á öllum sviðum er yfirskrift 
fyrirlestrar Steinunnar. Í honum 
kveðst hún ætla að höfða til við-
horfa fólks og viðmiða og útskýrir 
það nánar. ¿Við viljum taka þátt í 
öllu því sem lífið hefur upp á að 
bjóða og ná hámarksárangri á 
öllum sviðum. En ef væntingarnar 
verða of miklar þá erum við fyrir-
fram dæmd til að verða fyrir von-
brigðum á einhverjum sviðum.¿ 

Hún kveðst ekki ætla að boða að 
fátækt og basl auki hamingju en 
samt ætla að velta því upp hvort 
valmöguleikar velmegunarinnar 
valdi okkur streitu. ¿Við erum svo 
frjáls og höfum úr svo mörgum 
kostum að velja í lífinu en allir 
þessir valmöguleikar geta 
leitt til óhamingju. 

Við ætlum að 
útskrifast úr flott-

asta skólanum, vera í flottasta 
starfinu, vera með flottasta heimil-
ið og eiga jafnvel flottustu börnin. 
Svona miklar væntingar eru gríð-
arlegir streituvaldar sem geta 
endað með vandamálum og sorg. 
Því verðum við að staldra við þegar 
við erum komin fram yfir það sem 
er nóg. Hamingjan er nefnilega 
innra hugarástand.¿ 

Steinunn dregur samt ekki úr 
því að fólk eigi að vera metnaðar-
fullt og stefna að hámarksárangri í 
því sem skiptir það mestu máli. En 
hvað er það að hennar 
mati? ¿Að hlúa að fjöl-
skyldunni virðist 
vera það sem 
veitir fólki mesta 
hamingju þegar 
upp er staðið og 
heilsan er öllum 
dýrmæt. Starfið 
er líka flestum 
mjög mikils virði 
og það er þýð-
ingarmikið 
að 

njóta þess. Ekki bara að vinna til að 
eiga fyrir salti í grautinn heldur af 
þeirri sannfæringu að verið sé að 
gera gagn í víðara samhengi. En við 
megum ekki gleyma okkur í vinn-
unni því þá bitnar það á hinum svið-
unum, heilsunni og samskiptunum. 
Þarna þarf því að finna jafnvægi á 
milli og hafa raunhæfar vænting-
ar.2 

Steinunn er lærð í viðskiptasál-
fræði og álags-og streitufræði og 
fer í fyrirtæki með fyrirlestra og 
námskeið. ¿Allt sem ég geri leiðir 
að því að minnka streituálag,¿ 
útskýrir hún. En hvernig tekst 
henni sjálfri að samræma starf og 
heimilishald? Nú hlær hún. ¿Mér 
finnst ofboðslega gaman í vinn-
unni en mig langar líka að vera 
með dótturinni og hugsa vel um 
heimilið. Þegar ég vinn of mikið 
þá verður ekki sátt heima fyrir og 
það veldur streitu. Sátt á öllum 
sviðum er það sem þarf. Það finn 
ég vel á eigin skinni.¿

Málþingið í Laugarneskirkju 
hefst klukkan 20 í kvöld. Fundar-
stjóri er sr. Bjarni Karlsson.

Miklir valmöguleikar 
geta leitt til óhamingju

*Tilboðsverð 2006
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Nicorette Fruitmint

Nicorette nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð þegar reykingum er hætt eða þegar dregið er úr
reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávallt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðli. Skammtar eru
einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt, hvort hætta á reykingum eða draga úr þeim. Því ber að
kynna sér upplýsingar um notkun í fylgiseðli. Í fylgiseðlinum eru upplýsingar um: verkun og notkun,
varúðarreglur, mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að lesa áður en lyfin eru notuð, hugsanlegar
aukaverkanir og aðrar upplýsingar. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um
lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall,
óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarleg hjartsláttarglöp eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette
nikótínlyf. Börn yngri en 15 ára, þungaðar konur og konur með barn á brjósti eiga ekki að nota Nicorette
nikótínlyf nema að ráði læknis.

Handhafi markaðsleyfis: Pfizer ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatúni 2, Garðabæ.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.
Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

www.nicorette.is

Nýttbragð
sem kemurá óvart

25%
afsláttur*

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur



Japanskt sjúkrahús útbýr 
barnalúgu sem tekur á móti 
börnum til ættleiðingar.

Yfirvöld á sjúkrahúsi í Japan und-
irbúa nú opnun barnalúgu þar sem 
mæður geta skilað inn nýfæddum 
börnum sem þær vilja ekki eiga 
sjálfar. Börnin verða síðan gefin 
til ættleiðingar.

Barnalúgan við Jikei-sjúkra-
húsið í suðurhluta Japan verður 
lítill gluggi á ytri vegg sjúkra-
hússins. Fyrir innan gluggann 
verður hitakassi þar sem hægt er 
að leggja barnið svo það ofkælist 
ekki. Þegar barninu hefur verið 
komið fyrir hringir viðvörunar-
bjalla til að gera starfsfólki við-
vart. Fyrirmyndin að lúgunni er 
sótt til Þýskalands.

Forstjóri sjúkrahússins sagði 
fjölmiðlum að hann vonaðist til að 
tilkoma lúgunnar yrði til að 
minnka fjölda fóstureyðinga. Fóst-
ureyðingar eru algengar í Japan, 
meðan ættleiðingar eru frekar 
sjaldgæfar. „Með tilkomu lúgunn-
ar björgum við bæði börnum og 
foreldrum. Kannski eru einhverj-
ir efins en við getum ekki látið 
eins og við sjáum ekki börnin og 
látið þau deyja. Börn eru saklaus,“ 
sagði forstjórinn við japanska 
fjölmiðla.

Mögulegt er að lúgan verði 
komin í gagnið við lok ársins er 
samþykki fæst fyrir henni meðal 
almennings.

Börnum 
skilað í lúgu

Samtök breskra fælnisjúklinga 
telja að minnst fjórar milljón-
ir Breta þjáist af svokallaðri 
klósettfælni.

Þeir sem þjást af þessari gerð 
fælni eiga yfirleitt erfitt með að 
nota almenningssalerni, í mismikl-
um mæli þó, en ástæðurnar fyrir 
henni eru ýmsar.

Viðkomandi aðili getur þannig 
verið hræddur við að smitast af 
einhverju á salerninu, haldinn 
innilokunarkennd eða átt erfitt 
með þvag- eða saurlát í návist ann-
arra.

Hverjar svo sem ástæðurnar 
kunna að vera getur fælnin í 
verstu tilfellum haft alvarlega 

hamlandi áhrif á líf þess sem hún 
hrjáir. Dæmi eru þess að fólk 
treysti sér ekki út fyrir dyr eigin 
heimilis eða ráði sig ekki í vinnu 
af ótta við að þurfa að nota almenn-
ingssalerni. Sumir neita jafnvel að 
veita læknum þvagsýni, sem getur 
aftur valdið því heilsutjóni.

Margir eiga erfitt með að við-
urkenna að þeir séu haldnir  klós-
ettfælni, ekki síst vegna þess 
hversu mikið feimnismál klósett-
ferðir þykja í vestrænum samfél-
ugum.

Samtök breskra fælnissjúk-
linga hafa nú hrundið af stað her-
ferð með það fyrir augum að draga 
vandamálið fram í dagsljósið og 
kynna þau úrræði sem eru boði 
fyrir þá sem eiga við það að stríða. 

Eru viðtalsmeðferðir og dáleiðsla 
talin hafa gefið besta raun við að 
vinna bug á vandanum og stefnt er 
á útgáfu á DVD-diski og bók þar 
sem fjallað verður um málið.

Frá þessu er greint á fréttavef 
BBC, www.bbc.co.uk.

Margir þjást af klósettfælni

blóð }

á meðgöngu }



Heilbrigðar þungaðar konur 
sæki mæðravernd til heilsu-
gæslustöðva.

Framundan er breyting á skipu-
lagi mæðraverndar á höfuðborg-
arsvæðinu. Gert er ráð fyrir að 
heilbrigðar þungaðar konur sæki 
mæðravernd til nærliggjandi 
heilsugæslustöðva en konur sem 
skilgreindar hafa verið með 
áhættuþætti sækja mæðravernd 
til Landspítala - háskólasjúkra-
húss þar sem sérhæft eftirlit fæð-
ingarlækna og ljósmæðra fer 
fram. Þetta kemur fram á vef LSH 
á www.lsh.is
Á síðustu árum hefur hlutverk 
annars vegar heilsugæslunnar og 
hins vegar LSH við mæðravernd 
verið að skýrast. Heilbrigðar 
konur hafa í auknum mæli sótt 
þjónustu til heilsugæslunnar en 
konur sem eru í áhættu á með-
göngu hafa leitað til Miðstöðvar 
mæðraverndar og á LSH. Fram-
vegis er gert ráð fyrir því að heil-
brigðar konur fái þjónustu hjá 
ljósmóður og lækni á 
heilsugæslustöð þar sem lögð er 
áhersla á samfellda þjónustu. 
Starfið á heilsugæslustöðvunum 
verður eflt enn frekar og mun 
njóta öflugs stuðnings Miðstöðvar 
mæðraverndar. 
Hlutverk Miðstöðvar mæðra-
verndar verður að styðja við 
mæðravernd á heilsugæslustöðv-
unum á höfuðborgarsvæðinu og 
landinu öllu með áherslu á ráð-
gjöf, fræðslu og faglegan stuðning 
við starfsfólk heilsugæslustöðva. 
Hún verður vettvangur þróunar 
og rannsókna og tengiliður við 
LSH.
Ákveðinn hópur kvenna þarf hins 
vegar á sérhæfðu eftirliti á með-

göngu að halda og verður því sinnt 
á kvennasviði LSH. Sérstök mót-
taka verður starfrækt við spítal-
ann fyrir konur í áhættu. 
Þessar breytingar taka gildi 24. 
nóvember og vonast er til að sem 
minnst röskun verði á þjónustu 
við þungaðar konur.

Breyting á skipu-
lagi mæðraverndar

Google gagnast læknum við 
sjúkdómsgreiningar.

Ástralskt læknateymi notaði leit-
arvélina til að fletta upp sjúk-
dómseinkennum 26 erfiðra til-
fella, vegna rannsóknar sem 
framkvæmd var á vegum Lækna-
rits Nýja Englands.

Í 15 tilfellum af 26 skilaði leit-
arvélin réttri sjúkdómsgreiningu 
og telja aðstandendur rannsóknar-
innar hana sýna að Google leitar-
vélin sé læknum því góður liðs-
auki.

Google er nú vinsælasta leitar-
vélin á netinu, með aðgengi að 
meira en þremur billjónum heilsu-
tengdum greinum, enda er netið 
mestmegnis notað til að fræðast 
um þann málaflokk. Það er því 

ekki óeðlilegt að læknar skuli afla 
sér upplýsinga á netinu þegar 
þeirra eigin þekking þrýtur.

Heilbrigðisyfirvöld vilja þó 
ítreka að jafnvel þótt læknum sé 
mikill fengur að leitarvélum á 
borð við Google muni þær aldrei 
koma til með að leysa þá af hólmi. 
Þeirra verði ætíð þörf þar sem 
sérkunnátta sé nauðsynleg til að 
lesa rétt úr gögnunum sem aflað 
er á netinu.

Frá þessu er greint á fréttavef 
BBC, www.bbc.co.uk

Læknar notast við 
leitarvélina Google

Blue Lagoon gjafakort

Bláa lónið Húðvörur Spa meðferðir Veitingar Gisting

Upplýsingar í síma 420-8832 eða á bluelagoon@bluelagoon.is



Ýmsar leiðir eru farnar til að fræða 
ungt fólk skaðsemi fíkniefna. Nú 
hefur Lýðheilsustöð í samstarfi 
við Hafnarfjarðarleikhúsið farið 
nýstárlega leið með skemmti-
fræðslunni hvað EF í Hafnarfjarð-
arleikhúsinu.

Lýðheilsustöð býður foreldrum og nem-
endum í 9. og 10. bekk að sjá skemmti-
fræðsluna hvað EF í Hafnarfjarðarleikhúsinu 
dagana 13., 14. og 15. nóvember. Þar er á nýstárlegan 
hátt notast við leik, söng, ljóð og tónlist til að fræða 
um staðreyndir fíkniefna. 

Markmiðið er að sýna unglingunum að þeir hafa 
val og hvernig margar saklausar ákvarðanir geta 
haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Það að 
reykja eina hasspípu eða segja já við einni lítilli E-
pillu getur haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar, jafnvel 

valdið ótímabærum dauða. Ungt fólk fær 
oft sína fyrstu fræðslu um fíkniefni frá 
neytendum eða sölumönnum sem fyrst 
og fremst þurfa fleiri viðskiptavini oft 
til að fjármagna eigin neyslu. Foreldr-
ar eru hvattir til að fara með unglingn-
um sínum á sýninguna og taka þannig 
virkan þátt í forvörnum. Það er 540 

Gólf leikhús og SÁÁ, í samstarfi við 
Hafnarfjarðarleikhúsið, sem standa 

fyrir hvað EF skemmtifræðslunni.Höf-
undar texta, ljóða og tónlistar eru þeir Einar 

Már Guðmundsson rithöfundur, Valgeir Skag-
fjörð, rithöfundur og tónlistarmaður og leikhópurinn 
sem í eru Felix Bergsson, Guðmundur Ingi Þorvalds-
son, Brynja Valdís Gísladóttir og Orri Huginn Ágústs-
son. Foreldrar sem óska eftir að fá miða á sýninguna 
skrái þátttöku hjá Heimili og skóla. Miðana þarf að 
sækja í miðasölu Hafnarfjarðarleikhússins fyrir sýn-
ingu og þarf þá að gefa upp nafn. www.lydheilsustod.
is

Skemmtifræðsla um forvarnir

Breskir vísindamenn hafa 
nú náð að gefa blindum mýs 
sjón á ný, að því er kemur 
fram í breska dagblaðinu The 
Guardian.

Læknar á 
Moorfields
Eye Hospital 
og the Ins-
titute of 
Child Health  
í Englandi 
tókst að 
græða ljós-
næmar frum-
ur í nethimnu í augum músanna 
sem varð til þess að þær öðluðust 
sjón. Aðgerðin gefur mörgum blind-
um nýja von. Um 15 prósent ein-
staklinga yfir 75 ára aldri verða 
fyrir aldurstengdri blindu og er 
talið að þessi aðferð gæti bætt þess 
konar blindu. Andrew Dick, lækna-
prófessor við Háskólann í Bristol, 
segir að það sé ekki komin töfra-
lausn við blindu en segir jafnframt 
aðgerðina það einstaka að full 
ástæða sé til að reikna með að hægt 
verði að gefa einhverjum blindum 
sjón á ný með svona ígræðslu þegar 
fram líða stundir.

Blindir binda 
vonir við 
breskar mýs

Vísindamenn hafa prófað tvö 
ný bólusetningarlyf gegn HIV 
með góðum árangri.

Lyfin eru tvenns konar og byggja á 
mismunandi þáttum. Annað nýtir 
DNA sem mótefnisvaka ean hitt 

notar adenóvírusa til að vekja við-
brögð hjá ónæmiskerfinu.

Bæði lyfin gáfu góða raun en 
þau efldu ónæmissvörun líkamans 
gegn HIV-veirum til muna. Vonir 
standa til að hægt verði að nota 
lyfin saman og fá þannig fram 
hámarksáhrif.

Bólusett gegn HIV

Breskir vísindamenn hafa 
búið til gervimeltingarveg sem 
nota á til rannsókna á áhrif-
um ýmissa matartegunda á 
meltinguna.

Tækið er 
hannað
þannig að það 
líkir eftir 
bæði hreyf-
ingum melt-
ingarvegsins
og öllum þeim 
efnahvörfum
sem þar fara 
fram. Tækið 
er úr sýru-
þolnum plast-
efnum og 
málmum sem 
gerir melting-
arsýrum
kleyft að 
vinna óáreittar og án þess að 
skemma tækið.

Gervimeltingarvegurinn er á 
við hálfan meltingarveg eðlilegr-
ar manneskju. Í hann er hægt að 
láta skammt sem samsvarar ham-
borgara og frönskum og ef hann 
fær of mikið þá er hann gerður 
þannig að hann ælir matnum upp 
aftur.

Tækið er í eigu bresku fæðu-
rannsóknastofnunarinnar en það 
hefur þegar kallað á athygli einka-
aðila. Þeir vilja aðgang að tækinu 
til að prófa afurðir sínar og sjá 
hversu hollar, eða óhollar, þær 
eru.

Gervimagi

Hverjir eru bestir?
- í snakkinu okkar er 100% sólblómaolía
- mun hollara en frá erlendum framleiðendum
- aðeins 3% mettuð fita
- engin hert fita
- engar transfitusýrur, sem er mjög gott
- 30% minni fita en í kartöfluflögum
- þess vegna erum við bestir

Í nýlegri bandarískri könnun fékk íslenska Stjörnusnakkið sérstaklega góð meðmæli.
Umfjöllunin er  á  vefsíðunni:  http://www.taquitos.net. Sjá  einnig kr ækju á  www.snakk.is

www.snakk.is

Hollara snakk

með 100%

sólblómaolíuHollara snakk

með 100%

sólblómaolíu
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VAXANDI VINSÆLDIR
KRULLU
Ný vetraríþrótt fyrir alla

BLS. 2

NÓG AF SNJÓ
Skíðaferðir erlendis BLS. 4

VAL Á SKÍÐAÚTBÚNAÐI
Réttur búnaður 

mikilvægur
BLS. 6

SVALT Á SVÖLUM VETRI
Töff vetrarjakkar BLS. 8

GÓÐUR FÉLAGSSKAPUR
Útivistarræktin dafnar vel
BLS. 8

STÓRBROTIN 
MANNVIRKI
Snjóhús fyrir unga sem 
aldna BLS. 10

EFNISYFIRLIT

BRETTASTELPA
Hrönn Kristjánsdóttir gefur 

strákunum ekkert eftir. 
SJÁ BLS. 2

PURE VISION
Augnlinsur fyrir skíðamenn
SJÁ BLS. 11



Gátlisti fyrir skíðaferðina
Þegar farið er í skíðaferð, óháð stað og stund, eru 
nokkrir hlutir sem er einfaldlega ekki hægt að vera án.

Skíði og tilheyrandi 
Skíði og bindingar / Skíðastafir / 
Skíðaskór / Skíða- og skópoki / 
Skíðaáburður

Skíðafatnaður
Skíðagalli / Skíðagleraugu / Sól-
gleraugu / Ullarsokkar / Ullarbol-
ur / Föðurland / Þykk ullarpeysa 
eða góð flíspeysa / Flísbuxur / 
Húfa eða ennisband / Lúff-
ur eða hanskar / Trefill 
eða band fyrir vitin / 
Regngalli / Íþrótta-
sokkar / Nærbuxur 
til skiptanna 

Í snyrtitöskuna
Sólarvörn / Varasalvi / Aftersun / 
Hitakrem / Sjampó / Sápa / Svita-
lyktareyðir / Dömubindi / Raka-
krem

Ýmislegt annað
Peningar / Sundbolur eða -skýla 
/ Úlpa / Gönguskór / Myndavél / 
Sjúkrakassi / Snjóflóðavæla / Föt 

til skiptanna
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„Krulla er einstaklega skemmtileg 
íþrótt. Í henni felst lúmskt góð lík-
amsrækt en svo þurfa keppendur 
að búa yfir klókindum til að ná 
árangri. Það er einmitt þessi stra-
tegía sem gerir krulluna svo frá-
bæra,“ segir Gísli Jón Kristinsson, 
formaður curling-nefndar ÍSÍ og 
upphafsmaður íþróttarinnar hér á 
landi. Það var fyrir rúmum áratug 
sem Gísli kom á fót krulludeild 
innan Skautafélags Akureyrar og 
hófust þá fyrst markvissar æfing-
ar í íþróttinni hér á landi. Síðan 
hefur mikið vatn runnið til sjávar, 
eins og Gísli segir sjálfur frá, og 
eru iðkendur á landinu í dag farnir 
að skipta tugum, ef ekki hundruð-
um.

