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VEÐRIÐ Í DAG

SVEINBJÖRG ÞÓRHALLSDÓTTR

Naut lífsins með sínum 
nánustu í Frakklandi
• ferðir • heimili • bílar

Í MIÐJU BLAÐSINS

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Sveinbjörg Þórhallsdóttir, dans-
ari og danshöfundur hjá Panic 
Productions, naut lífsins með fjöl-
skyldu og vinum í Suður Flandi í

húsaþyrpingar, skoðuðum gaml-
an kastala og örkuðum um þröngar götur þ

mat og drykk og gb

Fríin gerast varla betri
Sveinbjörg Þórhallsdóttir dvaldi í Mougins í Suður-Frakklandi í sumar. Hún heimsótti Cannes, Nice og St. 

Paul de Vence og átti góðar stundir í faðmi fjölskyldu og vina. 

Sveinbjörg naut lífsins með fjölskyldu og vinum í Suður-Frakklandi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BARNALEIKFÖNG  eru oft á víð og dreif um stofuna og önnur 
rými heimilisins þar sem lítil kríli búa. Sniðugt er að koma upp barna-
krók í stofunni, jafnvel með skilrúmum svo hann verði svolítið eins og 
dúkkuhús og þar geta börnin verið með leikföngin sín vilji 
þau njóta nálægðar foreldra sinna á meðan þau leika sér.

Ofsi kemur út
Saga Einars Kárasonar sem 

kemur út í dag fjallar um 
aðdraganda Flugumýr-
arbrennunnar, sem 
átti sér stað aðfaranótt 

22. október árið 
1253.
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JÓLAHLAÐBORÐ

Gómsætar veitingar, 
skemmtanir og böll
Sérblað um jólahlaðborð

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

jólahlaðborðMIÐVIKUDAGUR 22. OKTÓBER 2008

Soho Catering býður upp á tapasveislu í heimahús og fyrirtæki.SÍÐA 2

BJÖRN JÖRUNDUR FRIÐBJÖRNSSON

Ný dönsk í fangelsi
Fengu hjálp fanga í kvennafangelsinu

FÓLK 22

Gáfu lag í auglýsingu
Jónsi og félagar í Sigur 
Rós gáfu lag sitt í 
auglýsingu 
þar sem 
hvatt er til 
samstöðu 
þjóðarinnar.

FÓLK 22

FÓLK „Ég samdi ljóðið í desember í 
fyrra. Þá var þetta slæmt en mig 
grunaði aldrei að þetta gæti orðið 
svona vont,“ segir 
Halldóra Ársæls-
dóttir menntaskóla-
nemi. Halldóra 
sigraði í ljóða-
slammkeppni í 
Borgarbókasafninu 
í vor með ljóðinu 
Verðbréfadrengur-
inn. Það fjallar um 
verðbréfasala sem 
fer illa út úr 
fjármálakreppu, missir vinnuna og 
Hummer-bíl sinn svo fátt eitt sé 
nefnt. Halldóra var fimmtán ára 
þegar hún samdi ljóðið. Ungskáld-
ið segir þó að allt krepputalið hafi 
lítil áhrif á sig og skólaafélagana í 
MR. „Það er kannski helst að 
maður geti ekki keypt sér nýjar 
buxur.“ - fgg / sjá síðu 18

Halldóra Ársælsdóttir:

Ungskáld sá 
hrunið fyrir

HALLDÓRA 
ÁRSÆLSDÓTTIR

DÝRAHALD „Ég man ekki eftir öðrum eins 
kattaáhuga eins og þetta haustið, það er 
greinilegt að fólk sækir í að fá sér dýr,“ 
segir Sigríður Heiðberg, formaður Katta-
vinafélags Íslands og forstöðumaður í Katt-
holti. 

Í síðustu viku fengu þrettán Kattholts-
kettir ný heimili. Það er óvenjumikill fjöldi 
nýrra heimila á einni viku. Kettirnir ætt-
leiddu voru á öllum aldri, allt frá kettling-
um til stálpaðra fresskatta. 

Sigríður segir að alltaf sé mikið að gera í 
kattabransanum á haustin. Hins vegar slái 
þetta haust öll met. „Nú þegar fólki líður 

illa finnur það hvað er gott að hafa dýrin hjá 
sér. Dýrin gefa okkur svo mikið. Við þurfum á 
þeim að halda, rétt eins og þau á okkur. “

Sigríður finnur ekki fyrir nokkrum sam-
drætti í starfsemi Kattholts. Lífið gangi sinn 
vanagang meðal heimilisdýranna sem aldrei 
eru undir áttatíu talsins. Þeirra á meðal eru 
nokkrir kettir sem staldrað hafa lengi við í 
Kattholti. „Ég reyni eftir besta móti að komast 
hjá því að svæfa kettina, enda er ég alveg á 
móti svæfingum. Við eigum frekar að stemma 
stigu við offjölgun dýranna heldur en að lóga 
þeim. Við eigum að taka ábyrgð á dýrunum 
okkar.“  holmfridur@frettabladid.is

Forstöðumaður í Kattholti man ekki annan eins kattaáhuga og í haust:

Kettirnir rjúka út úr Kattholti

SKÚRIR EÐA ÉL   Í dag verða suð-
austan og austan 5-10 m/s hvassast 
á Vestfjörðum. Rigning eða slydda 
sunnan til og vestan, skúrir eða él á 
Vestfjörðum og sumstaðar nyrðra. 
Hiti 1-5 stig en vægt frost NA-til.
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EFNAHAGSMÁL Bankar og fjármála-
fyrirtæki, sem Seðlabanki krafði í 
gær um tryggari veð fyrir endur-
hverfum viðskiptum upp á tugi 
milljarða króna, hafa fengið viku-
frest til að útvega veðin eða losa 
um eignir. Þetta var ákveðið eftir 
stíf fundahöld forsvarsmanna 
bankanna, ráðherra í ríkisstjórn og 
Seðlabankans í gær.

Icebank, eða Sparisjóðabankinn, 
þarf að útvega tryggingar fyrir um 
60 milljörðum. Saga Capital og 
Straumur hafa þegar lagt fram við-

bótarveð, en veðkall Seðlabankans 
kemur mjög mismunandi við fjár-
málafyrirtækin.

 „Ef Seðlabankinn væri venju-
legt fyrirtæki eða banki stæði hann 
nú hugsanlega frammi fyrir tækni-
legu gjaldþroti. Komi til umtals-
verðs eignatjóns bankans kemur í 
hlut ríkissjóðs að leggja honum til 
nýtt fé svo að hann verði starf-
hæfur,“ segir Ólafur Ísleifsson, 
lektor í hagfræði, en Seðlabankinn 
sér nú fram á mögulegt útlánatap 
upp á 300 til 350 milljarða króna 

vegna hruns íslenskra fjármála-
stofnana. Seðlabankinn segir í yfir-
lýsingu að hann hafi eins og aðrir 
slíkir bankar leitast, með fyrir-
greiðslu sinni, við að auðvelda 
starfsemi innlendra fjármálafyrir-
tækja í fjármálakreppunni.  „Seðla-
bankinn fylgdi í því efni fordæmi 
annarra seðlabanka og jók fyrir-
greiðslu sína og þar með áhættu. 
Hann gekk þó ekki jafn langt og 
þeir seðlabankar sem lengst 
gengu,“ segir í yfirlýsingunni.

Seðlabankinn segir ekki enn ljóst 

hvert endanlegt tjón verður. Ólaf-
ur Ísleifsson bendir á að í þjóðnýt-
ingu Glitnis hafi Seðlabankinn talið 
rétt að hafna viðurkenndum veðum 
langt umfram lánsfjárhæð.   „Hið 
gagnstæða hefur nú gerst þegar 
teknar hafa verið ófullnægjandi 
bankatryggingar sem veð fyrir 
lánum til bankastofnana fremur en 
tryggingar í eignum bankanna,“ 
segir hann og bætir við að mjög 
brýnt sé að koma skikki á málin 
með atbeina Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins.  - bih / sjá Markaðinn

Sjö dagar til að útvega veð
Fjármálafyrirtæki fengu vikufrest í gær til að láta Seðlabanka í té frekari tryggingar fyrir endurhverfum 

viðskiptum. Ríkissjóður þarf hugsanlega að leggja Seðlabanka til nýtt fé svo hann verði starfhæfur. 

MENNING Gunnar Theodór 
Eggertsson hlaut í gær Íslensku 
barnabókaverðlaunin fyrir sögu 
sína Steindýrin. Gunnar Theodór 
er bókmenntafræðingur og 
kvikmyndafræðingur að mennt. 
Steindýrin eru hans fyrsta bók 
en hugmyndin kviknaði þegar 
hann vann við að segja börnum 
sögur og ævintýri í frístunda-
heimilinu Hlíðaskjóli í Reykja-
vík en verðlaunaafhendingin fór 
einmitt fram í Hlíðaskóla. 

Í umsögn dómnefndar segir að 
Steindýrin sé „hörkuspennandi 
og frumleg ævintýrasaga sem 
sæki efnivið sinn í þjóðsögur og 
ævintýri en er þó engu lík“.  
Gunnar Theodór hlýtur að 
launum 400 þúsund krónur og 
viðurkenningarskjal en Vaka-
Helgafell gefur bókina út.  - bs

Íslensku barnabókaverðlaunin:

Nýliði hreppti 
hnossið í ár 

HÖFUNDURINN MEÐ LESENDUM 
SÍNUM Verðlaunin voru afhent í Hlíða-
skóla í gær en hugmyndin að bókinni 
kviknaði þegar Gunnar Theodór samdi 
sögur fyrir krakkana í frístundaheimil-
inu Hlíðaskjóli.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

SIGRÍÐUR  HEIÐBERG

Markaveisla
Það voru skoruð 

36 mörk í 8 leikj-
um í Meistara-
deildinni í gær. 
Ensku liðin unnu 
góða sigra.

ÍÞRÓTTIR 17
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Siv, mælirðu með því að fólk 
gangi bara í sjóinn? 

„Með því skilyrði að það komi sér 
aftur upp úr og skelli sér í heita 
pottinn.“

Siv Friðleifsdóttir alþingismaður stundar 
sjóböð í Nauthólsvík. 

VIÐSKIPTI Hnúturinn sem verið 
hefur á greiðsluflæði milli 
Íslands og Bretlands „virðist nú 
hafa verið leystur að mestu“, eins 
og segir í frétt Seðlabankans. 
Búist er við að það taki nokkra 
daga að koma greiðslum í eðlilegt 
horf. 

Seðlabankinn rekur ástandið að 
hluta til aðgerða breskra yfir-
valda og segir að í yfirlýsingu 
breska fjármálaráðuneytisins 
fyrir helgi komi skýrt fram að 
þær snúi aðeins að tilteknum 
þáttum í starfsemi gamla 
Landsbankans.  - bþs

Gjaldeyrisviðskipti áfram treg:

Eðlilegt ástand 
sagt í sjónmáli 

Yngri maðurinn í farbanni
Tæplega þrítugur Þjóðverji sætir nú 
farbanni fram til nóvemberloka. Hann 
hefur setið í gæsluvarðhaldi vegna 
fíkniefnamáls, þar sem landi hans á 
sjötugsaldri var tekinn með 19,7 kíló 
af hassi og rúmlega 1,7 kíló af amfet-
amíni í bíl sínum um borð í Norrænu. 

DÓMSMÁL

VERSLUN Ekki gætir vöruskorts í  
verslunum í Kringlunni en 
kaupmenn þar hafa áhyggjur af 
því að tregða í milliríkjaviðskipt-
um dragist á langinn og komi í 
veg fyrir að þeir geti keypt inn 
jólavörur. 

Þetta segir Sigurjón Örn 
Þórsson, framkvæmdastjóri 
Kringlunnar. Hann segir kaup-
menn almennt hafa birgt sig upp 
fyrir haustið en jólavörur eru 
vanalega teknar inn um miðjan 
nóvember. 

Sigurjón segir hina hliðina á 
peningnum þá að fólk ferðast 
minna til útlanda og við það 
aukist verslun á Íslandi. Um leið 
sjái útlendingar sér hag í að 
versla hér vegna lágs gengis 
íslensku krónunnar. - bþs

Áhrif efnahagshruns misjöfn:

Bjart og dökkt 
hjá verslunum

KRINGLAN Kaupmenn hafa áhyggjur af 
að tregða í milliríkjaviðskiptum dragist 
á langinn.

SAMFÉLAGSMÁL Margir erlendir 
starfsmenn Landspítalans eru 
kvíðafullir yfir efnahagsástand-
inu hér og áhrifum þess á þeirra 
hagi. Um 160 þeirra sóttu 
upplýsinga- og stuðningsfundi 
sem haldnir voru á Landspítalan-
um í síðustu viku.  

Tilgangur fundanna er að veita 
stuðning, ráðgjöf og upplýsingar 
um ástandið í samfélaginu.  

Fundirnir fóru fram á pólsku 
og ensku. Um fjögur hundruð 
erlendir starfsmenn starfa á 
Landspítalanum.  - hhs

Erlendir starfsmenn Landspítala:

Kvíðafullir og 
óttast um sitt

FUNDAÐ Starfsmenn höfðu margs að 
spyrja á fundum sem haldnir voru í síð-
ustu viku vegna efnahagsástandsins.  

LÖGREGLUMÁL Alþjóðleg handtöku-
heimild hefur verið gefin út á 
hendur íslensku stúlkunni sem 
varð rússneskum gestgjafa sínum 
að bana þegar hún hleypti af 
byssu hans fyrir slysni fyrir 
tveimur vikum. Frá þessu er 
greint í rússneska dagblaðinu The 
Moscow Times í gær.

Stúlkan er á Íslandi en ekki 
fengust upplýsingar frá alþjóða-
deild lögreglunnar í gær hvort 
erindi hefði borist frá Rússlandi 
vegna málsins. Yfirvöldum er 
óheimilt að framselja Íslendinga 
en líklegt verði farið fram á að 
Rússar sendi málsskjöl svo hægt 
verði að sækja það hér á landi. - jse

Voðaskot í Rússlandi:

Handtökuheim-
ild gefin út

EFNAHAGSMÁL Fulltrúar Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins og íslenskra 
stjórnvalda vinna að þjóðhagsspá 
til næstu ára. Umfang þeirrar 
vinnu er mikið, ekki síst vegna 
þeirrar óvissu sem er varðandi 
gengismál og fleiri þætti íslensks 
efnahagslífs.

„Það er verið að vinna þjóð-
hagsspá og gera sér grein fyrir 
því hverjar horfurnar eru varð-
andi okkar þjóðarbúskap í heild 
sinni. Það er erfitt verk þar sem 
mikið er um getsakir í þeim 
efnum,“ segir Geir H. Haarde 
forsætisráðherra.

Hann segir ákveðna þætti ljósa,  
en óvissa á ákveðnum sviðum 
geri mönnum erfitt fyrir. „Það er 
alveg ljóst að það verður hrap í 
okkar þjóðarframleiðslu og það 
verður mun meiri halli á ríkis-
sjóði á næsta ári en við gerðum 
ráð fyrir. Það er óvissa með verð-
bólguna vegna þess að hún ræðst 
af því hvað gengið festist og 
styrkist fljótt. Við vitum þó að 
utanríkisviðskipti verða í miklu 
betra lagi þar sem útflutningur 
vex mjög hratt og innflutningur 
minnkar.“

Geir segir atvinnuleysi vera 
annan óvissuþátt og því miður 
séu allar líkur á því að það aukist 
mikið. „Það er þessi mynd sem 
við erum að takast á við í sam-
starfi við gjaldeyrissjóðinn og 
það hvernig er best að bregðast 
við þessu ástandi þannig að við 
komum sem best úr því.“

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra segir að vinn-
an sé á lokastigi. Hún hefði viljað 
sjá vinnuna ganga hraðar en þær 

spár sem verður að vinna séu 
tímafrekar. „Það er verið að 
ganga frá ýmsum atriðum sem 
tengjast þessu. Auðvitað er spurn-
ingin hvort skilmálarnir séu 
þannig að við getum sætt okkur 
við þá, það er engin ástæða til að 
ætla annað. Hitt er bara handa-

vinna.“ Ingibjörg segist sátt við 
þá skilmála sem hún hefur séð.

Í sama streng tekur Össur 
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra. 
„Þeir hafa áður fundið að rekstr-
arformi Íbúðalánasjóðs og verið 
með væntingar til einkavæðing-
ar. Þeir hafa lagt allt slíkt til hlið-
ar.“

Björgvin G. Sigurðsson við-
skiptaráðherra vildi ekki tjá sig 
um þá upphæð sem verið væri að 
semja um. Lán frá Rússum væri 
þó ekki inni í þessari lotu. „Það er 
grundvallarforsenda að við getum 
staðið undir láninu. Sjóðurinn 
lánar ekkert annars.“

Búist er við að um semjist í dag 
og þeir samningar verði lagðir 
fyrir stjórn sjóðsins.

 kolbeinn@frettabladid.is

Ekki samið fyrr en 
þjóðhagsspá er klár 
Þjóðhagsspá er forsenda samninga við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Flókið verk og 

víðfeðmt þar sem margt er óljóst segir forsætisráðherra. Íbúðalánasjóður verð-

ur ekki einkavæddur. Vinnan á lokastigi og lýkur líklega í dag.

FORSÆTISRÁÐHERRA Segir óvissu í gengis- og verðbólgumálum gera mönnum 
erfiðara fyrir í vinnu þjóðhagsspár. Hún er forsenda samninga við Alþjóðagjaldeyris-
sjóðinn.

INGIBJÖRG SÓL-
RÚN GÍSLADÓTTIR

ÖSSUR 
SKARPHÉÐINSSON

EFNAHAGSMÁL „Vefsíðan hefur ekki 
skilað einum einasta stuðningsfull-
trúa í þessum mánuði og um þrjá-
tíu manns hafa hætt stuðningi,“ 
segir Guðrún Margrét Pálsdóttir, 
formaður ABC barnahjálpar á 
Íslandi. 

ABC aflar stuðningsaðila til 
hjálpar munaðarlausum, fátækum 
og umkomulausum börnum í átta 
löndum. 

„Síðan kreppan hófst fyrir alvöru 
hinn 29. september skrúfaðist 
alveg fyrir að nýir stuðningsaðilar 
bættust við í gegnum netið, þaðan 
sem flestir þeirra koma venju-
lega,“ segir Guðrún. 

Þar til í september skráðu sig 

um 120 nýir stuðningsaðilar að 
meðaltali í mánuði hverjum hjá 
ABC. Það sem af er október hafa 
einungis nítján stuðningsaðilar 
bæst í hópinn og skráðu þeir sig 

eftir kirkjukynningu á nýjum skóla 
í Búrkína Fasó. 

Stærsta vandamálið sem ABC 
glímir við um þessar mundir er þó 
tengt gengi krónunnar. „Strax í vor 
fór að bera á því að það sem við 
sendum út dugði ekki til vegna 
slæmrar stöðu krónunnar. Sú staða 
hefur versnað heilmikið nú. Við 
fáum líklega ekki nema helming-
inn af því sem við þurfum fyrir 
krónurnar okkar,“ segir Guðrún. 
Spurð hvort borið hafi á að fyrir-
tæki hafi dregið stuðning sinn til 
baka segir Guðrún eitthvað um 
það. Glitnir hafi til dæmis verið 
eitt af vinafélögum ABC en flestir 
bakhjarlanna séu einstaklingar. - kg

Hrun í nýskráningum hjá ABC barnahjálp og gengisfall bitnar á börnum í neyð:

Fólk hætt að styðja barnahjálp ABC

SLÆMT ÁSTAND 
Guðrún Margrét 
segist vongóð 
um að ekki þurfi 
að draga saman 
í starfsemi ABC 
og nýjar leiðir 
hljóti að finnast.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SJÓSLYS „Björgunin gekk eins og best verður á 
kosið, eiginlega það vel að þetta var eins og 
hálfgerð æfing,“ segir Stefán Þormar, skipstjóri á 
dragnótarbátnum Sólborgu RE-270. 

Tveimur skipverjum var bjargað yfir í Sólborg-
ina úr björgunarbát eftir að eldur kom upp í sjö 
tonna trillunni Mávanesi frá Reykjavík laust fyrir 
klukkan sjö í gærkvöldi. 

Mennirnir voru í björgunarbátnum í rúmlega 
fjörutíu mínútur en varð ekki meint af. Mávanesið 
sökk svo um klukkustund síðar. Þegar tilkynning 
barst um mikinn eld í vélarrúmi Mávaness, sem 
var statt um 35 sjómílur norðvestur af Gróttu, var 
þyrla Landhelgisgæslunnar ræst út ásamt björgun-
arskipum frá Reykjavík, Hafnarfirði, Kópavogi og 
Akranesi. Einnig var haft samband við nærstödd 
skip og báta, og var Sólborgin næst Mávanesinu, 
eða um fimm sjómílum frá. Sólborgin náði til 
mannanna um hálfri klukkustund eftir að tilkynn-
ing barst. 

