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Smáauglýsingasími

Flugbjörgunarsveit Reykjavíkur á marga skemmtilega bíla í sínum flota. Dodge Weapon árgerð ´52 hefur sinnt mörgum störfum bæði við flutning á hergögnum og sem björgunarbíll, en nú nýtist hann til að vekja athygli ástörfum Flugbjör

eftir það var hann aðeins í friðsamlegum 
ferðum fyrir Kók,“ segir Sigurður Harðars-
son hjá Flugbjörgunarsveit Reykjavíkur. 
Eftir að bíllinn kom til Íslands, var hann 
yfirfarinn en hefur annars verið í góðu lagi. 
„Bíllinn fór aldrei á skrá en þegar fyrri i
andi,  Kristján Kri tjá

Úr hernum í björg-unarstörf fyrir Coke

VEÐRIÐ Í DAG

Umræðan um fátæktina
„Fátækt er smánarblettur ríkrar 
þjóðar og hún hverfur ekki þrátt 
fyrir logandi himin flugeldasýninga 
og faguryrða á hátíðarstundum,“ 
segir Ellert B. Schram. 

Í DAG 16

DODGE WEAPON ÁRGERÐ ´52

Úr hernum í björg-
unarstörf fyrir Coke
Bílar Ferðir Tíska Heimili
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Leikföng og 
pólitík
Jóhann Torfason 
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MAGNI OG EYRÚN

Aðdáendur slegnir 
yfir sambandsslitum
Kemur flestum í opna skjöldu

FÓLK 54  

FJARSKIPTI Kostnaður vegna 
ótryggs fjarskiptasambands 
Íslands við umheiminn getur 
numið allt að sjö milljörðum króna 
á ári. Töpuð viðskiptatækifæri 
vega þar þyngst, en tekjutap 
vegna sambandsrofs við umheim-
inn kostar einnig sitt.

Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í nýrri skýrslu um áhrif sam-
bandsrofa í millilandasamskiptum. 
Skýrslan var unnin af ParX Við-
skiptaráðgjöf IBM fyrir Póst- og 
fjarskiptastofnun.

Í niðurstöðum skýrslunnar segir 
að sú staðreynd að ekki sé hægt að 
tryggja meira öryggi í millilanda-
tengingum standi í vegi fyrir að 
ákveðnar tegundir þjónustu, svo 
sem rekstur netvera og gagnaþjón-
ustumiðstöðva fyrir erlenda aðila, 

séu fýsilegir kostir hér á landi.
Einnig sé ólíklegt að hugmyndir 

um fjármálamiðstöð á Íslandi nái 
fram að ganga án öruggra fjar-
skipta. Því megi segja að ákveðinn 
fórnarkostnaður liggi í þeirri hættu 
sem sé á að samband við útlönd 
rofni.

Sæstrengirnir CANTAT-3 og 
FARICE-1 sjá um fjarskiptasam-
band Íslands við útlönd. Endingar-
tími CANTAT-3 er áætlaður að 
hámarki átta ár í viðbót.

Undirbúningur að lagningu nýs 
sæstrengs, FARICE-2, er hafinn. 
Talið er að stofnkostnaður verði á 
bilinu þrír til fjórir milljarðar og 
hægt verði að taka hann í notkun 
seint á næsta ári.

„Eins og staðan er núna er 
öryggið í fjarskiptasambandi 

Íslands við útlönd ekki nægilega 
mikið til þess að fyrirtæki á borð 
við netversþjónustur og gagna-
þjónustumiðstöðvar séu tilbúin að 
koma með tækifæri hingað til 
lands,“ segir Þröstur Sigurðsson, 
fjármálaráðgjafi hjá ParX.

„Með lagningu FARICE-2 eru 
þessi nauðsynlegu öryggisskilyrði 
til staðar og þá mögulegt að slík 
fyrirtæki líti fremur til Íslands.“

Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri 
Póst- og fjarskiptastofnunar, segir 
niðurstöður skýrslunnar ekki koma 
sér á óvart.

„Það kemur mér ekki á óvart að 
fórnarkostnaðurinn vegna ótryggs 
sambands sé verulegur. Nútíma-
samfélag er upplýsingasamfélag 
og sæstrengir eru hlekkir við 
önnur lönd,“ segir hann - sþs

Ótryggt netsamband 
kostar sjö milljarða
Kostnaður vegna ótryggs fjarskiptasambands við útlönd er allt að sjö milljarðar á 
ári. Þar er helst um að ræða fórnarkostnað vegna tapaðra viðskiptatækifæra. 

FRAMKVÆMDIR Árið 2006 var metár 
í niðurrifi bygginga í Reykjavík 
en þá var 51 bygging rifin, fjórum 
fleiri en árið 2005. 

Erpur Snær Hansen, heil-
brigðisfulltrúi hjá Mengunarvörn-
um Umhverfissviðs Reykjavíkur-
borgar, segir að niðurrif hafi 
aukist stöðugt milli ára frá síðustu 
aldamótum.

Meðal helstu bygginga sem 
voru rifnar á árinu voru Hampiðj-
an, gamla Lýsisverksmiðjan, 
Hraðfrystihúsið við Mýrargötu og 
Faxaskáli, en rústir hans settu 
mikinn svip á miðbæinn í haust og 
vetur. Gríðarlegt magn af bygg-

ingarúrgangi varð til á árinu og 
var hann að mestu leyti urðaður í 
landfyllingum Faxaflóahafna. 

Auk þess voru viðamikil asbest-

niðurrif í Reykjavík eins og á 
Brokeyjarhúsunum á Austurbugt 
og Olíustöðinni á Héðinsgötu, en 
asbest var notað í byggingar víða 
á Íslandi fram undir 1970. 

Erpur segir að 22 hús hafi 
verið rifin vegna endurnýjunar á 
húsum og 16 vegna þéttingar 
byggðar. „Þétting byggðar virðist 
vera á lokastigi og ef endurnýjun 
bygginga eykst ekki að ráði á 
komandi ári má búast við heildar-
fækkun í niðurrifi bygginga í ár,“ 
segir Erpur og bætir því við að 
fólk geti örugglega búist við 
fækkun á niðurrifi stórra bygg-
inga árið 2007. - ifv 

Rifið var 51 hús á síðasta ári í þágu endurnýjunar og þéttingar byggðar:

Metár í niðurrifi mannvirkja

FAXASKÁLI Í MOLUM Faxaskáli var ein 
þeirra fjölmörgu bygginga í Reykjavík 
sem voru rifnar á árinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SNJÓKOMA Á VESTFJÖRÐUM Í 
dag verður vaxandi norðaustan átt 
á Vestfjörðum, 10-15 m/s síðdegis. 
Annars staðar hægari. Bjart veður 
eystra, annars snjó- eða slydduél. 
Hiti 0-5 stig syðra, annars vægt 
frost. Kólnandi veður.
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Slæmur skellur
Norðmenn skelltu 
íslenska hand-
boltalandsliðinu 
með tólf marka 
mun á æf-
ingamóti í 
Danmörku.

ÍÞRÓTTIR 

50

SAGA BANKA OG ÞJÓÐAR Í dag verður opnuð sögusýning Landsbanka Íslands í húsi TM við Ingólfsstræti. Björgólfur Guðmunds-
son bankaráðsformaður segir að í raun sé 120 ára saga Landsbankans um leið saga Reykjavíkur og þjóðarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

VIÐSKIPTI Úrvalsvísitala íslensku 
kauphallarinnar hélt áfram að 
hækka í gær og endaði daginn í 
6.727 stigum. Hún hefur ekki 
verið hærri síðan 20. febrúar á 
síðasta ári, en hæst fór hún í 6.925 
stig fáeinum dögum áður.

Frá áramótum hefur gengi 
hlutabréfa í FL Group, Lands-
bankanum, Existu og Kaupþingi 
hækkað um 6-8 prósent. Úrvals-
vísitalan sjálf hefur hækkað um 
4,9 prósent á fyrstu þremur 
viðskiptadögum ársins.

Krónubréfaútgáfa á fyrstu 
dögum ársins hefur líka haft sín 
áhrif til hækkunar.  - eþa / sjá bls. 12

Hlutabréf hækka í ársbyrjun:

Nálgast metið

LÖGREGLUMÁL Níræð kona fannst 
látin á heimili sínu í Reykjavík 
síðastliðinn fimmtudag. Að sögn 
lögreglu er talið að konan hafi 
legið þar látin í um það bil mánuð. 
Hún var einstæðingur og átti enga 
aðstandendur sem litu eftir henni.

Nágrannar konunnar höfðu 
samband við lögreglu þegar ekkert 
hafði spurst til hennar í nokkurn 
tíma og tilraunir til að ná sambandi 
við hana skiluðu engum árangri. 
Lögreglumenn fóru því á vettvang 
ásamt lásasmið og fundu konuna 
lífvana. Talið er fullvíst að hún hafi 
látist af eðlilegum orsökum. - þsj

Níræð kona fannst látin:

Látin í mánuð

LÖGREGLUMÁL Tíu innbrot voru 
tilkynnt til lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu í gær. Fjórir 
voru handteknir eftir innbrotstil-
raun í vesturhluta Kópavogs og 
vistaðir í fangageymslum. 
Hópurinn er grunaður um að 
minnsta kosti eitt innbrot í viðbót. 

Þá voru 46 umferðaróhöpp 
tilkynnt yfir daginn enda lúmsk 
hálka víða á svæðinu. Meðal 
annars var ljósastaur ekinn niður 
á gatnamótum Engjavegar og 
Gnoðarvogs. Engin alvarleg slys 
urðu þó á fólki þar né annars 
staðar samkvæmt upplýsingum 
lögreglu.  - þsj

Höfuðborgarsvæðið í gær:

Tíu innbrot og 
46 umferðarslys



 „Okkar niðurstaða er 
sú að það hafi algerlega eðlilega 
verið staðið að skoðun á mannin-
um og það hafi ekkert við skoðun-
ina bent til þess sem síðar átti sér 
stað,“ segir Matthías Halldórsson 
landlæknir um niðurstöður rann-
sóknar á aðdraganda þess að rúm-
lega fertugur íslenskur karlmaður 
lést um borð í Norrænu í október.

Morguninn eftir að maðurinn 
steig um borð í Norrænu á Seyðis-
firði sáu tveir erlendir klefafélag-
ar Íslendingsins að hann var lát-
inn í rúmi sínu. Krufning 
landlæknis í Færeyjum leiddi í 
ljós að banameinið var innvortis 
blæðingar frá milta.

Þriðjudagskvöldið 17. október, 
kvöldið áður en maðurinn fór um 
borð í Norrænu, velti hann bíl 
sínum í Berufirði. Sjúkraflutn-
ingamenn úr Djúpavogi óku 

honum í kjölfar-
ið til skoðunar á 
heilsugæslu-
stöðunni á Egils-
stöðum.

Móðir
mannsins ósk-
aði eftir því að 
landlæknir
kannaði hvort 
sonur hennar 
hefði fengið við-

eigandi læknismeðferð.
Matthías segir bílveltuna ekki 

hafa verið mjög harkalega. 
Maðurinn hafi aðeins kvartað 
undan lítilsháttar höfuðverk en 
þess utan sagst vera í góðu lagi. 
Eftir að vörubílstjóri sem kom að 
slysinu hafi ekið honum til sjúkra-
flutningamannanna á Djúpavogi 
hafi hann meira að segja óskað 

eftir því að áður en farið væri með 
hann til Egilsstaða yrði ekið til 
baka að slysstaðnum eftir munum 
úr bílnum.

Einnig segir landlæknir að 
maðurinn hafi á engum tímapunkti 
misst meðvitund eða virkað eins 
og hann væri við skerta meðvit-
und.

Vakthafandi læknir á Egilsstöð-
um skoðaði manninn á heilsu-
gæslustöðinni. Eingöngu fundust 
lítils háttar áverkar og skrámur á 
manninum. Lungna- og hjarta-
hlustun sýndu ekkert óeðlilegt. 
Þreifað var á kvið mannsins sem 
reyndist ekki aumur.

Um nóttina gisti maðurinn á 
hóteli á Egilsstöðum. Morguninn 
eftir sást til hans taka saman far-
angur sinn, meðal annars þunga 
steina sem hann hugðist flytja 

með sér til Danmerkur þar sem 
hann bjó. Hann sigldi síðar um 
daginn með Norrænu frá Seyðis-
firði áleiðis til Færeyja.

Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins báru útlendingarn-
ir tveir sem voru með Íslendingn-
um í klefa að hann hafi verið undir 
áhrifum áfengis þá um kvöldið. 
Þeir munu hafa þurft að styðja 
hann til rekkju eftir að hann hafi 
fallið við inni á salerni. Um morg-
uninn hafi hann verið látinn.

„Í tilvikum sem þessu er afar 
sjaldgæft að blæðing taki sig eftir 
svo langan tíma en það er hugsan-
legt að hnjask við fall hafi getað 
valdið áverka ofan í það sem áður 
hafði gerst og komið af stað blæð-
ingu. Um það verður þó ekkert 
fullyrt,“ segir Matthías Halldórs-
son.

Fékk jafnvel áverka 
um borð í Norrænu
Matthías Halldórsson landlæknir segir algerlega eðlilega hafa verið staðið að 
læknisskoðun á manninum sem lést um borð í Norrænu. Hugsanlega hafi hann 
fengið áverka á ferjunni og innvortis blæðingar eftir bílveltu tekið sig upp.

Drengurinn sem fékk hjartastopp 
í baði á heimili sínu á aðfangadag, 
eins og greint var frá í Frétta-

blaðinu, lést 
miðvikudaginn
3. janúar 
síðastliðinn á 
Gjörgæsludeild
Landspítalans í 
Fossvogi.
Hann hlaut 
alvarlega
höfuðáverka
eftir að hafa 
fengið hjarta-

stopp í baði sökum súrefnis-
skorts.

Sjúkraflutningamönnum og 
lækni tókst að lífga drenginn við 
á heimili drengsins og var hann í 
skyndi fluttur á sjúkrahús. 
Drengurinn hlaut alvarlega 
höfuðáverka sem leiddu til ólækn-
andi veikinda.

Drengurinn var níu ára gamall 
og hét Jón Ævar Ármannsson. 

Lést vegna   
höfuðáverka

Í dag, 6. janúar, er 
þrettándinn haldinn hátíðlegur 
víða um land. Í gegnum tíðina 
hefur þótt til siðs að skjóta upp 
flugeldum og kveikja brennur á 
þessum síðasta degi jóla .
Tvær flugeldasýningar verða á 
höfuðborgarsvæðinu; önnur við 
Ráðhús Reykjavíkur klukkan hálf 
sjö og hin klukkan níu á Rykvöll-
um í Mosfellsbæ. 

Brennurnar eru fjórar og 
verður kveikt í þeirri fyrstu við 
Ægisíðu klukkan tuttugu mínútur 
í fimm síðdegis. Á Valhúsahæð á 
Seltjarnarnesi og við Brennu-
stæðið við gamla Gufunesbæinn 
er stefnt að því að tendra bálið 
klukkan sex og síðasta brenna 
dagsins hefst klukkan korter yfir 
átta neðan Holtahverfis í 
Reykjavík.

Jólin kvödd á 
þrettándanum

Óprúttnir sprelligosar hafa 
skrumskælt auglýsingar frá 
Kaupþingi sem birst hafa í fjöl-
miðlum upp á síðkastið. Í útgáfum 
háðfuglanna á auglýsingunum 
sést ungur maður allur útgrátinn 
undir yfirskriftinni: „Skuldar 
milljónir hjá Kaupþingi.“ Önnur 
auglýsingin sýnir grátþrútna mið-
aldra konu, Svanhildi Nóadóttur, 
sem er buguð yfir yfirdrætti með 
22 prósenta vöxtum hjá Kaup-
þingi. Sú þriðja sýnir Tony Hall, 
viðskiptavin Kaupþings í London, 
og renna tárin í straumum niður 
kinnarnar á honum.

Hallur Magnússon, sviðsstjóri 
þróunar- og almannatengsla hjá 

Íbúðalánsjóði, sendi tölvupóst 
með myndunum óvart á stóran 
hóp fólks í gær, meðal annars á 

nokkra fjölmiðlamenn. „Ég get 
ímyndað mér að það sé ólöglegt að 
fara svona með höfundarverk 
annarra, en ég hef ekki hugmynd 
um hver skrumskældi auglýsing-
arnar,“ segir Hallur, en hann ætl-
aði aðeins að senda póstinn á 
nokkra samstarfsmenn hjá Íbúða-
lánasjóði.

Hallur segir í gríni að hann sé 
líklega í vondum málum fyrir að 
senda auglýsingarnar til svona 
margra manna af netfangi sínu 
hjá Íbúðalánasjóði. „Þetta er 
slæmt stöðu minnar vegna. En um 
var að ræða mistök hjá mér en 
ekki viljaverk,“ segir Hallur. 

 Frelsisverðlaun 
Sambands ungra sjálfstæðis-
manna (SUS) voru afhent í fyrsta 
sinn við hátíðlega athöfn í Valhöll 
í gær. Þau eru veitt í tveimur 
flokkum, annars vegar í flokki 
einstaklinga og hins vegar í flokki 
félagasamtaka.

Í einstaklingsflokknum féllu 
þau Andra Snæ Magnasyni 
rithöfundi í skaut en í flokki 
félagasamtaka hlaut Andríki, 
útgefandi Vefþjóðviljans, 
verðlaunin.

Verðlaunin eru kennd við 
Kjartan Gunnarsson, sem nýlega 
lét af störfum sem framkvæmda-
stjóri Sjálfstæðisflokksins eftir 
áratuga starf. 

Andri og And-
ríki verðlaunuð

 Sorphirða Vesturlands urðaði samtals 
179 tonn af hvalúrgangi vegna veiða á sjö langreyð-
um síðasta haust. Miðað við áætlaða meðalþyngd 
langreyðanna er það rúmur helmingur af heildar-
þyngd þeirra.

Hrefna Bryndís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
Sorphirðu Vesturlands, segir að úrgangurinn hafi 
verið innyfli, afskorningar og bein. Úrgangurinn hafi 
verið meðhöndlaður eins og hver annar sláturúrgang-
ur og grafinn á urðunarstað sorphirðunnar í Fíflholt-
um á Mýrum.

Hún segir að innheimt hafi verið gjald fyrir hvert 
kíló, 8,70 krónur að viðbættum virðisaukaskatti. 
Kostnaður við urðunina var því um tvær milljónir 
króna. Hún segir það ekki óeðlilega mikið þar sem 
mikið pláss fari undir úrganginn á urðunarsvæðinu.

Gísli Víkingsson, hvalasérfræðingur Hafrann-
sóknastofnunarinnar, segir að meðalþyngd á lang-
reyð sé um 40 tonn, en þar sem þau dýr sem veidd 
voru hafi verið stór sé óhætt að reikna með að meðal-
þyngd þeirra hafi verið um 50 tonn. Því fór um helm-
ingurinn af þyngd langreyðanna sjö í úrgang. 

Helmingurinn fór í úrgang

 Karlmaður í Hafnar-
firði er ósáttur við að þurfa að 
greiða eftirlitsgjald til bæjarins 
vegna tveggja hunda. Maðurinn 
er krafinn um gjaldið fyrir árin 
2005 og 2006 en segir hundana 
hafa verið aflífaða í mars 2005. 
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar 
og Kópavogssvæðis synjaði því 
að fella niður eftirlitsgjöldin af 
því að hann hefði ekki tilkynnt 
aflífun hundanna fyrr en í 
október síðastliðnum. Maðurinn 
kveðst hins vegar á sínum tíma 
bæði hafa hafa hringt í yfirvöld 
og sent til þeirra tölvupóst um 
málið þótt hann ætti ekki afrit af 
póstinum lengur. 

Rukkaður fyrir 
dauða hunda

Tíðni ungbarnadauða 
minnkaði umtalsvert milli ára á 
Kúbu, niður í 5,3 látin börn á hvert 
þúsund nýfæddra, en var 6,33 árið 
2005. 

Sambærilegar tölur eru ekki 
komnar frá öllum ríkjum fyrir árið 
2006, en miðað við tölur ársins 2005 
er dánartíðnin minni á Kúbu en til 
dæmis á Írlandi, Ítalíu og í 
Færeyjum. Kanada er eina landið á 
vesturhveli jarðar sem kemur 
betur út úr samanburðinum, en þar 
var hlutfall látinna ungbarna 4,75 
af hverjum þúsund fæddum. 

Þess má geta að á Íslandi var 
hlutfallið 2,34 árið 2005. 

Minni en í 
Færeyjum

Árni, hefur þér verið boðin 
kennarastaða?
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Nú er fyrsta helgi útsölunnar í Kringlunni. 
Komdu og gerðu frábær kaup á meðan 
úrvalið er sem mest.

Opið 10–18 í dag



RÉTTÓ
Árgangur 1956

Endurfundur föstudaginn 12. janúar 

á Kaffi Reykjavík kl. 20:00

 Aðgangur 2.500 kr. Peningar/ekki kort.

 Mætum öll og rifjum upp gamla tíma.

 Látið vita um mætingu á áðursendan 

tölvupóst.

 Öryrkjum á Íslandi 
hefur fjölgað á undanförnum 
árum. Geð- og stoðkerfisraskanir 
eru algengustu sjúkdómaflokk-
arnir hjá öryrkjum af báðum kynj-
um. Þetta segir Stefán Ólafsson 
prófessor. Hann byggir orð sín á 
nýrri rannsókn sem hann gerði, 
ásamt læknum, á fjölda örorku-
þega á Íslandi. Tilgangur hennar 
var að kanna algengi og dreifingu 
öryrkja með tilliti til kyns, aldurs, 
búsetu og sjúkdómsgreininga. Við 
rannsóknina voru upplýsingar frá 
desember 2005 kannaðar en þá 
voru tæplega fjórtán þúsund 
Íslendingar metnir til örorku. 

Í rannsókninni kemur meðal 
annars fram að þeim, sem er á 
örorku vegna geðraskana, hafi 
fjölgað mjög. Tómas Zoëga geð-
læknir segir að ástæður þess verði 
að kanna betur. „Hér er ekki hægt 
að sýna fram á að fjöldi fólks með 

geðsjúkdóma hafi aukist undan-
farin tuttugu ár, eins og til að 
mynda hefur gerst í Bandaríkjun-
um. Tíðni áfengis- og fíkniefna-
vanda hefur aftur á móti aukist til 
muna,“ segir Tómas. Hann telur 
það hugsanlega skýringuna á 
algengari örorku og bendir á að 
rúmlega tíu prósent þeirra karla 
sem séu á örorku vegna geðsjúk-
dóma séu greindir með áfengis- 
eða fíkniefnavanda. „Geðraskanir 
eru nú ástæða fyrir rúmlega fjöru-
tíu prósentum tilvika á örorku 
karla,“ segir Tómas.   

Stefán og Tómas benda þó einn-
ig báðir á það að ýmislegt bendi til 
þess að fólk sé fúsara en áður að 
leita sér aðstoðar vegna geðsjúk-
dóma. Viðhorfsbreyting samfélags 
gæti því verið hluti skýringarinn-
ar. 

Örorka er einnig algengari 
meðal yngstu aldurshópanna hér á 
landi en á hinum Norðurlöndun-
um, samkvæmt Læknablaðinu, 
sem birtir rannsóknina í nýjasta 
tölublaði sínu. Meginástæðuna 
fyrir því telur Stefán vera að hér 
sé minna um starfsendurhæfingu 
og virkniaukandi aðgerðir fyrir 
þennan hóp. Stefán segir fjölgun 
öryrkja í takt við þá þróun sem 
hafi verið í öðrum Evrópulöndum. 
Hann telur líklegt að þegar tölur 
síðasta árs verði athugaðar komi í 
ljós að hægt hafi á fjölguninni. 
„Tíðni örorku eykst með auknu 

atvinnuleysi. Þetta var áberandi 
hér á landi eftir 1990. Öryrkjum 
fækkaði ekki hér á landi árið 2005 
þótt atvinnuástand væri gott en ég 
hef trú á því að það hafi gerst á 

síðasta ári,“ segir Stefán. Trygg-
ingastofnun ríkisins greiddi 6,8 
milljarða í örorkulífeyri árið 2005, 
rúmum átta prósentum meira en 
árið 2004. 

Geðraskanir ein helsta 
ástæða örorku á Íslandi
Í nýrri rannsókn kemur fram að örorka vegna geðraskana hafi aukist mikið. Tómas Zoëga telur að aukin 
áfengis- og fíkniefnanotkun skýri fjölgunina að einhverju leyti. Örorka er líka algengara meðal yngstu 
aldurshópanna hér á landi en á hinum Norðurlöndunum. Sagt að starfsendurhæfingu vanti fyrir hópinn.

Geðraskanir eru nú 
ástæða fyrir rúmlega 40 

prósentum tilvika á örorku karla.

Þegar borin eru saman árin 
2004 og 2005 kemur í ljós að 
algengi örorku vegna geðrask-
ana hefur aukist úr 28,7% í 
31,3% hjá konum og úr 37,8% í 
40,8% hjá körlum. Þeir Sigurð-
ur Thorlacius, Sigurjón B. Stef-
ánsson og Stefán Ólafsson sem 
gerðu rannsóknina segja þetta 
benda til að áframhald sé á 
þeirri þróun sem hefur verið 

áberandi á Íslandi eftir 1990, 
það er að tíðni örorku vegna 
geðraskana aukist sérstaklega 
mikið. Örorka er einnig algeng-
ari meðal yngra fólks á Íslandi 
en á öðrum Norðurlöndum. Þeir 
segja mörg tækifæri til að 
draga úr þessari þróun, til 
dæmis með eflingu starfsend-
urhæfingar og virkniaukandi 
aðgerða á vinnumarkaði. 

 Litháískur karlmaður, 
Povilas Akelaítis, var í gær dæmd-
ur í tveggja og hálfs árs fangelsi 
fyrir tilraum til að smygla til 
landsins tæpum 2,5 kílóum af 
amfetamíni í lok ágúst á síðasta 
ári. Efninu kom hann til landsins 
bifreið sem hann flutti með Nor-
rænu.

Þegar bifreiðin kom til Seyðis-
fjarðar gaf fíkniefnahundur merki 
um að í henni gætu leynst fíkni-
efni. Þegar drifskaftið var sagað í 
sundur reyndist það fullt af 
amfetamíni. Maðurinn neitaði að 
hafa haft nokkra vitneskju um að 
efnið væri falið í bílnum og gat 
enga skýringu gefið á tilvist þess 

þar.  Héraðsdómur Reykjavíkur 
taldi rangar og misvísandi skýr-
ingar sem maðurinn gaf benda til 

þess að hann hefði haft eitthvað að 
fela við komuna til landsins. Jafn-
framt, að teknu tilliti til þess 
hversu óljósar upplýsingar mað-
urinn kvaðst hafa fengið um hvað 
tæki við þegar hann kæmi hingað 
til lands, og að BMW-bifreiðin sem 
efnin voru falin í var orðin 17 ára 
og varla mikils virði auk fleiri 
atriða, var niðurstaða dómsins sú 
að framburður mannsins væri 
ekki trúverðugur.

Auk fangelsisvistarinnar og 
upptöku efnanna var maðurinn 
dæmdur til að greiða nær 800 þús-
und krónur í sakarkostnað og 
BMW-bifreiðin var gerð upptæk. 

Drifskaft fullt af amfetamíni

 Magnús Reynir 
Guðmundsson, bæjarfulltrúi Í-
listans á Ísafirði, er kominn til 

starfa sem 
framkvæmda-
stjóri Frjálslynda 
flokksins á 
skrifstofu 
flokksins í 
Reykjavík.  

Aðspurður um 
deilurnar innan 
Frjálslynda 
flokksins, segist 

Magnús þekkja bæði Guðjón Arnar 
og Margréti Sverrisdóttur af góðu 
einu. „Ég ætla nú að kanna um 
hvað deilurnar snúast áður en ég 
tek afstöðu til þeirra.“ 

Magnús heldur áfram að starfa 
innan bæjarráðs Ísafjarðar, enda 
sé gott fólk þar til að leysa hann af, 
samgöngur góðar og því skjótfarið 
á milli. 

Framkvæmda-
stjóri til starfa

 Fasteignamatið 
hækkar í flestum tilfellum þegar 
fimmtán stærstu sveitarfélögin í 
landinu eru skoðuð, samkvæmt 
athugun á gjaldskrárhækkunum 
sveitarfélaganna sem Verðeftirlit 
Alþýðusambands Íslands, ASÍ, er 
að vinna. Þetta þýðir að að 
fasteignaskatturinn hækkar um 
tíu prósent þó að álagningarpró-
sentan haldist óbreytt. 

Henný Hinz, verkefnastjóri 
verðlags og neytendamála hjá 
ASÍ, segir að óskað hafi verið 
eftir upplýsingum um gjaldskrár-
hækkanir og sér sýnist algengt að 
þjónustugjöldin hækki um fimm 
til tíu prósent. Hún telur ljóst að 
hækkanirnar hækki vísitölu 
neysluverðs, sem verður gerð 
opinber á föstudaginn og kemur 
þá í ljós hvernig verðbólgan 
mælist.

Áhrif á vísitölu 
neysluverðs

Ný vatnsveita Orku-
veitu Reykjavíkur í Borgarfirði, 
sem ber nafnið Grábrókarveita, 
verður formlega tekin í notkun í 
dag.

Er þar með lokið lögn nýrrar 
vatnsæðar allt frá Bifröst til 
Borgarness, rúmlega 30 
kílómetra.

Á leiðinni eru nokkrar stórar 
sumarhúsabyggðir auk bújarða 
sem geta tengst nýju lögninni. 
Talsverður skortur hefur verið 
á góðu neysluvatni í nokkrum 
byggðanna.

Lagning leiðslunnar hefur 
staðið til síðan árið 2004.

Ný vatnsveita 
í Borgarfirði





 Mike McConnell, gamalreyndur 
leyniþjónustumaður í Bandaríkjunum, tekur 
við embætti yfirmanns allra leyniþjónustu-
stofnana Bandaríkjanna af John Negroponte, 
sem verður aðstoðarutanríkisráðherra og þar 
með helsta hjálparhella Condoleezzu Rice utan-
ríkisráðherra.

George W. Bush Bandaríkjaforseti skýrði 
frá þessu í gær. Bandarískir fjölmiðlar full-
yrtu enn fremur að frekari mannabreytinga 
væri að vænta í tengslum við hina nýju stefnu 
Bandaríkjanna í Írak, sem Bush hefur verið að 
undirbúa allt frá því í haust.

Talið er að Bush ætli sér að fjölga í herliði 
Bandaríkjanna í Írak, í það minnsta tímabundið, 
frekar en að fækka í liðinu eins og nýr meirihluti 
demókrata á Bandaríkjaþingi hefur krafist. Einn-
ig er talið að Bush vilji veita auknu fjármagni í 

stríðið, en til þess þarf samþykki þingsins. „Eitt 
er víst, og það er að ég ætla að tryggja það að 
verkefnið verði skýrt og greinilega afmarkað 

og framkvæmanlegt,“ sagði Bush á fimmtu-
daginn.

Frekari útlistanir á stefnubreytingunni 
verða þó ekki gerðar opinberar fyrr en að lokn-
um mannabreytingunum, sem felast meðal 
annars í því að Zalmay Khalilzad, sem nú er 
sendiherra Bandaríkjanna í Írak, taki við af 
John Bolton sem sendiherra Bandaríkjanna 
hjá Sameinuðu þjóðunum, en í staðinn fyrir 
Khalilzad í Írak komi Ryan Crocker, sem nú er 
sendiherra í Pakistan.

Þá verða einnig mannaskipti hjá herliði 
Bandaríkjanna í Írak, þar sem David Petraeus 
tekur við af George Casey sem yfirherforingi 
Íraksliðsins auk þess sem William Fallon verð-
ur yfirmaður miðstjórnar herliðs Bandaríkj-
anna í Írak og Afganistan í staðinn fyrir John 
Abizaid.

Ný stefna Bush í Írak leidd af nýju fólki

Reykir þú?

Ert þú hlynnt(ur) stækkun 
álversins í Straumsvík?

 Fyrirtæki Þorsteins 
Vilhelmssonar, Ránarborg, mun 
styrkja Lindaskóla um samtals 

900 þúsund 
krónur á næstu 
þremur árum 
en ekki um 
tæpar tvær 
milljónir króna.

„Það sem 
Ránarborg legg-
ur í þetta eru 300 
þúsund krónur á 
ári í þrjú ár,“ 
segir Gunn-

steinn Sigurðsson, skólastjóri 

Lindaskóla og bæjarráðsmaður í 
Kópavogi, um framlag félags Þor-
steins til verkefnisins í Lindaskóla.

Í Fréttablaðinu á fimmtudag var 
sagt að peningagjöf Þorsteins til 
Lindaskóla næmi samtals tæpum 
tveimur milljónum króna á þremur 
árum. Var sú upphæð byggð á upp-
lýsingum sem fengust í samtali við 
Gunnstein á miðvikudag. Kom fram 
í samtalinu að þrjú fyrirtæki; 
Ránarborg, Norvik, sem er eignar-
haldsfélag BYKO, og eitt fyrirtæki, 
sem enn er ónafngreint, myndu 
saman greiða um þriðjung heildar-
kostnaðar við Lindaskólaverkefnið. 

Sagði Gunnsteinn þennan þriðj-
ungshlut skiptast „nálægt því“ í 
þrennt á milli félaganna þriggja 
þannig að hvert þeirra greiddi um 
níunda part af heildarkostnaði verk-
efnisins. Kostnaðurinn nemur 16,8 
milljónum króna. Níundi partur af 
því er nálægt 1,9 milljónum króna.

Gunnsteinn segir nú að Norvik 
greiði meira en Ránarborg. „Ég 
man ekki nákvæmlega töluna en 
það er töluvert hærra,“ segir Gunn-
steinn sem kveðst ekki geta látið 
Fréttablaðinu í té afrit af samning-
unum við Norvika og Ránarborg 
fyrr en eftir helgi. 

Gefur 900 þúsund
Gunnsteinn Sigurðsson, skólastjóri í Lindaskóla, segir Þorstein Vilhelmsson 
styrkja skólann um 900 þúsund krónur en ekki tæpar tvær milljónir króna.

Fernando Araujo, 
fyrrverandi þróunarmálaráðherra 
Kólumbíu, slapp úr haldi FARC-
skæruliða í gær, eftir sex ára nauð-
vist. Varnarmálaráðherra landsins 
segir að Araujo sé heilsuhraustur 
og hafi flúið úr einni bækistöðva 
skæruliðanna þegar stjórnarher-
inn gerði árás á hana.

Araujo var rænt hinn 5. 
desember árið 2000. FARC-liðar 
vonuðust til að geta haft fanga-
skipti á honum og eigin liðsmönn-
um, sem er alþekkt aðferð FARC-
hreyfingarinnar.

Slapp eftir sex 
ár í haldi FARC

 Ögmundur Jónasson, 
formaður BSRB og þingmaður 

vinstri grænna, 
stendur fast á 
því að uppsagn-
ir starfsmanna í 
íþróttahúsi og 
sundlaug
Snæfellsbæjar
síðastliðið vor 
hafi verið 
ólögmætar.
Hæstiréttur
staðfesti nýlega 

úrskurð Héraðsdóms Vesturlands 
um að vísa frá máli sem BSRB 
höfðaði vegna uppsagnanna. „Við 
teljum að fólki hafi verið sagt upp 
á ómálefnalegum forsendum og 
eftir stendur að einn starfsmaður, 
trúnaðarmaður Starfsmanna-
félags Dala- og Snæfellsnessýslu, 
hefur ekki verið endurráðinn,“ 
segir Ögmundur.

Uppsagnirnar 
ólögmætar
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SETTU ALLT Í
KASSANA

 Enn dvelja hundar á 
hundahótelinu á Leirum, sem hafa 
að líkindum hlaupið að heiman í 
skoteldahávaðanum í kringum 
áramótin. Að sögn Hreiðars Karls-
sonar komu lögregla og hunda-
eftirlitsmenn með fjóra hunda 
þangað á þeim tíma sem fundist 
höfðu lausir.

„Það var talsvert hringt til 
okkar í kringum áramót til að láta 
vita af lausum hundum sem fólk 
hafði handsamað og tekið með sér 
heim,“ sagði Hreiðar, þegar 
Fréttablaðsmenn litu við á Leirum 
í gær. „Þessar sprengingar eru 
farnar að standa yfir dögum 
saman þannig að þetta dreifðist 
nokkuð. Við höfðum þann háttinn 
á að spyrja fólk hvort það hefði 
tök á að hafa hundana eitthvað hjá 
sér, ef eigendurnir skyldu hringja.

Með þeim hætti náðum við að 
koma þó nokkrum hundum aftur 
til eigenda sinna, án þess að þeir 
þyrftu að hafa viðkomu á Leir-
um.“

Þetta fyrirkomulag hefur spar-
að mörgum hundeigandanum 
skildinginn því greiða þarf 21.500 
krónur til þess að leysa út hund 
sem lögreglan eða hundaeftirlits-
menn handsama í lausagöngu. Ef 
hann er ekki skráður þarf að 
greiða 15.400 krónur í viðbót í 
skráningargjald, því frá Leirum 
fer enginn óskilahundur án skrán-
ingar.

Hreiðar benti á að hundaeig-
endur þyrftu að hafa varann á í 
kvöld þegar þrettándaflugeldarn-
ir fara í loftið. 

„Ég sá á gamlárskvöld að marg-
ir voru með hunda sína í bandi við 
brennurnar,“ sagði hann og kvað 
slíkt óráðlegt. „Margir hundar eru 
lafhræddir við flugelda og það er 
alveg út í hött að vera með þá í 
bandi í miðri sprengihríðinni. Það 
fer miklu betur með þá að vera í 
örygginu inni, þar sem einhver 
lítur eftir þeim.“

Hreiðar sagði að troðfullt hefði 
verið á hundahótelinu á Leirum 
yfir jól og áramót, þar sem margir 
færu til útlanda á þessum tíma eða 
kysu að koma hundum sínum fyrir 
utan borgarinnar. Pantanir fyrir 
næstu jól og áramót væru þegar 
teknar að berast.

Enn í óskilum 
á hundahóteli
Enn eru hundar á hundahótelinu að Leirum sem 
teknir voru lausir í kringum áramótin. Þeir hafa að 
líkindum hræðst flugeldaskothríðina. 

 Flugslysum fækkaði tals-
vert á nýliðnu ári frá árinu á undan 
og reyndist það slysaminnsta árið 
í flugsamgöngum í 43 ár. Frá þessu 
greindi alþjóðleg eftirlitsstofnun 
með flugöryggi, Alþjóðlega flug-
slysaskráningarstofan (ACRO). 

Alls hröpuðu í fyrra 156 skráð-
ar flugvélar, en þær voru 178 árið 
2005. Samkvæmt upplýsingum 
stofnunarinnar fórust í þessum 
slysum alls 1.292, en það er ellefu 
prósentum færri en árið á undan. 

Samkvæmt upplýsingum 
Alþjóða flugmálastofnunarinnar 
ICAO fjölgaði flugfarþegum í 
heiminum í fyrra um fjögur pró-
sent, upp í um 2,1 milljarð manna. 

Mannskæðasta flugslysið á 
árinu 2006 varð þegar Tupolev 
TU-154-farþegaþota hrapaði í 
Svartahaf í ágúst, en með henni 
fórust 170 manns. 

Slys ekki 
færri í 43 ár

Hvað heitir nýkjörinn forseti 
fulltrúadeildar Bandaríkja-
þings?

Hver er nýr framkvæmda-
stjóri Sjálfstæðisflokksins?

Hvaða fjármálafyrirtæki 
mælti með kaupum í Kaupþingi 
á dögunum?

Einar K. Guð-
finnsson sjávarútvegsráðherra 
gerði ríkisstjórninni í gær grein 
fyrir því að Hafrannsóknastofn-
unin gæti þurft á aukafjárveit-
ingu að halda finnist loðnan ekki 
fljótlega. Auk hafrannsóknaskip-
anna munu þrjú loðnuskip leita 
næstu daga og leggja þau líklega 
úr höfn 8. desember. Mikið 
liggur við að loðnan finnist því 
hver veiðilaus dagur á hefðbund-
inni vetrarvertíð kostar þjóðar-
búið um 300 milljónir króna.

Milljónir tapast

Tæknifyrirtækið Hitachi 
mun snemma á þessu ári hefja 
sölu á hörðum diskum sem geyma 
eitt terabæti af gögnum. Aldrei 
áður hefur verið mögulegt að 
geyma jafn mikið af gögnum á 
einum hörðum diski.

Eitt terabæti, skammstafað 
TB, er þúsund gígabæti (GB) eða 
milljón megabæti (MB) sam-
kvæmt mælingavenjum harðdisk-
framleiðenda. Sem dæmi má 
geyma um 250.000 lög eða 350.000 
ljósmyndir í háum gæðum á 
disknum. Harði diskurinn varð 
fimmtíu ára á seinasta ári. Sá 
fyrsti geymdi fimm megabæti af 
gögnum og vó eitt tonn. 

Eins terabætis 
harður diskur

 Herbjörn Sigmarsson var 
ásamt konu dæmdur til refsingar í 
Héraðsdómi Reykjavíkur, meðal 
annars fyrir tilraunir til fíkniefna-
smygls með póstsendingum hingað 
til lands. Herbjörn var dæmdur í 18 
mánaða fangelsi, en konan í níu 
mánaða fangelsi, skilorðsbundið. 

Herbjörn var sakaður um fleiri 
brot á fíkniefnalögum en þau sem 
getið er um hér að framan. Hann 
var jafnframt sakaður um að hafa 
þýfi í vörslu sinni og brot á vopna-
lögum. Ásamt konunni var honum 
gefið að sök að hafa reynt að smygla 
inn fíkniefnum í níu umslögum sem 
send voru hingað til lands í pósti 
Hún vann hjá Íslandspósti á þess-

um tíma. Herbjörn sá um að útvega 
efnin og sendingu þeirra. Umslögin 
voru merkt tilteknum viðtakendum 
eftir upplýsingum frá konunni. Hún 
átti síðan að fjarlægja bréfin við 
flokkun á vinnustað sínum í Mýrar-
götu og afhenda Herbirni þau. Í 
umslögunum voru ríflega hálft kíló 
af amfetamíni og nokkurt magn af 
kókaíni og hassi. Þá fundust við 
húsleit hjá honum 2,7 kíló af hassi 
auk fleiri fíkniefna.

Herbjörn hefur áður hlotið dóma 
fyrir brot gegn lögum um ávana- og 
fíkniefni, skilasvik og brot á 
almennum hegningarlögum. Honum 
var gert að greiða 1,6 milljónir 
króna í sakarkostnað.

Fíkniefnin með póstinum



www.toyota.is

Toyota - stjörnuskoðun

Við fögnum nýju ári með stórsýningu og af því tilefni verða Toyotaumboðin 
um land allt stjörnum prýdd um helgina. 

Frumsýning á nýjum Hilux með öflugri 3ja lítra vél
Frábær tilboð á nýjum bílum 
Tilboð á fjármögnunarleiðum
Á móti sól rokkar upp stemninguna 
á Nýbýlaveginum kl. 13:00 á laugardaginn
Léttar veitingar í boði

Komdu og skoðaðu skærustu stjörnur nýs árs hjá Toyota um helgina.
Opið á Nýbýlaveginum laugardag frá kl. 12-16 og sunnudag frá kl. 13-16.

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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 Árið 2004 lét Vilhjálm-
ur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri 
kanna hvort mögulegt væri að 
banna spilakassa í söluturnum en 
þeir eru nú um 400 talsins. Alls 
eru þeir tæplega 1000 á landinu 
öllu. Borgarstjóri mun eftir helgi 
fara fram á það við eigendur fyr-
irtækisins Háspennu að láta af 
áformum um uppsetningu spila-
salar í verslunarmiðstöðinni í 
Mjódd. Hafni þeir því ætlar borg-
arstjóri að grípa til aðgerða og er 
tilbúinn að borga skaðabætur til 
að ná sínu fram. Hann vill að sam-
félagið allt skoði hug sinn um 
hvernig þessum málum verði fyrir 
komið í framtíðinni.