„Það var ekki fyrr en skauta-
höllin á Akureyri reis um aldamótin 
sem kraftur komst í starfið en í dag 
eru þrjár krulludeildir starfrækt-
ar, innan SA, SR og Bjarnarins. 
Íslandsmót hafa verið haldið síðan 
2002 og síðustu tvö ár höfum við 
verið með lið á heimsmeistaramóti 

öldunga. Áhuginn á krullu verður 
sífellt meiri,“ segir Gísli, sem sjálf-
ur er formaður krulludeildar SA, en 
fyrir norðan hefur íþróttin einmitt 
náð mestum vinsældum. 
„Við erum með æfingar tvisvar 
í viku og eru allt að 50 manns á 
ísnum á þessum æfingum. Aðstað-
an er sífellt að batna og aðgangur 
að góðum búnaði verður æ betri,“ 
segir Gísli og bætir því við að krulla 
henti fólki á öllum aldri, körlum 
sem konum. 

Um Krullu:
Hvað er krulla? 
Krulla er íþrótt sem leikin er á slétt-
um ís. Leikurinn felst í því að 20 
kílóa granítsteini er rennt eftir endi-
langri braut þannig hann endi sem 
næst miðju í svokallaðri höfn eða 
húsi á hinum enda brautarinnar.

Hvaða útbúnað þarf í krullu? 
Leikmenn eru í sérstökum skóm 
sem eru sleipir. Notaðir eru sérstak-

ir kústar, bæði til að sópa svellið 
og hita það og líka til stuðnings 
þegar steini er rennt. Hins vegar 
er vel hægt að spila krullu í venju-
legum íþróttaskóm sem eru sleipir 
á svelli. 

Hvernig fer leikur í krullu fram? 
Tvö lið með fjórum leikmönnum 
í hvoru liði eigast við í hverjum 
leik. Liðsstjóri stendur í höfn og 
gefur kastaranum merki um hvar 
hann vilji að steinninn hafni. 
Þegar steininum er rennt er hann 
látinn snúast í þá átt sem liðsstjóri 
skipar fyrir og snýst steinninn á 
meðan hann rennur yfir leikvöll-
inn. Í hvert sinn sem leikmaður 
rennir steini eru tveir liðsfélagar 
hans tilbúnir með sérstaka kústa 
sem geta stýrt stefnu og hraða 
steinsins. 

Hvernig eru stigin talin? 
Hvort lið hefur átta steina og hver 
leikmaður rennir tveimur stein-
um í hverri umferð. Í leikjum á 
Íslandi er venjan að hver leikur 
sé sex umferðir eða þá að leikið 
er í tiltekinn tíma.  Stig eru talin 
eftir hverja lotu og það lið sem 
hefur fleiri stig samanlagt sigrar 
í leiknum. Í hverri umferð skorar 
aðeins það lið sem á stein næstan 
miðju þegar umferðinni lýkur og 
fjöldi stiga ræðst af því hve marga 
steina liðið á nær miðju hringsins 
en næsti steinn andstæðingsins. 

Fyrir hverja er krulla?
Krulla er íþrótt við allra hæfi, 
ungra sem aldinna, karla sem 
kvenna. Engrar sérstakrar líkams-
þjálfunar er þörf, því þó steinarnir 
vegi 20 kg er íþróttin flestum auð-
veld. Það eru fáar íþróttagrein-
ar sem jafn breiður aldurshópur 
getur stundað. Unglingar jafnt 
sem 70 ára karlar og konur geta 
stundað þessa íþrótt.

Kraftmiklir krullarar keppa 
á heimsmeistaramótum 
Krulla eða „curling“ er íþrótt sem á sér langa sögu en ekki er liðinn nema áratugur 
síðan hún ruddi sér til rúms hér á landi. Vinsældir íþróttarinnar hafa hins vegar vaxið 
og voru Íslendingar þátttakendur á HM-öldunga síðastliðin tvö ár.

Hrönn byrjaði nánast að æfa á 
skíðum um leið og hún byrjaði að 
labba, eins og hún segir sjálf frá, og 
það hjálpaði til þegar hún hætti á 
skíðunum og fór yfir á snjóbrett-
ið. „Ég var óhræddari við hraðann. 
Þetta er alveg ný tækni en í raun 
og veru tekur mun styttri tíma að 
læra á snjóbretti en skíði.“ Hrönn 
fer oftast í Bláfjöll til þess að stunda 
íþrótt sína en skemmtilegast finnst 
henni þó að komast upp í Skála-
fell. „Því miður er svo sjaldan snjór 
þar,“ útskýrir Hrönn og bætir við að 
auðvitað sé best að komast í stærri 
brekkur erlendis. Hrönn dvaldi til 
dæmis í Austurríki í langan tíma og 
þar hafði hún nægan tíma til þess 
að leika sér í fallega hvítum púður-
snjó. Þar í landi endaði hún einnig í 
öðru sæti á snjóbrettamóti sem hún 
tók þátt í.

Þegar Hrönn byrjaði að renna 
sér á snjóbretti segist hún hafa verið 
mun djarfari heldur en hún er í dag. 

„Manni fer að finnast annað vera 
skemmtilegra [en brellur]. Ég held 
að ég hafi líka verið búin að fá nóg 
af því að meiða mig,“ segir Hrönn 
og hlær en hún hefur meðal annars 
farið úr axlarlið og rófubeinsbrotn-
að. „Þetta er samt það skemmtileg-
asta sem ég geri. Í framtíðinni er 
draumurinn að fá að fara með þyrlu 
upp á einhvern fjallstopp, til dæmis 
í Kanada.“

Hrönn segist afar ánægð yfir því 
að stelpur verða alltaf meira og meira 
áberandi á snjóbrettum í brekkun-
um. „Það er svo góður félagsskapur í 
kringum þetta, alltaf nóg að gera og 
fullt í gangi.“ Snjóbrettastelpurnar 
eru orðnar svo margar að þær hafa 
sitt eigið vefsvæði á íslensku snjó-
brettaheimasíðunni www.bigjump.is 
þar sem kynnast má margvíslegum 
ævintýrum stelpnanna. Hrönn hvet-
ur allar stelpur sem hafa áhuga á 
því að renna sér á snjóbretti að láta 
verða af því.

,,Skemmtilegasta
sem ég geri“
Hrönn Kristjánsdóttir hóf að renna sér á snjóbretti fyrir 
nokkrum árum þegar hún var orðin leið á skíðunum. 
Hún segist ánægð með hversu miklu stúlkur renni sér nú 
á snjóbretti.

 { vetrarlíf }
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Helstu ferðaskrifstofur landsins 
bjóða upp á mikið úrval skíðaferða, 
sem njóta sífellt aukinna vinsælda 
á meðal Íslendinga, ekki síst vegna 
hækkandi hitastigs og vaxandi snjó-
leysis hérlendis. Að sögn Guðrúnar 
Sigurgeirsdóttur, framleiðslustjóra 
hjá Úrval-Útsýn, er nú svo komið 
að fólk er jafnvel hætt að stunda 
skíði á Íslandi. Fólk fer heldur í eina 
almennilega skíðaferð erlendis á ári 
og algengt er að ferðalangar dvelji 
þar í um vikutíma.
„Um eða yfir 3.000 Íslendingar fara 
í svona skíðaferðir á hverju ári og 
þessi tala fer hækkandi með hverju 
árinu,“ segir Guðrún. Skíðaferð-
irnar eru vinsælastar frá janúar og 
fram í lok mars. Sem dæmi nefn-
ir Guðrún að nú þegar sé að verða 
uppselt í flestar ferðir hjá Úrval-
Útsýn á háannatíma næsta árs. „Við 
fljúgum vikulega með leiguflugi til 
Ítalíu og nánast allar vélar í janúar 
og febrúar eru troðfullar.“

Aðspurð um ástæðuna fyrir 
þessum vinsældum segir Guðrún 
að þegar fólk hefur einu sinni farið 
í slíkar ferðir fari það oftast aftur. 
„Og ef fólk platar vini sína með í 
eitt skipti þá munu þeir líka fara 
aftur. Því er ekkert skrítið að eft-
irspurnin skuli vera svona mikil,“ 
útskýrir Guðrún en bætir við að 
auk þess séu aðstæður á skíðasvæð-

um erlendis eins og best verður á 
kosið.

„Brekkurnar eru náttúrulega 
mjög langar og góðar og þá er 
lyftukosturinn frábær. Veðrið er 
yfirleitt gott og ekki þarf að hafa 
neinar áhyggjur af snjóleysi. Það 
er alltaf snjór,“ segir Guðrún. Á síð-

ustu árum hafa skíðaferðirnar hins 
vegar þróast út í að vera svolitlar 
dekurferðir. 

„Nú fara flestir á hótel með hálfu 
fæði þar sem aðstaða til heilsurækt-
ar er til staðar og á svæði þar sem 
hægt er að finna fjölbreytta afþrey-
ingu fyrir alla fjölskylduna.“

Engar áhyggjur af snjóleysi
Íslendingar sækjast í auknum mæli eftir því að komast á skíði í Ölpunum.

 { vetrarlíf }

4x4 specialist

Ford dekkin 33x13,5R18 
Tilboðsverð 24,900,-

Viðarhöfða 6 - Sími 577 4444

Jeppadekkin frá

Fæst í apótekum,
heilsubúðum og
heilsuhillum
matvöruveslana.

Látum ekki fylgifiska skammdegisins leggja okkur í
rúmið. Styrkjum mótstöðuaflið, höldum heilbrigði og

hreysti með varnarefnum náttúrunnar.
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„Það fyrsta sem þarf að hafa í huga 
er hver getan er hjá viðkomandi 
og hvernig stíl hann hefur. Skíðar 
hann hratt eða hægt, er hann meira 
í stuttum eða löngum beygjum og 
svo framvegis. Miklu máli skiptir  
að fólk geri sér grein fyrir þessum 
atriðum þegar það kaupir skíði,“ 
segir Helgi Benediktsson, deildar-
stjóri hjá Útilífi í Glæsibæ. 

Í dag eru hin svokölluðu 
„carving“-skíði langvinsælust hjá 
þeim sem stunda skíðaíþróttina í 
frístundum en mun auðveldara er 
að stjórna þeim heldur en „flötu“ 
skíðunum sem áður einokuðu 
markaðinn.

Helgi segir að fyrir utan getu 
notandans þarf einnig að taka tillit 
til hæðar hans og þyngdar. Mælt er 
með því að skíðamaðurinn velji sér 

skíði sem eru 10 til 15 sentimetrum 
styttri en hann sjálfur. „Segja má að 
karlalengdin sem við miðum við sé 
um 170 sentimetrar en hjá konum 
er miðað við 155 sentimetra. Síðan 
er þetta að sjálfsögðu breytilegt í 
báðar áttir eftir því hversu hár og 
þungur skíðamaðurinn er.“

Helgi segir að valið á skíðaskóm 
þurfi ekki síður að vera vandað. 
„Skíðin endast oftast nokkuð lengi 
en skíðaskóna og bindingarnar þarf 
að endurnýja með reglulegu milli-
bili. Eins og með skíðin þá fer það 
eftir einstaklingnum hvaða skór 
henta og að mörgu að hyggja. Við 
leggjum mikið upp úr því þeir séu 
þægilegir og gefi vel eftir, sérstak-
lega fyrir þá sem eru óvanir. Skórn-
ir eru mjög mismunandi í laginu og 
útliti og mjög mismunandi er hvað 
hentar hverjum og einum. Þess 
vegna mælum við fótinn á við-
skiptavininum og förum vel yfir öll 
atriði sem kunna að skipta máli,“ 
segir Helgi og bætir við að þessi 
nauðsynlegi útbúnaður, skíðin, 
skórnir og bindingarnar, sé lang-
mest seldur í settum en ekki í stök-
um einingum. 

Kyn iðkenda skiptir að sjálf-
sögðu miklu máli þegar kemur að 
því að velja skíði þar sem nú er 
hægt að fá skíði sem eru sérstak-
lega hönnuð fyrir konur og þeirra 
líkamsbyggingu. „Kvennaskíðin eru 
mýkri og léttari en fyrst og fremst 
eru þau náttúrulega öðruvísi útlits,“ 
segir Helgi og bætir við að konurn-
ar séu gjarnar á að kaupa skíði með 
bleikum áherslum en karlarnir vilji 
helst ekki sjá þann lit.

Vanda skal valið á skíðum og útbúnaði
Ekki er auðvelt verk að kaupa skíði í fyrsta sinn. Að mörgu er að hyggja, bæði hvað varðar skíðin sjálf og skíðaskóna og annan búnað. Fólki er 
ráðlagt að fá aðstoð við valið frá fagfólki skíðaverslana á landinu enda nauðsynlegt að skíðabúnaðurinn henti þeim sem ætlar að nota hann.

Þó að veturinn geti verið bæði 
kaldur og grimmur má alveg finna 
sjarmerandi hliðar þessa forna 
fjanda. Ilmsterk og kraftgóð súpa 
getur hlýjað á fallegum vetrardegi 
og ekki skemmir fyrir þegar súpan 
er allt í senn kraftmikil, góð og 
holl.
Miso-súpan hefur svo sannarlega 
allt þetta. Hún er fljótlöguð og auð-
veld í matreiðslu. Miso-súpa hefur 
verið einn af undirstöðuréttum 
Japana í margar aldar og fá Jap-
anar sér iðulega eina skál af miso 
á degi hverjum. Aðalundirstað-
an í súpunni, miso, er léttgerjaður 
og saltaður sojabaunamassi sem 
er ríkur af próteini, vítamínum og 
steinefnum.

Miso-súpan er því frábær 
til þess að fylla okkur af orku í 
skammdeginu sem nú verður dekkra 
og dimmara með hverjum deginum 
sem líður. Ekki spillir heldur fyrir að 
hún er einstaklega bragðgóð og erf-

itt er að fá leið á henni, sérstaklega 
þar sem hægt er að matreiða hana á 
svo margan hátt.

Hér kemur uppskrift að um 
einum lítra af miso-súpu frá Ósushi 
í Iðuhúsinu, tilvalin í hitabrúsann.

Lítra af vatni er hellt í pott, 
ásamt smábútum af kombu-þangi, 
og suðan látin koma upp. Þangið er 
þá fjarlægt og hitinn lækkaður. Þá 
er bætt út í um það bil þremur til 
fjórum matskeiðum af Bonito-krafti 
(túnfiskkraftur). Því næst er sjálfu 
misokreminu, um sex matskeiðum, 
bætt út í og þá verður að passa vel 
að vatnið sé undir suðumarki. Þessu 
er síðan hrært saman og seyðið er 
tilbúið.

Nú má bæta við, eftir smekk, 
grænmeti og öðru út í súpuna. Gott 
er sem dæmi að bæta út í vorlauk, 
tofu-bitum og wagame-þangi. Einnig 
er hægt að bæta við núðlum og kjúkl-
ingi eða einfaldlega hverju sem er.

Kraftmikil og holl
Miso-súpa er tilvalin á hitabrúsann á köldum degi.

 { vetrarlíf } 
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Svalt á svölum vetri
Herratískan í veturi er ekki svo frábrugðin því sem hún hefur verið undanfarna vetur. Bilið á milli sumar- og vetr-
artískunnar hér á landi er heldur ekki eins mikið og víða annars staðar og áherslurnar haldast því að mestu leyti. 
Tískulitirnir eru þó dekkri og flíkurnar efnismeiri.

Í upphafi var Útivistarræktin hugs-
uð sem viðbót við aðrar ferðir Úti-
vistar, að sögn Gunnars H. Hjálm-
arssonar, leiðsögumanns hjá Útivist, 
en hann hefur verið umsjónarmað-
ur Útivistarræktarinnar frá upphafi. 
„Við göngum tvisvar í viku, innan 
borgarmarkanna. Á mánudögum í 
Elliðaárdalnum þar sem við göng-
um í rúman klukkutíma og síðan 
göngum við alltaf á fimmtudög-
um út Skerjafjörð, að Ægissíðu og 
aftur til baka,“ útskýrir Gunnar. Á 
sumrin bætist síðan við þriðji dag-
urinn en þá fer Útivistarræktin rétt 
út fyrir borgina í aðeins lengri ferð-
ir. Gunnar segir ræktina alltaf hafa 
„gengið“ vel og að hóparnir beri sig 

algjörlega sjálfir enda frítt fyrir alla 
og engin skyldumæting.

„Tilgangurinn er að halda sér í 
formi en félagslegi þátturinn er ekki 
síður mikilvægur,“ segir Gunnar og 
bætir við að ýmiss konar sambönd 
hafi myndast í Útivistarræktinni. En 
hvað finnst Gunnari skemmtilegast 
við ræktina? „Félagsskapurinn og 
hreyfingin. Manni líður vel og svo 
er útiveran og náttúruskoðunin mik-
ilvægur þáttur í þessu.“ Að lokum 
hvetur Gunnar alla til þess að mæta 
og ganga með Útivstarræktinni. 
„Það kostar ekki neitt, bara að mæta 
á staðinn og koma með. Þetta er ekki 
flóknara en það.“

Hreyfing og góð-
ur félagsskapur
Útivistarræktin er gönguhópur á vegum Útivistar sem 
hefur verið starfandi, eða í gangi, í rúman áratug.

 { vetrarlíf }
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Sú kynslóð sem gleðst hvað mest yfir vetrinum og 
snjókomunni er vafalaust sú yngsta. Í augum barna 
virðast endalausir möguleikar felast í þessu hélaða 
vatni og hugmyndaflugið fær lausan tauminn. Snjó-
kast, skíði, snjóþotur, snjókarlar, snjóenglar og síð-
ast en ekki síst snjóhús heyra vetrinum til. Því er 
kannski ekki svo undarlegt að krakkar kætist og brosi 
þegar þeir sjá fannhvítan snjóinn á jörðinni meðan 
þeir sem eldri eru hafa áhyggjur af umferðinni.

Það gefur auga leið að umfangsmesta verkefni 
sem nokkur kátur krakki getur tekið sér fyrir hendur 
utan dyra að vetri til er að byggja sér veglegt snjó-
hús. Reyndar er það svo aðstæður ráða miklu varð-
andi slík glæsimannvirki. Svo virðist sem snjói sífellt 
minna hér á landi og því getur hráefnið til almenni-
legra snjóhúsaframkvæmda oft verið af skornum 
skammti.

Þegar tækifærið hins vegar gefst er um að gera að 
láta hendur standa fram úr ermum. Þegar ráðast skal 
í að byggja snjóhús er betra að vanda til verks. Byrja 
skal á því að finna húsinu stað. Gott er að velja því 
stað í skjóli svo húsið geti staðið sem lengst. Hag-
kvæmt er að byggja snjóhúsið upp við húsvegg, en 
þannig má spara umtalsverðan snjó.

Síðan er að hefjast handa við að að hrúga upp 
eins miklum snjó og hægt er á þeim stað sem reisa 

skal bústaðinn. Þegar nógu miklu af snjó hefur verið 
safnað saman í hrúgu (og það þarf sko helling!) má 
byrja að móta sjálft húsið. Passa þarf líka upp á að 
snjórinn sé nógu þéttur þannig að húsið hrynji ekki. 
Hin hefðbundna snjóhússgerð byrjar einfaldlega 
á því að moka sér leið inn í hrúguna. Byrja skal á 
að gera göng og síðan búa til hol inni í miðjunni. 
Hinir stórtæku nota fötu, bala eða eitthvað annað 
skemmtilegt ílát, en með þessum hjálpartækjum má 
hlaða upp snjóhús í allra kvikinda líki, ekki ósvipað 
og þegar sandkastali eða pýramídi er gerður.