Gekk björgun þeirra yfir í Sólborgu mjög vel, 
enda aðstæður hinar bestu að sögn Stefáns skip-
stjóra, blankalogn, sléttur sjór og gott skyggni. 
Stefán segir skipverjunum skiljanlega hafa verið 

nokkuð brugðið, en líðan þeirra að öðru leyti góð og 
ekki talin þörf á því að þeir kæmust undir læknis-
hendur í Reykjavík.

Að sögn varðstjóra Landhelgisgæslunnar eru 
upptök eldsins í Mávanesi ekki kunn að svo stöddu.

 - kg

Skipverjar á Sólborgu RE-270 björguðu tveimur mönnum úr björgunarbát í gær:

Björgunin minnti á æfingu

LÍF  Þyrla Landhelgisgæslunnar var ræst út þegar tilkynning um 
eldinn í Mávanesinu barst. Hennar gerðist þó ekki þörf.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SPURNING DAGSINS
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12 STAÐIR

EFNAHAGSMÁL Enn er óljóst hvort 
réttindi lífeyrisþega skerðast 
vegna taps sjóðanna. Það verður 
ekki ljóst fyrr en í tryggingafræði-
legri úttekt sem Fjármálaeftirlitið 
vill að fari fram í janúar. Sjóðirnir 
hafa stungið upp á leið til að 
minnka líkur á skerðingu. Þá mun 
góð ávöxtun síðustu ára vega á 
móti skerðingu.

Lífeyrissjóðir landsins hafa síð-
ustu fimm ár skilað jákvæðri 
raun ávöxtun um rúmlega níu pró-
sent. Um síðustu áramót voru eign-
ir þeirra 1.700 milljarða króna 
virði og jukust þær um sjö prósent 
á aðeins einu ári. Í fyrra greiddu 
sjóðirnir út 46 milljarða króna í líf-

eyrisskuldbind-
ingar.

Sjóðirnir hafa 
stungið upp á því 
að vikmörk í 
tryggingafræði-
legri úttekt næsta 
árs verði hækkuð 
úr 10 í 15 prósent. 
Skuldbindingar 
sjóðanna mega 
ekki vera meiri 
en 10 prósent 
umfram eignir í 

úttektinni. Hækkun þeirra marka 
drægi úr líkunum á skerðingu líf-
eyris.

Óljóst er hve miklu lífeyrissjóð-
irnir hafa tapað á hruni efnahags-
kerfisins. Hrafn Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Landssambands 
lífeyrissjóða, telur þó meiri líkur 
en minni á að svo verði. 

„Við eigum eftir að kanna stöð-
una nákvæmlega, hve mikið tapið 
er. Það er mjög mismunandi eftir 

sjóðum, hver voru þeirra verð-
mæti og hvernig þeir eru upp-
byggðir. Ég tel þó meiri líkur en 
minni að um einhverja skerðingu 
sé að ræða, en það ræðst þó ekki 
strax.

Menn eru að fara yfir skulda-
bréfaeign sjóðanna og hvernig hún 
skiptist á milli bankanna. Sjóðirnir 
eru með tap á gjaldmiðlaskipta-
samningum. Í gjaldþrotalögum er 
heimild til að skuldajafna og við 
erum að skoða með hvaða hætti 
væri hægt að nýta hana.“

Hvað varðar hækkun vikmarka 
úr 10 í 15 prósent segir Hrafn það 
myndu nýtast sjóðunum vel. „Við 
stungum upp á því í aðgerðaáætl-

uninni sem við unnum þegar þetta 
ferli hófst allt. Að fá heimild til 
þess, þó ekki væri nema í eitt ár, 
myndi breyta miklu.“ 

Hjá Fjármálaeftirlitinu fengust 
þær upplýsingar að ótímabært 
væri að segja til um hvort vik-
mörkin yrðu hækkuð, þar sem 
upplýsingar fyrir árið 2008 liggja 
ekki allar fyrir.

Vinna hefur staðið yfir um 
nokkra hríð um samspil almanna-
trygginga og lífeyrisgreiðslna. 
Ekki náðist í Jóhönnu Sigurðar-
dóttur félagsmálaráðherra við 
vinnslu þessarar fréttar þrátt fyrir 
ítrekaðar tilraunir.

 kolbeinn@frettabladid.is

Óljóst hvort réttindi 
lífeyrisþega skerðast
Ekki verður ljóst fyrr en á næsta ári hvort réttindi lífeyrisþega munu skerðast 

vegna taps lífeyrissjóðanna. Góð ávöxtun síðustu ára vegur að einhverju leyti 

upp tapið núna. Lífeyrissjóður verður greiddur óbreyttur út þetta ár.

STAÐAN KÖNNUÐ Ekki kemur í ljós fyrr en í fyrsta lagi í janúar hvort skerða þarf 
lífeyrissgreiðslur. Sjóðirnir hafa skilað góðri ávöxtun síðustu ár sem vegur á móti 
tapinu nú.    FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HRAFN
MAGNÚSSON

LANDBÚNAÐUR „Það er ágætt hljóð 
í kúabændum þótt sumir hafi 

áhyggjur vegna 
óvissu,“ segir 
Þórólfur Sveins-
son, formaður 
Landssambands 
kúabænda. 

Útlit er fyrir 
almennan 
samdrátt í 
samfélaginu en 
Þórólfur telur að 
hann bitni ekki 
illa á kúabænd-

um. „Við erum jú að framleiða 
mat og þótt matarvenjur breytist 
kannski eitthvað þarf fólk nú 
áfram að borða.“ 

Verð á mjólkurvörum hækkar 
um tíu prósent að meðaltali um 
næstu mánaðamót. Þórólfur segir 
hækkunina mæta hærra aðfanga-
verði bænda að hluta en ekki að 
öllu leyti.  - bþs

Ágætt hljóð í kúabændum:

Fólk þarf nú 
áfram að borða 

ÞÓRÓLFUR 
SVEINSSON

LÖGREGLUMÁL Hægt hefur gengið 
að yfirheyra mennina sem sitja í 
gæsluvarðhaldi vegna árásar á 
tvo lögreglumenn í Hraunbænum 
aðfaranótt sunnudagsins. Þeir 
tala litla sem enga íslensku, 
jafnvel þótt þeir séu íslenskir 
ríkisborgarar, samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins.

Sex eru nú í gæsluvarðhaldi 
vegna málsins, fjórir til dagsins í 
dag en tveir fram á mánudag. 
Sjötti maðurinn sem handtekinn 
hefur verið vegna málsins sætir 
nú yfirheyrslum. Tekin verður 
ákvörðun í dag um hvort farið 
verður fram á gæsluvarðhald yfir 
honum. Jafnframt hvort farið 
verður fram á áframhaldandi 
gæsluvarðhald yfir fjórum 
félögum hans.

Hraunbæjarárásin á lögreglu:

Yfirheyrslum 
miðar hægt
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SLÆMAR VEÐUR-
HORFUR Á MORGUN  
Illa horfi r með veður á 
vestanverðu land-
inu á morgun. Um 
hádegi verður kominn 
norðaustan stormur 
á Vestfjörðum og 
síðdegis eru horfur 
á ofsaveðri vestast á 
Vestfjörðum. Einnig 
verður mjög hvasst á 
Snæfellsnesi og suð-
vestan til um kvöldið, 
og gæti vel slegið í 
ofsaveður á annesj-
um vestan til. Annars 
staðar verður vindur 
hægari. 

2 2

4

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

SVEITARSTJÓRNIR Björn Bögeskov 
Hilmarsson, garðyrkjustjóri í 
Hafnarfirði, vill fá grenitré úr 
görðum bæjarbúa sem jólatré við 
götur bæjarins. Grenitré geti 
orðið mjög há og breið og tekið 
mikið pláss í heimilisgörðum og 
dýrt sé að fjarlægja slík tré. „Því 
var ákveðið að slá tvær flugur í 
einu höggi með því að bærinn 
bjóði upp á slík skipti. Þannig að 
starfsmenn Þjónustumiðstöðvar 
koma á staðinn og fella tréð og 
fjarlægja það síðan garðeigendum 
að kostnaðarlausu og tréð nýtist 
sem gleðigjafi yfir aðventuhátíð-
ina, sem sagt beggja hagur ef 
segja má svo,“ segir á vef 
Hafnarfjarðarbæjar. Trén þurfa 
að vera yfir sex metra há.  - gar 

Tvær flugur í einu höggi:

Hornreka greni 
breytt í jólatré

JÓLAÞORPIÐ Í Hafnarfirði er jafnan mikil 
stemning um jólin.

STJÓRNMÁL Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra 
ræddi í gær í síma við Condoleezu 
Rice, utanríkisráðherra Bandaríkj-
anna. Að því er segir í tilkynningu 
frá utanríkisráðuneytinu var rætt 
um stöðu fjármálakerfis Íslands og 
þau úrræði sem unnið sé að.

„Rice lýsti áhyggjum af málinu 
og mun taka það upp við aðra 
fulltrúa bandarískra stjórnvalda. 
Þá lýsti Ingibjörg Sólrún afstöðu 
Íslendinga til viðbragða annarra 
ríkja, þar á meðal Breta, og til þess 
hvaða heildaráhrif viðburðir 
liðinna vikna gætu haft,“ segir í til-
kynningu ráðuneytisins.

  - gar

Condolezza Rice:

Staða Íslands 
áhyggjuefni

LÍFTÆKNI Persónuvernd hefur veitt 
Íslenskri erfðagreiningu og 
samstarfslæknum fyrirtækisins 
heimild til að afla upplýsinga úr 
sjúkraskrám í þágu sex rannsókna.

„Um er að ræða sjúkraskrár 
fólks sem hefur tekið þátt í 
rannsóknum á vegum ÍE og hefur 
samþykkt að lífsýni og önnur gögn 
verði varðveitt og notuð í öðrum 
rannsóknum á vegum ÍE að 
fengnum tilskildum leyfum,“ segir 
Persónuvernd. Meðal þess sem á að 
rannsaka eru erfðir sjálfsofnæmis-
sjúkdóma, erfðir ofnæmis og astma 
og hlutur erfða í beinþéttni og 
beinþynningu.  - gar

Íslensk erfðagreining:

Decode fær ný 
rannsóknarleyfi

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarfulltrúar 
Sjálfstæðisflokks í Árborg eru 
ósáttir við skýringar meirihluta 
Samfylkingar og Framsóknarflokks 
á því að hundruð milljóna króna af 
fé bæjarins voru bundnar á pen-
ingamarkaðsreikningi.

Eins og komið hefur fram í 
Fréttablaðinu var samþykkt í bæj-
arráði Árborgar í júní í fyrra að 
nota 730 milljónir króna sem feng-
ust fyrir sölu á hlut í Hitaveitu Suð-
urnesja til uppbyggingar og niður-
greiðslu skulda. Um 350 milljónir 
af þessu fé eru nú í uppnámi á pen-
ingamarkaðsreikningi Landsbank-
ans.

Ragnheiður Hergeirsdóttir bæj-

arstjóri hefur 
sagt Fréttablað-
inu að þær skuld-
ir sem hagkvæmt 
hafi þótt að 
greiða niður hafi 
verið borgaðar 
upp. Peninga-
markaðsbréf hafi 
þótt góð og örugg 
ávöxtunarleið.

Sjálfstæðis-
menn benda á að 
Árborg hafi tekið 
lán upp á samtals 
1.360 milljónir 

frá því í júlí í fyrra þar til í mars á 
þessu ári. Á sama tíma hafi pening-

arnir úr Hitaveitu Suðurnesja verið 
ávaxtaðir í peningamarkaðsbréfum 
án formlegrar samþykktar bæjar-
ráðs eða bæjarstjórnar.

„Í raun var því verið að taka lán 
hjá Lánasjóði sveitarfélaga til að 
standa straum af vaxtamunarvið-
skiptum þar sem keypt voru pen-
ingamarkaðsbéf í stað þess að lág-
marka lántökur. Þessi lánaviðskipti 
ganga gegn hefðbundinni starfs-
semi bæjarfélaga og þvert gegn 
samþykkt bæjarráðs. Það er álit 
bæjarfulltrúa D-listans að með 
þessu hafi verið sveigt af braut 
góðrar stjórnsýslu og tekin óþarfa 
áhætta fyrir bæjarsjóð,“ segja 
sjálfstæðismenn.  - gar

Sjálfstæðismenn í Árborg vísa skýringum um meðferð fjármuna bæjarins á bug:

Óþarfa áhætta hjá bæjarsjóði

FRÉTTABLAÐIÐ 17. 
OKTÓBER Bæjar-
stjórinn hafnaði 
því að gengið hafi 
verið gegn sam-
þykkt bæjarráðs.

SVEITARSTJÓRNIR „Því var haldið 
mjög á lofti gagnvart sveitarfélög-
unum að peningabréf væru mjög 
örugg ávöxtun og geymsla fyrir 
peninga,“ segir Ragnheiður Her-
geirsdóttir, bæjarstjóri Árborgar. 
Sveitarfélagið er með 350 milljónir 
króna lokaðar inni í peningamark-
aðssjóði hjá Landsbankanum.

Eyþór Arnalds, oddviti minni-
hluta sjálfstæðismanna, sagðist á 
bæjarráðsfundi í gær telja að brot-
ið hafi verið gegn samþykktum 
bæjarráðs frá í fyrra með því að 
setja andvirði hlutar Árborgar í 
Hitaveitu Suðurnesja inn á mark-
aðsreikning hjá Landsbankanum í 
stað þess að greiða skuldir.

„Sú ákvörðun að greiða ekki niður 
skuldir en halda eftir fjármunum 
að upphæð 350 milljónir inn á pen-
ingamarkaðsbréfum gengur gegn 
samhljóða samþykkt bæjarráðs. 
Þetta er einfaldlega staðreynd. Það 
er vonandi fyrir íbúa sveitarfélags-
ins að sem mest af þessum fjármun-
um endurheimtist,“ bókaði Eyþór á 
bæjarráðsfundinum í gær.

Þorvaldur Guðmundsson, bæjar-
fulltrúi Framsóknarflokks, sem á 
aðild að meirihluta bæjarstjórnar 
sagði peningamarkaðsbréfin hafa 
verið rædd á fundum sem Eyþór 
hafi setið í vor. „Því vekur það undr-
un að hann skuli ekki kannast við að 
sveitarfélagið eigi peningamark-
aðsbréf í Landsbanka Íslands,“ 
bókaði Þorvaldur.

Í áðurnefndri einróma samþykkt 

bæjarráðs frá í fyrra, um ráðstöfun 
þeirra 730 milljóna sem Árborg 
fékk fyrir sölu á sínum hlut í Hita-
veitu Suðurnesja til Geysis Green 
Energy, segir að féð eigi að nýta til 
uppbyggingar og til greiðslu og lág-
mörkun skulda sveitarfélagsins.

Að sögn Ragnheiðar bæjarstjóra 
voru upphaflega lagðar um 730 
milljónir króna inn á peningamark-
aðsreikning um mitt sumar í fyrra 
og skila góðri ávöxtun. Hluti af fénu 
hafi síðar verið notaður til fram-
kvæmda og skammtímaskuldir hafi 
verið gerðar upp snemma á þessu 
ári. Önnur lán hafi ýmist ekki verið 
hagkvæmt að greiða upp eða það 
hreinlega ekki verið hægt vegna 
skilmála þeirra.

Ragnheiður hafnar því algerlega 
að hafa unnið gegn samþykktum 
bæjarráðsins. Allir bæjarráðsmenn 
sem fylgst hafi með á fundum hafi 
vitað um að Árborg ætti fé í pen-
ingamarkaðssjóði.

„Ef mönnum fannst þetta svona 
svakalegt áttu þeir að gera vart við 
það. Það eru allir að reyna að vanda 
sig að fá sem mest út úr peningun-
um fyrir sveitarfélagið,“ segir bæj-
arstjórinn sem nú bíður þess að í 
ljós komi hversu mikið stendur 
eftir af þeim 350 milljónum sem 
Árborg átti ennþá í peningamark-
aðssjóði. „Það bendir allt til að það 
verði eitthvert tap en hversu mikið 
vitum við auðvitað ekki ennþá.“

  gar@frettabladid.is

Árborg tapar jafnvel 
350 milljónum króna
Oddviti minnihlutans í Árborg gagnrýnir bæjaryfirvöld fyrir að setja 350 millj-

ónir króna í peningamarkaðsbréf en borga ekki skuldir eins og ákveðið var. 

Bæjarstjórinn segist hafa greitt skuldir sem hagkvæmt hafi verið að gera upp.

RAGNHEIÐUR 
HERGEIRSDÓTTIR

EYÞÓR ARNALDS

Í SVARTSENGI Um 350 milljónir króna sem eftir voru af and-
virði hlutar Árborgar í Hitaveitu Suðurnesja gætu verið gufaðar 
upp. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GENGIÐ 21.10.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 201,267
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 113,62  114,16

 193,15  194,09

 150,08  150,92

 20,131  20,249

 16,93  17,03

 15,081  15,169

 1,1237  1,1303

 171,39  172,41

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



www.orkan.is

SPÁÐU Í HVAÐ ÞÚ SPARAR!

Orkan er ódýrari.
Aftur og aftur og aftur og 
aftur og enn aftur og aftur 
og aftur og aftur og aftur og 
aftur og aftur og aftur og 
aftur og aftur og enn aftur 
og aftur og aftur og enn 
aftur og aftur …
Verðkannanir DV á tímabilinu 17. júní - 15. október 
sýna svo ekki verður um villst hvar eldsneytið 
er ódýrara. Þetta er enn og aftur staðfest í 
Morgunblaðinu 29. september.
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■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

Nú þarf að nálgast hlutina eftir nýjum leiðum. 
Kristinn Magnússon þurfti að komast til Akureyr-
ar um síðustu helgi og aftur til baka. Hann hefði 
getað farið með rútu (12.600 kr. báðar leiðir) eða 
flogið (9.980 kr. báðar leiðir á allra ódýrasta 
nettilboði) en ákvað frekar að prófa fyrirbærið 
Samferða.net sem hefur verið við lýði í nokkur 
misseri. „Ég hafði vitað af þessari síðu í nokkurn 
tíma en aldrei nýtt mér hana,“ skrifar Kristinn. 
„Svo kíkti ég inn á hana snemma í vikunni og sá 
að það var einn að auglýsa eftir farþega á minni 
leið. Rosa fínt! Við mæltum okkur mót, hittumst 
og keyrðum norður með spenning í maganum fyrir 
ævintýrum komandi helgar. Ég borgaði ökumann-
inum 2.500 kr., sem mér þótti sanngjarnt. Við 
vorum þrjú í bílnum sem eyddi rúmum 8,5 l/100km 
+ göng = ca 6000 og smá fyrir ómakið, dekkjaslit 
og annað sem hægt er að tiltaka. Allt heppnaðist 
þetta svo vel að við ákváðum að leiða saman hesta 
okkar aftur á sunnudeginum og er sömu sögu að 
segja frá því, allt gekk eins og í sögu. Það sem sló 

mig mest er að þar sem sameigin-
legt ferðalag okkar þriggja endaði 
á bensínstöð í borgarjaðrinum þá 
þurfti ég að splæsa í leigubíl frá 
Olís við Norðlingabraut og í 
Lundahverfið í Garðabænum, 
nákvæmlega 9,72 km samkvæmt 
map24.is. Fyrir þetta borgaði ég 
2.880 kr. og sveið það alveg 
rosalega. Það má segja að síðustu 
kílómetrarnir af alls 780 sem ég 
ferðaðist um helgina hafi sett 
þetta ferðalag mitt í uppnám 
fjárhagslega.“

Neytandinn: Kristinn fór til Akureyrar

Samferða í ferðalagið

ÞAÐ ER FALLEGT Á AKUREYRI Og ekki 
ónýtt að komast þangað fyrir 5.000 
kall.

DÓMSMÁL Reykvískur karlmaður á 
fertugsaldri hefur verið ákærður 
af ríkissaksóknara fyrir að hóta 
fimm manns lífláti.

Atvikið átti sér stað á veitinga-
staðnum Café Amsterdam. 
Manninum er gefið að sök að hafa 
ógnað tveimur mönnum með 
vasahníf og ítrekað hótað þeim 
lífláti. Einnig að hafa meðal 
annars hótað að sækja haglabyssu 
og skjóta þá með henni. 

Þá er maðurinn ákærður fyrir 
vopnalagabrot með því að hafa 
borið bitvopn á almannafæri. 
Loks fyrir brot gegn valdstjórn-
inni með því að hafa hótað þremur 
lögreglumönnum sem þar voru að 
skyldustörfum, lífláti.

 - jss

Karlmaður ákærður:

Hótaði fimm 
manns lífláti

SKÁK Viswanathan Anand er á 
góðri leið með að halda heims-
meistaratitli sínum í skák þó að 
einvígið um titilinn sé aðeins 
hálfnað. Hann vann sjöttu 
skákina í gær og hefur unnið 
helming skákanna. Hann er því 
með fjóra og hálfan vinning gegn 
einum og hálfum vinningi 
Vladimírs Kramnik. 

Anand var með hvítt í gær og 
upp kom Nimzo-indversk vörn. 
Kramnik gaf peð strax í 18. leik 
en fékk ekki nægar bætur fyrir. 
Kramnik fórnaði öðru peði til að 
blíðka goðin en allt kom fyrir 
ekki og gafst hann upp í 47. leik.

