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Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Skíðagöngufélagið stendur fyrir hjólaskíðakvöldi
í Nauthólsvík klukkan 18-19 á morgun þar sem
meðlimir ætla að leiðbeina áhugasömum um 
réttu tökin á skíðunum.

Skíðagöngufélagið hélt sitt fyrsta mót á dögunum
en það var hjólaskíðamót þar sem gengnir
kílómetrar og var þáttt kh l

 Tæp 82 prósent 
segjast sátt við bann við reyking-
um á veitingahúsum og skemmti-
stöðum, samkvæmt skoðana-
könnun Fréttablaðsins. Rúm átján 
prósent voru ósátt við bannið. 

Fleiri konur en karlar eru sáttar 
við bannið, þó litlu muni.

Aðeins meiri munur er á afstöðu 
til bannsins eftir búsetu. 78,3 pró-
sent íbúa höfuðborgarsvæðisins 

eru sátt en 86,3 prósent íbúa á 
landsbyggðinni.

Hringt var í 800 manns á 
kosningaaldri laugardaginn 29. 
september og skiptust svarendur 
jafnt eftir kyni og hlutfallslega 
eftir búsetu. Spurt var: Ertu sátt(ur) 
við gildandi reykingabann á 
veitingahúsum og skemmtistöðum?
93,0 prósent svarenda tóku afstöðu 
til spurningarinnar.

Mikil sátt um reykingabann

 Tekjur og útgjöld ríkissjóðs á árinu 
2007 voru vanmetin um 57 milljarða í fjár-
lögum ársins 2007. Í nýrri áætlun fjármála-
ráðuneytisins er talið að tekjur ríkissjóðs verði 
tæplega 72 milljörðum hærri en ráð var fyrir 
gert, og útgjöldin fimmtán milljörðum hærri. 

Þetta kom fram í máli Árna M. Mathiesen 
fjármálaráðherra þegar hann kynnti fjárlaga-
frumvarp ársins 2008 í gær.

„Afkoma ársins 2007 er langt umfram það 
sem fjárlög gerðu ráð fyrir,“ sagði Árni. Áætl-
anir gera nú ráð fyrir 66 milljarða króna tekju-
afgangi á árinu, en í fjárlögum var gert ráð 
fyrir 9,1 milljarðs króna afgangi.

Í fjárlagafrumvarpinu kemur fram að ýmsar 
skýringar séu á misræmi í tekjum. Fjármagns-
tekjur ríkisins hafi aukist vegna verðhækkana 
á eignum. Þá hafi tekjuskattur einstaklinga, 
tryggingagjöld, aðflutningsgjöld og virðis-
aukaskattur aukist meira en reiknað hafi verið 
með. Að auki hafi vöxtur einkaneyslu, launa-
breytingar og fólksfjölgun í landinu verið 
meiri en gert hafi verið ráð fyrir í forsendum 
fjárlaga. Að lokum hafi bætt afkoma aukið 
vaxtatekjur ríkissjóðs.

Þau fimmtán milljarða króna auknu útgjöld 
sem áætlað er að verði á árinu skýrast hins 
vegar af auknum afskriftum skattkrafna, 

auknum framlögum í jöfnunarsjóð sveitar-
félaga, mótvægisaðgerðum vegna aflaskerð-
ingar á þorski og fleiru.

Reiknað er með 30,8 milljarða króna tekju-
afgangi í fjárlagafrumvarpi ársins 2008. Þetta 
er talsverð breyting frá langtímaspá frá síð-
asta hausti, þegar gert var ráð fyrir 4,9 millj-
arða króna halla á rekstri ríkissjóðs.

Í fjárlagafrumvarpinu er nú í fyrsta skipti 
gert ráð fyrir útgjöldum til varnarmála, alls 
533 milljónum. Rekstur Ratsjárstofnunar er nú 
einnig kominn á fjárlög en bandarísk stjórn-
völd greiddu kostnað við rekstur stofnunar-
innar þar til á þessu ári.

Vanmátu tekjur ríkissjóðs 
um 72 milljarða króna
Afkoma ríkissjóðs á þessu ári verður 57 milljörðum hagstæðari en fjárlög gerðu ráð fyrir. Auknar skatt-
tekjur og fjármagnstekjur eru hluti af skýringum. Reiknað með 30,8 milljarða afgangi á árinu.

Smiðjuvegi 76
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Áfengissýki fólks 
á seinni hluta ævinnar hefur 
aukist mikið hér á landi síðast-
liðinn áratug. Eldra fólk leitar 
sér aðstoðar hjá SÁÁ í síauknum 
mæli og neyslumynstur á áfengi 
hefur breyst í sjúklingahópi 
sjúkrahússins og einkennist nú 
meira af dagdrykkju en áður. 
Vandi þeirra sem eldri eru er oft 
flóknari og djúpstæðari en yngri 
sjúklinga sem leita sér aðstoðar. 

Þetta kom fram í máli Valgerð-
ar Rúnarsdóttur, læknis hjá SÁÁ, 
og Sigurðar Gunnsteinssonar 
ráðgjafa á afmælisráðstefnu 
SÁÁ í gær. „Við höfum tekið 
eftir því að innlögnum eldra 
fólks fjölgar og aukning er á því 
að fólk er að koma í fyrsta skipti 
á ævinni í meðferð á fullorðins-
árum,“ segir Valgerður. „Á sama 
tíma höfum við séð breytingu á 
neyslumynstri áfengis í sjúk-
lingahópnum og þetta helst 
örugglega í hendur. Við fáum 
mikið af fólki til meðferðar sem 
drekkur flesta daga vikunnar. 
Það má segja að þetta sé nýtt og 
ekki dæmigert fyrir Íslendinga 
en staðreyndin er sú að á tíma-
bilinu 1994 til 2006 hefur fjöldi 
þeirra sem greinast sem dag-
drykkjumenn farið úr fimmtán 
prósentum í rúmlega þrjátíu 
prósent af sjúklingahópnum.“

Valgerður segir að dagdrykkja 
sé mun alvarlegri neysla en 
helgardrykkja, sem löngum 
hefur einkennt áfengisneyslu 
þjóðarinnar. „Eldri einstakling-
ar koma til okkar með þennan 
vanda sem birtist í félagslegum 
erfiðleikum og ekki síst í sam-

skiptum innan fjölskyldunnar.“ 
Valgerður segir að einnig sé oft 
komin mikil óreiða á notkun 
róandi lyfja og verkjalyfja en 
það sé vandi sem fólk hafi oft 
ekki gert sér grein fyrir. Áfeng-
isneyslan kemur hart niður á lík-
amlegri og andlegri heilsu eldra 
fólks og félagsleg staða þess er 
oft bágborin. Fólk einangrast því 
börn og aðrir fjölskyldumeðlim-
ir reiðast því vegna neyslunnar, 
sem kemur niður á samskiptum.

Sigurður Gunnsteinsson ráð-
gjafi fjallaði sérstaklega um 

meðferð fullorðinna einstakl-
inga. Hann fjallaði um sérúr-
ræði fyrir karla eldri en 55 ára 
sem SÁÁ hefur boðið síðan í 
byrjun árs 2004. Sigurður segir 
að fjölþætt vandamál komi oft í 
ljós við innlögn, bæði vegna 
heilsubrests og félagslegrar ein-
angrunar. Kom fram í máli hans 
að algengt væri að ástvinir gerðu 
sér ekki grein fyrir vandanum 
þrátt fyrir viðvarandi neyslu um 
langt árabil.

Áfengissýki vaxandi 
vandi hjá eldra fólki
Dagdrykkja einkennir neyslu eldra fólks, sem leitar sér í síauknum mæli aðstoð-
ar vegna áfengissýki. Þrjátíu prósent sjúklinga á Vogi árið 2006 teljast til dag-
drykkjufólks. Vandi eldra fólks er oft flóknari í meðförum en ungs fólks. 

Róbert Árni Hreiðarsson 
lögmaður, sem dæmdur var í 
þriggja ára fangelsi fyrir 
kynferðisbrot gegn ungmennum 
og vörslu barnakláms, hefur 
áfrýjað dómnum til Hæstaréttar.

Þegar héraðsdómur kvað upp 
úrskurð sinn sagði lögmaður 
Róberts að margt væri athugavert 
við dóminn, til að mynda hefði 
barnaklámið á einni tölvunni ekki 
beinlínis verið vistað á tölvu 
Róberts, heldur í tímabundinni 
geymslu vafrara tölvunnar. 

Róbert hefur dvalist á Spáni 
síðustu vikur en lögmaður hans 
segir hann væntanlegan til 
landsins á næstu dögum.

Áfrýjar dómi  
til Hæstaréttar

Vladímír Pútín 
Rússlandsfor-
seti gaf í skyn 
að hann gæti 
orðið forsætis-
ráðherra
Rússlands í 
ræðu sem hann 
hélt á flokks-
þingi stjórn-
málaflokksins
Sameinað
Rússland í gær.

Seinna
kjörtímabili Pútíns sem forseta 
lýkur í mars og má hann ekki 
bjóða sig fram á ný. Í gær 
tilkynnti hann að hann myndi 
leiða hinn ráðandi flokk, Samein-
að Rússland, í þingkosningunum í 
desember, sem opnar honum leið í 
embætti forsætisráðherra.

Undanfarið hefur Pútín unnið 
að því að draga úr völdum 
forsetans.

Pútín verði for-
sætisráðherra

Flokksþing 
breska Íhaldsflokksins, 
sem hófst í Blackpool á 
sunnudag, samþykkti í 
gær kosningaloforð um að 
lækka skatta til að gera 
venjulegu launafólki auð-
veldara að eignast sína 
fyrstu íbúð, og um að 
eignir upp á allt að eina 
milljón punda, 130 
milljónir króna, yrðu 
undanþegnar erfðaskatti. 

Náið er fylgst með 
stefnuyfirlýsingum á 
þessu flokksþingi íhalds-
manna þar sem sennilegt 
þykir að Gordon Brown 
forsætisráðherra muni 
boða til þingkosninga 
innan skamms. 

Þótt Brown og Verkamannaflokkur hans mælist 
með drjúgt forskot á Íhaldsflokkinn í skoðana-

könnunum um þessar 
mundir segjast íhalds-
menn hvergi bangnir og 
vongóðir um að geta í þetta 
sinn unnið sínar fyrstu 
þingkosningar síðan árið 
1992. 

Við opnun flokksþings-
ins á sunnudag ávörpuðu 
frægir stjórnmálamenn 
frá Bandaríkjunum þingið 
í stuðningsskyni við 
flokksleiðtogann David 
Cameron. Arnold Schwarz-
enegger, ríkisstjóri Kali-
forníu, hvatti Cameron til 
að standa fastur á stefnu 
sinni í umhverfis- og lofts-
lagsmálum og láta úrtölu-
menn innan eigin flokks 
ekki sveigja sér af þeirri 

braut. Það gerði Michael Bloomberg, borgarstjóri 
New York, einnig.

Fyrstu kosningaloforðin gefin

Kristinn, er mjór mikils vísir?

Íslenskur fangi svipti 
sig nýverið lífi í ríkisfangelsinu 
í Kaupmannahöfn. 

Hann var rúmlega þrítugur og  
nýbyrjaður að afplána tveggja 
ára fangelsisdóm, en hafði setið 
í gæsluvarðhaldi síðan í sumar. 

Maðurinn var dæmdur vegna 
fíkniefnamisferlis, en í íbúð 
hans fundust eitt þúsund e-
töflur og hálft kíló af amfet-
amínsúlfati. Hann hélt fram 
sakleysi sínu. 

Fangelsisyfirvöld í Danmörku 
rannsaka andlátið og verður lík 
mannsins sent heim að rannsókn 
lokinni.

Svipti sig lífi
í fangelsinu

 Fulltrúar frá Alþýðusam-
bandi Íslands, Eflingu, VR og 
Alþjóðahúsi hittust á fundi í gær 
til að ræða málefni erlends 
starfsfólks í afgreiðslustörfum. 
Að sögn Einars Skúlasonar, 
framkvæmdastjóra Alþjóðahúss, 
voru ræddar hugmyndir um 
hvernig hægt væri að auka 
skilning á málunum, bæði hjá 
viðskiptavinum og starfsfélögum. 

„Margt var rætt en ekkert 
ákveðið. Við ætlum hins vegar að 
hittast aftur fljótlega og bjóða þá 
fulltrúum atvinnurekenda líka.  
Við vorum öll sammála um að 
frekari fræðslu þurfi um þessi mál 
í samfélaginu,“ segir Einar.

Vilja auka skiln-
ing og fræðslu

Óvíst er hvort Bítlarnir Paul 
McCartney og Ringo Starr verði 
viðstaddir þegar Yoko Ono tendr-
ar friðarsúlu sína í Viðey í ljósa-
skiptunum á þriðjudagskvöld í 
næstu viku.

„Það hefur ekkert skýrst,“ segir 
Kjartan Magnússon, formaður 
menningar- og ferðamálaráðs 
Reykjavíkur, um hugsanlega 
komu Pauls og Ringos til Íslands.

Reykjavíkurborg stendur fyrir 
veislu í Hafnarhúsinu að lokinni 
athöfninni í Viðey. Þangað verður 
boðið gestum borgarinnar og sér-
stökum gestum listakonunnar 
sjálfrar.

„Yoko Ono kemur til landsins 

með fríðu föruneyti. Þetta er 
hennar athöfn og hún mun hafa 
mikið um það að segja hverjum 
verður boðið. Á þessari stundu 
hef ég ekki upplýsingar um þann 

boðslista,“ segir Kjartan. Orku-
veita Reykjavíkur og Reykjavíkur-
borg leggja fram samtals 30 
milljónir króna í friðarsúluna, 
sem mun samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins stefna í að kosta 
100 milljónir. Mismuninn greiðir 
Yoko sjálf, sem reisir súluna til 
minningar um eiginmann sinn, 
John Lennon.

Að sögn Kjartans er von á mörg-
um erlendum blaðamönnum til 
landsins. Í samtali við AP-frétta-
stofuna lýsir listakonan Íslandi 
sem afar fallegu. „Það er undarlegt 
á einhvern hátt. Ég myndi vilja 
segja að það sé töfrum slungið,“ 
segir Yoko Ono.

Óvíst að Paul og Ringo komi

 Hús Máls og menning-
ar að Laugavegi 18, stundum 
kallað Rúblan, var selt fasteigna-
félaginu Kaupangi í gær. 

Kaupverð fæst ekki uppgefið, 
en það dugar Máli og menningu 
til að vinna áfram að kaupum á 
bókaútgáfu Eddu.

Fasteignakaupin munu hugsuð 
sem fjárfesting, en bókaverslun 
Pennans er með leigusamning í 
húsinu til ársins 2011. 

Árni Einarsson hjá Máli og 
menningu segir sameininguna við 
JPV-útgáfu ganga vel. Fyrirtækið 
verði vel fjármagnað, óskuldsett. 
Bankar keppist því um að fá nýtt 
Forlag í viðskipti. Árni býst við 
hagnaði þess á fyrsta ári.

Laugavegur 18 
var seldur í gær
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Sunnlenska frétta-
blaðið ruglaði saman sniffi og 
amfetamínneyslu á forsíðu og 
sló því upp að sjö prósent tíundu 
bekkinga í Árborg hefðu í fyrra 
neytt amfetamíns. Hið rétta var 
að sjö prósent þessara skóla-
krakka höfðu sniffað en 
amfetamínneysla í þessum hópi 
mældist ekki. Svo virðist sem 
Sunnlenska hafi mislesið í töflur 
sem fylgdu rannsókn um 
vímuefnaneyslu í sveitarfélag-
inu. „Við hjá Fjölskyldumiðstöð 
gerum kröfu að viðkomandi 
leiðrétti þetta í næsta blaði og 
annarsstaðar þar sem þessi 
rangtúlkun hefur birst,“ segir á 
vefsetri Árborgar.

Sniffið breyttist 
í amfetamín

Verði rétt haldið á 
málum skapast svigrúm til þess að 
bæta velferðarþjónustuna og lækka 
skatta áfram, sagði Árni M. Mathie-
sen fjármálaráðherra þegar hann 
kynnti fjárlagafrumvarp ársins 
2008, sem var lagt fyrir Alþingi í 
gær.

Samkvæmt frumvarpinu verða 
tekjur ríkissjóðs rúmir 461,2 millj-
arðar á næsta ári en útgjöld 430,4 
milljarðar. Tekjuafgangur er því 
áætlaður 30,8 milljarðar króna, eða 
2,4 prósent af landsframleiðslu. Það 
er mun betri afkoma en reiknað var 
með, en gert var ráð fyrir 4,9 millj-
arða halla í langtímaáætlunum.

Í fjárlögum ársins 2007 var tekju-
afgangur áætlaður 9,1 milljarður, 
en Árni sagði í gær að ný áætlun 
gerði ráð fyrir rösklega 66 millj-
arða króna afgangi í árslok. Munur-
inn skýrðist af hærri launa- og verð-
lagsbreytingum en ráð hefði verið 
fyrir gert.

Séu nýjustu áætlanir vegna 2007 
bornar saman við fjárlagafrumvarp 
2008 er gert ráð fyrir því að útgjöld 
ríkissjóðs aukist um 12,6 prósent 
milli ára – um 48 milljarða króna. 
Tekjur ríkissjóðs munu á sama tíma 
hækka um 2,9 prósent, eða 17 millj-
arða.

Árni segir þetta þó ekki merki 
um að ríkiskerfið sé að þenjast út, 
rekstrargjöld ríkisins muni aðeins 
aukast lítillega á komandi ári. 

Hann segir að um sjötíu prósent 
af aukningunni megi skýra með 
hækkandi stofnkostnaði á nýjum 
verkefnum, auknu atvinnuleysi, 
vaxtagjöldum, mótvægisaðgerðum 
vegna aflasamdráttar og brott-
hvarfi varnarliðsins. Um fjórðung-
ur til viðbótar skýrist af auknum 
elli- og lífeyrisbótum.

Tæpir 25 milljarðar af auknum 
útgjöldum ríkisins koma til vegna 
stefnumörkunar í ákveðnum mála-
flokkum, segir Árni. Langstærstur 
hluti, 17,1 milljarður, mun renna til 
framkvæmda við samgöngur. 
Útgjöld til háskóla og rannsókna 
aukast um 2,4 milljarða, og aukning-
in verður 2,3 milljarðar til hjúkrunar-

heimila og endurhæfingar. Minni 
tekjutengingar í almannatrygginga-
kerfinu munu auka útgjöld ríkis-
sjóðs um 1,9 milljarða, og eins millj-
arðs króna útgjaldaaukning verður 
til málefna fatlaðra.

