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Ríkarður S. Ríkarðsson forstöðumaður á upplýsinga-
tæknisviði Landsbankans stundar líkamsrækt og 
sund til að halda sér í formi.
„Þetta er lítið í samanburði við það sem áður var,“ segir

Ríkarður sem er enginn nýgræðingur í íþróttum og á glæst-

an sundferil að baki.Ríkarður fór að æfa sund 10 til 11 ára með sundfélagi

Helsingborgar, þar sem fjölskylda hans bjó í nokkur ár. 

„Foreldrar mínir voru hvattir til að senda mig í sundið þar 

sem ég þótti sýna góða takta og svo heppilega vildi til að ég

lenti hjá þjálfara, sem æfði síðar sænska landsliðið.“
Ríkarði voru kennd sundtökin á þessum tíma og var orð-

inn bráðefnilegur sundmaður þegar fjölskyldan flutti til

Íslands árið 1992. „Ég tók mér að vísu ársfrí frá sundinu

þegar hér var komið við sögu til að æfa skíði og fótbolta,“

segir hann en þess utan hafði Ríkarður einnig reynt fyrir

sér í tennis og skák.„Sumarið 1993 vaknaði áhuginn á ný, ég fór að einbeita

mér aftur að sundinu og lagði aðrar íþróttagreinar til hlið-

ar,“ heldur Ríkarður áfram. „Ég æfði með Ægi og var aftur

svo lánsamur að lenda hjá afbragðsgóðum þjálfara, sem

átti eftir að þjálfa landslið Finna.“ Á ferlinum setti Ríkarð-

ur mörg Íslandsmet, varð methafi og tvöfaldur meistari á

Smáþjóðaleikunum árið 1997 og tók þátt í Ólympíuleikun-

um árið 2000. Er þá fátt upptalið.„Nú hef ég hætt sundi á afreksstigi og tek þátt í einstaka 

mótum,“ segir Ríkarður. „Varð reyndar Norðurlandameist-

ari á garpamótinu í október, þannig að ég er nú ekki dauður

úr öllum æðum,“ segir hann og hlær. 

Íþróttahús heitir í höf-
uðið á Íþróttaálfinum

Heldur áfram 
að synda

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil

 Hagsmunir 
almennings af því að fá vitneskju 
eða upplýsingar um hvernig opin-
berum eignum er varið vega 
þyngra á metunum en viðskipta-
hagsmunir, sem eru grundvöllur 
leyndarsamninga milli einkafyr-
irtækja og hins opinbera.

Þetta er niðurstaða úrskurðar-
nefndar um upplýsingamál vegna 
kæru Hjörleifs Guttormssonar, 
fyrrverandi þingmanns og ráð-
herra. Hjörleifur leitaði eftir 
úrskurði nefndarinnar eftir að 
bæjarráð Seyðisfjarðarkaupstað-
ar meinaði honum aðgang að upp-
lýsingum og gögnum um samn-
inga milli Seyðisfjarðarkaupstaðar 
og Íslenskrar orkuvirkjunar ehf. 
vegna fyrirhugaðra virkjanafram-
kvæmda í Fjarðará. Nefndin 
úrskurðaði Hjörleifi í hag og var 
Seyðisfjarðarkaupstað gert skylt 
að veita Hjörleifi aðgang að samn-
ingum sem gerðir voru vegna 
þessara framkvæmda.

Hjörleifur segir niðurstöðu 
úrskurðarnefndarinnar athyglis-
verða og gefa vísbendingu um á 
hvaða forsendum leyndin um 
samninga milli Landsvirkjunar og 
erlendra álfyrirtækja byggir. 
„Eðli málsins samkvæmt hafa allir 
úrskurðir þessarar nefndar for-
dæmisgildi þar sem þetta er æðsti 
úrskurðaraðili innan stjórnsýsl-
unnar á þessum vettvangi. Málið 
snýst um það, að einkafyrirtæki 
og hið opinbera ætla sér að halda 
fullri leynd yfir samningum á 
grundvelli viðskiptahagsmuna. En 
á það fellst nefndin ekki. Mér 

finnst ekki óeðlilegt, á grundvelli 
þessarar niðurstöðu, að það verði 
látið á það reyna hvort sambæri-
legir samningar sem álfram-
leiðslufyrirtæki hafa gert við fyr-
irtæki í opinberri eigu, geti talist 
löglegir á sömu forsendum.“

Í úrskurðarorðum nefndarinn-
ar er tekið fram að ekki sé „eðli-
legt að þessar upplýsingar fari 
leynt“ einkum á „þeim ríku 
almannahagsmunum sem eru 
tengdir því að almenningur eigi 
kost á að fá upplýsingar um ráð-
stöfun opinberra eigna“.

Atli Gíslson, lögmaður Hjör-
leifs, segir úrskurðinn vera merki-
legan fyrir margra hluta sakir. 
„Kjarni málsins er sá að upplýs-
ingaskyldan er rík. Við búum í lýð-
ræðisþjóðfélagi. Meginreglan hlýt-
ur að eiga að vera sú að það sé 
gegnsætt lýðræði í landinu og allar 
upplýsingar séu uppi á borðinu. 
Samkvæmt þessum úrskurði er 
það alveg klárt, að viðskiptahags-
munir nægja ekki til þess að halda 
leynd yfir samningum milli einka-
fyrirtækis og hins opinbera. Á 
þeim forsendum finnst mér niður-
staðan athyglisverð.“

Gert að létta 
leynd af orku-
samningum
Seyðisfjarðarkaupstað og Íslenskum orkuvirkjunum 
var gert að létta leyndinni af samningum vegna 
virkjanaframkvæmda. Viðskiptahagsmunir nægja 
ekki til þess að halda leynd á virkjanasamningum, 
segir Atli Gíslason lögmaður.

 Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra sagðist á Alþingi í 
gær telja að jafnræðisreglan gilti 
fyrir dómstólum, hann hefði ekki 
orðið var við annað.

Jóhanna Sigurðardóttir Sam-
fylkingunni spurði Björn um 
traust hans til dómstólanna í 
kjölfar nýlegrar greinar Arnars 
Jenssonar aðstoðaryfirlögreglu-
þjóns í Morgunblaðinu. Þar sagði 
Arnar að ekki fengju allir sömu 
réttlátu málsmeðferðina innan 
réttarkerfisins. Baugsmálið 
sýndi það. Lýsti Arnar eftir við-
brögðum yfirvalda.

Auk þess að segjast telja að 
jafnræðisreglan gilti fyrir dóm-
stólunum kvaðst Björn vonast til 
að geta síðar á þessu þingi lagt 

fram frumvarp um meðferð saka-
mála og þá hlytu álitamál um rétt-
arfar að koma til skoðunar.

Jóhanna var ekki sátt við svör 
ráðherrans og fannst hann skauta 
fram hjá spurningum hennar. 

„Er hann að lýsa trausti á dóms-
kerfið og dómstólana og ef hann 
er að því þá er varla hægt að líta 
fram hjá því að hann brigslar hátt-
settum lögreglumanni hjá emb-
ætti ríkislögreglustjóra að fara 
með rangt mál,“ sagði Jóhanna.

Þessum vangaveltum svaraði 
Björn með þeim orðum að skoð-
anafrelsi ríkti í landinu. 

„Menn geta látið skoðanir sínar 
í ljós án þess að ráðherrar þurfi að 
tjá sig um þær hér í þingsalnum,“ 
sagði dómsmálaráðherrann.

Björn treystir dómstólunum

Eðli málsins samkvæmt 
hafa allir úrskurðir þess-

arar nefndar fordæmisgildi þar 
sem þetta er æðsti úrskurðaraðili 
innan stjórnsýslunnar á þessum 
vettvangi.

 Keppnin um sterkasta 
mann heims hófst í Reykjavík í 
gær. Alls eru 24 þátttakendur 
skráðir til leiks, þar af þrír 
íslenskir aflraunamenn, þeir 
Benedikt Magnússon, Georg 
Ögmundsson og Stefán Sölvi 
Pétursson. Síðasta keppni fór 
fram í Kanada og þá fór Litháinn 

Zydrunas Savickas með sigur af 
hólmi.

Framleiddir verða sjónvarps-
þættir um keppnina sem sýndir 
verða í 219 löndum og ná þeir til 
350 milljón heimila. Úrslit 
keppninnar fara fram á föstudag 
og laugardag í Reiðhöllinni í 
Víðidal.

Minning Jóns Páls heiðruð



75.000 KR.
GJAFABRÉF
 FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA ÖLLUM BÍLUM

Breski forsætisráð-
herrann Tony Blair tjáði í gær her-
mönnum sem eiga í höggi við upp-
reisnarmenn talíbana í Afganistan 
að öryggi í heiminum öllum væri 
að hluta til undir því komið hvern-
ig til tækist í þessari baráttu. Blair 
ítrekaði að breskt herlið yrði 
áfram í landinu „eins lengi og þörf 
krefur“. 

Blair átti viðræður í Kabúl við 
Hamid Karzai, forseta Afganistans, 
eftir að hafa heimsótt herbúðir í 
Helmand-héraði í suðurhluta lands-
ins. Þar hitti hann nokkur hundruð 
breska hermenn sem þjóna í fjöl-
þjóðlega friðargæsluliðinu ISAF, 
sem NATO stýrir. Alls eru um 6.000 
breskir hermenn í Afganistan. 

Fyrir innrás fjölþjóðaliðsins 
undir forystu Bandaríkjamanna 
síðla árs 2001 var Helmand eitt 
sterkasta vígi talíbana og miklu af 
heróínútflutningi Afganistans er 

stýrt þaðan. 
Á blaðamannafundi með Karzai 

forseta sagði Blair að breskt herlið 
og herlið frá NATO yrði væntan-

lega í einhver ár í viðbót í Afganist-
an, til að hjálpa til við að tryggja að 
talíbanar komist ekki aftur til
valda.

Starfsmenn Skóg-
ræktar ríkisins víða um land eru 
langt komnir með að fella þau tré 
sem prýða munu stræti og torg 
borga og bæja fyrir þessi jól.

Frosthörkur hafa þó sett strik í 
reikninginn því í miklum kuldum 
er hættara við að trén skemmist 
við fellingu eða í flutningum vegna 
þess hve greinar trjánna eru 
stökkar. Af þessum sökum hefur 
öllum trjáfellingum á Hallorms-
stað verið frestað þar til hlánar.

Skógrækt ríkisins fellir um 
150 torgtré árlega sem eru á 
bilinu 3-17 metra há en þetta er 
ein af mikilvægustu tekjulindum 
hennar.

Frosthörkur 
tefja fyrir

Líðan Íslendingsins 
sem ráðist var á í Lundúnum um 
helgina er betri. Hann er enn á 
gjörgæsludeild.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Hauki Ólafssyni, starfsmanni 
sendiráðsins í London, er 
fjölskylda mannsins komin út til 
að vera hjá honum. Íslendingur-
inn, sem er karlmaður á fertugs-
aldri, var á ferð við Arnold Circus 
í austurhluta borgarinnar þegar 
þrír karlmenn réðust á hann 
aðfaranótt sunnudags. Árásar-
mennirnir flúðu af vettvangi og 
leitar lögreglan þeirra. 

Enn á gjör-
gæslu í London

Dúfa, er kurr í þér vegna 
málsins?

 Breska rannsóknar-
lögreglan Scotland Yard telur að 
eitrað hafi verið fyrir rússnesk-
um fyrrverandi KGB-njósnara í 
London. Njósnarinn, Alexander 
Litvinenko, neyddist til að flýja 
land árið 2000 og hlaut pólitískt 
hæli í Bretlandi. Vopnaðir verðir 
gæta hans nú á sjúkrahúsi.

Talið er að helmingslíkur séu á 
að njósnarinn nái fyrri heilsu. 
Litvinenko veiktist eftir málsverð 
með ítölskum uppljóstrara sem 
liggur nú undir grun um að hafa 
byrlað honum eitrið. Hann er lítill 
vinur rússneskra stjórnvalda, en 
hann hefur sakað Kremlarstjórn-
ina um að hafa skipulagt hryðju-
verk og launmorð. 

Eitrað fyrir 
KGB-njósnara

 Þungvopnaður, 
grímuklæddur maður ruddist í 
gærmorgun inn í skóla í bænum 
Emsdetten í Norðvestur-Þýska-
landi, hóf skothríð og særði fimm 
manns. Eftir að lögregla 
umkringdi skólann kastaði 
maðurinn reyksprengjum og 
svipti sig því næst lífi, að því er 
greint er frá á fréttavef Der 
Spiegel.

Lögregla upplýsti að árásar-
maðurinn hefði verið átján ára 
fyrrverandi nemandi úr skólan-
um. Hann skildi eftir kveðjubréf 
á netinu, og því fylgdu myndir af 
manninum að handleika ýmis 
vopn.

Fyrrum nem-
andi tekur æði  Tugir íbúða í að minnsta kosti 

16 íbúðarblokkum á gamla varnar-
svæðinu á Keflavíkurflugvelli 
stórskemmdust um helgina þegar 
vatnsleiðslur sprungu í frosthörk-
um. Ekki er ljóst hvert umfang 
skemmdanna er í heild en þeir 
sem hafa skoðað sig um á svæðinu 
telja tjónið geti skipt tugum, jafn-
vel hundruðum milljóna. Nokkurn 
tíma mun taka að kanna til hlítar 
hversu miklar skemmdirnar eru. 
Varnarsvæðið er í umsjá utanrík-
isráðuneytisins þar sem nýstofnað 
Þróunarfélag Keflavíkurflug-
vallar hefur ekki enn tekið við 
fasteignunum sem þar eru. Blokk-
irnar hafa verið á lágmarks-
kyndingu síðan herinn yfirgaf 
landið.

Vart varð við lekann um helgina 
og var slökkviliðið á Keflavíkur-
flugvelli fengið til að dæla upp 
mesta vatninu. Voru dæmi um 60 
sentimetra djúpt vatn í einstökum 
íbúðum og þurfti að rjúfa loft á 
milli íbúða til að hleypa vatninu 
burt. Slökkviliðið var hvíldarlítið 
við störf frá sunnudegi og fram 
eftir mánudeginum. Einn viðmæl-
andi Fréttablaðsins lýsti ástandinu 
við komu slökkviliðsins svo að flætt 
hefði út úr öllum rafmagnstöflum 
og að „sundlaugar“ hefðu verið í 
sumum íbúðum. Slökkviliðið hefur 
lokið störfum en verktakar hafa 
tekið við hreinsun íbúðanna. 

Kjartan Þór Eiríksson, fram-
kvæmdastjóri Þróunarfélagsins, 
bendir á að varnarsvæðið sé enn 
undir umsjá utanríkisráðuneytis-
ins því ekki hefur verið formlega 
gengið frá samningum um yfir-
töku Þróunarfélagsins. Kristján 

segist telja að um hundrað íbúðar-
blokkir séu á varnarsvæðinu af 
um 300 byggingum í allt og að þar 
séu um 2.000 íbúðir. Aðspurður 
um hvort þessar skemmdir á eign-
um muni setja strik í reikninginn 
við ákvörðunartöku á framtíðar-
nýtingu á svæðinu segir Kjartan 
að ekki sé ástæða til að gera of 
mikið úr þessu atviki. „Það er allt-
af alvarlegt þegar tjón sem þetta 

verður en ég held að þetta hafi 
engin sérstök áhrif á heildarfram-
vindu verkefnisins.“ 

Starfsmenn Flugmálastjórnar 
á Keflavíkurflugvelli fóru um 
svæðið í gær til að kanna hversu 
mikið heildartjónið er. Björn Ingi 
Knútsson flugvallarstjóri segir að 
útilokað sé að meta hversu mikið 
tjónið er í krónum talið. 

Tugmilljóna tjón á 
húsnæði á Vellinum
Milljóna tjón varð á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli um helgina þegar 
vatn rann um íbúðarblokkir. Kaldavatnsleiðslur sprungu í frosthörkum með 
þessum afleiðingum. Ljóst er að ríkið mun bera kostnað vegna skemmdanna.

Geir H. Haarde 
forsætisráðherra tekur í dag þátt 
í svonefndum Íslandsdegi í 
kauphöllinni í New York í 
Bandaríkjunum.

Auk þess að flytja ávarp og 
ræða við fulltrúa kauphallarinnar 
og kaupahéðna í íslensku og 
bandarísku viðskiptalífi mun 
ráðherrann hringja út viðskipti í 
kauphöllinni síðdegis. Er það 
orðalag notað um það þegar 
merki er gefið um að viðskiptum 
dagsins sé lokið.

Hringir út í 
Kauphöllinni í 
New York

Póst- og fjarskiptastofn-
un hefur ákveðið að skilið sé á milli 
fjárhags Gagnaveitunnar og Orku-
veitu Reykjavíkur. Fjarskiptastarf-
semi OR fellur undir Gagnaveit-
una en með ákvörðun sinni er OR 
gert skylt að aðskilja fjarskipta-
starfsemi sína frá annarri starf-
semi fyrirtækisins.  Ákvörðun PFS 
er tekin á grundvelli ákvæðis 36. 
greinar fjarskiptalaga sem hefur 
það að markmiði að koma í veg 
fyrir að samkeppnisrekstur sé nið-
urgreiddur af einkaleyfis- eða 
verndaðri starfsemi.

Guðlaugur Þór Þórðarson, 
stjórnarformaður OR, segist fagna 
ákvörðun PFS. „Þetta er í anda 

þess sem nýr meirihluti í borginni 
og stjórn OR eru búin að vera að 
vinna að. Aðalatriðið er að þetta er 
sjálfsagt mál og árétting á því sem 
við höfum verið að gera.“ Ekki 

hefur verið tekin ákvörðun um 
hvort Gagnaveitan verði seld út úr 
OR, að sögn Guðlaugs.

Síminn hefur frá árinu 2000 
gert athugasemdir við það sem 
fyrirtækið kallar ósanngjarna 
samkeppni á fjarskiptamarkaði; 
að OR hafi byggt upp ljósleiðara-
kerfi sitt í skjóli tekna af óskyldri 
einkaleyfisstarfsemi svo sem sölu 
af rafmagni, hita og köldu vatni. 
Brynjólfur Bjarnason, forstjóri 
Símans, segir að PFS þurfi að 
útskýra hvers vegna OR hefur 
átölulaust komist upp með að nið-
urgreiða samkeppnisrekstur í 
trássi við lög og hvaða viðurlögum 
stofnunin hyggst beita.

Orkuveitan fagnar úrskurði
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 Stjórnarandstæðingar
óttast að breyting á lögum um 
Landsvirkjun sé fyrsta skrefið í átt 
til einkavæðingar fyrirtækisins. 
Iðnaðarráðherra segir ekkert hæft 
í því.

Jón Sigurðsson iðnaðarráðherra 
mælti fyrir frumvarpi um breyt-
ingar á lögum um Landsvirkjun í 
gær. Snýst það um að binda í lög 
kaup ríkissjóðs á hlut Reykjavík-
urborgar og hlut Akureyrarbæjar 
og færa fyrirsvar eignarinnar frá 
iðnaðarráðuneyti til fjármálaráðu-
neytis.

Fjölmargir þingmenn stjórnar-
andstöðunnar lýstu þeirri skoðun 
sinni að með frumvarpinu væru 

skref stigin í átt til einkavæðingar. 
Orð ráðherrans um hið gagn-

stæða slógu ekki á ótta þing-
mannanna.

Kristinn H. Gunnarsson Fram-
sóknarflokki tók undir áhyggjur 
stjórnarandstæðinga og benti á að 
færsla fyrirsvarsins yfir til fjár-
málaráðuneytisins styddi þær 
grunsemdir enda skýr vilji innan 
raða sjálfstæðismanna að einka-
væða Landsvirkjun. Fyrirvari í 
kaupsamningi ríkis og sveitarfé-
laganna um endurskoðun verð-
mats ef til sölu kæmi, var einnig 
sagður bera vitni um hug ríkis-
stjórnarinnar.

Ítreka ótta um einkavæðingu

Kristinn H. Gunnarsson 
Framsóknarflokki segir niðurstöð-
ur prófkjörs flokksins í Norðvest-
urkjördæmi sýna að mikill 
stuðningur sé við hans sjónarmið. 
Kristinn hafnaði í þriðja sæti 
prófkjörsins.

Á vefsíðu sinni, kristinn.is, segir 
hann að tekist hafi verið á um 
pólitískar áherslur; annars vegar 
stefnu sem leiðir til áframhaldandi 
stjórnarsamstarfs við Sjálfstæðis-
flokkinn og hins vegar áherslur 
sem kalla eftir breyttri stjórnar-
stefnu með manngildið ofan 
auðgildi.

„Niðurstaðan er skýr að því leyti 
að kosin er óbreytt vegferð 
flokksins. Það er valin hægri 
Framsókn,“ segir Kristinn.

Stuðningur við 
mín sjónarmið

Kolbrún Baldursdóttir, 
varaþingmaður Sjálfstæðis-
flokksins í Reykjavíkurkjördæmi 
suður, tók sæti á þingi í fyrsta 

sinn í gær. 
Kolbrún gegnir 
þingmennsku
næstu tvær 
vikur í stað 
Geirs H. 
Haarde
forsætisráð-
herra sem hélt 
til útlanda í 
embættiserind-
um í gær.

Kolbrún
skipaði níunda sætið á framboðs-
lista Sjálfstæðisflokksins í 
síðustu kosningum en flokkurinn 
hlaut fimm þingmenn. Varaþing-
mennirnir Lára Margrét Ragnars-
dóttir, Guðrún Inga Ingólfsdóttir 
og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, 
sem voru ofar á listanum, sáu sér 
ekki fært að setjast á þing nú.

Kolbrún tekur 
sæti á þingi

 Fulltrúar Landhelgis-
gæslunnar, Ríkiskaupa, skipa-
smíðafyrirtækisins Asmar í Chile 
og Rolls Royce í Noregi hófu í gær 
samningaviðræður vegna kaupa 
íslenska ríkisins á nýju varðskipi. 
Asmar átti lægsta tilboðið í gerð 
nýs varðskips en það var 2,4 millj-
arðar króna, um 200 milljónum 
undir áætluðum kostnaði. 

Þórhallur Hákonarson, umsjón-
armaður útboðsins fyrir hönd Rík-
iskaupa, sagði viðræðurnar hafa 
gengið ágætlega þegar Fréttablað-
ið náði tali af honum í gærkvöld en 
viðræðurnar höfðu staðið yfir frá 
klukkan níu að morgni og fram 
undir kvöld. 

„Við bindum auðvitað vonir við 
að þessar viðræður gangi vel í 
þessari viku. Það má segja að 
þetta séu skýringarviðræður til 
undirbúnings samnings. Það á 
ennþá eftir að leysa ýmis álitamál 
og þessar viðræður eru einfald-
lega í eðlilegum farvegi.“

Fulltrúar íslenskra stjórnvalda 
fóru á dögunum til Talcahuano í 
Chile til þess að kanna starfsað-
stæður hjá Asmar.

Auk Asmar áttu þrjú önnur fyr-
irtæki tilboð í gerð nýs varðskips, 
Simek í Noregi, Damien í Hollandi 
og Pinevert í Þýskalandi. 

Samkvæmt áætlunum verður 
nýtt varðskip rúmlega 90 metra 
langt og með 100 til 125 tonna 
dráttarkraft.

Fimm fulltrúar Asmar tóku 
þátt í samningaviðræðunum. Fyrir 
hönd Landhelgisgæslunnar tóku 
Sólmundur Jónsson rekstrarstjóri, 
Gylfi Gestsson, úr tæknideild, 
Ingvar Kristjánsson, yfirmaður 

tæknideildar og Halldór Nellet, 
yfirmaður gæsluframkvæmda, 
þátt í viðræðunum.

Fyrir hönd Ríkiskaupa sátu 
Guðmundur I. Guðmundsson, yfir-
maður lögfræðisviðs Ríkiskaupa, 
og Þórhallur samningafundinn en 

þrír fulltrúar Rolls Royce í Nor-
egi, sem að öllum líkindum kemur 
að hönnun skipsins, tóku einnig 
þátt í viðræðunum.

Danskur skipaverkfræðingur, 
Carsten Fauner, hefur verið 
íslenskum stjórnvöldum innan 
handar vegna kaupanna en að sögn 
Þórhalls eru samningamál vegna 
kaupanna flókin og umfangsmikil. 
„Það er að mörgu að hyggja þegar 
gengið er frá kaupum eins og þess-
um og Carsten hefur mikla tækni-
lega þekkingu sem hann getur 
miðlað til okkar.“

Viðræður um smíði 
nýs varðskips í Chile
Samningaviðræður vegna kaupa íslenska ríkisins á nýju varðskipi hófust í gær. 
Vonast er til þess að samningar náist í lok þessarar viku, samkvæmt upplýsing-
um frá Þórhalli Hákonarsyni, umsjónarmanni útboðs vegna kaupa á varðskipi.

Það á ennþá eftir að 
leysa ýmis álitamál og 

þessar viðræður eru einfaldlega í 
eðlilegum farvegi.

 Neytendasamtök-
in telja eðlilegt að verslunum sem 
selja tóbak verði einnig heimilt að 
selja nikótínlyf. Samtökin telja að 
slíkt muni leiða til verðlækkunar 
en nikótínlyf eru alla jafna mjög 
dýr hér á landi. 

Lagt hefur verið fram á 
Alþingi frumvarp til laga um 
breytingu á lyfjalögum. Breyting-
in felst í því að verslunum sem 
selja tóbak verði einnig heimilt að 
selja nikótínlyf sem ekki eru 
lyfseðilsskyld. Neytendasamtökin 
mæla eindregið með samþykkt 
frumvarpsins og telja mikilvægt 
að frumvarpið verði afgreitt á 
yfirstandandi þingi.

Nikótínlyf verði 
seld í verslunum

Guðjón Axel 
Guðjónsson, skrifstofustjóri í 
iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu, 
segir úrskurð úrskurðarnefndar 
um upplýsingamál vegna kæru 
Hjörleifs Guttormssonar ekki 
hafa verið til umræðu innan 
iðnaðarráðuneytisins. Ráðuneytið 
fer með málefni Landsvirkjunar 
sem hefur gert samninga við 
erlenda álframleiðendur sem 
leynd hvílir yfir. „Við höfum ekki 
skoðað þessa niðurstöðu sérstak-
lega og þekkjum þess vegna ekki 
þau lagalegu álitaefni sem fram 
koma í úrskurðarorðunum. En við 
eigum eflaust eftir að kynna 
okkur úrskurðinn og fjalla um 
hann ef við teljum ástæðu til,“ 
segir Guðjón Axel.

Úrskurðurinn var kveðinn upp 
10. nóvember og var Seyðisfjarð-
arkaupstað og Íslenskum 
orkuvirkjunum ehf. gert að 
aflétta leynd af samningum 
þeirra á milli sem byggð er á 
viðskiptahagsmunum.

Hafa ekki skoð-
að úrskurðinn

 Páll Magnússon 
útvarpsstjóri tilkynnti starfsmönn-
um Ríkisútvarpsins í gær að allir 
starfsmenn stofnunarinnar muni 
halda réttindum, bæði samkvæmt 
ráðningarsamningum og kjara-
samningum, ef og þegar stofnun-
inni verður breytt í opinbert 
hlutfélag. Eins verður ekki um 
neinar uppsagnir að ræða.

Starfsmenn RÚV skrifuðu 
útvarpsstjóra opið bréf í liðinni 
viku þar sem farið var fram á að 
réttindamál þeirra vegna 
fyrirhugaðra breytinga yrðu 
skýrð. Margir starfsmenn 
óttuðust að áunnin réttindi myndu 
tapast við breytingarnar og töldu 
illa fram við sig komið að ekki 
fengust svör.

Réttindi starfs-
fólks haldast





Festirðu bílinn þinn í ófærðinni 
um helgina?

Hefurðu séð Mýrina?

Föstudagskvöld! 

Léttir Jazzstandardar úr
amerísku söngbókinni!   

Eyólfur Þorleifsson 
Saxafón

Ólafur Stolzenwald
kontrabassi 

Hin afar rómaða Þakkargjörðarkalkúnaveisla Hótels 
Cabin verður haldin dagana 23. og 24. nóvember. 

Í hádeginu fimmtudaginn 23. nóvember. 
Í hádeginu föstudaginn 24. nóvember 

Föstudagskvöldið 24. nóvember. 

Borðapantanir í símaBorðapantanir í síma
511 6030511 6030

Eftirréttur og kaffi 
að loknu 

kalkúnahlaðborði

Verð einungis
1.850  kr. 
2.550 kr. föstudagskvöld

 George W. Bush 
Bandaríkjaforseti sagðist í gær 
ekki hafa ákveðið enn hvort fleiri 
bandarískir hermenn yrðu sendir 
til Íraks, eða hvort frekar skyldi 
byrjað á því fljótlega að kveða 
herliðið þaðan heim. Á blaða-
mannafundi í Bogor í Indónesíu, 
þar sem hann hitti indónesískan 
starfsbróður sinn, Susilo Bamb-
ang Yudhoyono, sagðist Bush vera 
að bíða ráðgjafar frá yfirstjórn 
Bandaríkjahers.

