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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í september 2006.
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Birgir Már Vigfússon er leikmaðurmeistaraflokks karla í blaki hjá Þrótti í Reykjavík og segir það tilvalið til að komast í form.
Bi i

góða útrás sem fæst í blakinu réði að það
varð fyrir valinu,“ útskýrir hann. „Ég æfi 
þrisvar sinnum í viku, eina til eina og hálfa
klukkustund í senn m ðfi

Blakið er fjölskyldu-
áhugamál

STÚDENTABLAÐIÐ
FYLGIR MEÐ FRÉTTABLAÐINU Á
HÖFÐUBORGARSVÆÐINU Í DAG.

Rekinn af Rás 2 fyrir 
klaufalegt grín

Persónuvernd hefur ákveðið að 
taka ekki upp að eigin frumkvæði skoðun 
Íslenskrar erfðagreiningar (ÍE) á tölvupóst-
sendingum fyrrverandi starfsmanna fyrirtæk-
isins. Tölvupósturinn var sendur á milli einka-
póstfanga starfsmannanna frá þekktum 
vefpósthúsum, meðal annars hotmail og yahoo. 
Í ákvörðun Persónuverndar segir að stofnunin 
hafi boðað forsvarsmenn ÍE á fund föstudaginn 
29. september til að fá upplýsingar um hvort 
fyrirtækið hefði gerst brotlegt við lög um per-
sónuvernd og hvort skoðun hafi átt sér stað á 
tölvupóstsendingum úr hotmail- og yahoo-net-
föngum starfsmannanna sem hafi brotið í bága 
við settar reglur. 

Á fundinum sögðu fulltrúar ÍE að grun-
semdir hefðu vaknað um að Hákon Hákonar-
son og þrír aðrir fyrrverandi starfsmenn hefðu 

brotið ráðningarsamning sinn við ÍE með því 
að hefja störf hjá beinum samkeppnisaðila 
fyrirtækisins. Því hafi ÍE hafið rannsókn á 
þeim og aðgerðum þeirra áður en þeir hættu 
hjá fyrirtækinu. 

Meðal þeirra aðgerða sem ÍE greip til var að 
ráða bandarískt fyrirtæki, First Advantage, til 
að sjá um athuganir á tölvupósti og öðrum 
gögnum sem tengdust starfsmönnunum fyrr-
verandi. Ekki var farið beint inn í einkapóst-
hólf mannanna með lykilorði heldur voru skoð-
aðar skjámyndir af tölvupóstinum. 

Þær skjámyndir fengust þannig að myndir 
voru teknar af hörðu drifi, þær keyrðar í gegn-
um forritið EnCase og leitað eftir stikkorðum 
sem tengdust rannsókninni. Meðal þess sem 
fannst með þeim hætti voru afrit af vefsíðum 
sem sýna myndir af einkatölvupósti starfs-

mannanna, sem sendur var í gegnum vefpóst-
hús á borð við hotmail og yahoo. 

ÍE vitnaði í núgildandi reglur fyrirtækisins 
um meðferð tölvupósts frá árinu 2004 til að 
rökstyðja þessar aðgerðir. Í þeim reglum áskil-
ur fyrirtækið sér rétt til að fylgjast með og 
skoða búnað, kerfi og netkerfisumferð hvenær 
sem er auk þess sem því sé heimilt að endur-
skoða netkerfi og önnur kerfi reglulega til að 
ganga úr skugga um að farið sé eftir settum 
reglum fyrirtækisins. 

ÍE heldur því fram að starfsmönnum fyrir-
tækisins eigi að vera ljóst að ÍE geti gripið til 
þessara aðgerða ef tilefni þyki til þar sem iðu-
lega séu sendar út áminningar til starfsmanna 
um að kynna sér efni þessara reglna. Þá sé að 
finna skuldbindingu um að fara eftir reglum ÍE 
í öllum ráðningarsamningum fyrirtækisins. -

ÍE mátti skoða tölvupóst
Persónuvernd ætlar ekki að taka upp að eigin frumkvæði skoðun ÍE á tölvupósti fyrrverandi starfsmanna. 
Hjá ÍE gilda þær innanhúsreglur að fyrirtækið áskilur sér rétt til að skoða allan tölvupóst starfsmanna.

Hagfræðingur hjá grein-
ingardeild Danske bank í Kaup-
mannahöfn, Lars Christensen, 
sendi tölvupóst til miðlara í bank-
anum á föstudag þar sem hann 
varar við breytingum á gengi krón-
unnar í kjölfar fréttar Extra bladet 
um íslenskt viðskiptalíf. Tölvu-
pósturinn var áframsendur til 
fjölda viðskiptavina Danske bank.

Í póstinum lýsir Christensen 
því mati sínu að vandinn við 
íslenskt viðskiptaumhverfi sé ekki 
„óhreint“ fjármagn, heldur frekar 
það ójafnvægi sem efnahagslífið 
sé í.

Hann bendir samstarfsmönn-
um sínum samt sem áður á þá 
staðreynd að þegar hann var sjálf-
ur í heimsókn á Íslandi í síðustu 

viku hafi rússneski auðjöfurinn 
Roman Abramovitsj verið hér 
líka. Orðrétt segir í tölvupóstin-
um: „Hann átti fund með forseta 
Íslands... en það er auðvitað alveg 
„eðlilegt“ ... eða hvað?? Ég er ekki 
með neinar ályktanir hér – aðeins 
að benda á þetta. Svo farið var-
lega...“

Christensen segir í samtali við 
Fréttablaðið að eftir á að hyggja 
hafi athugasemdin um Abramov-
itsj verið vanhugsuð og hann hafi 
skrifað hana í gríni.  „Ég spaugaði 
til dæmis með það við Davíð Odds-
son í síðustu viku að Abramovitsj 
væri kominn til Íslands til að 
kaupa Fram,“ segir Christensen.

Abramovitsj var hér í opinberri 
heimsókn sem ríkisstjóri Chukot-

ka í Rússlandi. Aðspurður segist 
Christensen vel hafa vitað af 
ástæðunni fyrir því að Abramov-
itsj var á Íslandi en ekki fundist 
ástæða til að hafa það með í tölvu-
póstinum.

„Það sem ég skrifaði er samt 
allt satt og rétt og stend ég við 
það,“ segir Christensen. „Danske 
bank hefur áður sett fram þá skoð-
un sína um íslenskt efnahagslíf að 
það sé í ójafnvægi, og hún hefur 
ekki breyst,“ segir hann.

„Ég vil benda á að í [gær] sendi 
ég út nýjan tölvupóst þar sem ég 
held því fram að umfjöllun Extra 
bladet hafi engin áhrif á íslenska 
markaðinn og bið miðlara okkar 
að hafa það að leiðarljósi,“ segir 
Christensen.

Velti vöngum yfir fundi Romans 
Abramovitsj og Ólafs Ragnars  Uppboð á 132 

listaverkum eftir danska, 
sænska, norska, finnska og 
íslenska listamenn verður í 
dag haldið hjá Christie´s í 
Lundúnum. Uppboðið er það 
fyrsta hjá Christie´s þar sem 
eingöngu eru boðin upp 
listaverk frá Norðurlöndunum, 

Sophie Hawkins, sölustjóri 
sýningarinnar, segir að verkin 
spanni frá allt frá framúr-
stefnulegri samtímalist til 
listar sem þótti framúrstefnu-
leg fyrir einni öld.  Af íslensk-
um listamönnum á Ólafur 
Elíasson fjögur verk en þau 
Louisa Matthíasdóttir, Jóhann-
es Kjarval og Nína Tryggva-
dóttir eitt hvert.  Jöklaserían 
eftir Ólaf er dýrasta íslenska 
verkið á 16 milljónir króna. 

Íslensk verk á 
uppboði



Arnbjörg, er Sjálfstæðisflokk-
urinn karlaflokkur?

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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OPEL VECTRA COMFORT
Nýskr. 07.03 - Beinskiptur - Ekinn 82 þús. km.  -  Allt að 100% lán.
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Lögreglan í Reykja-
vík hefur í haldi mann sem grun-
aður er um að hafa nauðgað rúm-
lega tvítugri stúlku að morgni 
sunnudags fyrir rúmri viku. Mað-
urinn var handtekinn á föstudag 
og hefur verið úrskurðaður í 
gæsluvarðhald fram á morgundag-
inn. Hann er af erlendu bergi brot-
inn en búsettur hér á landi.

Stúlkan sem kærði verknaðinn 
hafði verið úti að skemmta sér í 
miðborg Reykjavíkur, en þáði síðan 
far hjá ókunnugum manni á Lauga-
veginum. Hún bar að þau hefðu 
keyrt víða um og að endingu farið 
út fyrir íbúðabyggð. Þar hafi 
maðurinn ráðist á sig og nauðgað 

sér. Eftir því sem næst verður 
komið mun það hafa verið í nágrenni 
Perlunnar. Stúlkan er erlend en er 
búsett hér á landi tímabundið vegna 
náms.

Enn leitar lögreglan í Reykjavík 
fjögurra manna vegna tveggja 
nauðgunarmála. Aðfaranótt 8. 
október neyddu tveir menn tvítuga 
stúlku inn í húsasund bak við 
Menntaskólann í Reykjavík. Þar 
hélt annar mannanna stúlkunni á 
meðan hinn nauðgaði henni. 
Snemma laugardagsmorguns helg-
ina þar áður réðust síðan tveir 
menn að átján ára stúlku við Þjóð-
leikhúsið á Hverfisgötu og 
nauðguðu henni báðir.

Einn í haldi vegna nauðgunar

 Karlmaður á fimmtugs-
aldri var í gær dæmdur í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í tveggja ára 
óskilorðsbundið fangelsi fyrir að 
hafa haft samfarir við þroska-
hefta konu á fertugsaldri í 
september í fyrra. 

Maðurinn var stuðningsfulltrúi 
á hæfingarstöðinni Bjarkarási í 
Reykjavík þegar atvikið átti sér 
stað. Maðurinn beið á bíl fyrir 
utan íþróttahús meðan konan var 
á æfingu og fór svo með hana á 
gistiheimili Hjálpræðishersins 
þar sem hann hafði tvisvar sam-
farir við hana. Því næst ók hann 
henni áleiðis heim til sín. Konan er 
í sambúð með þroskaheftum 
manni sem hafði gert foreldrum 
hennar viðvart um að hún væri 
ekki komin heim eftir æfinguna.

Faðir konunnar kærði mann-

inn, sem neitaði sök í fyrstu en 
viðurkenndi síðar að hafa haft 
samfarir við konuna. Það hefði þó 
verið með fullu samþykki henn-
ar.

Í dóminum kom fram að konan 
væri með vitsmunaþroska fimm 
til sjö ára barns og að hún legði 
traust sitt á þá sem hún þekkti. 
Segir að maðurinn hafi brugðist 
trúnaðartrausti konunnar og mis-
notað sér þroskahömlun hennar á 
grófan hátt.

Refsivert er samkvæmt lögum 
að notfæra sér andlega annmarka 
einhvers til að hafa við hann sam-
ræði. Einnig er refsivert ef starfs-
menn tiltekinna stofnana hafa 
samræði við vistmenn.

Var manninum gert að greiða 
konunni 800.000 krónur í miska-
bætur og allan sakarkostnað.

Misnotaði þroskahefta konu

Undirritað verður 
í dag samkomulag Einingar-Iðju 
og Akureyrarbæjar um réttindi 
og kjör þeirra sem starfa hjá 
Plastiðjunni Bjargi-Iðjulundi. 
Þetta er fyrsta samkomulag 
sinnar tegundar sem sveitarfélag 
gerir við verkalýðsfélag á Íslandi. 

Ólöf Leifsdóttir, forstöðumað-
ur Bjargs-Iðjulunds, segir að 
verið sé að bæta kjör og réttindi 
fatlaðra á vinnustöðum fatlaðra. 
Fatlaðir geti nú átt aðild að 
stéttarfélagi og njóta allra 
almennra réttinda. Laun verði 
greidd í samræmi við vinnugetu 
samkvæmt samræmdu starfs-
mati.

Fatlaðir fá aðild 
að stéttarfélagi

 Geir H. Haarde 
forsætisráðherra segir Dani „fúsa 
til samstarfs um mjög margt, svo 
sem á sviði björgunarmála“. Þetta 
segir hann danskan kollega sinn, 
Anders Fogh Rasmussen, hafa 
tjáð sér á tvíhliða fundi þeirra í 
Kaupmannahöfn í gær, þar sem 
þeir ræddu stöðuna í varnarmál-
um Íslands eftir að gengið var frá 
nýjum samningum um þau mál við 
Bandaríkjamenn.

Auk tvíhliða fundarins við Fogh 
sat Geir sameiginlegan leiðtoga-
fund Norðurlandanna fimm og 
Eystrasaltslandanna þriggja. Hefð 
er komin á að halda slíka fundi í 
tengslum við Norðurlandaráðs-
þing, en það hefst í Kaupmanna-
höfn í dag. 

Geir segir í samtali við Frétta-
blaðið að hann hafi á fundinum með 
Fogh sett hann inn í hina breyttu 
stöðu varnarmála Íslands. Hann 
segir Dani reyndar hafa fylgst 
mjög vel með því máli og lýst vilja 
til ýmiss konar samstarfs sem 
Íslendingar telji geta komið að 
haldi, einkum til að tryggja öryggi 
á hafsvæðinu í kringum landið, sem 
liggur jú að danskri lögsögu Græn-
lands og Færeyja.

Geir sagði aðspurður að ekki 
væri enn búið að útkljá ráðningu í 
embætti framkvæmdastjóra Nor-
rænu ráðherranefndarinnar, en 
Svíinn Per Unckel lætur af því um 
áramótin. Hann sagðist þó telja að 
þess væri ekki langt að bíða að 
niðurstaða fengist í það mál. Hall-
dór Ásgrímsson, fyrrverandi for-
sætisráðherra, er sagður etja þar 
kappi við finnska ráðherrann Jan-
Erik Enestam. 

Geir sagðist einnig hafa rætt 
við Fogh um að næsta ár yrði 
merkisár í sögu samskipta Íslands 
og Danmerkur, en þá verður rétt 
öld liðin frá því að Friðrik konung-
ur VIII kom í merka heimsókn til 
Íslands, sem til stendur að minn-
ast með tilhlýðilegum hætti. Þá 
þurfi enn fremur að endurnýja 
samning um dönskukennslu sem 
rennur út á næsta ári. 

Spurður um fréttaflutning 
danska blaðsins Ekstra bladet 
undanfarna daga af meintum fjár-
glæfrum og skattsvikum íslenskra 
fyrirtækja sem eru umsvifamikil í 
Danmörku segir Geir að það sé 

mál sem sé ríkisstjórnum land-
anna óviðkomandi. „Það er mál 
fyrirtækjanna að svara fyrir sig,“ 
segir forsætisráðherra en bætir 
svo við: „Hins vegar sýnist mér, 
eftir að hafa lesið þessar tvær 
greinar, í dag og í gær, að það sé 
verið að lýsa þarna miklu almenn-
ara máli en sem snýr að þessum 
íslensku fyrirtækjum. Það er verið 
að tala um hvernig skattkerfið er í 
Lúxemborg og hvernig fyrirtæki í 
Danmörku geta nýtt sér það. Þetta 
er ekki mál sem ríkisstjórnir, 
hvorki hér (í Danmörku) né heima, 
blanda sér neitt í.“

Samstarf við Dani 
um björgunarmál
Geir H. Haarde forsætisráðherra sat leiðtogafund Norðurlandanna og Eystra-
saltsríkjanna í Kaupmannahöfn í gær. Norðurlandaráðsþing verður sett þar 
í dag. Geir átti einnig tvíhliða fund með gestgjafanum Anders Fogh Rasmussen.

 Eggert Magnússon, 
formaður KSÍ, neitaði að tjá sig 
um launamál A-landsliðs karla og 
kvenna, en Fréttablaðið greindi 
frá því í gær að verulegur munur 
væri á þeim greiðslum sem 
leikmenn liðanna fengju og hallar 
þar á konurnar. Í stað viðtals kom 
yfirlýsing frá KSÍ sem má lesa á 
síðu 40.

Kjartan Daníelsson, formaður 
landsliðsnefndar kvenna, var 
varkár í yfirlýsingum við 
Fréttablaðið en sagði að nefndin 
„myndi örugglega gera eitthvað“ 
í málinu. 

Eggert neitar 
að tjá sig

Miklar óeirðir brutust 
út í Pakistan í gær eftir jarðarfarir 
80 manna sem talsmenn stjórnar-
hersins segja hafa verið uppreisn-
armenn, en heimamenn halda fram 
að hafi verið óbreyttir borgarar. 
Þetta var mannskæðasta árás 
stjórnarhersins gegn meintum 
uppreisnarseggjum.

Árásin var gerð snemma í 
gærmorgun á meintar æfingabúðir 
al Kaída hryðjuverkanetsins í 
norðausturhluta Pakistans, skammt 
frá landamærum Afganistans.

Voru hinir látnu jarðsettir 
síðdegis í gær og brutust 
óeirðirnar út í kjölfarið. Helsti 
stjórnmálamaður múslima í 
landinu kenndi Bandaríkjastjórn, 
en ekki þeirri pakistönsku, um 
árásina, og kallaði eftir víðtækum 
mótmælum í dag.

Meintir upp-
reisnarmenn 
voru drepnir

„Við munum kalla 
eftir skýringum á af hverju 
fjárframlög til Skógræktar 
ríkisins séu með þessum hætti,“ 
segir Birkir Jón Jónsson, 
formaður fjárlaganefndar. 
Framlög til stofnunarinnar á 
næsta ári lækka um tíu milljónir 
frá 2006 og um 24 milljónir frá 
2004, samkvæmt fjárlagafrum-
varpi sem fjárlaganefnd er nú að 
fara yfir.

„Mér er það til efs að til séu 
margar opinberar stofnanir þar 
sem þróun fjárframlaga til 
starfseminnar hafi dregist eins 
mikið saman og raun beri vitni,“ 
segir Birkir Jón.

Nefndin mun 
óska skýringa
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SKO býður jafngóða GSM þjónustu og hin símafyrirtækin, innanlands 
og erlendis. Eini munurinn er lægra verð! Það kostar EKKERT að færa 
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 Kafara nokkrum, sem 
var að kafa skammt frá Dorset í 
Bretlandi, brá heldur betur í 
brún þegar hann flæktist í net 
togara og var hífður um borð í 
skipið. Þetta kom fram á 
fréttavef breska ríkisútvarpsins 
á sunnudag.

Kafarinn, sem er á fimmtugs-
aldri, hafði verið að kafa á 14 
metra dýpi þegar togarann bar 
að. Hann fékk kafaraveiki við 
atvikið og var fluttur með þyrlu 
landhelgisgæslu Bretlands í 
þrýstingsklefa hennar í Poole, 
þar sem hann jafnaði sig.

Landhelgisgæslan rannsakar 
nú atvikið.

Breskur togari 
veiddi kafara

Ísland og Færeyj-
ar munu verða eitt markaðssvæði 
um næstu mánaðamót þegar „Hoy-
vikssamningurinn“ svonefndi geng-
ur í gildi.

Þar sem Færeyjar standa utan 
við tollabandalag Evrópusambands-
ins en Ísland er aðili að Evrópska 
efnahagssvæðinu hafa vissar hindr-
anir verið í vegi fyrir „fjórfrelsinu“ 
milli frændþjóðanna en í því felst 
frjáls flutningur á vöru, þjónustu, 
fjármagni og fólki. Á þessu á nýja 
samkomulagið, sem gengur í gildi á 
morgun, að ráða bót. 

Gildistökunni verður fagnað 
með móttöku í íslenska sendiráðinu 
í Kaupmannahöfn, þar sem Valgerð-

ur Sverrisdóttir utanríkisráðherra 
og Jóannes Eidesgaard, lögmaður 
Færeyinga, verða sameiginlega í 
gestgjafahlutverki.

Umsókn Færeyinga um að fá 

fulla sjálfstæða aðild að Norður-
landaráði, sem Íslendingar hafa 
stutt, kvað ekki munu verða 
afgreidd á þingi Norðurlandaráðs 
að þessu sinni. 

Sameinast í eitt markaðssvæði

 Framlag hins 
opinbera til íslenskukennslu 
útlendinga hefur hækkað um 2,9 
milljónir króna frá 2002, úr sam-
tals 15,9 milljónum króna sam-
kvæmt fjárlögum 2002 í 18,8 millj-
ónir króna 2006. Mest hefur 
upphæðin hækkað síðustu árin. 
Hún hækkaði um 700 þúsund milli 
ára 2004 og 2005 og um eina og 
hálfa milljón króna milli 2005 og 
2006. Þetta hefur þó ekki mikið að 
segja þegar horft er til þess að 
þúsundir manna hafa komið hing-
að til vinnu síðustu misserin. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
menntamálaráðuneytinu fengu 22 
aðilar styrki til íslenskukennslu á 
haustönn, að meðaltali 494 þúsund 
krónur hver. Mímir símennt er 
stærsti skólinn með íslensku-
kennslu fyrir útlendinga. Sam-
kvæmt upplýsingum Rósu Jóns-
dóttur hjá Mími eru um 490 
útlendingar skráðir þar á íslensku-
námskeið í haust og má því áætla 
að ríkið greiði íslenskukennsluna 
niður um tæplega 1.000 krónur á 
mann. Þetta er aðeins gróft dæmi 
um hlutdeild ríkisins.

Stéttarfélögin niðurgreiða 
íslenskunámskeið fyrir útlend-
inga en þó er misjafnt hvernig að 

því er staðið. Stéttarfélögin hafa 
reglur um að viðkomandi þurfi að 
hafa verið í félaginu frá þremur 
mánuðum og upp í eitt ár til að 
geta fengið styrk. Misjafnt er 
hversu stór styrkurinn er og getur 
hann verið allt upp í 75 prósent af 
námskeiðsgjaldinu.

Tveir sjóðir verkalýðshreyf-
ingarinnar hafa verið duglegir við 
að styrkja íslenskukennsluna síð-
ustu árin. Frá ársbyrjun 2004 fram 

á mitt ár 2006 hefur Starfsafl sett 
samtals 17,9 milljónir króna í 
íslenskukennslu miðað við 930 ein-
staklinga. Á sama tíma hefur 
Landsmennt veitt 30,9 milljónir 
króna og er miðað við rúmlega 
sextán hundruð einstaklinga. Þetta 
gefur aðeins hugmynd því að til 
viðbótar er fjöldinn allur af sjóð-
um á vegum launþegahreyfingar-
innar sem hafa styrkt íslensku-
kennsluna.

Stjórnvöld hafa verið gagnrýnd 
fyrir stefnu- og þátttökuleysi. 
Sveinn Aðalsteinsson, forstöðu-
maður Starfsafls, segir að nú þyki 
mönnum nóg komið. 

„Menn eru ekkert að firra sig 
ábyrgð á þátttöku í þessu verkefni 
en aðalatriðið er pólitískt. Það 
þarf að laga formlega utanumhald 
og stefnu stjórnvalda í þessum 
málum,“ segir hann og telur von á 
úrbótum.

Ríkið niðurgreiðir kennslu 
um þúsund krónur á mann
Ríkið niðurgreiðir aðeins íslenskukennslu fyrir útlendinga um þúsund krónur á mann meðan launþega-
hreyfingin niðurgreiðir kennsluna í stórum stíl. Launþegahreyfingin kallar á ábyrgð af hálfu stjórnvalda. 

 Starfsmenn Íþrótta- og 
tómstundaráðs Reykjavíkur ætla 
að kanna hvort mögulegt sé að 
draga úr biðlistum á frístunda-
heimili með því að bjóða upp á 
hlutavistun. Þetta kom fram í 
svari meirihlutans við fyrirspurn 
minnihlutans á fundi ráðsins á 
föstudag. „Í einhverjum tilvikum 
virðist hlutavistun duga. Það 
kemur hins vegar verulega á 
óvart miðað við fyrri málflutning 
sjálfstæðismanna að þeir skuli 
ekki vera búnir að leysa vanda 
þess fólks sem ekki fær umbeðna 
þjónustu frístundaheimila,” 
bókuðu fulltrúar Samfylkingar og 
Vinstri grænna. 

Íhuga að bjóða 
hlutavistun

 Um tvöleytið 
aðfaranótt mánudagsins barst 
lögreglunni í Reykjavík tilkynn-
ing um grunsamlegar mannaferð-
ir í Teigahverfi í Mosfellsbæ.
Lögreglan kannaði málið og 
handtók tvo unga menn á 
Vesturlandsvegi. 
Mennirnir höfðu stolið fimmtíu 
Doka-plötum, dýru byggingarefni 
sem er notað við smíði steypu-
móta, af byggingarsvæði í 
hverfinu.

Mennirnir voru yfirheyrðir hjá 
lögreglunni en var sleppt að þeim 
loknum.

Stálu fimmtíu 
Doka-plötum
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Prius - við erum komin upp á næsta stig.

Verð 2.770.000 kr.

Öll höfum við hugmyndir um hvernig framtíðin verður. Ólíkar hugmyndir. Við 
hjá Toyota sjáum fyrir okkur hreinni heim og stefnum óhikað á framleiðslu bíla 
sem menga ekkert. Leiðin þangað er löng og ströng en við erum komin upp á 
næsta stig. 

Prius er knúinn bæði rafmagns- og bensínvél. Hann er sjálfum sér nógur um rafmagn 
og gefur frá sér allt að 55% minna koldíoxíð en hefðbundnir bensínbílar af svipaðri
stærð. Hann er umhverfisvænni og mikilvægt skref í átt að hreinni heimi. 

Komdu og reynsluaktu Prius – upplifðu næsta skref. 