  - pal

Heimsmeistaraeinvígið í skák:

Anand vinnur 
enn einu sinni

EFNAHAGSMÁL „Þessi mikla aukning 
nýskráðra einstaklinga sem eru í 
alvarlegum vanskilum er vissulega 
áhyggjuefni, ekki síst í ljósi þess 
að svona mál taka alltaf dágóðan 
tíma að berast inn. Það má því fast-
lega búast við því að þessum tilfell-
um fjölgi mikið á næstu mánuð-
um,“ segir Ómar Berg Torfason, 
greiningarsérfræðingur hjá Cred-
itinfo Iceland, sem heldur utan um 
skráningar á vanskilaskrá. Fyrir-
tækið hefur lokið við skýrslu um 
stöðu almennings og fyrirtækja í 
ljósi núverandi aðstæðna á íslensk-
um fjármálamarkaði, þar sem 
meðal annars kemur fram að það 
sem af er árinu 2008 hefur nýskráð-
um einstaklingum á vanskilaskrá 
fjölgað um ríflega þrjátíu prósent 
frá árinu 2007.

Á síðasta ári bættust að meðal-
tali 279 einstaklingar á mánuði á 
vanskilaskrá. Á fyrstu níu mánuð-
um þessa árs hefur meðaltalið 
hækkað upp í 368 einstaklinga á 
mánuði. Að sögn Ómars hefur þessi 
þróun verið ótrúlega hröð. „Það er 
mjög erfitt ráða í áframhald þess-
ara mála í núverandi ástandi, og 
varla að maður þori að gefa út spá-
dóma. En ég er hræddur um að 
vöxturinn verði mjög ör á næst-
unni. Reynsla síðustu ára segir 
okkur að ef áhrifaríkar aðgerðir í 
samfélaginu verða til þess að 
lækka greiðslubyrði einstaklinga 

umtalsvert getur fækkun einstakl-
inga á vanskilaskrá orðið mjög 
hröð,“ segir Ómar, og nefnir sem 
dæmi að ríkið geti komið einstakl-
ingum til aðstoðar með ýmsum til-
slökunum á greiðslum opinberra 
gjalda, fasteignagjalda, námslána, 
meðlagsgreiðslna og fleiru. „En 
það er auðvitað ekki vitað hvað 
ráðamenn hafa í huga í þessum 
efnum,“ bætir hann við.

Í skýrslunni kemur einnig fram 
að af þeim 805 einstaklingum sem 
orðið hafa gjaldþrota á síðustu 
fjórum árum eru 640 karlkyns. 

Þá eru einstæðir feður fjölmenn-
asti hópur einstaklinga í vanskil-
um. Flest fyrirtæki á vanskilaskrá 
eru í atvinnuflokknum heild- og 
smásöluverslun, en næst á eftir 
fylgja fyrirtæki í byggingarstarf-
semi og mannvirkjagerð og loks 

fyrirtæki í fasteignaviðskiptum. 
Skýrslunni var dreift til allra 
alþingismanna og nokkurra ráðu-
neyta. 

Að sögn Ómars mun Creditinfo 
Iceland halda áfram greiningar-
vinnu á næstu mánuðum, meðal 
annars í samvinnu við félagsmála-
ráðuneytið, í þeirri von að tryggja 
að ráðamenn séu vel upplýstir um 
stöðu mála. kjartan@frettabladid.is

Fjölgar ört á vanskilaskrá
Skýrsla um stöðu einstaklinga og fyrirtækja í ljósi aðstæðna á fjármálamarkaði sýnir mikla fjölgun nýrra 

einstaklinga í alvarlegum vanskilum. Greiningarsérfræðingur segir tölurnar mikið áhyggjuefni í ljósi þess 

að slík mál taki sinn tíma í kerfinu. Líkur séu því á mikilli aukningu á vanskilaskrá á næstu vikum.

MIKIL AUKNING Á síðasta ári bættust að meðaltali 279 einstaklingar á vanskilaskrá. Meðaltalið það sem af er árinu er 368 á mán-
uði, sem er ríflega þrjátíu prósenta aukning. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kólerufaraldur
Ellefu manns hafa orðið kólerufaraldri 
að bráð í Chinhoi, litlum bæ skammt 
frá Harare, höfuðborg Simbabve. Að 
minnsta kosti 500 manns hafa fengið 
læknisaðstoð. Faraldurinn er sagður 
stafa af ónýtum skolpræsum og efna-
hagsvanda landsins.

SIMBABVE

SVISS, AP Stóri rafeindahraðallinn 
í CERN-rannsóknastöðinni í Sviss 
var settur í gang öðru sinni í gær 
með pomp og prakt. 

Alvarleg bilun varð skömmu 
eftir að hann var ræstur í fyrsta 
sinn í síðasta mánuði, en vísinda-
menn létu það ekki á sig fá og 
hófust þegar handa við að 
lagfæra bilunina.

Ráðamenn frá ýmsum löndum 
og vísindamenn komu saman við 
hátíðlega athöfn í gær, og hlýddu 
meðal annars á hundrað manna 
kór frá Wales syngja í tilefni 
gangsetningarinnar.

Vonast er til að hraðallinn veiti 
ómetanlegar upplýsingar um 
hegðun öreinda og upphaf 
heimsins. - gb

Rafeindahraðallinn í Sviss:

Aftur í gang

RÁÐAMENN MÆTTIR Forseti Sviss og 
forsætisráðherra Frakklands í hópi gesta 
við athöfnina. NORDICPHOTOS/AFP

Vilt þú að Bretar sjái um loft-
rýmiseftirlit við Ísland?
Já  12,3%

Nei  87,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Sækir þú sjósund?

Segðu skoðun þína á visir.is

FJÁRMÁL Borgun, aðalleyfishafi 
Mastercard hér á landi, hefur leið-
rétt kortagengi hjá þeim sem not-
uðu kort sín erlendis hinn 7. októb-
er, um fimm prósent. Með því mun 
gengi Borgunar og Valitors þá dag-
ana vera svipað. 

Haukur Oddsson, forstjóri Borg-
unar, og Höskuldur Ólafsson, for-
stjóri Valitors, segja að gert hafi 
verið upp í íslenskum krónum við 
erlendu greiðslumiðlunarkerfin, 
sem síðan hafi keypt íslensku krón-
una á markaði. Gert sé upp daglega 
og því hafi verið erfitt að leiðrétta 
þessar færslur. 

„Við fórum í að athuga hvað hægt 
væri að gera,“ segir Höskuldur. 

Athugað var hvort hægt væri að 
breyta gengisskráningu afturvirkt 
vegna 7. og 8. október, en búið var 
að gera þau viðskipti upp. 

„Við tókum á okkur um fimm pró-
sent,“ segir Haukur. „Sem er nokk-
uð högg fyrir lítið fyrirtæki eins og 
okkur.“

Bæði fyrirtækin eru hætt að 
greiða erlendu greiðslumiðlunar-
kerfunum í íslenskum krónum. 
Samið hefur verið við Seðlabanka 
Íslands þannig að Valitor gerir upp 
í dollar en Borgun í evrum.  - ss

Kortagengi kreditkortanna vegna viðskipta erlendis 7. til 8. október:

Borgun leiðréttir um fimm prósent

MÖRKUÐUM FYLGT Kortafyrirtækin segj-
ast eiga óhægt um vik með að breyta 

gengisskráningu afturvirkt.

Kreppa frystir slökkviliðsbíla
Ekkert verður að sinni af fyrirhug-
uðum kaupum Slökkviliðs höfuð-
borgarsvæðisins á fjórum nýjum 
slökkviliðsbílum. Af því er kemur fram 
í fundargerð stjórnar slökkviliðsins er 
þessi ákvðrðun tekin „með tilliti til 
þeirrar stöðu sem er komin upp“.

ÖRYGGISMÁL

KJÖRKASSINN



Ævintýralegar skammdegisgöngur um fjöll og fi rnindi með 66°Norður og Íslenskum 
Fjallaleiðsögumönnum.

Kynningarfundur 23. október kl. 20:00 
í húsakynnum 66°Norður í Faxafeni 12

Nánari upplýsingar á www.66north.is
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DÓMSMÁL Karlmaður um þrítugt 
hefur verið dæmdur í fjögurra 
mánaða fangelsi fyrir að svipta 
annan mann frelsi og ganga í skrokk 
á honum, svo og innbrot, þjófnaði 
og fíkniefnabrot. 

Hinn dæmdi réðst, ásamt öðrum 
manni, á fórnarlambið sem er rúm-
lega tvítugur piltur. Mennirnir 
færðu hann nauðugan í bíl við Garð-
skagavita og óku með hann að heim-
ili annars þeirra. Meðan á ökuferð-
inni stóð og eftir hana skiptust 
mennirnir á að ganga harkalega í 

skrokk á piltinum. Þeir börðu hann í 
andlit og líkama og létu spörkin 

dynja á honum. Að því búnu neyddi 
sá, sem dæmdur var nú, piltinn til 
að fara í verslun Samkaupa/Úrval í 
Sandgerði, taka þar í heimildarleysi 
úr peningaskáp samtals um krónur 
50 þúsund krónur og láta sig hafa.

Hinn dæmdi var einnig ákærður 
fyrir fíkniefnabrot og nokkur inn-
brot. Hann stal tölvum, en einnig 
170 kílóum af humri. Maðurinn ját-
aði sök. Hinn maðurinn sem var 
með í aðförinni að piltinum neitaði 
hins vegar. Þeir eru því dæmdir 
hvor í sínu lagi. - jss

GARÐSKAGAVITI Mennirnir sviptu piltinn 
frelsi við Garðskagavita og fluttu hann 
nauðugan heim til annars þeirra.

Annar tveggja árásarmanna við Garðskagavita í fjögurra mánaða fangelsi:

Sviptu ungan mann frelsi og 
misþyrmdu hrottalega

DÓMSMÁL Hæstiréttur Íslands 
hefur dæmt greiðslukortafyrirtæk-
ið Valitor til að láta skattayfirvöld-
um í té upplýsingar um færslur á 
erlend greiðslukort sem eru sam-
tals yfir fimm milljónir króna hér-
lendis á tólf mánaða tímabili.

„Það er rökstuddur grunur um 
það að menn hafi komið fjármun-
um undan skattlagningu á Íslandi 
með því að geyma þá í svokölluðum 
aflandsríkjum, sem stundum eru 
kallaðar skattaparadísir. Til þess að 
koma þessum peningum í umferð 
er þekkt leið að viðkomandi fái 
útgefið greiðslukort sem hann 
notar síðan til að fjármagna neyslu 
og hugsanlega í einhverjum tilfell-
um til fjárfestinga,“ útskýrir Skúli 
Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri.

Snemma á þessu ári var þess 
óskað að íslensku kortafyrirtækin 
þrjú veittu ríkisskattstjóra upplýs-
ingar um þá sem tekið höfðu út yfir 
fimm milljónir króna frá miðju ári 
2006 til miðs árs 2007. Tvö fyrir-
tækjanna létu upplýsingarnar í té. 
Fyrirtækið Valitor, sem er í eigu 
Kaupþings, Landsbankans og spari-
sjóða, bar fyrir sig bankaleynd en 
Hæstiréttur segir Valitor skylt að 
afhenda hin umbeðnu gögn.

Dönsk 

skattyfirvöld áttu frumkvæði að 
því að afla upplýsinga um kredit-
kortafærslur þar í landi með kort-
um sem gefin voru út og gerð upp í 
öðrum löndum. Skattyfirvöld í Nor-
egi og Svíþjóð fylgdu í kjölfarið.

„Þetta hefur borið góðan árangur 
í nágrannalöndunum og við erum 
að reyna að feta í fótspor skattyfir-
valda þar. Við erum að elta uppi 
peningana til að geta rakið hvort 
hlutaðeigandi aðilar hafi gert grein 
fyrir þeim innistæðum sem þarna 
er um að ræða í skattframtali,“ 
segir Skúli Eggert.

Í dómsskjölum kemur fram að 
ríkisskattstjóri telji að banka-

leynd hljóti að víkja fyrir 
þeim hagsmunum hins opin-
bera að ganga úr skugga um 

að skattskil séu rétt. Almennur 
trúnaður við viðskiptamenn í 

formi bankaleyndar hafi ekki 
þann tilgang að vernda mögu-
lega brotastarfsemi.

Skúli Eggert segir að þótt 

gögn frá tveimur kortafyrirtækj-
anna hafi þegar verið í hendi hafi 
verið ákveðið að bíða með að skoða 
þau þar til dómur Hæstréttar gengi 
í máli Valitor. „Mér sýnist þetta 
vera örfáir tugir tilfella sem við 
þurfum að athuga,“ segir ríkis-
skattstjóri.   gar@frettabladid.is

Greiðslukortin komi 
upp um skattsvikara
Hæstiréttur segir ríkisskattstjóra eiga að fá aðgang að færslum með erlendum 

greiðslukortum á Íslandi sem eru yfir fimm milljónum á ári. Finna á þá sem 

kunna að eiga eignir erlendis og skjóta undan skatti. Tugir tilfella eru í skoðun.

HÆSTIRÉTTUR ÍSLANDS Kortafyrirtæki á að láta skattayfirvöld fá upplýsingar um 
upphæðir yfir fimm milljónum króna sem borgaðar eru á Íslandi með erlendum 
greiðslukortum.

TAÍLAND, AP Thaksin Shinawatra, fyrrverandi 
forsætisráðherra Taílands, var í gær dæmdur til 
tveggja ára fangelsisvistar vegna spillingarmála, 
sem urðu til þess að her landsins hrakti hann úr 
embætti fyrir tveimur árum.

Thaksin hefur síðan verið í sjálfskipaðri útlegð í 
Bretlandi. Hann segist sjálfur ekkert gefa fyrir 
þennan dóm, hann sé af pólitískum rótum sprott-
inn.

„Dómstóllinn er framhald á stjórnarbyltingunni,“ 
sagði Thaksin í Bretlandi í gær. Hann sagði dóminn 
ekki koma sér á óvart. „Eftir að mér var steypt af 
stóli er bara eðlilegt að þeir reyni allt til að 
réttlæta það.“

Eiginkona Thaksins var hins vegar sýknuð af 
öllum ákærum.

Dómnum var ákaft fagnað af mótmælendahreyf-
ingu, sem undanfarnar vikur hefur krafist þess að 
núverandi forsætisráðherra segi af sér. Hann er 
sakaður um að ganga erinda Thaksins.

Þúsundir manna hafa hreiðrað um sig fyrir utan 
skrifstofur forsætisráðherra síðustu vikurnar, og 

mátti í gær heyra mannfjöldann hrópa: „Farðu í 
fangelsi, farðu í fangelsi.“

Saksóknari sagði í gær að reynt yrði að hraða 
afgreiðslu á beiðni til Bretlands um framsal 
Thaksins. - gb

Fyrrverandi forsætisráðherra Taílands dæmdur fyrir spillingu:

Segir dóminn pólitískan

Við erum 

að elta 

uppi peningana 

til að geta rakið 

hvort hlutaðeig-

andi aðilar hafi 

gert grein fyrir 

þeim innstæðum 

sem þarna er um 

að ræða í skatta-

framtali.“

SKÚLI EGGERT ÞÓRÐARSON 
RÍKISSKATTSTJÓRI

13.00 – 13.05 Guðlaug Kristjánsdóttir, formaður BHM, 
setur málþingið.

13.05 – 13.15 Guðrún Pétursdóttir, dósent HÍ, 
flytur hátíðarávarp.

13.15 – 13.20 Sigríður Snævarr, stjórnandi málþings, 
opnar umræðuna.

13.20 – 13.35 Svafa Grönfeldt, rektor HR.
Áfram Ísland.

13.35 – 13.50 Þór Sigfússon, formaður Samtaka 
atvinnulífsins.
Tækifæri á óvissutímum.

13.50 – 14.05 Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, skákkona.
Að tefla djarft.

14.05 – 14.30 Kaffi.

14.30 – 14.45 Andri Snær Magnason, rithöfundur. 
Menntun er ekki fjárfesting.

14.45 – 15.00 Guðmundur Steingrímsson, heimspekingur. 
Er menntun ofmetin?

15.00 – 15.45 Pallborðsumræður undir stjórn 
Sigríðar Snævarr.

15.45 – 16.00 Samantekt formanns. Að henni lokinni 
mun hún afhenda Ármanni Snævarr,
fyrsta formanni BHM, fyrsta eintak af bókinni 
BHM – Saga Bandalags háskólamanna 
1958 – 2008.

16.00 – 18.00 Kokkteill, veitingar og Tríó Hjörleifs Valssonar
leikur djasstónlist í boði BHM.

Dagskrá

Farseðill
til framtíðar
Málþing um menntun

www.bhm.is

Guðrún PétursdóttirGuðlaug Kristjánsdóttir

Þór Sigfússon Andri Snær Magnason Guðmundur Steingrímsson

Sigríður Snævarr Svafa Grönfeldt Guðfríður Lilja Grétarsdóttir

Á morgun fagnar BHM 50 ára afmæli

Í tilefni þess höldum við málþing 
á Grand hótel Reykjavík (gyllti salur) 
fimmtudaginn 23. október kl. 13.00 – 16.00.

Málþingið ber yfirskriftina Farseðill til framtíðar 
og er öllum opið. Að dagskrá lokinni gleðjumst við 
og njótum veitinga og tónlistar.

Skráning fer fram á www.bhm.is.

DÓMI FAGNAÐ Fjöldi fólks, sem undanfarnar vikur hefur mót-
mælt stjórninni í Taílandi, fagnaði ákaft úrslitum réttarhald-
anna. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Fyrsta plata KK 
með frumsömdu efni 
í sex ár

Í  DU U S H Ú S U M ,  K E F L AV Í K

31.10.08, kl. 20.30
Miðasala við innganginn

Í  D R A U G A S E T R I N U,  S T O K K S E Y R I

01.11.08, kl. 21.00
Miðasala við innganginn

Ú T GÁ F U T ÓN L E I K A R 

Í  S A L N U M ,  K Ó P AV O G I

23.10.08, kl. 21.00
Miðasala á salurinn.is

KOM I N 
Í  V E R S L A N I R
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LÖGREGLUMÁL „Foreldrar þolenda 
hafa hringt í okkur nú í haust til 
að  fá aðstoð vegna svona mála. 
Við töldum þau vera þess eðlis að 
við vísuðum foreldrunum til lög-
reglu.“

Þetta segir Guðberg K. Jóns-
son, verkefnastjóri SAFT, samfé-
lags fjölskyldu og tækni, um 
klám einelti ungra barna. SAFT er 
vakningarátak um örugga tækni-
notkun barna og unglinga á 
Íslandi. 

Fréttablaðið hefur að undan-
förnu greint frá því athæfi barna 
ellefu ára og eldri, að nota svæsið 
netklám til að hrella jafnaldra 
sína og leggja þá í einelti. Jafnvel 
hefur dýraklám verið notað í þess-
um tilgangi. Myndirnar sækja 
börnin á klámsíður og kenna þær 
við þolendurna með einum eða 
öðrum hætti. Þessu er síðan dreift 
á netinu.

„Ég er ánægður með að Frétta-
blaðið skuli taka þetta mál upp,“ 
segir Guðberg. „Við þurfum með 
einhverjum hætti að ýta við for-
eldrum þannig að þeir taki þessa 
umræðu upp heima fyrir, brýni 
fyrir börnunum að nota netið á 
ábyrgan hátt og yfirfæra þá sið-
ferðiskennd sem við notum í dag-
legum samskiptum yfir á sam-
skipti á netinu.“

Guðberg segir enn fremur að 
talsmenn SAFT muni fara í grunn-
skóla landsins í vetur með erindi 
til foreldra, kennara og nemenda. 

„Þá er í vinnslu kennsluefni á 
myndböndum um örugga og 
jákvæða netnotkun. Þessu verður 
dreift í alla grunnskóla á næst-

unni. Enn fremur vinnum við að 
gerð lestrarbókar fyrir yngsta 
stigið í grunnskólum. Við vitum 
að sex ára börn eru komin á netið. 
Það verður mjög mikill þungi 
lagður á að efla siðferðiskenndina 
og yfirfærslu á góðum siðum í 
samskiptum yfir á netið. Þetta er 
rétt eins og umferðarfræðslan. 
Það verður að fara með þetta í 
yngstu bekkina.“

Spurður um aðkomu foreldra 
að netnotkun barna sinna segir 
Guðberg foreldrana verða að 
kynna sér málin. Góð byrjun sé 
að fara inn á SAFT.is þar sem séu 
ýmsar upplýsingar og heilræði. 
Síðan þurfi að taka umræðu 
heima fyrir með börnunum um 
tækifæri og hættur netsins. Þetta 
sé miklu skynsamlegri ábyrgð 
heldur en að loka alveg á netið, 
því þá sé verið að loka á ýmislegt 
jákvætt.  