Bush gerði jafnframt lítið úr 
þeim miklu mótmælum sem 
mættu honum við komuna til 
Indónesíu, fjölmennasta múslima-
ríkis heims. „Ég fagna samfélagi 
þar sem fólk getur frjálst tjáð 
skoðanir sínar,“ sagði hann. Indón-
esía væri undir forystu Yudhoyon-
os „dæmi um það hvernig lýðræði 

og nútímavæðing geta verið val-
kostur við öfgahyggju.“ 

Forsetarnir Bush og Yudhoy-
ono skoruðu á fleiri þjóðir að 
leggja sitt af mörkum til að finna 
leiðir til farsælla lykta á því 
ástandi sem nú ríkir í Írak. 
„Alþjóðasamfélagið verður að 
taka þátt í að axla ábyrgðina á því 
að leysa vandamálin í Írak,“ sagði 
Yudhoyono. 

Bush var spurður um tillögur 
bandarískra þingmanna, þar á 
meðal repúblikanans Johns 
McCain, um að fjölga í bandaríska 
herliðinu í Írak til að efla viðleitn-
ina til að koma á stöðugleika í 
landinu, sem Bush hefur áður sagt 
að verði að hafa tekist áður en her-
inn heldur aftur heim. „Ég hef 
ekki tekið neinar ákvarðanir varð-
andi fjölgun í herliðinu, og mun 

ekki gera það fyrr en ég hef heyrt 
álit ýmissa aðila,“ svaraði forset-
inn.

Bush lét þess getið að Peter 
Pace, forseti bandaríska herráðs-
ins, væri að vinna að allsherjar-
endurmati á valkostum Banda-
ríkjamanna í Íraksmálunum. 

Óvinsældir Bush í Indónesíu 
gerðu að verkum að öryggisgæsla 
var gríðarleg í kring um hálfs 
dægurs langa heimsókn hans og 
hávær fjöldamótmæli gegn heim-
sókninni settu mjög mark sitt á 
hana. Frá Indónesíu hélt Bush 
aftur heim eftir vikulanga ferð 
um Asíu, en hápunktur hennar 
var tímamótaheimsókn hans til 
Víetnams, þar sem hann mætti á 
leiðtogafund Kyrrahafs- og Asíu-
ríkja.

Bush bíður ráðgjaf-
ar um valkosti í Írak
Eftir viðræður við Indónesíuforseta sagðist Bandaríkjaforseti ekki hafa ákveðið 
hvort senda bæri fleiri hermenn til Íraks. Hann bíði ráðgjafar um valkosti. Indónes-
íuforseti sagði alþjóðasamfélagið verða að taka meiri þátt í að leysa vandann í Írak. 

 Ungir jafnaðarmenn héldu 
málfund um fyrirhugaða stækkun álvers Alcan í 
Straumsvík á sunnudag sem um 150 manns sóttu. 
Leggi fyrirtækið fram tillögu um stækkun munu 
bæjarbúar greiða atkvæði um hana í fyrstu beinu 
kosningu um málefni af þessu tagi í sveitarstjórnar-
málum hérlendis. Ákvæði um atkvæðagreiðslu 
bæjarbúa í öllum stærri málum var samþykkt fyrir 
tveimur árum, og segir Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri 
Hafnarfjarðar, það hafa brotið blað í íbúalýðræði.  

„Það er hluti af nútímanum að íbúar eigi samráð 
með stjórnmálamönnum og hefur meðal annars 
gefist vel í Sviss,“ segir Lúðvík og bætir við: „Ég tel 
nauðsynlegt að kosið sé um annað en hundahald og 
áfengismál.“ Áður en tillaga um stækkun verður 
lögð fram verður þó að nást samkomulag milli 
Hafnarfjarðarbæjar og Alcan um deiliskipulag. 
Lúðvík Geirsson sagði á fundinum að bæjaryfirvöld 

myndu ekki samþykkja stækkun þynningarsvæða 
úrgangsefna.

„Þetta er ásættanlegt af okkar hálfu, og ég er viss 
um að það sé hægt að ná löndun,“ segir Hrannar 
Pétursson, upplýsingafulltrúi Alcan. Samtökin Sól í 
Straumi verða með fund um málið í kvöld klukkan 
átta í Suðurgötu 7 í Hafnarfirði.

Stækkun álvers í höndum íbúa

 „Það hefur verið mikið álag á starfs-
fólki en vinna við snjómoksturinn hefur 
gengið vel,“ segir Guðbjartur Sigfússon, 
deildarstjóri gatna- og eignaumsýsludeildar 
Reykjavíkurborgar, en mikill snjór á höfuð-
borgarsvæðinu hefur gert íbúum lífið leitt 
undanfarna daga.

Að sögn Guðbjarts hefur greiðlega gengið 
að ryðja götur bæjarins undanfarna daga en 
nokkur ófærð var á öllu höfuðborgarsvæðinu 
á sunnudag eftir mikla snjókomu aðfaranótt 
sunnudags.

Samkvæmt áætlunum gerir Reykjavíkur-
borg ráð fyrir um 190 til 200 milljónum króna 
í snjómokstur á þessu ári. „Á milli 70 og 80 
starfsmenn hafa unnið að því að halda götum 
Reykjavíkurborgar greiðfærum. Það hefur 
gengið vel en á sunnudag var þó nokkur ófærð 

í bænum. Kostnaðurinn við snjómoksturinn er 
fljótur að hækka við aðstæður eins og nú hafa 
skapast,“ segir Guðbjartur.

Mikið álag hefur verið á starfsmönnum 
dekkjaverkstæða undanfarna daga en margir 
vöknuðu upp við vondan draum á sunnudag 
eftir að snjó hafði kyngt niður. 

„Það hefur verið alltof mikið að gera hjá 
okkur því viðskiptavinirnir hafa þurft í bíða í 
allt að þrjár klukkustundir,“ segir Sveinlaugur 
Hannesson, verkstjóri á dekkjaverkstæðinu 
Nýbarða í Garðabæ, en þar hefur verið löng 
biðröð eftir þjónustu undanfarna daga. 

„Það er allt á fullu hjá okkur þessa dagana 
og hefur í rauninni verið undanfarnar þrjár 
vikur. En þó að það sé mikið álag á starfsfólk-
inu þá hefur verið rífandi stemning hér á 
staðnum.“

Gengið vel þrátt fyrir álag

Ég tel nauðsynlegt að 
kosið sé um annað en 

hundahald og áfengismál. 





 Allra efnuðustu sveitarfé-
lög landsins eru Súðavíkurhrepp-
ur og Innri-Akraneshreppur ef 
marka má hreina eign á hvern 
íbúa. Efni Súðavíkurhrepps byggj-
ast upprunalega á hlutafé í sjávar-
útvegsfyrirtækinu Frosta og 
Innri-Akraneshrepps á starfsemi 
og skattgreiðslum Íslenska járn-
blendifélagsins.

Akraneskaupstaður lendir í 
þriðja sæti á topp tíu listanum yfir 
efnuðustu sveitarfélög landsins 
og virðist byggja á góðum rekstri. 
Nokkur sveitarfélög eru á listan-
um vegna hlutabréfaeignar. Þetta 
gildir um Höfðahrepp sem átti í 
Skagstrendingi. Svalbarðshrepp-
ur keypti á sínum tíma jarðir til að 
standa vörð um laxveiðiréttindi og 
þau kaup hafa meðal annars lagt 
grunninn að góðri eignastöðu.

Grímsnes- og Grafningshrepp-
ur byggir efni sín á myndarlegum 
sumarbústaðabyggðum og sama 
gildir um Skorradalshrepp. 
Grindavíkurbær hefur tekjur 

sínar af Hitaveitu Suðurnesja og 
Bláa lóninu, svo nokkuð sé nefnt.

Gunnlaugur A. Júlíusson, sviðs-
stjóri hag- og upplýsingasviðs hjá 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga, 
segir að rekstrarafkoma sveitar-
félaganna skipti máli. „Sveitarfé-
lag sem skuldar mikið getur verið 
í fínum málum ef reksturinn er 
góður og það hefur mikið hand-
bært fé frá rekstri,“ segir  hann. 

Gunnlaugur bendir á að efnuð-
ustu sveitarfélögin á hvern íbúa 
séu þau sveitarfélög sem fái mikla 
fasteignaskatta vegna mikilla 
sumarbústaðabyggða, virkjana 
eða stóriðju.

Fljótsdalshreppur er nýríkasta 
sveitarfélag á Íslandi með 666 
milljónir í hreina eign á hvern 
íbúa. Hreppurinn hafði ríflega 
hundrað og níutíu milljónir í tekj-
ur árið 2005 en tæplega 81 milljón 
í gjöld. Þegar búið var að greiða 
reikninga átti hreppurinn tæplega 
112 milljónir króna handbærar og 
hafði handbært fé hækkað um 
tæplega 112 milljónir frá 2004.

Gunnþórunn Ingólfsdóttir, odd-
viti Fljótsdalshrepps, segir að 
peningunum verði varið vel. Íbú-
arnir, sem voru 355 talsins um ára-
mót, njóti þess óbeint. „Á þessu 
ári styrkjum við neysluvatnsfram-
kvæmdir sem ekki hefur verið 
gert áður. Svo erum við að horfa 
til þess að renna styrkari stoðum 
undir atvinnuhætti í sveitinni,“ 
segir hún. 

Spurður um það hvaða ráð 
Gunnlaugur gefi sveitarfélögun-
um segir hann: „Að fara vel með.“

Súðavík er 
eitt ríkasta 
sveitarfélagið 
Súðavíkurhreppur og Innri-Akraneshreppur eru rík-
ustu sveitarfélögin. Fljótsdalshreppur fyrir austan er 
nýríkasta sveitarfélagið. Sumarbústaðir, virkjanir og 
stóriðja gefa sveitarfélögunum mestu tekjurnar. 

Hvaða mynd fékk flest Eddu-
verðlaun í ár?

Hvað heitir þingmaður Sam-
fylkingarinnar sem sagði sig úr 
flokknum um helgina?

Hversu margir bílar aka í 
gegnum Hvalfjarðargöng á 
sólarhring að meðaltali?

„Það getur vel verið að 
þeir fái hlutdeild en það þarf að 
færa mjög góð rök fyrir því ef það 
á að gerast,“ segir Árni Mathiesen 
fjármálaráðherra um væntingar 
sveitarstjórnarmanna um 
hlutdeild úr fjármagnstekjuskatti 
í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga til að 
brúa bilið í rekstri vel og illa 
stæðra sveitarfélaga.

„Auðvitað er maður tilbúinn til 
að ræða þessi mál og ég á von á 
því að hitta nýjan formann, 
Halldór Halldórsson, fljótlega,“ 
segir Árni. „Við gerum ekki ráð 
fyrir því að í framtíðinni verði 
gríðarlegur afgangur af ríkissjóði. 
Gerum ráð fyrir að ríkissjóður sé 
nokkurn veginn í jafnvægi yfir 
hagsveifluna og ég get varla 
ímyndað mér að sveitarfélögin 
kalli á það að ríkissjóður hækki 
skatta.“

Þarf að rök-
styðja mjög vel

 Sex menn liggja nú undir grun 
yfirvalda í Þýskalandi um að hafa lagt á ráðin 
um að sprengja upp farþegaþotu þar í landi. 
Frá þessu greindu saksóknarar í Berlín í gær. 

Hinir sex grunuðu og fleiri aðilar sem enn 
er ekki vitað hverjir eru, eru taldir hafa lagt á 
ráðin um hryðjuverkaárás fyrir hönd „hingað 
til óþekktra“ bakhjarla, að því er segir í 
tilkynningu frá saksóknara. 

Þar segir ennfremur að nokkrir hinna 
grunuðu hefðu haft samband í sumar sem leið 
við mann sem hafði aðgang að öryggissvæði 
ónefnds flugvallar í Þýskalandi. Sá hefði 
fallist á, gegn greiðslu, að smygla tösku með 
sprengju inn í farþegaþotu. 

Hinir sex grunuðu verða ákærðir fyrir að 
vera félagar í eða styðja hryðjuverkasamtök. 
Þeir voru handteknir á föstudag, en fimm 

þeirra voru eftir yfirheyrslur látnir lausir 
aftur á laugardag. Að sögn þýskra fjölmiðla 
eru mennirnir allir heittrúarmúslimar og 
erlendir ríkisborgarar.

Í tengslum við rannsókn málsins var 
húsleit gerð í níu íbúðum í sambandslöndun-
um Rheinland-Pfalz og Hessen. Alþjóðaflug-
völlurinn í Frankfurt er í Hessen. Samkvæmt 
frétt dagblaðsins Die Welt var markmið 
samsærismannanna að sprengja þar upp þotu 
ísraelska flugfélagsins El Al. 

Farþegaþota sögð skotmarkið
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Allt um allt sem skiptir máli í Reykjavík
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 Fimm manna starfshóp-
ur á vegum menntamálaráðuneyt-
isins undirbýr nú sameiningu 
Kennaraháskóla Íslands og 
Háskóla Íslands. 

Í nefndinni sitja tveir fulltrúar 
hvors skóla og einn úr ráðuneytinu. 
Steingrímur Sigurgeirsson, aðstoð-
armaður menntamálaráðherra, 
segir fyrirhugaða sameiningu skýr-
ast á næstu dögum en gat að öðru 
leyti ekki tjáð sig um ferlið.

Nýlega var haldinn kynningar-
fundur fyrir starfsfólk og fulltrúa 
nemenda við KHÍ og segir Ólafur 
Proppé, rektor skólans, að hugur 
fólks til sameiningarinnar sé 
almennt jákvæður og flestir til-

búnir til að vinna áfram að sam-
einingarferlinu.

„Nýlega kom út skýrsla þar 
sem farið er yfir kortlagningu fyr-
irhugaðrar sameiningar en þar 

kom fram að athuga þurfi sérstak-
lega stjórnskipan, fjármál og stoð-
þjónustu ef af sameiningu verður. 
Það er ekki einfalt að sameina 
tvær svo stórar stofnanir sem 
þessir skólar eru en við höldum 
ferlinu ótrauðir áfram.“

Ólafur segir fyrirhugaða dag-
setningu sameiningarinnar 1. júlí 
2008 en hún sé þó háð ákvörðun 
þingsins.

Ólafur segir að einhvers konar 
endurskipulagning verði á deild-
um innan HÍ við sameininguna og 
hugsanlegt að stofnaður verði 
Heilbrigðisvísindaskóli en sú 
hugmynd sé enn á teikniborðinu.   

Deildir HÍ endurskipulagðar

 Ákvörðun Valdimars L. Friðrikssonar, 
sem settist á þing fyrir Samfylkinguna á síðasta ári 
en sagði sig úr flokknum á sunnudag, hefur vakið 
athygli en er fjarri því að vera einsdæmi. Á síðustu 
tólf árum hafa sex þingmenn sagt sig úr þingflokk-
um og setið áfram á Alþingi utan flokka.

Kristján Pálsson sagði sig úr Sjálfstæðisflokkn-
um árið 2003 og sat utan flokka á þingi til loka 
kjörtímabilsins. 

Kristinn H. Gunnarsson starfaði stuttlega utan 
þingflokka veturinn 1998. Hann sagði sig úr 
þingflokki Alþýðubandalagsins um miðjan 

október og gekk í Framsóknarflokkinn í desem-
ber.

Kristín Ástgeirsdóttir og Kristín Halldórsdóttir 
störfuðu báðar utan flokka um skeið, kjörtímabilið 
1995-1999. Þær voru áður í Kvennalistanum.

Jóhanna Sigurðardóttir sagði sig úr Alþýðu-
flokknum og starfaði utan flokka frá september 
1994 til loka kjörtímabilsins vorið 1995. 

Þegar Jóhanna tók ákvörðun sína voru, samkvæmt 
upplýsingum frá Alþingi, tuttugu ár liðin síðan 
þingmaður hafði síðast starfað utan flokka. Mörg 
eldri dæmi er að finna um þetta í þingsögunni.

Sex utan flokka á tólf árum





 Alþjóðasamband 
líkamsræktarmanna, sem heldur 
flestar fitness-keppnir á Íslandi, 
greiðir nokkur hundruð þúsund í 
að lyfjaprófa þátttakendur keppn-
anna á vegum sambandsins. Einar 
Guðmann, yfirdómari hjá Alþjóða-
sambandi líkamsræktarmanna, 
segir að síðustu sjö ár hafi átján 
prósent allra keppenda í fitness-
keppnum á vegum sambandsins 
verið lyfjaprófaðir. 

Einar segir að á hverju Íslands-
móti í fitness séu að jafnaði tekin 
fjögur til átta lyfjapróf og alls hafi 
45 lyfjapróf verið gerð á 246 kepp-
endum á síðustu sjö árum. „Þetta 
er mjög hátt hlutfall og með því 
hæsta sem gerist í einstakri 
íþróttagrein. Þrír keppendur hafa 
fallið á lyfjaprófi vegna steranotk-
unar frá upphafi mælinga hér á 
landi en það jafngildir um einu 
prósenti.“ Einar segir keppendur 
sjálfa óska eftir lyfjaprófum en 
lyfjapróf er skilyrði fyrir þátttöku 
á mótum erlendis á vegum 
Alþjóðasambands líkamsræktar-
manna. Einar segir að leitast hafi 
verið við að eiga gott samstarf við 
ÍSÍ um framkvæmd lyfjaprófa og 
að samstarfið hafi gengið hnökra-
laust til þessa. 

Skúli Skúlason, formaður lyfja-
ráðs ÍSÍ, segist hafa farið rang-
lega með tölur þegar hann fullyrti 
að meirihluti keppenda í fitness-
keppnum féllu á lyfjaprófum eins 
og fram kom í laugardagsblaði 
Fréttablaðsins. En þar kom fram 
að sextíu prósent þátttakenda í 
fitnesskeppnum hér á landi féllu á 
lyfjaprófum. „Það sem af er ári 
hafa fjórir þátttakendur í fitness-
keppnum verið lyfjaprófaðir og 
enginn þeirra hefur fallið. Það er 

hins vegar staðreynd að á einu 
fitnessmóti féll helmingur þeirra 
keppenda sem var prófaður.“ Skúli 
fékkst hins vegar ekki til að gefa 
upp á hvaða móti þetta hefði 
verið.

„Við hjá ÍSÍ vildum gjarnan 
gera fleiri lyfjapróf á þátttakend-
um fitnesskeppna en samstarf við 
mótsaðila er misgott og mótshald-
arar eru misduglegir við að prófa 
sitt fólk.“

Skúli segir að í Noregi og Dan-
mörku hafi fengist heimild fyrir 
því að lyfjaprófa á líkamsræktar-
stöðvum og að það sé leið sem 
lyfjanefnd ÍSÍ hafi áhuga á að 
skoða en það verði að gerast í sam-
vinnu við stöðvarnar. 

Enginn fitness-
keppandi 
hefur fallið
Formaður lyfjaráðs segir að þar sem lítill hluti þátt-
takenda í fitnesskeppnum hér á landi fari í lyfjapróf 
sé erfitt að áætla lyfjanotkun í greininni. Hann 
segir samstarf við mótsaðila fitness-keppna misgott. 

Stjórnsýslu- og úrskurðar-
nefndum hefur fjölgað úr átta í 58 
á síðustu þrjátíu árum og 
afgreiðslutími þeirra hefur lengst. 
Þetta er meðal þess sem fram 
kemur í nýrri athugun sem 
Umboðsmaður Alþingis hefur sent 
frá sér. 

Niðurstöður athugunarinnar 
byggjast á upplýsingum sem feng-
ust frá 48 nefndum um störf þeirra 
á tveimur sex mánaða tímabilum, 
annars vegar frá 1. nóvember 2003 
til 30. apríl 2004 og hins vegar frá 
1. janúar 2005 til 30. júní 2006. 
Afgreiðslutími nefnda er mislang-
ur en algengast er að hann sé á bil-
inu fjórar vikur til þrír mánuðir. Þá 

starfa sextán nefndir án sérstakra 
lagaákvæða eða reglna um 
afgreiðslutíma.

Úttekt á nefndum á ofangreind-
um tímabilum sýnir að málsmeð-
ferðartími sé að lengjast. Á fyrra 
tímabilinu afgreiddu nefndirnar 
62,5 prósent mála innan sex mán-
aða en á seinna tímabilinu var hlut-
fallið 56,7 prósent. Þá er mikill 
misbrestur á því að nefndir fylgi 
fyrirmælum stjórnsýslulaga um að 
tilkynna málsaðilum þegar tafir 
verða á vinnslu mála. Aðeins var 
tilkynnt um tafir í tíunda hluta 
þeirra mála sem afgreidd voru á 
lengri tíma en frestur samkvæmt 
lögum eða reglum segir til um.

Fjöldinn sjöfaldast

Við hjá ÍSÍ vildum 
gjarnan gera fleiri 

lyfjapróf á þátttakendum 
fitness-keppna en samstarf við 
mótsaðila er misgott og móts-
haldarar eru misduglegir við að 
prófa sitt fólk.
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Sparisjóðurinn og viðskiptavinir hans sameinast nú um að styrkja samtök sem vinna
að úrbótum í geðheilbrigðismálum. Fjórði hver Íslendingur á við geðræn vandamál að
stríða einhverntíma á ævinni en með réttri meðhöndlun og stuðningi eru yfirgnæfandi
líkur á að fólk nái bata.

Við bjóðum viðskiptavinum Sparisjóðsins að velja eitt af þeim átta félögum sem við 
höfum ákveðið að styrkja í ár. Þá mun Sparisjóðurinn greiða 1000 kr. fyrir hvern þann
viðskiptavin sem tekur þátt. Auk þess geta allir, viðskiptavinir og aðrir, lagt málefninu 
lið og bætt við upphæð að eigin vali. Farðu inn á www.spar.is eða komdu í næsta
Sparisjóð og gefðu þinn styrk.

Það erugeðveiktgóðir 
englar á meðal okkar



 Fjölmörg atvinnu-
fyrirtæki kaupa íslenskunámskeið 
fyrir fólkið sitt og má gera ráð 
fyrir að hátt í eitt þúsund útlend-
ingar hafi verið á starfstengdum 
íslenskunámskeiðum á vinnustöð-
um sínum nú í haust. Námskeiðin 
eru fyrst og fremst á vegum Mímis 
símenntunar og Alþjóðahúss.  

Fyrirtækin koma úr mörgum 
geirum atvinnulífsins, þannig hafa 
bakarí, fiskvinnslufyrirtæki, 
hjúkrunarheimili, verktakafyrir-
tæki, lagerfyrirtæki,  flutningafyr-
irtæki og fólksflutningafyrirtæki 
fengið námskeið fyrir starfsfólk 
sitt svo dæmi séu nefnd. Laufey 
Eyjólfsdóttir er framkvæmda-

stjóri Toppfisks. Toppfiskur hefur 
keypt tvö íslenskunámskeið fyrir 
starfsfólk sitt á þessu ári og hefst 
það þriðja fljótlega. Námskeiðin 
eru haldin á vinnutíma í húsnæði 
fyrirtækisins.

Laufey segir að Toppfiskur sé 
með sjötíu og fimm starfsmenn 
frá Póllandi, Filippseyjum, Taí-
landi, Úkraínu, Ghana og Víetnam. 
Margir vilji læra íslensku og sér-
staklega sé fólk frá Asíu duglegt 
við námið. Henni finnst sjálfsagt 
að fólk læri tungumálið, að 
minnsta kosti til að geta bjargað 
sér, en segir ekki alla vilja læra 
íslensku og auðvitað neyði hún 
engan.

„Ég hef verið spurð að því af 
hverju ég læri ekki pólsku en af 
hverju skyldi ég þá ekki læra taí-
lensku, úkraínsku eða víet-
nömsku? Ég myndi læra pólsku ef 
ég byggi í Póllandi.“

Enginn neyddur á námskeið

Ungliðahreyfing
Samfylkingar-
innar harmar 
þá ákvörðun 
Valdimars L. 
Friðrikssonar
að sega skilið 
við flokkinn.

Í ályktun 
undrast
ungliðarnir að 
Valdimar, sem 
er forystumað-
ur í íþrótta-

starfi, kunni ekki að taka tapi 
betur en raun ber vitni og sjái 
ekki sóma sinn í að láta af 
þingmennsku fyrst hann telji sig 
ekki eiga lengur samleið með 
flokknum.

Er því um leið beint til annarra 
sem gáfu kost á sér í prófkjörum 
Samfylkingarinnar að virða 
niðurstöður þeirra.

Valdimar ætti 
að hætta á þingi

 „Verktakar finna til 
samfélagslegrar ábyrgðar og eru 
fullir vilja til að auka öryggi og 
merkingar við vegaframkvæmd-
ir. Að þeirra mati eru núverandi 
kröfur of slakar,“ segir í ályktun 
félags verktaka. 
„Í þessum málaflokki skiptir öllu 
máli að menn viðurkenni að ekki 
hefur verið lögð nógu mikil 
áhersla á öryggismál og fremur 
kappkostað að leita blóraböggla 
þegar eitthvað hefur farið 
úrskeiðis,“ segja verktakarnir 
sem átelja þá „sem ekkert leggja 
til umræðunnar annað en að vísa 
til ábyrgðar annarra.“ Þeir átelja 
einnig þá sem stunda upphrópan-
ir og sleggjudóma. 

Auka verður 
áherslu á öryggi

Fjarskiptafyrirtækið
Vodafone hefur eflt GSM-kerfi 
sitt, en fyrirtækið hefur lokið við 
uppfærslu á öllum símstöðvum í 
kerfinu. Með breytingunni aukast 
gæði þeirrar þjónustu sem 
fyrirtækið veitir. 

Vodafone hefur auk þess þétt 
GSM-kerfið því settir hafa verið 
upp sendar í Öxnadal, Grenivík 
og við Hrafnagil. 

Auk þess er búið að bæta við 
þremur sendum á Akureyri og þá 
er Vodafone að ljúka við uppsetn-
ingu á GSM-sendi austan Þjórsár 
sem bætir sambandið við 
þjóðveginn.

Vodafone eflir 
GSM-kerfið

Stjórn og ráðgjafaráð SI efna til framhaldsfundar um náttúruvernd og nýtingu

náttúruauðlinda í ljósi nýrrar skýrslu nefndar iðnaðarráðherra um málið.

Staður:  Grand Hótel Reykjavík

Dagur: Þriðjudaginn 21. nóvember

Stund:  Frá 15:00 til 17:00

Fundurinn er öllum opinn.

Félagsmenn SI eru eindregið hvattir til að koma.

Fundarstjóri:
Helgi Magnússon formaður SI

umhverfisráðherra

formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands

stjórnarformaður BM Vallár ehf.

Jónína Bjartmarz

Árni Finnsson

Víglundur Þorsteinsson

Stjórnandi: Sveinn Hannesson framkvæmdastjóri SI

Pallborðsumræður ræðumanna

Dagskrá:

Er sátt í sjónmáli?
Opinn fundur Samtaka iðnaðarins um nýja skýrslu auðlindanefndar:
Framtíðarsýn um verndun og nýtingu auðlinda í jörðu og vatnsafls""

 Georgía gæti hindrað 
aðild Rússlands að Alþjóðavið-
skiptastofnuninni WTO, að sögn 
georgískra yfirvalda.

Rússar og Bandaríkjamenn 
undirrituðu um helgina samning, 
sem ætlað var að ryðja úr vegi 
seinustu hindruninni í 13 ára 
baráttu Rússa fyrir aðild að 
stofnuninni. Georgía er aðili að 
WTO og hefur gert tvíhliða 
viðskiptasamning við Rússa, sem 
Rússar þurfa, vilji þeir aðild. 
Georgíumenn hóta að rifta 
samningnum ef Rússar halda 
áfram efnahagsþvingunum og 
láta ekki af viðskiptum við Abkas-
íu og Suður-Ossetíu. 

Georgía getur 
hindrað aðild



Rhodos

Skoðaðu bæklinginn



Mallorca



 Launamaður sem 
er kominn yfir 45 ára aldur og 
hefur margra ára starfsreynslu 
sem smiður hjá Landspítala - 
háskólasjúkrahúsi, hefur mun 
lægri dagvinnulaun en sambæri-
legur smiður hjá Reykjavíkur-
borg. Óánægja er meðal iðnaðar-
manna LSH, ekki síst þeirra sem 
eru launamenn, með kjörin. 

Smiður hjá LSH, sem er orðinn 
45 ára, hefur 191 þúsund krónur í 
dagvinnulaun. Þetta er eitt þúsund 
krónum hærri laun en smiður með 
eins árs starfsreynslu fengi hjá 
borginni. Ef smiðurinn, sem er 
orðinn 45 ára, færir sig frá LSH til 
borgarinnar hækkar hann um 
minnst 25 þúsund krónur, líklega 
30 þúsund, miðað við 215-220 þús-
und krónur í dagvinnulaun þar. 
Hjá borginni er maðurinn reyndar 
kominn í hæsta launaflokk tíu 
árum fyrr, eða við 35 ára aldur.

Aðeins er miðað við taxtakaup 
og ekki tekið tillit til fastrar yfir-
vinnu. Ef tekið er tillit til fastrar 
yfirvinnu eru laun smiðsins hjá 
LSH um 230 þúsund á mánuði en 
hjá borginni fengi hann um 260 
þúsund á mánuði að fastri yfir-
vinnu meðtalinni. 