Framtíðin er núna

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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6 Verið velkomin á Nesjavelli
Orkuveita Reykjavíkur býður gestum og gangandi 
að heimsækja Nesjavelli, kynna sér orkuverið 
ásamt því hvernig staðið hefur verið að umhverfismálum 
og aðgengi fyrir ferðamenn og gesti á Nesjavöllum.

Opið á Nesjavöllum í september og október:
Mánudaga til laugardaga er opið frá kl. 9:00–17:00.
LOKAÐ á sunnudögum.

Hvað veistu
um jarðvarmavirkjanir?
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Vilhjálmur Örn Vil-
hjálmsson fornleifafræðingur, 
sem búsettur er í Kaupmannahöfn, 
hefur kært Jan Jensen, einn rit-
stjóra Ekstra Bladet, fyrir að halda 
því fram að Íslendingar stefni allir 
sem einn að heimsyfirráðum í 
blaðinu á sunnudaginn. „Þar er því 
haldið fram að Íslendingar eigi í 
alheimssamsæri,“ segir Vilhjálm-
ur. „Ég kannast ekki við að stefna 
að heimsyfirráðum og mín kæra 
byggir á hegningarlögum 266-B, 
en Danir kalla þá lagagrein gjarn-
an „rasistaparagraffið“ því það er 
oft notað gegn stjórnmálamönn-
um, til dæmis Þjóðarflokksins, 
sem hafa horn í síðu útlendinga.

Að sögn Vilhjálms er lagagrein-
in skýr og hann telur fulla ástæðu 
til að kæra. „Það er ekki á hverj-
um degi sem því er lýst yfir að ein 
þjóð eða þjóðarbrot sé að taka yfir 
heiminn. Hvað þá að haldið sé 
fram að bróðurþjóð Dana sé í 
samsæri gegn Dönum. Þetta var 
reyndar gert á stríðsárunum 
þegar nasistar lýstu því yfir að 
danskir gyðingar væru í alheims-
samsæri. Kæra mín er prófmál og 
mér finnst tilvalið að  láta reyna á 
þessa grein hegningarlaganna í 
þessu tilfelli. Menn geta hlegið að 
þessu en þetta er enginn brand-
ari,“ segir Vilhjálmur. 

Kærð fyrir niðrandi ummæli

 Aðalmeðferð fór fram í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær í 
máli á hendur Sarunasi Budvytis 
og Virunasi Kavalciukas vegna 
stórfellds fíkniefnainnflutnings. 
Mönnunum, sem báðir eru frá Lit-
háen, er gefið að sök að hafa í 
hagnaðarskyni reynt að flytja 
hingað til lands rétt tæp tólf kíló 
af amfetamíni. 

Efnin fundust í eldsneytistanki 
bifreiðar sem þeir voru á um borð 
í Norrænu þegar ferjan lagði að á 
Seyðisfirði snemma í júlí á þessu 
ári. Magn fíkniefnanna er það 
langmesta sem reynt hefur verið 
að smygla með Norrænu og er 
talið að söluverðmæti þeirra geti 
hlaupið á mörgum tugum milljóna 
króna.

Sarunas sagði fyrir dómi að par 
í Litháen hefði beðið hann um að 
fara með bílinn til Íslands. Sagðist 
hann hafa haldið að efnin í elds-
neytistankinum væru hestasterar. 
Átti hann að fá greidd 3.000 pund, 
eða um 390 þúsund krónur, fyrir 
innflutninginn auk alls ferðakostn-
aðar. 

Hann sagði að upprunalega 
hefði maður sem heitir Arvidas 
átt að fara með honum í ferðina en 
hann fótbrotnaði nokkrum dögum 
áður en þeir áttu að leggja í hann. 
Þar sem um langa ferð var að 
ræða vildi hann ekki fara einn og 
hefði því beðið Virunas um að 
koma með sér þegar hann rakst á 
hann á götu úti tveimur dögum 
áður en farið var af stað, en þeir 
þekktust frá fornu fari. 

Sarunas fullyrti að Virunas 
hefði ekki vitað hver tilgangur 

ferðarinnar væri og haldið að þeir 
ætluðu sem ferðamenn til Íslands. 
Hann væri því saklaus af öllu mis-
jöfnu.

Sarunas sagðist hafa haldið 
öllum kvittunum til haga vegna 
kostnaðar við ferðina til að fá 
endurgreitt síðar og geymt þær 
kvittanir í bílnum. Þær hafa hins 
vegar aldrei fundist og sagði Sar-
unas líklegast að tollverðir á Seyð-
isfirði hafi hirt þær. Þegar til 
Íslands væri komið átti hann að 
hringja í ákveðið símanúmer og fá 
leiðbeiningar um hvert hann ætti 

að fara með bílinn. Hann hafði 
engar frekari upplýsingar um það 
utan þess að um íslenskan sveita-
bæ væri að ræða. Eftir handtök-
una hafi lögreglumenn reynt að 
hringja í það númer sem hann var 
með en enginn svarað. 

Virunas neitaði því að hafa 
vitað um nokkur efni í bílnum. 
Hann sagði Sarunas hafa boðið sér 
með sem ferðamanni og hann 
hefði þegið boðið vegna þess að 
ferðin væri honum að kostnaðar-
lausu. Hann væri því saklaus af 
ákærunni.

Sarunas segir að 
Virunas sé saklaus
Aðalmeðferð hófst í gær í máli Sarunasar Budvytis og Virunasar Kavalciukas 
vegna innflutnings á tólf kílóum af amfetamíni til Íslands. Sarunas segist hafa 
haldið að efnin væru hestasterar. Hann segir Virunas ekki hafa vitað um efnin.

Hefur þú lent í árekstri?

Heldur þú að þingkonum fækki 
eftir næstu alþingiskosningar?

 „Ég er mjög glöð að með tím-
anum hefur það komið í ljós að 
mín rök voru rétt,“ segir Hanna 
María Siggeirsdóttir, fyrrverandi 
lyfsali í Apóteki Vestmannaeyj-
um.

Umboðsmaður Alþingis segir 
að með úthlutun Jóns Kristjánson-
ar, þáverandi heilbirgðisráðherra, 
á lyfsöluleyfi til lyfjafræðings 
Lyfja og heilsu ehf. hafi verið 
brotið gegn ákvæði lyfsölulaga 
um að fimm þúsund íbúa þurfi að 
baki hverju apóteki.

„Árið 2003 sótti lyfjafræðingur 
um lyfsöluleyfi í Vestmannaeyj-
um þar sem rekstraraðilinn átti að 
vera Lyf og heilsa. Ráðherrann 
hafnaði að veita það leyfi á þeirri 
forsendu að það væri of fátt fólk í 
Vestmannaeyjum fyrir tvö apótek. 

Tveimur árum seinna, og þegar 
var tvö hundruð manns færra í 
Vestmannaeyjum, sótti annar 
lyfjafræðingur um lyfsöluleyfi 
fyrir Lyf og heilsu og þá veitti 
sami ráðherra lyfsöluleyfi,“ 
útskýrir Hanna María, sem segist 
aldrei hafa fengið haldbærar skýr-
ingar á þessari breyttu afstöðu 
ráðherrans. Hún seldi apótek sitt 
til Lyfja og heilsu í júní í fyrra.

Umboðsmaður segir að þótt 
heilbrigðisráðuneytið hafi bæði 
brotið lyfjalög og stjórnsýslulög 
séu ekki forsendur til að beina því 
til ráðuneytisins að afturkalla 
leyfið. Skaðabótakröfur verði 
Hanna María að setja fram fyrir 
almennum dómstólum. Hún segist 
vera að skoða hvort slík krafa 
verði sett fram. 

Apótekari íhugar skaðabóta-
mál gegn heilbrigðisráðherra

 Fólksbíll og 
dráttarvél lentu í árekstri á 
Suðurlandsvegi við bæinn 
Kálfafell um sjöleytið á sunnu-
dagskvöldið.

Ökumaður fólksbílsins var 
fluttur alvarlega slasaður með 
þyrlu á Landspítalann í Fossvogi. 
Maðurinn liggur alvarlega 
slasaður á gjörgæsludeild 
sjúkrahússins að sögn vakthaf-
andi svæfingalæknis.

Lögreglan á Kirkjubæjar-
klaustri segir fólksbílinn mikið 
skemmdan og óökufæran. 
Dráttarvélin er nokkuð skemmd. 
Tildrög slyssins eru óljós og er 
málið í rannsókn.

Ökumaður al-
varlega slasaður



EJS er  umboðsaðili Dell á Íslandi. Komdu til okkar á Grensásveg 10, Reykjavík
eða Tryggvabraut 10 á Akureyri og við finnum réttu lausnina fyrir þig

©2006 Dell Computer Corporation. Þessi auglýsing er með fyrirvara um birgðastöðu, verð og prentvillur. Verð einstakra íhluta er gildir aðeins þegar varan er keypt í auglýstu pakkatilboði. Dell, Dell vörumerkið og Latitude eru annað hvort 
vörumerki eða skrásett vörumerki í eigu Dell Computer Corporation. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, 
Pentium, Pentium Inside, Xeon, og Xeon Inside eru vörumerki eða skrásett vörumerki í eigu Intel Corporation eða útibúa þess í Bandaríkjum Norður-Ameríku og öðrum löndum. Önnur nöfn og vörumerki geta verið í eigu annarra. Microsoft®

og Windows® eru skrásett vörumerki í eigu Microsoft Corporation. Dell gerir ekki tilkall til vörumerkja annarra. Ákveðinn Microsoft® hugbúnaður meðfylgjandi þessari tölvu getur notað afritunarvarnartækni.

Í þeim tilvikum er ekki hægt að nota hugbúnaðinn nema hugbúnaðurinn sé sérstaklega virkjaður af notanda. Virkjun hugbúnaðarins og notkunarskilmálar Microsoft eru skýrð við fyrstu ræsingu hugbúnaðarins eða við endurinnsetningu eða 
ákveðnar breytingar sem gerðar eru á stillingum tölvunnar. Virkjun er hægt að framkvæma yfir Internetið eða með því að hringja í þjónustunúmer Microsoft, 510 6920.

EJS – það er til lausn á öllu
www.ejs.is //  Grensásvegi 10, Reykjavík /  Sími 563 3000 //  Tryggvabraut 10, Akureyri /  Sími 463 3000

Intel® Centrino® Duo Mobile Technology

Intel® Core™ Duo örgjörvi T2400 (1024 MB, 1,83 GHz/667 MHz)

Intel® 3945 þráðlaust netkort 802,11a/g

Microsoft™ Windows® XP Professional

80 GB 5.400 rpm SATA harður diskur

DVD+/- RW geisladrif

15,0" SXGA+ skjár (1400 x 1050)

Þyngd frá 2,6 kg (með 6 Cell rafhlöðu og DVD/CD-RW)

35,8 x 338,3 x 273 mm (H x B x D)

3ja ára ábyrgð á verkstæði EJS

Dell™ Latitude™ D520 sameinar
kosti öflugrar borðtölvu og hand-
hægrar fartölvu með Intel®

Centrino® Duo Mobile Technology.

Frábær kaup fyrir vinnuna, námið, 
heimilið eða ferðalagið. Hljóð og 

mynd eru í hæsta gæðaflokki og 
ný kynslóð þráðlauss

Wi-Fi nets kemur þér 
í samband hvar og hvenær 

       sem er.

Með þessa fartölvu við hendina ert
þú á fullu allan tímann.

Tilboðsverð:

159.900 kr.

Dell™ Latitude™ D520 1,83 GHz
Intel® Centrino® Duo Mobile Technology

Intel® Core™ Duo örgjörvi T2300 (1024 MB, 1,66 GHz/667 MHz)

Intel® 3945 þráðlaust netkort 802,11 a/g

Microsoft™ Windows® XP Professional

60 GB 5.400 rpm SATA harður diskur

DVD+/- RW geisladrif

15,0" XGA skjár (1024 x 768)

Þyngd frá 2,6 kg (með 6 Cell rafhlöðu og DVD/CD-RW)

35,8 x 338,3 x 273 mm (H x B x D)

3ja ára ábyrgð á verkstæði EJS

Tilboðsverð:

139.900 kr.

Dell™ Latitude™ D520 1,66 GHz

Heimurinn verður sífellt minni
Og rúmast nú allur í einni fartölvu

Intel® Centrino® Duo Mobile Technology
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Hversu margir börðu 
trumbur til þess að slá heims-
met í slíkum gjörningi á Ind-
landi um helgina?

Hvaða fyrrverandi forseta-
frambjóðandi lýsti yfir ánægju 
sinni með friðarsúlu Yoko Ono í 
Fréttablaðinu í gær?

Íslensk landsliðskona varð 
þriðja markahæst í sænsku 
úrvalsdeildakeppninni í knatt-
spyrnu sem lauk á sunnudag. 
Hvað heitir hún?

Tæplega þrítug kona leggur í dag 
fram kæru vegna tilraunar til nauðgunar á 
skemmtistaðnum Viktor í Hafnarstræti í 
Reykjavík aðfaranótt sunnudags. Eiginmaður 
hennar mun einnig leggja fram kæru vegna 
meiðsla sem hann varð fyrir þegar hópslags-
mál brutust út.

Hjónin voru nýkomin inn á skemmtistaðinn 
og konan brá sér á salerni sem er á fyrstu hæð 
skemmtistaðarins. Það er ætlað fyrir fatlað 
fólk, en á efri hæð eru karla- og kvennasalerni. 
Lásinn á umræddu salerni var bilaður. Næst 
gerðist það að fjóra karlmenn bar að og 
hugðust þeir nota salernið. Konan hélt þá við 
hurðina þannig að þeir gátu ekki opnað hana 
umsvifalaust. Einn mannanna beitti þá afli, 
þeytti upp hurðinni og ruddist inn. Hann hafði 
á orði við konuna að hann ætlaði að koma fram 
vilja sínum við hana og hafa við hana samfarir. 
Maðurinn hóf að toga buxurnar niður um 

konuna, sem þá féll í gólfið og hrópaði á hjálp. 
Maður hennar heyrði hrópin og vildi komast 
inn til hennar. Hófust þá stympingar sem 
enduðu með hópslagsmálum þar sem fleiri 
komu við sögu.

Lögregla og dyraverðir skárust í leikinn og 
tókst þeim að binda enda á slagsmálin. Tíu 
karlmenn voru handteknir, fluttir á lögreglu-
stöð og yfirheyrðir þar. Þetta voru átta 
Pólverjar og tveir Litháar sem allir eru 
búsettir hér á landi.

Maðurinn slasaðist í átökunum; hlaut skurði 
í andliti auk þess sem tennur brotnuðu úr 
honum. Hann var fluttur á slysa- og bráðadeild 
en konan fékk aðhlynningu á neyðarmóttöku 
slysadeildar. 

Mönnunum var öllum sleppt eftir yfir-
heyrslur hjá lögreglu sem stóðu fram eftir 
sunnudeginum. Ekki er vitað til þess að þeir 
hafi slasast í átökunum. Hjónin eru að sögn 

miður sín eftir atburðinn en þau munu legga 
fram kæru í dag vegna hans hjá lögreglunni í 
Reykjavík eins og áður sagði.

Kæra nauðgunartilraun
Hjón leggja fram kærur hjá lögreglunni í Reykjavík í dag vegna nauðgunartilraunar og líkamsárásar að-
faranótt sunnudags. Atburðurinn átti sér stað á veitingastaðnum Viktor í Reykjavík.

 Tveir bræður fundu stór-
an fjársjóð frá víkingatímum á 
Suður-Gautlandi, nærri Sundre-
kirkju, í síðustu viku, kom fram á 
fréttavef Dagens Nyheter í gær. 
Að sögn sérfræðinga er um að 
ræða þrjú kíló af silfurpeningum, 
líklega frá tíundu öld.

„Þegar ég sá þetta hugsaði ég, 
„Vá.“ Ég sá að þetta var arabísk 
silfurmynt svo ég skildi strax að 
það var eitthvað í þessu,“ sagði 
Edvin Svanborg, tvítugur sagn-
fræðinemi, en hann og sautján ára 
bróðir hans, Arvid, voru að ryðja 
land fyrir nágranna sinn þegar 
þeir rákust á peningana.

„Við grófum upp 129 eða 130 

peninga á hálftíma,“ sagði Edvin.
Bræðurnir fóru með fjársjóð-

inn til landeigandans og saman til-
kynntu þeir svo fundinn til yfir-
valda, sem tóku svo við 
uppgreftrinum. Enn sem komið er 
hafa fundist um 1.100 peningar og 
nokkur armbönd. Munirnir eru 
flestir í nokkuð góðu ástandi, jafn-
vel þó að kanínur hafi reynt að 
gæða sér á nokkrum peningum, 
segir í frétt sænska blaðsins.

Svanborg-bræðurnir munu fá 
fundarlaun frá sænska ríkinu, en 
hversu há sú upphæð verður vita 
þeir ekki fyrr en uppgreftrinum 
lýkur og ljóst er hversu stór fjár-
sjóðurinn er.

Þrjú kíló af silfurpeningum

Alríkislögreglan í Mex-
íkó náði í gær miðborginni í Oaxaca 
á sitt vald og ruddi burt kennurum
og öðrum mótmælendum sem hafa 
hafst þar við undanfarna fimm 
mánuði.

Stjórn landsins ákvað að senda 
lögreglusveitirnar á vettvang eftir 
að kennarar höfðu fallist á að hefja 
störf á ný, en í gær var óvíst hvort 
kennsla myndi hefjast eða hvort 
nærvera lögreglunnar myndi tefja 
fyrir því. 

Sumir kennarar sögðust ætla 
að mæta í vinnu, en aðrir sögðust 
ætla að sitja heima. Meira en ein 
milljón skólabarna hefur verið án 
kennslu í suðurhluta Mexíkó.

Mótmælin hófust þegar kenn-

arar í borginni Oaxaca fóru í verk-
fall síðastliðið vor. Mótmælin urðu 
fljótt víðtækari þegar stjórnleys-
ingjar, stúdentar og indjánar 
gengu til liðs við kennarana og 
kröfðust þess að Ulises Ruiz ríkis-
stjóri segði af sér.

Vicente Fox, forseti landsins, 
sem lætur af embætti 1. desem-
ber, hafnaði því jafnan að senda 
lögreglu á svæðið fyrr en á 
laugardaginn, þegar samið hafði 
verið við kennara.

Lögreglumenn og liðsmenn 
öryggissveita hafa þó stundum 
skotið á mótmælendur og komið 
þannig af stað átökum sem hafa 
kostað að minnsta kosti átta manns 
lífið.

Lögreglan nær mið-
borginni á sitt vald

 Kennarar við Digranes-
skóla krefjast þess að Kópavogur 
og önnur sveitarfélög sem standa 
að launanefnd sveitarfélaga 
leiðrétti laun grunnskólakennara 
með vísan til greinar í gildandi 
kjarasamningi. Er þar kveðið á 
um að meta skuli fyrir 1. sept-
ember 2006 hvort breytingar á 
skólakerfinu eða almenn efna-
hags- og kjaraþróun gefi tilefni til  
viðbragða.

Kennarar telja að stjórn 
Kennarasambands Íslands þurfi 
að beita sér af alefli og er þess 
krafist að kjörin verði bætt með 
hliðsjón af almennri launaþróun. 

Vilja leiðrétt 
laun kennara
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 Pólverjar sem 
koma skyndilega og óhugsað til 
Íslands hafa oft verið atvinnulaus-
ir lengi í Póllandi. Maria Jolanta 
Polanska, túlkur í Alþjóðahúsi, 
segir að þetta fólk hafi ekki mikla 
skólagöngu að baki, sé frá litlum 
þorpum og komi hingað í leit að 
betra lífi. 

Pólsk slúðurblöð eiga sinn þátt 
í því að æsa leikinn með skrifum 
um betra líf og kjör í útlöndum. 
Maria segist hafa lesið viðtal við 
Pólverja sem hafi búið hér í tvö ár 
og hafi lýst því hvernig hann byggi 
í 140 fermetra húsnæði, æki fínum 
bíl og færi tvisvar á ári til sólar-
landa.

„Það er satt að hann býr í svona 
húsnæði og ekur á svona bíl en 
hann gleymdi að segja það að 
konan sem hann giftist hér er búin 
að búa hér í fimmtán ár og var 
rosalega dugleg og var alltaf í þre-
faldri vinnu. En fólk sem les þetta 
trúir svona sögum og veit ekki að 
á bak við húsnæðið er 25 eða 40 
ára lán,“ segir hún. 

Dæmi eru um að fólk komi með 
ferðatöskurnar sínar beint í 
Alþjóðahús frá flugvellinum og 
spyrji um vinnu og húsnæði, að 
sögn Mariu, og hér eru líka Pól-
verjar sem hafa verið plataðir 
hingað gegnum starfsmannaleig-
ur á fölskum forsendum. 

„Oft eru Pólverjar Pólverjum 
verstir,“ segir Maria Jolanta.

Slúðurblöð gefa falska mynd

Hér með er auglýst að álagningu opinberra gjalda á árinu 2006 er lokið á alla
lögaðila sem skattskyldir eru samkvæmt I. kafla laga nr. 90/2003 sem og

þeirra sem lagt er á í samræmi við VIII. - XIV. kafla tilvitnaðra laga. Jafnframt
er lokið álagningu á lögaðila, sem skattskyldir eru af fjármagnstekjum

samkvæmt ákvæði 4. mgr. 71. gr. laganna.

Álagningarskrár með gjöldum lögaðila verða lagðar fram í öllum
skattumdæmum í dag þriðjudaginn 31. október 2006. Skrárnar liggja frammi
til sýnis á skattstofu hvers skattumdæmis og hjá umboðsmönnum skattstjóra
eða á sérstaklega auglýstum stöðum í hverju sveitarfélagi dagana 31. október

til 14. nóvember n.k. að báðum dögum meðtöldum.

Skattseðlar, er sýna álögð opinber gjöld lögaðila, hafa verið póstlagðir.

Kærur vegna allra álagðra opinberra gjalda 2006 samkvæmt ofangreindu
skulu hafa borist skattstjóra eigi síðar en fimmtudaginn 30. nóvember 2006.

Auglýsing þessi er birt samkvæmt ákvæði 1. mgr. 98. gr. laga nr. 90/2003,
um tekjuskatt.

31. október 2006.

Skattstjórinn í Reykjavík, Gestur Steinþórsson
Skattstjórinn í Vesturlandsumdæmi, Stefán Skjaldarson

Skattstjórinn í Vestfjarðaumdæmi, Guðrún Björg Bragadóttir
Skattstjórinn í Norðurlandsumdæmi vestra, Bogi Sigurbjörnsson

Skattstjórinn í Norðurlandsumdæmi eystra, Gunnar Karlsson
Skattstjórinn í Austurlandsumdæmi, Karl S. Lauritzson
Skattstjórinn í Suðurlandsumdæmi, Hreinn Sveinsson

Skattstjórinn í Vestmannaeyjum, Ingi T. Björnsson
Skattstjórinn í Reykjanesumdæmi, Sigmundur Stefánsson

álagningu
Auglýsing

um álagningu opinberra gjalda
lögaðila á árinu 2006

 Í undirbúningi eru 
breytingar á reglugerð, þar sem 
meðal annars verður tekið á aukn-

um öryggisbún-
aði í leigubif-
reiðum, að sögn 
Sturlu Böðvars-
sonar sam-
gönguráðherra.

Fréttablaðið 
hefur að undan-
förnu fjallað um 
stöðu þessara 
mála. Í ljós 
hefur komið að 

lágmarksbúnaður er í bílum á 
sumum stöðvum en alls enginn hjá 
öðrum. Tveir leigubílstjórar sögðu 
frá reynslu sinni úr starfi í blaðinu 

á laugardag. Þar kom fram að þeir 
hefðu ítrekað orðið fyrir áreiti og 
jafnvel líkamlegu ofbeldi í starfi.

„Ég hef ekki enn fengið tillögu 
að breytingum á öryggisbúnaði í 
leigubifreiðum, en að henni er 
unnið nú,“ sagði Sturla. Hann sagði 
enn fremur að fyrirhugaður væri 
fundur ráðuneytisins með for-
svarsmönnum leigubifreiðastjóra 
og bifreiðastöðvanna.

„Það er nauðsynlegt að á þessu 
máli verði tekið og því hraðað,“ 
segir ráðherra, sem kveðst jafn-
framt leggja áherslu á að málið 
verði unnið í góðri samvinnu þeirra 
sem það varði. „Þess verður von-
andi ekki langt að bíða að tillögurn-
ar liggi fyrir.“

Öryggi í leigubílum 
verður aukið

 Allt mælir gegn 
áframhaldandi stóriðjustefnu og 
verði henni haldið áfram mun hún 
hafa skaðleg og hamlandi áhrif á 
aðra framtíðarmöguleika, atvinnu-
vegi og lífsgæði í landinu, að mati 
félagsmanna Framtíðarlandsins. 
Á haustþingi félagsins, sem fram 
fór á sunnudag-
inn, voru reifað-
ir ýmsir val-
möguleikar við 
nefnda stóriðju-
stefnu. Á það 
var bent að 
stjórnvöld ættu 
fremur að 
leggja grunn að 
lífvænlegu sam-
félagi en að 
færa litlum 
bæjarfélögum
heilu álverin. 

Margt annað 
en umhverfis-
mál bar á góma 
á fundinum. 
Rögnvaldur
Sæmundsson,
forstöðumaður
frumkvöðla-
seturs Háskól-
ans í Reykjavík, ræddi til að mynda 
um frumkvöðlastarfsemi og sagði 
í því samhengi að á Íslandi skorti 
efnahagslegt jafnvægi. Í hring-
borðsumræðum tók Edda Rós 
Karlsdóttir hjá greiningardeild 
Landsbanka undir þetta og sagði 
að það eina sem væri stöðugt við 
núverandi gengisstefnu og „krónu-
lufsuna“ væri óstöðugleikinn.