„Þetta er sá raunveruleiki sem 
við búum við. Börn eru á netinu. 
Netið er gott tæki svo fremi það 
er notað á skynsamlegan hátt. Það 
er ábyrgð foreldra að setja sig 
inn í það hvað netið hefur að bjóða 
og hvað ber að varast. Þetta er 
hluti af uppeldinu, en verður ekki 
afgreitt einungis í skóla.“ 

 jss@frettabladid.is

Við þurfum með einhverj-

um hætti að ýta við for-

eldrum þannig að þeir taki þessa 

umræðu upp heima fyrir.

GUÐBERG K. JÓNSSON
VERKEFNASTJÓRI SAFT

LÍNUDANSARA HLEKKIST Á Kínverski 
línudansarinn Ti Aishan fær aðstoð 
eftir að honum mistókst að ganga 
á línu milli fjallstinda í Zhangjiajie í 
Hunan-héraði í Kína. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Rúmlega tvítugur 
maður hefur verið dæmdur til að 
greiða 350 þúsund krónur í sekt til 
ríkissjóðs fyrir að hafa haft í 
fórum sínum tæp 79 grömm af 
kannabisefnum. Efnin, sem hann 
ætlaði til sölu, hafði hann falið í 
járnkassa í ferðatösku sinni þegar 
lögregla stöðvaði hann við komu 
ferjunnar Herjólfs til Vestmanna-
eyja á þjóðhátíð í sumar.

Maðurinn játaði sök fyrir dómi. 
Hann gekkst tvisvar undir sáttir á 
síðasta ári vegna fíkniefnabrota. 
Þá hefur hann fengið skilorðs-
bundinn fangelsisdóm fyrir 
þjófnað, tilraun til þjófnaðar og 
vopnalagabrot. - jss

Tekinn á þjóðhátíð í Eyjum:

Með kannabis-
efni í járnkassa

Frysting myntkörfulána
Viðskiptaráðuneytið
Ríkisstjórnin hefur beint þeim tilmælum til hinna nýju ríkisbanka að 
þeir frysti afborganir og vexti af myntkörfulánum þar til ró kemst á 
gjaldeyrismarkaðinn, sérstaklega vegna húsnæðismála, komi fram ósk 

þar að lútandi frá skuldara.  Þeim tilmælum er beint til bankanna að þeir krefji skuldara ekki 
um auknar tryggingar né láti skuldara undirgangast nýtt greiðslumat vegna þessara tíma-
bundnu frystingar á myntkörfulánum.

Fjármálaráðherra mun á næstu dögum leggja fram á Alþingi frumvarp til breytingar á lögum 
um stimpilgjöld, þar sem lagt er til að skjöl sem ge� n eru út á tímabilinu frá gildistöku 
laganna til 1. janúar 2009 og fela í sér breytingar á skilmálum á fasteignaveðskuldabréfum 
einstaklinga verði undanþegin greiðslu stimpilgjalda. 

Í ljósi framangreinds er athygli skuldara hjá hinum nýju ríkisbönkum vakin á því að þeir geti 
óskað eftir frystingu á myntkörfulánum, óháð efnahag sínum.  

Í tilmælunum var því einnig beint til ríkisbankanna að þeir bjóði viðskiptavinum sínum í 
greiðsluer� ðleikum upp á sams konar úrræði og Íbúðalánasjóður hefur gert, sbr. ils.is.  

Óskum hefur verið beint til annarra fjármálafyrirtækja að veita sömu fyrirgreiðslu.

Brýnt að ýta 
við foreldrum
Foreldrar þolenda klámeineltis hafa leitað aðstoðar 

hjá SAFT. Verkefnastjóri segir að brýna verði fyrir 

börnunum að nota netið á ábyrgan hátt.

NETNOTKUN BARNA Verkefnastjóri SAFT segir foreldra verða að taka umræðu með 
börnum sínum um tækifæri og hættur netsins. Það sé hluti af uppeldinu en verði 
ekki einungis afgreitt í skóla.  NORDICPHOTOS/GETTY

EFNAHAGSMÁL „Ég var með sex 
Pólverja í vinnu í sumar en nú eru 
fjórir farnir heim og tveir eftir,“ 
segir Damian Kulesza en hann 
rekur byggingafyrirtækið Alexa 
hér á landi. 

Hann á Bar Polonia í Hafnar-
firði en þar eru Pólverjar vanir 
að koma saman. „Maður heyrir 
það alveg og sér að þeim fer 
fækkandi en sem betur fer kemur 
líka fólk af öðrum þjóðernum til 
okkar á barinn,“ segir hann en 
bætir þó við að Íslendingar séu 
frekar sjaldséðir á staðnum. 

En þótt fjöldi Pólverja hverfi 
úr landi eru þeir einnig margir, 
að sögn Damians, sem geta ekki 

farið og er hann sjálfur einn af 
þeim. 

„Ég kemst ekki neitt eins og 
staðan er, ég á íbúð og er með 
himinhá lán. Það er náttúrlega 
engin leið að selja íbúðina núna, 
ég veit að fólk á meira að segja í 
erfiðleikum með að losna við bíl-
inn. Þannig að ég pakka ekki 
saman og fer með fjölskylduna 
sisvona. Ég ætla hins vegar að 
bíða og sjá til hvort ástandið batni 
ekki.“ 

Hann segist vita til þess að 
fjöldi Pólverja hafi farið til 
heimalandsins en einnig til vinnu 
í Þýskalandi og á Norðurlöndun-
um.  - jse

Pólskur athafnamaður segir löndum sínum fækka hér á landi:

Eignamenn komast ekki heim

EKKERT FARARSNIÐ Á HJÓNAKORNUN-
UM Þótt Pólverjum fækki hér á landi 
fara þau Aleksandra Janczynska og 
Damian Kulesza ekki neitt að sinni enda 
ekki hægt að losa sig sisvona við eignir 
og hverfa á braut eins og staðan er.

MYND/JÓN SIGURÐUR 



SEGJUM VERÐBÓLGUNNI STRÍÐ Á HENDUR

H E I L S U R Ú M

Nú getur þú eignast rúmið sem þig langar í og skipt greiðslunni niður
á 18 mánuði með Visa eða Euro og ekki greitt krónu í vexti.

DÆMI UM VERÐFjölstillanlegt þýskt heilsurúm með heilsudýnu (2x80x200)

kr. 22.669í 18 mánuði eðakr. 318.000 staðgreitt

DÆMI UM VERÐ
King Koil Avery

 (Queen size 153x203)

kr. 9.119
í 18 mánuði eða

kr. 155.000 staðgreitt

DÆMI UM VERÐ
Leður rúmstæði

með heilsudýnu (160x200)

kr. 14.394
í 18 mánuði eða

kr. 247.181 staðgreitt

DÆMI UM VERÐ
Sophia svefnsófi

kr. 4.587
í 18 mánuði eða

kr. 75.800 staðgreitt

DÆMI UM VERÐ
Clove svefnsófi

kr. 5.617
í 18 mánuði eða

kr. 75.800 staðgreitt

DÆMI UM VERÐ
T-140 svefnsófi

kr. 11.631
í 18 mánuði eða

kr. 198.900 staðgreitt

Rekkjan hefur frá upphafi selt bandarísku heilsurúmin 
frá King Koil sem þykja með þeim allra bestu í heiminum 
í dag. Sem dæmi má nefna að dýnurnar frá King Koil eru 

þær einu á markaðnum í dag sem eru með
vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknarsamtök kíroprak-

tora) og Good housekeeping sem eru stærstu
neytendasamtök í Bandaríkjunum.

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

rá King Koil sem þykja með þeim allra bestu í heiminum

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS
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UMRÆÐAN 
Ólafur F. Magnússon skrifar um 
borgarmál

Ránfuglar/ Valur er á veiðum,/ vargur í 
fuglahjörð,/ veifar vængjum breiðum,/

vofir yfir jörð.
Þessi orð skáldsins, Jónasar Hallgrímsson-

ar, í ljóðinu „Óhræsið“, koma mér í hug þessa 
dagana, þegar höfundar einkavinavæðingar 
ríkisbankanna, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknar-
flokkur, bera víurnar í þær eignir almennings, sem 
þeir hafa ekki enn náð að sölsa undir sjálfa sig og 
einkavinina.

Flestir vita að orðið ránfugl þýðir fugl, sem veiðir 
önnur dýr sér til matar. Færri vita hins vegar að 
ránfugl er líka maður, sem sætir lagi til að komast 
yfir eigur annarra. Þar virðist næsta bráð hjá 
ránfuglum mannlífsins vera orkulindir, orkufyrir-
tæki, virkjanir og drykkjarvatnið líka! 

Ýmsir forystumenn þessara flokka og einkavinir 
þeirra hafa á undanförnum árum baðað sig ljóma 
auðmagnsins í stað þess að sæta ábyrgð fyrir að 
komast yfir eigur almennings fyrir lítið eða ekki 
neitt. En þeir þurfa lítið að óttast, því umræðunni er 

stjórnað af fjölmiðlum í eigu auðmanna og 
ríkisfjölmiðlinum, sem ásamt öflum í 
Sjálfstæðisflokknum, sjá um að jarða 
mannorð þeirra, sem með verkum sínum 
berjast gegn flottræfilshætti, einkavinavæð-
ingu og spillingu. Það þekkir undirritaður af 
eigin reynslu, því komið hefur verið á kreik 
upplognum sögum og hreinum öfugmælavís-
um um meinta áfengismisnotkun hans og 
pólitíska spillingu.  Það var hins vegar ný 
reynsla fyrir undirritaðan, þegar arftaki 

hans í borgarstjórastólnum skoraði á hann að segja 
af sér vegna gróusagna um persónu hans. Það hefði 
verið þægilegt fyrir hina nýju borgarstýru, sem 
fyrirvaralaust og án málefnalegrar ástæðu ákvað að 
hennar tími væri kominn. 

Ekkert virðist títtnefndum ránfuglum mannlífsins 
heilagt í ásókn þeirra eftir veraldlegum verðmætum 
og völdum. Skiptir þá engu hvort um er að ræða 
eigur, störf, öryggiskennd eða mannorð annarra. En 
þeim vargfugli, sem birtist okkur í líki Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks, á sviði landsmála og 
sveitarstjórnarmála, og vofir yfir eigum þjóðarinn-
ar, mun örugglega fatast flugið á næstunni. Réttlæt-
iskennd almennings mun sjá til þess.

 Höfundur er fyrrverandi borgarstjóri.

Ránfuglar 

ÓLAFUR F. 
MAGNÚSSON

Um daginn hringdi ég til 
vinkonu minnar sem býr í 

smábæ í Suður-Frakklandi; bóndi 
hennar er yfirmaður í fyrirtæki 
sem hefur mikil umsvif í Austur-
Evrópu og ræður yfir alls kyns 
verksmiðjum á víð og dreif frá 
Hvíta-Rússlandi til Svarta-
Hafsins, og var ég orðinn dálítið 
kvíðinn yfir velferð fjölskyldunn-
ar í þeirri kreppu sem virðist ætla 
að vaða yfir allt. En vinkona mín 
hló bara og sagðist ekki hafa 
neinar áhyggjur, allt væri í 
himnalagi, og til marks um það 
sagði hún að kvöldið áður hefði 
maðurinn hennar borðað með 
öðrum yfirmönnum fyrirtækisins 
og fleiri í einhvers konar for-
stjóra-dinner, og hefði þar á 
borðum verið kavíar og að auki 
humar og jarðsveppir. En til 
upplýsinga fyrir fáfróða Mör-
landa má geta þess að „jarðsvepp-
ir“ eru ein fágætasta og dýrasta 
tegund ætisveppa, þeir vaxa 
neðanjarðar og þarf sveitir af 
sérþjálfuðum svínum til að þefa 
þá uppi; því eru þeir yfirleitt ekki 
á borðum annarra en heldri 
manna sem lifa í vellystingum 
praktuglega.

Ég gladdist yfir bjartsýni 
vinkonu minnar, en hún virðist 
ekki vera einsdæmi á þessum 
slóðum. Svo er ekki að sjá að 
kreppan sé á nokkurn hátt farin að 
snerta franskan almenning í hans 
daglega lífi, enginn stór franskur 
banki hefur enn riðað til falls, 
atvinnuleysi fór að vísu að aukast í 
ágúst, en ekki meira en gerist og 
gengur, og flestir láta sér ófarir 
kauphallarbraskara í léttu rúmi 
liggja. Menn fylgjast með 
kreppunni annars staðar í 
fjölmiðlum, eins og þeir væru að 
skoða nýja halastjörnu úti í 
geimnum, og því má skjóta hér inn 
að franskir fjölmiðlar fjalla nú um 
ástandið á Íslandi nokkuð ítarlega 
en af samúð og skilningi líkt og 
þeir myndu gera ef Hengill væri 

skyndilega farinn að gjósa, 
Hveragerði í hættu og mikið 
öskufall hafið í Reykjavík (á 
brambolt Englendinga heyri ég 
sáralítið minnst). Menn sýna þessu 
ástandi talsverðan áhuga, viður-
kenna jafnframt að þeir skilji 
hvorki upp né niður í ósköpunum, 
en þrátt fyrir yfirlýsingar sumra 
um að þeir hafi áhyggjur varðandi 
framtíðina, er eins og þetta sé allt 
hálfóraunverulegt í augum 
almennings. Og engin reiði hefur 
enn gripið neins staðar um sig, það 
liggur jafnvel við að einstaka 
mönnum finnist þetta ástand gott 
straff á frjálshyggjumenn. 

Aðeins einn angi af þessu 
ástandi er stöðugt milli tannanna á 
fólki. Sú saga gengur nú að þegar 
einhverjir forstjórar pöntuðu 
hótelherbergi í Bandaríkjunum á 
kreppuárunum upp úr 1929 hafi 
þeir gjarnan verið spurðir: „Er það 
til að sofa eða til að stökkva?“ Og 
ef það var til að stökkva var þeim 
vísað til gistingar einhvers staðar 
á efri hæðunum. En því er svo 
bætt við að nú sé það ekki annað 
en hættulaust sport fyrir forstjóra 
að hoppa og skoppa að vild, og það 
sé allt að þakka hinni merku 
nýjung nútímans „forgylltu 
fallhlífunum“. Þetta orð, sem mér 
er nær að halda að sé eitt algeng-
asta orð franskrar tungu þessa 
stundina, er sem sé notað á einu 
bretti yfir alla þá bónusa, sporslur, 
aukagreiðslur, biðlaun, eftirlaun 
og annað sem forstjórar stórfyrir-
tækja og samsteypa skammta 

sjálfum sér þegar þeir hætta 
störfum, einkum og sér í lagi eftir 
að hafa komið þessum sömu 
fyrirtækjum á kaldakol.  Og þar 
sem flestir hlutir í Frakklandi 
enda með vísnasöng hefur hinn 
vinsæli söngvari Alain Souchon 
látið frá sér fara sönglag sem ber 
heitið „Forgyllta fallhlífin“ og er 
nú þegar fáanlegt á netinu en mun 
koma út á geisladisk 1. desember.

Söngvarinn byrjar á formála þar 
sem segir: „Fyrirtækið sekkur, en 
forstjórinn fær miljónir og aftur 
miljónir; hann drífur sig suður í 
hitabeltið, borðar kókoshnetur með 
toppmódelum og syndir í tæru 
vatni.“ En svo tekur við einsöngur 
í orðastað forstjórans sjálfs á 
baðströndum heitu landanna, undir 
blíðlegu og exótísku lagi: „Farið 
heil gjallarhorn, farið heil 
mótmælaspjöld, farið heilir 
trúnaðarmenn verklýðsfélaga, nú 
er það sólskin og kalypsó fyrir 
mig. Fyrirtækið sökk en ég flýt í 
sælunni (...). Einn daginn voru 
hlutabréfin í frjálsu falli og ég í 
fallhlíf.“

Að sögn blaða tína þúsund 
manns þetta lag út úr netinu á 
hverjum einasta klukkutíma, og 
raula vafalaust margir með. En 
hvað gerist næst? Fyrir skömmu 
birtist ritstjórnargrein í hægra 
blaðinu „Le Figaro“, þar sem sagt 
var að um leið og ríkisvaldið væri 
búið að leysa vandamál kreppunn-
ar ætti það að draga sig umsvifa-
laust út úr efnahags- og fjármála-
lífinu. Þetta þýðir á mæltu máli að 
um leið og almenningur verði 
búinn að borga brúsann, greiða 
tjónið sem varð þegar spilaborg-
irnar hrundu, eigi fjárglæfra-
mennirnir að fá að byrja sama 
leikinn aftur upp á nýtt. En ef það 
gerist að almenningur fer fyrir 
alvöru að finna fyrir afleiðingun-
um af kreppunni í sínu daglega lífi, 
eins og nú eru horfur á, geta víst 
fáir séð fyrir hvaða lög hann tekur 
upp á að raula.

Kavíar í kvöldmatinn

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Forgylltar fallhlífar

Nöfn á lausu
Íslensku bankanna bíður nú mikið 
endurreisnarstarf. Ljóst er að 
ætli íslensku bankarnir nokkurn 
tímann að verða aftur gjaldgengir 
á alþjóðafjármálamörkuðum hljóta 
þeir að þurfa að skipta um nafn; 
engum  blöðum er um það að fletta 
að Glitnir, Landsbanki og Kaupþing 
eru nú handónýt vörumerki. Hver 
skyldu nýju nöfnin verða? Nokkur 
nöfn úr íslenskri bankasögu 
liggja reyndar á lausu, til dæmis 
Íslandsbanki, Verslunarbankinn, 
Alþýðubankinn, Iðnaðar-
bankinn, Útvegsbankinn, 
Samvinnubankinn, 
Búnaðarbankinn og 
Fjárfestingarbanki 
atvinnulífsins. 

Maðurinn sem vissi of 
mikið
Tryggvi Þór Herbertsson getur víst 
ekki unnið í banka aftur. Til þess veit 
hann of mikið eftir mánuðina með 
Geir. Þessi staðreynd hlýtur að vera 
öllum öðrum til viðvörunar og eflaust 
verður það erfitt fyrir stjórnvöld að 

fá fólk til að sinna tíma-
bundnum verkefnum í 
framtíðinni, þegar það 
á á hættu að sjá eða 
heyra svo mikið að það 
á ekki afturkvæmt í fyrri 

störf.

Veröld ný og góð
Það eru ekki bara bankar sem þurfa 
að huga að endurreisnarstarfi, heldur 
allt þjóðfélagið í heild. Margir eru 
á einu máli um að íslenskt samfé-
lag standi frammi fyrir róttækum 
breytingum og kalla það Nýja Ísland. 
Hvernig það verður á eftir að koma í 

ljós. En ef lagafrumvarp Sigurðar 
Kára Kristjánssonar, þing-
manns Sjálfstæðisflokksins, 
nær fram að ganga má að 
minnsta kosti kaupa vín út 
í kjörbúð og auglýsa það. 
Það er hans framlag til Nýja 
Íslands.  

bergsteinn@frettabladid.is

Munið Kon
ukvöldið
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Á
rin fyrir heimskreppuna á fjórða áratugnum deildu menn 
um grundvallarhugmyndir er lutu að peningamálastjórn 
landsins. Ríkisstjórnir þeirrar tíðar fundu hins vegar 
ekki réttan tíma til að taka ákvarðanir til lengri fram-

tíðar. Eftir að kreppan skall á voru menn uppteknir við skamm-
tímaviðbrögð. Lag til að ákveða langtímastefnu í peningamálum 
kom aldrei. Niðurstaðan var sú að þjóðin sat uppi með hafta- og 
millifærslukerfi með fjölgengi í þrjá áratugi.

Undanfarin tvö til þrjú ár hefur verið ljóst að tilraunin sem 
ákveðin var með Seðlabankalögunum frá 2001 gengi ekki upp. 
Vegna mikilvægis bráðaráðstafana við aðsteðjandi vanda hefur 
ekki verið talið að réttur tími væri til að móta nýja framtíðarstefnu 
í peningamálum. Nú er hrunið gengið yfir. Neyðarlög hafa verið 
sett. Fyrstu bráðabirgðalausnir hafa verið ákveðnar. Samvinna við 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn blasir við. Hún verður ekki þrautalaus 
fremur en annað. Næst er síðan að ákveða stefnuna um framtíð 
peningamálanna.

Vandinn er sá að ríkisstjórnarflokkarnir hafa aðhyllst ósamrým-
anlegar leiðir í því efni. Sjálfstæðisflokkurinn hefur viljað varð-
veita krónuna. Hann hefur þó haft fyrirvara um endurmat þjóðar-
hagsmuna á hverjum tíma. Samfylkingin hefur haft upptöku evru 
á stefnuskrá sinni með aðild að Evrópusambandinu. Annar hvor 
flokkanna verður nú að breyta mati sínu á stöðunni. Skýr fram-
tíðarstefna í peningamálum er forsenda endurvakins trausts. Ný 
pólitísk staða kemur hins vegar upp fari svo að hvorugur stjórnar-
flokkanna breyti hagsmunamati sínu. 

Miðað við ríkjandi valdahlutföll á Alþingi sýnist Samfylkingin 
ekki eiga málefnalegan kost á þátttöku í annars konar stjórn. Þó 
svo að hún væri tilbúin að fórna Evrópustefnunni til að ná saman 
með VG er eins líklegt að meirihluti þingmanna Framsóknar-
flokksins sé ekki reiðubúinn til stjórnaraðildar án evrulausnar.