Inntur eftir því hvort hann ætli 
að beita sér gegn spilasölum ann-
ars staðar í borginni en í Mjódd, til 
dæmis í öðrum verslunarmið-
stöðvum eða þar sem ungmenni 
koma saman, segir Vilhjálmur að 
ljóst sé að rekstur spilakassanna 
sé löglegur og ómögulegt að aftur-
kalla þá starfsemi sem þegar er 
hafin. „Ég sannreyndi að til að 
banna spilakassa í söluturnum 
þarf að grafa mjög djúpt lögfræði-
lega en mun hins vegar fara yfir 
þessi mál heildstætt með eigend-
um spilakassanna og reyna að ná 
sátt um að þeir séu ekki settir upp 
í fjölskylduvænum fjölskyldu-
kjörnum í algjörri óþökk íbúanna. 
Þetta er spurning um íbúalýðræði 
og það á við í Mjóddinni.“ Vil-
hjálmur vill sjá spilasali einskorð-
aða við borgarhluta sem ætlaðir 
séu fyrir atvinnustarfsemi. „Þeim 
væri líka vel fyrir komið í Örfiris-
ey.“

Spilakössum hefur fjölgað 
mikið á síðustu tveimur árum. Alls 

voru spilakassar 492 í nóvember 
2004. 266 kassar voru í eigu 
Íslandsspils en 226 voru starf-
ræktir af Happdrætti Háskóla 
Íslands. Nú rekur Íslandsspil 580 
kassa og HHÍ 350. Borgarstjóri 
segist vart trúa þessum tölum og 
að samfélagið í heild verði að 
skoða hug sinn um hvert það vilji 
stefna í framtíðinni.

Brynjólfur Sigurðsson, for-
stjóri HHÍ, segist hafa sagt Vil-
hjálmi á fundi þeirra á fimmtu-
dag að hann féllist ekki á rök 
hans, hvorki hvað varðar aðkomu 

HHÍ að rekstri spilasalarins né 
að salurinn hefði neikvæð áhrif á 
þá sem þangað sækja. „Það átti 
að banna fólki yngra en tvítugu 
aðgang og þeim sem neytt höfðu 
víns eða lyfja. Umsjónarmaður 
er einnig í öllum spilasölum.“ 
Hann harmar að hafa ekki getað 
kynnt starfsemina fyrir borgar-
yfirvöldum áður en borgarráð 
ályktaði gegn starfseminni fyrir 
jól.

Ekki náðist í eigendur 
Háspennu við vinnslu fréttarinn-
ar.

Borgarstjóri tilbúinn 
að borga skaðabætur
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri lét athuga árið 2004 hvort hægt væri 
að banna spilakassa. Spilakössum hefur fjölgað um helming á tveimur árum. 
Vilhjálmur er tilbúinn að borga skaðabætur til að koma í veg fyrir spilasal í 

Landsbanki Íslands opnar 
í dag sögusýningu á jarðhæð 
gamla Morgunblaðshússins í Aðal-
stræti þar sem minnst er 120 ára 
sögu bankans frá því hann hóf 
rekstur sinn í gömlu Bakarabrekk-
unni, sem síðar varð Bankastræti, 
til dagsins í dag. Björgólfur Guð-
mundsson, stjórnarformaður 
bankans, og Björn G. Björnsson 
sýningarhönnuður kynntu fjöl-
miðlum sýninguna í gær. Þar var 
allt enn á fullu. Aldraðir fyrrver-
andi starfsmenn bankans voru í 
óða önn að koma fyrir merkingum 
á margs konar tækjakosti úr eign 
bankans frá fyrri tíð, enn var verið 
að hengja upp skýringarspjöld 
sem rekja söguna í máli og mynd-
um. 

Björgólfur hélt á blaðamanna-
fundinum tölu og lýsti því að saga 
bankans væri í raun saga þjóðar-

innar, atvinnuhátta og þjóðlífs, 
saga bankans væri saga Reykja-
víkur. Fyrir aftan hann var stórt 
líkan af miðborginni eftir brun-
ann 1915 en á þeim rústum reis 
endurbyggt hús bankans á horni 
Austurstrætis og Pósthússtrætis. 
Leiddi stjórnarformaðurinn síðan 
blaðamenn um sali í gamla 
prentsalnum. „Hér lýkur sagn-
fræðinni,“ hvíslaði Björn að 
nálægum, „og framtíðin tekur 
við“. Þar var enn verið að vinna, 
en Björgólfur teymdi menn 
áfram upp stiga og sýndi með 
stolti líkan af fyrirhuguðum 
nýbyggingum bankans við Læk-
inn, frá Lækjartorgi og niður að 
Tónlistarhúsinu.

Líkan af miðbæ Reykjavíkur árið 1915 

 Hlýtt var um land allt árið 
2006 og norðaustan- og austan-
lands var hitinn um 1,3 til 1,8 stig-
um yfir meðallagi en um sunnan- 
og vestanvert landið var hitinn 
víðast hvar um 1,1 stigi ofan við 
meðallag.

Þetta kemur fram í veðurfars-
yfirliti Veðurstofu Íslands, skráðu 
af Trausta Jónssyni veðurfræðingi.

Í inngangi segir Trausti að 
tíðarfar ársins 2006 megi yfirleitt 
teljast hagstætt, þrátt fyrir að 
skakviðrasamt hafi verið með 
köflum.

Þá kemur fram að ekki virðist 
lát á þeim hlýindum sem byrjuðu 
hérlendis fyrir tíu árum eða svo. Í 

Reykjavík var 
hiti ofan meðal-
lags í öllum 
mánuðum nema 
í apríl og á 
Akureyri í öllum 
mánuðum nema 
maí og nóvem-
ber.

Úrkoma í 
Reykjavík og á 
Akureyri var 

umfram meðallag og mun sólrík-
ara var í Reykjavík en í meðalári. 

Hæsti hiti sem mældist á árinu 
var í Ásbyrgi 3. ágúst, 25,7 stig en 
lægsti hiti mældist á Brúarjökli 
18. nóvember, -26,1 stig. 

Mesta sólarhringsúrkoma sem 
enn hefur frést af á árinu mældist 
í Kvískerjum í Öræfum 20. desem-
ber, 175,3 millimetrar. 

Síðastliðinn vetur var mjög 
hlýr, í Reykjavík og á Akureyri sá 
fjórði hlýjasti frá upphafi mæl-
inga. Sömuleiðis var snjólétt.

Fjöldi farþega 
Flugfélags Íslands árið 2006 var 
30 þúsundum meiri en árið á 
undan. Forsvarsmenn Flugfélags-
ins segja þessa aukningu nema 
um 8 prósentum. Flugfélagið 
flýgur til fjögurra staða innan-
lands en millilandaáfangastaðir 
þess eru á Grænlandi og í 
Færeyjum. Alls ferðuðust 380 
þúsund manns með áætlunarflugi 
flugfélagsins á nýliðnu ári þar af 
voru um 18 þúsund farþegar í 
millilandaflugi. Mesta aukning 
farþega varð á leiðinni milli 
Reykjavíkur og Egilsstaða eða 
um tæplega 9 prósent.

Fjölgun í inn-
anlandsflugi

 Enn er á huldu hvað 
varð um indónesísku farþegaþot-
una sem hvarf á mánudag með 
102 manns innanborðs.

Engin hjálparbeiðni barst frá 
flugmanninum, sem breytti 
flugstefnunni tvisvar vegna 
slæms veður áður en vélin hvarf 
af ratsjám. Ekkert neyðarstað-
setningarmerki hefur borist frá 
vélinni til að leiðbeina þúsundum 
björgunarmanna sem leita á 
eynni Sulawesi, þar sem seinast 
spurðist til flugvélarinnar.

Leitarsvæðið hefur verið 
stækkað í átt að eyjunni Balí, þar 
sem mögulegt er að á fimm 
dögum hafi sterkir hafstraumar 
getað borið brak og lík hundruð 
kílómetra.

Hvorki finnst 
tangur né tetur

Reykvíkingar eiga þess 
kost að láta starfsmenn Fram-
kvæmdasviðs Reykjavíkurborgar 
hirða gömlu jólatrén að loknum 
þrettándanum og til 12. janúar.

Fólk er beðið um að skilja trén 
eftir við lóðarmörk á áberandi 
stað og þannig að sem minnstar 
líkur séu á að þau fjúki, því 
fjúkandi jólatré geta valdið 
skemmdum.

Þeir sem ekki nýta sér þessa 
þjónustu geta losað sig við trén á 
gámastöðvum Sorpu.

Íbúar eru einnig vinsamlegast 
hvattir til að hreinsa upp 
útbrunna flugelda og leggja 
þannig sitt af mörkum til að halda 
borginni hreinni. -

Starfsmenn 
sækja jólatrén

 Fyrsti fundur um að 
senda starfsmenn í fíkniefnapróf 
var haldinn nýlega með stjórn-
endum Norðuráls og formönnum 
verkalýðsfélaga. Ragnar Gunn-
arsson, framkvæmdastjóri hjá 
Norðuráli, segir að með fundinum 
hafi ákveðið samráðsferli hafist. 
Málið sé í vinnslu og ekki meira 
um það að segja fyrr en niður-
staða liggi fyrir.

Ragnar sagði fundinn haldinn 
til að ræða útfærsluna á fyrirhug-
uðu eiturlyfjaprófi og fara yfir 
það hvort það sé gert í samræmi 
við þær reglur sem gilda hér á 
landi. „Hugsanlega þurfa 
opinberar stofnanir að koma að 
þessu,“ segir Ragnar og telur að 
prófið komi til framkvæmda á 
fyrri hluta ársins. „Við klárum að 
útfæra þetta í rólegheitum.“

Prófið útfært í 
rólegheitum

Scandic-hótelkeðjan í 
Noregi neitar að hýsa gesti frá 
Kúbu í samræmi við stefnu nýrra 
bandarískra eigenda keðjunnar. 
Þetta hefur vakið hörð viðbrögð 
samkvæmt vef Aftenposten.

Þess hefur verið krafist að 
stjórnvöld neiti Scandic og öðrum 
fyrirtækjum sem fara eftir 
svipuðum reglum um leyfi til að 
starfa í Noregi.

Málið hófst þegar kúbverskri 
ferðamálasendinefnd var neitað 
um gistingu á Scandic Edder-
koppen-hótelinu í Ósló. 

Vilja ekki hótel-
gesti frá Kúbu





Heimsmarkaðsverð á hráolíu 
lækkaði hratt á helstu fjármála-
mörkuðum í fyrstu viðskiptaviku 
ársins og fór undir 56 dali á 
tunnu.

Helsta ástæðan fyrir lækkun-
inni er að olíubirgðir jukust á milli 
vikna í Bandaríkjunum vegna  
minni eftirspurnar eftir eldsneyti 
um hátíðirnar. Verðið hefur lækk-
að um 9 prósent á markaði í Banda-
ríkjunum í vikunni og fór í 55,55 
dali á tunnu vestanhafs. Verð á 
Norðursjávarolíu hefur hins vegar 
lækkað um 2,85 dali og stóð í 55,07 
dölum á tunnu í gær. 

Hráolíuverð fór í um 78 dali á 
tunnu um miðjan júlí í fyrra, sem 
er sögulegt hámarksverð. Það 
lækkaði um miðjan ágúst og hefur 
sveiflast í kringum 60 dalina síðan 
í september.

Ekki er ljóst hvort olíuverð 
heldur áfram að lækka en OPEC-
ríkin, samtök olíuútflutningsríkja, 
sem framleiða 40 prósent allrar 
hráolíu í heiminum, hafa ákveðið 
að minnka olíuframleiðslu um 
500.000 tunnur á dag frá og með 1. 
febrúar næstkomandi til að sporna 
gegn frekari verðlækkunum á 
hráolíu. Þetta er önnur skerðingin 
á olíuframleiðslu samtakanna á 
skömmum tíma. Ekki var einhug-
ur um samdrátt í nóvember og 
fylgdu einungis nokkur ríki 
ákvörðuninni eftir.

Olíuverð 
tekur dýfu

[Hlutabréf]

www.danskenns la . i s

Innritun í síma 897 5040
Frekari upplýsingar á:

Á laugardögum í vetur verður boðið upp á 
danskennslu fyrir krakka á 
aldrinum 3-6 ára. Kenndir verða ýmsir 
barnadansar og freestyle dansar í takt við 
tónlist.
Tímarnir verða brotnir upp með 
ýmsum leikjum og fígúrum sem munu taka
virkan þátt í kennslunni.

Geysir Green Energy 
heitir nýtt alþjóðlegt 
fjárfestingarfélag um 
sjálfbæra orkuvinnslu 
sem FL Group, Glitnir 
og VGK-Hönnun hafa 
stofnað. Forstjórinn 
segir starfsemi hefjast nú 
þegar og boðar tíðindi á 
næstu vikum. Fjárfest-
ingargeta á að nema allt 
að milljarði dala.
FL Group, Glitnir og verkfræði-
stofan VGK-Hönnun hafa stofnað 
fjárfestingarfélagið Geysir Green 
Energy. Tilgangurinn er sagður 
vera að fjárfesta í verkefnum 
tengdum sjálfbærri orkufram-
leiðslu víðs vegar um heim. 

Ásgeir Margeirsson, fráfarandi 
aðstoðarforstjóri hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur, sem ráðinn hefur 
verið forstjóri Geysis Green 
Energy, segir ótal tækifæri fyrir 
dyrum, en félagið mun einbeita sér 

að tækifærum í nýtingu jarðvarma, 
fjárfestingum í jarðvarmaorkuver-
um, yfirtökum á jarðvarmaorku-
verum í eigu orkufyrirtækja og 
einkavæðingu orkufyrirtækja þar 
sem tækifæri gefast.

„Aðaláherslan er á Evrópu, 
Asíu og Ameríku,“ segir Ásgeir, en 
bætir um leið við að vissulega 
kunni tækifæri að leynast víðar. 
„Saga íslensks starfs í útrás í orku-
iðnaði er orðin löng, byrjaði hjá 
verkfræðistofunum, síðan komu 
orkufyrirtækin öflug inn og síðan 
fjármálafyrirtækin. Glitnir hefur 
náttúrulega sérhæft sig á þessu 
sviði líkt og þekkt er.“ Í nýju félagi 

segir Ásgeir 
saman komna 
mikla þekkingu 
ásamt fjármagni 
til fram-
kvæmda.

Eigendahóp-
ur Geysis Green 
Energy er ekki 
að fullu skipað-
ur, en í hönd 
fara viðræður 

við fyrirtæki í geiranum. Ásgeir 
segir nokkar vikur þar til endan-
leg mynd verður komin á félagið. 
„En starfsemin hefst strax og á 
örugglega eftir að fréttast um ein-
hverjar aðgerðir félagsins innan 
einhverra vikna.“

Vitað er þó að eignarhlutur 
Glitnis í orkufyrirtækinu Enexi 
mun renna inn í Geysi. Í upphafi 

leggja fjárfestar fram 100 milljón-
ir Bandaríkjadala, eða um 7 millj-
arða króna, með peningum og 
eignum sem falla að fjárfestinga-
stefnu félagsins, að því er fram 
kemur í tilkynningu. FL Group 
verður leiðandi hluthafi en auk 
Glitnis og VGK-Hönnunar er gert 
ráð fyrir að hlutafé verði selt til 
innlendra og erlendra aðila á 
næstu vikum. Fyrirtækjaráðgjöf 
Glitnis annast söluna. 

Hannes Smárason, forstjóri FL 
Group, segir Geysi vera spennandi 
nýjung fyrir félagið, en það hefur 
skilgreint fjárfestingar í orkugeira 

sem hluta af kjarnastarfsemi sinni. 
„Enginn vafi leikur á að sjálfbær 
orkuframleiðsla verður heiminum 
mjög mikilvæg á næstu árum og 
áratugum. Með því að stilla saman 
strengi ólíkra aðila, geta íslensk 
fyrirtæki náð sterkri stöðu á 
alþjóða orkumörkuðum,“ segir 
hann. Geysir Green Energy er sagt 
munu stækka með fjárfestingum, 
samruna, yfirtökum og þróun nýrra 
verkefna. Miðað er við að félagið 
geti ráðist í fjárfestingar sem nema 
meira en einum milljarði banda-
ríkjadala þegar tækifæri gefast.

Mikil stemning ríkir á hlutabréfa-
markaði í byrjun árs og hækkaði 
Úrvalsvísitala Kauphallarinnar um 
4,9 prósent í vikunni. Vísitalan, sem 
hefur ekki verið hærri síðan 20. 
febrúar í fyrra þegar markaðurinn 
var að falla, stendur nú í 6.727 stig-
um og vantar því aðeins 200 stig til 
að komast í hæsta gildi frá upphafi. 
Veltan á árinu er komin yfir 150 
milljarða króna, þar af er stór hluti 
kominn til vegna færslu á bréfum 
en veltan er engu að síður orðin 
meiri en allt árið 2001.

FL Group, Landsbankinn, 
Exista og Kaupþing hafa dregið 
vagninn með 6-8 prósenta hækkun 
það sem af er ári. Þannig er ávöxt-
un á bréfum Landsbankans orðin 
meiri en allt árið í fyrra og gengi 
bréfa í Existu og Glitni hefur 
aldrei verið hærra.

Ástæður þessara hækkana eru 
meðal annars áframhaldandi krónu-
bréfaútgáfa, sem þykir góðs viti svo 
skömmu eftir að Standard & Poor´s 
lækkaði lánshæfiseinkunn ríkisins, 
og jákvæð greining Citigroup á 
Kaupþingi sem metur bankann á 
1.000 krónur á hlut. Lokagengi Kaup-
þings var 894 krónur á hlut í gær. 

Von er á greiningum á Kaupþingi 
frá Morgan Stanley og Fox-Pitt 
Kelton.

Citigroup-greiningin var vítam-
ínssprauta fyrir markaðinn að 
mati Jónasar Gauta Friðþjófsson-
ar, hjá greiningu Glitnis, enda er 
þarna á ferðinni einn stærsti banki 
heims. „Þeir mæla sterklega með 
kaupum. Þar er farið þeim orðum 
um Kaupþing, sem við vissum svo 
sem hér heima, að bankinn er orð-
inn alþjóðlegt fyrirtæki. Þetta 
gildir einnig um hina bankana og 
fjölmörg önnur fyrirtæki.“

Á sama tíma eiga hlutabréf í 
verðugri samkeppni við áhættu-
minni kosti eins og peningamark-
aðsreikninga sem bera fimmtán 
prósenta vexti. „Eitt og hálft pró-
sent á dag er meira en einn mánuð-
ur á peningamarkaðsreikningi. 
Menn vilja kannski ekki missa af 
lestinni þegar hún er farin af stað,“ 
segir Jónas Gauti um áhuga fjár-
festa fyrir hlutabréfum. 

Hins vegar fylgir áhætta alltaf 
hlutabréfum og þær miklu sveifl-
ur sem urðu á hlutabréfamarkaði 
eru komnar til að vera. „Við getum 
séð þær til að mynda þegar fjár-
festar innleysa hagnað eða við 
verulegar breytingar á ytri 
aðstæðum sem snúa hagkerfinu í 
heild. Við erum meira undir smá-
sjá erlendra aðila og því getur álit 
erlendra fjármála- og matsfyrir-

tækja skipt máli og valdið sveifl-
um, jákvæðum sem neikvæðum á 
hlutabréfamarkaði.“ 

Úrvalsvísitalan, sem hefur ekki verið hærri síðan 20. febrúar í fyrra, hefur 
hækkað um tæp fimm prósent frá áramótum. Stemning er á markaði.

Peningaskápurinn ...



TURBO DIESEL INTERCOOLER

Flest bendir til þess að ferðaþjónustan hafi dafnað 
vel á árinu 2006. Gistinóttum á hótelum fjölgaði um 
23 prósent í nóvember 2006 frá því í sama mánuði 
árið áður, samkvæmt tölum sem Hagstofan birti í 
gær. Alls voru 70.900 gistinætur á landinu í nóvem-
ber síðastliðnum. Gistinóttum fjölgaði í öllum lands-
hlutum nema á Suðurlandi, þar sem þeim fækkaði um 
tuttugu prósent. Hlutfallslega mest varð aukningin á 
Austurlandi, um 45 prósent milli ára.

Ferðamálastofa birti fyrr í vikunni tölur um far-
þega um Keflavíkurflugvöll á nýliðnu ári. Sýndu þær 
að um völlinn fóru rúmlega tvær milljónir farþega á 
árinu. Er það í fyrsta skipti sem tveggja milljóna 
múrinn er rofinn. Fjölgunin milli ára nam rúmum ell-
efu prósentum. Athygli vekur að áfram- og skiptifar-
þegum fækkaði um 21.500 á meðan farþegum á leið 
til og frá landinu fjölgaði verulega. 

Ferðageirinn óx ört í fyrra

Valgeir Bjarnason, sem starfaði 
sem deildarstjóri tekjustýringar 
og áætlunar hjá Flugfélagi Íslands, 
hefur verið ráðinn tekjustjóri Ice-
land Express. Þessi ráðning gæti 
verið liður í því að búa fyrirtækið 
undir samkeppni við Flugfélag 
Íslands í innanlandsflugi, til Akur-
eyrar og Egilsstaða, eins og komið 
hefur fram.

Matthías Páll Imsland, forstjóri 
Iceland Express, fagnar komu 
Valgeirs og telur að þetta styrki 
fyrirtækið til muna. „Við erum  
alltaf að leita að góðu fólki og 
höfum augun opin,“ segir Matthí-
as Páll spurður um hvort Iceland 

Express muni leita frekar í her-
búðir Flugfélagsins eftir starfs-
fólki.

Iceland Express tek-
ur frá Flugfélaginu

Um áramótin varð stærsta verk-
fræðistofa landsins til með sam-
einingu VGK og Hönnunar. Hjá 
sameinuðu fyrirtæki vinna 240 
starfsmenn á starfsstöðvum í 
Reykjavík, á Akranesi, Akureyri, 
Egilsstöðum, Reyðarfirði, Kirkju-
bæjarklaustri, Hvolsvelli og Sel-
fossi. Framkvæmdastjórar nýja 
fyrirtækisins eru tveir, þeir Eyj-
ólfur Árni Rafnsson, sem er 
ábyrgur fyrir innlendum verk-
efnum, og Runólfur Maack, sem 
ber ábyrgð á verkefnum fyrir-
tækisins erlendis.

„Með þessu erum við að búa til 
öfluga sóknareiningu þar sem 
fyrst og fremst er byggt á því góða 
fólki sem starfað hefur hjá þess-
um fyrirtækjum og við teljum 
okkur nú vel í stakk búin til að 
keppa við bæði innlend og erlend 
ráðgjafarfyrirtæki, bæði hérlend-
is og erlendis,“ segir Runólfur 
Maack framkvæmdastjóri í frétta-
tilkynningu.

VGK og Hönn-
un sameinast

Brimborg hf. afhenti á liðnu ári 
um 4.600 bíla, þar af 2.500 nýja, og 
hefur sala að sögn fyrirtækisins 
aldrei verið jafngóð þar á bæ. 

„Jafnframt afhenti Brimborg á 
árinu yfir 150 nýja vörubíla, vinnu-
vélar og bátavélar og er það einnig 
met,“ segir Brimborg og kveður 
mikinn stíganda hafa verið í sölu 
hjá fyrirtækinu undanfarin ár.

Brimborg segir nýliðið ár það 
næstbesta í bílasölu hér frá upp-
hafi, en á árinu hafi alls selst  
19.851 nýr bíll. „Aðeins árið 2005 
státaði af betri sölu en þá seldust 
20.578 nýir bílar. Athygli vekur að 
þriðja besta árið frá upphafi í bíla-
sölu er árið 1987 en þá seldist 
18.081 nýr bíll.“

Brimborg spáir 26 prósenta 
samdrætti í sölu nýrra bíla á þessu 
ári og gerir ráð fyrir því að 14.697 
nýir bílar seljist. „Verður því bið á 
að met ársins 2005 verði slegið,“ 
segir Brimborg.

Metár að baki 
hjá Brimborg

Kristinn Albertsson tekur við 
starfi fjármálastjóra Samskipa 
þegar hann lætur af störfum sem 

fjármálastjóri
Alfesca eftir ell-
efu ára starf. 

Kristni líst 
vel á þær breyt-
ingar sem eru í 
aðsigi og verk-
efnið sem bíður 
hans. „Ég hafði 
áhuga á að 
breyta til eftir 
langt og gott 

starf hjá Alfesca. Fyrri störf 
munu nýtast vel í nýju starfi og 
ég þekki til stjórnenda Sam-
skipa.“

Hlutverk Kristins verður meðal 
annars að samþætta fjármál Sam-
skipasamstæðunnar og verður 
hann með skrifstofu á Íslandi og í 
Rotterdam.

Kristinn siglir 
til Samskipa





Dagskrá opnunarhátíðar

kl. 15.30  Þrettándagleði á Ingólfstorgi 
    í anda gamla tímans

   * Blysför frá Aðalbankanum að Ingólfstorgi og 
  ganga álfakóngur, Ólafur Kjartan Sigurðarson
      baritón, og álfadrottning, Þórunn Lárusdóttir 
  leikkona, þar í fararbroddi ásamt ljósálfum, 
      dökkálfum og söngfuglum úr Skólakór Kársness
   *  Stiginn verður hringdans við Ingólfstorg með 
  viðeigandi söng og gleði
   *  Álfahattar fyrir börnin

kl. 16.15  Flugeldasýning í anda nútímans

  Sýningin er opin til kl. 18 í dag

Á sögusýningu Landsbankans er margt markvert 
að sjá og skoða, ekki aðeins úr bankasögunni 
heldur eru dregnar upp myndir úr þjóðlífi fyrri 
tíðar enda saga bankans og þjóðarinnar sam-    
tvinnuð á ýmsan hátt. 

Gestum er boðið upp á sögulegan fróðleik í máli og 
myndum. Leikmyndir og munir frá mismunandi 
tímum vitna um ólíkan tíðaranda auk þess sem 
hljóðsetning, myndbönd, líkön o.fl. setja svip sinn á 
sýninguna.

Á sýningunni má m.a. sjá skrifstofuherbergi frá 
árinu 1886, nýtt módel sem sýnir miðbæinn eftir 
brunann mikla 1915, tækniþróunina allt frá penna- 
stöng til samskiptatækja nútímans og líkan af 
framtíðarskipulagi miðborgarinnar.

Sögusýningin er til húsa í Aðalstræti 6 og spannar 120 ára sögu bankans 
og þjóðarinnar. Skemmtileg upplifun fyrir alla fjölskylduna.

Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM). Sími: 410 4300
Opið virka daga kl. 11.00-17.00 og helgar kl. 13.00-17.00
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greinar@frettabladid.is

Umræðan um fátæktina á 
Íslandi sprettur oftast upp á 

aðventunni. Þegar biðraðirnar 
myndast hjá Vetrarhjálpinni og 
Fjölskylduhjálpinni vaknar þjóðin 
upp með samviskubit. Það vantar 
heldur ekkert upp á fögur orð og 
hluttekningu ráðamanna í 
áramótaávörpum og hugvekjum 
prestanna. En svo líða jólin og 
nýja árið rennur upp og þá er 
fátæktin gleymd og athyglin 
beinist að jólainnkaupunum sem 
slógu enn eitt metið og flugeldun-
um sem seldust fyrir fimm 
hundruð milljónir og fátækling-
arnir hverfa á bak við tómlætið á 
ný.

Reyndar stóð þessi árvissa 
fátæktarumræða nokkuð lengur 
nú á liðnu ári en áður. Það kom til 
að því að kannski fyrir tilviljun 
eða mistök, sendi forsætisráðu-
neytið frá sér skýrslu, snemma í 
desember, sem var sérstaklega 
um fátækt barna. Niðurstaðan 
var sú að um fimm þúsund börn á 
Íslandi fundust fátæk hér á landi. 

Í framhaldi af þessum 
upplýsingum hófust deilur um 
það hversu mikið væri að marka 
þessa skýrslu. Forsætisráðherra, 
sem bar ábyrgð á skýrslugerðinni 
benti á að það væri lítið að marka 
sem þar kom fram „af því að 
tölurnar sem birtust voru frá 
árinu 2004 og auðvitað hefur 
ástandið og fátæktin gjörbreyst 
frá því fyrir tveim árum“. Og svo 
hófust dialógar um að fátækt 
væri ekki viðvarandi, heldur 
tímabundin og auk þess væri 
fátækt afstæð eftir því hvernig 
hún er reiknuð. Ein kenningin er 
sumsé sú að fátækt vaxi eftir því 
sem tekjur hinna ríku eru meiri, 
þannig að ef Björgólfur yngri 
flytti með alla sína peninga til 
landsins, yrði fátæktin meiri af 
því að meðaltalið hækkaði og þá 
er ekkert að marka fátæktarmæl-
ingar. Þannig leiðir þessi hunda-
logík til þeirrar niðurstöðu að 
fátækt er eiginlega ekki til!

Annar ráðamaður í ríkisstjórn-
inni sagði orðrétt: „Þessi könnun 
mælir í sjálfu sér ekki fátækt. 
Hún mælir í raun og veru 
tekjudreifingu í þjóðfélaginu og 
þá skilgreina menn fátækt sem 
einhvern hluta af þeirri dreif-
ingu. Það þýðir að ávallt munu 
einhverjir mælast fátækir en 
fátæktarmörkin voru nær 50% 
hærri að raunvirði árið 2004 en 
tíu árum áður.“

Hann bætti því svo við að það 
gæti orðið spennandi að sjá hvaða 
áhrif aðgerðir ríkisstjórnarinnar 
eins og skattabreytingar og 
breytingar á bótakerfinu muni 
hafa á niðurstöður talna um 
fátækt barna, þegar þær verða 
reiknaðar út fyrir árið 2007.

Með öðrum orðum: það sem 
má lesa út úr þessum svörum, 
þeirra sem ráða ferðinni og bera 
ábyrgðina, að ekkert er að marka 
þessar skýrslur og rétt sé að bíða 
eftir næstu tölum. Við skulum sjá 
til, við skulum bíða í eitt ár af því 
að það er svo spennandi að sjá 
hvort þessar tölur breytist ekki!!

Börnin eru sem sagt orðin að 
tölum í afstæðum mælikvörðum!

Það er svo annað mál hvort 

þeir sem búa við fátækt hafi efni 
á að bíða eftir næstu tölum og 
allavega er ekki víst að þeim þyki 
það sérlega spennandi bið. En 
ljósið í þessari umræðu, fókusinn 
er samt sá, að hér birtast skýrar 
línur um afstöðu ráðherranna og 
ráðandi stjórnmálaflokka, til 
þeirrar meinsemdar, fátæktarinn-
ar, sem tekist er á um. Að mati 
stjórnarherranna snýst fátæktin 
um aðferðafræði í mælikvörðum. 
Og pólitík þeirra snýst um 
útreikninga sem hægt er að 
teygja og toga. Hér er að finna 
átakapunktinn í komandi kosning-
um. Hér eru þeir að tala sem vilja 
ekki horfast í augu við ójöfnuðinn 
í landinu. 

Á bak við fimm þúsund fátæk 
börn eru fjölskyldur og foreldrar, 
sem líða skort. Þúsundir og aftur 
þúsundir fullorðinna. Aldraðir 
eru í þeim hópi, einstæðir 
foreldrar, öryrkjar og hinn 
venjulegi daglaunamaður. Það er 
enginn að segja að þetta fólk eigi 
eða geti setið við sama borð og 
mógularnir með milljarðana. 
Heldur hitt að arðurinn og 
ávöxturinn af auknu ríkidæmi 
verði í vaxandi mæli notaður til 
að rétta hjálparhönd til þeirra 
sem á því þurfa að halda. 
Misskiptinguna ber að leiðrétta. 
Og það getum við gert í krafti 
stjórnmála, löggjafar og breytts 
hugarfars.

Umræðan um fátæktina er 
ekki samviskuspursmál á 
aðventu. Svona til að geta varpað 
öndinni léttar á jólum. Hún á vera 
okkar daglega brauð, okkar 
hjartans mál. Alla daga ársins. 
Fátækt er smánarblettur ríkrar 
þjóðar og hún hverfur ekki þrátt 
fyrir logandi himin flugeldasýn-
inga og faguryrða á hátíðarstund-
um. Hún er hluti af þeirri 
misskiptingu og þeim ójöfnuði 
sem fer vaxandi á Íslandi. Ekki 
sitja með hendur í skauti og bíða 
eftir næstu tölum. Hefjumst 
handa. Breytum þessu.

Umræðan um fátæktina

Fátækt er smánarblettur 
ríkrar þjóðar og hún hverfur 
ekki þrátt fyrir logandi himin 
flugeldasýninga og faguryrða 
á hátíðarstundum. 

Lögreglan leitaði 
þriggja manna vegna alvarlegrar líkamsárás-

ar í miðborginni á nýársnótt. Birtar voru myndir af 
árásarmönnunum sem náðust á öryggismyndavélar. 

Hundur beit fimm ára stúlku til 
bana í Englandi. 

Foreldrar piltanna þriggja 
sem lögreglan leitaði vegna líkamsárásar 

komu með piltana til lögreglu eftir að fjölmiðlar 
höfðu birt myndir úr öryggismyndavélum. Piltarnir 
eru aðeins sextán og sautján ára.

Saddam Hússein, fyrr-
verandi forseti Íraks, var tekinn af lífi. Lengi 

vel var óvíst hvenær aftakan færi fram en Saddam 
var að lokum hengdur hinn 30. desember. 

Hópur Frakka ákvað 
að mótmæla komu ársins 2007 og krafðist 

þess meðal annars að Sameinuðu þjóðirnar frestuðu 
komu framtíðarinnar um óákveðinn tíma. 

Í framtíðinni mun enginn aka 
fullur á Toyota. Bílaframleiðandinn hyggst 

setja áfengisvarnarkerfi í bíla sína sem virkar 
þannig að bíllinn fer ekki í gang ef mælar í stýri 
skynja áfengi í svita ökumanns. 

Lífiðn og Samvinnulíf-
eyrissjóðurinn hafa sameinast undir nafninu 

Stafir lífeyrissjóður. Við það aukast aldurstengd 
lífeyrisréttindi sjóðsfélaga um 5,7 milljarða króna.

Svissneskur maður hefur 
sýnt fram á að maðurinn getur svo sannarlega 

hafið sig til flugs. Hann svífur nú um loftin blá á 
sérhönnuðum vængjum. 

Forseti Íslands 
sæmdi fjórtán Íslendinga riddarakrossi fálka-

orðunnar á Bessastöðum á nýársdag. Þeirra á meðal 
voru Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Íslands, 
og Helga Steffensen brúðuleikstjóri.

Ferðamálastofu barst 
á dögunum pakki með tveimur hraunmolum 

frá kanadískri konu sem hafði ferðast um landið í 
sumar. Konan hafði tekið steinana með heim til Kan-
ada en vildi nú skila þeim aftur í íslenska náttúru 
þar sem hún uppástóð að ógæfan hefði elt hana allt 
frá því hún tók hraunmolana.

Þessar greinar voru mest lesnar á visir.is vikuna 
29. desember til 5. janúar.

Innritun er hafin, alla daga frá kl.14:00–18:00

Söngskólinn
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V
ilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri er lagður upp í 
vægast sagt undarlega vegferð gegn því að salur með 
spilakössum verði opnaður í verslunarmiðstöðinni 
Mjódd. Meginrök borgarstjóra gegn því framtaki eru 
að borgaryfirvöld vilji ekki starfsemi slíkra „ógæfu-

kassa“ í fjölskylduvænum hverfum. 
Af því tilefni er rétt að spyrja hvort Vilhjálmur viti ekki að nú 

þegar eru reknir salir með spilakössum víða um borgina, og það í 
hverfum sem hingað til hafa ekki talist fjandsamlegri fjölskyldum 
en önnur hverfi?

Ef sú er raunin, þá má borgarstjóri taka hinn nýja og að því 
er virðist röggsama lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins, Stef-
án Eiríksson, sér til fyrirmyndar og fá sér göngutúr um borgina 
sína. 

Í miðbænum getur Vilhjálmur til dæmis brugðið sér inn á að 
minnsta kosti fimm staði og sett pening í kassa á vegum Happ-
drættis Háskóla Íslands, við Skólavörðustíg, í Aðalstræti og við 
Laugaveg. Og tæplega hafa íbúar miðbæjarins kosið að setjast þar 
að vegna þess að hverfið sé ekki fjölskylduvænt, að minnsta kosti 
ekki sá sem hér skrifar.

Og þegar Vilhjálmur er búinn með miðbæjarrúntinn getur 
hann haldið sem leið liggur í austur, komið við í Kringlunni og 
látið reyna á heppnina í kössum HHÍ sem þar eru. Ef lánið er ekki 
með borgarstjóra getur hann fært sig yfir í Glæsibæ í Laugardal 
og athugað hvort betur gangi í kössunum þar, og í leiðinni spurt 
íbúa í Álfheimum hvort þeir telji sig ekki búa í fjölskylduvænu 
hverfi.

Málflutningur borgarstjóra hefur sem sagt verið undarlegur í 
þessu máli. Til dæmis er erfitt að átta sig á að hvaða leyti fjölskyld-
um stafar meiri hætta af spilakössum í Mjódd en í Kringlunni, 
Glæsibæ eða við Skólavörðustíg? Nú eða þá í Smáralindinni, svo 
litið sé út fyrir lögsögu borgarstjóra. Hann getur kannski svarað 
því? 

Rétt er að taka fram að opnun spilasalarins í Mjódd lýtur öllum 
tilskildum leyfum um skipulag og er því fyllilega löglegt framtak. 
Það hefur hins vegar ekki hamlað Vilhjálmi frá því að gefa í skyn 
að skipulagi verði breytt ef ekki verði hætt við að opnun staðar-
ins. Og litlu virðist skipta að borgin skapar sér skaðabótaskyldu ef 
staðið verður við þá hótun. 

En ef til vill er barátta borgarstjóra gegn spilasalnum í Mjódd 
upphafið að allsherjar herferð hans fyrir því spilasalir verði færð-
ir til staða sem eru langt utan alfaraleiðar í borginni? Sú hug-
myndafræði rímar vel við þá tilhneigingu hins föðurlega opinbera 
valds að það sem teljist til lasta í mannlegu eðli eigi að vera utan 
sjónmáls, en ásókn í fjárhættuspil flokkast einmitt þar á meðal. 

Frekar en öðrum löstum verður spilagleðinni hins vegar ekki 
útrýmt með handafli, sama hversu þrá ráðamanna um gerilsneytt 
þjóðfélag er sterk. Raunin er sú að ef spilasalirnir hverfa af næsta 
horni eru fjölmargir innlendir og erlendir fjárhættuspilamöguleik-
ar á netinu. Og svo eru lottóið og getraunirnar líka úti í sjoppu.

Skinhelgi 
borgarstjóra





ÍFréttablaðinu 3. janúar 2007 er 
birt grein eftir Sigurð T. Sig-

urðsson, fyrrverandi formann 
Verkalýðsfélagsins Hlífar, undir 
yfirskriftinni: Mannréttindi snið-
gengin. Í henni er fjallað um full-
gildingu samþykktar Alþjóða-
vinnumálastofnunarinnar (ILO) 
nr. 158 um uppsögn starfs af hálfu 
atvinnurekanda. Greinin hefst á 
þeim orðum að Framsóknar- og 
Sjálfstæðisflokkur eigi vítur skilið 
fyrir sinnuleysi gagnvart réttind-
um launafólks. Sigurður segir að 
þetta komi berlega fram í því að 
láta undir höfuð leggjast að full-
gilda nefnda alþjóðasamþykkt.

Ekki veit ég hvort það er gert af 
ráðnum hug en það kemur ekki 
fram í grein Sigurðar hvenær 
alþjóðasamþykktin var afgreidd 
af þingi Alþjóðavinnumálastofn-
unarinnar. Það var á 68. Alþjóða-
vinnumálaþinginu í Genf árið 1982. 
Hvað skyldu margir samherjar 
Sigurðar í stjórnmálum hafa setið 
á stóli félagsmálaráðherra frá 
þeim tíma? Til upprifjunar má 
nefna Svavar Gestsson, Jóhönnu 
Sigurðardóttur, Rannveigu Guð-
mundsdóttur og Guðmund Árna 
Stefánsson. Hefur Sigurður spurt 
þetta fólk að því hvers vegna það 
beitti sér ekki fyrir fullgildingu 
samþykktarinnar þegar það var 
sannanlega í aðstöðu til þess? 
Hvaða einkunn skyldi þetta fólk fá 
þegar Framsóknarflokkur og Sjálf-
stæðisflokkur eiga vítur skilið 
fyrir sinnuleysið sem þeir hafa 
sýnt að mati Sigurðar T. Sigurðs-
sonar?

Til fróð-
leiks má 
geta þess að 
samkvæmt
1. gr. sam-
þykktarinn-
ar er heim-
ilt að hrinda 
efni hennar 
í fram-
kvæmd m.a. 
með kjara-
samning-

um. Ég minnist þess ekki að rétt-
indi samkvæmt samþykkt ILO nr. 
158 hafi verið forgangskrafa 
hvorki Alþýðusambandsins né 
Verkalýðsfélagsins Hlífar í kjara-
samningum við atvinnurekendur?

Sannleikurinn er auðvitað sá að 
hér er um að ræða mál sem lengi er 
búið að vera ágreiningsefni fulltrúa 
Alþýðusambands Íslands og Sam-
taka atvinnulífsins. Það hafa verið 
gerðar ítrekaðar tilraunir af hálfu 
félagsmálaráðuneytisins að leita 
leiða til samkomulags um málið. 
Það kæmi mér ekki á óvart þótt 
félagsmálaráðherrar úr Framsókn-
arflokknum hafi lagt meira af mörk-
um í þeim efnum en þeir ráðherrar 
sem voru nefndir hér að framan.

Kjarni málsins er þessi. Stjórn-
völd hafa ekki viljað beita sér fyrir 
fullgildingu samþykktar ILO nr. 
158 í fullri andstöðu annars aðilans 
á vinnumarkaðnum. Samtök 
atvinnurekenda hafa eindregið 
lagst gegn fullgildingu með þeim 
rökum að með henni og fram-
kvæmd samþykktarinnar dragi úr 
sveigjanleika og hreyfanleika á 
íslenskum vinnumarkaði. Hreyf-
anleiki, sveigjanleiki og öryggi eru 
aðalviðfangsefni vinnumála um 
þessar mundir. Í lok nóvember 

kom út á vegum framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins 
grænbók um þetta efni. Þar er lögð 
áhersla á að aðildarríki ESB setji 
sér markmið um aukinn sveigjan-
leika á evrópskum vinnumarkaði 
þannig að samkeppnishæfni hans 
aukist en jafnframt sé félagslegt 
öryggisnet til fyrir einstaklinga 
sem á þurfa að halda. Núverandi 
ríkisstjórn hefur unnið í þessum 
anda. Árið 2000 tóku gildi lög um 
vernd gegn uppsögnum vegna fjöl-
skylduábyrgðar. Í framhaldi af því 
fullgiltu íslensk stjórnvöld sam-
þykkt ILO um það efni. Öllum eru 
ljósar réttarbæturnar fyrir launa-
fólk sem felast í lögum um fæðing-
ar- og foreldraorlof og nýjum 
lögum um atvinnuleysistrygging-
ar þar sem verulega er aukin vernd 
einstaklinga við atvinnumissi.

Stjórnvöld hafa síður en svo 
verið sinnulaus um efni samþykkt-
ar ILO nr. 158. Félagsmálaráð-
herra hefur falið Rannsóknarsetri 
í vinnurétti og jafnréttismálum 
við Háskólann á Bifröst að semja 
tillögu að leiðbeiningarreglum 
varðandi uppsagnir starfsmanna í 
anda samþykktar ILO nr. 158. Í 
bréfinu til háskólans er lögð 
áhersla á að við smíði leiðbeining-
arreglnanna verði m.a. litið til 
reglna sem um þetta efni gilda í 
ríkjum sem standa Íslendingum 
næst í efnahagslegu og félagslegu 
tilliti. Þegar tillagan liggur fyrir 
verður hún lögð fyrir samstarfs-
nefnd félagsmálaráðuneytisins um 
málefni Alþjóðavinnumálastofn-
unarinnar, ASÍ og Samtaka 
atvinnulífsins til frekari umfjöll-
unar.

Höfundur er félagsmálaráðherra.