Árni segir að ríkissjóði  hafi tek-
ist að beita sér með réttum hætti í 
hagsveiflu undanfarinna ára. „Þó 
að þessi hugmyndafræði hafi verið 
í gangi lengi er þetta sennilega í 
fyrsta skipti sem okkur raunveru-
lega tekst þetta, og höfum raun-
verulega haft svigrúm til þess að 
draga saman þegar umsvifin [í sam-
félaginu] eru mikil, og bæta í þegar 
umsvifin hafa minnkað.“

Svigrúm til að lækka skatta 
og bæta velferðarþjónustuna
Um 31 milljarðs tekjuafgangur verður á rekstri ríkissjóðs á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpi. Útgjöld 
ríkisins aukast um 12,6 prósent milli ára. Ríkissjóði var beitt með réttum hætti í hagsveiflu, segir ráðherra. 

Ríkissjóði hefur tekist 
að beita sér með réttum 

hætti í hagsveiflu undanfarinna 
ára.

„Framtíð þessara byggða vítt og breitt 
um landið allt verður því aldrei hægt að meta á 
arðsemiskvarðann einan, né árangurinn aðeins 
mældur í ársreikningum,“ sagði forseti lýðveld-
isins, Ólafur Ragnar Grímsson, þegar hann vék 
að byggðamálum við þingsetningu í gær.

Forsetinn sagði sálarheill þjóðarinnar í húfi 
og varaði við því að sá arfur sem landsbyggð-
in hefði gefið þjóðinni í heimanmund glatað-
ist. Þessi arfur væri einn þriggja höfuðstoða 
sjálfsmyndar þjóðarinnar.

Samkennd „hliðstæðra lífskjara“ væri 
önnur stoðin en hún ætti einnig undir högg að 
sækja með því að „meiri auður [safnist] nú á 
færri hendur en við höfum áður kynnst“. 
Brýnt væri að sú auðssöfnun og keppnis-
andinn slitu ekki „véböndin sem tengt hafa 
fólkið í landinu hvað við annað“.

Engin efnisrök væru fyrir því að víkja 
þriðju stoðinni, tungunni, til hliðar til að ná í 
fremstu röð. Þvert á móti ætti að efla 
íslenskukennslu í skólum landsins. Tungan 
hefði verið „akkeri og nægtabrunnur“ 
þjóðarinnar þegar verr áraði og eflt með 
Íslendingum sjálfstraustið. „Sérstaðan gefur 
okkur gildi; ekki það að falla inn í fjöldann 
mikla, verða eins og allir hinir,“ sagði 
forsetinn.

Hann minntist hlýlega látins alþingismanns, 
Einars Odds Kristjánssonar, sem hefði haft í 
heiðri þessa þrenningu, sem gerði okkur að 
þjóð.

Landsbyggð ekki metin í ársreikningum

Tölvunám byrjenda
Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur 
enga tölvukunnáttu. Á þessu námskeiði er allt tekið 
fyrir sem byrjandinn þarf til að komast vel af stað 
í notkun tölvu.

Aðalmarkmið námskeiðsins er að gera þátt-
takendur færa um að nota tölvuna sjálfstætt 
m.a. til að skrifa texta, læri að nota internetið
 og að meðhöndla tölvupóst.

Kennt er mánudaga og miðviku-
daga og er hægt að velja um
morgun- eða kvöldnámskeið. 
Kennsla hefst 3. október 
og lýkur 29. október. 

Lengd 42 std. Verð kr. 32.900,-
Kennslubók innifalin.
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Indónesísk kona var í 
síðustu viku dæmd í sex mánaða 
fangelsi af dómstól í Malasíu fyrir 
að hafa skorið getnaðarlim 
eiginmanns síns því sem næst af 
sökum afbrýðisemi.

Konan, sem er 47 ára gömul, var 
handtekin eftir að maður hennar 
fór til lögreglu og sagði að hún 
hefði reynt að skera getnaðarlim 
sinn af með hnífi. Hann kom sér 
sjálfur á spítala á mótorhjóli sínu 
þar sem ellefu spor voru saumuð til 
að loka sárinu.

Hjónin hafa verið gift í sautján 
ár og eiga tvö börn. Ekki var gefið 
upp hvort um framhjáhald hefði 
verið að ræða.

Reyndi að skera 
getnaðarlim af

Dönsku hermennirnir 
sem voru skotnir til bana í 
Afganistan í síðustu viku féllu 
hugsanlega fyrir hendi liðsfélaga 
sinna í alþjóðaherliðinu. Danska 
varnarmálaráðuneytið hefur 
greint frá þessu en segir frekari 
rannsóknar þörf. 

Fordæmi eru fyrir svipuðum 
atvikum, að því er Politiken 
greinir frá. Árið 2003 lést 
danskur hermaður í Írak eftir að 
danskur liðsfélagi hans ruglaðist 
á honum og uppreisnarmanni í 
myrkri. Í janúar lést danskur 
hermaður eftir skot frá liðsfélaga 
við æfingar í Danmörku.

Skotnir af eigin 
liðsmönnum
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Notkunarsvið:

Skömmtun:

Varúðarreglur:

Meðganga og brjóstagjöf:

Aukaverkanir:

 Bill Clinton, fyrrverandi 
forseti Bandaríkjanna, hélt erindi 
á viðskiptaráðstefnu færeyska 
vinnuveitendasambandsins í Þórs-
höfn í Færeyjum í gær. Þar talaði 
líka Svíinn Hans Blix, sem fór 
fyrir vopnaeftirliti Sameinuðu 
þjóðanna í Írak fyrir innrásina í 
landið.

Stjarna dagsins var þó Clinton, 
sem hóf erindi sitt á því að harma 
að Blix hefði ekki fengið að ljúka 
verkefni sínu í Írak og sagði að ef 
hann hefði fengið meiri tíma væru 
þar ekki stríð í dag.

Meginviðfangsefni ræðu Clin-
tons voru þó kostir og gallar 
alþjóðavæðingarinnar og lofts-
lagsbreytingar af mannavöldum. 
Clinton sagði þetta tvö langstærstu 
viðfangsefni mannkyns og útlist-
aði hvernig þau tengdust órofa 
böndum.

Clinton benti á að með meiri 
samskiptum og nálægð þjóða nytu 
þær ekki aðeins góðs af greiðari 
viðskiptum heldur deildu líka 
óöryggi á válegum tímum. „Vanda-
mál annarra verða vandamál 
allra,“ sagði Clinton. Hann bað 

viðstadda að hugleiða að það hefði 
tekið mannkynið 150 þúsund ár að 
verða sex og hálfur milljarður en 
á næstu 43 árum myndi íbúum 
jarðar fjölga í níu milljarða og 
fjölgunin yrði mest í löndum sem 
gætu hvorki fætt né klætt fólk sitt 
miðað við núverandi ástand. Fólk 
myndi því leita í auknum mæli til 
Evrópu, Bandaríkjanna og annarra 
staða þar sem væri von um betra 
líf. Varaði Clinton eindregið við 
því að ef þessum þjóðum væri 
ekki hjálpað að verða sjálfbjarga, 
myndi það hafa í för með sér mun 
meiri vandamál en ýmis Evrópu-
lönd standa frammi fyrir nú þegar 
vegna innflytjenda. 

Clinton staldraði ekki lengi við 
í Færeyjum. Hann kom laust 
fyrir hádegi í gær, eftir að hafa 
skipt um flugvél í Keflavík, og 
flaug til Kaupmannahafnar í gær-
kvöldi. Flaug hann með flugvél 
færeyska flugfélagsins Atlantic 
Airways, enda aðflugið að Vága-
flugvelli ekki nema fyrir stað-
kunnuga.

Clinton gaf sér tíma til að heim-
sækja miðbæ Þórshafnar. Brá 
hann sér meðal annars inn í bóka-
búðina H.N. Jacobsens og keypti 
að sögn afgreiðslumannsins Terje 
Smitt tvær bækur með ljósmynd-
um frá Færeyjum, og eintök af 
dagblöðunum Sósíalurin og 

Dimmalætting auk þess sem 
hann áritaði eintak af nýjustu 
bók sinni fyrir eina afgreiðslu-
stúlkuna. Gekk hann því næst um 
götur, tók í hendur vegfarenda 
sem þyrptust um hann og endaði 
á því að bregða sér inn á kaffi-
húsið Handil kaffi áður en hann 
hélt í Norðurlandahúsið þar sem 
ráðstefnan fór fram.

Mikill viðbúnaður var vegna 
komu Clintons. Allt tiltækt lög-
reglulið var að störfum, auk 
hjálparsveitarmanna og meðlima 
dönsku leynuþjónustunnar PET, 
sem komu sérstaklega til Fær-
eyja vegna verkefnsins.

Ræddi um alþjóðamál og 
rölti um miðbæ Þórshafnar
Bill Clinton hélt erindi á viðskiptaráðstefnu færeyska vinnuveitendasambandsins í gær. Hann gaf sér tíma 
til að rölta um miðbæ Þórshafnar og heilsaði upp á vegfarendur sem þyrptust um hann.

Hefurðu séð kvikmyndina 
Börn?

Finnst þér rétt að dreifa 
sprautunálum ókeypis til fíkla?

„Ég held að allir vilji að Kristinn lagi sig 
að nýjum flokki,“ segir Sigurjón Þórðarson, fyrr-
verandi þingmaður Frjálslynda flokksins.

Sigurjón kveður að Kristinn H. Gunnarsson, nýr 
þingmaður flokksins, hafi unnið á móti sér, þegar 
Sigurjón vildi verða framkvæmdastjóri flokksins, 
eins og talað hafi verið um fyrir kosningar.

Kristinn hafi einnig komið í veg fyrir að Sigur-
jón og Jón Magnússon gætu skrifað inn á heima-
síðu flokksins. „Ég óskaði eftir lykilorðinu hjá 
Kristni, svo ég gæti kennt Jóni Magnússyni á for-
ritið. En það fékkst því miður ekki,“ segir hann.

Sigurjón mun ekki erfa þetta við Kristin lengi, 
að því gefnu að Kristinn endurskoði hug sinn.

Kristinn H. Gunnarsson segir ummæli Sigurjóns 
„alveg tilhæfulaus“. Þingflokkur og framkvæmda-
stjórn flokksins hafi tekið ákvörðun um hver yrði 
framkvæmdastjóri. Þeirri ákvörðun hafi ekki 

verið beint gegn neinum sérstökum. 
Spurður um framtíðarmöguleika Sigurjóns á 

stöðunni segist Kristinn ekki sjá að til standi að 
breyta ákvörðuninni. 

Kristinn aðlagist frjálslyndum

 Lögreglan í þýska 
bænum Würzburg hefur hand-
tekið mann sem stal yfir milljón 
skrúfum frá vinnuveitendum 
sínum á tveimur árum.

Stal hann allt að sjö þúsund 
skrúfum á dag. Er áætlað að hann 
hafi haft andvirði 9,6 milljóna 
króna upp úr krafsinu. Skrúfurn-
ar seldi hann í gegnum netið á 
niðursettu verði, sem vakti 
athygli lögreglu á því hvar hann 
fengi þessar gífurlegu birgðir.

Skrúfuþjófur 
staðinn að verki





Fljótandi kókaín 
sem fíkniefnadeild lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu lagði hald 
á í síðasta mánuði er talið vera 
hluti af enn stærra smyglmáli, 
sem teygir anga sína til 
Hondúras.

Kókaínið, um 1,8 lítrar í gler-
flösku, fannst upphaflega við leit 
lögreglunnar á Miami í Flórída. 
Það var í hraðsendingu sem merkt 
var manni hér á landi. Fíkniefnin 
voru send áfram hingað undir 
eftirliti lögreglu, sem lagði hald á 
þau þegar þau komu til landsins.  

Maðurinn sem sendingin var 
stíluð á tók á móti henni undir 
eftirliti lögreglu. Maðurinn fór 
síðan til fundar við annan mann, 
meintan höfuðpaur í málinu, á 
veitingahúsi. Þeir fóru svo saman 
í íbúð móttakandans. Skömmu 
síðar kom höfuðpaurinn út með 
svarta íþróttatösku. Hann var 
handtekinn og fannst 
kókaínflaskan í töskunni. Voru 
báðir mennirnir úrskurðaðir í 
gæsluvarðhald, en
móttakandanum sleppt skömmu 
síðar. Hinn, sem grunaður er um 
að hafa staðið fyrir smyglinu, 
losnaði úr gæsluvarðhaldi í gær. 
Ekki þóttu forsendur til að fara 
fram á framlengingu þess, enda 
málið á lokastigi rannsóknar.

Höfuðpaurinn hefur játað við 
yfirheyrslur að hafa ætlað að taka 
við efnunum og breyta þeim í 
neysluhæft form. Hann er fæddur 
1966 og hefur ekki komið við sögu  
lögreglu vegna fíkniefnabrota 
áður.

Við rannsókn þessa máls hefur 
komið í ljós að hinn grunaði höfuð-
paur hefur lagt umtalsverðar fjár-

hæðir inn á greiðslukort Íslend-
ings sem er búsettur í Hondurass 
og lögregla telur tengjast málinu. 
Kókaínflaskan var send frá bæ í 
Hondúras, sem  hann býr í. Er 
talið að höfuðpaurinn hér sé í 
beinu sambandi við hann. 

Við rannsókn málsins kom enn 
fremur í ljós að kókaínflaskan nú 
er fjórða sendingin frá manninum 
í Hondúras hingað til lands, til 
sama móttakanda. Leikur grunur 
á að meintur höfuðpaur hafi greitt 
honum fyrir að taka á móti send-
ingunum. Þá hafa komið tvær 
sendingar frá sama bænum í 
Hondúras, sem stílaðar hafa verið 
á móður höfuðpaursins. Hann 
hefur gefið mjög ótrúverðugar 
skýringar á þeim sendingum við 
yfirheyrslur hjá lögreglu. Pen-
ingafærslur hans til mannsins í 
Hondúras samsvara fjölda send-
inga hingað og er um að ræða 
nokkur hundruð þúsund króna í 
hvert sinn, samkvæmt upplýsing-
um Fréttablaðsins.

Kókaín sent 
frá Hondúras
Rökstuddur grunur leikur á að að minnsta kosti 
fjórar sendingar af fljótandi kókaíni hafi komið frá 
Hondúras hingað til lands. Síðasta sendingin náðist.

Garry Kasparov, 
fyrrverandi heimsmeistari í skák, 
hefur verið valinn forsetafram-
bjóðandi stjórnarandstöðunnar í 
Rússlandi. Hann hlaut 379 af 498 
atkvæðum í kjöri á fundi banda-
lags flokka stjórnarandstöðunnar 
sem kallast Annað Rússland. 
Hann var einnig valinn til að leiða 
framboðslista bandalagsins í 
þingkosningunum í desember, 
ásamt tveimur öðrum.

Þrátt fyrir útnefninguna er 
ekki öruggt að nafn Kasparovs 
verði á kjörseðlinum í forseta-
kosningunum í mars þar sem 
framboðið þarfnast staðfestingar 
yfirvalda. Er talið líklegt að því 

verði hafnað. 
Kasparov

heldur því fram 
að gífurlegar 
vinsældir Pút-
íns meðal 
almennings
skýrist af því 
að stjórnvöld 
hafi fullkomna 
stjórn á kosn-
ingaferlinu og sjónvarpsútsend-
ingum.

Pútín lýkur öðru kjörtímabili 
sínu í mars á næsta ári og sam-
kvæmt rússneskum lögum má 
hann ekki bjóða sig fram á ný.

Kasparov í framboð

Sæstrengur 
verður lagður 
á milli Íslands 
og Danmerk-
ur en ekki 
Íslands og 
Bretlands, 
eins og áður 
hafði verið 
áformað. 
Ríkisstjórnin 
hefur sam-
þykkt áform-
in, að tillögu samgönguráðherra.

Fram kemur í tilkynningu frá 
samgönguráðuneytinu að nýi 
strengurinn, Danice, muni tryggja 
öryggi í gagnaflutningum til og 
frá landinu. Hann verður viðbót 

við Farice 1-sæstrenginn og munu 
strengirnir tveir verða reknir 
sem eitt kerfi. 

Kostnaður við lagningu Danice 
nemur fimm milljörðum króna og 
er því mun dýrari en áður fyrir-
hugaður sæstrengur til Bret-
lands.  Ákveðið var að verða við 
óskum rekstraraðila netþjóna-
búa, sem hafa lagt áherslu á að 
strengurinn yrði lagður til Dan-
merkur. Á næstu dögum verður 
greint frá samkomulagi um teng-
ingu netþjónabús sem mun nægja 
til að mæta auknum kostnaði við 
þessa leið. Þá hafa Landsvirkjun, 
Orkuveita Reykjavíkur og Hita-
veita Suðurnesja lýst sig reiðubú-
in að koma að fjármögnun verk-
efnisins. 

Sæstrengur lagður 
til Danmerkur





 Hægt verður að breyta 
koltvísýringi í grjót ef niðurstöð-
ur umfangsmikils vísindaverk-
efnis eru jákvæðar. 

Verkefnið miðar að bindingu 
koltvísýrings sem steintegundar í 
iðrum jarðar, og hefur vakið 
athygli víða vegna hugsanlegra 
áhrifa þess á glímuna við 
gróðurhúsaáhrifin. Að verkefninu 
standa Orkuveita Reykjavíkur, 
Háskóli Íslands, Columbia-háskóli 
í Bandaríkjunum og rannsóknar-
ráð Frakka. 

Koltvísýringi 
breytt í grjót  Félagsmálaráðuneyt-

ið segir sveitarfélagið Ölfus ekki 
hafa unnið samkvæmt lögum 
þegar samið var við Fasteign hf. 
um uppbyggingu íþróttamann-
virkja. Ráðuneytið segir sveitar-
stjórnarmenn eiga að vera upp-
lýsta um forsendur og afleiðingar 
stórra ákvarðana. Álit sem aflað 
hafi verið frá verkfræðistofunni 
VSÓ og endurskoðunarfyrirtæk-
inu Deloitte hafi ekki uppfyllt 
lagaskilyrði. Meirihluti bæjar-
stjórnar segir niðurstöðuna koma 
á óvart en bæjarfulltrúar Fram-
sóknarflokks, sem kærðu samn-

ingsgerðina, segja með ólíkindum 
að meirihlutinn viðurkenni ekki 
mistök sín. 