Þegar loks allir eru ánægðir með árangurinn er 
ágætt að styrkja aðeins húsið. Það má gera með því 
að bleyta snjóinn í snjóhúsinu með vatni en vatnið 
frýs síðan og myndar þannig styrktarveggi úr klaka. 
Ekki má samt nota of mikið af vatni því þá getur 
húsið bráðnað.

Þá ætti þetta að vera komið. Nú má byrja að leika 
sér í snjóhúsinu og það verður eins og nokkurs konar 
vin í eyðimörkinni. Það er sama hversu vont veður 
er úti, alltaf er gott veður inni í snjóhúsinu og þar 
má leika sér með hvað sem er en auðvitað verða 
allir að vera vel klæddir. Á meðan geta mamma og 
pabbi haldið áfram að kveinka sér yfir snjónum og 
hálkunni á götunni.

- sha

Stórbrotin mannvirki
Snjóhús er alltaf gaman að byggja og þau gefa stórum sem smáum smá útrás fyrir 
framkvæmdagleðina í vetrarskammdeginu.

 { vetrarlíf }
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Bagalegt getur verið fyrir fólk 
sem þarf að nota gleraugu að 
fara í skíðaferðir, enda er oftast 
ekki heiglum hent að koma skíða-
gleraugununum fyrir yfir hinum 
hefðbundnu gleraugum. Þá eru 
skíðagleraugu með sjóngleri oftast 
sérsmíðuð og rándýr eftir því. 

PureVision-linsurnar, sem fást í 
flestum gleraugnabúðum landsins, 
eru tilvalin lausn á þessu vanda-
máli. Þær eru gerðar úr sílíkoni og 
hleypa mun meira súrefni í gegn-
um sig en aðrar linsur. Súrefnið 
gerir að verkum að óhætt er að 
sofa með linsurnar og fólk getur 

notað þær í allt að mánuð án þess 
að taka þær úr. 

„Linsurnar eru mjög hentugar 
fyrir fólk sem stundar íþróttir og 
ekki síst fyrir fólk sem er á leið 
í skíða-, golf- og alls kyns aðrar 
íþróttaferðir. Þá ertu einfaldlega 
með linsurnar allan tímann og það 
er ekkert vandamál,“ segir Gunnar 
Gunnarsson, sjóntækjafræðingur 
hjá Auganu, og bætir því við að 
auk þess fari PureVision -insurnar 
betur með augun heldur en venju-
legar linsur. 

„Við lendum oft í því að hjálpa 
fólki sem á erfitt með að setja í sig 

linsur en er á leið í svona ferðir. 
Þá komum við linsunum fyrir rétt 
áður en lagt er af stað og síðan 
þegar heim er komið eru linsurnar 
teknar úr og gleraugun sett aftur 
upp. Þetta er mjög hentugt,“ segir 
Gunnar.

Linsur fyrir skíðaferðina
PureVision-linsurnar eru tilvalin lausn fyrir gleraugnafólk á leið í skíðaferð.

Fáar íþróttir bjóða upp á eins góða 
alhliðahreyfingu og gönguskíða-
mennska. Enda eru skíðagöngu-
menn iðulega þeir sem mælast með 
mesta þolið. Ísland ætti að vera eitt 
af bestum löndum heims til þess 
að stunda gönguskíði en sökum 
snjóleysis er raunin önnur og þá 
sérstaklega hjá íbúum höfuðborg-
arsvæðisins. Hafa ber þó í huga að 
oft getur verið snjór rétt fyrir utan 
bæjarmörkin þó að snjólaust sé í 
miðbænum.

Þekktar gönguleiðir má finna 
víða um land en hægt er að kynna 
sér þær á heimasíðunni www.ski-
dasvaedi.is. Þar má einnig finna 
afar aðgengilegt og flott kort af 
gönguleiðum í Bláfjöllum en til-
valin bílastæði fyrir gönguskíðafólk 
eru vestur af skíðaskála Ármanns. Á 
þessari heimasíðu má einnig nálgast 
bækling sem nefnist Búnaður, áburð-
ur, göngutækni og staðsetningar þar 
sem lesa má nánar um undirstöðuat-
riði gönguskíðaiðkunar. 

Að lokum má einnig benda á 
bækling sem finna má á heimasíðu 
Útivistar sem nefnist Gönguskíði - 
búnaður og fleira eftir Jósef Hólm-
járn.

Skíðaganga
SKÍÐAGANGA ER EINHVER AL-
BESTA ÍRÞÓTT SEM HÆGT ER 
AÐ STUNDA EF NJÓTA Á ÞESS
SEM VETURINN HEFUR UPP Á 
AÐ BJÓÐA.

 { vetrarlíf }
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www.postur.is

Fljúgandi hálka? 
Á veturna er allra veðra von. Við hjá Póstinum beinum þeim
vinsamlegu tilmælum til þín að halda aðgangi greiðum að húsinu
þegar snjóar og strá salti eða sandi á hálkubletti. Aðstoð þín og
tillitssemi auðvelda okkur að koma póstinum til þín hratt og
örugglega hvernig sem viðrar. 

Með fyrirfram þökk.



Klæddu þig vel













ATVINNUTÆKIFÆRI
Til sölu fyrirtæki í innflutningi, heildsölu og smásölu.
Góð álagning. Falleg, hrífandi og auðseljanleg vara.

Verð ca. 12 m.
Svar merkt: „Uppgrip“ sendist á netfangið: galle@isl.is



MIÐDALUR - NÝTT - VOGUM

Fallegt 154 fm raðhús á einni hæð með innbygðum bíl-
skúr, sem skiptist í 111 fm íbúð, 12 fm geymslu og 31 fm
bílskúr. Húsið er staðsteypt, einangrað að utan, klætt
báruáli og jatóbavið. Afhendist í des. fullbúið að utan og
fokheld að inna og verður lóð frágengin. Verð 18,9 millj.

AKURVELLIR - 90% LÁN - HF.

Glæsilegar nýjar 155 fm íbúðir í litlu fjölbýlishúsi á þremur
hæðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna og
með glæsilegum innréttingum og gæða tækjum. Stórar
og góðar svalir með íbúðum á 2 og 3. hæð og sér lóð með
íbúðá jarðhæð. Teikningar og allar nánari upplýsingar á

skrifstofu. Verð 29,4 millj.

AKURHVARF - EITT EFTIR

Glæsilegt 210fm raðhús á tveim hæðum með innbyggðum
bílskúr. Húsið er staðsteypt og afhendist fullbúið að utan,
en tilbúið til spörlunar og málunar að innan. Búið verður
að hlaða og múra alla milliveggi og hiti tengdur. Einnig er
hægt að fá húsin fullbúin án gólfefna. Lóð verður gróf-
jöfnuð. Fallegt útsýni. Verð 39,5 millj.

FAGRIHJALLI - RAÐHÚS

Glæsilegt 194 fm parhús með 36,8 fm innbyggðum bílskúr.
Á neðri hæð eru hol, þrjú svefnherb. rúmgott baðh. og
þvottahús. Á efri hæðinni eru stofur, tv herb. glæsilegt
eldhús og baðh. með sturtu. Parket og flísar á gólfum.
Mikið útsýni af suðursvölum og verönd yfir bílskúrnum.
Verð 42,9 millj.

ÞORLÁKSGEISLI - AUÐVELD KAUP

Stórglæsileg 112 fm 4ra herbergja íbúð með sérinngangi
á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt sér stæði í bílageymslu.
Þrjú góð svefnherbergi. Glæsilegt eldhús og stórar stofur
með svölum út af og fallegu útsýni. Eikarparket og falleg-
ar flísar á gólfum. Hús álklætt að utan. Áhv. 21,5 millj.
Íbúðal.sj. og Spron með 4,15% Verð 28,7 millj.

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

Vorum að fá í sölu glæsilega 101 fm 3-4ra herbergja íbúð-
ir á 2. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin er með vönduðum maghoný innrétting-
um og fallegu eikarparketi á gólfi. Flísalagðar vestursval-
ir út af stofum. Áhv. lán L.Í. með 4,15% vöxtum. Verð 25
millj.

NAUSTABRYGGJA - FALLEG

Mjög góða 131fm 5 herbergja íbúð á efstu hæð í nýlegu
fjölbýlishúsi. Þrjú herbergi með skáp og flísalagt baðher-
bergi. Björt stofa með suðursvölum út af og fallega inn-
réttað eldhús. Mikil lofthæð. Gengið úr holi upp í rúmgott
sjónvarpsherbergi. Þvottaherbergi og geymsla í íbúð.
Verð 28,2 millj

HRÍSATEIGUR - BÍLSKÚR

Vorum að fá í sölu góða 4ra herberg íbúð með bílskúr í
tvíbýlishúsi. Um er að ræða íbúð á 2. hæð með stóru her-
bergi í risi með möguleika á útleigu og 27,4 fm bílskúr
með gryfju. Verð 27,5 millj.

LJÓSAVÍK - SÉR INNGANGUR

Vorum að fá í sölu fallega og vel skipulagða 83 fm 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð með sér inngangi af svölum. Góð
stofar, tvö rúmgóð svefnherbergi. Vandaðar viðarinnrétt-
ingar og tæki í eldhúsi. Flísalagt baðherbergi með baðkari
og innr. Verð 19,8 millj.

ÆSUFELL - GÓÐ KAUP

Góða 92 fm 3ja herbergja íbúð á 6. hæð í stóru fjölbýlis-
húsi með lyftu. Tvö góð herbergi með skáp og rúmgott
baðherbergi. Eldhús með snyrtilegri innréttingu og góð
stofa með svölum út af og fallegu útsýni. Búið að endur-
nýja hús að utan og glugga. Verð 15,8 millj

BERJARIMI - BÍLSKÝLI

Vorum að fá í sölu fallega 102 fm 3ja herbergja íbúð með
stæði í bílskýli á efri hæð í tveggja hæða fjölbýlishúsi.
Tvö góð herbergi með skáp og flísalagt baðherbergi með
hornbaðkari. Fallega innréttað eldhús með eyju og rúm-
góð stofa með vestursvölum út af. Parket og flísar á gólf-
um. Verð 22,9 millj.

FELLSMÚLI - 3JA HERBERGJA

Góð 63,3 fm endaíbúð á 4. hæð í ný viðgerðu og klæddu
fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa með útgang á góðar suður-
svalir og tvö svefnherb. með ljósu plast parketi. Eldhús
með eldri innr. en nýl. flísar á gólif og milli skápa. Flísa-
lagt baðherb. með sturtu. Áhv. L.Í. 7,2 millj. með 4,15%
vöxtum. Verð 15,4 millj.

KLUKKUBERG - 2JA ÍBÚÐA HÚS

Glæsilegt 321 fm hús á frábærum útsýnisstað. Húsið er
með tveimur samþykktum íbúðum. Stærri íbúðin er 201 fm
auk 40 fm bílskúrs, og m.a. stórar stofur, og hol, 5 svefn-
herb, tvö baðherb. Minni íbúðin er 3ja herbergja 80 fm.
Mjög stórar svalir eru á báðum íbúðunum.

MOSGERÐI - 108 REYKJAVÍK

Fallegt einbýli á tveimur hæðum í þessu vinsæla hverfi. 4
svefnherbergi og góðar samliggjandi stofur. Rúmgott eld-
hús, Baðherbergi niðri og snyrting uppi. Góður, vel búin
bílskúr. Geymslur og sér þvottahús. Fallegur garður með
timburverönd og skjólveggjum. Göngufæri í góða skóla
og leikskóla. Verð 43,4 millj.

GVENDARGEISLI - GLÆSIEIGN

Glæsilegt 206 fm einbýlishús innréttað eftir hönnun Rutar
Káradóttur. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar, spónlagð-
ar með eik, innihurðir eru extra háar rennihurðir. Eikarp-
arket og flísar gólfum. Góðar stofur, stórt og rúmgott eld-
hús, 3 svefnh. og tvö baðherbergi. Glæsileg lýsing hönn-
uð af Lúmex. Sjón er sögu ríkari. Verð Tilboð

KLEIFARSEL - GÓÐ EIGN

Fallegt 180 fm steinsteypt einbýlishús ásamt 33 fm bíl-
skúr, alls 213 fm. Neðri hæðin skiptist í parketl. stofur
með arni, borðst. og eldhús, búr, þvottahús og gesta wc.
Á efri hæð eru 4 parketlögð svefnherb., hol og rúmgott
baðherb. Innangengt er í bílskúrinn sem er innr. að hálfu
sem sem íbúðarherb. Verð 46,9 millj.

Fr
um

Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri
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[Hlutabréf]

Kaupþing hefur hafið sölu nýrra 
hlutabréfa, sem verður beint til 
erlendra fjárfesta, í því skyni að 
styrkja eiginfjárgrunn bankans og 
styðja við frekari útrás. Samsvarar 
útgáfan um tíu prósenta aukningu 
hlutafjár. 

Verðlagning hlutanna verður 
ákvörðuð 21. nóvember með hliðsjón 
af viðbrögðum við áskriftarsöfnun 
og markaðsgengi hlutabréfa félags-
ins um það leyti. Miðað við gengið 
825 krónur á hlut gæti bankinn safn-
að tæpum 55 milljörðum króna.

Bankinn hefur skuldbundið sig til 
að auka ekki hlutafé í hálft ár eftir 
útboðið. Þá hafa tveir stærstu hlut-
hafar bankans, Exista og Kjalar 
(Egla), skuldbundið sig til að selja 
ekki hlutabréf í eigu sinni í 180 daga 
eftir að nýju hlutunum hefur verið 
úthlutað og það sama gildir um hóp 
lykilstjórnenda og stjórnarmanna 
næsta árið eftir að úthlutun lýkur.

Útboð Kaup-
þings hafið

Nærri fimm milljarða króna bati 
hefur orðið á afkomu norræna lág-
gjaldaflugfélagsins Sterlings, dótt-
urfélags FL Group, fyrir afskriftir 
á þessu ári samanborið við síðasta 
ár. Ef einskiptiskostnaður er frátal-
inn er batinn enn meiri.

Árangurinn er tilkominn vegna 
mikils aðhalds í kostnaði.

Rekstrarhagnaður fyrir afskrift-
ir (EBITDA) var neikvæður um 877 
milljónir króna á fyrstu níu mánuð-
um ársins en var jákvæður um 1,3 
milljarða á þriðja ársfjórðungi.

Miklar árstíðasveiflur eru í 
rekstri Sterlings. Hagnaður félags-
ins fyrir skatt á þriðja ársfjórðungi 
var 1,1 milljarður króna en tapið 
var 1,4 milljarðar fyrir árið í heild. 

Stjórnendur Sterling búast við 
að félagið verði rekið réttu megin 
við núllið í ár.

Gjörbreyting 
hjá Sterling

Krónan veiktist í gær um 1,9 pró-
sent þegar hún fór upp fyrir geng-
isvísitöluna 120 og endaði í 121,8. 
Bæði greiningardeildir Kaupþings 
og Landsbankans benda á að veik-
inguna megi rekja til skýrslu 
matsfyrirtækisins Fitch fyrir 
helgina þar sem lánshæfishorfur 
ríkisins voru áfram sagðar nei-
kvæðar. 

Fitch hélt símafund um málið 
seinnipartinn í gær og styrkist 
krónan á ný eftir fundinn, enda 
kom ekkert nýtt þar fram. 

Krónan veiktist 
fyrir símafund

Hannes Smárason, forstjóri FL Group, 
telur að með því að nýta alla þá kosti 
sem FL standi til boða geti félagið ráð-

ist í ný verkefni fyrir 
120 milljarða króna, 
jafnvel allt að 150 
milljarða. Fjárhags-
legur styrkur félags-
ins hefur aldrei verið 
meiri eftir sölu á hlut 
þess í Icelandair 
Group á dögunum. 

Hagnaður FL nam 
tæpum ellefu millj-
örðum króna á fyrstu 

níu mánuðum ársins og jókst um 67 
prósent á milli ára. Á þriðja ársfjórð-

ungi hagnaðist félagið um 5.257 millj-
ónir sem er þrettán prósenta aukning 
frá sama tíma í fyrra. Hins vegar 
dróst hagnaður félagsins fyrir skatt 
saman um tólf prósent milli ára. 

Uppgjör ársfjórðungsins var held-
ur undir meðaltalsspá markaðsaðila 
sem hljóðaði upp á sex milljarða 
króna.

Hreinar fjárfestingatekjur voru 
565 milljónir króna og dró styrking 
krónunnar úr hagnaði af fjárfesting-
um.

Frá lokum september hefur efna-
hagur FL tekið gjörbreytingum í kjöl-
far sölu á Icelandair. Þegar horft er til 
fyrstu tíu mánaða ársins nam hagnað-

ur fyrir skatta 36 milljörðum króna 
samkvæmt óendurskoðuðu uppgjöri 
og óx eigið fé úr 112 milljörðum í lok 
september í 131 milljarð mánuði síðar. 
Eiginfjárhlutfall félagsins var yfir 53 
prósent í lok október. 

Byssur FL Group fullhlaðnar
Félagið getur ráðist í ný verkefni fyrir að minnsta kosti 120 milljarða króna.



Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á 
netfangið timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á auglysin-
gar@frettabladid.is eða hringja í 
síma 550 5000.

Sagan af Moby Dick kemur út 

Að trúa á eigin málstað jafngild-
ir því ekki að hafa alltaf rétt 

fyrir sér. Ég held hins vegar að 
ég hafi alltaf valið mér góðan 

málstað.

Haldið var upp á sextíu ára afmæli 
Vestmannaeyjaflugvallar síðastliðinn 
laugardag. Fór afmælishófið fram í 
flugstöðinni þar sem boðið var upp á 
kaffi og kökur. 

Margir mættu í athöfnina og skoð-
uðu meðal annars myndir og skjöl 
sem voru til sýnis í flugstöðinni. 

Myndirnar voru af fyrstu flugvélun-
um sem lentu í Vestmannaeyjum og í 
skjölunum var m.a. greint frá aðdrag-
anda byggingar flugvallarins. 

„Við vorum svo heppnir að þetta 
hitti inn á Nótt safnanna, sem er alltaf 
í Eyjum á þessum árstíma. Þar var 
norrænn skjaladagur og þemað var 

samgöngur þannig að við gerðum úr 
þessu afmælisveislu og sýningu,“ 
segir Ingibergur Einarsson, rekstrar-
stjóri flugvallarins. 

Ekki var búið að fljúga á milli Vest-
mannaeyja og Reykjavíkur þegar 
athöfnin byrjaði og vantaði því marga 
af helstu fyrirmönnum í flugi á Íslandi 
í afmælisveisluna. Starfsmenn flug-
málastjórnar í Vestmannaeyjum tóku 
á móti gestum og Bragi Ólafsson, 
umdæmisstjóri Flugfélags Íslands, 
tók við fyrstu kökusneiðinni frá þeim 
Ingibergi og Sigurði Karlssyni. 

Ingibergur hefur starfað á flug-
vellinum í tæp tuttugu ár og hefur 
líkað vel við sig á þeim tíma. „Þetta er 
gefandi og alltaf eitthvað nýtt og 
mikið að ske,“ segir hann. „Það hafa 
orðið töluverðar breytingar en það 
eru allir voða ánægðir yfir að Flugfé-
lagið [Flugfélag Reykjavíkur] ætlar 
að fljúga hingað, aðallega af því að 
þeir komu með stærri vélar.“

Flugfélagið hóf starfsemina í 
Eyjum hinn 15. október en áður höfðu 
flugvélar frá Íslandsflugi verið notað-
ar.

AFMÆLI

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðrún Lillý
Steingrímsdóttir

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 12. nóvember sl.
Jón Ísleifsson
Ísleifur Jónsson
Svanlaug Jónsdóttir
Hildur Nanna Jónsdóttir
Steinunn Stefanía Magnúsdóttir
Ólafur Júlíusson
Sigtryggur Leví Kristófersson
ömmubörn, langömmubörn og fjölskyldur þeirra.

Útförin verður auglýst síðar.