„Við erum allir undirmálsmenn 
miðað við aðra Íslendinga,“ segir 
Guðmundur Guðnason, aðstoðar-
verkstjóri hjá LSH. „Það gildir 
það sama um alla. Spítalinn reynir 
að halda niðri kaupinu okkar og þá 
gildir einu hvaða starfsheiti menn 
hafa.“

Guðmundur rifjar upp að þeir 
hafi fengið eins launaflokks hækk-
un eftir samkomulag ASÍ og SA í 
sumar. Það hafi gefið fimm til sex 
þúsund krónur. Í sömu atrennu 
var skipt út fimm yfirvinnutímum 
með engri vinnuskyldu fyrir 

tveggja launaflokka hækkun. 
Þetta gerði um 16 þúsund króna 
hækkun í allt, eða um átta þúsund 
króna raunhækkun á mánuði, sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins. 

Byggingadeild LSH telur um 
fjörutíu og fimm fasta starfs-
menn, þar af eru iðnaðarmennirn-
ir, sem eru launamenn, um helm-

ingur starfsmanna. Stærstu hópar 
iðnaðarmanna eru rafvirkjar, vél-
stjórar og trésmiðir. Aðalsteinn 
Pálsson, framkvæmdastjóri tækni 
og eigna hjá LSH, segir að launa-
mennirnir fái greitt samkvæmt 
töxtum. „Við teljum okkur greiða 
sambærileg laun og aðrar ríkis-
stofnanir,“ segir hann. 

Til viðbótar eru iðnaðarmenn 
sem ráðnir eru sem verktakar. 
Þeir eiga nú í samningaviðræðum 
við LSH og hafa farið fram á 27 
prósenta hækkun. 

Óánægðir með tug-
þúsunda launamun
Iðnaðarmaður í launavinnu hjá Landspítalanum hefur 25-30 þúsund krónum 
lægri laun en sambærilegur iðnaðarmaður hjá borginni. „Við erum allir undir-
málsmenn,“ segir aðstoðarverkstjóri. 

 Það er ekki rétt sem 
Dagur B. Eggertsson hélt fram á 
blaðamannafundi í Ráðhúsinu í 
síðustu viku að Frjálslyndi flokk-
urinn hefði ekki haft tíma til að 
taka þátt í mótun framkvæmdaá-
ætlunar minnihlutans í borgarráði 
um málefni innflytjenda í Reykja-
vík.  Frjálslyndir töldu sig vera í 
fullu samstarfi við hina flokkana 
að áætluninni, segir Margrét 
Sverrisdóttir, framkvæmdastjóri 
flokksins.
„Mér kom það því á óvart að þess-
ir flokkar voru búnir að setja allt í 
fullan gang í innflytjendamálum 

án þess að tala 
við okkur. Við 
vorum tilbúin 
með tillögur 
þann 6. nóv-
ember og ætl-
uðum að 
leggja þær í 
púkkið með 
þeim. Á 
hádegi þann 
14. nóvember, 
daginn sem 

þau kynntu sínar tillögur, hitti ég 
Dag og hann sagði mér að þau ætl-
uðu að gera þetta án okkar. Mér 

skildist á Degi að þeim þætti 
óþægilegt að hafa okkur með, 
vegna umræðunnar síðustu daga á 
undan.“

Dagur B. Eggertsson segir það 
rétt að Frjálslynda flokknum hafi 
ekki verið boðið til samstarfsins 
þegar til kom. „Það er greinilegt 
að það er ekki ein rödd um málefni 
innflytjenda innan Frjálslynda 
flokksins og þau þurfa bara að 
hreinsa loftið hjá sér áður en þau 
ganga til samstarfs við aðra 
flokka. En það er líka rétt að þau 
höfðu ekki tíma til að koma á fund-
ina framan af, í september.“

Frjálslyndir vildu vera með

Hlutverk Íslend-
inga hefur aldrei verið veiga-
meira á Srí Lanka og það er þessa 
dagana. Þau Norðurlönd sem til-
heyra ESB þurftu að hverfa á 
brott í septembermánuði og síðan 
hafa Norðmenn og Íslendingar 
borið allan þungann af eftirlits-
sveitunum, SLMM. Jón Óskar Sól-
nes tók þá við stöðu framkvæmda-
stjóra höfuðstöðvanna í 
höfuðborginni, Kólombó, og Þor-
finnur Ómarsson hefur verið tals-
maður sveitanna.
Sjö manns, eða þriðjungur eftir-
litsmanna SLMM, eru íslenskir, 
og helmingur þeirra eru konur. 
„Við höfum fjölgað nokkuð í hópn-

um, sérstaklega fólki úr hópi lög-
reglumanna. Reynsla lögreglu-
manna er mjög góður grunnur í 
þetta starf, því það er töluverð  
rannsóknarvinna sem þarf að 
inna af hendi. Til dæmis ef ein-
hver er myrtur þá þarf að rann-
saka það, tala við vitni og setja 
saman skýrslu, sem fer í gagna-
banka og síðan gefum við út yfir-
lýsingu um hvernig og hver braut 
vopnahléið,“ segir Þorfinnur.

Einnig eru þrír Íslendingar í 
höfuðstöðvunum í Kólombó. 
„Íslendingar á Srí Lanka hafa 
aldrei verið jafn áberandi og 
margir og þeir eru núna,“ segir 
Þorfinnur og tekur fram að þarna 

séu engin jeppagengi. „ Þetta er 
fyrst og fremst borgaralegt verk-
efni sem við sinnum.“

Aldrei fleiri Íslendingar á vakt
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7.000AFSLÁTTUR

Takmarkað magn
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Lithium-rafhlaða
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Kr. 35.095,-kr. 38.995

3.900AFSLÁTTUR

6233

2 mp myndavél
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Bluetooth
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5500 sport
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EDGE
Innrautt
Bluetooth
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razz
razz handfrjáls
búnaður fylgir

frítt með*

Notaðu razz til að lífga upp á samtalið
Þú bætir við umhverfishljóðum, Beavis, tromum ofl.
við eða inn í samtalið.
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Bluetooth
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18 gr að þyngd

Hringduog myndaðu

Bi
rt 

m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 te
xt

a 
og

 m
yn

da
br

en
gl

. V
ör

ur
 g

et
a 

ve
rið

 u
pp

se
ld

ar

Auglýsingin gildir til 24. nóvember





nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Það styttist til jóla. Stór 
hluti verslunar með bækur 
og plötur fer fram á næstu 
vikum og því eru margir 
komnir með gamalkunnug-
an skjálfta í hnén. Það er 
mikið í húfi og spurningin 
er bara: verða þetta bókajól 
eða plötujól?

„Ég held að bækur og plötur séu 
ekki í samkeppni lengur því núna í 
velmeguninni þykir fullorðnu 
fólki of ódýrt að gefa plötur í jóla-
gjöf,“ segir Kristján B. Jónasson, 
formaður félags bókaútgefenda. 
„Á tilboði eru plötur á kannski 
1.500 kall sem er það sama og fólk 
er að eyða í hádegismat. Ég held 
því að fólk gefi krökkum helst 
plötur eða fjarskyldum ættingj-
um. Við fundum að minnsta kosti 
fyrir mikilli gleði í fyrra þegar við 
gáfum út Atlasinn sem kostaði um 
20.000 út úr búð. Fólk var glatt 
yfir því að loksins var komin dýr 
bókagjöf.“

Kristján segir bókasöluna fyrir 
jólin nema á milli 500 til 700 millj-
ónum króna, gróflega áætlað. 
„Heildarsala bóka er þó vel yfir 
tveir milljarðar svo jólasalan er 
ekki nema um þriðjungur eða 
fjórðungur af heildarsölunni. Inni 
í þessu eru reyndar kennslubæk-
urnar. Jólin skipta þó miklu fyrir 
skáldsögur og ævisögur.“ Bókatíð-

indi eru komin út og á leið inn á 
hvert heimili.

„Plötur og bækur eru í beinni 
samkeppni og þeir sem halda öðru 
fram eru að tala gegn betri vitund,“
segir Jónatan Garðarsson, fram-
kvæmdastjóri Félags hljómplötu-
framleiðanda. Hann segir síðustu 
viku hafa verið fyrstu alvöru sölu-
vikuna og að salan hafi farið seinna 
í gang en vanalega. Á árum áður 
voru síðustu tveir mánuðir ársins 
aðalsölutími íslenskra hljómplatna 

með um 70 pró-
sent af heild-
inni, en nú eru 
þessir tveir 
mánuðir komn-
ir niður í 45-50 
prósent.

„Fyrir
nokkrum ára-
tugum voru 
íslenskar plöt-
ur og bækur á 
sama verði og 
verðið fylgdi 
því sem ein 
flaska af 
íslensku
brennivíni
kostaði,“ segir 
Jónatan. „Fyrir 
svona 15 árum 
breyttist þetta 
þegar verð 
erlendra platna 
staðnaði.
Íslensku plöt-
urnar þurftu 

að taka viðmið af því. Á meðan 
hefur verð bóka fylgt almennu 
verðlagi í landinu. Þetta kemur 
niður á tónlistarfólki sem fær 
minna fyrir sinn snúð en áður. 
Mun stærri hluti innkomunnar fer 
nú í framleiðslu- og kynningar-
kostnað en áður. Svo er mjög órétt-
látt að virðisauki eigi ekki að 
lækka á plötum eins og á bókum, 
það geta allir séð út frá samkeppn-

issjónarmiðum. Við trúum ekki 
öðru en að þessu verði breytt.“

Plötutíðindi eru komin í prent-
un og á leiðinni í hvert hús. Þá er 
væntanleg í loftið sérstök útvarps-
stöð á vegum Félags tónskálda og 
textahöfunda, FTT, sem spilar ein-
göngu nýtt íslenskt efni. Stöðin 
verður á þeirri tíðni sem BBC 
hefur sent út á hérlendis, FM 94,3. 

Eðlilegt framhald Óvenjulegt ár

Nýr verð-
launaflokkur

Flytur á slóðir George Clooney

Bækur eða plötur undir jólatréð

Halldór Sigdórsson
aðstoðarverslunarstjóri hjá RV
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Þegar gæðin skipta máli
Lotus Professional borðpappírsvörur

Á tilb
oði

í nóvember 2006

Lotus Li
nStyle

 servíe
ttur,

diskamottur, „
löberar“ 

og dúkar

Til hátíðabrigða

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

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





fréttir og fróðleikur

Eins og 
slökkviliðið

Rekstrarkostnaður er mismunandi á íbúa

Frá árinu 1998 hafa greiðsl-
ur skattgreiðenda til þjóð-
kirkjunnar hækkað um 55 
prósent umfram verðbólgu. 
Á sama tíma hefur meðlim-
um þjóðkirkjunnar fjölgað 
um 8,8 prósent.

Greiðslur úr ríkissjóði til þjóð-
kirkjunnar eiga á næsta ári að 
nema 3.838 milljónum króna. Til 
annarra trúfélaga renna sam-
kvæmt fjárlögum 205 milljónir.

Á árinu 1998 námu greiðslur úr 
ríkissjóði til þjóðkirkjunnar 1831 
milljón króna samkvæmt fjárlög-
um. Hefði þessi upphæð aðeins 
hækkað í takt við verðbólgu væri 
hún tæpir 2,5 milljarðar í dag en 
ekki áðurnefndar 3.838 milljónir 
sem ætlun er að komi í hlut þjóð-
kirkjunnar á næsta ári.

Samtals er ætlunin að skipta 4.043 
milljónum króna úr ríkissjóði á 
milli trúfélaganna í landinu á 
árinu 2007.

Þjóðkirkjan, sem taldi 84 pró-
sent landsmanna samkvæmt nýj-
ustu tölum frá því 1. desember í 
fyrra, fær 95 prósent af peningun-
um frá ríkinu. Skýringin á mis-
ræminu á milli fjölda meðlima í 
trúarfélögum og greiðslna til 
þeirra úr ríkissjóði er fyrst og 
fremst fólgin í sérstökum samn-
ingi ríkisins við þjóðkirkjuna um 
að greiða laun starfsmanna bisk-
ups og prestastéttarinnar í land-
inu. Er þessi samningur frá árinu 
1997 byggður á eldra samkomu-
lagi frá árinu 1907 þar sem á 
grundvelli umráða ríkisins yfir 
jarðeignum kirkjunnar var 
ákvarðað að ríkið greiddi laun 
presta. Um er að ræða 139 stöðu-
gildi.

Á fyrsta árinu eftir að þetta jarða-
samkomulag ríkis og þjóðkirkju 
var endurnýjað, á árinu 1998, 
námu greiðslur úr ríkissjóði til að 
greiða laun presta 582 milljónum 
króna. Á árinu 2007 er reiknað 
með að greiðslan verði 1.373 millj-
ónir króna. Hefðu greiðslurnar 
hækkað í samræmi við verðlags-
þróun ættu þær hins vegar að 
nema 786 milljónum á næsta ári. 
Mismunurinn er 587 milljónir 
króna sem kirkjan fær nú auka-
lega á þennan hátt miðað við fyrst 
eftir að samningurinn var endur-
nýjaður.

Að sögn Sigríðar Daggar Geirs-
dóttur, fjármálastjóra á Biskups-
stofu, skýrist þessi hækkun 
umfram verðbólgu af þeim ákvörð-
unum sem Kjaranefnd hefur á 
þessu tímabili tekið um laun 
presta. Samkomulagið við ríkið 
hafi ekki verið bundið við ákveðn-
ar upphæðir heldur við tiltekinn 
fjölda stöðugilda eins vikið er að 
hér að framan.

Sóknargjöld eru annar veigamikill 
þáttur í tekjum þjóðkirkjunnar. 
Innheimt er sóknargjald af öllum 
skattgreiðendum sem náð hafa 
sextán ára aldri og peningunum 
skipt á öll trúfélög í landinu og 
söfnuði innan þeirra. Þeir sem  
hafa skráð sig utan trúfélaga 

verða einnig að borga sóknargjald 
og rennur það til Háskóla Íslands.
Þrátt fyrir að sóknargjöldum sé í 
megindráttum dreift jafnt milli 

trúfélaga eftir höfðatölu er fólgin 
í þeim nokkur mismunun þjóð-
kirkjunni í hag þar sem aðeins 
söfnuðir innan þjóðkirkjunnar fá 
peninga úr sérstökum jöfnunar-
sjóði sókna sem ætlað er að styrkja 
stöðu fámennra safnaða.

Á næsta ári eiga 1.836 milljónir 
að renna til þjóðkirkjunnar í sókn-
argjöld og aðrar 340 milljónir í 
jöfnunarsjóð til handa söfnuðum 
þjóðkirkjunnar. Önnur trúfélög 
munu skipta á milli sín 205 millj-
ónum króna.

Eins og sést af meðfylgjandi 
töflu hafa sóknargjöld hækkað 
verulega frá því 1998. Ástæða 

þess er sú að sóknargjöldin eru 
visst hlutfall af tekjuskattstofni 
skattgreiðenda. Sóknargjöldin 
hafa því hækkað jafnt og þétt eftir 
því sem skattskyldar tekjur 
almennings hafa vaxið liðinn ára-
tug.

Aðrir tekjur þjóðkirkjunnar úr 
ríkissjóði á næsta ári verða 208 
milljónir króna í Kirkjumálasjóð 
og 83 milljónir í Kristnisjóð. Þess-
ir sjóðir sinna margvíslegum 
verkefnum. Kirkjumálasjóður 
kostar til dæmis prestsetur og 
setur biskupa og Kristnisjóður 
annast meðal annars verkefni til 
eflingar kristni og kristnu sið-
gæði.

Eins og með aðra liði sem áður 
eru taldir gildir það um þessa sjóði 
að greiðslan úr ríkissjóði til þeirra 
hefur hækkað verulega umfram 
verðbólguna. Hvað Kristnisjóð 
varðar skýrist það með því að 
framlög til sjóðsins voru á sínum 
tíma miðuð við laun fimmtán 
presta í fámennari sóknum. Og 
Kirkjumálasjóður hækkar eins og 
sóknargjöldin í takt við hækkandi 
tekjustofna almennings. 

Þjóðkirkjan fékk helmings 
hækkun umfram verðbólgu

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

Láttu sérhæft starfsfólk
okkar aðstoða þig
við val á vítamínum.



og margt, margt,
margt fleira

Byssudagar
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Ásíðasta ári sameinuðust leikskólaráð 
og fræðsluráð í menntaráð. Við þær 

breytingar náðist bæði hagræðing í 
rekstri auk þess sem fjölmörg tækifæri 
sköpuðust varðandi samráð og samstarf 
skólastiganna.

Flestum var því illa brugðið þegar nýr 
meirihluti tilkynnti í sumar að leikskóla-
ráð skyldi endurvakið. Enda var það 
hvorki á stefnuskrá Sjálfstæðisflokks né 
Framsóknarflokks að auka útgjöld til miðstýringar 
eða auka yfirbyggingu.

Enginn bað heldur um þessar breytingar, Félag 
leikskólastjóra, Kennarasambandið og allar þær 
fagstéttir sem fjölluðu um breytingarnar voru á 
móti þeim. Foreldrar lýstu miklum efasemdum auk 
þess sem minnihlutinn og fráfarandi formaður 
menntaráðs vöruðu eindregið við uppskiptingu 
sviðsins svo skömmu eftir velheppnaða samein-
ingu.

Það eina sem liggur ljóst fyrir er að eftir kosningar 
var helmingaskiptastjórn komið á í borginni, með 
einum borgafulltrúa Framsóknarflokks og sjö borg-
arfulltrúum Sjálfstæðisflokks. Það segir sig sjálft 

að eftir helmingaskipti milli eins haus 
annars vegar og sjö hausa hins vegar, er 
kannski ekki úr miklu að moða þegar 
þessir sjö fara að skipta sínum helming á 
milli sín. Enda kom á daginn að það vant-
aði formannstign fyrir einn borgarfull-
trúa Sjálfstæðisflokksins.

Jatan var ekki nógu stór þegar 
framsóknarmenn, eða öllu heldur 
maðurinn, hafði hreiðrað um sig við 
hana. En hvað gera góðir bændur þegar 
allir grísirnir komast ekki að jötunni, 
þeir stækka hana, því varð að fjölga 
ráðum.

Nú hefur loks verið upplýst að þessar breytingar 
muni kosta að minnsta kosti 25 milljónir fyrir árið 
2007. Litlum 100 milljónum verður því ráðstafað á 
kjörtímabilinu í aukna yfirbyggingu í skólamálum. 
Alveg óumbeðið, í andstöðu við fagstéttir og án þess 
að segja frá því fyrir kosningar. 

Þessum 100 milljónum hefði verið betur varið í 
innra starf leikskólanna, manneklu, stuðning við 
börn að erlendum uppruna, kennsluráðgjöf eða 
flest annað en nýtt pólitískt ráð, miðlæga stjórn og 
yfirbyggingu.

Höfundur er varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar
og á sæti í mennta- og leikskólaráði

100 milljónir í báknið!

21. nóvember árið 1981 komu 
um 140 konur saman á 

Hótel Heklu við Rauðarárstíg í 
Reykjavík til að stofna Lands-
samband framsóknarkvenna, 
LFK. Margir samverkandi þættir 
urðu til þess að LFK var stofnað 
og konur voru mjög meðvitaðar 
um stöðu sína á þessum tíma. 
Margir stórir atburðir áttu þátt í 
því að efla jafnréttisvitund 
kvenna á þeim tíma og má nefna 
kvennafrídaginn og kjör frú Vig-
dísar Finnbogadóttur.

Það voru konur í Félagi fram-
sóknarkvenna í Reykjavík sem 
áttu frumkvæðið að stofnun sam-
bandsins. Þessar konur voru 
búnar að starfa í Framsóknar-
flokknum bæði í kvenfélögum og 
almennum félögum. 

Þessar konur höfðu sterka 
framtíðarsýn og vildu að konur 
næðu meiri árangri en þær höfðu 
náð áður en sambandið var stofn-
að. Einungis ein kona hafði setið 
á þingi fyrir Framsóknarflokk-
inn á þessum tíma og það var 
Rannveig Þorsteinsdóttir sem sat 
á Alþingi eitt kjörtímabil árin 
1949—1953. Stjórnarkonur í 
félagi framsóknarkvenna í 
Reykjavík gerðu sér grein fyrir 
að þátttaka kvenna á sviði stjórn-
mála væri forsenda þess að raun-
verulegt jafnrétti myndi nást og 
stofnuðu til fundar til að undir-
búa stofnun LFK. Stofnfundurinn 
var eins og áður sagði þann 21. 
nóvember 1981. Fyrsti formaður 
landssambandsins var kosinn 
Gerður Steinþórsdóttir frá 
Reykjavík.

Margt hefur gerst og margir 
sigrar hafa unnist en einnig hafa 
komið bakslög í kvennabaráttuna 
á þeim tíma sem samtökin hafa 
starfað. LFK hefur tekið sig 
alvarlega og barist fyrir stöðu 
kvenna innan flokksins. Þar má 

nefna fyrsta landsþing LFK sem 
haldið var á Húsavík 28.- 30. okt-
óber 1983 og sóttu það um rúm-
lega 60 konur víðsvegar að af 
landinu. Þetta þing markaði tíma-
mót í sögu LFK því þar komu 
skýrar línu í hvaða átt samtökin 
ættu stefna, að verja stöðu 
kvenna og hvetja konur áfram til 
áhrifa. Þar var samþykkt ályktun 
sem er kölluð Húsavíkurályktun-
in. Valgerður Sverrisdóttir núver-
andi utanríkisráðherra talaði 
fyrir ályktuninni sem fjallaði um 
mikilvægi þess að konur innan 
flokksins fengju meiri völd og 
skorað var á konur að gefa kost á 
sér í trúnaðarstörf á vegum 
flokksins. Einnig sagði í ályktun-
inni að konur ættu vera helming-
ur af þeim sem gegna trúnaðar-
störfum á vegum flokksins. Þar 
sagði einnig að ef hlutur kvenna 
innan flokksins yrði óbreyttur 
þegar liði að næstu kosningum, 
myndu framsóknarkonur íhuga 
að bjóða fram kvennalista við 
næstu kosningar.

Þetta þing markaði framtíð 
samtakanna, þarna voru komnar 
skýrar línur með framhaldið að 
konur yrðu helmingur þeirra sem 
taka trúnaðarstöður á vegum 
flokksins. 

Staða kvenna hefur vissulega 
orðið konum í vil síðan samtökin 

voru stofnuð, en betur má ef duga 
skal. Konur verða að halda áfram 
að berjast að því markmiði að 
hlutur kvenna sé ekki rýrari en 
50% eins og þær framsýnu konur 
sem sóttu fyrsta landsþing LFK á 
Húsavík árið 1983 stefndu að. Á 
flokksþingi Framsóknarflokks-
ins árið 2005 var samþykkt að 
setja í lög flokksins að hlutföll 
kynjanna skuli eigi vera minni en 
40% í trúnaðarstörfum á vegum 
flokksins og er það þessari löngu 
og ströngu baráttu þeirra kvenna 
sem á undan hafa gengið að 
þakka. 

Bakslög hafa einnig dunið yfir 
okkur og gert konur innan sam-
takanna svartsýnar eins og þegar 
fækkun kvenna í ráðherraliði 
flokksins var fyrir tveim árum og 
fækkun framsóknarkvenna í sveit-
arstjórnum í síðustu kosningum. 
Þá eins og áður stóðu konur upp og 
mótmæltu þessari aðför að konum 
innan flokksins. Þrátt fyrir það er 
staðan aftur að vænkast og hlutur 
kvenna í ráðherraliði flokksins er 
mjög góður, konur eru 50% í ráð-
herraliði flokksins og samtökin 
eru mjög stolt af þessari stöðu 
kvenna innan flokksins. Einnig má 
geta þess að konur leiddu þrjá af 
sex listum flokksins í síðustu 
Alþingiskosningum. Við sjáum 
fram á að tími kvenna í stjórnmál-
um er kominn enn og aftur, mikil-
vægast er að konur standi saman í 
öllum störfum sem þær taka sér 
fyrir hendur, þá næst árangur.

Í tilefni þessara tímamóta 
ætlar Landssamband framsókn-
arkvenna að halda upp á afmælið 
laugardaginn 25. nóvember á 
Hótel Loftleiðum og gleðjast með 
flokksfélögum Framsóknar-
flokksins. 

Höfundur er formaður Lands-
sambands framsóknarkvenna

Til hamingju með daginn!
S

amkomulag virðist vera komið á milli þingflokka um nýja 
löggjöf um fjármál stjórnmálaflokka. Annars vegar er að 
því stefnt að gera reikningshald stjórnmálaflokka gegn-
særra og háð opinberri endurskoðun. Hins vegar er ráð-
gert að takmarka framlög bæði til stjórnmálaflokka og 

einstaklinga í forkosningum þeirra.
Fyrri áformin ættu að vera nokkuð óumdeild. Birting á lykiltölum 

í bókhaldi stjórnmálaflokka er til þess fallin að byggja upp traust. 
Endurskoðun undir stjórn Ríkisendurskoðanda ætti að tryggja að 
reikningsfærslan verði bæði samanburðarhæf og trúverðug.

Eðlilegt er að framlög lögaðila yfir ákveðnum mörkum séu birt. 
Meira álitamál er hvort slík regla á að gilda um einstaklinga í því 
ljósi að menn eiga stjórnarskrárvarinn rétt á að halda stjórnmála-
skoðunum fyrir sjálfa sig. Fyrir því eru kosningar leynilegar. En 
ugglaust yrði of auðvelt að fara í kringum regluna ef sama yrði 
ekki látið ganga yfir lögaðila og einstaklinga. 

Aðalatriðið er að þjóðfélagið hefur breyst. Gamli hátturinn með 
fjármál stjórnmálaflokka er ekki með nokkru móti samrýmanleg-
ur nútíma kröfum. Niðurstaðan er því skýr: Hér er verið að stíga 
gott framfaraskref sem styrkir trúverðugleika þess lýðræðislega 
hlutverks sem stjórnmálaflokkarnir gegna.

Miklu vafasamara er hins vegar að setja skorður við frjálsum 
framlögum til stjórnmálastarfsemi. Í fyrsta lagi er spurning hvort 
það samrýmist skoðanafrelsi og rétti einstaklinga og fyrirtækja til 
að ráðstafa fjármunum sínum. 

Í annan stað er afleiðingin augljós. Stjórnmálaflokkarnir verða 
endanlega og að fullu ríkisvæddir. Er það heilbrigt? Er ekki hugs-
anlegt að af því geti hlotist meira tjón en hinu að leyfa frjáls fram-
lög án takmarkana þegar bókhaldið hefur verið gert gegnsætt og 
opinber grein gerð fyrir einstökum stórum framlögum?

Ýmsar spurningar vakna þegar almenn starfsemi stjórnmála-
flokka verður að uppistöðu til greidd úr ríkissjóði. Sérstakar regl-
ur gilda til að mynda um upplýsingaskyldu og réttindi og skyldur 
starfsmanna í stofnunum sem kostaðar eru af almannafé. Á það 
sama að gilda um stjórnmálaflokka?

Það er andstætt eðli og hlutverki stjórnmálaflokka að reglur af 
þessu tagi taki til þeirra. En eigi að síður getur reynst snúið að 
útskýra hvers vegna undantekning er gerð í þessu tilviki frá þeim 
almennum reglum sem að þessu leyti gilda um þær stofnanir sem 
kostaðar eru af sameignarsjóði skattborgaranna.

Eins og forkosningar flokkanna hafa þróast eru þær orðnar allt 
eins umfangsmiklar og almennu kosningarnar. Og trúlega er kostn-
aðurinn jafnmikill eða jafnvel hærri. Eðlilegt er að menn velti 
vöngum yfir þessari þróun. En ríkisvæðing stjórnmálaflokkanna 
þarf ekki að óathuguðum öðrum kostum að vera eina svarið.

Spurning er hvort aukið persónukjör í almennum kosningum 
er ekki eðlilegra svar við þeim álitaefnum sem uppi eru af þessu 
tilefni. Þátttakan í forkosningum flokkanna sýnir að krafa fólks 
um persónukjör er afar sterk. En hvers vegna ekki að einfalda 
málið og sníða kosningakerfið með hliðsjón af þeim vilja fólksins? 
Örugglega má án skaða gefa því álitaefni meiri gaum en gert hefur 
verið.

Er ríkisvæðing 
lausn?

GADDAVÍR
SIGURJÓN MAGNÚSSON

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

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

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

Morgunblaðið, 3. nóv. 2006

ÁHRIFAMIKIL SKÁLDSAGA
SEM HELDUR LESANDANUM

Í HELJARGREIPUM





Fyrir mörgum árum 
las ég fyrirlestur 

eftir Magnús Skúlason 
geðlækni sem heitir 
„Skaðsemi velmegunar, 
hugleiðing um stöðu 
mannsins í tæknivæddri 
veröld“. Í þessum fyrir-
lestri ræðir Magnús m.a. 
ofdýrkunina á einstaklingunum, 
lífsþægindakapphlaupið og 
hvernig allsnægtirnar og gervi-
þarfirnar geta aukið við andlega 
örbirgð fólks, og hvernig uppeldi 
og mannvernd verða útundan í 
þessum heimi efnishyggjunnar.