Ljóst má því vera að félagar í 
Framtíðarlandinu horfa ekki á 
umhverfismálin ein, heldur á 
marga þætti þjóðlífsins. Það er að 
skilja á talsmönnum samtakanna 
að þau muni beita sér í stjórnmál-
um í vetur. „Það er tilfinning 
margra að pólitískur kúltúr á 

Íslandi sé ónýt-
ur, því tal og 
aðgerðir stjórn-
málamanna slá 
ekki lengur í 
takt við hjart-
slátt þjóðarinn-
ar. Þess vegna 
vill Framtíðar-
landið vera 
umræðuvett-
vangur og búa 
til pólitík upp á 
nýtt,“ segir Sig-
ríður Þorgeirs-
dóttir heim-
spekingur.

Í pallborðs-
umræðum tók 
einnig til máls 
Baltasar Kor-
mákur leikstjóri 
og ræddu þau 
Edda Rós ásamt 

Skúla Skúlasyni, rektor Háskólans 
á Hólum, meðal annars um byggða-
mál. Benti Edda Rós þar á að það 
sem Íslendingar kölluðu byggða-
vanda væri einungis það að fólk 
flytti frá einum stað til annars 
vegna mismikilla atvinnutæki-
færa. Þetta kallaðist hjá öðrum 
þjóðum flutningar og framþróun, 
sagði Edda.

Á eldfjalli 
hugmynda
Það sem Íslendingar kalla byggðavanda nefna aðrar 
þjóðir framþróun. Efnahagslegan stöðugleika frekar 
en álver. Framtíðarlandið er komið í pólitík.

Pólitísk-
ur kúltúr 

á Íslandi [er] 
ónýtur.

 Rúmlega tvítugur karl-
maður var í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær dæmdur í 
hálfs árs fyrir sérstaklega 
hættulega líkamsárás með öxi á 
bílastæði í Mjódd í apríl 
síðastliðnum.

Fjórir mánuðir af dómnum 
falla niður að þremur árum 
liðnum ef maðurinn heldur 
skilorð. Við ákvörðun refsingar-
innar var tekið tillit til þess að 
þetta er fyrsta brot mannsins. 

Manninum var einnig gert að 
greiða fórnarlambi árásarinnar 
miskabætur og að greiða 
sakarkostnað. 

Réðst á mann 
með öxi

 Steinunn Þóra Árna-
dóttir gefur kost á sér í fjórða 

sæti í 
sameiginlegu
forvali
Vinstrihreyf-
ingarinnar - 
græns
framboðs
fyrir Suðvest-
ur- og Reykja-
víkurkjör-
dæmin.

Steinunn
Þóra sat í stjórn Reykjavíkur-
félags Vinstri grænna árin 2003 
til 2005. Sat hún í nokkur ár í 
miðnefnd Samtaka herstöðva-
andstæðinga. Þá hefur hún gegnt 
ýmsum trúnaðarstörfum fyrir 
MS-félag Íslendinga og Öryrkja-
bandalagið, þar sem hún situr nú í 
framkvæmdastjórn.

Gefur kost á sér 
í fjórða sætið



 Hin umdeildu lög sem sett 
voru í Bandaríkjunum á dögunum 
um réttarstöðu meintra hryðju-
verkamanna og að mál þeirra 
verði sótt fyrir herdómstólum, 
samræmist ekki alþjóðlegum 
mannréttindasáttmálum. Þetta er 
mat Martins Scheinin, sérfræð-
ings Sameinuðu þjóðanna í stöðu 
mannréttinda í „stríðinu gegn 
hryðjuverkum“. 

Sum ákvæði laganna geta svipt 
meinta hryðjuverkamenn réttin-
um til sanngjarnra réttarhalda, 
segir Scheinin og bendir sérstak-
lega á hugtakið „ólöglegur og 
fjandsamlegur bardagamaður“. 
Þetta hugtak er óþekkt í alþjóða-
lögum, segir Scheinin, en með 

lagasetningunni getur forseti 
Bandaríkjanna ákveðið upp á sitt 
einsdæmi hverjir falla undir þessa 
skilgreiningu.

Ólöglegir bardagamenn munu 
ekki njóta „habeas corpus“-ákvæð-
isins, sem kveður á um að menn 
sitji ekki inni án þess að koma 
fyrir dómara og sæta ákæru. 
Þetta, segir Scheinin, er „í aug-
ljósri mótsögn“ við Alþjóðasátt-
málann um borgaraleg og pólitísk 
réttindi, sem Bandaríkin fullgiltu 
árið 1992.

Fulltrúi Bandaríkjanna í Genf 
svaraði því til að lögin væru þvert 
á móti gerð „í samráði við banda-
menn okkar og sem svar við 
áhyggjum þeirra“. Lögfræðiráðgjafi 

bandaríska heimavarnaráðuneyt-
isins sagði einnig að hugtakið 
„ólöglegur bardagamaður“ væri 
ekki uppfinning Bush-stjórnarinnar, 

heldur hefði það verið notað af 
virtum evrópskum lögspekingum 
um áraraðir. 

Ný lög sögð í mótsögn við mannréttindi

Lagfæring-
um á vatnsbólum í Borgarfirði 
eystri, vegna saurgerla sem 
komust í þau fyrr í haust, er 
nánast lokið. Búið er að setja upp 
nýjan lindarbrunn í stað eldri 
brunna á Engi auk þess sem 
annar brunnur á Kúahjalla hefur 
verið endurbættur. Talið er að 
gerlarnir hafi komist í brunnana 
vegna þess að yfirborðsvatn 
komst að vatnsveitukerfi 
Borgfirðinga, en það á ekki 
lengur að vera mögulegt þegar 
endurbótunum er lokið.

Viðgerðum 
næstum lokið

Trygginga-
stofnun ríkisins hefur ákveðið að 
fara eftir ábendingum umboðs-
manns Alþingis og fella út af 
eyðublöðum sínum ákvæði um að 
bótaþegar heimili stofnuninni að 
millifæra fé af bankareikningum 
sínum hafi þeir fengið ofgreitt 
vegna mistaka. Maður einn hafði 
kvartað til umboðsmanns vegna 
þess að Tryggingastofnun gerði 
þessa heimild frá lífeyrisþeganum 
að skilyrði fyrir bótagreiðslum. 
Tryggingastofnun sagði að þessi 
háttur hefði lengi verið hafður á 
en viðurkenndi að ekki væri 
heimild fyrir vinnbrögðunum í 
lögum. Því yrði nú gerð breyting á. 

Ekki millifært 
frá bótaþegum

 Vátryggingafélag 
Íslands mun slysatryggja öll börn 
undir 18 ára aldri sem stunda 
íþróttir eða aðra skipulagða 
félagsstarfsemi í Kópavogi. 

Í samkomulagi Kópavogsbæjar 
og VÍS segir meðal annars að 
vátryggingin taki til skipulagðrar 
starfsemi þess félags sem getið 
er um í vátryggingarskírteini auk 
ferða til og frá heimili vegna 
starfseminnar svo sem íþrótta-
æfinga og skátafunda. 

Þetta er í fyrsta skipti sem 
bæjarfélag tryggir börn og 
unglinga með þessum hætti en 
VÍS ber þann kostnað sem ekki 
fæst endurgreiddur hjá 
Tryggingastofnun ríkisins.

Öll börn verða 
slysatryggð

Svíar sækja í auknum 
mæli út fyrir landsteinana til að 
læra læknisfræði þar sem sænska 
menntakerfið nær ekki að anna 
eftirspurninni og það þrátt fyrir 
að gert séð ráð fyrir stöðugt fleiri 
nemendum. Ákveðið hefur verið 
að tæplega 1.500 hefji nám í 
læknisfræði í Svíþjóð haustið 2007 
eða um 60 fleiri en hófu nám í ár. 

Sænsku læknanemarnir hafa 
einkum sótt til Danmerkur en eru 
þó orðnir óvinsælir þar því þeir 
hafa tekið pláss frá Dönum. Þeir 
fara því í auknum mæli til náms í 
Póllandi. Samtals nema nú 
tæplega 1.500 Svíar læknisfræði 
erlendis en þeir voru tæplega 250 
fyrir tíu árum.  

Fara utan til að 
læra til læknis H
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KIA er sá bílaframleiðandi sem er í mestum vexti í heiminum í dag. 
Það er ekkert skrítið þegar hægt er að bjóða þessi gæði á svona verði.

3.475.000 kr.3.475.000 kr.

Við kynnum nýjan alvörujeppa, KIA Sorento 
– fullbúinn jeppi með ríkulegum staðalbúnaði 

•  hátt og lágt drif    •  5 þrepa sjálfskipting 

•  ESP stöðugleikastýring   •  öflug 170 hestafla dísilvél 

•  ný og glæsileg innrétting   •  hraðastillir (Cruise Control)

•  16" álfelgur   •  þakbogar

•  vindskeið   •  þokuljós

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

Nýtt verðNýtt verð



Danskir vísindamenn 
hafa hafið viðamikla rannsókn á 
brúnrottum sem lifa í skólpræsum 
meðal notaðra smokka, 
matarafganga, saurs og annars 
úrgangs. Ástæðan er sú að í raun er 
afar fátt vitað um þessa fjölmenn-
estu tegund spendýra í veröldinni, 
segir á fréttavef Politiken.

„Það er yfirleitt óskaplega mörg-
um spurningum ósvarað varðandi 
skólprottur sem gerir það erfiðara 
að berjast gegn þeim á sem skilvirk-
astan hátt,“ sagði Ann-Charlotte 
Heiberg frá Meindýrarannsóknar-
stofu Danmerkur.

Til dæmis er lítið vitað um það 
hvar þær halda sig í skólprörunum 

og hversu oft þær koma upp úr 
þeim.

Brúnrottur eru plága um allan 
heim, aðallega vegna þess að þær 
eru sjúkdómsberar, en einnig því 
þær naga göt á skólpræsakerfi 
borga. Þess vegna reyna borgaryfir-
völd víða að eitra fyrir þeim, en 
vandinn er að sífellt fleiri rottur 
virðast þróa með sér ónæmi fyrir 
eitrinu.

Því óttast heilbrigðisyfirvöld að 
rottufaraldur sé í vændum, nema 
nýjar aðferðir verði fundnar til að 
stemma stigu við dýrunum. Vísinda-
menn í Lyngby, Rødovre og Kaup-
mannahöfn fanga því þessa dagana 
villtar rottur og setja sendi í hnakka 

þeirra, svo hægt sé að fylgjast með 
hegðun þeirra í jörðu niðri.

„Það hefur greinilega ekki 
gengið að hestamenn noti þann 
öryggisbúnað sem er nauðsynlegur 
án þess að um það gildi ákveðin lög 
og ég tel því spurningu hvort ekki 
þurfi að setja einhverjar reglur um 
þessa 25 til 30 þúsund hestamenn 

líkt og ökumenn þurfa að una,“ 
sagði Ólafur Helgi Kjartansson, 
sýslumaður á Selfossi, á fundi um 
öryggismál í hestamennsku sem 
fram fór í liðinni viku.

Fundurinn var haldinn í tilefni 
af hrinu alvarlegra hestaslysa að 
undanförnu. Ólafur vill gera það að 
skyldu að hestamenn séu með 
reiðhjálma og endurskinsmerki líkt 
og ökumenn eru með bílbelti. Á 
fundinum velti Ólafur einnig upp 
spurningunni hvort reiðmenn 
þyrftu að þreyta próf til að fá leyfi 
til að sitja hest en það mæltist ekki 
vel fyrir á fundinum.

Nauðsyn hjálmanotkunar var 
tíðrædd á fundinum en Þórir B. 
Kolbeinsson, heilsugæslulæknir á 
Hellu, kynnti niðurstöður nokkurra 
erlendra rannsókna sem gerðar 
hafa verið um slys tengd hestum. 
Kom þar fram að meiri líkur eru á 

alvarlegum áverka í hestamennsku 
en öðrum íþróttum, þar á meðal 
mótorhjólum. Þórir telur nauðsyn-
legt að hestamenn væru ávallt með 
hjálma, einnig á jörðu niðri, því 
enda þótt flest slys verði við fall af 

hestbaki slasist margir við umhirðu 
hrossa, til dæmis þegar hestur 
sparkar frá sér. Þá hafi flestir af 
þeim knöpum sem deyja af völdum 
höfuðáverka erlendis ekki notað 
reiðhjálm.

Vilja að notkun hjálma verði lögbundin

Það er okkur sönn ánægja að geta nú boðið hina frábæru
C-Class bíla á einstaklega góðum kjörum. Með hverjum
bíl fylgir vandað golfsett frá PING af gerðinni G5 sem
verður sérstaklega mælt og sniðið að notandanum. PING
er líkt og Mercedes-Benz þekkt fyrir framúrskarandi

gæði. Þetta er einstakt tækifæri og gildir aðeins um
mjög takmarkaðan fjölda af bílum sem við eigum
tilbúna til sýnis og afhendingar strax. Það er því ekki
eftir neinu að bíða, komdu og skoðaðu Mercedes-Benz
C-Class   og nýttu þér þetta frábæra tilboð.

C-Class á einstöku verði
og PING golfsett í kaupbæti
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Verð frá 3.750.000 kr.

ASKJA · Laugavegi 170 · 105 Reykjavík · Sími 590 2100 · www.askja.is · Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz bifreiða á Íslandi.

Ekið var á hross á 
Þverárfjallsvegi, milli Sauðár-
króks og Blönduóss, síðdegis á 
sunnudaginn.
Ökumaðurinn slasaðist ekki en 
bíllinn skemmdist mikið og er 
óökufær. Eftir áreksturinn hafði 
ökumaðurinn samband við 
lögregluna á Blönduósi sem kom 
fljótlega á vettvang.

Hrossið, sem maðurinn keyrði 
á, hafði í gær enn ekki fundist 
þrátt fyrir ítrekaða leit lögregl-
unnar. Lögreglan telur að 
hrossið hafi ekki meiðst en 
frekari rannsókn stendur nú 
yfir. 

Ekið á hross á 
Þverárfjallsvegi

Forstjóri Heklu afhenti 
Sorpu sex EcoFuel-metangasbíla 
fyrir helgi. Starfsmenn Sorpu 
munu nota bílana í ýmislegt snatt. 

Með bílunum verða metanbílar 
á götum Reykjavíkur orðnir 
sextíu talsins. Um 50 sinnum 
ódýrara er að aka um á metanbíl-
um en bensínbílum og þeir menga 
margfalt minna.

Sorpa fær sex 
metangasbíla



 George Bush Bandaríkja-
forseti segir Bandaríkin ekki stunda 
pyntingar á föngum, þrátt fyrir orð vara-
forsetans Dick Cheney þess efnis að það 
geti hjálpað til við yfirheyrslur að „dýfa 
föngunum í vatn“. Þetta var haft eftir 
varaforsetanum í útvarpsviðtali á dögunum.

Mannréttindasamtök hafa kvartað undan 
athugasemdum varaforsetans og segja hann 
lýsa yfir stuðningi við þekkta pyntinga-
tækni, þar sem vatni er hellt yfir höfuð 
þolandans svo hann telji sig vera að 
drukkna. Hvíta húsið gaf á föstudaginn út 
yfirlýsingu þess efnis að Cheney hefði ekki 
verið að tala um þessa pyntingatækni.

„Þessi þjóð stundar ekki pyntingar og 
mun ekki beita þeim,“ segir Bush 
Bandaríkjaforseti. „Við munum yfirheyra 

fólk sem er handtekið á vígvellinum til að 
ganga úr skugga um hvort það hefur 
upplýsingar sem gagnast fyrir varnir þessa 
lands.“

„Ríkisstjórnin studdi pyntingar, en skipti 
svo um skoðun,“ sagði John Kerry, öldunga-
deildarþingmaður demókrata. „Er hún aftur 
fylgjandi pyntingum?“

Vika er í þingkosningar í Bandaríkjunum 
og benda skoðanakannanir til að repúblikanar 
muni tapa þingmeirihluta sínum. 

Bandaríkjamenn stunda ekki pyntingar

 Verslunin Fylgifiskar 
mun opna sjávarréttabar í 
flugstöð Leifs Eiríkssonar í apríl 
á næsta ári þegar nýtt brottfarar-
svæði verður opnað. Samningur 
um opnun barsins var undirritað-
ur fyrir helgi og segir Höskuldur 
Ásgeirsson, forstjóri Leifsstöðvar, 
hliðstæða bari mjög vinsæla í 
flugstöðvum erlendis. Á sjávar-
réttabarnum verður boðið upp á 
létta sjávarrétti ásamt tilbúnum 
réttum sem fólk getur tekið með 
sér í vélarnar. Guðbjörg Glóð 
Logadóttir, framkvæmdastjóri 
Fylgifiska, segist gera ráð fyrir 
að tíu starfsmenn muni starfa á 
sjávarréttabarnum í Leifsstöð 
sem þýðir tvöföldun á núverandi 
starfsmannafjölda. „Opnun 
sjávarréttabarsins er nýtt skref 
fyrir Fylgifiska sem hingað til 
hafa sérhæft sig í sölu tilbúinna 
fiskrétta og heitum mat í 
hádeginu.“

Fylgifiskar í 
flugstöðinni

 Félag íslenskra 
fótaaðgerðafræðinga mótmælir 
harðlega þeirri fyrirætlan 
Snyrtiakademíunnar að hefja 
kennslu í fótaaðgerðafræðum án 
þess að hafa leyfi yfirvalda. 
„Snyrtiakademían er snyrtiskóli 
sem útskrifar iðnaðarmenn. 
Fótaaðgerðafræði er löggilt
heilbrigðisfag,“ segir í tilkynn-
ingu frá félaginu.

Fótaaðgerðafræðingar benda á 
að unnið sé að því að nám í 
fótaaðgerðafræði verði þrjú ár 
eftir stúdentspróf. Snyrtiakademían
stefni hins vegar að því að námið 
verði eitt og hálft ár í snyrtiskóla.

Mótmæla námi 
í snyrtiskóla

Gjafahandbók
Flugstöðvarinnar er komin út

Dagana 12. október – 21. nóvember geta farþegar
nálgast Gjafahandbók Flugstöðvarinnar í öllum verslunum
Flugstöðvarinnar og á heimasíðunni www.airport.is.

Gjafahandbókin er jafnframt happadrættismiði og geta 
heppnir farþegar unnið til glæsilegra vinninga. Dregið er út
vikulega og eru vinningsnúmer auglýst á heimasíðu Flug-
stöðvarinnar www.airport.is

Góðir farþegar
Vegna framkvæmda í flugstöðinni og aukinna öryggisráðstafanna
hvetjum við fólk til þess að gefa sér góðan tíma fyrir flug. 

Mætið tímanlega og njótið ferðarinnar. Innritun hefst kl. 5.00 eða
2 tímum fyrir brottför. FLUGSTÖÐ LEIFS EIRÍKSSONAR



Montreal
– frábær áfangastaður fyrir alla fjölskylduna

Takmarkað sætaframboð með afslætti á hverri dagsetningu.

Skoðaðu bæklinginn



Mont Tremblant
– sannkölluð fjölskyldu- og útivistarperla



Spilar fyrir töskuframleiðanda

nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Framtíð Íslands í húfi Er hagstætt skatta-

umhverfi á tunglinu?

Lítil langtímaáhri Um helgina varð Freyja 
Sigurðardóttir Íslands-
meistari í Icefitness-keppn-
inni. Hún sigraði örugglega, 
fékk 39 stig, þrettán stigum 
meira en sú sem varð í öðru 
sæti.

Freyja er mikil fitness-drottning 
því hún hefur sigrað í öllum 
Íslandsmeistaramótum sem hún 
hefur tekið þátt í, árin 1999, 2000, 
2001, 2002 og 2004, auk þess að 
sigra í ár. Þá hefur hún líka sigrað 
í fjórum bikarmótum, en bikar- og 
Íslandsmeistaramótið eru helstu 
fitness-mótin á Íslandi.

„Ég var í fimleikum til 17 ára 
aldurs og fór í þetta þegar mig 
vantaði eitthvað eftir fimleikana. 
Ég keppti ekki árið 2003 því ég var 
ólétt og gat ekki keppt og í fyrra 
var ég að undirbúa það að flytja til 
Noregs,“ segir Freyja. Hún býr í 
Álasundi með knattspyrnukapp-
anum Haraldi Frey Guðmunds-
syni, sem hefur verið að gera góða 
hluti í vörninni með Álasundslið-
inu.

Freyja segist aldrei hafa verið í 
eins góðu formi og núna og var sex 
kílóum léttari nú en árið 2004. Meðal 
þess sem hún afrekaði á Icefitness 
var að taka 80 armbeygjur á 1.14 
mínútu og hékk í næstum 3 mínútur 
í „fitnessgreip“, sem henni finnst 
reyndar leiðinlegasta greinin. 

„Fyrst og fremst þarf 

maður bara að vera ógeðslega 
agaður. Ég er náttúrlega með 
góðan grunn, til dæmis er ég hepp-
in að hafa fæðst með góða líkams-

byggingu, og 
hef alltaf 
hreyft mig 

mikið. Tólf 
vikum áður 
byrjar
maður að 
fókusera á 

keppnina.
Það er alveg 

bannað að svindla því smá svindl á 
hverjum degi hleður utan á sig og 
er orðið eins og stór máltíð á föstu-
degi. Ég neita því ekki að maður 
er oft þreyttur á þessu á tímabil-
inu, en nokkrum dögum fyrir mót 
fyllist maður eldmóði og sér fram 
á að þetta er að verða búið.“

Freyja getur þó enn ekki slappað 
af þótt hún hafi rúllað Icefitness-
keppninni upp því bikarmótið fer 
fram á laugardaginn. „Það er frá-
bært að hafa þessi tvö mót svona í 
röð,“ segir Freyja, sem æfir nú á 
fullu og ætlar ekki að gefa neitt 
eftir á laugardaginn.

Alveg bannað að svindla

Byrjaði að fókusera 
á keppnina tólf 
vikum áður.

Morgunmat-
ur: Einn og 
hálfur desi-
lítri af hafra-
mjöli með 
rúsínum í 
vatni.

Matur: Ókryddaður kjúkling-
ur og fiskur – „Það eru margir 
fótboltaáhugamennirnir í Ála-
sundi á sjónum svo við höfum 
góðan aðgang að ferskum og 
góðum fiski“ – ávextir og græn-
meti „eins og þarf“, hrísgrjón og 
kartöflur.

Laugardagar eru nammidagar. 
Fékk sér þann mat sem henni 
langar í og smá súkkulaði. Sakn-
aði íslenska súkkulaðisins. 

Saknaði líka íslenska skyrsins 
og reyndi að búa sér til „skyr“ 
með því að mixa saman prótein-
dufti og fitulitlu jógúrti. Ekki 
eins gott!

Í ræktina tvisvar á dag. 
Brennsla á morgnana í 45-
50 mínútur. Hlaupabretti 
eða hjól með allt á fullu í 
iPodinum. Byrjaði á 

brennsluteknói en varð 
fljótlega þreytt á því 

og endaði í Bítlun-
um, U2 og Elvis.

Styrktaræfingar seinni part-
inn. Skipti líkamanum upp í sex 
hluta – fætur, brjóstvöðva, tví-
höfða, þríhöfða, bak og axlir – og 
tók 6-7 æfingar á hvern hluta 
fyrir sig eftir dögum. 

Fimm vikum fyrir mót bætt-
ust við æfingar fyrir keppnina, 
til dæmis armbeygjur og fitn-
essgreip.

Síðustu dagana fyrir mót: Til að 
vera sem skornust þarf að minnka 
vatnsdrykkju. Bara einn lítra 
tveim dögum fyrir mót, hálfan 
lítra daginn áður og ekkert vatn á 
keppnisdaginn.

Fór í 5-6 ljósatíma þegar stytt-
ist í keppni og fékk hjálp frá 
mömmu sinni við að pensla 4-5 
umferðir af brúnkukremi á sig 
dagana fyrir mót.
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fréttir og fróðleikur

Á ekki að vera flókið að bjóða fram lista

Forsetakosningarnar í 
Kongó á sunnudaginn þykja 
marka viss tímamót í sögu 
Afríku. Þær fóru að mestu 
friðsamlega fram, þrátt 
fyrir fréttir af manndráp-
um og átökum í norðaustur-
hluta landsins. Úrslit verða 
ekki endanlega ljós fyrr en 
í fyrsta lagi eftir viku, en 
hvernig svo sem þau verða 
virðast landsmenn binda 
miklar vonir við að kosning-
arnar tryggi frið í landinu.

Kosið var á milli tveggja manna, 
sem urðu efstir í fyrri umferð for-
setakosninganna, sem haldin var 
30. júlí í sumar. Annar þeirra er 
Joseph Kabila, núverandi forseti 
sem fékk embættið í arf eftir 
föður sinn, Laurent Kabila, en sá 
var myrtur árið 2001. Hinn fram-
bjóðandinn er Jean-Pierre Bemba, 
sem áður var uppreisnarleiðtogi 
en er nú einn af fjórum varafor-
setum landsins í bráðabirgða-
stjórn, sem tók við völdum þegar 
samið var um frið árið 2002.

Báðir hafa þeir Kabila og Bemba 
heitið því að virða úrslit kosning-
anna, hvernig svo sem þau verða. 
Margir óttast þó að stríð brjótist 
út að nýju þegar úrslitin verða 
ljós, þar sem báðir ráða þeir 
Kabila og Bemba yfir einkaher-
sveitum sem myndu varla hika að 
berjast ef kallið kæmi frá leið-
togunum. Til átaka kom milli 
þeirra eftir að úrslit fyrri umferð-
arinnar voru birt, og stóðu þau í 
þrjá daga og urðu að minnsta kosti 
23 manns að bana.