Ástkær sonur okkar, bróðir, mágur og
frændi,

Jón Hannes Guðmundsson
(Jónsi)

Lést á heimili sínu, deild 20 á Landspítalanum
í Kópavogi, 12. nóvember. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju föstudaginn 17. nóvember kl. 15.00.

Inga Dóra Jónsdóttir
Guðmundur Ingi Kristinsson Hulda Baldursdóttir
Bjarni Þór Guðmundsson    Erla Björg Pétursdóttir
Ágúst E. Aðalbjörnsson            Guðrún Kristjana Reynisdóttir 
Sædís Hulda Aðalbjörnsdóttir
Baldur Freyr Guðmundsson          
Davíð Örn Guðmundsson
Guðmundur Ingi Guðmundsson
Georg Daði Guðmundsson
Reynir Aðalbjörn Ágústsson
María Rán ÁgústSdóttir
Mikael Máni Bjarnason

Elskuleg eiginkona mín, tengdadóttir,
stjúpmóðir, amma og systir,

Anna Hauksdóttir

lést á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi
fimmtudaginn 9. nóvember.

Heimir Guðjónsson
Guðjón Þorleifsson
Halla Heimisdóttir Hjalti Árnason
Sara Heimisdóttir Ægir Ísleifsson
Sandra Heimisdóttir Sævar Hólm Valdimarsson
Aldís, Alexandra, Brynja Hlíf, Skarphéðinn
og systkini hinnar látnu.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir og
afi,

Guðmundur Baldvinsson
veitingamaður í Mokka Kaffi,

andaðist á Droplaugarstöðum fimmtudaginn 9. nóv-
ember. Jarðsungið verður frá Kristskirkju, Landakoti, 
mánudaginn 20. nóvember kl. 13. 

Guðný Guðjónsdóttir
Oddný Guðmundsdóttir        Gunnar R. Kristinsson
Sesselja Guðmundsdóttir         Hannes Sigurðsson
Örn Guðmundarson          Rafael Varona
Stefán Arnar, Guðný, Hildur og Hugrún.
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Skrifstofa Rekstrarvara verður lokuð í dag 
þriðjudaginn 14. nóvember. frá klukkan 12 til 16 
vegna jarðarfarar Önnu Sigríðar Þorsteinsdóttur

Lokað vegna jarðarfarar





Mannanafnanefnd 
heyrir sögunni til eða 
það er að minnsta 
kosti álit nokkurra 
þingmanna sem vilja 
leggja niður þessa 
einu umdeildustu 
stofnun síðari tíma. 

Áratugum saman 
hefur þessi hópur nokkurra manna 
og kvenna ráðið því hvað Íslending-
ar mega og mega ekki heita. Hvað sé 
best fyrir börnin – forræðishyggja 
eins og hún gerist best. „Foreldrum 
hlýtur að vera best treystandi fyrir 
því að nefna börn sín,“ sagði vara-
þingmaður í samtali við sjónvarps-
stöð. Ó, jú, svo lengi sem nöfnin eru 
ekki meiðandi eða særandi fyrir 
börnin sjálf. Nöfn eins og Satan eða 

eitthvað þaðan af verra. Hvað þá 
með Jesús?

Hjá fræga fólkinu úti í heimi 
hefur það tíðkast að nefna börnin 
óvenjulegum nöfnum sem þau bera 
svo alla ævi. Þannig á frægur söngv-
ari og Íslandsvinur dóttur sem ber 
sama nafn og vinsæll ávöxtur og virt 
tölvufyrirtæki. Önnur hjón og ekki 
síður þekkt nefndu frumburð sinn 
eftir staðnum þar sem hann kom 
undir. Þegar mannanafnanefnd 
heyrir sögunni til fara Íslendingar 
kannski að heyra nöfn á borð við 
Herjólfsdalur, Sauðárkrókur eða 
Kirkjubæjarklaustur, allt eftir því 
hvar getnaður átti sér stað. Varla 
getur það verið meiðandi fyrir börn 
að heita eftir þekktum stöðum á 
landinu eða góðum og hollum 

ávöxtum. Hver veit nema Kúrbít 
Freysson verði brátt að finna á sim-
askra.is. 

Þegar ég leit dagsins ljós í fyrsta 
skipti eftir áreynslulaust níu mán-
aða ferðalag í móðurkviði datt eldri 
bróður mínum nafnið „Krummi“ 
fyrst í hug enda voru hárin á höfðinu 
fleiri en hjá mörgum hvítvoðungn-
um og biksvört. Mannanafnanefnd 
hefði væntanlega skorist í leikinn ef 
uppástungan hefði orðið að alvöru. 
Hún lét hins vegar lítið heyra í sér 
þegar undirritaður var skírður í höf-
uðið á ömmu sinni, veit reyndar ekk-
ert hvort nafnið fór fyrir dóm nefnd-
arinnar. Held reyndar að því hafi 
verið svindlað í gegn. Framhjá þess-
ari ógurlegu nefnd sem nú sér fram 
á endalok sín.



Hljómsveitin Dýrðin hefur starf-
að frá árinu 1994, með töluverðum 
hléum og einhverjum manna-
breytingum. Hún hefur getið sér 
gott orð sem tónleikasveit síðustu 
ár, m.a. á Airwaves-hátíðunum 
2005 og 2006 og hefur spilað eitt-
hvað vestanhafs, en þessi fyrsta 
plata sveitarinnar er gefin út af 
plötufyrirtækinu Skipping Stones 
Records í Oakville í Connecticut.

Tónlist Dýrðarinnar er frísk-
legt popp-pönk. Lögin eru melód-
ísk og einfaldur hljómborðsleikur 
setur sterkan svip á þau ásamt 
söng Hafdísar Hreiðarsdóttur. Oft 
minnir þessi tónlist á poppaðar 
pönksveitir eins og Buzzcocks og 
jafnvel Fræbblana, en líka á jap-
anskar stelpurokksveitir eins og 
Shonen Knife og The 5.6.7.8‘s. 

Það eru ellefu lög á plötunni og 
þau standa öll fyrir sínu þó að þau 
séu misgóð. Ég er sérstaklega 
hrifinn af lögunum Prins í álögum 
og Popp & Co., bæði skotheldir 
smellir sem ættu hæglega að geta 
náð vinsældum í útvarpi. Textarn-
ir eru skemmtilega hversdagsleg-
ir og lausir við hátíðleika og remb-
ing og passa tónlistinni vel. Platan 
er ágætlega unnin. Hljómurinn er 
fínn, hljóðfæraleikur er skamm-
laus og söngur Hafdísar hæfir 
þessari tónlist vel.

Í heildina litið er þessi plata 
Dýrðarinnar hin besta skemmtun. 
Hún telst ekki til tíðinda í rokk-
sögulegu samhengi, en ánægjan 
sem sveitin hefur sjálf af tónlist-
inni skín í gegn og það er mikils 
virði.

Skemmtilegt popp-pönk

Menntaskólar landsins hafa 
margir hverjir tekið sig 
saman og gert böllin hjá sér 
algjörlega reyklaus. Þetta 
hefur gefið góða raun.

Menntaskólinn við Sund er einn af 
þessum skólum og segir Arnar 
Ágústsson, ármaður skólafélags 
MS, að þetta hafi verið ákveðið í 
vor. „Við ákváðum að prufukeyra 
þessa nýju reglu á lokaballinu 
okkar í vor og það er ótrúlegt 
hversu vel þetta leggst í fólkið,“ 
segir Arnar og bætir því við að 
Menntaskólinn við Reykjavík hafi 
verið fyrstur skóla til að gera 
þetta á síðasta ári. „Þetta er nátt-
úrulega það sem koma skal á öllum 
skemmtistöðum og kaffihúsum 
borgarinnar þannig að við 
vissum að við þyrftum 
að lúta að þessari reglu 
fyrr eða síðar. Við 
vildum bara vera 
nokkrum skrefum á 
undan.“

Arnar vill ekki 
meina að reykinga-
bannið á böllum sé 
eitthvað tengt því 
veseni sem skólinn 
lenti í vegna mikilla 
óláta á busaballi skól-
ans árið 2005. „Þetta 
tengist því ekki 
neitt en skól-
inn hefur 
samt sem 
áður á 
sér ljótan 
stimpil
eftir það 
og því 
viljum

við breyta.“ Félagslíf skólans 
hefur breyst síðan þessir atburðir 
urðu, og til að mynda hafa nem-
endur skólans ekki fengið að taka 
með sér gesti á böllin til þessa. 

Arnar segir að reykingabannið 
hafi mikil áhrif á böllin og segir 
þau ívið rólegri en áður. „Það er 
mjög skrýtið hversu mikið rólegri 
böllin eru þegar sígarettureykur-
inn er ekki í nösunum á öllum. En 
það segir okkur bara að reykurinn 
hefur meiri áhrif en við höldum,“ 
segir Arnar.

Jónas Margeir Ingólfsson, for-
maður nemendafélags Mennta-
skólans við Hamrahlíð, segir 
félagið vera að skoða þennan 
möguleika innan skólans vel og 
vandlega. „Við hér höfum ákveðið 
að fara mjög lýðræðislega leið að 
þessu og leyfum þeim sem kaupa 

miða á böllin okkar að kjósa 
hvort þeir vilja hafa ballið 

reyklaust eða ei. Hingað 
til hafa fleiri viljað hafa 
reykingar á böllum, því 
miður,“ segir Jónas, en 
bætir því við að mikill 
áhugi sé meðal skóla-
stjórnarinnar að hafa 
böllin reyklaus. „Þegar 
reykingabannið gengur í 

gildi í júlí munum við 
fagna því. Hvað er betra 

en ung og hrein lungu.“
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það styttist í að Mynd-
stefsverðlaunin svokölluðu 
verði veitt og var tilkynnt 
á föstudag hverjir væru til-
nefndir að þessu sinni. Sex 
myndhöfundar, þrjár konur 
og þrír karlar, keppa um 
heiðursverðlaun Myndstefs, 
myndhöfundasjóðs Íslands, 
en forseti Íslands úthlutar 
þeim hinn 21. nóvember 
næstkomandi. Það verður í 
annað sinn sem verðlaunum 
Myndstefs er úthlutað. 

Þau eru veitt fyrir afburðafram-
lag til myndlistar, framúrskar-
andi myndverk eða sýningu. 
Verðlaunin nema samtals einni 
milljón króna. Landsbanki Íslands 
er fjárhagslegur bakhjarl heið-
ursverðlaunanna og leggur til 
helming verðlaunafjárins en hinn 
helmingurinn kemur úr sjóðum 
Myndstefs, sem er höfundarrétt-
arsjóður myndlistar í landinu. 

 Andrés Kolbeinsson fyrir 
merkt framlag til íslenskrar ljós-
myndalistar sem kynnt var 
almenningi í fyrsta sinn á yfirlits-
sýningu á vegum Ljósmynda-
safns Reykjavíkur sumarið 2006. 

 Atli Hilmarsson fyrir fjölþætt 
verkefni á sviði grafískrar hönn-
unar, meðal annars í tengslum við 
landnámssýninguna Reykjavík 
871+/- í kjallara Aðalstrætis 16 og 
Sjónlist 2006 á Akureyri.

 Birgir Andrésson fyrir per-
sónulegt framlag á sviði mynd-
listar og frumlega túlkun á 

íslenskum þjóðareinkennum í 
verkum sínum á yfirlitssýningu í 
Listasafni Íslands vorið 2005.

 Rúrí fyrir gjörninginn Tileink-
un, sem fram fór við Drekkingar-
hyl á Þingvöllum í tengslum við 
samsýninguna Mega vott í Hafn-
arborg haustið 2006, og fyrir 
áhrifamikið framlag til íslenskr-
ar myndlistar.

 Sigríður Sigþórsdóttir, VA arki-
tektum, fyrir hönnun lækninga-
lindar Bláa lónsins og Landnáms-
seturs í Borgarnesi, þar sem næm 
tilfinning og virðing fyrir nátt-
úrulegu umhverfi og sögulegu 
samhengi er einkennandi. 

 Valgerður Bergsdóttir fyrir 
steinda glugga í Reykholtskirkju, 
sýningarnar Teikn og hnit og 
AND-LIT í Gerðarsafni og fyrir 
fjölþætt störf á vettvangi 
íslenskrar myndlistar sem kenn-
ari, stjórnandi og myndlistarmað-
ur.

Tilnefningar bera með sér fjöl-
breytileikann sem er í myndlist 
landsmanna: ljósmyndari sem 
átti sitt besta skeið á sjötta og sjö-
unda áratugnum en tekur enn 
myndir; myndlistarmaður sprott-
inn af akri konseftlistar; gern-
ingakona og skúlptúristi, arki-

tekt, grafískur hönnuður og 
glerlistakona og kennari með 
meiru.

Þriggja manna dómnefnd, 
skipuð þeim Valgerði Hauksdótt-
ur myndlistarmanni, Pétri 
Ármannssyni arkitekt og Björ-
gólfi Guðmundssyni, stjórnarfor-
manni Landsbankans, velur úr til-
lögum. Innan vébanda Myndstefs 
eru á fjórtánda hundrað manns í 
sex aðildarfélögum: Sambandi 
íslenskra myndlistarmanna, Ljós-
myndarafélagi Íslands, Félagi 
íslenskra teiknara, Félagi graf-
ískra teiknara, Arkitektafélagi 
Íslands og Félagi leikmynda- og 
búningahöfunda. Einnig eiga 
aðild að Myndstefi allmargir erf-
ingjar að myndhöfundarétti.

Skyndibitar Latabæjar

Á laugardag var hrint af stað átaki 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem 
vill sjá fleiri gesti á hljómleikum 
sínum í Háskólabíói. Átakið fór í 
gang með árlegri bíósýningu þeirra 
á Melunum, en þar var sýnd Chapl-
in-dagskrá og lék hljómsveitin 
undir. FL Group leggur hljómsveit-
inni lið og kallast það: Fyrsti kons-
ert er frír. Eins og nafnið bendir til 
eiga nú allir landsmenn kost á því 
að kynnast hljómsveitinni, sjá hana 
og heyra í öllu sínu veldi á tónleik-
um. Áhugasamir þurfa eingöngu að 
fara inn á heimasíðu hljómsveitar-
innar, www.sinfonia.is og skrá sig 
þar. Hljómsveitin mun síðan bjóða 
öllum sem skrá sig á tónleika við 
fyrsta tækifæri. 

Ráðist er í átakið því margt 
bendir til að fólk hafi áhuga á tón-
leikum Sinfóníuhljómsveitarinnar 
en mikli fyrir sér að stíga skrefið 
til fulls. Með þessu móti er vonast  
til að áhugasamir taki skrefið á 
tónleikana og njóti þeirrar upplif-
unar að heyra fullvaxna sinfóníu-
hljómsveit leika á tónleikum. 
Háskólabíó er stór tónleikasalur 
og er oftar en ekki þétt setinn á 
tónleikum. Val um sæti er því allt-
af háð aðsókn greiðandi gesta. 

En yfirleitt eru einstaka sæti 
laus og það eru einmitt þau sem 
áhugi er á að nýta fyrir áhuga-
sama sem hafa aldrei komið á tón-
leika Sinfóníuhljómsveitarinnar. 

Fleiri gesti – takk

Undir lok vikunnar síðustu tók 
hópur manna sig til í Reykjavík 
og fór í blysför frá Þingholts-
stræti að húsi Benedikts Gröndal 
við Vestur-
götu 16b. 
Förin var 
gengin til að 
mótmæla
áformum
borgaryfir-
valda sem 
nýlega keyptu 
húsið og 
hyggjast
flytja það í 
Árbæ. Telur 
hópurinn sem 
gekk að það 
sé misráðið og 
borgarbúar eigi Gröndal skuld að 
gjalda, einu helsta skáldi þeirra á 
nítjándu öld, náttúrufræðingi, 
myndlistarmanni og menningar-
frömuði í mörgu tilliti. Eru borg-

aryfirvöld gagnrýnd harðlega 
fyrir þessar áætlanir. Hús Grönd-
als stendur í skugga bak við yngra 
hús, en það er eitt af mörgum 

gömlum húsum 
við Vesturgötu. 
Þaðan hafa horf-
ið hús undir því 
yfirskini að þeim 
skyldi komið í 
Árbæ. Þeirra á 
meðal er Sjóbúð-
in þar sem Geir 
Zoëga bjó, sem 
var drifkraftur í 
borginni um síð-
ustu aldamót. 
Það hefur aldrei 
risið þar og viðir 
þess fóru í önnur 

hús. Nú er hafið stríð um hús 
Gröndals og reynir nú á borgar-
stjórn og aðrar opinberar nefndir 
sem bera ábyrgð á minjavörslu 
húsa í landinu.

Gröndalshús í hættu

kl. 19.35 /23.45
Mínútumyndir í tilefni af 40 ára 
afmæli Félags kvikmyndagerðar-
manna.
Í kvöld eru það myndir Hilmars 
Oddssonar, 27.09.06: Venjulegur dag-
ur, og Óskars Jónassonar, Dagsverk, 
sem verða sýndar í Kastljósi.
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Ásgerður Júníusdóttir stendur í 
ströngu þessa dagana. Hún er að 
frumæfa nýja óperu sem frum-
sýnd verður í lok vikunnar og jafn-
framt tekin til við að kynna disk 
sinn með sönglögum eftir Magnús 
Blöndal Jóhannsson sem kemur út 
fljótlega. Nýi diskurinn hefur að 
geyma öll sönglög Magnúsar 
Blöndals en fæst þeirra hafa komið 
út áður. Magnús samdi talsvert af 
sönglögum en kunnast þeirra er 
hin erfiða voacalísa Sveitin milli 
sanda sem hefur komið út í fjölda 
gerða eftir að Elly Vilhjálms söng 
hana fyrst.

Safndiskur Ásgerðar er áfram-
hald á þeirri vinnu sem hún hefur 
lagt í að eigin frumkvæði. Mörgum 
er í minni diskur hennar sem 
geymdi safn af nýjum sönglögum 
kvenskálda og kventónskálda sem 
Smekkleysa gaf út fyrir fáum árum 
og söngkonan fékk mikið lof fyrir. 

Ásgerður flutti í vor sem leið 
nokkur lög af þessu safni á minn-
ingarkvöldi um Magnús en í 
vinnslu er heimildarmynd 
um feril þessa merka tón-
skálds og fyrirhuguð 
útgáfa á verkum hans á 
vegum Smekkleysu. Er 
diskur Ásgerðar hluti 
af því plani. Alls eru 
18 verk á disknum. 
Og að auki verða 
fimm „remix“ af 
vocalísum Magnús-
ar eftir unga tón-
listarmenn: þeirra 

Áka Ásgeirssonar, Þóru Marteins-
dóttur, Davíðs Brynjars Franzson-
ar, Þuríðar Jónsdóttur, Einars 
Arnar Benediktssonar og Bibba 
Curver. Það er Árni Heimir Ing-
ólfsson sem leikuyr undir söng 
Ásgerðar á píanó, en Þórhallur 
Steingrímsson á harmoníum og 
orgel. Upptökur fóru fram í Saln-
um og í Neskirkju. Diskurinn er 
væntanlegur til landsins. 

Ásgerður syngur lög 
Magnúsar Blöndal 

KRISTINN H.
G UNNARSSON

Nú rifnar þakið af!

Þeir eru komnir aftur. Þeir hafa ekkert breyst. Misstu ekki af þessu 
einstaka tækifæri og tryggðu þér miða á magnaða tónleika og 
dansleik með Roof Tops í Súlnasal, laugardaginn 18. nóvember. Tvær
skemmtilegustu ballhljómsveitir landsins, Roof Tops og Saga Class 
leika fyrir dansi eftir tónleikana.

Miðaverð kr. 6.300  fyrir kvöldverð, tónleika og dansleik, kr. 2.000  fyrir tónleika og
dansleik. Húsið opnar kl. 19 fyrir matargesti og kl. 22 fyrir tónleika og dansleik.
Miðapantanir eru í síma 525 9950 og á hotelsaga@hotelsaga.is.