Mannréttindi og ágreiningur

plast-
kassar

1.290

690

1.990

489

Þóra Einarsdóttir sópransöngkona 
hefur sungið á árlegum Vínartón-
leikum Sinfóníunnar síðustu daga 
fyrir fullu húsi. Heimsókn hennar 
er áhugamönnum um glæsilegan 
söng kærkomin. Og um leið sorgleg 
áminning um að listakonan 
hefur í nær tíu ár átt sinn feril 
að mestu leyti í erlendum tón-
leikahöllum og óperuhúsum en 
hún starfar við óperuna í Wies-
baden.

Þóra sneri sér bráðung að 
söng af fullum þunga atvinnu-
manns. Hún hafði tveggja 
heima sýn, foreldrar hennar 
stunduðu nám í Danmörku og 
þegar Þóra sneri hingað heim 
sem krakki tók hún strax að 
syngja í kórum sjö ára gömul. 
Hún var ákaflega lifandi og 
björt ung stúlka, dæmalaust 
glöð að eðlisfari og heillaði þá 
strax alla sem henni kynntust. 

Ólöf Kolbrún Harðardóttir 
tók hana undir sinn verndar-
væng og leiddi hana í gegnum 
nám í Söngskólanum í Reykja-
vík: „Hún var rosalega áhuga-
verð með þetta flotta hljóð-
færi, duglegur nemandi sem 
hafði óvenjulega mikið frum-
kvæði, hafði fyrir að hlusta á 
ýmislegt og kom með það til 
mín og spurði hvort hún réði 
við þetta, heilu söngvabálkana. 
Það var frekar að maður þyrfti að 
halda aftur af henni. Hún er með 
keppnisskap: hún lauk áttunda stigs 
prófinu í Söngskólanum sama vorið 
og stúdentsprófinu. Hún var strax 
trú yfir litlu og hefur átt einstak-
lega farsælan feril. Það sést á því 
að þeir í Wiesbaden hafa haldið fast 
í hana í öll þessi ár.“  

Átján ára stóð Þóra á sviði 
Íslensku óperunnar og söng í Rigol-
etto – í kór. Tveimur árum síðar lá 
leið hennar í Guildhall í London þar 
sem Diddú hafði síðast stundað 
nám. Þaðan útskrifaðist Þóra með 
láði og fór beinustu leið í vinnu hjá 
Opera Factory hjá David Freeman. 
Skóli Freemans leiddi hana í kynni 

við kröfuhörð vinnubrögð sem í 
þann tíma voru róttæk endurskoð-
un á aðkomu óperusöngvara að 
hlutverki, meir í ætt við vinnu leik-
ara. Sá skóli skilaði henni á svið 
Glyndebourne-óperunnar í hlut-

verk Mirror í The Second Mrs. 
Kong eftir Sir Harrison Birtwistle. 
Síðan hefur hún sungið við Íslensku 
óperuna, English National Opera, 
Opera North í Leeds og Music 
Theatre Wales, Tónlistarleikhúsið í 
Malm, Óperuna í Lausanne, Ríkis-
leikhúsið í Mannheim, Ríkisóper-
urnar í Nürnberg, Darmstadt og 
Wiesbaden þar sem hún hefur starf-
að um fimm ára skeið. 

Óperuhlutverk Þóru eru orðin á 
fjórða tug og spanna vítt svið, frá 
Rameau til Birtwistle, en þó með 
sérstakri áherslu á Mozart, en hún 
hefur nú sungið yfir hundrað sinn-
um í óperum Mozarts. Á hinum 
vængnum er Wagner. Hefur Þóra 

sungið í öllum fjórum óperum Nifl-
ungahringsins eftir Wagner. Hér 
heima hefur hún sungið í La 
Bohème og Cosi en verkefni henn-
ar hafa flest verið í öðrum tónlist-
arflutningi en á óperusviði: „Ein af 

okkar bestu söngkonum,“ 
sagði Jón Ásgeirsson um hana 
fyrir tólf árum er hún söng á 
samsettri dagskrá ungra 
söngvara hjá Styrktarfélagi 
óperunnar. Það var 1996.

Ólöfu verður tíðrætt um 
sviðsgeislun Þóru: hún hafi 
þegar sem unglingur dregið að 
sér athygli fyrir bjarta fram-
komu: „Við vorum að tala um 
það eftir tónleikana á fimmtu-
dag hvað henni tekst auðveld-
lega að ná sambandi við salinn, 
hvernig augun skína við flutn-
inginn. Persónutöfra geta 
menn ekki lært, þeir eru guðs 
gjöf.“

Þroski söngkonu í harðri 
samkeppni óperuhúsa Evrópu 
kemur ekki af sjálfu sér: Þóra 
hefur sótt námskeið hjá mönn-
um á borð við: Elisabeth Söder-
stöm, Mirellu Freni, Emmu 
Kirkby, Sherrill Milnes, Katiu 
Riccarelli og  Dalton Baldvin. 
Þóra hefur margoft komið 
fram á tónleikum á Íslandi og 
víða um Norðurlönd, einnig í 
Eistlandi, Þýskalandi, Belgíu, 

Frakklandi, Sviss, Englandi og 
Bandaríkjunum. Þóra hefur unnið 
með mörgum virtum hljómsveitar-
stjórunum og hljómsveitum: 
Orchestre de la Suisse Romande, 
Berliner Rundfunk Orchester í 
Berliner Dom, með Mozart Festival 
Orchestra í Royal Albert Hall og 
Royal Festival Hall í London, svo 
og Sinfóníuhljómsveit Íslands á 
Íslandi og í Kennedy Centre í Wash-
ington og í Weill Recital Hall í Carn-
egie Hall. Stærstu hallir hefur hún 
sótt heima og heiman. Útrás henn-
ar spannar nú rúman áratug og er 
langt í að linni. Því er henni vel 
fagnað þá hún kemur heim og syng-
ur, eins og þessa vikuna.

Einstaklega farsæll ferill



Nældu þér í
ótrúlega

kaupauka!

DMRES15
PANASONIC DVD 
UPPTÖKUTÆKI
Timeslip

SCHT340
PANASONIC HEIMABÍÓ 
330W RMS
DVD-Audio, MP4, DivX6
5 hátalarar + bassahátalari

   98829.

Heimabíó DVD Upptökutæki Tökuvél

   98829.

   98829.

NVGS27B
PANASONIC MINIDV 
TÖKUVÉL
30x aðdráttur um linsu

299.988
Staðgreitt

10.995
**Tölvu- og tækjalán 48 mán.

24.999
Vaxtalaust 12 mán.

MD30094
40” Medion LCD veggsjónvarp 

215.988
Staðgreitt

7.995
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

17.999
Vaxtalaust 12 mán.

PC tengi

Skerpa 1:1200

HD ready

3D Comb Filter

8ms svartími

Stafrænt HDMI

Veggfesting
eða borðfótur
með sjónvarpi

215 98

PC tengi

Skerpa 1:10.000

HD ready

9. kynslóð plasma

V-Real myndstýring

2x Stafrænt HDMI

2

Panasonic 42” Plasma sjónvarp
TH42PV60E

215.988

299.988

   99929.
4.999

Tæki sem er búið að fá afburðadóma 
og þykir slá öllu við í myndgæðum!

Sán.



LAXASNEIÐAR
ÚR FISKBORÐI

400
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg798

500
kr. kg

Þú sparar

LAXAFLÖK
BEINHREINSUÐ kr.

kg998
LAXAFIÐRILDI
ÚR FISKBORÐI kr.

kg1.298

300
kr. kg

Þú sparar

15%
afsláttur

Spelt hveitiVítamín
Guli miðinn!

20%
afsláttur

KRÓNHJARTARFILLET
HIGHLAND GAME kr.

kg4.998
HREINDÝR
FILLET kr.

kg2.998
MÓA KJÚKLINGABRINGUR
MAGNKAUP kr.

kg1.898

40%
afsláttur

29%
afsláttur

20
afsláttur

Rustichella vörur



Með því að auka hlutfall rauðra 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Heilbrigðu hjarta
• Góðu minni
• Minni líkum á þvagrása- og              
   þvagfærasýkingum 
• Minni líkum á krabbameini

Með því að auka hlutfall blárra 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Minni líkum á krabbameini
• Minni líkum á þvagrása- og
   þvagfærasýkingum
• Góðu minni
• Heilsusamlegri öldrun

Með því að auka hlutfall grænna 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Minni líkum á krabbameini
• Sjónheilsu
• Sterkum beinum og tönnum

Með því að auka hlutfall hvítra 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Heilbrigðu hjarta
• Lágu kólesterólmagni
• Sterkum beinum og tönnum
• Minni líkum á krabbameini

Með því að auka hlutfall gulra 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Heilbrigðu hjarta
• Sterku ónæmiskerfi
• Sjónheilsu
• Minni líkum á krabbameini

Borðaðu 5 á dag 
Með því að borða 5 eða fleiri skam-
mta af litríkum ávöxtum og grænmeti 
á dag stuðlar þú  að heilsusamlegra 
lífi. Litríkir ávextir og grænmeti sjá 
þér fyrir fjölbreyttri flóru vítamína og 
bætiefna sem líkami þinn þarfnast til 
að viðhalda góðri heilsu og orku. Auk 
þess minnka þeir líkur á krabbameini 
og hjartasjúkdómum.

Veldu heilsulitina 
Rauður, gulur/ appelsínugulur, 
hvítur, grænn, blár/fjólublár. 
Láttu litina ráða ferðinni þegar þú 
gerir matarinnkaupin, skipuleggur 
máltíðirnir eða ferð út að borða og 
lifðu lífinu í lit. 

Auðveldara en þú heldur 
Það er auðveldara en þú heldur að borða 
fimm  ávexti eða grænmeti á dag í öl-
lum litum. Einn skammtur er til dæmis 
meðalstór ávöxtur, 100 g af grænmeti 
eða 1 glas af hreinum ávaxtasafa.

RAUÐ PAPRIKA
269 kr. kg.

BLÓMKÁL
299 kr. kg.

BABY GULRÆTUR
269 kr. pk.

NÁTTÚRU SPÍNAT
269 kr. pk. 

NÓATÚNS GULLAUGA
129 kr. kg.

=

LAMBALÆRI
ÚR KJÖTBORÐI

899kr.
kg599

kr. kg

Þú sparar

Þrettándalærið

Mundu eftir

Gourmet barnum

í Smáralind!

Verði ykkur að góðu!



Ætli það sé talinn 
ómissandi þáttur í 
hátíðlegu jólahaldi í 
Hvíta húsinu að 
kíkja á eina eða 
tvær aftökur í sjón-
varpinu?

Alla vega er mér nýnæmi að 
því að sjá alvöru aftöku í sjón-
varpinu um jólin. Ég verð að við-
urkenna að ég kann ekki að meta 
skemmtanagildi þess að sjá grímu-
klædda gangstera murka lífið úr 
varnarlausri manneskju – jafnvel 
þótt þetta hafi ekki verið sérlega 
góð né skikkanleg manneskja.

Hvað sem líður þessum óvenju-
lega dagskrárlið sem var sýndur 
heimsbyggðinni í boði Hvíta húss-
ins kemst maður ekki hjá því að 
geta þess að einungis einn aðili 
hélt virðingu sinni á þessum 
skelfilega stað þar sem sagt er að 
margir andstæðingar hans hafi 
látið lífið – og það var Saddam 
sjálfur. 

Böðlarnir, bæði nær- og fjar-
staddir, urðu sér og öllu mannkyni 
til skamm-
ar.

Dauða-
refsingar
eru verri 
ónáttúra
en nokk-
ur glæp-
ur.

Í kvöld 
fórum við í 
jólaboð til Þór-
höllu systur Sól-
veigar. Hér fyrr 
á árum voru jóla-
boðin hjá þeim 
systrum fremur 
fámenn samkvæmi, 
þrjár systur, þrír eigin-
menn og slangur af 
krökkum sem enginn 

vandi var að þekkja í sundur. Nú 
eru krakkarnir orðnir fullorðnir 
og makar þeirra og kærastar og 
kærustur hafa bæst við, að ég tali 
nú ekki um heila herskara af 
barnabörnum sem ég er í vand-
ræðum með að réttfeðra eða 
mæðra.

Ég tek eftir því að núna á efri 
árum hef ég vaxandi áhuga á því 
að ganga í kringum jólatréð með 
börnunum. Hér áður fyrr fannst 
mér þetta fremur tilgangslítil 
gönguferð, það er ekki eins og 
maður sé að fara neitt. Kannski ég 
sé að þroskast úr því að ég er orð-
inn sáttur við að 
ganga í hringi.

Heimakvöld hjá 
okkur. Kalkúnn er 
prýðilegur, ekki síst 
ef maður kann það 
trix að losa haminn frá bringunni 
og stinga kryddsmjöri inn á fugl-
inn áður en steikingin hefst.

Í fyrsta sinn í háa herrans tíð 
gat ég skellihlegið að áramóta-

skaupinu. Það er eins og 
að ætla að þurrausa 
sjóinn með teskeið 
að ætla að skopstæla 
uppátæki þeirra sem 
stjórna og ráða í 
klukkutíma þætti, 

því að yfirleitt 
hefur þetta lið 
hegðað sér svo 
ámátlega að það 

þyrfti tuttugu-
ogsjö Spaug-
stofur í fullu 

starfi allt 
árið um 

kring til 
að gera 
vitleys-
unni verð-

ug skil.

Mér fannst skaupið nýstárlegt 
og ferskt og skemmti mér konung-
lega yfir því. Ég reikna með að 
það hafi valdið mörgum vonbrigð-
um, einkum þeim sem eru svo 
íhaldssamir að heimta að skaupið 
á hverju ári sé nákvæmlega eins 
og skaupið í fyrra, bara skemmti-
legra.

Síðan tóku við hinar hefð-
bundnu sprengingar á Landakots-
túni. Nú eru öll börn með öryggis-
gleraugu og næsta ár verða allir 
skyldaðir til að vera með stál- eða 
asbesthanska líka til að sprengja 
ekki af sér fingur eða brenna sig.

Þrátt fyrir allan þennan örygg-
isútbúnað varð samt smáslys á 
heimilinu. Litla Sól rak nefnilega 
horn á bókarspjaldi upp í augað á 
pabba sínum þegar hann ætlaði að 
fara að lesa fyrir hana. Þetta leit 
ekki vel út í fyrstu, en fór samt 
betur en á horfðist ef svo má að 
orði komast – og sýnir vitanlega 
að bækur eru ekki síður hættuleg-
ar en sprengiefni, og sennilega 
væri skynsamlegt 
að allir notuðu 
öryggisgleraugu við 
lestur.

Hann Andri minn á 
níu ára afmæli í 
dag.

Hann var fyrsta barnið sem 
fæddist eftir að árið 1998 gekk í 
garð. Það gerðist um þrjúleytið á 
nýársnótt. Ég var orðinn vondauf-
ur um að drengurinn mundi láta 
sjá sig á meðan ég var heima í 
jólafríi, en á þessum tíma var ég 
að vinna suður í Arabíu og rétt 
náði að heilsa upp á sonarsoninn á 
fæðingardeildinni áður en ég lagði 
af stað suður á Keflavíkurflug-
völl.

Við héldum smáveislu fyrir 
afmælis-

barnið
og

vini og ættingja í dag. Allt fór það 
vel fram og Andri er ánægður. 
Samt er það sennilega ekki tekið 
út með sældinni að eiga afmæli á 
nýársdag því að hagsýnir aðilar 
geta gert manni þann óleik að sam-
eina jól og afmæli í einum pakka.

Sumir eru glúrnir við ýmiss 
konar nýárshugleiðingar og dug-
legir að rifja upp atburði liðins árs 
og jafnvel að spá fyrir um nýja 
árið. Þess konar er ekki mér gefið. 
Ég man ekki eftir neinu mark-
verðu, nema einhverjum hvers-
dagslegum atvikum úr mínu eigin 
lífi. Stóratburðir og afrek mikil-
menna tolla illa í mér.

Minnisstæðast er mér að við 
Sólveig fórum suður til Afríku í 
síðastliðnum febrúar, til Togo. 
Þaðan á ég góðar minningar um 
falleg börn sem góðu fólki í líknar-
félaginu SPES hefur tekist að 
bjarga og gefa von um einhvers 
konar framtíð. 

Mér hlýnar um hjartarætur 
þegar ég hugsa um hverju góð-
mennska og kærleikur getur áork-
að, en ég verð dapur þegar ég sé 
hverju heimska og afskiptaleysi 
afkasta að því er virðist fyrirhafn-
arlaust.

Ég er sjaldan mjög upprifinn 
um áramót. Mér finnst ég hafa 
komið alltof litlu í verk af því sem 

ég hefði átt að gera.

Ég hef ekki úthald í 
að halda 13 daga jól. 
Fór í ræktina. Tími 
til kominn. 

Það var múgur 
og margmenni í ræktinni og fólkið 
hljóp í harðaspretti á færiböndun-
um svo að undir tók í húsinu eins 
og styggð hefði komið að fílahjörð. 
Þarna fuðruðu vonandi upp jafn-
margar hitaeiningar og í áramóta-
brennunum.

Ég er einu kílói og tvö 
hundruð grömmum 

þyngri en í júní síð-
astliðnum.  Mér 
finnst það vel við-
unandi árangur að 

þyngjast ekki 
nema um 200 

grömm á mán-
uði í sex mán-
aða megrun-
arkúr en 

geri ráð 
fyrir að 

Sól-
veig

mín

sé á annarri skoðun. Ætli Norð-
lendingar séu meiri meinlæta-
manneskjur en við Sunnlending-
ar?

Minn megrunarkúr er afar ein-
falt að útskýra. Hann heitir fimm-
orða-kúrinn og er svona: „Borða 
minna. Hreyfa sig meira.“

Vandinn er trúlega ekki sá að 
skilja í hverju kúrinn felst heldur 
að lifa samkvæmt 
honum.

 Jólaboð hjá systur 
minni. Hún er slung-
inn kokkur og að 
þessu sinni bauð 
hún upp á steina-
steik: Fram er borið niðurskorið 
kjöt af ýmsum dýrategundum og 
svo velja gestirnir sjálfir sér bita 
og steikja á brennheitum stein-
hellum á borðinu.

Þetta gerði stormandi lukku og 
ég er ákveðinn í að herma eftir 
systur minni næst þegar ég held 
matarboð. Steinasteik getur nefni-
lega ekki klikkað nema maður beri 
fram kjöt af sjálfdauðu. Gestirnir 
sjá sjálfir um matreiðsluna og ef 
þeim líkar ekki maturinn geta þeir 
engum um kennt nema sjálfum 
sér.

Jólaboð í Alþingis-
húsinu hjá Sólveigu 
Pétursdóttur,   for-
seta Alþingis.  Boðs-
gestir voru þeir 
listamenn sem 
Alþingi hefur sæmt heiðurslaun-
um. (Heiðurslaunin undanfarin ár 
hafa verið 125 þúsund á mánuði – 
fyrir skatt).

Sólveig er höfðingi heim að 
sækja og kann vel að taka á móti 
gestum. Þetta var prýðileg sam-
koma.

Jólin eru jú hátíð friðar.

Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað af-

tökur sem ómissandi þátt í jólahaldi, herskara 

af börnum, göngur umhverfis grenitré, kalkún 

og kryddsmjör, öryggisgleraugu og hættulegar 

bækur. Einnig er minnst á sex-mánaða-kúrinn 

og fimm-orða-kúrinn og áramót án hugleiðing-

ar o.fl.

Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

Öryggisgleraugu við lestur









„Ég mæli með því að eignast 
barn á þessum tíma (á meðan 

HM í fótbolta stendur yfir), það 
er frábært, það er alltaf nóg að 

gerast í sjónvarpinu.“

Haraldur Guðinason krýndur 

„Við erum þegar búin að halda eina 
sýningu fyrir fólkið í bænum,” segir 
Lilja Dögg Jónsdóttir Eldon en hún og 
maðurinn hennar, Hassan Harazi, 
hafa opnað lítið kvikmyndahús á 
Seyðisfirði. Hassan er frá Englandi 
en Lilja Dögg frá Reykjavík og þegar 
þau ákváðu að flytja í lítið þorp úti á 
landi til að ala upp börnin sín tvö og 
opna lítið kvikmyndahús varð Seyðis-
fjörður fyrir valinu. 

„Við vildum flytja á nýjan, rólegri og 
betri stað og hefja nýtt líf. Seyðis-
fjörður er fallegur bær og við féllum 
alveg fyrir honum þegar við komum 
hingað og finnst yndislegt að vera 
hérna,“ segir Lilja Dögg og bætir við 
að Hassan hafi stofnað lítil kvik-
myndahús bæði á Englandi og í 
Reykjavík. Kvikmyndahúsið er stað-
sett í 100 ára gömlu húsi við aðalgöt-
una á Seyðisfirði og ætla þau Hassan 

að sýna stuttmyndir og öðruvísi 
myndir sem ekki eru sýndar í kvik-
myndahúsum borgarinnar né annars 
staðar á landinu en þetta er eina kvik-
myndahúsið á Seyðisfirði. 

„Okkur finnst vanta meira úrval af 
kvikmyndum í bíóhúsum landsins 
sem og í sjónvarpinu og langar með 
þessum myndum að breikka sjón-
deildarhringinn og úrvalið. Það er svo 
mikið af amerískum myndum í boði 
og kominn tími til að fólk sjái eitthvað 
sem er öðruvísi og jafnvel fræðandi. 
Næsta mynd sem við sýnum verður 
sýnd í mánuðinum en þá verður 
franska heimildamyndin Être et avoir 
fyrir valinu en hún fjallar um lítinn 
skóla í litlum bæ í Frakklandi þar sem 
mörgum árgöngum er kennt saman 
eins og gert er hér á Seyðisfirði svo 
það verður spennandi að sjá hvað er 
sameiginlegt.“ 

Lilja og Hassan ætla ekki að krefj-
ast aðgangseyris en segja frjáls fram-
lög vel þegin. Hægt er að lesa nánar 
um kvikmyndahús þeirra Lilju Dagg-
ar og Hassans á slóðinni www.thef-
reedomcouncil.com.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Sigrún Gunnarsdóttir
Frá Eiði, Eyrarsveit, Rósarima 2, Reykjavík, 

lést á Landspítalanum Hringbraut að morgni 2. janúar.
Útförin fer fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn
9. janúar kl. 13.00.

Bryndís Theodórsdótir       Guðni E. Hallgrímsson
Þröstur Theodórsson         Áslaug Árnadóttir
Lilja Theodórsdóttir         Birgir Guðmundsson
Hrönn Theodórsdóttir       Davíð Heiðberg
Freyja Theodórsdóttir
Sveinn Theodórsson       Ellen María Þórólfsdóttir
og barnabörn.

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

Olga Gísladóttir
Kirkjulundi 8, Garðabæ, áður   
Heiðargerði 90, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans mánudaginn 1.
janúar. Útförin fer fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ
mánudaginn 8.janúar kl. 15.00. Blóm og kransar
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hinnar látnu er
bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Sigurður Sigurðsson
Erla Fríður Sigurðardóttir                           Ingvar Friðriksson
Fríður Sigurðardóttir                                   Ari Guðmundsson
Guðmundur Kristinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Súsanna Regína
Gunnarsdóttir
Kleppsvegi 38, Reykjavík, 

sem lést 2. janúar á Fjórðungssjúkrahúsinu í
Neskaupstað. Verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 10. janúar kl. 15.00.

Þorgeir Kristján Eyberg Þórdís María Blomsterberg
Einar Hafsteinn Árnason  Karen Hilmarsdóttir
Sigurlaug Ísabella Árnadóttir Ragnar Valgeir Jónsson
Jónas Hannes Eyberg              Ester Guðjónsdóttir
og barnabörn.

Eiginmaður minn og faðir okkar,

Sigurður Á. Benediktsson

lést á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð föstudaginn 15.
desember. Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hins látna.

Kristín Eva Árnadóttir
Magnús Hallur Norðdahl Sigurðsson
Hallgrímur Norðdahl Sigurðsson
Berglind Norðdahl Sigurðardóttir
Ragna Margrét Norðdahl Sigurðardóttir
tengdabörn og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Guðrún Lovísa
Guðmundsdóttir
Blönduhlíð 25, Reykjavík, 

lést á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Lundi aðfaranótt
4. janúar 2007. Jarðarförin verður auglýst síðar.

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

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi, bróðir og mágur,

Unnsteinn Pálsson
trésmiður, Sundlaugavegi 12,

sem lést 21. desember á krabbameinsdeild 11E, verður
jarðsunginn frá Laugarneskirkju mánudaginn 8. janúar
kl. 13.00.

Guðríður Haraldsóttir
Elísabet Unnsteinsdóttir   Böðvar Páll Jónsson
Baldur Jón Böðvarsson
Þórunn Halla Unnsteinsdóttir Runólfur Einarsson
Þórdís Pálsdóttir                                         Jón Bergsson





Verkið er 
mjög vel 
skrifað 
en oft er 
það svo 
með slík 
verk að 
þau geta 
reynst 
brothætt. 

V
erk Birgis Sigurðs-
sonar var fyrst sýnt 
hjá Leikfélagi Reykja-
víkur árið 1987 í leik-
stjórn Stefáns Bald-
urssonar.  Leikritið 

var sýnt í tilefni af 90 ára afmæli 
félagsins og naut mikilla vinsælda 
meðal leikhúsgesta. Leikritið var 
síðan tekið upp fyrir sjónvarp ári 
síðar og er sú uppfærsla þess enn 
mörgum í minni. Verkið var til-
nefnt til bókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs árið 1989 en 
aðeins hefur eitt annað íslenskt 
leikrit verið tilnefnt til þeirra 
verðlauna, Dóminó eftir Jökul Jak-
obsson var tilnefnt árið 1974. 
Hilmir Snær Guðnason leikstýrir 
nú verkinu en það verður frum-
sýnt næstkomandi fimmtudag, nú 
í tilefni af 110 ára afmæli LR.

Sjaldgæft er að íslensk leikrit, 
einkum dramatísk, séu tekin upp 
og leikin oftar en einu sinni í 
atvinnuleikhúsum hérlendis. „Það 
er miður,“ segir leikstjórinn, „en 
kannski eigum við ekki svo mörg 
verk sem eru svona góð. Mér 
finnst þetta verk vera íslensk 
klassík – ef hún er til þá félli það 
sannarlega í þann flokk.“

Dagur vonar er sannkallað íslenskt 
fjölskyldudrama en þar segir af 
konu sem býr ásamt þremur 
stálpuðum börnum sínum í lítilli 
íbúð í Reykjavík. Bræðurnir tveir 
eru ólíkir mjög, annar jarðbundinn 

en hinn dreymir um að verða rit-
höfundur. Dóttirin Alda er geðsjúk 
en ástand hennar heldur heimilinu 
í gíslingu þó að innilokun fjölskyld-
unnar eigi sér einnig djúpstæðari 
rætur. Inn á heimilið kemur elsk-
hugi móðurinnar, atvinnulaus alkó-
hólisti, sem veldur miklu uppnámi 
í þessu litla samfélagi og átökin 
magnast. 

„Ég hef haft augastað á þessu 
verki lengi, ég sá það á sviði sem 
ungur maður og það hafði mjög 
mikil áhrif á mig. Á þeim tíma var 
ég ekkert byrjaður í leikhúsinu en 
varð alveg staðráðinn í að fara 
þangað eftir að ég sá Dag vonar,“ 
segir Hilmir. „Verkið hafði mikil 
áhrif á mig og það var til dæmis 
ofsalega vel leikið,“ segir hann og 
nefnir þar til dæmis Þröst Leó 
Gunnarsson, Valdimar Flygen-
ring og Guðrúnu Gísladóttur sem 
öll tóku þátt í fyrstu uppfærslu 
LR.

„Það er gleðilegt hversu vel þetta 
leikrit stenst tímans tönn. Það á 
alveg jafn vel við í dag eins og þá,“ 
útskýrir Hilmir en sögutími verks-
ins er árið 1955. „Mér fannst engin 
ástæða til að færa það nær nútím-
anum, það hefði valdið ruglingi.“ 
Hann útskýrir að það sé heilmikil 
pólitík í verkinu sem heimfæra 
megi á næstum hvaða tíma sem er, 
til dæmis sé togstreita bræðranna 
eilíft viðfangsefni en þar er spurt 
stórra spurninga um tilgang listar-

innar og eðli listamannsins − hver 
er rithöfundur og hver ekki. „Það 
getur gerst á heimilum í dag alveg 
eins og þá,“ segir Hilmir.

Dagur vonar er þekktasta leik-
rit Birgis Sigurðssonar en hans 
nýjasta verk, Dínamít, var frum-
sýnt í Þjóðleikhúsinu fyrir tveim-
ur árum en þar lék Hilmir aðal-
hlutverkið, heimspekinginn 
Friedrich Nietzsche. Þá tókust góð 
kynni með listamönnunum tveim-
ur en Hilmir áréttar að Birgir hafi 
verið nágranni sinn í mörg ár og 
þeir þekkist því vel. „Hann hefur 
verið okkur innan handar − það má 
segja að hann sé mín hægri hönd. 
Það er mikill kostur að skáldið sem 
skrifar verkið skuli vera nálægt 
og hægt sé að leita til þess með 
spurningar.“

Hilmir játar því að Dagur vonar sé 
vandasamt verk að takast á við og 
veki því margar spurningar. „Verk-
ið er mjög vel skrifað en oft er það 
svo með slík verk að þau geta 
reynst brothætt. Þetta er mikil 
jafnvægisleit en við vöndum til 
vinnunar.“ Í hópnum sem starfar 
að sýningunni eru leikararnir Ell-
ert A. Ingimundarson, Sigrún Edda 
Björnsdóttir, Hanna María Karls-
dóttir, Rúnar Freyr Gíslason, 
Gunnar Hansson, Birgitta Birgis-
dóttir. Leikmyndahönnuður er 
Vytautas Narbutas, búningahönn-
uðir þær Margrét Einarsdóttir og 
Dýrleif Ýr Örlygsdóttir og ljósa-

Jafnvægisleit með 
brothættan efnivið
Leikritið Dagur vonar hefur verið draumaverkefni Hilmis Snæs Guðnasonar 
leikstjóra allt frá því að hann sá það fyrst sem ungur maður og einsetti sér 
þá að standa á sviði. Kristrún Heiða Hauksdóttir ræddi við Hilmi um verkið.

hönnuður er Kári Gísla-
son og vinna þau öll að 
útliti og stemningu sýn-
ingarinnar.

Leikstjórinn segist 
ekki í vafa um að margir 
sem séð hafi sýninguna 
fyrir 20 árum muni vilja 
endurnýja kynni sín af 
Degi vonar. „Það verður 
líka gaman að kynna verk-
ið fyrir nýjum áhorfend-
um og heyra þeirra skoð-
un á verkinu,“ segir hann 
bjartsýnn. Verk þetta er 
þriðja stykkið sem Hilmir 
setur upp í Borgarleik-
húsinu en hann hefur á 
nýliðnum árum starfað 
sem leikstjóri jafnframt 
því að standa sjálfur á 
sviðinu. „Það er ósköp 
hollt og gott fyrir mig sem 
leikara að leikstýra stöku 
sinnum. Þá situr maður 
hinum megin við borðið 

og getur jafnvel uppgötv-
að galla sem búa í manni 
sjálfum – sér þá frekar en 
ef maður er bara að leika. 
Svo er auðvitað lærdóms-
ríkt og skemmtilegt að 
breyta til.“

Hann kveðst að lokum 
eiga sér mörg fleiri 
draumaverkefni þó það sé 
enginn stafli af þeim á 
náttborðinu í augnablik-
inu. „Það væri til dæmis 
gaman að setja upp Gorkí 
eða Tsjekhov hér á landi,“ 
segir hann íbygginn. 
Framtíðin er hins vegar 
óljós og hann vill lítið gefa 
uppi um framhaldið að 
svo stöddu. „Ég er ósamn-
ingsbundinn og það er 
ekkert komið alveg á 
hreint,“ segir hann í 
véfréttarstíl. „Segjum 
bara að ég sé að skoða 
ýmis tilboð.“ 



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Flugbjörgunarsveit Reykjavíkur á 
marga skemmtilega bíla í sínum flota. 
Dodge Weapon árgerð ´52 hefur sinnt 
mörgum störfum bæði við flutning á 
hergögnum og sem björgunarbíll, en 
nú nýtist hann til að vekja athygli á 
störfum Flugbjörgunarsveitarinnar við 
Flugvallarveg.

Bíllinn kom til landsins árið 1986 frá Belgíu 
þar sem hann var í eigu Coca Cola og var 
notaður í að aðstoða bilaða kókbíla í Brus-
sel.

„Hann var notaður í einhvers konar 
hernaði í tengslum við sex daga stríðið, en 

eftir það var hann aðeins í friðsamlegum 
ferðum fyrir Kók,“ segir Sigurður Harðars-
son hjá Flugbjörgunarsveit Reykjavíkur. 
Eftir að bíllinn kom til Íslands, var hann 
yfirfarinn en hefur annars verið í góðu lagi. 
„Bíllinn fór aldrei á skrá en þegar fyrri eig-
andi,  Kristján Kristjánsson, lést fékk Flug-
björgunarsveitin bílinn að gjöf. Kristján 
var mikill flugáhugamaður og hafði gefið 
okkur góðar gjafir í gegnum tíðina, eins og 
talstöðvar og slíkt,“ segir Sigurður sem 
sjálfur hefur verið í sveitinni frá 16 ára 
aldri. Bíllinn var málaður í litum björgunar-
sveitarinnar og er nú aðallega notaður sem 
skraut. „Þessi bíll er alveg eins og fyrsti 
björgunarbíll sveitarinnar, svo hann hefur 
ákveðið sögulegt og tilfinningalegt gildi 
fyrir okkur,“ segir Sigurður.

Úr hernum í björg-
unarstörf fyrir Coke



Richard Hammond, þátta-
stjórnandi Top Gear-bílaþátt-
arins, birtist aftur á skjánum 
fyrir nokkru og sagði frá slæmu 
slysi sem henti hann í sept-
ember.

Í viðtali við Jonathan Ross á BBC 
One sagði Hammond meðal annars 
frá því hvernig slysið leiddi til 
tveggja vikna minnisleysis en 
hann slasaðist töluvert á höfði. 
Hammond man því lítið eftir slys-
inu sjálfu en batinn hefur verið 
ótrúlega hraður. Búist var við því 
að endurhæfingin tæki minnst 
fimmtán mánuði á spítala en öku-
þórinn og sjónvarpsþáttastjórn-
andinn segist vera í fullkomnu lagi 
og hlakkar til að sjá Top Gear aftur 
nú í byrjun árs.

Hammond gerði grín að sjálf-
um sér í viðtalinu og taldi líklegast 
að hann fengi ekki að prufukeyra 
neitt nema sófa í framtíðinni. Hann 
sagði við Ross að slysið hefði orðið 
til þess að hann hefði betra minni 
og elskaði sellerí. Hann hlaut 
engan varanlegan heilaskaða en 
fannst pirrandi að mega ekki 
drekka áfengi í allt að tvö ár. 

Hammond sem er nýorðinn 37 
ára sér um þáttinn Top Gear ásamt 
þeim James May og Jeremy Clark-
son en þátturinn hefur notið mik-
illa vinsælda frá því hann var fyrst 
sýndur í sjónvarpi árið 2002. Slys-
ið varð við tökur fyrir Top Gear í 
september í fyrra ári en strax í 
byrjun nóvember var Richard 
Hammond sestur undir  stýri á 

Morgan-bílnum sínum, en Ham-
mond á meðal annars Porsche, 
Ford Mustang og Range Rover. Í 
byrjun fór hann sér þó hægt, eða 
ekki hraðar en 80 km/klst. Er vika 
var af desember kom hann til 
vinnu og tók þátt í árlegri verð-

launahátíð Top Gear. Þar fékk hann 
afhent legómódel af Vampire-þotu-
bílnum sem hann klessukeyrði í 
slysinu.

Fyrstu þættir í nýrri seríu Top 
Gear verða sýndir á BBC Two hinn 
28. janúar. 

Hammond aftur á skjáinn

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000
fjallabilar@fjallabilar.is
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Um helgina lagði 20 manna 
hópur af stað í árlega jeppa-
ferð frá Reykjavík upp á 
Grímsfjall þar sem markmiðið 
er að njóta náttúrunnar og 
útiverunnar.

Áður en hópurinn hélt af stað náð-
ist tal af einum í hópnum, Bene-
dikt Sigurgeirssyni kerfisfræð-
ingi, sem upplýsti blaðamann um 
að Grímsfjallaferðin væri orðin 
árviss viðburður, farin af meðlim-
um í Land Cruiser-félaginu og 
nokkrum kunningjum, eða 
aðskotadýrum eins og hann kýs að 
kalla þá, fyrstu helgina í janúar.

„Markmið ferðarinnar er að 
njóta útiverunnar og náttúrunnar 
og ná góðum rúnti um svæðið,“ 
útskýrir Benedikt. „Í sjálfu sér er 
erfitt að skipuleggja dagskrá út í 
ystu æsar vegna síbreytilegra veð-
urskilyrða. 

Þó er stefnt að því á laugardag 
að keyra niður að Grímsvötnum, 
sem eru neðan við skálana þar sem 
við höfum náttstað, og skoða svæð-
ið. Síðan er spurning hvort við kíkj-

um á gosstöðvarnar sem gusu síð-
ast og eru þarna skammt frá.“

Benedikt segir að það sé ekki 
nema fyrir alvana menn að fara um 
svæðið þar sem hættur leynist víða 
á jöklinum. „Það er til að mynda 
ekki óalgengt að bílar lendi í sprung-
um. Hópurinn okkar þekkir svæðið 
hins vegar mjög vel og flækist ekk-
ert annað en þangað sem vitað er að 
öruggt sé að keyra.“

Benedikt segir að þriggja tíma 
akstursleið sé frá höfuðborgar-
svæðinu að Grímsfjalli í góðu 
veðri. „Veðurspáin er góð svo við 
ættum ekki að lenda í vandræð-
um,“ útskýrir hann. „Helst að við 
lendum í smá krapa á leiðinni upp 
í Jökulheima, en það er hægur 
leikur að smeygja sér fram hjá 
honum.“

Benedikt segir nauðsynlegt að 
menn fari vel undirbúnir í jeppa-
ferð af þessu tagi vegna síbreyti-
legra veðurskilyrða. „Ég lenti til 
dæmis í aftakaveðri fyrir tveimur 
árum þegar við fórum sömu leið. 
Þá hafði góðu veðri verið spáð og 
lagt var af stað í blíðskaparveðri. 
Spáin brást hins vegar og keyrsl-
an tók einn og hálfan sólarhring.

Bílarnir okkar eru því allir vel 
útbúnir, en við förum núna á tíu 
bílum, það er fjórum Land Crui-
serum, þremur Fordum, tveimur 
Toyota-bílum og einum Patrol á 
bilinu 44-49 tommur.“

Aðeins hluti hópsins tekur þátt 
í ferðalaginu, eða eitthvað um tut-
tugu manns, og verða tveir í hverj-
um bíl. Þótt ferðalagið geti tekið 
langan tíma er þó ekki sjálfgefið 
að menn skiptist á að keyra, þar 
sem eigendurnir geta verið nokk-
uð frekir á bílana, að sögn Bene-
dikts. Enda tilgangurinn meðal 
annars sá að fá góða útrás fyrir 
ökugleði.

„Það er þó alls ekki algilt,“ 
segir Benedikt. „Til að mynda 
skiptast pör eða hjón gjarnan á að 
keyra eins og gildir í mínu tilviki. 
Annars ætla ekki margar eigin-
konur með í þessa ferð. Ég veit 
reyndar um eina sem fer með og 
er vís til að rífa stýrið af karlinum 
sínum,“ bætir hann hlæjandi við.

Hópurinn kemur til með að 
verja helginni á Grímsfjalli svo 
óskandi er að veðurguðirnir verði 
í góðu skapi. 

Ævintýrferð um öræfin



Árið 2006 var afar gott fyrir 
sænska bílaframleiðandann 
Saab Automobile.

Sænski bílaframleiðandinn Saab 
Automobile setti nýtt met í sölu 
fólksbíla á árinu 2006. Samkvæmt 
tölum fyrirtækisins seldust 
133.167 nýir bílar á árinu sem leið, 
sem er aukning um 5,4 prósent á 
milli ára. Gamla sölumetið var 
sett árið 2000 þegar framleiðand-
inn seldi 132.000 nýja bíla. Með 
þessu skaut Saab samkeppnisaðil-
anum Volvo ref fyrir rass, því á 
sama tíma dróst sala hjá Volvo 
saman um 3,6 prósent.

Forstjóri Saab Automobile er 
fullur bjartsýni og gerir ráð fyrir 
því að sölumetið verði slegið aftur 
í ár.

Nýtt met 
hjá Saab

Á nýliðnu ári afhenti Brimborg 
hf. um það bil 4.600 bíla, sem 
er besti árangur í sögu fyrir-
tækisins.

Af þeim 4.600 bílum sem Brim-
borg hf. afhenti á árinu voru 2.500 
nýir bílar. Hefur sala hjá fyrir-
tækinu aldrei verið meiri. Á árinu 
afhenti fyrirtækið jafnframt yfir 
150 nýja vörubíla, vinnuvélar og 
bátavélar sem einnig er met. Mik-
ill vöxtur hefur verið í sölu Brim-
borgar undanfarin ár, en aukning-
in á milli ára er um 100% því árið 
2005 seldust hjá fyrirtækinu 2.360 
bílar. Samkvæmt spá fyrirtækis-
ins mun sala nýrra bíla hér á landi 
dragast saman um 26% og því er 
ekki útlit fyrir að metið verði sleg-
ið í bráð.

Metár hjá Brimborg

Nýr og endurbættur 200 hest-
afla sportbíll er væntanlegur 
frá Fiat á árinu.

Fiat-framleiðandinn mun á árinu 
senda frá sér nýjan þriggja dyra 
200 hestafla Grande Punto-sport-
bíl. Nýi bíllinn er talsvert kraft-
meiri heldur en 
eldri gerðin af 
Grande Punto sem 
er knúin áfram af 
130 hestafla dísel-
vél. Grande Punto 
verður sannarlega 
sportbíll því auk 

kraftmikillar vélar verður bíll-
inn útbúinn loftinntaki á þakinu, 
stærri dekkjum og nýrri hönnun 
sem dregur úr loftmótstöðu 
hans. Bíllinn er væntanlegur á 
markað í Evrópu seint á árinu og 
er áætlað að hann muni kosta um 
það bil 2,5 milljónir króna. -vör

Nýr Grande Punto

Höfum til afhendingar strax

Bílexport ehf.
www.bilexport.dk • boas@bilexport.dk

Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson s. 0049 1752711783

Mercedes Benz 2660 EURO5



Íraninn Nima Taherzadeh slær 
í gegn með fágaðri fatalínu.

Fáir tískuhönnuðir hafa vakið jafn 
mikla eftirtekt að undanförnu og 
hinn íranski Nima Taherzadeh, 
fyrir kvenfatalínu sína sem hann 
kallar einfaldlega Nima. Ekki síst 
í ljósi þess að hönnuðurinn sem er 
nýútskrifaður úr Parsons The 
New School For Design, er ein-
ungis 24 ára og Nima fyrsta fata-
lína hans.

Er lína Nima, sem kom fyrst 
fyrir sjónir almennings í haust, er 
meðal annars sögð einkennast af 
vönduðum hráefnum, velheppn-
aðri blöndun ólíkra efna, vönduð-
um frágangi og skemmtilegum 
smáatriðum. Að auki þykir hún  
sýna mikinn þroska af hálfu hönn-
uðar.

Sjálfur segist Nima hafa það að 
markmiði að hanna kvenfatnað 
sem sé í senn einfaldur, áreynslu-
laus, klæðilegur og nútímalegur. 
Hann vill að konum geti fundist 
þær vera glæsilegar án mikillar 
fyrirhafnar, ekki síst þar sem hraði 
nútímasamfélagsins krefjist þess 
að fólk sé fljótt að  hafa sig til.

Svo virðist sem Nima hafi hitt 
beint í mark með hönnun sinni og 
halda gagnrýnendur vart vatni yfir 
línunni. Enda voru tískurisarnir 
ekki lengi að taka við sér þegar 
fréttist hversu hæfileikaríkur hönn-
uðurinn væri og er hann nú kominn 
á samning hjá Saks þar sem hann 
hefur fengið góða aðstöðu.