Mér hefur oft verið hugsað til 
þessa fyrirlesturs á undanförn-
um vikum þegar rætt er um fjöl-
skyldumál og stöðu barna. Nýver-
ið var í fjölmiðlum fjallað um 
ítrekaðan fíkniefnavanda 13 ára 
gamalla barna bæði í prent- og 
ljósvakamiðlunum.

Greinaflokkurinn „Börn í 
íslensku samfélagi“ birtist í Morg-
unblaðinu á haustdögum og birti 
okkur sláandi  upplýsingar um 
stöðu barna í íslensku samfélagi 
sem eru ekki ósvipaðar sýn Magn-
úsar á samfélaginu sem fram kom 
í fyrrgreindum fyrirlestri. Þar 
kom m.a. fram að margir eru 
mjög uppteknir af veraldlegum 
gæðum þannig að þarfir barna og 
unglinga eiga það til að gleymast í 
kapphlaupinu um lífsins gæði. 
Þar að auki er vinnudagur barna 
langur, þau eru í leikskóla, skóla, 
frístundaheimili og kannski tóm-
stundum.  Fram kom einnig sú 
óhugnanlega staðreynd að börn 
og unglingar lifa streitufullu lífi 
og þegar spurt var hvað það væri 
sem ylli streitunni nefndu mörg 
barnanna lífsgæðakapphlaupið og 
félagslegan þrýsting frá öðrum 
nemendum og tísku. Á Barna- og 
unglingageðdeild kemur hópur 
barna sem ekki vilja lifa lengur 
að sögn starfsmanns þar. 

Þetta eru sárar staðreyndir 
sem þarna koma fram og lýsa því 
hvernig íslenskt samfélag fórnar 
börnunum í þágu lífsgæðakapp-
hlaupsins, græðgisvæðingarinn-
ar og þeirrar skefjalausu sjálfs-
dýrkunar sem skeytir í engu um 
mannleg samskipti og uppeldi. 

Í Morgunblaðinu 12. nóvember 
heldur þessi umræða áfram um 
fjölskyldustefnu, atvinnulíf og 

velferð. Þar kemur fram 
að karlar vinna að meðal-
tali 50 stundir á viku og 
konur yfir 40 stundir.

Þó oftast sé talað um 
fórnarlömb neyslu-
hyggjunnar í umfjöllun 
fjölmiðla má ekki 
gleyma þeim börnum 
sem verða fórnarlömb 
fátæktar, en vanræksla 
stafar ekki alltaf af 
tímaskorti vegna lífs-

gæðakapphlaups heldur líka 
vegna þess að fólk er fátækt. 

Krafa verkalýðshreyfingarinn-
ar á undanförnum áratugum um 
styttingu vinnuvikunnar og hækk-
un lágmarkslauna hefur ekki hlot-
ið hljómgrunn og er að hluta til 
skýring vandans. Ég veit um fólk 
sem væri alveg til í að minnka við 
sig vinnu til þess að sinna í ríkari 
mæli uppeldishlutverkinu en 
treysta sér ekki til þess af fjár-
hagslegum ástæðum. Við sjáum 

það líka að konurnar sem voru 
heimavinnandi og eru komnar yfir 
sextugt núna sitja uppi og eiga 
engan lífeyrissjóð. Þetta er hópur 
fólks sem sinnti mikilvægu hlut-
verki í samfélaginu en var stór-
lega vanmetinn. Hvaða skilaboð 
eru það til þeirra sem gætu hugs-
að sér að minnka við sig vinnu á 
meðan börnin eru að vaxa úr 
grasi?

Og hvað kemur þetta stjórn-
málamönnum við? Vissulega ber 
fólkið sjálft mikla ábyrgð sem er 
á kafi í kapphlaupinu, en ekki 
skal gleyma því að stjórnmála-
mennirnir bera ábyrgð á að setja 
fram raunhæfa velferðar- og fjöl-
skyldustefnu en þeir, ekki síst,  
gefa tóninn um það hvernig lífi 
við ættum að lifa í samfélaginu. 

Það er með ólíkindum að þegar 
steinsteypa er annars vegar, 
hvort sem um er að ræða bygg-
ingar eða mislæg gatnamót er til 
yfirdrifið fjármagn en svo virðist 
ekki vera þegar velferðarmál er 
til umræðu. Gáum að því.

Höfundur er þátttakandi í forvali 
Vinstrihreyfingarinnar - græns 

framboðs á höfuðborgarsvæðinu.

Velferðarmál í ólestri

Oft og einatt er Alþingi Íslands 
ávarpað sem „hið háa“ Alþingi 

vegna þess að í hugum lands-
manna og samkvæmt stjórnarskrá 
Íslands er það æðsta stofnun 
landsins, sannkallaður hornsteinn 
íslensks þjóðfélags.

Á Alþingi er löggjafarvald 
Íslands, sem markar líf okkar dag 
hvern. Löggjöfin  er 
hugsuð þegnum lands-
ins og íslensku þjóðlífi 
til framdráttar og vernd-
ar. Skilvirkni þess er 
undir góðri löggjöf 
komin. Bráðnauðsynleg 
forsenda þess að þetta 
nái fram að ganga er 
auðvitað að landsmenn 
geti treyst þeim ein-
staklingum sem kosnir 
eru til setu á Alþingi 
Íslands hverju sinni. 
Þeir setja lögin sem 
okkur er síðan ætlað að 
fara eftir. Löggjafinn 
sníðir þannig stakk utan 
um þjóðfélagið og best 
er því að hann passi 
okkur svo þægilegt sé. 

Til að landsmenn beri 
virðingu fyrir Alþingi þá verður 
þetta traust að vera til staðar 
gagnvart alþingismönnum. Ávarp-
ið „hið háa“ undirstrikar þessa 
virðingu fyrir Alþingi Íslands og 
endurspeglar jafnframt að traust 
ríkir gagnvart þingmönnum. 

Til að alþingismaður njóti virð-
ingar og trausts kjósenda þarf við-
komandi að hafa góða dómgreind 
til að gera glöggan greinarmun á 
réttu og röngu, siðlegu og ósiðlegu 
athæfi.  Nauðsynlegt er að muna 
að þingmaður er fulltrúi allrar 
þjóðarinnar í þessum efnum en er 
ekki á þingi til að  reka einhver 
einkaerindi. Öðruvísi getur Alþingi 
Íslands ekki verið sá hornsteinn 
sem því er ætlað að vera í okkar 
smáa og lýðfrjálsa samfélagi!

Til að geta boðið sig fram til setu á 
Alþingi þarf tvennt að fara saman. 
Í fyrsta lagi, verður viðkomandi að 
hafa kosningarétt og í annan stað 
verður viðkomandi að vera með 

óflekkað mannorð. Dæmdur 
glæpamaður hefur því ekki kjör-
gengi til Alþingis vegna þess að 
hann hefur flekkað mannorð. 

Þetta er eðlilegt skilyrði þegar 
Alþingi er annars vegar. Viðkom-
andi einstaklingur er því rúinn 
virðingu og trausti kjósenda til að 
gegna störfum sem alþingismaður. 
Það eru ný og gömul sannindi 
innan afbrotafræðinnar að hafi 
einstaklingur brotið af sér einu 
sinni er hann líklegri en ella að 

gera það aftur. Einu 
sinni þjófur er ávallt 
þjófur er frasi sem 
þekkist vel í íslenskri 
tungu. Dæmdur 
glæpamaður grefur 
undan virðingu 
Alþingis og því trausti 
sem til þess er borið 
kæmist hann á þing. 
Það molnar úr horn-
steininum!

Það hefur sjálfsagt 
ekki farið fram hjá 
neinum að Árni John-
sen fékk góða kosn-
ingu í prófkjöri Sjálf-
stæðismanna í 
SV-kjördæmi um 

umliðna helgi. Hann lenti í öðru 
sæti, sem tryggir honum þingsæti 
ef fram fer sem horfir. 

Hér er dauðans alvara á ferðum 
sem ekki sér fyrir endann á.  Af 
hverju? Jú, Árni Johnsen var 
dæmdur til 2 ára fangelsisvistar 
fimmtudaginn 6. febrúar 2003! 
Dómur féll fyrir rúmlega þremur 
og hálfu ári. Það er ekki langt um 
liðið.

Fyrir hvað var Árni síðan 
dæmdur í fangelsi?  Hann var 
dæmdur fyrir fjárdrátt, umboðs-
svik, ranga skýrslugjöf til yfir-
valda og mútuþægni í opinberu 
starfi sem alþingismaður. 

Á manna máli þýðir þetta að 
hann var dæmdur fyrir þjófnað, 
lygar, umboðssvik og mútur.  Hann 
laug ítrekað  og stal af sinni eigin 
þjóð!  Þetta voru ekki einhver 
„tæknileg mistök“ eða „smávægi-
legar yfirsjónir“. Afbrotin áttu sér 
stað yfir langt tímabil, eða á árun-
um 1997-2001, og voru ítrekuð. 

Árni vanvirti Alþingi Íslands á 
freklegan og grófan hátt. Að lesa 

dóminn er döpur lesning svo ekki 
sé meira sagt. Hér mætti lengi 
telja upp hans lögbrot en þess í 
stað er vísað í dóm Hæstaréttar 
(www.haestirettur.is). 

Kjarni málsins er þessi: Árni 
Johnsen gerðist ítrekað sekur um 
alvarleg dómgreindabrot. Hann 
brást trausti sem honum var sýnt 
og er rúinn virðingu til að sitja á 
Alþingi.

Árni Johnsen hefur fengið upp-
reisn æru og er því kjörgengur til 
Alþingis. Við þessar einstæðu 
aðstæður sem nú eru uppi í 
íslenskri stjórnmálasögu er mjög 
æskilegt að fram fari þjóðfélags-
leg umræða um það hvort Alþingi 
Íslands eigi að vera vettvangur 
nýrra tækifæra fyrir dæmda 
glæpamenn.

Viljum við í framtíðinni sjá það 
gerast að maður sem hefur verið 
dæmdur í fangelsi fyrir heimilis-
ofbeldi komist á þing og fjalli um 
fjölskyldumál? Eða að einstakling-
ur sem hefur verið dæmdur fyrir 
innflutning á eiturlyfjum og selt 
börnum og unglingum komist á 
þing og fjalli til dæmis um mál-
efni barna?  Hvað með einstakling 
sem verður valdur að dauða ann-
ars manns í bílslysi vegna ölvun-
araksturs! Á hann heima á 
Alþingi?

Dómgreind manna skiptir máli 
þegar kosið er á þing. Bráðnauð-
synlegt er að draga mörk í þessu 
máli og ræða hver þau eiga að 
vera Alþingi til verndar. Nátengt 
þessu er að fjalla um hvort ein-
hver ein tegund af dæmdum 
glæpamanni sé eitthvað ásættan-
legri en önnur gagnvart Alþingi? 

Persónulega tel ég að svo sé 
ekki og ekki þess virði fyrir æru 
eins manns að leika með virðingu 
og trausts Alþingis. Við megum 
ekki stuðla að því að hnika þessum 
mörkum til því við sjáum ekki 
fyrir endann á þessari þróun! Mér 
þykur of vænt um Alþingi til að 
svo megi verða. 

Að lokum vil ég biðja  Árni 
Johnsen að draga framboð sitt til 
setu á Alþingi Íslands til baka og 
vona ég að honum muni vegna vel 
í lífinu á öðrum vettvangi.

Höfundur er hagfræðingur.

Er Alþingi Íslands vettvangur 
fyrir dæmda afbrotamenn?

Til að landsmenn 
beri virðingu fyrir 
Alþingi þá verður 
þetta traust að vera 
til staðar gagnvart 
alþingismönnum.

Vanræksla stafar ekki alltaf 
af tímaskorti vegna lífsgæða-
kapphlaups heldur líka vegna 
þess að fólk er fátækt.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Ríkarður S. Ríkarðsson forstöðumaður á upplýsinga-
tæknisviði Landsbankans stundar líkamsrækt og 
sund til að halda sér í formi.

„Þetta er lítið í samanburði við það sem áður var,“ segir 
Ríkarður sem er enginn nýgræðingur í íþróttum og á glæst-
an sundferil að baki.

Ríkarður fór að æfa sund 10 til 11 ára með sundfélagi 
Helsingborgar, þar sem fjölskylda hans bjó í nokkur ár. 
„Foreldrar mínir voru hvattir til að senda mig í sundið þar 
sem ég þótti sýna góða takta og svo heppilega vildi til að ég 
lenti hjá þjálfara, sem æfði síðar sænska landsliðið.“

Ríkarði voru kennd sundtökin á þessum tíma og var orð-
inn bráðefnilegur sundmaður þegar fjölskyldan flutti til 
Íslands árið 1992. „Ég tók mér að vísu ársfrí frá sundinu 
þegar hér var komið við sögu til að æfa skíði og fótbolta,“ 
segir hann en þess utan hafði Ríkarður einnig reynt fyrir 
sér í tennis og skák.

„Sumarið 1993 vaknaði áhuginn á ný, ég fór að einbeita 
mér aftur að sundinu og lagði aðrar íþróttagreinar til hlið-
ar,“ heldur Ríkarður áfram. „Ég æfði með Ægi og var aftur 
svo lánsamur að lenda hjá afbragðsgóðum þjálfara, sem 
átti eftir að þjálfa landslið Finna.“ Á ferlinum setti Ríkarð-
ur mörg Íslandsmet, varð methafi og tvöfaldur meistari á 
Smáþjóðaleikunum árið 1997 og tók þátt í Ólympíuleikun-
um árið 2000. Er þá fátt upptalið.

„Nú hef ég hætt sundi á afreksstigi og tek þátt í einstaka 
mótum,“ segir Ríkarður. „Varð reyndar Norðurlandameist-
ari á garpamótinu í október, þannig að ég er nú ekki dauður 
úr öllum æðum,“ segir hann og hlær. 

Glæstur 
sundferill



Á síðustu árum hefur svokallað 
„kinesio taping“ rutt sér til 
rúms í heimi sjúkraþjálfunar. 
Byrjað er að veita slíka með-
ferð hérlendis.

Meðferðin er sáraeinföld og felst í 
því að límband er sett á staði sem 
orðið hafa fyrir meiðslum. Lím-
bandinu er beitt á sérstakan hátt 
þannig að það losar um þrýsting af 
völdum húðarinnar og eykur blóð-
flæði og sogæðaflæði sem flýtir 
fyrir losun á bólguvaldandi efnum. 
Um leið dregur meðferðin úr 
verkjum. Aðferðin er upprunnin í 
Japan en það var Dr. Kenzo Kase, 
sjúkraþjálfari og hreyfifræðingur, 
sem fyrstur beitti henni fyrir um 
25 árum.

Nokkrir sjúkraþjálfarar hafa 
farið erlendis til að læra kinesio 
taping. Út frá því kviknaði áhug-
inn hjá kollegum þeirra og fyrir 
helgi var haldið námskeið hérlend-
is þar sem danskir kennarar og 

fyrirlesarar kenndu íslenskum 
sjúkraþjálfurum að líma sjúklinga 
sína. Einn þeirra sem tók þátt var 
Stefán Stefánsson, sjúkraþjálfari 
íslenska landsliðsins í knattspyrnu. 
„Ég hef eitthvað verið að fikta í 
þessu með góðum árangri og lang-
aði að læra þetta almennilega,“ 
segir Stefán. „Þetta er allt önnur 
nálgun á límbandð. Við höfum 
notað það til að festa liði og vöðva 
en ekki til að losa um neitt.“

Límbandið er af sérstökum toga 
og er það klippt og skorið eftir 
kúnstarinnar reglum. Þegar lím-
bandið er sett á líkamann setur 
fólk sig í ákveðnar stöður og lím-
bandið er lagt á réttan stað. Ekki 
er strekkt á límbandinu. „Kostur-
inn við þessa aðferð er að sjúkling-
urinn er í meðferð á meðan hann 
er heima hjá sér sofandi. Límband-
ið hefur maður á sér í um fjóra 
daga, getur gert hvað sem maður 
vill, og maður finnur ekkert fyrir 
því,“ segir Stefán. „Svo þegar það 
er tekið af er ekkert eftir, enginn 

roði og engar límleifar eins og 
þegar maður tekur venjulegan 
plástur af sér.“

Heilsubætandi límband

Félagi 100 kílómetra hlaup-
ara á Íslandi vex stöðugt 
fiskur um hrygg.

Tveir nýir félagar voru teknir 
inn í Félag 100 km hlaupara á 
Íslandi við hátíðlega athöfn um 
miðjan nóvember. Þeta voru þeir 
Hilmar Guðmundsson og Guð-
mundur Magni Þorsteinsson. 
Þeir luku 100 kílómetra keppnis-
hlaupinu „Aarhus 1900´s 100 km 
løb“ í haust við góðan orðstír.  

Félag 100 km hlaupara á 
Íslandi var stofnað fyrir tveim-

ur árum í Sundlaug Vesturbæjar 
að loknu Þingstaðahlaupi. Til-
gangur þess er að efla samstöðu 
meðal langhlaupara á Íslandi 
sem fást við ofurmaraþon í 
flokki lengri vegalengda og 
stuðla að vaxandi þátttöku í slík-
um hlaupum.

Nú eru félagar orðnir þrettán 
talsins og þar af hafa sex bæst 
við á þessu ári. Vitað er um sautj-
án sem þreytt hafa 100 kílómetra 
keppnishlaup og nokkrir nýliðar 
hyggja á slíkt hlaup á næsta ári. 
Því er ljóst að gróska er hlaupin 
í ofurmaraþon hjá Íslendingum. 

Gróska hlaupin í 
langhlaup landans

Opnuð hefur verið meðgöngu-
dagbók fyrir verðandi foreldra 
á doktor.is

Þar er safnað 
saman á einn 
stað fræðslu 
og upplýsing-
um um allt 
það sem varð-
ar getnað, 
meðgöngu,
fæðingu,
brjóstagjöf og 
félagslegan
rétt verðandi 
foreldra.
Í dagbókina 
geta verðandi 
foreldrar skráð hjá sér heilsufars-
legar upplýsingar sem tengjast 
meðgöngunni og auk þess skráð 
dagbókarfærslur um líðan sína og 
merka atburði á meðgöngunni. 
Eins og öðrum áskrifendum dokt-
or.is er áskrifendum dagbókarinn-
ar velkomið að senda inn fyrir-
spurnir sem ljósmóðir mun leitast 
við að svara.
Fram að áramótum er meðgöngu-
dagbókin öllum opin en eftir þann 
tíma er hún einungis opin áskrif-
endum doktor.is.

Meðgöngu-
dagbók

www.svefn.is



Alltof margir hunsa viðvörun-
armerki um hjartaáfall, sem 
getur kostað þá lífið.

Nýleg bresk rannsókn sýnir að allt 
að 42 prósent fólks sem finnur 
fyrir brjóstverkjum bíða með að 
hringja í neyðarlínuna í þeirri von 
að verkurinn líði hjá.

Talið er að fólk sem finnur fyrir 
brjóstverkjum bíði að meðaltali í 
níutíu mínútur með að hringja á 
sjúkrabíl. Tveir þriðju þeirra sem 
tóku þátt í rannsókninni viður-
kenndu að þeir létu fremur maka 
sinn, félaga, ættingja eða heimilis-
lækni vita en að hringja beint í 
neyðarlínuna.

Árlega fá um 250 þúsund manns 
hjartaáfall á Bretlandi. Þriðjung-
ur þeirra deyr áður en á spítala er 
komið, vegna þess að þeir biðu 
með að hringja í neyðarlínuna.

Heilbrigðisyfirvöld eru uggandi 
yfir niðurstöðum rannsóknarinnar 
og hafa hrundið af stað nýrri her-
ferð, í þeirri von um að fleiri nýti 
sér þjónustu neyðarlínunnar.

Að hika er 
að tapa

Þriðjungur þungana í Skotlandi 
hafa ekki verið ráðgerðar.

Frá þessu er greint í nýjasta hefti 
tímaritsins The Lancet. Rannsókn-
in fór fram á Edinborgarsjúkra-
húsi og voru fjögur þúsund verð-
andi mæður spurðar auk 907 
kvenna sem sóttu um fóstureyð-
ingu.

Tíu prósent verðandi mæðra  
sögðu að þungunin hefði alls ekki 
verið ráðgerð og hefðu þær frekar 
kosið að hún hefði ekki átt sér stað. 
Flestar kvennanna sögðust þó ekki 
sjá eftir henni og flestar viður-
kenndu að þó svo að þungunin 
hefði ekki verið ráðgerð hefði hún 
ekki komið á óvart.

Níutíu prósent kvennanna sem 
sóttu fóstureyðingu sögðu þungun-
ina ekki hafa verið ráðgerða.

Óráðgerðar 
þunganir

Trönuberjasafi inniheldur efni 
sem hindrar sýkingar, hefur 
góð áhrif á hjartað og virðist 
vinna gegn öldrun og krabba-
meini.

Efnið í trönuberjunum sem hindr-
ar bakteríur frá því að setjast að í 
kroppnum heitir PAC. Þetta efni 
finnst líka í súkkulaði, vínberjum 
og tei en hefur þó ekki sömu eigin-
leika og það hefur í trönuberjun-
um. PAC-efnið kemur til dæmis í 
veg fyrir að þær bakteríur sem 
valda þvagfærasýkingum festist á 
veggjum þvagblöðrunnar og skol-
ar þeim í staðinn út úr líkamanum. 
Þar sem 50-60 prósent kvenna á 

Vesturlöndum fá þvagfærasýk-
ingu einhverntíma á ævinni minnk-
ar það verulega sýklalyfjatöku ef 
þeim dugar að taka inn trönuberja-
saft í staðinn.

Trönuber hafa verið rannsökuð 
í áratugi og niðurstöður benda til 
að þau séu flestra meina bót. Sýnt 
hefur verið fram á að þau fækka 
magasáratilfellum og draga þar 
með úr hættu á magakrabbameini, 
einnig bæta þau kólesterólbúskap 
líkamans og eru álíka góð fyrir 
hjartað og rautt vín í hófi. Ein 
merkasta uppgötvunin var gerð 
fyrr á þessu ári við háskóla í Dart-
mouth í Massachusetts er sýnt var 
fram á að PAC-efnið í trönuberjum 
drægi úr vexti æxla í lungum. Enn 
er haldið áfram rannsóknum og nú beinist athyglin að áhrifum berj- anna á veirur og sveppasýkingar. 

Sannur lífselexír



Aðalbjörg Þorsteinsdóttir býr 
til smyrsl, salva og áburð úr 
íslenskum jurtum sem hún 
tínir á heimslóðum sínum á 
Vestfjörðum. 

Villimey er vörumerkið sem Aðal-
björg Þorsteinsdóttir notar fyrir 
smyrsl sín og áburð, og vísar nafn-
ið til hennar sjálfrar. Á hverju 
sumri heldur hún til fjalla í 
nágrenni við heimili sitt á Tálkna-
firði og tínir villtar jurtir fram á 
rauða nótt ásamt dóttur sinni og 
fleirum úr fjölskyldunni. Þegar 
hún kemur aftur til byggða útbýr 
hún ýmiss konar smyrsl, salva og 
áburði, sem sumir viðskiptavina 
hennar telja vinna algert krafta-
verk á meinum eins og exemi og 
fleiru. Bera þau öll skemmtileg 
nöfn eins og sára-galdur, húð-gald-
ur og bossa-galdur. 

Sára-Galdur er til dæmis góður 
á minniháttar sár, brunasár og 
skrámur, svo hefur hann verið 
notaður útvortis á gyllinæð með 
ágætum árangri og húð-galdur 

reynist kláðastillandi, mýkjandi 
og græðandi á exem, sólarexem, 
psoriasis og aðra húðkvilla. 

„Ætli ég hafi þetta ekki bara í 
genunum,“ segir Aðalbjörg 
aðspurð um áhugann á jurtunum. 
Hún segist jafnframt ekki hafa 
ætlað sér að standa í framleiðslu á 
kremum. „Í upphafi útbjó ég þessi 
smyrsl bara fyrir mig og fjöl-
skylduna. Ég eignaðist þrjár stelp-
ur á fjórum árum og þurfti því 
mikið að nota bossakrem. Ég fann 
ekkert sem mér líkaði og endaði á 
að útbúa mitt eigið, fór út í náttúr-
una til að finna það sem ég leitaði 
að,“ segir hún og bætir við að þetta 
hafi síðan undið upp á sig og henni 
hálfpartinn att út í frekari fram-
leiðslu sökum eftirspurnar. 

„Ég hef tínt jurtirnar mjög lengi 
og notað þær meðal annars í brauð 
og mat. Auk þess hef ég sótt nám-
skeið og lesið mér mikið til um 
jurtirnar. Ég nota engin rotvarnar- 
eða lyktarefni og finnst mér að 
fólk eigi að vera vakandi fyrir því 
hvað það er að bera á sig. Sérstak-
lega barnshafandi konur. Allt það 
sem konur bera á sig smitast út í 
blóðið og hefur áhrif á fóstrið,“ 
segir Aðalbjörg. „Sjálf hefði ég 
viljað vera upplýstari um þessi 
mál fyrir tuttugu árum,“ segir 
hún.

Frekari upplýsingar er hægt að 
finna á vefsíðunni villimey.is, en 
vörurnar fást í öllum helstu heilsu-
vöruverslunum landsins.

Villimey á Vestfjörðum

Vísindamenn við 
Wellman-myndlækn-
ingastofnunina á 
Massachusetts Gen-
eral Hospital (MGH) 
hafa þróað tækni sem 
gerir læknum kleyft að 
mynda æðar og garnir í 
þrívídd.

Tæknin byggir á ljósleið-
araþráði og nýjum leis-
ergeisla sem stöðugt 
breytir afstöðu sinni og 
bylgjulengd ljóssins. Hún 
hefur verið reynd á lif-
andi svínum þar sem hún 
gaf góða raun. 
Auk þess að gefa góða mynd af 
innviðum æðakerfisins eru tækin 
mun fljótvirkari en fyrirrennar-

arnir. Það tók vís-
indamennina ein-
ungis sex mínútur 
að kortleggja 4,5 
sentimetra langan 
æðabút. Þetta gerir 
læknum kleyft að 
leita uppi krabba-
mein og aðrar 
skemmdir á mun 
skilvirkari hátt og 
hætt verður að 
„leita að nál í hey-
stakki,“ eins og 
segir í fréttatil-
kynningu frá stofn-
uninni.

Undirbúningur
er hafinn að frekari 
tilraunum og innan 

skamms ætti tæknin að vera 
komin á það stig að hægt sé að 
nota hana á mannfólk.

Æðaveggir í þrívídd útgáfa }

vinnur gegn fílapenslum og bólum.

Bindur bakteríur og húðflögur og dregur þær til sín.

Silicol Skin

Þannig getur þú haldið húð

þinni mjúkri og hreinni og

komið í veg fyrir bólur.

Fæst í apótekum.

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja í það ef Fréttablaðið 

kemur einhverntímann ekki.

550 5600

Ekkert blað?

- mest lesið



Evrópulönd og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hafa 
skrifað undir sáttmála um baráttuna við aukna tíðni 
ofþyngdar.

Í sáttmálanum er kallað eftir enn meiri samstöðu og sam-
vinnu milli allra hagsmunaaðila en verið hefur. Til dæmis 
opinberra aðila, einkamarkaðar, frjálsra félagasamtaka, ein-
staklinga og fjölskyldna bæði á innlendum vettvangi sem og 
milli landa Evrópu. 

Tíðni ofþyngdar í Evrópu hefur vaxið þrefalt á síðustu 
tveimur áratugum, en afleiðingar offitu eru langvinnir sjúk-
dómar sem draga úr heilbrigði og minnka lífslíkur. Sérstak-
lega er varað við ofþyngdarþróun meðal barna og unglinga. 
Þá er ljóst að ofþyngd og offita er algengari meðal þeirra sem 
minna mega sín í samfélaginu sem eykur þannig enn á ójöfn-
uð. Ofþyngd hefur mikil áhrif á efnahag þjóða en almennt er 
talið að allt að sex prósent af útgjöldum til heilbrigðismála í 
Evrópu séu tilkomin vegna ofþyngdar og offitu.

Ráðamenn landanna eru sammála um að ofþyngdar-
þróunina sé hægt að stöðva og snúa henni við. Mikil-
vægt er að tekið sé mið af þyngdarþróun þjóðfélags-
þegnanna í öllu stefnumótandi starfi þjóða og 
sveitarfélaga. Rík áhersla er lögð á samábyrgð allra 
ráðuneyta þó hvatt sé til þess að heilbrigðisráðu-
neyti haldi utan um verkefnið. 

Markmið sáttmálans er að styrkja samstarf innan 
Evrópu í baráttunni við ofþyngdina þar sem rík 
áhersla er lögð á bætta næringu, aukna hreyfingu og 
almenna vellíðan meðal þegnanna. 

Evrópa sameinast gegn ofþyngd

Stjórnvöld í Englandi hafa 
áhyggjur af ofdrykkju unglinga.

Ofdrykkja enskra unglinga hefur 
leitt til tuttugu prósenta aukning-
ar á sjúkrahúsinnlögnum á síðustu 
fimm árum. Um tuttugu mál sem 
tengjast drykkju unglinga undir 
18 ára aldri koma inn á borð 
sjúkrahúsa á dag. Þetta eru mál á 
borð við áfengiseitrun.