Stórdansleikur með Roof  Tops í Súlnasal Hótels Sögu
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Vesalingarnir koma aftur upp á 
Broadway í nóvember og hefjast 
forsýningar aðra helgi. Eru sýn-
ingar áætlaðar í sex mánuði. Það 
er sama gengið sem stendur að 
sýningunni og vann upphaflegu 
sviðsetninguna fyrir RSC sem 
frumsýnd var síðla árs 1985. Sú 
sviðsetning flutti síðan í West End 
og á Broadway. Þar gekk hún frá 
1987 til 2003.

Sviðsetning Þjóðleikhússins 
þótti draga dám af upprunalegu 
sviðsetningunni og leiddi til 
athugasemda í dagblöðum frá full-
trúa Autograph, en það fyrirtæki 
sá um hljóðhönnun á Vesalingun-
um upprunalega. Gangur verksins 
hér var óvenju góður miðað við 
söngleiki en verkið er stórt og 
dýrt í flutningi. 

Vesalingar á Broadway

Jökull Valsson vakti talsverða 
athygli fyrir sína fyrstu skáld-
sögu, hrollvekjuna Börnin í Húm-
dölum, sem kom út fyrir tveimur 
árum. Í Skuldadögum rær Jökull 
af miðum Stephens King og niður 
í reykvíska undirheima. 

Hér segir frá dópsalanum (og 
fíklinum) Matta, sem vaknar upp 
við vondan draum á föstudags-
morgni. Búinn að týna 50 grömm-
um af kókaíni sem honum var falið 
að selja yfir helgina og veit sem er 
að eigandinn verður allt annað en 
hrifinn. Hann þarf sem sagt að 
hafa upp á dópinu ellegar redda 
andvirði þess með öðrum ráðum, 
forðast handrukkara og ofan í 
kaupið þarf hann svo að  mæta í 
lamb hjá mömmu. 

Efniviðurinn býður upp á mikla 
keyrslu og Jökull lætur það ekki 
fram hjá sér fara; á fyrstu síðum 
er söguhetjan komin á sprett sem 
– með hjálp hvíta púðursins – 
stendur fram á sunnudag og verð-
ur blóðugri eftir því sem á líður. 

Matti er óheillakráka, lausnirn-
ar á raunum hans virðast ítrekað 
vera handan við hornið en í hvert 
skipti sem hann reynir að bæta 
stöðu sína sekkur hann dýpra í 
fenið. Auk hans koma við sögu 
vinur hans Steini, steratröllið 
Reynir og kærastan hans Beta, 
handrukkararnir Ottó og Benni, 
ítalski pitsubakarinn Valentino, 
Eiður, yfirmaður Matta, og verð-
bréfasalinn Sigurgeir, sem er í 
raun hákarlinn á toppi dóppýram-
ídans en er minntur harkalega á 
hlutskipti þeirra sem verma botn-
inn.

Lykilpersónurnar eru vel 
heppnaðar og skýrar. Hvorki 
afskrifaðar sem ræflar eða upp-
hafnar sem hetjur, bara eins og 
hvert annað fólk en tilheyrir sam-
félagskima þar sem önnur lögmál 
gilda en í hversdagslífi flestra. 
Jökull minnir þó á að þessi kimi er 
órofinn heildinni og teygir sig ofar 
upp samfélagsstigann en margir 
vilja vera að láta.

Jökull hefur traust tök á text-
anum. Sagan er yfirleitt sögð frá 
sjónarhorni Matta, sem er stút-
fullur af meiningum um hvað er 

að íslensku samfélagi, en frásögn-
in flakkar stöku sinnum yfir í 
þriðju persónu. Stíllinn er talmáls-
legur, með tilheyrandi slangri, og 
skerpir á keyrslunni þótt hann sé 
líklegri til að höfða til yngri les-
enda en eldri. 

Sú mynd sem dregin er upp af 
Reykjavík er ekki kræsileg en 
raunsæ. Undir lokin reynir Jökull 
vissulega á þanþol lesandans í 
ofbeldislýsingum en heldur sig þó 
innan marka þess sem má kalla 
trúverðugt. Honum skrikar þó 
stundum fótur, til dæmis á Matti 
til að reifa sjónarmið sín um sam-
félagsmein á borð við gatnaskipu-
lag á ótrúlegum stundum. Slíkum 
agnúum er þó auðvelt að líta fram 
hjá.

Skuldadagar er samtímasaga í 
húð og hár, skrifuð í stormi sinna 
tíða og mun því kannski eldast 
hratt, en svínvirkar í núinu.

Tár, bros og hnúajárn

Fim. Aukas. upps.9. nóv
Fös. 10. nóv
Lau. 11. nóv
Lau. 18. nóv
Sun. 19. nóv
Fös. 24. nóv
Lau. 25. nóv

Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og 2
tímum fyrir sýningar.
Sími 5629700
www.idno.is
Sýningar kl. 20

Sýnt í Iðnó

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

           



Gulldrengur var heitið sem Eva 
María Jónsdóttir valdi Ólafi 
Jóhanni Ólafssyni í kynningu 
sinni fyrir drottningarviðtal rík-
issjónvarpsins á sunnudaginn. 
Ýmsir áttu nú von á að Eva klifi 
tinda og talaði til dæmis við Hann-
es Pétursson um nýja ljóðabók 
hans en hún var við sitt heygarðs-
horn: tengsl ritstjórnar og aug-
lýsinga verða stundum undarlega 
skýr hjá ríkisstarfsmönnunum.

Ólafur Jóhann er semsagt að 
gefa út nýja bók á Íslandi. Raunar 
kemur hún út í Bandaríkjunum 
um svipað leyti, eins og greint 
var frá í Fréttablaðinu fyrir 
nokkrum dögum. Nýja verkið er 
smásagnasafn, þematengt, tólf 
sögur sem allar bera heiti mánað-
anna og hefst safnið í byrjun árs. 
Ólafur tileinkar safnið fyrsta for-
leggjara sínum, Ólafi Ragnars-
syni, enda á hann þar skuld að 
gjalda: Ólafur smíðaði metsölu-
höfundinn Ólaf Jóhann úr engu 
með yfirlýsingaglaðri herferð í 
hvert sinn sem skáldið sendi frá 
sér nýjan texta. Þarmeð var Ólaf-
ur settur á bás, eða hent upp á 
stall væri nákvæmara. Á kápu 
Aldingarðsins segir útgefandinn: 
„Sjaldan hefur Ólafi Jóhanni tek-
ist eins vel upp og í þessari bók“ 
sem er eins og hvert annað 
skrum.

Safnið byggist að vanda á fág-
uðum og á stundum fornfálegum 
stíl hans, en er fjarri því að honum 
hafi sjaldan tekist betur. Hinar 
stóru skáldsögur hans eru miklu 
metnaðarmeiri verk og verða að 
skoðast í þeim skala, víðar og 
flóknar sögur sem heimta miklu 
meira þan í frásögn, fléttu og stíl. 
Svo því sé haldið til haga.

Ólafur er raunar merkilegt 
fyrirbæri að mörgu leyti: fyrsti 
höfundurinn sem á heimili í 
tveimur löndum og stefnir á tví-
tyngdan feril síðan þá leið Gunn-
ar og Jóhann Sigurjónsson.  Hann 
er metnaðargjarn vel og ekki 
dregur fjárhagsleg velgengni 
hans og frami úr áhuga, þótt pen-
ingapokinn þyngi honum göngu á 
skáldabrautinni – að sumra áliti 
að minnsta kosti.

Heyrt hef ég mæta menn halda 
því fram að hann skrifi bestsell-
era upp á amerískan máta. Smá-
sögur hans í þessu safni eru allar 
í klassískum stíl smásögumeist-

ara á borð við Maupassant og 
Tjekov. Lýsing á tilteknum 
aðstæðum, fyrr og síðar, í lífi per-
sóna, þar sem sögumaður stekkur 
inn og lýsir hugarþeli  og fram-
göngu, boðar jafnvel háskann 
sem yfir vofir. Ólafur leggur að 
vanda mikið úr þeim hluta borg-
araskaparins sem hann hefur haft 
fyrir augunum: íslenskir menn á 
austurströndinni, betur sett 
efri millistéttarfólk í snert-
ingu við talsverðan auð. 
Það virðist flestallt lifa 
án þess að hafa fjár-
hagslegar áhyggjur, 
fer satt í sína sumar-
bústaði, hér heima 
eða á Long Island. 
Þar er drykkju-
skapur undan-
tekning, enginn 
blæs úr nös, eða 
sýgur í hana, 
hvað þá að menn 
fái almennileg 
kjaftshögg. Þetta 
er átakalítill heim-

ur. 

Samt tekst Ólafi víða að láta allt 
hrynja kringum sitt fólk og víða á 
býsna áhrifamikinn hátt.

Svo verður að færa það til 
bókar að hér er settur saman 
sveigur af sögum og verður að 
skoða þær líka frá því sjónar-
horni. Hver mánuður vísar ekki 
aðeins til söguaðstæðna, heldur 
hefur hann líka með átökin að 
gera. Þetta er víða fallega leyst 
hjá skáldinu. Þar vantaði að mínu 
mati mest í haustrigningar og 
vetrarstorma. Safnið líður nokk-
uð fyrir það þegar á líður.

Ólafur er enginn nýliði lengur 
á íslenskum skáldabekk og hann á 
ekki að líða fyrir auglýsinga-
skrum útgefenda sinna: hann er 
gjörhugull höfundur með óvenju-
legar stílgáfur, einn á báti í 
íslenskum skáldahóp: Hann 
skynjar frásögn sína alla jafna í 
skýrum boga og sækir viðfangs-
efni víðar og utar en flestir hér 
gera. Texti hans er þægilegur 
aflestrar og í þessu safni megnar 
hann margoft að koma lesanda 
sínum í opna skjöldu með snjöll-
um lausnum sem lesandi sér eftir 
á að hyggja að eru óumflýjanleg 
örlög eða sjálfskaparvíti.

Félagið Ísland-Palestína 
stendur fyrir sýningu 
á kvikmyndinni Gaza 
Strip á Kaffi Kúltúra í 
Alþjóðahúsinu, Hverfis-
götu 18, í kvöld. Hljóm-
sveitin Retro Stefson 
leikur nokkur lög áður en 
sýningin hefst og Sveinn 
Rúnar Hauksson lækn-
ir heldur stutta tölu um 
aðskilnaðarmúrinn sem 
risinn er á herteknu pal-
estínsku landi og ástand-
ið á Gaza. Gaza Strip er 
74 mínútna heimildar-
mynd frá árinu 2002 sem vakið 
hefur verðskuldaða athygli. Mynd-
in er á arabísku, en með ensk-
um texta. Í henni gefur leikstjór-
inn James Longley áhorfandanum 
innsýn inn í daglegt líf íbúa Gaza-
strandarinnar og þær hörmung-

ar sem venjulegir Pal-
estínumenn mega þola 
í skugga átaka og her-
náms. Myndin er tekin 
yfir þriggja mánaða 
tímabil sumarið 2001 og 
varð tökuliðið tvisvar 
fyrir skotárásum her-
námsliðsins meðan á 
tökum stóð. Síðan hún 
var gerð hefur herinn 
hörfað að landamærum 
Gaza og yfirgefið ísra-

elskar landránsbyggð-
ir á svæðinu. Rúmlega 
milljón Palestínumönn-

um á svæðinu er hins vegar enn 
haldið í heljargreipum með inni-
lokunum og árásum.  Dagskráin 
hefst kl. 20.00 með nokkrum lögum 
Retro Stefson, sem leika órafmagn-
að. Kvikmyndasýningin hefst kl. 
20.30. Aðgangur er ókeypis. 

Gaza-ströndinÚr aldingarði Ólafs Jóhanns

Við lát ítalska leikstjórans Gillo 
Pontecorvo fyrir skemmstu hafa 
menn víða um lönd dustað rykið af 
meistaraverki hans frá 1966, 
Orrustunni um Alsír, eða La Batta-
glia di Algeri. Í kvöld og á laugar-
dag verður hún sýnd í Bæjarbíói í 
Hafnarfirði á vegum Kvikmynda-
safnsins. Þessi mynd var gerð með 
heimild Alsírstjórnar og Pontec-
orvo sýnir alsírsku uppreisnina 
meistaralega frá báðum hliðum. 
Franska útlendingahersveitin 
hefur yfirgefið Víetnam eftir ósig-
ur og þarf nauðsynlega að sýna 
getu sína. Alsíringar berjast til 
sjálfstæðis. Andstæðingarnir 
mætast og allt fer í bál og brand. 
Frakkar nota pyntingar en Alsír-
ingar beita sprengjutilræðum. Að 
lokum vinna Frakkar orrustuna en 
tapa stríðinu eins og svo algengt 
er í nútíma styrjöldum og einmitt 
er nú að endurtaka sig í Írak, Pal-
estínu og Líbanon. Myndin spegl-

ar heimskulegar tilraunir stjórn-
valda til þess að leysa ágreining 
með ofbeldi, hámarks mannfalli 
og endalausum þjáningum á báða 
bóga, auk þess að draga óhjá-
kvæmileg endalokin, ítrekað, á 
langinn. Við sjáum stríð í sinni 
verstu mynd, sem skaðar og flekk-
ar hvern sem í það blandast. Eins 
og margar aðrar klassískar mynd-
ir er hún um atburð á ákveðnum 
tíma en jafnframt tímalaus. Í 
henni felst lærdómur sem er 
hvorki fyrir uppreisnarmenn eða 
nýlenduherra, heldur fyrir mann-
kynið. Leikurinn er svo eðlilegur 
og sannfærandi að margir áhorf-
endur og jafnvel gagnrýnendur 
héldu að þetta væri heimildar-
mynd en ekki leikin bíómynd. 
Pontecorvo samdi sjálfur tónlist-
ina við myndina í samvinnu við 
Ennio Morricone. Myndin er á 
ensku, frönsku og arabísku en 
sýnd með dönskum texta.

Orrustan um Alsír sýnd

PANTAÐU Í SÍMA

WWW.JUMBO.IS

554 6999

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



Nafn Heather Mills bar á 
góma í viðtali sem hin 
virta sjónvarpskona 
Daphne Barak tók við 
vopnasalann Adnan Khas-
hoggi. Því hefur lengi 
verið haldið fram að fyrir-
sætan og fyrrum eigin-
kona Pauls McCartney 
hafi gert sig út sem vænd-
iskona á árum áður og 
Khashoggi hafi verið einn 
viðskiptavinanna. Talið er 
að fortíð Mills gæti verið 
dregin fram þegar skiln-
aður hennar og Bítilsins 
Pauls McCartney verður 
tekinn fyrir í breskum 
réttarsölum snemma á 
næsta ári en deilur þeirra 
virðast nú vera í rénun eftir að hafa verið á forsíðum 
götublaðanna í Bretlandi undanfarnar vikur.

Frá því er greint í netútgáfu Daily Mail að Khas-
hoggi hafi viðurkennt að Mills hafi sótt teiti hjá sér 
á Marbella árið 1988 en vildi hins vegar ekki stað-

festa það beint að hann 
hefði greitt henni fyrir að 
sofa hjá sér. „Hverjum er 
ekki sama?“ svaraði 
Khashoggi þegar sjón-
varpskonan Barak gekk á 
hann með spurningar um 
Mills.

Tvær fyrrverandi 
fylgdarkonur hafa báðar 
lýst því yfir í fjölmiðlum 
á undanförnum árum að 
Mills hafi átt í nánum 
samskiptum við ríka 
karla gegn greiðslu en 
fyrirsætan hefur ávallt 
neitað öllum ásökunum. 
Khashoggi sagði að þetta 
væru deilur milli kvenna 
en neitaði hins vegar að 

hreinsa mannorð Mills. Hann vildi þó að Bretar 
sýndu Heather meiri samúð á þessum erfiðu 
tímum. „Mills fann mann sem hún elskaði en hún 
hefði mátt leggja harðar að sér í hjónabandinu,“ 
sagði Khashoggi.

Neitar að hreinsa mannorð Mills

Köngulóarmaður-
inn Tobey Ma-
guire hefur eign-
ast sitt fyrsta 
barn með unn-
ustu sinni, Jenni-
fer Meyer. Eign-
uðust þau stúlku 
á sjúkrahúsi í Los 
Angeles.

Maguire, sem 
er 31 árs, er 
þekktastur fyrir 
hlutverk sitt í 
Spiderman-
myndunum.

Hann hefur einnig leikið í myndum 
á borð við The Cider House Rules 
og The Wonder Boys.

Spider Man 
eignast barn

Bono, söngvari U2, söng óvænt 
dúett með Kylie Minogue á tón-
leikum hennar í Ástralíu. Sungu 
þau lagið Kids sem Kylie söng 
upphaflega með Robbie Williams.

„Það er svo mikill heiður fyrir 
þig að koma fram með mér,“ sagði 
Kylie í léttum dúr er hún kynnti 
Bono til sögunnar. Þetta voru aðrir 
tónleikar Kylie eftir að hún sneri 
aftur úr veikindum sínum. 

Söng dúett 
með Bono

Svo virðist sem allt sé búið milli 
Siennu Miller og Judes Law, eða 
hvað? Fjölmiðlar hafa ekki getað 
treyst einni einustu frétt af par-
inu sem hefur verið sundur og 
saman síðastliðið ár og fáum 
kæmi það á óvart ef skötuhjúin 
birtust á næstu dögum með þá 
yfirlýsingu að allt væri í himna-
lagi.

Slúðurblaðið People hefur eftir 
nánum vinum hjónaleysannna að 
þau hafi fengið nóg af hvort öðru 
en ákvörðunin hafi verið tekin í 
sameiningu. „Þau hafa reynt að 
láta þetta ganga en mistekist. 
Bæði Jude og Siennu líður illa yfir 
þessu en halda að þetta sé þeim 
fyrir bestu,“ sagði vinurinn í sam-
tali við blaðið. Talsmenn parsins 

vilja ekkert tjá sig um það en 
vinahópurinn í kringum þau virð-
ist sannfærður um að öllu sé lokið. 
„Börnin skipta Jude mestu máli 
og það fer illa í Siennu,“ er haft 
eftir nánum vini leikkonunnar.

Sienna og Jude slitu sambúð-
inni eftir að bresku blöðin birtu 
fréttir af ástarsambandi hans og 
barnfóstru barna hans og Sadie 
Frost. Þau náðu síðan aftur saman 
en voru fljót að skilja eftir að 
sömu blöð komust á snoðir um 
einnar nætur gaman Miller og 
Daniels Craig. Parið ákvað síðan 
að reyna að blása nýju lífi í glæð-
urnar og vonuðust fjölskyldur 
þeirra beggja að hið versta væri 
yfirstaðið en sá draumur varð 
ekki að veruleika... í bili.

Allt búið hjá Jude og Siennu

Nýja viðbótin á verslunarmark-
aðnum, Liborius við Mýrargötu, 
hefur gefið sig út fyrir að vera 
ekki bara fataverslun. Það var 
aldeilis sýnt og sannað á laugar-
daginn en þá hélt Daníel Ágúst 
Haraldsson tónleika inni í búðinni 
með fullskipaða hljómsveit. Í 
versluninni er svið og hefur eig-
andinn, Jón Sæmundur Auðarson, 
sagt að svona uppákomur verði 
reglulega í búðinni, en þá verður 
fatnaðurinn tekinn í burtu, enda 
allar innréttingar færanlegar.

Fjölmenni var á tónleikunum 
og virtust allir skemmta sér hið 
besta.

Frábær byrjun á nýjasta 
tónleikastaðnum í borginni

Bandaríski leikarinn Jack Palance 
er látinn, 87 ára að aldri. Ferill 
Palance spannaði sex áratugi. 
Hann vann Óskarinn árið 1992 
fyrir gamanmyndina City Slick-
ers. Vakti hann mikla athygli 
þegar hann gerði armbeygjur með 
annarri hendi er hann tók á móti 
verðlaununum.