Óhætt er því að segja að gæfan 
hafi snúist Nima í hag en fyrir 
skemmstu hannaði hann fötin, 
saumaði þau, pakkaði inn og sendi 
til viðskiptavini sína. Fáir ungir 
hönnuðir eiga jafn miklu láni að 
fagna og Nima, þar sem baráttan er 
einstaklega hörð í tískubransanum.

Spennandi verður að sjá hvernig 
vorlínu Nima vegnar en hún var 
kynnt í desember síðastliðnum.

Nýr tískuhönnuður 
vekur heimsathygli Áberandi kjólar og undarleg 

höfuðföt.

Veðreiðar hafa fyrir löngu skipað 
sér sess í hugum fólks sem eitt-
hvað sem er í bland sýning á sér-
kennilegum höfuðfötum hefðar-
kvenna og sýning á hestum  sem 
keppa um það hver hleypur hrað-
ast. Það skyldi því engan undra að 
á slíkum veðreiðum í Auckland á 
Nýja-Sjálandi skuli einnig fara 
fram tískusýningar. 

Veðreiðar þessar sem kallast 
öðru nafni „Herald Christmas 
Carnival“ eða „Boxing Day“, eru 
árlegur viðburður þar í landi sem 
er fjölsóttur af íbúum landsins. 
Þar mætast glamúr, tíska, pening-
ar, veðhlaupahestar, knapar, plötu-
snúðar, kampavín og sólskin en í 
desembermánuði er einmitt 
hásumar þar í landi. 

Myndirnar frá hátíðinni voru 
teknar þann 26. desember síðast-
liðinn en það er annar þeirra 
tveggja daga sem skemmtunin 
stendur sem hæst.

Veðreiðatískan á Nýja-Sjálandi

Opið í dag laugardag 10-18

Mörkinni 6, 108 Reykjavík, sími 588 5518

Opið laugardag og sunnudag

Útsala
50%

Áður Nú
Ullarkápur 29.900 15.000
Mokkakápur 25.900   13.500
Ullarjakkar  12.900      5.900
Úlpur         12.900    5.900
Dúnkápur    22.900    11.500
Rússkinsjakkar16.900 8.500
Pelsar 26.900 13.500

Mörg góð tilboð

Útsalan er hafi n
40 - 70%

afsláttur

Laugavegi 53 • s. 552 3737
Opið í dag 10-17



Falleg barnahúsgögn geta 
sveipað barnaherbergið 
ævintýraljóma.

Foreldrar sem vilja innrétta her-
bergi lítilla prinsa og prinsessa 
ættu að skoða úrvalið í Einu sinni 
var því þar kennir ýmissa grasa. Í 
versluninni má finna flest í barna-
herbergið, allt frá veglegum hús-
gögnum niður í smæstu leikföng. 
Húsgögnin eru hönnuð með stærð 
barna í huga og eru mörg hver 
nákvæmar eftirlíkingar af hús-
gögnum hinna fullorðnu í smækk-
aðri mynd. 

Ævintýraheimur 
barnanna

Handbók um húsaviðgerðir 
fyrir konur sem vilja bjarga sér 
sjálfar.

Árið 2004 kom skemmtileg bók á 
Bandaríkjamarkað. Bókin ber titilinn 
Dare to repair-Do It Herself Guide to 
Home Improvement, sem útleggst á 
íslensku; Lagt í viðgerðir-Handbók 
kvenna um heimilisúrbætur.  

Í bókinni má læra hvernig 
iðnaðarmenn bera sig að við hvers 
kyns viðgerðir og úrbætur á vanda-
málum sem koma upp við heimilis-
hald. 

Til dæmis er sýnt með skýringar-
myndum hvernig losa skuli stíflað 
niðurfall, tæma rennur á húsþök-
um, leggja flísar og margt fleira. 
Bókin er skrifuð á einföldu og skilj-
anlegu máli. 

Bók þessi er skemmtileg tæki-
færisgjöf fyrir konur á öllum aldri 
en hana má til dæmis kaupa á www.
amazon.com.

Gerðu það 
bara sjálf



Skipulegt heimilisbókhald getur verið lykillinn að 
velgengni í fjármálum. 

Þar sem útgjöld heimila eru jafnan mikil fyrir hátíðarnar 
eru fyrstu mánuðir ársins mörgum erfiðir fjárhagslega. 
Þörfin á aðhaldi og skipulagningu í peningamálunum er 
því sjaldan meiri. Þar getur heimilisbókhald komið að 
góðu gagni. Fólk skilur oft ekki í hvað peningarnir fara en 
tölur og bókstafir á blaði geta sýnt það svart á hvítu. Tölv-
urnar eru gott tæki til hjálpar í þessum efnum og rafræn 
eyðublöð eru til sem auðvelt er að færa inn á. Til dæmis 
eru Neytendasamtökin með slíkt eyðublað á síðu sinni 
www.ns.is. 

Neytendasamtökin hvetja fólk líka sérstaklega til að 
fylgjast vel með þróun vöruverðs nú þegar styttist í að 
virðisaukaskattur lækki á matvæli og vörugjaldið falli 
niður en það á að gerast 1. mars. Samtökin fara þess á leit 
við almenning að hann láti þau vita ef lækkanirnar skili 
sér ekki með eðlilegum hætti því þau eru þess albúin að 
fylgja slíkum málum eftir. 

Böndum komið á bókhald heimilisins

Hvíti liturinn ryður sér nú 
til rúms sem aðal liturinn og 
er jafnvel sá eini í stórum 
herbergjum þar sem hönn-

unin á að njóta 
sín.

Með því að hafa hvítt ráðandi í 
herberginu ertu að gefa formi 
og hönnun meira vægi. Þar sem 
hvítur er svo hlutlaus litur leitar 
augað ósjálfrátt að einhverju 
öðru til að gefa form og útlit og 
því verður lögun og áferð hús-
gagna og hluta mun meira áber-
andi. Hvítt er svo ekki endilega 
það sama og hvítt því hvítur 
litur eins og aðrir er til í ýmsum 
áferðum og blæbrigðum. Hvíti 
liturinn getur því verið  róandi 
en jafnframt lifandi og 
síbreytilegur. Hvítur litur er 

líka mjög flottur með einum 
öðrum lit, til dæmis 
ljósgrænum eða 
ljósbláum til að 
gefa fágað og stíl-
hreint yfirbragð. 
Hvítt er alltaf eins 
og nýtt.

Hvítt er allt-
af sem nýtt

MIRALE
Grensásvegi 8
108 Reykjavík
sími: 517 1020

Opið
mánud.–föstud. 11–18

laugard. 11–16

afsláttur

hefst í dag

10–70%
ÚTSALAN



Huginn Þór Grétarsson gaf ný-
verið út ferðasöguna Háskaför 
um Suður-Ameríku, bók sem 
stendur undir nafni.

„Bókin snýst um fimm mánaða 
ferðalag mitt um Suður-Ameríku, 
þar sem ég lenti í fjölda ævin-
týra,“ segir Huginn, sem hélt á 
suðrænar slóðir eftir þriggja ára 
heimshornaflakk. Ákvað hann að 
fara suður á bóginn þar sem 
honum þótti indíanabyggðir á 
vesturströnd Norður-Ameríku of 
vestrænar.

Huginn réðst ekki á garðinn 
þar sem hann er lægstur og fór 
inn í myrkustu innviði Amazon-
frumskógarins. „Þaðan hélt ég til 
Perú, þar sem mestu menningar-
samfélög Suður-Ameríku eiga 
upptök sín í Andersfjöllunum og 
við strendurnar úti í eyðimörk-
inni. Ég hélt síðan förinni áfram 
til Bólivíu, Argentínu og endaði 
hana í Chile.“

Það er engum ofsögum sagt að 
Huginn hafi ratað í hvert ævintýr-
ið á fætur öðru í Suður-Ameríku, 
en sem dæmi um það lenti hann í 
fimm ránstilraunum. „Ég lagði af 
stað sem dæmigerður, afslappað-
ur Íslendingur en það gjörbreytt-
ist eftir komuna til Quito, höfuð-
borgar Ekvador, þar ég endaði 
með þjófagengi á hælunum fyrstu 
nóttina,“ segir hann og hlær við 
tilhugsunina.

Huginn lenti líka í stjórnarbylt-
ingu í Ekvador og fékk að kenna á 
afleiðingum byltingar sem hafði 
átt sér stað í Bólivíu, þegar hann 

þurfti að múta landamæravörðum 
til að komast inn í landið. „Það ríkti 
hálfgerð óöld í Bólivíu og herinn 
sem hafði náð töluverðum völdum 
styrkti stöðu sína með  mútum.“

Ekki nóg með að Huginn kæm-
ist í kast við ýmsa misindismenn 
heldur munaði tvisvar sinnum 
minnstu að skaðræðisskepnur 
yrðu honum að aldurtila. Í fyrra 
skiptið var hann næstum bitinn af 
krókódíl, en eitraður snákur í 
Amazon kom við sögu í síðara til-
vikinu.

„Seinna skiptið atvikaðist með 
þeim hætti að ég fékk magakveisu 
nótt eina eftir að hafa neytt apa-
kjöts. Við þurftum tveir að bregða 
okkur á útikamar í kolniðamyrkri. 
Hinn fór á eftir mér og rak upp 
skaðræðisóp þegar í ljós kom að 
eitraður snákur, svokallaður „fer-
de-lance“, hafði hreiðrað um sig 
inni á kamrinum. Hefði snákurinn 
hæglega getað orðið okkur að 
bana, enda algengur dauðsvaldur 
í Amazon.“

Huginn ferðaðist mestmegnis 
einn síns liðs þessa fimm mánuði 
um Suður-Ameríku en kynntist þó 
nokkrum ferðalöngum á leiðinni 
af ýmsum þjóðernum, sem höfðu 
sumir hverjir flakkað um árabil, 
enda segir Huginn ferðalag af 
þessum toga fljótt að snúast upp í 
lífsstíl. Sjálfur hafi hann hins 
vegar kosið að halda heim á leið og 
sjái ekki eftir því.

Hægt er að fræðast betur um 
ævintýri Hugins með því að verða 
sér úti um eintak af bókinni Háska-
för um Suður-Ameríku.

Fimm ránstilraunir og banvænn snákur

Á www.chooseyourownlond-
on.com. má undirgangast 
skemmtilegt persónuleikapróf 
sem hjálpar hverjum og einum 
að fá sem mest út úr ferð sinni 
til London.

Ferðamálaráð Bretlands hefur 
útbúið sérstakar síður fyrir Norð-
urlöndin og þar á meðal Ísland. Á 
þessum síðum má undirgangast 
skemmtilegt persónuleikapróf 
sem gefur vísbendingu um hvers 
kyns ferðamaður viðkomandi er. 
Markmiðið með þessu er að auð-
velda fólki að finna uppáhalds-
staði sína í samræmi við niður-
stöður prófsins næst þegar það 
heimsækir London.

Margir hafa nýtt sér þetta 
skemmtilega próf og eru rúm 33 
prósent þeirra Íslendinga sem 
tekið hafa prófið sá ferðamaður 

sem Svíarnir kalla „anglofiler“. 
Það er sá ferðamaður sem heldur 
mikið upp á Bretland og allt sem 
breskt er. Þessi hópur hefur mik-
inn áhuga á enskri framleiðslu, 
breskri veitingahúsamenningu, 
pöbbum, listum, tónlist og skemmt-
analífi, að ógleymdum enska bolt-
anum. Aðrir heyra undir svokallað 
þotulið sem vilja bara það „besta“ 
og vilja kanna nokkuð fínni staði í 
London. „Good Time Guy/Girl“ er 
annar flokkur en það er sá hópur 
sem kýs að sofa út, versla á daginn 
og skemmta sér svo fram á nótt.

Eftir þátttöku í prófinu fær við-
komandi sendan póst með upplýs-
ingum um þá staði og viðburði 
sem líklegast væri að þeim líkaði 
best miðað við niðurstöður könn-
unarinnar. Hægt er að taka þetta 
skemmtilega ferðamannapróf á 
vefslóðinni www.chooseyour-
ownlondon.com.

Sjálfskönnun 
ferðamannsins



ÁVAXTAKOKTEILL
Gómsætar og heilsusamlegar 
uppskriftir SJÁ BLS. 26

SÖLVI FANNAR 
GEFUR GÓÐ RÁÐ

Góður árangur með heilbrigðri 
skynsemi SJÁ BLS. 8

Alhliða líkamsrækt og sjúkraþjálfun
Egilshöllinni

Simi: 594 9630

www.orkuverid.is

GLEÐILEGT NÝTT ÁRGLEÐILEGT NÝTT ÁR
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ORKUVERIÐ þakkar ánægjuleg samskipti á árinu sem er að líða 
og óskar farsældar á nýju ári. Við byrjum nýja árið þar sem frá 

var horfið og bjóðum upp á glæsileg tilboð.

Yoga Spinning Einkaþjálfun

Tilboð 1:
Árskort 35.880 kr.

eða 2.990 kr. á mánuði

Tilboð 2:
Nemakort.

1 önn 12.990 kr.

Heilsublaðið
EFNISYFIRLIT
SUNDIÐ STYRKIR
Góð og ódýr líkamsrækt

BLS. 2

NÝTT ÁTAK
Fjölskylduvæn
líkamsræktarstöð BLS. 6

REYKINGABANN
Ný lög taka gildi í sumar

BLS. 10

LANGTÍMAMARKMIÐ
Áramótaheit til frambúðar

BLS. 12

KRAFTUR BLÓMANNA
Óhefðbundnar lækningar

BLS. 14

MÓÐIR OG BARN Í 
FYRIRRÚMI
Jóga fyrir nýbakaðar 
mæður BLS. 16

DANSINN DUNAR
Skemmtun og líkamsrækt

BLS. 18

ÚR FÓTBOLTA Í LIÐLOSUN
Sandra Sigmundsdóttir 
kírópraktor BLS. 22

LÍKAMSRÆKT Á NÝJU ÁRI
Nýjungar hjá stöðvunum

BLS. 24
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Öfgafull blóðþrýstingshækkun er 
kölluð háþrýstingur og alvarleg-
asta afleiðing hans er heilablóðfall 
en hann getur einnig skaðað hjarta, 
augu og nýru. Eina leiðin til þess að 
komast að blóðþrýstingsgildi er að 
fara í blóðþrýstingsmælingu.

Blóðþrýstingsmæling er ekki 
flókin aðgerð. Við blóðþrýstings-
mælingu eru tvö gildi skráð, efri 
mörk sem kallast slagbilsþrýstingur 
og neðri mörk sem kallast hlébils-
þrýstingur. Gildin eru mæld í milli-

metrum kvikasilfurs og sýna hversu 
marga millimetra af kvikasilfurssúlu 
þrýstingur í æðunum getur lyft.

Ýmislegt hefur áhrif á blóðþrýst-
ing og hægt er að reyna að lækka 
hann með minni saltneyslu, minni 
áfengisneyslu, megrun, reglulegri 
hreyfingu og ástundun slökunar. Ef 
ekkert af þessu dugir til er lyfjameð-
ferð beitt en hún er í stöðugri þróun 
og í flestum tilfellum er hægt að 
halda blóðþrýstingi niðri með réttri 
lyfjameðferð og lækniseftirliti.

Minna salt og 
meiri hreyfing
Langvarandi blóðþrýstingshækkun veldur auknu álagi 
á hjarta- og æðakerfið og því mikilvægt að fylgjast vel 
með blóðþrýstingnum. Í janúar verður boðið upp á fría 
blóðþrýstingsmælingu í verslunum Lyfja og heilsu.

 { heilsublaðið }

Sund er ein besta hreyfing sem hægt 
er að iðka enda hefur sund áhrif á 
alla vöðva líkamans. Sundið styrkir 

hjartavöðvana, eykur súrefnisflæði 
til vöðvanna og getur losað um 
stress. Sund virkar einnig vel gegn 

vöðvabólgu og margir leggja stund 
á vatnsleikfimi sem leið til að 
styrkja líkamann og auka liðleika. 
Sund stuðlar að bættri líkamlegri 
vellíðan.

Einnig er vert að vekja athygli á 
að sund er ódýr heilsurækt en það 
kostar að meðaltali um 70 krónur á 
dag að iðka sund sé árskort keypt.

FARIÐ AF STAÐ
Besta leiðin til að ná líkamlegum 
árangri með sundi er að fara að 
meðaltali þrisvar í viku og synda 
þá styttra í hvert skipti frekar en að 
synda sjaldnar og lengur. Best er að 
taka nokkrar vikur í að byggja upp 
líkamann og venja hann við sund-
tökin. Gott er að setja sér raunhæft 
markmið hvern dag þar sem synt er 
eftir mínútum eða metrum, um leið 
er hlustað á líkamann svo fljótt lær-
ist að meta hvort púlsinn sé réttur.

Margar sundlaugar bjóða upp á 
ýmis námskeið í sundi og vatns-
leikfimi sem má kynna sér hjá 
sundstöðunum. Einnig má finna 
á vefsíðunni www.doktor.is góða 
æfingatöflu sem styðjast má við 
þegar farið er af stað í sund. Grein-
ina má finna með því að slá upp 
leitarorðinu sund.

KOMIÐ ÚT Í LAUG
Engin ein sundtækni er betri en 
önnur. Hins vegar er best að nota 
þá sundaðferð sem hentar best og 
sundmaðurinn ræður auðveldlega 
við. Þegar líður á þjálfunina má 
bæta við sundaðferðum til að fá 
fjölbreytni í æfingarnar.

Nokkur munur er á bringu- og 

skriðsundi. Bringusund er algeng-
asta sundið og þar sem vatnsmót-
staðan er nokkur í því sundi þarf 
samhæfing milli arma og fóta að 
vera góð. Bringusund reynir meira 
á hnjáliði og neðri hluta baks. 

Sund er vissulega gott gegn 
vöðvabólgu en í raun hentar skrið-
sundið betur fyrir þá sem eru með 
stífa vöðva. Skriðsund styrkir bakið 
án þess að reyna mikið á það og 
skriðsundið er einnig mýkra fyrir 
hnjá- og mjaðmarliði þar sem 
hreyfingin á að koma frá mjöðmum 
en ekki hnjám. 

Margir forðast skriðsundið, þar 
sem það reynist mörgum erfiðara 
en bringusundið, en með þolinmæði 
og æfingu má ná góðum tökum á 
því. Skriðsundið reynist byrjendum 

oft erfitt þar sem andlitið er mest-
allan tímann undir yfirborðinu og 
andað er í öðru eða þriðja hverju 
taki. Þá er mikilvægt að beita réttri 
öndun og slaka á. Of mikil fótatök 
þreyta líkamann og því er betra að 
byrja hægt og ná réttum tökum á 
sundinu frekar en að geysast áfram 
og súpa hveljur. 

AÐ SUNDI LOKNU
Eftir góðan sundsprett er gott að 
teygja á vöðvunum. Best er að 
halda teygjunni í 20 til 30 sekúndur 
og anda rólega á meðan. Að æfingu 
lokinni má heilsa upp á heitu pott-
ana eða skella sér gufu og að sjálf-
sögðu, gæða sér á pulsu og kóki 
eftir að sundlyklinum hefur verið 
skilað.

Sundið styrkir og bætir
Góður sundsprettur er gulls ígildi enda er sund sú hreyfing sem liðkar líkamann og 
reynir á alla vöðva hans. Sundið slakar á vöðvum, eykur þol og er ódýr líkamsrækt.

Dansrá› Íslands  |  Faglær›ir danskennarar Borgartún 6 | 105 Reykjavík | sími 553 6645 | fax 568 3545 |  dans@danskoli.is | www.dansskoli.is

VI‹ BJÓ‹UM
UPP Í DANS

Innritun og
uppl‡singar

í síma 553 6645
e›a á dansskoli.is

Mambó
Tjútt
Freestyle
Break
Salsa
Brú›arvals
Barnadansar
Samkvæmisdansar
Sérnámskei› fyrir hópa
N‡justu tískudansarnir
Börn – Unglingar – Fullor›nir



Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur

Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker

Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is - Lifið heil
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Hreysti - skerpa - athygli - úthald

RAUTT KÓRESKT
ROYAL GINSENGAf því að góð heilsa skiptir máli.

Liðaktin: Heldur liðunum liðugum
Barnavit: Bragðgóðar vítamíntöflur fyrir börn
                og unglinga
Multi Vit: Inniheldur 22 valin bætiefni, 
                12 vítamín og 10 steinefni

HEILSA VÍTAMÍN

Eitt vinsælasta lífræna bætiefnið. 
Orka, einbeiting og góð líðan.
29 vítamín og steinefni, 
18 amínósýrur, 
blaðgræna, omega,
SOD og GLA fitusýrur. 

LIFESTREAM SPIRULINA

Landsliðið í vítamínum.

BIOMEGA VÍTAMÍN - GÆÐIN VÍS

25%afsláttur

af öllum

Vega vítamínum

frá 1.759 kr.

frá 2.849 kr.

Mælanleg minnkun á cellolite á húðinni 
á 28 dögum. Niðurstaða úr faglegri rannsókn. 
Weleda eru lífrænar vörur án aukaefna.

CELLULITE OLÍA

2.728 kr.

2.163 kr.
án bursta:

LYFJA STYÐUR LANDSLIÐ KVENNA Í HANDBOLTA

Heilsufarsmæling hjá Lyfju
afsláttur

í janúar

30%
LYFJA LÁGMÚLA · LYFJA SMÁRATORGI

BLÓÐSYKURSMÆLING · BLÓÐFITUMÆLING

BLÓÐÞRÝSTINGSMÆLING · BEINÞÉTTNIMÆLING

ÖNDUNARMÆLING

20%afsláttur

Slimaide-fitubrennsla, inniheldur króm og HCA.
Kelp & Greens-inniheldur Spirulina, 
Chlorella og grænt te.

VEGA VÍTAMÍN – NÁÐU BETRI ÁRANGRI
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Hugmyndafræðin á bak við jóga er 
að sögn Svölu Rún Sigurðardóttur 
jógakennara að taka lífinu með ró 
og vera ekki að stressa sig á að gera 
alla hluti í einu. 

Auðvelt er að gera nokkrar 
jógaæfingar daglega til að losa um 
spennu í líkamanum og Svala segir 
að best sé að gera þær annaðhvort 

snemma að morgni eða áður en 
farið er að sofa á kvöldin. „Mestu 
máli skiptir að vera í algjörri ró á 
meðan æfingarnar eru gerðar og 
gott getur verið að kveikja á nokkr-
um kertum og hlusta á rólega tón-
list á meðan.“

Svala segir að æfingarnar sjálfar 
þurfi ekki að taka nema fimmtán til 

tuttugu mínútur. „Eftir æfingarn-
ar er síðan mjög gott að leggjast á 
bakið og slaka vel á í öllum líkam-
anum í svona tíu mínútur.“

Slakað á í öllu annríkinu
Jóga getur verið góð leið til að slaka á og róa hugann fyrir þá sem eru undir álagi 
dags daglega. Nokkrar æfingar einu sinni á dag þurfa ekki að taka langan tíma.

 { heilsublaðið }
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„Við opnuðum klukkan sex á 
miðvikudagsmorgun,“ segir Guð-
rún Gísladóttir, framkvæmdastjóri 
og eigandi líkamsræktarstöðvar-
innar Átaks á Akureyri, en starf-
semin er komin úr 470 fm2 húsi 
yfir í glæsilegt 1.500 fm2 húsnæði. 
Þrátt fyrir að þrjár líkamsræktar-
stöðvar séu á Akureyri segir Guð-
rún að markaður sé til staðar fyrir 
stækkunina. 

FRÁBÆRT ÚTSÝNI ÚR POTTINUM 
„Þessi stöð er ein sú stærsta á 
landinu og sú flottasta, þótt ég segi 
sjálf frá,“ segir Guðrún og bætir 
við að húsnæðið sé glæsilegt í alla 
staði og þaðan sé fallegt útsýni. 
Tækjasalurinn sé jafn stór og húsið 
hafi áður verið og að boðið sé upp 
á nýjasta nýtt í tækjum. „Við erum 
með innbyggt sjónvarp í öllum 
upphitunartækjum, tvo þolfimisali, 
barnapössun, veitingasal, nudd, 
snyrtistofur og hvíldarhreiður auk 
heits potts á þaki hússins þar sem 
útsýnið yfir fjörðinn er frábært.“ 

Hönnun hússins er hugsuð  
út frá vatni sem passar vel við 
flæðarmálið fyrir utan. Víða má sjá 
rekavið og sjávargrjót til skreyting-
ar og vatn rennur niður veggina í 
afgreiðslunni og myndar lítinn læk 
sem niðar inni á kaffihúsinu. Vegg-
ina prýða listaverk eftir Margréti 
Jónsdóttur keramiklistakonu, kuð-
ungar og skeljar. 

LYFTINGATÆKI FYRIR BÖRNIN 
Guðrún segir tilvalið fyrir fólk að 
mæta með börnin um helgar og 
nýta staðinn sem skemmtilegan 
fjölskyldustað. „Á meðan foreldr-
arnir æfa geta börnin leikið sér í 
lyftingartækjum sem eru sérhönnuð 
fyrir börn og svo getur öll fjölskyld-
an skellt sér í heita pottinn á þak-
inu og notið útsýnisins og jafnvel 
fengið sér að borða á eftir svo þetta 
er mjög fjölskylduvænt.“ Kaffihúsið 
er opið öllum og þar er boðið upp 
á sælkeralokur frá Friðriki V og 
Bakaranum á brúnni. Ekki er nauð-
synlegt að hafa kort í líkamsrækt-
arstöðina til að fara í snyrtingu eða 
í pottinn á þakinu. „Viðskiptavinir 
Lauga í Reykjavík geta svo einnig 
nýtt sér þessa stöð og komið hing-
að í eina viku í mánuði og okkar 
viðskiptavinir sömuleiðis æft þar á 
sama hátt,“ segir Guðrún. 

REIÐHJÓL FYLGIR ÁRSKORTI 
Hægt er að fá venjuleg áskriftar-
kort til lengri eða skemmri tíma en 
einnig er boðið upp á platínukort, 
sem er árskort, þar sem tíu nudd-
tímar eru innifaldir auk afsláttar 
af vörum og þjónustu, sloppa og 
handklæðis. Með öllum árskortum 
eða áskrift fylgir átján gíra reiðhjól 
á meðan birgðir endast. Guðrún er 
bjartsýn á að margir leggi leiðina 
í ræktina og sér í lagi núna stuttu 
eftir áramótin. „Auk alls þess sem 
við buðum áður upp á erum við 
núna komin með spinning, dans, 

fit pilates og unglinganámskeið í 
bootcamp. Þolfimitímarnir og boot-
campið hafa verið vel sóttir og nú 
bindum við vonir við fit pilates en 
það eru boltatímar með styrkjandi 
æfingum þar sem djúpu vöðvarnir 
eru þjálfaðir. Ég býst við miklum 
straumi á næstunni og er mjög 
bjartsýn að fólk taki þessari stöð vel 
og hvet alla að koma sér af stað,“ 
segir Guðrún. 

Allar nánari upplýsingar má finna 
inni á heimasíðunni www.atakak.is.

indiana@frettabladid.is
brynhildurb@frettabladid.is

Fjölskylduvæn stöð
fyrir líkama og sál
Líkamsræktarstöðin Átak á Akureyri var enduropnuð nú í vikunni í nýju húsnæði. 
Stöðin er hin glæsilegasta og skartar fallegu útsýni út á Eyjafjörð úr heita pottinum.

 { heilsublaðið }





Mataræðið er sumum ofarlega í 
huga eftir jólahátíðina og margir 
þurfa að horfast í augu við þann 
napra veruleika að hafa bætt á sig 
fleiri kílóum en gert var ráð fyrir. 
Margir vilja þá grípa til þess ráðs 
að svelta sig til að koma á jafn-
vægi í líkamanum en það er kol-
röng aðferð að mati Sölva Fannars 
Viðarssonar, einkaþjálfara og höf-
undar bókarinnar Kaloríukvótinn.

„Ég hef unnið að ráðgjöf og 
þjálfun á annan áratug og gegn-
um árin hefur maður séð ákveðin 
mynstur. Þessi bók er samantekt á 
þeim aðferðum sem ég  hef séð skila 
árangri hjá flestum. Einstaklingar 
eru mjög ólíkir að upplagi og því er 
erfitt að koma með ráðleggingar sem 
henta öllum. Þó að fólk þurfi mis-
munandi hlutfall af næringarefnum 
og mismikið af hitaeiningum þá trúi 
ég því að það sé hægt að ná stjórn á 
mataræðinu með því að beita heil-
brigðri skynsemi. Ég held að flestir 
viti hvað þeir eru og ættu að láta 
ofan í sig. Ef við sveltum okkur þá 
fer líkaminn í það að geyma fitu 
og brenna vöðvum en með því að 
gefa líkamanum nóg að borða og 
höfða til almennrar skynsemi hvers 
og eins geta allir náð takmarki sínu. 
Við vitum öll hvað er hollt og hvað 
er óhollt en okkur hættir til að fest-
ast í vítahring með mataræðið. Það 

sem virðist gerast hjá 
flestum er 

að við förum að lesa alls konar 
bækur og greinar og gera tilraunir 
með mataræðið sem virka skyn-
samlegar fyrst í stað en virka svo 
ekki. Ég hef margoft lent í því að 
fá fólk til mín sem er í þjálfun en 
borðar allt of lítið og hægir þannig 
á brennslunni.

Undirstöðupælingin í Kaloríu-
kvótanum er einfalt reikningsdæmi. 
Ef við þurfum 2.000 hitaeiningar 
á dag og við borðum morgunverð 
upp á 300 og hádegisverð upp á 500 
og svo ekkert fram að kvöldmat þá 
skuldum við líkamanum 1200 hita-
einingar sem hann þarf til að starfa 
eðlilega. Og líkaminn innheimtir 
þessa skuld.  Við nörtum á meðan 
við eldum, borðum miklu meira en 
við vitum að við höfum gott af og 
svo erum við komin með sætindin í 
hendurnar án þess að vita hvernig 
það gerðist. Þá líður okkur eins og 
við höfum engan sjálfsaga. Þannig 
að það er lykilatriði að borða nóg 
yfir daginn. Annað lykilatriði 
er að velja rétt. Eitt Snickers 
inniheldur um það bil sama 
magn hitaeininga og einn 
banani, ein appelsína og eitt 
epli. Ávextirnir gefa miklu 
betri og meiri orku sem end-
ist lengur, trefjar, vítamín 
og steinefni á meðan 
súkkulaðið inniheld-
ur lítið annað 
en hitaein-

ingar. Við getum alltaf valið skárri 
kostinn en hvorn kostinn við velj-
um getur munað mörgum kílóum 
á hverju ári og muninum á því 
að vera sáttur við sjálfan sig eða 
mjög ósáttur. Þó að báðir kostir séu 
kannski slæmir munar alltaf um 
það að velja skárri kostinn. Ham-
borgari með brauði og kokteilsósu 
inniheldur tvöfalt fleiri hitaeiningar 
en hamborgari með brauði án sósu. 
Þetta er eins og að spara hundrað-
kall á dag. Við tökum kannski ekki 
mikið eftir því en á einu ári spar-
ast 36.500 krónur. Það er eins með 
hitaeiningarnar. Það að velja skárri 
kostinn getur munað mörgum kíló-
um á ári þó að við 
tökum varla eftir 
því á meðan 
það er að 
gerast.“

- bb

 { heilsublaðið }

Getum valið skárri kostinn
Sölvi Fannar Viðarsson einkaþjálfari gefur góð ráð í baráttunni við aukakílóin. Hann 
telur að hægt sé að ná góðum árangri með því að beita heilbrigðri skynsemi.

Sjúkraþjálfun Styrkur • Stangarhyl 7 • 110 Reykjavík

Nánari upplýsingar
og skráning er í síma 587 7750.

Í Sjúkraþjálfun Styrk að Stangarhyl 7 í
Reykjavík eru leikfimihópar og hópþjálfun að
hefjast að nýju.

• Vefjagigtarhópur fyrir konur -
úthaldsþjálfun, liðleiki og styrkur

• Hjartahópar - viðhaldsþjálfun fyrir hjarta-
og lungnasjúklinga með reglulegum
mælingum

• Leikfimi fyrir konur - áhersla á
líkamsvitund, styrk og teygjur

• Tækjasalur - mánaðarkort / árskort í vel
útbúinn tækjasal

Takmarkaður fjöldi verður í hópana og vel er
fylgst með hverjum og einum.

Leiðbeinendur eru allir sjúkraþjálfarar.

Frír aðgangur að tækjasal fylgir
hópþjálfuninni.

Bjóðum nýja þátttakendur velkomna.

OKKAR STYRKUR
- YKKAR STYRKUR
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„Við höfum nú þegar hafið 
undirbúning fyrir gildistöku lag-
anna og markmiðið er að gefa 
veitingamönnum og almenningi 
sem besta fræðslu um hvað lögin 
hafa í för með sér,“ segir Jakob-
ína H. Árnadóttir, verkefnisstjóri 
tóbaksvarna hjá Lýðheilsustöð.

Lýðheilsustöð er í forsvari fyrir 
undirbúning nýrra tóbaksvarnalaga 
og í samstarfi við Samtök ferðaþjón-
ustunnar var útbúið kynningarefni 
um fyrirhugaða gildistöku þar sem 
helstu breytingar á tóbaksvarnalög-
um eru útskýrðar með tilvísun til 
reynslu þeirra erlendis. Lögin hafa 
gefið góða raun í nágrannalöndun-
um en markmiðið er að forðast áhrif 
óbeinna reykinga á starfsfólk. Sam-
bærileg lög gilda einnig á Írlandi, 
Ítalíu, Möltu, í Noregi, Svíþjóð og 
Skotlandi ásamt mörgum ríkjum 
Bandaríkjanna en þar hafa rann-
sóknir sýnt jákvæðar afleiðingar 
bannsins. 

Auk kynningarefnisins voru 
gefnir út tvenns konar límmiðar 
fyrir glugga veitinga- og skemmti-
staða þar sem vakin er athygli á 
gildistökunni. Lýðheilsustöð vinn-
ur einnig að rannsóknum á afleið-
ingum laganna sem skiptast í fleiri 
liði. Þar verður viðhorf og hegð-
un almennings kannað, heilsufar 
starfsmanna, breytingar á tíðni 
reykinga og efnahagsáhrif. „Rann-
sóknir frá löndum með sambærileg 
lög sýna jákvætt viðmót í kjölfar 
gildistöku auk þess sem sala á tób-
aki hefur minnkað í sumum lönd-
um,“ segir Jakobína. 

Nú þegar eru mörg kaffihús 
orðin reyklaus og síðastliðin ár 

hefur hópur þeirra sem kjósa reyk-
leysið aukist. „Tekjutap vegna lag-
anna hefur verið óverulegt erlendis. 
Sem dæmi hefur velta veitingahúsa 
í New York aukist eftir lagasetn-
inguna,“ segir Jakobína. Á Íslandi 
mun vinnueftirlit ásamt heilbrigðis-
eftirliti í hverju sveitarfélagi fyrir 
sig fylgjast með því að lögunum 
verði framfylgt. „Enn er ekki ljóst 
hvaða afleiðingar fylgja brotum á 

lögunum en sennilega munu þau 
varða áminningum og dagsektum. 
Þó finnst mér sennilegt að flestir 
virði lögin,“ segir Jakobína. 

Þrátt fyrir að reykingar verði 
bannaðar á veitinga- og skemmti-
stöðum verður enn leyfilegt að 
reykja á almannafæri en hugsan-
lega verða einhverjar takmarkanir á 
svæðum tengdum veitingahúsum.

- rh

Reykingabann í sumar
Veitinga- og skemmtistaðir á Íslandi verða reyklausir frá og með 1. júní samkvæmt 
nýjum tóbaksvarnalögum. Undirbúningur fyrir gildistöku laganna er nú þegar hafinn.

Sérstakir skór með merkinu MBT 
hafa komið fram á sjónarsviðið á 
síðustu árum og aflað sér vinsælda. 
Rannsóknir sýna að notkun þeirra 
minnkar álag á ökkla, hné, mjaðmir 
og bak, sér í lagi mjóbak. Þannig er 
hægt að draga úr eymslum í þessum 
liðum. Ein besta forvarnaræfing gegn 
bakverkjum er að ganga reglulega, 
svo sem þrjátíu mínútna göngutúr. 
Skórnir skipta verulegu máli og MBT 
hafa reynst vel. 

Nafnið MBT þýðir Masei Barefoot 
Training og byggir á fótabeitingu 

berfættra Afríkubúa úti 
í náttúrunni enda er 
mannslíkaminn skap-

aður til að hreyfa 
sig fótgangandi 

á ójöfnu 
u n d i r l a g i . 
S k ó s ó l i n n 

er hár og 
uppbyggður 
af sjö lögum 

sem saman 
mynda eins konar 
jafnvægisbretti. 
Betra er að byrja 
notkun skónna í 
smá skömmtum 
því fyrstu dag-

ana getur orðið vart við harðsperrur 
í kálfavöðvum og víðar. Tugþrauta-
kappinn Jón Arnar Magnússon hefur 
notað skóna í nokkur ár og til gam-
ans má geta þess að margir frægir 
Hollywood-leikarar nota skóna, þar á 
meðal Angelina 
Jolie en hvort 
hún var með 
þá með sér við 
Jöku l sá r lón 
um árið vitum 
við ekki.

MBT-skórn-
ir eru eingöngu til 
sölu hjá viðurkennd-
um MBT leiðbein-
endum vegna 
þess að mjög 
mikilvægt er 
að nota þá 
rétt frá fyrsta 
degi. Þeir fást 
hjá Sjúkraþjálf-
un Suðurnesja, 
Hafnargötu 15, 
Veggsporti, Dynj-
anda og Intersporti í Reykjavík og 
Sportveri á Akureyri.

Nánari upplýsingar er að finna á 
www.mbt.is

- gun

Góðir fyrir 
göngulagið
MBT skófatnaður hefur reynst þeim einkar vel sem strítt 
hafa við eymsli í baki. 

 { heilsublaðið }

29 vítamín og steinefni · 18 aminósýrur · Blaðgræna · Omega 
GLA fitusýrur · SOD eitt öflugasta andoxunarensím líkamans

Lífrænt Fjölvítamín

Eingöngu lífræn næringarefni tryggja betri upptöku og nýtingu í líkamanum.

V
o
t tað

100% lífræ
nt

Til að fá jafnmikið af nokkrum völdum næringarefnum og í dagskammti
af Lifestream Spirulína þarf að borða:
· 7 gulrætur (betakarotín)
· 1 skál af fersku spínati (járn)
· 1 skál af híðishrísgrjónum (kalíum)
· 1 glas af mjólk (kalk)
· 125 gr. nautakjöt (prótín + B12 vítamín)
· 30gr. hveitigrassafa (blaðgræna)
· 1 hylki Kvöldvorósarolía (GLA fitusýrur)

Súrefnistæmir umbúðirnar til að vernda næringarefnin.
Lifestream þörungarnir eru ómengaðir vegna þess að þeir eru ræktaðir í 
ferskvatni eftir ströngum gæðastaðli. ISO9001 · ISO14001

Aukið úthald,
þrek og betri líðan

Styrkir fljótt líkamann gegn kvefi og flensu
WHO Alþjóðlega Heilbrigðisstofnunin telur hágæða Spirulina ákjósanlegan
næringarauka fyrir börn og fullorðna. Mörg hundruð rannsóknir hafa verið gerðar á
Spirulina og fjöldi þeirra hefur birst í virtum vísindaritum. Lifestream Spirulina eflir
einbeitingu, gefur orku, dregur úr pirringi, sleni og sætindaþörf.
Gott fyrir alla sem eru í vinnu, námi og vilja halda línunum í lagi. 

Greinilegur munur eftir
nokkra daga inntöku

Hress og hraust
í ræktina og vinnu með

Spirulina!

Lifestream Spirulina gefur mér
mjög mikla orku en ég finn ótrúlega

.nniðaþketgérageþnumnnikim
Þó svo að ég borði mjög hollt fæði er
það Spirulina sem gerir mér kleift
að hafa orku í allt sem þarf að gera
en ég er í skóla, vinnu, líkamsrækt
og æfi fótbolti. Hef miklu meiri
úthald og er hressari á morgnana.

Daði R. Kristleifsson, 18 ára

www.celsus.isGóð heilsa

Byrjendanámskeið byrja 15. jan.
Lifandi fæði námskeið 19-20. jan.





12

Margir foreldrar þekkja vandamál-
in sem fylgt geta háttatíma barna 
sinna. Birgitta Jónsdóttir Klasen 
náttúrufræðingur heldur námskeið 
í þessum mánuði ætluð foreldrum 
sem vilja gera háttatímann að góðri 
stund. Birgitta segir að öll börn geti 
sofnað á innan við fimmtán mínút-
um og hefur hún hjálpað mörgum 
foreldrum gegnum tíðina að koma 
börnum sínum niður á kvöldin.

Námskeiðin verða tvö, annað 
fyrir foreldra barna á aldrinum átta 

mánaða til tveggja ára og hitt fyrir 
foreldra barna á aldrinum þriggja 
til sjö ára. Á námskeiðunum kennir 
Birgitta foreldrum hagnýtar aðferð-
ir til að róa börn sín og svæfa á 
skömmum tíma en foreldrarnir 
mæta með börnin með sér á nám-
skeiðið. Auk þessa mun Birgitta 
fara yfir kenningar í mataræði fyrir 
börn.

Nánari upplýsingar um nám-
skeiðin má finna á www.akademi-
an.is. - jóa

Svæft á korteri
16. og 17. janúar verða haldin námskeið fyrir foreldra 
sem hjálpa þeim að svæfa börnin sín á skömmum tíma.

 { heilsublaðið }

Nú þegar margir standa frammi fyrir 
því að efna öll þau áramótaheit sem 
gefin voru í gullinni þoku kampa-
víns og sprunginna flugelda er ekki 
úr vegi að fá ráðleggingar frá Val-
gerði Magnúsdóttur sálfræðingi um 
það hvernig er best að koma sér í 
gang. 

„Áramótaheitin okkar snúast oft 
um að bæta heilsuna á einhvern 
hátt. Þegar við setjum okkur mark-
mið af því tagi skiptir miklu máli að 
hugsa til langs tíma og halda ekki að 
það sé nóg að atast svolítið í nokkrar 
vikur og falla svo aftur í sama horf-
ið. Best er að setja einföld og skýr 
markmið sem falla vel að daglegu 
lífi, móta daglegar venjur sem eru 
okkur í hag og leyfa þeim síðan að 
þróast yfir nokkurn tíma. Þannig 
gerum við ekki þær kröfur til okkar 
að við snúum öllu á haus í lífi okkar 
á stundinni og völdum okkur sjálf-
um oft ómældum vandræðum með 
því. 

Markmiðin þurfa að vera „smart“, 
skammstöfun fyrir „skýr, mælanleg, 
áhugaverð, raunhæf og tímasett”“ 

Það þarf að vera skýrt hvers 
konar markmiði við ætlum að ná og 
það markmið þarf að vera raunhæft. 
Það þýðir ekki að ætla sér að hlaupa 
maraþon eftir nokkurra vikna þjálf-
un eða að missa fjölda kílóa á fáum 
dögum. 

Við tímasetjum hvenær við ætlum 
að byrja og hvenær við ætlum að 
vera komin á gott ról. Það þýðir 
ekki að byrja í of miklum rykk, því 
þá gefumst við oft upp. Best er að 
setja okkar eigin markmið og finna 
leiðir sem henta okkur sjálfum, en 
ekki fá lánuð markmið eða viðmið 
frá öðrum. 

Það er auðveldara að ná mark-
miðum sem eru okkur mikilvæg ef 
leiðin að þeim er áhugaverð líka. 
Það er ekki nóg að markmiðið sé 

spennandi í fjarska en leiðin ótrú-
lega leiðinleg og erfið. Það er mikil-
vægt fyrir úthald okkar að breyting-
in á lífsstíl falli vel að þeim venjum 

sem við viljum halda og passi inn í 
daglegt líf. 

Við viljum geta mælt árangurinn 
okkar. Sá sem er að breyta holdafari 
eða bæta úthald getur mjög auðveld-
lega fylgst með því hvernig gengur 
og í öðrum tilfellum er mikilvægt að 
finna aðferð til að meta árangurinn. 
Reyklausu dagarnir eða klukkutím-
arnir eru mælieining sem og úthald-
ið sem eykst, þó að ekki sé um nema 
mínútu í einu. Og allra best er að 
geta metið árangurinn með því að 
koma sér upp aðferðum til að meta 
bætta líðan.