Yfirmaður sjúkrahúsa í 
Cheshire- og Merseyside-héruð-
um segir ekki óalgengt að ungling-
ar sem komi á sjúkrahúsið hafi 
drukkið allt að einum lítra af 
vodka. Sami læknir telur nauðsyn-
legt að hækka verð áfengis til að 
draga úr unglingadrykkju.

Aukin ungl-
ingadrykkja

Fyrirburum er hættara við að 
eiga í vandræðum með sjónina.

Ný rannsókn leiðir í ljós að aukin 
hætta er á að börn sem fædd eru 
fyrir tímann (fyrir 35. viku með-
göngu) eigi í meiri vandamálum 
með sjón en þau sem fædd eru full-
burða. Þetta kemur fram á frétta-
vef Reuters-fréttastofunnar.
Rannsóknin gefur einnig vísbend-
ingar um að augnpróf sem tekin 
eru við tveggja og hálfs árs aldur 
hjá fyrirburum geti sagt fyrir um 
vandamál í sjón við tíu ára aldur. 
Rannsakaðir voru 198 fyrirburar 
við sex mánaða, tveggja og hálfs 
árs og tíu ára aldur.

Fyrirburar 
sjá verr

hollráð }



Átraskanir hafa iðulega verið í umræðunni í 
nútímasamfélagi. Oftast er þá rætt um lystar-
stol (anorexia nervosa) annars vegar eða 
lotugræðgi (bulimia nervosa) hins vegar. Átrask-
anir geta þó verið margþættar og margslungnar 
og svo virðist sem ákveðin tegund átraskana sé 
að ryðja sér meira til rúms í vestrænum samfé-
lögum, svokölluð ofátsröskun (Binge eating 
disorder). Hér er ekki um að ræða sömu röskun 
og lotugræðgi, sem einkennist af átköstum ein-
staklings þar sem viðkomandi innbyrðir óhóf-
legt magn matar og reynir síðan að losa sig við 
innbyrta fæðu með því að framkalla uppköst og/
eða notast við þvag- og hægðalosandi lyf, heldur 
er hér um aðra tegund að ræða. Ofátsröskun ein-
kennist af því að einstaklingurinn borðar óhóf-
lega og upplifir stjórnleysi gagnvart átinu, en 
losar sig hvorki við innbyrta fæðu, með t.d. upp-
köstum, né stundar líkamsrækt af kappi til að 
brenna hitaeiningum.  

Mikilvægt er að rugla ekki saman „almennu“ 
ofáti og ofátsröskun. Flest okkar borða einhvern 
tíma yfir sig, þ.e. við innbyrðum meiri fæðu en 
við þurfum, en það þýðir ekki að við séum haldin 
ofátsröskun. Mörkin þarna á milli eru þó enn 
óskýr og eru t.d. læknar ekki sammála um hvaða 
aðferðir eigi að nota til að ákvarða/staðfesta 
hvort einstaklingur sé haldinn ofátsröskun eða 
ekki. Flestir sem eiga við alvarleg ofátsvanda-
mál að stríða eiga þó ákveðna þætti sameigin-
lega, svo sem tíð atvik þar sem viðkomandi inn-
byrðir það sem öðrum fyndist vera óeðlilegt 
magn matar og einstaklingurinn upplifir oft að 
hann geti ekki stjórnað því hvað eða hversu 
mikið hann borðar. Aðrir þættir eru að viðkom-
andi borðar hraðar en venjulega, borðar þar til 
hann verður svo saddur að honum líður illa, inn-
byrðir gríðarlega mikið magn matar þrátt fyrir 
að vera ekki svangur (hugsanlega til að fylla 
upp í „innri tómleikatilfinningu“), borðar einn 
vegna þess að hann skammast sín fyrir magn 
matar sem innbyrt er, og upplifun ógeðs-, dep-
urðar-, eða skömmustutilfinningar eftir að hafa 
borðað of mikið.

Þó að stutt sé síðan ofátsröskun var viðurkennd 
sem sérstæð röskun er hún líklega algengasta 
átröskunin. Flestir sem þjást af ofátsröskun eru 
allt of þungir (meira en tuttugu prósentum yfir 
heilbrigðri líkamsþyngd), en einstaklingar sem 
eru í eðlilegri þyngd geta þó einnig verið með 
ofátsröskun. Samkvæmt bandarískum tölum 
eru líklega um tvö prósent fullorðinna einstakl-
inga haldin þessari röskun, eða ein til tvær 
milljónir Bandaríkjamanna! Ofátsröskun er 
örlítið algengari hjá konum en körlum en talið 
er að hlutfallið sé þrjár konur á móti tveimur 
körlum.

Orsakir ofátsröskunar eru enn óþekktar, en 

tæplega helmingur einstaklinga með ofátsrösk-
un á sögu um mikla depurð eða þunglyndi. Hvort 
depurð eða þunglyndi er orsök eða afleiðing 
ofátsröskunar er óljóst og mögulega er ekki um 
nein tengsl að ræða. Hins vegar lýsa margir 
þeirra sem haldnir eru ofátsröskun því að reiði, 
hryggð/dapurleiki, leiði, kvíði eða aðrar nei-
kvæðar tilfinningar geti ýtt undir ofát, þ.e. svo 
virðist sem þessar tilfinningar geti haft sterk 
áhrif á hvort einstaklingur leitar í ísskápinn og 
borðar og borðar til að deyfa líðan sína.

Meginfylgikvillar ofátsröskunar eru sjúkdómar 
sem tengjast offitu, s.s. sykursýki, hár blóð-
þrýstingur, hjartasjúkdómar, hátt kólesteról, og 
ákveðnar tegundir krabbameins. Einnig fylgir 
þessari röskun mikil andleg vanlíðan þar sem 
flestir, sem haldnir eru röskuninni, hafa margoft 
reynt að ná stjórn á ofáti sínu. Sumir þessara 
einstaklinga sleppa úr vinnu, skóla eða félags-
legum athöfnum þegar þörfin fyrir að borða 
ótakmarkað kemur yfir þá (átköst). Margir með 
ofátsröskun hafa mjög brotna sjálfsmynd, eru 
uppteknir af því hvernig þeir líta út í augum 
annarra (sérstaklega þeir sem eru allt of þung-
ir), forðast félagsleg samskipti, og flestir 
skammast sín fyrir ástandið og reyna að fela 
vandann. Oft tekst þessum einstaklingum svo 
vel að fela vandamál sitt að nánustu fjölskyldu-
meðlimir og vinir vita ekki að þeir fá átköst.

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að einstakl-
ingum með ofátsröskun finnst erfiðara en 
öðrum að vera í einhvers konar átaksverkefn-
um til að grenna sig. Einnig er líklegra að þessir 
einstaklingar bæti hratt á sig aukakílóum aftur. 
Af þessum sökum virðist vera mikilvægara að 
leggja megináherslu á ofátið (átköstin), þ.e. 
hegðunina sem slíka, áður en lögð er áhersla á 
að létta sig.

Fjölmargar aðferðir eru notaðar til að vinna 
með ofátsröskun. Til dæmis kennir hugræn 
atferlismeðferð einstaklingum ákveðna tækni 
til að fylgjast með og breyta átvenjum sínum 
sem og að breyta því hvernig viðkomandi bregst 
við erfiðum aðstæðum. Samtalsmeðferðir geta 
einnig hjálpað fólki til að skoða tengsl við fjöl-
skyldu og vini og leysa úr ýmiss konar tilfinn-
ingaflækjum. Þunglyndislyf hafa reynst sumum 
einstaklingum vel. Einnig hafa mismunandi 
sjálfshjálparhópar verið mörgum stuðningur í 
baráttunni við ofátsröskun.

Rannsakendur eru þó enn að reyna að átta 
sig á hvaða aðferð eða sambland aðferða sé 
árangursríkust þegar kemur að því að ná tökum 
á ofátsröskun.  

Eins og með flest vandamál verður þó erfitt 
að finna einhverja eina aðferð til að vinna með 
þessa röskun, meðferðina verður líklega að 
sníða eftir þeim einstaklingi sem á við vandann 
að etja þó svo að ágætt sé að hafa einhvers 
konar leiðbeinandi aðferð til að vinna eftir.

Stillingar á stólum, borðum og 
tölvum þurfa að vera réttar.

Starfsumhverfi á vinnustað skipt-
ir miklu máli fyrir vellíðan og 
afköst starfsmanna. Stillingar á 
stólum, borðum og tölvum og fyr-
irkomulag í kringum vélar og iðn-
aðartæki getur haft áhrif á hvern-
ig fólki líður í vinnunni. 

Öll fyrirtæki, stofnanir og skól-
ar þurfa að gera áhættumat sam-
kvæmt lögum, sem er skrifleg 
áætlun um öryggi og heilbrigði á 
vinnustað. Samkvæmt lögum um 
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi 
á vinnustöðum (46/1980) ber 
atvinnurekandi ábyrgð á að gerð 
sé skrifleg áætlun um öryggi og 
heilbrigði á vinnustað. 

• Áhættumat 
• Áætlun um heilsuvernd 
• Lögbundið áhættumat, sem er 

skriflegt mat á áhættu vegna allra 
þátta vinnu eða vinnuskilyrða sem 
skapað geta hættu fyrir öryggi og 
heilsu starfsmanna. 

Atvinnurekandi ber ábyrgð á 
að gerð sé áætlun um heilsuvernd 
sem byggð er á áhættumati þar 
sem meðal annars kemur fram 
áætlun um forvarnir, þar á meðal 
um aðgerðir sem grípa þarf til í 
því skyni að draga úr atvinnu-
tengdum sjúkdómum og slysum.

Áætlunin á að gefa gott yfirlit 
yfir áhættu- og álagsþætti sem 
auðveldar markvisst starf og 
tryggir betri árangur. Áætlun um 
forvarnir skal byggja á niðurstöð-
um áhættumats. 

Fyrirtækið Vinnuvernd sér-
hæfir sig í slíkum áætlunum og 
áhættumati, auk þess að veita ráð-
gjöf og bjóða upp á námskeið í 
gerð áhættumats og áætlana. 

 Nánari upplýsingar og
heimildir: www.vinnuvernd.is

Starfsumhverfið 
hefur áhrif á afköst



Úrslitakeppni um titilinn 
„Sterkasti maður í heimi 2006“ 
fer fram á föstudag og laugar-
dag í Reiðhöllinni í Víðidal.

Tólf keppendur taka þátt í baráttu 
um ofangreindan titil, en áður 
höfðu 24 keppendur frá sextán 
löndum tekið þátt í forkeppni í 
álveri Alcan í Straumsvík.

Þrír keppenda eru íslenskir, 
þeir Benedikt Magnússon, Stefán 
Sölvi Pétursson og Georg 
Ögmundsson.
Keppnin er haldin til að heiðra 
minningu Jóns Páls Sigmarssonar, 
sem var frumkvöðull íþróttarinn-
ar á Íslandi og hlaut á sínum tíma 
alls fjórum sinnum titilinn „Sterk-
asti maður heims“.

Úrslitin hefjast í Reiðhöllinni 
föstudaginn 24. nóvember kl. 18 
þar sem kraftajötnar munu etja 
kappi hver við annan og loka-
keppnin verður laugardaginn 25. 
nóvember kl. 15.

Sterkasti maðurinn

Öll sex ára börn landsins fá 
endurskinsborða frá skátum.

Skátahreyfingin sendi nýlega 
öllum sex ára börnum í landinu 
endurskinsborða ásamt riti um 
öryggi barna í umferðinni. Þá 
fylgdu ritinu tveir endurskinslím-
miðar til að líma á úlpur barnanna.
Þetta er sextánda árið sem skát-
arnir vinna þetta verkefni undir 
heitinu Látum ljós okkar skína og 
hafa þeir dreift um 75 þúsund end-
urskinsborðum til barna í landinu. 
Áður var borða dreift sem brugðið 
var um öxl barnanna en í dag eru 
borðarnir útbúnir með frönskum 
rennilási sem gerir þá endingar-
betri.
Það er margsannað að það dregur 
verulega úr slysum gangandi veg-
farenda ef fólk er með endurskins-
merki í svartasta skammdeginu. 
Aðalstyrktaraðili er Vátrygginga-
félag Íslands (VÍS), en jafnframt 
hafa fjölmörg fyrirtæki og stofn-
anir styrkt verkefnið. Þá er sam-
hliða verkefninu og því til stuðn-
ings rekið bílnúmerahappdrætti á 
hverju ári þar sem öllum bifreiða-
eigendum er sendur happdrættis-
miði. Dregið er í happdrættinu 31.
desember.

Skátar láta 
ljós sitt skína

Læknum hættir til að sjást yfir 
mjólkurofnæmi barna sam-
kvæmt nýlegri breskri rannsókn.

Mikill meirihluti lækna sem tóku 
þátt í rannnsókninni taldi starfs-
bræður sína rugla einkennum 
mjólkurofnæmis saman við aðra 
kvilla.

Sérfræðingar segja að ástæð-
una megi líklegast rekja til þess 
hversu algeng og óljós einkenni 
mjólkurofnæmis séu, það er að 
segja útbrot og niðurgangur.

Stór hluti læknanna vissi ekki 
hvernig best væri að meðhöndla 
mjólkurofnæmið, sem getur haft 
alvarlegar afleiðingar og jafnvel 
valdið dauða.

Einhverjir mæltu með því að 
nota tilbúna mjólk í stað kúamjólk-
ur á meðan aðrir álitu soja-mjólk 
vænsta kostinn. Heilbrigðisyfir-
völd töldu það hins vegar óráð, þar 
sem vitað er að sojamjólk getur 
valdið ófrjósemi hjá einstakling-
um sem hafa drukkið hana í lengri 
tíma í barnæsku. Einnig eru líkur 
á því að börn með ofnæmi fyrir 
kúamjólk þoli heldur ekki soja-
mjók.

Ofnæmi fyrir kúamjólk er 
algengara en margur heldur og er 
talið að það hrjái allt að tíu þúsund 
bresk börn. Nú er verið að setja 
saman bækling um slíkt ofnæmi 
og er það vafalaust mörgum fagn-
aðarefni.

Greina ekki mjólkurofnæmi

næringarefni }

telpurS onuK r
Staðurinn - Ræktin
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Við bjóðum
fjölbreytta tíma í sal,
margvísleg námskeið, tækjasal og leiðsögn

Opna kerfið - Þinn tími er kominn!
1. Almenn þjálfun, þol, styrkur og liðleiki
2. Púltími, hressileg upphitun, ýmist á palli eða gólfi, styrktar- og liðleikaþjálfun
3. Pallatími, samsett spor, mikil brennsla
4. Lóðatími, upphitun ýmist á palli eða á gólfi, unnið með þyngd og mótstöðu, lóð,

stangir, teygjur
5. Liðleikaþjálfun, upphitun, styrktar- og slökunarteygjur
6. Yoga
7. Bræðingur, líkamsrækt með dansívafi, salsa, mambo, samba, jazz, funk og stuð.
8. Sprengitími, 30 mínútna hádegispúl
9. Stöðvaþjálfun, fjölbreyttir vaxtamótunartímar

Barnagæsla - Leikland JSB

• TT 3 og 4  Taktu þér tak!
Lokuð 5 vikna átaksnámskeið 3 x í viku
fyrir stelpur16-20 og 21-30 ára

• Rope Yoga
Heildrænt hug- og heilsuræktarkerfi
Lokuð 5 vikna námskeið 2 x í viku

• 6o +
Líkamsrækt fyrir konur 60 ára og eldri
Lokuð 5 vikna námskeið 2 x í viku

Glæsilegur nýr tækjasalur!

Vertu velkomin í okkar hóp!

Innritun hafin!
Eftirtalin 5 vikna námskeið 
hefjast 27. nóvember:

25%
jólaafsláttur

af 4 mánaða kortum
í opna kerfinu



















Syndir í frístundum

Flottar
kápur

Nýbýlavegi 12  • Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 10-16
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Stærðir
36 - 48



[Hlutabréf]

Eignarhaldsfélagið ehf., í eigu SP-
Fjármögnunar, Landsbankans og 
SPV, hefur eignast 98 prósent 
hlutafjár í Verði Íslandstryggingu. 
Nýir eigendur sjá mikil tækifæri 
til að efla Vörð Íslandstryggingu 
með breyttu eignarhaldi.

Guðmundur Jóh. Jónsson tekur 
við stöðu framkvæmdastjóra 

Varðar Íslandstryggingar en hann 
starfaði sem forstöðumaður hjá 
SP-Fjármögnun og þar áður hjá 
Sjóvá-Almennum. Eignarhlutföll í 
Eignarhaldsfélaginu ehf. eru með 
þeim hætti að SP-Fjármögnun fer 
með 49 prósent, Landsbankinn 
með 26 prósent og SPV heldur 
utan um fjórðungshlut. 

Eignarhaldsfélagið 
ræður för í Verði

Stjórn þýsku kauphallarinnar í 
Frankfurt hefur hætt við frekari 
tilraunir til yfirtöku á samevr-
ópska hlutabréfamarkaðnum Eur-
onext. Kauphöllin í New York í 
Bandaríkjunum, NYSE, bauð 10 
milljarða bandaríkjadala eða rúm-
lega 692 milljarða íslenskra króna 
í Euronext í maí og er stefnt að 
sameiningu kauphallanna. 

Þýska kauphöllin hefur þrátt 
fyrir það horft til þess að hafa 
betur í kapphlaupinu um markað-
inn og gerði um miðjan síðasta 
mánuð samkomulag við ítölsku 
kauphöllina um að gera sameigin-
legt yfirtökutilboð í Euronext.

Þýska kauphöllin hefur nokkr-
um sinnum á árinu mælt með sam-
runa við Euronext og lagði meðal 
annars fram yfirtökutilboð í 
markaðinn í júní síðastliðnum. 
Stjórn Euronext, sem rekur kaup-
hallir í Amsterdam, Brussel, París 
og Lissabon, felldi það hins 
vegar.

Þá hefur kauphöllin þýska 
sömuleiðis horft til þess að samein-
ast öðrum kauphöllum í Evrópu, 
þar á meðal kauphöllinni í Lundún-
um í Bretlandi (LSE) og gerði yfir-
tökutilboð í alla hluti hennar á síð-
asta ári. Því var ekki tekið.

Breska ríkisútvarpið hefur 
eftir tilkynningu frá stjórn þýsku 
kauphallarinnar í dag, að stjórn 
Euronext hafi ekki lengur hug á 
samruna við Euronext og því verði 
frekari yfirtöku- og sameiningar-
tilraunum hætt.

Horfir í aðrar áttir

Vodafone hefur lokið við upp-
færslu á öllum símstöðvum 
í kerfi fyrirtækisins sem 
staðið hefur um skeið. Fyr-
irtækið segir að með þessu 
hafi GSM-kerfi þess verið 
eflt enn frekar með auknum 
gæðum í þjónustu 
fyrir viðskiptavini 
og rekstraröryggi. 

„Jafnhliða þess-
um áfanga hefur Vodafone þétt 
GSM-kerfi sitt sem tryggir að við-

skiptavinir njóta enn betri þjón-
ustu. Fyrirtækið hefur meðal 

annars sett upp senda í Öxna-
dal, Grenivík og á móts við 
Hrafnagil,“ segir í tilkynn-
ingu. Þá kemur fram að búið 

sé að bæta við þremur send-
um á Akureyri. „Enn-

fremur er verið að 
ljúka við uppsetn-
ingu á GSM-sendi 

austan Þjórsár sem bætir sam-
bandið við þjóðveginn.“ 

Hafa lokið uppfærslu 
á öllum símstöðvum

Markaðsvirði 365 hf. lækkaði um 
tæpa 1,2 milljarða króna í gær 
þegar viðskipti hófust, annars 
vegar með bréf fjölmiðlafélagsins 
og hins vegar með hluti í upplýs-
ingatækni- og fjarskiptafélaginu 
Teymi, eftir uppstokkun Dags-
brúnar. 

365 var um fimmtán milljarða 
króna virði við upphaf viðskipta 
en lækkaði um tæp átta prósent á 
fyrsta degi.

Markaðsvirði Teymis lækkaði 
hins vegar mun minna eða um 135 
milljónir króna á fyrsta viðskipta-
degi. Markaðsverðmæti Teymis 
stóð í 12,5 milljörðum í gærmorg-
un.

Hluthafar í Dagsbrún fengu 
bréf í félögunum tveimur í skipta-

hlutföllunum 55 prósent fyrir bréf 
í 365 á móti 45 prósentum í bréf-
um í Teymi. 

Upphafsgengið á bréfum 

beggja félaga var 4,58 krónur á 
hvern hlut. Hluturinn í 365 kostaði 
4,22 krónur í lok gærdags en 4,53 
krónur í Teymi. 

Virði 365 lækkaði um milljarð

Fjármögnun vegna fyrstu íbúðakaupa getur oft reynst 
erfið og flókin. Með láni fyrir allt að 90% af kaupverðinu* 
geta viðskiptavinir DMK fjármagnað fyrstu íbúð sína með 
einföldum og hagkvæmum hætti. Auk þess fylgja lánunum 
sérkjör á brunatryggingum húseignar en slík trygging er 
skylda samkvæmt lögum.

Aðrir þættir 
DMK þjónustunnar eru:

• DMK Debetkort
• DMK Kreditheimild 
• DMK Yfirdráttarheimild
• DMK Tiltektarlán
• DMK Léttlán
• DMK Ráðgjöf
• DMK Reglulegur sparnaður
• DMK Tilboð

Sæktu um DMK á spron.is
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DMK 90% íbúðalán
– fyrir þá sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð!

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

* skv. útlánareglum SPRON

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



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

Björk Guðmundsdóttir 
tónlistarkona er 41 árs í dag

Legsteinar
Kynningarafsláttur af

völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð

Stuttur afgreiðslufrestur

Hárgreiðslustofan Loft Salon, fyrsta 
flaggskip fyrirtækisins Redken í Evr-
ópu, opnaði þann 14. október síðastlið-
inn í Kaupmannahöfn við Pilestræde 
12c í Gallery K, spölkorn frá Strikinu. 
Hefur stofan fengið mjög góðar við-
tökur í Danmörku og hafa fjölmiðlar á 
borð við Berlingske Tidene, Metro og 
Nyhedsavisen gefið henni fína dóma. 

„Þessi stofa er á fallegum stað og í 
fallegri byggingu. Hérna er byggt á 
milli tveggja húsa og þetta er mjög 
„modern“ og mikill arkitektúr,“ segir 
Elsa Haraldsdóttir, kennd við Salon 
VEH, sem er einn af þremur eigendum 
stofunnar. Hinir tveir eru Hreiðar Árni 
Magnússon, annar eigenda Salon 
Reykjavík í Glæsibæ, og Jóhann Tómas 
Sigurðsson.

Auk þess að opna nýja hárgreiðslu-
stofu í Kaupmannahöfn fagnaði Elsa 
einnig 40 ára afmæli Salon VEH og 
Hárs ehf. í mikilli veislu sem var hald-
in í Húsi verslunarinnar síðastliðinn 
laugardag. Þar var hártíska þeirra 

fjögurra áratuga sem starfsemi fyrir-
tækjanna spannar sýnd og klæddust 
fyrirsætur fatnaði frá Egggerti feld-
skera.

Á hárgreiðslustofunni í Kaupmanna-
höfn má segja að verið sé að sameina 
andrúmsloft boutique-hótels, vín- og 
kaffibars og hárgreiðslustofu. Hug-
myndin er að þetta sé staður þar sem 
fólk getur hist og látið sér líða vel í 
afslöppuðu andrúmslofti og notið veit-
inga meðan það fær alla þjónustu sem 
tengist hári þess.

„Þetta er í raun fyrsta stofan með 
þessum blæ hér í Kaupmannahöfn,“ 
segir Elsa, sem tekur fram að sams 
konar hárgreiðslustofur séu reknar í 
New York. „Við höfum sameinað við-
skiptaferli hérna, bæði fyrir starfs-
fólkið, hvernig það getur unnið sig 
upp og orðið meðeigendur, og rekstr-
arkerfið sem er af bandarískri fyrir-
mynd. Það er háalvarlegt mál sem 
býr að baki þessu rekstrarlega, sem 
er eitthvað sem hárgreiðslufólk hefur 

í gegnum tíðina oft látið sitja á hak-
anum. Ég var sjálf kannski í því ferli 
í gamla daga þegar ég vildi vinna við 
þetta af því að ég hafði gaman af hár-
greiðslu. Í þessu tilfelli byggjum við 
þetta fyrst og fremst út frá rekstrin-
um og því að umgjörðin og vellíðan 
viðskiptavina hafi forgang,“ segir 
hún.

Elsa hefur átt gott samstarf við 
Redken í gegnum tíðina, enda verið 
umboðsaðili fyrir vörur fyrirtækisins 
undanfarin tuttugu ár. „Ég þekki Red-
ken-fyrirtækið og þá aðila sem eru í 
Kaupmannahöfn. Það kom aldrei til 
greina annað en að vinna með Redken,“ 
segir hún. Þrátt fyrir alla þá þjónustu 
sem er í boði hjá Loft Salon segir Elsa 
að verðið sé viðráðanlegt. „Þetta á ekki 
að vera dýr stofa en heldur ekki ódýr,“ 
segir hún. Er verðið frá 550 dönskum 
krónum, eða 6600 krónum, og fer það 
síðan stígandi eftir því hver sér um 
klippinguna.

Tveir Frakkar og loftbelgur

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

Sigurður Már Gestsson
Kirkjustétt 7a, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju í dag, þriðjudag
21. nóv. kl. 13.00.

Anna Karelsdóttir
Gestur Már Sigurðsson    Harpa Þorleifsdóttir
Guðný Sigurðardóttir
Maríanna Sigurðardóttir   Tómas Bentsson
Rut Ingimarsdóttir
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi, sonur, tengdasonur,
bróðir, mágur og frændi,

Kjartan Árnason
Kópavogsbraut 99,

lést mánudaginn 13. nóvember. Útför hans fer fram frá
Digraneskirkju miðvikudaginn 22. nóvember kl. 13.00.

Edda Ólafsdóttir
Marta Kjartansdóttir
María Erla Kjartansdóttir
Ólafur Sverrir Kjartansson     Soffía Adolfsdóttir
Saga Guðrún Ólafsdóttir
Árni Björgvinsson      Sigrún Stefánsdóttir
Drífa Garðarsdóttir
Helga Aðalbjörg Árnadóttir    Finnur Frímann
Árni Þór Finnsson
Guðrún Finnsdóttir
Kristjana Finnsdóttir

Innilegustu þakkir til þeirra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát
og útför mannsins míns, föður, fósturföður,
tengdaföður og afa,

Hjörleifs Ingólfssonar
frá Vöglum í Vatnsdal, sjúkraflutninga-
og slökkviliðsmanns, Tjarnargötu 25a,
Keflavík.

Sérstakar þakkir eru til læknanna Gests Þorgeirssonar,
Kristins Guðmundssonar, Sigurðar Böðvarssonar,
Sigurðar Þórs Sigurðssonar og Guðjóns Karlssonar
og samstarfsfólks þeirra fyrir einstaka umönnun.
Einnig færum við einlægar þakkir til Heimahjúkrunar í
Reykjanesbæ fyrir ómetanlegan stuðning og hlýhug.

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

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

Anna Finnbogadóttir

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju miðvikudaginn
22. nóvember kl. 13.00.

Finnbogi Á. Guðmarsson og Metta Kwanthong
Erna Guðmarsdóttir og Steinþór Sigurðsson
Örn Guðmarsson og Jóhanna Vilhjálmsdóttir
Elín Ágústsdóttir og José Ramos
börn, barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Sigurbjörn Þorleifsson
Maríubaugi 123, 113 Reykjavík,

lést föstudaginn 17. nóvember.

Hulda Fríða Ingadóttir
Þorleifur Sigurbjörnsson
Magna Huld Sigurbjörnsdóttir
Ingi Guðmundsson
Jón Ó. Guðmundsson
tengdabörn og barnabörn.





Íbúar smábæjarins 
Bracciano sitja nú og 
telja aurana. Pitsusal-
inn á horninu hefur 
hækkað verðið á einni 
lítilli margaritu um 
helming og gamla 
ekkjan fyrir ofan er 

búin að leigja svalirnar 
sínar fyrir myndatökufólk á nokk-
ur hundruð þúsund lírur. Þeir 
höfðu líka mætt í hópum og boðið 
henni gull og græna skóga þannig 
að sú gamla sá sér leik á borði og 
tók hæsta boði. Sonurinn kom í 
heimsókn og sá um að gestirnir 
borguðu í reiðufé en tók síðan að 
sér hálfgerða veisluþjónustu, eld-
aði pasta og lasagna sem aðrir 
gestir gátu keypt á okurverði. 

Ekkjan gamla þarf engar áhyggj-
ur að hafa það sem eftir lifir árs-
ins, hún á meira en nóg fyrir sard-
ínuskammti og ólífum út árið.