Í fyrri umferð forsetakosning-
anna hlaut Kabila 45 prósent 
atkvæðanna en Bemba 20 prósent. 
Fyrir seinni umferðina hafði 
Kabila síðan tryggt sér stuðning 
þeirra frambjóðenda sem lentu í 
þriðja og fjórða sæti, og þykir því 
óneitanlega sigurstranglegri en 
Bemba.

Kosningarnar um helgina hafa 
verið sagðar þær mikilvægustu í 
Afríku frá því Nelson Mandela 
var kosinn forseti Suður-Afríku 
árið 1994. Þetta eru fyrstu frjálsu 
kosningarnar sem haldnar eru í 
Kongó frá 1960, en undanfarinn 

áratug hafa stríðsátök sett svip 
sinn á allt þjóðlífið í Kongó. 

Talið er að fjórar milljónir manna 
hafi látist þegar harðvítugt stríð 
geisaði í Kongó á árunum 1996 til 
2002. Flestir þeirra dóu reyndar af 
völdum hungurs og sjúkdóma sem 
fylgdu átökunum. 

Kongó, sem var belgísk nýlenda 
frá 1908 til 1960, er gríðarlega 
stórt land, rúmlega 2,3 milljón fer-
kílómetrar og því tólfta stærsta 
ríki heims, álíka stórt og öll Vestur-
Evrópa.

Laurent Kabila, faðir Josephs, 
komst til valda árið 1997 í byltingu 
gegn fyrrverandi forseta, Mobutu 
Sese Seko, sem hafði þá ríkt í þrjá-
tíu ár og þótti bæði spilltur og 
grimmur stjórnandi. Stríðsátökin 
snerust að stórum hluta um mikl-
ar auðlindir í jörðu og yfirráðin 
yfir þeim.  Í Kongó er meðal ann-
ars mikið af demöntum, kopar, 
gulli og koltan, sem er notað í far-
síma.

Stríðið hófst hins vegar í beinu 
framhaldi af því að gífurlegur 
fjöldi hútúa streymdi inn í landið 
frá nágrannaríkinu Rúanda í kjöl-
far þjóðarmorðsins þar árið 1994, 
þegar hútúar myrtu landa sína, 
tútsa, í stórum stíl. Stríðið í Kongó 
hafði mikil áhrif á önnur lönd í 
Mið-Afríku. Sex af nágrannaríkj-
unum sendu herlið til Kongó til 
þess að taka þátt í hernaðinum, 
þar á meðal Rúanda, Úganda, Ang-
óla og Simbabve. Rúandamenn 
réðust meðal annars inn í Kongó 
tvisvar sinnum, fyrst 1996 og 
síðan aftur 1998, til þess að elta 
þar uppi hútúa.

„Ef hér ríkir friður og stöðugleiki, 
þá getur orðið friður og stöðug-
leiki á öllu Vatnasvæðinu,“ segir 
Mluleki George, aðstoðar varnar-
málaráðherra Suður-Afríku og 
yfirmaður kosningaeftirlitsnefnd-
ar frá Suður-Afríku, sem fylgdist 
með framkvæmd konsinganna í 
Kongó. Með „Vatnasvæðinu“ á 

hann við landsvæðið í kringum 
vötnin miklu austanvert við 
Kongó.

„Þetta er eitt af stærstu ríkjum 
Afríku. Það getur orðið forðabúr 
allrar Mið-Afríku,“ segir George í 
viðtali við AP-fréttastofuna.

Árið 2002 var loks samið um 
frið með því að leiðtogar helstu 
uppreisnarhópanna fengu sæti í 
stjórn landsins með Kabila forseta 
og hefur það stjórnskipulag geng-
ið að mestu áfallalaus. Fjölmennt 
friðargæslulið hefur engu að síður 
þurft að vera til staðar í Kongó 
undanfarin ár, alls um það bil 17 
þúsund manns.

Þótt miklar vonir séu bundnar 
við forsetakosningarnar hafa 

hvorki Kabila né Bemba þótt sér-
lega friðsamlegir menn til þessa. 
Stuðningur við þá skiptist eftir 
landshlutum, því Kabila nýtur 
einkum stuðnings í austurhluta 
landsins en Bemba í mið- og 
vesturhlutanum. Standi þeir við 
loforð sín um að virða niðurstöður 
kosninganna gætu bæði Kongó og 
nágrannaríki þess átt bjarta fram-
tíð fyrir höndum, en á hinn bóginn 
gæti lítið þurft til þess að hleypa 
öllu í bál og brand á ný.

Kosningar sem gætu skipt sköpum
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Þ
að er mikilvægt fyrir Samfylkinguna að sannfæra kjós-
endur um að forystumönnum flokksins sé treystandi til að 
fara með stjórn ríkisfjármála á Íslandi eftir alþingiskosn-
ingarnar næsta vor. Í því sambandi skiptir máli að gefið 
verði vilyrði fyrir því að skattar fólks hækki ekki komist 

Samfylkingin til valda og að ríkisútgjöldum verði haldið í skefjum. 
Ekki má heldur steypa ríkissjóði í skuldir til að fjármagna öll þau 
verkefni sem metnaðarfulla þingmenn, sem hafa kannski setið lengi 
áhrifalausir í stjórnarandstöðu, langar til að hrinda í framkvæmd. 
Kjósendur þurfa skýr svör í þessum efnum.

Þó að enn sé deilt um fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar eftir 
langa samfellda stjórn vinstri manna er það staðreynd að skuldir 
borgarinnar jukust mikið á valdatíma R-listans. Vissulega er hægt að 
færa málefnaleg rök fyrir hluta af þeirri skuldsetningu. En á meðan 
skuldir borgarinnar jukust notaði ríkisstjórnin uppsveifluna til að 
greiða niður skuldir ríkissjóðs. Fólk nýtur þess nú í lægri afborgun-
um og afgangurinn er notaður til framkvæmda. Þessari þróun mega 
vinstri menn ekki snúa við komist þeir í ríkisstjórn. Sporin í borginni 
hræða.

Það er eðlilegt að vinstri flokkarnir setji jöfnun lífskjara á oddinn í 
komandi kosningabaráttu. Lífskjarabyltingin hefur gert það að verk-
um að allir hafa það betra í dag en fyrir áratug. Þó eru dæmi um hópa 
sem þurfa að hafa mikið fyrir litlu.

Varaformaður Samfylkingarinnar, Ágúst Ólafur Ágústsson, kemur 
með athyglisvert innlegg í þessa umræðu í grein í Fréttablaðinu í gær. 
Vill hann að Samfylkingin beiti sér fyrir því að skattur á greiðslur frá 
lífeyrissjóðum verði lækkaður í tíu prósent. Nú eru þessar greiðslur 
skattlagðar til jafns við launatekjur. Mundi þetta hafa verulega þýð-
ingu fyrir eldri borgara, sem sumir hverjir lifa við þröngan kost.

Samfylkingin hefur líka lagt fram tillögur um lækkun matarverðs, 
sem ganga lengra en hugmyndir núverandi ríkisstjórnar. Slíkar hug-
myndir gagnast best fjölmennum fjölskyldum sem þurfa að eyða 
stórum hluta tekna sinna í kaup á matvöru.

Báðar þessar hugmyndir Samfylkingarinnar ganga út á að bæta 
hag þeirra tekjulægri í samfélaginu án þess að auka skattbyrði ann-
arra. Þær snúast um að ríkið taki minna til sín frá fólki sem þarf á 
hverri krónu að halda. Þær snúast um að forgangsraða í þágu þeirra 
sem minna mega sín.

Það er einmitt hlutverk ríkisins, að hjálpa þeim sem eru hjálpar 
þurfi. Ríkisvaldið á ekki að þurfa að aðstoða fullfrískt fólk. Það á 
ekki að borga hátekjufólki fyrir að vera heima hjá börnum sínum, 
né niðurgreiða leikhúsmiða fyrir góðborgara þessa lands, eða reisa 
hestamönnum hús til að sinna störfum sínum og áhugamálum. Ríkið 
á ekki að styrkja ákveðnar atvinnugreinar, halda úti óþarflega stórri 
utanríkisþjónustu eða reka ríkisfjölmiðil sem skyldar alla lögráða 
einstaklinga til að greiða afnotagjöld. Það er af nógu að taka.

Stjórnmálamenn eru smeykir við að ræða þetta af fullri alvöru af 
ótta við að styggja fullfríska fólkið sem telur sjálfsagt að skattpen-
ingar séu nýttir því til hagsbóta. Sáttin um skattkerfið snýst samt um 
að aðstoða þá sem sökum aldurs, veikinda eða fötlunar geta ekki notið 
sín til fulls miðað við aðstæður hjálparlaust. Forgangsröðun verkefna 
í þágu þessa fólks, samhliða traustri stjórn efnahagsmála, eru meðal 
mikilvægra verkefna stjórnmálanna á komandi vetri.

Óþarfi að hjálpa 
fullfrísku fólki

Síðustu daga hafa ýmsir 
málsmetandi menn og konur 

látið gamminn geisa í dagblöðum 
landsins, þ.á m. um mennta- og 
skólamál. Þetta hafa um margt 
verið áhugaverðar og stundum 
fróðlegar greinar og kennarar 
hafa væntanlega lesið þessi 
tilskrif af áhuga. Greinarnar 
hafa undantekningarlítið, 
jafnvel án undantekninga, tengst 
því að greinarhöfundar hafa hug 
á að verða þingmenn og þá telst 
áhugi á menntamálum gott 
veganesti inn í prófkjör. Hitt er 
öllu verra að minna vill verða 
um efndirnar þótt viðkomandi 
komist í lykilstöðu.

Nú hef ég ekki umboð til að 
tala fyrir hönd kennarastéttar-
innar en ég vinn í nokkuð stórum 
skóla og heyri hvar þar er rætt, 
sem og víðar. Það er skemmst 
frá því að segja að kennarar 
virðast óánægðir. Fyrir tveimur 
árum lauk verkfalli grunnskóla-
kennara, í raun án sátta við 
kennara. Það er geymt en ekki 
gleymt. Meðal ákvæða, í því sem 
kallað var samningur, var að 
taka skyldi „upp viðræður fyrir 
1. september 2006 og meta hvort 
breytingar á skólakerfinu eða 
almenn efnahags- og kjaraþróun 
gefi tilefni til viðbragða og 
ákveða þær ráðstafanir sem þeir 
verði sammála um“. Samnings-
aðilar, þ.e. kennarar og launa-
nefnd sveitarfélaga munu 
sammála um að slíkar breyting-
ar hafi orðið en hins vegar mjög 
ósammála um hvaða viðbragða 
sé þörf. Kennarar benda m.a. á 
að verðbólga hefur verið langt 
um fram þau 2- 3% sem reiknað 
var með og ýmsar stéttir hafa 

fengið talsverðar breytingar á 
sínum kjörum, þ.á m. leikskóla-
kennarar, og var ekki vanþörf á. 
Helstu ráðamenn þjóðarinnar 
eru líka meðal þeirra sem fengið 
hafa launahækkun nýlega og má 
kannski deila um þörfina þar. En 
kennarar eru ekki sáttir við sína 
stöðu og undanfarna daga hafa 
birst ályktanir og samþykktir 
frá kennarahópum þar að 
lútandi.

En hvað er til ráða? Mér er til 
efs að stéttin sé tilbúin í annað 
verkfall. Þetta var hart stríð og 
árangurslítið. Kennarar máttu 
sitja undir svívirðingum úr 
samfélaginu, flestum nafnlaus-
um, fyrir það eitt að krefjast 
ásættanlegra launa og voru í 
lokin reknir inn á vinnustaðina. 
Samningaviðræður eru til lítils 
gagns þegar annar aðilinn er 
ekki til viðræðu. Nú eru reyndar 
alþingiskosningar fram undan 
og kannski geta kennarar reynt 
að velja sér nýja yfirmenn, 
einhverja sem þeir treysta betur. 
En það virðist þrautin þyngri. Á 
síðustu 4 árum hef ég haft 
Sjálfstæðisflokkinn sem 
yfirmann í formi menntamála-
ráðherra og Framsóknarflokkur-
inn hefur verið hans samstarfs-

aðili í ríkisstjórn. R-listinn 
stjórnaði Reykjavíkurborg til 
skamms tíma og þar sat fulltrúi 
Samfylkingarinnar í æðsta sæti 
menntamála en aðrir samstarfs-
aðilar R-listans voru auðvitað 
með í för. Í þessi 4 ár hafa mér, 
satt best að segja, hugnast þessir 
yfirmenn hóflega vel og virðist 
fátt um fína drætti. Nýr meiri-
hluti í borgarstjórn virðist ekki 
hafa látið að sér kveða í mennta-
málum, a.m.k. enn sem komið er. 

Ákvarðanir um stefnumótun í 
skólamálum eru teknar á 
leikvelli stjórnmálanna og eru 
því í eðli sínu pólitískar. Vafa-
laust þyrftu kennarar að koma í 
stórauknum mæli að slíkum 
umræðum en stéttin er svo 
störfum hlaðin að hún hefur 
hvorki tíma né orku til að sinna 
því verkefni. En eftir stendur sú 
staðreynd að kennarar eru 
almennt mjög óánægðir með 
kjör sín, ekki síst launin. Það 
ríkir líka óánægja með starfs-
umhverfi, sem verður æ 
erfiðara. Eitt dæmi af mörgum 
er stefna Reykjavíkurborgar og 
fleiri sveitarfélaga um skóla án 
aðgreiningar sem var mörkuð og 
fylgt eftir án faglegra ráðstaf-
ana til að mæta auknu álagi 
innan skólanna. Annað lítið 
dæmi innan Reykjavíkurborgar 
er hversu erfitt er að fá fulltrúa 
borgarinnar til að standa við 
gerða samninga um viðhald 
skólahúsa og lóða. Vanræksla 
starfsumhverfis nemenda og 
starfsfólks er virðingarleysi og 
þetta virðingarleysi, sem birtist 
í ýmsum myndum, er kannski 
það sem hefur þreytt kennara 
mest.

Óánægðir kennarar

Hér á landi draga nánast engir í efa að 
veiðar á hvalategundunum langreyði 

og hrefnu megi stunda með sjálfbærum 
hætti. Við höfum upplýsingar frá Hafrann-
sóknastofnun sem sýna þetta og Alþjóða-
hvalveiðiráðið hefur staðfest stofnstærðar-
matið. Þetta kom skýrt fram í viðtali 
Fréttablaðsins sl. sunnudag við Greg 
Donovan formann Vísindanefndar Alþjóða-
hvalveiðiráðsins.

Óumdeilt er það einnig að við höfum allar heimild-
ir til þess að þjóðarrétti að veiða þessa hvalastofna.  
Fyrirvarar sem við settum við inngöngu í Alþjóða-
hvalveiðiráðið eru nú að fullu komnir í gildi. Sjálfs-
ákvörðunarréttur okkur er því ótvíræður.

Dapurlegt er hins vegar til þess að hugsa þegar því 
er haldið fram að þessi réttur okkur skuli undirorpinn 
afstöðu óskilgreinds almenningsálits í ótilgreindum 
löndum. Það gerist þegar menn segja að vísindarökin 
og þjóðréttarrökin skipti engu máli og að við verðum 
að gefast upp fyrir mótmælum í útlöndum (- sem eru 
þó ekki mjög alvarleg).

Slíkur málflutningur hlýtur að vekja upp spurning-
ar um stöðu okkar sem fullvalda þjóðar í heimi sem 
byggir á lögum, reglum og stofnanafyrirkomulagi í 
alþjóðlegum samskiptum. Ekkert slíkt fyrirkomulag 
er til staðar  við aðstæður þar sem viðurkennt er að 
réttur okkur lúti óskilgreindum og óskilgreinanlegum 
ákvörðunum hins hvikula almenningsálits og hugtaks-
ins ímyndar í erlendum ríkjum. 

Værum við í Evrópusambandinu hefð-
um við þó reglur, dómstóla og lög við að 
styðjast. Ef við ofurseldum okkur valdi 
hagsmunasamtaka úti í heimi væri full-
veldisréttur fljótlega aðallega orðin tóm. 
Þessi rök mjög margra þeirra sem tala 
gegn hvalveiðum (leiðarar Morgunblaðs-
ins eru gott dæmi um þetta) eru þess vegna 
sorgleg.

Og svo er það annað. Gagnrýnendur 
hvalveiða hérlendis hafa sumir hverjir 
sagt að þótt rétturinn sé okkar megin þá 
dugi engin rök á þá sem eru andvígir hval-
veiðum okkar t.d. erlendis. Afstaða fólks 

ráðist af öðru. Getur þetta verið? Er ekki orðræðan og 
skoðanaskiptin einmitt kjarni lýðræðisins? Hvað ger-
ist þegar við föllumst á að umræðan skipti engu máli? 
Við erum þá að segja að við getum ekki unnið málstað 
okkar fylgi með skoðanaskiptum og röksemdafærsl-
um.

Tvennt má um þetta segja. Annars vegar er þetta 
dæmi um ótrúlegan hroka, þar sem bókstaflega er 
verið að segja að fólk taki ekki rökum. Hins vegar er 
þetta ávísun á röksemdafærslu þeirra sem ekki viður-
kenna grundvöll lýðræðislegs fyrirkomulags. Hætt er 
við að slík röksemdafærsla færi okkur fljótlega inn á 
háskalegri brautir en svo, að ég kæri mig einu sinni 
um að hugsa það til enda. 

Eigum við því ekki að sameinast um  að sjálfs-
ákvörðunarrétturinn sé okkar og trúa því að fólk taki 
rökum. Annars er stutt í að sjálfsmynd þjóðarinnar 
verði býsna óskýr og röksemdafærsla lýðræðisfjenda 
taki öll völd.

Höfundur er sjávarútvegsráðherra.

Tekur fólk ekki rökum?

Ekkert blað?
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Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.
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Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Birgir Már Vigfússon er leikmaður 
meistaraflokks karla í blaki hjá Þrótti 
í Reykjavík og segir það tilvalið til að 
komast í form.

Birgir er búinn að æfa blak í rúm tíu ár. 
Hann segir áhugann fyrst hafa kviknað 
þegar hann fór þrettán ára gamall í prufu-
tíma hjá kínverskum blakþjálfara úti á 
landi.

„Þjálfarinn gerði sér ferð til Hornafjarðar, 
þar sem við fjölskyldan áttum heima, og 
vildi sjá hvað í okkur strákunum byggi,“ 
segir Birgir. „Honum fannst ég sýna góða 
takta á æfingu og hvatti mig til að leggja 
blak fyrir mig. Ég þurfti ekki að láta segj-
ast, enda fannst mér þetta strax áhugaverð 
íþrótt.“

Birgir er mikill íþróttaáhugamaður og 
segist hafa reynt fyrir sér í mörgum grein-
um áður en golf og blak urðu ofan á. „Sú 

góða útrás sem fæst í blakinu réði að það 
varð fyrir valinu,“ útskýrir hann. „Ég æfi 
þrisvar sinnum í viku, eina til eina og hálfa 
klukkustund í senn með upphitun og hopp-
æfingum. Þær styrkja lærin og auka stökk-
kraftinn og eru því afar mikilvægar.“

Birgir bætir við að blakið sé auk þess 
sameiginlegt áhugamál fjölskyldunnar, en 
móðir hans lék blak með Sindra á sínum 
tíma og kærasta hans, Lilja Jónsdóttir, er 
fyrirliði kvennaliðs Þróttar í blaki sem hefur 
sópað til sín titlum á undanförnum árum.

Að mati Birgis hefur blak ennfremur 
ýmsa kosti fram yfir aðrar íþróttagreinar, 
til að mynda hamli líkamsstærð ekki þátt-
töku. „Sé leikmaður lágvaxinn, er sá hinn 
sami oft settur í vörn,“ segir hann. „Það er 
engum vísað frá vegna hæðar. Þetta er góð 
íþrótt, krefjandi, styrkjandi og liðkandi. 
Hún er tilvalin til að komast í gott form, 
enda kvarta ég ekki undan því.“

Fjölskylduáhugamál



Næring fyrsta aldursárið leggur 
grunninn að fæðuvenjum 
barnsins síðar meir. Það getur 
verið stórt skref þegar ungbörn 
byrja að borða og margt nýtt 
að huga að. Hjúkrunarfræðing-
arnir Jóna Margrét Jónsdóttir 
og Ingibjörg Baldursdóttir hjá 
Miðstöð heilsuverndar barna í 
Reykjavík gefa góð ráð.

Um sex mánaða aldurinn geta börn 
byrjað að smakka mat. Gott er að 
byrja á graut en halda áfram með 
brjóstamjólk samhliða annarri 
fæðu fyrstu tvö árin. Síðan má 
prófa gufusoðið grænmeti, ávexti 
og hreinan óunninn mat. „Það ætti 
að forðast sykur og salt fyrsta árið 
og þess vegna er mikilvægt að lesa 
vel innihaldslýsingar á umbúðun-
um,“ segir Jóna Margrét og heldur 
áfram „Þegar barnið er byrjað að 
borða má nota kúamjólk svo sem 
stoðmjólk út á graut eða aðra fæðu 
og síðan smám saman nota hreinar 
mjólkurafurðir, bragðbættar með 
ávöxtum.“ Tilbúinn barnamatur 
getur verið góð viðbót en ætti ekki 
að vera aðaluppistaðan í fæðunni. 
Það er mikilvægt að hafa næringar-
ríka fæðu og Ingibjörg nefnir í því 
samhengi innmat sem og dökkt 
kjöt svo sem lamba- og nautakjöt, 
sem er járnríkur og góður matur 
fyrir börnin.

„Það er mikilvægt að prófa sig 
áfram þegar nýjar tegundir eru 
kynntar fyrir barninu og láta ekki 
hugfallast þó að barnið fúlsi 
við matnum í byrjun vegna 
þess að þau bregðast oft 
þannig við framandi 
bragði. Það getur verið 
að börnin þoli ekki vissar 
fæðutegundir en það 
þarf þá að skoða nánar 
og athuga hvert tilfelli 
fyrir sig. Talið er að 
brjóstagjöf geti 
seinkað eða jafn-
vel komið í 
veg fyrir 

ofnæmi. Ekki er ráðlagt að gefa 
ungum börnum rabarbara, spínat, 
hnetur, hunang eða unninn mat 
eins og pylsur og kjötfars fyrsta 
árið,“ segir Ingibjörg. 

Það getur verið gott tækifæri 
fyrir alla fjölskylduna að 

endurskoða mataræðið 
þegar ungbarnið byrjar að 
borða. Nútíma foreldrar 
eru með allt annað matar-
æði en fyrri kynslóðir. 
„Meira er um skyndibita-
fæðu og fitu- og sykur-
skertar afurðir sem henta 

ekki ungbörnum,“ segir 
Jóna Margrét og bætir 

við: „ung börn þurfa 
fitu og þess vegna 
er gott 

að bæta olíu út í matinn og passa 
að barnið fái holla fitu.“ En hvað 
með feit börn? „Ungabörn og börn 
almennt eiga ekki að fara í megr-
un. Mikilvægt er að þau borði 
reglulega holla og næringarríka 
fæðu því þegar þau byrja að 
hreyfa sig grennast þau oft. Aðal-
atriðið er að þau samsvari sér vel 
og séu hraust,“ segir Ingibjörg.

Manneldisráð og Miðstöð 
heilsuverndar barna gáfu út 
bæklinginn Næring ungbarna árið 
2003 sem gefur góðar upplýsingar 
um mataræði á fyrsta ári ásamt 
öðrum upplýsingum. Hann er 
afhentur í ung- og smábarna-
verndinni en einnig er hægt að 
panta bæklinginn á Miðstöð heilsu-
verndar barna í síma 585-1350 eða 
finna hann á heimasíðu Lýðheilsu-
stöðvar, www.lydheilsustod.is. 
Einnig benda Jóna Margrét og 
Ingibjörg á bókina Södd og sæl á 
fyrsta ári eftir Laufeyju 
Steingrímsdóttur og mæla með 
amerískri heimasíðu með góðum 
uppskriftum og ráðum Annabel 
Karmel:  www.annabelkarmel.
com. Allar upplýsingar um nær-
ingu og mataræði ungbarna er 
síðan að fá hjá viðkomandi heilsu-
gæslustöð.

Best að forðast sykur og 
salt fyrsta aldursárið

.

.

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

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur

Frábært fjölvítamín með
spírolinu, lecetíni og fleiru í
jurtabelgjum. Aðeins ein á dag

S: 462-1889 • heilsuhorn@simnet.is •  www.simnet.is/heilsuhorn
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um land allt



Á Heilsustofnun NLFÍ í Hvera-
gerði er dvalargestum boðið 
upp á stuðning til reykleysis.

Á Heilsustofnun NLFÍ er boðið 
upp á vikulöng námskeið þar sem 
fólki er hjálpað að hætta reyking-
um.

Starfsfólk mun aðstoða þátttak-
endur við að breyta hegðunar-
mynstri og venjum sem reyking-
um fylgja. Þátttakendur verða 
bæði aðstoðaðir við undirbúning 
fyrir námskeið og veittur stuðn-
ingur að því loknu.

Árangurinn af námskeiðunum 
er talinn hlutfallslega hár, þar sem 
tæplega fimmtíu prósent þátttak-
enda hafa reynst reyklausir ári 
eftir námskeið.

Þess utan er dvalargestum 
Heilsustofnunarinnar veitt almenn 
aðstoð til að hætta reykingum.

Að auki stendur til að fjarlægja 
reykkofa af lóð Heilsustofnunar-
innar um næstu áramót, sem 
verður þá reyklaus.

Reyklaus heilsustofnun

Vertu ígó  ummálum!
 Stelpur - Konur / Staðurinn - Ræktin

Ný og kraftmikil TT-námskeið!

Innritun hafin núna í síma 581 3730.