Ef okkur skrikar fótur og við 
föllum í freistni getum við lært 
eitthvað af því og snúið því þannig 
upp í góða reynslu. Við vinnum 
miklu betur með jákvæðu hugarfari 
og  uppörvun frá okkur sjálfum því 
við erum okkar eigin bestu banda-
menn.

Best er að reyna að taka sem fyrst 
í taumana og læra af reynslunni að 
fyrirbyggja næsta bakslag, læra að 
þekkja ferlið og snúa af brautinni, 
helst auðvitað áður en fallið á sér 
stað. 

Fyrir þá sem eru að strengja 
sama áramótaheitið aftur og aftur 
getur verið gagnlegt að skoða af 
hverju það hefur ekki staðið áður 
og hverju á að breyta. Skorti okkur 
úthald, hefðum við þurft að velja 
leiðirnar betur, höfðum við stuðning 
og bandamenn? Það er mikilvægt 
að henda ekki öllu saman þegar 
okkur verður á í messunni heldur að 
leiðrétta stefnuna og halda ótrauð 
áfram. Áramótaheit á ekki að snúast 
um annaðhvort eða heldur jákvæða 
og skemmtilega lífsstílsbreytingu til 
frambúðar.“ - bb

Áramótaheit ættu að vera til frambúðar
Valgerður Magnúsdóttir sálfræðingur segir það lykilatriði að setja markmið til langs tíma. 

Sítrusávextir geta komið í veg 
fyrir krabbamein í munni hjá 
karlmönnum, samkvæmt rann-
sókn sem unnin var í Harvard 
háskóla nýverið. Með því að 
borða eina appelsínu á dag eða 
hálfan greipávöxt er hægt að 
draga úr hættunni á krabba-
meini í munni um allt að 40 
prósent. Vísindamenn kom-
ust að þessari niðurstöðu eftir 
að hafa fylgst með 42 þúsund 
mönnum í 16 ár. „Í C-vítamíni 
er mikið af andoxunarefnum 
sem vernda frumur gegn ill-
kynja breytingum,“ segir Nancy 
Maserejian, Sc.D., ein þeirra 
sem stýrðu rannsókninni. „Hins 
vegar er það óljóst hvort þessi 
varnarviðbrögð eru vegna C-
vítamínsins eða hvort önnur 
efni í ávöxtunum eru að verki.“ 
Sem þýðir að ekki er víst að C-
vítamín eitt og sér s k i l i 
sama árangri.

Sítrusávextir

15% afsláttur
af Magimix kaffivélunum

M100 Nespresso
Verð frá kr.: 19.295
M200 Automatic Nespresso
Verð frá kr.: 51.340

Aðrir söluaðilar:

Magimix kaffivélin
er einstök að allri gerð
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Halldóra Sigurdórsdóttir hafði unnið 
sem blaðamaður í fjölda ára þegar 
hún veiktist illa af vefjagigt. Í leit 
sinni að bata studdist hún við óhefð-
bundnar lækningar og var noktun 
blómadropa ein þeirra leiða sem 
Halldóra kannaði í baráttu sinni. 

Halldóra hafði safnað jurtum og 
sveppum til eigin nota í yfir tuttugu 

ár en þegar hún upplifði hvaða 
lækningamátt droparnir höfðu að 
geyma hóf hún nám í gerð og notk-
un blómadropanna. 

„Mig langaði að borga til baka og 
miðla þeim bata sem ég hafði öðlast 
með óhefðbundnum lækningum,“ 
segir Halldóra. Meðan á náminu 
stóð var hún með mörg tilraunadýr 

en fólki leið svo vel af dropunum 
að Halldóra þurfti að hafa sig alla 
við að námi loknu til að anna eft-
irspurn fólks á dropunum. Auk þess 
að nýta sér mátt blómadropanna 
breytti Halldóra algjörlega um lífs-
stíl og þar á meðal mataræði. 

Um reynslu sína af sjúkdómsbar-
áttunni og vitneskju sína um óhefð-
bundnar lækningar skrifaði Hall-
dóra bók, „Leiðin að bættri líðan“, 
sem kom út árið 2002. Halldóra 
er í dag vinsæll námskeiðahaldari 
þar sem hún fræðir fólk um óhefð-
bundnar lækningar, fjallar um nær-
ingu, eldar hollan og góðan mat og 
kynnir kínversku hreyfingatæknina 
Qi Gong. Halldóra veitir alhliða 
heilsuráðgjöf en samt eru blóma-
droparnir ávallt vinsælastir. 

„Langflestir sem koma til mín 
þjást af depurð, streitu eða orku-
leysi. Droparnir hentar mjög vel við 
því en eru einnig góðir við kvíða, 
svefnleysi, lélegri sjálfsímynd og 
henta jafnt börnum sem fullorðn-
um,“ segir Halldóra. Um 75 íslenskar 
jurtir eru í dropunum sem Halldóra 
bæði fær frá öðrum eða tínir sjálf, 
blöndurnar eiga sér þó ríka hefð og 
eru alls ekki nýjar af nálinni. 

„Mennirnir hafa notað jurtir til 
matar og lækninga frá upphafi. 
Náttúran á sitt eigið apótek og þar 
eru oft lausnirnar sem við erum að 
leita að,“ segir Halldóra. 

„Það eru engin ávanabindandi 
efni í dropunum. Fyrir flesta dugar 
að taka dropana í styttri tíma til að 
rjúfa vítahring sem fylgt getur ein-
hverskonar vanlíðan.

Blómadropar eru mikið notaðir í 
löndum eins og Bandaríkjum, Ástr-
alíu, Þýskalandi og Frakklandi og 
segir Halldóra að allir geti nýtt sér 
kraft blóma og jurta.

„Lífið er ævintýri og það er ekki 
lengd þess sem skiptir máli heldur 
hvernig því er lifað,“ segir Halldóra 
brosandi.

Nánari upplýsingar um heilsu-
ráðgjöf, námskeið og blómadropa 
Halldóru er að finna hjá www.viki.
is. - rh

Kraftur og orka blómanna
Halldóra Sigurdórsdóttir öðlaðist bata af vefjagigt með óhefðbundnum lækningum. 
Eftir veikindin tók hún sig til og skrifaði bókina „Leiðin að bættri líðan“. 

Öryggishnappur Securitas er 
lítið og einfalt tæki sem auðvelt 
er að ýta á ef óhapp eða skyndi-
leg veikindi ber að höndum. 

Flestir kjósa að dvelja heima 
hjá sér sem lengst þrátt fyrir 
hækkandi aldur, fötlun eða veik-
indi. Þar hefur öryggishnappur 
Securitas komið mörgum að 
gagni. Hnappurinn er fyrirferð-
arlítill. Hann er borinn um únlið 
eða háls þannig að auðvelt sé 
að ýta á hann ef eitthvað verður 
að. Þegar þrýst er á hann berast 
samstundis boð til stjórnstöðv-
ar Securitas á Neyðarlínunni í 
112 og beint talsamband opn-
ast við sérþjálfað starfsfólk auk 
þess sem öryggisvörður mætir á 
staðinn. Einnig er haft samband 
við aðstandendur. 

Greitt er vægt mánaðargjald 
fyrir öryggishnappinn, búnað-
inn og þá þjónustu sem honum 
fylgir.  

Öryggi í áskrift

Á vef Lýðheilsustöðvar stendur yfir samkeppni fyrir unglinga á aldrinum 
15-20 ára sem annaðhvort vilja hætta að reykja eða eru reyklausir. Svara 
þarf spurningum um reykingar og skrifa örsögu sem tengist reykingum. 
Dregið verður úr hópi keppenda þar sem tvær utanlandsferðir verða í boði, 
auk þess sem áhugaverðar örsögur verða verðlaunaðar vikulega. Sjá nánar: 
www.lydheilsustod.is.  

Frítt til Evrópu fyrir   
reyklausa unglinga

Námskeiðin hefjast 8.janúar mánudaginn

ÁTTU VON Á BARNI?
Við í Hreyfilandi bjóðum upp Meðgöngujóga
        og Bumbufimi®

                 Mæðrafimi® •

Bumbufimi® •  Meðgöngujóga •  Snillingafimi® fyrir

börn 3-12 ára •  Hreyfifimi® fyrir börn 1-3 mánaða •

Gþ-fimi® fyrir börn 3-5 ára • Tónagull tónlistanámskeið

ERTU MEÐ
NÝFÆTT BARN
og vilt koma þér í fyrra form 
á heilsusamlegan hátt?
MÆÐRAFIMI® 3X Í VIKU!

Byrjaðu árið með því að hugsa vel um heilsu þína!
Kíktu á vefsíðu okkar www.hreyfiland.is eða hringdu í síma 577 2555

2 FYRIR 1

fulleldað, tilbúið á 5 mín.

Heilsubuff
ÁN MSG

Heilsubuff
 { heilsublaðið } 



Viltu komast í form?

Fagleg heilsurækt
Frábær a›sta›a
Frábær lífsstíls námskei›
Frábær sta›setning

Nánari uppl‡singar um fleiri námskei›
og stundaskrá fyrir vori› 2007 á
www.hreyfigreining.is

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is

Haukur
Gu›mundsson,
lei›beinandi

Arna Hrönn
Aradóttir,
Rope-Yoga kennari

Gígja fiór›ardóttir,
sjúkrafljálfari BSc

Sandra Dögg
Árnadóttir,
sjúkrafljálfari BSc

Harpa Helgadóttir,
sjúkrafljálfari BSc,
MTc, MHSc

Talya Freeman,
Jógakennari
Joga flæ›i

N‡ námskei› eru a› hefjast

Brei›u
bökin

Í formi til
framtí›ar
Bókanir eru hafnar í flessi
vinsælu a›halds- og
lífsstílsnámskei› fyrir
konur. 8 e›a 16 vikur.

Rope
Joga
hjá Örnu Ara.
Námskei› eru a› hefjast.
Skráning í síma 895 7275.
www.arnaara.com

Joga Flæ›i
Talya Freeman heldur flessi
Joga námskei› flar sem
öndun og hreyfing flæ›a
saman. Námskei› hefjast
á helgarnámskei›i flann
15. janúar.

Betri lí›an í hálsi,
her›um og baki.
Skráning í síma: 897 2896.
www.bakleikfimi.is

Einka-
fljálfun

Bumban
burt
Loku› námskei› fyrir
karla sem vilja ná árangri.
8 vikna námskei›.

Mó›ir og
barn
Bókanir eru hafnar í fimm
vikna námskei› Söndru
Daggar Árnadóttur.
Námskei›i› byrjar 9. jan.

Líkamsrækt
Frábær a›sta›a til a› æfa
á eigin vegum á flægi-
legum sta›.
Opnir tímar. Stundaskrá:
www.hreyfigreining.is

Fagleg fljónusta, markviss
og örugg einkafljálfun hjá
sjúkrafljálfurum.

S J Ú K R A fi J Á L F U N  O G  L Í K A M S R Æ K T
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„Rope Yoga eftir barnsburð einblínir 
á svokallaðar flæðiæfingar, sem eru 
samblanda af kvið- og grindarbotns-
æfingum,“ segir Guðni Gunnarsson, 
upphafsmaður Rope Yoga.

„Það er nefnilega þannig að 
tilteknir vöðvar eru undir miklu 
álagi meðan á barnsburði stendur,“ 
heldur Guðni áfram. „Segja mætti 
að sumir vöðvar verði hreinlega 
ofvirkir á meðan aðrir verða óvirk-
ir. Til að virkja óvirku vöðvana og 
fá aftur flatan og stinnan maga er 
besta ráðið að gera flæðiæfingarn-
ar sem fyrst eftir fæðingu. Líkt og 
farið er með Rope Yoga eru bönd 
notuð í þessum æfingum, þar sem 
talið er að þau hjálpi að slaka á 
tilteknum vöðvum á meðan aðrir 
eru virkjaðir.“

Að sögn Guðna er einnig fjall-
að um næringartengsl móður og 
barns á námskeiðinu. „Í Rope Yoga 
er áhersla lögð á mikilvægi ásetn-
ingsins sem býr að baki næringu,“ 

útskýrir hann. „Gengið er út frá því 
að hann skipti eins miklu máli og 
fæðan sjálf, það er að segja hvaða 
tilfinningar verið sé að næra hverju 
sinni.“

Sem dæmi segir Guðni að 
menn næri neikvæðar tilfinning-
ar eins og reiði neyti þeir fæðu 
reiðir. „Að sama skapi næra þeir 
kærleika, umhyggju, þakklæti eða 
aðrar jákvæðar tilfinningar séu 
þeir þannig stemmdir á meðan 
þeir borða mat. Brjóstagjöf er ekki 
undanskilin frá því en þá berst 
líðan móðurinnar hverju sinni með 
móðurmjólkinni og yfir til barnsins. 
Það þarf þó ekki endilega að vera 
bara í gegnum brjóstagjöf þar sem 
tilfinningatengsl móður og barns 
eru ákaflega mikil. Þess vegna er 
alltaf mikilvægt að vera meðvitaður 
um tilfinningar sínar, hvort sem 
maður gefur fæðu eða þiggur.“

Hægt er að fræðast betur um 
Rope Yoga eftir barnsburð og önnur 
spennandi námskeið sem eru í boði 
í Rope Yoga-setrinu á vefsíðunni 
www.ropeyogasetrid.is og eins með 
því að hafa samband í síma 535 
3800 eða 843 6200. - rve

Móðir og barn í fyrirrúmi
Í Rope Yoga-setrinu í Listhúsinu í Laugardal er boðið upp á fjölda spennandi nám-
skeiða. Þar á meðal Rope Yoga námskeið miðað að þörfum nýbakaðra mæðra.

„Á síðunni má finna upplýsingar 
um allt það sem styður okkur í átt 
að heilbrigðari lífsstíl,“ segir Hildur 
Jónsdóttir, ritstjóri www.heilsu-
bankinn.is. „Vefsíðan er hugsuð sem 
daglegur fjölmiðill og sett er inn nýtt 
efni á hverjum degi. Það eru aðilar 
innan heilsugeirans sem skrifa fyrir 
síðuna ásamt lausapennum.“

Á vefsíðunni má finna fimm 
meginflokka sem eru matar-
æði, hreyfing, heilbrigður lífsstíll, 
umhverfisvernd og ýmsar meðferðir 

utan hins almenna heilbrigðiskerfis. 
Unnið er að því að setja undirvef 
fyrir hvern flokk þar sem farið verð-
ur enn dýpra í allt það er tengist 
þessum fimm meginefnum. „Þang-
að inn munu þá safnast upplýsingar 
yfir alla þá aðila sem bjóða þjónustu 
sem tengjast inn á heilsugeirann, 
jafn stór og hann er. Á endanum 
verður síðan eins og stór regn-
hlíf yfir allt það sem hvetur okkur 
í átt að betri heilsu og heilbrigðari 
lífsstíl.“ - jóa

Heilsubankinn.is
Heimasíðan www.heilsubankinn.is fór í loftið um miðjan 
nóvember og hefur fengið góðar viðtökur. Síðunni er 
ætlað að vera gagnabanki um heilsutengd efni.

 { heilsublaðið }

Árskort, sem gilda í sal og sund í Sundlaug Kópavogs,
veita einnig aðgang að íþróttamiðstöðinni í Salahverfi.

Tilboðið gildir til 5. febrúar 2007.

Bjóðum upp á ókeypis prufutíma 
undir leiðsögn þjálfara.

Panta þarf tímann með fyrirvara. 
16 ára aldurstakmark.

Árskort gildir á báðum stöðum.

www.nautilus.is  ·  Salalaug  ·  Sími 570 0480  ·  Sundlaug Kópavogs  ·  Sími 570 0470
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Árskort í líkamsrækt
og sund á aðeins

eða 2.333 kr. á mánuði.
Bjóðum VISA/EURO-léttgreiðslur.

27.990 kr.

Meira fjör, styttri 
tími og skemmti-
legur félags-
skapur.
Hjá okkur færðu, 
aðhald og stuðning 
hvort sem þú þarft
að grennast eða 
styrkjast. Regluleg-
ar líkamsmælingar
svo þú getir fylgst 
með árangrinum.

Líkamsrækt fyrir konur
Betri heilsa á 30 mínútum

Hringdu og pantaðu
prufutíma og líkamsmælingu

50% afsláttur af þjónustugjaldi

Fyrir allar

konur

Curves, Bæjarlind 12 - Sími 566 6161 - curves@simnet.is
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Hjá Dansskóla Sigurðar Hákonar-
sonar er hægt að taka þátt í mörgum 
skemmtilegum dansnámskeiðum. 
Í boði er magadans, salsa, hefð-
bundin samkvæmisdansanámskeið, 
freestyle og jazzdans. Edgar Konráð 
Gapunay, danskennari og skóla-
stjóri, segir dansinn rækta bæði sál 
og líkama. 

„Fólk fær allsherjarhreyfingu 
fyrir líkamann með því að dansa. 
Dansinn reynir á samspil margra 
líkamshluta og vöðvar sem lengi 
hafa legið í dvala fá hreyfingu á 
ný.“ Edgar segir einnig að fólk 
ætti ekki að láta líkamlegt ástand 
koma í veg fyrir að dansinn sé lát-
inn duna. „Í sumum tilfellum hafa 
læknar ráðlagt hjartsjúku fólki, 
sem ekki má við of miklu álagi, að 
stunda dans. Einnig er dans mjög 
góður fyrir þá sem eru slæmir í baki 
þar sem dansinn líkist mjög göngu 
sem oft er mælt með fyrir bakveika. 
Fólki er velkomið að hafa samband 
við okkur og athuga hvort líkam-

legt ástand þeirra þurfi að hamla 
þeim að dansa. Í flestum tilfellum 
er nóg að sleppa þeim hluta dansins 
sem reynir mest á, eins og hoppum 
og heljarstökkum,“ segir Edgar og 
hlær.

Salsanámskeið og magadans-
námskeið eru meðal þeirra nýjunga 
hjá Dansskóla Sigurðar Hákonar-
sonar sem eru hvað vinsælastar. 
„Á þessum námskeiðum dönsum 
við mikið með frjálsri aðferð og því 
henta þau vel fyrir þá sem vantar 
dansfélaga, hvort sem það eru karl-
ar eða konur,“ segir Edgar. „Við 
kennum sporin sem eru miðuð fyrir 
einstaklinga og svo þegar við döns-
um paraspor þá róterum við dans-
félögunum svo pörin haldast ekki 
eins allt námskeiðið. En stærstu 
námskeiðin hjá okkur eru auðvitað 
samkvæmisdansarnir. Þau nám-
skeið eru fjórtán vikur meðan önnur 
námskeið eru að meðaltali tíu vikur. 
Svo eru í boði framhaldsnámskeið 
svo dansinn þarf ekki að taka enda. 

Allir sem hafa komið og 
dansað hjá okkur hafa 
skemmt sér konunglega. Og 
ég trúi því að árangurinn 
af hreyfingunni sé alltaf 
betri þegar þú skemmtir þér 
meðan á henni stendur.“
 johannas@frettabladid.is

Bæði skemmtun og líkamsrækt
Líkamsrækt þarf ekki alltaf að fara fram á líkamsræktarstöðvum kringum lóð og hlaupabretti. Einnig má rækta lík-
ama og sál með því að tipla glaður um dansgólfið í syngjandi sveiflu.

Matur fyrir 
heilann
Karrí gæti hjálpað til við að 
lækna alzheimer-sjúkdóminn. 
Vísindamenn í UCLA með-
höndluðu frumur sem voru 
sýktar af alzheimer með efni 
sem unnið var úr kúrkúm-
in, gulu efni sem 
finnst í túrmerik 
sem er krydd í 
karríi. Niður-
stöðurnar voru 
þær að frum-
urnar styrktust 
í helmingi þeirra 
sjúklinga sem til-
raun var gerð á með 
efnið. Vísindamennirnir von-
ast til að þeir geti í framhaldi 
af þessu þróað meðferð til að 
hjálpa alzheimer-sjúklingum.

Karrí
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Kírópraktík, sem einnig er stundum 
kölluð hnykklækningar, hefur verið 
stunduð í heiminum í þúsundir ára. 
Til skamms tíma voru þeir sem 
ástunduðu slíkar lækningar ekki hátt 
skrifaðir innan læknavísindanna og 
jafnvel settir í fangelsi fyrir skottu-
lækningar. Kírópraktorar hafa þó 
fengið uppreisn æru og í Bandaríkj-
unum og Skandinavíu vinna kíró-
praktorar með sjúkrahúsunum. Hér 
á landi eru kírópraktorar samþykkt 
heilbrigðisstétt.

Sandra Sigmundsdóttir fór til 
Bandaríkjanna til að spila fótbolta og 
læra líffræði. Hún heillaðist af kíró-
praktíkinni og er nýkomin heim til 
Akureyrar eftir framhaldsnám í fag-
inu. Hún starfar nú sem kírópraktor 
með aðstöðu í Bak og fyrir, beint á 
móti Hótel Kea.

„Þetta er frekar langt nám, eða 
alls sjö ár,“ segir Sandra sem hafði 
aldrei heyrt um kírópraktík fyrr en 

hún kom til Bandaríkjanna. „Ég vissi 
ekkert hvað kírópratkorar gera.“ En 
hún heillaðist fljótt af þessari lækn-
ingaaðferð. „Kírópraktík er svo nátt-
úruleg. Við notum hendurnar, engin 
lyf eða skurðaðgerðir. Þetta býður 
upp á svo marga möguleika sem og 
nálægð við sjúklinginn og tengsl við 
hann. Við vinnum helst að liðlosun 
en ég nota líka staðbundið nudd, 
líkamslosun og teygjur og kenni fólki 
að vinna með líkamann og hjálpa sér 
sjálft.“  

Hún segir Akureyringa hafa tekið 
vel á móti sér þó að hægt hafi farið 
af stað. „Það var smá efi í mér að 
koma heim og vera fyrsti og eini 
kírópraktorinn hérna á AKureyri. Í 
Reykjavík eru starfandi fimm eða sex 
kírópraktorar og þar hefur verið góð 
reynsla af þessu svo það var mjög 
spennandi að koma heim og kynna 
fólk fyrir þessu.“

Hún segir fólk koma til sín að 

meðaltali í fjögur til sex skipti. 
„Sumir koma einu sinni tvisvar en 
aðrir koma oftar. Svo er misjafnt 
hvað fólk vill fá út úr þessu, vill það 
láta sér líða aðeins skár eða vill það 
verða alveg verkjalaust og vinna 
að því að fyrirbyggja vandamálið?“  
Helstu vandamálin sem fólk kemur 
með til Söndru tengjast stoðkerfinu 
en höfuðverkir, brjósklos og vöðva-
bólga hrjá æ fleiri. 

Hún segir samskiptin við heil-
brigðisstéttirnar hafa verið mjög 
góð. „Margir heilbrigðisstarfsmenn 
eru áhugasamir um eitthvað nýtt. Ég 
vísa fólki til læknis ef ég tel að ég 
geti ekki aðstoðað með vandamálið 
en svo bendi ég fólki á að fara í nudd, 
til læknis eða líkamsrækt meðfram 
því að vera hjá mér. Auðvitað eru 
einhverjir tortryggnir, en það er líka 
skemmtilegt að vinna með því fólki 
og sýna því hvað möguleikarnir eru 
margir.“ - bb

Úr fótbolta í liðlosun
Sandra Sigmundsdóttir kírópraktor fór út til að spila fótbolta en er nú komin heim til 
Akureyrar eftir langa námsdvöl í Bandaríkjunum. 

Með því að borða fjölbreytt fæði 
á líkaminn að fá flest þau vítamín 
sem hann þarfnast en þó benda 
næringar- og lyfjafræðingar á það 
að gott sé að taka lýsi reglulega 
þar sem fáar fæðutegundir inni-
haldi nógu mikið D-vítamín, en 
það fæst úr lýsinu.

Ef fæðið er ekki nógu fjöl-
breytt og líkaminn fær ekki öll þau 
vítamín sem hann þarfnast getur 
verið nauðsynlegt að taka þau inn 
í töfluformi. Best er að fá faglega ráðgjöf um það hvaða vítamín ætti 

að taka því ekki er sama hvað er 
tekið inn. Fituleysanlegu vítamínin 
geta til dæmis safnast fyrir í 

líkamanum og valdið eitrunum 
og því er alveg jafn slæmt 
að fá of mikið af þeim eins 
og of lítið. Eins getur inn-
taka ákveðinna vítamína 
haft áhrif á önnur lyf sem 
eru tekin inn og því nauð-
synlegt að vita hvað fer 
saman og hvað ekki.

Í verslunum Lyfja og 
heilsu er boðið upp á 
ókeypis einstaklingsráðgjöf 
við val á vítamínum og þeir 
sem hafa hugsað sér að fara 
að taka inn vítamín á nýju 

ári ættu því að notfæra sér það 
áður en þeir hefja átakið.

Ekki sama hvaða 
vítamín eru tekin
Vítamín eru líkamanum nauðsynleg og til þess að fá nóg 
af öllum vítamínum er mikilvægt að borða fjölbreytt fæði.

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

Verð: 37.400,-

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

Kínastofan • Stórhöfði 17 • 110 Rvk

Skíðaíþróttin er góð hreyfing 
fyrir alla fjölskylduna. Skíða-
svæði víðsvegar um land hafa 
opnað. Hlíðarfjall á Akureyri 
er vinsælt svæði fyrir heima-
menn og aðra sem koma í lengri 
eða styttri ferðir á Norðurland: 
www.hlidarfjall.is. Á Ísafirði er 
eina skíðasvæði Vestfjarða sem 
má finn á heimasíðunni: www.
isafjordur.is/ski/. Á Sauðár-
krók er vinsælt svæði þar sem 
íþróttafélagið Tindastóll æfir 
sína skíðakappa. En í Böggvis-
staðafjalli við Dalvík er að finna 
fleiri norðlenska skíðagarpa:  
http://www.skidalvik.is/. Upp-
lýsingar um skíðasvæði á Siglu-
firði eru á síðunni www.siglo.is.  
Nánari upplýsingar um Bláfjöll 
og skíðasvæði sunnan heiða er 
að finna á vef yfir skíðasvæði 
landsins á www.skidasvaedi.is.

Á skíðum 
skemmti mér





Eitt algengasta áramótaheit Vesturlandabúa er að gera átak í átt að heilbrigðari lífsstíl. Þessu 
fylgir að yfirleitt er fjárfest í korti á líkamsræktarstöð og því er aldrei meira að gera á stöðv-
unum en í upphafi árs. Þetta er einnig sá tími sem ný námskeið fara af stað í stöðvunum og 
meðan sum námskeið festast í sessi geta önnur dottið úr tísku. Blaðamaður hafði samband við 
nokkrar líkamsræktarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og fræddist um það nýjasta sem boðið er 
upp á í þessum geira nú í upphafi nýs árs.

Hippadans og lifandi tónlist í tímum
Líkamsræktarstöðvarnar bjóða upp á spennandi nýjungar árið 2007.
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World Class
Herþjálfun, bardagalistir og barna- og unglingaþjálfun.

Í World Class fara af stað nokkrar áhugaverðar nýjunar á næstu vikum. Má þar meðal annars 
nefna SHOKK sem er lyftingabraut ætluð börnum og unglingum á aldrinum 8-14 ára. „Þetta 
er hugsað fyrir foreldra sem eru að fara í ræktina, því einhvers staðar þurfa börnin jú að vera 
á meðan, auk þess sem öll börn hafa gott af því að styrkja líkamann og hreyfa sig. Það hefur 
verið boðið upp á þetta í dönsku stöðvunum okkar, Equinox, og þar hefur þetta mælst mjög vel 
fyrir,“ segir Unnur Pálmarsdóttir, deildarstýra hóptíma hjá World Class.

„World Class herþjálfun er annað nýtt námskeið hjá okkur en það býður upp á mjög fjöl-
breytt hreyfingarprógramm sem eykur úthald, styrk og þol, kennir fólki að vinna saman og 
gefur færi á hreyfingu úti undir berum himni í Laugardalnum. Capoeira er afrísk-brasilísk bar-
dagalist sem kennd verður í fyrsta sinn á Íslandi á næstu vikum en svo verðum við með úrval 
af átaksnámskeiðum að vanda, bæði fyrir karla og konur. Svo er það Sportskóli barna á aldr-
inum tveggja til sex ára á laugardagsmorgnum, en þar leiðbeina íþróttakennarar og þjálfarar 
yngstu börnunum í tímum,“ segir Unnur að lokum og bendir lesendum á að á vefsíðu World 
Class sé einnig að finna ítarlegar upplýsingar um dagskrána.

Hreyfing
Meðgönguleikfimi, sipp og stelputímar.

Í Hreyfingu er boðið upp á fjölbreytt úrval námskeiða enda er markmið þjálfara stöðvarinnar 
að hvetja fólk til að leggja stund á reglulega hreyfingu og heilbrigðan lífsstíl. 

„Betra form-námskeiðin hafa skipað sér fastan sess meðal viðskiptavina stöðvarinnar en 
þau hafa verið starfrækt í sautján ár,“ segir Anna Eiríksdóttir, íþróttakennari og deildarstjóri 
þolfimideildar í Hreyfingu. „Námskeiðið stendur yfir í átta vikur og er svokallað lokað aðhalds-
námskeið. Betra form sex, er hins vegar nýjung þar sem þátttakendum gefst kostur á að prófa 
sex mismunandi þjálfunarleiðir: stott-pilates, pallaþjálfun, tækjaþjálfun, salsa, thai-bo og 
hjólaþjálfun. Þetta er tilvalið fyrir konur sem kjósa að hafa fjölbreytnina í fyrirrúmi. Jump-fit 
er önnur nýjung sem Hreyfing býður upp á, en jump-fit gengur út að sippa í takt við tónlist. 
Þetta er ein heitasta nýjungin í þessum geira í dag. Tímarnir henta vel þeim sem vilja komast í 
mjög gott form á skömmum tíma, enda er tíminn aðeins 40 mínútur,“ segir Anna og bætir því 
við að hjá Hreyfingu gefist stelpum á aldrinum 13-15 ára einnig kostur á að mæta á sérstakt 
námskeið sem hentar þeim hópi. Að auki er boðið upp á námskeið fyrir barnshafandi konur 
sem vilja stunda markvissa og örugga líkamsrækt á meðgöngunni. „Þetta námskeið var hannað 
af tveimur hjúkrunarfræðingum, en þær kenna báðar á námskeiðinu og leggja meðal annars 
mikla áherslu á að styrkja kvið og grindarbotnsvöðva, auk þess sem þær miðla af þekkingu 
sinni og reynslu í tímunum,“ segir Anna að lokum og tekur það fram að þetta námskeið hefjist 
þann 15. janúar, en ítarlegri upplýsingar um öll námskeiðin má finna á heimasíðu Hreyfingar, 
www.hreyfing.is.

www.bluelagoon.is

Orka
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ISF
Unnið með eigin líkamsþyngd.

„Við erum að taka upp nýja hóptíma hjá okkur 
sem heita „gravity“, en þetta eru 30-45 mínútna 
alhliða og mjög öflugir styrktarþjálfunartímar 
þar sem unnið er í sérhönnuðum bekkjum undir 
stjórn kennara. Þetta hentar öllum, bæði byrj-
endum og lengra komnum, og er bæði fljótlegt 
og árangursríkt,“ segir Guðlaug Birna Aradóttir, 
aðstoðarrekstrarstjóri Betrunarhússins og Þrek-
hússins en „gravity“ tímarnir verða kenndir í 
Sporthúsinu til að byrja með. „Þjálfunin gengur 
út á að það er unnið með eigin líkamsþyngd, sem 
þýðir að það eru ekki notuð lóð við æfingarnar 
heldur aðeins sá líkamlegi styrkur sem hver og 
einn býr yfir. Eftir því sem styrkur einstaklings-
ins eykst, því meira getur hann gert í bekkjunum. 
Við erum með tíu svona bekki núna og til þess að 
nýta sér tímana er heppilegast að fólk skrái sig 
á sérstök námskeið í „gravity“ þjálfun, þó að við 
munum einnig vera með opna tíma í þessu þegar 
fram líða stundir.“

Hress
Endorfínveisla Eddu.

Hjá Hress í Hafnarfirði er Edda Björgvinsdóttir með 
skemmtilega tíma sem hún kallar Endorfínveislu 
Eddu. Ásamt Margréti Ákadóttur og Helgu Thorberg 
ætla þær leikkonurnar að hittast þrjá daga vikunnar 
milli 7.30-8.00 og dansa við „60´s tónlist“. Árangur-
inn er sá að fólk fer út úr þessum tímum í endorf-
ín vímu og einkar góðu skapi eftir mikinn svita og 
góða brennslu. Linda Hilmarsdóttir, framkvæmda-
stjóri Hress, segist hafa prófað tímana og mælir með 
þeim. „Maður er kannski svolítið feiminn við þetta 
til að byrja með, en þær eru svo ófeimnar konurnar 
að maður gleymir sér bara og endar á því að fara í 
ótrúlega gott skap. Þetta er sérlega hressandi,“ segir 
hún. Hjá Hress er líka boðið upp á tíma í Power jóga, 
boltaleikfimi og Body jam en það eru danstímar ætt-
aðir frá Les Mills sem hafa notið mikilla vinsælda 
undanfarin misseri á líkamsræktarstöðvum víða um 
heim.

Veggsport
Lifandi tónlist í spinning.

Um þessar mundir heldur Veggsport í Stór-
höfða upp á tuttugu ára afmæli sitt og býður 
upp á margs konar nýjungar af því tilefni. 

„Hópeinkaþjálfun er það nýjasta hjá okkur 
en þá erum við með litla hópa, sex til átta 
manns, sem borga minna fyrir vikið en fá 
samt sem áður mikið út úr þjálfuninni. Æfing-
arnar samanstanda af fjölbreyttum áherslum, 
meðal annars tímum í skvassi, body pump, 
lyftingum og fleiru,“ segir Hafsteinn Daní-
elsson, framkvæmdastjóri Veggsports. „Svo 
höfum við verið með „live spinning“, en 
hingað hafa komið hljómsveitir í húsið sem 
fara upp á svið og spila lifandi tónlist undir 
spinning tímum. Þetta hefur mælst ótrúlega 
vel fyrir enda myndast góð stemning í þess-
um tímum. Í afmælisveislunni okkar í mars 
ætlum við að vera með stórt svona dæmi sem 
verður örugglega mjög skemmtilegt,“ segir 
Hafsteinn og bætir því við að nýir sem gaml-
ir viðskiptavinir á afmælisárinu fái sérstakan 
glaðning þegar þeir ganga til liðs við stöðina 
eða þegar þeir endurnýja kortin sín. „Stóri 
spinning tíminn verður einhverntíma um 
miðjan mars en allt bendir til þess að Eiríkur 
Hauksson og félagar spili undir í spinning-
veislunni.“
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Aðalsteinn Ásgrímsson
Anna Berglind Júlídóttir
Anna Breiðfjörð Sigurðardóttir
Anna K. Norðdahl
Auður Haraldsdóttir
Ásdís Björnsdóttir
Ásrún Kristjánsdóttir
Ásta Ólafsdóttir
Bára Magnúsdóttir
Dagný Björk Pjetursdóttir
Emelía Petrea Sigurðardóttir
Emilía Ólafsdóttir
Erla Haraldsdóttir
Erna Ingibergsdóttir
Gerður Harpa Kjartansdóttir
Guðmundur Ágúst Karlsson
Guðrún Smáradóttir
Harpa Pálsdóttir
Heiðar R. Ástvaldsson
Henny Hermannsdóttir
Herborg Berndsen
Hildur Ýr Arnarsdóttir
Hinrik Valsson
Hólmfríður Þorvaldsdóttir
Hulda Hallsdóttir
Ingibjörg Jóhannsdóttir

Ingibjög Róbertsdóttir
Ingunn Margrét Hallgrímsdóttir
Jóhann Gunnar Arnarsson
Jóhann Örn Ólafsson
Jóhanna Árnadóttir
Jóhanna Elín Halldórsdóttir
Jón Pétur Úlfl jótsson
Kara Arngrímsdóttir
Margrét Arnþórsdóttir
Margrét Jóhannesdóttir (Gréta)
Marta G. Ómarsdóttir
Níels Einarsson
Ólafur Geir Jóhannesson
Ólöf Jóhanna Sigurðardóttir
Ragnheiður Jónsdóttir
Rakel Guðmundsdóttir
Sigríður Ármann (heiðursfélagi)
Sigurrós Eva Friðþjófsdóttir
Sigurrós Jónsdóttir
Sigvaldi Þorgilsson
Súsanna Georgsdóttir
Svala Brynja Þrastardóttir
Svanhildur Sigurðardóttir
Una Guðlaugsdóttir
Unnur Berglind Guðmundsdóttir
Vilborg Sverrisdóttir
Þröstur Jóhannsson

Hver kennir þér að dansa?

Lærðu hjá fagfólki!
DÍ  Dansráð Íslands   Frekari upplýsingar á dansrad@simnet.is

Eftirtaldir danskennarar eru meðlimir í Dansráði Íslands,
 fagfélagi danskennara á Íslandi.

Margir kannast eflaust við 
það að hafa 
keypt sér 
b l a n d a r a 
með það 
í huga að 
útbúa góða og 
holla heilsu-
drykki, en 
eiga það til 
að blanda alltaf 
sama drykkinn. 
Hérna eru upp-
skriftir sem eru 
mjög hollar og 
ofsalega góðar.

BERJASÆLA:
Blandaður hreinn 
berjasafi úr fernu,
frosin jarðarber,
frosin hind-
ber,
frosin 
bláber og
ísmolar.

Aðferð:
Ísinn er mulinn í 
b landaranum 
ásamt frosnu 
b e r j unum . 
Safanum er 
bætt út í. 

ANDOXUNAR-
BOMBA:
Kalt grænt te,
frosnir mangóbitar,
sítrónusafi,
hrein lífræn jógúrt,
ferskur appelsínusafi,
og ísmolar.

Aðferð:
Ísinn er mulinn í blandaranum 
ásamt frosnu mangóbitunum.
Afganginum er bætt saman við 
og öllu blandað saman.

Fyrirtaks ávaxtakokteill
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„Við sáum brýna þörf á íslensku 
fræðsluefni um parkinson-sjúkdóm-
inn þegar við unnum á taugadeild 
Landspítalans,“ segir Þórhildur 
Ólafsdóttir sjúkraþjálfari sem nýlega 
gaf út fræðsluhefti og mynddisk um 
sjúkdóminn ásamt samstarfskonu 
sinni, Önnu Kristrúnu Gunnarsdótt-
ir. Verkefnið er unnið í samvinnu 
við Parkinsonsamtökin á Íslandi 
sem einnig tekur að sér dreifingu.

„Helstu einkenni sjúkdómsins eru 
hreyfierfiðleikar og vöðvastirðleiki 
þar sem lyfjameðferð og markviss 
líkamsþjálfun geta bæði seinkað 
og dregið úr sjúkdómseinkennum,“ 
segir Þórhildur. Flestir vita hve mik-
ilvæg reglubundin hreyfing er, en 
fyrir Parkinson-sjúklinga er hún 
algjört lykilatriði. „Hópþjálfun er 
mjög mikilvæg, en þar sem sjúk-

dómurinn er mjög sveiflukenndur 
er líka gott að hafa mynddiskinn 
heima til að geta gert æfingar þegar 
líðanin er góð,“ segir Anna. Æfing-
arnar á myndbandinu skiptast eftir 
erfiðleikastigum, taka fyrir slökun 
og gefa góð ráð um dagsskipu-
lag. Parkinson-samtökin á Íslandi 
sjá um að dreifa efninu til félags-
manna, fagfólks og aðstandenda, 
en ár hvert greinast um 40 manns 
með sjúkdóminn þar sem flestir 
eru 60 ára eða eldri. „Rétt þjálfun 
eykur lífsgæði og getur stuðlað að 
auknu sjálfstæði þessa hóps. En auk 
þess er mikilvægt að aðstandendur 
og fagfólk geti aukið við þekkingu 
sína,“ segir Þórhildur. Fræðsluefnið 
má nálgast hjá Parkisonsamtökum 
Íslands. Sjá nánar: www.parkinson.
is. - rh

Aukin lífsgæði fyrir 
Parkison-sjúklinga
Nýlega kom út fræðsluefni með æfingamyndbandi fyrir 
Parkinson-sjúklinga. Markmiðið er þessi hópur fái lík-
amsþjálfun við hæfi auk þess að fræða og auka skilning 
á sjúkdómnum. 

EVERY BODY TELLS A STORY

PÚLSMÆLARPÚLSMÆLAR

Útilíf Smáralind, Kringlunni og Glæsibæ // Halldór Ólafsson Akureyri
Afreksvörur // Fitness Sport // Hlaup.is // Hreysti  // Intersport  // Markið 

Trönuhrauni 6       •       220 Hafnarfjörður       •       Sími: 565 1533       •       Fax: 565 3258       •       Netfang: polafsson@polafsson.is

Púls - hlaupa - fitness - kaloriu og
skrefamælar í miklu úrvali

Það er nauðsynlegt fyrir börnin að borða vel
á morgnana. Þess vegna viljum við gefa þeim
morgunkorn sem þeim finnst gott á bragðið
og er líka hollt. Blanda af fjölkornastjörnum
og heilhveitihringjum með súkkulaðibragði er
góður pakki – hentar vel fyrir alla fjölskylduna.

Weetos eru vítamín- og járnbættir
heilhveitihringir með góðu súkkulaðibragði.

GEFUM KRÖKKUNUM
GÓ‹AN PAKKA!

Vítamínbætt

Heilhveitihringir og fjölkornastjörnur

Heilsukolvetni (Prebiotic)

Gott brag›

Lágt innihald metta›rar fitu

STJÖRNU-WEETOS
Multigrain Stars

H
eil

sukolvetni

Prebiotic

DANS
Barnadansar
Salsa
Samkvæmisdansar
Magadans
Freestyle-Jazzballet.

Byrjendur og framhald

Starfsmanna og stéttarfélög veita
styrki vegna dansnámskeiða

Innritun og upplýsingar í síma
564-1111 eða www.dansari.is

Allir þeir sem huga að heilsunni 
eiga sitt uppáhaldsdót sem veitir 
þeim gleði á einn eða annan máta. 
Sumir eiga rándýr og háþróuð tól 
og tæki sem hjálpa við að ná betri 
árangri í líkamsræktinni. Aðrir 
huga að andlegri líðan og enn 
aðrir kjósa einfaldlega að dekra 
við líkamann. Hér koma nokkrar 
hugmyndir að nýjum heilsuleik-
föngum, ef svo má að orði komast, 
sem ættu að geta glatt einhverja.

Heilsuleikföng



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

NÝTT ÚTLIT - SAMA BRAGÐ

GLEÐILEGT
 REYKLAUST ÁR

af Nicotinell nikótíntyggigúmmíi í 84, 96 og 204 stk pakkningum

í öllum apótekum

20%
afsláttur
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„Við höfum verið lengi í samstarfi 
við þýska rúmaframleiðandann 
Lattoflex, sem hefur verið í farar-
broddi í þróun heilsurúma í hálfa 
öld. Lattoflex var meðal annars 
fyrsta fyrirtækið til að kynna rimla-
rúmbotna á sínum tíma. Síðan þá 
hefur mikið vatn runnið til sjávar 
og hefur framleiðandinn nú sett 
á markað heilsurúmið Winx sem 
óhætt er að fullyrða að eigi sér enga 
hliðstæðu,“ segir Agnar.

Að því er segir í fréttatilkynn-

ingu frá Eirbergi er Winx300 rúm-
kerfið frá Lattoflex búið nýjum 
sérhönnuðum vængjum sem stuðla 
að bættu blóðflæði í líkamanum. 
Álagspunktar eru hverfandi vegna 
vængjanna, sem einnig virkja eðli-
legar hreyfingar í svefni og því 
hvílist líkaminn betur. Vængjakerf-
ið veitir einnig fullkominn stuðning 
við allan líkamann, óháð þyngd 
hvers og eins. Rúmin eru að auki 
stillanleg undir baki og öxlum eftir 
breytilegum þörfum hvers og eins.