Palance var jafnframt til-
nefndur til Óskarsins 
fyrir myndirnar Sudden 
Fear og vestrann Shane. 

Palance lætur eftir sig 
eiginkonu og tvær 
dætur.

Jack Palance 
er látinn

Strákarnir í hinni fornfrægu hljóm-
sveit Take That segjast ekkert sakna 
Robbie Williams. Þeir Gary Barlow, 
Howard Donald, Mark Owen og 
Jason Orange ákváðu að sameina 
sveitina á ný eftir langa pásu en 
Robbie Williams, sem hefur náð 
mestri frægð af þeim öllum, ákvað 
að vera ekki með. 

Nú segja kapparnir að Robbie 
hefði ekki passað í hópinn eins og 
hann er núna. „Aðdáendur okkar 
gætu verið á annarri skoðun en ég 
er viss um að hann hefði ekki getað 
verið í hljómsveit með okkur. Við 
þekkjum hann ekki lengur,“ segir 
Howard Donald.

Sakna ekki 
Robbie

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

Láttu sérhæft starfsfólk
okkar aðstoða þig
við val á vítamínum.



Kevin Federline, fyrrverandi 
eiginmaður Britney Spears, 
býður nú hæstbjóðanda til sölu 
kynlífsmyndband með sér og 
Britney til að hefna sín á henni 
eftir að hún sótti um skilnað. 
Hafa honum þegar verið boðnir 
tæpir 3,4 milljarðar króna fyrir 
myndbandið af kvikmyndafyrir-
tæki nokkru. Vill það dreifa því á 
netinu til að allur umheimurinn 
geti séð hvað fór fram í svefnher-
berginu hjá þeim.

Myndbandið var tekið upp 
skömmu eftir að Kevin og Britney 
byrjuðu saman og sýnir þau í alls 
kyns ástarleikjum. „Þetta mynd-
band er rosalegt og Kevin veit af 
því,“ sagði kunningi parsins fyrr-
verandi. Britney óttast mjög að 
myndbandið muni eyðileggja 
ímynd hennar og svo gæti farið að 
hún samþykki kröfu K-Fed um að 

hann fái rúma tvo milljarða króna 
vegna skilnaðarins. 

Komið hefur í ljós að Britney 
sótti um skilnaðinn eftir að hún 
kom að honum í rúminu með ann-
arri konu. Áður hafði hann verið 
sakaður um að hafa sofið hjá 
vændiskonum.

Milljarðar boðnir í 
kynlífsmyndband

Verslunin 3 hæðir á Laugavegi 
hefur verið opin í smá tíma en á 
föstudaginn blésu aðstandendur 
búðarinnar til veislu í tilefni opn-
unarinnar. Fjölmenni var mætt til 
berja þessa svokölluðu lífsstíls-
búð augum en þar kennir margra 
grasa og vöruúrvalið er afar fjöl-
breytt.

3 hæðir er skemmtileg að því 
leyti að í henni er hægt að fá 
hátísku fatahönnun, smávöru og 
svo á efstu hæð er veitingastaður 
þar sem hægt er að taka pásu í 
verslunarleiðangrinum.

Opnun lífsstílsbúðar 
fagnað með stæl

Tónlistarmaðurinn 
Elton John segir að 
banna eigi trúarbrögð 
því þau skorti samúð 
og ýti undir fordóma 
gagnvart samkyn-
hneigðum. Elton held-
ur þessi fram í viðtali 
við tímaritið Music 
Monthly.

„Mér finnst trúar-
brögð alltaf hafa alið á 
hatri gagnvart sam-
kynhneigðu fólki. Frá 
mínum bæjardyrum 
séð ætti að banna þau í 
einu og öllu,“ sagði 
hann. „Skipulögð trúarbrögð virð-
ast ekki virka. Þau breyta fólki í 
hatursfulla einstaklinga þar sem 

alla samúð skortir.“
Elton segist í við-

talinu vera andvígur 
Íraksstríðinu og segir 
að stuðningur Tonys 
Blair forsætisráð-
herra við Bandarík-
in í Íraksmálinu hafi 
komið honum í koll. 
Hann ætlar einnig að 
halda áfram baráttu 
sinni gegn alnæmi, 
rétt eins og málefn-
um samkynhneigðra. 
„Ég get ekki setið 
hjá aðgerðarlaus, ég 
get það ekki lengur. 

Ég er næstum orðinn sextugur. 
Ég get ekki setið hjá og ég vil ekki 
gera það.“ 

Engin trúarbrögð

Lucia
MICARELLI

á NASA 9. desember
Berfætti fiðlusnillingurinn sem stal senunni
um stund á tónleikum Jethro Tull-foringjans
Ian Anderson, kemur hingað í annað sinn á 
árinu og spilar ásamt hljómsveit á NASA
9. desember kl. 20.00.

Miðasala er hafin í Skífunni, 
BT úti á landi og á midi.is

performer.is

TRYGGÐU ÞÉRMIÐA Í TÍMA

BROT ÚR DAGSKRÁ:

MEDITATION FROM THAIS
MY FUNNY VALENTINE
KASHMIR
NOCTURNE-BOHEMIAN RHAPSODY
WITH OR WITHOUT YOU
ROXANNE
SEND IN THE CLOWNS
SOMEONE TO WATCH OVER ME



Sextán hljómsveitir hafa skráð sig í 
hina alþjóðlegu hljómsveitarkeppni 
Global Battle of the Bands sem verð-
ur haldin dagana 15.-24. nóvember í 
Hellinum, tónleikasal Tónlistarþró-
unarmiðstöðvarinnar (TÞM).

Hljómsveitirnar hafa allar sínar 
ólíku stefnur, allt frá melódísku 
poppi upp í hart rokk og verður tón-
listarflutningurinn því fjölbreytt-
ur. Einnig er von á gestahljómsveit-
um til að halda uppi stemningunni á 
meðan dómnefnd fer yfir úrslit 
hvers kvölds. 

Keppt verður fjögur kvöld, 15., 
16., 22. og 23. nóvember, og verður 
valin ein hljómsveit á hverju kvöldi 
til þess að keppa til úrslita hérlend-
is föstudaginn 24. nóvember. Sigur-
hljómsveit úrslitakvöldsins mun 
síðan keppa fyrir hönd Íslands í 
London Astoria í desember. 

Keppnin er árlegur viðburður 
og hefur verið haldin síðustu tvö ár 
með góðum árangri. Íslensku 
hljómsveitirnar Lights on the 
Highway og Finnegan, sem báru 
sigur úr býtum hérlendis árin 2004 
og 2005, hafa hlotið verðskuldaða 
athygli í kjölfar þátttökunnar. Hér 
er því um gott tækifæri að ræða 
fyrir íslenskt tónlistarlíf á innlend-
um sem erlendum grundvelli. 

Öll kvöldin hefjast kl. 20 og 
kostar 600 krónur inn á hvert 
kvöld, en kaupa má aðgangspassa á 
öll fimm kvöldin fyrir 1.600 krón-
ur. Tónleikarnir eru opnir öllum 
aldurshópum.

Miðasalan fer fram á www.ton-
leikar.is. Miðar verða einnig seldir 
við innganginn hvert kvöld fyrir 
sig. Nánari upplýsingar um atburð-
inn má finna á tonleikar.is.

Sextán sveitir keppa

Frumburður norsku sveitarinnar 
Serena-Maneesh hefur breiðst út 
eins og eldur í sinu innan tónlist-
arheimsins síðan hún kom út í 
fyrra hjá hinu smávaxna plötufyr-
irtæki Honeymilk. Platan hefur á 
þessu ári fengið alþjóðlega dreif-
ingu og er nú loks fáanleg hér-
lendis. Því er ekki úr vegi að birta 
smá umfjöllun um plötuna.

Serena er hugarfóstur Emils 
Nikolaisen sem áður hafði gert 
garðinn frægan í Noregi með 
sveitum á borð við Silver, Extol 
og The Loch Ness Mouse. Full-
skipað eru í bandinu hins vegar 
sex manns og mynda þessir ein-
staklingar gífurlega sterka heild 
(tónleikar sveitarinnar eru sem 
dæmi magnþrungnir). Tilgangur 
sveitarinnar virðist augljós; að 
matreiða ómmikið, óreiðukennt 
og hart shogazerokk, skógláps-
rokk á íslensku. Þegar rennt er í 
gegnum plötuna má heyra aug-
ljós áhrif frá sveitum á borð við 
My Bloody Valentine, Slowdive, 
Spacemen 3 og þýskum kraut-
rokk-sveitum, til dæmis CAN og 
Neu!, auk þess að minna ískyggi-
lega mikið á hina íslensku Singa-

pore Sling sem getur ekki verið 
annað en töff. Þó svo að þessir 
áhrifavaldar séu greinilegir fara 
Emil og félagar einfaldlega svo 
vel með efnið að jafn gott skóg-
lápsrokk hefur ekki heyrst í heil-
an áratug eða svo.

Upphafslagið, Drain Cosmet-
ics, gefur strax til kynna það sem 
koma skal, hádramatískt og svo 
ómmikið að jafnvel í pínulitlum 
herynartólum virðist lagið 
umlykja mann allan. Það sama á 
við um nær alla aðra tóna sem 
fylgja á eftir. Spennan í kringum 
óreiðuna á plötunni er mikil en 
allt er samt sem áður á sínum 
stað og íðilfagurt eins og kemur 
bersýnilega í ljós í lögum á borð 
við Chorale Lick og Selina’s Mel-
odie Fountain.

Helsti galli plötunnar er 
kannski sá að langir endurtekn-
ingarkaflar víðs vegar á plötunni 
eiga það til að líkjast hver öðrum 
kannski helst of mikið. Eru samt 
langt frá því að vera pirrandi 
enda platan öll heilsteypt og 
krafturinn nánast ómannlegur. 
Serena-Maneesh hefur vonandi 
með þessari plötu sinni hafið nýja 

shoegaze- bylgju enda þar á ferð 
ein svalasta tónlistarstefna sög-
unnar.

Endurfæðing skóglápsrokksins
Fiðluleikarinn Lucia Micarelli, sem 
stal senunni um stund á tónleikum 
Ian Andersons úr Jethro Tull í Laug-
ardalshöll 23. maí, heldur tónleika á 
Nasa 9. desember.

Lucia mætir hingað með strengja-
sveit, hljómborðsleikara og tromm-
ara og flytur meðal annars djass, 
klassíska tónlist, tangóa og ýmislegt 
frá gullaldarárum rokksins. Ætlar 
hún meðal annars að taka hið sígilda 
lag Led Zeppelin, Kashmir. Gítar-
leikarinn Guðmundur Pétursson 
mun aðstoða hana við flutninginn. 
Einnig mun hún flytja lagið Bohem-
ian Rhapsody eftir Queen.

Lucia Micarelli er 22 ára, ættuð 
frá Hawaii. Hún var einungis sex 
ára gömul þegar kom hún fyrst 
fram sem einleikari á fiðlu með 
sinfóníuhljómsveit í heimaborg 
sinni, Honululu. Síðan þá hefur 
hún meðal annars verið á tónleika-
ferðalögum með bandaríska 
söngvaranum Josh Groban. 

Á síðasta ári gaf hún út sína 
fyrstu plötu, Music From a Farther 

Room. Þar er að finna klassíska tón-
list af ýmsu tagi frá ýmsum tímum. 

Miðasala á tónleikana hefst 
þriðjudaginn 14. nóvember kl. 10.00 
á midi.is og í öllum verslunum Skíf-
unnar og BT.

Micarelli til Íslands

Ofurfyrirsætan Kate Moss hefur 
ákveðið hvaða hönnuður fær hann 
þann heiður að hanna brúðarkjól 

hennar. Þetta er eftirsókn-
arvert meðal hönnuða 
enda Moss mikið tísku-
tákn. Það er góðvinur 
hennar, Alexander 

McQueen, sem 
fær að hanna 
brúðarkjól-
inn og seg-
ist hann 
vera alsæll 
með að 
Moss
treysti

honum
fyrir að 

gera kjól-
inn.
McQueen
segir að 

kjóllinn verði óhefðbundinn. Fyr-
irsætan ætlar í hnapphelduna með 
rokkaranum Pete Doherty og mun 
brúðkaupið eiga sér stað á afmæl-
isdegi Moss í janúar.

McQueen gerir 
brúðarkjólinn
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SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL     kl. 6
OPEN SEASON ENSKT TAL     kl. 6, 8, og 10 
MÝRIN      kl. 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA

FEARLESS     kl. 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA     kl. 8 og 10.20
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL. TAL     kl. 6 B.I. 7 ÁRA

SKÓGARSTRÍÐ kl. 4 og 6
OPEN SEASON ENSKT TAL kl. 4, 6, 8 og 10
BORAT  kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN  kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS    kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
FEARLESS kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA  kl. 8

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL kl. 6
BORAT kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN  kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA



Leikstjórinn Dagur Kári 
Pétursson fær enn eina 
rósina í hnappagatið en 
tilkynnt hefur verið að leik-
stjórinn hljóti hin virtu Pet-
er Emil Refn-verðlaun sem 
afhent verða 22. nóvember 
næstkomandi.

Dagur fær í kringum eina milljón 
íslenskra króna í verðlaunafé en 
verðlaunaafhendingin verður 
haldin í tengslum við hina dönsk-
íslensku bíódaga sem nú standa 
yfir á Norðurbryggjunni í Kaup-
mannahöfn. Dagur Kári hefur 
þegar fengið Carl Th. Dryer-verð-
launin sem þykja mikil viðurkenn-
ing fyrir svona ungan leikstjóra 
og því ljóst að Danir hafa tekið 
miklu ástfóstri við hann. 

Ekki ómerkari leikstjórar en 
Lars von Trier, Nicholas Winding 
Refn og Lukas Moodysson hafa 
hlotið Peter Refn verðlaunin sem 
stofnuð voru til minningar um 
kvikmyndahúsaeigandann Peter 
Emil Refn en hann stofnsetti 
Grand Cinema sem verið hefur 
eitt helsta listræna kvikmynda-
húsið í Danmörku undanfarin ár. Í 
tilefni af verðlaununum verður 
sérstök sérsýning á verkum Dags 
Kára þann 23. nóvember þar sem 
hann mun meðal annars sýna 
stuttmyndina Old Spice og 
Nóa albínóa og svara spurn-
ingum frá áhorfendum að 
sýningu lokinni.

Ekki náðist í Dag Kára í 
gær þar sem hann er stadd-
ur í Jórdaníu. Að sögn Þóris 
Snæs Sigurjónssonar, kvik-
myndaframleiðanda hjá 
ZikZak og eins nánasta sam-
starfsmanns Dags, er 
þetta mikill 
heiður
fyrir leik-

stjórann. „Þetta sýnir bara hversu 
góða hluti Dagur hefur verið að 
gera og hversu virtur hann er hér 
í Danmörku,“ sagði Þórir. „Voksne 
mennesker náði kannski ekki mik-
illi aðsókn í kvikmyndahúsum en 
danski kvikmyndaiðnaðurinn var 
mjög hrifinn af henni og svo hef 

ég heyrt á nemendum 
danska kvikmyndahá-

skólans að þar sé hún 
mikils metin.“

Aðdáendum gamanþáttarins Sigtið, 
sem var nýverið tilnefndur til 
Eddu-verðlaunanna, gefst nú kost-
ur á að nálgast þáttinn á iTunes. 
Hægt er að sækja þáttinn á vefs-
lóðinni www.podcast.is og horfa á 
hann beint í tölvunni eða flytja 
hann yfir á iPod og horfa á hann 
hvar sem er. Sýningar á nýrri 
þáttaröð Sigtisins hófust í október 
og eru þeir þættir í boði á iTunes. 
Auk þess er hægt að sækja stuttar 
dagbókarfærslur með atriðum sem 
hafa ekki sést í þáttunum.

Frímann á 
iTunes

Í viðtali við W Magazine segist 
Cameron Diaz ætla sér í lýtaað-
gerð. Hún kveðst þó ekki ætla sér 

að leggjast undir 
hnífinn af fegrunar-
ástæðum, enda hefur 
leikkonan oft prýtt 
lista yfir fegurstu 
konur heims. Diaz 
lenti í því fyrir fjór-
um árum að brjóta á 
sér nefið þegar hún 
var á brimbretti, en 
sú íþrótt er í miklu 
uppáhaldi hjá henni. 
Það var í fjórða 
skiptið sem nefið 

fagra brotnaði, og fór það svo illa 
að Diaz á nú í erfiðleikum með að 
anda, og líkti hún nefi sínu  við lest-
arslys í viðtalinu.

Vill nýtt nef

Forsala
hafin

17. NÓV kl. 3 - 6 - 9 - 12
18. NÓV kl. 3 - 6 - 9 - 12 
19. NÓV kl. 1:30 - 4:30 - 7:30 - 10:30

sýnd í sal 1 og VIPÁLFABAKKI KEFLAVÍK
17. NÓV kl. 7 - 10
18. NÓV kl. 5 - 8 - 11 
19. NÓV kl. 4 - 7 - 10

Sýningartímar

Frá framleiðanda „The Patriot” 
og „Independence Day”

Inniheldur magnaðar átakasenur í hálof-
tunum sem og frábærar tæknibrellur.
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BÖRN
KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

www.haskolabio.is

Varðveitt líf mitt 
fyrir ógnum óvinarins

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

20% AFSLÁTTUR FYFIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG
PLATINÍUM GLITNIS MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

V.J.V. TOPP5.IS

T.V. KVIKMYNDIR.IS

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR 
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

Munið afsláttinn

tilnefningar til 
Edduverðlauna8

THE LAST KISS kl. 8 B.i.12

THE QUEEN kl. 5:50 B.i. 12

BÖRN kl. 8 B.i.12

THE GUARDIAN kl. 10:30 B.i. 12

MÝRIN kl. 5:50 - 7 - 9 - 10:15 B.i. 12

FLY BOYS kl. 6 - 9 B.i.12

THE DEPARTED kl. 6 - 9 B.i. 16

/ ÁLFABAKKA / KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI / AKUREYRI
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 4 - 6 Leyfð

BARNYARD M/- Ensku tal kl. 6 Leyfð

JACKASS NUMBER TWO kl. 4 - 8 B.i. 12

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal kl. 3:50  Leyfð

FLY BOYS kl. 5:50 -  8 - 10:30 B.i. 12

FLY BOYS VIP kl. 8 - 10:30
ADRIFT kl. 5:45 - 8 - 10:10 B.i.12

THE DEPARTED kl. 8:30 - 10:10 B.i. 16

THE DEPARTED VIP kl. 5
THE LAST KISS kl. 5:45 - 8 - 10:30 B.i.12

ADRIFT kl. 8 - 10:10 B.i.12

BORAT kl. 6 - 8 - 10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 8 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

FLY BOYS kl. 8 - 10:30 B.i.12

BARNYARD M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

BÖRN kl. 8 B.i.12

THE DEPARTED kl 10 B.i.16

BORAT kl. 8 - 10 B.i. 12

BÖRN kl. 8 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10 B.i. 16

TEMPIRE

styðst við raunverulega atburði

V.J.V. TOPP5.IS TEMPIRE

Sýnd í SAMbíóunum Kringlunni og Keflavík

Eruð þið tilbúin fyrir eina fyndnustu mynd allra tíma ?

Undirbúðu þig undir magnþrungna spennu.
sem byggð er á raunverulegum atburðum.

Sex vinir leggja í 
afdrifaríka siglingu
sem á eftir að draga dilk á eftir sér. 

Frá framleiðanda „The Patriot” og „Independence Day”

Inniheldur magnaðar átakasenur í háloftunum 
sem og frábærar tæknibrellur.