Bæjarstýran hefur vart haft 
undan við að svara símtölum frá 
hinum og þessum og karlinn heima 
fyrir var orðinn langeygður eftir 
kvöldmatnum en veit sem er að 
frúin hefur í nógu að snúast. Þýðir 
ekkert að kveinka sér núna þótt 
garnirnar séu farnar að gaula. 
Ákveður að heimsækja barinn 
sinn en uppgötvar sér til mikillar 
skelfingar að hann er fullur af 
blaðasnápum sem kjafta hver ofan 
í annan. Hann kinkar kolli til eig-
andans Luigis sem er skælbros-
andi og sér að veisluföngin hafa 
hækkað upp úr öllu valdi. Smá-

brauðið og parmesanskinkan 
verða að duga í kvöld. Ætli Lazio 
sé ekki bara að spila, hugsar eigin-
maðurinn á meðan hann gengur 
framhjá her ljósmyndara sem 
smella af í gríð og erg út í loftið í 
þeirri veiku von að ná einhverju 
fréttnæmu.

Fyrir utan gamlan kastala 
standa Rita og Maria með borða 
og bíða spenntar eftir að sjá átrún-
aðargoðið sitt frá táningsaldrin-
um. Vinkonurnar óska þess að það 
væru þær sem stæðu við glugg-
ann með litla barnið. Átrúnaðar-
goðið lét sjá sig í eina sekúndu, 
vinkaði og stöllurnar höfðu fengið 
sitt. Þær sofnuðu með þann draum 
í maganum að eiginmaður þeirra 
yrði jafn ríkur og frægur. 

Jólaskreytingakvöld
Nú er komið að okkar vinsælu 

jólaskreytingakvöldum.

Jólaskreytingakvöld miðvikudag 22. nóv.
og fimmtudag 23. nóv. kl 20-22 

í glæsilegri verslun Blómavals í Skútuvogi.

Skreytingameistarar og starfsfólk 
Blómavals taka á móti gestum 

og sýna það nýjasta og flottasta 
í jólaskreytingum og skrauti.

Uppákomur og kynningar.
Skráið ykkur í síma 5 800 500.

eða á blom@blomaval.is 

Takmarkaður sætafjöldi
 - ókeypis aðgangur.



Rokksveitin Oasis mun hinn 12. 
desember vera í aðalhlutverki á 
útvarpsstöðinni BBC 6 Music. 
Fetar hún þar með í fótspor sveita 
á borð við Radiohead, Kaiser 
Chiefs og Franz Ferdinand.

Þeir Liam, Noel og félagar fá 
að velja uppáhaldslögin sín til að 
spila í útvarpinu. Er talið að lög 
með sveitum á borð við Bítlana, 
Sex Pistols, Board of Canada og 
The Go! Team fái þar að hljóma.

Oasis við 
stjórnvölinn

Nick Lachey hefur verið í slagtogi 
við leikkonuna Vanessu Minnillo 
eftir skilnaðinn við söngfuglinn 
Jessicu Simpson. Lachey bað 
Minnillo að giftast sér á dögunum, 
en leikkonan afþakkaði boðið. 
Kunnugir segja að Lachey óttist 
nú að samband þeirra muni renna 
út í sandinn, ekki vegna þess að 
Minillo vilji ekki giftast honum, 
heldur vegna þess að hún gæti 
orðið frægari en hann, eins og 
raunin varð með fyrrverandi eig-
inkonu kappans. Vanessa Minillo 
mun fara með hlutverk í  næstu 
Fantastic Four-mynd.

Óttast sam-
bandsslit

Britney Spears hefur ekki átt sjö 
dagana sæla undanfarið enda 
orðin tveggja barna einstæð móðir 
eftir stormasamt hjónaband þeirra 
Kevins Federline. Nú hefur það 
komið í ljós að fyrrverandi kær-
asti hennar, Justin Timberlake, 
hefur verið trúnaðarvinur hennar 
á meðan á erfiðleikunum stóð. 
Spears hringdi oft grátandi í Just-
in en þau voru kærustupar á yngri 
árum. Vinur Timberlakes greinir 
frá þessu í tímaritinu Grazia og 
segir að Spears hafi virkilega 
þurft á stuðningnum að halda og 
að skötuhjúin fyrrverandi séu 
góðir vinir.

Justin huggar 
Britney

Shadow Parade kvaddi sér fyrst 
hljóðs með laginu Dead Man´s 
Hand sem hefur hljómað töluvert 
í útvarpi að undanförnu. 
Líkindin við Radiohead eru þar 
augljós og í raun auðvelt að telja 
að þar væri á ferðinni nýtt lag með 
þeirri merku sveit. Svo er nú ekki 
en lag þetta er tvímælalaust það 
besta á þessari plötu. Á flottur gít-
arleikurinn stóran þátt í því.

Lagið gefur ekki alveg rétta 
mynd af því sem koma skal því 
flest lögin eru róleg og virka oft 
frekar þunglyndisleg, þar sem ást-
arsorg er jafnan í fyrirrúmi. Gott 
dæmi um depurðina er Suicide 
sing-long þar sem segir m.a.: „It 
won´t grown on you, you won´t 
adjust, why not kill yourself“ og í 

öðrum lögum fljóta annars þreytt-
ir frasar á borð við: „My nights 
are dark and cold without you“ og 
„I am lost ´cause you´re not here 
now“ og „Don´t push me away“.

Í þessum lögum má finna sam-
anburð við sveitir á borð við Muse 
og Alice In Chains og jafnvel Pink 
Floyd. Tvær síðastnefndu sveit-
irnar eru til að mynda sterkir 
áhrifavaldar í Song for the End of 
the World.

Dubious Intentions er ágæt 
plata sem veldur samt smá von-
brigðum miðað við byrjunina Hún 
er full róleg og einhæf en þeir sem 
eru til í stóran skammt af þung-
lyndispoppi ættu ekki að verða 
sviknir. 

Of mikið þunglyndi
Rapparinn Jay-Z 
hélt nýverið sjö 
tónleika í sjö 
borgum í Banda-
ríkjunum á aðeins 
einum sólarhring 
til að kynna sína 
nýjustu plötu, 
Kingdom Come.

Hverjir tónleikar voru þrjátíu 
mínútna langir og ferðaðist Jay-Z 
í einkaþotu til að ná takmarki sínu. 
Fór hann m.a. til New York, 
Chicago og Los Angeles. 

Fyrir tveimur árum sagðist 
rapparinn vera hættur í tónlistar-
bransanum en nú er hann hættur 
við að hætta.

Sjö borgir á 
sólarhring



Kl. 10.00
Á Listasafni Reykjavíkur standa 
yfir tvær áhugaverðar sýningar. Á 
Kjarvalsstöðum sýnir Þórdís Aðal-
steinsdóttir verk sín í vestursal en í 
Hafnarhúsinu stendur yfir sýningin 
Uncertain States of America þar 
sem finna má rjómann af amerískri 
samtímalist.

Skáldspíran Hermann

!
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Reykjavíkurborg hefur 
skorið upp herör gegn götu-
list eða graffití sem sumir 
telja lýti á umhverfinu. 
Listamennirnir sjálfir eru 
ekki sáttir við þá einföldun 
og nota ýmsar aðferðir til 
að koma list sinni á fram-
færi. Sum þeirra ferðuðust 
meira segja um borgina 
utan á strætisvagni á dög-
unum.

Listakonan Súrkúla hefur verið 
að fást við götulist í þrjú ár en hún 
segist finna töluvert fyrir hertari 
aðgerðum borgaryfirvalda gegn 
götulist. Hún kýs til að mynda að 
koma ekki fram undir fullu nafni í 
fjölmiðlum því hún segir borgar-
yfirvöld vera dugleg að kortlega 
götulistafólk. „Nú er málað yfir 
eða þrifið strax og fólk passar sig 
betur á því að vera ekki tekið. 
Maður skilur vel að fólk amist út í 
að verið sé að skemma hluti og 
eigur fólks en þegar um er að 
ræða auða veggi, undirgöng eða 
útveggi sem fólk er að skreyta og 
gera eitthvað skemmtilegt við þá 
finnst mér þetta ekki eiga neitt 
skylt við skemmdarverk,“ segir 
hún. „Maður skilur ekki að allt sé 
sett undir sama hatt og álitið krass 
og krot án þess að verkin séu skoð-
uð.“

Hún segist vonast til þess að 
hægt sé að finna milliveg í málinu 
og að leyfi fáist fyrir listafólkið til 
að nýta sér tiltekin svæði án þess 
að eiga von á því að list þeirra sé 
eyðilögð. Súrkúla tekur undir að 
umburðarlyndi og skilningur 

almennings gagnvart götulist sé 
að aukast og nefnir ennfremur að 
nú sé í tísku að nota graffiti, til 
dæmis í bakgrunn auglýsinga en 
einnig sé von á íslenskri bók um 
graffítilist á næsta ári.

Reykjavíkurborg ver háum 
fjárhæðum í að uppræta graffití 
en Súrkúla bendir á að stefna yfir-
valda sé ekki vænleg til árangurs. 
„Fólk mun alltaf halda áfram að 
tjá sig og það er hægt að gera 

miklu skemmtilegri hluti við þessa 
peninga,“ segir hún og áréttar að 
Íslendingar þurfi ef til vill bara 
meiri tíma til þess að taka götu-
listina í sátt. Súrkúla bendir á að á 
mörgum stöðum í borginni séu 
kraftmikil og falleg götulistaverk 
af öllum stærðum og gerðum og 
hvetur fólk til þess að líta sér nær. 
„Það geta oft verið pínkulítil verk, 
beint fyrir framan mann, sem 
mikill húmor eða ádeila er í.“ Hins 
vegar sé þetta listræna landslag 
borgarinnar sífellt að breytast. 
„Sífellt fleiri fá nú leyfi hjá einka-
aðilum til þess að vinna eða setja 
upp verk en ég tel að það sé bæði 
til hagsbóta fyrir borgarana og 
listafólkið sem fæst við þetta. 
Allir vilja jú hafa val,“ segir hún.

Fleiri sýna þessari listsköpun 
áhuga og vegvild og fóru verk 
Súrkúlu víða á dögunum en hún 
samdi við Strætó og sýndi sín 
fyrstu „málverk“ utan á einu far-
artækja þeirra. Verkið vann hún í 
tengslum við áfanga í Listaháskól-
anum þar sem áherslan er á tvívíð 
listaverk.

Raunar dreymdi hana fyrir 
hugmyndinni um færanlegt gall-
erí. „Mig dreymdi að einhver úr 
bekknum hefði hengt verkin sín 
utan á strætó og mundi að í draum-
um hafði ég sagt: „Djöfull er þetta 
flott - listin keyrir um göturnar“. 

Síðan vaknaði ég og vissi þá að 
þetta er alveg málið.“ Verkin 
hennar voru í bókstaflegri merk-
ingu á götunni í tvær vikur og nú 
vinnur Súrkúla ásamt fleiri lista-
mönnum að því að hanna strætó-
skýli sem vonandi mun rísa fyrir 
framan Listaháskólann á næst-
unni. „Okkur hefur líka dottið í 
hug að setja upp sýningu í strætis-
vögnunum og færa þannig listina 
aðeins nær fólkinu,“ segir hún.

Sjálf segist hún ekki merkja 
verkin sín né nota „tagg“ merk-
ingar sem eru eins og listræn und-
irskrift götulistamanna. Vinnuað-
ferðir götulistamanna eru 
mismunandi, sumir nota stensla 
en aðrir spreyja eða mála beint á 
veggi. Súrkúla kveðst sjálf vinna 
felst sinna verka á pappír sem hún 
límir síðan upp. „Hvert verk getur 
tekið margar vikur í vinnslu,“ 
segir hún en það er misjafnt 
hversu lengi verkin fá að vera í 
friði eftir að búið er koma þeim 
fyrir. „Sum hanga uppi mánuðum 
saman á meðan búið er að eyði-
leggja önnur eftir klukkutíma. Það 
er ofboðslega sárt en líka partur 
af þessu öllu. Götulist er mjög ber-
skjölduð en hún er líka í umhverfi 
þar sem enginn verndar hana. 
Þess vegna hefur hún svo sterk 
áhrif, hún nær til margra en er 
veik fyrir.“

„Móttökurnar hafa farið fram úr 
björtustu vonum,“ segir Óttar 
Martin Norðfjörð, ævisöguritari 
Hannesar Hólmsteins Gissurar-
sonar, um fyrsta bindi ævisögu 
prófessorsins sem kom út á dög-
unum.

Í fyrsta bindinu, sem nefnist 
Hannes – Nóttin er blá, mamma, 
er skautað yfir mótunarár Hann-
esar þegar hann var barn og ungl-
ingur. Kennir þar ýmissa grasa, 
meðal annars kemur fram að 
Hannes hafi verið fallegt barn og 
snemma sýnt metnað til mennta. 
Óttar segir það hafa verið gaman 
að skrifa söguna því eins og segir 
í inngangi ritsins er Hannes 
„margslunginn persónutýpa. Hann 
hefur komið sér á milli tennurnar 
í fólki og það ekki af neinu ástæðu-

leysi.“
Nýhil

gefur út 
bókina, sem 
reyndar er 
einblöðung-
ur, og til stóð 
að hún yrði 
gefins. „Í 
ljósi þeirrar 
miklu eftir-
spurnar sem 
við höfum 
orðið vör við 
ákváðum við 
hins vegar 
að selja hana 
á 99 krónur. 

Allur ágóði mun renna til mæðra-
styrksnefndar,“ segir Óttar. Ritið 
verður til sölu í bókabúð Máls og 
Menningar á Laugavegi og í 
Eymundsson í Pennnanum. 

Ævisaga 
Hannesar 
komin út 





Ungfónían – Sinfóníuhljómsveit 
unga fólksins – frumflytur nýtt 
verk eftir Tryggva M. Baldvinsson 
á tónleikum annað kvöld. Verkið 
nefnist Sprettur og er sérstaklega 
samið fyrir hljómsveitina og er 
verkið tileinkað sveitinni og stjórn-
anda hennar, Gunnsteini Ólafssyni. 
„Verkið hefur yfir sér tápmikið 
yfirbragð, enda fannst mér annað 
óhugsandi þegar um Ungfóníuna 
ræðir.  Nafn verksins er því bein 
tilvísun í karakter þess.  Sprettur 
hefst á hægri upphitun, en svo er 
rokið á stað yfir hæðir og hóla.  
Eftir nokkra hvíld á  hæsta punkti, 

þar sem hljóðfæraleikararnir 
okkar kastar mæðinni, er loka-
spretturinn tekinn og markinu náð 
á síðustu dropunum,“ segir tón-
skáldið.

Auk þess er konsert fyrir selló 
og hljómsveit í D-dúr eftir Joseph 
Haydn og sinfónía Mozarts nr. 40 í 
g-moll á efnisskrá kvöldsins. Ein-
leikari með hljómsveitinni er Mar-
grét Árnadóttir sellóleikari, en hún 
lauk nýverið námi frá Juilliard-tón-
listarháskólanum í New York. 

Sinfóníuhljómsveit unga fólksins 
er sjálfstætt starfandi hljómsveit, 
stofnuð fyrir réttum tveimur árum 

eða í nóvember 2004. Hún er skipuð 
nemendum á höfuðborgarsvæðinu 
sem lengst eru komnir í hljóðfæra-
námi í tónlistarskólum á höfuðborg-
arsvæðinu. Hljómsveitin hefur 
haldið tónleika í Reykjavík, á Sel-
fossi, í Keflavík, Reykholti í Borgar-
firði, á Þjóðlagahátíðinni á Siglu-
firði og í sumar sem leið frumflutti 
hún hér á landi óperuna Galdra-
skyttuna eða Der Freischütz eftir 
Weber í Þjóðleikhúsinu  í tengslum 
við Listahátíð í Reykjavík.

Tónleikarnir fara fram í Nes-
kirkju og hefjast kl. 20 annað kvöld.  

Sprettur fyrir Ungfóníu

Christopher Paolini byrjaði að 
skrifa þegar hann var aðeins 
fimmtán ára gamall. Þremur árum 
seinna kom út eftir hann bókin 
Eragon, sem skaust upp í fyrsta 
sæti á metsölulista New York 
Times. Þess má geta að myndin 
eftir Eragon verður heimsfrum-
sýnd 15. desember næstkomandi. 
Christopher vann í önnur þrjú ár 
að annarri bókinni og nú er hún 
loksins komin út í íslenskri þýð-
ingu Guðna Kolbeinssonar.

Drekariddarinn Eragon hefur 
fellt illmennið Durza í dvergaborg-
inni Farthen Dur en ekki án þess að 
það skilji eftir sig mark á honum. 
Langt ör frá hægri öxl hans að 
vinstri mjöðm hefur gert hann 
bæklaðan. Ný stjórnarskipan verð-
ur í uppreisnarmönnum Varðanna 
áður en Eragon fer úr Trónheimi til 
álfanna í Ellesméra til að halda 
þjálfun sinni áfram með drekanum 
Safíru og dvergnum Olrik. Á meðan 
koma Rasakkarnir til Carvahall 
með herflokk og byrja að spyrja 
þorpsbúa um Roran. Svo kemur til 
blóðugra átaka og íbúar Carvahall 
fylkja sér um Roran sem leiðtoga 
og halda burt úr Palancardal.

Eragon: Öldungurinn er stór-
fenglegt skáldverk þar sem stríð, 
töfrar og ástin ráða ríkjum og 
stendur svo sannarlega undir vænt-
ingum. Hún er töluvert blóðugri og 
þroskaðri en fyrri bókin og hentar 
vel fyrir fólk 12 ára og eldri. 

Eragon snýr aftur

Úrslitakeppni Skrekks, hæfileika-
keppni grunnskólanna, fer fram í 
Borgarleikhúsinu í kvöld. Þetta er í 
sextánda skipti sem keppni þessi 
fer fram, en umfang hennar hefur 
vaxið með hverju ári. Tuttugu og sjö 
skólar á höfuðborgarsvæðinu tóku  
þátt og í kvöld keppa sex skólar til 
úrslita. Nemendur hafa lagt hart á 
sig undanfarnar vikur við að semja 
og æfa atriðin en þau eru jafn fjöl-
breytt og skólarnir eru margir en 
oftast fela atriðin í sér leiklist, söng 
og dans.

Hvert atriði má vera sjö mínútur 
að lengd og þrjátíu og fimm manns 
mega taka þátt í flutningi þess. Nem-
endur skólanna semja atriðin sjálfir 
og aðeins þeir mega taka þátt í sýn-
ingunni. 

Nemendur Álftamýrarskóla, 
Árbæjarskóla, Hagaskóla, Hvassa-
leitisskóla, Langholtsskóla og Selja-
skóla keppa um Skrekkinn, verð-
launagripinn í keppninni, og verður 
án efa fjölmennt í Borgarleikhúsinu í 
kvöld og feikna stemning.

Þeir sem fá ekki miða í Borgar-
leikhúsið geta horft á beina útsend-
ingu frá lokakvöldinu á sjónvarps-

stöðinni Sirkus og hefst útsendingin 
kl. 20.

Úrslitin ráðast  í Skrekk

Félagarnir víðförlu Jón Eggert 
Guðmundsson og Sigfús Austfjörð 
lögðu að baki 3.446 km í svokölluð-
um Strandvegagöngum í sumar og 
fyrrasumar þegar sá fyrrnefndi 
stikaði meðfram strandvegum 
landins til styrktar Krabbameins-
samtökum Íslands.

Nú hafa þeir Jón Eggert og Sig-
fús gefið út ferðasögu sína á staf-
rænu formi, ferðabók þeirra er nú 
fáanleg á geisladiski þar sem dag-
bókarfærslur Sigfúsar úr ferðinni 
eru birtar ásamt fjölmörgum 
myndum og öðrum fróðleik. 

Sumarið 2005 gekk Jón Eggert 
tæpa þúsund kílómetra á rúmum 
fimm vikum en í sumar gekk hann 
2.450 km á þremur og hálfum mán-
uði. Víst var þetta mjög svo við-
burðarríkur tími sem Sigfús 
skráði samviskusamlega og grein-
ir hann bæði frá líðan þeirra 
félaga, samferðafólki og fram-
vindu ferðalagsins. Lýsingarnar 
eru einkar litríkar en þar er ympr-
að á jafn ólíkum hlutum og mikil-
vægi góðs matarræðis, árásum 
„hins fljúgandi fjanda“ og lögu-
legu selfyssku kvenfólki.

Bókin er einkar aðgengileg en 
hún er vistuð á word-skjali og 
segir Sigfús Austfjörð það ekki til 
vansa ef fólk vill breyta henni, 

stækka letur eða hnika til mynd-
um. Ferðasagan er nú fáanleg í 
verslunum Pennans Eymundsson.

Stafræn Strandvegaganga
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Sendu SMS BTC PCD
 á númerið 1900

og þú gætir unnið! 
Aðalvinningur er

DVD spilari + Pirates of the Caribbean
Vinningar eru Pirates of the Caribbean,
tölvuleikir, DVD myndir og margt fleira

9. hver

vinnur!

Í hádeginu á morgun heldur Guð-
mundur Jónsson, prófessor í sagn-
fræði við Háskóla Íslands, erindi í 
fyrirlestraröð Sagnfræðingafé-
lagsins. Hann fjallar þar um hug-
myndir sagnfræðinga um hlut-
lægnishugtakið og spyr hvort því 
sé viðbjargandi á okkar póstmód-
ernísku tímum. 

Í útdrætti Guðmund-
ar segir: „Allt frá því 
að sagnfræðin gerði 
tilkall til þess að 
teljast til vísinda á 
19. öld hefur hlut-
lægnishugtakið
verið miðlægt í 
þekkingarfræði
greinarinnar. Sagn-

fræðingar töldu að hægt væri að 
komast að öruggum, hlutlægum 
sannleika um fortíðina með rann-
sóknum á heimildum og vönduð-
um vinnubrögðum, umfram allt 
heimildarýni. Viðhorf og gildis-
mat sagnfræðingsins kæmu þar 
ekki nærri. Þessi pósitíva vísinda-
hugmynd hefur ekki staðist tím-
ans tönn og á síðustu áratugum 
hafa verið uppi miklar efasemdir 
um að sagnfræðin geti yfirleitt 

fært okkur haldgóða þekkingu á 
fortíðinni. Sumir ganga jafnvel 
svo langt að segja að söguleg 
frásögn sé bara sjónarmið þess 
sem hana skrifar, sagan sé því 

ekkert annað en aragrúi af sjón-
armiðum.“

Fyrirlesturinn hefst kl. 12.05 
í fyrirlestrasal Þjóðminja-
safnsins við Hringbraut og 
stendur í rétt klukkustund. 

Aragrúi sjónarmiða



Höfum opnað stærri verslun með enn
fjölbreyttara úrval af húsgögnum og

smávöru fyrir heimilið að Síðumúla 30

Komdu við, úrvalið kemur á óvart.

skenkur: Calligaris.  159.000 kr.

heima er best!
“ Ég er nú enginn safnari en það er ótrúlegt hvað hleðst upp af hlutum heima hjá  
  manni í  gegnum árin, svo vi l l  maður engu henda því hver gr ipur hefur sína sögu. ”

  Laddi



Sufjan Stevens er án efa með 
merkustu tónlistarmönnum sem 
komið hafa fram á sjónarsviðið í 
alllangan tíma. Heimsóknar hans 
hingað til lands hefur því verið 
beðið með mikilli eftirvæntingu 
enda hefur svo mikið verið skrifað 
og sagt um þennan mikla meistara 
og þá ekki síst um tónleika kapp-
ans. Væntingarnar voru því meiri 
en góðu hófi gegnir.

St. Vincent, gítar- og hljóm-
borðsleikari Sufjans, sá um að 
hita mannskapinn upp og gerði 
það ágætlega. Lögin hennar voru 
reyndar ekkert sem maður tók 
andköf yfir en St. Vincent sýndi 
skemmtilega takta á gítarnum 
sem hljómaði vel í Fríkirkjunni. 
St. Vincent var jafnframt sæt, 
krúttleg og einlæg og ég sé ekki 
að hægt sé að lasta hana fyrir 
slíkt. Því næst tók við stutt bið 
eftir Sufjan sem síðan steig upp á 
sviðið (sem var vel upphækkað 
þannig að allir sáu almennilega) 
ásamt prúðu liði níu meðleikara 

sem allir voru í fallegum búning-
um, skreyttum stórum vængjum 
og höfðu auk þess glamúrlegar 
fiðurandlitsgrímur. Fyrstu tón-
arnir tóku að hljóma og gæsahúð-
in gerði vart við sig. Hún hélt sér 
síðan sleitulaust næstu tvo tím-
ana eða svo.

Tónleikarnir voru nefnilega 
allir magnþrungnir og í raun væri 
það alltof tímafrekt að fara út í öll 
þau smáatriði sem gerðu tónleik-
ana að þeirri upplifun sem þeir 
reyndust vera. Hvert lag fyrir sig 
var frábærlega vel útsett, keyrt af 
krafti og fágun. Sufjan sjálfur 
sýndi svo allar sínar bestu hliðar. 
Sagði skemmtilegar sögur, söng 
undurfallega en var umfram allt 
mannlegur og hélt áhorfendum 
þétt að sér. Þegar upp er staðið 
stóð Sufjan svo sannarlega undir 
öllum þeim væntingum sem til 
hans voru gerðar og það sem 
meira er, hann fór langt fram úr 
þeim. Eini mínusinn við tónleik-
ana var sá að maður var frekar 

lengi að komast út úr Fríkirkjunni 
(Sykurmolarnir biðu) en maður 
getur nú varla hirt fimmtu stjörn-
una af Sufjan fyrir slíkt smáræði.

Sufjan sveif vængjum þöndum

                     

                     

              

STÓRA SVIÐIÐ kl. 20:00

Þjóðleikhúsið fyrir alla!

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Lau. 25/11 nokkur sæti laus, sun. 26/11 nokkur sæti laus, fös. 1/12 nokkur sæti laus,
lau. 2/12. Síðustu sýningar fyrir jól.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Fös. 29/12 kl. 20:00 örfá sæti laus, lau. 30/12 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 17:00 örfá
sæti laus, lau. 6/1 kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00, lau. 13/1 kl.
14:00, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus.

PÉTUR GAUTUR eftir Henrik Ibsen. Leikgerð Baltasar Kormákur.
Fim. 23/11 örfá sæti laus, fös. 24/11 örfá sæti laus. Aukasýningar fös. 8/12 örfá sæti
laus og lau. 9/12 örfá sæti laus. Allra síðustu sýningar!

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Lau. 25/11 kl. 13:00 uppselt og kl. 15:00 uppselt, sun. 26/11 kl. 13:00 uppselt og
kl. 15:00 uppselt, lau. 2/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 nokkur sæti laus og kl. 16:00 
örfá sæti laus, sun. 3/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 örfá sæti laus,
lau. 9/12 kl. 13:00 örfá sæti laus, kl. 14:30 örfá sæti laus og kl. 16:00, sun. 10/12 
kl. 13:00 örfá sæti laus og kl. 14:30 uppselt, lau. 16/12 kl. 13:00 og kl. 14:30, sun. 17/12 
kl. 13:00 og kl. 14:30.

LEIKHÚSLOFTIÐ aðalbyggingu

UMBREYTING – brúðusýning fyrir fullorðna eftir Bernd Ogrodnik.
Fös. 24/11 kl. 20:00 uppselt. Allra síðasta sýning!

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur
Lau. 6/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, lau. 13/1 
kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 14/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt.

KÚLAN Lindargötu 7, kl. 17:00 og 20:00

SMÍÐAVERKSTÆÐIÐ aðalbyggingu Lindargötumegin, kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Fös. 24/11 nokkur sæti laus, sun. 26/11 uppselt. Síðustu sýningar fyrir jól!
Lau. 6/1, lau. 13/1.
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

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

HVERS VEGNA LÁTA KONURNAR SVONA?
Námskeið fyrir almenning um Bakkynjur hefst í kvöld 21/11.
Skráning á midasala@leikhusid.is eða í síma 551 1200.
Nánari upplýsingar á www.leikhusid.is.

Sigurjón Magnússon lét 
lítið fyrir sér fara á rit-
vellinum framan af og 
var kominn á miðjan 
fimmtugsaldur þegar 
Bjartur gaf út frumraun 
hans, Góða nótt Silja, rétt 
fyrir aldamót. Síðan þá 
hafa þrjár bækur eftir 
hann litið dagsins ljós, 
Hér hlustar aldrei neinn 
(2000), Borgir og eyði-
merkur (2003) sem er 
söguleg skáldsaga byggð 
á ævi Kristmanns Guðmundsson-
ar rithöfundar, og nú Gaddavír.

Sögur Sigurjóns eiga það 
sammerkt að vera tiltölulega stutt-
ar; Gaddavír sker sig ekki frá að 
því leyti, fyllir tæpar 150 síður 
með drjúgu línubili. Höfundurinn 
nýtir hins vegar plássið vel, í stað 
þess að hlaupa langt kafar Sigur-
jón djúpt. Hér segir frá Hrafni, 
drykkfelldum presti sem er að 
skríða á miðjan aldur í ótilgreindri 
sveit fyrir austan, þvinguðum 
samskiptum hans og Þrúðar  org-
anista. Skuggalegir atburðir settu 
sitt mark á þeirra fyrstu kynni – 
og reyndar sveitina alla – og hafa 
vokað yfir allar götur síðan. 

Strax á fyrstu síðum slær Sig-
urjón myrkan tón, helsti styrkur 

hans er lag á að láta að 
merkingunni liggja í 
stað þess að færa hana í 
orð. Sigurjón er 
afbragðs stílisti, text-
inn er kjarnyrtur og 
snyrtilegur en jafn-
framt hlaðinn táknum 
og háska. Dýptin liggur 
í hinu ósagða og eftir 
því sem dimmmir 
kemur meira í ljós. 
Þetta er afskaplega 
íslensk saga, bæði hvað 

tungutakið snertir og umhverfið 
sem höfundur velur sögunni; jafn-
vel dálítið gamaldags en í góðum 
skilningi þess orðs.

Persónur bókarinnar eru lask-
aðar manneskjur; fólk sem hefur 
orðið fyrir hnjaski einhvern tím-
ann á lífsleiðinni og ekki borið sitt 
barr síðan. Gaddavír hefur líka 
samfélagslegan undirtón því þetta 
er áleitin og sterk saga um þögg-
un; meinsemd sem fær að taka sér 
bólfestu og heldur áfram að eitra 
út frá sér. Þá er ástæða til að hrósa 
vel heppnaðri kápuhönnun, sem 
við fyrstu sýn kann að virðast frá-
hrindandi en leggst á eitt með 
innihaldinu og þyngir undiröld-
una.

Skuggalegt víravirki

18 19 20 21 22 23  24



Leikflokkur Vesturports fer til 
Þýskalands á föstudag en þar mun 
leikhópurinn sýna leikritið 
Woyzeck á listahátíð í Ludwigs-
hafen. Þaðan liggur leiðin til 
Stavanger í Noregi og verða þar 
sýningar á Rómeó og Júlíu. 

Vesturport-flokkurinn hefur 
farið víða með sýningar sýnar, en 
nýlega lauk sýningarhaldi í Lond-
on á Umbreytingunni eftir Kafka 
sem hluti hópsins tók þátt í. Þá 
hefur annar hluti leikflokksins 
verið að sviðsetja á Pétri Gaut í 
Kassa Þjóðleikhússins. 

Kvikmynd leikflokksins, For-
eldrar, er nú á lokastigi í klippingu 
og verður frumsýnd í febrúar á 
næsta ári.

Listahátíðin í Ludwigshafen 
stendur í sjö vikur í vetrarbyrjun 
og þangað er boðið fjölda lista-
manna frá ýmsum löndum. Vest-
urport er þar í félagi við ítalskan 
dansflokk sem sýnir sína útgáfu 
af Rómeó og Júlíu, svissneskt 
brúðuleikhús sem gerir sér mat úr 
hinni fornþýsku mummenchanz-
hefð, þar verður Evripídes leikinn 
á slóvensku og Shakespeare á 
portúgölsku, Hunangsilmur eftir 
Shelagh Delaney á þýsku, í stjórn 
Peter Zadek, svo nokkur atriði séu 
nefnd.

Sviðssetningar Gísla Arnar 
Garðarssonar voru unnar í sam-
starfi við Leikfélag Reykjavíkur 
en á bak við Vesturport stendur 
framleiðslufyrirtækið Artbox. 
Starfsemi Vesturports er studd 
með styrkjum frá Reykjavíkur-
borg og leiklistarráði. Ekki er ljóst 
á þessu stigi hvert framhald verð-
ur á starfsemi flokksins en hann 

er háður framlagi einkaaðila og 
opinberra styrkja.

 Ótvírætt er að starfsemi þessa 
hóps hefur hrist upp í íslensku 

leikhússamfélagi, ekki síst með 
tíðum dvölum flokksins erlendis 
við sýningahald og samstarfi 
þeirra við erlend leikhús.

Markmið sjóðsins er að styðja við bakið á 

menningar- og listalífi, auk þess að hlúa að 

mannréttinda- og líknarmálum. 

Það verður m.a. gert með framlögum til stofn- 

ana, samtaka og félaga á Íslandi, sem hafa 

framangreind málefni sem aðaltilgang sinn.

Formaður stjórnar sjóðsins er Jóhannes Jónsson, en aðrir stjórnarmenn 

eru Hreinn Loftsson og Ingibjörg S. Pálmadóttir. 

Ritari stjórnar sjóðsins er Soffía Lárusdóttir. 

Áhugasamir aðilar sem uppfylla ofangreind skilyrði 
eru hvattir til að senda inn umsókn ásamt stuttri 
greinargerð.
Samanlögð lengd umsóknar og greinargerðar skal 
takmarkast við eina vélritaða síðu (A4).

Umsóknum skal skilað fyrir 15. desember n.k. til:

Styrktarsjóður Baugs Group hf., 
b.t. Soffíu Lárusdóttur, 
Túngötu 6, 101 Reykjavík

eða á netfangið styrktarsjodur@baugurgroup.com.

Úthlutun fer fram í janúar.

STYRKTARSJÓÐUR BAUGS GROUP HF.
AUGLÝSIR EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI ÚR SJÓÐNUM

hz
et

a 
eh

f

Þriðja úthlutun

Fim. uppselt 23. nóv.
Fös. örfá sæti 24. nóv.
Lau. örfá sæti 25. nóv.

“Fólk ætlaði hreint
vitlaust að verða úr
hlátri.”
S.A. TMM

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

Sýnt í Iðnó

Draumasmiðjan
og

Hafnarfjarðarleikhúsið

VIÐTALIÐ
Sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu

23. nóvember kl. 20:00
SÍÐASTA SÝNING

Miðapantanir: 555 2222 
(símsvari) eða á midi.is

Upplýsingar, viðburðir, 
afþreying og fréttir



Eitt stærsta brúðkaup 
ársins fór fram í smábæn-
um Bracciano þegar Tom 
Cruise gekk að eiga Katie 
Holmes að viðstöddum 150 
nánum vinum og fjölskyldu-
meðlimum.

Á Ítalíu hefur allt verið á öðrum 
endanum eftir að Cruise og hans 
hersing kom til Rómar en þá varð 
ljóst að hann hygðist ganga í það 
heilaga í Bracciano á laugardag. 
Cruise er ákaflega vinsæll í Róm 
og mætir vanalega á frumsýning-
ar á myndum sínum þar í borg. 
Íbúar Bracciano voru ekki síður 
kátir þegar Cruise pantaði fimmt-
ándu aldar kastala undir athöfnina 
og hafa bæjarbúar varla getað 
þverfótað fyrir útsendingarbílum 
og ljósmyndurum auk blaða-
manna.
Samkvæmt fréttavef BBC klædd-
ist Katie Holmes glæsilegum kjól 
frá Giorgio Armani eins og reikn-
að hafði verið með og Cruise var í 
jakkafötum frá ítalska snillingn-
um. Stórsöngvarinn Andrea 
Bocelli söng síðan nokkur vel 
valin lög fyrir hin nýgiftu en þegar 
öllu var lokið var gríðarlegu magni 
af flugeldum skotið upp í loftið við 
mikinn fögnuð viðstaddra, utan 
veggja sem innan. Að sögn hönn-
uðarins Giorgio entist koss hinna 
nýgiftu þó lengur en flestir eiga 
að venjast og voru gestirnir farnir 
að biðja parið um að hætta þessu 
kossaflensi undir lokin. 
Bæjarstjóri Bracciano var heldur 
ekki par sáttur við Cruise og Hol-
mes. „Hér hafa bæjarbúar lagst á 
eitt við að gera þetta að eftirminni-
legum degi en þau láta varla sjá 
sig opinberlega,“ sagði bæjarstýr-
an Patrizia Riccioni og bætti því 
við að hvorki Cruise né Holmes 
kæmu til greina sem heiðursborg-
arar fyrir óliðlegheitin. Þá er því 
haldið fram í bandarískum fjöl-
miðlum í gær að brúðkaupið hafi 
eingöngu verið sett á svið fyrir 
fjölmiðla því Vísindakirkjan geti 
ekki gefið pör löglega saman. Þau 
hafi því í raun látið gifta sig að 

borgaralegum hætti í Los Angeles 
fyrir tveimur vikum.
Varla varð þverfótað fyrir stór-
stjörnum í Bracciano en meðal 
þeirra sem voru á gestalistanum 
voru Will Smith, Jim Carrey, 
Jennifer Lopez og Richard Gere. 
Þá vakti það jafnframt furðu 
margra að Brooke Shields var 
boðið en Cruise og leikkonan áttu í 
hörðum deilum vegna þunglyndis-
lyfja sem Shields tók inn eftir að 
hafa eignast fyrsta barn sitt. Nær-
vera Davids Beckham olli hins 
vegar töluverðum titringi innan 
herbúða stórliðsins Real Madrid 
og var kappinn sóttur aftur til 
Madridar. Neyddist því fyrrver-
andi fyrrverandi fyrirliði enska 
landsliðsins til að sitja uppi í stúku 
þegar lið hans sigraði Racing Sant-
ander á meðan eiginkona hans, 
Victoria, spókaði sig um í brúð-
kaupinu. Jafnframt vakti það 
furðu fjölmiðla að spjallþátta-
drottningin Oprah Winfrey skyldi 
ekki fá boðskort en það var ein-
mitt í þætti hennar sem vanga-

veltur um bresti í geðheilsu Tom 
Cruise fóru á kreik. Þeir sem 
græddu hins vegar mest á öllu 
þessu fjaðrafoki voru íbúar smá-
bæjarins Bracciano sem nú selja 
krukkur, glös, bolla og aðra minja-
gripi til minningar um þetta sann-
kallaða stjörnubrúðkaup.

Það var búið að breyta Listasafni 
Reykjavíkur í Casino á laugar-
dagskvöldið í tilefni af útgáfu-
partíi Senu. Fjöldi fólks mætti í 
sínu fínasta pússi enda voru inn-

gangsskilyrði í partíið að vera í 
kjól og hvítu. 

Boðsgestir fengu að líta væntan-
legar útgáfur fyrirtækisins á sviði 
kvikmynda og tónlistar sem vöktu 

mikinn fögnuð auk þess sem gestir 
gátu spreytt sig við spilaborðið.

Plötusnúðarnir Margeir og Jón 
Atli héldu síðan uppi stuðinu fram 
eftir nóttu.

Casino-kvöld hjá Senu

Nýtt tilboð til allra 
áskrifenda í Og1

BUBBI
06.06.06

Afmælistónleikar Bubba Morthens á  DVD.
Upplifðu þessa mögnuðu tónleika, aftur og aftur.

Viðskiptavinir í Og1 fá þennan frábæra tónleikadisk
með rúmlega 40% afslætti eða á aðeins 1.690 kr.
í stað 2.990 kr.

Þetta er aðeins einn af mörgum ávinningum þess
að skrá sig í Og1.

Verið velkomin í næstu verslun.
Vodafone

gríptu augnablikið og lifðu núna

F
í

t
o

n
/

S
Í

A
 

 
F

I
0

1
9

0
2

0



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10/0609/0605/06



Aukatónleikar með þátttakendum 
úr raunveruleikaþættinum Rock 
Star: Supernova verða haldnir í 
Laugardalshöll 1. desember.

Fyrri tónleikarnir verða haldn-
ir 30. nóvember og vegna mikillar 
eftirspurnar var ákveðið að bæta 
við öðrum tónleikum. Magni, Dil-
ana, Toby, Storm og húsbandið úr 
Rock Star: Supernova mæta til 
leiks, auk þess sem hljómsveitin Á 
móti sól mun hita upp með lögum 
af væntanlegri safnplötu sinni. 
Miðasala á aukatónleikana hefst í 
dag klukkan 12.00 á midi.is og í 
verslunum Skífunnar. Einnig er 
hægt að nálgast þá í BT á Akur-
eyri og Egilsstöðum.

Miðasala á 
Magna í dag

Mörgæsamyndin Happy Feet var 
vinsælli en nýjasta Bond-myndin 
Casino Royale eftir fyrstu sýning-
arhelgi beggja myndanna í Banda-
ríkjunum.

Happy Feet, sem er teikni-
mynd, fjallar um mörgæs sem er 
góð í steppdansi. Þau Hugh Jack-
man og Nicole Kidman ljá aðal-
persónum myndarinnar raddir 
sínar. Leikstjóri er George Miller, 
sem framleiddi Mad Max og Babe-

myndirnar. Hafa margir líkt 
Happy Feet við heimildarmyndina 
March of the Penguins, sem fékk 
óskarsverðlaun í fyrra. Gaman-
myndin Borat, sem var á toppnum 
í síðustu viku, lenti í þriðja sæti á 
listanum. Casino Royale náði inn 
minni pening en síðasta Bond-
mynd, Die Another Day, en meiri 
en þær tvær sem komu á undan 
henni, The World is Not Enough og 
Goldeneye.

Mörgæsir slógu út 
sjálfan James Bond

Savane er síðasta verk afríska 
blúsbóndans Ali Farka Touré sem 
lést í mars sl. Tónlistarmenn frá 
Malí hafa verið mikið í umræð-
unni undanfarin ár, þeirra á meðal 
Ali sem vakti fyrst athygli á Vest-
urlöndum á níunda áratug síðustu 
aldar. Hann var þá kominn á fimm-
tugsaldurinn og var uppgötvaður 
nánast fyrir tilviljun. Ali hefur oft 
verið kallaður „hinn afríski John 
Lee Hooker“, en þó það megi finna 
eitt og annað sameiginlegt með 
þessum tveimur snillingum þá 
nær sú samlíking engan veginn 
utan um þann galdur sem maður 
upplifir þegar maður hlustar á 
Savane.

Ali Farka Touré hefur gert sum 
af sínum þekktustu verkum einn 
með gítarinn, eða með einn til tvo 
spilara með sér. Á Savane hefur 
hann hins vegar með sér fjölda 
tónlistarmanna sem syngja bak-
raddir og spila á ýmis hljóðfæri, 
bæði hefðbundin vestræn hljóð-
færi og afrísk strengja- og áslátt-
arhljóðfæri. Tónlistin er sambland 

af blús eins og maður þekkir hann 
frá bandarískum blökkumönnum 
og malískri tónlist. Lögin eru 
hvert með sínu sniði. Sum þeirra 
eru einföld og blátt áfram, en í 
öðrum krauma afrískir ryþmar 
undir, t.d. í fyrsta laginu, hinu 
magnaða Erdi sem minnir helst á 
Captain Beefheart.

Öll eiga þessi lög það samt sam-
eiginlegt að þau virka sterkt á 
mann. Það er eitthvað fullkomið við 
þessa blöndu af tónlist sem maður 
gjörþekkir og tónlist sem er manni 
framandi. Ólíkt þessari dæmigerðu 
blúsplötu sem rígheldur sér í hefð-
ina er Savane full af spennandi upp-
götvunum. Og Ali er náttúrulega 
frábær söngvari og hljóðfæraleik-
ari. Einn af þeim stóru.

Savane er að mínu mati hik-
laust ein af fimm bestu plötum 
ársins 2006. Óvænt ánægja þar 
sem ég þekkti lítið til tónlistar 
hans áður en ég heyrði Savane. Nú 
fer maður í að kynna sér allar 
hinar plöturnar með honum.

Einn af þeim stóru
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DÝRIN TAKA VÖLDIN!
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS JA OSF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA

FARÐU ÁMYNDINASPILAÐULEIKINN!

11.
HVERVINNUR!

AA

SENDU SMS

JA BOF Á 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU:

GSM SÍMAR

007 DVD SAFNIÐ

BÍÓMIÐAR

DVD MYNDIR OG 

MARGT FLEIRA!

9
hver vinnur!

1.
vinningur!
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

EMPIRE

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í 
GULLVILD OG PLATÍNUM GLITNIS, EF 

GREITT ER MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

70 þúsund gestir

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

"BESTA BOND
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"

- V.J.V. TOPP5.IS

M.M.J. kvikmyndir.com

"...LOKSINS FUNDINN 
LEIKARI SEM FYLLIR SKARÐ 

CONNERYS. HANN HEFUR 
MÝKT OG HÖRKU, 

DROTTNANDI ÚTGEISLUN 
OG ER ÁMÓTA 

KARLMANNLEGUR Á VELLI 
OG SKOTINN."

S.V. MBL

" EIN BESTA MYNDIN FRÁ 
UPPHAFI...BOND ER KOMINN 
AFTUR Í FJÓRAR OG FEITAR 

STJÖRNUR, ÞAÐ ER EKKI 
HÆGT AÐ ÓSKA SÉR BETRI 

AFÞREYINGAR Í 
SPENNUMYNDAGEIRANUM." 

MBL

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

CASINO ROYALE     kl. 5.30, 8.30 og 11.20 B.I. 14 ÁRA
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL     kl. 6
MÝRIN      kl. 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
BORAT      kl. 6 og 8.30 
FEARLESS     kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA
DEVIL WEARS PRADA     kl. 8

CASINO ROYALE  kl. 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA

SÝND Í LÚXUS    kl. 5, 8 og 11
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL kl. 4
OPEN SEASON ENSKT TAL kl. 4, 6, 8 og 10
BORAT  kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN  kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE kl. 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA

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

MÝRIN   kl. 8 B.I. 12 ÁRA

besta mynd, besti leikari, besti 
leikstjórinn, besti aukaleikarinn 
og besta tónlistin (Mugison)

5 edduverðlaun



Fyrirsætan Heather Mills gerir 
nú allt hvað hún getur til að bæta 
ímynd sína eftir að hafa fengið 
slæma útreið í breskum fjölmiðl-
um vegna skilnaðarins við Paul 
McCartney.

Mills mætti í viðtal við 
sjónvarpsstöðina Extra þar sem 
fyrirsætan vísaði því á bug að hún 
væri eingöngu á höttunum eftir 
auðævum fyrrverandi eiginmanns 
síns. „Ég varð ástfangin af eðlileg-
um ástæðum, ég elskaði hann 
skilyrðislaust,“ sagði Mills. „Mest-
ur hluti af mínum launum og öðrum 
tekjum rennur til góðgerðarmála,“ 
bætti hún við. „Ef ég væri bara á 
eftir peningum ætti ég stórar og 
þykkar bankabækur. Ég er hins 
vegar góð móðir, bara góð mann-
eskja yfirhöfuð,“ lýsti Mills yfir. 
Hún lýsti því jafnframt yfir að 
það væri enginn nýr maður í lífi 
hennar en bresku götublöðin hafa 
haldið því fram að Mills væri í 
tygjum við einkaþjálfara sinn Ben 
Amigoni. „Ég ætla aldrei að gifta 
mig aftur og er ekki ástfangin,“

sagði Mills ákveðin.
Í sunnudagsútgáfu Daily Mirror 

er því haldið fram að Mills ætli að 
bjóða fjörutíu gestum í afmælis-
veislu til Slóveníu en talið er að 
herlegheitin muni kosta í kringum 
hundrað þúsund pund, sem sam-
svara í kringum þrettán milljón-
um íslenskra króna. Mirror segir 
að með þessu vilji Mills þakka 
vinum sínum fyrir veittan stuðn-
ing en ónafngreindur heimildar-
maður bætir því við að þarna 
gefist henni einnig tækifæri til að 
vinna sameiginlega vini þeirra 
Pauls á sitt band. 

Heather opnar sig

Leikkonan Reese Witherspoon 
hefur nú talað út um skilnað hennar 
og leikarans Ryans Phillippe en þau 
skildu fyrir stuttu. Witherspoon 
segir að ástin hafi verið til staðar 
hjá þeim báðum. „Þegar maður 
þarf að sinna fimmtíu hlutum á 
hverjum degi þá gleymir maður 
einhverju og við gleymdum hvort 
öðru í of langan tíma,“ segir Reese 
en skötuhjúin eiga tvö börn saman. 
Miklar sögusagnir hafa verið uppi 
um að Phillippe hafi haldið framhjá 
Witherspoon með mótleikkonu 
sinni Abby Cornish en Reese hefur 
neitað að tjá sig um það mál. 

Gleymdum 
hvort öðru

Plötur Megasar, Hættuleg hljóm-
sveit og glæpakvendið Stella 
(1990), Þrír blóðdropar (1992) og 
Drög að upprisu (1994) hafa verið 
endurútgefnar. Auk þess kemur út 
tónleikaplatan Greinilegur púls 
sem var hljóðrituð á tónleikum 

Megasar með kjarna Sykurmol-
anna á Púlsinum árið 1991. Þessi 
merka upptaka hefur aldrei verið 
gefin út áður.

Þetta er í annað sinn sem 
Íslenskir tónar senda frá sér veg-
legar endurútgáfur á plötum 
Megasar en árið 2002 komu tíu 
fyrstu sólóplötur meistarans út 
ásamt miklu aukaefni. Þessar 
þrjár plötur eru þær sömu og 
komu út í kjölfar þeirra tíu fyrstu 
á sínum tíma. 

Á nýju útgáfunni af Hættulegri 
hljómsveit og glæpakvendinu 
Stellu má finna heila aukaplötu 
sem Megas kallar Óspillt Stella, 
ung og stök. Sú geymir frumupp-
tökur nánast allra laga plötunnar.  

Endurútgáfa Þriggja blóðdropa 
skartar einnig fjölda aukalaga. Ný 
útgáfa plötunnar Drög að upprisu 
inniheldur einnig aukaplötu með 
tíu lögum sem ekki komu út á 
upphaflegu plötunni en á Drögum 
að upprisu lék Ný dönsk undir hjá 
Megasi á tónleikum í Menntaskól-
anum við Hamrahlíð.

Ferna frá Megasi

www.haskolabio.is

Varðveitt líf mitt 
fyrir ógnum óvinarins

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

HAGATORGI • S. 530 1919

Munið afsláttinnMunið afsláttinn

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

JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

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

THE LAST KISS kl. 8 B.i.12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

MATERIAL GIRLS kl. 6 Leyfð

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

THE LAST KISS kl.  5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

JACKASS NUMBER TWO kl. 4 B.i.12

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

CASINO ROYALE kl. 4:30 – 7:30 – 10:30 B.i.14

CASINO ROYALE VIP kl. 4:30 – 7:30 – 10:30
JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 4 - 5:45 Leyfð

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

ADRIFT kl. 5:45 - 8 - 10:10 B.i.12

VEGGIE TALES M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

FLY BOYS kl. 8 B.i.12

BARNYARD M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

THE DEPARTED kl  8 B.i.12

CASINO ROYALE kl. 7 - 10 B.i. 12

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

THE DEPARTED kl. 9 B.i. 16

THE QUEEN kl. 7 B.i. 12

BÖRN kl. 6 - 8 B.i.12

SCANNER DARKLY kl.  6 - 8 - 10:10 B.i.16

MÝRIN kl. 7 - 9 - 10:15 B.i. 12

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

ALLT MUN EKKI VERÐA Í LAGI

Ótextuð
„...Loksins fundinn Leikari sem fyllir 
skarð Connerys. Hann Hefur mýkt og 
Hörku, drottnandi útgeislun og er ámóta 
karlmannlegur á velli og skotinn.”
-SV MBL

FRÁ HÖFUNDI BLADE RUNNER

Sýnd í í SAMbíóunum 
Kringlunni

EMPIRE

ALLAR SÖGUR EIGA SÉR UPPHAF

(síðastikossinn) ( (

( (HINIR

RÁFÖLLNUF(flugstrákar)

(ROFIN PERSÓNUVERND)

Þriðjudagar eru bíódagar
2 fyrir 1 í Sambíóin 

fyrir viðskiptavini sparisjóðsins
gildir ekki á íslenskar myndir né í VIP



 Bárður Eyþórsson 
sagði á föstudag upp störfum sem 
þjálfari úrvalsdeildarliðs ÍR en 
uppsögnin kemur nokkuð á óvart 
enda tók Bárður við liðinu í sumar 
og hans hlutverk var að rífa liðið 
upp úr meðalmennskunni. Lítið 
kom þó af liðsstyrk í kjölfar ráðn-
ingar Bárðar og gengið hefur held-
ur ekki verið gott. Leikmannahóp-
ur liðsins er þunnur og til að 
mynda hefur ekki tekist að ná tíu 
mönnum á skýrslu í síðustu leikj-
um.

„Þetta hefur haft smá aðdrag-
anda en það sem gerðist er að ég 
gafst upp á mannskapsleysi enda 
með lítinn hóp í höndunum. Ég var 
orðinn þreyttur á þessu harki á 
síðasta tímabili í Hólminum og 
það sama var í gangi núna. Ég 
ákvað þar af leiðandi að segja 
þetta gott í bili enda var lagt upp 
með aðra hluti í upphafi. Skilnað-
urinn er samt í góðu,“ sagði Bárð-
ur í gær en hann hefur ekki getað 
styrkt hópinn með ungum leik-
mönnum þar sem slíkir leikmenn 
eru ekki til taks enda vantar elstu 
yngri flokkana hjá félaginu.

„Þetta eru auðvitað ákveðin 
vonbrigði að verkefnið hafi ekki 
gengið betur en svona er þetta 
stundum. Lífið heldur samt áfram 

hjá mér og næst á dagskrá er að 
fara á sjóinn. Ég er samt ekkert 
hættur í körfubolta og mun að 
sjálfsögðu skoða öll tilboð sem ég 
fæ í framtíðinni með opnum huga. 
Ég mun meta hvert tilboð fyrir sig 
og ef eitthvað spennandi kemur 

upp þá er aldrei að vita hvað 
maður gerir.“

Bárður fer á sjóinn í dag eða á 
morgun. „Það er ágætt að komast 
aðeins aftur á sjóinn,“ sagði Bárð-
ur léttur í lokin.

Farinn á sjóinn en er ekki 
hættur í körfubolta

Vil snúa mér að þjálfun yngri flokka

 Breskir fjölmiðlar 
greindu frá því í gær að samning-
ar munu takast með fjárfesta-
hópnum sem Eggert Magnússon 
fer fyrir og eigendum enska 
úrvalsdeildarfélagsins West Ham 
í dag. Áætlað er að halda blaða-
mannafund síðar í dag þar sem 
búist er við að þetta verði tilkynnt. 
Á föstudag munu stjórnarmenn 
félagsins hafa samþykkt óform-
legt tilboð Eggerts eftir að hans 
hópur fékk að skoða bókhald 
félagsins.

Eggert hitti um helgina Terry 
Brown, núverandi stjórnarfor-
mann og eiganda stærsta hluta 
félagsins, þar sem hann staðfesti 
að hópurinn væri að undirbúa 
formlegt tilboð í West Ham. Það er 
talið hljóða upp á 75 milljónir 
punda, rúmlega tíu milljarða 
króna, auk þess sem skuldir upp á 
þrjá milljarða verða yfirteknar. 
Atkvæðamesti aðilinn í fjárfesta-
hópi Eggerts er Björgólfur Guð-
mundsson, bankastjóri Lands-
bankans.

Eggert verður samkvæmt 
þessu næsti stjórnarformaður 
West Ham og mun í kjölfarið láta 
af formennsku í Knattspyrnusam-
bandi Íslands og gefa eftir sæti 
sitt í framkvæmdanefnd Knatt-
spyrnusambands Evrópu, UEFA. 

Hann hefur þegar hitt Alan 

Pardew, knattspyrnustjóra West 
Ham, að máli og kynnt honum fyr-
irætlanir sínar. Eggert hyggst 
halda tryggð við Pardew en West 
Ham hefur átt erfitt uppdráttar 
undir hans stjórn í ensku úrvals-
deildinni í haust. Pardew hefur 
margoft sagt að mikilvægt sé að 
ganga frá eigendaskiptunum sem 
fyrst til að binda enda á þá löngu 
óvissu sem hefur verið um fram-
tíð félagsins. 

Íraninn Kia Joorabchian var 

helsti keppinautur Eggerts í kapp-
hlaupinu um West Ham en hann er 
maðurinn sem stóð á bak við komu 
Argentínumannanna Carlos Tevez 
og Javier Mascherano til West 
Ham í haust. Framtíð þeirra í West 
Ham virðist blandin óvissu verði 
Eggert næsti stjórnarformaður 
félagsins.

West Ham er þegar dottið úr 
UEFA-bikarkeppninni og deildar-
bikarkeppninni og situr í fimmta 
neðsta sæti deildarinnar.

Á hinum ýmsu spjallsíðum í 
Englandi kom fram skoðun stuðn-
ingsmanna West Ham um nýja 
eigendur félagsins. Langflestir 
fagna komu Eggerts og líst betur á 
þann hóp en hóp Joorabchian. Einn 
þeirra velti fyrir sér hvort þetta 
þýddi að vallargestir fengju fría 
kexköku í hálfleik heimaleikja 
West Ham en Eggert er þekktur 
bæði hér á landi og í Englandi sem 
fyrrverandi eigandi kexverk-
smiðju.

Eggert Magnússon mun í dag festa kaup á meirihluta hlutabréfa í enska úrvalsdeildarfélaginu West Ham. 
Verður þetta tilkynnt á blaðamannafundi sem áætlað er að halda í dag. Eggert hættir í kjölfarið hjá KSÍ.

 Þrálátur orðrómur er á 
kreiki um að ástralski sundgarp-
urinn Ian Thorpe muni senn 
tilkynna, jafnvel í dag, að hann 
muni hætta keppni í íþróttinni. 
Thorpe er ekki nema 24 ára 
gamall en hefur sett ófá heims-
met og unnið til fimm gullverð-
launa á Ólympíuleikum.

Meiðsli og veikindi hafa hrjáð 
Thorpe undanfarin misseri og 
hefur hann ekki keppt á stórmóti 
síðan á Ólympíuleikunum árið 
2004.

Ian Thorpe að 
hætta keppni?





HK komst seint og um 
síðir norður til Akureyrar þar 
sem liðið mætti Akureyrarliðinu 
og biðin á flugvellinum skilaði 
sínu því HK sigraði í leiknum á 
sunnudag, 22-20.