Bæjarfulltrúar voru óupplýstir

Utanríkisráðuneyti Írans 
tók á sunnudag undir ályktun 
sem þing landsins samþykkti 
daginn áður þar sem Bandaríkja-
her og leyniþjónusta Bandaríkj-
anna CIA eru lýst hryðjuverka-
samtök.

Í ályktuninni voru bandarísku 
stofnanirnar tvær fordæmdar 
fyrir aðgerðir í Japan í seinni 
heimsstyrjöldinni auk nýlegri 
aðgerða á Balkanskaga, í 
Afganistan og Írak.

Talið er að ályktunin sé svar 
við samþykkt ályktunar á 
Bandaríkjaþingi um að Byltingar-
her Írans skuli flokka sem 
hryðjuverkasamtök.

CIA lýst hryðju-
verkasamtök

Kynningar-
fundir Orkuveita Reykjavíkur boðar til opinna kynningarfunda vegna

mats á umhverfisáhrifum nýrra virkjana á Hengilssvæðinu, við

Hverahlíð og í Bitru. Fundirnir verða í höfuðstöðvum Orku-

veitunnar að Bæjarhálsi 1, miðvikudaginn 3. október kl. 17:00 og í móttökurými Hellisheiðarvirkjunar

fimmtudaginn 4. október kl. 17:30.

•  Í allri starfsemi OR er gengið út frá umhverfismálum — Orkuvinnsla í sátt við umhverfið www.or.is
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Íslenski lífeyrissjóðurinn býður upp á trausta 
eignastýringu byggða á þekkingu og reynslu
Lífeyrissparnaður er einn verðmætasti sparnaðurinn þinn sem leggur grunninn að
fjárhagslegu frelsi við starfslok. Hjá Íslenska lífeyrissjóðnum nýtur þú áralangrar reynslu
og þekkingar starfsmanna sem skilar sér í góðri ávöxtun á lífeyrissparnaði þínum.

Hafðu samband við ráðgjafa okkar í 410 4040 og fáðu nánari upplýsingar um
Íslenska lífeyrissjóðinn.
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0%
Líf I

16 - 44 ára
Líf II

45 - 54 ára
Líf III

56 - 64 ára
Líf IV

65 ára og eldri

Nafnávöxtun sl. 5 ár
Nafnávöxtun sl. 12 mán.

Nafnávöxtun á ársgrundvelli miðast við 31. júlí 2007.

Vinstri græn ætla að  
beita sér fyrir því í upphafi þings 
að Alþingi taki til umræðu mikil-
vægi þess að endurheimta jafnvægi 
og stöðugleika í afnahagsmálum og 
þau brýnu úrlausnarefni á sviði 
hagstjórnar sem við blasa. „Þetta 
er brýnasta viðfangsefni í upphafi, 
þó að aðkallandi sé að fara yfir 
ýmis mál,“ sagði Steingrímur J. 
Sigfússon, formaður Vinstri 
grænna, er hann kynnti áherslur 
þingflokks Vinstri grænna fyrir 
setningu Alþingis í gær.

Vinstri græn ætla að beita sér 
fyrir því að skilyrði fyrir virkjunar-
leyfi raforkuvers verði að orkuverð 
og aðrir samningsskilmálar sem 
leyfishafi gerir við kaupendur 
orkunnar séu opinber og öllum 
aðgengileg. „Leyndin yfir þessum 
samningum var tekin upp 1994 en 
hún var áður ekki fyrir hendi og 
tíðkast ekki í nágrannalöndum. Það 
er afar brýnt að leyndinni verði létt 
af verðinu svo mögulegt sé að ræða 
um stóriðjumálin á rökrænan hátt 
og leiða þá umræðu til lykta, hvort 
stóriðjustefnan er hagkvæm þegar 
öllu er á botninn hvolft.“

Vinsti græna vilja að „markaðs-
væðing almannaþjónustu“ verði 

rannsökuð og hvort reynslan af 
henni sé góð eða slæm. „Áður en 
lengra er haldið á þessari braut 
þarf að skoða þessi mál ofan í kjöl-
inn og kanna með ítarlegum hætti 
hvort það sé gott fyrir þjóðina að 
halda áfram á braut einkavæðing-
ar, til dæmis í heilbrigðiskerfinu,“ 
sagði Ögmundur Jónasson, þing-
flokksformaður Vinstri grænna, er 
hann kynnti helstu stefnumál þing-
flokksins.

Þá kynnti þingflokkurinn ítar-
legan lista yfir þingmál sem hann 
hyggst tala fyrir á komandi þingi, 
meðal annars um brottfall vatna-
laga, verndun Þjórsárvera, frum-
varp um að kennslugögn framhalds-
skólanema séu þeim að 
kostnaðarlausu og hjúskaparlög 
gildi jafnt fyrir öll pör, gagn-
kynhneigð sem samkynhneigð.

Jafnvægi í efnahags-
málum verði náð

... og kanna með ítar-
legum hætti hvort það sé 

gott fyrir þjóðina að halda áfram 
á braut einkavæðingar.

 Aukins vonleysis gætir 
meðal íbúa Rangún, stærstu 
borgar Búrma, með að mótmælin 
undanfarið gegn herforingja-
stjórninni, þau stærstu frá árinu 
1988, hafi misheppnast líkt og 
gerðist fyrir nítján árum.

„Menn eru reiðir en hræddir. 
Margir glíma við fátækt og erf-
iðleika og geta þess vegna ekki 
lengur tekið þátt í mótmælunum. 
Munkarnir eru veikir fyrir þar 
sem þeir hafa orðið fyrir árás-
um,“ sagði þrítugur leigubílstjóri 
í Rangún. „Fólk er frá sér af reiði 
en getur ekki gert neitt þar sem það  mætir vopna-
valdi,“ sagði 68 ára gamall kennari í Rangún. „Ég 
held að mótmælin séu á enda vegna þess að það er 

engin von sem knýr þau áfram.“
Sérlegur sendifulltrúi Sam-

einuðu þjóðanna í Búrma, Ibra-
him Gambari, sem hefur verið í 
Búrma frá því á laugardag, hefur 
enn ekki fengið að hitta leiðtoga 
herforingjastjórnainnar, Than 
Shwe hershöfðingja, en ráðgert 
er að þeir hittist í dag. Herfor-
ingjastjórnin í Búrma hefur 
ítrekað hundsað sendifulltrúa 
frá Sameinuðu þjóðunum áður.

Hermenn fjarlægðu vegatálma 
í Rangún í gær en héldu áfram 
ströngu eftirliti. Enn hefur ekki 

verið opnað fyrir internetaðgang og símasamband 
er stopult.

Vonleysi meðal íbúa Búrma





fréttir og fróðleikur

Gamalt og 
flókið kerfi

Fyrrverandi bandamenn sameinaðir á ný

Prófmál vegna svonefnds 
FIT-kostnaðar er í uppsigl-
ingu. Ef dómstólar fallast 
á rök lögmanns viðskipta-
vinar SPRON má búast 
við miklum málaferlum á 
hendur bönkum og spari-
sjóðum. Ekki lögbrot segja 
viðmælendur hjá bönkum 
og sparisjóðum. 

Hundruð ef ekki þúsundir Íslend-
inga gætu átt rétt á bótum ef dóm-
stólar telja röksemdir Oddgeirs 
Einarssonar héraðsdómslögmanns 
góðar og gildar fyrir því að inn-
heimta bankanna á svokölluðum 
FIT-kostnaði sé ólögmæt. 

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu var forsvarsmönnum 
Sparisjóðs Reykjavíkur og 
nágrennis, SPRON, gefinn tíu 
daga frestur 27. september síðast-
liðinn til þess að endurgreiða 
viðskiptavini sparisjóðsins 33.442 
krónur sem hann hefur þurft að 
greiða eftir að hafa eytt umfram 
heimild sína á debetkortareikn-
ingi. Afar ólíklegt er að forsvars-
menn sparisjóðsins greiði upp-
hæðina til baka þar sem 
sparisjóðurinn sendi lögmanni 
viðskiptavinarins bréf 14. sept-
ember síðastliðinn þar sem inn-
heimtan er sögð lögleg og byggi á 
samningi milli viðskiptavinar og 
sparisjóðsins.

Grundvallarrök íslenskra banka 
og sparisjóða fyrir innheimtu 
FIT-kostnaðarins er sú að inn-
heimtan sé samningsbundin. Er 
þar sérstaklega vitnað til ákvæð-
is í samningi milli viðskiptavinar 
og fyrirtækisins, þar sem segir 
að viðskiptavini megi vera ljóst 
að ef innistæða sé ekki næg fyrir 
úttektum geti það varðað refsi-
ábyrgð samkvæmt lögum, auk 
þess sem honum beri að greiða 
vanskilagjöld samkvæmt gjald-
skrá. Þetta er kallað innheimta á 
FIT-kostnaði. 

Oddgeir telur málið ekki svo 
einfalt. Hann telur umbjóðanda 
sinn, það er viðskiptavin SPRON, 
ekki hafa samið um að greiða það 
gjald sem tekið var af honum við 
hverja færslu yfir heimild. 
Teknar eru 750 krónur í hvert 
skipti sem eytt er um efni fram, 
ef það nemur ekki meira en 5.000 
krónur umfram heimild. „Til 
þess að slíkt hefði getað talist 
hluti af samningi aðila hefði það 
þurft að koma fram berum 
orðum, eða skjal fylgja með sem 
hluti samnings,“ segir í bréfi 
Oddgeirs til SPRON. 

Byggja þessi rök á hefðbundn-
um túlkunarreglum samninga-
réttar sem kveða á um, sam-
kvæmt mati Oddgeirs, að ákvæði 
í gjaldskrá sem hvorki var gerð 
að fylgiskjali samnings né kynnt 
við samningsgerð séu ekki skuld-
bindandi þar sem samningurinn 
byggi þá alfarið á forsendum 
þess sem samdi samninginn, það 
er SPRON í þessu tilviki.

Innan bankakerfisins er það 
viðhorf ríkjandi að innheimta 
bankanna á fyrrnefndum gjöld-
um sé í takt í lög. Viðmælendur 
Fréttablaðsins hjá Glitni, Lands-
bankanum og Kaupþingi voru 
allir sammála um að gjaldtakan 
væri ekki ólögleg heldur byggði 
hún á samningi sem viðskipta-

vinir hefðu val um hvort þeir 
samþykktu með undirskrift. Í 
samningnum kæmi skýrt fram 
að gjaldtakan byggði á gjaldskrá 
sem ákveðin væri af bönkunum. 
Að því leyti væri ekki einungis 
langsótt að tala um lögbrot í 
þessu samhengi, heldur „bara 
alls ekki rétt“, eins og einn við-
mælenda komst að orði.  

Bankarnir neita að gefa upp 
hversu mikill kostnaður hlýst af 
því þegar viðskiptavinur bank-
anna fer yfir á heimildinni. Engin 
sérstök rök eru færð fyrir neit-
uninni önnur en að það geti verið 
nokkur vinna að reikna út og taka 
saman upplýsingar sem myndu 
skýra hver kostnaðurinn væri. 

Þetta varpar ljósi á það að 
gjaldtakan hangir ekki saman við 
raunkostnað af því þegar við-
skiptavinur eyðir um efni fram. 
Gjaldið sem viðskiptavinir greiða 
er frekar eins konar refsing fyrir 
eyðslu sem ekki er í takt við það 
sem heimildir leyfa. 

Bankar og sparisjóðir eru með 
nánast samhljóðandi gjaldskrá 
þegar kemur að FIT-kostnaði. 
„Getur hér bæði verið um að 
ræða misnotkun á sameiginlegri 
markaðsráðandi stöðu sem er 
bönnuð samkvæmt 11. gr. sam-
keppnislaga eða ólögmætt sam-

ráð sem 10. gr. laganna bannar,“ 
segir meðal annars í bréfi Odd-
geirs til SPRON.

Þessu neita forsvarsmenn 
banka. Gjaldskráin hafi þróast í 
þessu veru í gegnum árin og 
byggi ekki á samráði eða mis-
notkun á markaðsráðandi stöðu, 
heldur miklu frekar viðmiðunum 
við samningagerð. 

Guðjón Rúnarsson, framkvæmda-
stjóri Samtaka fjármálafyrir-
tækja, fagnar því að viðskipta-
vinir fari með mál sín fyrir dómi 
telji þeir á sér brotið. „Dóms-
kerfið er til þess,“ segir Guðjón 
og bendir jafnframt á að óvissa 
um þessi mál sé óheppileg. 

Starfshópur á vegum við-
skiptaráðherra, Björgvins G. 
Sigurðssonar, hefur laga-
umhverfi FIT-kostnaðarins til 
umfjöllunar en vinnan miðast við 
að skýra og einfalda umhverfið, 
fjármálafyrirtækjum og við-
skiptavinum þeirra til hagsbóta.  

Prófmál sem eyðir lagaóvissunni 

V
in

n
in

g
ar

 v
er

ð
a 

af
h

en
d

ir
 h

já
 B

T 
Sm

ár
al

in
d.

 K
ó

p
av

o
g

i. 
M

eð
 þ

ví
 a

ð
 t

ak
a 

þ
át

t 
er

tu
 k

o
m

in
n

 í 
SM

S 
kl

ú
b

b.
 9

9 
kr

/s
ke

yt
ið

.



Í krefjandi vinnuumhverfi er nauðsynlegt að búa yfir afburða færni og fjölbreyttri þekkingu. Markmið 
okkar hefur alltaf verið að styrkja einstaklinginn og þjálfa hann til verka og sjálfstæðra vinnubragða.

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI  :  HLÍÐASMÁRA 9  :  KÓPAVOGI  :  SÍMI 544 4500  :  WWW.NTV.IS

ALLT AÐ GERAST HJÁ NTV!

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

Allar nánari upplýsingar er að finna á: www.ntv.is

Frábært nám fyrir þá sem vilja styrkja stöðu sína í starfi eða eru á leið
inná vinnumarkaðinn eftir nokkurt hlé. Í náminu er lögð mikil áhersla á að
styrkja einstaklinginn og gera hann hæfari til að takast á við krefjandi störf
á vinnumarkaðnum.

• Windows stýrikerfið • Word ritvinnsla  • Excel töflureiknir  • Power Point kynningarefni

• Access gagnagrunnur  •  Bókhald  • Tölvubókhald Navision MBS®  • Streitustjórnun

• Internetið & Tölvupóstur • Verslunarreikningur • Tímastjórnun og markmiðasetning

• Atvinnuumsóknir  • Sölutækni og þjónusta  • Auglýsingatækni  • Gerð birtingaráætlana

• Framsögn og framkoma  •  Markhópagreining  •  Mannleg samskipti  • Gagnvirkar

    tengingar forrita  • Flutningur lokaverkefnis

Námið eykur enn frekar samkeppnishæfni nemenda og býr þá vel undir
krefjandi störf á vinnumarkaðnum. Mikil áhersla er lögð á að undirbúa
nemendur til starfa við almenn skrifstofustörf og gera þá færari í bókhalds-
störfum. Einstakt tækifæri til að ná sér í þekkingu og færni sem nýtist við
rekstur fyrirtækja. 

Námið byggir á 3 námskeiðum sem styðja hvert annað, Skrifstofu- og tölvu-
nám, Fjármál & rekstur ásamt viðbótarnámi í Navision viðskiptakerfinu.

Nám sem þjálfar nemendur til starfa á nútímaskrifstofu. Mjög góður undir-
búningur fyrir almenn skrifstofustörf. Nemendur læra að útbúa hvers konar 
kynningarefni auk þess sem þeir fá leiðsögn í tengslavinnu milli fyrirtækja
annars vegar og auglýsingastofa, prentsmiðja og fjölmiðla hins vegar.
Námskeiðið samanstendur af Skrifstofu- og tölvunámi og Auglýsingatækni.

Líflegt og fjölbreytt nám fyrir þá sem lifa og hrærast í tölvuheiminum og vilja starfa á þeim vettvangi.
Námið er tvískipt og undirbýr nemendur undir 3 alþjóðleg próf: A+ prófin frá Comptia og MCP.

Kerfisstjórinn - fyrir alvöru nörda!

180 stundir - Verð: 233.000
Byrjar 15. október. Kennt mán. og mið. frá 18-22 og lau. frá 8:30-12:30 

Photoshop EXPERT - fyrir þá sem vilja meira!

72 stundir - Verð: 106.000
Byrjar 7. nóvember. Kennt mánudaga og miðvikudaga frá 18:00-22:00.

Skrifstofu- og tölvunám
258 stundir - Verð: 233.000
Byrjar 15. október. Kennt virka daga kl. 8:30-12:30.

Skrifstofu- og rekstrarnám
462 stundir - Verð: 449.000
Byrjar 15. október. Kennt virka daga kl. 8:30-12:30.

Skrifstofunám og hönnun
414 stundir - Verð: 389.000
Byrjar 15. október. Kennt virka daga kl. 8:30-12:30.

FYRRI HLUTI - TÖLVUVIÐGERÐIR

Nemendur læra að uppfæra, bilanagreina og
gera við tölvubúnað af ýmsum toga. Mikið er
um “Hands on” verkefni með raunverulegum
æfingum. Kennslan fer fram í fullkominni
tölvuviðgerðarstofu NTV.

SEINNI HLUTI - MCP – XP NETUMSJÓN

Nemendur öðlast færni og kunnáttu til að setja
upp og hafa umsjón með tölvum sem keyra á
Windows XP stýrikerfinu, öðlast víðtækan skil-
ning á netkerfum og verða færir í að leysa
vandamál sem að þeim snúa.

Þetta er eina alvöru námskeiðið sem uppfylli
kröfur þeirra sem reynslu hafa í Photoshop.
Kennt er á forritið með með það í huga að
það nýtist fólki í starfi. Námið hentar þeim

sem vilja fá dýpri þekkingu og skilning á nær
óendanlegum möguleikum þessa vinsæla verk-
færis. Námið er undirbúningur fyrir alþjóðlegu
gráðuna: - Adobe Certified Expert.

Bókhaldsnám
108 stundir - Verð: 105.000
Morgunnámskeið byrjar 2. nóvember.

Kvöldnámskeið byrjar 22. október

Markmið námskeiðsins er að þjálfa fólk til
starfa við bókhaldsstörf. Námið er byggt upp á
kennslu í verslunarreikningi (24 st.), bókhaldi 
(36 st.) og tölvubókhaldi (48 st.). Allar náms-
greinar eru kenndar frá grunni. Nemendur
þurfa að vera orðnir 18 ára og hafa sæmilega
þekkingu á tölvum.