V.J.V. TOPP5.IS

TEMPIRE

Þriðjudagar eru bíódagar
2 fyrir 1 í Sambíóin

fyrir viðskiptavini sparisjóðsins
gildir ekki á íslenskar myndir né í VIP



 Fréttablaðið fjallaði á 
dögunum um greiðslur til handa 
A-landsliðsmönnum Íslands í 
karla- og kvennaflokki. Í úttekt 
blaðsins kom í ljós gífurlegur 
munur á greiðslum til karla- og 
kvennaliðanna. Geir Þorsteinsson, 
framkvæmdastjóri KSÍ, sagði við 
Fréttablaðið á þeim tíma að 
greiðslurnar væru trúnaðarmál. 
Eftir birtingu fréttar Fréttablaðs-
ins gaf KSÍ út yfirlýsingu þar sem 
stendur orðrétt: „Þær litlu tekjur 
sem þó hafa fengist hafa verið í 
formi styrkja sem hvergi nærri 
hafa staðið undir rekstrinum. 
Kostnaður við rekstur A landsliðs 
kvenna og þriggja yngri landsliða 
kvenna er að mestu greiddur af 
tekjum A landsliðs karla.“

Í kjölfar yfirlýsingarinnar sendi 
Fréttablaðið formlega fyrirspurn 
til Geirs þar sem meðal annars 
var farið fram á að fá upplýsingar 
um hversu háir styrkir frá FIFA 
og UEFA til handa íslenska 
kvennalandsliðinu væru enda 
fylgir enginn rökstuðningur yfir-
lýsingu KSÍ. Í ársreikningi KSÍ 
fyrir árið 2005 kemur fram að 
UEFA-styrkurinn er tæpar 56 
milljónir króna og FIFA-styrkur-
inn er tæpar 16 milljónir. Samtals 
rúmlega 70 milljónir króna.

Í fyrirspurninni var einnig 
spurt hverjir væru styrktaraðilar 

kvennalandsliðsins og hversu hátt 
framlag þeirra styrktaraðila væri 
á ársgrundvelli.

Samstarfsaðilar KSÍ eru fjöl-
margir og í fyrirspurninni var því 
spurt hvort samstarfsaðilarnir, 
sem eru titlaðir samstarfsaðilar 

KSÍ á heimasíðu sambandsins, 
væru eingöngu að styrkja karla-
landsliðið eða hvort peningar frá 
þessum opinberu samstarfsaðil-
um væru hugsaðir til handa öllum 
landsliðum Íslands eða rekstri 
KSÍ yfir höfuð. 

Í liðnum „styrkir og framlög“ í 
ársreikningi KSÍ fyrir árið 2005 
kemur fram að „ýmsir styrkir“ 

eru tæplega 35 milljónir króna. 
KSÍ fékk síðan rúmar 16 milljónir 
króna frá Íþrótta- og ólympíusam-
bandi Íslands, ÍSÍ, fyrir árið 2005.

Heildarupphæð þessara styrkja 
fyrir árið 2005 er vel yfir 120 
milljónum króna og því er spurn-
ingin sú hversu  mikið af styrkt-
arfénu rennur til kvennalandslið-
anna sem virðast vera nær 
eingöngu rekin á styrkjum sam-
kvæmt yfirlýsingu KSÍ. Fyrir-
spurninni, sem var send tvívegis á 
Geir, var ekki svarað.

Rekstur A-landsliðs kvenna 
árið 2005 kostaði rúmar 10 millj-
ónir króna og heildarkostnaður 
við öll kvennalandsliðin sama ár 
var rúmlega 21 milljón króna. 

Til samanburðar má geta þess 
að rekstur við U-17 ára landslið 
karla var ögn hærri en rekstur A-
landsliðs kvenna. Kostnaður við 
A-landslið karla var tæplega 63 
milljónir króna. 

Þess má síðan geta að skrif-
stofu- og nefndakostnaður Knatt-
spyrnusambandsins árið 2005 var 
yfir 38 milljónum króna.

Eins og áður segir sá fram-
kvæmdastjóri Knattspyrnusam-
bandsins, Geir Þorsteinsson, sér 
ekki fært að svara fyrirspurn 
Fréttablaðsins í gegnum tölvu-
póst.

Geir svaraði síma í gær en 
spurður neitaði hann að svara 
spurningum blaðamanns í málinu 
þar sem hann sagðist ósáttur við 
vinnubrögð undirritaðs. Hann 
sagði yfirlýsinguna segja allt sem 
segja þurfi í málinu. Jafnvel þótt 
yfirlýsingin sé ekki rökstudd á 
nokkurn hátt.

Geir Þorsteinsson, framkvæmdastjóri KSÍ, neitar að gefa upp hversu mikið af styrktarfé KSÍ rennur til 
handa kvennalandsliðinu sem KSÍ segir vera rekið á styrkjum. Styrkir og framlög til KSÍ árið 2005 voru vel 
yfir 120 milljónum króna en sama ár kostaði rekstur A-landsliðs kvenna rúmar 10 milljónir króna.

Ætlum að valta yfir bikarmeistarana
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Góð vara á fínu verði:

Ódýr gæðavara fyrir fiskiðnað framleidd I verksmiðju okkar í Lettlandi. m.a.
handflökunarlínur, allar tegundir færibanda, karahvolfur,  pönnurekkar og 

sprautusöltunarvél, afkastamikil vél sem hefur komið vel út í fiskvinnslu hér 
á landi.    Hönnum vinnslulínur og tæki í samráði við kaupendur:

Það var boðið upp á 
mikla skemmtun í íþróttahúsi 
Kennaraháskólans þar sem 
Stúdínur tóku á móti Grindavík. 
Eftir venjulegan leiktíma stóðu 
leikar jafnir, 60-60, og þurfti því 
að framlengja leikinn. Þar voru 
aðeins skoruð sex stig en Hildur 
Sigurðardóttir skoraði sigurkörf-
una fyrir Grindavík á lokamínút-
unni.

ÍS kom reyndar mjög á óvart 
með því að taka forystuna eftir 
fyrsta leikhluta, 23-9. Grindavík-
urstúlkur réttu úr kútnum og 
náðu forystunni fyrir hálfleik. 

Þetta er annar leikurinn í röð 
sem leikmenn ÍS lenda í fram-
lengingu en liðið vann Breiðablik 
á fimmtudaginn eftir tvær 
framlengingar. Árangur liðsins er 
því góður í ljósi þess að enginn 
bandarískur leikmaður er í liðinu 
og hópurinn telur einungis sjö 
leikmenn.

Sömuleiðis er athyglisvert að 
Þórunn Bjarnadóttir hefur að 
meðaltali í vetur leikið rúmlega 
40 mínútur í leik.

Aftur fram-
lengt hjá ÍS

Iceland Express deild kv.

 Jose Reina segir að leik-
menn Liverpool séu búnir að 
afskrifa möguleika sína á því að 
vinna enska meistaratitilinn, en 
hafi þess í stað sett stefnuna á að 
tryggja sér sæti í Meistaradeild-
inni á næsta keppnistímabili.

„Við stefnum á að ná fjórða 
sætinu núna og verðum að berjast 
fyrir því. Það er líklega að verða 
óraunhæft að ætla okkur að vinna 
deildina vegna þess forskots sem 

Manchester United og Chelsea eru 
búin að ná. Við ætlum okkur hins 
vegar að tryggja okkur Meistara-
deildarsætið og ég er ekki frá því 
að við séum betra lið í Meistara-
deildinni en í ensku úrvalsdeild-
inni.“

Liverpool tapaði fyrir Arsenal 
um helgina, 3-0, og situr sem 
stendur í níunda sæti ensku 
úrvalsdeildarinnar.

Stefnum á fjórða sætið



 Viktor Bjarki Arnarsson, 
leikmaður ársins í úrvalsdeild 
karla, er strax búinn að fá nýjan 
þjálfara hjá norska liðinu Lille-
ström sem hann gekkst til liðs við 
á vikunum. Uwe Rösler, þýskur 
þjálfari og fyrrum leikmaður liðs-
ins, var látinn taka poka sinn þar 
sem árangur liðsins í sumar þótti 
ekki standa undir væntingum.

Lilleström lenti í fjórða sæti 
deildarinnar eftir að hafa verið í 
baráttunni um fyrsta sætið lengi 
vel. Fregnirnar komu leikmönn-
um liðsins á óvart en Frode Kippe 
fyrirliði var staddur í Serbíu með 
norska landsliðinu þegar hann 
fékk fréttirnar. 

„Ég hefði viljað að það hefði 
verið haft samráð við mig,“ sagði 
Kippe en leikmenn munu vera 
ánægðir með störf Rösler.

Þetta er einnig sérkennileg 
staða fyrir Viktor Bjarka þar sem 
Rösler stóð fyrir því að félagið 
keypti hann frá Víkingum.

„Þetta er frekar svekkjandi en 
ég ætla ekki að láta þetta hafa 
áhrif á mig,“ sagði Viktor við 
Fréttablaðið í gær en hann heldur 
til Noregs á morgun þar sem hann 
mun hefja æfingar af fullum 
krafti. Lilleström á leik í Royal 
League-deildinni á laugardag og 
vonast Viktor Bjarki til að taka 
þátt í honum.

Hann segir það þó vera bót í 
máli að Jan Åge Fjörtoft, starfs-
maður félagsins, tekur nú tíma-
bundið við stjórn liðsins.

„Jan Åge kom hingað í sumar 
og sá mig spila. Hann þekkir mig 
því vel sem er gott þar sem ég hef 
vitanlega lítið spilað síðan í sept-
ember og er ekki í bestu leikæf-
ingunni.“

Viktor segir Rösler hafa verið 

vinsælan meðal leikmanna liðsins. 
„En hann er ungur og umdeildur 
og það hefur ef til vill haft sitt að 
segja.“

En hverju sem líður hlakkar 
hann til að takast á við verkefnin 
fram undan. „Það er frábært að 
byrja í Royal League þar sem við 
mætum bestu liðum Norðurland-
anna. Það gerist ekki betra.“

Læt þetta ekki hafa áhrif á mig 

Þekkirþú einkennin?

Talið er að 5% Íslendinga á miðjum
aldri séu með sykursýki og gera má
ráð fyrir svipuðum fjölda sem ekki
hefur greinst enn

Í dag,14. nóvember, er .

, Breiddinni
, Skútuvogi

Alþjóðadagur fólks með sykursýki

BYKO kl. 10-12
Húsasmiðjan kl. 13-15

Af því tilefni munu hjúkrunarfræðingar mæla blóðsykur
á eftirtöldum stöðum:

www.bris.is
www.sykursjukir.is

 Gary Neville hefur bæst 
í hóp þeirra leikmanna sem hafa 
dregið sig út úr enska landsliðinu 
fyrir leik liðsins gegn Hollandi á 
morgun. Neville á við meiðsli í 
kálfa að stríða.

Alls hafa átta leikmenn dregið 
sig úr hópi Steve McClaren 
landsliðsþjálfara sem valdi 28 
leikmenn í hópinn á föstudaginn 
síðastliðinn. Jermaine Jenas er 
einnig meiddur á kálfa, Ledley 
King og Aaron Lennon eiga við 
hnémeiðsli að stríða, Scott Parker 
og Stewart Downing eru slæmir í  
nára og Darren Bent er tognaður 
á hásin. Chris Kirkland mark-
vörður fékk leyfi þar sem kona 
hans á von á barni.

McClaren kallaði á Kieran 
Richardson í stað Jenas en sá 
fyrrnefndi var í landsliðshópi 
Englands skipuðum leikmönnum 
21 árs og yngri.

Átta leikmenn 
fjarverandi

Mike Newell, stjóri 
Luton, er í miklum vandræðum 
eftir að hafa látið ýmisleg 
vafasöm orð falla eftir tap Luton 
gegn QPR í ensku 1. deildinni um 
helgina. Amy Rayner var annar 
aðstoðardómara í leiknum og var 
Newell ekki sáttur við það.

„Það er nógu slæmt að vera 
með vanhæfa dómara og línu-
verði. Ef það á að láta konur 
dæma verða mikil og stór 
vandræði. Þetta er atvinnuknatt-
spyrna á háu stigi, ekki spark á 
leikvelli. Hvað eru konur að gera? 
Þetta er bara til sýnis fyrir þessa 
pólitísku rétthugsuðu hálfvita,“ 
sagði Newell eftir leikinn.

Sjálfur hefur hann beðist 
afsökunar á ummælunum en 
stjórn félagsins vill engu að síður 
hitta hann vegna málsins.

Stjórn Luton 
vill funda

Steven Pressley hefur 
samkvæmt fréttastofu BBC í 
Skotlandi verið látinn hætta sem 
fyrirliði skoska úrvalsdeildarliðs-
ins Hearts. Hann spilaði ekki með 
liðinu gegn Falkirk í gær. 

Í síðasta mánuði sagði 
Pressley við fjölmiðla að leik-
menn væru órólegir eftir að 
þjálfari þeirra, Valdas Ivanau-
skas, tók sér veikindaleyfi. 

Missir fyrir-
liðabandið

 Alessandro Del Piero, 
leikmaður Juventus í ítölsku B-
deildinni, verður frá næstu þrjár 
vikurnar eftir að hafa meiðst í 
leik Juventus gegn Pescara á 
laugardag. „Ég er í raun ánægður 
því maður býst alltaf við hinu 
versta,“ sagði Del Piero.

Juventus er í þriðja sæti B-
deildarinnar.

Meiddur næstu 
þrjár vikurnar



 Mál Helga Sigurðssonar 
er enn í algjörum hnút og sér ekki 
fyrir endann á því. Helgi fór fram 
á að verða leystur undan samningi 
en Fram neitaði þeirri bón Helga. 
Neituninni hefur Helgi svarað 
með því að mæta ekki á æfingar 
hjá félaginu. Hann hefur enn 
engar skýringar gefið á fjarveru 
sinni.

„Ég talaði við Helga þegar ég 
skrifaði undir en þá var málið 
komið upp. Ég hef ekkert heyrt 
frá honum síðan. Ég veit ekki 
hvernig málið fer. Ég væri til í að 
halda honum en það er spurning 
hvort einhverjum sé greiði gerður 
með því úr þessu,“ sagði Ólafur 
Þórðarson, þjálfari Fram, en heyra 
mátti að hann var ekkert sérstak-
lega ánægður með framgöngu 
framherjans í málinu.

„Leikmenn verða að gera sér 
grein fyrir því að þegar þeir skrifa 
undir samninga þá virkar það bara 
ekkert á eina vegu. Leikmönnum 
finnst oft helvíti hart þegar félög-
in ætla að standa á sínu og telja 
svo eðlilegt að þeir fái að fara að 
vild.“

Það eru um tvær vikur síðan 
Fram-strákarnir byrjuðu að æfa 
undir stjórn Ólafs og þjálfarinn 
segir að Helgi sé enn velkominn á 
æfingar þótt hann sé búinn að 
skrópa hingað til.

„Dyrnar standa enn opnar frá 
mínum bæjardyrum séð,“ sagði 
Ólafur en mun hann sætta sig við 
það að Helgi verði seldur til ann-
ars félags hér á landi? „Það er 
ákvörðun stjórnarinnar og hefur 
ekkert með mig að gera. Auðvitað 
er ekkert gott að missa fyrirliðann 

en það getur verið betra að vera 
án hans en að hafa hann fúlan inni 
á vellinum. Leikmaður sem óskar 
eftir því að vera ekki í félaginu 
skilar sjálfsagt engu fyrir það. 
Maður veit samt aldrei hvað ger-

ist og það er annarra en mín að 
leysa þetta mál. Ég einbeiti mér að 
þjálfuninni með þann mannskap 
sem mætir á æfingar,“ sagði Ólaf-
ur Þórðarson, þjálfari Fram.

Ólafur Þórðarson, þjálfari Fram, segir að dyrnar standi enn opnar fyrir fram-
herjann Helga Sigurðsson þótt hann sé ekki enn farinn að láta sjá sig á æfing-
um félagsins og gefi engar skýringar á fjarverunni. 
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 Wayne Rooney, leikmaður 
Manchester United og enska lands-
liðsins, hefur komist í kast við lögin 
vegna slagsmála sem áttu sér stað 
að næturlagi fyrir utan skemmti-
stað að nafni Panacea í Manchest-
er. Lögreglan tilkynnti í gær að 
hún hygðist yfirheyra Rooney 
vegna málsins. Atvikið átti sér stað 
15. október síðastliðinn.

Dagblaðið The People greindi 
frá því á sunnudag að Rooney hefði 
verið að fagna því að velski hnefa-
leikakappinn Joe Calzaghe hefði 
haldið WBO-heimsmeistaratign 
sinni í ofurmillivigt eftir sigur í 
bardaga sem haldinn var í borginni 
fyrr um kvöldið. Mun Rooney hafa 
lent saman við ljósmyndara á leið 
sinni frá skemmtistaðnum.

Lögreglan sagði að Rooney 
hefði ekki verið handtekinn vegna 
málsins og að ljósmyndarinn hefði 

ekki þurft að leita til læknis eftir 
atvikið. Hann hafi þó tilkynnt það 
til lögreglu.

Er þetta ekki í fyrsta skiptið 
sem lögreglan þarf að hafa afskipti 
af Rooney vegna slagsmála en í 

mars síðastliðnum rannsakaði lög-
reglan meinta árás Rooney á 
námsmann á skemmtistað í borg-
inni. Sá ákvað að kæra ekki og var 
því málið látið niður falla.

Sætir rannsókn vegna slagsmála

Ian Dowie, fyrrum stjóri 
Crystal Palace, var í gær sagt upp 
störfum sem knattspyrnustjóri 
enska úrvalsdeildarliðsins 
Charlton sem Hermann Hreiðars-
son leikur með. Liðinu hefur 
gengið skelfilega það sem af er 
leiktíðinni, hefur unnið tvo af tólf 
leikjum og er í botnsæti deildar-
innar. Nú síðast tapaði liðið um 
helgina fyrir Wigan, 3-2.

Charlton hefur unnið Bolton og 
Manchester City á leiktíðinni og 
gert jafntefli við Watford og 
Newcastle. Dowie tók við starfinu 
af Alan Curbishley sem hafði 
stýrt liðinu með góðum árangri í 
tæp fimmtán ár. Að Dowie 
undanskildum hafa aðeins fjórir 
menn stýrt liðinu síðan 1982.

Dowie er fyrsti knattspyrnu-
stjórinn í ensku úrvalsdeildinni 
sem fær að taka poka sinn á 
þessu tímabili.

Ian Dowie rek-
inn frá Charlton

 Fyrrverandi markvörður 
sænska landsliðsins, Magnus 
Hedman, mun semja við Chelsea 
um að leika með liðinu út þessa 
leiktíð. Hann mun því fylla skarð 
þriðja markvarðar liðsins þar 
sem Carlo Cudicini og Hilario 
hafa færst ofar í goggunarröðinni 
vegna meiðsla Petr Cech.

„Við höfum náð samkomulagi,“ 
sagði Hedman við heimasíðu 
sænsku sjónvarpsstöðvarinnar 
TV4 í gær. í fréttinni er sagt að 
Hedman muni fara til Lundúna í 
vikunni til að skrifa undir 
samninginn.

Cech verður frá alla leiktíðina 
þar sem hann höfuðkúpubrotnaði 
í leik gegn Reading í síðasta 
mánuði. Hafa tvær stálplötur 
verið ígræddar í höfuð hans og er 
búist við að hann geti hafið 
æfingar í janúar.

Hedman er fyrrverandi 
markvörður hjá Celtic og 
Coventry en lagði hanskana á 
hilluna vorið 2005.

Semur við Chel-
sea út leiktíðina



Konfektnámskeið
í Húsasmiðjunni

Konur athugið!
Sýnikennsla í konfektgerð verður haldin í Húsasmiðjunni
undir styrkri leiðsögn Halldórs Kr. Sigurðssonar bakara og
konditormeistara.

Námskeiðin byrja klukkan 20 og standa til 22.

Námskeiðisgjald er 1.500 kr. fyrir sýnikennsluna í konfektgerð.

Léttar veitingar eru í boði fyrir alla þátttakendur.