Að þessu leyti hefur Sjálfstæðisflokkurinn í meira svigrúm. 
Hann gæti trúlega myndað stjórn með VG um viðhald krónunnar. 
Slíkt samstarf yrði hins vegar keypt dýru verði. Það myndi kosta 
meiri einangrun, stóraukin ríkisumsvif í fjármála- og atvinnulífi 
og vaxandi skattbyrði sem hlýst af vörn krónunnar. Þar til viðbót-
ar yrðu settar verulegar takmarkanir á hagnýtingu orku til nýrrar 
verðmætasköpunar.

Nái stjórnarflokkarnir ekki saman um framtíðarstefnu í pen-
ingamálum fær þjóðin tvo afar skýra kosti í næstu þingkosningum. 
Einu gildir hvort þær verða haldnar fyrr eða síðar. Annars vegar 
verða þar Sjálfstæðisflokkurinn og VG með tilboð um áframhald-
andi varðstöðu um krónuna. Hins vegar munu Samfylkingin og 
meirihluti Framsóknarflokksins koma með tilboð um evru og aðild 
að Evrópusambandinu. 

Enginn sér úrslit í slíkum kosningum fyrir eins og sakir standa. 
Afleiðingin yrði hins vegar að öllum líkum klofin þjóð. Miklu far-
sælla væri að stjórnarflokkarnir kæmu framtíðarskipan peninga-
málanna sem fyrst í skýran farveg með eins víðtæku samstarfi 
og kostur er á, innan þings sem utan. Þjóðin tæki síðan afstöðu til 
þess í kosningum eða eftir atvikum í þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Kjarni málsins snýst um framtíðargjaldmiðil sem nýtur gagn-
kvæms trausts í viðskiptum og er grundvöllur stöðugleika. Úti-
deyfa er ekki leið að því takmarki heldur skýr framtíðarsýn.

Áhrif bankahrunsins á pólitíkina:

Skýrir kostir
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR
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Norsk Hydro | Tekjur Norsk 
Hydro af áframhaldandi starf-
semi eru meira en helmingi 
minni á þriðja ársfjórðungi en 
á sama tíma í fyrra. Samkvæmt 
nýbirtu uppgjöri eru þær 968 
milljónir norskra króna, á móti 
2.114 milljónum í fyrra. Ástæðan 
er sögð samdráttur á heimsmark-
aði og aukinn kostnaður.

Franskir bankar | Hlutabréf 
franskra banka hækkuðu hratt í 
gærmorgun eftir að stjórnvöld 
samþykktu að veita lán að upp-
hæð 10,5 milljarðar evra til sex 
stærstu banka landsins. Christ-
ine Lagarde, fjármálaráðherra 
Frakka, segir að ekki sé verið að 
horfa til lausafjárþarfar bank-
anna, heldur aðgangs einstakl-
inga og fyrirtækja að lánsfé.

Huga að öryggi | Kínversk 
stjórnvöld leggja nú sérstaka 
áherslu á öryggi barnavarnings. 
Forbes hefur eftir talsmanni kín-
verskra stjórnvalda að áhersla sé 
lögð á öryggi í hvívetna, sérstak-
lega hvað börn varði. Með þessu  
mun brugðist við áföllum tengd-
um menguðum mjólkurvörum og 
innköllun á gölluðum vöggum í 
Bandaríkjunum.

Norsk olía | Norðmenn hafa ekki 
í hyggju að draga úr olíufram-
leiðslu líkt og OPEC-ríkin hafa 
lagt til. Í viðtali við norsku frétta-
veituna NTB áréttaði Jonas Gahr 
Støre, utanríkisráðherra Noregs, 
að slíkar ákvarðanir tækju Norð-
menn á eigin forsendum.

Áfall fyrir Parmalat | Hluta-
bréf í ítalska matvælafyrirtæk-
inu Parmalat féllu skarpt í gær 
eftir að fyrirtækið var í Banda-
ríkjunum dæmt til að greiða 
Citigroup 364 milljónir dala í 
bætur. Parmalat höfðaði mál á 
hendur bankanum eftir þrot fé-
lagsins 2003 og bankinn höfðaði 
mál á móti.

Breskar fasteignir | Velta á 
breskum fasteignamarkaði hefur 
dregist saman um 53 prósent á 
einu ári samkvæmt nýbirtum 
tölum þar í landi. Samkvæmt 
frétt BBC voru 59 þúsund íbúð-
ir seldar þar í landi í septemb-
er, miðað við 126 þúsund á sama 
tíma í fyrra.

Áslaug Árnadóttir, formaður 
stjórnar Tryggingarsjóðs inn-
stæðueigenda, segist hafa vitað 
um hugsanlegar ábyrgðir sjóðs-
ins vegna Icesave-reikninganna, 
þegar hún tók við sjóðnum í 
mars.

Áslaug segir að sjóðnum berist 
upplýsingar um heildarstöðu inn-
lána hjá bönkunum. Það sé ann-
ars ekki brotið niður á einstaka 
reikninga. Spurð um hvort hún 
hafi gert einhverjar ráðstafan-
ir vegna hugsanlegrar ábyrgð-
ar sjóðsins á erlendum innstæð-
um, vísar hún í að sjóðurinn fái 
upplýsingar um heildina og segir 
að greitt hafi verið til trygging-
arsjóðsins í samræmi við lög. 
Ekki hafi verið vakin athygli ann-
arra á hugsanlegum ábyrgðum 
sjóðsins vegna hárra innstæðna 
í bönkunum.

Um hvort slíkt hafi áður verið 
gert, vísar hún á Jónas Þórðar-
son, fyrrverandi framkvæmda-
stjóra sjóðsins. Jónas neitar að 
svara fyrirspurnum fjölmiðla. 

Nítján milljarðar króna eru 
í íslenska tryggingarsjóðnum. 
Samkvæmt lögum um sjóðinn 
ábyrgist hann að lágmarki sem 
nemur 20.887 evrum hjá hverjum 
innistæðueiganda.

Ábyrgðir vegna Icesave-reikn-
inganna í Bretlandi gætu numið 
hundruðum milljarða króna. 
Stjórnvöld hafa sagst vona að 
eignir Landsbankans ytra dugi 
fyrir innistæðunum. - ikh

Vissu um Ice-
save-ábyrgðir

Á BLAÐAMANNAFUNDI Björgvin G. Sigurðs-
son viðskiptaráðherra og Geir H. Haarde 
for sætis ráðherra hafa sagst vona að eignir 
Landsbankans standi undir skuldbindingum 
tengdum Icesave. MARKAÐURINN/STEFÁN.
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Björn Ingi Hrafnsson
skrifar

„Það liggur í hlutarins eðli að Seðlabankinn getur 
tapað verulegu fé á hruni bankakerfisins enda var 
hann einn helsti lánveitandi bankanna. Í lok síðasta 
mánaðar skulduðu fjármálastofnanir Seðlabank-
anum nær 500 milljarða króna, mikið af því lánað 
gegn veðum sem nú virðast haldlítil,“ segir Gylfi 
Magnússon, dósent við Háskóla Íslands.

Kröfur Seðlabanka Íslands um aukin veð fjár-
málafyrirtækja í endurhverfum viðskiptum ollu 
miklu uppnámi í íslensku fjármálalífi í gær. Frétta-
blaðið skýrði frá því í gær, að svo virðist sem lang-
stærstur hluti lánakrafna Seðlabankans í endur-
hverfum viðskiptum við banka og fjármálastofnan-
ir hér á landi hafi tapast við hrun bankanna síðustu 
daga. Seðlabankinn býður næst út endurhverf verð-
bréf í dag og í vikunni hefur hann óskað eftir við-
bótartryggingum hjá fjölmörgum fjármálafyrir-
tækjum. Mesta krafan er gerð á hendur Icebank, 
en bankanum er gert að koma með viðbótarveð 
upp á 60 milljarða króna. Ólíklegt er að bankinn 
geti brugðist við þeirri beiðni og blasir því þrot við 
að óbreyttu, sem gæti haft keðjuverkandi áhrif á 
marga sparisjóði í landinu. Fundað var með stjórn-
völdum og Seðlabanka vegna þessara mála í gær.

Straumur lagði fram viðbótarveð í gær, sama 
gerði Askar Capital. VBS fjárfestingarbanki segir 

að verði staðið við samninga sem bankinn hafi gert, 
verði eigið fé ekki í hættu. Byr og SPRON sendu frá 
sér tilkynningu, þar sem fram kemur að greiðslu-
miðlun þeirra innanlands hafi ekki farið gegnum 
Icebank. SPRON segist hafa gert ráð fyrir að kall-
að yrði eftir frekari veðum og forsvarsmenn Byrs 
segjast aðeins hafa unnið með ríkisskuldabréf í við-
skiptum sínum.

„Ef Seðlabankinn væri venjulegt fyrirtæki eða 
banki stæði hann nú hugsanlega frammi fyrir 
tæknilegu gjaldþroti,“ segir Ólafur Ísleifsson lekt-
or. „Komi til umtalsverðs eignatjóns bankans kemur 
í hlut ríkissjóðs að leggja honum til nýtt fé svo að 
hann verði starfhæfur. Hafa má í huga að eigið fé 
Seðlabankans er 90 milljarðar króna en óvissa ríkir 
um 350 milljarða króna.“

Kröfur Seðlabanka 
setja allt í uppnám
Fjármálafyrirtæki í enn frekari vandræðum eftir kröfur 
Seðlabanka Íslands um aukin veð í endurhverfum við-
skiptum. Fundað um málið við fulltrúa ríkisstjórnarinnar.

„Ákveðið var að skipta þessum bönkum upp í 
„góða“ og „slæma“ banka og þetta er skref í því 
ferli,“ segir Gylfi Magnússon, dósent í hagfræði 
við Háskóla Íslands. Fjármálaeftirlitið (FME) 
hefur auglýst ákvörðun um ráðstöfun eigna og 
skulda Landsbanka og Glitnis yfir í nýju ríkis-
bankana.

Eignir sem ekki eru fluttar eru fyrst og fremst 
kröfur á hina bankana og verðbréf þeirra. Þá verða 
allar eignir erlendra dótturfélaga, og kröfur bank-
anna á útibú og dótturfélög erlendis, eftir í eldri 
bönkunum. Sömu leiðis munu „útlán í verulegri 
tapsáhættu“ skilin eftir.

Samkvæmt auglýsingu FME fær skilanefndin 
nú 90 daga til að meta virði allra þeirra eigna sem 
fluttar eru yfir í nýju bankana. Sigurður Tómas 
Magnússon, lögfræðingur og kennari við Háskól-
ann í Reykjavík, bendir á að að því ferli loknu hljóti 
að hefjast gjaldþrotaskipti gömlu bankanna. „Og 
þá ráða kröfuhafarnir ferðinni. Skiptastjóri eða 
kröfuhafar geta höfðað mál til endurheimtu verð-
mæta sem ráðstafað hefur verið í bága við jafnræði 
kröfuhafa áður en gjaldþrotaskipti hófust.“

Sigurður telur ekki útilokað að kröfuhafarn-
ir reyni þá jafnvel að rétta gerninga Fjármáleftir-
litsins „og eiga dómstólar þá síðasta orðið, eins og 
í öðru. Í lögunum fólst röskun á  eignarréttindum, 
en það verður að hafa í huga að Fjármálaeftirlit-
ið hefur starfað undir neyðaraðstæðum og maður 
vonar að allir gerningar þess standist.“

Varðandi hvort skilanefndir gætu ekki allt eins 
ráðstafað til sölu innlendri starfsemi bankanna, líkt 
og ef lífeyrissjóðirnir hefðu keypt starfsemi Kaup-
þings, segir Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráð-
herra það ekki samrýmast heimildum þeirra. „Sam-
kvæmt neyðarlögunum og uppleggi okkar er það 
þannig að Fjármálaeftirlitið tekur yfir alla starfs-
semi bankanna og vald hluthafafundar. Upplegg-
ið var að skipta starfseminni í tvennt, taka með 
lögmætum hætti innlenda hlutann út úr starfsemi 
gömlu bankanna og sjá til þess að í nýju bankana 
fari það eitt sem henni viðkemur,“ segir hann. Í 
gömlu bönkunum verði svo eftir gríðrleg verðmæti 
sem standi upp á skilanefndirnar að passa að fari 
ekki forgörðum. Björgvin segir lykilatriði í ferlinu 
að kröfuhöfum verði ekki mismunað.   - msh / óká

Vona að gerningar FME standist
Skilanefndir hafa nú 90 daga til að meta virði eigna áður en kemur til 
gjaldþrotaskipta gömlu bankanna. Við gætu tekið málshöfðanir kröfuhafa.

Tíma - og verkskráning
Flotastýring og eftirlit

www.trackwell.com

Er prentverkið
Svansmerkt?

SEÐLABANKI ÍSLANDS Upphaflega stóð til að Seðlabankinn hefði 
forgang á veðskuldbindingar „gömlu“ bankanna en fallið var frá því 
þar sem sú skipan var ekki talin standast lög.  MARKAÐURINN/ARNÞÓR
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Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

„Með sölunni á Glitni voru stærri hagsmunir varðir, 
lán til gamla Glitnis og aðrar skuldbindingar í Nor-
egi,“ segir Árni Tómasson,  formaður skilanefnd-
ar Glitnis.  

Nefndin hefur selt eftirstandandi bankastarfsemi 
Glitnis í Noregi til tuttugu sparisjóða í samtökun-
um Sparebanken 1 þar í landi fyrir þrjú hundruð 
milljónir norskra króna, jafnvirði rétt rúmra fimm 
milljarða íslenskra.  

Bankastarfsemi Glitnis byggð-
ist upp á BNbank í Þrándheimi og 
Kredittbanken í Álasundi og var 
keypt fyrir fjórum árum fyrir 
samtals 3,4 milljarða norskra 
króna. Söluandvirði nú er því 
innan við tíu prósent af upphaf-
legu kaupverði. 

Áður hafði önnur starfsemi 
Glitnis í Noregi verið seld starfs-
mönnum fyrirtækjanna þar fyrir 

brot af upphaflegu kaupverði.  
Greiningardeild Kaupþings sagði í Hálffimm-

fréttum í gær, að miðað við þetta megi gera afar 
góð kaup á íslenskum bankaeignum þessa dagana. 

Árni segir að með sölu bankans sé lán Glitnis hér 
á landi til norska bankans upp á hundrað milljarða 
íslenskra króna tryggt. Hefði norski bankinn farið 
í þrot hefði mátt afskrifa lánið. Heildarskuldbind-
ingar Glitnis í Noregi nema 47 milljörðum norskra 
króna. 

Af heildarlánum er bráðabirgðalán með ströng-
um skilyrðum frá Tryggingarsjóði innstæðueig-
enda í Noregi til bankans. Með sölunni er bankinn 
leystur undan þeirri skuldbindingu.

Þá sé tryggt að starfsemi Glitnis í Noregi verði 
óbreytt. Hjá bankanum starfa 160 manns og halda 
þeir störfum sínum. Tryggt er að norskir innláns-
þegar verða ekki fyrir skakkaföllum af Íslands 
hálfu, að sögn Árna, sem bendir á að með sölunni 
hafi falist margþætt lausn.

„Mestu skiptir að enginn í Noregi hefur tapað á 
viðskiptum við Íslendinga,“ segir Árni.

Hann segir skilanefndina hafa stefnt að því að 
fá hærra verð fyrir bankann. En raunin hafi orðið 
önnur. Annar veruleiki hafi blasað við hefði bank-
inn ekki verið seldur og afleiðingarnar eftir því 
skelfilegar. „Auðvitað er maður aldrei sáttur við að 
fá ekki hærra verð. En hefðum við ekki selt bank-
ann og snúið baki við skuldbindingum okkar hefði 
álit Norðmanna á okkur borið stórskaða af.“ 

Hann segir marga hafi sýnt bankanum áhuga 
eftir að hann fór í söluferli fyrir viku, bæði norsk-
ir aðilar sem aðrir. 

Önnur verkefni Glitnis erlendis ótengd banka-
starfsemi, svonefnd sylluverkefni tengd sjávar-
útvegi í S-Ameríku og jarðvarmaverkefni í Asíu, 
liggja enn hjá skilanefnd. Þau verði ekki seld í nú-
verandi ástandi. „Við höfum orðið vör við áhuga á 
þeim hjá innlendum og erlendum aðilum og munum 
að sjálfsögðu selja þau ef viðunandi verð fæst fyrir 
þau. Þau verða ekki seld fyrir brot af nafnvirði,“ 
segir Árni.

GLITNIR Formaður skilanefndar Glitnis segir mikilvægt að standa 
við skuldbindingar gamla bankans og tryggja hagsmuni hans. 
Verkefni sem ekki tengjast bankastarfseminni verða ekki seld í bili.
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ÁRNI TÓMASSON

Norski Glitnir seldur
Skilanefnd Glitnis hefur selt starfsemi bankans í Noregi 
fyrir tæp tíu prósent af upphaflegu kaupverði. Hagsmunir 
og skuldbindingar réðu verðinu, segir formaðurinn. 

Almennur tekjuskattur og fjár-
magnstekjuskattur einstaklinga í 
fyrra var meiri en samanlagður 
skattur allra fyrirtækja í landinu.

Í heildina greiddu einstakling-
ar ríflega 94 milljarða króna í 
tekjuskatt og fjármagnstekju-
skatt, en skattgreiðslur lögaðila 
námu í heild tæplega 81 milljarði 
króna. Þetta kemur fram í staðtöl-
um skatta.

Almenningur greiðir útsvar 
auk almenna tekjuskattsins og 
fjármagnstekjuskattsins. Það 

nam ríflega 85 milljörðum króna 
í fyrra.

Alls greiddu einstaklingar því 
ríflega 179 milljarða króna til 
samneyslunnar, meira en tvisvar 
sinnum meira en lögaðilar. 

Markaðurinn hefur áætlað að 
tekjur ríkisins af stóru bönkun-
um þremur, sem nú hafa verið 
þjóðnýttir, hafi í heildina numið 
37 milljörðum króna í fyrra. Inni 
í þeirri tölu eru reyndar einn-
ig tekjuskattar einstaklinga sem 
unnu í bönkunum.  - ikh 

Skattar meiri frá fólki

Bilið milli ríkra og fátækra hefur 
breikkað í þremur fjórðu af aðild-
arlöndum Efnahags- og framfara-
stofnunarinnar (OECD) síðustu 
tuttugu ár. Þetta er niðurstaða 
nýrrar skýrslu stofunarinnar.

Fram kemur að hagvöxtur 
síðustu áratuga hefur fyrst og 
fremst bætt lífskjör þeirra efna-
meiri. Meginástæða aukinnar 
misskiptingar er sögð fjölgun at-
vinnulausra og ómenntaðs verka-
fólks. 

OECD leggur áherslu á að 
koma verði í veg fyrir aukna 
misskiptingu. Um leið er bent á 
að eldri leiðir til að berjast gegn 
fátækt, félagslegar millifærsl-
ur og tekjujöfnun með aðstoð 
skattkerfisins, virðast ekki bera 
sama árangur og á áratugunum 
eftir seinna stríð. Því er lögð  
áherslu á að aðildarríki tryggi 
hátt atvinnustig og bæti mennt-
un verkafólks.  

 - msh

Bil eykst milli ríkra og 
fátækra hjá OECD

Flestu starfsfólki sem Bauhaus 
hafði ráðið til að undirbúa opnun 
verslunar undir Úlfarsfelli hefur 
verið sagt upp störfum. 

Halldór Óskar Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri, segir í sam-
tali við Vísi ekki hætt við að hefja 
hér starfsemi, þótt uppbyggingu 
hafi verið frestað.

Ekki liggur fyrir hversu mörg-
um var sagt upp, en Halldór segir 
þá hlaupa á tugum. Um sé að ræða 
sölustjóra, deildarstjóra og fleiri. 
Verið sé að athuga hvort hluti 
hópsins geti fengið vinnu hjá Bau-
haus í Danmörku.  - óká

Bauhaus segir 
upp fólki

Nokkuð hefur borið á upp-
sögnum hjá auglýsinga-
stofum vegna samdráttar 
í efnahagslífinu. Hjá aug-
lýsingastofunni ENNEMM 
reyna menn aðra leið.

„Við reynum að vera 
bjartsýn og bjóða betri 
kjör á auglýsingar,“ segir 
Hallur A. Baldursson, 
starfandi stjórnarfor-
maður auglýsingastofunnar. Af-
slátturinn er samkomulagsatriði 
en ætti alla jafna að nema um 
fimmtán prósentum.