Navision viðbætur
16 stundir pr. námskeið
Verð: 29.000 pr. námskeið

SÖLU- OG VIÐSKIPTAMANNAKERFI
Kvöld og mogunnámskeið byrja 5. nóv.

LAUNABÓKHALD
Kvöld og mogunnámskeið byrja 19. nóv.

TÖLVUBÓKHALD - FRAMHALD
Kvöld og mogunnámskeið byrja 3. des.

BIRGÐIR OG TOLLSKÝRSLUGERÐ
Kvöld og mogunnámskeið byrja 7. jan.

SKRÁÐU ÞIG STRAX! - ÞAÐ GÆTI VERIÐ OF SEINT SEINNA



Ótakmörkuð
GSM og heim

Heimasími Max Xtra3.450 kr. á mánuði
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Nú getur þú hringt ótakmarkað í alla GSM og heimasíma, úr heimasíma frá Hive.

Til að fá Heimasíma Max Xtra þarftu líka að vera með internetið hjá Hive (ADSL Max).

Þá ertu með ótakmarkað niðurhal og ótakmörkuð símtöl í alla GSM síma og alla heimasíma.

Þú færð einn fastan internet- og símareikning, samtals 9.840 kr. á mánuði.

Hringdu í 1817, fáðu þér Hive og lækkaðu símareikning heimilisins.



símtöl í alla
asíma



greinar@frettabladid.is

Íleiðara Björgvins Guðmundssonar á 
laugardaginn gætir mikils misskiln-

ings í umfjöllun um gagnrýni mína á 
handstýrða hágengisstefnu Seðlabank-
ans og þörf fyrir frekari fjármuni til 
hafrannsókna.

Árið 2001 var horfið frá svokallaðri 
fastgengisstefnu. Tekin voru upp 
verðbólgumarkmið, ætlunin var að 
„láta gengið fljóta“ og oft er talað um 
að gengi krónunnar ráðist á markaði. 
Þetta ekki raunin því að genginu hefur lengi verið 
handstýrt með háum vöxtum Seðlabankans. Þetta 
hef ég gagnrýnt harðlega og kallað handstýrða 
hágengisstefnu. Forystumenn í iðnaði og ferða-
þjónustu hafa einnig gagnrýnt þetta ráðslag. En 
gagnrýnin er ekki bundin við þessar atvinnu-
greinar sem oft eru nefndar útflutnings- og 
samkeppnisgreinar. Öll aðildarsamtök SA, þ. á m. 
þau sem standa fyrir verslun og þjónustu, eru 
sammála um að þessi stefna gangi ekki upp. 

Það grefur undan stoðum efnahagslífsins ef 
vextir og gengi krónunnar eru um langan tíma 
þannig að útflutnings- og samkeppnisgreinarnar 
fá ekki blómstrað. Þá er stutt í að aðrar greinar 

fari sömu leið. Sérstaklega á þetta þó 
auðvitað við um allan almenning enda 
fara hagsmunir almennings, sjávar-
útvegsins og annarra atvinnugreina 
saman. Í þessu efni sem öðrum gildir sú 
einfalda staðreynd að við verðum að afla 
meira en við eyðum og núverandi gengi 
krónunnar er ekki sjálfbært. Ég hef 
engan hagfræðing hitt sem ekki telur að 
gengi krónunnar sé of hátt. Alþjóðagjald-
eyrissjóðurinn telur að gengi krónunnar 
sé 15-25% of hátt skráð. Ég sé því ekki 
betur en að við Björgvin getum verið 
sammála um að óeðlileg inngrip í 
gengisþróunina séu ekki af hinu góða, því 

að það hlýtur að gilda í báðar áttir.
Það stendur ekki á sjávarútveginum að koma 

frekar að hafrannsóknum, eftirliti með og ákvörð-
un um nýtingu fiskistofna. Í því sambandi þarf 
hinsvegar einnig að huga að skattheimtu á 
atvinnugreinina, jafnræði við aðrar atvinnugreinar 
og samkeppnisaðila í útlöndum. Hafrannsóknir við 
Ísland hafa um allt of langan tíma verið í fjár-
svelti. Meðan rannsóknirnar eru á forræði ríkisins 
gerum við þá eðlilegu kröfu að nauðsynlegum 
fjármunum sé varið til þeirra.

Höfundur er framkvæmdastjóri Landssambands 
íslenskra útvegsmanna.

Handstýrð hágengisstefna

Það var í ágústlok sem ég sótti 
börnin mín tvö á Grænuborg. 

Þau voru sólbökuð og sæl inni í 
stórasal að leika sér, veðrið hafði 
leikið við Reykvíkinga þennan 
dag sem og aðra daga í sumar og 
stutt í brosið hjá börnum og 
starfsfólki. Ég settist niður hjá 
starfsfólkinu og fylgdist með 
krökkunum leika sér, tímdi varla 
að fara með þau heim – svo vel 
leið þeim í leikskólanum. Eitt 
foreldri af öðru kom að sækja sitt 
barn og ég fór að tygja mín börn 
til heimferðar. 

En skyndilega barst snökt mér 
til eyrna, ég leit í kringum mig en 
sá ekkert barn gráta. Snöktið 
færðist nær og þá kom í ljós að 
ein mamman var skælandi. Dóttir 
hennar hljóp í fangið á henni, sex 
ára myndarleg stelpa sem var að 
hefja skólagönguna í Austur-
bæjarskóla. Þetta var síðasti 
dagurinn hennar á Grænuborg. 
Mamman hafði farið um allar 
deildir leikskólans að kveðja 
starfsfólkið og nú var komið að 
því að klæða dótturina í síðasta 
sinn, kveðja öryggi leikskólans í 
hinsta sinn. 

Dóttirin var spennt að byrja í 
skóla og mig grunar að hún hafi 
verið dálítið vandræðaleg yfir 
tilfinningaseminni í mömmu 
sinni, sem var algjörlega óhugg-
andi. Hún faðmaði starfsfólkið að 
sér og þakkaði fyrir allar góðu 
stundirnar, öryggið, alúðina og 
væntumþykjuna. Hún lýsti því 
með ekkasogum hversu vel dóttur 
hennar hefði liðið á Grænuborg, 
hversu stórkostlegt starfið væri, 
hversu dásamlegt starfsfólkið 
væri. Ekki leið á löngu þar til 
tárin trítluðu niður flestar 
fullorðnar kinnar í salnum og ég 
var farin að kvíða hressilega 
fyrir því að kveðja leikskólann 

þegar sá elsti hæfi grunnskóla-
göngu.

„Þú verður bara að skella í 
annað barn, manneskja,“ sagði 
einn leikskólakennarinn við hina 
grátandi og þakklátu móður. Hún 
tók ekki illa í það, sagðist raunar 
vera að falla á tíma en hvað gerir 
kona ekki fyrir fleiri góðar 
stundir á Grænuborg?

Á leiðinni heim var ég hugsi. 
Hversu margar starfsstéttir ætli 
búi við það að „viðskiptavinirnir“ 
kveðji þær með táraflóði? Djúpu 
þakklæti og trega? Af hverju 
flykkist fólk ekki til starfa á 
leikskólum, af hverju er ekki 
slegist um hvert gefandi og 
skapandi starf sem losnar? Af 
hverju eiga leikskólarnir í basli 
með að halda starfinu gangandi 
vegna manneklu? Hvað er ég að 
misskilja hér?

Í flestöllum starfsstéttum eru 
mælanleg markmið, árangur, 
prósentur, einkunnir, krónutölur, 
viðmið og ávöxtun. Ýmsar 
breytur til að meta og mæla 
verðmæti.

En hvernig mælum við gleði, 
vellíðan og hamingju? Hvernig 
mælum við árangur leikskóla-
starfs? Við mælum hann meðal 
annars í ánægju foreldra, 
gleðitárum þeirra þegar leiðir 
skilja. Við mælum hann í hlátra-

sköllum barnanna, tilhlökkun, 
litlum og stórum listaverkum sem 
verða til í listasmiðjum, leikjum, 
söngvum og sögum sem þau læra 
innan veggja leikskólans. Við 
mælum hann í tengslum, vináttu-
böndum og væntumþykju milli 
barna og starfsfólks. 

Stundum heyri ég að foreldrar 
séu svo mikið að flýta sér að þeir 
gefi sér varla tíma til að kasta 
kveðju á starfsfólkið og ég er 
varla saklaus af því frekar en 
aðrir. Ég legg til að allir foreldrar 
leikskólabarna setji sér það 
markmið að hrósa starfsfólkinu 
minnst einu sinni í viku. Segjum 
þeim að þau séu frábær, að 
börnunum okkar líði vel, að 
starfið sé skapandi og skemmti-
legt. Látum þau finna að starf 
þeirra sé verðmætt. Ég efast ekki 
um að við foreldrar erum 
gríðarlega sterkur þrýstihópur til 
að knýja á um að þessi mikilvægu 
störf verði metin að verðleikum. 
Látum í okkur heyra, breytum 
viðhorfum, sýnum þakklæti 
okkar í verki.

Verðmætin í starfsfólki 
leikskólanna eru ómælanleg – en 
ómetanleg. Tvennt er þó hægt að 
mæla, tvennt sem er miður gott 
og lýsir alls ekki viðurkenningu 
samfélagsins á mikilvægi 
velferðar barna. Þetta tvennt er 
skortur á starfsfólki og lág laun. 
Verðmætamat samfélagsins 
verður að breytast, það er skömm 
að því að bjóða fólki hærri laun 
fyrir að gæta fjár í banka – 
heldur en barna í leikskóla. 

Eða þekkið þið einhvern sem 
kveður gjaldkerann sinn með 
ekkasogum?

Höfundur er borgarfulltrúi 
Samfylkingarinnar. 

Grátið á Grænuborg 

Í
októbermánuði er vakin athygli á brjóstakrabbameini hér 
á landi. Þetta er áttunda árið í röð sem októbermánuði
er varið með þessum hætti og tengist átakið alþjóðlegu 
árvekniátaki um brjóstakrabbamein.

Snyrtivörufyrirtækið Estée Lauder átti frumkvæðið að 
þessu átaki, sem táknað er með bleikri slaufu. Hér á landi hefur 
októbermánuður verið nýttur til fræðslu um sjúkdóminn og 
ekki síður til að hvetja konur til að þekkjast boð Leitarstöðvar 
Krabbameinsfélagsins um röntgenmyndatöku, en slíkt boð fá 
allar konur á aldrinum 40 til 69 ára annað hvert ár. Í gærkvöld 
mátti sjá Viðeyjarstofu og Viðeyjarkirkju lýstar bleikum lit til 
að minna á árvekniátakið um brjóstakrabbamein, en bleik lýsing 
húsa fyrstu daga októbermánaðar hefur verið fastur liður í átak-
inu hér á landi síðan árið 2001.

Á hverju ári greinast nálægt 175 konur með brjóstakrabba-
mein og hægt er að álykta út frá Krabbameinsskránni að tíunda 
hver íslensk kona geti búist við að fá brjóstakrabbamein. Fjöldi 
nýrra tilvika brjóstakrabbameins fer því miður vaxandi en á 
móti kemur að lífshorfur þeirra sem greinast hafa aukist veru-
lega, svo verulega að meðan aðeins um helmingur kvenna sem 
greindust með brjóstakrabbamein fyrir fjörutíu árum lifði í 
fimm ár eða lengur geta níu af hverjum tíu nú búist við að lifa 
svo lengi. Þetta er árangur sem rekja má bæði til markvissrar 
leitar á meininu og aukinnar þekkingar á sjúkdómnum vegna 
rannsókna sem stundaðar eru á honum.

Markmiðið með ávekniátakinu er, samhliða fræðslu og hvatn-
ingu til að koma í röntgenmyndatöku, að afla fjár. Að þessu sinni 
verða seldar bleikar slaufur og afraksturinn notaður til að kaupa 
ómtæki fyrir Leitarstöð Krabbameinsfélagsins. Ómtækið á að 
nota til nánari greiningar eftir brjóstamyndatökur og við frum-
rannsókn á brjóstum ungra kvenna með einkenni. 

Árlega stendur Avon Foundation fyrir göngu, víðs vegar 
um Bandaríkin, til styrktar rannsóknum og meðferð á brjósta-
krabbameini. Þúsundir kvenna hvaðanæva að taka þátt í þessari 
göngu. Hver kona sem skráir sig til þátttöku skuldbindur sig þar 
með til að leggja með sér sem svarar liðlega 110 þúsund íslensk-
um krónum sem renna beint til málefnisins. Gengið er hálft 
annað maraþon, eða 63 kílómetrar. 

Nokkur hópur íslenskra kvenna mun taka þátt í göngunni í 
New York um næstu helgi, þar á meðal liðlega tuttugu konur 
sem kalla sig Göngum saman. Þær ákváðu að gera enn betur 
en að leggja nálægt 2,5 milljónir króna til rannsókna á brjósta-
krabbameini á alþjóðlega vísu því þær einsettu sér að skilja jafn-
háa upphæð eftir hér heima sem varið yrði til grunnrannsókna 
á brjóstakrabbameini á Íslandi. Þetta er gott dæmi um öflugt 
grasrótarstarf sem skilar miklum og áþreifanlegum árangri.

Allir geta lagt árvekniátakinu lið. Með því að kaupa og setja 
upp bleika slaufu getur hver og einn lagt sitt af mörkum til að 
auka batahorfur kvenna sem greinast með brjóstakrabbamein.

Bleikur október

Með því að kaupa og setja upp bleika slaufu getur 
hver og einn lagt sitt af mörkum til að auka bata-
horfur kvenna sem greinast með brjóstakrabbamein.



Skíðagöngufélagið stendur fyrir hjólaskíðakvöldi 
í Nauthólsvík klukkan 18-19 á morgun þar sem 
meðlimir ætla að leiðbeina áhugasömum um 
réttu tökin á skíðunum.

Hólmfríður Vala Svavarsdóttir er meðlimur í Skíða-
göngufélaginu, sem var stofnað á vordögum, en nú 
þegar eru milli fimmtíu og sextíu meðlimir í félag-
inu. „Skíðagöngufélagið er hugsað til að halda utan 
um félagsskap gönguskíðafólks á Suðurlandinu því 
það hefur ekki verið til neitt gönguskíðafélag,“ segir 
Hólmfríður Vala og bætir því við að þetta sé hags-
munafélag sem muni halda utan um félagsskapinn 
og hvetja til betra aðgengis í Bláfjöllum, troða 
brautir og fleira.

„Það má segja að skíðagangan sé heilsársíþrótt. 
Þegar snjóa leysir drögum við fram hjólaskíðin því 
þau líkjast mest skíðunum og eru besta æfingin fyrir 
veturinn,“ segir Hólmfríður Vala. „Svo þegar snjór-
inn kemur aftur tökum við gönguskíðin fram að 
nýju,“ bætir hún við.

Skíðagöngufélagið hélt sitt fyrsta mót á dögunum 
en það var hjólaskíðamót þar sem gengnir voru tíu 
kílómetrar og var þátttakan fín. Stefnt er að því að 
halda slíkt mót á hverju hausti hér eftir. 

Hólmfríður tekur það fram að félagið sé eingöngu 
skipað áhugafólki um skíðagöngu. „Félagið á engan 
afreksmann heldur er í því dálítið af gömlu keppnis-
fólki, fólk úr björgunarsveitum, fólk sem hefur verið 
á fjallaskíðum og svo fólk sem hefur aldrei verið í 
þessu en er áhugasamt um íþróttina. Enda er það 
mjög heilsusamlegt að fara út að labba,“ segir hún og 
hvetur þá sem eru áhugasamir um gönguskíða-
íþróttina til að mæta í Nauthólsvíkina á morgun milli 
klukkan sex og sjö til þess að prófa hjólaskíðin. „Við 
sem erum í þessu ætlum að mæta með skíðin okkar 
til að lána þeim sem vilja og munum veita þeim ráð-
gjöf.“

Að lokum segir Hólmfríður að nóg verði um að 
vera hjá Skíðagöngufélaginu í vetur því tvær langar 
göngur séu fyrirhugaðar innanlands og einnig stefni 
margir á að fara í hina árlegu Vasagöngu í Svíþjóð.

Heilsársíþróttagrein

Auglýsingasími

– Mest lesið



Fjölbreytt starfsemi fer fram í 
Kórnum, nýju íþrótta- og tón-
leikahöllinni í Kópavogi. Þar 
á meðal er líkamsræktarstöð 
með nýstárlegar áherslur.

„Hér verður einblínt á heilsuefl-
ingu í stað þeirrar ofuráherslu á 
útlit sem mér finnst allt of algeng 
í líkamsræktargeiranum í dag,“ 
segir Anna Borg, rekstrarstjóri 
H10 sport og spa, nýrrar heilsu-
ræktarstöðvar sem tekin hefur 
verið í gagnið í Kórnum, íþrótta- 
og tónleikahöllinni við Vallakór í 
Kópavogi.

„Samtímis því verður meira lagt 
upp úr árangri en almennt þekkist 
hérlendis. Ég vil leggja áherslu á 
afreksstefnu. Bjóða upp á þjálfun 
fyrir íþróttafólk svo það geti bætt 
árangur sinn í íþróttum. Hér verða 
sem sagt æfingaáætlanir sem eru 
sérsniðnar fyrir íþróttafólk.“

Stöðin er sem stendur rekin  
inni í sjálfri íþróttahöllinni en 
verður flutt yfir í nýtt húsnæði, 
sem er nú í byggingu á lóðinni og 
verður opnað árið 2009, nái áætl-
anir fram að ganga.

„Við erum bara farin af stað 

með hluta starfseminnar, það er 
að segja tækjahlutann,“ útskýrir 
Anna. „Til viðbótar verða hérna 
eróbikksalir, spaþjónusta, snyrti-
stofur, barnagæsla og aðstaða 
fyrir sjúkraþjálfara.

Starfsemin er í raun tvískipt. 
Hún er annars vegar rekin í sam-
starfi við aðila sem standa á bak 

við íþróttastarfsemina. Hins vegar 
þá sem standa á bak við heilsu-
tengdu starfsemina og fræða-
setrið, sem mun ekki hefjast fyrr 
en árið 2009.“

Að sögn Önnu mun heilsutengda 
starfsemin samanstanda af heilsu-
gæslu, læknastofum, skurðstofum,
aðstöðu fyrir sálfræðinga og 
næringarfræðinga, fyrrnefndri 
sjúkraþjálfun og fleiru. Einnig 
verður sjúkra- og heilsuhótel fyrir 
þá sem nýta sér þjónustuna. Búið 
er að stofna rekstrarfélag í 
kringum þessa sjálfstætt starf-
andi aðila og kallast það Heilsu-
borg. Mikið er lagt upp úr sam-
starfi þeirra.