Panta þarf á námskeiðið í síma 525-3000 eða með því að
senda tölvupóst á konfekt@husa.is

Grafarholt 15. nóvember
Keflavík 16. nóvember
Borgarnes 21. nóvember
Selfoss 27. nóvember
Akranes 28. nóvember
Skútuvogur 30. nóvember
Akureyri 6. desember
Egilsstaðir 7. desember

 Norsku leikmannasam-
tökin heiðruðu í fyrrakvöld þá 
knattspyrnumenn sem hafa staðið 
upp úr á liðnu tímabili. Var lið árs-
ins valið en eins og tíðkast hefur 
nær það val bæði yfir leikmenn 
sem léku í norsku úrvalsdeildinni 
sem og norska leikmenn sem leika 
erlendis. Landsliðsmennirnir 
Kristján Örn Sigurðsson, leikmað-
ur Brann, og Veigar Páll Gunnars-
son, leikmaður Stabæk, voru báðir 
valdir í liðið og er það sérstaklega 
góður árangur.

Kristján þótti taka stórum 
framfaraskrefum í sumar en hann 
var færður úr bakvarðastöðunni í 
miðvörðinn í sumar þar sem hann 
blómstraði. Átti hann ríkan þátt í 
sterkum varnarleik liðsins, sér-
staklega fyrri hluta móts þegar 
liðið fékk vart mark á sig. Hann 
lék við hlið Ólafs Arnar Bjarna-
sonar í vörninni en síðla sumars 
gekk annar íslenskur varnarmað-
ur, Ármann Smári Björnsson, til 
liðs við félagið.

„Þetta er auðvitað mjög 
ánægjulegur heiður,“ sagði Kristj-
án Örn við Fréttablaðið í gær. 
„Þetta tímabil var ágætt hjá mér 
en það má auðvitað alltaf gera 
betur. Ég stefni að því að standa 
mig enn betur næsta tímabil,“ 
sagði Kristján sem á eitt ár eftir 
af samningi sínum við Brann. 
Hann hefur verið orðaður við lið í 
Englandi en sjálfur hefur hann 
ekkert heyrt af áhuga annarra 
liða. Honum hefur þó ekki enn 
verið boðinn nýr samningur hjá 
Brann.

„Framkvæmdastjóri félagsins 
sem sér um þessi mál var að segja 
upp. Þannig að ef eitthvað á að 

verða úr því gerist það ekki 
strax.“

Veigar Páll Gunnarsson var 
næstmarkahæsti leikmaður 
norsku úrvalsdeildarinnar í sumar 
en hann skoraði átján mörk, einu 
færra en félagi hans, Daniel 
Nannskog. Sá síðarnefndi var val-
inn leikmaður ársins af stuðnings-
mannasamtökunum í Noregi og 
hlaut af því tilefni „gulltrefilinn“ 
svokallaða. Nannskog var hins 
vegar ekki valinn í lið ársins, held-
ur Veigar Páll og Steffen Iversen, 
leikmaður Rosenborg. Hann skor-
aði sautján mörk í sumar en þeir 
þrír voru í sérflokki í markaskor-
un í sumar.

Stabæk lenti í fimmta sæti 
norsku úrvalsdeildarinnar og 
missti þar með af sæti í Royal 
League sem fjögur efstu liðin fá 
þátttökurétt í. Brann lenti í öðru 

sæti deildarinnar og er því með í 
keppninni. Kristján Örn á þó við 
meiðsli að stríða og gæti misst af 
næsta leik liðsins í deildinni.

„Ég meiddist á ökkla í sumar og 
sömu meiðslin tóku sig upp á 
æfingu um daginn. Ég hef spilað á 
tæpri löppinni í allt sumar og ætla 
því að taka mér góðan tíma til að 
jafna mig í þetta sinn,“ sagði 
Kristján Örn.

Norsku leikmannasamtökin völdu lið ársins í norsku knattspyrnunni í árlegu 
hófi í Ósló í fyrrakvöld. Valið nær til allra leikmanna í Noregi sem og norskra 
leikmanna erlendis og áttu Íslendingar tvo fulltrúa í liðinu. 

 Enska úrvalsdeildarliðið 
Reading tilkynnti í gær að það 
hefði framlengt samninga sína við 
íslensku landsliðsmennina Ívar 
Ingimarsson og Brynjar Björn 
Gunnarsson. Er það mikil viður-
kenning fyrir íslenska tvíeykið en 
þeir spiluðu stórt hlutverk í sigri 
liðsins í ensku 1. deildinni í fyrra 
og hafa átt góðan þátt í velgengni 
liðsins í ensku úrvalsdeildinni í ár. 
Sér í lagi Ívar sem hefur verið 
fastamaður í byrjunarliði Read-
ing.

Brynjar Björn samdi til ársins 
2008 en Ívar til 2009. Steve Copp-
ell, stjóri liðsins, hefur áður lýst 
yfir mikilli ánægju með störf 
þeirra og Nick Hammond, yfir-
maður knattspyrnumála félagsins, 
gerði það sama í gær. 

„Ívar og Brynjar eru báðir 
algerir fagmenn fram í fingur-
góma og góð dæmi um það sem 
Reading stendur fyrir sem knatt-

spyrnufélag,“ sagði Hammond. 
„Áhrif þeirra á lið Reading hafa 
verið mikil á þeirra tíma hjá félag-
inu og erum við hæstánægð með 
að þeir hafi skrifað undir nýja 
samninga.“

Sjálfur tók Ívar undir þetta og 
lýsti yfir ánægju sinni með samn-
inginn. „Hér vil ég vera og taka 
þátt í því sem Reading er að gera. 
Samningurinn er vottur um að 
félagið hefur trú á mér og að ég 
geti staðið mig vel í úrvalsdeild-
inni. Ég er því afar þakklátur,“ 
sagði Ívar.

Brynjar Björn var vitanlega 
ánægður með sitt og sagðist 
hlakka til að takast á við þau verk-
efni sem eru fram undan hjá 
Reading næsta eina og hálfa árið.

Ívar og Brynjar framlengdu 
samninga sína við Reading

 Svo gæti farið að Barce-
lona myndi leitast eftir því að fá 
Henrik Larsson aftur í sínar raðir 
um stundarsakir þar sem meiðsli 
hrjá sóknarmenn liðsins um þess-
ar mundir. Samuel Eto‘o verður 
frá fram yfir áramót og verður 
Lionel Messi einnig frá í svipaðan 
tíma. Þá meiddist Javier Saviola í 
leik Barcelona gegn Real Zaragoza 
um helgina eftir að hafa komið inn 
á sem varamaður fyrir Eið Smára 
Guðjohnsen og skorað þriðja mark 
liðsins í 3-1 sigri Börsunga.

Spænskir fjölmiðlar sögðu í 
gær að forráðamenn Barcelona 
væru nú að skoða þann mögu-

leika að fá Larsson aftur til 
félagsins þar til nýtt keppnis-
tímabil hefst í Svíþjóð þar sem 

hann leikur með Helsingborg.
„Saviola reif vöðva í vinstra 

læri og er búist við að hann verði 
frá í fjórar til sex vikur,“ sagði í 
frétt á heimasíðu Barcelona í 
gær. Messi verður frá í þrjá mán-
uði þar sem hann þarf að gangast 
undir aðgerð á fæti. 

Frank Rijkaard, stjóri Barce-
lona, teflir iðulega fram þriggja 
manna sóknarlínu og getur nú 
valið á milli fjögurra manna. Þeir 
eru Ronaldinho, Ludovic Giuly, 
Eiður Smári Guðjohnsen og Santi 
Ezquerro en sá síðastnefndi hefur 
lítið sem ekkert leikið með liðinu.

Henke Larsson aftur til Börsunga?
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Allt útlit er fyrir að hagsmuna-
samtök á Írlandi muni reyna að fá 
örmyndasögubók Hugleiks Dags-
sonar, Should You Be Laughing At 
This?, bannaða þar í landi en bókin 
þykir senda unglingum vægast 
sagt varasöm skilaboð.

The Irish Sun birti nýlega frétt 
um bókina með stríðsfyrirsögninni 
„Bannið þessa sjúku bók“ en undir 
henni var rætt við Majella Ryan, 
talskonu barnahagsmunasamtak-
anna CARI, þar sem hún fullyrðir 
að reynt muni verða að hefta dreif-
ingu bókarinnar í landinu.

„Þetta er bara æsifrétta-
mennska,“ segir Hugleikur og 
kippir sér ekki upp við ofsafengin 
viðbrögðin á Írlandi. „Kannski 
hefur þetta fólk alveg rétt fyrir 

sér. Þetta eru afar ósmekklegar 
sögur og ég hef þannig séð engan 
rétt til að gera grín að þessum 
hlutum þannig að ég er ekkert 
hissa á því að fólk sé reitt,“ bætir 
Hugleikur við.

Majella segist ekki skilja hvað 
fékk Penguin til að gefa hana út á 
Bretlandseyjum. „Bókin er svo 
hræðileg að ég veit varla hvar ég 
á að byrja,“ segir hún. 

„Henni er greinilega beint til 
unglinga og er mjög móðgandi og 
sendir mjög hættuleg skilaboð,“ 
segir Majella og tiltekur sjálfs-
morð, morð og sifjaspell sem við-
kvæma hluti sem Hugleikur skop-
ast að.

Hugleikur neitar því ekki að 
þessi hörðu viðbrögð kitli sig svo-

lítið. „Þetta er skemmtilegt að 
vissu leyti og það er gott að fá 
þennan pól í þetta. 

„Við Íslendingar erum svo 
kaldir og náum kaldhæðninni eins 
og skot og þó við séum undan 
Írum þá eru í það minnsta ekki 
þessir tilteknu Írar að fatta þetta,“ 
segir Hugleikur og bendir jafn-
framt á að hann viti fyrir víst að 
margir Írar séu hrifnir af sögum 
sínum.

Bókinni hefur verið vel tekið í 
Bretlandi en Penguin steig var-
lega til jarðar og treysti sér til að 
mynda ekki til að halda uppruna-
legum titli hennar sem var „Avoid 
Us“ og breytti honum í spurning-
una „Ættir þú að hlæja að þessu?“

Bannið þessa sjúku bók

...fær útvarpsmaðurinn góðkunni 
Jónas Jónasson fyrir að hafa 
tekið á móti kvöldgestum og fylgt 
þeim inn í nóttina í heil 25 ár.

Aðalheiður Ólafsdóttir, betur þekkt 
sem Heiða úr Idolinu, mun stjórna 
nýjum tónlistarþætti á Skjá einum 
í vetur þar sem sýnd verða mynd-
bönd með öllu því nýjasta og vin-
sælasta í tónlist hverju sinni. „Ég 
mun verða með upprifjun á gömlu 
og góðu efni inn á milli þannig að 
þátturinn ætti að geta höfðað til 
allra,” segir Heiða og bætir 
því við að þátturinn verði 
hálftímalangur á hverju 
föstudagskvöldi.

„Það leggst mjög vel í 
mig að stjórna þessum þætti 
og ég er ofsalega spennt að 
vinna við sjónvarp,” 
segir Heiða. „Idol-
þátturinn var 
náttúrlega í 

sjónvarpi en þetta er allt öðruvísi. 
Þar fékk ég góða reynslu í að venj-
ast myndavélunum og þrátt fyrir 
að það hafi tekið smá tíma þá er 
gott að búa að þeirri reynslu,” 
bætir hún við en hún mun kynna 
tuttugu vinsælustu lög hverrar 

viku fyrir sig. 
Heiða hefur í nógu að snú-

ast þessa dagana því auk 
þess að stjórna tónlistar-

þættinum þá syngur hún í 
Footloose í Borgarleik-
húsinu og um helgar fer 

hún norður á Akureyri þar sem hún 
syngur í sýningu með tónlist Ingi-
mars Eydal. „Síðan er ég að kenna 
söng hjá Þorvaldi Bjarna. Nám-

skeiðinu er að ljúka núna og ég er 
því að undirbúa tónleika með stelp-
unum sem ég er að kenna,” segir 
hinn eldhressa söngkona. 

Idol-Heiða stjórnar sjónvarpsþætti

Veitingastaðurinn Sægreifinn, og 
sérstaklega humarsúpan sem prýð-
ir matseðil hans, hlaut á sunnudag 
lofsamlega umfjöllun í þeim hluta 
New York Times sem helgaður er 
ferðalögum. Þetta ætti ekki að 
koma þeim sem stundað hafa stað-
inn á óvart, en hann hefur notið 
mikilla vinsælda. Sérstaklega hafa 
miðbæjarbúar farið fögrum orðum 
um veitingarnar. Sægreifinn er 
einn þeirra veitingastaða sem 
glæða Reykjavíkurhöfn lífi, en þar 
má bæði njóta tilbúinna fiskrétta 
og kaupa sér spriklandi ferskan 
fisk í soðið. 

Í umfjölluninni í dagblaðinu 
virta segir meðal annars að hina 
fullkomnu humarsúpu sé að finna á 
Sægreifanum, súpan sé hreint út 
sagt ljúffeng og það fyrsta sem 
fólk eigi að láta inn fyrir varir sínar 
þegar komið er til Reykjavíkur. Þar 
segir jafnframt að miðað við verð 
og gæði súpunnar sé hreinlega ekki 
hægt að gera betur en Sægreifinn. 

Kjartan Halldórsson, eigandi 
Sægreifans, hafði ekki fengið tæki-
færi til að lesa umfjöllunina þegar 
Fréttablaðið hafði samband við 
hann. Stuttur útdráttur úr grein-
inni vakti þó mikinn fögnuð greif-
ans og fyrrverandi sjómannsins, og 
kvaðst Kjartan hæstánægður með 
umfjöllunina. „Ég er náttúrulega 

gríðarlega ánægður með þetta. Það 
er mikið atriði að fá svona umfjöll-
un, og sér í lagi hjá svona blaði. 
Þetta er bara mikil upphefð,“ sagði 
hann. Aðspurður hvort dómur New 
York Times væri í samræmi við 
þau viðbrögð sem Kjartan fær hjá 
viðskiptavinum sínum sagði hann 
svo vera. „Ég fæ alltaf góða umfjöll-
un og viðtökur hjá fólki, og er voða-
lega hamingjusamur með það,“ 
sagði Kjartan.

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

PAKKAFERÐIR
VIÐ ALLRA HÆFI

Öll verð miðast við að tveir séu saman í herbergi.

Tottenham–Wigan

58.900 kr.24.–27. nóv. 

27.–29. nóv.

George Michael

69.900 kr.

Berlín í jólaundirbúningi

51.900 kr.24.–27. nóv. 

Aðventuferð til Trier

59.900 kr.8.–11. des.

Sheraton Real de Faula

Verð frá 59.180 kr.Valfrjálst

Arsenal–Man. City

54.900 kr.30.–31. jan.

Chelsea–Arsenal

69.900 kr.9.–11. des.

Arsenal–Portsmouth

59.900 kr.15.–17. des.

Óli Palli og The Pogues

59.900 kr.16.–18. des.

Liverpool–Everton

84.900 kr.2.–4. feb.

Sunnlendingarnir frá Portsmouth hafa staðið 
sig vonum framar í deildinni í haust. En nú
reynir á þá þegar þeir mæta Arsenal á 
Emirates Stadium. Gunners eru alltaf erfiðir
við að etja á heimavelli. Innifalið: Flug með 
sköttum, hótel í 2 nætur með morgunverði og 
miði á leikinn.

Í Trier er öllu til tjaldað um aðventuna: 
Dásamlegur jólamarkaður þar sem hægt er 
að versla fallega muni og gæða sér á ekta 
jólaglögg og jólakökum. Jólaskreytingar, 
jólaljós og hagstætt verðlag. Innifalið: Flug 
með sköttum, gisting á 3 stjörnu hóteli í 3 
nætur, skoðunarferð og rútuferðir.
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SENDU SMS
JA BOND Á 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU:
GSM SÍMAR

007 DVD SAFNIÐ
BÍÓMIÐAR

DVD MYNDIR OG
MARGT FLEIRA! 9

hver vinnur!

FRUMSÝND 17•11

Fáðu þér 007 útlit!

1.
vinningur!



Um daginn var ég eitthvað að 
brasa í eldhúsi móður minnar 

þegar óvænt sending dundi á 
glugganum eins og þruma úr heið-
skíru lofti. Vegna þess að ég var 
vel staðsett sá ég í einu augnakasti 
hóp stálpaðra stráka tvístrast í 
allar áttir eftir að hafa kastað egg-
inu sem sprakk  svo glæsilega á 
rúðunni.

miður hef ég aldrei haft nógu 
eftirtektarverðar skoðanir til að 
vera umdeild á nokkurn hátt og 
þaðan af síður móðir mín sem á 
þennan glugga, svo ekki gat eggja-
kastið verið persónulegt. Miklu 
frekar tómstundagaman eins og 
símaat, bara meira pirrandi. 
Glugginn hátt frá jörðu og vesen 
að þrífa, auk þess sem ég hef 
engan áhuga á að skúra eftir skríl. 
Þess vegna vippaði ég mér í skó og 
flýtti mér út á hlað. Álengdar 
fylgdist ég með einum peyjanum 
hlaupa í átt að hverfisskólanum og 
með því að spretta úr spori sá ég 
allan hópinn sameinast sigri hrós-
andi fyrir framan innganginn.

heppilega vildi til að einmitt 
þennan morgun var ég einstak-
lega vel upplögð í almenn stór-
virki. Þess vegna blés ég ekki úr 
nös eftir að hafa hlaupið uppi 
skemmdarvargana heldur gómaði 
þá glóðvolga á þeirra eigin heima-
velli. Las þeim pistilinn öfgalaus-
an, en þó svo þungum rómi að 
athygli vakti. Áður en við varð 
litið vorum við öll komin inn á 
teppi hjá yfirvöldum skólans.

málsins tók stutta 
stund en snarpa. Fljótlega höfðu 
lúpulegir sökudólgarnir verið ein-
angraðir niður í tvo en förunaut-
unum, hinum óvirku þátttakend-
um, var sleppt með orð í eyra. 
Eftir að hafa lýst á dramatískan 
hátt skoðun minni á þeirri grimmd 
að nýta frímínúturnar til að 
hrekkja gamlar konur, var rétt-
lætisþörf minni svalað og skóla-
stjórnendur tóku við.

um daginn heyrðum við 
baukað við eldhúsgluggann. Þar 
voru mættir iðrandi syndarar með 
tuskur og skrúbba og sápuvatn í 
fötu. Eftir að hafa skúrað burt öll 
ummerki um ódæðið bönkuðu þeir 
niðurlútir í foreldrafylgd, með 
konfekt í sáttagjöf og báðust fyr-
irgefningar. Örugglega hafa þeir 
lært sína lexíu og fá útrás fyrir 
uppsteytinn með einhverju 
skemmtilegra næst. Við gátum 
glaðst yfir því að þetta eru góðir 
guttar sem eiga frábæra foreldra. 
Og skínandi hreinum eldhús-
glugga.

Eggið

FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
Nánari upplýsingar veita lánafulltrúar Frjálsa og á www.frjalsi.is
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Afl og hagkvæmni sameinast

Tækniundrið TDI® dísilvélin eyðir aðeins 4,9 lítrum

SkodaOctavia
Skoda Octavia með 1,9 lítra TDI® dísilvél
afsannar að afl og hagkvæmni fari ekki saman.
Vélin skilar 105 hestöflum en eyðslan er einungis 
4,9 lítrar í blönduðum akstri á hverja 100 km.

Svo er Octavia TDI® einnig fáanleg fjórhjóladrifin
og meira en tilbúin í átök vetrarins. Hvort sem
hindrunin er háir snjóskaflar eða hátt
eldsneytisverð, þá ertu í toppmálum á Skoda
Octavia TDI®.

Í ágúst 2006 tókst Stefáni Ásgrímssyni, ritstjóra FÍB
blaðsins, að ná eyðslu bílsins í 3,63 lítra þegar hann
ók rúmlega hringveginn, alls 1.515 km, í áheita- akstri 
HEKLU fyrir Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna.

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

550 5600

Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið


