
Dó í 8 mínúturDó í 8 mínútur
Er nú meðEr nú með 
33% áhorf33% áhorf

VELFERÐ
M Á L G A G N  O G  F R É T T A B R É F  H J A R T A H E I L L A

17. árg. • 3. tbl. • nóvember 2005

Opið 8-24 
í Lágmúla og Smáratorgi



2 VELFERÐ

Hjartajól í Hagkaup
Jólakortin okkar eru komin í sölu. Hagkaupsverslanir um land allt selja 
kortin sem eru ný af nálinni. Myndlistakonan Gunnella eða Guðrún Elín 
Ólafsdóttir, var svo vinsamleg að gefa okkur leyfi til að nota tvær af mynd-
um sínum á jólakortin 2005 og það endurgjaldslaust. Þetta eru fallegar 
stemmningsmyndir og afar jólalegar og voru málaðar árið 2003. Kortin 
eru seld tíu saman í pakka og er verðið krónur 1499. Hægt er að styrkja 
samtökin með kaupum á jólakortum í öllum Hagkaupsverslunum og einn-
ig er hægt að kaupa kortin á skrifstofu samtakanna í Síðumúla 6. Deildir 
Hjartaheilla um land allt munu einnig annast sölu á kortunum. Sala jóla-
korta er ein mikilvægasta tekjulind Hjartaheilla og er fólk hvatt til að taka 
sölumönnum okkar vel og sýna af sér jólalund í Hagkaup. Einnig eru í boði 
merkimiðar fyrir þessi jól og eru þeir í stíl við kortin. 

Hefur einhver séð Hemma Gunn í fýlu? 
Ábyggilega hans nánustu en ekki þjóðin. 
Hemmi er holdgervingur hressleikans. Hann 
dó um daginn í átta mínútur en er nú með 
33 prósent áhorf í einum vinsælasta sjón-
varpsþætti landsins. Hver eru skilaboðin? 
Jú; þau eru einföld. Það er hægt að sigr-
ast á hverju sem er með réttu hugarfari. 
Hemmi er með þetta hugarfar. Syngur sig 
nú í gegnum lífið og nýtur hvers augnabl-

iks. Lærum af Hemma. Verum jákvæð. Oft hefur það gerst í pistlum 
sem eru skrifaðir hér í formi leiðara að ég hef verið að kvarta yfir 
einhverju. En nú erum við á hemmískum nótum. Það styttist í jólin 
og skammdegið er að leggjast yfir. Skammdegið gerir bara ljósin fall-
egri. Takk Hemmi fyrir frábært fordæmi.

Styrkir og gjafir
Hjartaheill naut samhugar og gjafmildi þjóðarinnar í sumar. Þar fóru 

fremst í flokki VÍS, Öryggismiðstöðin, Lýsing og Lífís. Þessir aðilar 
gerðu Hjartaheill kleift að ráðast í verkefnið 1400 kílómetrar á 15 
dögum. Fjölmargir aðilar gáfu fjármuni og búnað við þetta tæki- 
færi. Þeim eru hér með færðar þakkir af heilum hug.

Alþjóðlegi hjartadagurinn
Við héldum nýverið upp á alþjóðlega hjartadaginn. Þessi dagur er 
afar mikilvægur. Hann gefur okkur tækifæri á að kynna starfsemi 
okkar og hvað samtökin standa fyrir. Um leið getum við komið að 
okkar helstu baráttumálum. Og þar er af nógu að taka. Það verður 
að stytta biðlista í hjartaþræðingar og aðrar skyldar rannsóknir og 
aðgerðir. Lyfjaverð þarf að lækka. Forvarnarstarf og fræðslu þarf að 
efla. Þessi þjóð sem er of feit og virðist vera að fitna þarf aðstoð, 
svo hún geti lifað heilbrigðara lífi. Það þarf að uppfræða konur um 
hjartasjúkdóma ofl. ofl. ofl.

Eggert Skúlason

Eggert Skúlason.

Velferð, málgagn og fréttabréf 
Hjartaheilla.

Útgefandi:
Hjartaheill, Lands samtök hjarta-
sjúklinga, Síðumúla 6, 108 Reykjavík
Ritstjóri og ábyrgðarmaður:
Eggert Skúlason.
Ritnefnd:
Atli Steinarsson, 
Ásgeir Þór Árnason og 
Eggert Skúlason.
Prentun og umbrot:
Gutenberg.
Forsíðumynd:
365 Ljósvakamiðlar

Hemmi Gunn er æðislegur.......

Ísfuglinn. Fallegt málverk eftir Gunnellu.

Ísfuglinn prýðir einnig merkimiðana.

Síðasta skautasvellið, 
heitir þessi mynd.
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Alþjóðlegi hjartadagurinn var haldinn hátíðlegur í september, sem 
endranær. Dagskrá var skipulögð víðsvegar um land. Hjartagöngur voru 
á einum tólf stöðum á landinu, þar sem fólk kom saman og gekk sér til 
heilsubótar. Mjög kalt var þennan dag og dróg það úr áhuga. Skipu-
lögð var dagskrá í Smáralind, í samstarfi við Lyf og heilsu og Flexor. 
Boðið var upp á heilsufarsmælingar bæði blóðþrýstingsmælingar og 
kólest erólmælingar. Mikill fjöldi fólks eða um 300 manns nýtti sér þess-
ar mælingar og var gerður góður rómur að þeim. Fyrirtæki sem flytja 
inn hjartarafstuðstæki kynntu vörur sínar við þetta tækifæri.
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Það var mikið um að vera í Smáralind og raunar einnig í Kringlunni 
í tilefni dagsins.

Alþjóðlegi       dagurinn!

Skólahljómsveit Kópavogs hitaði upp fyrir 
göngumenn, fyrir utan Smáralind og veitti
ekki af í frosti og norðannepju.

Um 300 manns nýttu sér ókeypis heilsufarsmælingar sem voru í boði 
bæði í Kringlunni og í Smáralind. 

Hjartagangan var með fámennara móti í ár, enda fimbulkuldi. Margir nýttu sér 
hins vegar mikið gólfrými Smáralindar og gengu milli verslana.



Ræ›st gegn verkjum!
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Notkunarsvi›: Paratabs inniheldur parasetamól sem er verkjastillandi og hitalækkandi lyf. fia› er nota› vi› höfu›verk,

tannpínu, tí›averkjum o.fl. Einnig vi› sótthita af völdum inflúensu og annarra umgangspesta eins og kvefs. Lyfi›

inniheldur ekki ávanabindandi efni og hefur ekki sljóvgandi áhrif. Varú›arreglur: Fólk sem hefur ofnæmi

fyrir parasetamóli e›a er me› lifrarsjúkdóma má ekki nota lyfi›. N‡rna- og lifrarsjúklingum er bent á

a› rá›færa sig vi› lækni á›ur en fleir taka lyfi›. Of stór skammtur getur valdi› lifrarbólgu. Aukaverkanir:

Parasetamól veldur sjaldan aukaverkunum og flolist yfirleitt vel í maga. Langvarandi notkun lyfsins

getur valdi› n‡rnaskemmdum. Skömmtun: Nákvæmar lei›beiningar um skömmtun fylgja lyfinu. Ekki

má taka stærri skammta en mælt er me›. Lesi› vandlega lei›beiningar sem fylgja lyfinu. 13.07.05

Paratabs® – Öflugur verkjabani!



Subway færði Hjartaheill stóra ávísun, í tvennum skilningi, nú í nóv-
ember. Þetta er annað árið í röð sem Subway styður við bakið á 
okkur með þessum hætti. Ávísunin var stór bæði með tilliti til upp-
hæðar og umfangs. Þetta er andvirði sölu Subway á öllum útsölu-
stöðum á landinu af heilsubátum eða 7 undir 6 eins og þeir kallast, 
á sjálfan alþjóðlega hjartadaginn. Fitulitlu bátarnir sem Subway er 
að selja eru án efa hollasti skyndibiti sem hægt er að nálgast. Það 
er Hjartaheill dýrmætara en hægt er að segja frá í suttu máli að 
eiga bakhjarl á borð við Subway og fá fjárhagslegan styrk af þess-
um toga. Svo er náttúrulega frábært að geta borðað skyndibita og 
styrkja um leið gott málefni. 

Helgi Einar Harðarson hjartaþegi sem gekkst undir hjarta og nýrna-
ígræðslu fyrir einu og hálfu ári, tók við ávísuninni upp á 740 þús-

und krónur fyrir Hjartaheill. Helgi hefur sýnt stöðugar framfarir frá 
14. júní árið 2004 þegar hann fékk nýju líffærin. Og vel að merkja 
þetta var önnur hjartaígræðsla sem Helgi fór í. Helgi æfir nú af full-
um krafti og hefur nýja hjartað gert kraftaverk fyrir hann. Að sama 
skapi eru nýrun farin að vinna með eðlilegum hætti. Það er gaman 
að ræða framfarirnar við Helga. Hann lifnar allur við og úr hverjum 
drætti andlitsins skín fölskvalaus gleði. Hann kann svo sannarlega að 
meta þetta nýja tækifæri sem hann öðlaðist.

Það er mikils virði fyrir marga sem þurfa að gangast undir aðgerð 
sem þessa að vita að það er bati eftir erfiðan sjúkdóm. Helgi er lif-
andi dæmi um slíka velgengni. Við óskum Helga áframhaldandi bata 
og Subway alls hins besta með þakklæti fyrir fyrir rausnarskapinn.