Anna segir að lengi hafi vantað 
starfsemi af þessu tagi og það hafi  
verið ein ástæða þess að hún var 
óhrædd við að fara út í reksturinn, 
jafnvel þótt líkamsræktarstöðvar 
virðist spretta upp eins og gor-
kúlur um þessar mundir.

„Mér fannst bara vanta stöð 
sem er með aðrar áherslur en tíðk-
ast og mun leggja mikið upp úr 
fagmennsku og samvinnu við aðra 
fagaðila,“ segir Anna. „Ég er rosa-
lega spennt og ég hlakka til að tak-
ast á við þetta verkefni.“

Áhersla á afrek og heilsu

Nýleg rannsókn bendir til þess 
að hægt geti á vexti að eiga 
eldra systkini og þá sérstak-
lega eldri bróður.

Í rannsókn Davids Lawson, dokt-
ors við University College í 
London, var fylgst með börnum 
sem fæddust á tíunda áratug síð-
ustu aldar. Þessi börn voru einnig 
þátttakendur í langtímarannsókn 
á börnum og foreldrum. Sú rann-
sókn er ein sú umfangsmesta sem 
gerð hefur verið á heilsufari 
almennings í Bretlandi. Á hverju 
ári var hæð barnanna mæld og 
önnur þroskaatriði skoðuð.

Í ljós kom að eldri systkini voru 
oft hærri en þau yngri og einnig 
virtist fjöldi fjölskyldumeðlima 
geta haft áhrif. Börn í stærri fjöl-
skyldum voru líklegri til að vera 
undir meðalhæð og áhrifin voru 
oft meiri ef eldra systkinið var 
bróðir. Svo virtist sem það hefði 
minni áhrif að eiga eldri systur.

Ekki er vitað nákvæmlega hvað 
veldur en getgátur hafa verið um 
að erfiðara sé að ala upp drengi og 
að þeir gangi meira á þau úrræði 
sem foreldrar hafa. Einnig getur 
verið að foreldrar eigi erfiðara 
með að sjá börnum sínum fyrir 
hollu mataræði þegar fjölskyldan 
er mjög stór og það bitnar helst á 
yngstu börnunum.

Dr. Lawson bendir á að það sé 
þekkt að börnum úr stórum fjöl-
skyldum gangi verr í námi en 
þetta sé í fyrsta sinn sem niður-
stöður bendi til þess að hið sama 

gildi um hæð. Hæð er oft ágætis 
vísbending um heilsufar barna. 
Sérfræðingar benda einnig á að 
ástand móðurlífsins geti verið 
áhrifaþáttur. Þegar konur hafa átt 
nokkur börn er líklegt að þær fitni 
og blóðsykurhlutfall fari úr 
skorðum. Þetta gæti haft áhrif á 
vöxt fósturs í móðurkviði. 

Engin leið er enn sem komið er 
að fullyrða um orsakir. Dr. Law-
son leggur þó áherslu á að rann-
sókn hans meti ekki hvort börn 
séu hamingjusamari eður ei ef þau 
eru í stórri fjölskyldu.

Yngri systkini minni

Calcium EAP
Kalk sem nýtist

Útsölustaðir m.a: Yggdrasill, Fjarðarkaup, Maður lifandi í Borgartúni og Hæðarsmára,
Lífsins Lind í Hagkaupum, Lyfjaval í Mjódd og Hæðarsmára og Lyfja á Selfossi.
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Um það bil 10 prósent kvenna 
geta að öllu óbreyttu búist við að 
fá brjóstakrabbamein einhvern 
tíma á lífsleiðinni. Lífshorfur 
eftir greiningu brjóstakrabba-
meins eru betri en almennt er 
álitið. Sem dæmi eru lífshorfur 
betri hjá einstaklingum sem 
greinast með brjóstakrabbamein 
en gerist við flest önnur krabba-
mein. Þær eru einnig betri en 
gerist við fjölmarga aðra sjúk-
dóma eins og lungnaþembu, 
hjartakveisu eða kransæðastíflu. 
Tíðni eða nýgengi sjúkdómsins 
hefur vaxið á síðustu 50 árum. 
Árlega greinast um 180 konur 
með sjúkdóminn, sem jafnframt 
er algengasta krabbameinið 
þeirra á meðal eða tæplega 30 
prósent allra krabbameina. Sjúk-
dómurinn er ekki óþekktur meðal 
karla en aðeins örfáir karlar 
greinast með hann ár hvert.

Fleiri konur læknast af sjúk-
dómnum en áður eða um 85 pró-
sent, sem er mun hærra hlutfall 
en var fyrir 50 árum, þegar um 
50 prósent læknuðust. Sam-
kvæmt nýjum rannsóknum eru 
horfur kvenna með brjósta-
krabbamein á Íslandi betri en í 
öðrum löndum.  Í dag má gera 
ráð fyrir að ríflega 90 prósenta 
líkur séu á því að kona sem grein-
ist með brjóstakrabbamein sé á 
lífi fimm árum frá greiningu. 
Þetta endurspeglast í því að yfir 
tvö þúsund konur eru núna á lífi á 
Íslandi, sem hafa einhvern tíma 
greinst með brjóstakrabbamein. 
Langflestar eru læknaðar. 

Ástæður jákvæðrar þróunar á 
lífshorfum eru framfarir í með-
ferð sjúkdómsins og því að sjúk-
dómurinn er greindur snemma. 
Fyrirbyggjandi meðferð er gefin 
í vaxandi mæli í tengslum við 
greiningu og meðferð er mark-
vissari. Með því að greina sjúk-
dóminn snemma eru horfur betri. 
Mikilvægur þáttur þar er skimun 
eða regluleg leit að brjósta-
krabbameini með röntgen 
brjóstamyndatöku hjá konum, 

sem eru eldri en 40 ára. Nútíma-
konur eru almennt meðvitaðri 
um eigin heilsu en áður og greina 
þar með sjálfar fyrr en áður 
hnúta eða breytingar á brjóstum.

Fáir krabbameinssjúkdómar eru 
jafn vel rannsakaðir og brjósta-
krabbamein, en samt er margt 
óljóst um orsakir þess eða af 
hverju tíðni sjúkdómsins fer vax-
andi. Vitað er að kynhormóna-
tengdir þættir skipta verulegu 
máli, sem endurspeglast í helstu 
áhættuþáttum sjúkdómsins, þar 
sem konur eru í hundrað sinnum 
meiri áhættu en karlar. 

Hluti skýringar á fjölgun til-
fella er að væntanlegur lífaldur 
íslenskra kvenna hefur vaxið á 
einni öld um 30 ár, úr rúmlega 50 
árum í yfir 80 ár. Allt að 80 pró-
sent brjóstakrabbameina greinast 
hjá konum sem eru yfir fimmtugt, 
meðalaldur við greiningu er um 
60 ár og áhættan vex með aldri. 
Nokkur áhættugen (BRCA 1 og 2) 
eru þekkt, sem auka áhættuna 
verulega, en þau skýra samt ekki 
nema lítinn hluta sjúkdómstilfella 
eða 10 prósent. Kona sem á móður 
eða systur, sem hefur fengið sjúk-
dóminn, er í tvöfalt meiri áhættu 
en aðrar konur en um 20 prósent 
kvenna sem fá brjóstakrabbamein 
hafa ættarsögu um sjúkdóminn.

Verulegur munur er á tíðni 
brjóstakrabbameins milli þjóða 
og kynstofna. Tíðnin er hæst í 
hinum vestræna heimi (Evrópa og 
N-Ameríka) en lægst í þriðja 
heiminum, til dæmis í Asíu.

Athyglisvert er að ef íbúar í 
löndum þar sem tíðni sjúkdóms-
ins er lág, flytja til Vesturlanda, 
verður tíðni sjúkdómsins hjá 
afkomendum þeirra nánast sú 
sama og hjá öðrum Vesturlanda-
búum.

Á síðari árum hefur áhættan 
vaxið í Asíu sérstaklega í þeim 
löndum þar sem lífskjör hafa 
breyst.  Þetta leiðir líkur að því að 

sjúkdómurinn tengist lífsstíl og 
lífsháttum.  Vissulega hafa erfðir 
og umhverfisþættir þýðingu, eða 
öllu frekar samspil allra þessa 
þátta í mismiklum mæli.

Eitt af því sem fylgir vestræn-
um lífsháttum eru kynhormóna-
tengdar breytingar. Konur hafa 
fyrstu tíðir fyrr en áður og einnig 
verður algengara að tíðahvörfum 
seinki, en hvor tveggja eru 
áhættuþættir sjúkdómsins. Það 
skiptir einnig máli varðandi 
áhættuna hvenær konur eiga sitt 
fyrsta barn. Þær sem eiga fyrsta 
barn eftir þrítugt eru í þrefalt 
meiri áhættu, en konur sem eiga 
fyrsta barn fyrir tvítugt. Rann-
sóknir á notkun kynhormónalyfja 
eins og getnaðarvarna- og horm-
ónalyfja hafa sýnt að langtíma-
notkun á slíkum lyfjum eykur 
áhættu á að fá brjóstakrabbamein 
um þriðjung. 

Vitað er að geislavirkni eykur 
áhættu. Þetta kom skýrt fram 
eftir kjarnorkusprengingarnar á 
Hiroshima og Nagasaki. Ungar 
konur, einkum táningar á kyn-
þroskaaldri reyndust fá brjósta-
krabbamein í verulega auknum 
mæli, en ekki stelpur fyrir kyn-
þroska eða konur eldri en 30 ára. 
Brjóstvefurinn virðist þannig 
vera móttækilegri fyrir krabba-
meinsvaldandi þáttum á vissu 
aldursskeiði.

Um tíma var álitið að neysla á 
dýrafitu hefði í för með sér aukna 
áhættu á brjóstakrabbameini, en 
nýlega hafa ábyggilegar rannsókn-
ir sýnt að ef svo er þá er sú áhætta 
óveruleg. Ekki hefur heldur verið 
hægt að sýna fram á að neysla 
mjólkur eða mjólkurafurða sé 
áhættuþáttur. Hins vegar hefur 
komið í ljós að offita, einkum eftir 
50 ára aldur, tóbaksreykingar á 
unglingsaldri og óhófleg áfengis-
neysla eru áhættuþættir. 

maður lifandi
Maður lifandi, Borgartúni 24, sími 58 58 700, www.madurlifandi.is

Langar þig að breyta um lífsstíl?

11. október kl. 18–21 Matreiðslunámskeið

hjá Maður lifandi í Borgartúni 24. 

Leiðbeint verður um grunn að góðu mataræði og heilsufæði.
Lögð verður áhersla á að kenna fólki hvernig unnt er að matreiða hollan
og góðan mat án mikillar fyrirhafnar. 

Allir sem sækja námskeiðið fá afslátt í verslunum Maður lifandi.

Kynntu þér samspil heilsu og mataræðis.

Meistarakokkar

sjá um námskeiðið

Helga Mogensen
Patricia Brizuela 
Auður Konráðsdóttir

Nánari upplýsingar og skráning
helgamog@madurlifandi.is
Verð 4.500 kr.

Heilsukostur
matreiðslunámskeið

Maður lifandi

18. október kl. 18–21 Kökur og eftirréttir
25. október kl. 18–21 Matreiðslunámskeið

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

Birkiaska

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

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi
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HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
Löggiltur
Fasteignasali

ATHVIÐ SELJUM 
ALLA DAGA !

Þjónusta ofar öllu EIGNIR ÓSKAST!
Erum með ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignum:

Fr
um

• 4ra herbergja í hverfi 109

•  Rað- og eða parhúsi í 201 og 203

•  Einbýlishúsi í hverfi 108, 170, 201 og 203
eða Norðurbæ Hafnarfjarðar á einni hæð.

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • Sími: 512 3600 • www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.is

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

SANDGERÐISBÆR
Auglýsing á tillögum að deiliskipulagi

Bæjarstjórn Sandgerðisbæjar  auglýsir  hér með 
tillögur að deiliskipulagi skv. 25. gr. laga nr. 73/1997 

m.s.br.

1. Vesturbakki
Skipulagssvæðið afmarkast af  Strandgötu til austurs, 
Eyrargötu  til suðurs,  Sjávarbraut og fjöru neðan 
hennar til vesturs  og  lóð Hafnarstrætis 1  til  norðurs.
Deiliskipulagstillagan felur m.a. í sér skilgreiningu nýrra
lóða fyrir verslun,  þjónustu og hafnsækna starfsemi 
með  möguleika  á  íbúðum  á efri  hæð  meðfram 
Sjávarbraut  og  fjörugarði,  útfærslu  aðkoma  frá
hafnarsvæðinu  að  núverandi  lóðum  um  Sjávarbraut 
og  gönguleiðar  (hafnarstígs)   meðfram  hafnarbakka. 

2. Norðursvæði
Skipulagssvæðið  afmarkast af  Strandgötu til austurs 
og  norðurs að Vitatorgi, Norðurgarði og  höfninni. 
Í vestur  og suður afmarkast svæðið af  Norðurgarði 
og Suðurgarði  og fjörunni sunnan við Hafnargötuna.   
Deiliskipulagstillagan felur m.a. í sér nýjar lóðir við
Hafnargötu og sunnan fiskmarkaðar, skilgreiningu
umferðarleiða milli íshúss, hafnar og fiskimarkaðar
ásamt aðkomum  að  nýjum og  núverandi lóðum,
útfærslu    gönguleiðar   (hafnarstígs)   meðfram
hafnarbakka,    hafnartorgs  sunnan  Vitatorgs.

Tillögurnar verða til sýnis á bæjarskrifstofum í Vörðunni
á Miðnestorgi 3,  frá 2. október til 31. október.   Þeim 
sem  eiga  hagsmuna  að  gæta  er  gefinn  kostur  á 
að gera  athugasemdir  við  tillöguna til  og  með 
13. nóvember.  Skila skal skriflegum athugasemdum 
á  bæjarskrifstofur Sandgerðisbæjar.   Þeir sem ekki 
gera athugasemdir við tillöguna teljast henni samþykkir.

Skipulagsfulltrúi



[Hlutabréf]

Eimskip hefur lokið sölu á 23 kæli- og 
frystigeymslum í Bandaríkjunum og 
Kanada fyrir 385 milljónir Kanadadala. 
Upphæðin samsvarar um 270 milljónum 
evra, eða tæplega 24 milljörðum króna. 
Söluandvirðið segir félagið að verði nýtt 
til að greiða niður skuldir vegna yfirtöku 
á kanadíska félaginu Atlas Cold Storage 
í nóvember í fyrra. Seldu fasteignirnar 
námu um fjórðungi af virði fasteigna 
félagsins, en Eimskip leigir þær til baka 
til 20 ára. 

„Eimskip hefur undanfarið ár yfir-
tekið bæði Atlas, sem var annað stærsta 
kæli- og frystigeymslufyrirtækið í 
Norður-Ameríku, og Versacold, sem var 
það þriðja stærsta. Eimskip hefur því 
náð leiðandi stöðu í geymslu kæli- og 
frystivara með hátt í 200 kæli- og frysti-
geymslum í fimm heimsálfum,“ segir í 

tilkynningu félagsins. Atlas Cold Storage 
og Versacold velta saman um 1.200 millj-
ónum Kanadadala á ári, eða sem svarar 
tæplega 74,5 milljörðum króna. Samtals 
reka félögin um 120 kæli- og frysti-
geymslur í Bandaríkjunum, Kanada, 
Argentínu, Ástralíu og Nýja-Sjálandi og 
hjá þeim starfa um 8.500 manns. Heildar-

kaupverð Atlas og Versacold nam rúm-
lega 1.800 milljónum Kanadadala, eða 
sem svarar tæpum 112 milljörðum 
króna.

Baldur Guðnason, forstjóri Eimskips, 
segir sölu fasteigna Atlas mjög mikil-
vægan áfanga í frekari uppbyggingu 
kæli- og frystigeymslurekstrar Atlas og 
Versacold. „Rekstur félaganna gengur 
vel og með sölu fasteignanna geta stjórn-
endur félagsins einbeitt sér að frekari 
uppbyggingu og þróun á sviði geymslu 
og flutninga á kæli- og frystivörum,“ 
segir hann. 

Undanfarin misseri hefur Eimskip 
byggt upp alþjóðlegt flutninganet á sviði 
hitastýrðra flutninga og er nú lang-
stærsta kæli- og frystigeymslufyrirtæk-
ið með um 13 til 15 prósenta markaðs-
hlutdeild á heimsvísu. -

Selja geymslur fyrir 24 milljarða

Kaupþing hefur fengið leyfi til að 
opna útibú í alþjóðlegu fjármála-
miðstöðinni Katar, að því er fram 
kemur í tilkynningu bankans til 
Kauphallar í gær. 

Kaupþing er fyrsti norræni 
bankinn til að fá starfsleyfi í þessu 
umdæmi. Í fyrstu einbeitir Kaup-
þing sér að fyrirtækjaráðgjöf á 
svæðinu, sem og að útvega þjón-
ustu á sviði einkabankastarfsemi. 
Þetta er annað starfsleyfi Kaup-
þings í Mið-Austurlöndum en fyrir 
hefur bankinn starfsleyfi í alþjóð-
legu fjármálamiðstöðinni Dubai. 

Umar Ali, framkvæmdastjóri 
Kaupþings í Mið-Austurlöndum, 
stýrir báðum útibúum. Í viðtali við 
Markaðinn sagði hann gífurleg 
tækifæri fyrir norræna fjárfesta í 
þessum heimshluta, þótt banka-
starfsemi væri í grunninn eins 
hvar sem er í heiminum. 

Kaupþing opnar 
útibú í Katar

Svissneski alþjóðabankinn UBS 
og bandaríski bankinn Citigroup, 
sem eru einhverjir stærstu bank-
ar í heimi, greindu frá því í gær-
morgun að afkoma þeirra versn-
aði á yfirstandandi ársfjórðungi 
vegna mikilla vanskila á undir-
málslánum, fasteignalánum til 
einstaklinga með litla greiðslu-
getu í Bandaríkjunum. 