Hallur segir landsmenn 
sem í losti eftir þrot bank-
anna og hægst hafi mjög 
á hjólum efnahagslífs-
ins. Slíkt sé varasamt og 
hafi auglýsingastofan því 
ákveðið að leggja lóð sitt á 
vogarskálarnar með verð-
lækkun auglýsinga. Á móti 
verði dregið úr rekstrar-
kostnaði, jafnvel með því 

að starfsmenn taki á sig tíma-
bundna launalækkun. Hann segir 
með þessu móti leitast við að 
halda öllu starfsfólki.  - jab

HALLUR A. 
BALDURSSON

Gefa afslátt í dýfunni

G E N G I S Þ R Ó U N 

 Vika Frá ára mót um

Alfesca  -11,1% -42,3%
Atorka  -78,1% -91,9%
Bakkavör +6,0%  -89,1%
Exista  -0,9%  -76,6%
Glitnir  -100,0%  -100,0%
Eimskipafélagið -18,7%  -96,5%
Icelandair  -5,3%  -48,8%
Kaupþing  -100,0%  -100,0%
Landsbankinn  -100,0% -100,0%
Marel  -0,8% -30,9%
SPRON  -0,0%  -79,2%
Straumur  -0,0%  -53,1%
Össur  +2,7%  -12,4%

*Miðað við lokagengi í Kauphöll í gær.

Stjórn Nýja Kaupþings hefur ráðið Finn Svein-
björnsson sem bankastjóra. Starfsmönnum 
var tilkynnt um ráðninguna með tölvupósti 
snemma dags í gær. Finni var boðinn starfinn 
kvöldinu áður en hann hefur störf í dag.

„Brýnustu verkefnin eru auðvitað að huga 
að skipuriti í nýjum banka og starfsmannamál-
um,“ segir Finnur og kveður reynt að leiða þau 
mál til lykta á allra næstu dögum. Nýtt skipu-
rit segir hann væntanlega verða kynnt seinni part-
inn í dag og starfsmannamál skýrist svo í framhaldi 
af því. „Starfsfólk hefur vitanlega verið hér í nokk-
urri óvissu og því fyrr sem henni er eytt þeim mun 
betra.“ 

Næsta mál á dagskrá segir Finnur svo að að-
stoða hér bæði fyrirtæki og einstaklinga sem kunni 
að hafa lent í erfiðleikum með fjármál sín í þeim 

hremmingum sem þjóðin gengur í gegn-
um.  Með ráðningu Finns hafa verið ráðn-
ir bankastjórar yfir alla þrjá bankana sem 
ríkið tók yfir. Birna Einarsdóttir var hjá 
Glitni og Elín Sigfúsdóttir hjá  Landsbank-
anum. Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráð-
herra segir að tímabundnar stjórnir sem 
skipaðar hafa verið yfir nýju bankana fari 
með mikið hlutverk og bendir á að á næstu 

vikum verði kosnar varanlegar stjórnir. „En fyrir 
einstök verk stjórnar verður hún að svara sjálf,“ 
segir hann spurður um hvernig á því standi að leitað 
hafi verið út fyrir Kaupþing eftir nýjum forstjóra, 
en inn í starfsmannahóp bæði Glitnis og Landsbank-
ans. Ólafur Hjálmarsson, stjórnarformaður Nýja 
Kaupþings, hefur ekki svarað ítrekuðum viðtals-
beiðnum.  - óká

FINNUR SVEIN-
BJÖRNSSON

Brýnast að eyða óvissu starfsmanna



ÞJÓNUSTA Í FYRIRRÚMI

Kíktu inn á www.pitstop.is og skoðaðu úrvalið

Vörumerki sem framleidd eru af Michelin – þekktasta og virtasta dekkjaframleiðanda í heimi

EKKI BÍÐA EFTIR BIÐRÖÐINNI
VETRAR- / HEILSÁRSDEKKIN FÆRÐU HJÁ OKKUR

GOTT ÚRVAL – FRÁBÆRT VERÐ

Við notum Shell Helix smurolíur

Rauðhellu 11 Hfj.
Sími: 568 2035

Hjallahrauni 4 Hfj.
Sími: 565 2121

Dugguvogi 10
Sími: 568 2020

Pitstop – góð vara, frábært verð og framúrskarandi þjónusta
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fyrirtæki og fjárfesta, sem luma 
á réttum leiðarvísum um króka-
stiguna. Auk þessa starfræk-
ir Klak Viðskiptasmiðju, náms-
braut á háskólastigi, í samvinnu 
við Háskólann í Reykjavík, Við-
skiptaháskólann í Kaupmanna-
höfn og í Lundi í Svíþjóð. Mark-
mið námsins er að nemendur 
stofni fyrirtæki og hefji rekstur 
þess á námstímanum.

Þá býr Nýsköpunarmiðstöð Ís-
lands yfir sérfræðingum sem 
geta stutt við bakið á sprota-
mönnum og fólki sem lumar á 
góðum hugmyndum. 

Á öllum stöðum geta sprota-
fyrirtæki fengið þak yfir starf-
semina tímabundið á meðan 
grunnvinnan fer fram auk þess 
að byggja upp tengslanet, sem 
er einn af mikilvægustu þáttum 
sprotageirans. 

ÞEKKING DEYR ALDREI

Spurður um áhættuna sem felist 
í stofnun sprotafyrirtækis, sem 
oft eigi erfitt uppdráttar, jafn-
vel heyri sögunni til innan fárra 
ára, segir Andri ekkert að ótt-
ast. „Þekking hverfur aldrei 
með einu sprotafyrirtæki held-
ur flyst hún á milli með starfs-
mönnunum,“ segir hann. 

Dæmin eru mýmörg en hug-
búnaðarfyrirtækið Oz, sem Guð-
jón Már Guðjónsson, einn þátt-
takenda á Hugsprettu, er þekkt-
asta dæmið um slíkt. Margir 
fyrrverandi starfsmenn Oz 
hafa stofnað sprotafyrirtæki 
hér heima og erlendis á síð-
ustu árum. Þekktast þeirra í dag 
er tölvuleikjafyrirtækið CCP 
en önnur eru Hex, Trackwell, 
sprotafyrirtækið Gogoyoko og 
fleiri til.

Þ
að er fullt af tækifær-
um,“ segir dr. Eyþór 
Ívar Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Klaks, 
nýsköpunarmiðstöðvar 

atvinnulífsins. Hann mælir með 
því að fólk hætti að horfa til for-
tíðar, brjóti baksýnisspegilinn 
og gefi í fram á veg. Hann segir 
ekkert að óttast.

Klak ásamt frumkvöðlasetr-
inu Innovit stóðu saman að ráð-
stefnunni Hugspretta − landnám 
nýrra hugmynda á laugardag í 
félagi við stúdentafélög Háskóla 
Íslands, Háskólans í Reykjavík, 
Háskólans á Bifröst, Listahá-
skólans og Keilis á Keflavíkur-
flugvelli.

Markmiðið var að fá ungt fólk 
til að snúa bökum saman og vinna 
að stefnumótun fyrir framtíð Ís-
lands og sjá eigin tækifæri til 
nýsköpunar. 

Ráðstefnan átti sér skamm-
an aðdraganda. „Við ákváðum 
þetta með viku fyrirvara,“ segir 
Andri Heiðar Kristinsson, fram-
kvæmdastjóri Innovit. Menn 
hafi ákveðið að nýta tímann 
vel, keyra hugmyndina áfram 
af fullum krafti og fá jákvæð-
an innblástur inn í annars nei-
kvæða umræðu eftir þrot bank-
anna í byrjun mánaðar sem virð-
ist hafa fært landið inn í nýja og 
næsta óþekkta tíma fyrir marga. 
Hvert stefnir leiðir tíminn svo 
í ljós. 

„Þótt við séum að fara í gegn-
um erfiðleika núna, þá stöndum 
við sterk ef horft er lengra fram 
í tímann,“ segir Andri.

Tiltölulega ódýr og einföld leið 
var farin til að auglýsa ráðstefn-
una. Síða var sett upp á samfé-
lagsvefnum Facebook og á vef-
síðum aðildarfélaga. Þar skráði 

fólk sig til þátttöku. Í boði var 
snakk og kex, kaffi og með því 
ásamt kraumandi hugmynda-
fljóti. 

Innovit, sem stofnað var af 
háskólanemendum í fyrra, er 
nýsköpunar- og frumkvöðlaset-
ur fyrir fólk með viðskiptahug-
myndir en áherslan er lögð á við-
skiptatækifæri sem spretta úr 
starfi íslenskra háskóla. Nokkur 
af helstu útflutningsfyrirtækj-
um landsins í dag urðu einmitt 
til upp úr verkefnum í Háskóla 
Íslands en voru tekin lengra. 
Stoðfyrirtækið Össur og mat-
vælavinnsluvélaframleiðandinn 
Marel Food Systems eru dæmi 
um slíkt. 

BAKLANDIÐ TRAUST

Andri og Eyþór segja báðir fjár-
magn skorta til sprotafyrirtækja 
hér á landi, ekki síst á fyrstu 

stigum. Þar stöndum við frænd-
um okkar á Norðurlöndunum og 
víðar að baki. Andri bendir á að 
í nágrannalöndunum, svo sem 
í Danmörku og Skotlandi, setji 
einkafjárfestar og stjórnvöld oft 
á laggirnar sameiginlegan vett-
vang þar sem hvor um sig leggi 
fram lágar en jafn háar upphæð-
ir til sprotafyrirtækja. 

Með þessu móti fái mörg ung 
sprotafyrirtæki tækifæri til að 
komast upp af byrjunarstiginu 
og vaxa frekar. „Þetta lag hefur 
alltaf vantað á Íslandi,“ segir 
Andri. Þetta er gömul saga, sem 
hollt er að hamra á. 

Sprotafyrirtæki sem komin eru 
á legg geta þó fetað ýmsa stigu í 
leit að fjármögnun. Innovit leið-
ir háskólanema eða þá sem ný-
útskrifaðir eru áfram auk þess 
sem Klak blæs til Sprotaþings 
tvisvar á ári og leiðir þar saman 

HUGMYNDIR Á BLAÐI Niðurstöður af hugmyndavinnu þátttakenda Hugsprettu voru 
hengdar upp á vegg þegar vinnuhóparnir höfðu lokið sér af. Hér er lítið brot af þeim. 

ANDRI ÞAKKAR 
FYRIR SIG „Þótt við 
séum að fara í gegn-
um erfiðleika núna, 

þá stöndum við sterk 
til lengri tíma litið,“ 
segir Andri Heiðar 
Kristinsson, fram-

kvæmdastjóri Innovit.

Af sprotum sprettur ný fr

„Bankarnir tóku allt besta fólk-
ið. Nú verðum við að virkja þá 
sem missa vinnuna og koma í 
veg fyrir að það fari úr landi,“ 
segir Halldór Jörgensson, fram-
kvæmdastjóri Microsoft á Ís-
landi. 

Halldór segir marga óttast 
að stór hluti af velmenntuðu og 
frjóu starfsliði bankanna hverfi 
af landi brott eftir að bankageir-
inn var stokkaður upp í byrjun 
mánaðar. Margir horfa til Nor-
egs.

Halldór og frumkvöðullinn 
Hjálmar Gíslason hafa hist reglu-
lega ásamt öðrum, svo sem for-
svarsmönnum Nýsköpunarmið-

stöðvar Íslands,  eftir að bank-
arnir fóru í þrot til að finna leiðir 
og hámarka þau tækifæri sem 
bíði starfsfólks bankanna. Þá 
hafa þeir kortlagt sprotageirann, 
sem þurfi á hæfu starfsfólki að 
halda, til að finna farveg fyrir þá 
þekkingu úr bankageiranum sem 
nú er á lausu. 

Ekki megi þó reikna með að 
sprotafyrirtækin geti tekið við 
öllum.

Fleiri hafa lagt lóð sín á vog-
arskálarnar en Nýsköpunarmið-
stöðin, Samtök starfsmanna fjár-
málafyrirtækja og Samtök at-
vinnulífsins gerðu í síðustu viku 
með sér samstarfssamning um 

leit og framboð á möguleikum 
til atvinnusköpunar fyrir félags-
menn fjármálafyrirtækja, svo 
sem farveg fyrir nýsköpun og 
frumkvöðlavinnu.

Halldór segir hættuna felast í 
því að fólk í fjármálageiranum 
verði látið vinna uppsagnarfrest 
sinn  og fari svo á atvinnuleys-
isbætur. Nær sé að hvetja fólk 
til að ræða saman og þróa hug-
myndir sem það lumi á og vera 
þátttakendur í jákvæðu uppbygg-
ingarferli á sama tíma og bætur 
eru greiddar. 

„Það er fullt af húsnæði laust 
og lítið mál að útvega skrifstofu-
búnað,“ segir Halldór. 

Þekking fjármálafólksins virkjuð

HALLDÓR JÖRGENSON Fram kvæmda-
stjóri Microsoft á Íslandi segir mikilvægt 
að skapa frjóan vettvang fyrir það vel-
menntaða starfsfólk fjármálafyrirtækj-
anna sem er að missa vinnuna á næst-
unni. 

Íslendingar standa frammi fyrir miklum breytingum á efnahagslífi þjóðarinnar. Stjórnmálamenn og flestir þeir sem tjáð sig hafa 
um framtíðina segja mikilvægt að horfa fram á veginn enda mörg tækifæri til staðar. Jón Aðalsteinn Bergsveinsson dýfði stóru 
tánni í kraumandi hugmyndapott sprotafyrirtækjanna um síðustu helgi og komst að því að þar liggja óteljandi framtíðarleiðir. 

BJÖRK GUÐMUNDSDÓTTIR Forsvarsmenn Hug-
s prettu telja að um 250 manns hafi setið fyrirlestra 
um sjálfstæða sköpun í Háskólabíói um síðustu helgi. 
Björk vann að því bæði laugardag og sunnudag að 
leggja grunninn að atvinnuskapandi verkefnum.
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Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Sveinbjörg Þórhallsdóttir, dans-
ari og danshöfundur hjá Panic 
Productions, naut lífsins með fjöl-
skyldu og vinum í Suður-Frakk-
landi í sumar. 

„Við dvöldum í húsi í Mougins 
sem er yndislegur gamall og 
sjarm erandi bær fyrir utan Nice. 
Við heimsóttum Cannes, Nice og 
nágrannabæi eins og St. Paul de 
Vence. Það er æðislegur bær sem 
stendur í talsverðri hæð,“ segir 
Sveinbjörg og lýsir fallegu 
útsýni.

„Við horfðum yfir heillandi 

húsaþyrpingar, skoðuðum gaml-
an kastala og örkuðum um þröng-
ar götur þar sem mikið var af 
nútíma galleríum og sjarmerandi 
veitingastöðum. Veðrið var ein-
staklega gott og nutum við þess 
að borða góðan mat og drekka góð 
vín. Fyrst og fremst naut ég þó 
samverustunda með fjölskyldu 
og vinum,“ segir Sveinbjörg. 

Hún segir Frakkland bjóða upp 
á allt sem ferðamenn sækjast 
eftir. „Þarna er hægt að kynnast 
merkilegri sögu og menningu 
ásamt því að njóta þess besta í 

mat og drykk og gerast fríin varla 
betri.“

Sveinbjörg mun von bráðar 
eiga afturkvæmt til Frakklands 
en 30. desember fer hún með 
verkið Private Dancer á Festival 
Les Grandes Traversees í Bor-
deaux. Verkið verður frumsýnt á 
stóra sviði Borgarleikhússins 30. 
október næstkomandi en um er 
að ræða dansleikhús í flutningi 
dansarans Margrétar Söru Guð-
jónsdóttur, Sveinbjargar og leik-
arans Jared Gradinger. 

vera@frettabladid.is

Fríin gerast varla betri
Sveinbjörg Þórhallsdóttir dvaldi í Mougins í Suður-Frakklandi í sumar. Hún heimsótti Cannes, Nice og St. 
Paul de Vence og átti góðar stundir í faðmi fjölskyldu og vina. 

Sveinbjörg naut lífsins með fjölskyldu og vinum í Suður-Frakklandi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BARNALEIKFÖNG  eru oft á víð og dreif um stofuna og önnur 

rými heimilisins þar sem lítil kríli búa. Sniðugt er að koma upp barna-

krók í stofunni, jafnvel með skilrúmum svo hann verði svolítið eins og 

dúkkuhús og þar geta börnin verið með leikföngin sín vilji 

þau njóta nálægðar foreldra sinna á meðan þau leika sér.

JÓLAHLAÐBORÐ
Í IÐUSÖLUM

Jólahlaðborð fyrirtækja.

Bókið sem fyrst.

Nánari upplýsingar
á idusalir.is

Iðusalir | Lækjargata 2 a - Iðuhúsinu | s: 517 5020 - idusalir@idusalir.is
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GOLFFERÐIR  til Skotlands eru meðal þeirra ferða sem Ít-ferðir 

bjóða upp á bæði á vorin og haustin. Hægt er að velja um fjölda 

golfstaða bæði í Edinborg og Glasgow og algengt er að farið sé út 

á fimmtudegi og komið heim á sunnudegi.

„Fulltrúar frá flestum sendiráðum 
munu kynna námsmöguleika í sínu 
landi og einnig verður starfsfólk 
alþjóðaskrifstofu, Fullbright-
stofnunar, LÍN og SINE svo það 
ætti að verða hægt að svara flest-
um spurningum sem upp koma um 
skiptinám.“ Þetta segir Rúna Vig-
dís Guðmarsdóttir, starfsmaður 
alþjóðaskrifstofu Háskóla Íslands, 
um kynninguna sem fram fer í dag 
á Háskólatorgi HÍ, í samvinnu við 
franska sendiráðið. Hún telur 
nemendur sem fara til Evrópu eiga 
tiltölulega auðvelt með að fá 
Erasmus-styrki og Nordplus hjálpa 
þeim sem sækja til Norðurland-
anna. „En Háskóli Íslands hefur 
líka tvíhliða samninga við háskóla 
utan Evrópu, vestanhafs, í Asíu og 
Ástralíu,“ tekur hún fram og bætir 
við: „Skiptinemar fá yfirleitt nið-
urfelld skólagjöld sín þannig að þó 
að þeir fái ekki styrk er mikill plús 
að komast í bandarískan háskóla 
án þess að þurfa að borga hin him-
inháu skólagjöld sem þar eru.“ 
En verður ekki skrítið að kynna 
nemendaskipti núna þegar öll 
þessi óvissa ríkir í gjaldeyrismál-
um? 
„Jú, óneitanlega. Við ákváðum 
samt að halda okkar striki. Það 
sem við erum að kynna kemur ekki 

til framkvæmda fyrr en næsta 
haust og þá verður komin skýrari 
mynd á það hvernig þetta verður. 
Það hafa engir háskólar erlendis 
lokað á „línur“ eins og bankarnir 
gerðu. Styrkirnir eru reiknaðir í 
erlendri mynt þannig að svo lengi 
sem krónan helst stöðug á þeim 
tíma sem nemendurnir eru úti 
ættu þeir ekki að lenda í vandræð-
um. Það verður fulltrúi frá Lána-
sjóði íslenskra námsmanna á kynn-
ingunni sem væntanlega getur 
svarað ýmsum spurningum.“ 

Rúna segir um 200 manns fara 
út í heim árlega í skiptinám á 
vegum HÍ, flesta til hinna Norður-
landanna. En hafa nemar sem eru 
úti núna lent í hremmingum vegna 
peningamála? „Við höfum ekki 
heyrt um það mikil vandræði að 
þeir þurfi að koma heim þeirra 
vegna. Aftur á móti er talsvert um 
að erlendir stúdentar sem ætluðu 
heim um jól hafi hætt við það og 
vilji vera áfram enda er orðið mun 
ódýrara að lifa á Íslandi en þeir 
bjuggust við.“  gun@frettabladid.is

Skiptinemar fá yfirleitt 
skólagjöldin felld niður
Háskólinn opnar heiminn er yfirskrift alþjóðadags Háskóla Íslands sem haldinn er í dag milli klukkan 
14.30 og 17.30. Á Háskólatorginu geta áhugasamir kynnt sér möguleikana á skiptinámi erlendis. 

Rúna Vigdís segir skiptinám miðast við þrjá eða sex mánuði.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Þessi mynd var tekin þegar við vorum 
á ferðalagi um suðureyjuna og rákumst 
á fullt af trampólínum í mjög fallegu 
umhverfi.“ segir ljósmyndarinn Hrönn 
Jónsdóttir, skiptistúdent við Háskólann í 
Otago, Nýja-Sjálandi á vormisseri 2008.    

„Ítalinn Andrea keypti sér þessi gleraugu og kallaði sig Andrelvis eftir 
það.“ Ljósmyndari Ólafur Sólimann, skiptistúdent við Gakushuin-háskól-
ann, Tókýó, Japan, 2006-2007. 

2. SÆTI „Það er alltaf sól í Texas,“  segir ljósmyndarinn Jóhanna Lind Jónsdóttir sem 
fór á vegum Háskóla Íslands sem skiptistúdent í gegnum ISEP-stúdentaskiptasam-
tökin til Texas A&M International-háskólann í Bandaríkjunum á vormisseri 2006.  

Íslenskir skiptinemar hafa farið víða 
um heim og kynnst ýmsu. Alþjóðasvið 
Háskóla Íslands efndi til myndasam-
keppni sem fyrrum skiptinemar tóku 
þátt í. Margar skemmtilegar myndir 
bárust í keppnina og hér er sýnishorn.

Veit margt sá sem víða fer

3. SÆTI. „Lítil 
eyðimörk sem 

kallast Little Sah-
ara á Kengúrueyju 

í Suður-Ástralíu.“ 
Ljósmyndari Erna 

Sif Arnarsdóttir, 
skiptistúdent við 
Flinders-háskól-
ann í Ástralíu á 

vormisseri 2004. 

1. SÆTI: „Við Chichen Itza, frægar Maya-
rústir, eitt af hinum nýju sjö undrum 
veraldar.“ Ljósmyndari Máni Arnarson, 
skiptistúdent við Háskólann í Miami í 
Bandaríkjunum háskólaárið 2006-7.

Bókunarsími:�555�3565 � ���www.elding.is�
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Húsdýr eru þau dýr kölluð sem 
algengust eru á bæjum og býlum. 
Það eru kýr, hestar, kindur, geitur 
svín, hænur og fleiri tegundir 
dýra s.s. gæsir og kanínur. Öll 
þessi dýr eiga það 
sameiginlegt að þau 
eru á býlinu af 
ákveðinni ástæðu. 
Hún er sú að maður-
inn getur nýtt sér hana til 
átu, reiða, mjólkur- eða 
eggjaframleiðslu. 
Mikil kynbæting 
hefur átt sér stað á 
undanförnum áratug-
um og þykir það orðinn 
sjálfsagður hlutur. Auk kynbæt-
inga er dýrunum oft gefin lyf og 
hormónar til að sporna við sjúk-
dómum eða auka nytjar.

Það þarf mikið magn vatns, 
heys, korns og ekki síst lands til 
þess að framleiða hvert kíló af 
kjöti. Að borða lítið af kjöti er því 
eitt það umhverfisvænsta sem 
hægt er að gera. Íslenskt kjöt er 
þó betra en flest annað kjöt í Evr-

ópu að þessu leyti. Íslenska fjalla-
lambið gengur um frjálst úti í 
guðsgrænni náttúrunni og er því 
umhverfisvænt á vissan hátt þó 

að segja megi að ein mestu 
umhverfisspjöll Íslands-

sögunnar, eyð-
ingu skóga og 
gróðurs, megi 

rekja að hluta rekja 
til stjórnlausrar beit-

ar.
Munurinn á vistvæn-

um og lífrænum land-
búnaði er sá að í lífræn-

um landbúnaði er ekki leyfilegt 
að nota tilbúinn áburð á tún né 

hefðbundin eiturefni á meðan 
vistvænn búskaður er í raun 
venjulegur búskapur þar sem 
leyfilegt er að nota ofantalin efni 
en í hófi þó. Vistvænn búskapur 
er gæðastýrður hefðbundinn 
búskapur og er gæðaeftirlit, vott-
un og vörumerki á höndum bún-
aðarsambanda.

Meira sveitina og dýrin á: 
http://www.natturan.is/husid/1375/

Garðurinn – Húsdýr

GÓÐ RÁÐ
fyrir þig og umhverfið

Náttúran.is - vefur með umhverfisvitund

Nú þegar skammdegið er við 
það að skella á þjóðinni af full-
um þunga er tilvalið að huga að 
því að kveikja á kertum til þess 
að lýsa upp myrkrið.

Hér á landi eru víða framleidd 
kerti, til að mynda á vinnustöðum 
fatlaðra. Þannig er vert að benda á 
Kertaverksmiðjuna Heimaey sem 
starfrækt er í Vestmannaeyjum 
og veitir starfsþjálfun og atvinnu 
þeim sem búa við fötlun. Hjá 
Heimaey eru framleidd dýfð kerti, 
sem og sérunnin kerti, steypt kerti 
og útikerti.   

Á Sólheimum í Grímsnesi starfa 
að jafnaði um átta starfsmenn sem 
eiga við fötlun að stríða við kerta-
gerð. Þar eru framleidd kerti sem 
eru endurunnin úr kertaafgöng-
um; almenningur getur komið með 
kertaafganga á söfnunarstöðvar 
Sorpu og þaðan er þeim komið 

til Sólheima þar 
sem afgangarnir 
eru bræddir niður 
og búin til úr þeim 
ný kerti.

Á Sólheimum 
eru einnig fram-
leidd kerti úr 
hreinu bývaxi. 
Brennslutími 
bývaxkerta er 
þrisv ar sinnum 
lengri en venju-
legra kerta og er 
því um mikla 
gæðaframleiðslu 
að ræða. - vþ

Ljós í myrkri

LITLIR BORÐDÚKAR  taka ekki í sig brot ef þeim 

er rúllað upp á pappahólk áður en þeir eru settir ofan í 

skúffu eða inn í skáp. Ágætt er að nota hólka innan úr 

gjafapappír. 

Alla �mmtudaga
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„Við höfum verið með gott úrval 
og gott verð á rafskutlum en þær 
eru frá 99.000 krónum upp í um 
200.000 krónur. Þær öflugustu 
komast allt upp í 30 kílómetra á 
klukkustund og fara auðveldlega 
upp brekkur,“ segir Halldór Berg 
Jónsson, eigandi fyrirtækisins til 
tveggja ára. Rafskutlur eru örugg-
ur ferðamáti og hafa reynst fólki 
sem á erfitt með að hreyfa sig vel. 
Þær veita aukið frelsi þar sem 
þeir sem þær nota fá fleiri tæki-
færi til að hreyfa sig og komast 
um. „Það eru sjálfvirkar bremsur 
á þessu, hraðastýringar og annað 
og það er mjög auðvelt að stjórna 
tækinu,“ útskýrir Halldór sann-
færandi.

Hægt er að fá styrk frá Trygg-
ingastofnun til að festa 
kaup á rafskutlu en skil-
yrði er þó að hafa lækn-
isvottorð. „Fólk sem 
getur ekki gengið á 
möguleika á því 
að Trygginga-
stofnun 
greiði raf-
skutluna að 
fullu eða að 
hluta,“ segir 
Halldór. Í boði 
eru ýmsir litir 
og búnaður. 
„Við erum með 
marga liti, allt frá 
bláum og gráum upp 

í bleikan og rauðan. 
Síðan fylgja stafa-
haldarar og körfur 
með skutlunum. 
Ódýrasta skutlan er 

til að nota innan-
húss en hinar er 
hægt að nota úti 
og fara lengri 

vegalengdir. Þær 
sem eru nú á um 

150.000 krónur eru 
ætlaðar á sléttlendi en nú er geng-
ið svo óhagstætt þannig að verðið 

gæti hækkað í næstu sendingu. 
Við vorum að selja rafskutlurnar 
þrisvar sinnum ódýrari en sam-
keppnisaðilarnir,“ útskýrir Hall-
dór en það eru þrír aðilar sem 
flytja inn rafskutlur. 

Margir kaupa varadekk með 
skutlunum ef ske kynni að það 
myndi springa en vetrardekk eru 
ekki í boði. „Það er ekki gott að 
nota skutlurnar í snjó þar sem þær 
eru ekki nógu öflugar. Þær henta 
þó vel innanhúss og úti í góðu 
veðri.“ hrefna@frettabladid.is

Hraðskreiðar skutlur
Rafskutlur sjást orðið víða á götum bæjarins en þeir sem þær nota eru einkum eldri borgarar og fólk 
sem á erfitt með gang. H-Berg flytur inn rafskutlur af ýmsum stærðum og gerðum.

Rafskutlur auka frelsi þeirra sem farlama eru með því að auka möguleika þeirra til 
að hreyfa sig og komast um. Halldór Berg hóf að flytja þær inn fyrir tveimur árum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VETRARDEKK  kosta minna ef þau eru keypt notuð. Hjá Vöku má 

til dæmis fá bæði ný og lítið notuð dekk á góðu verði en öll dekk sem 

Vaka kaupir eru skoðuð og metin af starfsmönnum og aðeins þau 

bestu seld áfram.

Vesturvör 30B
200 Kópavogur

S: 563 4500
tmh@tmh.is

tmh.is

TMH Ísland - Toyota vörulausnir

Góðir lyftarar

Hyster 2,5 tonn dísil 2003

Caterpillar 2,5 tonn dísil 2005

Toyota 2,5 tonn rafmagns 2003

Toyota 2,5 tonn dísil nýr

Jungheinrich 2,5 tonn dísil 2002

Verð: 2.500.000 án vsk.

Verð: 1.350.000 án vsk.

Verð: 1.600.000 án vsk.

Verð: 1.150.000 án vsk.

Verð: 1.250.000 án vsk.

Bremsuhlutir
í alla jeppa
og pickupa

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík

Sími: 517 5000

Diskar
Klossar
Dælur
Borðar

Ísetningarþjónusta
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BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir
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Soho Catering 
býður upp á tapasveislu í 

heimahús og fyrirtæki.
SÍÐA 2
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„Við Daddi Diskó verðum með dagskrá þar sem við bjóðum fólk 
velkomið, förum yfir matseðilinn og verðum svo með grín inni á 
milli. Við reiknum með að það verði aðallega vinnustaðahópar sem 
sækja þetta hlaðborð, þannig að við verðum með smá uppá kom-
ur sem tengjast þeim. En aðallega snýst þetta um að skemmta 

fólki og hafa gaman,“ segir Sigríður 
Beinteinsdóttir söngkona, sem hefur 
ásamt plötusnúðnum vinsæla Dadda 
Diskó tekið að sér veislustjórn á jóla-
hlaðborði Hilton Reykjavík Nordica-
hótelsins við Suðurlandsbraut.

Sigríður hefur áður skemmt á 
jólahlaðborðum, en segist þó ekki 
hafa tekið að sér eiginlega veislu-
stjórnun fyrr. Tónlist leikur að sjálf-
sögðu stóran þátt í skemmtidagskrá 
þeirra Sigríðar og Dadda; þannig 
kemur Sigríður til með að syngja 
jólalög fyrir gesti meðan á borðhaldi 
stendur og eftir að því er lokið tekur 
Daddi til við að þeyta skífum, vænt-
anlega við mikinn fögnuð þeirra sem 
vilja sletta úr klaufunum. „Ég verð 
með píanóleikara með mér og get 
jafnvel tekið við óskalögum úr sal. 

Daddi er svo þekktur fyrir diskótekin sín, þannig að þeir sem vilja 
dansa fá líka eitthvað fyrir sinn snúð. Markmið okkar er í raun 
bara að bjóða fólki upp á skemmtilega stund þar sem það getur 
skilið áhyggjurnar við sig og notið lífsins,“ segir Sigríður. - vþ 

Gamanmál og tónlist

Jólahlaðborðin eru á næsta 
leiti og þegar er byrjað að taka 
við pöntunum. Í Perlunni hefst 
jólahlaðborð 20. nóvember.

„Laugar- og sunnudagarnir eru 
nánast að verða upppantaðir hjá 
okkur. Gestir halda oft sínu borði, 
biðja bara um sama borð að ári til 
að þurfa ekki að standa í að panta 
síðar,“ segir Elmar Kristjánsson, 
yfirmatreiðslumaður Perlunnar.

Jólahlaðborðið mun verða með 
hefðbundnu sniði í ár. Kvöldið 
byrjar á villigæsasúpu sem borin 
er á borð og eftir hana fara gestir á 
hlaðborðin. Þau eru þrjú, kalt for-
réttahlaðborð, heitir aðalréttir og 
svo eftirréttahlaðborð. „Við bjóð-
um upp á þetta hefðbundna: ham-
borgarhrygg, purusteik og dádýr í 
heitu réttunum og við erum einnig 
með hreindýrabollur, kalkúnalæri 
og sykurbrúnaðar kartöflur. Kald-
ir réttir eru síld og silungur, gæs, 
roastbeef og skelfiskur og ýmist 
meðlæti svo eitthvað sé nefnt. Á 
eftirréttaborðinu má nefna Perlu-
bombu, piparkökur, rúllutertur og 
karamellukökur og einnig erum 
við með ítalskan ís sem við búum 
til hér á staðnum.“

Elmar segir Perluna leggja 
áherslu á íslenskt hráefni á hlað-
borðið. Ísinn er ekki bara gerður á 
staðnum heldur er sultað úr berj-

um, frauð lagað úr andalifrum og 
fleira. „Þetta erum við kokkarn-
ir nú alltaf meðvitaðir um í elda-
mennskunni, að kaupa íslenskt og 

fara vel með villibráðina. Engu 
er hent. Veiðimennirnir eru orðn-
ir mjög meðvitaðir um að ganga 
vel frá bráðinni og pakka öllu og 
úr besta sláturhúsi. Það hefur mér 
fundist eftirtektarvert síðustu tvö 
ár og gaman að geta sagt frá því.“

Elmar segir mikið af fjöl-
skyldufólki koma á jólahlaðborð-
ið og árlega er sett upp jólatré á 
fyrstu hæðinni sem gleður jafnan 
minnstu gestina. Jólahlaðborðið 
er tækifæri fyrir fjölskylduna að 
gleðjast saman yfir góðum mat. 

- rat 

Jólaperla í mat og drykk
Elmar Kristjánsson segir matreiðslumenn Perlunnar leggja áherslu á íslenskt hráefni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Perlan verður fallega lýst þegar líður að 

jólum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jólahlaðborð Perlunnar dregur til sín fastagesti ár eftir ár sem biðja um sama borð 

að ári. MYND/ÞORLÁKUR

Örn Garðarsson matreiðslumaður rekur veisluþjónustuna Soho í 
Reykjanesbæ. Hann er ekki ókunnugur jólahlaðborðunum en hann 
lærði á sínum tíma hjá Brauðbæ sem byrjaði með jólahlaðborðin 
snemma á níunda áratugnum. Í ár býður Örn upp á jólahlaðborðið 
heim í stofu og er þegar búinn að fá talsvert af pöntunum.
„Ég opnaði þetta eldhús í sumar en hef í langan tíma verið með 
jólahlaðborð úti um víðan völl. Í ár verð ég eingöngu með heima-
hús, pantanirnar streyma inn 
og það er mikið að gera.“

Í boði hjá Erni eru þrjár 
samsetningar af jólahlað-
borði. Hlaðborð númer 1 er 
hefðbundið jólahlaðborð með 
kryddsíld og villibráðarpaté 
meðal forrétta. Í aðalrétt er 
til dæmis dádýr, purusteik og 
hangikjöt. Hlaðborð númer 
2 er svokallað smáréttaborð 
eða tapas-veisla með hun-
angsgröfnum laxi meðal forrétta. Grillaðan túnfisk, danska lifrar-
kæfu og parmaskinku er svo að finna meðal aðalrétta. Þriðja hlað-
borðið er svo léttari útgáfa af því hefðbundna. Örn segir tapas-
hlaðborðið mjög vinsælt. 

„Tapas-jólahlaðborðspakkinn inniheldur ofboðslega marga rétti 
og er miðaður við standandi borðhald. Það er tilvalið þar sem ekki 
er mikið pláss. Mér finnst alltaf skemmtileg stemning við að und-
irbúa jólahlaðborðin og reyki allt sjálfur og bý til patéin. Ég veit 
hvað gestirnir vilja, er eingöngu í þessu og reyni að sinna því vel.“

Nánar má lesa um jólahlaðborðin á vefsíðunni www.soho.is. - rat 

Jólahlaðborðið heim

Tapas-veisla eða jólasmáréttahlaðborð 

frá Soho er vinsælt í heimahús.

Sigríður Beinteinsdóttir verður, 

ásamt Dadda Diskó, veislustjóri 

á jólahlaðborði Hilton Reykjavík 

Nordica-hótelsins.

 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Verð fyrir kvöldverð 6.500 kr. og hádegi 4.600 kr.
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Maður kemst aðeins nær 
Frelsaranum og frið jólanna í 
náttúruperlunni Viðey þar sem 
veisluborðin svigna undan 
íslenskum jólakrásum og and-
rúmið smitar alla af dýrðlegu 
hátíðaskapi.

„Ásamt þjóðlegu, klassísku jóla-
hlaðborði leggjum við áherslu á 
að gestir geti notið rólegrar kvöld-
stundar undir huggulegum und-
irleik í einstakri náttúruumgjörð 
og hátíðlegu húsi þar sem blikar 
á jólaljós höfuðborgarinnar hand-
an merlandi hafaldna Sundanna,“ 
segir Jón Örn Jóhannesson mat-
reiðslumeistari í Viðeyjarstofu, 
þar sem byrjað verður að veita af 
girnilegu jólahlaðborði laugardag-
inn 15. nóvember.

„Við tvísetjum ekki í húsið því 
við viljum að fólk eigi kvöldið út af 
fyrir sig í jólalegu andrúmi Viðeyj-
arstofu, á milli fyrstu og síðustu 
siglingar milli hafna. Þannig lendir 
enginn í kapphlaupi við klukkuna 
að komast yfir sem mest á afmörk-
uðum tíma, enda eðlilegt að gefa 
sér minnst tvo tíma til að njóta 
lystisemda hússins til fulls og hafa 
magamál fyrir sem flestar af ljúf-
fengum, heimagerðum jólakrás-

um,“ segir Jón Örn sem ásamt mat-
reiðslumeisturum sínum lagar allt 
frá grunni sem á jólaborðið fer.

„Við matbúum allt sjálf; öll 
okkar salöt, síldarrétti, rauðkál og 
sultur. Ábætisréttir eru heimatil-
búnir, gamaldags Ris a la mande, 
sérrítriffle og fleira. Þá eldreykj-
um við íslenskan silung, gröfum 
gæs, heimagerum lifrarkæfu og 
íslenskar hreindýramedalíur, svo 
fátt sé upptalið,“ segir Jón Örn 
sem nýtur þess að taka á móti 
gestum í Viðeyjarstofu þegar nær 
dregur jólum.

„Viðey er einstaklega jólaleg og 
kyrrðin algjör og himnesk. Húsið 
skreytum við hátt og lágt mjög há-
tíðlega og hvetjum gesti til að taka 
sér fárra mínútna göngu að friðar-
súlu Johns Lennon, sem er geysi-
lega skemmtilegt innlegg í þá upp-
lifun sem Viðey er.“

Jólahlaðborðið í Viðey er opið 
föstudags- og laugardagskvöld, 
en auk þess fyrir fyrirtæki og 
hópa öll virk kvöld vikunnar. 
Fyrsta kvöldsigling út er klukk-
an 19 og síðasti bátur fer í land á 
miðnætti. - þlg

Heillandi Viðeyjarstofa í jólaljósum í sveitakyrrð innan höfuðborgarinnar, umlukin dimmbláu hafi og stjörnubjörtum himni.

Jólakrásirnar í Viðey eru heimagerðar í öllum sínum fjölbreytileika og sönn upplifun 

fyrir alla sælkera og unnendur jólamatar.

Í heimkynnum jólanna

24. - 26. október24. - 26. október 2008200824. - 26. október 2008

Færeyskir dagar
Maður ársins í Færeyjum 2007 Birgir Enni listakokkur og
aðrir færeyskir listamenn sjá um matarstemninguna eins
og hún gerist best í Færeyjum . Dansleikir  föstudags- og laugardagskvöld.
Dúettinn Neil Joensen og Eyðun  Ásason skemmta matargestum
og leika með hljómsveit Rúnars Þórs fyrir dansi.

Sími 565-1213
www.fjorukrain.is

HVAR ER ÞÍN AUGLÝSING ?

Allt sem þú þarft... ... alla daga

föstudagur

KRAFTMIKIL 
OG TIL Í ALLT

Íris Björk Tanya 

Jónsdóttir seldi 

verslunina GK í 

vikunni og einbeitir 

sér að öðrum 

verkefnum

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

DAGVAKTIN 
Á HVÍTA 
TJALDIÐ? 
Þótt landinn elski Dag-

vaktina ætla höfundar 

ekki að gera fleiri þætti

STRÁKUR 
MEÐ SINN 
EIGIN STÍL
Baldur Rafn Gylfason 

er kominn aftur í hár-

greiðslubransann

STJÖRNU-
BRÚÐKAUP 
ÁRSINS
Birgitta Haukdal gekk að 

eiga Benedikt Einarsson 

um helgina

 17. október 2008

ULTRATONE

heimili&hönnun
LAUGARDAGUR  18. OKTÓBER 2008

INNLIT

Útsýni til allra átta
JÓHANN MEUNIER EIGANDI LIBORIUS 

Notagildi í hávegum haft 
Í ALDANNA RÁS

Gerður Helgadóttir

matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

september 2008

Þórey Jónsdóttir kann uppskrift 
að kryddaðri kjötsúpu

Austurrísk gúllassúpa
Kíkt í heimsókn á Café Loka

Rammíslensk veisla 
Nanna Rögnvaldardóttir skrifar

Tilbrigði við 
íslenskan haustmat

HUGLEIÐING UM HAUSTIÐ VINSÆLT HRÁEFNI Á VESTURLÖNDUM
GALDURINN Á BAK VIÐ GÓÐAN CAPPUCCINO VERSLUN SÆLKERANS

Kósíkvöld
Uppskriftir að notalegum stundum

1

Neytendastofa

VIGTARMENN
Námskeið til löggildingar vigtarmanna verður 
haldið á Neytendastofu, Borgartúni 21, dagana 6., 
7. og 8. október nk.

Endurmenntunarnámskeið verður haldið 
13. október.

Allar nánari upplýsingar um verð og skilmála, svo og 
aðstoð við skráningu þátttakenda, eru veittar í síma 
510 1100 og á heimasíðunni www.neytendastofa.
is/mælifræðisvið/löggilding vigtarmanna/námskeið 
vigtarmanna.