„Þetta eru frábær úrslit enda 
mjög erfitt að koma hingað 
norður í þá stemningu sem er 
hérna,“ sagði Gunnar Magnússon, 
þjálfari HK, eftir leikinn. „Fyrst 
og fremst var vörnin frábær með 
Sigurgeir Árna fremstan í flokki 
og Petja fyrir aftan hana var líka 
magnaður.“

Sævar Árnason, þjálfari 
Akureyrar, var að vonum ekki 
jafn sáttur. „Við vorum engan 
veginn nógu góðir, það voru alltof 
margir menn sem spiluðu undir 
getu til að við ættum möguleika. 
Við fengum enga markvörslu í 
gang og þegar svona margir 
leikmenn spila illa vinnur maður 
ekki svona hörkuleiki, svo einfalt 
er það,“ sagði Sævar.

Verðskuldað 
hjá HK

Það verður væntanlega 
blóðug barátta á Celtic Park í kvöld 
þegar skosku meistararnir í Celtic 
taka á móti Manchester United. 
Celtic þarf sárlega á sigri að halda 
en United nægir jafntefli til að 
komast áfram. Argentínumaður-
inn Gabriel Heinze, varnarmaður 
Man. Utd, er nokkuð bjartsýnn.

„Ég er bjartsýnn á að við kom-
umst áfram. Ef við stýrum hraðan-
um í leiknum þá munum við vinna. 
Engin spurning. Við munum ekki 
spila upp á jafntefli heldur ætlum 
við okkur öll stigin í þessum leik. 
Ég tel að United sé sterkara lið en 
þetta verður gríðarlega hörð bar-
átta. Þetta verður ekta breskur 
slagur sem er ekki ólíkur argent-
ínskum leikjum. Aðeins fyrir karl-
menn,“ sagði Heinze.

Sir Alex Ferguson, stjóri Man. 
Utd, hefur játað að hann sé einnig 
að hugsa um stórleikinn gegn Chel-
sea um næstu helgi og því er ekki 
ólíklegt að hann hvíli einhverja 
lykilmenn. Wayne Rooney, sem 
skoraði tvö mörk um helgina, seg-
ist vera klár í slaginn og vill ólmur 
taka þátt í leiknum á Celtic Park.

Arsenal mætir stigalausu liði 
Hamburg SV á heimavelli og má 
alls ekki misstíga sig enda spenn-
an í riðlinum mikil. Robin Van 
Persie er meiddur á ökkla og tæpt 
hvort hann geti spilað.

„Þetta lítur ekki vel út og ég 

geri ekki ráð fyrir því að hann 
spili,“ sagði Arsene Wenger, stjóri 
Arsenal, við breska fjölmiðla.

Það er sannkallaður stórleikur 
á Santiago Bernabeau í kvöld 
þegar hið stórskemmtilega lið 
Lyon heimsækir Real Madrid í 
uppgjöri toppliðanna í E-riðli. 

Vinni Lyon leikinn og seinasta leik-
inn verður það aðeins í fimmta 
sinn sem lið sigrar alla leiki sína í 
riðlakeppni meistaradeildarinnar 
en það hefur ekki gerst síðan 2003. 
Real getur með sigri náð að standa 
jafnfætis Lyon og komist í barátt-
una um toppsætið.

Aðeins fyrir karlmenn
Leikir kvöldsins:

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12

GARÐABÆR:
Miðhraun 11

AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is

66°Norður
óskar Birgi Leifi
Hafþórssyni til 
hamingju með
keppnisréttinn
á Evrópsku
mótaröðinni
í golfi. 

Golffatnaður 66°Norður fæst
í Miðhrauni, Faxafeni og á Akureyri.

 Bandaríska undrabarnið 
Freddy Ady mætti á æfingu hjá 
unglingaliði Manchester United í 
gær en hann mun æfa hjá enska 
félaginu næstu tvær vikurnar og 
fékk til þess leyfi frá félagi sínu, 
DC United.

Adu er einn umtalaðasti knatt-
spyrnumaður seinni tíma og hefur 
verið undir smásjá flestra stærstu 
liða heims frá unga aldri. Adu, sem 
er 17 ára, var aðeins 16 ára þegar 
hann lék með bandaríska landslið-
inu en hann er fæddur í Gana.

Chelsea var um tíma talið lík-
legast til að kaupa Adu en sagt er 
að ensku meistararnir hafi hætt 
við og séu ekki lengur á eftir 
stráknum. Sir Alex Ferguson, 
stjóri Manchester United, fer ekki 
leynt með áhuga sinn á stráknum.

„Ég held að við gætum vel haft 
áhuga á honum. Hann er ungur en 
við höfum fylgst með honum í tals-
verðan tíma. Við reyndum að fá 
hann á sínum tíma en þá samdi 
hann við DC United,“ sagði Fergie.

Adu æfir með Man. United

Iceland Express deild karla

 Haukar töpuðu í gær 
sínum öðrum leik í Evrópukeppni 
kvenna í körfubolta í gær er liðið 
mætti Montpellier í Frakklandi. 
Úrslit leiksins urðu 110-59, 
heimaliðinu í vil.

Ljóst er að Haukar mættu 
gríðarlegu sterku liði í gær sem 
gaf aldrei eftir. Staðan í hálfleik 
var 53-24 en þriðji leikhluti var 
sá besti hjá Haukunum en í 
honum skoraði liðið 26 stig, meira 
en í öllum fyrri hálfleiknum.

Montpellier er skipað hávöxn-
um og fljótum leikmönnum sem 
nýttu sér þessa kosti óspart. Þá 
lék sömuleiðis með liðinu nýr 

bandarískur leikmaður sem var 
að leika sinn fyrsta leik í Evrópu-
keppni og skoraði 21 stig.

Ýmislegt jákvætt var þó við 
leik Haukanna. Stigahæst var 
Helena Sverrisdóttir með 31 stig 
sem er það mesta sem leikmaður 
Hauka hefur skorað í Evrópu-
keppninni. Þar sem Haukar eru 
fyrsta og eina liðið sem hefur 
tekið þátt í keppninni gildir metið 
um öll íslensk félög.

Sigrún Ámundadóttir átti einn-
ig frábæran leik og skoraði tíu 
stig. Munaði það miklu að  Ifeoma 
Okokwo skoraði ekki nema fimm 
stig í leiknum en hún hefur átt 

við meiðsli að stríða sem virðast 
hrjá hana nokkuð. 

Hvorki Pálína Gunnlaugsdótt-
ir né Hanna Hálfdánardóttir gátu 
ferðast með liðinu vegna anna í 
námi.

Haukar halda í dag til Parma á 
Ítalíu þar sem liðið á leik á morg-
un.

Stig Hauka: Helena Sverrisdóttir 
31 (5 frák., 5 stolnir), Sigrún 
Ámundadóttir 10 (5 frák., 4 
stoðs.), Unnur Tara Jónsdóttir 9 
(5 frák., 3 stoðs., 3 stolnir) Ifeoma 
Okokwo 5, Kristrún Sigurjóns-
dóttir 3. 

Helena setti stigamet í Frakklandi

 ÍR réð í gær Jón 
Arnar Ingvarsson sem þjálfara 
meistaraflokks karla í körfubolta. 
Tekur hann við starfi Bárðar 
Eyþórssonar.

Jón Arnar ráðinn



 Sænski landsliðsmaður-
inn Johan Elmander hefur verið 
orðaður við Evrópumeistara 
Barcelona. Hann leikur með 
Toulouse í frönsku úrvalsdeild-
inni og hefur þótt standa sig vel 
sem og í leikjum sænska lands-
liðsins. Hann skoraði tvö mörk 
fyrir liðið gegn Sedan um 
þarsíðustu helgi.

Börsungar eru fáliðaðir í sókn 
vegna meiðsla Samuel Eto‘o og 
Lionel Messi en Henrik Larsson 
var orðaður við nokkurra mánaða 
endurkomu í félagið vegna þessa. 
Fleiri sóknarmenn hafa verið 
sagðir vera í sigti Börsunga.

Elmander orð-
aður við Barca

Kevin Blackwell, fyrrver-
andi knattspyrnustjóri Leeds, 
hyggst lögsækja félagið þar sem 
að hann telur að uppsögn hans 
fyrir skömmu hafi verið ranglát.

Blackwell stýrði félaginu í átta 
mánuði en var rekinn fyrir 
tveimur mánuðum. Sjálfur vildi 
hann ekki tjá sig um málið en Ken 
Bates, stjórnarformaður, neitaði 
að eiga við hann viðræður um
uppbótargreiðslu.

Ætlar að lög-
sækja Leeds

 Ensku úrvalsdeildarfé-
lögin Blackburn og Tottenham 
hafa bæði mótmælt rauðu 
spjöldunum sem Tugay og 
Hossam Ghaly fengu í leik 
liðanna á sunnudag við enska 
knattspyrnusambandið. Tugay 
fékk rautt fyrir að brjóta á Ghaly 
sem fékk sjálfur reisupassann 
þegar hann virtist gefa Michael 
Gray olnbogaskot undir lok 
leiksins. Búist er við viðbrögðum 
sambandsins í dag.

Mótmæla rauðu 
spjöldunum

Franski varnarmaðurinn 
William Gallas verður frá keppni 
í „nokkrar vikur“ eftir að hafa 
meiðst á læri á æfingu hjá 
Arsenal. Arsene Wenger, stjóri 
liðsins, sagði að það væri slæmt 
að missa Gallas sem hefur staðið 
sig vel síðan hann kom til 
félagsins í sumar. „Það er þó gott 
tækifæri fyrir ungan leikmann að 
fá að sanna sig,“ sagði hann. 
Búist er við að Philippe Senderos 
eða Johan Djorou taki hans stað.

Þá sagði Gallas í viðtali að 
hann gæti frekar hugsað sér að 
enda ferlinn á Ítalíu eða Spáni en 
hjá Arsenal. -

Verður frá í 
nokkrar vikur

 Ólafur Garðarsson, lög-
maður og umboðsmaður knatt-
spyrnumanna, segir í viðtali við 
fréttastofu BBC að Eggert Magn-
ússon muni færa West Ham vel-
gengi en búist er við að hann muni 
í dag ganga frá kaupum á félag-
inu. „Hann er áhugasamur, kröft-
ugur og segir skoðanir sínar 
umbúðalaust. Hann nýtur vana-
lega velgengni í hverju sem hann 
tekur sér fyrir hendur og það er 
erfitt að halda aftur af honum ef 
hann tekur að sér nýtt verkefni,“ 
er haft eftir Ólafi.

Greinarhöfundur segir að undir 
stjórn Eggert hafi Knattspyrnu-
samband Íslands skilað hagnaði 
öll þau ár sem hann hafi gegnt for-
mennsku þar. Ólafur segir það 
bera vitni um skarpskyggni hans í 
fjármála- og viðskiptaheiminum. 
„Það er stöðug stofnun og jafnvel 
þótt að sjónvarpstekjur hafi 
minnkað vegna slæms gengis 
landsliðsins í forkeppnum fyrir 
Evrópu- og heimsmeistarakeppnir 
hafa þeir geta stólað á fjármuni 
sem lagðir voru til hliðar árin 
áður.“ 

Hann segir einnig að Eggert sé 
klókur samningamaður og það 
sýni sig í samskiptum hans við 
ríkisstjórn Íslands, FIFA og UEFA. 

„Fyrir sex árum voru engar knatt-
spyrnuhallir á Íslandi. Nú eru þær 
sex talsins. Þá hefur KSÍ staðið að 
byggingu allt að hundrað spar-
kvalla um allt land og endurbætur 
á þjóðarleikvanginum í Laugardal 
eru vel á veg komnar.“

Ólafur segir að hann þekki 
einnig Björgólf Guðmundsson vel 

en hann er aðalbakhjarl Eggerts í 
tilboði sínu í West Ham. „Hann 
var stjórnarformaður KR í mörg 
ár. Hann er klókur, nýtur vel-
gengni og afar viðkunnanlegur. 
Þrátt fyrir ríkidæmi hans kemur 
hann eins fram við alla. Hann er 
góður í mannlegum samskiptum.“

Eggert færir West Ham velgengni

Paul Scholes, leikmaður 
Manchester United, viðurkennir 
að hann íhugaði að gefa aftur kost 
á sér í enska landsliðið sem hann 
hætti að leika með að loknu 
Evrópumeistaramótinu í Portúgal 
árið 2004. Scholes er 31 árs 
gamall og hefur nýr landsliðs-
þjálfari Englendinga, Steve 
McClaren, tvívegis sett sig í 
samband við hann með það fyrir 
augum að fá hann til að endur-
skoða afstöðu sína. 

„Það er mikill heiður að 
landsliðsþjálfarinn bað mig um 
að snúa aftur og íhugaði ég það 
vandlega. En ég ákvað á endanum 
að þess væri ekki þörf,“ sagði 
Scholes.

Íhugaði að gefa 
aftur kost á sér



Hríslandi spenna af bestu gerð



ÚTGÁFUTÓNLEIKAR
FRIÐRIKS ÓMARS

NASA MIÐVIKUDAGINN 22. NÓVEMBER KL. 21:00
HÚSIÐ OPNAR KL. 20:00

TG FUT NLETG FUT NLE RRRRÚTGÁFUTÓNLEIKARÚTGÁFUTÓNLEIKARÚTGÁFUTÓNLEIKARÚTGÁFUTÓNLEIKARARARARARARAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
FRIÐRIKS MFRIÐRIKS MMMFRIÐRIKS ÓMFRIÐRIKS ÓMFRIÐRIKS ÓMFRIÐRIKS ÓMMMMM

NASA MIÐVIKUDAGINN 22. NNASA MIÐVIKUDAGINN 22. NA MIA MIASAASA IÐVIKUIÐVIK DAGAGGGGIGIUDUDKUKUVII DAD EENÓVENÓVEEMEMNASA MIÐVIKUDAGINN 22. NÓVNASA MIÐVIKUDAGINN 22. NÓVNASA MIÐVIKUDAGINN 22. NÓVNASA MIÐVIKUDAGINN 22. NÓVNASA MNASA MNASA MNASA MNASANASANASANASANASA MIÐVIKASA MIÐVIKSA MIÐVIKSA MIÐVIKKUDAGKUDAUDAUDAAGAGAGAGGGGGVIKUIKUVIKUIKUÐVVVVSA MA MA MA M ÐVIKUDÐVIKUÐVIKUDÐVIKUMIÐVMIÐMIÐMIÐMMMM KUKKKMIÐMIÐMIÐMIÐVVVVÐVIKÐVIKÐVIKÐVIKIKUDIKUDIKUDIKUD EMEMEMEMNÓVEMNÓVEMNÓVEMNÓVEMEMEMEMEM
OIÐ OIÐ OHÚSIHÚSI OPNARPNAR :0:0....R KR KKLKL. 2. 2.. 220:0:0:0:0000002022022020HÚSIÐ OPNAR KL. 20:0HÚSIÐ OPNAR KL. 20:0HÚSIÐ OPNAR KL. 20:0HÚSIÐ OPNAR KL. 20:0HÚSIÐ OHÚSIÐ OHÚSIÐ OHÚSIÐ OHÚSIHÚSIHÚSIHÚSIHÚSIÐ OPNARHÚSIÐ OPNARHÚSIÐ OPNARHÚSIÐ OPNARRRRROPNARPNARPNARPNARÐ OPNAROPNAROPNAROPNARSIÐ OPNARÐ OPNARÐ OPNARÐ OPNARÚÚÚÚ :00:00ARARARAR .... 2222................R KL.R KL.R KL.R KL.KL 2KL 2KL 2KL 2R KR KR KR KKLKLKLKLR KL.KL.KL.KL.L.L.L.L.R KR KR KR KR KLR KLR KLR KLKL.KL.KL.KL. 20:2020202020202020202020. 22. 22202020200:00:00:00:00:0:0:0:0:00:00:00:000000:00:0:0:0000200200

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR
FRIÐRIKS ÓMARS

NASA MIÐVIKUDAGINN 22. NÓVEMBER KL. 21:00
HÚSIÐ OPNAR KL. 20:00

MIÐASALA HAFIN Á MIDI.IS OG Í VERSLUNUM SKÍFUNNARFUNNKÍFUNNNAAUNNARNNNNNAMIÐASALA HAFIN Á MIDI.IS OG Í VERSLUNUM SKÍFUNNAR

Ásamt Friðriki komommt Friðriki komkoðrrikiÁsamÁ mt Friðriki komiðriki komðrikÁsasamt Friðð
áll Óskar, Regína Ósk og HPáll Óskar, Regína Ósk og Hl Óskar, Regína Ósk og HPáll Óskar, Regína Ósk og HPáll ÓÓP Ó kPál

Hljómsveitina skipa Þórir ÚlfarssoHljómsHljómsveitina skipa Þórir ÚlfarssoHlj
Benedikt Brynleifsson, Krist

Kári Hólmar Ragnarsson og Sn

Ásamt Friðriki koma fram:
Páll Óskar, Regína Ósk og Heiða Ólafsdóttir. 

Hljómsveitina skipa Þórir Úlfarsson, Róbert Þórhallsson,
Benedikt Brynleifsson, Kristján Grétarsson,

Kári Hólmar Ragnarsson og Snorri Sigurðarson.

Friðrik Ómar mun
flytja lag af plötunni sinnniinni

í Kastljósinu í kvöld.ld.í kvöld.ld..

Friðrik Ómar mun
flytja lag af plötunni sinni

í Kastljósinu í kvöld.
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Magnús Scheving, nýkrýndur 
heiðursverðlaunahafi Edd-
unnar, er staddur í Bret-
landi þar sem hann verður í 
dag viðstaddur vígslu nýs 
íþróttahúss sem verður 
nefnt í höfuðið á Íþróttaálf-
inum úr Latabæ. 

Ber það heitið 
Sportacus Sports 
Hall, en Sportacus er 
enska heitið á 
Íþróttaálfinum 
sem Magnús 
hefur leikið svo 
eftirminnilega. 
Íþróttahúsið er stað-
sett við grunnskóla í 
London, skammt frá 
þjóðarleikvangi 

Breta, Wembley. „Krakkarnir 
í skólanum máttu 
ráða hvað íþrótta-
húsið myndi heita 
og þeir völdu 

Sportacus í höf-
uðið á Íþrótta-
álfinum,“ segir 

Kjartan Kjartans-
son, talsmaður 
Latabæjar. 

Auk þess að taka 
þátt í vígslu 

íþróttahússins mun Magnús fara 
í fjölda viðtala við breska fjöl-
miðla. Á meðal þeirra eru dag-
blöðin Independent, Sunday Mir-
ror, Financial Times, Sunday 
Magazine, Sunday Express og 
breska útgáfan af Hollywood 
Reporter. Einnig mun hann fara í 
tvö sjónvarpsviðtöl, þar á meðal 
í spjallþátt Pauls O´Grady á 
Channel 4. Að auki mun hann 
fara í útvarpsviðtal hjá Breska 
ríkisútvarpinu, BBC. 

„Latabæ gengur mjög vel í 
Bretlandi og mjög mikil eftir-
spurn hefur verið eftir að fá 
Magnús í heimsókn. Við ákváð-
um að nota þessa þrjá daga til að 
anna eftirspurninni,“ segir Kjart-
an. 

Íþróttahús nefnt í höfuðið á Íþróttaálfinum

Reggíhljómsveitin The Wailer 
heldur tónleika á Nasa, annað 
hvort núna í desember eða í febrú-
ar á næsta ári. Forsvarsmenn 
útvarpsstöðvarinnar Flass 104,5 
eru við það að landa samningum 
um tónleikana.

Hljóm-
sveitin er 

fræg
fyrir að 
hafa spil-
að með 

reggí-kóng-
inum Bob 
Marley. 

Hafa plötur þeirra selst í yfir 250 
milljónum eintaka um heim allan. 
„Þetta var hugmynd starfsmanna 
hérna og þetta kviknaði út frá 
því,“ segir Ómar Vilhelmsson, 
framkvæmdastjóri útvarpsstöðv-
arinnar Flass 104,5 sem stendur á 
bak við tónleikana. „Við ákváðum 
þetta eftir að það var búið að 
athuga hljómgrunninn fyrir þessu 
hjá fólki sem er í kringum okkur.“ 
Að sögn Ómars gætu tónleikarnir 
orðið fleiri en einir. Munu nokkrar 
íslenskar sveitir jafnframt sjá um 
upphitun.

Hljómsveitin The Wailers starf-
aði með Marley frá árinu 1974 þar 
til hann lést 1981. Síðan þá hefur 
hún gefið út fjórar plötur og kom 
sú síðasta út árið 1995. Sveitin er 
núna á sinni fyrstu tónleikaferð í 
ellefu ár og er í þetta sinn skipuð 

upprunalegum meðlimum. Á tón-
leikum er The Wailers dugleg við 
að spila lög eftir Bob Marley. Má 

þar nefna I Shot the Sheriff, Get 
Up Stand Up, No Woman No Cry 
og Buffalo Soldier. 

The Wailers til Íslands á næstunni

„Þetta var bara leiður misskilning-
ur,“ segir Sverrir Rafnsson, eig-
andi Rex, þegar hann er spurður 
hvort stjörnuritstjóranum Jeffer-
son Hack og kærustu hans, ofurfyr-
irsætunni Anouk, hafi ekki verið 
hleypt inn í eftirpartí hjá Sykurmol-
unum eftir velheppnaða endurkomu 
sveitarinnar á föstudagskvöldinu. 
„Stúlkan sem var með gestalistann 
skrapp aðeins frá og þegar þessi 
umræddi maður kom ásamt kær-
ustu sinni könnuðust dyraverðirnir 
ekkert við hann þegar hann vildi 
komast fram fyrir röðina,“ heldur 
Sverrir áfram og bætir því við að 
röðin hafi verið ansi löng þetta 
kvöld. „Þegar honum var meinuð 
innganga lét þessi maður og stúlkan 
sig bara hverfa,“ útskýrir Sverrir 
en brottför ritstjórans vakti hörð 
viðbrögð hjá vinum hans sem sátu í 
hlýjunni á skemmtistaðnum.

Jefferson Hack er einhver virt-
asta tískulögga heims í dag og stofn-

aði meðal annars hið virta tímarit 
Dazed & Confused sem þykir leggja 
línurnar fyrir það sem koma skal í 
tísku, lífsstíl og jaðarmenningu. 
Hack komst á forsíður allra helstu 
slúðurblaða heimsins fyrir fjórum 
árum síðan þegar hann og fyrrum 
kærasta hans, ofurfyrirsætan Kate 
Moss, eignuðust saman dótturina 
Lilly Grace en Moss hefur verið 
töluvert í fréttum að undanförnu 
vegna fíkniefnamisferlis og sam-
bands síns við dóphausinn Pete 
Doherty.   

Hack er mikill Íslandsvinur og 
er góðvinur Bjarkar Guðmundsdótt-
ur, söngkonu Sykurmolanna. Hann 
hefur heimsótt landið oft og mörg-

um sinnum og eignast hér mikið af 
kunningjum. Hann var hingað kom-
inn sérstaklega vegna tónleika Syk-
urmolanna og eftir að hafa verið 
vísað burt frá Rex hélt hann rakleið-
is upp á hótelherbergi og fór heim 
um morguninn. Samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins gerði Hack sér 
dagamun á föstudeginum fyrir tón-
leikana og kíkti meðal annars í 
hátískuverslunina Liborius og 
hreifst mjög af því fataúrvali sem í 
boði var. Verður hins vegar forvitni-
legt að sjá hvort þessari Íslandsferð 
og heldur snautlegri viðkomu á 
skemmtistaðnum Rex verði gerð 
einhver skil í tímariti Hacks. 

...fá þau Kristján Kristjánsson 
og Þórunn Kjartansdóttir fyrir 
að taka vel á móti þeim öku-
mönnum sem keyra í gegnum 
Hvalfjarðargöngin.

39.900 kr.

Skelltu þér á leik Fulham og Reading á 
Craven Cottage, laugardaginn 25. 
nóvember og sjáðu Heiðar Helguson takast 
á við þá Ívar Ingimarsson og Brynjar Björn 
Gunnarsson. Gist er á þriggja stjörnu hóteli, 
miðsvæðis í London í tvær nætur og er
innifalið í verði flug, gisting, morgunverður og 
auðvitað miði á leikinn. 

FULHAM–
READING

Verð:

PAKKAFERÐIR
VIÐ ALLRA HÆFI

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

24.–26. nóv. 

59.900 kr.

Trier er elsta borg Þýskalands og þar er nóg 
um að vera á aðventunni. Borgin er böðuð
ljósum og skreytingum og allt iðar þar af 
mannlífi. Tilvalið er að klára jólainnkaupin á 
skemmtilegum jólamörkuðum í ekta þýskri 
hátíðarstemningu. Gist verður á þriggja stjörnu 
hóteli í hjarta borgarinnar. Innifalið í verði er 
flug, gisting í þrjár nætur, morgunverður, rúta 
og spennandi skoðunarferðir.

AÐVENTUFERÐ
TIL TRIER

8.–11. des. 

Verð:
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2.199kr.

Tryggðu þér 
eintak af einni 

athyglisverðustu
plötu ársins!

Lagalisti
You could be lovely

Sail to the moon

How do I know?

Two directions

Gets me down

Your dream

Temptations

Carry on

I don’t want to stay

Spring



Fyrir merkilega fáum árum 
þótti ekkert athugavert við að 

reykja hvar sem var. Um það leyti 
sem ég vann fyrstu alvöru launa-
vinnuna var fullkomlega eðlilegt 
að svæla við skrifborðið og það í 
virðulegri stofnun eins og Hf. Eim-
skipafélagi Íslands. Þeir reyklausu 
þurfti bara að harka af sér. Annars 
áttu þeir á hættu að verða úthróp-
aðir sem leiðindapúkar ef þeir 
voguðu sér að mótmæla þessu 
ofbeldi. Þann tíma sem ég vann við 
að reykja og skrá farmskýrslur 
var bara einn sem reyndi að æmta 
eitthvað mjórri röddu en var 
umsvifalaust púaður niður. Fleiri 
tóku málið ekki á dagskrá.

viðsnúningur sem orðið hefur í 
almennu viðhorfi til reykinga er 
algjör. Þeir sem núorðið híma 
norpandi úti á svölum eða í skjóli 
fyrir norðanáttinni upp við hús-
vegg og reykja aleinir eða í pínu-
litlum hópum eru í besta falli litnir 
vorkunnaraugum af hinum hei-
lögu reyklausu – sjálfri mér og 
öðrum – en í versta falli horft á 
með fyrirlitningu. Enginn dáist 
lengur að hugrekki reykjandi pæja 
og gæja sem daglega hætta lífi og 
limum fyrir þetta áhugamál.

spilar eigin 
aldur eitthvað inn í þá tilfinningu 
mína að pólitísk rétthugsun varð-
andi aðrar lífsvenjur fari sífellt 
vaxandi. Æ fleiri eru ekki bara 
hættir að reykja heldur ástunda 
ýmislegt sem færa á betri heilsu.

utan að stunda viðstöðu-
lausa líkamsrækt, líta margir orðið 
á það sem mikilvæga skyldu að 
drekka tvo lítra af vatni á dag og 
fá móral ef magnið er minna. Allt 
sem flokkast undir sælgæti er líka 
synd nema hjá hinum þróuðu í 
hollustunni sem dettur bara harð-
fiskur og söl í hug þegar minnst er 
á nammi. Sykur er nefnilega sukk 
og svínarí og líka hvítt hveiti. 
Þannig er bakarí er ekki sá sak-
leysisstaður sem það lítur út fyrir 
að vera, með alla sína eitruðu 
snúða og vínarbrauð. Eldri hús-
mæður sem steiktu hvaðeina upp 
úr smjörlíki hefðu hugsað sig um 
tvisvar með þá þekkingu á forhert-
um dýrafitum sem hvert manns-
barn kann skil á núorðið.

helmingur ævinnar fer í 
að koma sér upp ósiðum. Seinni 
helmingurinn fer svo í að losa sig 
við lestina. Kúnstin er kannski að 
gera það ofstækislaust, án sam-
stæðu útivistarjakkanna og þess 
að verða miklu betri en annað 
fólk.

Batnandi 
manni

SIMPLY CLEVER

SkodaOctavia Terno
Vegna hagstæðra samninga við Skoda verk-

smiðjurnar getum við núna boðið takmarkað 

magn Octavia Terno með álfelgum, ABS hemla-

læsivörn, rafmagni í rúðum, ASR spólvörn,

aksturstölvu, hita í speglum o.fl.

á aðeins 1.730.000 kr.

SkodaFabia Terno
Eigum fyrirliggjandi nokkra Skoda Fabia 

Terno með sparneytinni bensínvél og 

ríkulegum staðalbúnaði, m.a. sóllúgu, 

14” álfelgum, aksturstölvu, leðurstýri og 

þokuljósum. Og verðið er aldeilis frábært, 

aðeins 1.540.000 kr.

RUGLVERÐ
1.730.000 kr.

Takmarkað magn!
Vetrardekk fylgja öllum seldum bílum
og sumardekkin í skottinu.

Debetkort með kreditheimild*
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Kynntu þér DMK Debetkort og aðra þjónustuþætti DMK á spron.is
* skv. útlánareglum SPRON