UBS telur að tap fyrirtækisins 
muni nema allt að átta hundruð 
milljónum svissneskra franka, 
jafnvirði 42,4 milljörðum 
íslenskra króna, á fjórðungnum, 
sem er fyrsti hallafjórðungur 
fyrirtækisins í áraraðir. Stjórn-
endur Citigroup telja á móti að 
tekjur fyrirtækisins muni drag-
ast saman um sextíu prósent 
vegna sama máls.

Risabankar 
tapa á útlánum



Auglýsingar sendist á 

auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 550 5000.

„Ég held ég hafi minnst 
á það við Bob Geldof að 
ég gæti notið ásta í átta 

klukkustundir. Ég tók hins 
vegar ekki fram að í því fól-
ust fjórar klukkustundir af 
stuði, og síðan kvöldverður 

og kvikmynd.“

Setið um Jerúsalem

Pálmi Gestsson leikari er fimmtugur í 
dag og tekur þessum tímamótum opnum 
örmum.

„Það er dásamlegt að vera fimmtugur. 
Ég er bara á toppi tilverunnar og finnst 
ég vera á uppleið þótt ég sé þegar á 
toppnum. Ég er kannski loksins kom-
inn til manns að einhverju leyti,“ segir 
Pálmi og hlær.

Hann ætlar að fagna afmælinu með 
vinum og vandamönnum en byrjar dag-
inn á að æfa fyrir leikritið „Svartur 
fugl“ eftir David Harrower sem frum-
sýnt verður í Hafnarfjarðarleikhúsinu 
laugardaginn 6. október. Leikritið er 
unnið í samstarfi við Kvenfélagið Garp 
og er flutt í þýðingu Hávars Sigurjóns-
sonar. 

„Þetta er mögnuð tveggja manna sýn-

ing og fjallar um fólk sem hittist aftur 
eftir að hafa verið saman fyrir fimmtán 
árum,“ útskýrir Pálmi og heldur áfram: 
„Þetta er magnað leikverk sem hlaut 
meðal annars Laurence Olivier-verð-
launin árið 2005. Við leikum þetta, ég og 
Sólveig Guðmundsdóttir. Leikstjóri er 
Graeme Maley,“ útskýrir Pálmi, sem er 
á kafi í vinnu fram alla afmælisvikuna.

„Ég er svo heppinn að eiga frábæra 
konu, Sigurlaugu Halldórsdóttur, og hún 
er svo sannarlega búin að bera hitann og 
þungann af  þessu dæmi. Ég hef eigin-
lega ekkert komið að þessu þar sem það 
er svo rosalega mikið að gera hjá mér,“ 
segir Pálmi fullur af þakklæti í garð 
eiginkonu sinnar.

„Hún er nótt og dag að reyna að útbúa 
þetta þannig að við getum skemmt okkur 

sem best með vinum og kunningjum.“
Pálmi hefur annars ekki hugmynd 

um hvernig veislan verður og lætur það 
bara koma sér á óvart. 

Hann er þess þó fullviss að veislan 
verði glæsileg enda ekki við öðru að 
búast.

„Frumsýningin er nokkurs konar 
afmælissýning þar sem hún hittir á 
þennan tíma. 

Svona eftir á hugsað er þetta afmælis-
sýning en það var svo sem ekki planað,“ 
segir Pálmi og hvetur sem flesta til að 
koma og sjá leikritið. 

„Það er frábært að vera fimmtugur 
og örugglega enn skemmtilegra að 
verða sextugur, þetta verður bara betra 
og betra,“ segir Pálmi og horfir björtum 
augum til framtíðar.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Herbert S. Svavarsson,
húsasmíðameistari, Holtsgötu 41,
Njarðvík,

andaðist á gjörgæsludeild Landspítalans föstudaginn
28. september.

Margrét S. Karlsdóttir
Svavar Herbertsson
Jóna K. Herbertsdóttir Guðbjartur K. Ingibergsson
Sigmundur Már Herbertsson Sigurbjörg E. Gunnarsdóttir
Ásta M. Guðbergsdóttir Brynjar V. Steinarsson
Margrét Ó. Guðbergsdóttir
Karen Ö. Guðbjartsdóttir
Herbert Már Sigmundsson
Gunnar Már Sigmundsson

Elskulegur sonur minn, bróðir, faðir og
dóttursonur,

Sigurður Júlíus Hálfdánarson

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði
fimmtudaginn 4. október kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Hulda Ó. Scoles Dave Scoles
Hannes Ólafur Hulduson Nina Hulduson
Karlotta L. Eichmann John Eberwein
Hanna Lytle Nate Lytle
Bonnie Scoles
Sesselja Rán Sigurðardóttir
Júlíus Örn Sigurðsson
Guðlaug Hanna Friðjónsdóttir
og frændsystkini.

Eiginmaður minn og faðir okkar,

Óskar Rúnar Samúelsson
Hjallavegi 4, Ísafirði,

er látinn. Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugar-
daginn 6. október kl. 14.00.

Dagný Viggósdóttir
Hafdís María Óskarsdóttir         
Guðmundur Ingi Óskarsson
Þórarinn Kristinn Óskarsson

Okkar ástkæra

Guðrún Ingeborg Mogensen
Sandavaði 3,  Reykjavík,

verður jarðsungin frá Grensáskirkju miðvikudaginn 3.
október kl. 11.00.  Blóm og kransar eru afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.

Magnús Björgvinsson
Ásdís María Jónsdóttir
Þórey Jónsdóttir
Guðrún Jónsdóttir
Karen Margrét Mogensen

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

Sæbjörg Jónasdóttir
Dalbraut 27, áður til heimilis að
Kleppsvegi 18,

lést að morgni 30. september á Landspítalanum
við Hringbraut.

Erling Aðalsteinsson Ragnheiður Jónsdóttir
Hilmar Ingólfsson            Hugrún Jóhannesdóttir
Pétur Ingólfsson              Nanna Huld Aradóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir og amma,

Rósa Björg Sveinsdóttir
lést á St. Franciskusspítalanum í Stykkishólmi,
fimmtudaginn 27. september sl. Jarðarför auglýst síðar.

Ragnar Ingi Haraldsson
Jóna Björk Ragnarsdóttir        Guðmundur Smári Guðmundsson
Auður Hanna Ragnarsdóttir   Reynir Ragnarsson
Ásgeir Ragnarsson                    Þórey Jónsdóttir
Sveinn Ingi Ragnarsson           Hjördís Pálsdóttir
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Friðrikka Bjarnadóttir
Hjúkrunarheimilinu Sóltúni, áður til
heimilis að Hæðargarði 35,

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 4.
október kl. 13.00.  Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á minningarsjóð Sóltúns, Hjúkrunarheimilinu
Sóltúni.

Bjarni Ólafsson Rannveig Guðmundsdóttir
Bjarney Ólafsdóttir Richard A. Hansen
Ólafur E. Ólafsson Guðrún Gunnarsdóttir
Jón S. Ólafsson Caroline Nicholson
Dómhildur I. Ólafsdóttir Jón Hilmar Friðriksson
Þóra S. Ólafsdóttir Páll M. Pálsson
barnabörn og langömmubörn.





Stóðlífi, brennivíns-
drykkja og önnur vana-
bindandi hegðun hefur 
alltaf loðað við svokallað-
ar „stórstjörnur“ úti í 
heimi. Amadeus átti til 
að mynda erfitt með að 

hemja kvennafar sitt og brennivíns-
neyslu og hann setti tóninn fyrir þá 
sem tóku við af honum. Væri Moz-
art  á lífi í dag sæti hann með Lind-
say Lohan og Paris Hilton á Ritz-
hótelinu, búinn að rústa eitt herbergi 
og taka heilt kólafjall í aðra nösina. 

Og það virðist litlu skipta þótt 
stjörnur dagsins séu gripnar við 
ólöglega iðju fyrir allra augum, þær 
fá áminningu frá dómara og tölu-
verða fjölmiðlaumfjöllun þar sem 
þær geta kynnt verk sín í léttum 

viðtölum á sjónvarpsstöðvum. 
Hinum sauðsvarta almúga væri 
varpað í dimma dýflissu umsvifa-
laust af því að hann kynni hvorki að 
yrkja, semja lög né leika.

En ef marka má orð Gordons 
Brown, forsætisráðherra Breta, 
hefur frægðarfólkið fengið nóg af 
sérmeðferð og hann hyggst skera 
upp herör gagnvart ábyrgðarlaus-
um rokkstjörnum, drykkfelldum 
leikurum og eiturlyfjasjúklingum. 
Þær skulu allar fá að dúsa á bakvið 
lás og slá ef þær gerast brotlegar 
við lög.

Menn á borð við John Lennon eða 
Paul McCartney hljóta að hafa varp-
að öndinni léttar yfir því að hafa 
ekki Brown-frægðarlögguna á 
hælunum. Þeir hefðu þá allir þurft 

að dúsa á bakvið lás og slá í dágóðan 
tíma þegar löggan fann hvers kyns 
fíkniefni á heimilum þeirra. Eða þá 
Eric Clapton og Keith Richards. 
Slíkir snilllingar hefðu dagað uppi í 
fangelsum víða um Bretland eða 
skemmt klefafélögum sínum með 
hugljúfum söng sem aldrei hefði 
ratað út fyrir fangelsisveggina.

Yfirlýsing Brown ber það með 
sér að forsætisráðherrann hyggist 
hreinsa landið sitt af þessum óþjóða-
lýð sem oftar en ekki hefur látið 
nappa sig fyrir ölvunarakstur og 
þannig komist á forsíður blaðanna 
án þess þó að þurfa að greiða sína 
skuld til samfélagsins. Brown er 
nefnilega sama hvort þú heitir Pete 
eða Amy, allir eru jafnir fyrir 
lögum, fræga fólkið líka.

Langar
þig í
alvöru
leikfang?

www.hanspetersen.is

Canon 400d

* Meðalverð á mánuði m.v. 24 mánaða greiðslukortasamning

Verð 4.135 kr. á mánuði*

Tilboð 1 - Canon 400d

Verð 6.587 kr. á mánuði*

Tilboð 3 - Canon 400d

Verð 4.824 kr. á mánuði*

Tilboð 2 - Canon 400d

Verð 8.381 kr. á mánuði*

Tilboð 4 - Canon 400d

200 fríar stafrænar framkallanir og kennslafylgja í kaupbæti!

FRÍTT





kl. 12.05
Þjóðminjasafnið býður upp á 
leiðsögn um sýninguna Ný aðföng 
sem er á 2. hæð í Forsalnum. Lilja 
Árnadóttir, fagstjóri Munasafns-
ins, segir þar frá söfnunarstefnu 
Þjóðminjasafnsins.

Árlega veita samtökin The Poetry 
Society of America einu skáldi viður-
kenninguna The Frost Medal, sem 
kennd er við sjálfan Robert Frost. Í 
ár tók stjórn samtakanna þá ákvörð-
un að veita John Hollander, afkasta-
miklu ljóðskáldi og bókmenntagagn-
rýnanda,  viðurkenninguna. Þessi 
ákvörðun hefur valdið talsverðri 
úlfúð á meðal félagsmanna og hefur 
hópur þeirra sagt sig úr þessum 97 
ára gömlu samtökunum. 

Ósættið byggist á orðum sem Hol-
lander hefur látið falla við ýmis til-
efni, en ummæli hans hafa ekki verið 
til þess fallin að afla honum vinsælda 
hjá pólitískt réttþenkjandi nútíma-
fólki. Hann hefur til að mynda sagt að 
vestur-afrískar þjóðir eigi sér enga 
bókmenntahefð. Enn fremur hefur 
hann sagt að honum þyki ekki mikið 
til skáldskapar litaðra bandarískra 
nútímaskálda koma.

Rithöfundurinn Walter Mosely er 
einn af þeim sem sögðu sig úr ljóða-
samtökunum. Mosely segir að valið 
gefi skýrt til kynna aukna íhaldssemi 
innan samtakanna og að sú stefna 
endurspegli ekki raunverulegar 
áherslur innan bandarískrar nútíma-
ljóðamenningar.

William Louis-Dreyfuss, fráfar-
andi formaður samtakanna, er 
ósammála þessu viðhorfi. Hann 
heldur því fram að við afhendingu 
viðurkenningarinnar beri dómnefnd 
eingöngu að taka tillit til framlags 
skálds til ljóðlistarinnar og að pólit-
ísk viðhorf skáldsins eigi að vera 
málinu óviðkomandi.

John Hollander, verðlauna-
skáldið umdeilda, hefur sem 
minnst viljað um málið segja.

Uppnám 
í ljóðaheimi

Gagnrýnandi talar

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele

AFSLÁTTUR

30%

Miele gæði

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900

Auglýsingasími

– Mest lesið



Ferðalag í forsælu 
og auðmýkt Boðið verður upp á söngvaskáld  

og djass á Domo, Þingholtsstræti 
5, annað kvöld. 

Fyrsta miðvikudag hvers mán-
aðar kl. 20 fer fram Söngvaskálda-
kvöld Domo. Heiðursgestur 
kvöldsins að þessu sinni verður 
Dr. Gunni, sem mun flytja bæði ný 
og eldri lög úr eigin smiðju. Áður 
en hann stígur á svið munu fimm 
önnur söngvaskáld flytja eitt til 
tvö lög hvert, en Hrynsveit Eyþórs 
Gunnarssonar annast undirleik.

Að Söngvaskáldakvöldi loknu, 
kl. 22, tekur svo við djasstónleika-
röð Múlans. Að þessu sinni er það 
Tríó Sunnu Gunnlaugs sem stígur 
á svið og verður á dagskránni 
bæði nýtt og gamalt frumsamið 
efni eftir meðlimi tríósins, þau 
Sunnu Gunnlaugsdóttur píanóleik-
ara, Þorgrím Jónsson kontrabassa-
leikara og Scott McLemore 
trommuleikara.

Dagskráin hefst sem fyrr segir 
kl. 20 og aðgangseyrir er 500 kr.

Söngvaskáld og djass

Á fyrstu háskólatónleikum skóla-
ársins sem haldnir eru á morgun í 
hádeginu kl. 12.30  í hátíðarsal 
Háskóla Íslands, flytja Steinunn 
Birna Ragnarsdóttir, píanó, Auður 
Hafsteinsdóttir, fiðla, Páll Palo-
mares, fiðla, Svava Bernharðs-
dóttir, víóla, og Bryndís Halla 
Gylfadóttir, selló, píanókvintett í 
A dúr, opus 81 eftir Dvorák. 

Píanókvintettinn op. 81 eftir 
Dvorák hefur lengi verið eitt vin-
sælasta og mest leikna verk tón-
bókmenntanna. Það var frumflutt 
árið 1888 í Rudolphinum-salnum í 
Prag og var gefið út sama ár í 
Berlín. Verkið var samið á stutt-
um tíma og ber með sér ferska 
strauma samtíma síns. Það gefur 
einnig mjög persónulega mynd af 
tónskáldinu og öllum hans fjöl-
mörgu blæbrigðum í tilfinningu 
og túlkun. Það er fullt af lífsgleði 
og krafti en er jafnframt hugljúft 
og blítt. 

Steinunn Birna Ragnarsdóttir 
kemur fram á fjölmörgum tón-
leikum ár hvert hérlendis og 
erlendis og starfar við Tón-
listarskólann í Reykjavík. 
Hún er stofnandi og stjórn-
andi Reykholtshátíðar sem 
haldin er árlega í júlílok. 
Auður Hafsteinsdóttir 
hefur stundað 
kennslu í fiðlu-
leik við Tón-
listarskól-
ann í 
Reykja-

vík og Listaháskóla Íslands undan-
farin ár. Hún tekur jafnframt virk-
an þátt í tónlistarflutningi hér 
heima og erlendis, jafnt sem ein-
leikari og í kammertónlist. Bryn-
dís Halla Gylfadóttir er leiðandi 
sellóleikari Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands en er einnig virkur þátt-
takandi í íslensku tónlistarlífi og 
hefur oft leikið einleik með Sin-
fóníuhljómsveitinni. Páll Palo-
mares er nemandi Auðar við Lista-
háskóla Íslands og Svava 
Bernharðsdóttir leikur með Sin-
fóníuhljómsveit Íslands en starf-
aði lengi í Slóveníu. 

Steinunni Birnu hefur hlotnast 
sá mikli heiður að flytja verkið í 
Rudolphinum-salnum í Prag 10. 
október næstkomandi ásamt 
Virtuosi di Praga. 

Tónleikarnir hefjast 
sem fyrr segir kl. 

12.30 í hátíðarsal 
Háskólans við 
Suðurgötu.

Háskólatónleikar á morgun

Ferðalag í hugskoti. Ferðalag höf-
undar til nafngreindra bæja, 
borga og staða, ferðalag sem átti 
sér stað, ekki um að villast. Frá-
sögnin langoftast í nútíð, mynd 
eða atvik sem er og varir, ekki 
minning. Skáldið lítur yfir sviðið á 
hverjum stað og færir hughrif sín 
í ljóðbúning, hér og nú, „með ein-
nota myndavél“ frá Moskvu til 
Manhattan þar sem „svo er langt 
til moldar að ilskór duga manni til 
að snerta himininn“ (82). Engin 
áreynsla, engin átök, ekkert stór-
þýfi, „ég held mig í forsæl-
unni“(47) segir skáldið, sólin skín 
á sköpunarverkið.

Skáldið, sem sjálft er mælandi 
og gerandi ljóðanna (ég) og rödd 
þeirra allra, hefur lítillæti og yfir-
vegun að leiðarljósi, líkir sér við 
„rykkorn á skúlptúrasýningu“ 
(35), skoðar heiminn með augum 
gestsins, tranar sér ekki fram en 
veit að vits er þörf og hefur orð á 
því. Skáldið sér fegurðina sem 
kjarna tilverunnar og beinir rat-
ljósi hefðbundinna manngilda að 
þroska mannsins á lífsleið. Sýn 
skáldsins einkennist af efalausri 
sátt við „Jesú minn“ (66) og erindi 
hans við manninn, innan bókar 
sem utan. Menningin er musteri 
fegurðarinnar, sagan er djásn og 
lífshamingjan á sér rót í þeirri for-
tíð – í nútíma freistar sukk og til-
gangsleysi, hugerni undanhalds-
ins, „sami frasinn … endalaus 
forleikur …svo er allt búið“ (111) 
– viskan vex með aldrinum, 
glaumurinn er gamall (130) þótt 
gjálífið sé ungt, öllu eru takmörk 
sett, jafnvel gamanið „má“ gerast 
fremur en að það gerist (61). 

Ljóðasmíðina laugar skáldið 
slíkri hógværð og varkárni að ligg-
ur við ofþrifum á stöku stað, blær-
inn þó ávallt tær og sjálfum sér 
samkvæmur. Framsetningin er 
skínandi einfaldleiki, skáldið tign-
ar þögnina og fylgir þeirri sann-
færingu eftir í orði, smíðar auð-
mjúkt af litlum efnum „við 
gamaldags arineld“ (105) þar sem 
lifir í gömlum glæðum „trú á 
gamla frétt“ (128). Ekkert þýfi. 

Í dómkirkjunni í Köln „var gott 
að stinga sér inn í heilagan jökul-
kuldann … úr hitabrækjunni úti“ 
(69 – eitt örfárra ljóða bókarinnar í 
þátíð) og fylgir skáldið því leiðar-
ljósi ferðina á enda og viðar að sér 
gamalkunnum dyggðum: Siðuð 
fortíð gegn spilltri nútíð, máttur 
þagnar gegn óreiðu skarkalans, 

listin gegn skrílnum, siður gegn 
tækni, reynsla gegn ungæði, nátt-
úra gegn breyskum manni, sveit 
gegn borg … „sælla væri Sjáland 
með gamlan fossaróm en hvin í 
rafmagnsmyllum“ (126)… jöfnuð-
ur og mannúð gegn óréttlæti og 
græðgi, fegurð og frelsi andans 
gegn hégóma og fjötrum frægðar-
innar, andi gegn efni og holdi. Ein-
falt og gott, engin hitabrækja. 

Athygli vekur mynd skáldsins af 
náttúrunni. Hún er óspillt, andleg 
sköp, algóð frumorka – friðsemd, 
kyrrð, blíða, hvergi blettur – öll 
merki um röskun á samræmi eru 
mannanna verk, spilling sem kom-
ast má hjá. Náttúran sjálf er algóð, 
á sér enga andhverfu í eðli sínu, 
hún er fegurðin ein, frumglæðir 
þess besta … „sjórinn svo lygn og 
víður að sigling er óhjákvæmileg“ 
(54). Mennirnir eru einu ósköpin – 
en hafi þeir vit til að varast vítin 
og víkja hvergi frá þeirri trú „að 
fólkið blómstri í vor“ (124) er sigl-
ingin greið ferðalagið á enda. 
Falleg og jákvæð lífssýn: 
      skuggi gamals skálds
          fetar götur Feneyja
          í leit að legstað (48) 

Upplýsinga- og tölvusvið

Stafræn ljósmyndun

Kennari: Hrönn Axelsdóttir

Tímasetning: 18 kennslust. námskeið, 
18. og 25. okt. og 1. og 8. nóv., kl. 18-21.

Staðsetning: Iðnskólinn í Reykjavík, tölvuhús, 
stofa 621.

Lýsing: Farið verður yfir grunnatriði 
stafrænna myndavéla, samspil ljósops, hraða 
og ISO og áhrif þess á myndir. Áhrif linsa á 
rýmið. Æfingar verða gerðar í tíma, einnig 
verða heimaverkefni gerð sem eru tengd 
yfirferð. Helstu leiðréttingar í Photoshop.

Nemendur þurfa að eiga eða hafa aðgang að 
stafrænni myndavél sem hefur manual fókus.

Námsefni: Hefti frá kennara með helstu 
upplýsingum um ljósop, hraða, ISO. 
Photoshop, lagfæringar á myndum.

Verð: 19.000 kr.

Python forritun

Kennari: Andri Mar Jónsson, forritari hjá CCP.

Tímasetning: 30 kennslust. námskeið 
kennt lau. 20. okt., 27 okt. og 3. nóv. 
kl. 9–16  alla dagana.

Staðsetning: Iðnskólinn í Reykjavík, 
tölvuhús, stofa 633.

Lýsing: Grunnatriði Python forritunarmálsins 
kynnt og æfð með fjölda verkefna.

Forkröfur: Grunnþekking á einhverju 
forritunarmáli

Námsefni: Frá kennara.

Verð: 30.000 kr.

SKRÁNING Á WWW.IR.IS/NÁMSKEIÐ
UPPLÝSINGAR Í SÍMA 522 6500.



- J. I. S. Film.is- J. I. S. Film.is

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

SUPERBAD kl. 5.40 - 8 - 10.20
3:10 TO YUMA kl. 8 - 10.30
CHUCK AND LARRY kl. 5.40
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8
BOURNE ULTIMATUM kl. 10.20
ASTRÓPÍA kl. 6

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

12

16

16
14

12
16
12
14
14

SUPERBAD kl. 8 - 10.10
CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10.10
HAIRSPRAY kl. 6
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 6

12
14

14VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20

      

SUPERBAD kl. 5.30 - 8 - 10.30
SUPERBAD LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
SHOOT´EM UP  kl. 8 - 10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 3.50 - 6
HAIRSPRAY kl. 5.30 - 8 - 10.30
VACANCY  kl. 10.40
KNOCKED UP  kl. 5.20 - 8
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 4 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL kl. 3.45

-A.F.B. Blaðið-A.F.B. Blaðið

- L.I.B., Topp5.is

27. SEPTEMBER DAGSKRÁ OG MIÐASALA
Á WWW.RIFF.IS7. OKTÓBER 2007

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík

 “ÁN NOKKURS VAFA FYNDNASTA MYND ÞESSA ÁRS. 
ÓFYRIRSJÁANLEGUR OG FRÁBÆR HÚMOR.”

HEIÐAR AUSTMANN, FM957

- I. Þ. Film.is- I. Þ. Film.is

- D.Ö.J., Kvikmyndir.com- D.Ö.J., Kvikmyndir.com

“...Spennandi og 
vel gerð afþreying
fyrir alla bíógesti.”

- S.V., MBL

“...Spennandi og 
vel gerð afþreying
fyrir alla bíógesti.”

- S.V., MBL

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

“Skotheld skemmtun”
- T.S.K., Blaðið

www.SAMbio.is 575 8900

Langmest sótta myndin á Íslandi í dag Allir eiga sín leyndarmál.

Óvæntasti sálfræðitryllir ársins. Mynd í anda Clueless 
og Mean Girls.

Skemmtilegustu vinkonur í 
heimi eru mættar.

Hugljúf rómantísk gamanmynd 

Leiðin að hjartanu er í gegnum ljúfengan mat!

ÁLFABAKKA AKUREYRI

KEFLAVÍK

VIP
NO RESERVATIONS kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

NO RESERVATIONS kl. 5:30 - 8 - 10:30
SUPER BAD kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

CHUCK AND LARRY kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 5:30 L

DISTURBIA kl. 10:10 14

ASTRÓPÍÁ kl. 6 - 8 L

SELFOSSI

DISTURBIA kl. 8 - 10:20 14

VEÐRAMÓT kl. 8 14

KNOCKED UP kl. 10:10 12

NO RESERVATIONS kl. 8 -10 L

3:10 TO YUMA kl. 8 -10 16

BRATZ - THE MOVIE kl. 6 L

ASTRÓPÍÁ kl. 6 L

CUCK AND LARRY kl. 10 L

SHOOT EM UP kl. 8 16 

VACANCY kl. 10 16

LICENSE TO WED kl. 8 LKRINGLUNNI

NO RESERVATIONS kl. 6:10 - 8:20 - 10:30 L

MR. BROOKS kl. 8 - 10:30 16

BRATZ kl. 5:40 L

ASTRÓPÍÁ kl. 8 L

BOURNE ULTIMATUM kl. 10 14

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:40 LDIGITAL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

3:10 TO YUMA kl. 5.30, 8 og 10.30 16
CHUCK & LARRY kl. 5.40, 8 og 10.20 12
HAIRSPRAY kl. 5.40 og 8 L
KNOCKED UP kl. 10.20 14

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

I Now Pronounce You Chuck and 
Larry fjallar um tvær hetjur í 
slökkviliði Brooklyn sem eru 
bestu vinir þrátt fyrir mjög ólíka 
lifnaðarhætti. Larry (Kevin 
James) er tveggja barna faðir sem 
missti konu sína fyrir nokkru og 
Chuck (Adam Sandler) er glaum-
gosi sem er yfirleitt með svefn-
herbergið fullt af fáklæddum 
kvenmönnum.

Þegar Larry biður félaga sinn 
að staðfesta með sér sambúð til að 
tryggja börnunum sínum arf ef 
hann skyldi falla frá fer af stað 
mjög kómísk atburðarás. Hún fer 
örlítið fram úr þeim félögum og 
endar sem fjölmiðlasirkus í réttar-
salnum með þá tvo í aðalhlutverk-
um sem samkynhneigt par. Inn í 
þetta allt saman fléttast svo kyn-
þokkafullur kvenlögfræðingur, 
kanadískur innflytjendaprestur 
og blóðheitir hommahatarar.

Í myndinni koma fram margir 
þekktir leikarar sem gaman er að 
sjá í litlum hlutverkum, til að 
mynda Steve Buscemi, Rob 
Schneider og Dan Aykroyd. Adam 
Sandler ferst eins og fyrri daginn 
vel úr hendi að leika fávitann þó 
að setja megi spurningarmerki 
við Chuck sem persónu. Kevin 
James er skemmtilegur sem ein-
lægi maðurinn en þó finnst mér 
aðeins vanta upp á að vinátta 
þeirra tveggja sé sannfærandi.

Myndin er ekki gallalaus og 
missir sig kannski lítillega í gleð-
inni og kærleiksboðskapnum 
undir lokin eins og vill oft verða 
um myndir úr smiðju Hollywood. 
Að öðru leyti stendur hún undir 
sér sem þokkaleg helgarafþreying 
full af stereótýpum og fimmaurum
sem varast skal að taka mjög 
alvarlega.

Stereótýpusirkus

Sjöunda hljóðversplata Radiohead, In Rain-
bows, verður fáanleg til niðurhals hinn 10. 
október og mega kaupendur ráða hvað þeir 
borga fyrir hana.

Radiohead, sem er þekkt fyrir að fara sínar eigin 
leiðir, er án útgáfufyrirtækis eftir að samningur 
sveitarinnar við EMI rann út fyrir tveimur árum. 
Ákvað hún því að bregða á þetta óvenjulega ráð til að 
koma lögunum til aðdáenda sinna. Verður platan 
fyrst um sinn aðeins fáanleg á slóðinni inrainbows.
com/Store/Quickindex2.html.

„Halló öll sömul. Nýja platan er tilbúin og hún kemur 
út eftir tíu daga; Við köllum hana In Rainbows. Ástar-
kveðjur. Jonny,“ sagði í yfirlýsingu gítarleikarans 
Jonnys Greenwood á heimasíðu Radiohead. Hinn 3. 
desember verður hægt að panta viðhafnarútgáfu af 
plötunni með átta aukalögum og textabók. Kostar 
hún um fimm þúsund krónur. 

Óvíst er hvort In Rainbows verður gjaldgeng á vin-
sældalistum vegna þess að hún mun ekki fást á hefð-
bundnum sölustöðum og hefur ekki fastan verðmiða 
á sér. Hingað til hafa plötur Radiohead farið beint á 
toppinn í Bretlandi og selst í milljónaupplagi víða um 
heim og því yrði um straumhvörf að ræða á ferli 
sveitarinnar ef hún kæmist ekki á vinsældalista.

Adam Benzine, blaðamaður Music Week, telur að 
uppátæki Radiohead eigi eftir að hrista rækilega 
upp í tónlistariðnaðinum. „Platan mun breyta því 
hvernig fólk hugsar um tónlist. Hún hefur þegar 
fengið fólk til að hugsa um hversu mikils virði tónlist 
er í raun og veru. Radiohead hefur alltaf viljað að 

aðdáendur sínir spyrji spurninga,“ sagði 
hann í samtali við NME. „Þetta 
gerist á sama tíma og The 
Charlatans er að gefa nýjustu 
plötu sína til niðurhals, Prince 
gefur DVD-disk ókeypis með 
blaðinu The Observer og Tra-
vis gefur safnplötu sína með 
Mail on Sunday. Þetta uppátæki 
mun halda áfram að breyta 
tónlistarlandslaginu hjá þekkt-

um flytjendum.“

Síðasta plata Radiohead, Hail to the Thief, kom út 
árið 2003 og fékk hún nokkuð misjafnar viðtökur. 
Þótti hún ekki komast með tærnar þar sem The Bends 
og OK Computer, sem eru af mörgum taldar bestu 
plötur Radiohead, hafa hælana.



Aki Kaurismäki er eins finnskur 
kvikmyndagerðarmaður og fyrir-
finnst. Svo finnskur, reyndar, að erf-
itt er að átta sig á að hvaða leyti 
hann er mótaður af umhverfi sínu 
og að hvaða leyti hann hefur mótað 
Finnland í hugum fólks í öðrum 
löndum. Samræður persóna hans 
eru ávallt af skornum skammti og 
allar eru þær einmana, en stundum 
finna hinir einmana hvern annan í 
þögninni.

Fyrsta mynd hins svonefnda Finn-
landsþríleiks, „Ský á reiki“ frá 1996, 
fjallar um Lauri og Ilona, sem bæði 
missa vinnuna með skömmu milli-
bili, en það voru reyndar örlög 
margra Finna á kreppuárunum eftir 
hrun Sovétríkjanna. Hann fær starf 
sem bílstjóri til Pétursborgar sem 
lítið verður úr og verður drykkfelld-
ur fyrir vikið, ráðningarskrifstofa 
stelur reiðufénu Ilonu. Eins og gefur 
að skilja er húmorinn mjög  finnskur. 
Myndin er afar falleg, litirnir næst-
um teiknimyndalegir, hún rennur 
áfram eins og ljóð, en ljóð með fáum 
orðum.

Margar myndir Kaurismäki fjalla 
um fólk sem vill komast burt frá 
Helsinki, eða sem flytur þangað og 
allt fer á versta veg. Önnur mynd 
þríleiksins, „Maður án fortíðar,“ 
hefst eins og önnur mynd hans, 
Ariel, á því að söguhetjan er rænd 
og lamin, en í þetta sinn með þeim 
afleiðingum að hann missir minnið. 
Hann verður í kjölfarið heimilis-
laus, og kemst að því að á jaðri sam-
félagsins má finna hið besta fólk, 
sem þó er stöðugt ofsótt af einhvers-
konar yfirvöldum og hundum 
þeirra. 

Flestar myndir Kaurismäki eiga 
það einnig sameiginlegt að í þeim er 
engin einföld lausn, minnislausi 
maður endurheimtir ekki sitt gamla 
líf í lok myndar, það ríður enginn út 
í sólsetrið og ástin leysir ekki öll 
vandamál en gerir þau þó örlítið 
bærilegri. Maður fær það alltaf á 
tilfinninguna að baráttan haldi 
áfram þó að sögunni sé lokið í bili, 

myndavélin súmmar inn og út úr 
sorgum fólks. Sumir telja myndir 
hans fullar af bjartsýni, en það er 
mesti misskilningur, Kaurismäki er 
of heiðarlegur kvikmyndargerðar-
maður til þess.  

Fyrstu tvær myndir þríleiksins 
fjalla annars vegar um atvinnuleysi 
og hins vegar um heimilisleysi og 
eru báðar stórgóðar á sinn hátt. Því 
kemur á óvart að síðasta myndin, 
sem fjallar einmitt um einmanaleik-
ann, skuli vera sú þar sem Kauris-
mäki fatast flugið.  

Þagnirnar hér eru ekki jafn inni-
haldsríkar og áður, og það að allt 
fari á versta veg er orðið fyrirsjáan-
legt. Kaurismäki segist vera orðinn 
metnaðarlaus og latur, og myndin 
ber þess glöggt merki. Og það þrátt 
fyrir atriði þar sem Nauri Nykänen 
leikur gestahlutverk, en hann er 
bæði besti barþjónn Helsinki og 
frændi skíðastökkvarans drykk-
fellda Matti.

Helsinki harmleikurinn

Til leigu eða sölu

Sundaborg 8 & 11-15, Reykjavík
Samtals 2802 m2

Verslunar- og lagerhúsnæði á jarðhæð og í sjálfstæðri skemmu. 
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. 
Ástand húsnæðis mjög gott. 
Staðsetning í nágrenni við Sundahöfn. 
Frábært útsýni. 

Kaplahraun 2-4, Hafnarfirði
Samtals 2362 m2
Vöruskemma. Límtré. Grunnflötur 2268 m2
Milliloft. Skrifstofur og starfsmannaaðstaða 93 m2
Lofthæð rúmir 8 m undir bita í mæni 
Engir burðarveggir eða súlur inni í húsinu. 
Frábær staðsetning, stór lóð og gott útisvæði 7494 m2
Möguleiki á viðbótarbyggingarétti.

Hafðu samband í síma 899 2950 eða með tölvupósti á 
olafurkr@internet.is og fáðu nánari upplýsingar eða pantaðu skoðun. AKSO fasteignir

Margmiðlunarskólinn
Flash vefsíðugerð

Kennari: Guðmundur Jón Guðjónsson.
Kennt tvisvar í viku, 3 tímar í senn.

Tímasetning: 36 kennslust. námskeið, þri- og 
fim.kvöld frá kl. 18–20. Hefst 16. okt.

Staðsetning: Iðnskólinn í Reykjavík, 
tölvuhús, stofa 628

Lýsing: Námskeiðið er fyrir þá sem vilja læra 
að nota Flash forritið til að búa til marg-
miðlunarvefsíður og vefborða.

Forkröfur: Almenn tölvukunnátta.

Markmið:
Að nemendur geti:
• Komið hlutum á hreyfingu 

„motion tween“
• Breytt litum og formum “shape tween”
• Þekki mun á mismunandi táknum 

„symbols“
• Unnið með mismunandi gerðir laga 

„layers“
• Unnið með hnappa “button” 

og virkjað þá
• Sett upp vefsíður í flash 
• Sett hljóð og kvikmyndir á flash vefsíður 

Námsefni: Glósur og sýnidæmi frá kennara.

Verð: 32.000 kr.

Er þrívíddarvinnsla eitthvað fyrir þig?

Kennari: Ari Knörr.

Tímasetning: 22 kennslust. námskeið, þri- og 
fim. kvöld 27. okt. til  8. nóv. kl 18–21.

Staðsetning: Iðnskólinn í Reykjavík, 
Tölvuhús, stofa  637.

Lýsing: Á þessu námskeiði er farið í grunnatriði 
þrívíddarvinnslu:

• Hvernig módel verða til? 
• Hver eru grunnatriði áferða og ljósa? 
• Hvernig á að stilla upp myndavélum? 
• Hvernig verða hreyfimyndir til?
• Hvernig á að keyra út videómyndir 

af módelum?
• ‘Tips and tricks’ í þrívíddarvinnslu!