Þú léttist og styrkist andlega og líkamlega!
Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri. 
TT-1
• Lokuð 9 vikna námskeið 3 x í viku
• Fræðslufundir 1x í viku, vigtun og mælingar 
• Líkamsrækt
• Glæsilegur lokafundur þar sem sérfræðingar í hári

og förðun veita ráð
• Persónuleg þjónusta í notalegu umhverfi  þar sem 

alger trúnaður ríkir
• Frjáls aðgangur að tímum í opna kerfi nu og tækjasal

TT-2
• Lokuð 9 vikna framhaldsnámskeið eftir TT-1

Loksins! TT á besta tíma: 16:30 og 17:40 og 
aukið rými fyrir morgunhænurnar: 6:15 og 7:20

Barnagæsla – Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!
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Árveknisátak um brjósta-
krabbamein er alheimsátak 
sem fer fram í október ár hvert 
og er því nú senn að ljúka. Eva 
Garðarsdóttir Kristmanns er í 
forsvari fyrir átakið hér á landi 
og segir fleiri konur koma á 
leitarstöð Krabbameinsfélags-
ins en áður.

Snyrtivörufyrirtækið Estée Lauder 
átti frumkvæði að árveknisátaki 
vegna brjóstakrabbameins í 
Bandaríkjunum, undir merki 
bleikrar slaufu, fyrir tólf árum. 
Fyrirtækið hefur síðan 
þá stofnað sjóði til að 
fjármagna rannsóknir 
á brjóstakrabba-
meini og beitt sér 
fyrir hliðstæðu 
átaki í öðrum lönd-
um. Íslenska átakið hefur 
verið starfrækt síðan haustið 
2000.

„Markmiðið er að hvetja konur 
til að vera vakandi fyrir brjósta-
krabbameini og hvetja þær til að 
fara á leitarstöð Krabbameins-
félagsins og þreifa brjóst sín 
reglulega sjálfar,“ segir Eva og 
heldur áfram: „Mjög margir 
þekkja einhvern sem hefur þurft 
að berjast við brjóstakrabbamein 
svo þetta snertir okkur langflest.“ 

Aðsókn á leitarstöð Krabba-

meinsfélagsins margfaldast ár 
hvert í október þegar átakið fer af 
stað og það er bersýnilegt að boð-
skapurinn kemst til skila. „Það er 
frábært að sjá þann árangur sem 
átakinu fylgir, en við vonum að 
það stuðli einnig að því að konur 
verði almennt meðvitaðri allan 
ársins hring,“ segir Eva. 

Aukin umræða meðal almenn-
ings og í fjölmiðlum hefur mikið 
að segja og í dag kannast lang-
flestir við bleiku slaufuna og átak-
ið. „Áður fyrr var brjósta-

krabbamein feimnismál 
hjá sumum og kannski 
þess vegna sem konur 
létu ekki skoða sig 
reglulega,“ segir Eva. 

Átakið verður sýni-
legra með hverju árinu 

sem líður og í ár hefur 
þátttaka stjórnvalda og 

almennings slegið öll fyrri met. 
Liður í átakinu er að lýsa upp 

þekktar byggingar, mannvirki og 
náttúruperlur með bleiku ljósi. 
Orkuveita Reykjavíkur hefur séð 
til þess að byggingar í Reykjavík 
hafa verið baðaðar bleikum ljóma 
og má nefna Háskóla Íslands, 
Höfða, og Perluna sem dæmi. 

Alþingi Íslands vakti mikla 
athygli fyrir þátttöku sína og 
kom af stað góðri umræðu. „Allir 
alþingismenn voru með bleikar 
slaufur við umræður um stefnu-
ræðu forsætisráðherra þann 3. 
október og það hafði mikið að 

segja,“segir Eva. Verslanir um 
land allt dreifa bleiku slaufunni og 
viðbrögðin hafa verið mun meiri í 
ár en áður. „Við gefum 20.000 slauf-
ur í ár og bjóðum fólki að koma með 
frjáls framlög í bauka sérmerkta 
átakinu víða um land,“ segir Eva. 
„Unnið er í nánu samstarfi við 
Krabbameinsfélag Íslands og Sam-
hjálp kvenna sem eru félagasamtök 
sem styðja konur sem greinast með 
brjóstakrabbamein og ágóðinn 
rennur óskertur til forvarnarstarfa 
félagsins. Forsetaembættið hefur 
einnig tekið þátt í átakinu. „Dorrit 
Moussaieff forsetafrú lét lýsa upp 
Bessastaði og sendi síðan jólakort 
með Bessastöðum í bleikum ljóma 
árið 2005,“ segir Eva og heldur 
áfram. „Þetta þótti okkur einstak-
lega vænt um, enda fara þessi jóla-
kort um allan heim. 

Úrræði við brjóstakrabbameini 
eru sífellt að verða betri og það er 
von þegar meinið finnst snemma 
svo það skiptir miklu máli að konur 
fylgist vel með sjálfar. Það er sífellt 
mikið að gera í október í kringum 
átakið en Eva hlakkar nú þegar til 
þess að gera næsta ár enn betra. 
„Þetta er gríðarlega gefandi starf 
og ef átakið bjargar lífi einnar konu 
er markmiðinu náð,“ segir Eva að 
lokum.

www.esteelauder.com www.
krabbameinsfelagid.is www.sam-
hjalpkvenna.org

Árveknisátak um brjósta-
krabbamein allt árið

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

Birkiaska

550 5000
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Konur sem ala börn eftir 
fimmtugt eru bæði andlega 
og tilfinningalega jafn hæfar 
mæður og yngri konur. 

Þetta er niðurstaða rannsóknar 
vísindamanna við Kaliforníu-
háskóla sem leiddi einnig í ljós 
að eldri konum er hvorki hætt-
ara við heilsubresti né heldur 
eru þær stressaðri en þær 
ungu.   

Rannsóknin náði til hundrað 
og fimmtíu kvenna sem gengust 
undir tæknifrjóvgun á árunum 
1992 til 2004. Allar konurnar 
höfðu fengið egg frá annarri 
konu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar 
benda til þess að sú ákvörðun 

stjórnvalda í nokkrum löndum 
að setja aldurstakmark á gervi-
frjóvganir byggi á fordómum. 
Aðrir vísindamenn benda hins 
vegar á að það séu ekki mæð-
urnar sem áhyggjum valda í 
þessu samhengi heldur börnin 
sem horfi fram á að missa 
mæður sínar á unglingsaldri. 

Nú í júlí varð sextíu og 
tveggja ára barnasálfræðingur 
elsta kona Bretlands til að ala 
barn en elsta kona heims til 
þessa er talin vera Adriana 
Iliescy frá Rúmeníu sem ól 
dótturina Elísu Maríu í fyrra, þá 
sextíu og sex ára að aldri.

„Gamlar“ mæður jafn góðar
Margar konur fá verki í bak, hnakka og herðar af völdum 
brjóstahaldara. 

Þetta sýna niðurstöður kannana sem North American Spine Society og 
nærfataframleiðandinn Maidenform gerðu á yfir tvö þúsund konum nýlega. 

59 prósent kvennanna sögðu brjóstahaldarann ávallt valda verkjum. 
Konurnar sögðu að hlírinn á brjóstahöldurunum væri 
algengasta vandamálið, en einnig krækjan aftan á 
brjóstahaldaranum, spangir og skálastærð. 39 pró-
sent kvennanna sögðust aldrei eiga í vand-
ræðum með brjóstahaldarana á meðan tvö 
prósent þeirra notuðu ekki brjóstahaldara. 
Könnunin var gerð í þeim tilgangi að athuga 
verki í baki, herðum og í hnakka eins og 
kemur fram á WebMD. Mestu máli skiptir 
að vera í réttum brjóstahaldara sem hentar 
vaxtalagi hverrar konu og velja rétta stærð. 
Flestar sérverslanir með brjóstahaldara og 
nærföt bjóða upp á mælingu og ráðgjöf. 

Bakverkir af völdum 
brjóstahaldara

Rannsóknir sýna að pör sem 
eiga í erfiðleikum með að eign-
ast barn eru þrisvar sinnum 
líklegri til að eignast barn með 
einhverfu eða heilalömun.

Heilsufarsleg vandamál foreldra, 
sem öftruðu því að þeir gætu átt 
börn saman, virðast auka hættuna 
á að börn þeirra verði fötluð.

Rannsókn gerð í Kaliforníu-
háskóla á fjögur þúsund konum og 
börnum þeirra, sem voru allt að 
sex ára gömul, sýndi að þeir sem 
eiga við frjósemisvandamál að 
stríða, kljást oft við hjartasjúkdóma 
og sykursýki. Líkur á vandkvæð-
um á meðgöngu og við fæðingu 
eru sömuleiðis álitnar meiri hjá 
þessum hópi.

Sýnt þótti að líkur á fötlun eins 
og seinþroska, einhverfu, heila-
lömun, krabbameini og hvers 
kyns áföllum væru 2,7 sinnum 
hærri í hópi barna þeirra kvenna 
sem áttu við frjósemisvanda að 
etja. Einhverfa ein og sér var 
fjórum sinnum líklegri til að 
skjóta upp kollinum hjá börnum 
þeirra.

Þá reyndist einnig vægari fötl-
un, eins og athyglisbrestur, náms-
örðugleikar eða sjón- og heyrnar-
skerðing fjörutíu prósentum 
algengari hjá börnum foreldra 
sem leitað höfðu sér aðstoðar til 
að eignast barn.

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

Tengsl milli 
ófrjósemi og 
einhverfu

fundur }

Lille Collection



Fjallað verður um líf og 
reynslu barna og ungmenna 
sem greind hafa verið fötluð 
á málþingi í Norræna húsinu 
næsta föstudag.

„Við beinum sjónum okkar að 
reynslu fatlaðra barna og ung-
menna og skoðum meðal annars 
hvaða áhrif það hefur á þau að 
samfélagið álíti þau gölluð ein-
tök,“ segir Rannveig Traustadóttir 
félagsfræðingur. Hún er meðal 
fyrirlesara á málþinginu í 
Norræna húsinu og er á móti því 
að sjúkdómavæða fötlun barna. 
„Auðvitað þurfa fötluð börn 
heilbrigðisþjónustu eins og önnur 
börn en ég leyfi mér að gagnrýna 
þær læknisfræðilegu áherslur 
sem skilgreina fötlun sem 
einstaklingsbundið heilsufars-
vandamál og persónulegan harm-
leik,“ segir hún. 

Rannveig segir engin raun-
veruleg lögmál eiga að gilda um 
það hvað sé eðlilegur þroskaferill 
manneskju þótt rík tilhneiging 
hafi verið til þess. „Þetta eru bara 
kenningar sem voru búnar til á 
síðustu öld og þær kenningar hafa 
hlotið mikið ofurvald. Það er 
engan veginn sanngjarnt að öll 
þau börn sem ekki falla inn í þann 
þroskaferil séu skilgreind sem 
afbrigðileg.“ Hún segir að sem 
betur fer sé að rísa upp fólk innan 
skólakerfisins og innan fræða-
samfélagsins sem gagnrýnir það 
að allir eigi að vera eins. 

Málþingið í Norræna húsinu 
nefnist Raddir fatlaðra barna og 
er haldið á vegum Rannsókna-
seturs í fötlunarfræðum við 
félagsvísindadeild Háskóla 
Íslands. Sjálf kynnir Rannveig þar 
nýja rannsókn á æsku og uppvexti 
barna og ungmenna sem greind 
hafa verið fötluð og segir það 
margra ára verkefni sem byrjað 
hafi í upphafi þessa árs. Kirstin 
Stalker, dósent frá Skotlandi, 
kynnir niðurstöður alþjóðlegra 
rannsókna á reynslu og sjónar-
horni fatlaðra barna, Valgerður 
Stefánsdóttir, forstöðumaður 
Samskiptamiðstöðvar heyrnar-
lausra og heyrnarskertra, segir 

frá rannsókn um reynslu barna 
sem tala táknmál og Snæfríður 
Þóra Egilsson, dósent við Háskól-
ann á Akureyri, fjallar um rann-
sókn á hreyfihömluðum börnum 
og hvað þau segja um skólagöngu 
sína.

„Það er mikilvægt að komið sé 
til móts við börn, hvort sem þau 

eru fötluð eða ófötluð og þeim 
forðað frá því að vera greind sem 
vandamál í samfélaginu,“ segir 
Rannveig og bætir við. „Til þess 
þurfum við að endurskoða ýmis 
viðhorf og gildi.“

Málþingið stendur frá 14-16.30 
og er öllum opið. Það verður túlkað 
á táknmál. 

Sjónarmið og reynsla 
barnanna sjálfra

Heimsóknir til hælisleitenda er 
nýtt verkefni á vegum Hafnar-
fjarðardeildar Rauða Kross 
Íslands.

Hælisleitendur sem leita til 
Íslands fá húsaskjól í Njarðvík á 
meðan á málsmeðferð þeirra 
stendur. Þrátt fyrir góðan aðbúnað 
er þörf talin á að efla félagsleg 
samskipti hælisleitenda.

Hópur áhugafólks um málefni 
innflytjenda á Íslandi, með Tos-
hiki Toma í fararbroddi, fékk þá 
hugmynd að starfrækja heimsóknir 
til hælisleitenda og kynntu hana  í 

framhaldi af því fyrir Rauða 
krossi Íslands. Hugmyndin þótti 
falla vel að heimsóknaþjónustu 
sem Rauði krossinn hefur starf-
rækt um árabil og var því ákveðið 
að framkvæma hana undir merkj-
um hans. Toshiki mun leiða heim-
sóknavinahópinn og er ráðgert að 
heimsóknir hefjist í nóvember.

Hingað til hefur Rauði krossinn 
annast málsvarahlutverk og rétt-
indagæslu hælisleitenda svo þeir 
fái réttláta málsferð. Útlendinga-
stofnun gerði hins vegar samning 
við Reykjanesbæ 2003 um að veita 
hælisleitendum húsnæði, fæði og 
ýmsa aðstoð.

Samskipti hælis-
leitenda efld

Læknar vilja að börn hafi 
meiri tíma til að leika sér, svo 
þau nái eðlilegum þroska.

Samtök bandarískra lækna álíta 
að börn þurfi góðan tíma til að 
leika sér. Er þá átt við dæmigerða 
sjálfsprottna leiki, en ekki nám-
skeið, lærdómsspil eða -leiki eða 
aðrar athafnir sem er vísvitandi 
ætlað að auðga andann.

Talið er að sjálfsprottnir leikir 
hafi ýmsa kosti í för með sér, börnin 
verði meira skapandi, þau upp-
götvi eigin ástríður, læri að takast 
á við þrautir, þrói samskiptahæfni 
og aðlagist betur skólaumhverf-
inu. Svo ekki sé nú minnst á þá 
ánægju sem þeir hafa í för með 
sér fyrir börnin.

Skortur á leiktíma er hins vegar 
talinn valda börnum og foreldrum 
streitu. Sérstaklega þar sem hann 
virðist víkja fyrir stundaskrá sem 
foreldrar skipuleggja fyrir börn 
sín til að gera úr þeim litla snill-
inga.

Frá  þessu er greint á fréttavef 
CNN, www.ccn.com. 

Nauðsyn 
leiktíma

Útsölustaðir: Apótek, Heilsubúðir, Fjarðarkaup og Hagkaup

1 til 2 tsk. 5 mínútur fyrir 
t.d. morgunmat og 
kvöldmat
Það veldur mettunartilfinningu, 
jafnar blóðsykur og kemur 
meltingunni í jafnvægi. 
Duftið er troðfullt af öllum 
helstu vítamínum, steinefnum, 
ammónísýrum, góðum fitusýrum
og próteinum.  Lífrænt ræktað, 
eykur orku, úthald og vellíðan!

Gott ráð er að taka
inn Living Food 
Engergy duftið frá 
dr. Gillian McKeith.

Sækir þú mikið í sætindi, 
halda þér engin bönd?

Fornám í svæða- og
viðbragðsmeðferð

Föstudagana 17. mars, 31. mars,
7. apríl og 28. apríl 2006.

Frá kl. 16:00-19:00

Námið hefst þriðjudaginn 9. maí 
og er frá kl. 17:00-19:00.

Nánari upplýsingar á vefnum:
 www. heilsusetur.is,  í síma:

 552 1850 og GSM: 896 9653



Ný vefsíða um sérhæfða heima-
þjónustu fyrir veika aldraða.

Á vefsíðunni má finna upplýsingar 
um starfsmenn, símanúmer og 
þjónustuferlið. Heimaþjónusta 
fyrir veika aldraða er samvinnu-
verkefni Landspítala – háskóla-
sjúkrahúss og Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins sem hófst 
í september í ár.

Þetta er nýbreytni í meðferð og 
eftirfylgni við veika aldraða en 
þjónustunni var hleypt af stokkun-
um fyrir tilstuðlan heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytisins sem 
svar við þeim vanda LSH að útskrifa 
veika aldraða af sjúkrahúsinu.

Hlutverk þjónustunnar er að 
stýra, skipuleggja og veita 
sjúkrahústengda heimaþjónustu 
og meðferð, að beiðni LSH, í tvær 

til tólf vikur fyrir 67 ára og eldri á 
höfuðborgarsvæðinu sem þurfa 
víðtækari fagþjónustu en þegar er 
í boði.

Að tryggja samfellu í meðferð 
frá sjúkrahúsi til heimilis og styrkja 
aðlögunarhæfni einstaklinga og/eða 
fjölskyldu eftir útskrift af sjúkra-
húsi. 

Markmiðið er að aldraðir geti 
búið heima þrátt fyrir veikindi.

Þverfaglegt teymi sinnir þjón-
ustunni. Frá LSH koma öldrunar-
læknar, klínískur sérfræðingur í 
öldrunarhjúkrun, iðjuþjálfi og 
sjúkraþjálfari. Frá Miðstöð heima-
hjúkrunar koma hjúkrunarfræð-
ingar, sjúkraliðar og félagsliðar. 
Gert er ráð fyrir því að þjónustan 
nái að jafnaði til tuttugu sjúklinga á 
hverjum tíma.

Aukin þjónusta 
við veika aldraða

Vísindamenn við Edinborgar-
háskólann í Skotlandi segjast 
hafa fundið gen sem eigi þátt í 
tjáningu geðklofa.

200 manns á aldrinum 16 til 25 ára 
voru rannsakaðir. Vitað var að 
geðklofi gengi í erfðir að ein-
hverju leyti og áttu allir þátttak-
endur að minnsta kosti tvo ætt-
ingja sem þjáðst hafa af geðklofa.

Niðurstöðurnar urðu þær að ein-
staklingar með tiltekin gen voru 
mun líklegri til að þjást af geðklofa 
en aðrir. Þessir sömu einstaklingar 
voru einnig líklegri til að þjást af 
óeðlilegri heilastarfsemi í vissum 
hlutum heilans, en slík starfsemi er 
tengd geðklofa.

Þrátt fyrir að genin séu fundin er 
langur vegur í að niðurstöðurnar 
nýtist í leit að lækningu. Dr. Jeremy 
Hall, forsvarsmaður rannsóknarinn-
ar, segir hins vegar að til að lækna 
sjúkdóm sé nauðsynlegt að vita hvað 
veldur honum. Þannig séum við 
skrefi nær því að lækna þann illvíga 
sjúkdóm sem geðklofi er. 

Geðklofagen fundin

Endurbætt upplýsingahefti 
Landspítala – háskólasjúkra-
húss komið út í fyrsta sinn.

Upplýsingaheftinu er ætlað að 
veita starfsmönnum LSH og 
almenningi mánaðarlega innsýn í 
starfsemi spítalans.

Starfsemisupplýsingar LSH 
eru endurskoðuð útgáfa Stjórnunar-
upplýsinga LSH, sem út hafa 
komið á síðastliðnum fimm árum.

Frá því að útgáfa heftisins 
hófst hafa ábendingar komið fram 
um hvernig bæta megi það, svo 

það gagnist notendum sem best. 
Til stendur að gera frekari breyt-
ingar á heftinu á næstu mánuðum, 
svo það standist betur ofan-
greinda kröfu.

Efni og efnistök verða mis-
munandi eftir tímabilum og reynt 
að láta heftið hafa sem víðasta 
skírskotun til starfsemi LSH. Af 
þeirri sök hefur það fengið hið 
nýja heiti Starfsemisupplýsingar 
LSH.

Starfsemisupplýsingar LSH

Gerðu það heima. . .
MIKIÐ ÚRVAL AF LÍKAMSRÆKTARVÖRUM TIL HEIMILISNOTA OG Í RÆKTINA

Úlnliðsvafningar
kr. 1.490,- 

Æfi ngagriffl ur 
kr. 1.790,- 

Lyftingaólar
kr. 990,- 

Ab Strap 
kr. 7990,-

Púðahanskar.
kr. 6.990,- 

Sippubönd frá
kr. 490,-

Teygjur
kr. 1.990,- 

Lyftingakrókur
kr. 2.990,-

Æfi ngaboltar 
55cm - 75cm 
verð frá kr. 2990,-

Róðravél
kr. 65.900,-

Fjölþjálfar frá
kr. 49.900,-

Þrekhjól
kr. 72.900,-

FJALLAHJÓLABÚÐIN FAXAFENI 7
SÍMI 5200 200
MÁN - FÖS KL. 9-18
LAU. KL. 10-14

Mischief
kr. 25.900,-

Rogue
kr. 38.900,-

Etto, Pshyco, Freestyle og BMX
hjólahjálmar

Villain
kr. 32.900,-

Sniper
kr. 28.900,-

Uppselt!





























[Hlutabréf]

Stjórn Fjármálaeftirlitsins hefur 
ákveðið að höfða dómsmál til 
ógildingar úrskurði kærunefndar 
frá því í sumar varðandi Sparisjóð 
Hafnarfjarðar (SPH). Kærunefnd-
in komst að þeirri niðurstöðu að 
Samkeppniseftirlitinu hefði verið 
óheimilt að takmarka atkvæðis-
rétt ákveðinna einstaklinga í 
Sparisjóði Hafnarfjarðar við fimm 
prósent.

„Okkar mat er að í máli þessu 
reyni á grundvallarþætti varðandi 
hlutverk og getu Fjármálaeftir-
litsins til að stuðla að traustri fjár-
málastarfsemi í landinu,“ segir 
Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjár-
málaeftirlitsins, sem er ósammála 
niðurstöðum kærunefndar og 
telur rökstuðningi áfátt. „Í málinu 
reynir á mikilvæg atriði fyrir 
íslenskan fjármálamarkað sem 
snýr að virkni lagaákvæða og getu 
eftirlitsins til þess að framfylgja 
lögum um fjármálafyrirtæki,“ 
segir jafnframt í tilkynningu 
eftirlitsins vegna málsins.

Í lögum eru sérstök ákvæði um 
virkan eignarhlut í sparisjóðum 
sem miða meðal annars að því að 
tryggja dreifða eignaraðild. 
Þannig má enginn fara með meira 
en fimm prósent atkvæðisréttar 
og bara hægt að mynda virkan 
eignarhlut vegna fjárhagslegrar 
endurskipulagningar eða aukinn-
ar samvinnu sparisjóða. 

Fjármálaeftir-
litið höfðar mál

Avion Group hefur selt eignir fyrir 34 
milljarða króna og nemur hagnaður af 
sölunni fyrir skatta 10,5 milljörðum 
króna. Rekstur Avion verður fyrir vikið 
einfaldari og styrkist efnahagur félags-
ins sem nýtist til áframhaldandi vaxtar. 

Annars vegar er um að ræða sölu á 
allri leiguflugs- og ferðaþjónustueining-
unni XL Leisure Group, sem var ein af 
þremur stoðum félagsins, fyrir þrjátíu 
milljarða króna. Phillip Wyatt, forstjóri 
XL Leisure, leiðir kaupendur og nemur 
söluhagnaður Avion 7,3 milljörðum króna 
fyrir skatta.

Telur Greiningardeild Kaupþings að 
söluverðið á XL sé vel viðunandi.

Þá hefur félagið selt rúman helmings-
hlut sinn í Avion Aircraft Trading (AAT), 
sem sýslar með flugvélar, til Hafþórs 
Hafsteinssonar, stjórnarformanns AAT, 

Arngríms Jóhannssonar, stofnanda Air 
Atlanta og lykilstjórnenda fyrir 3,5 millj-
arða króna og er söluhagnaður 3,2 millj-
arðar. Avion Group mun áfram halda utan 
um 49 prósenta hlut í AAT sem bókfærð-
ur er á 200 milljónir króna. Dulin verð-
mæti liggja því augljóslega enn inni í 
félaginu.

„Við erum fjárfestingarfélag þannig 
að við nýtum þau tækifæri sem okkur 
bjóðast. Kaupum og seljum áfram og 
fjárfestum í því þar sem við teljum okkur 
geta bætt við verðmætin og aukið þau 
fyrir okkar hluthafa,“ segir Magnús Þor-
steinsson, stjórnarformaður félagsins. 
Félagið mun eftir sem áður fjárfesta í 
félögum í flutningastarfsemi.

Fjármögnun vegna kaupanna er að 
fullu lokið og greiða kaupendur hluta 
kaupverðs með bréfum í Avion Group 

sem samsvarar 22 prósentum hlutafjár í 
félaginu. Straumur-Burðarás hefur samið 
við Avion um sölutryggingu á bréfunum. 

Hlutabréf í Avion hækkuðu skarplega 
á markaði í gær, eða um rúm fjögur pró-
sent. Frá byrjun október nemur hækkun-
in um sautján prósentum. 

Avion slær tvær flugur í einu höggi

Stoðtækjafyrirtækið Össur skilaði 
5,7 milljóna dala hagnaði á þriðja 
fjórðungi ársins. Þetta svarar til 
387 milljóna íslenskra króna á 
tímabilinu samanborið við rúmar 
274 milljónir króna í hagnað á 
sama tíma í fyrra.