„Þessi rúm eru fyrst og fremst 
hönnuð til að varna legusárum og 
við höfum því mikið verið að selja 
rúm frá Lattoflex til heilbrigðis-
stofnana. Við erum meðal annars 
eini birgirinn í sjúkrarúmum næstu 
tvö árin. Hins vegar er deginum 
ljósara að þessi rúm eru alveg 
eins góð fyrir almenning. Ein-
faldlega vegna þess að rúmin eru 
alveg ótrúlega þægileg. Þess vegna 
fannst okkur rétt að láta almenn-
ing njóta þeirra líka.“

Ný hönnun heilsurúma
Eirberg ehf. er söluaðili nýs sérþróaðs heilsudýnukerfis. Agnar H. Johnson, 
framkvæmdastjóri fyrirtækisins, segir hönnunina á dýnunum vera einstaka.

Í fallegu gömlu húsi við Viðjulund 
1 á Akureyri er mannræktarstöðin 
Yogalundur. Stöðin er í raun fimmta 
barn Höllu Stefánsdóttur, fjögurra 
barna móður, jógakennara og einka-
þjálfara með meiru, en þar hafa auk 
hennar hreiðrað um sig hómópati, 
nuddari, reikimeistari, heilari og 
höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnari 
ásamt öðrum sem beita heildrænum 
meðferðum. Yogalundur hefur verið 
starfandi í rúmt ár. „Ég tók staðinn 
á leigu í ágúst í fyrra og hann leit 
þá allt öðruvísi út. Við brutum niður 
veggi og settum upp aðra, máluð-
um og gerðum það sem gera þurfti,“ 
segir Halla og vill koma á framfæri 
þökkum til allra þeirra sem lögðu 
hönd á plóginn. „Þremur vikum 
eftir að ég kom hér inn var stöðin 
opnuð en í millitíðinni fór ég suður 
í viku endurmenntun í jóga.“ 

Halla hefur mjög langa reynslu 
af kennslu í líkamsrækt og hefur 
unnið með ólíkum hópum. „Ég hef 
til dæmis unnið með geðdeild FSA 
frá því 1992 þar sem ég fékk svolítið 
frjálsar hendur. Ég er þannig kenn-
ari að ég fer ekki eftir bókstaf heldur 
legg áherslur eftir þörfum nemend-
anna og sá strax að ekki væri nóg 
að kenna þessum hóp bara leikfimi 
heldur væri mikil þörf á teygjum og 
og djúpslökun. Seinna bætti ég svo 
við ropejóga sem gafst einstaklega 
vel. Ropejóga kveikir á gleðiefna-
samböndunum, gefur jafnvægi og 
hjálpar okkur að ná betri stjórn á 
huganum. Ég hef líka starfað með 
fótboltaliðum, körfuboltaliðum og 
meistaradeild KA og þegar ég var 
með þeim fyrir nokkrum árum var 
meiðslatíðni minni og þeir náðu 
betri árangri í sinni grein.“ Halla 
hefur einnig þjálfað keppnishóp-
inn í sundfélaginu Óðni og íþrótta-
kennara. „Jóga er gott fyrir alla 

því það stuðlar að bættu jafnvægi 
líkama og sálar og hér í Yogalundi 
er markmiðið að sem flestir finni 
þetta jafnvægi í vingjarnlegu og 

afslöppuðu umhverfi,“ segir Halla 
að lokum. Í Yogalundi hefst jóga-
kennslan klukkan sex á morgnana 
og þangað eru allir velkomnir. - bb

Jafnvægi og hlýja í Yogalundi
Halla Stefánsdóttir jógakennari rekur mannræktarstöðina Yogalund. Í Yogalundi er 
boðið upp á ýmsar heildrænar meðferðir og auðvitað jóga í þægilegu andrúmslofti.

BYRJENDANÁMSKEIÐ 10 ÁRA 

OG ELDRI ERU Að HEFJAST

BYRJENDUR 6-9 ÁRA 

EKKI ÞESSA ÖNN



PlokkfiskurPlokkfiskur

Um leið og ég óska þeim góðs gengis sem hafa sett

sér það markmið á nýju ári að bæta mataræði sitt

og heilsu, vil ég minna á að fiskur er mikil heilsu-

vara og viðurkenndur sem slíkur af næringar-

fræðingum um allan heim.

Bestu kveðjur, Grímur kokkur
Gríms fiskibollur Gríms fiskibuff

Gratineruð
ýsa með broccolí

Gratineruð
ýsa með mexíkósósu

Salsafiskur
í tortillaHvítlauks- og hvítbaunabuff Gulrótar- og linsubaunabuff

Plokkfiskurinn minn
fæst eftir vigt í fiskborðum

Nóatúns, Fjarðarkaupa, Samkaupsverslana,
Sparverslunar og verslun Einars Ólafssonar

Gríms plokkfiskur
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Bailin vaxtamótunarmeðferð 
hefur verið í boði hér á landi í rúmt 
ár. Meðferðin er norsk að uppruna 
og eru starfræktar nokkur hundruð 
stofur í fjórtán mismunandi lönd-
um víða um heim.

Bailinmeðferðin er þríætt. Fyrst 
bera að nefna andlega þjálfun þar 
sem hlustað er á hvatningar og 
fræðsludiska í hverri meðferð. Svo 
er þjálfun í tölvustýrðu þjálfunar-
tæki sem er einstaklingsbundin 
meðferð þar sem notast er við raf-
leiðni. Að lokum eru veittar leið-
beiningar um mataræði þar sem 
unnið er með þarfir hvers og eins.

Jakobína Flosadóttir hjá Kosta-
konum segir meðferðina henta vel 

fyrir þær konur sem eiga erfitt með 
að stunda líkamsrækt vegna gigt-
ar, bakverkja eða annarra heilsu-
vandamála. „Bailine er einnig til-
valið fyrir konur sem nýlega hafa 
eignast barn þar sem meðferðin 
hjálpar til við að styrkja grindar-
botnsvöðvana,“ segir Jakobína. 
„Konur hafa líka séð góðan árang-
ur á stöðum eins og baki, innri 
lærum og mjöðmum, þeim stöðum 
sem getur reynst erfitt að styrkja 
og grenna með venjulegri líkams-
rækt.“

Konur átján ára og eldri geta 
fengið ókeypis prufutíma hjá 
Kostakonum. Nánari upplýsingar 
má finna á www.bailine.is.

Bailine meðferð 
fyrir kroppinn
Kostakonur í Vegmúla bjóða upp á Bailine vaxtamótunar-
meðferð fyrir konur.

„Andleg líðan hefur lengst af orðið 
útundan í heilsugæslu kvenna á 
meðgöngu og eftir fæðingu. Ef 
spurt var um hana var það yfirleitt 
gert með einni setningu og afgreitt 
á fremur yfirborðslegan hátt,“ segir 
Marga og heldur áfram: „Nú höfum 
við í höndunum próf sem eru notuð 
víða um heim til að meta líðan 
konunnar með nákvæmum hætti. 
Það er kölluð skimun. Ef þau próf 
benda til vanlíðunar er það hlut-
verk fagfólks að bregðast við með 

frekari viðtölum og stuðn-
ingi.“

Marga segir miklu máli 
skipta hvernig prófið sé 
lagt fyrir. „Í Bretlandi hefur 
komið í ljós að þó að svona 
skimun sé fastur liður í 
heilsugæslunni þá svindlar 
um helmingur kvennanna 
á prófinu. Þær halda að 
verið sé að leita að einhverj-
um geðrænum vandamálum 
sem þær vilja ekki að aðrir 
viti um. Hér á landi höfum 
við ekki gert sambærilega 
könnun og vitum því ekki 
hvernig íslenskar konur eru 
almennt stemmdar fyrir 
skimuninni. Þó er ljóst að ef 
ekki er staðið rétt að henni 
þá gefur hún ranga mynd 
og fjöldi kvenna sem þyrftu 
á stuðningi að halda flýtur 
fram hjá.“ 

Marga hefur haldið nám-
skeið fyrir hjúkrunarfræðinga
hér á landi þar sem hún 
kennir úrræði sem draga úr vanlíð-
an barnshafandi kvenna. Hún segir 
námskeiðin hafa skilað mælanleg-
um árangri. „Á heilsugæslustöðvum 
er víða skimað fyrir líðan kvenna 
á meðgöngu og eftir fæðingu og 
heimsóknum fjölgað til þeirra sem 
þurfa þess með. Könnun leiddi í 
ljós að þar sem hjúkrunarfræðingar 
höfðu kynnt sér meðferðarúrræðin 

höfðu sjötíu prósent kvenna fengið 
bata á sjötta mánuði eftir fæðingu. 
En á þeim heilsugæslustöðvum 
sem ekki höfðu fólk með viðbótar-
menntun á þessu sviði höfðu fimm-
tíu prósent kvennanna náð sama 
árangri. Þannig var greinilegt sam-
hengi á milli þekkingar fagfólksins 
og líðanar kvennanna.“ 

gun@frettabladid.is

Meta þarf andlega líðan 
kvenna á meðgöngunni
Mæður finna oft fyrir depurð í kringum barnsburð. Marga Thome prófessor segir 
ljósmæður og hjúkrunarfræðinga í lykilstöðu til að kanna andlega líðan þeirra og veita 
stuðningsmeðferð eftir þörfum.

7. Íslandsmeistaratitlar og 5. silfur
á síðasta Íslandsmeistaramóti

Nýtt tímabil að hefjast !
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hollari næring

hreinni húð
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hraustlegra útlit
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maria costantino

Bók um hreinsun óæskilegra efna úr líkamanum
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Dreptu í rettunni og brostu
Að hætta að reykja er breyting á lífsstíl. Um leið og ákvörðunin hefur verið tekin er 
eftirleikurinn auðveldur.

Helmingi
stærra
Bootcamp
LÍKAMSRÆKTARSTÖÐIN 
BOOT CAMP HEFUR NOTIÐ 
VINSÆLDA SÍÐAN HÚN 
OPNAÐI. NÚ ERU FYRIR-
HUGAÐIR FLUTNINGAR Í 
NÝTT OG STÆRRA HÚS-
NÆÐI.

Boot Camp er nú til húsa að 
Faxafeni 8 en flytur um miðj-
an febrúar að Suðurlandsbraut 
6 þar sem Gym 80 var áður. 
Við flutninginn mun rými 
stöðvarinnar aukast um helm-
ing.

Samhliða flutningi stöðv-
arinnar verður boðið upp á 
fleiri og fjölbreyttari námskeið 
en herþjálfunarlíkamsræktin 
hefur notið mikilla vinsælda 
meðal Íslendinga upp á síð-
kastið. 

Nýja stöðin verður formlega 
opnuð 15. febrúar næstkom-
andi og hefjast þá einnig ný 
námskeið. Þeir sem hafa áhuga 
á því að prófa líkamsræktina í 
Boot Camp geta fengið frek-
ari upplýsingar á heimasíðu 
stöðvarinnar, www.bootcamp.
is, en skráning á námskeiðin í 
nýju stöðinni hefst 22. janúar.

- eö

ÁVINNINGURINN AF ÞVÍ AÐ 
HÆTTA AÐ REYKJA SKILAR SÉR 
STRAX. EFTIR ...

MUNDU AÐ ...
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Hvaða krydd eru hollust? Ítalsk-
ir vísindamenn rannsökuðu 
algengustu kryddin í þeim til-
gangi að mæla andoxunarefni 
þeirra. Þrátt fyrir að lárviðarlauf 
og saffron tróni efst á listanum, 
sem þeir unnu í kjölfarið, segja 
þeir að fátt skáki gamla góða 
svarta piparnum. 

Magn andoxunarefna í kryddi 
(millímól í kílói)

Saffron 53
Lárviðarlauf 47,9
Rósmarín 44
Paprika 40
Svartur pipar 37
Oreganó 30,7
Timjan 30,5
Salvía 23,4
Basilíka 21,8

Tíu bestu 
kryddin
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Það er góður siður 
að borða alltaf morgunmat

Þeir sem borða morgunmat eru grennri 
Það er útbreiddur misskilningur að það sé auðveldara að 

grennast ef morgunverði er sleppt. Þvert á móti þá sýna 

rannsóknir að þeir sem borða morgunmat eru alla jafna 

grennri en þeir sem sleppa því. Ástæðan er m.a. sú að þeir

sem sleppa morgunverði hættir til að næla sér oftar í aukabita 

til að bæta sér upp slen og orkuleysi. Vendu þig á að borða 

alltaf morgunmat. Það tekur bara fimm mínútur að fá sér skál 

af Special K með léttmjólk eða undanrennu og þú nýtur þess 

langt frameftir degi.

Morgunmatur kemur brennslunni í gang og gefur þér orku

til að byrja daginn. Special K er bragðgóður og hressandi

morgunmatur og með honum færðu mörg lífsnauðsynleg 

vítamín og síðast en ekki síst járn. 

„Ég á það til að gleyma … ýmsu!“
„Þó ég fari aldrei út úr húsi án þess að borða morgunmat, gleymi ég iðulega að setja 
diskinn í uppþvottavélina. Skil hann bara eftir á eldhúsborðinu. Ég byrja líka oft á að 
segja fólki brandara sem ég hef heyrt en man svo ekki hvernig þeir enda.“

Hulda Björk Garðarsdóttir, óperusöngkona

Tíu leiðir í átt að heilbrigðara lífi
1.Hættu að reykja. Ef uppáhaldsmaturinn þinn 

myndi innihalda 400 eiturefni og 60 þekkt 
krabbameinsvaldandi efni, myndir þig samt langa 
í matinn? Með því að hætta að reykja eykur þú 
líka heilbrigði þeirra sem eru í kringum þig. 

2.Reykir þú ekki er besta leiðin að bættri 
heilsu að borða að minnsta kosti fimm 

skammta af grænmeti og ávöxtum á dag. Mundu 
að glas af ósykruðum appelsínusafa telst sem 
einn skammtur. 

3.Til að koma í veg fyrir skapsveiflur er gott 
að borða lítillega á fjögurra klukkutíma 

fresti. Látir þú líða meiri tíma á milli snæðinga 
en fjóra tíma verður líkaminn ansi pirraður og 
þú finnur vel fyrir því.

4.Ef þú byrjar daginn á því að fá þér egg 
hjálpar það við að minnka kaloríuneyslu 

yfir daginn um 400 kaloríur. Þetta kemur fram í 
rannsókn á vegum bandarísku offitustofnuninn-
ar Rochester Centre.

5.Skiptu um rúmdýnu á sjö til tíu ára fresti 
til að koma í veg fyrir bakmeiðsli. Á meðan 

er gott að snúa dýnunni að minnsta kosti einu 
sinni í mánuði til að slétta úr svefndældinni sem 
myndast eftir þig. 

6.Líkamar okkar eru gerðir til að hreyfa þá. 
Gerðu hjartanu góðan greiða og fleygðu 

stressinu í ruslið með því að hreyfa þig. Nokk-
ur skref geta gert gæfumuninn. Gakktu í búðina, 
farðu fyrr úr strætó. Leggðu bílnum fjær vinn-
unni.

7.Drekktu sjö til átta glös af vatni á dag.

8.Fáðu snertingu. Vertu dugleg/duglegur að 
faðma ættingja, vini, börn og maka. Eða 

kauptu þér gæludýr. Snerting hjálpar okkur 
öllum að bættri heilsu og hamingjuríkara lífi.

9.Ekki láta vinnuna eyðileggja fyrir þér frí-
dagana. Notaðu frídagana til að slaka á og 

endurhlaða batteríin en ekki til að sinna auka 
verkefnum eða stunda fjarvinnu.

10. Hláturinn lengir lífið og hefur það verið 
sannað að góður skammtur af hlátri 

tekur nokkur ár af lúinni sál. Gefðu þér tíma til 
að hlæja með vinum, horfa á fyndið sjónvarps-
efni eða lesa góða grínbók.
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Yogi Tea er einn vinsælasti Ayurveda drykkurinn í 
heiminum í dag. Þessi te eru einstaklega góð og 
bragðast jafn vel og þau ilma og eru til í mörgum 

gómsætum bragðtegundum.

Allir Íslendingar þekkja Maldon salt og Herbamare 
jurtasalt. Nú er líka fáanlegur Maldon pipar, sem er 

ómissandi á veisluborðið vegna bragðsins.

100% hollar hráfæðisstangir.
Nakd & Trek hráfæðisstangirnar eru bæði ljúffengar og 
hollar. Hér er hægt að fullyrða að engu sé bætt við og 

ekkert tekið. Hollur og góður skyndibiti.

Við kynnum þessi vítamín frá Heilsu með 20% afslætti:
Multi-vít, Lið-Aktín EXTRA, Acidophilus plús, Mega Omega 
3 og Kvennablóma. Kynntu þér kynningardagana hér fyrir 
neðan til að kynnast fleiri spennandi vörum frá Heilsu!

Hágæða lífrænar kornvörur sem gera baksturinn 
guðdómlegan. Spelt hveiti, Bókhveiti

og Glutein frítt hveiti.

Gut & Gerne hefur verið frumkvöðull í framleiðslu 
á lífrænt ræktuðum vörum. Vörurnar eru sérlega 

bragðgóðar og til í miklu úrvali. Prófaðu gómsætt 
pestó, tómatsósu eða lífrænt hollt snakk.

Lífrænu vörurnar frá Biona hafa áunnið sér miklar
vinsældir hjá Íslendingum. Biona hafa unnið mikið 

með bændum víða um heim að lífrænni ræktun og Fair 
Trade. Sumar vörurnar eru einnig með Demeter stimpli.

Gut & Gerne
lífrænar matvörur

Biona
lífrænar matvörur í úrvali

Yogi te
Maldon lífrænt salt og pipar.

Herbamare jurtasalt
Nakd & Trek

hráfæðisstangir – hollari skyndibiti!

Heilsa
Guli miðinn

Organic days, þurrkaðir ávextir
og hnetur 100% lífrænt ræktað

Doves Farm
lífrænt hveiti

Nýtt!

Organic Days er fullt af sólskini og vottað skv.
„Soil Association Organic Standards“ í Bretlandi. Vörurnar 

koma frá Indlandi, Pakistan og fleiri löndum en er
pakkað í Bretlandi samkvæmt ströngustu kröfum um 

lífræna framleiðslu. Stærri pakkningar, lægra kílóverð!

Biotta lífrænu ávaxta- og grænmetissafarnir eru 
bragðgóðir og hollir. Þeir eru bæði góðir einir sér 
og í boost drykki, blandaða með t.d. próteindufti, 

ávöxtum og grænmeti.

Biotta – Lífrænir ávaxta-
og grænmetissafar

Grano vita

Tartex smurálegg og kæfa

Kynningar og Smakk frá Heilsu:

Mán. 8  jan kl 16-19 Nóatún Rofabæ
Þri.  9  jan kl 16-19 Nóatún Grafarholti 
Fim. 11 jan kl 16-19 Nóatún Hverafold
Fös. 12 jan kl 16-19 Nóatún Hafnarfirði 

Við bjóðum þér á kynningar út vikuna í einum af
verslunum Nóatúns þar sem einnig verður boðið upp á að 
smakka ljúffenga lífræna rétti. Veldu tíma sem hentar þér 

og upplifðu bragðgóða og lífræna heilsu í Nóatúni!

20%
afsláttur

GranoVita Deluxe Soya jógúrt er fáanlegt í fjölmörgum 
frábærum bragðtegundum. GranoVita soyja vörurnar eru 
vinsælustu soyavörurnar á Íslandi í dag enda bragðast 

þær betur og krakkarnir elska þær.

Tartex hefur notið gríðarlegra vinsælda á Íslandi enda 
er þetta bæði hollt og gott viðbit. Fáanlegt í nokkrum 
bragðtegundum, papriku, ólífu eða með baunum og 

jurtum. Gott á kexið, brauðið eða sem meðlæti með mat.

Stærri pakkningar, 

lægra kílóverð!



Verði ykkur að góðu!

Nóatún býður upp á fjölbreytt úrval af lífrænt 
ræktuðum vörum frá fjölda framleiðanda með 
áralanga reynslu og vottun þar að lútandi.

Notkun náttúrulegra og lífrænna snyrtivara hefur aukist stórkostlega á síðustu árum.
Lífrænar snyrtivörur innihalda vítamín, jurtir, steinefni, næringarefni og náttúrulegar olíur.

Nóatún býður nú upp á tvær vandaðar gerðir af lífrænum húð- og hársnyrtivörum.

Baunir eru sneisafullar af gæðapróteinum og trefjum og eru með 
lágt fituinnihald. Þær innihalda mikilvæg vítamín og steinefni 
eins og fólínsýru, sink og kalíum. Þær eru ríkar af andoxunar-

efnum sem styrkja ónæmiskerfi líkamans.

Hodgson Mill
lífrænar gæðavörur

Eden Organic
niðursuðuvörur

Frá Hodgson Mill kemur mikið úrval af hvers kyns 
korni, mjöli og spelti. Allt hráefni sem kemur í 

framleiðslu hjá Hodgson Mill kemur frá bændum 
sem hafa áralanga reynslu af lífrænni ræktun.

Kiss my face húð- og hársnyrtivörur Giovanni húð- og hársnyrtivörur

Mr. Krispers
& Enrico’s salsa

Earth Friendly
Vistvænar hreinlætisvörur

Erewhon morgunkorn

Knudsen  safarRiceselect lífræn hrísgrjón

Eden Organic Soja mjólk Eden Organic pasta

Eden Organic niðursoðnar baunir
Lífrænir ávaxta og grænmetissafar í miklu úrvali. Engöngu unnir 
úr náttúrulegum efnum. Sætuefnin sem þeir nota eru eingöngu 

úr safa ávaxtanna og grænmetisins. Enginn viðbættur sykur. 

Erewhon morgunkorn er fitulítið, glútenlaust, inniheldur engin
tilbúin bætiefni eða rotvarnarefni, litarefni, bragðefni, rotvarnar-
efni eða önnur aukaefni. Morgunkornið inniheldur aðeins lífrænt

ræktuð, náttúruleg hráefni.

Lífrænt snakk úr Grænagarði Nóatúns er hollur kostur 
fyrir fjölskylduna. Flögur, salsasósur, popp og fleira.

Earth Friendly leggja ríka áherslu á að þeirra vara 
sé fullkomlega hættulaus gagnvart fjölskyldunni, 

gæludýrum og umhverfi. Lífræn vara sem skilar árangri.

Frábær lífræn hrísgrjón, engin erfðabreytt hráefni 
eru notuð við þessa framleiðslu.

Edensoy drykkjarvörurnar eru lífrænt ræktaðar og innihalda
hollar fitusýrur og ógrynni af næringarefnum. Sojamjólkin er holl 
fyrir hjartað því hún er kólesteróllaus og inniheldur lítið magn af 

natríum og mettaðri fitu.

Nóatún býður upp á fjölbreytt úrval af niðursuðu-
vörum frá hinum þekkta framleiðanda lífrænna vara 

Eden Foods.

Nóatún býður nú uppá fjölbreytt úrval af lífrænu pasta frá Eden 
Organic. Pastavörurnar eru ríkar af trefjaefnum og próteinum og 

innihalda ekki viðbætt salt.





Mörg þúsund ferðatöskur bíða 
þess á Heathrow að komast 
aftur til réttra eigenda.

Raunum þeirra þúsunda flugfar-
þega sem urðu fyrir barðinu á 
Lundúnaþokunni fyrir jólin og 
komust ekki leiðar 
sinnar frá Heathrow-
flugvelli er enn ekki 
lokið. Þúsundir 
ferðataskna liggja í 
haugum í komusal 
flugvallarins, marg-
ar sennnilega fullar 
af jólagjöfum sem 
komust aldrei til 
skila, þar sem far-
þegum var ekki leyft að 
taka með sér þann farangur 

sem þegar hafði verið afhentur 
starfsmönnum flugvallarins. 

Þessir farþegar þurfa nú og 
næstu daga að koma aftur á flug-
völlinn og láta tollskoða varning 
sinn áður en þeim er leyft að fara 
með hann heim. Ekki eru allar 
töskurnar fórnarlömb jólaþokunn-
ar heldur eiga tölvubilanir sök á 
einsemd sumra þeirra þar sem tvö 
stór tölvukerfi brugðust í desem-
ber á Heathrowflugvelli, annað 
þann 17. desember og hitt þann 

29. desember og sendu þau 
bæði farangur á vitlausa staði 
á flugvellinum. Starfsmenn 

stærstu flugfélaganna 
vinna nú hörðum höndum 

að því að koma far-
angrinum til réttra 
eigenda.

Mörg þúsund töskur í óskilum

Nýliðið ár var metár í fjölda 
farþega um Keflavíkurflugvöll. 

Rúmlega tvær milljónir farþega 
fóru um Keflavíkurflugvöll á síð-
asta ári samkvæmt tölum frá vell-
inum. Það er í fyrsta sinn sem svo 
há tala sést í farþegafjölda á einu 
ári.

Alls fóru 2.019.470 farþegar um 
völlinn á árinu 2006, samanborið 
við 1.816.905 farþega árið 2005, 
sem þá var metár. Fjölgunin 
nemur rúmum 11 prósentum. Þó 
fækkaði um 21.500 farþega í hópi 
þeirra sem skiptu hér um vélar en 
farþegum á leið inn og út úr land-
inu fjölgaði hins vegar verulega.  

Tvær millj-
ónir 2006

Ferðaáætlun fyrir 2007 er kom-
in á heimasíðu ferðafélagsins 
Útivistar, www.utivist.is.

Á nýju ferðaáætluninni er fjöldi 
spennandi ferða og markmiðið er 
að allir finni eitthvað við sitt 
hæfi.

Meðal nýjunga ársins 2007 er 
aukið framboð ferða um svæðið 
frá og í kringum Sveinstind að 
Básum. Svæðið nýtur mikilla vin-
sælda en það þykir einstaklega 
skemmtilegt yfirferðar. Tjaldferð 
í kringum Langasjó í Skaftár-
hreppi er einnig ný á dagskránni 
auk fjölda annarra áhugaverðra 
ferða.

Auðvelt er að gerast félagi í 
Útivist en skráning fer fram á 
heimasíðunni þar sem einnig er 
hægt að nálgast allar frekari upp-
lýsingar.

Ferðast inn-
anlands

Ferðafélag Íslands stendur 
fyrir göngu um höfuðborgina á 
morgun.

Borgarganga Ferðafélags Íslands 
nefnist Óvissuhringur innan höf-
uðborgarsvæðisins og verður 
farin  um áhugaverða göngu- og 
hjólaleið innan höfuðborgarsvæð-
isins sem margir vita ekki af. 
Merkir sögustaðir leynast víða og 
fá þátttakendur óvænt sjónarhorn 
á kunnuglegt umhverfi meðan á 
göngunni stendur.

Lagt verður af stað klukkan 
10.30 frá aðalinngangi skiptistöðv-
ar SVR í Mjóddinni en gangan 
tekur tvo og hálfan til þrjá klukku-
tíma og endar á upphafsstað. Leið-
sögumaður verður Pétur H. 
Ármannsson arkitekt og eru allir 
velkomnir og þátttaka ókeypis.

Óvissuferð 
um Reykjavík















Úti í haga með höfuð 
fullt af jákvæðum hugsunum
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Margar jurtir voru áður fyrr not-
aðar til lækninga og ýmis lyf 
nútímans njóta góðs af gamalli 
kunnáttu um lækningajurtir. Þá 
voru jurtir líka notaðar til 
athafna sem vel má flokka undir 
hjátrú og galdur. Hér verða ein-
ungis nefnd nokkur dæmi.

Klóelfting vex allra grasa fyrst
Draumagras, eða klóelfting, er 
sagt vaxa allra grasa fyrst og á 
það að vera fullsprottið 16. maí. 
Þann dag skulu menn taka það, 
setja inn í Biblíuna og geyma í 
guðspalli 16. sunnudags eftir 
trínitatis. Því næst skal láta það í 
hársrætur sér fyrir svefninn og 
dreymir mann þá það sem maður 
vill vita. Einnig er hægt að mylja 
draumagrasið saman við messu-
vín og taka inn á fastandi maga á 
hverjum morgni. Þessi blanda 
ver menn gegn holdsveiki. Vilji 
menn aftur á móti verjast inn-
vortis kveisum skal taka drauma-
grasið snemma morguns, bíta 
það úr hnefa og snúa sér á móti 
austri.

Baldursbrá segir til um tryggð
Baldursbráin er einnig til margra 
hluta nytsamleg. Vilji stúlka til 
að mynda komast að því hvort 
ástvinur hennar sé henni trúr, 
getur hún lagt baldursbrá undir 
borðdúk án þess að hann viti og 
boðið honum síðan að þiggja góð-
gerðir. Gangi honum vel að 
kyngja því sem honum er boðið 
er hann stúlkunni trúr, en svelg-
ist honum á er hann svikull. 
Reynandi er að láta konu liggja 
eða sitja á baldursbrá gangi 
henni illa að fæða. Einnig er 
hægt að láta hana drekka bald-
ursbrá í víni.

Baldursbrá notuð við kvensjúk-
dómum
Baldursbráin er líka alþekkt 
lækningaplanta. Hún var aðal-
lega notuð við kvensjúkdómum; 
átti að leiða tíðir kvenna og leysa 
dáið fóstur frá móður, eftirburð 
og staðið blóð. Þá var baldurs-
bráin dugandi við tannpínu og 
áttu menn þá að leggja marða 
baldursbrá á eyrað þeim megin 
sem verkurinn var. Til að lækna 
höfuðverk var heillaráð að binda 
baldursbrá um höfuðið. Baldurs-
brárte var talið hjartastyrkjandi, 
svitadrífandi og ormdrepandi. 

Brönugras fyrir ástarlífið
Brönugras var talið einkar nota-
drjúgt til þess að örva ástir 
manna og losta. Einnig er sagt að 
það geti stillt ósamlyndi hjóna 
sofi þau á því. Brönugrasið hefur 
gengið undir ýmsum nöfnum, 
svo sem hjónagras, friggjargras, 
vinagras, elskugras eða graðrót 
og segja nöfnin sína sögu. 

Krafturinn er í rótinni
Gott þykir að drekka seyðið af 
brönugrasi. Aðalkrafturinn er í 
rótinni og verður því að gæta 
þess vel að hún sé heil þegar 

jurtin er tekin upp. Rótin er tví-
skipt og sagt að þykkari helm-
ingurinn hafi þá náttúru að auka 
losta og gleði manna, en hinn 
grennri auki hreinlífi. Öðrum 
helmingi brönugrasrótar skal 
lauma undir kodda þess sem 
maður vill ná ástum hjá án þess 
að hann viti. Sá hinn sami skal 
síðan látinn sofa með rótina 
undir höfðinu en sjálfir eiga 
menn að sofa með hinn helming-
inn.

Lækjasóley kemur upp um ótrúa
Margvísleg trú er til um lækja-
sóley eða hófsóley. Sé hún lauguð 
lambsblóði, úlfstönn lögð við 
hana og lárviður vafinn utan um 
getur enginn mælt til manns 
styggðaryrði. Hún dugar líka vel 
leiki grunur á því að konur haldi 
fram hjá eiginmönnum sínum. 
Þá er lækjasóley komið fyrir í 
húsinu þar sem ástarleikurinn 
fer fram og festist konan þá þar 
inni og kemst ekki út fyrr en 
lækjasóleyin er tekin burt. 

Burnirót góð við innvortis mein-
um
Burnirót er gamalkunnug lækn-
ingajurt. Af stönglinum var soðið 
seyði og smyrsl. Seyðið var talið 
gott við hausverk, niðurgangi, 
nýrnaveiki, blóðsótt, gulu og 
öðrum innvortis meinum, en 
smyrslin þóttu græðandi. Auk 
þessa var burnirótin talin gott 
meðal við hárlosi eins og önnur 
nöfn hennar, greiðurót og höfuð-
rót, benda til. Gengi konu illa að 
fæða var einnig reynandi að 
leggja burnirót í rúmið hjá henni 
svo að jurtin snerti hana bera. 

Maríuvöndur veitir hulinshjálm
Sé maríuvöndur, eða kveisuskúf-
ur, borinn í lófa varnar hann því 
að reiðhestur manns þreytist. 
Einnig er frá því greint í þjóð-
sögum að maríuvöndurinn, sem 
sumir kalla hulinshjálmsgras, 
vaxi í kirkjugörðum. Taka skal 
jurtina um messutíma en skvetta 
fyrst yfir hana vígðu vatni. Gæta 
verður þess að snerta ekki maríu-
vöndinn með berum höndum og 
láta ekki sól skína á hann. Geyma 
skal jurtina í hvítu silki og helg-
uðu messuklæði. Þegar menn 
vilja svo varpa yfir sig hulins-
hjálmi skulu þeir gera kross-
mark umhverfis sig í fjórar áttir, 
bregða svo maríuvendinum yfir 
sig og mun þá enginn sjá þá. Ann-
ars var maríuvöndurinn einnig 
talinn alhliða lækningajurt. 

Sýkigras til að ná ástum
Sýkigras má nota til að ná ástum 
stúlku sé hún til þess treg. Gæta 
verður þess að tína jurtina milli 
Jónsmessu og Maríumessu, 
snemma morguns, áður en fugl-
ar fljúga upp. Því næst verða 
menn sér úti um lokk úr hári 
stúlkunnar, saxa hann smátt 
saman við grasið, blanda með 
hunangi og gera úr deig og baka 
við eld. Þá á að gefa stúlkunni að 
borða baksturinn og mun hún við 
það fá óslökkvandi ást á manni. 
Sama gagn gerir umfeðmingur 
því sé hann látinn undir höfuð 
sofandi stúlku fær hún gríðar-
lega ást á þeim sem það gerir. 

Hér hafa einungis verið nefnd 
nokkur dæmi um jurtir sem not-
aðar hafa verið til lækninga og 
galdra en mun fleiri dæmi mætti 
taka.

Símon Jón Jóhannsson þjóð-
fræðingur.

Hvaða íslensku jurtir eru 
notaðar til lækninga?

„ Ótrúlega fersk, fyndin og notaleg.“
- Sæbjörn Valdimarsson, Mbl

- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

Engin trufl un
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

www.graenaljosid.is — Skráðu þig á póstlistann og þér verður boðið á forsýningar allra mynda Græna ljóssins

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.

2 FYRIR 1 ALLA HELGINA
Á LITLU BESTU MYND ÁRSINS FYRIR LESENDUR FRÉTTABLAÐSINS*
*Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar gegn framvísun úrklippunnar að neðan.

LITLA UNGFRÚ SÓLSKIN SÝND Í REGNBOGANUM OG SMÁRABÍÓI

„ Ljúfsár og yndisleg!“
- Sigríður Pétursdóttir, Rás 1



T
ony Blair, forsætis-
ráðherra Bretlands, 
hefur til dæmis boðað 
afsögn sína fyrir 
haustið. Reiknað er 
með að hann geri nán-

ari grein fyrir því í mars og boði 
þá jafnframt til kosninga. Búist er 
við að þar etji Gordon Brown fjár-
málaráðherra kappi við David 
Cameron, leiðtoga Íhaldsflokks-
ins, um forsætisráðherraembætt-
ið.

Stríðið í Írak verður í fréttum 
meira og minna allt árið, rétt eins 
og á síðasta ári, hvort sem Banda-
ríkjamenn byrja að draga herlið 
sitt til baka þaðan eða ekki. Núna 
strax eftir helgina er reiknað með 
að Bush Bandaríkjaforseti skýri 
frá breyttri stefnu sinni gagnvart 
Írak og bandarískir fjölmiðlar 
hafa nú þegar skýrt frá væntan-
legum mannabreytingum í tengsl-
um við það. 

Á árinu þarf Bush að glíma við 
nýjan meirihluta andstæðinga 
sinna á Bandaríkjaþingi. Demó-
kratar krefjast þess að hann hefji 
sem fyrst brottflutning hersins 
frá Írak, en Bush er tregur til 
þess, hefur jafnan sagst vilja sjá 
merkjanlegan árangur af stríðs-
rekstrinum áður en honum verði 
hætt. Enginn árangur er þó í sjón-
máli og ólíklegt að demókratar 
sýni mikla biðlund.

Átök sjía og súnnía í Írak hafa 
líka áhrif langt út fyrir landamær-
in. Íran hefur til dæmis staðið við 
bakið á sjíum í Írak og Sádi-Arab-
ía hefur heitið íröskum súnníum 
sínum stuðningi, þannig að lítið 
þarf til að stríðið í Írak breiðist út 
til nágrannalandanna með einum 
eða öðrum hætti.

Átökin í Palestínu verða enn 
sem fyrr áberandi í fjölmiðlum, 
þótt erfitt sé að sjá hvert stefnir í 
þeim langdregna harmleik. Hrak-
farir ísraelska hersins í Líbanon 
síðasta sumar og sífelldar skærur 
á Gazasvæðinu gera það að verk-
um að Ehud Olmert, forsætisráð-
herra Ísraels, er mun verr staddur 
nú en fyrir ári þegar hann tók við 
af Ariel Sharon. Innbyrðis átök 
Palestínumanna gera síðan illt 
verra og gætu endað í borgara-
stríði.

Þá verður staða Kosovohéraðs 
til umræðu á ný strax í kjölfar 
þingkosninga í Serbíu nú í janúar. 
Kosovobúar leggja mikla áherslu 
á að hljóta sjálfstæði en Serbar 
standa sem fyrr harðir gegn því.

Kosningar verða haldnar í 
Frakklandi, Belgíu, Finnlandi, 
Eistlandi og víðar á árinu og þá má 
nefna að í marsmánuði hefst 
alþjóðlegt ár tileinkað heimskauta-
svæðunum. Alþjóðlega heim-
skautaárið stendur reyndar í tvö 
ár og lýkur því ekki fyrr en í mars 
árið 2009. Rannsóknir á heim-
skautasvæðunum verða efldar um 
allan helming á þessu tímabili.

Í mars hefst einnig ár svínsins 
samkvæmt kínversku tímatali.

Viðburðaríkt ár í vændum
Eins og öll önnur ár ber árið 2007 fleira í skauti sínu en vitað er um í upphafi þess. Engu að síður þarf enga spádómsgáfu til að 
sjá fyrir marga þá viðburði sem munu setja svip sinn á heimsfréttirnar næsta árið. Guðsteinn Bjarnason skoðar komandi ár með 
aðstoð Graphic News.  



Á
rið 2007 gæti orðið það heitasta frá upphafi mælinga sam-
kvæmt spá vísindamanna bresku veðurstofunnar. Meðal-
hitastig mun að öllum líkindum hækka á heimsvísu vegna 
áhrifa frá El Nino hafstraumnum að því er greint var frá á 
vef BBC.

El Niño hafstraumurinn er talinn vera einn stærsti 
áhrifavaldur á veðurfarslegar breytingar á heimsvísu milli ára. Mikil 
fylgni mælist á milli El Niño og hitastigs í heiminum að sögn Chris Fol-
land, sérfræðings í loftslagssrannsóknum hjá bresku veðurstofunni, 
sem nefnir einnig gróðurhúsaáhrif af mannavöldum sem annan megin 
áhrifavald.

El Niño myndast þegar óvenjulega heitur sjór streymir upp að norð-
vesturströnd Suður-Ameríku. Þessi hlýi hafstraumur kemur síðan í stað 
kaldari Humboldt-hafstraumsins. Yfirleitt varir þetta ástand bara í 
nokkrar vikur og síðan kemst aftur á jafnvægi. En ef þetta ástand varir 
í nokkra mánuði á sér stað umfangmeiri hlýnun sjávar sem hefur víð-
tækar afleiðingar.

Spá um hitamet á árinu 2007 er byggð á því að El Niño hafstraumurinn 
hefur sótt í sig veðrið í Kyrrahafinu að undanförnu. Síðast náði El Niño
sér verulega á strik árið 1998 sem varð það heitasta frá upphafi mælinga. 
Það ár var ársmeðaltalshitinn 0,52 gráðum yfir langtímameðalatalinu, 
sem var 14 gráður.

Vísindamenn hafa tvær aðferðir við að spá fyrir um áhrif El Niño að 
sögn Follands. „Önnur er tölfræðileg aðferð sem byggir á tveimur 
munstrum af sjávarhita á svæðinu sem El Niño heldur sig á, og hin er 
flókið tölfræðilegt líkan.“ Spáin sem af þessum aðferðum leiðir er síðan 
fínstillt með því að líta yfir gögn frá undanförnum 50 árum. „Við höfum 
prófað þessa spá þrisvar sinnum, og uppfært hana í hverjum mánuði, og 
hún er fullkomnlega stöðug.“

Vísindamenn bresku veðurstofunnar telja að það séu 60 prósent líkur 
á að hitamet verið slegið í ár. Í tilkynningu frá stofnuninni segir að þess-
ar nýju upplýsingar séu enn ein aðvörunin um að breytingar séu að 
verða á veðurfari á heimsvísu.