Frábært framtak Subway

Helgi Einar Harðarson (t.v.) tók við ávísuninni fyrir hönd Hjartaheilla. Gunnar Skúli Guðjónsson rekstrarstjóri Subway afhenti styrkinn og báðir brostu.
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Að þessu sinni er boðið upp á kálfarúllur 
fylltar með hráskinku, salvíu og osti. Þessi 
réttur er dæmigerður fyrir ítalska matar-
gerð. Hráefnið eru sneiðar úr kálfa innralæri 
og mikilvægt er að berja þær mjög þunnt.

Hráefni

Aðferð
Byrjið á að berja kjötið. Setjið eitt lauf af 
ferskri salvíu á hverja sneið. Því næst er ein 
sneið af hráskinku sett á hverja sneið. Stráið 
einni teskeið af osti ofan á hverja sneið. Rúll-
ið sneiðinni upp þversum. Gott er að nota 
tannstöngla til að halda rúllunum saman. 
Hitið smjörið og olivuolíuna í djúpri pönnu. 
Rétt áður en þið eruð tilbúin til að steikja 
rúllurnar er þeim velt upp úr hveiti. Rúll-
urnar eru steiktar gætilega upp úr smjörinu 
og olíunni þar til þær hafa verið brúnaðar, 
8 til 10 mínútur. Setjið vínið út í og einnig 
salt og pipar. Notið trésleif til að losa kjötið 
ef það festist við pönnuna. Leyfið víninu að 
gufa upp í um þrjár mínútur og setjið svo 
125 millilítra af vatni í pönnuna og lækk-
ið hitann. Setjið lokið á pönnuna og látið 
sjóða við lágan hita í um það bil 30 mínútur. 
Bætið við vatni ef þarf.

Meðlæti
Gott er að hafa góða kartöflumús eða 

tagliatelle sem meðlæti.
Þessi réttur er tiltölulega fitusnauður og 
hentar því vel í aðdraganda stórhátíða 
til dæmis í staðinn fyrir jólahlaðborð. 
Geti fólk ekki nálgast kálfakjöt er hægt 
að nota svínakjöt.

Verði ykkur að góðu.

8 sneiðar um Það bil 750 gr.
8 lauf af ferskri salvíu eða hálf tsk. af 

þurrkaðri.
8 sneiðar af ítalskri hráskinku
100 gr. osti t.d. blanda af geitaosti og 

parmesan osti.
30 gr. smjör og 2 mtsk. olivuolía til 

steikingar.
60 gr. hveiti til að velta upp úr.

125 millilítrar þurrt hvítvín.
Maldon salt

Nýmulinn svartur 
pipar.

Hollt og gott
Kálfarúllur að ítölskum sið

Anna Guðmundsdóttir 
matreiðslumaður.

Kálfarúllur eru afar girnilegar og mælt er 
með kartöflumús sem meðlæti.
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helmingur þjóðarinnar hefur náð því marki 
að borða 400 gr. af ávöxtum og grænmeti 
á degi hverjum eru; Spánn (íbúar í Katalón-
íuhérðani, Grikkland (íbúar á Krít), Ítalía og 
Portúgal.

Ávinningur
Rannsóknir hafa sýnt fram á að með auk-
inni neyslu á grænmeti og ávöxtum lækk-
ar blóðþrýstingur og einnig eru þekkt áhrif 
sem leiða til minnkunar á kólesteróli. Loks er 
ljóst að aukin neysla á ávöxtum og græn-

meti getur leitt til minni líkamsþyngdar.

Hvað er hægt að gera?
Við eigum svo langt í land með að ná þess-
um viðmiðunarmörkum og það er ljóst að 

mikið og samstillt átak þarf til að ná þess-
um markmiðum, svo fremi að stjórnvöld vilji 
stuðla að því. Hér eru nokkrir punktar sem 
gætu stuðlað að þessu.

- Lægra verð á grænmeti og ávöxtum.
- Betra aðgengi að vörunni.
- Meiri notkun í mötuneytum og þá ekki 

síst í skólum.

Grænmeti er dýrt á Íslandi. Verðlækkun 
myndi án efa stuðla að aukinni neyslu. Þess 
fleiri stöðum sem grænmeti er á þeim mun 
meiri líkur á að neyslan aukist. Mötuneyti 
og veitingastaðir geta án efa gert betur, þó 
svo að víða sé verið að gera góða hluti. Nið-
urstaðan hér er mjög einföld. Við borðum 
of lítið af grænmeti og ávöxtum. Skilaboðin 
eru líka skýr. Borðið meira af þessi góðmeti.            

Hvað borðar þú mikið magn af grænmeti 
og ávöxtum á degi hverjum? Líkleg-
asta svarið er; „Veit það ekki, en 
allavega ekki mjög mikið.“ 
Þeir aðilar sem fjalla um 
mataræði almenn-
i n g s  í  E v r ó p u 
hafa fyrir margt 
löngu lagt til að 
hver einstaklingur 
borði 400 grömm af 
grænmeti og ávöxtum 
á degi hverjum. Og vel að 
merkja fyrir utan kartöflur. 
Talan 400 grömm hefur fram 
til þessa verið talin ásættanleg í 
þeirri viðleitni að draga úr hjarta- og 
æðasjúkdómum. Rannsókn á Indlandi 
sem framkvæmd var árið 1992 sýndi fram 
á verulega fækkun hjarta- og æðasjúkdóma 
þegar neysla grænmetis og ávaxta var hald-
ið í 400 grömmum á dag að lágmarki.
En þetta eru engar smá tölur. Ef Íslendingar 
ættu að borða hver um sig 400 gr. af græn-
meti og ávöxtum á dag myndi það leggja sig 
á 120 tonn. Og vel að merkja við erum ekki 
að tala um kartöflur inni í þessum tölum. 
Þessi tala fyrir heilt ár er svo ekkert smáræði 
eða 43800 tonn. Við eigum afar langt í land. 
Ef horft er til nýjustu talna á þessu sviði 
yfir neyslu Íslendinga erum við að innbyrða 
176 grömm af grænmeti og ávöxtum á dag. 
Þá er ekki tekið tillit til safa eða drykkja úr 
þessum vörum. Við erum sem sagt að borða 
52.8 tonn á dag miðað við þessar tölur frá 
Lýðheilsustöð.

Hærri viðmið – 500 gr. á dag
Og ekki hjálpar það íslenskri þjóð að nú hafa 
þessi viðmið verið hækkuð úr 400 gr. á dag í
500 gr. og jafnvel er vilji til að fara með 
þetta í 600 gr. Við eigum afar langt í land 
samanber þá töflu sem má sjá með þessari 
grein.
Þessar tölur eru afar athyglisverðar. Það er 
ljóst að grænmetis og ávaxtaneysla þjóð-
arinnar er með því sem minnst gerist á 
Norðurlöndum. Raunar er það svo að ein-
ungis þjóðir í sunnaverðri Evrópu ná þeim 
markmiðum sem sett hafa verið í neyslu á 
grænmeti og ávöxtum. Þau lönd þar sem 

Íslendingar borða lítið af 
grænmeti og ávöxtum

Þurfum að bæta við 67 tonnum daglega

Neysla á grænmeti á ári og æskileg neysla

Íslendingar mv. 400 gr mv. 500 gr. mv. 600 gr

Ættum að borða 43.800 t 54.750 t 65.700 t
Borðum 19.272 t 19.272 t 19.272 t

Mismunur 24.258 t 35.478 t 46.428 t 
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Sunnudagur 26. júní.
Ég er kominn í fínt form. Til í slaginn. Veðr-
ið breyttist í dag og það er bullandi rigning 
um stóran hluta landsins. Það er útlit fyrir 
rok og rigningu næstu daga. Úff. Ég er með 
hnút í maganum og í fyrsta skipti hvarfl-
ar að mér hugsunin, hvort ég nái kannski 
ekki að klára þetta. Næ ekki að bægja henni 
frá mér. Tala við Eið Smára og negli niður 
tíma sem við hittumst á uppi á Stöð 2 til 
að leggja af stað. Hann er brattur og segist 
klár í þetta.

Mánudagur 27. júní 

– lagt af stað.
Hnúturinn í maganum er stækkandi. Óttast 
mest að Karl Andersen hjartalæknirinn minn 
hafi rétt fyrir sér. Hann bannaði mér þetta 
í fyrstu og sagði leiðinlegt að horfa upp á 
grátandi karlmenn í sjónvarpinu. „Mamma 
komdu og náðu í mig!“ Sagði hann og þótt-
ist vera að herma eftir mér. Úff, úff. Það 
verður ekki aftur snúið. Ofboðslegt fífl getur 
maður verið. Nú ætla ég að vera þrjár vikur í 
svitakófi að hjóla meðan aðrir fara í frí. 
Við leggjum af stað og brekkan upp frá 
Lynghálsi tekur í. Vá þetta verður erfitt. 
Eiður Smári andar ofan í hálsmálið á mér. 
Þetta fer þó fljótlega að ganga betur. Bílar 
flauta og fólk veifar. Ekki laust við að maður 
verði hálf klökkur. Stoltur og pínu hræddur 
um að klikka á þessu. Síðar um daginn fer 
að rigna. Við gerum þau afdrifaríku mistök 
á Selfossi að stoppa í fjóra tíma. Verið 
að vinna efni fyrir Stöð 2. Ég er stífur og 
þreyttur þegar ég legg af stað aftur. Mikið 
rok í fangið. Klukkan er orðin níu þegar við 
Varði kvikmyndatökumaður komum á Hellu. 
Mér list ekki á blikuna. Velti því fyrir mér að 
gefast upp. Eftir pepp frá Varða er haldið í 
rokið og við komum á Hvolsvöll um klukkan 
23. Örmagna. Fæ SMS frá Eiði Smára. „Ertu 
á lífi?“ Svarið er stutt. „Varla.“

Þriðjudagur 28. júní 

– rok á Suðurlandi.
Guðrún Jóna einkaþjálfari minn og undir-
búningsaðili hittir mig snemma um morg-
uninn. Það er hífandi rok og vindurinn beint 
í fangið. Við hjólum marflatt undirlendið á 
átta til tólf kílómetra hraða. Sækist seint og 
þetta fer í skapið á mér. Orðinn brjálaður 
þegar komið er að Steinum undir Eyjafjöll-

um. Hér kveður Guðrún Jóna og við drekk-
um orkudrykki. Þegar ég legg af stað er 
dottið á með logni. Vá, þvílík tilfinning. Logn 
og ég hjóla á 40 kílómetra hraða. Nú sækist 
þetta vel. Ótrúlega gaman. Kvíði aðeins fyrir 
brekkunum í kringum Mýrdalinn, sérstak-
lega Gatnabrún. Set nýtt hraðamet þegar 
ég hjóla niður í Mýrdalinn. 70,2 kílómetrar 
á klukkustund.. Montinn.
Gatnabrún er hrikalega erfið og næstum 
kafnaður á leiðinni upp. Fólk slæst í för með 
mér síðasta spölinn til Víkur. Að kvöldi dags 
er ég montinn og hef fulla trú á að ég klári 
verkefnið.

Miðvikudagur 29. júní 

– slagviðri á Mýrdalssandi.
Það er rok í fangið frá Vík. Hrikalega er þetta 
erfitt. Þegar við komum að Kúðafljóti fer að 
rigna. Enginn úði. Stórir dropar og margir. 
Ég verð gegnblautur á kortéri, þrátt fyrir að 
vera gallaður. Það sullar í skónum og maður 
sér ekki út úr augum. Á Klaustri skipti ég um 
galla og varpa öndinni í klukkutíma. Vind-
urinn og rigningin færist í aukana. Þetta 
er slagveður eins og það gerist verst. Eftir 
hvíldina þarf ég að hjóla 30 kílómetra. Mér 
er hrikalega kalt. Ég er varla sestur á hjólið 
þegar ég er gegndrepa. Orðinn sár á rassin-
um og óttast að það færist í aukana. Gæti 
eyðilagt þetta fyrir mér. Næ að klára sett 
markmið og skríð inn í bíl til Varða, uppgef-
inn á sál og líkama. Augun rauð og bólgin 
eftir rigninguna. Handleggirnir aumir og 
dofinn í lófunum.

Fimmtudagur 30. júní – 

Fárviðri við Fagurhólsmýri.
Dagur 4. Margir sögðu við mig að ef ég 
kláraði þrjá daga gæti ég klárað þetta. Það 
er dagur fjögur og ég legg af stað með hinni 
yndislegu Hildi Völu. Við hjólum út á Skeið-
arársand í logni. Kveð Hildi Völu og held 
áfram. Hann skellur á með brjáluðu veðri 
og grenjandi rigningu. Ég get hjólað á 5 km 
hraða. Er ekki sumar? Ég öskra á veðrið. Það 
þýðir ekki. Ég kom mér sjálfur í þetta. Renn-
andi blautur og kaldur. Skyndilega hættir 
hann að blása og ég er kominn í logn. Lít á 
hraðamælinn og hann sýnir 38 km á klukku-
stund. Stoppa. Það er meðvindur. Maður 
bara finnur það ekki. Fæ meðvind vel austur 
fyrir Skaftafell. Hjóla þar á vegg. Það skellur 

á mig fárvirðri. Geri ekki meira en að halda 
mér á hjólinu. Stoppa og skríð í skjól undir 
lítilli brú. Mikið ofboðslega er maður einn 
þegar maður er fjarri allri byggð. Sögur um 
fólk sem hefur orðið úti fá skyndilega nýja 
merkingu. Ég má ekki stoppa mér verður 
svo kalt. Hendi hjólinu frá mér og langar 
að grenja af reiði. Held áfram en næ ekki að 
hjóla nema á 3ja kílómetra hraða. Þetta er 
tímaeyðsla. Varði sækir mig og ég er frekar 
langt niðri, þurfti að gefast upp fyrir veðr-
inu.

Föstudagur 1. júlí 

- Verð að ná til Hafnar
Nýr dagur. Kíki á veðrið með kvíða í huga. 
Rok. Ekki alveg að marka, því við þurfum að 
keyra nokkuð lengra þar sem við hættum 
í gærkvöldi. Varla stætt þegar við komum 
þangað og farið að rigna. Ég hjóla að Jökuls-
árlóni í einum rykk. 25 kílómetrar. Er svo 
blautur að ég hef ekki fyrir því að sneiða 
framhjá pollum þegar ég labba inn í veitinga-
skálann við Lónið. Skipti um galla og held 
af stað á nýjan leik. Verð að komast á Höfn 
fyrir klukkan átta í kvöld, því ég á að setja 
Humarhátíð sem hefst klukkan átta. Nýi 
gallinn orðinn rennandi blautur og skórnir 
fyllast af vatni. Stoppa Varða og fer í gamla 
blauta gallan yfir þann nýja. Fer í plastpoka 
utan yfir þurra sokka. Fæ ekki hita í fæturna. 
Ótrúlega er langt til Hafnar. Þegar ég loks-
ins hjóla yfir Hornafjarðarfljótið tárast ég af 
þreytu. Líka smá stolti. Þriðjungur að baki. 
Þegar ég kem að afleggjara að Hornafirði 
bíða mín nokkrir bílar og flauta á mig. Aftur 
þarf að berjast við kökkinn í hálsinum. Búið 
að líða of langt á milli máltíða og skapið á 
sama tíma erfitt. Fer á hrikalegt endofin kikk 
um kvöldið. Frí í tvo daga. Stórkostlegt.

Mánudagur 4. júlí 

- Ofsaverður í Mánárskriðum
Nýr dagur, sama veðrið. Guð minn góður 
hvað þetta er ógeðslegt. Þetta er eins og að 
hjóla í sturtu. Það má skera rigninguna. Og 
það geri ég. Þrír gallar rennandi klukkan 11 
um morguninn. Kuldinn sker inn að beini. 
Hundrað kílómetrar við þessar aðstæður er 
mikil þrekraun. Á Djúpavogi er sonur minn 
Hafþór kominn í föruneytið. Ég var búinn að 
lofa að fara að veiða á bryggjunni og það 

Dagbók hjólreiðamanns
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er erfitt að standa við það loforð, en tekst 
samt.

Þriðjudagur 5. júlí 

- Skyndiákvörðun í 

Berufjarðarbotni
Ég legg af stað frá afleggjaranum að Djúpa-
vogi. Rok og rigning. En að þessu sinni í 
bakið. Ég finn kraftinn innra með mér. Er að 
styrkjast. Þegar komið er inn í Berufjarðar-
botn er framundan að hjóla móti slagviðr-
inu út Berufjörðinn. Hinn möguleikinn er að 
taka fjallveginn um Öxi. Þar er mikil þoka, 
en frekar en að fara móti  vindi legg ég á 
Öxi. Þvílíkt ógeð. Þarf oft að teyma hjólið og 
sé ekki handa minna skil. Svangur, blautur 
og kúguppgefinn dett ég á hjólinu. Reiðin 

tekur völdin og ég grýti hjólinu fram af 
fjalli sem ég vona að sé hátt. Tekst 

þó ekki því hnakkurinn fest-
ist í buxunum og smellur 

í punginn á 
mér. Ég sé 

stjörnur
o g 

lít á 
þ e t t a 

sem ábend-
ingu frá æðri máttar-

völdum. Stilltu þig gæðingur. 
Ég hlæ með sjálfum mér. Kemst 

á toppinn og borða og orka mig upp. Fer 
niður Öxi á 50 km hraða. Sprengi tvö dekk, 
missi bæði brettin og er að drepast í hönd-
unum, en mikið djö.... var þetta gaman. 
Skriðdalurinn í átt að Egilsstöðum er eitt 
drullusvað. Ljúkum deginum 20 km norðan 
við Egilsstaði. Sáttur eftir erfiðan dag.

Miðvikudagur 6. júlí 

– Sálarháski á öræfum
Jökuldalurinn er næsta verkefni. Framundan 
eru Möðrudalsöræfi. Eftir hálftíma hvessir 
hann og það eru tuttugu metrar á sekúndu 
í andlitið. Þetta er ekki hægt. Hvað hef ég 
eiginlega gert af mér? Upp úr Jökuldalnum 
á malarvegi með rokstrenginn í fangið er 

nánast ógerlegt að komast upp þessa miklu 
brekku. Tek hana í nokkrum áföngum. Sama 
ógeðið þegar upp er komið. Verra ef eitthvað 
er. Þreyta er til í fleiri stigum en ég vissi um. 
Með því að ljúga mig áfram pjakkast þetta. 
Góður maður lýsti þessu sem svo að vindur-
inn klipi úr sálinni á manni, með hverri roku. 
Það er rétt. Sálin í manni deyr. Ég kemst við 
illan leik að afleggjaranum að Vopnafirði. 
Hættur í dag.

Fimmtudagur 7. júlí 

– Martröð við Mývatn
Það er kominn gestur. Yndisleg kona. Ingi-
björg Pálmadóttir, Pálma í Hagkaup. Hennar 
nærvera og hlátur feykir í burt hugsunum 
um vind. Enda er nánast logn, ekki nema 
svona 5 til 8 metrar í fangið. Eftir að hún 
fer, hvessir. Þegar nálgast Mývatn 
er komið rok. Túristar fjúka 
um allt og ég varla nenni 

þessu. Bílar úr norr-
ænu eru teknir að 
streyma í bakið 
á mér og þeir 
keyra óþægi-

lega nærri 
mér. Ég 

sætti
mig
ekki
við
þetta
og

færi
mig á miðja 

götuna. Annað 
hvort keyra 
þeir yfir mig eða 
hægja á sér. Tveir 
Landróverar nánst 

keyra mig niður. Kem á 
Mývatn og hlusta á veðurspá. 
Stormviðvörun. Martröðin held-
ur áfram. Ég hringi í Veðurstofuna og 
konan á símanum segir; „Ó guð ert þetta 
þú.” Hún skammaðist sín fyrir veðrið sem 
ég hafði fengið. Ekki henni að kenna. Spáin 
er afar slæm og ég ákveð að hjóla um 
kvöldið og enda í Reykjadal við Fljótsheið-
arsporðinn. Úrvinda.

Föstudagur 8. júlí 

– Bardagi í Bárðardal
Veðurspáin gekk eftir. Að hjóla upp Fljóts-
heiðina er eitthvað það erfiðasta sem ég 
hef gert. Rok um 20 metrar á sekúndu niður 
heiðina, í andlitið á mér. Góðhjartaður bóndi 
á pallbíl stoppar og skipar mér að setja hjól-
ið á pallinn, þetta sé óðs manns æði. Ég er 

sammála manninum en verð að halda áfram 
með mínum hætti. Í Bárðardal bíður hún 
Rósa frænka með kakó og kleinur. Takk, takk 
og takk. Eftir að komið er framhjá Stóruvöll-
um er vindurinn kominn í bakið. Og alla leið 
upp á Víkurskarð er hann stífur með mér. En 
þegar horft er niður í Eyjafjörð kemur Kári í 
öllu sínu veldi og það þarf að hjóla af krafti 
niður skarðið. Ótrúlegt rok og það helst 
alveg inn á Leirur á Akureyri. En skítt með 
það. 2/3 að baki og nú hlýtur að koma gott 
veður í næstu viku.

Mánudagur 11. júlí

Af stað heim.
Mér finnst ég vera að leggja af stað heim. 
Suður. Rokið er beint í andlitið þegar komið 

er inn í Öxnadal. 
He ið in  e r 

hrika-

l e g a 
s t í f  e n 

gott að hjóla 
niður Skagafjarðarmegin. Kominn á skikkan-
legum tíma í Varmahlíð, þar sem tekið er á 
móti okkur eins og hetjum. Myndir að Reyni 
Pétri göngugarpi blasa við okkur á hótelinu. 
Vinalegt. Veðurspáin skelfileg.

Þriðjudagur 12. júlí

Versta veðrið.
Í dag á að hjóla í Víðihlíð. Veðrið er hins 
vegar brjálað. Ég meina brjálað. Upp Vatns-
skarðið tekur óratíma og ég ætla bara alls 
ekki að hafa það. Niður í Blöndudalinn 
kemst ég en þegar ég er kominn langt út 
Langadalinn er orðið svo hvasst að ég hrein-
lega fýk af hjólinu. Ég gefst upp á Blönduósi. 
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Það er ekki gerlegt að hjóla áfram. Hrikalega 
svekkjandi þar sem nú þarf að halda áætlun 
og tímasetningar skipta orðið miklu máli. 
Ég fer snemma að sofa en stilli klukkuna á 
tveggja tíma fresti og tek veðrið staðráðinn 
í að leggja af stað um leið og lægir. 

Miðvikudagur 13. júlí

Enn í roki.
Það lægir ekki og um morguninn er ekkert 
að gera annað en að hjóla upp í vindinn einn 
daginn enn. Fljótlega stöðvar mig maður og 
réttir mér tíu þúsund krónur. „Gangi þér 
vel!“ Ef þessi maður les þessi orð, þá segi ég 
aftur takk. Þessi fróma gjöf í mynni Vatns-
dals var mér mikils virði. Ekki bara pening-
arnir sem slíkir, heldur líka hlýhugurinn sem 
fleytti mér áfram á nýjum krafti. Það var 
eins og lægði, alla vega í huga mér. Ég gaf 
allt í hjólreiðarnar og náði að halda 15 kíló-
metra hraða nokkuð lengi þrátt fyrir stífan 
mótvind. Ég komst við illan leik í Staðarskála 
þennan dag. Það var kaldhæðni örlaganna 

að klukkustund eftir að ég kom þangað, 
lægði vindinn og gerði stafalogn.

Fimmtudagur 14. júlí

Lengsti dagurinn.
Logn. Ég flýtti mér að borða morgunmat og 
dreif mig af stað. Þegar upp á Holtavörðu-
heiði var komið var ég rennandi blautur af 
svita. Hvílíkur hiti og logn. Fram Norðurár-
dalinn án teljandi vandræða en þar byrjaði 
að blása. Þegar ég kom í Borgarnes var 
orðinn mikill vindur og erfitt að hjóla. Beit á 
jaxlinn. Ég ætlaði mér að komast inn í Hval-
fjarðarbotn og það raunar hafðist en þá var 
ég svo þreyttur að ég átti erfitt með gang. 
Ég var hins vegar alsæll og búinn að tryggja 
að ég myndi ná að klára á tilsettum tíma.

Föstudagur 15. júlí

Hringnum lokað.
Síðasti dagurinn er runninn upp. Ég trúi 
þessu varla. Það er í mér feginleiki og ofur-

lítill kvíði. Hvað svo? Þegar ég hjóla af stað 
við Botnsá, glottir vindurinn og ákveður 
að slást við mig þennan síðasta dag. Ég 
tek honum vel og nú er ekkert sem getur 
truflað mig. Ég kem inn í Mosfellsbæ rétt 
fyrir klukkan 14. Gríðarlegur fjöldi var búinn 
að flauta á mig og veifa þessa síðustu kíló-
metra. Guð hvað mér fannst vænt um það. 
Síðasta spölinn hjóla ég í hópi hjólreiða-
manna og kvenna sem gaf sér tíma til að 
fagna með mér á lokadeginum. Inn á Stöð 2 
var komið á réttum tíma til að tala við fókið 
í Íslandi í dag. Þetta var sælustund. Hringn-
um var lokið. Eitt orð situr eftir og það er 
stórt; Takk! 

6,2 milljónir 
söfnuðust
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Mín saga
Dó í 8 mínútur og fékk englahár

-Hermann Gunnarsson fjölmiðlamaður 
sem lifði af mikið áfall og stjórnar í dag 
vinsælasta sjónvarpsþætti landsins

„Það hvarflaði aldrei að mér að ég væri 
tilvonandi hjartasjúklingur, þótt eftir á að 
hyggja sé ljóst að ég hafi fengið viðvar-
anir þess efnis. Sex til sjö árum áður en 
ég fékk áfallið fékk ég til dæmis brjóstverk 
þannig að ég leitaði til hjartalæknis sem 
gaf mér góða skoðun og útilokaði að ég 
væri hjartasjúklingur. Ég var meðal annars 
settur í þolpróf og kom mjög illa út úr því, 
enda æfingalaus. Það sem kom hins vegar 
í ljós var að ég var með vonda kólester-
olið allt of hátt. Ég var sendur í þræðingu 
og þá mældist kólesterolið 10,2 og lækn-
arnir spurðu mig hvort ég ætlaði að setja 
íslandsmet í þessu! Við þræðinguna sáust 
þrengsli í kransæðum en þau voru svo lítil 
að ekki var ástæða til neinnar meðferðar“.
Sá sem talar er hinn landskunni fjölmiðla-
maður  Hermann Gunnarsson. Hann stjórnar 
í dag einhverjum vinsælasta sjónvarpsþætti 
á Íslandi. Söng- og fjölskylduþættinum, Það 
var lagið. Þátturinn mældist nýverið með 
33% áhorf á landsvísu og er það frábær 
árangur hjá Hemma.
Hermann fékk svo slæma kransæða stíflu 
þann 30. september árið 2003 að það 
„slokknaði á honum samstundis” og má 
segja það kraftaverk að hann lifði þetta áfall 
af. En áður en við komum að því skulum við 
líta aðeins betur á það sem á undan kom.

Féll tvívegis í yfirlið
Hermann fékk fleiri viðvaranir um að ekki 
væri allt í lagi með heilsuna þegar hann 
dvaldi í Tælandi, en þar bjó hann um hríð. 
„Ég varð fyrir því þar að það leið yfir mig við 
hádegisverðarborðið eitt sinn, en það tók 
snöggt af. Verra var að þetta gerðist aftur 
10 mínútum síðar, en þegar ég vaknaði þá 
heimtaði starfsfólkið að ég færi á sjúkrahús 
sem ég og gerði. Þetta var mjög fullkomið 
sjúkrahús og ég var tekinn í mjög ítarlegt 
„tékk”. Útkoman var sú að ég væri með allt 
of háan blóðþrýsting en ekki fannst neitt 
annað að.
Mér var sagt að allt yrði í lagi ef ég tæki mín 
blóðþrýstingslyf reglulega, og því gegndi 
ég í um það bil tvo mánuði eða þar til karl-

remban bar mig ofurliði og ég ákvað að ég 
þyrfti engin lyf.”
Síðla sumars 2003 kom Hermann í frí til 
Íslands. Hann fór m.a. vestur á Firði og 
komst þá að því að hann var orðinn alveg 
kraftlaus. „Ég reyndi að spila golf en komst 
ekki nema 9 holur og það með harmkvælum. 
Þá voru styttri gönguferðir mjög erfiðar.

Dó í 8 mínútur
„Skömmu síðar fór ég suður, en ég bjó 
hjá systur minni þennan tíma sem ég 
ætlaði að vera hér í fríinu. Svo var 
það þennan örlagaríka dag að ég lá 
með tærnar upp í loft í sófanum og 
var að horfa á sjónvarpið að skyndi-
lega slokknaði á mér, ég man ekkert 
eftir því. Svo ótrúlega vel vildi til að 
fyrrverandi mágur minn var staddur 
hjá systur minni og hann kunni til 
verka og honum tókst að halda súr-
efnisflæði til heilans og bjarga lífi 
mínu á meðan sjúkraflutnings-
menn voru á leiðinni. Það vildi líka 
svo skemmtilega til að þeir voru 
skammt undan þegar beiðnin um 
að koma mér til bjargar barst þeim 
og þeir komu hjartanu af stað að 
nýju. Þannig hjálpaðist allt að”.
Fjölmiðlarnir komust í málið og þjóð-
in fylgdist með baráttu Hermanns 
sem var haldið sofandi í öndunarvél 
til að byrja með. „Þegar ég var svo 
vakn aður kom í ljós að ég þurfti ekki 
í skurðaðgerð eða neitt þvílíkt, því 
tappinn í kransæðinni hafði losnað 
og náðist úr líkamanum eftir öðrum 
leiðum.

Ég hresstist í einum grænum og fannst 
að ég væri alls ekki sjúklingur á hjarta-
deild. Heim fór ég skömmu síðar og 
batinn var ótrúlegur.“
Hermann segir að ekki sé rétt að nota 
orðið viðhorfsbreyting um sýn hans 
á lífið að þessu loknu, rétta orðið sé 
stórbylting. „Viðhorf mitt gagnvart mér 
sjálfum breyttist, en ekki síður til ást-
vina minna og þá ekki síst til barnanna 
minna. Ég hafði á lífsleiðinni gengið í 
gegnum ýmislegt en þetta áfall og það 
sem í kjölfarið fylgdi tók öllu fram. Ég 
fór að finna hvað vináttan við börn-
in mín skiptir miklu máli og hvað hin 

svokölluðu veraldlegu gæði skipta í rauninni 
litlu.“
Við stóra áfallið er talið að Hermann hafi 
verið látinn í 8 mínútur, og það er nokkuð 
sem fæstir lifa af og hann segist á stund-

um ekki skilja 
hvernig sér 
hafi verið 
púslað



saman. „Ég er t.d. með allt annað og öðruvísi 
hár er ég hafði áður, það er bæði annar litur 

á því og það er miklu fínlegra, sannkallað 
englahár.“

Dreymir með 

framliðnum
Þá segir Hermann frá því að 

í 9 mánuði eftir áfallið 
hafi hann dreymt á 
hverri nóttu og hann 
mundi  draumana 
frá upphafi til enda 
þegar hann vakn-
aði. „Sem betur fer 
var ég alltaf að gera 
eitthvað skemmtilegt 
í þessum draumum, 

en í þeim var ég alltaf 
með látnum ástvinum 

mínum, svo einkennilega sem það kann nú 
að hljóma.
Það er ákaflega þýðingarmikið þegar menn 
lenda í svona áföllum að huga að lifnaðar-
háttunum. Ég hef alltaf lifað mjög hratt og 
því breytti ég. Ég breytti ýmsu í matarræð-
inu þó svo ég  sé ekki orðinn grænmetis-
æta, Ég fæ mér Klípu í staðinn fyrir smjör, 
sakkarín í staðinn fyrir sykur og léttmjólk í 
stað nýmjólkur svo eitthvað sé nefnt. Verst 
fannst mér að sleppa eggjunum, alltaf verið 
mikill eggjakarl en fæ mér núna eitt í mán-
uði til hátíðabrigða.
Ég er ekki nógu duglegur að hreyfa mig. Ég 
æfði fyrstu 8 mánuðina í HL-stöð en hætti 
því svo. Ég reyni að fara nokkuð í sund og 
finnst það gaman en heillt yfir er ég ekki 
nógu duglegur að hreyfa mig, á því þyrfti ég 
að ráða bót. En mér líður afskaplega vel á sál 
og líkama, mætti reyndar létta mig um 6-7 
kíló, en númer eitt er að ég kvarta ekki, ég 
hef ekki yfir neinu að kvarta og hefur sjald-
an liðið betur,” sagði Hermann.



Stórir mánuðir framundan hjá 
happdrætti SÍBS
Verðmæti vinninga yfir 100 milljónir
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Það er mikið um að vera hjá happdrætti SÍBS á 
næstu tveimur mánuðum. Heildarverðmæti vinninga 
í desember er ríflega 60 milljónir króna og um 40 
milljónir í janúar. Það eru því vinningar að verðmæti 
100 milljónir króna í boði í næstu tveimur útdráttum. 
Stærsti vinningurinn í janúar er Honda CR-V jeppi sem 
metinn er á 3,4 milljónir króna. Glæsilegur vinningur 
og ekki amalegt að keyra á slíkum bíl út úr kreditkorta-
sköflum sem gjarnan fylgja í kjölfar jólanna. Dregið 
verður þann 12. janúar og kemur þá í ljós hver hreppir 
jeppann. Þessi bíll er einn glæsilegasti bílavinningur 
sem í boði hefur verið lengi hjá SÍBS.
Í janúar eru einnig fleiri glæsilegir vinningar í boði. 
Má þar nefna tíu einnar milljón króna vinninga ásamt 
mörgum öðrum. 
Í ljósi vinningsupphæðar er sennilega hagkvæm-
ast að kaupa miða í desember, þar sem heildarverð-
mæti vinninga er hæst í þeim mánuði. Miðinn kostar 
900 krónur og er hægt að kaupa miða alveg þar til 
útdráttur hefst. 

Þessi glæsilegi Honda jeppi er aðalvinningur í janúar. Gæti verið sniðug 
jólagjöf að gefa happdrættismiða?

Nóvember útdrátturinn er að baki og hæsti vinningur tvær millj-
ónir króna kom á miða með því fallega númeri 29299. Næst verður 
dregið í happdrættinu þriðjudaginn 6. desember og eins og fyrr 
segir eru þá vinningar að verðmæti um 63 milljónir króna í pott-
inum.
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Reykjavík
Alþýðusamband Íslands
Áfengis og tóbaksverslun  ríkisins
Brimrún
Efling stéttarfélag
Eignamiðlunin
Fasteignamarkaðurinn ehf
Framsóknarflokkurinn
Glóey ehf
Gróco hf
Guðjón Böðvarsson
Guðmundur Jónasson ehf
Gull og Silfur ehf
Hallinn ehf
Hárbær hárnsyrtistofa
HGK ehf
Hjartavernd
Hjálparstarf Kirkjunnar
Húsakaup
Innheimtustofnun Sveitarfélaga 
Íslandspóstur
Ísloft Blikk og Stálsmiðja ehf
JBS ehf
Jógastöðin Heilsubót
Kemis ehf
Kompaníið hf
Landslag
Leiguval ehf
Ljósmyndir Rutar
Loftorka ehf
Læknasetrið Mjódd
Lögfræðistofan ehf
Morgunblaðið Árvakur hf.
R.J. Verkfræðingar hf
R.T. ehf
Rafstilling ehf
Rolf Johansen og co ehf
Skrifstofa Lögreglustjóra
Skúli H. Norðdal arkitekt
Smith og Norland ehf.
Stubbalubbar
Tandur hf
Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur
Tannlæknastofa Guðrúnar Ólafsdóttur
Tannlæknastofa Óskar Þórðardóttur
Timor hf heildverslun
Tryggingastofnun Ríkisins
Útfararstofa Kirkjugarðanna
Verðbréfastofan hf
Verkfræðistofa Braga
Verónika ehf
Verslunarmannafélag Reykjavíkur
Verslunin Vísir ehf
Vélstjórafélag Íslands

Seltjarnarnesbær
Seltjarnarnesbær

Kópavogur
Hegas
Krakkafjör heildverslun
Stjörnublikk
Svansprent ehf
Tinna ehf
Verkfræðiþjónusta Guðmundar Óskarssonar

Garðabær
Bókasafn Garðabæjar
Sportís
Við og Við sf

Hafnarfjörður
Bókhaldsstofa Vals
Fasteignastofan
Hagtak hf
Spennubreytar

Reykjanesbær
Fasteignasalan Ásberg
Hitaveita Suðurnesja

Grindavík
Dagbjartur Einarsson
Fiskinet
Rörverk

Mosfellsbær
Fasteignasala Mosfellsbæjar
Héðinn Schindler lyftur hf
Ísfugl

Akranes
Fasteignasalan Hákot
Skilmannahreppur

Borgarfjörður
Borgarbyggð
Hvítársíðuhreppur

Snæfellsnes
Hótel Hellnar

Vestfirðir
Bílaverkst. Guðjóns Bolungarvík
Kjölur ehf
Súðavíkurbær

Norð-Vesturland
Akrahreppur
Kaupfélag Skagfirðinga
KOM Bókhaldsþjónusta Sauðákróki

Akureyri
Bláa Kannan 
Gullsmiðir Sigtryggur og Pétur
Miðstöð ehf
Tannlæknastofa Bessa Skírnissonar
Vélsmiðjan Ásverk ehf

Grímsey
Grímskjör ehf
Klettvík ehf
Sigurbjörn

Ólafsfjörður
Sparisjóður Ólafsfjarðar
Ólafsfjarðarbær
Þormóður Rammi Sæberg

Húsavík
Ljósmyndastofa Péturs
Skóbúð Húsavíkur

Raufarhöfn
Útgerðarfélagið Súlur ehf

Vopnafjörður
Vopnafjarðarhreppur

Egilsstaðir
Trésmiðja Guðna Þórarinssonar
Verkfræðistofa Austurlands ehf

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður

Eskifjörður
Tannlæknastofa Guðna Óskarssonar

Neskaupsstaður
Bólstun Halldórs Ásgeirssonar

Höfn
Bókhaldsstofan ehf
Hornafjarðarbær
Skinney-Þinganes hf

Selfoss
Byggingafélagið Árborg ehf
Jeppasmiðjan ehf

Hveragerði
Garðyrkjustöð Ingibjargar Sigmundsdóttur

Þorlákshöfn
Fagus ehf
Fiskmark

Vestmannaeyjar
Einar og Guðjón
Eyrún ehf
Frár

Eftirtaldir aðilar hafa stutt útgáfu þessa blaðs.

Þeim er þakkaður stuðningurinn.
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Spurningin í þessari könnun var í raun og veru 
mjög einföld. Finnst þér þú of þung(ur)? Samtals 
svöruðu þessari spurningu 792 einstaklingar á 
tímabilinu 14. til 27. september. Það er skemmst 
frá því að segja að 58,3% þjóðarinnar upplifir sig 
ekki of þunga. Á móti eru 41,7% sem finnst þau 
vera of þung. Þetta er enn athyglisverðara þegar 
horft er á kynin hvort fyrir sig. 50% íslenskra 
kvenna svarar þessari spurningu játandi og 50% 
neitandi. Þetta segir okkur að önnur hver kona 
hefur áhyggjur af holdafari sínu. Það er gríðar-
hátt hlutfall. Þegar kemur að körlum eru þeir 
annað tveggja - að upplifa sig grennri eða hafa 
einfaldlega minni áhyggjur af þyngd sinni. 

Ungir – grannir?
Ef litið er á skiptingu eftir aldri, er einn hópur sem 
sker sig úr. Það er yngsti hópurinn eða 16 til 24 
ára. Það má kannski segja að það sé nokkuð eins 
og við var að búast. Fólk vill nefnilega þyngjast 
með árunum. Hins vegar getur verið að viðmið 
þessa hóps séu önnur en þeirra sem eldri eru. 
Strax í næsta aldurshópi fyrir ofan tvöfaldast 
hlutfall þeirra sem telja sig of þunga. 

Þyngri utan Reykjavíkur?
Þegar horft er til skiptingar á milli Stór-Reykja-
víkur svæðisins og „dreifbýlisins” kemur í ljós að 
umtalsverður munur er á milli þessara tveggja 
svæða. Í Reykjavík og nágrannasveitarfélögum 
höfuðborgarinnar virðist fólk síður telja sig of 
þungt. Ekki er hægt að skýra hvað veldur. Munur-
inn er umtalsverður.

Ályktanir
EF litið er til tekjuskiptingar er greinilegur munur 
á þeim sem eru í lægsta tekjuhópnum og hinum 
sem eru í þeim hæsta. Þetta er athyglisverður 
munur og einnig óútskýrður. Hægt er að draga 
ýmiskonar ályktanir af niðurstöðum þessarar 
skoðanakönnunar. Ein er sú að konur eru gríða-
lega stór markhópur þegar kemur að ýmiskon-
ar heilsuvörum og jafnvel megrunarvörum. Sú 
staðreynd að önnur hver kona upplifir sig of 
þunga er mjög sláandi og jafnvel alvarleg. Við 
vitum að fólk sem er of þungt er eins ánægt 
með líf sitt og þeir sem eru grannir. Hér er 
mikið verk að vinna. En rétt er að taka fram að 
svörin miðast einungis við upplifun svarenda á 
sjálfum sér og segja ekki til um hversu margir 
Íslendingar eru of þungir. 

Könnun Gallup fyrir Hjartaheill um upplifun Íslendinga á eigin holdafari:

Önnur hver kona telur sig of þunga

Greiningar
Fjöldi

Kyn
Karlar 396 28,8% 43,7% 17,2% 7,1% 3,3%
Konur 390 26,4% 46,9% 16,7% 8,5% 1,5%
Aldur *
16-24 ára 166 22,1% 44,8% 16,3% 12,8% 4,0%
25-34 ára 159 22,6% 42,8% 16,4% 13,8% 4,4%
35-44 ára 164 25,0% 42,1% 24,4% 7,3% 1,2%
45-54 ára 136 30,1% 47,8% 15,4% 5,1% 1,5%
55-75 ára 161 32,3% 48,4% 11,8% 4,3% 3,1%
* Marktækur munur á meðaltölum hópa

Mjög
litlu Meðaltal

Mjög
miklu

Frekar
miklu

Í meðal -
lagi

Frekar
litlu

3,7
3,8
4,0
4,0

3,9
3,9

3,7

Greiningar

Kyn *
Karlar 376
Konur 416
Aldur *
16-24 ára 147
25-34 ára 167
35-44 ára 147
45-54 ára 143
55-75 ára 186
Búseta
Reykjavík 307
Nágrannasv.félög Rvk 185
Önnur sveitarfélög 298
Menntun
Grunnskólapróf 159
Grunnskólapróf og viðbót 189
Framhaldsskólapróf 257
Háskólapróf 181
Fjölskyldutekjur
Lægri en 250 þúsund 147
250 til 399 þúsund 153
400 til 549 þúsund 184
550 þúsund eða hærri 167
* Marktækur munur á milli hópa

Fjöldi
svara

33%
50%

46%
44%

49%
47%

38%
39%

47%

39%
48%

40%
40%

47%
44%
45%

40%

67%
50%

78%
54%
56%

51%
53%

62%
61%

53%

61%
52%

60%
60%

53%
56%
55%

60%

22%

Já Nei

Já
41,7%

Nei
58,3%

Hvorki né
16,9%

Miklu máli
72,9%

Litlu máli
10,2%

Finnst þér þú of þung(ur)? Hversu miklu máli skiptir ...?



Á fundi Evrópusamtaka um hjartalækningar, 
ESC sem nýlega var haldin í Stokkhólmi í Sví-
þjóð greindi GlaxoSmithKline, GSK frá helstu 
niðurstöðum stærstu klínísku rannsóknar 
sem gerð hefur verið á sjúklingum með bráða 
kransæðasjúkdóma. Í rannsókninni var virkni 
blóðþynningarlyfsins ARIXTRA borin saman 
við virkni lyfsins KLEXANE. Til þessa hefur 
ARIXTRA eingöngu verið notað í stórum bækl-
unarskurðaðgerðum til að draga úr hættu á 
myndun blóðtappa en KLEXANE er hins vegar 
það lyf sem er hvað algengast að gefa sjúkl-
ingum með bráða kransæðasjúkdóma. 
Rannsóknin er alþjóðleg, samanburðarrann-
sókn sem tók til yfir 20.000 sjúklinga á 576 
stöðum í 41 landi. Rannsóknin leiddi í ljós að 
ARIXTRA var jafn virkt og KLEXANE þegar um 
var að ræða að fyrirbyggja dauðsföll, drep í 
hjartavöðva og endurtekna blóðþurrð eftir 9 
daga. Að minnsta kosti einn þessara þriggja 
þátta átti við um sjúklingana í rannsókninni.
Í rannsókninni var tíðni meiri háttar blæð-
inga 47% lægri þegar ARIXTRA var notað 
borið saman við KLEXANE og dánartíðni 

eftir einn mánuð var 2.9% hjá hópnum sem 
notaði ARIXTRA en 3.5% hjá KLEXANE hópn-
um, sem er 17% munur ARIXTRA í vil. Sex 
mánuðum eftir meðferð mátti enn greina 
11% lægri dánartíðni hjá þeim sem notuðu 
ARIXTRA samanborið við þá sem notuðu 
KLEXANE. Enn sem komið er hefur ARIXTRA 
hvorki verið samþykkt í Evrópusambandinu 
né Bandaríkjunum, fyrir sjúklinga með bráða 
kransæðasjúkdóma.
„Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 
ARIXTRA er líklega virkt blóðþynningarlyf 
hjá mörgum sjúklingum með bráða krans-
æðasjúkdóma sem þegar eru í meðferð með 
aspiríni og klópídógreli“, sagði Dr. Salim 
Yusuf, sem leiddi rannsóknina og er próf-
essor í læknisfræði við McMaster Univer sity 
and Hamilton Heath Sciences, í Ontario í 
Canada.

Bráðir kransæðasjúkdómar 
Árlega leiða bráðir kransæðasjúkdómar 
til þess að u.þ.b. 2,5 milljónir sjúklinga eru 

lagðir inn á sjúkrahús um allan heim og eru 
þeir ein helsta orsök dauðsfalla og sjúkleika 
í vestrænum löndum. Á hverju ári fá um það 
bil 3,5 milljónir manna um allan heim bráða 
kransæðasjúkdóma. Fólk sem fær þessi ein-
kenni er bæði í aukinni bráðri hættu og 
einnig í  langtímahættu að fá endurtekin 
hjartaáföll og hjartadrep.

„Niðurstöðurnar sýna að ARIXTRA, sem er 
viðurkennt lyf við blóðtappa í bláæðum, hefur 
mikla möguleika á að gefa góðan árangur í 
meðferð gegn bráðum kransæðasjúkdóm-
um,” sagði Dr. Lawson Macartney, varafor-
seti Cardiovascular and Metabolic Medicine 
Development Centre, GlaxoSmithKline.  „GSK 
fagnar því að þetta lyf mætir læknisfræðilegri 
þörf og við höfum mikinn áhuga á að kynna 
þessar niðurstöður Lyfjaskráningaraðilum um 
allan heim svo að við getum komið lyfinu til 
lækna og sjúklinga til notkunar gegn bráðum 
kransæðasjúkdómum.“

Ný alþjóðleg rannsókn: 

Áður óþekkt virkni blóðþynningarlyfs



Íslensk erfðagreining finnur erfðabreytileika sem tengist mjög aukinni hættu á 
hjartaáföllum meðal svartra Bandaríkjamanna:

Með merkilega uppgötvun
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Treyjan góða. Takk Eiður Smári og takk Íslandsbanki.
Vinningshafar krossgátu
Dregið var úr réttum lausnum í gátu síðasta blaðs. 
Lausnarorðið var HALLUR.