Forkröfur: Enskukunnátta, þar sem eitthvað af 
kennsluefninu er á ensku. Kennsla fer fram á 
íslensku.

Námsefni: Námsefni er í fyrirlestraformi, video-
kennsluefni sem og pdf skjölum sem kennari 
veitir aðgang að.

Verð: 24.000 kr.

SKRÁNING Á WWW.IR.IS/NÁMSKEIÐ
UPPLÝSINGAR Í SÍMA 522 6500.



Það er enginn eins tapsár í liðinu og ég

 Þó svo að Landsbanka-
deildin sé á enda þetta sumar eru 
stjórnarmenn félaganna ekki á 
leið í sumarfrí því nú tekur við hat-
römm barátta á leikmannamark-
aðnum er félögin reyna að styrkja 
sig eins og þau best geta fyrir 
næsta tímabil. Sem fyrr eru mjög 
sterkir leikmenn að klára sína 
samninga og þeirra á meðal eru 
Húsvíkingarnir Jónas Grani 
Garðarsson og Baldur Aðalsteins-
son sem báðir voru á meðal bestu 
leikmanna deildarinnar í sumar.

„Ég sýndi hvað ég get og kann í 
sumar. Maður gerir lítið þegar 
maður situr á bekknum og ég er í 
dag með þjálfara sem hefur trú á 
mér. Þess utan æfði ég vel og 
uppskeran er mjög ríkuleg að 
þessu sinni,“ sagði Jónas Grani en 
hann fór á kostum í framlínu Fram 
í sumar, skoraði þrettán mörk og 
tók gullskóinn. Óhætt er að segja 
að frammistaða Jónasar hafi 
komið mörgum á óvart enda hafði 
hann meira og minna setið á 
bekknum hjá FH síðustu árin. 

Hann var settur á bekkinn 
aðeins einu sinni í sumar; þegar 
Henry Nwosu kom til Fram, en 
hann fór meiddur af velli eftir 

nokkrar mínútur, Jónas Grani kom 
inn fyrir hann, skoraði tvö mörk 
og leit aldrei til baka enda skoraði 
hann í öllum leikjum nema einum 
eftir það.

„Vissulega var þetta ákveðinn 
vendipunktur hjá mér. Ég var fúll 
að fara á bekkinn eins og alltaf 
þegar maður er settur á bekkinn 
og mér fannst það ekki sanngjarnt 
á þessum tíma. Ég svaraði því á 
þann eina hátt sem hægt var,“ 
sagði hinn 34 ára Jónas Grani, sem 
hafði gælt við þá hugmynd að 
leggja skóna á hilluna eftir tíma-
bilið en af því verður líklega ekki.

„Það er rosalega erfitt að hætta 
núna. Ég get ekki neitað því. Ég 
býst fastlega við því að halda 

áfram enda aldrei gengið svona 
vel,“ sagði Jónas Grani en er 
sjálfgefið að hann spili með Fram? 
„Nei, það er ekkert sjálfgefið en 
það er langlíklegast að ég spili 
áfram með Fram.“

Baldur Aðalsteinsson er að 
skoða sín mál í rólegheitum þessa 
dagana en hann hefur fengið 
fyrirspurnir að utan og skal engan 
undra þar sem hann spilaði 
frábærlega fyrir Íslandsmeistar-
ana í sumar.

„Það er ekkert fast í hendi en 
það hafa komið fyrirspurnir frá 
Skandinavíu. Ég ætla samt ekkert 
út bara til að fara út. Ég mun gefa 
mér góðan tíma til að skoða málin 
áður en ég tek einhverja 

ákvörðun,“ sagði Baldur, sem 
hefur liðið vel hjá Val og hann 
segist munu ræða við Valsmenn 
fljótlega.

„Það er eðlilegast í stöðunni að 
heyra í þeim næst. Það er ekkert 
sjálfgefið í þessum bransa en 
auðvitað er langmestar líkur á því 
að ég spili með Val, fari svo að ég 
spili áfram hér heima,“ sagði Bald-
ur.

Fjöldi leikmanna í Landsbankadeildinni verður samningslaus á næstu vikum. Verður eflaust hart bitist um 
feitustu bitana. Meðal þeirra sem brátt verða án samnings eru Húsvíkingurinn Jónas Grani Garðarsson, 
markakóngur Landsbankadeildarinnar, og Baldur Aðalsteinsson sem spilaði sig inn í landsliðið í sumar.

 Önnur umferð Meistara-
deildar Evrópu hefst í kvöld og 
þar ber hæst viðureign Man. Utd 
og Roma en United flengdi Roma 
þegar liðin mættust á Old Traff-
ord í fyrra, 7-1.

„Þetta var einstakur leikur hjá 
liðinu. Þetta gerist aldrei aftur. 
Evrópuboltinn býður einfaldlega 
ekki upp á það lengur. Þetta er þar 
af leiðandi sérstakur leikur fyrir 
þá enda vilja þeir rétta sinn hlut,“ 
sagði Sir Alex Ferguson, stjóri 
Man. Utd, en Tomasz Kuszcak 
mun standa í marki United enda 

Edwin Van der Sar meiddur. Wes 
Brown og Nemanja Vidic eru 
tæpir. Owen Hargreaves er aftur 
á móti klár í slaginn.

„Mínir menn munu leggja gríðar-
lega mikið á sig til að leiðrétta 
slysið frá síðustu leiktíð. Það er 

mikill vilji í hópnum til að svara 
fyrir sig. Við tölum samt ekki um 
neina hefnd enda gætum við þá 
mætt til leiks með röngu hugar-
fari,“ sagði Luciano Spalletti, 
þjálfari Roma. 

Hefnir Roma fyrir rassskellinguna?



LEIKIR
STÓR

Í DAG KL. 18:30

MAN.UTD.
ROMA
MEISTARADEILDIN

Í DAG KL. 18:30
Manchester Utd. – Roma Sýn
Steaua – Arsenal  Sýn Extra 
Stuttgart – Barcelona Sýn Extra 2 

Á MORGUN KL. 18:30 
Liverpool – Marseille Sýn 
Valencia – Chelsea Sýn Extra 
Lazio – Real Madrid Sýn Extra 2 

Upphitun hefst kl. 18:00
Umfjöllun um alla leiki kvöldsins 
kl. 20:40
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Vala Matt er eins og Hemmi Gunn

Pósthúsið leitar að kraftmiklu fólki til starfa sem hlauparar. Í boði eru góð 
laun fyrir duglegt fólk, hressandi útivera og sveigjanlegur vinnutími.

Hlauparar eru þeir aðilar sem taka að sér íhlaupavinnu hjá Pósthúsinu og 
vinna við dreifingu Fréttablaðsins ásamt fylgiritum. Vinnan fer fram í 
breytilegum hverfum á höfuðborgasvæðinu milli kl. 2 og 9. 

Hlauparar þurfa að vera orðnir 18 ára og hafa bíl til umráða. 

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild Pósthússins í síma 585 8330. 
Einnig er hægt að sækja um á www.posthusid.is.

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is – ódýrari valkostur

Okkur vantar hlaupara!
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Pósthúsið er ungt og öflugt dreifingarfyrirtæki á sviði blaða- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um sjöhundruð manns að uppbyggingu á fjölbreyttum og skemmtilegum vettvangi.
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Skóhönnuðurinn Marta Rúnars-
dóttir sem stendur að baki hinu 
vinsæla merki Logo 69 tók nýver-
ið þátt í London Fashion Week þar 
sem hún sýndi nýja haust- og 
vetrarlínu Logo 69 auk línu sem er 
ný og ber heitið Marta Collection. 
Fyrirtækið hefur alla tíð haft 
höfuðstöðvar í London þar sem 
Marta býr. Hún heldur engu að 
síður fast í ræturnar, notar íslenskt 
fiskiroð í nýju skóna og drekkur 
ekkert nema íslenskt vatn sem 
hún lætur senda sér til Bretlands.

„Marta Collection verður dýrari 
lína þar sem ég nota fínni efni á 
borð við íslenskt fiskiroð, snáka- 
og krókódílaskinn,“ segir Marta. 
Hún segist vera ánægð með hvern-
ig til tókst á sýningunni í síðustu 
viku. „Það var skemmtilegt að 
gera þetta í kringum tískuvikuna 
enda er alltaf viss stemning sem 
myndast í kringum hana. Sendi-
herra Bretlands kom og klippti á 
borðann en 95% þeirra sem mættu 
voru konur. Þetta var náttúrlega 
skósýning og konur eru óðar í 
skó,“ segir Marta og hlær.

Sjálf er Marta mikil áhuga-
manneskja um skó en hún er 
sjálflærð í sinni hönnun. „Ég 
hanna allt beint frá hjartanu,“ 
segir hún. „Ég byrjaði að vinna 
í skóbúð á Laugaveginum á 
unga aldri og eftir það varð 
ekki aftur snúið. Ég mála meira 
að segja myndir af skóm þá 
sjaldan ég á frí.“ Marta virðist 
vera að gera eitthvað rétt því 
skórnir seljast í þúsundatali og 
stjörnur á borð við fyrirsætuna 
Jordan og sjónvarpskonurnar 
Kelly Brook og Nell McAndrew 
ganga helst ekki í öðru. „Jordan er 
búin að ganga í skónum mínum í 
að verða fimm ár held ég,“ segir 
Marta.

Hvað varðar haust- og vetrar-
tískuna í ár segir Marta að lakk-
skór séu í aðalhlutverki. „Það er 
númer eitt. Það verða allir að eign-
ast lakkskó í ár, því fyrr, því betra. 

Svart er áberandi litur og auk þess 
rautt, gull og silfur. Ég held að 
rauðir skór og varalitur í stíl komi 
inn núna. Við erum búnar að vera 
litlausar á vörunum í allt of langan 
tíma. Lykilorðin eru því lakk, lakk 

og líka krumpulakk. Hvað varðar 
hæla og tær er enn þá allt í tísku. 
Tærnar eru samt að breytast í 
sniðinu enda verða konur að hafa 
afsökun fyrir því að fá sér eitt par 
í viðbót.“ 

Leigubílar með bleik skilti vöktu athygli 
vegfarenda á götum höfuðborgarinnar í 
gær. Þar voru á ferð bílar frá Hreyfli-
Bæjarleiðum, sem leggur baráttunni 
gegn brjóstakrabbameini lið, en október-
mánuður er helgaður henni. „Þetta er 
búið að vera lengi í bígerð,“ sagði Vignir 
Þröstur Hjálmarsson, deildarstjóri hjá 
Hreyfli-Bæjarleiðum. Hafist var handa 
við að skipta hefðbundnum skiltum út 
fyrir þau bleiku í gær, en á þeim nýju 
hefur x-ið í Taxi vikið fyrir bleikum 
borða, tákni brjóstakrabbameins. Bílar 
Hreyfils eru rúmlega 350 talsins, að 
sögn Vignis Þrastar, sem telur að 
langflestir muni taka þátt í átakinu. Sótt 
var um sérstaka undanþágu, þar sem lög 
gera ráð fyrir að leigubílar hafi gul 
skilti. 

„Þetta ætti að vekja athygli á barátt-

unni allri. Það er tilgangurinn með 
átakinu, að vekja konur til umhugsunar 
um að fara í skoðun,“ útskýrði hann. 
Átakið stendur yfir í tvo mánuði og 
verða bílstjórar einnig með bleikar 
slaufur til sölu í bílum sínum á þeim 
tíma, en ágóði af sölu þeirra rennur 
óskertur til Krabbameinsfélagsins. 

Vignir Þröstur sagði bílstjórana hafa 
tekið mjög vel í fyrirkomulagið. „Ég 
heyrði líka í einum sem seldi slaufu í 
einni af fyrstu ferðunum sínum, svo 
hann taldi það lofa góðu,“ sagði hann.

Átakið verður endurtekið næstu fimm 
árin, en það er hið fyrsta sinnar 
tegundar. „Þetta er nýtt á heimsvísu,“ 
sagði Vignir Þröstur, og kvaðst vonast 
til að Íslendingar gætu þannig orðið til 
fyrirmyndar fyrir bílaflota annarra 
stórborga.

Leigubílstjórar berjast gegn krabbameini

„Sushi er uppáhaldsmaturinn 
minn og mér fannst alltaf voða-
lega gott að fara á Maru, en 
vantar arftaka hans. Ég auglýsi 
bara eftir góðum sushi-stað hér 
með. Svo er ég að fara á Silfur á 
næstu dögum, sem ég hef hlakk-
að mikið til að prófa.“

Ólína Þorvarðardóttir hefur 
dregið lögreglukæru sína til 
baka í kjölfarið á því að for-
maður NMÍ, nemendafélags 
Menntaskólans á Ísafirði, 
Gunnar Atli Gunnarsson, baðst 
afsökunar á að hafa sent SMS-
skeyti í hennar nafni.

Afsökunarbeiðnin var birt í 
heild sinni á vef BB.is og sagðist 
Ólína að sjálfsögðu taka hana til 
greina. „Þetta nær ekkert lengra 
og mér finnst hann maður að 
meiri að hafa gert þetta,“ segir 
Ólína. Á bloggsíðu sinni segir 
Ólína síðan: „...öllum verða á 
mistök í lífinu. Það er liður í því 
að þroskast og verða að heil-
steyptri manneskju – enginn 
lærir að ganga án þess að 
hrasa.“

Gunnar Atli sagði í samtali við 
Fréttablaðið að hrekkurinn hefði 
verið framkvæmdur í algjöru 
hugsunarleysi. „Þetta átti að 

vera eitthvað sniðugt en svo fatt-
aði maður bara að þetta var 
algjör vitleysa,“ segir Gunnar 
og ítrekar að allt sé í góðu milli 
hans og Ólínu og að hrekkurinn 
hafi aldrei verið hugsaður sem 
persónuleg árás í hennar garð. 
Nemendur MÍ fengu sent SMS 
um að fela allt áfengi í skólaferð, 
nákvæmlega ári eftir að Ólína 
hafði vísað nokkrum nemendum 
úr skóla tímabundið fyrir að 
hafa haft Bakkus um borð í svip-
uðu ferðalagi. 

Gunnari var í kjölfarið gert að 
segja af sér sem formaður nem-
endafélagsins af skólayfirvöld-
um MÍ. „Sú ákvörðun kemur 
algjörlega að ofan og er ekki frá 
mér komin,“ útskýrir Gunnar en 
nemendur skólans létu vel í sér 
heyra í kjölfar hennar og fór af 
stað mikil undirskriftasöfnun til 
stuðnings Gunnari í kjölfarið á 
þeirri ákvörðun. 

Ólína dregur kæru sína til baka





Ófullnægt og óhamingjusamt 
fólk er bestu neytendur sem 

völ er á. Flestir þeirra sem nota 
tölvupóst kannast við kæfupóstinn 
sem rignir inn til manns alla daga. 
Fyrirsagnirnar eru venjulega lof-
orð um stærra typpi, stinnari 
brjóst, minni bumbu, rass án app-
elsínuhúðar, stinnari maga eftir 
meðgöngu og innri frið. Rót allrar 
óhamingju ku vera lélegt kynlíf ef 
marka má markaðsmenn samtím-
ans. Sífellt er okkur hversdags-
fólkinu lofað betri fullnægingu ef 
við bara kaupum nýja eggið, keil-
una, holuna eða hvað það nú heitir. 

skutlurnar í þættinum 
Beðmál í borginni voru á hátindi 
frægðar sinnar var helsta umræðu-
efnið í vinkvennahópum landsins 
fullnæging. Ölvuð af röfli kynóðra 
sjónvarpskvenna sýndi góð vin-
kona mín mér eitt sinn stóran kassa 
af fullorðinsleikföngum, eins og 
sölufólk kallar plasthluti sem eiga 
að krydda kynlífið. Þarna voru ótal 
undarlegir hlutir og taldi vinkonan 
sig hafa gert kostakaup að hætti 
hagsýnnar húsmóður. Þar sem ég 
er haldin snert af stórmennskuæði 
ákvað ég að markaðslegir fylgi-
fiskar kynfrelsisins væru fyrir 
neðan mína virðingu. Ég myndi ala 
með mér fyrirlitningu á öllum 
varningi sem ætlað er að auka 
hamingju mína, fegurð, sálarró og 
fullnægingu.

ég raðaði í poka í verslun um 
daginn áttaði ég mig á því að eitt-
hvert kynlegt verksmiðjusull sem 
haft er við afgreiðslukassana hafði 
endað með mínum vörum. Nú voru 
góð ráð dýr. Átti ég að setja túbuna 
í pokann og sleppa við umstang en 
um leið styrkja markaðsmenn sem 
gera út á tilbúna óhamingju, eða 
standa á mínu og heimta leiðrétt-
ingu? Ég valdi seinni kostinn. 

 giska fimmtán ára kassa-
herra kallaði eftir hjálp til að skila 
vörunni og tveir eldri starfsmenn 
komu honum til aðstoðar. Orðið 
sleipiefni var endurtekið ítrekað. 
Viðskiptavinirnir á eftir mér urðu 
óþolinmóðir og könnuðu ástæður 
tafarinnar. Þetta var ömurleg stund 
en ég reyndi að sannfæra mig um 
að ég hefði farið með sigur í barátt-
unni við markaðsöflin sem nærast 
á tilbúinni óhamingju hversdags-
fólks. Það var þó heldur máttlaus 
tilfinning. Þegar heim var komið 
ómuðu kynferðislegar skírskotanir 
í huga mér. Hlutlausustu fyrir-
brigði, eins og leikfangakassi, egg, 
pylsa og svunta vöktu upp sóðaleg 
hughrif og ég bölvaði markaðs-
samfélaginu og endalausri opin-
skárri umræðu um kynlíf í hljóði. 

Fyllt upp í 
tómarúm

Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi
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alladaga
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Ást við fyrsta akstur

ER MEÐ SEX ÖRYGGISLOFTPÚÐUM

Hann er kominn, bíllinn sem er að slá í gegn í 
Evrópu, Skoda Fabia. Auðvitað skiptir útlitið ekki öllu
en það er það fyrsta sem hrífur og ríkulegur
staðalbúnaðurinn lætur þér líða eins og heima hjá þér.
Handhæg tenging fyrir iPod-inn gefur rétta tóninn, hitinn 
í sætunum yljar, flott hönnunin gleður augað og sex 
loftpúðar veita öryggistilfinningu.

Komdu og eigðu stefnumót við Skoda Fabia. 
Þú finnur strax að leitinni er lokið.