Í tilkynningu frá Össuri kemur 
fram að hagnaður fyrir afskriftir, 
vexti og skatta (EBITDA) hafi 
numið 12,1 milljónum dala eða 867 
milljónum íslenskra króna, sem er 
17 prósenta aukning frá þriðja 
ársfjórðungi í fyrra.

Haft er eftir Jóni Sigurðssyn, 
forstjóra Össurar, að afkoman sé 
rétt undir væntingum en að fyrir-
tækið sé bjartsýnt á að ná mark-
miðum sínum á árinu.

Afkoman und-
ir væntingum

vetrardekk

S t æ r ð  V e r ð
1 3 "  1 7 5 / 7 0 R 1 3  5 . 9 0 0 . -
1 4 "  1 7 5 / 6 5 R 1 4  6 . 6 0 0 . -
1 4 "  1 8 5 / 6 5 R 1 4  6 . 8 0 0 . -
1 5 "  1 9 5 / 6 5 R 1 5  7 . 9 0 0 . -

AÐALNÚMER · SÍMI 520 8000
SKEIFUNNI 11 REYKJAVÍK ·  520 8001
DRAUPNISGATA 1 AKUREYRI  ·  520 8002
DALSHRAUNI 13 HAFNARFJÖRÐUR · 520 8003

SMIÐJUVEGI  68 KÓPAVOGUR ·  520 8004
BÍLDSHÖFÐA 12 REYKJAVÍK ·  520 8005
E Y R A R V E G I  2 9  S E L F O S S  ·  5 2 0  8 0 0 6

w w w . s t i l l i n g . i s

NEGLANLEG!



„Nýja-Sjáland er ekki lítið land 
heldur risavaxið þorp.“

Sjónhverfingamaður allur

Hundrað ár eru liðin síðan Íslands-
glíman, elsta og sögufrægasta íþrótta-
mót á Íslandi, var haldið í fyrsta sinn.  

„Það eru hundrað ár síðan Íþrótta-
félagið Grettir á Akureyri safnaði 
fyrir og lét búa til Grettisbeltið. Síðan 
var keppt um það á Akureyri 1906,“ 
segir Jón Birgir Valsson, formaður 
Glímusambands Íslands. 

Iðkendur glímu á Íslandi eru um 
fimm hundruð talsins og vonast Jón 
Birgir til að bæta við þá tölu jafnt og 
þétt næstu árin. „Við erum að fara 
nýjar leiðir í útbreiðslu á íþróttinni 
núna og höfum skipt þessu upp í tvær 
stefnur. Annars vegar með keppnina 
sjálfa í huga og hins vegar sem menn-
ingar- og listviðburðinn glímuna. Glím-
an er svo menningarlega tengd við 
Íslandssöguna enda er hún eina íþrótt-
in sem hefur fylgt Íslendingum alveg 
frá landnámi,“ segir Jón Birgir, sem er 
jafnframt Íslandsmeistari í glímu og 
því handhafi Grettisbeltisins.

Jón Birgir er nýkominn til Kasak-
stan þar sem hann mun keppa á HM í 
Belt-Wrestling ásamt þeim Lárusi 
Kjartanssyni og Jóhannesi Héðinssyni. 
„Við ætlum að komast að því hvort 
þetta eigi við okkar kunnáttu í glímu. 
Við erum með hóflegar væntingar í 
þessu og förum í þetta með opnum hug, 
fyrst og fremst til að þreifa okkur 
áfram hvað aðrir eru að gera í þessu,“ 
segir Jón. 

Belt-Wrestling er frábrugðin 
íslensku glímunni að því leyti að kepp-
endur hafa reipi um sig miðja í stað 
þess að vera með belti eins og tíðkast 
hér á landi. „Belt-Wrestling þekkist 
mjög vel í Kasakstan og Mongólíu og 
þar um kring. Maður hefur séð þessa 
íþrótt í þáttum eins og á Discovery og í 
jaðarsporti á Eurosport,“ segir Jón.

Auk þess að keppa ætla þeir félagar 
að taka þátt í ráðstefnu í Kasakstan um 

glímu og athuga hvort að möguleiki sé 
á því að markaðssetja íslensku glím-
una þar í landi og víðar. „Sumir vilja 
meina að fangbrögð hafi borist frá 
Asíu á sínum tíma og síðan vestur eftir 
og þau nái aftur til tíma Atla Húnakon-
ungs. Aðrir segja að þetta sé algjör-
lega íslenskt fyrirbrigði. Glíman er 
íslensk þó að hún hafi komið á sínum 
tíma með víkingum.“

Alþjóðlegu glímumóti, Icelandair 

Open, lauk sl. sunnudag í glímuhúsi 
Ármanns. „Þetta heppnaðist glimrandi 
vel og vakti stormandi lukku bæði hjá 
okkar erlendu gestum og þeim glímu-
köppum og konum sem mættu á stað-
inn. Við bindum miklar vonir við að 
þetta verði árlegt og við stefnum líka 
að því að halda HM í glímu innan 
tveggja ára,“ segir Jón og ætlar glím-
unni greinilega stóra hluti í framtíð-
inni.

Elsku systir mín,

Ása Hjördís Þórðardóttir

lést á Landspítalanum í Fossvogi laugardaginn
28. október.

F.h. ættingja,

Margrét Anna Þórðardóttir.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Klara Ásgeirsdóttir
Kirkjuvegi 1, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 27. október.
Jarðarförin auglýst síðar.

Kjartan Sædal Sigtryggsson                 Ása S. Atladóttir
Sigríður Sædal Anatrella                     William Joyner
Steinar Sædal Sigtryggsson                 Birna Martinsdóttir
Kristín Sædal Sigtryggsdóttir                  Hallur A. Baldursson
Hólmfríður Sædal Sigtryggsdóttir         Þórður Kárason
barnabörn og langömmubörn.

Þökkum hlýhug og vináttu vegna andláts
og útfarar ástkærrar móður okkar, tengda-
móður, ömmu og langömmu

Þorbjargar Friðrikku Jónsdóttur.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
Félagsmiðstöðvarinnar Aflagranda og líknardeildar-
innar á Landakoti fyrir einstaka ummönnun og hlýhug.

Sigrún J. Jensdóttir Hilmar Logi Guðjónsson
Jens S. Jensson Kristín Sigurgeirsdóttir
Anna Friðrikka Jensdóttir Páll Jensson
Helga Jensdóttir Rúnar Gunnarsson
Karl Jensson Guðrún I. Sturlaugsdóttir
Guðrún Elísabet Jensdóttir Baldur F. Kristinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Hjörleifur Ingólfsson
slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður,
frá Vöglum í Vatnsdal, Tjarnargötu 25a,
Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja laugardaginn
28. október.  Jarðarförin fer fram frá Keflavíkurkirkju
fimmtudaginn 2. nóvember kl. 14. Þeim sem vilja minn-
ast hans er bent á Félag langveikra barna.

Sigrún Bryndís Gunnarsdóttir
Arna Björk Hjörleifsdóttir Högni Sturluson
Ingvi Þór Hjörleifsson        Aðalheiður Ósk Gunnarsdóttir
Árni Jakob Hjörleifsson        Geirþrúður Ósk Geirsdóttir
Halldór Hagalín Hjörleifsson
Ingunn Guðmundsdóttir Larsson
Gunnar Brynjólfur Sigurðsson  Ólöf Haraldsdóttir
Sara Björg Pétursdóttir
og barnabörn.

50 ára afmæli
Erlen Sveinbjörg Óladóttir

er 50 ára í dag. Hún tekur
á móti gestum á heimili sínu, 

Laufási 4a í Garðabæ, á
afmælisdaginn.

Fjölskyldan

Innilegustu þakkir til ykkar fjölmörgu sem
tókuð þátt í sorg okkar og sýnduð okkur með
margvíslegum hætti samúð og hlýhug vegna
andláts ástkærs eiginmanns míns og vinar,
föður okkar, tengdaföður, afa og bróður,

Antons Sölva Jónssonar
Heiðarbrún 11, Keflavík.

Sérstakar þakkir til Karlakórs Keflavíkur og
Sindrabræðra, að ógleymdum traustum vinum okkar.
Sá sómi sem hinum látna var sýndur við útför hans
gleymist aldrei.  Guð launi ykkur ríkulega.

Jórunn Jónasdóttir
Jóna Björg Antonsdóttir Ellert Þ. Ólafsson
Guðrún Anna Antonsdóttir
Bogi Jón Antonsson
Anton Ellertsson    Þorbjörg Bergþórsdóttir
Kristrún Jónsdóttir    Magnús B. Magnússon
og aðrir aðstandendur.



Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

50MB frítt
myndasvæði!

Búðu til myndaalbúm
á síðunni þinni!



„I wanna hold your 
hand,“ sungu fjórmenn-
ingar frá Liverpool fyrir 
tugum ára. Þá dilluðu for-
eldrar mínir sér í takt við 
bumbuslátt Ringo og 
biðu spennt eftir því að 

textahöfundar hér heima snéru lag-
inu upp á hið ylhýra. Lífið var ein-
falt, annað hvort fylgdi fólk Bítlun-
um og safnaði hári eða hlustaði á 
Stones og fór á fyllerí. Tilveran var 
annað hvort eða ekki. Kommi eða 
ekki. Þótti töff að vera í skátunum, 
kunna að binda hnúta, slá upp tjaldi, 
þvo leirtauið í ám og spila á 
kassagítar. Ekkert stál og enginn 
hnífur. Bara Lennon og McCartney 
eða Richards og Jagger. 

Kaninn var kominn til að vera, 

ekki þótti ástæða til að mótmæla 
Straumsvíkurálverinu og stjórn-
málamenn voru hleraðir án þess að 
það rataði í blöðin. Börnin gátu leikið 
sér úti á götu, máttu fara niður á 
bryggju, ömmur og afar voru hluti 
af uppeldinu, jafnvel var boðið í 
mat á sunnudögum þar sem öll fjöl-
skyldan hittist og át lamb. Ræddi 
Víetnam, Sovétríkin, Bandaríkin og 
hvort Lee Harvey Oswald hefði í 
alvörunni skotið Kennedy. „Nei, 
CIA drap hann,“ sagði síðhærður 
drengur sem bar friðarmerki og 
hlustaði á Zeppelin. Árin líða. 

Síðan komu peningarnir sem 
Danirnir segja ættaða frá Rúss-
landi. Og þá varð tilveran grá. Allt 
mátti en samt ekki. Kaninn fór, 
hvalirnir eltir uppi. Þjóðin í norður-

höfum sýnir þessum „smáþjóðum“ 
allt í kring hverjir það eru sem ráða. 
„Hröktum tjallann 200 mílur frá, 
ekki halda að við getum ekki drepið 
nokkra hvali,“ er hrópað í þingsöl-
um. Engin skyldi vanmeta þessa 
sundurleitu, fámennu þjóð sem 
hefur gleymt kúnstinni að mótmæla 
eftir að hún eignaðist sparifé.

Börnin mega ekki fara niður á 
höfn, geta farið sér að voða. Mega 
ekki leika sér úti á götu því þar eru 
bílar. Þurfa að vera í vernduðu 
umhverfi, heilsdagsskóla. Fjöl-
skyldurnar hittast ekki lengur, 
skrifa bara hvort öðru jólakort með 
fyrirfram ákveðinni kveðju. „Gleði-
leg jól og takk fyrir samveruna á 
árinu sem er að líða,“ þrátt fyrir að 
hafa ekki sést í hálft annað ár. 

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!





! Kl. 20.00
Pjetur Hafstein Lárusson er gestur á 
Skáldaspírukvöldi Lafleur útgáfunnar 
í Iðuhúsinu við Lækjargötu. Hann 
les bæði ljóð og sögur, meðal annars 
úr nýrri ljóðabók sinni: Vökuborg 
og draums sem nýverið kom út hjá 
bókaútgáfunni Sölku. 

Hvíta rósin Sophie Scholl

Finnski píanóleikarinn Olli 
Mustonen hefur verið lengi 
í sviðsljósinu þrátt fyrir 
ungan aldur. Hann leikur 
með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands í dag  en á efnisskrá 
kvöldsins eru tveir píanó-
konsertar Beethovens og 
sinfónía eftir Brahms.

Olli Mustonen vakti fyrst athygli 
fyrir óhefðbundna túlkun sína á 
gömlum meistaraverkum og vann 
meðal annars Gramophone-verð-
launin fyrir bestu hljóðfæra-
upptöku ársins 1992. Hann hefur 
gefið út nokkra hljómdiska, þar á 

meðal einleiksverk eftir Beet-
hoven, verk Shostakovich og 
Bachs auk þess að ferðast víða og 
halda tónleika bæði í Evrópu og 
Bandaríkjunum. Mustonen er 
fæddur í Helsinki en hann hóf 
nám í píanóleik, semballeik og tón-
smíðum fimm ára gamall. Frí-
stundir sínar notar hann til að 
semja sína eigin tónlist. Frum-
sköpun er veigamikill þáttur í list 
Mustonens en hann leggur áherslu 
á að hverjir og einir tónleikar eigi 
að bera í sér ferskleika frum-
flutnings. Hann þykir einstak-
lega frumlegur og djarfur túlk-
andi með frábæra tækni. 

Gerður var góður rómur af ein-
leikstónleikum Mustonen á Lista-
hátíð árið 2000 en þá lék hann 

einnig verk Beethovens og 
Brahms. Verkin á efnisskránni nú 
eru tveir fyrstu píanókonsertar 
Beethovens sem stimpluðu tón-
skáldið inn í tónlistarlíf Vínar-
borgar á sínum tíma. Sá fyrri 
kinkar kolli til tónsmíða Mozarts 
en gefur líka fyrirheit um seinni 
tíma dramatík í verkum Beet-
hovens. Þá leikur Sinfóníuhljóm-
sveitin þriðju sinfóníu Johannesar 
Brahms sem var frumflutt í Vínar-
borg árið 1883 og fékk frábærar 
viðtökur enda er hún sögð búa yfir 
einstakri blöndu af ákefð, dulúð 
og angurværum trega.

Tónleikarnir fara að venju fram 
í Háskólabíói og hefjast kl. 19.30. 
Hljómsveitarstjóri er Rumon 
Gamba.    

Nýlega var tilkynnt að Deutsche 
Bank ætti fimmtíu þúsund 
myndlistarverk: íslensku bank-
arnir eiga eitthvað færri og 
flest eru eftir íslenska lista-
menn, en um helgina var opnuð 
sýning í aðalsal gamla Lands-
bankans í Austurstræti á verk-
um þriggja færeyskra meist-
ara.

Um er að ræða skiptisýningar 
á verkum Landsbanka Íslands 
og Færeyjabanka en fyrirtæki 
þessi fagna stórafmæli á þessu 
ári – Færeyjabanki aldarafmæli 
og Landsbankinn 120 ára 
afmæli. Sú hugmynd að halda 
sameiginlega upp á stórafmælin 
með þessum hætti varð til á 
fundum forsvarsmanna bank-
anna seint á síðasta ári. Á sýn-
ingunum eru verk eftir þrjá 
listamenn frá hvoru landi sem 
allir eru verðugir fulltrúar síns 

lands og sinnar kynslóðar en 
sýningarnar bera yfirskriftina 
„Maður, náttúra og mynd“.

Í Færeyjabanka verða sýnd 
verk í eigu Landsbankans eftir 
listamennina Eggert Pétursson, 
Kristján Davíðsson og Jóhannes 
S. Kjarval. 

Í Landsbankanum í Austur-
stræti verða til sýnis glæsileg 
verk í eigu Færeyjabanka eftir 
færeysku listamennina Ingálv 
av Reyni, Sámal Joensen-Miki-
nes og Zacharias Heinesen. Hinn 
fyrstnefndi er talinn meðal 
fremstu módernista á Norður-
löndunum en  Færeyjarbanki á 
nokkur verka hans sem ekki 
hafa áður verið sýnd utan eyj-
anna. Mikines var einn fyrsti 
nútímalegi túlkandi lifnaðar-
hátta á sínum heimaslóðum og 
miðla verk hans fjölbreytileika 
þeirra með eftirminnilegum 
hætti. Heinesen er Íslendingum 
að góðu kunnur enda hefur hann 
oftsinnis ferðast hingað. Hann 
hefur unnið af mikill leikni, 
bæði í  hlutlægum og óhlutlæg-
um stíl og þykir sýna sérstakt 
næmi fyrir litum og hrynjandi 
forma.

Sýningarnar standa yfir til 
30. nóvember og verða öllum 
opnar á afgreiðslutíma bank-
anna. Á völdum dögum á sýningar-
tímanum er ráðgert að bjóða 
upp á leiðsögn listfræðings og 
verður það auglýst síðar.  

Færeyskir meistarar



Hjá forlaginu Máli og menningu 
er komin út spennusagan Undan-
tekningin eftir Christian Junger-
sen í þýðingu Ólafar Eldjárn. 

Undan-
tekningin
var mikil 
metsölu-
bók í Dan-
mörku
þegar hún 
kom út. 
Hlaut
dönsku
bóksala-
verðlaunin
„Gylltu
lárberin“
árið 2004, 

auk bókmenntaverðlauna Danska 
ríkisútvarpsins.

Á Upplýsingastofu um þjóðar-
morð í Danmörku vinna fjórar 
konur. Þegar tvær þeirra fá nafn-
lausar líflátshótanir rennur upp 
fyrir þeim að starf þeirra gæti 
stofnað þeim í lífshættu: Hvaðan 
koma hótanirnar? Viðbrögð benda 
til að engin þeirra sé öll þar sem 
hún er séð. Sjálfar breytast þær 
líka: hverjir eru fórnarlömb og 
hverjir böðlar? 

Sagan var víða lofuð af dönsk-
um gagnrýnendum: „Þungavigtar-
bók á allan hátt ... hún heldur 
manni föngnum frá upphafi til 
enda,“ sagði Jesper Uhrup Jensen 
í Euroman. „Framúrskarandi 
skáldsaga ... Stórkostleg blanda af 
spennusögu með útsmoginni og 
flókinni atburðarás og raunsærri 
og beinskeyttri lýsingu á Dan-
mörku í dag,“ sagði Michael Eigt-
ved í B.T. „Undantekningin er 
mikil og auðug skáldsaga . . . Saga 
Jungersens er gífurlega spenn-
andi bæði sem tryllir og samtíma-
lýsing á Danmörku og sumum 
Dönum. Sérstaklega fínar eru lýs-
ingarnar á lífi vinkvennanna 
tveggja og sambandi þeirra,“ var 
umsögn John Helt Haarder í Jyll-
ands-Posten.

Fórnarlömb 
og böðlar

28  29  30  31   1   2   3
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Skilnaður Pauls McCartney 
og Heather Mills tekur á sig 
sífellt undarlegri myndir. 
Nú eru rifjuð upp ummæli 
dóttur McCartney um 
eiginkonuna og framkomu 
Pauls við Lindu heitna 
McCartney.

Bresku götublöðin halda áfram 
umfjöllun sinni um skilnað Heath-
er Mills og Paul McCartney sem 
vakið hefur heimsathygli, ekki 
síst fyrir fjölmiðlafárið sem hefur 
ríkt í kringum málið að undan-
förnu. News of the World birti á 
sunnudag frétt þess efnis að dóttir 
Pauls, fatahönnuðurinn Stella 
McCartney, hefði hótað Heather 
Mills lífláti skömmu eftir að hún 
lýsti því yfir að Paul hefði einnig 
lamið og komið illa fram við 
mömmu hennar, Lindu. „Af hverju 
varstu að giftast þessari belju? 
Hún hefur ekki gert neitt annað en 
að misnota okkur. Ég drep hana,“ 
á Stella að hafa öskrað að föður 
sínum samkvæmt götublaðinu. 

Fréttir um segulbandsupptök-
ur sem Linda heitin McCartney 
gerði skömmu fyrir andlát sitt 
vöktu mikla athygli í síðustu viku 
en þar er hún sögð tjá sig á ein-
lægan hátt um hjónaband sitt og 
Pauls. Upptökurnar gætu verið 
notaðar í réttarhöldunum sem 
hefjast snemma á næsta ári og er 
hugsanlegt að þær varpi nýju ljósi 
á hjónaband Pauls og Lindu, sem 
hingað til hefur verið talið það ást-
ríkasta í skemmtanaiðnaðinum. 
Peter Cox, náinn vinur Lindu, 
segir að henni hafi oft liðið illa í 
hjónabandinu en Cox hefur upp-
tökurnar undir höndunum og 
hefur fallist á að birta þær ekki 
opinberlega. Í samtali við Daily 
Mail ber hann Paul hins vegar 
ekki vel söguna og segir hann hafa 

komið illa fram við Lindu. „Hann 
átti það til að ráðskast með hana,“ 
sagði Cox við blaðið en lengi hefur 
andað köldu á milli þeirra og bað 
Paul hann vinsamlegast um að 
mæta ekki í jarðarför Lindu árið 
1998. Þá segir Cox að Paul hafi 
jafnframt verið hrokafullur og 
talað um góðvin sinn John Lennon 
eins og hann væri enn á lífi. „Er 
það ekkert furðulegt?“ spyr Cox. 

The Sun segist á hinn bóginn 
hafa komist yfir óbirt viðtal sem 
sjónvarpsmaðurinn Garth Pearce 
tók við Lindu í maí 1980. Þar seg-
ist hún elska Paul út af lífinu, að 
hún hafi ekkert yfir honum að 

kvarta. Þar tjáir Linda sig einnig 
um það þegar Paul var handtekinn 
á flugvelli í Japan með hass í 
fórum sínum. „Ég hræddist mjög 
að hann þyrfti að vera í fangelsi 
næstu sex eða sjö árin. Ég hugsaði 
alvarlega um það að kaupa hús í 
Japan sem við gætum búið í næstu 
árin því þá gæti ég heimsótt hann 
á hverjum degi,“ sagði Linda fyrir 
26 árum. 

Fyrir ekki svo löngu síðan slóg-
ust skemmtistaðirnir í Banda-
ríkjunum um að partíljónið Paris 
Hilton mundi reka inn nefið en 
nú er öldin önnur og greinilegt að 
það er farið að halla undan fæti 
hjá Hilton. Henni var nýlega 
meinaður aðgangur að nýjasta 
klúbbnum í New York þvi eins og 
eigandi staðarins orðaði það vildi 
hann engar „Paris Hilton týpur“ 
inn á sinn stað. Nú hefur hún 
bæst á svartan lista hjá skemmti-
stað í Los Angeles og því verður 
greyið Paris að fara að taka sig 
saman í andlitinu áður en hún 
verður útilokuð frá skemmtana-
lífinu eins og það leggur sig.

París 
bönnuð

Sá skelfilegi atburður átti sér stað 
við upptökur á nýjustu mynd Leon-
ardo DiCaprio að tæknimaður missti 
hendi þegar sprengja sprakk í hönd-
unum á honum. Myndin nefnist 
„Blood Diamond“ og er með þeim 
Leonardo og Jennifer Connelly í 
aðalhlutverkum og fjallar um stríð-
ið í Sierra Leone á tíunda áratugn-
um. Tæknimaðurinn var að hand-
fjatla kröftuga sprengju sem átti að 
nota við upptökur og sem sprakk 
með ofangreindum afleiðingum. 

Aðstandendur myndarinnar hafa 
verið mikið gagnrýndir fyrir að 
gæta ekki fyllsta öryggis við upp-
tökur en fullvissa þeir þó að svo sé.

Blóðug taka

Það var mikið um dýrðir á Barn-
um um helgina þar sem partí var 
haldið með hrekkjavökuþema. 
Barinn var skreyttur með 
kóngulóarvef og öðru sem teng-
ist þessari draugahátíð. Fólk 
mætti í sínu fínasta pússi og 

ímyndunaraflið hjá mörgum 
greinilega mjög frjótt. Grímur 
og tilheyrandi voru áberandi hjá 
gestum og var það mat margra að 
aldrei hefði dansinn dunað jafn 
vel og lengi á Barnum og á 
laugardagskvöldið.

Hrekkjavaka á Barnum



Dæmi um greiðslubyrði

Fjöldi ára

1

2

3

4

5

6

7

8

200.000 kr. 400.000 kr. 600.000 kr. 800.000 kr. 1.000.000 kr.

19.138

10.368

7.445

5.983

5.106

4.521

4.104

3.791

37.723

20.348

14.557

11.661

9.924

8.766

7.938

7.318

56.308

30.329

21.669

17.339

14.742

13.010

11.773

10.845

74.892

40.309

28.782

23.018

19.559

17.254

15.607

14.372

93.477

50.290

35.894

28.696

24.377

21.498

19.442

17.899

Forsendur: 1% lántökugjald - 1,5% stimpilgjald - 16,10% vextir - Kostnaður lánaður

E
in

n
 t

v
e
ir

 o
g

 þ
r

ír
 3

12
.1

4
0Sæktu um lán...

WWW.s24.is

533 2424 – Sætún 1

*Miðað við vaxtatöflu S24 21.09.2006, sjálfvirka skuldfærslu af reikningi hjá S24.
M.v. að umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem S24 setur varðandi lánveitingar.
Tilboð þetta gildir til 30.11.2006.

til að klára dæmið?

16,10%*



Gagnrýnendur í Bandaríkjunum 
hafa skotið í kaf nýjan söngleik á 
Broadway með lögum Bobs Dylan.

„Söngleikurinn The Times They 
Are A-Changin‘ er svo vondur að 
hann fær þig til að gleyma því 
hversu góð lögin eru,“ sagði blaða-
maður The Wall Street Journal. 
Blaðamenn New York Times og 
Variety voru á sama máli.

Auk titillagsins er lögin Sub-
terranean Homesick Blues, Mr. 