Vinningshafar eru:

Kristrún Halldórsdóttir, Fossvegi 29, 580 Siglufjörður

Helga Óskarsdóttir, Efstahjalla 21, 200 Kópavogi

Erla Sigurbjörnsdóttir, Hólabraut 7, 540 Blönduósi

Verðlaun fyrir rétta lausn er happdrættismiði frá SÍBS 
sem gilda frá nóvember 2005 til apríl 2006.

Hið virta vísindatímarit Nature genetics birti nýlega grein eftir vís-
indamenn og samstarfsaðila Íslenskrar erfðagreiningar, þar sem 
lýst er uppgötvun á erfðabreytileika sem tengist auknum líkum á 
hjartaáföllum. Uppgötvunin byggir á rannsóknum sem gerðar voru 
með þátttöku íslenskra hjartasjúklinga en niðurstöðurnar voru síðan 
staðfestar í þremur sjúklingahópum í Bandaríkjunum. 

Niðurstöður rannsóknanna sýna að þessi breytileiki er algengur 
meðal Íslendinga og hvítra Bandaríkjamanna og tengist hjá þeim 
tiltölulega lítið aukinni hættu á hjartaáföllum. Þessi sami breyti-
leiki er hins vegar mun sjaldgæfari meðal svartra Bandaríkjamanna 
en tengist meira en 250% auknum líkum á sjúkdómnum hjá þeim. 
Greinin mun birtast í janúarhefti tímaritsins.

„Þetta eru merkilegar niðurstöður sem hafa beina þýðingu fyrir 
heilsugæslu. Þær staðfesta að það líffræðilega ferli sem við höfum 
beint sjónum að í lyfjaþróun gegnir hlutverki í hjartaáföllum og þær 
sýna okkur leið til að koma lyfinu til þeirra sem líklegt er að það 
gagnist mest. Við erum nú að vinna að undirbúningi að þriðja og 
síðasta fasa prófana á lyfi sem ætlað er að minnka hættu á hjarta-

áföllum, með því að hafa áhrif á þetta líffræðilega ferli sem erfða-
fræðin hefur sagt okkur að gegni mikilvægu hlutverki í sjúkdómnum. 
Ef við nýtum okkur þessar niðurstöður við hönnun lyfjaprófana, er 
mögulegt að þessi uppgötvun muni mjög fljótlega skila sér í bættum 
hag hjartasjúklinga. Við erum einnig að kanna hvernig megi nota 
þessar niðurstöður til að þróa greiningarpróf sem væri sérstaklega 
ætlað svörtum Bandaríkjamönnum. Slíkt próf gæti gert einstakling-
um í áhættu möguleika á að vinna með læknum sínum að því að 
koma í veg fyrir að erfð áhætta verði að sjúkdómi,“sagði Kári Stef-
ánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar.

Rannsóknin er hluti af viðamiklum rannsóknum Íslenskrar erfða-
greiningar á orsökum hjartaáfalla. Áður hefur verið lýst breytileika 
í erfðavísi sem myndar ensímið og veldur aukinni hættu á hjarta-
áföllum. Virknirannsóknir á því líffræðilega ferli sem FLAP starfar í, 
gefa til kynna að þessi aukna áhætta sé vegna aukinnar myndunar 
á bólguvakanum LTB4 og að aukinn styrkur hans stuðli að bólgum í 
æðaskellum sem valdi auknum líkum á að þær rofni og valdi hjarta-
áfalli.

Meðal þeirra prótína sem starfa með FLAP í myndunarferli LTB4 
er LTA4H ensímið sem sér um síðasta skrefið í myndun LTB4. 
Þar sem vísindamenn Íslenskrar erfðagreiningar hafa áður lýst 
áhættuaukandi breytileika í FLAP erfðavísinum lá beint við að 
kanna hvort að aukin áhætta á hjartaáföllum væri líka falin í 
breytileika í LTA4H erfðavísinum. Til þess var breytileiki í honum 
kannaður í íslenskum hjartasjúklingum og í viðmiðunarhópi, 
samtals meira en 2000 manns. Í ljós kom að ákveðin gerð erfða-
vísisins tengist um 40% auknum líkum á hjartaáfalli meðal 
einstaklinga sem greindir hafa verið með aðra hjarta- og/eða 
æðasjúkdóma, svo sem heilablóðfall eða útæðasjúkdóm. 

Til að kanna hvort að þessi erfðabreytileiki tengdist líka aukn-
um líkum á hjartaáfalli í Bandaríkjunum efndu vísindamenn 
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Íslenskrar erfðagreiningar til sam-
starfs við vísindamenn frá þrem-
ur bandarískum stofnunum; við 
Cleveland Clinic í Ohio, Emory Uni-
versity í Atlanta og University of 
Pennsylvania í Philadelphia. Sam-
tals náðu þessar rannsóknir til yfir 
3000 einstaklinga í Bandaríkjunum. 
Niðurstöðurnar sýndu að meðal 
einstaklinga af evrópskum uppruna 
báru 31% sjúklinga og 27% einstakl- 
inga í viðmiðunarhópi áhættugerð 
erfðavísisins. Meðal einstaklinga af 
afrískum uppruna fannst áhættuarf-
gerðin hins vegar í 20% sjúklinga en 
aðeins í 6% einstaklinga í viðmiðun-
arhópi, sem þýðir að áhættuarfgerð 
LTA4H erfðavísisins tengist meira en 
þrefaldri áhættu á hjartaáfalli meðal 
Bandaríkjamanna af afrískum upp-
runa. Meðal beggja hópanna tengdist 
áhættuarfgerðin einnig enn aukinni 
áhættu meðal einstaklinga með aðra 
hjarta- og æðasjúkdóma.

Höfundar greinarinnar telja að lík-
legasta skýringin á þessum mun sé 
samspil áhættuarfgerðarinnar við 
aðra óþekkta erfða- eða umhverfisþætti sem séu mismunandi á milli 
Bandaríkjamanna af evrópskum og afrískum uppruna. Athuganir á 

tíðni áhættuarfgerðarinnar og annarra 
erfðamarka meðal Íslendinga, Yoruban 
þjóðflokksins í Nígeríu og bandaríska 
rannsókna þýðisins, gefa til kynna að 
uppruna hennar í Bandaríkja mönnum 
af afrískum uppruna megi rekja til 
blöndunar við menn af evrópsk um 
uppruna. Þessi breytileiki væri þá til-
tölulega nýtilkominn í erfðamengi 
Bandaríkjamanna af afrískum upp-
runa. Há tíðni áhættu arfgerðarinnar 
meðal Bandaríkja manna af evrópskum 
uppruna og meðal Íslendinga benda 
hins vegar til að þessi breytileiki sé til-
tölulega gamall í erfðamengi Evrópu-
manna.

Vísindamenn fyrirtækisins vinna nú 
að undirbúningi þriðja og síðasta fasa 
lyfja prófana á rannsóknalyfinu DG031 
sem beint er gegn hjartaáföllum og 
hefur áhrif á myndun LTB4 bólguvak-
ans í gegn um FLAP ensímið. Ennfrem-
ur er unnið að þróun á nýju lyfi sem 
hemur starfsemi LTA4H ensímsins.
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Hjá Hirti, Bónushúsinu, Suðurströnd 2, 
Seltjarnarnesi, s. 561 4256

Bókabúð Böðvars, Reykjavíkurvegi 66, 
Hafnarfirði, s. 565 1630

Penninn Bókabúð Andrésar, Kirkjubraut 54 
Akranesi, s. 431 1855  

Dalbrún ehf, Brákarbraut 3, 
Borgarnesi, s. 437 1421    

Hrannarbúðin, Hrannarstíg 5, 
Grundarfirði, s. 438 6725 

Verslunin Heimahornið, Borgarbraut 1,
Stykkishólmur, s. 438 1110  

Jón Jóhann Jónsson, Hlíf II, 
Ísafirði, s. 456 3380    

Jónína Högnadóttir, Esso-verslunin, 
Ísafirði, s. 456 3990    

Jóhann Kárason, Engjavegi 8, 
Ísafirði, s. 456 3538    

Kristín Karvelsdóttir, Miðstræti 14, 
Bolungarvík, s. 456 7358   

Blómabúðin Bæjarblómið, Húnabraut 4, 
Blönduós, s. 452 4643   

Blóma- og gjafabúðin, Hólavegi 22, 
Sauðárkróki, s.455-5544 

Hafdís Kristjánsdóttir, Ólafsvegi 30, 
Ólafsfirði, s. 466 2260   

Blómabúðin Ilex, Hafnarbraut 7, 
Dalvík, s. 466 1212    

Bókabúð Jónasar, Hafnarstræti 108,  
Akureyri, 462 2685   

Penninn Bókval, Hafnarstræti 91-93, 
Akureyri, s. 461 5050   

Blómabúðin Akur, Kaupangi, Mýrarvegi, 
Akureyri, s. 462 4800

Blómabúðin Tamara, Garðarsbraut 62, 
Húsavík, s. 464 1565

Bókaverslun Þórarins Stefánssonar,
Garðarsbraut 9, Húsavík, s. 464 1234

María Óskarsdóttir, Hlíðargötu 26, 
Fáskrúðsfirði, s. 475 1273

Sigríður Magnúsdóttir, Silfurbraut 29, 
Höfn í Hornafirði, s. 475 8854

Skóverslun Axel Ó. Lárussonar, Vestmannabraut 23, 
Vestmannaeyjum, s. 481 1826

Marta E.Hjaltadóttir Vesturbrún 21,  
845. Flúðir  s:486-6412

Mosfell sf., Þrúðvangi 6, 
Hellu, s. 487 5828

Sjúkrahús Suðurlands og Heilsugæslustöð, Árvegi, 
Selfossi, s. 482 1300

Verslunin Íris, Austurvegi 4, 
Selfossi, s. 482 1468

Blómabúðin hjá Jóhönnu, Unabakka 4, 
815 Þorlákshöfn, s. 483 3794

Bókabúð Grindavíkur, Víkurbraut 62, 
Grindavík, s. 426 8787

Penninn - Bókabúð Keflavíkur,  Sólvallagötu 2, 
Keflavík, s. 421 1102

Íslandspóstur hf., Hafnargötu 89, 
Keflavík, s. 421 5000

Íslandspóstur hf., c/o Kristjana Vilhjálmsdóttir,
Garðbraut 69, Garður, s. 422 7000