El Niño stuðlar að hitameti í ár
Meðalhitastig í heiminum mun hækka í ár og slá 
hitametið frá árinu 1998 samkvæmt spám vís-
indamanna bresku veðurmælingastofnunarinn-
ar. Spárnar byggja öðru fremur á því að El Niño 
hafstraumurinn hefur sótt í sig veðrið að undan-
förnu meira en venjulega. Seinast þegar það gerð-
ist leiddi það til hlýjasta árs frá upphafi mælinga, 
árið 1998. 
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Á
sdís Sif er Reykvík-
ingur, afsprengi 
Smáíbúðahverfis-
ins, og segist hafa 
alist upp í umhverfi 
vinveittu listinni 

þar sem foreldrar hennar voru 
bæði dugleg að fara á listasýningar 
með hana sem barn og faðir henn-
ar, Gunnar Valtýsson læknir, var 
nálægt því að ljúka einleikaraprófi 
á píanó áður en hann valdi svo 
læknisfræðina fram yfir. „Mamma 
og pabbi eru bæði listræn í sér og 
svo eru þarna ömmur og afar sem 
voru að stússast í leiklist og mynd-
list án þess að fara alla leið, enda 
sjaldgæfara á þeim tíma. Það var 
því aldrei neitt flókið fyrir mig að 
segjast ætla að fara í listina og allir 
studdu mig í þeirri ákvörðun,“ en 
Ásdís bætir því við að listin hafi þó 
aldrei beint verið vel ígrunduð og 
meðvituð ákvarðanataka. „Ég hef 
ótrúlega sjaldan tekið einhverjar 
meðvitaðar ákvarðanir um að ég 
ætli að fara að gera þetta eða hitt 
og þannig hefur þróunin sérstak-
lega verið í vinnunni hjá mér eftir 
að ég lauk námi en það er stundum 
eins og maður lendi hreinlega á 
stund og stað og poppi upp í 
skemmtilegum verkefnum án þess 
að maður geri sér grein fyrir 
hvernig það gerðist.“

Námsferill Ásdísar er þéttur og 
glæstur. Leiðin lá úr Fjölbrauta-
skólanum í Breiðholti til New York 
þar sem hún lauk BFA-gráðu frá 
School of Visual Arts árið 2000. 
Þar segist hún hafa stundað til-
raunastarfsemi og prófað nær alla 
rétti á skólamatseðlinum og fór  í 
kúrsa í skúlptúr, kvikmyndum, 
gjörningum og fleiru, þannig að 
hún sá fljótt hvað það var sem átti 
best við hana. Þar kom vídeó- og 
gjörningalist sterk inn. „Gjörn-
ingalistin er hverful, það er að 
segja þú framkvæmir atriðið og að 
því loknu eru engar menjar til um 
það, bara minningin. Þegar ég átt-
aði mig á því fór vídeólistin að 
heilla því þar á maður verkið 
áfram í formi upptökunnar. Í fram-
haldsnáminu helgaði ég mig því 
vídeólist sem og gjörningum og 
útskrifaðist með MFA-gráðu frá 
UCLA í Los Angeles árið 2004.“ 

Námið í Los Angeles breytti miklu 
fyrir Ásdísi en eftir skólasetuna í 
New York dvaldi hún heima á 
Íslandi í eitt ár áður en hún hélt 
aftur út. Ungir listamenn, nýkomn-
ir úr námi, upplifa það oft sem 
þeim sé hent í djúpu laugina eftir 
að þeir útskrifast. „Maður er 
sjaldnast ráðinn í störf tengd list-
inni, að kenna eða slíkt, eftir BA-
prófið og því er oft ekki annað í 
boði en vinna á kaffihúsi. Að ætla 
að helga sig listinni þarna strax 
hefði líka verið mikið hark svo að 
ég sá að mastersnámið myndi gefa 
mér fleiri tækifæri og tíma en ég 

var fremur ung þegar ég lauk BA-
náminu, 23 ára gömul.“ Ásdís 
viðurkennir að það hafi komið sér 
á óvart hversu vel henni hafi geng-
ið eftir að hún kom heim frá Los 
Angeles og það sé stundum skrítið 
að staldra við og uppgötva að hlut-
irnir gangi eins og best verði á 
kosið. „Ég hugsa að listin gangi 
upp hjá flestum þeim sem taka 
starfinu sem henni fylgir alvar-

lega og ég held að það sé auðveld-
ara að vera listamaður á Íslandi en 
til dæmis úti þar sem ég lærði. 
Auðvitað var maður samt búinn að 
búa sig undir að þetta gæti orðið 
mjög erfitt. Listamenn þurfa að 
hafa skap til að halda ótrauðir 
áfram og þótt litlar ákvarðanir 
séu oft erfiðar fyrir mig er ég 
mjög einbeitt í þeim stóru og 
afskaplega þrjósk í að gefast ekki 
upp.“

Undirrituð las viðtal við Ásdísi Sif 
fyrir meira en áratug síðan, þá 
unga og upprennandi, fimmtán 
ára gamla, þar sem hún sagðist 
vakna á nóttunni til að pára niður 

ljóð sem hana jafnvel dreymdi. 
Það er því ekki nema von að sú 
ímynd sem blaðamaður hefur í 
farteskinu af listamanninum sé 
ofurrómantísk og viðkvæm. Ásdís 
skellir upp úr og segist hafa rekist 
á þetta gamla viðtal sjálf fyrir 
ekki svo löngu síðan. „Mér fannst 
einmitt þegar ég las þetta ég vera 
miklu eldri þá en núna. En sniðugt 
samt að rifja þetta upp því maður 

heldur svo oft að þetta hafi allt 
saman byrjað þegar maður fór út í 
„alvarlega“ námið en auðvitað 
hófst þetta allt mun fyrr.“ Á þess-
um árum stundaði Ásdís einnig 
ballett, sýndi listir sínar í 
freestyle-dansi, nam píanóleik og 
dúkkaði upp á hinum og þessum 
leiklistarnámskeiðum. Það þarf 
því engan að undra að Ásdís hafi 
fundið sig í gjörningalistinni þar 
sem hún getur brugðið sér í hin 
ýmsu hlutverk eða gervi og spilað 
af fingrum fram. „Þarna komu öll 
áhugamálin saman og best var að 
ég gat búið til mín eigin verk án 
þess að þurfa að stóla mikið á aðra 
og ég skrifa enn! Textana mína 
nota ég í vídeólistaverkin mín, 

sem eru af ljóðrænni og alvarlegri 
toga en gjörningarnir. En rómant-
ísk já. Jú, ég er rómantísk,“ viður-
kennir Ásdís. „Ég held ég skilji 
samt rómantíkina á annan hátt í 
dag en ég gerði áður. Ég hélt að 
rómantík tengdist einhverri for-
tíðarþrá. Í dag er rómantíkin fyrir 
mér það að njóta augnabliksins, 
vera rómantískur og njóta þeirrar 
stemningar sem er í gangi hverju 

sinni. Ganga úti í tungsljósinu, 
uppgötva stjörnuhrap, fara og 
taka vídeó úti á Gróttu í skamm-
deginu – allt er þetta rómantík.“ 

Ásdís Sif hefur unnið talsvert að 
listinni í samvinnu við eiginmann 
sinn, Ragnar Kjartansson lista-
mann og söngvara Trabants. Þau 
giftu sig fyrir tveimur árum en 
höfðu þekkst síðan þau voru ungl-
ingar, eða frá því þau voru saman í 
sumarleikhúsinu sautján ára 
gömul. Kom það Ásdísi á óvart að 
þau skyldu enda saman og það með 
hring á baugfingri? „Já. Þetta 
meikaði eitthvað svo mikinn sens 

og maður býst við því að þetta sé 
eins og í bíómyndunum; að það 
sem virðist borðliggjandi gangi 
ekki upp. Þetta hefði næstum átt 
að vera eitthvað sem „hefði getað 
orðið“,“ segir hún með smá slettu 
af  dramatík í rómnum og kímir. 
Eru þau lík í sér og sem listamenn? 
„Ég hélt alltaf að við værum svo 
ofboðslega lík af því að við erum 
hrifin af sömu hlutunum í mynd-
listinni en það er alltaf að skýrast 
betur og betur að sem listamenn 
erum við mjög ólík og þá eru það 
helst vinnuaðferðir okkar sem 
greina okkur að. Raggi er dugleg-
ur að sjá hlutina fyrir sér, skissa 
upp og verður svo ofboðslega 
spontant í vinnubrögðum þegar 
kemur að verkinu sjálfu. Ég aftur 
á móti er lítið fyrir að ákveða eitt-
hvað fyrirfram en verð svo þræl-
skipulögð þegar vinnan hefst og 
get þá verið mjög lengi að setja 
verkið upp.“ Saman hafa þau hjón-
in unnið að ýmsum verkefnum, 
meðal annars eftirminnilegu 
örleikriti sem sett var upp úti í 
Berlín í samvinnu við Davíð Þór 
Jónsson tónlistarmann. „Við 
vorum í anddyri leikhússins, rétt 
áður en maður fer inn í salinn, þar 
vorum við með leikrit sem var eins 
og síðustu fimm mínúturnar í 
dramatísku leikriti – eins konar 
uppgjör með miklum svipbrigðum 
og slíku. Draumurinn er svo að fá 
að koma meira inn í leikhúsin hér 
heima en ég hef hitt marga sem 
vilja gjarnan fá svokallað 
„performance-leikhús“. Það er svo 
mikið af hæfileikafólki hér á landi 
og væri slíkur miðpunktur fyrir 
hendi yrði held ég einhver galdur 
úr því.“

Ásdís Sif og Ragnar hafa í stað 
leikhússins framið gjörninga sína 
út um hvippinn og hvappinn, til að 
mynda í heimahúsum, og nú síðast 
í jólaboði Jóns Óttars Ragnarsson-
ar og Margrétar Hrafnsdóttur. 
„Við fluttum völvuspá fyrir pör 
sem þar voru stödd í salnum fyrir 
árið 2007. Raggi var með gítar og 
stráði snjó yfir mig á meðan ég 
var völvan og las upp spá fyrir 
alla mánuðina. Þetta var mjög 
skemmtilegt. Húmor er bráðnauð-
synlegur í þessari tegund af list, 
bæði sem hjálpartæki og einnig til 
að ná betur til fólksins. Hann 
hjálpar manni að komast yfir 
stressið en ég held ég upplifi alltaf 
áður en ég flyt verkin mín svipað 
stress og þegar ég var að fara að 
spila á tónleikum í tónlistarskól-
anum með kalda fingur. Alveg 
þessi sama ljúfsára tilfinning og 
hræðsla við að útkoman verði 
hræðileg. Ég hef samt ekki lent í 
því ennþá, einstaka sinnum ein-
hver vandræðalegheit en ætli 
þetta geri það ekki að verkum að 
maður er einbeittari við verkið en 
ella.“

Um þessar mundir er Ásdís að 
taka þátt í samsýningu í Kling og 
Bang galleríi á Laugavegi ásamt 
listamönnunum Heklu Dögg Jóns-
dóttur, Daníel Björnssyni og Sirru 
Sigrúnu Sigurðardóttur. „Okkur 
fannst við skilja hvort annað eitt-
hvað svo ofboðslega vel þessi 
misserin,“ segir Ásdís glettin, „og 
fannst því tilvalið að sýna saman. 
Verkið er leikur með ljós, liti og 
skugga í skammdeginu og það er 
rólegt yfirbragð yfir henni, 
svolítil kyrralífsmynd má segja.“ 
Spurningin um hvernig það er að 
vera listamaður á Íslandi í dag er 
svo dregin úr hattinum í lokin. 
„Það eru kostir og gallar. Það er 
mikil orka og framkvæmdakraft-
ur í fólki og gaman hvað athafna-
gleðin virðist vera mikil hjá lista-
mönnum. Aftur á móti er þetta 
afar lítið samfélag, samkeppnin 
mikil og mér finnst maður finna 
svolítið fyrir því að fólk kvartar 
undan því að finna fyrir afbrýði-
semi og angri yfir því að þessi eða 
hinn fékk einhvern styrk og tekur 
því persónulega í stað þess að 
hugsa jákvætt til þess að listin fái 
styrki. En maður reynir að leiða 
slíkt hjá sér og dreifa því 
jákvæða.“

Maður heldur svo oft að þetta hafi allt saman byrjað 
þegar maður fór út í „alvarlega“ námið en auðvitað hófst 
þetta allt miklu fyrr.

Listin er að gefast ekki upp
Hún segir að henni líði 
stundum eins og hún 
sé ellefu ára að fara að 
leika skjálfhent á píanó 
á skólatónleikum áður 
en hún vippar sér í einn 
af sínum gjörningum. 
Engu að síður er hún 
einn af okkar fremstu 
listamönnum og hefur 
komið fram á sýningum 
um alla Evrópu. Ásdís 
Sif Gunnarsdóttir
sagði Júlíu Margréti 
Alexandersdóttur upp og 
ofan af rómantík sem 
laus er við nostalgíu, 
samstarfinu við eigin-
manninn og þrjóskunni. 





T
veir bílar koma aðvíf-
andi að sama stæði 
fyrir utan Smáralind. 
Hvorugur bílstjórinn 
neitar að gefa sig og 
að endingu ákveða 

ökuþórarnir að hringja í laganna 
verði til að fá úrskurð um það hver 
eigi rétt á stæðinu. Þetta er aðeins 
ein af fjölmörgum örsögum úr 
íslensku þjóðlífi þar sem heilbrigð 
skynsemi, þolinmæði og umburð-
arlyndi hefði getað komið í veg 
fyrir reiði eða pirring. „Reyndar 
var fullt af lausum bílastæðum á 
efri hæð Smáralindar, þannig 
að til þessa atviks hefði aldrei 
þurft að koma,“ segir Gunn-
ar Rúnar Sveinbjörnsson hjá 
lögreglunni í Reykjavík um 
þetta atvik sem átti sér stað 
rétt fyrir jól. „Þetta er sígilt 
dæmi um gífur-
lega streitu og 
stress, sérstak-
lega ef fólk veltir 
því fyrir sér eitt 
augnablik að það 
er að rífast yfir 
bílastæði.“  

Umferð og bílar eru 
landsmönnum oft 
umtalsefni og undir 

það tekur Sigurður G. Tómasson, 
útvarpsmaður á Útvarpi Sögu. 
„Fólk pirrar sig mest á hegðun öku-
manna á vegum úti og þá sérstak-
lega á því þegar bræður þeirra og 
systur gefa ekki stefnuljós. Margir 
spyrja sig hvort stefnuljósin séu 
jafnvel ekki staðalbúnaður á mörg-
um hinna stærri og nýrri jeppa.“ 
Stjórnmál eru mönnum einnig oft 
ofarlega í huga og nefnir Sigurður 
þá sérstaklega einn flokk sem 
landsmenn virðast hafa sérstakan 
bifur á um þessar mundir. „Hafi 
einhvern tímann ríkt pirringur í 

garð stjórnmálaafls á Íslandi 
þá beinist hann nú gegn Fram-
sóknarflokknum. Það er 
hreinlega eins og það hafi 
gripið um sig djúpstæð andúð 

á framsóknarmönnum. 
Þetta jaðrar við 

hatur.“

Í hugum flestra 
er desembermán-
uður sá árstími 
sem fer hvað 
verst með geð-
heilsuna en 

ekkert betra tekur við í janúar 
þegar skilafrestur gjafa og útsöl-
ur herja á þjóðarsálina. Kristín 
Einarsdóttir hjá Neytendasamtök-
unum segir þó nokkuð hringt inn í 
byrjun mánaðarins þar sem 
örvinglaðir neytendur býsnast 
yfir því að verið sé að reyna að 
gefa inneignarnótu fyrir útsölu-
verði en ekki upprunalegu verði. 
Einnig fárast fólk yfir stuttum 
skilarétti og allt árið eru innhring-
ingar þar sem kvartað er yfir of 
háu verðlagi. 

Anna Birna Halldórsdóttir hjá 
Neytendastofu hefur sömu sögu að 
segja af símatíma stofnunarinnar, 
þar er mikið hringt inn og kveður þá 
við sama tón. „Það er líka algengur 
misskilningur að þegar verslanir 
auglýsa að þær ætli að afnema virð-
isaukaskatt af vörum sínum í ein-
hverja ákveðna daga haldi fólk að 
þar sé um skattsvik að ræða og 
hringir þá inn til okkar til að tilkynna 
okkur um hið ætlaða saknæma 
athæfi.“ Að hennar sögn er þó nokk-
uð um að siðvöndum borgurum 
landsins blöskri sú nekt er oft birtist 
í einkamálaauglýsingum dagblaða 
og á skiptiborði RÚV hefur einnig 
orðið vart við siðavendni dyggra 
áhorfenda sem láta bert hold oft fara 
fyrir brjóstið á sér þegar klám eða 
eitthvað sem fólk telur vera klám 
birtist á skjánum. 

Pirringur er í raun væg útgáfa 
af reiði og reiði er ein af okkar 

fimm grunngeðshræringum,“ 
segir Oddi Erlingsson klínískur 
sálfræðingur og útskýrir að þessi 
tilfinning birtist þegar einhver 
reyni að bremsa okkur af í að koma 
fyrirætlunum okkar í fram-
kvæmd.

Oddi segir flesta fræðimenn 
sammála um það að reiði sé eðlileg 
tilfinning, jafnt hjá mönnum sem 
dýrum og stundum geti hún verið 
okkur hjálpleg við að ná markmið-
um okkar. „Fólk sér hlutina fyrir 
sér, hvernig það ætlar að hafa þá 
og hverju það ætlar að koma í 
framkvæmd og upplifum við það 
að einhver setji stein í götu okkar 
og trufli dagskrána birtist þessi 
sterka tilfinning oft,” segir Oddi. 
Þannig hafi margir séð aðfanga-
dagskvöld fyrir sér sem heilaga og 
rólega stund án áreitis og urðu því 
nokkrir reiðir þegar þeim fannst 
pítsufyrirtæki hér í bæ vera að 
koma í veg fyrir það. 

Oddi segir að vissulega hafi 
utanaðkomandi áhrif mikið um það 
að segja hversu pirruð við erum og 
má þar kenna miklu álagi eða 
þreytu um. Mikill hraði er í samfé-
laginu og pressa á að við náum að 
sinna vinnu, fjölskyldu, vinum, 
tómstundum og öðru. Ef eitthvað 
hindrar okkur í að komast yfir dag-
skrána, jafnvel rautt ljós, getum 
við orðið pirruð og reið og þeim 
mun frekar ef álagið er mikið.  
Einnig er viss árstími erfiðari en 
annar og desembermánuður fer 
þar fremstur í flokki en á þeim 
tíma er íslenska þjóðin undir mik-
illi pressu. „Kröfurnar eru ofboðs-
lega miklar í desember. Fólk á að 
taka þátt í öllu, kaupa hluti, fara á 
tónleika, skemmtanir, fara í jóla-
hlaðborðið og vera með góðan mat. 
Boginn er spenntur mjög hátt og 
erfitt fyrir fólk að standa undir 
öllum þessum væntingum sem það 
gerir til sjálf síns. Þannig mátti sjá 
álagið sem fólk var undir í desem-
ber þegar alvarlegt umferðarslys 
varð á Vesturlandsvegi og loka 
þurfti veginum í báðar áttir um 
tíma. Þarna var eitthvað sem 
hindraði það að vegfarendur næðu 
markmiðum sínum á tilteknum 
tíma og fólk upplifði eins og verið 
væri að trufla það af ásetningi, að 
einhver væri ekki að sinna starfi 

sínu. Daginn eftir sáu svo sömu 
aðilar að sér þegar þeir sáu að 
engin handvömm var í gangi hjá 
lögreglunni og hringdu og báðust 
afsökunar.“ 

En getur pirringur smitað út frá 
sér? Getur eitthvað sem angrar 
einn farið að angra aðra líka ef 
vakið er máls á því? Oddi svarar 
því játandi. „Pirringur er tilfinn-
ing sem kraumar undir niðri, óljós 
kennd og ef við sjáum að aðrir eru 
reiðir yfir sama atriði fáum við 
stuðning við það að pirringur okkar 
sé réttlætanlegur og látum reiðina 
því blossa upp.“ Oddi vill þó meina 
að miðað við margar aðrar þjóðir 
séum við tiltölulega umburðarlynd 
og þar hjálpi til að  þjóðarsálin er 
fremur óskipulögð og kærulaus.“ 
Við eigum því oftar auðveldara 
með að fyrirgefa trassaskap ann-
arra þegar við þurfum ekki annað 
en að líta í eigin barm. Þjóðverjar 
eru til dæmis mjög pottþéttir og 
gera miklar kröfur til sín og ann-
arra, enda þekktir fyrir mun meiri 
pirring en við.“ 

Oddi segir gott ráð við pirringi 
og reiði vera góðan svefn og einnig 
sé nauðsynlegt að temja sér 
umburðarlyndi, en vel úthvíld 
manneskja á alltaf auðveldara með 
að setja sig í spor annarra og er 
þar af leiðandi víðsýnni. „Það er 
mikilvægt að reyna að minnka 
almennt álag og slaka á kapphlaup-
inu. Yfirvegað fólk lítur á hindrun 
sem verkefni.“

Stefán Jón Hafstein var umsjón-
armaður Þjóðarsálarinnar í 

fjölmörg ár og segir pirring þjóð-
arinnar hafa verið hvað fyrirferð-
armestan þegar þingmenn hækk-
uðu í launum. „Allt varð yfirleitt 
arfavitlaust hjá okkur á Rás 2 
þegar svo bar við. Ég man einnig 
eftir einum svakalegum pirringi 
þegar HSÍ ákvað að selja sýning-
arréttinn að Íslandsmótinu í hand-
knattleik í kringum 1990 til Stöðv-
ar 2 sem hugðist sýna leikina í 
lokaðri dagskrá. Algjört met var 
sett í innhringingum og voru lætin 
fáheyrð á þeim tíma. Af öðrum 
sígildum dæmum má svo nefna 

misnærgætnisleg ummæli stjórn-
málamanna. Sannkallað stríðsá-
stand ríkti á Þjóðarsálinni þegar 
Halldór Ásgrímsson lét hafa eftir 
sér fræg ummæli um kvótann og 
ekki má gleyma Bermúdaskál 
Davíðs Oddsonar en þá var þessari 
frægu ræðu Davíðs útvarpað og 
þjóðin nötraði. Hann hafði samt 
kjark til þess að mæta tveimur 
dögum síðar til okkar í útvarps-
verið og sitja fyrir svörum og 
segja sína hlið á málinu,“ segir 
Stefán Jón þegar hann rifjar upp 
það sem stendur helst upp úr Þjóð-
arsálinni.

Stefán Jón segir landsmenn 

hafa getað fengið hitasótt á aðeins 
einum eða tveimur klukkutímum 
en þátturinn var með um fjórð-
ungshlustun og gaf því nokkuð 
góða mynd af því sem angraði 
bændur og búalið hverju sinni. 
„Stundum kom það okkur á óvart 
hvað varð að látum og greinilegt 
að við höfðum ekki reiknað daginn 
rétt. Þessi þáttur sýndi að blaða-
menn eru ekki alltaf með fingur-
inn á púlsinum.“ 

Snör viðbrögð Davíðs Oddson-
ar við umræðunni um Bermúda-
skálina sýnir að stjórnmálamenn 
létu sig umræðuna í Þjóðarsál-
inni nokkru skipta og voru dæmi 

um að ráðherrar létu sína menn 
hlusta á Þjóðarsálina sem áttu 
það til að hringja inn og leiðrétta 
eða koma einhverju á framfæri 
ef með þurfti. Stefán nefnir þar 
sérstaklega Ólaf Ragnar Gríms-
son sem hafði alltaf sína umboðs-
menn með eyrun límd við tækið. 
En var einhver einn árstími verri 
en annar hvað varðar reiði Íslend-
inga? „Nei, ég varð ekki var við 
það en það er eitt sem sannaðist 
þá og það var að ef stjórnmála-
maður vill komast upp með eitt-
hvað er best að velja síðustu dag-
ana í júlí til þess. Þá er 
pirringurinn í fríi.“ 

Við segjum stundum að við 
séum spegill þjóðarsálarinn-

ar,“ segir Lilja Hallfreðsdóttir, 
sviðstjóri hjá Já sem starfrækir 
þjónustunúmerin 118 og 1818. „Við 
fáum í kringum 30 þúsund símtöl á 
dag og finnum vel fyrir því þegar 
landsmönnum liggur eitthvað á 
hjarta. Þannig er fólk ekki aðeins 
að fá símanúmerin sín heldur er 
því einnig oft mikið niðri fyrir og 
vill ræða það sem er að gerast í 
þjóðfélaginu.“ Lilja segir að þeim 
hjá 118 sé einna eftirminnilegast 
þegar mál Árna Johnsen kom upp 
árið 2002, en þá voru símalínur 
rauðglóandi og vildi landinn fara 
yfir málið með þjónustufulltrúun-
um. Það sama gerðist aftur í þjón-
ustuverinu þegar Árni lét ummæl-
in um „tæknilegu mistökin“ falla í 
nóvember á síðasta ári.

Smærri atriði verða líka tilefni 
til athugasemda viðskiptavina og 
er þar af ýmsu að taka. „Fólk er oft 
að reyna að finna gömlu verslun-
ina sína eða fyrirtækið, sem hefur 
þá breytt um nafn og þá hjálpast 
allir að til að finna út úr því hvar 
það er niðurkomið. Margir hringja 

líka og eru að reyna að rata í þess-
um nýju hverfum sem eru að rísa 
og þá er kannski einhver í salnum 
sem á heima nálægt og getur leið-
beint. Stundum láta þeir sem 
hringja ný götuheiti fara í taug-

arnar á sér og spyrja hvað hafi 
eiginlega orðið um góð og gild 
götuheiti eins og Öldugötu og 
Bárugötu.“  Þegar kosningar nálg-
ast fer allt á flug og kjósendur 
hringja inn í leit að kjörstöðum og 
Lilja segir að þá fljóti oft athuga-
semdir með um einstaka fram-
bjóðendur. 

Mál málanna um þessar mundir 
eru útsölurnar en þjónustufulltrú-
ar 118 verða þó nokkuð varir við 
að mörgum þyki  þær byrja helst 
til of snemma þetta árið. Þannig 
hafi landinn varla rennt niður síð-
asta hangikjötsbitanum þegar 
hann neyðist til að fara aftur í 
verslanirnar að skila jólagjöfun-
um eða nota útsölurnar.  „Við erum 
svolítið eins og miðstöð, hingað 
hringir fólk og tilkynnir okkur um 
rafmagnsleysi og annað og ef það 
er eitthvað í gangi þarna úti er 
nokkuð víst að við vitum af því. 
Sumir þurfa að fá meiri útrás en 
aðrir en góða hliðin er að þeir sem 
eru virkilega pirraðir hringja oft 
daginn eftir og biðjast afsökunar 
og þá er afsökunarbeiðninni að 
sjálfsögðu komið til skila.“

Lítil þjóð með 
stuttan þráð
SMS-skeyti frá pítsufyrirtæki á aðfangadag setur hátíðar-
haldið í uppnám. Línur 118 glóa því götuheiti nýju hverf-
anna eru fáránleg. Er þjóðarsálin óvenju pirruð og hvað 
er það helst sem henni misbýður? Júlía Margrét Alexanders-
dóttir fékk lærða og leika til að varpa ljósi á hvað það virkilega er 
sem reitir íslensku þjóðina til reiði. 

Þjóðverjar pirraðari 
en Íslendingar

118 með puttann á þjóðarpúlsinum

Ólíklegustu hlutir ollu reiði









ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

Ég var spurð að 
því í gær hvort ég 
væri í raun jafn 
fáranlega glöð í 
lífinu og pistlarn-
ir mínir bera með 
sér. Ég sagði nú 
að svo væri og 
brosti Colgate-
brosi því til sönn-

unar. Kannski er málum svo hátt-
að að ég birtist ykkur hér á síðum 
blaðanna sem valhoppandi Heiða 
með fléttur og austurrísk lömb í 
eftirdragi en ég á líka mína daga 
sem ég geng myrkvu öflunum á 
hönd.

Síðasta miðvikudag tók ég til 
dæmis æðiskast. Ég varð alveg 
svaka reið. Arkaði um gólfin 

heima hjá mér alveg brjáluð en 
varð bara reiðari og reiðari því 
það er svo erfitt að taka reiðiark í 
svona lítilli íbúð. Þannig að ég 
byrjaði að skella hurðum, fleygði 
inniskónum í vegginn þar sem 
skógeymslan er en var allt annað 
en ánægð með hversu lítið hljóð 
kom þegar skórnir skelltu á vegg-
inn og því trylltist ég enn frekar 
og lét það bitna á skápahurðunum 
í svefnherberginu enda hægt að 
skella þeim með látum. Svo mikil 
varð reiðin á endanum að ég 
strunsaði út með djöfulinn sjálfan 
á bakinu, fór út að hlaupa og hlust-
aði á Egó meðan ég hljóp í hringi 
þar sem ég var í of miklu uppnámi 
til að vita hvert ég ætti að stefna.

Þegar heim var komið kvartaði 

ég sáran við vinkonu mína undan 
bauninni undir prinsessudýnunni 
minni og varð yfir mig hissa þegar 
ég var spurð hvort ég væri ekki að 
gera of mikið úr reiðimáli kvölds-
ins. „Ég?! Dramatísk?! Held nú 
síður,“ hrópaði ég og féll í stól með 
andvarpi yfir baunum lífsins á 
mínum herðum og heyrði angur-
væra erfiðleika tónlist hljóma í 
höfði mér. Eftir tíu mínútur var ég 
svo farin að flissa yfir eigin fárán-
leika.

Þetta er allt spurning um við-
horf krakkar mínir. Baunin popp-
ar alltaf reglulega upp en þess á 
milli er best bara að valhoppa og 
jóðla.

Góða helgi. Og munið að sá sem 
síðast hlær... hann hugsar hægast.
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Dúkkurnar hans Jóhanns 
Torfasonar vega salt á 
mörkum listaverka og 
fjöldaframleiðslu en í starfi 
sínu leitast hann við að 
kanna möguleika listar-
innar. Sýning á stafrænum 
sköpunarverkum hans 
verður opnuð í Listasafni 
ASÍ í dag.

Hugmyndina að baki dúkkunum 
rekur Jóhann til ársins 1995 þegar 
hann var búsettur á Spáni og inn 
um lúguna flæddu auglýsingar og 
ruslpóstur um leikföng og barna-
dót. „Ég var í einhverju millibils-
ástandi í myndlistinni og fór að 
rýna í þetta. Þá kviknaði á ein-
hverju ljósi og ég ákvað að það 
væri spennandi að taka þennan 
efnivið fyrir.“ Jóhann hafði fengist 
við myndasögugerð og kveðst mik-
ill aðdáandi hvers kyns barnamenn-
ingar og því hafi sér reynst auðvelt 
að stíga þetta skref.

Síðan þá hafa leikföng verið eitt 
aðalviðfangsefni Jóhanns, sem til 
dæmis er þekktur fyrir myndir 
sínar af frumherjum íslensku 
myndlistarinnar sem hann færði 
bæði í myndasögubúning og gerði 
úr þeim listræna „aksjónkarla“. 

Jóhann segir að raunsæið í 
verkum hans hafi aukist með árun-
um, sér í lagi eftir að hann tók 
tölvutæknina í sína þjónustu og 
fjarlægðist hið hefðbundna mál-
verk því hann prentar nú verkin 
sín á stafrænu formi. „Það er part-
ur af því að viðhalda eða auka við 
þá blekkingu að hluturinn sé mögu-
lega raunverulegur. Ég stíg aðeins 
út fyrir þessa naflaskoðun mynd-
listarinnar – spyr fremur hvað sé 
hægt að gera með myndlist fremur 
en hvað myndlistin getur gert 
fyrir sjálfa sig.“

Verk Jóhanns eru afar pólit-
ísk og sjálfur kveðst hann ávallt 

hafa haft áhuga á því að kanna þær 
hliðar myndlistarinnar. „Ég hef 
aldrei getað gert „bara eitthvað“. 
Ég hef alltaf þurft að hafa ein-
hverja skírskotun, til dæmis til 
heimspekilegra eða siðferðislegra 
vangaveltna um mannlega tilveru 
án þess þó að taka endilega pólit-
íska afstöðu.“

Hluti þess er tengdur því að 
verkin á sýningunni nú eru unnin 
fyrir fyrirtækið Pabba kné sem 
framleiðir þau og hefur með þeim 
umsýslu. „Ég er í raun aðeins vinnu-
dýr þess fyrirtækis,“ segir Jóhann 
og áréttar að sú fyrirtækjavæðing 
sé ekkert spaug og þar á bæ vonist 
menn til þess að Sigurður Einars-
son taki að sér stöðu stjórnarfor-
manns.

Jóhann játar að sig hafi dreymt 
um að ganga lengra og hefja fram-
leiðslu á dúkkunum. „Það hefur þó 
stoppað mig að í mér býr lítið Lata-

bæjareðli og ennfrem-
ur að ég er svo inni-

lega heillaður af 
þessum anarkisma 
sem býr í mynd-

listinni. Ég hef kosið 
að stíga ekki út fyrir 
þann sérviskulega og 

hálf týnda heim 
að svo 

stöddu. Ef 
dúkkurn-

ar færu 
í fram-

leiðslu yrðu þær leikföng en ekki 
myndlist. Ég myndi hins vegar 
hugsa mig tvisvar um ef Mattel 
gerði mér alvöru tilboð,“ segir hann 
hlæjandi.

Fólk á öllum aldri hefur hrifist 
af dúkkunum hans Jóhanns og börn 
taka verkunum vel. Hann segist 
líka eiga hauka í horni hjá dætrum 
sínum tveimur og sambýliskonu 
sem eru sérlegir álitsgjafar hans. 
„Ég hef alltaf borið leikföngin undir 
dætur mínar því ég vil að þau geti 
virkað sem alvöru leikföng og mér 
finnst mikilvægt að þær geti hugs-
að sér að nota þau. Þau verða að 
vera trúverðug þó þau séu kannski 
vafasöm í einhverju uppeldislegu 
tilliti.“

Sýning Jóhanns verður opnuð í 
Listasafni ASÍ kl. 15 í dag en þar 
eru aukinheldur grafíkverk sem 
Jóhann hefur unnið að undanförnu. 
„Mér fannst tilhlýðilegt að sýna 
þau einnig, það er sjaldgæft að slík 
verk séu sýnd annars staðar en hjá 
Grafíkfélaginu. Þau eru í raun sýnd 
til höfuðs tölvutækninni,“ segir 
hann og útskýrir að verkin séu 
silkiþrykk af myndgátum og fleiru 
í svipuðum dúr. „Grafíkin hefur 
ekki verið inni nokkuð lengi en nú 
er að kvikna áhugi hjá nemendum 
og fleirum sem vilja snúa sér aftur 
að handverkinu,“ útskýrir hann.

 Á sama tíma  í dag opnar sýning 
á verkum Hlyns Helgasonar í arin-
stofu og gryfju safnsins við Freyju-
götu. Sýningarnar verða opnar til 
28. janúar.
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Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

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

Kúlan

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Í kvöld lau. 6/1 örfá sæti laus, fös. 12/1 kl. 16:30 nokkur sæti laus, lau. 13/1 örfá sæti 
laus, þri. 16/1 kl. 20:00 uppselt, mið. 17/1 kl. 14:30 uppselt, lau. 20/1, mið. 24/1 kl. 14:30 
uppselt.
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

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

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

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Í dag lau. 6/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00 örfá 
sæti laus, lau. 13/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 20/1 
kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 21/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 27/1 kl. 14:00 nokkur sæti
laus, sun. 28/1 kl. 14:00.

BAKKYNJUR eftir Evrípídes
6. sýn. fim. 11/1 örfá sæti laus, 7. sýn. fös. 12/1 nokkur sæti laus, 8. sýn. fim. 18/1.

Stóra sviðið kl. 20:00

Patrekur 1,5



Þú gengur í Bónusklúbbinn og færð einn tíma með einkaþjálfara 
sem kennir þér á tæki og lætur þig fá æfi ngaprógram. 
Einnig færð þú bol og vatnsfl ösku.

Láttu árið 2007 verða æfingaárið þitt! 
Hreyfing hjálpar þér að ná markmiðum þínum.
Vertu með! 31. janúar er síðasti skráningardagur.

Þú mætir a.m.k. einu sinni í viku næsta mánuðinn
og færð vandað sporthandklæði.
Þú heldur áfram að mæta a.m.k. einu sinni í viku næsta 
mánuð og færð fl ott hálsband fyrir lykla eða gsm-síma.
Þú mætir áfram a.m.k. einu sinni  í viku næsta mánuð 
og færð að lokum vandaða íþróttatösku.

Þá ertu komin/n yfi r erfi ða byrjendatímabilið
og komin/n á beinu brautina í líkamsrækt.
Leitaðu frekari upplýsinga á www.hreyfi ng.is
eða í síma 414 4000.



Buffalo-tískan setti mark á sálina en Vans er í uppáhaldi

Aldrei verður nógu mikið talað um 
hina alþekktu hringrás tískunnar. 
Snið koma alltaf aftur í tísku og 
maður verður alltaf að passa 
sig þegar maður segir að eitt-
hvað sé dottið úr tísku því 
aldrei er að vita hvenær 
maður mun klæðast viðkom-
andi flík á ný. Eitt sinn þurfti 
ég heldur betur að kyngja 
stolti mínu og viðurkenna mig 
sigraða þegar ég sagði á seinni 
hluta síðustu aldar að hettur 
myndu aldrei koma aftur í tísku – 
en viti menn hettur hafa sjaldan 
verið vinsælli en síðustu ár.

Það er ákveðin lína í tískunni 
sem ég kýs að kalla „ömmulega“ 
tísku. Fatnaður sem formæður 
okkar klæddust og klæðast enn 
þann dag í dag er orðinn eftirsótt-

ur af tískuljónum. Eitt besta 
dæmið um það er hin víðfræga 
Chanel-dragt sem aldrei virðist 

detta úr tísku og konur á öllum 
aldri bera með prýði. 

Efni eins og blúndur, slaufur á 
fatnaði og alpahúfur bera 

ákveðna nostalgíu með sér 
sem og útsaumaðar flíkur 
sem minna mann á gardín-
ur eða púða saumaðan af 
ömmu. Kannski er það þessi 
nostalgía sem gerir það að 

verkum að við heillumst af 
slíkum fatnaði. 
Ég veit ekki með ykkur en 

fataskápar amma minna hafa öðl-
ast meira vægi hjá mér eftir að ég 
uppgötvaði þessa hlið tískunnar. 
Hinar ýmsu búðir bæjarins luma á 
ýmsu sem minnir á eldri og virtari 
kynslóðir.

Fatnaður með nostalgíu

Ég gæti notað allt þetta pistlapláss og meira til að telja upp allar þær 
flíkur sem ég hef týnt á óskiljanlegan hátt í gegnum tíðina. Ég er sem 
betur fer ekki ein af þeim sem týnir lyklum og veski einu sinni í 
mánuði og því finnst mér þetta vera heldur skrítið. Held að ég sé sko 
aldeilis ekki ein á báti í sambandi við þetta og núna upp á síðkastið hef 
ég týnt flíkum eins og tyggjópökkum án þess að hafa hugmynd um 
hvar þær eru niðurkomnar. 
Sama hver flíkin er eða hvaða bakgrunn hún hefur fæ ég alltaf sömu 
óþægilegu tilfinninguna þegar ég uppgötva að ástkæra flíkin mín er 
týnd. Það er samt það sama með flíkur eins og annað  í lífinu að oft veit 
maður ekki hvað maður hefur í hendi fyrr en maður tapar því. Allt í 
einu fær svarta gollan eða einn vettlingur ákveðið tilfinningalegt gildi 
þar sem það er ekki lengur í mínu lífi. Sama hvort að flíkin hefur verið 
í uppáhaldi eða lítið sem ekkert notuð er tilfinningin alltaf jafn slæm.

Langoftast gerist þetta á djamminu þar sem yfirhöfnum og auka-
hlutum er hrúgað í eitt horn staðarins án frekari málalengingar og ekki 
skipt sér af því fyrr en nokkrum tímum seinna og þá er maður oftar en 
ekki í annarlegu ástandi og ekki til þess hæfur að fara að gera ítarlega 
leit að munum sínum. 

Einnig hef ég uppgötvað það löngu seinna, oftast við myndaalbúms-
skoðun,  hvaða flíkur sem eitt sinn voru í minni eigu eru glataðar. Þrátt 
fyrir afskiptaleysi mitt verð ég alltaf jafn fúl og pirruð. 

Er jafnvel farin að hallast að þeirri skoðun að sumur fatnaður sé 
gæddur þeim einstaka hæfileika að gufa upp þegar þeim hentar. Þar 
með er hann glataður en alls ekki gleymdur. 

Ekkert er jafn óþolandi og að finna hina fullkomnu flík og týna 
henni, gera svo dauðaleit að öðru svipuðu en finna það aldrei aftur. 

Einu sinni sagði vitur kona mér það að alltaf þegar hún týndi flík 
huggaði hún sjálfa sig með því að telja fundvísan finnanda heppnan. 
„Hver sá sem finnur mína fallegu flík er heppinn og á það skilið.“ Góð 
og falleg speki sem endurspeglar náungakærleikann sem er sjaldséður 
í nútímaþjóðfélagi og fleiri geta hér með tileinkað sér hann. 

Takk fyrir mig.  

Glatað en ekki gleymt



Svartur jakki, slifsi eða bindi, hvít 
skyrta girt ofan í svartar þröngar 
buxur með gæjalegu belti er ein-
kennisbúningur hins víðfræga 
hönnuðar Karls Lagerfeld. Lager-
feld er einn af frumkvöðlum tísku 
tuttugustu aldarinnar og hefur svo 
sannarlega sett sitt mark á tísku-
heiminn síðustu misseri. 

Lagerfeld er þýskur að upp-
runa og mun verða 64 ára á þessu 
ári. Lagerfeld er sjálfstæður hönn-
uður en hefur unnið hjá fyrirtækj-
um á borð við Chloe, Fendi og núna 
er hann í samstarfi við Chanel þar 
sem hann er einn af þeirra aðal-
hönnuðum en notar samt sem áður 

ávallt sitt eigið nafn. Á síðasta ári 
gafst síðan almenningi kostur á að 
kaupa fatnað Lagerfelds þegar 
hann hannaði fyrir verslunarkeðj-
una H&M. 

Lagerfeld vakti mikla athygli 
fyrir nokkrum árum þegar hann 
léttist um 42 kíló á aðeins 13 mán-
uðum. Eftir það gaf hann megrun-
arleyndarmál sín út í bók sem sló 
öll sölumet á sínum tíma. Ástæðan 
fyrir megruninni var að hann 
langaði til að klæðast fatnaði eftir 
uppáhaldshönnuð sinn, Hedi Sli-
mane, sem hannar fyrir Gucci. 

Eftir jóla- og áramótavertíðina 
eru margir farnir að beina sjónum 
sínum að vorinu og eflaust gott að 
fara að undirbúa fataskápinn sinn 
undir vortískuna. Þótt línurnar 
muni skýrast í sambandi við kom-
andi tísku þegar nær dregur sumri 
og sól hefur Fréttablaðið tekið 
saman nokkra lykilhluti til að gefa 
lesedum skýrari 
mynd af hverju við 
munum klæðast 
árið 2007. 

Lykilhlutir 
fyrir vorið

Einkennisklæddi silfurrefurinn



!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

Frábær ævintýramynd 
fyrir alla fjölskylduna!

Stórkostleg ævintýramynd 
byggð á magnaðri metsölubók

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 3, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ     kl. 5.50, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ERAGON      kl. 3 B.I. 10 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3 og 6
TENACIOUS D       kl. 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 8 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 5.50 B.I. 12 ÁRA
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL       kl. 3

LITTLE MISS SUNSHINE    kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 1.30, 3.45 og 5.50
ERAGON     kl. 1, 3.20, 5.40 og 8 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE    kl. 10.15 B.I. 14 ÁRA
BORAT     kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN     kl. 8 B.I. 12 ÁRA
HNOTUBRJÓTURINN ÍSL. TAL     kl. 1.30
HÁTÍÐ Í  BÆ      kl. 1.30

KÖLD SLÓÐ        kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 4 og 6
TENACIOUS D        kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
ERAGON         kl. 3 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE        kl. 5.15 B.I. 14 ÁRA

Óborganleg og bráðfyndin perla sem 
hefur farið siguför um heiminn.

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

20% afsláttur fyrir
alla viðskiptavini Kaupþings ef 

greitt er með korti frá Kaupþingi

SPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSONSPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSON

SV Morgunblaðinu
„Leikurinn í heild er virkilega góður”

„Fléttan
er snjöll”
BS Fréttablaðið „Spennandi

afþreying”
SV Morgunblaðinu

„Góð og 
vönduð”
JVJ  topp5.is

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

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

„Mæli hiklaust 
með myndinni”
ASB Vísir.is

„Myndin var skemmtileg 
og plottið kom á óvart”
ASB Vísir.is

SV Morgunblaðinu
„Leikurinn í heild er virkilega góður”

„Fléttan
er snjöll”
BS Fréttablaðið „Spennandi

afþreying”
SV Morgunblaðinu

„Góð og 
vönduð”
JVJ  topp5.is

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

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

„Mæli hiklaust 
með myndinni”
ASB Vísir.is

„Myndin var skemmtileg 
og plottið kom á óvart”
ASB Vísir.is

Græna ljósið frumsýndi kvik-
myndina Little Miss Sunshine í 
gær en fyrirtækið mun framveg-
is leggja kapp á að bjóða íslensk-
um bíógestum upp á svokallaðar 
sjálfstæðar myndir sem gerðar 
eru utan kvikmyndaverakerfis-
ins í Hollywood og myndir frá 
öllum heimshornum sem hafa 
almennt ekki ratað í almennar 
sýningar.

Little Miss Sunshine sló í gegn 
á Sundance-kvikmyndahátíðinni 
og hefur verið ausin lofi hvar-
vetna. Þetta er gamansöm fjöl-
skylduvegamynd sem greinir frá 
þriggja daga ferðalagi vandræða-
fjölskyldu sem leggur land undir 
fót á Volkswagen-rúgbrauðinu 
sínu til þess að koma yngsta með-
limnum í fegurðarsamkeppni 
barna.

Ýmis vandamál koma upp á 
leiðinni og fjölskyldumeðlimirnir 
sem flestir hafa farið halloka í líf-

inu verða að horfast í augu við 
sjálfa sig og aðra. Ferðalagið 
hefur því þegar upp er staðið var-
anleg áhrif á hópinn og enginn 

verður samur eftir að sjö ára full-
trúi þessara vonlausu tapara stíg-
ur á svið í Little Miss Sunshine 
fegurðarsamkeppninni.

Lítill sjálfstæður sólargeisli
Í lok janúar gefur 
hljómsveitin Nick Cave 
and the Bad Seeds út 
tvöfaldan tónleika-
mynddisk sem hefur að 
geyma efni frá The 
Abattoir Blues-tónleika-
ferðinni og Nocturama-
túrnum.

Á fyrri disknum 
verða tónleikar sveitar-
innar í Brixton Academy 
í London frá Abattoir 
Blues-ferðinni og á 
þeim síðari verða tón-
leikar frá Hammer-
smith Apollo í London 
frá Nocturama-ferð-
inni. Einnig fylgja 
myndbönd og heimild-
armynd sem gítarleikarinn Mick 
Harvey tók upp á bak við tjöldin.

Fyrsta plata nýrrar hljómsveit-
ar Nick Cave, Grinderman, er 
síðan væntanleg 5. mars. Fyrsta 

smáskífulag sveitarinnar, Get It 
On, kemur út 8. febrúar. Nú þegar 
er hægt að heyra bæði það lag og 
hið kröftuga No Pussy Blues á 
MySpace-síðu sveitarinnar.

Cave með tónleikadisk

Botnlanginn úr leikkonunni Linds-
ay Lohan var nýverið fjarlægður 
og er hún að jafna sig á sjúkra-
húsi. Lohan kvartaði undan eymsl-
um síðastliðinn miðvikudag og 
kom þá í ljós að það þyrfti að skera 
hana upp.