Tambourine Man og Blowin´ in the 
Wind að finna í söngleiknum.

Bob Dylan fékk Twylu Tharp, 
konuna sem setti upp hinn vinsæla 
söngleik Billys Joel, Movin´ Out, 
til að gera svipaðan söngleik fyrir 
sig. Gekk söngleikur Joels í þrjú 
ár á Broadway við miklar vinsæld-
ir. Miðað við viðbrögð gagnrýn-
enda eru ekki taldar miklar líkur á 
því að söngleikur Dylans verði 
lengi á fjölunum.

Fær slæma dóma

Bela er listamannsnafn Baldvins 
Ringsted sem búsettur er í Glas-
gow. Baldvin eða Bela fer ekki 
leynt með áhrifavalda sína á þess-
ari plötu enda hefur hann opinber-
lega sagt að Elliott Smith, Nick 
Drake, America og Crosby, Stills 
& Nash séu meðal þeirra sem hann 
leiti til. Reyndar alls ekki óvenju-
legt hjá tónlistarmanni í þessum 
geira. Bela tekst hins vegar furðu 
vel að skila sínu efni frá sér. Þó oft 
á tíðum fái maður það á tilfinning-
una að hér sé Nick Drake uppris-
inn þá kann Bela alveg að gera hið 
fínasta kántrískotið og rólyndis 
gítarpopp.

Útsetningarnar á plötunni eru 
fínar, sjaldnast ofhlaðnar heldur 
þvert á móti. Slide-gítar hér og 
þar virkar síðan vel til þess að 
auka áhrifin. Lagaheitin ýta líka 
vel undir naumhyggjulegu stemn-
inguna enda flest öll aðeins eitt 
orð (til dæmis Stones, Down, 
Change og Time), einfalt og þægi-
legt eins og platan sjálf. Reyndar 
eru tvö af fjórum lögum þar sem 
hljómsveit (tromma, bassi, píanó 
og gítar) kemur við sögu með lang-
sterkustu lögum plötunnar, Tune 
og Ticket for a Train. Ekkert lag 
er þó svo lélegt að maður þurfi að 
hoppa yfir það.

Textasmíðar Bela ná hins vegar 
sjaldan til manns nema þá kannski 

helst í laginu um hinn dularfulla 
Jerome. Sterk rödd Baldvins bætir 
þó að mörgu leyti upp fyrir þetta. 
Time er til dæmis þægilegur 
haustslagari þar sem rödd Bald-
vins, ásamt bakröddun Gemmu 
Hughes, leyfir manni að slaka á. 
Lagið lýsir kannski plötunni líka 
best; þægilegt og áreynslulaust án 
þess þó að ná einhverjum stór-
brotnum hæðum. Eitt að lokum: 
Að hafa útsaum, prjón eða hvers 
kyns vefnað á framhlið plötuum-
slags er jafn ófrumlegt og að hafa 
þar einhvern labbandi yfir göngu-
braut.

Þægilegt og áreynslulaust

!óíbí.rk045
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FEARLESS     kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
MÝRIN      kl. 6, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA     kl. 8 og 10.20
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL     kl. 6 B.I. 7 ÁRA
TALLADEGA NIGHTS     kl. 10
ÞETTA ER EKKERT MÁL     kl. 6 og 8 ALLRA SÍÐUSTU SÝNINGAR

FEARLESS kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
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SÝND Í LÚXUS    kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
DEVIL WEARS PRADA  kl. 5.40, 8 og 10.20
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL   kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA

MONSTER HOUSE ENSKT TAL   kl. 3.50 B.I. 7 ÁRA

TALLADEGA NIGHTS   kl. 8 og 10.20
GRETTIR 2 ÍSL TAL    kl. 3.50

MÝRIN      kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

SCOOP      kl. 8
TAKK FYRIR AÐ REYKJA     kl. 6 og 10 B.I. 7 ÁRA
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“Ein fyndnasta 
gamanmynd ársins”

HJ - MBL

“Ein fyndnasta 
gamanmynd ársins”

HJ - MBL

EMPIRE

FRÁ FRAMLEIÐENDUM CROUCHING TIGER, 
HIDDEN DRAGON KEMUR SÍÐASTA BARDAGA-

MYND SÚPERSTJÖRNUNNAR JET LI.

"...EPÍSKT MEISTARAVERK!"
- SALON.COM

"TVEIR ÞUMLAR UPP!"
- EBERT & ROEPER

TAKK FYRIR AÐ REYKJA
THANK YOU FOR SMOKING



Söngvarinn Liam Gallagher hefur 
nú sagt álit sitt á rokkstjörnunni 
Pete Doherty og eiturlyfjaneyslu 
hans. Gallagher segir að rokkarinn 
frægi sé gangandi kálhaus og vælu-
kjói. „Það hafa allir rokkarar notað 
eiturlyf og það er ekkert nýtt, en 
að skrá sig í meðferð af minnsta 
tilefni í stað þess að taka bara á 
málunum sjálfur er bara aumingja-
skapur og heigulsháttur,“ segir 
Liam og vandar Doherty ekki 
kveðjurnar með því að segja að það 
séu engir alvörurokkarar uppi í 
dag heldur séu þetta mömmustrák-
ar að reyna að sýnast harðir.

Lifandi 
grænmeti

Ný plata frá rapparanum Emin-
em, The Re-Up, er væntanleg í 
verslanir 4. desember næstkom-
andi. Um er að ræða mix-plötu 
sem Eminem gerði með Dj Whoo 
Kid.

Á plötunni verða sex ný lög 
með Eminem, þar á meðal fyrsta 
smáskífulagið sem nefnist Things 
Need to Change. Er það tileinkað 
rapparanum og félaga hans úr D-
12, Proof, sem var skotinn til bana 
fyrr á þessu ári. Meðal fleiri kappa 
sem koma fram á plötunni eru Dr. 
Dre, 50 Cent og Jay-Z.

Ný plata frá 
Eminem

Fyrrverandi konungur poppsins, 
Michael Jackson, mun taka á móti 
heiðursverðlaunum fyrir framlag 
sitt til tónlistarinnar á 
heimstónlistarhátíðinni í London.

Hinn 48 ára Jackson hefur ekki 
komið opinberlega fram í Bret-
landi í langan tíma og bíða því 
margir eftir því að sjá hann á 
hátíðinni.

Á hátíðinni eru þeir listamenn 
sem hafa selt meira en hundrað 
milljónir platna verðlaunaðir. 
Áður hefur m.a. Mariah Carey 
hlotið þessi heiðursverðlaun. Á 

meðal þeirra sem koma fram í 
London eru Beyoncé, Katie Melua 
og Mary J. Blige.

Jackson hefur búið í Mið-
Austurlöndum síðan hann var 
sýknaður af ákæru um að hafa 
misnotað ungan dreng kynferðis-
lega. Er hann sagður vera að 
undirbúa nýja plötu, sem yrði sú 
fyrsta frá honum í fimm ár.

Jackson heiðraður

Kvikmyndin Mýrin gæti 
orðið vinsælasta kvik-
myndin sem Íslendingar 
hafa gert en ekkert lát er á 
aðsókninni.

„Þetta er svakalegt,“ segir Baltas-
ar Kormákur, leikstjóri Mýrarinn-
ar, en kvikmyndin slær hvert 
metið á fætur öðru. Alls hafa 
fjörutíu þúsund Íslendingar séð 
Erlend og félaga leysa morðgát-
una í Norðurmýri á tíu dögum og 
er Baltasar nánast orðlaus 
yfir velgengninni. „Ég 
hefði aldrei farið út í þetta 
ef ég hefði ekki búist við 
áhorfi en þetta er framar 
öllum vonum,“ útskýr-
ir leikstjórinn. „Aðferð-
in sem ég beiti í mynd-
inni er svolítið öðruvísi 
en í bókinni þannig 
að ég vissi ekki 
hvort þetta 
myndi höfða til 
jafn breiðs 
áhorfendahóps
og raun ber 
vitni,“ bætir 
Baltasar við. 

Fjárhags-
áætlunin fyrir 
Mýrina hljóð-
aði upp á 160 
milljónir og 
hefur miðasal-
an halað inn 
rúman fjórðung 
af þeim kostnaði 
eða 41 milljón. 

„Þetta lítur því vel út fjárhags-
lega,“ segir Baltasar, sem er þessa 
stundina að slappa aðeins af eftir 
stressið sem fylgir því að frum-
sýna jafn stóra kvikmynd. Leik-
stjórinn getur þó varla farið út 
í búð án þess að fólk komið 
að máli við hann og þakki 
honum fyrir myndina. 
„Ég hef bara aldrei upp-
lifað svona viðbrögð með 
kvikmynd,“ segir Balt-

asar. Mýrin hefur jafnframt verið 
víðförul, var frumsýnd á Sauðár-
króki og verður væntanlega sýnd 
á Reyðarfirði 10. nóvember. „Mig 
og Mugison langar líka mikið að 
fara til Ísafjarðar og sýna hana 
þar en þegar aðsóknin er svona 

mikil í borginni eru öll eintök í 
notkun,“ segir Baltasar og 

verða því íbúar landsbyggðar-
innar að bíða enn um sinn 

eftir því að berja vinsælustu 
mynd landsins augum.

vaxtaauki!
10%

Munið afsláttinn

www.haskolabio.is

Stórmynd sem lætur engan ónsnortin.

Þegar hættan steðjar að ... fórna þeir öllu

Varðveitt líf mitt 
fyrir ógnum óvinarins

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

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

BYGGÐ Á METSÖLUBÓK
ARNALDAR INDRIÐASONAR

SÝND MEÐ Í

KU TALI.

KYLDNA

Jackass
number two

V.J.V. TOPP5.IS

Ekki missa af kraftmestu spennumynd ársins.

Frá leikstjóra “The Fugitive”

UPRUNALEGU PARTÝDÝRIN ERU MÆTT

HAGATORGI • S. 530 1919

/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI/ KEFLAVÍK/ KRINGLUNNI
THE DEPARTED kl. 5 - 7 - 8 - 10:10 B.i. 16

THE DEPARTED VIP kl. 5 - 8
THE GUARDIAN kl. 10:30 B.i. 12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 4 - 6 Leyfð

BARNYARD M/- Ensku tal kl. 8 Leyfð

JACKASS NUMBER TWO kl. 3:40-5:50-8-10:10 B.i. 12

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal kl. 4 Leyfð

THE DEPARTED kl. 5:30-8:30-10 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

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

MATERIAL GIRLS kl. 8 Leyfð

BEERFEST kl. 8 B.i. 12

THE THIEF LORD kl. 6 Leyfð

MÝRIN kl. 8 B.i. 12

GUARDIAN kl. 10:10 B.i. 12 

THE TEXAS CHAIN... kl. 10 B.i. 18

DEVIL WEARS PRADA kl. 8 Leyfð

THE DEPARTED kl. 8 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

THE GUARDIAN kl. 8 B.i. 12

BESTA MYND MARTINS 
SCORSES TIL ÞESSA

V.J.V. TOPP5.IS

T.V. KVIKMYNDIR.IS

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

MÝRIN kl. 5:50-7-9-10:15 B.i. 12

BÖRN kl. 8 B.i.12

INCONVINIENT TRUTH kl. 6 Leyfð

HINIR TAPSÁRU

ÖRFÁAR
SÝNINGAR!

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

WORLD TRADE CENTER kl. 10:30 B.i. 12

THE QUEEN kl. 8 B.i. 12

Í SAMBÍÓUNUM  KRINGLUNNI

SÝND MEÐ ATH! NÝJU DIGITAL TÆKNINNI

BESTA MYND MARTINS 
SCORSES TIL ÞESSA

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

T.V. KVIKMYNDIR.IS

Þriðjudagar eru bíódagar
2 fyrir 1 í Sambíóin

fyrir viðskiptavini sparisjóðsins



 Fréttablaðið greindi í gær 
frá sláandi mun sem er á greiðsl-
um til handa A-landsliði karla og 
kvenna. Strákarnir í karlaliðinu fá 
greiddar 40.000 krónur fyrir hvert 
verkefni í dagpeningagreiðslur 
sem og árangurstengdar greiðsl-
ur. Þeir hafa verið að fá 100.000 
krónur fyrir sigurleiki en munu 
hækka í 120-150.000 krónur í 
núverandi undankeppni.

Stelpurnar í A-landsliði kvenna 
fá einnig dagpeningagreiðslur en 
eingöngu í útileikjum. Síðasta dag-
peningagreiðsla var 8.700 krónur 
sem gerði rúmlega 2.000 krónur á 
dag. Engir dagpeningar eru 
greiddir fyrir heimaleiki eins og 
áður segir þótt stelpurnar verði 
fyrir sama vinnutapi í heimaleikj-
um og í útileikjum. Engar 
árangurstengdar greiðslur eru til 
handa stúlkunum og hafa aldrei 
verið.

Fréttablaðið setti sig í samband 
við Eggert Magnússon, formann 
KSÍ, í gær og spurði hann út í 
málið.

„Ég hef ekkert um málið að 
segja á þessu stigi. Ég er staddur 
erlendis og hef ekki séð þessa 
grein. Við munum samt væntan-
lega svara henni með yfirlýsingu,“ 
sagði Eggert en af hverju gefur 
hann ekki kost á viðtali? „Af því 
ég hef engan áhuga á að gefa 
ykkur viðtal að svo stöddu. Menn 
vita ekki alveg hvað þeir eru að 
gera,“ sagði Eggert og lagði síðan 
á. Yfirlýsingin kom seinni partinn 
í gær og má lesa hér að neðan. 
Þess má geta að Eggerti hefur 
verið hampað fyrir að auka veg og 
vanda kvennaknattspyrnunnar og 
hann fékk til að mynda „Bleika 
steininn“ frá Femínistafélagi 
Íslands árið 2004.

Fréttablaðið hafði einnig sam-
band við Kjartan Daníelsson, for-
mann landsliðsnefndar kvenna, og 
óskaði eftir viðbrögðum við þess-
um mun á greiðslum.

„Það er framkvæmdastjórnin 
sem ákveður þessar greiðslur en 
ekki við,“ sagði Kjartan en telur 
hann þessar greiðslur sanngjarn-

ar? „Hvað er sanngjarnt í þessu? 
Auðvitað vildum við fá meira af 
peningum inn í kvennaboltann en 
megnið af tekjunum kemur í gegn-
um karlaboltann og kvenfólkið 
hefur notið góðs af því.“

Aðspurður sagði Kjartan að 
landsliðsnefndin hefði ekkert gert 
til þess að rétta þennan launamun 

en mun nefndin beita sér fyrir því 
að stelpurnar fái hærri greiðslur í 
ljósi nýjustu upplýsinga?

„Við munum alveg örugglega 
gera eitthvað,“ sagði Kjartan en 
hvað ætlar nefndin nákvæmlega 
að gera? „Það get ég ekki sagt þér 
núna.“

Kjartan Daníelsson, formaður landsliðsnefndar kvenna, segir að nefndin muni 
örugglega gera eitthvað varðandi muninn á greiðslum til handa karla- og 
kvennalandsliði Íslands. Eggert Magnússon, formaður KSÍ, neitaði að tjá sig.

 BBC greindi frá því í 
gær að framtíð West Ham yrði 
ráðinn í þessari viku en eins og 
kunnugt er berjast tveir hópar 
um völdin í félaginu og fyrir 
öðrum hópnum fer Eggert Magn-
ússon, fomaður KSÍ.

Samkvæmt BBC standa Egg-
ert og félagar höllum fæti í bar-
áttunni við Íranann Kia Joorab-
chian sem er dyggilega studdur 
af Ísraelanum Eli Papouchaldo.

Alan Pardew, knattspyrnu-

stjóri félagsins, hefur sagt að 
óvissan í kringum félagið skili 
sér í slökum leik á vellinum en 
lítið hefur gengið hjá West Ham 
það sem af er vetri,

„Því fyrr sem við fáum botn í 
þessi mál, þeim mun betra fyrir 
alla. Ég hef séð það frá fyrstu 
hendi hversu skemmandi þessi 
óvissa er. Það verður allt mikið 
betra þegar búið er að ganga frá 
öllum þessum málum,“ sagði 
Pardew við BBC í gær. 

Eggert Magnússon að 
missa af West Ham

Knattspyrnusamband
Íslands sendi frá sér yfirlýsingu í 
gær vegna fréttar Fréttablaðsins 
um greiðslur sambandsins til 
landsliðskarla og -kvenna. Hún er 
svohljóðandi:

„Vegna fréttar Fréttablaðsins 
um greiðslur til leikmanna A 
landsliða Íslands í knattspyrnu 
vill KSÍ koma eftirfarandi á fram-
færi:

KSÍ hefur markvisst byggt 
upp kvennaknattspyrnu á liðnum 
áratug þrátt fyrir að litlar sem 

engar tekjur hafi verið af þeirri 
starfsemi. Þær litlu tekjur sem 
þó hafa fengist hafa verið í formi 
styrkja sem hvergi nærri hafa 
staðið undir rekstrinum. Kostn-
aður við rekstur A landsliðs 
kvenna og þriggja yngri landsliða 
kvenna er að mestu greiddur af 
tekjum A landsliðs karla. Þetta er 
sá raunveruleiki sem við blasir. 
Tekjur A landsliðs karla byggjast 
á áhuga almennings á leikjum 
liðsins og réttindagreiðslum 
vegna sjónvarpsútsendinga frá 

þeim, mest erlendis frá.
KSÍ hefur átt mikið og gott 

samstarf á vettvangi knatt-
spyrnunnar við systursamtök sín 
á Norðurlöndum og þar er þess-
um málum svipað farið og hér á 
landi.

KSÍ hefur reynt að jafna stöðu 
leikmanna í kvennalandsliðum sl. 
áratug gagnvart karlalandsliðum 
- enn er þó langt í land að fullur 
jöfnuður náist þegar kemur að A 
landsliðum. Það er verkefni kom-
andi ára að bæta þar úr.“

Tekjur af karlalandsliðinu 
greiða kostnað kvennanna

Sjaldan séð aðra eins útreið í efstu deild





 Eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá fá leikmenn A-landsliðs 
karla greitt fyrir að spila með 
landsliðinu. Strákarnir fá 40 þús-
und krónur í dagpeninga fyrir 
hvert verkefni og svo 40-50 þús-
und króna bónus fyrir hvert stig 
sem liðið nælir í. Slíkt hið sama er 
ekki uppi á teningnum hjá stelp-
unum, sem fá engan bónus og enga 
dagpeninga fyrir landsleiki á 
heimavelli. Þær fá dagpeninga 
fyrir útileiki sem eru um 2.000 
krónur á dag.

Hvernig er staðan í hinum 
boltaíþróttunum? Fréttablaðið fór 
á stúfana og komst að því að lands-
liðsmenn okkar í handbolta og 
körfubolta hafa það ekki eins gott 
og fótboltastrákarnir. 

Reyndar skal haft í huga að 
mikill munur er á umhverfi KSÍ, 
KKÍ og HSÍ. KSÍ fær drjúgan pen-
ing frá UEFA og FIFA og einnig 
fær sambandið drjúgan skilding 
vegna sjónvarpsréttar. KSÍ skilar 
milljónahagnaði á ári hverju á 
meðan tekjumöguleikarnir í hand-
boltanum og körfuboltanum eru 

ekki eins miklir og þau sambönd 
fá heldur ekki þann fjárhagslega 
stuðning frá alþjóðasamböndun-
um og KSÍ. Fyrir vikið hafa HSÍ 
og KKÍ barist í bökkum enda ekki 
úr miklum peningum að moða.

Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóri HSÍ, sagði við 
Fréttablaðið að sambandið sæi til 

þess að leikmenn lentu ekki í nein-
um kostnaði meðan þeir væru á 
vegum sambandsins. Einar vildi 
ekki segja hversu háar greiðslur 
leikmennirnir fengju en sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
fá landsliðsmenn Íslands í hand-
bolta 30 dollara á dag á meðan þeir 
eru í verkefnum erlendis. Það eru 
rúmar 2.000 íslenskar krónur. 

Þessar greiðslur eiga eingöngu 

við á erlendri grundu og landsliðs-
mennirnir þiggja engar greiðslur 
þegar þeir eru á Íslandi á vegum 
HSÍ. Þessa upphæð hafa leikmenn 
verið að fá í rúm tíu ár. Kvenna-
landsliðið fær sömu greiðslur og 
karlarnir en fyrir hvorugt liðið 
eru árangurstengdar greiðslur í 
boði. Stelpurnar sátu reyndar til 
langs tíma á hakanum en HSÍ 
hefur rétt þeirra hlut og jafnað 
greiðslur til kynjanna.

Körfuboltalandsliðin íslensku eru 
sér á báti því þar eru nákvæmlega 
engar greiðslur í gangi, hvorki 
dagpeningar né bónusgreiðslur. Á 
það jafnt við um landslið karla og 
kvenna.

„Það eru hreinlega ekki pening-
ar til skiptanna og leikmenn eru 
meðvitaðir um það. Það hefur hins 
vegar verið komið til móts við 
leikmenn eins og kostur er fyrir 
menn sem koma langt að og þurfa 
bensínpening og annað. Við viljum 
ekki að menn borgi með sér,“ sagði 
Friðrik Ingi Rúnarsson, fram-
kvæmdastjóri KKÍ. „Svo eru leik-
menn að leggja mikið á sig og 
fórna ýmsu eins og sumarfrísdög-
um. Fyrir það erum við þakklátir 
enda er það ekki svo að við viljum 
ekki greiða þessu góða fólki 
laun.“

Á meðan karlalandslið Íslands í knattspyrnu fær greidda sanngjarna dagpeninga bera landsliðsmenn í 
handboltanum og körfuboltanum ekkert úr býtum. Handboltamenn fá sáralitla dagpeninga á erlendri 
grundu en enga heima. Körfuboltamenn fá ekkert og hjá hvorugu landsliðinu eru bónusar.

 Í kvöld tekur Barcelona á 
móti Chelsea í Meistaradeild Evr-
ópu en liðin mættust í síðustu viku 
á Stamford Bridge þar sem Didier 
Drogba skoraði eina mark leiksins 
fyrir heimamenn. Drogba meidd-
ist í leik gegn Sheffield United um 
helgina en fór með liðinu til Bar-
celona og vonast til að vera orðinn 
klár í slaginn í kvöld. Félagi hans í 
sókninni, Andriy Shevchenko, 
gerði slíkt hið sama en hann gat 
ekki spilað með Chelsea um helg-
ina.

Eiður Smári Guðjohnsen hefur 
verið í byrjunarliði Barcelona 
síðan Samuel Eto‘o meiddist og 
ekki ástæða til að ætla að það 
breytist í kvöld. Hann fiskaði víta-
spyrnu í sigri Börsunga á 
Recreativo á Nou Camp um helg-
ina en skoraði ekki í 3-0 sigri liðs-
ins. Hann er markahæstur leik-
manna liðsins, ásamt Eto‘o, með 
fjögur mörk en á þó enn eftir að 
skora á heimavelli. Hann gæti 

breytt því í kvöld gegn sínum 
gömlu félögum. Lionel Messi er 
klár í slaginn á ný eftir að hafa átt 
við meiðsli á ökkla að stríða. 

Chelsea er með fullt hús stiga 
eftir þrjár umferðir en Börsungar 
með fjögur stig, rétt eins og 
Werder Bremen. Eiður og félagar 
verða því helst að sigra í kvöld.

Frank Lampard er þó varkár og 
segir sína menn verða að vera á 

varðbergi, þrátt fyrir fimm stiga 
forskot í riðlinum. „Börsungar 
munu færa sér það í nyt ef við 
mætum kærulausir til leiks. Við 
verðum að vera duglegir að halda 
boltanum og vera rétt stemmdir, 
rétt eins og í fyrri leiknum,“ sagði 
Lampard.

Frank Rijkaard, þjálfari Barce-
lona, virtist þó rólegur sem ávallt 
en það er einkennandi nú fyrir 

leiki liðanna að fjölmiðlastríð 
félaganna hefur verið í algeru lág-
marki. Rijkaard segir að hann beri 
meira að segja virðingu fyrir 
Mourinho. „Mourinho er frábær 
þjálfari og allir hafa sínar aðferð-
ir. Ég hef aldrei lent í neinum 
vandræðum með Mourinho,“ sagði 
Rijkaard. Um leikinn sagði hann 
að það væri nauðsynlegt að ná í 
þrjú stig. „Ég hef ekkert lært af 
leiknum í London. Bara það að við 
töpuðum og við spiluðum ekki vel. 
En við höfum spilað nokkrum 
sinnum gegn Chelsea og vitum 
hvernig liðið spilar.“

Rijkaard ber engan kala til Mourinho

Haraldur Freyr Guð-
mundsson hefur framlengt 
samning sinn við norska 1. 
deildarliðið Álasund til næstu 
þriggja ára. Ein umferð er eftir í 
deildinni og hefur liðið þegar 
tryggt sér úrvalsdeildarsæti á 
nýjan leik eftir eins árs fjarveru. 

Haraldur hefur aðeins misst af 
einum leik í sumar og verið 
tekinn út af í einum leik. Annars 
hefur hann leikið alla leiki liðsins 
í 1. deildinni í ár.

Framlengir hjá 
Álasundi

Enska úrvalsdeildin

Iceland Express deild karla

Iceland Express deild kv.

Sænska úrvalsdeildin

 Grindavík vann í gær 
sinn fjórða leik í röð í Iceland 
Express deild karla og er liðið því 
enn taplaust. Í gær unnu Grind-
víkingar lið ÍR með 32 stiga mun, 
103-71.

ÍR-ingar héldu í við heimamenn 
framan af leik og var leikurinn 
jafn í stöðunni 25-25. Grindvíking-
ar keyrðu þá upp hraðann og náðu 
tólf stiga forskoti áður en fyrri 
hálfleik lauk. Í síðari hálfleik 
bættu heimamenn enn betur í, 
þéttu vörnina og náðu hægt og 
rólega að bæta við forskotið sem 
endaði í 32 stigum. 