Dagmar Árnadóttir, Skiphóli, Skagabraut 64, 
Garður, s. 422 7059

Skúli Jónsson, Reykjaheiðarvegi 2, 
Húsavík, s. 464 1178

Skúli Þór Jónsson, Boðagerði 6, 
Kópasker, s. 465 2144

Rannveigar H. Ólafsdóttur, Hólavegi 3, 
650 Laugum, s. 464 3181

Birgir Hallvarðsson, Botnahlíð 14, 
Seyðisfirði, s. 472 1173

Blómabær, Miðvangi, 
Egilsstöðum,  s. 471 2230

Nesbær ehf, Egilsbraut 5, 
740 Neskaupstaður, s. 477 1115

Aðalheiður Ingimundardóttir,  Bleiksárhlíð 57, 
Eskifirði, s. 476 1223

Jóhanna Sigfúsdóttir,  Heiðarvegi 16, 
Reyðarfirði, s. 474 1153

Minningarkort HjartaHeilla
fást á eftirtöldum stöðum.

HjartaHeill, skrifstofa Landssamtaka hjartasjúklinga,
Síðumúla 6, Reykjavík, s. 552 5744 & fax 562 5744
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Börn, psoriasis og mittismál
Viðamikil og vönduð rannsókn á psoriasis 
á vegum sænska rannsóknarsjúkrahússins, 
Karolinska hefur leitt í ljós að mjög sterk 
tengsl eru á milli psoriasis og hjarta- og 
æðasjúkdóma. Þessi rannsókn hefur vakið 
mikla athygli og var kynnt á alheimsdag 
psoriasissamtaka um heim allan í lok októ-
ber.

Á hverju ári greinast um 70 börn með 
hjartagalla á Íslandi. Þetta þýðir að ríflega 
fimmta hvern dag greinist barn með hjarta-
galla. Þetta eru ótrúlega margir einstakl-
ingar. Sem betur fer eiga langflest þessara 
barna góða möguleika á mjög góðu og full-
komlega eðlilegu lífi. Bæði eigum við frá-
bæra lækna og gott félag sem er Neistinn. 
Neistinn er eitt þeirra félaga sem mynda 
Hjartaheill.

Lífslíkur íslenskra karla eru mestar í heim-
inum eða 79 ár og lífslíkur Íslendinga við 
fæðingu eru 80,7 ár, eða næst mestar í 
heiminum. Þetta kemur fram í riti OECD 
„Health at a Glance“ sem nýlega kom út. 
en þar er fjallað um fjölmarga þætti heil-
brigðisþjónustunnar í aðildarlöndum OECD. 
Lífslíkur í Japan eru mestar við fæðingu 
eða 81,8 ár og Íslendingar eru eins og áður 
sagði í öðru sæti. Lífslíkur íslenskra kvenna 
eru 82,4 ár og eru konurnar í 7. til 8. sæti í 
samanburði OECD. (doctor.is)

Hár blóðþrýstingur hjá konum stafar ekki af 
kaffidrykkju, en tengsl kunna að vera milli 
háþrýstings og cola-drykkja, segir í nýrri 
skýrslu, sem byggð er á rannsóknum við 
tvö bandarísks sjúkrahús. Fyrri rannsóknir 
hafa þótt sýna samband á milli kaffidrykkju 
og háþrýstings, en í rannsóknum sjúkra-
húsanna, sem ná yfir tólf ár fundust engin 
tengls milli kaffidrykkjum og háþrýstings. 
(doctor.is)

Mjög einföld leið til að fá gróft mat á hversu 
mikilli áhættu þú ert í, með tilliti til þess að 
fá hjarta- og æðasjúkdóm, er að taka mittis-
málið. Mælt er rétt fyrir ofan nafla og ef um 
er að ræða karlmann þá er viðmiðið 94 senti-
metrar. Ef mittismál þitt er meira en það þá 
ertu kominn í væga áhættu. Fari mittismálið 
yfir 102 sentimetra eykst áhættan verulega. 
Fyrir konur er viðmiðið 80 sentimetrar sem 
bendir til aukinnar áhættu á hækkandi blóð-
þrýstingi og kólesteróls. Ef mittismálið er 
yfir 88 sentimetrar eykst áhættan til muna. 
Hins vegar það sem er jákvætt við allar þess-

ar mælingar er að hægt er að breyta öllum 
þessum niðurstöðum með því að taka upp 
heilbrigðara líferni og minnka mittismálið.

Hvenær telst Kólesteróið 

of hátt?
Rétt er að slá nokkra varnagla við þeim við-
miðunarmörkum sem hér fylgja þar sem 
ýmis persónueinkenni geta haft áhrif á vægi 
kólesteróls fyrir hjartasjúkdóma.
Sérstaklega ber að hafa í huga að kólesteról-
gildi í blóði fá aðra og alvarlegri þýðingu ef 
aðrir áhættuþættir eru til staðar svo sem 
hár blóðþrýstingur, sykursýki eða reykingar, 
svo ekki sé talað um bein einkenni krans-
æðaþrengsla eða æðakölkunar.

Kólesteról í blóði
(millimól í lítra)
Mjög hátt: meira en 8
Hátt: á bilinu 6-8
Viðunandi fyrir flesta: minna en 6
Æskilegt: minna en 5
Æskilegt HDL-kólesteról: meira en 1,1
Einkum er æskilegt að kólesterólgildi sjúkl-

inga sem þegar hafa fengið kransæðastíflu 
sé minna en 5 mmól/l til að hindra fram-
þróun sjúkdómsins.

Hvers vegna verður 

Kólesterólið of hátt?
Maturinn sem við borðum, magn hans og 
samsetning, hefur áhrif á hversu mikið kól-
esteról er í blóðinu. En málið er flóknara en 
svo að fæðan ein komi hér við sögu því að 
erfðaeiginleikar skipta líka miklu máli og 
eins hafa ýmsir sjúkdómar áhrif á kól esteról 
blóðs. Einnig hafa ýmsir þættir áhrif á hlut-
fallið milli LDLog HDL- kólesteróls – og þar 
með á líkur á æðakölkun – án þess að breyta 
heildarmagni kólest eróls. Tóbaks notkun 
lækkar þannig „góða“ HDL - kólesteról ið 
en íþróttaþjálfun hefur gagnstæð áhrif og 
hækkar hlutfall „góða“ kólesterólsins. Ef 
kólesterólið mælist of hátt er því ýmislegt 
til ráða. Áhrifaríkasta leiðin til að lækka 
kólesteról án lyfja er hins vegar að breyta 
mataræðinu. Sé hækkunin mikil eða ef um 
sérstaka arfbundna hækkun kólesteróls er 
að ræða getur verið ástæða til lyfjagjafar.
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Gátan hér fyrir ofan er sömu ættar og hjartagátan. Gefið er eitt orð og stafina í því orði 
er svo að finna víðar í gátunni. Við notum alla stafi íslenska stafrófsins nema c, z, q  
og w. Lausnarorð gátunnar er karlmannsnafn: 

Y S T 

    

Senda má lausn í ljósriti. Við veitum þrenn verðlaun fyrir lausn beggja 
gátanna, sem eru happdrættismiðar frá SÍBS, sem gilda frá janúar n.k. 
til maí 2006. Nöfn vinningshafa verða birt í næsta blaði Velferðar. 
Sendið lausnir fyrir 20. desember 2005 merkt Velferð, Síðumúla 6, 
108 Reykjavík HJARTAGÁTA 

Nafn:_______________________________________

Heimilisfang:_________________________________Sími:________ 

5 15 1 11 12

Þú leysir gátuna hér 
til hliðar með því að 
raða eftirfarandi 
orðum ýmist lárétt 
eða lóðrétt á rétta 
staði. Gefið er eitt 
þriggja stafa orð. 
2 stafa orð: TÓ HÁ 

LA OK

3 stafa orð: LOS 

ANN YST ÖRK 

TUG ÁTA

4 stafa orð: LAUK 

TÓNA SNÚA STAL 

OTAR LÁRA 

HOLD

5 stafa orð: GAMAN 

AUMUR ÚNSAN 

TÁKNA



hjartagull

Söfnunarbaukar Landssamtaka hjartasjúklinga liggja frammi á
öllum ESSO stöðvum. Láttu afganginn þinn renna í gott málefni.
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