Þetta er í annað sinn á skömm-
um tíma sem Lohan fer á sjúkra-
hús því í júlí síðastliðnum þurfti 
hún að leggjast inn vegna mikils 
hita við tökur á myndinni Georgia 
Rule. Einnig þurfti hún að fara 
tvisvar á sjúkrahús í janúar á síð-
asta ári. Fyrst í London vegna 
skurðar á fótlegg hennar og síðan 
í Miami vegna ofnæmis. 

Árið 2005 þurfti hún jafnframt 
að leggjast inn vegna ofþreytu og 
vegna þess að hún hafði lést of 
mikið.

Botnlangi 
fjarlægður



Háskólabíó

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

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

KVIKMYNDIR.IS

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

HÁSKÓLABÍÓI

FRÁ FRAMLEIÐENDUM 

WEDDING CRASHERS

GEGGJUÐ GRÍNMYND

KÖLD SLÓÐ kl. 3:30 - 5:50 - 8 - 10:10 B.i. 16

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

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 3 - 6 - 9 B.i. 16

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

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i. 12

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

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

SKOLAÐ Í BURT  Ísl tal kl. 3 Leyfð

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

HAPPY FEET M/- Ísl tal kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

HAPPY FEET M/- Ensku tali kl. 4 - 6 Leyfð

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

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

EMPLOYEE OF THE MONTH kl. 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

HAPPY FEET M/- Ísl tal kl. 3 Leyfð

HAPPY FEET M/- Ensku tali kl. 5:30 Leyfð

ERAGON kl. 3 B.i. 12

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

SAW 3 kl 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 1 - 2:10 - 3:20 - 5:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR  VIP kl. 1 - 3:20 - 5:40

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

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

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl.1:30 Leyfð

ÓBYGGÐIRNAR  M/- Ísl tal kl.1:30    Leyfð

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

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

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

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

THE CHILDREN OF MEN kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20 B.i.16

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 6 - 8:20 - 10:40 Leyfð

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

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 1:20 - 3:40 - 5:50 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:40 - 5:50 - 8:10 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1:30 - 3:50 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 10:40 B.i.12

THE HOLIDAY kl. 8 B.i. 7

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 2 Leyfð

LIB TOPP5.IS

SV. MBL

Þ.J. -FBL

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar með appelsínu-
gulu á laugardögum og sunnudögum
á allar sýningar merktar með appelsínu-
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BS. FBL

ekki missa af mest slÁandi og einni

Áhrifamestu kvikmynd Ársins.

HJ. MBL

RÁS 2

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG SNIÐUG GAMANMYND... 

„Stranger than Fiction
er bæði ótrúlega fyndin, 

falleg og sniðug mynd.Will 
Ferrell fer á kostum í mest 
krefjandi hlutverki ferils 
sins og sannar að þar fer 

enginn trúður.“ 

A.Ó. SIRKUS

Kona nokkur hefur höfðað mál 
gegn framleiðendum spjallþáttar 
Opruh Winfrey vegna meiðsla sem 
hún varð fyrir áður en upptökur á 

þættinum hóf-
ust.

Konunni var 
ýtt niður stiga 
þegar hópur 
áhorfenda þátt-
arins reyndi að 
ná bestu sætun-
um í upptöku-
verinu. Í máls-
skjölunum segir 
hún að starfs-
menn þáttarins 
hafi ekki haft 
nægilega mikla 
stjórn á mann-
fjöldanum.

Krefst hún rúmlega þriggja og 
hálfrar milljónar króna í skaða-
bætur.

Meiddist við 
upptökur

Mikil leynd hvílir yfir því hvað 
verður um húsnæðið sem áður hýsti 
skemmtistaðinn rómaða Gauk á 
Stöng. Orðrómur hefur verið uppi 
um að húsið, sem er í eigu fast-
eignafélagsins Eikar, muni hýsa 
minjagripasölu eða veitingastað 
Hard Rock Café. Samkvæmt Vil-
helm Patrick Bernhöft hjá Eik 
hefur þó engin ákvörðun verið tekin 
um hvers kyns rekstur verði í hús-
inu. 

„Ýmsir menn hafa komið að máli 
við okkur með hugmyndir og við 
skoðum þetta allt saman,“ sagði 
hann. Vilhelm gat hvorki tjáð sig um 
hvaða aðilar það væru, né hvort ein-

hver fótur væri fyrir orðróminum.
Nokkrar líkur eur þó á að ein-

hvers konar veitingarekstur verði í 
húsnæðinu. „Það væri hentugast ef 
það væri veitingastarfssemi eða 
þess háttar, til þess er húsið innrétt-
að,“ sagði Vilhelm, sem mun taka 
endanlega ákvörðun. Hann sagðist 
þó ekki geta sagt fyrir um hvenær 
það verður. „Ég hef búist við því að 
málin fari að skýrast í hverri viku 
undanfarna mánuði, svo ég er hætt-
ur að gera mér einhverjar sérstak-
ar vonir,“ sagði hann. „Ég trúi því 
að það verði með vorinu, mér sýnist 
menn fara af stað með hækkandi 
sól,“ bætti hann við. 

Framtíð Gauksins 
enn óráðin

Denzel Wash-
ington hafnaði 
ástarsenu með 
Juliu Roberts 
vegna húðlitar 
hennar. 
Roberts fór 
víst sjálf fram 
á að Washing-
ton léki á móti 
henni í mynd-
inni The Peli-
can Brief, en 
hann neitaði að 
taka þátt í 
ástarsenunni
sem var í upp-
haflega hand-
ritinu. Ástæð-
una sagði hann 
vera tryggð 
sína við þel-
dökka kven-
kyns aðdáend-
ur sína. 
Samkvæmt nýrri bók blaðakon-
unnar Allison Samuels, Off the 
Record, sagði Washington að 
svartar konur fengju sjaldan hlut-
verk þokkadísa í kvikmyndum, en 
að þær væru dyggustu áhorfend-
ur hans. Washington ljóstrar því 
einnig upp að hann hafi hafnað 
hlutverki í myndinni Love Field 
með Michelle Pfeiffer vegna 
ofnotkunar á n-orðinu alræmda.

Hafnaði 
ástaratriði
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 Jóhannes Karl Guðjóns-
son, landsliðsmaður í fótbolta, 
sagði við Fréttablaðið í gær að 
hann vildi losna frá hollenska 
úrvalsdeildarliðinu AZ Alkmaar 
og komast aftur til Englands.

Jóhannes Karl samdi við AZ 
síðastliðinn vetur þegar hann var 
enn á mála hjá Leicester. Þar þótti 
hann standa sig vel og telur hann 
því líklegt að hann eigi greiða leið 
inn í ensku knattspyrnuna á nýjan 
leik.

„Það ætti að verða auðvelt að 
fara aftur til Englands og hafa nú 
þegar nokkur lið í Championship-
deildinni sýnt mér áhuga,“ sagði 
Jóhannes Karl, sem er þó samn-
ingsbundinn AZ til ársins 2010. 

„AZ er búið að gefa mér grænt 
ljós á að ég fari og finni mér nýtt 
lið en það verður svo að koma í 
ljós hvernig ég losna undan samn-
ingnum. Ég á enn þrjú og hálft ár 
eftir og þurfum við því að komast 
að ásættanlegri niðurstöðu hvað 
varðar starfslok. Það eru því mörg 
mismunandi atriði sem koma við 
sögu í þessu máli.“

Hann býst þó ekki við að AZ 
muni standa í vegi fyrir sér ef 
hann finnur sér „rétta“ liðið eins 
og hann segir sjálfur.

Nú er hlé á hollensku úrvals-
deildinni og er Jóhannes Karl 
staddur hér á landi í fríi með fjöl-
skyldu sinni. Hann á að mæta 
aftur til æfinga 10. janúar. 

Hann neitar því ekki að um 
gríðarleg vonbrigði sé að ræða 
þar sem AZ bauð honum afar hag-
stæðan langtímasamning. Greini-
legt að verið var að kaupa framtíð-
armann í liðinu.

Louis van Gaal, þjálfari liðsins, 
hefur þó ekki hrifist af leikstíl 
Jóhannesar Karls. 

„Mestu vonbrigðin eru þau að 

ég fékk aldrei tækifæri til að 
sanna mig. Ég fékk tvisvar að vera 
í byrjunarliðinu, einu sinni í minni 
stöðu og einu sinni úti á kanti. 
Eftir það fékk ég ekkert tækifæri 
þó svo að við hefðum unnið leik-
inn. Ég fatta því ekki alveg hvað 

þjálfarinn er að pæla. Kannski að 
honum hafi ekkert líkað við mig.“

Í upphafi tímabils fékk hann 
engin tækfæri en eftir því sem 
leið á haustið náði hann hægt og 
bítandi að komast í leikmannahóp-
inn og svo byrjunarliðið. En honum 

var svo kippt skyndilega aftur úr 
hópnum í desember.

„Þetta virtist allt ganga í rétta 
átt en varð svo enn verra undan-
farinn mánuðinn.“

Það var þó ekki Van Gaal sem 
sá um að fá Jóhannes Karl til 
félagsins, heldur framkvæmda-
stjóri þess. Það gæti að hluta til 
skýrt örlög hans í haust.

Eldri bræður Jóhannesar Karls, 
Þórður og Bjarni, komu heim úr 
atvinnumennskunni síðasta ár og 
hófu að leika með ÍA. Sjálfur fer 
hann ekki í grafgötur með það að 
fjárhagslegur ávinningur sinn af 
því að spila erlendis sé ástæðan 
fyrir því að hann sé ekki kominn 
heim.

„Ef ég væri að þéna jafn mikið 
á Íslandi og í Englandi eða Hol-
landi væri ég löngu kominn  heim. 
Mér finnst því afar ólíklegt að ég 
komi heim á þessu ári.“

Hann segir að ekki komi til 
greina að fara í aðra deild en 
úrvalsdeildina eða Championship-
deildina í Englandi. 

„Ég myndi frekar sitja á aftur-
endanum í Hollandi og hirða laun-
in mín en að spila í League One 
þar sem ég gæti aldrei fengið sam-
bærileg laun og ég fæ hér. Það 
sama gildir um önnur lið, ég fer 
ekkert nema ég fái sömu laun og 
ég er á núna. Það er einnig ljóst að 
ég hefði aldrei farið til Hollands í 
fyrra nema út af þeim samningi 
sem ég fékk.“

Þetta er ekki í fyrsta skiptið 
sem Jóhannes Karl er settur í 
kuldann því hann fékk afar fá 
tækifæri hjá spænska liðinu Real 
Betis sem hann var samnings-
bundinn frá 2001 til 2004. 

Annar landsliðsmaður, Grétar 
Rafn Steinsson, er einnig á mála 
hjá AZ.

Landsliðsmaðurinn Jóhannes Karl Guðjónsson vill hætta hjá AZ Alkmaar og komast aftur í ensku knatt-
spyrnuna. AZ hefur gefið honum grænt ljós á að finna sér nýtt lið. „Vissulega mikil vonbrigði,“ segir hann.
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 US Ivry, félag 
Ragnars Óskarssonar í 
Frakklandi, vann í fyrrakvöld 
sigur á landsliði Úkraínu í 
æfingaleik, 27-25. Ísland mætir 
Úkraínu strax í öðrum leik 
sínum á mótinu og telja margir 
að um algeran lykilleik sé að 
ræða fyrir framhald liðsins á 
mótinu.

Ragnar lék vitanlega ekki 
með Ivry þar sem hann æfir og 
keppir þessa dagana með 
íslenska landsliðinu.

Ivry vann lands-
lið Úkraínu

Luis Boa Morte staðfesti 
í gær að hann væri á leið til 
Íslendingaliðsins West Ham fyrir 
fimm milljónir punda. Eru þetta 
fyrstu staðfestu kaup Eggerts 
Magnússonar síðan hann tók við 
stjórnarformennsku í félaginu í 
síðasta mánuði. Boa Morte hefur 
því að öllum líkindum leikið sinn 
síðasta leik hjá Fulham þar sem 
hann var orðinn fyrirliði.

„Þetta var ekki erfið ákvörð-
un,“ sagði Boa Morte. „Þetta er 
betri samningur sem ég fæ en ég 
var með hjá Fulham.“

Boa Morte til 
West Ham

Félögin fóru fram á fjölgun

Garðar Jóhannsson 
skrifaði loksins undir löglegan 
samning við norska úrvalsdeild-
arliðið Fredrikstad í fyrradag. 
Hann gerði það einnig í haust en 
þá kom í ljós að félagaskipti hans 
voru ólögleg. Hann fór aftur til 
Noregs í upphafi ársins og er nú 
loksins orðinn löglegur leikmaður 
hjá Fredrikstad.

„Það eina sem var breytt á 
samningnum var dagsetningin. 
Ég er því mjög ánægður að þessu 
sé loksins lokið.“

Bara dagsetn-
ingunum breytt

 Eins og fram hefur 
komið munu KR-ingar taka þátt í 
æfingamóti á La Manga í næsta 
mánuði. Áætlað var að auk KR 
tækju fjögur lið úr norsku 
úrvalsdeildinni, tvö frá Rússlandi 
og eitt frá Úkraínu þátt í mótinu 
en þrjú síðastnefndu liðin hafa 
ákveðið að vera ekki með.

Öll liðin leika því innbyrðis og 
mætir KR Vålerenga í fyrsta leik, 
þá Lilleström, Brann og Rosen-
borg. Þessi lið lentu í fjórum efstu 
sætum deildarinnar í haust.

Þrjú lið hætta 
við þátttöku

  Íslenska karlalandslið-
ið í handbolta tapaði með 12 marka 
mun, 34-22, fyrir Norðmönnum í 
fyrsta leik liðsins á Lauritz 
Knudsen-mótinu sem hófst í Dan-
mörku í gær. Ísland var þremur 
mörkum undir í hálfleik, 16-13, en 
tapaði seinni hálfleiknum með níu 
marka mun, 9-18. 

Íslenska handboltalandsliðið 
hefur ekki tapað stærra í rúm 18 
ár eða síðan liðið tapaði með 13 
mörkum, 19-32, fyrir Sovétmönn-
um á Ólympíuleikunum 1988. 
Þetta var fyrsti undirbúningsleik-
urinn af fimm sem liðið spilar  
fyrir HM í handbolta og  liðið á 
greinilega langt í land.

Alfreð Gíslason, þjálfari 
íslenska liðsins, var brúnaþungur 
eftir leikinn. „Seinni hálfleikurinn 
hjá okkur var algjör skandall og 
til skammar. Ég var að prófa eitt 
og annað og þess vegna má segja 
að stærðin á tapinu sé mér að 
kenna en það er hins vegar ófyrir-
gefanlegt að það sé ekki nein bar-

átta í vörninni og að menn hlaupi 
ekki til baka,“ sagði Alfreð.

Alfreð segir að það þýði samt 
ekki að gefast upp. „Úrslitin úr 
þessum leikjum eru ekki aðal-
atriðið og fyrri hálfleikinn var á 
köflum mjög góður. Það var fúlast 
að sjá strákana gefast upp því ég 
hef sjaldan séð íslenska landsliðið 
gefast upp. Við skuldum sjálfum 
okkur það því að spila betur í 
næstu leikjum,“ sagði Alfreð eftir 
leik. Íslenska landsliðið mætir 
Póllandi í dag og lokaleikurinn er 
gegn Dönum á sunnudaginn.

Mörk Íslands: Alexander Petter-
son 4, Róbert Gunnarsson 4, Guð-
jón Valur Sigurðsson 3, Vignir 
Svavarsson 3, Ólafur Stefánsson 
2, Logi Geirsson 2, Ásgeir Örn 
Hallgrímsson 1, Einar Örn Jóns-
son 1, Ragnar Óskarsson 1 og 
Snorri Steinn Guðjónsson 1. Allir 
leikmenn íslenska liðsins fengu að 
spreyta sig í þessum leik.

Skelfilegur seinni hálfleikur
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AFNEMUM ÁLAGNINGU

UM HELGINA!

Við þurfum að rýma fyrir nýjum vörum og þess

vegna afnemum við álagningu um helgina!

Ekta ítalskt leður og fínt úrval húsgagna,

hægindastóla, sófasetta og borða.
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Opnunartími
14-19 virka daga
Laug 12-16
Sunnudag 12-16 (þessa helgi)



Spurningakeppni í fjölmiðlum



Veittir eru styrkir í tveimur flokkum.

Í opnum flokki ræður þitt hugarflug ferðinni. 

Í lokuðum flokki höfum við sérstakan áhuga á að 

styrkja eftirtalin verkefni: 

• Niðurdæling CO2

• Nýting vetnis í samgöngum

• Gasvinnsla úr skólpi – hagkvæmniathugun

• Nýting háhita til örverurannsókna

• Áhrif skógræktar á vatnsból og vatnsgæði

• Uppgræðsla með hálendisgróðri

• Illgresiseyðing með heitu vatni

• Nýting skiljuvatns til rafmagnsframleiðslu

– hagkvæmniathugun 

• Samanburður á háspennulínum og jarðstrengjum 

Nánari upplýsingar um verkefnin eru á heimasíðu 

sjóðsins.

Nýir tímar 
- nýjar hugmyndir
Umhverfis- og orkurannsóknasjóður Orkuveitu Reykjavíkur

Orkuveita  Reykjav íkur   •    Bæjarhá ls i  1   •    110 Reykjav ík   •    www.or. i s
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Sendu inn umsókn um styrk

Markmið Umhverfis- og orkurannsóknasjóðs OR er

að veita vísindamönnum og öðrum sérfræðingum á 

sviði umhverfis- og orkumála tækifæri til að hrinda

góðum rannsóknahugmyndum í framkvæmd. Stjórn

sjóðsins auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki

til rannsóknaverkefna. Við fyrstu úthlutun úr sjóðnum 

verða um 100 miljónir króna til ráðstöfunar. Allar

nánari upplýsingar um sjóðinn, úthlutunarreglur,

tilhögun umsókna og skilyrði, sem umsækjendur

verða að uppfylla, eru á vef sjóðsins, www.or.is/uoor

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2007.
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„Jú, það er rétt að forsíðan minnir 
óneitanlega á forsíðuna í apríl 
2004. En að öðru leyti vil ég ekki 
tjá mig um málið,“ segir Mikael 
Torfason, aðalritstjóri tímaritaút-
gáfunnar Birtíngs, undrandi þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum.

Nýtt DV, undir ritstjórn Sigur-
jóns M. Egilssonar, leit dagsins 
ljós í gær. Í leiðara ritstjórans er 
lýst yfir miklum metnaði fyrir 
hönd hins samheldna og ákveðna 
hóps sem nú stendur að blaðinu. 
Engum verður hlíft – enginn fær 
afslátt. Og Sigurjón sendir forver-
um sínum á DV tóninn: „Við 
tókum ekki þátt í niðurlæg-
ingu síðustu ára og viljum 
ekki fara í þá djúpu dali.“

Við þessi orð rak minn-
uga áhugamenn um fjöl-

miðla í rogastans. 
Því ágæt forsíða 
blaðsins, sem skart-
ar hinni dáðu þulu á 
Útvarpinu, Ragn-
heiði Ástu Péturs-
dóttur, ekkju Jóns 
Múla Árnasonar, 
kom kunnuglega 
fyrir sjónir. Og 
þegar betur var að 
gáð kom á daginn 
að forsíða DV frá í 
apríl árið 2004 er 
nánast alveg eins 
og sú sem lesendur 

blaðsins í gær 
börðu augum. 

Svona getur nú lífið verið 
ljómandi skemmtilegt. 
Þeir sem ritstýrðu DV þá 
voru þeir Mikael og Illugi 
Jökulsson. Og frétta-
stjórar þeir Kristinn 
Hrafnsson og Kristján 
Guy Burgess og þó þeir 

hafi
farið

með blaðið í djúpa dali þá 
hefur eitthvað verið þarna sem 
Sigurjón gat stuðst við.

DV þá og DV nú

Aðdáendur Magna Ásgeirssonar 
geta vart á heilum sér tekið eftir 
að yfirlýsing frá honum birtist í 
DV í gær um sambandsslit hans 
og unnustunnar, Eyrúnar Haralds-
dóttur. Þegar hefur verið stofnað-
ur spjallþráður á opinberri aðdá-
endasíðu Magna, magni-ficent.
com, og þar lýsa dyggir áhangend-
ur yfir hryggð sinni yfir þróun 
mála.

„Ég er svo sorgmæddur yfir 
þeim fregnum sem ég sá í morg-
unþættinum Ísland í bítið en þar 
var greint frá því að Magni og 
Eyrún væru skilin að skiptum,“ 
skrifar notandi undir nafninu 
1stplc á aðdáendasíðu Magna og 
undir það tekur annar notandi og 
segir sér líða eins og þetta hafi 
gerst í sinni eigin fjölskyldu en 
skrifar síðan afsökunarbeiðni til 
parsins. „Magni og Eyrún, mér 
líður illa yfir þessu vegna þess að 
á einn eða annan hátt finnst mér 
ég vera hluti af þessu álagi sem 
lagt hefur verið á samband ykkar,“ 
skrifar notandinn BS.

Notendur eru sammála um að 
veita parinu tilfinningalegt svig-
rúm til að takast á við þessa erfiðu 
ákvörðun en yfirlýsing Magna og 
Eyrúnar á sér engin fordæmi á 
Íslandi en minnir um margt á það 
þegar forseti Íslands bað um til-

finninglegt svigrúm þegar hann 
var að slá sér upp með Dorrit. 
Fjölmargir hafa þó notfært sér 
spjallsvæðið og lýst yfir miklum 
stuðningi við bæði Magna og ekki 
síður Eyrúnu. 

Magni sló eftirminnilega í gegn 
á síðasta ári þegar hann fangaði 
hug og hjörtu þjóðarinnar í raun-
veruleikaþættinum Rock Star:
Supernova. Þar var honum tíð-
rætt um unnustu sína Eyrúnu og 
son sinn Marínó og þjóðin tók ást-
fóstri við þessa viðkunnanlegu 
fjölskyldu. „Mér brá þegar ég las 
þetta,“ segir fréttakonan Lára 
Ómarsdóttir sem á sínum tíma fór 

til Los Angeles og fylgdist með 
úrslitaþættinum í raunveruleika-
þáttaröðinni Rock Star: Supernova. 
„Þegar ég tók viðtal við þau inni á 
hótelherbergi bar brúðkaup 
þeirra á góma sem átti að vera í 
sumar en þar átti að tjalda öllu 
til,“ bætir Lára við en vill að öðru 
leyti ekki tjá sig um málið. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
var flestum ljóst sem fylgdust 
með lokaþættinum og samveru-
stundum parsins í Englaborginni 
að útivera Magna og þátttaka hans 
í þættinum hafði sett sitt mark á 
sambandið.
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STÓRLEIKURÍ ENSKA BIKARNUMBikarmeistarar Liverpool mæta Arsenal í ensku bikarkeppninni á morgun í 

stórleik þriðju umferðar. Þessi lið hafa eldað grátt silfur í gegnum tíðina og 
því má búast við blóði, svita og tárum í þessum risaslag.
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   MISSTI ALDREI vonina

EKKI HÆTTIR 
HELDUR Í 
HUGLEIÐINGUM

DAUÐAGILDRAN
Á SUÐURLANDSVEGI 
HEFUR KOSTAÐ 
YFIR 50 MANNSLÍF 
Á 35 ÁRUM

DVSPORT FYLGIR

RÍKISSTJÓRNIN FÆR  
EKKI GÓÐA UMSÖGN 
UM EFNAHAGS
STJÓRNINA Í 
FRÉTTAÚTTEKT DV

F R J Á L S T ,  Ó H Á Ð  D A G B L A Ð

STÝRIVEXTIR SEÐLABANKA ÍSLANDS
10. MAÍ 2004 – 27. DESEMBER 2006

10. maí 2004 5,30%

11. maí 2004 5,50%

8. júní 2004 5,75%

6. júlí 2004 6,25%

21. september 2004 6,75%

2. nóvember 2004 7,25%

7. desember 2004 8,25%

21. febrúar 2005 8,75%

29. mars 2005 9,00%

7. júní 2005 9,50%

 Gap er nú á milli Geirs Haarde 
forsætisráðherra og Davíðs Odds-
sonar seðlabankastjóra í hagstjórn 
landsins. Æ ofan í æ hækkar 
Davíð vexti og skamm-
ar ríkisstjórn Geirs 
fyrir aðhalds-
leysi í pen-
ingamál-
um.
Kjör-
tíma-

bilið sem nú er að enda hefur ein-
kennst af vaxandi eyðslusemi 
ríkisins á meðan Seðlabankinn 
bregst við með vaxtahækkunum. 
Fyrir vikið greiðir þjóðin um 36 
milljarða á ári í vexti af yfirdráttar-
lánum. Það er meira fé en félags-

málaráðuneytið hefur til ráðstöf-
unar á árinu.

Ríkið hefur um tvær leiðir að 
velja til þess að slá á þenslu. Önn-
ur felst í aukinni skattpíningu ein-
staklinga og fyrirtækja á meðan hin 
felst í sparnaði í útgjöldum. Báðar 
aðferðirnar miða að því að taka fé 
til hliðar og nýta það síðar til þess
að stemma stigu við samdrætti. Að 
mati Ólafs Darra Andrasonar hag-

fræðings Alþýðusambands Ís-
lands hefur ríkisstjórnin

gert hvorugt. „Það virðist
vera að ríkið og Seðla-

bankinn séu ekki 
í sama liði þegar 

kemur að því að 
slá á þenslu. Ef 
ríkisvaldið ætlar 
sér að hafa eitt-
hvert hlutverk í 

hagstjórninni 
þarf það ann-
að hvort að 
halda meira 
að sér hönd-

um í útgjöldun-
um eða að lækka 

skatta minna,“ segir 
Ólafur Darri. Hann 
segir miklar vaxta-
hækkanir vera af-
leiðingu af stjórn-

arstefnu.

Seðlabankinn 
með óráði

Friðrik J.
Arngrímsson, 
framkvæmda-
stjóri LÍÚ, 
sagði í sept-
ember að stýri-
vaxtahækkanir 

Seðlabankans

væru óráð sem bitnuðu fyrst og
fremst á gengi krónunnar. Á sama
tíma sagði Árni M. Mathiesen fjár-
málaráðherra að vaxtahækkanirn-
ar væru farnar að íþyngja atvinnu-
lífinu. 

Greiningardeild KB banka 
minnti á það nú í desember að það 
væru sjálf fjárlögin sem kölluðu á

þessar vaxtahækkanir og sagði 
í leiðinni að svo 

virtist sem allir hemlar á fjárfest-
ingum væru að gefa eftir. Það ætti 
bæði við um bein ríkisútgjöld og 
einkaframkvæmdir á borð við vega-
bætur. Seðlabankinn hefur hækkað 
stýrivexti átján sinnum á tveimur 
árum. Verðbólgan hefur hæst farið 
yfir átta prósent á kjörtímabilinu og 
er nú um sjö prósent.

Stórar framkvæmdir að 
klárast á árinu

Mikill gustur hefur verið í verk-

Friðbjörn Orri Ketilsson

Einkavæðing ekki skilað sér
„Ég er alfarið andvígur þeirri út-

gjaldaaukningu sem hefur átt sér 
stað ár eftir ár. Þegar talað er um
einkavæðingu er auðvitað verið að 
meina að fyrirtækin taki við, rukki 
sín gjöld og skattar lækki. Því miður
hefur ekki verið slegið af sköttunum 
sem skyldi heldur hafa menn ein-
faldlega fundið sér ný verkefni,“ seg-
ir Friðbjörn Orri Ketilsson, formaður 
Frjálshyggjufélagsins.

Friðbjörn bendir á að sjálfsagt sé

að hefjast strax handa við að skera
niður í öllum ríkisrekstri sem sé í 
augljósri samkeppni við einkaaðila. 
„Væntanlega þarf eitthvað að bíða
með heilbrigðis- og menntamál,
menn óttast gjarnan um þau. Allt
þar fyrir utan má byrja á að skera
niður. Einkaaðilar framleiða mat 
og lyf og lána peninga og allt hvað
eina, þannig að það stenst ekki að 
ætla að halda sig við ríkisrekstur-
inn,“ segir Friðbjörn.

Danir hafa horft upp á nokkra 
þenslu að undanförnu. Þarlendis
eru þó áhrifin hlutfallslega minni 
en hér. Hagvöxtur í Danmörku náði 
3,6 prósentum árið 2005 og verð-
bólga var um þrjú prósent árið 2000.
Danski ríkissjóðurinn hefur hagn-
ast vel á þessum tíma og í þessari 
viku hafa sérfræðingar hjá stærstu 
bönkunum í Danmörku eindreg-
ið beint því til danskra yfirvalda að
þessir peningar verði nýttir til þess 
að leggja fyrir og greiða niður skuld-

ir. Annars sé hætta á launaskriði 
enda hefur verið mikil eftirspurn 
eftir vinnuafli í Danmörku þrátt fyr-
ir að atvinnuleysi mælist þar rúm-
lega helmingi meira en hér, eða um
4,4 prósent á síðasta ári.

Fram kemur í viðskiptablaðinu
Börsen núna fyrir helgina að út-
gjöld til heilbrigðismála hafi farið
einn milljarð danskra króna fram 
úr áætlunum og að ríkisstjórnin
eigi í vanda með að halda opinberri 
neyslu innan fjárlagarammans.

Þenslan í Danmörku

FRIÐBJÖRN ORRI 
KETILSSON

FRÁ 
NÝHÖFN Í

DAVÍÐ OG GEIR EKKI Í S
Sigtryggur Ari 

Jóhannsson skrifar
>> sigtryggur@dv.is

RÍKISÚTGJÖLD 
HAFA AUKIST UM
85 MILLJARÐA Á 

KJÖRTÍMABILINU

4. október 2005 10,25%

06. desember 2005 10,50%

31. janúar 2006 10,75%

04. apríl 2006 11,50%

23. maí 2006 12,25%

11. júlí 2006 13,00%

22. ágúst 2006 13,50%

19. september 2006 14,00%

27. desember 2006 14,25%

RÁÐUNEYTI Í MILLJÓNUM KRÓNA
2004 2005 2006 2007 Hlutfallsl.Forsætisráðuneyti 1.175,50 1.133,60 1.129,10 1.186,50 1,0%Menntamálaráðuneyti 33.325,80 36.684,60 41.135,40 46.251,80 38,7%Utanríkisráðuneyti 5.525,60 6.909,70 7.544,80 9.708,00 75,7%Landbúnaðarráðuneyti 11.713,20 12.298,40 13.046,20 13.822,00 18,0%Sjávarútvegsráðuneyti 3.103,80 2.522,60 2.820,50 3.003,80 -3,3%Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 15.050,70 15.888,00 17.722,20 20.815,10 38,3%Félagsmálaráðuneyti 23.376,30 26.686,00 28.747,20 32.698,10 39,8%Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 110.542,60 119.127,50 126.181,40 144.648,80 30,8%Fjármálaráðuneyti 26.240,20 28.742,00 31.626,50 36.386,10 38,6%Samgönguráðuneyti 18.273,80 17.952,30 18.100,40 23.329,80 27,6%Iðnaðarráðuneyti 3.460,40 3.786,00 4.119,70 4.255,70 23,0%Viðskiptaráðuneyti 1.458,50 1.346,80 1.433,40 1.668,90 14,4%Hagstofa 541,50 600,90 655,70 595,30 10,0%Umhverfisráðuneyti 3.899,30 4.551,40 4.500,90 4.950,80 27,0%SAMTALS 257.687,20 278.229,80 298.763,40 343.320,70 33,2%

„Við hjá ASÍ höfum bæði gagn-
rýnt tímasetningu skattalækkana
og breytinga á íbúðalánakerfinu. 
Þessar aðgerðir hafa orðið til þess 
að auka enn á þensluna og dregið
úr áhrifum af aðgerðum Seðlabank-
ans,“ segir Ingunn S. Þorsteinsdóttir, 
hagfræðingur Alþýðusambands Ís-
lands. Ingunn segir þessar aðgerðir

hafa aukið ráðstöfunartekjur heim-
ilanna sem vissulega sé fagnaðar-
efni en vafasamt sé að gera þetta á 
miðju þensluskeiði og telur að rétt-
ast hefði verið að fresta skattalækk-
unum tímabundið.

Ingunn segir jafnframt að það 
hafi valdið ákveðnum vandræðum
að ríkið hafi ekki þurft að gefa út 

Ingunn S. Þorsteinsdóttir, hagfræðingur ASÍ:

Með hæstu stýrivextina

INGUNN S.
ÞORSTEINSDÓTTIR

SAMA LIÐINU

legum framkvæmdum á landinu 
síðustu ár. Árið 2006 nam kostn-
aður við framkvæmdir nálægt 100 
milljörðum króna. Þar af komu 
um sjötíu milljarðar úr vasa rík-
isins. Samtök iðnaðarins hafa 
lýst yfir áhyggjum af því að nú
kunni að draga of hratt úr fram-
kvæmdum þar sem mörgum stór-
um framkvæmdum lýkur á árinu. 
Þetta kunni að reynast verktaka-
fyrirtækjum erfitt og gæti valdið 
kröppum samdrætti. Hér er átt við 
risaframkvæmdir á borð við Kára-
hnjúkavirkjun og álver í Reyðar-
firði.

Suðurlandsvegurinn dropi í
hafið

Tekjur ríkisins hafa aukist á sama 
tíma og útgjöldin en viðmælend-
ur segja að tekjuafgangurinn sé ekki
nægur til þess að hemja þensluna. 
Verðbólga hefur verið yfir efri vik-

mörkum Seðlabankans frá því í maí 
2004.

Stór hluti þessara tekna ríkisins 
er kominn til vegna einkavæðingar
síðustu ára. Þessir peningar koma 
aðeins einu sinni í kassann. Þeim
verður aðeins eytt einu sinni.

Edda Rós Karlsdóttir, forstöðu-
maður greiningardeildar Lands-
bankans, telur mest áríðandi að 
gefa gaum að tekjuafganginum.
„Menn eru komnir það langt þar 
að nú ríður á að hafa kjark til þess 
að taka á tekjunum. Það er til dæm-
is eins og dropi í hafið að ætla sér 
að spara einn veg austur fyrir fjall,“ 
segir hún. 

Dæmigerð kosningafjárlög
Samkvæmt hefð er neysla rík-

isins meiri á 
kosningaári.
Útgjöld rík-

isins aukast um 16,7 prósent milli 
áranna 2006 og 2007. Stjórnvöld 
reyna gjarnan að viðhalda hag-
vexti og halda niðri atvinnuleysi í 
kring um kosningar á meðan kjós-
endur hugsa sinn gang áður 
en þeir ganga að kjörborð-
inu. Þetta staðfestir athugun 
sem Þórunn Klemensdóttir 
hagfræðingur gerði á pólit-
ískum hagsveiflum á árunum 
1945 til 1998. Því má segja að 
fjárlögin 2007 séu dæmigerð 
kosningafjárlög. Þó skal bent
á að ríkisútgjöld hafa auk-
ist jafnt og þétt á 
kjörtímabilinu.

Bjarni Benedikts-
son

Hvað fór 
úrskeiðis?

„Það má 
alveg til sanns 
vegar færa að 
útgjöld ríkis-
ins hafa vax-
ið of mikið. 
Þessi vöxtur 
liggur ekki síst 
í launahækk-
unum opin-
berra starfs-
manna. Þegar 
ASÍ gagnrýnir 
stjórnvöld fyrir of mikla útgjalda-
aukningu er um leið verið að gagn-
rýna þær launahækkanir sem hafa 
átt sér stað undanfarin ár,“ segir 
Bjarni Benediktsson, Sjálfstæðis-
flokki. Hann á sæti í fjárlaganefnd.

Bjarni bendir á að einkaneyslan 
hafi ekki síður verið á miklu flugi. 
„Við vissum hvað var fram undan. 
Það voru allir sammála um að þetta 
væri viðráðanlegt hagstjórnarlegt 
verkefni. Núna erum við engu að 
síður á stað þar sem vextirnir eru 
hærri og verðbólgan er meiri en 
við hefðum viljað sjá. Menn eiga að 
reyna að grafast fyrir um það hvað
fór úrskeiðis.

Þegar við horfum fram á veginn 
þá er ljóst að ríkisstjórn, sveitarfélög 
og Seðlabanki verða að ganga í takt.
Það getur vel verið sannleikskorn í 
því að þessir aðilar hafi ekki hugsað 
málin eins, enda hafa þeir gagnrýnt 
hver annan. Ég lít á það sem svo að 
við stöndum frammi fyrir því meg-
inverkefni að kæla efnahagslífið og 
ná verðbólgunni niður. Það er lykil-
atriði.“

Edda Rós Karlsdóttir

Afgangurinn aðalmálið
Edda Rós Karlsdóttir, forstöðu-

maður greiningardeildar Lands-
bankans, segir að sjálfur tekjuaf-
gangurinn sé það sem meginmáli 
skiptir þegar kemur að hagstjórn 
í ríkisfjármálum. „Ef ríkissjóð-
ur skapar sér nægar tekjur fyrir út-
gjaldaaukningunni, þá á sú aukn-
ing ekki að skipta öllu máli því
þannig væru nettóáhrifin óbreytt
eða minni,“ segir Edda Rós. Hún 
segir það vera mat greiningardeild-
arinnar að tekjuafgangurinn hefði 

þurft að vera meiri. Einkavæðingar-
peningar flæði úr kistum ríkissjóðs, 
þeir séu ekki óþrjótandi og því mik-
ilvægt að þeim sé ekki eytt í eitthvað 
sem krefjist reksturs.

Edda Rós telur að fólk sé oft á 
tíðum of upptekið af sjálfum ríkis-
útgjöldunum en þau segi ekki endi-
lega alla söguna. „Aðhaldið felst í því 
að skila afgangi en það getur verið 
meira en að segja það þegar 70 pró-
sent af útgjöldunum eru laun.“

EDDA RÓS 
KARLSDÓTTIR

Judith Miller, fyrrverandi blaða-
kona á New York Times og Pulitz-
erverðlaunahafi, segir Aldingarð-
inn, nýtt smásagnasafn Ólafs 
Jóhanns Ólafssonar, vera eina af 
þremur bestu bókum nýliðins árs.

Miller, sem vakti heimsathygli 
þegar hún kaus fangelsisvist 
frekar en að greina frá heim-
ildarmönnum sínum í tengsl-
um við meintan leka leyni-
skjala úr Hvíta húsinu, segir á 
síðum New York Sun að eftir 
að hafa lesið bók stjörnu-
blaðamannsins Bobs 
Woodward þar sem 
hann rekur Íraks-
stríðið til hroka og 
vanhæfni Bush-
stjórnarinnar hafi 

það verið sér kærkomið að geta 
fundið hugarró í Aldingarði Ólafs.

Hún mælir eindregið með State 
of Denial, eftir Woodward, en bætir 
svo við: „Ég flúði á vit tveggja dás-
amlegra smásagnabóka eftir vini 
mína,“ og hvetur lesendur síðan til 
að gefa bók Ólafs og Last Night, 
eftir James Salter, gaum.

Bók Ólafs, sem ber enska titil-
inn Valentines, sker sig úr hvað 

þessar þrjár bestu bækur 

ársins 2006 að mati Miller varðar 
að því leyti að hún er ekki komin út 
í Bandaríkjunum. Útgefandi Ólafs 
Jóhanns í Bandaríkjunum byrjaði 
hins vegar að plægja akurinn í nóv-
ember og sendi þá kynningarein-
tök á fjölmiðla og áhrifafólk í bók-
menntaheiminum vestra og þannig 
komst hún í hendur Miller, sem 
sparar ekki lofið.

Bækur Ólafs hafa áður komist á 
blað sem bestu bækur þess árs 
sem þær komu út í hinum stóra 
heimi en árið 1995 var Fyrirgefn-
ing syndanna valin ein besta bók 
ársins í Bretlandi af Sunday 
Telegraph og árið 2001 flokkaði 
The New York Times Slóð fiðrild-
anna með bestu bókum ársins í 
Bandaríkjunum.

Pulitzerhafi unir sér í Aldingarði Ólafs

fær Leone Tinganelli, sem samdi 
lag til minningar um Svandísi 
Þulu Ásgeirsdóttur sem lést í 
bílslysi í desember fimm ára að 
aldri, en ágóði af geisladisknum 
rennur til slasaðs bróður hennar.





Ég man eftir því að fyrir rúmum 
tveimur árum – árið 2004 – voru 

fjármál heimilanna á hvers manns 
vörum, einkum síðari hluta ársins. 
Mikið var talað um það að lands-
menn allir ættu að ráðast í það 
þarfa verkefni í sínu heimilishaldi 
að skuldbreyta og endurfjármagna 
og hvað það var allt saman kallað, á 
nýjum og betri lánum. Boðið var 
upp á 4,15% vexti og 90% veðsetn-
ingarhlutfall. Fólk átti að útrýma 
yfirdráttarskuldunum og hvaðeina, 
enda ekkert vit í öðru.

urðu á einni 
nóttu sérfræðingar í lánaviðskipt-
um, eftir að hafa verið nokkrum 
árum áður um stutt skeið sérfræð-
ingar í hlutabréfaviðskiptum. Boðið 
var upp á allar mögulegar tegundir 
lána í auglýsingum sem dundu á 
okkur frá lánastofnunum allt haust-
ið 2004. Svo mikil var eftirspurn 
lánastofnana eftir lánaviðskiptum 
að ég man ekki betur en gert hafi 
verið grín að því ástandi í skaupinu 
það árið. Bankastjóri var þar látinn 
tæla skúringakonu bankans, að mig 
minnir, inn á kontór til sín til þess 
að bjóða henni lán. 

tala um árið 2004 eins og það 
sé óralangt í burtu. En svo mikill 
er hraðinn á Íslandi að í raun og 
veru er árið 2004 orðið stjarn-
fræðilega langt í burtu, ef maður 
spáir í það. Vextirnir sem okkur 
buðust þá eru minning ein –  lesa 
má um þá í þjóðsögum – og 90% 
lánshlutfallið er varla til lengur, 
horfið og farið eins og dularfullt 
fyrirbrigði á himni. Hvar er það? 
Hvert fór það?

allt lánauppboðið, hvatt 
áfram og dásamað af hinu opin-
bera, gína við okkur a.m.k. tvær 
æði vandasamar flækjur: Annars 
vegar himinhátt húsnæðisverð og 
hins vegar skuldsettur almenning-
ur með hærri yfirdrátt á herðunum 
en nokkru sinni og á hærri vöxtum 
en nokkru sinni. Heimilin greiða nú 
í yfirdráttarvexti sömu upphæð og 
rennur til vegamála á ári hverju, 
samkvæmt nýjustu tíðindum. Varla 
var það þetta ástand sem stefnt var 
að, en svona getur atburðarásin 
leikið okkur grátt ef menn gæta 
ekki að sér. Fáir rifja nú upp kosn-
ingaloforð sem gefin voru um 90% 
lán, enda voru þau fyrirheit mest-
megnis til þess gerð — sýnir reynsl-
an — að pissa með skammgóðum 
vermi í buxurnar.

hitt er jafnvel enn verra: Ég sé 
ekki betur en að ungt fólk hafi hér 
verið leitt í stórbrotna gildru. Hús-
næðisverðið var keyrt upp með 
auknum lánamöguleikum og betri 
lánskjörum til þess eins að draga 
svo úr kjörunum aftur, en skilja 
verðið eftir í skýjunum. Nú standa 
þeir sem þurfa að kaupa fasteign í 
fyrsta skipti frammi fyrir nærri 
ókleifum múr: Himinháu fasteigna-
verði og aðeins 70% lánum, með 
fáum undantekningum þó. 

sem við verð-
um að draga af þessu er auðvitað sá 
að það verður að sýna ábyrgð og 
festu í efnahagsmálum. Það má 
ekki bara sparka af stað á einum 
hausteftirmiðdegi árið 2004 ein-
hverjum ógurlegum lánskjörum í 
skamman tíma með húrrahrópum 
og taka þau svo til baka. Menn 
verða að vita hvert þeir eru að 
fara.

Lán og ólán
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Frá því nýja IKEA verslunin var opnuð í október hefur gestafjöldi 
hennar farið langt fram úr björtustu vonum okkar.

Við segjum því einfaldlega TAKK – við landsmenn alla.

Gleðilegt nýtt ár.
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