Grindvíkingar léku afar vel í 
leiknum og var Steven Thomas 
sjóðheitur með 39 stig. ÍR-ingar 
hafa nú aðeins unnið einn leik í 
deildinni til þessa og er það 
áhyggjuefni fyrir Bárð Eyþórsson 
þjálfara.

„Við settum okkur það mark-
mið að vinna þessa fyrstu fjóra 
leiki tímabilsins og það hefur 
gengið eftir. Við ætlum okkur líka 
að vera efstir í deildinni eftir leik-
inn í Njarðvík á fimmtudaginn en 
það verður auðvitað hörkuleikur,“ 
sagði Friðrik Ragnarsson, þjálfari 
Grindavíkur eftir leik. „Þetta 

verður prófraun fyrir okkur enda 
Njarðvíkingar með sterkt lið. Við 
þurfum að eiga toppleik ef við 
ætlum okkur að vinna þar. Sann-
kallaður Suðurnesjaslagur af 
bestu gerð.“

Í hinum leik kvöldsins vann 
Snæfell sigur á Þór frá Þorláks-
höfn, 80-76.

Grindavík vann ÍR og er enn taplaust

 Fyrirliði Manchester 
City, Richard Dunne, skoraði eina 
mark leiks Manchester City og 
Middlesbrough í ensku úrvals-
deildinni í gærkvöldi. Hann 
skallaði knöttinn í markið eftir 
hornspyrnu Joey Barton.

Varamaður Boro, Massimo 
Maccarone, skaut tvívegis í slána 
á marki City undir lok leiksins en 
náði ekki að skora. 

Ben Thatcher, leikmaður City, 
var í byrjunarliði liðsins í fyrsta 
sinn eftir að hann afplánaði átta 
leikja bann fyrir afar gróft brot á 
Pedro Mendes, leikmanni 
Portsmouth.

Dunne tryggði 
City sigur
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Kolefnin minnka loft-
þrýstinginn í boxinu sem gefur 
hátalaranum meira rými til að
hreyfast fram og til baka.

Þannig verður til meiri dýpt og
hljómurinn úr litlu boxi verður
kraftmeiri heldur en úr stærra
hátalaraboxi. 

Fyrir utan háþróaða tækni 
hefur KEF lagt mikla áherslu
á glæsilegt útlit, nútímalega og 
stílhreina hönnun sem fyrir
marga er hinn helmingurinn af 
ánægjunni.

Njóttu þess í botn að hlusta á
góða tónlist í hátölurum sem 
búa yfir tækni sem engir aðrir
hátalarar geta státað af.

Það sem gerir KHT6000
hátalarana frá KEF einstaka
er svokölluð ACE-tækni
(Acoustic Compliance 
Enhancement). KEF hefur
kollvarpað lögmálinu um að
krafturinn í hljómburðinum sé
í réttu hlutfalli við stærðina á
hátalaraboxinu.

Tækni KEF byggir á því að
setja örlitlar agnir af sérstöku
kolefni í hátalaraboxið. 

Helmingurinn
af ánægjunni

KEF KHT6000
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 Veigar Páll Gunnarsson 
var á sunnudagskvöldið valinn 
leikmaður ársins úr röðum leik-
manna norska úrvalsdeildarliðs-
ins Stabæk af stuðningsmönnum 
liðsins. Hefur hann skorað sautján 
mörk í deildinni í ár en félagi hans, 
Svíinn Daniel Nannskog, hefur 
skorað einu marki meira. Er hann 
markahæsti leikmaður deildarinn-
ar. Veigar er hins vegar ofar í ein-
kunnagjöf fjölmiðlanna í Noregi 
og því virðast stuðningsmenn 
Stabæk vera sammála.

„Þetta er mikill heiður,“ sagði 
Veigar Páll í samtali við Bud-
stikke. „Ég vil þakka stuðnings-
mönnunum kærlega fyrir að velja 
mig leikmann ársins. Valið kom 
mér mjög á óvart.“

Stabæk vann sér sæti í úrvals-
deildinni síðastliðið haust og hefur 
gengið vel í deildinni. Liðið er í 
fimmta sæti þegar ein umferð er 
óleikin og má vel við una. Bæði 
Veigar Páll og Nannskog voru til-
nefndir sóknarmenn ársins. Þeir 
skrifuðu báðir undir langtíma 
samninga við félagið í sumar, nú 
síðast Nannskog en tilkynnt var 
um samning hans um síðustu 
helgi. Báðir tveir eru þó eftirsóttir 
af liðum víða í Evrópu.

„Ég er ótrúlega glaður yfir að 
hann verður áfram,“ sagði Veigar 
Páll. „Það er afar mikilvægt. Hann 
veit, rétt eins og allir í félaginu, að 
ég vil spila með honum í framlín-
unni. En það er ekki satt að bara 
við tveir náum vel saman. Við 
þurfum að ná því með öllum í lið-
inu.“

Þeir félagar hafa skorað 35 af 
48 mörkum liðsins í deildinni í 

sumar og er það fáheyrt að tveir 
framherjar reynist jafn drjúgir 
fyrir sama liðið á einu tímabili. 

Eins og hefð gerir ráð fyrir fær 

leikmaður ársins hjá Stabæk einn 
kassa af bjór að gjöf frá stuðn-
ingsmönnunum.

Veigar Páll valinn leikmaður 
ársins af stuðningsmönnum

David Beckham, 
leikmaður Real Madrid, reyndi í 
eitt skipti fyrir öll að kveða niður 
þann orðróm að hann sé á leið frá 
Real Madrid og aftur til Eng-
lands. „Ég er ekki að velta því 
fyrir mér að fara. Og ég fer ekki 
neitt í janúar,“ sagði Beckham en 
samningur hans rennur út í 
sumar. Orðrómur hefur því verið 
á kreiki að Real vilji selja 
leikmanninn þegar félagaskipta-
glugginn opnast í janúar.

Mörg félög hafa verið orðuð 
við Beckham, nú síðast Celtic og 
Tottenham.

Fer ekki frá 
Real í janúar

 Shay Given, markvörður 
írska landsliðsins og Newcastle, 
hefur hafið æfingar á nýjan leik 
eftir að hann meiddist í leik gegn 
West Ham hinn 17. september. 
Hann lenti í samstuði við Marlon 
Harewood með þeim afleiðingum 
að magi Givens rifnaði.

Síðan Given meiddist hefur 
Newcastle aðeins náð í tvö stig af 
átján mögulegum í ensku 
úrvalsdeildinni.

Byrjaður að 
æfa á nýjan leik

 Franski fótboltasnilling-
urinn Youri Djorkaeff tilkynnti í 
gær að hann væri hættur 
knattspyrnuiðkun sem atvinnu-
maður. Hann var í liði Frakka 
sem varð heimsmeistari árið 1998 
og Evrópumeistari tveimur árum 
síðar. Hann lék bæði með 
Blackburn og Bolton í ensku 
úrvalsdeildinni en nú síðast með 
New York Red Bull í bandarísku 
MLS-deildinni.

Nú eru aðeins fjórir leikmenn 
enn að sem unnu áðurnefnda 
tvennu; þeir Patrick Vieira, 
Thierry Henry, David Trezeguet 
og Lilian Thuram.

Leggur skóna á 
hilluna

Markvörðurinn Tomasz 
Kuszczak var í gær valinn í 
pólska landsliðshópinn í fyrsta 
skipti en hann er markvörður hjá 
Manchester United. Hann var á 
milli stanganna hjá liðinu í deilda-
bikarkeppninni er liðið mætti 
Crewe en þar áttu þau skondnu 
mistök sér stað að nafn hans á 
treyjunni var rangt stafsett.

Pólverjar mæta Belgum í 
undankeppni EM 2008 í næsta 
mánuði en ásamt Kuszczak voru 
markverðirnir Artur Boruc hjá 
Celtic og Mariusz Pawelek frá 
Wisla Krakow valdir.

Valinn í pólska 
landsliðið

 Sol Davis, leikmaður 
Luton Town, mun á næstu dögum 
gangast undir rannsóknir á heila 
og hjarta eftir að hafa fengið slag  
í rútu liðsins á laugardaginn var. 

„Honum líður ágætlega en 
leiðist þó nokkuð,“ sagði Mike 
Newell, stjóri Luton. „Hann mun 
nú gangast undir rannsóknir og 
vonandi mun hann hafa náð sér af 
fullu eftir þrjá til sex mánuði.“

Liðið var á leið til Ipswich 
þegar atvikið átti sér stað. Því var 
haldið leyndu þar til eftir leikinn, 
sem Luton tapaði 5-0.

Gengst undir 
rannsóknir



Stelpuþættir og strákaþættir





„Ég leit á þetta sem mislukkaða 
tilraun. Mér fannt þetta vera mjög 
mislukkað allt. Já, og þessi 
ummæli fannst mér óvarleg og 
algerlega óviðeigandi,“ segir dr. 
Sigrún Stefánsdóttir, dagskrár-
stjóri Rásar 2. 

Sigrún rak Hjört Howser, 
útvarpsmann með meiru, af Rás 2 
eftir aðeins einn þátt. Hjörtur 
hafði verið fenginn til þess, ásamt 
hinum reynda Magnúsi Einars-
syni, að stýra þættinum Helgarút-
gáfunni sem er á dagskrá Rásar 2 
á sunnudögum eftir hádegi frá 
klukkan eitt til fjögur.

Brottreksturinn er einkum rek-
inn til ummæla sem þeir Hjörtur 
og Magnús létu falla um Gus Gus-
fjöllistaflokkinn. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins 
móðguðust listamennirnir Einar 
Örn Benediktsson og Ragnar 
Kjartansson mjög fyrir hönd Gus 
Gus-manna og mótmæltu eindreg-
ið. Eftir því sem næst verður kom-
ist er verulegur urgur innan Rásar 
tvö vegna brottvikningarinnar því 
ummælin teljast tæplega af alvar-
legra taginu. Þrátt fyrir að maður 
gengi undir manns hönd, Jakob 
Frímann Magnússon, sem formað-
ur FTT talaði máli Hjartar við Pál 
Magnússon útvarpsstjóra og svo 
virtist sem tekist hefði að ná 

lendingu í mál-
inu kom allt 

fyrir ekki. Sigrún tók upp 
þykkjuna fyrir hönd Gus Gus-
flokksins og vék Hirti umsvifa-
laust frá störfum. Auk þess sem 
hún ræddi málið á alvarlegum 
nótum við Magnús. Sigrún segist 
reyndar ekki vita til þess að neinn 
urgur sé í útvarpshúsinu við Efsta-
leiti en hún stýrir Rás tvö frá 
Akureyri.

„Það urðu talverð viðbrögð við 
þessum ummælum,“ segir Sigrún 
aðspurð en brottreksturinn hafi 
þó alfarið verið hennar ákvörðun. 
„Fólk var mjög óánægt með þessi 
umræddu ummæli. Og ég vil geta 
treyst fólki með hvað það lætur út 
úr sér á Rás 2.“

Hún segir Hjört ekki hafa verið 
á samningi en það sé Magnús hins 
vegar. 

„Hann veit mína skoðun á 
þessu. Ég ræddi við hann.“

Sigrún segist nú vinna að 
endurskipulagningu þáttarins en 
Magnús er þegar mjög atkvæða-
mikill á Rás 2. „Ég er að leita að 
„partner“ fyrir Magnús. Og inn-
spýtingu. Ég var á fundi með Tví-
höfða sem hugsanlega kemur 
þarna inn með honum. En allt er 
þetta í deiglunni.“

Hörtur Howser segir einkenni-
legt að tala um tilraun þegar í hlut 
eiga dagskrárgerðarmenn með 
margra áratugareynslu í útvarpi 
að baki. Jafnvel saman.

„Menn sem hafa stýrt þáttum 
af ýmsu tagi undantekningalaust 
við góðan orðstír.“

Hjörtur segir að vissulega hafi 
mönnum orðið á smávægileg mis-
tök.

„En að hætti sannra heiðurs-
manna voru hlutaðeigandi beðnir 
afsökunar á því, bæði skriflega og 
með símtali. Aðrir sem að málinu 
komu töldu að með því væri mál-
inu lokið. Það komu okkur því í 
opna skjöldu þessi ýktu og óskilj-
anlegu viðbrögð doktor Sigrúnar. 
Ýmislegt hefur verið látið flakka í 
útvarpi í gegnum tíðina án þess að 
menn hafi farið af límingunum 
þess vegna,“ segir Hjörtur sem 
bæði undrast þessi snöggu mála-
lok og er leiður. Hann skilur ekki 
við hvað núverandi dagskrárgerð-
armenn Rásar 2 eiga að miða ef 
þetta klaufalega spjall þeirra 
Magnúsar telst brottrekstrarsök 
sem hann vill meina að hafi ekki 
verið rætið.

... fær trúbadorinn Helgi Valur 
Ásgeirsson, sem ætlar að sýna 
fjölhæfni á tónlistarsviðinu 
með því að gefa næst út rapp-
plötu.

Ekki hefur mikið spurst til söngv-
arans Einars Ágústs að undanförnu 
og því brutust út mikil fagnaðar-
læti þegar hann steig á svið með 
fyrrum félögum sínum í Skítamór-
al á Nasa um helgina. Að sögn Adda 
Fannars, gítarleikara hljómsveit-
arinnar birtist Einar Ágúst óvænt 
á Nasa og var það því sjálfsagt mál 
að hann tæki lagið með þeim. 
„Þetta kom okkur skemmtilega á 
óvart enda var þetta alls ekkert 
planað,“ segir Addi Fannar. „Það 
var rosalega vel tekið í þetta bæði 
af okkur í hljómsveitinni og fólk-
inu í salnum.“ 

Eins og fram hefur komið í fjöl-
miðlum hefur Einar Ágúst átt við 
fíkniefnavanda að stríða en sam-
kvæmt ballgestum á Nasa leit 
kappinn vel út og var greinilega 
á batavegi. „Hann er að vinna í 
sínum málum,“ segir Addi 
Fannar. 

Skítamórall mun frum-
flytja nýtt lag í þætti Hemma 
Gunn, Í sjöunda himni, á 
fimmtudaginn en um áramótin 
stefnir hljómsveitin að því að 
taka sér frí í nokkra mán-
uði.

Einar Ágúst á sviði með Skítamóral

Bubbi Morthens vakti ekki mikla 
kátínu meðal Eyjamanna þegar 
hann hélt tónleika í Höllinni fyrir 
hálfum mánuði en þar lét tónlista-
maðurinn Árna Johnsen óspart 
heyra það og taldi það með ólík-
indum að „glæpon færi á þing,“ 
svo vitnað sé til umsagnar um tón-
leikanna á Eyjar.net. „Slíkt gerðist 
hvergi annars staðar í heiminum 
nema kannski í Afganistan.“ Bubbi 
rifjaði jafnframt upp atvik sem 
átti sér stað á Þjóðhátíð fyrir 
tveimur árum þegar Árni var 
sagður hafa slegið til söngvarans 
Hreims Arnar Heimissonar á svið-
inu í Herjólfsdal en Árni neitaði 
öllum ásökunum í sjónvarpi á 
sínum tíma. Bubbi bar hins vegar 
vitni í Höllinni að þingmaðurinn 

fyrrverandi hefði logið að þjóð-
inni.

Jóhann Ingi Árnason skrifar 
um tónleikana á áðurnefndum vef 
og hann sagði í samtali við Frétta-
blaðið að áhorfendurnir hefðu 
skipst í tvær fylkingar. 
Sumir hefðu hlegið að 
þessum skotum Bubba en 
öðrum hefði vart stokkið 
bros á vör. „Þetta er orðið 
gamalt og leiðinlegt mál 
og það er enginn að pæla í 
þessu lengur,“ segir 
Jóhann Ingi.

Tónlistarmaðurinn sjálfur sat 
hins vegar fastur við sinn keip og 
taldi Eyjar hafa verið hárréttan 
stað til að gera grín að Árna John-
sen, framboði hans og lygum þing-
mannsins fyrrverandi í kringum 
kjaftshöggið. „Menn halda að bitið 
hafi orðið beiskt vegna velgengni 
minnar en því fer fjarri sanni,“ 
sagði Bubbi. „Ef menn geta ekki 
tekið því að ég hafi skoðun á 
framboði Árna Johnsen þá verð-
ur bara svo að vera,“ bætir 

Bubbi við. „Kannski 
skammast Eyjamenn sín 

svolítið fyrir Árna og 
þess vegna má ekki 
tala um þetta,“ segir 
Bubbi og upplýsir 
jafnframt að við-

brögðin hafi komið 
honum á óvart. „Ég 
hef hins vegar ekk-
ert annað en gott 
um Vestmanna-
eyjar að segja og 
mörg af mínum 
bestu lögum urðu 
þar til.“

Árni fékk á baukinn hjá Bubba

H: Hvað er þetta Gus Gus? Var 
keisarinn í einhverjum fötum?
M: Nei, ég held að það hafi verið 
gersamlega ofmetið. Þegar maður 
fékk fréttir af því að þeir hefðu 
verið lengur að ná inn bassa-
trommusándi inni í stúdíói heldur 
en Bítlarnir þegar þeir tóku upp 
sína fyrstu plötu, sem tók þrettán 
og hálfan tíma, þá vissi maður að 
það var ekki allt í góðu lagi.
H: Um tíma hneykslaðist ég mikið 
á því og lét fara í taugarnar á mér 
að það var svoleiðis dælt svoleið-
is peningum inn í þetta fyrirbæri 
„þessir krakkar“
M: Varstu ekki bara öfundsjúk-
ur?
H: Já, já, auðvitað var þetta bara 
öfundssýki. En við sem höfðum 
þurft að lepja dauðann úr skel, 
skuldandi Magga í Rín víxla von 
úr viti, þessir krakkar áttu allt í 

einu upptökubúnað, stafrænan, 
hljóðfæri og tæki til hljóðmynd-
unar, fyrir tugi milljóna. Allt á 
einhverjum iðnþróunarlánssjóðs-
verkefniskjaftæðislánum og svo 
kom ekki neitt.
(Síðar í þættinum:)
H: Hafa skal það sem betur hljóm-
ar. Við erum menn til að leiðrétta 
ef við förum með rangt mál. Við 
vændum Gus Gus-meðlimi um að 
vera styrkþegar. Þeir fengu ekki 
krónu, enda sér maður það á 
útganginum á þeim og holdafari 
að þar fer ekki fólk sem borðar 
með silfurskeiðum. Og leiðréttist 
hér með. Fátækir og hafa aldrei 
þegið opinbert fé. En frægir út 
um allan heim. Einhverjir slúbb-
ertar aðrir sem hirtu þennan pen-
ing allan og byggðu stúdíó sem 
Gus Gus-menn notuðu til upp-
töku.

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

PAKKAFERÐIR
VIÐ ALLRA HÆFI

Sérferð Einstök gönguferð á Alicante

69.900 kr.1.–4. nóv. 

Fótbolti Chelsea–Watford

56.900 kr.10.–12. nóv. 
Fótbolti Arsenal–Hamburg SV

49.900 kr.21.–22. nóv. 
Fótbolti Tottenham–Wigan

58.900 kr.24.–27. nóv. 

Golf Bonalba, Alicante

Verð frá 69.900 kr.Valfrjálst
Sérferð Berlín í jólaundirbúningi

51.900 kr.24.–27. nóv. 
Fótbolti Fulham–Arsenal

49.900 kr.29.–30. nóv. 
Fótbolti Man. Utd.–Man. City

64.900 kr.8.–10. des. 

Sérferð Aðventuferð til Berlínar

49.900 kr.8.–11. des. 
Fótbolti Arsenal–Portsmouth

59.900 kr.15.–17. des. 
Sólarferð Alicante, Hotel Sidi San Juan

Verð frá 47.121 kr.Valfrjálst

Golf Sheraton Real de Faula

Verð frá 59.180 kr.Valfrjálst

Öll verð miðast við að tveir séu saman í herbergi.

Þriggja daga ganga með íslenskri leiðsögn. 
Gist á litlum fjallahótelum, ekta spænskur 
matur og þægileg herbergi. Fjölbreyttar
gönguleiðir, ólýsanlega fallegt útsýni og
einstakar minjar.

Tónleikar George Michael

69.900 kr.27.–29. nóv. 

Sérferð Aðventuferð til Trier

59.900 kr.8.–11. des. 
Fótbolti Chelsea–Arsenal

69.900 kr.9.–11. des. 

Risaslagur af bestu gerð á Stamford Bridge!
Síðustu leikir þessara liða hafa verið
magnaðir og verður eflaust hart barist að
þessu sinni enda byrja bæði lið vel í deildinni. 
Innifalið: Flug með sköttum, gisting á St. 
Giles í tvær nætur og miði á leikinn.
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Vörumerkjalagerinn
534 4450

Faxafeni 10

BUXUR
BOLIR
SKYRTUR
PEYSUR
JAKKAR
KJÓLAR
JAKKAFÖT

ÚLPUR
KÁPUR
S K Ó R
SOKKAR
NÆRFATNAÐUR
LEGGINGS
BARNAFATNAÐUR

SOKKABUXUR
FYLGIHLUTIR
BARNAFATNAÐUR
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LEGGINGS
SOKKABUXUR
FYLGIHLUTIR
BARNAFATNAÐUR

BUXUR
BOLIR
SKYRTUR
PEYSUR
JAKKAR
KJÓLAR
JAKKAFÖT

ÚLPUR
BARNA-
FATNAÐUR

RISA
TJALDMARKAÐUR

AÐEINS EITT VERÐ

499. kr.



...Í SPARNAÐI
– til að mæta óvæntum fjárútlátum, 
t.d. ef bíllinn bilar eða húsnæðið 
þarfnast viðgerðar. Og já, líka ef 
börnin þurfa tannréttingar.

VARASPARNAÐUR

– til að safna fyrir öllu því sem 
hugurinn girnist, t.d. húsgögnum, 
heimilistækjum og utanlandsferðum. 
Eða bara fyrir því sem þú vilt!

NEYSLUSPARNAÐUR

– til að byggja upp fjárhagslega 
velgengni í framtíðinni, t.d. kaupa betra 
húsnæði eða sumarhús, fara í heimsreisu 
eða eiga fyrir menntun barnanna.

LANGTÍMASPARNAÐUR

Ný aðferð til að ná betri árangri í sparnaði.
Farðu í næsta útibú Glitnis eða á www.glitnir.is og kláraðu málið!

Þrískiptur sparnaður Glitnis
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FJÁRHAGSLEG VELGENGNI ÞÍN ER OKKAR VERKEFNI

STÚDENTABLAÐIÐ
FYLGIR MEÐ FRÉTTABLAÐINU Á
HÖFÐUBORGARSVÆÐINU Í DAG.

Nývakin umræða um gildi for-
eldrahlutverksins leiðir hug-

ann að konum sem eru komnar 
yfir miðjan aldur, síðastu kynslóð 
mæðra til að líta á uppeldi eftir 
lögbundið fæðingarorlof sem fulla 
vinnu. Togstreitan sem þjakar 
okkur yngri ofurmæðurnar um 
allar þær skyldur sem við höfum 
við sjálfar okkur og starfsframa 
ofan á uppeldishlutverkið hafði 
litla fyrirferð í lífi margra þessara 
kvenna. Fyrst og fremst voru þær 
mæður.

losna aldrei úr þumal-
skrúfu umhyggju og umsjár með 
öðru fólki. Móðir mín hlær stund-
um dátt yfir því að vera næstum 
jafn kyrfilega bundin yfir börnum 
sínum rígfullorðnum og á meðan 
þau voru lítil. Það segir reyndar 
meira um hana en hin ósjálfstæðu 
afkvæmi að hún skuli yfirhöfuð 
hafa húmor fyrir þessu. Að þó hún 
sé orðin bæði amma og langamma 
skuli hún ennþá vera potturinn og 
pannan í öllum umsvifum í stórfjöl-
skyldunni. Við flutninga, veikindi, 
veislur og framkvæmdir yfirhöfuð 
sé hún hin ómissandi driffjöður, 
stýri gangverkinu og sinni fólkinu 
sínu af endalausri alúð.

þess að móðir mín á 
meira hjartapláss en húspláss þá 
vafðist síst fyrir henni að taka að 
sér okkur fimm á meðan heimili 
fjölskyldunnar var undirlagt af 
byggingaframkvæmdum. Á þeim 
vikum sem við bjuggum undir þaki 
móður minnar rann upp fyrir mér 
hversu sterk fyrirmynd hún er. Að 
smátt og smátt höfum við meira og 
minna tekið upp háttsemi hennar, 
göngulag, takta og tilsvör og erum 
núorðið öll eiginlega alveg eins og 
lítil gömul kona í Kópavoginum.

mæður þurftu ekki nám-
skeið í tengslauppeldi því það var 
þeim náttúrulegt. Þær gerðu ekki 
utanaðkomandi aðila í lífi barna 
sinna ábyrga fyrir því hvernig til 
tókst með uppeldið, heldur báru 
hana sjálfar. Svona mæður lögðu 
áherslu á samveru með börnunum 
sínum án þess að hafa lesið það í 
bók, það var ekki búið að tala úr 
þeim sjálfstraustið við barnaupp-
eldi með fræðilegum kenningum.

lokum kemur röðin að mér og 
minni kynslóð að fylla skarð þess-
arar undirstöðu samfélagsins. Að 
vera sá sem hefur alltaf tíma til að 
leggja lið, er uppspretta vísdóms 
og góðra ráða og stendur undir 
þeim völdum sem felst í að vera 
öðrum fyrirmynd. Og ætti svo skil-
ið að fá fálkaorðuna.

Vísdómur og 
völd