Skráningu lýkur föstudaginn 19. september nk.

Suðurlandsbraut - sími 588 3031 - www.stra.is30

Tölvuumsjón

Rekstrarfélag Stjórnarráðsbygginga

Starfið

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ MRI.

Guðný Harðardóttir STRÁ MRI
stra@stra.is

óskar eftir að ráða tölvu- og/eða kerfisfræðing til
starfa. Rekstrarfélagið sér um notendaþjónustu gagnvart starfsmönnum flestra
ráðuneytanna ásamt miðlægum tölvubúnaði þeirra. Fjöldi útstöðva er um 550.

felst í notendaþjónustu og meðal helstu verkefna er viðhald og uppsetningar á
Windows útstöðvum, þjónusta við Málaskrár/GoPro, Lotus Notes, Office og önnur forrit.

eru að umsækjendur séu menntaðir á sviði tölvutækni, s.s. tölvufræði,
kerfisfræði, tölvunarfræði og/eða með sambærilega menntun. Þekking á Lotus Notes
og GoPro er æskileg. Áhersla er lögð á faglegan metnað, skipulagshæfni og sjálfstæði í
vinnubrögðum auk sveigjanleika í mannlegum samskiptum.

er til og með 22. september nk. Laun verða skv. kjarasamningi
starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

(gudny@stra.is) hjá veitir nánari upplýsingar.
Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár og meðfylgjandi prófgögn til .
Viðtalstími er alla virka daga frá kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur.

Fagmennska í yfir ár20
www.stra.is

REKSTRARFÉLAG STJÓRNARRÁÐSBYGGINGA

fasteignir
15. SEPTEMBER 2008

Fasteignasalan Perla Investments og RE/MAX 
Bær eru með til sölu íbúðir við Punta Prima 
strönd á Spáni.

Í búðirnar eru í blokk við Punta Prima-strönd, 
sem hefur notið mikilla vinsælda og er bæði í 30 
mínútna akstursfjarlægð frá Alicante-flugvelli 

og Murcia-flugvelli.
Íbúðin á myndinni til hliðar skiptist niður í opið 

eldhús, stofu/borðstofu, tvö svefnherbergi, baðher-
bergi og verönd. Íbúðunum fylgir sameiginlegur 
garður með tveimur sundlaugum auk sameiginlegs 
púttvallar. 

Þær eru í nokkurra mínútna göngufjarlægð frá 
ströndinni, þar sem óviðjafnanlegt útsýni er út á 
Miðjarðarhafið.

Þá er öll þjónusta innan seilingar. Hægt er að rölta 
á nærliggjandi veitingastaði og eins eru kjörbúðir, 
veitingastaðir, apótek, barir og fleira staðsett 
í þjónustukjarna í tíu mínútna göngufjarlægð. 
Að auki er stutt í ýmiss konar afþreyingu fyrir 
alla fjölskylduna, þar á meðal golf, tívolíferðir, 
vatnagarð og fleira.

Þess skal getið að íbúðirnar kosta frá 201.160 
evrum.

Þessi eign ásamt fleirum verður kynnt í opnu húsi 
á Spánareignum hjá Remax Bæ Malarhöfða 2, helg-
ina 20. og 21. september á milli klukkan 12 til 16 
báða daga.

Nánari upplýsingar veitir RE/MAX Bær, um-
boðsaðili Perla Investments á Íslandi. Snorri Sig-
urfinnsson í síma 864 8090, ss@remax.is. Magnús 
Ninni Reykdalsson í síma 694 9999, maggi@remax.
is. Frekari upplýsingar um fasteignakaup á Spáni 
eru fáanlegar á vefsíðunni www.perla.is.

Fyrsta flokks íbúðir 
fáanlegar á Spáni

Íbúðin í blokkinni skiptist í opið eldhús, stofu/borðstofu, 

tvö svefnherbergi, baðherbergi og verönd. Íbúðunum fylgir 

sameiginlegur garður með tveimur laugum auk sameiginlegs 

púttvallar. Öll þjónusta og afþreying eru innan seilingar frá 

þeim.

Fr
um

FÖSTUDAGUR 24. okt.

LAUGARDAGUR 25. okt.

SUNNUDAGUR 26. okt.

SUNNUDAGUR 26. okt.

MÁNUDAGUR 27. okt.

Föstudagur:
Vikulegt sérrit á léttu nótunum.  Viðtöl við þjóðþekkta 
einstaklinga, allt það nýjasta í tísku, heilsu og hönnun 
svo dæmi sé tekið.

Nánari  upplýsingar veitir Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
í síma 512-5462 eða sigridurdagny@365.is

Heimili & hönnun:

Vikulegt sérrit um heimili & hönnun, hugmyndir fyrir 
öll rými heimilisins sem og áhugaverðar fréttir úr heimi 
hönnunar jafnt innanlands sem utan.

Nánari upplýsingar veitir Hlynur Þ. Steingrímsson 
í síma  5125439 eða hlynurs@365.is

Matur:

Mánaðarlegt sérrit um mat, veisluhald,
 matreiðslumenn og matgæðinga.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Þór Sigurðsson 
í síma 512-5471 eða bjarnithor@365.is

Atvinnublaðið:

Mest lesna atvinnublað landsins 
– alla sunnudaga

Nánari upplýsingar veitir Viðar Ingi Pétursson 
í síma 512-5426 eða vip@365.is 

Fasteignir:

Fasteignablað Fréttablaðsins - alla mánudaga. 

Auglýsendur athugið að  panta þarf auglýsingar 
fyrir klukkan 12 föstudaginn 24. október.

Nánari  upplýsingar veitir Ruth Bergsdóttir í símum 
512-5469 / 694-4103 eða ruth@365.is

Smærri fjármálafyrirtæki

Þrengingar
kalla á 
samþjöppun

Sögurnar... tölurnar... fólkið...Sögurnar... tölurnar... fólkið...

H E L S T  Í  Ú T L Ö N D U M

Óli Kristján Ármannsson og Björn Ingi Hrafnsson
skrifa

Seðlabanki Íslands ætti að lækka stýrivexti um 
0,25 prósentustig á vaxtaákvörðunardegi sínum 
á morgun, samkvæmt áliti skuggabankastjórnar 
Markaðarins. Að þessu sinni voru skiptar skoðanir 
innan bankastjórnarinnar. Tveir vildu fremur horfa 
til væntinga erlendra greinenda og hættunnar á 
frekara gengisfalli og halda vöxtum óbreyttum. 
Hinir vildu hefja lækkunarferli stýrivaxta nú þegar 
og forða með því frekara kreppuástandi.

Sameiginleg niðurstaða er svo varfærnisleg 
lækkun sem undirbyggja þarf rækilega með gögn-
um, svo sem með því að birta nýjan stýrivaxtaferil. 

Ólafur Ísleifsson, lektor við Háskólann í Reykja-
vík, segir stöðuna í efnahagslífinu einkennast af 
mikilli óvissu og hættu, meðal annars vegna skorts 
á lánsfé. Þá hafi ekki tekist að styrkja gjaldeyris-
forða Seðlabankans nema að takmörkuðu leyti. 
„Það lán sem tilkynnt var um í síðustu viku, en 
hefur reyndar ekki enn verið tekið, er auðvitað 
aðeins sem lítið skarð í stórri ísaldarstæðunni og 
var af kurteisisástæðum ekki hlegið beint út af 
borðinu,“ segir hann.

Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar, 
segir mestu skipta nú að vega saman verðbólgu-
hættuna annars vegar og hættuna á kreppu hins 
vegar. Hann horfir meðal annars til reynslunnar af 
fyrri samdráttarskeiðum, svo sem þegar lækkun 
stýrivaxta hófst síðla árs 2001, skömmu áður en 
verðbólga náði hámarki. 

Ingólfur Bender, forstöðumaður Greiningar 
Glitnis, segir verðbólguhorfur jafnframt góðar og 
líkur á að verðbólgumarkmiði Seðlabankans verði 
náð á þriðja fjórðungi næsta árs. „Í þessu háa 
vaxtaumhverfi og í ljósi þessarar verðbólguspár tel 
ég rétt að bankinn lækki vexti sína í nokkuð stórum 
stökkum á næstu mánuðum,“ segir hann.

Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar 
Kaupþings, telur einnig að Seðlabankinn þurfi að 
bregðast hratt við með örum stýrivaxtalækkunum 
þegar verðbólgan tekur að hjaðna og þá jafnvel 
með fjölgun vaxtaákvörðunardaga. Lækkunarferlið 
segir hann hins vegar kalla á góðan undirbúning og 
telur vart hægt að hefja það nema í tengslum við 
útgáfu Peningamála, efnahagsrits Seðlabankans, á 
vaxtaákvörðunardegi í nóvember. Þar hafi bankinn 
vettvang til að skýra ákvörðun sína og sýn á efna-
hagsframvinduna.

Skuggabankastjórnin 
vill 25 punkta lækkun
Skuggabankastjórn Mark aðarins áréttar að tími sé kominn 
á lækkun stýrivaxta. Hættara sé við kreppu en verðbólgu.

Olíuverð lækkar | Verð á hrá-
olíu hefur lækkað nokkuð hratt 
upp á síðkastið og lá við 102 dali 
á tunnu þegar best lét í gær. Í júlí 
stóð verðið í hæstu hæðum, fór í 
rúma 147 dali á tunnu. 

Kauphöllin sprakk | Fjárfestar 
í Bretlandi komu að lokuðum 
dyrum hjá Lundúnamarkaðn-
um í Bretlandi á mánudag. Tvö-
falt meiri velta með hlutabréf en 
aðra daga varð til þess að kaup-
hallarkerfið brann yfir. Þetta er 
alvarlegasta kerfisbilun á bresk-
um hlutabréfamarkaði í átta ár. 

Þjóðnýting gleður | Gengi 
hlutabréfa tók kipp upp á við 
víða um heim á mánudag eftir 
að Henry Paulson, fjármálaráð-
herra Bandaríkjanna, greindi frá 
yfirtöku ríkisins á hálfopinberu 
fasteignalánasjóðunum Fannie 
Mae og Freddie Mac á sunnu-
dag. Þetta eru umfangsmestu 
björgunaraðgerðir í sögu fjár-
málageirans.  

Mikið atvinnuleysi | Atvinnu-
leysi mældist 6,1 prósent í 
Bandaríkjunum í síðasta mánuði, 
samkvæmt nýjustu tölum banda-
rísku vinnumálastofnunarinnar. 
Atvinnuleysi hefur ekki verið 
meira í tæp fimm ár. 

Óbreyttir vextir | Bæði Eng-
landsbanki og evrópski seðla-
bankinn ákváðu í síðust viku að 
halda stýrivöxtum óbreyttum. Að-
stæður í efnahagslífinu og yfir-
vofandi samdráttur í hagvexti lá 
til grundvallar ákvörðununum. 

Þóra Helgadóttir

Verðleiðrétting 
ekki alslæm

6

Starfsmenn vilja kaupa

Heitt í holunum 
hjá Enex

2 2

Hlutabréf í Eimskipafélaginu 
voru færð á athugunarlista í 
Kauphöllinni í gær, vegna um-
talsverðrar óvissu varðandi verð-
myndun vegna hættu á ójafnræði 
meðal fjárfesta, líkt og segir í til-
kynningu.

„Þetta er ábending til fjárfesta 
um að verðmyndun sé óvenju óviss 
um þessar mundir og felur því í 
sér hvatningu til þeirra að kynna 
sér málið vel áður en ákvarðanir 
eru teknar,“ segir Þórður Frið-
jónsson, forstjóri Kauphallar-
innar, í samtali við Markaðinn.

Verð á hlutabréfum í Eimskip 
hefur nánast verið í frjálsu falli 
síðustu vikur og mánuði. Á einni 
viku hefur gengi bréfanna til að 
mynda lækkað um ríflega þriðj-
ung. Fyrir um ári var gengið um 
43, en var komið niður fyrir 10 kr. 
á hlut í gær.

Eins og fram hefur komið í 
Markaðnum situr Eimskip enn 
uppi með ábyrgð upp á 25 millj-
arða króna vegna sölu á bresku 
ferðaskrifstofunni XL Leisure 
Group fyrir tveimur árum. Unnið 
hefur verið að endurfjármögnun, 
en henni er ekki lokið og herma 
heimildir Markaðarins að skyndi-
legt fall nú geti tengst óvissu um 
lyktir þeirrar vinnu.   - bih

Eimskip í 
frjálsu falli

www.trackwell.com

Vistvænn
kostur!

MIÐVIKUDAGUR 29. okt.

Markaðurinn:

Vikulegt sérrit um allt er snýr að viðskiptum 
og efnhagsmálum – alla miðvikudaga. 

Nánari upplýsingar veitir Laila Awad 
í síma 512-5451 eða laila@frettabladid.is 

Eftirfarandi sérblöð fylgja Fréttablaðinu á næstunni

FIMMTUDAGUR 23. okt.

Veljum íslenskt

Sérrit um hvað íslenskur iðnaður hefur upp á 
að bjóða - bæði í vörum og þjónustu.

Nánari upplýsingar veitir Benedikt F. Jónsson í síma 
512-5411 eða benediktj@365.is

veljum íslenskt
FIMMTUDAGUR  16. OKTÓBER 2008

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI





Á Broadway er boðið upp á 
fjölbreytt jólahlaðborð þar 
sem finna má gómsætar 
veitingar, tónlistarsýningu og 
dansleik en auk þess er hægt 
að fá þar klæðskerasniðin jóla-
hlaðborð. Aukning hefur orðið 
í aðsókn erlendra gesta.

Um er að ræða árlegt jólahlað-
borð, tónlistarsýningu og dansleik 
í aðalsal Broadway alla föstudaga 
og laugardaga frá 14. nóvember til 
jóla annars vegar og klæðskera-
sniðin jólahlaðborð hjá Teiti, 
veisluþjónustu Broadway, hins 
vegar. „Teiti 
býður upp 
á jólahlað-
borð fyrir 50 til 800 manna 
hópa með fjölbreyttum skemmti-
kröftum í klassískum veislusöl-
um Broadway eða í nútímaleg-
um og stílhreinum veislusölum í 
stúkuhúsi KSÍ við Laugardalsvöll. 
Þar er einstök stemning á þriðju 
hæðinni með útsýni til austurs og 
vesturs yfir jólaljós borgarinnar,“ 
segir Guðmundur G. Kristinsson, 
sölu- og markaðsstjóri Broadway. 

Um sjö til níu þúsund manns 
koma á hverju ári á hin sívin-
sælu jólahlaðborð Broadway 
og að sögn Guðmundar 
kemur stór hluti þess 
hóps ár eftir ár. „Það 
er áralöng hefð fyrir 

því að setja hér 
upp tónlistarsýn-

ingar, jólahlaðborð 
og dansleik á eftir 
og hafa undir-
tektir verið góðar. 

Veturinn lítur mjög 
vel út en reyndar 

er aðsóknin að-
eins minni en í 
fyrra. Þar vant-

ar til dæmis bygg-
ingafyrirtækin 
sem voru mikið hjá 
okkur í fyrra. Á 

móti kemur að 
við erum að fá 

mun meira af útlendingum,“ segir 
Guðmundur bjartsýnn og bætir við 
að margir hópar komi frá Noregi. 

Sýningin þetta árið byggist á 
tónlistarferli Madonnu. Þar kemur 
fram hin unga og upprennandi Jó-
hanna Guðrún sem getið hefur sér 
gott orð fyrir tónlist sína. „Með 
henni kemur fram hópur dansara 
og landslið hljóðfæraleikara en 
hljómsveitin Bermúda leikur fyrir 
dansi fram á nótt. Tónlistarstjóri 
sýningarinnar er Þórir Úlfars-
son,“ útskýrir Guðmundur spennt-
ur og bætir við: „Maturinn stendur 
síðan alltaf fyrir sínu og er úrvalið 
mjög fjölbreytt.“  - hs
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„Jólahlaðborðin hafa legið niðri 
hér síðustu ár en nú erum við að 
rífa þau upp aftur,“ segir María Ól-
afsdóttir, hótelstjóri Hótel Stykk-
ishólms. „Það streyma inn pantan-
ir þótt Hólmarar séu ekki byrjað-
ir að taka við sér,“ bætir hún við. 
Spurð hvort hætta sé á að verði 
uppselt svarar hún brosandi. „Nei, 
það er ekkert sem heitir fullt hús 
í Hólminum! Við bætum þá bara 
við kvöldum og það mun fara vel 
um alla.“ 

María hefur tekið frá þrjár 
helgar fyrir jólahlaðborðin, tvær 
síðustu helgar nóvembermánaðar 
og fyrstu helgina í desember. Hún 

segir Guðmund H. Halldórsson 
matreiðslumeistara sem var á Vox 
hafa veg og vanda af matargerð-
inni og nefnir nokkra dýrindisrétti 
á matseðli, svo sem skelfisksalat 
með ferskum kryddjurtum, hrein-
dýrapaté með bláberja-og kræki-
berjakompotti og gljáða, ofnbak-
aða hunangsskinku. 

María segir gesti jólahlaðborð-
anna gista marga hverja enda hót-
elið allt nýtekið í gegn. „Hólmur-
inn er býsna vinsæll,“ segir hún. 
„Við erum mátulega langt frá 
Reykjavík, staðurinn er sjarm er-
andi og breytingarnar á hótelinu 
segja sitt.“ - gun

Ekkert sem heitir fullt hús

María tók við rekstri Hótels Stykk-

ishólms í fyrrahaust og hafði þá 

starfað þar í átta ár. 

Nýtt anddyri, bar og 

veitingasalur var byggt í 

fyrravetur, allt hið glæsi-

legasta. 
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Leikandi í munni og sinni

Þrátt fyrir að jólahlaðborð Broadway njóti ávallt vinsælda 

hjá landanum þá finnur Guðmundur fyrir auknum áhuga 

að utan og því er lag að markaðssetja þessa þjónustu 

erlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Sýningin í ár 

byggist á ferli 

Madonnu.
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Glöggdrykkja byggir á alda-
gamalli hefð sem hefur skot-
ið rótum víða í Evrópu. Íslend-
ingar tóku þennan sið upp að 
einhverju ráði á tíunda áratug 
síðustu aldar og hefur glöggið 
stundum fengið að fljóta með 
á íslensku jólahlaðborði. Hér 
er uppskrift að þessum 
gómsæta og sívinsæla 
drykk:

1 l rauðvín
1 appelsína, skor-
in í bita
1 engifer, nokkrir bitar
70 g strásykur
1/2 kanilstöng
5 negulnaglar (1/2 tsk.)
5 kardimommufræ/duft
örlítið af múskathnetu og rús-
ínur
1/4 l vatn
30 til 40 ml romm

Setjið rauðvín, vatn, romm 
og krydd í pott. Skrælið app-
elsínu og brjótið börkinn ofan 
í pottinn. Setjið engifer einn-
ig út í, ásamt sykri og kryddi. 
Hitið glöggið við lágan hita 
upp að suðu og hrærið reglu-
lega í og smakkið af og til. 
Ráðlagður eldunartími er að 
minnsta kosti 30 mínútur. 
Berið glöggið fram heitt. 

Drykkur sem 
yljar og kætir 

Glöggdrykkja nýtur vinsælda 

víða í Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON  Jólahlaðborð Fjölskyldu- og húsdýragarðsinns er tilvalið fyrir fjölskylduna.

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn 
verður með árlegt jólahlaðborð 
fyrir börn, foreldra þeirra og að-
standendur í nóvember og desem-
ber.

„Matseðillinn verður með hefð-
bundnum hátíðarbrag, þar sem 
hangikjöt, uppstúf og svínakjöt, 
djúpsteiktur fiskur og kjúklinga-
leggir verða í boði. Einnig ljúffeng 
salöt og sósur,“ segir Unnur Sigur-
þórsdóttir, deildarstjóri fræðslu-
deildar.

Hún bætir við að sælkerar ættu 
ekki að verða fyrir vonbrigðum 

þar sem ís og kökur verði líka á 
boðstólum.

„Jólasveinn kemur í heimsókn 
og segir sögur af fjöllum og svo 
verða dýrin á sínum stað. Ekki má 
síðan gleyma því að Jóladagatal 
sjónvarpsins gerist innan veggja 
garðsins þannig að jólahlaðborð-
ið eða heimsókn til okkar ætti að 
hitta beint í mark hjá yngstu kyn-
slóðinni.“

Jólahlaðborðið verður helgarnar 
29. til 30. nóvember, 6. til 7. desem-
ber og 13. til 14. desember. Nánari 
upplýsingar í síma 5757 800.

Jólahlaðborð fyrir börnin

Við langt jólaborðhald er 
sniðugt að hafa á taktein-
um hentuga samkvæmis-
leiki; ekki síst ef börn sitja 
við veisluborðið. Blanda má 
litlum, óvæntum jólapökk-
um í fallegan mal og láta 
draga sín á milli. Heimagert 
konfekt í öskju með kaffinu, 
þar sem kaffibaun er falin í 
einum molanum, en sá sem 
hana hlýtur fær óvæntan 
jólaglaðning. Hvíslleikir eru 
skemmtilegir við matarborð 
og uppskera hlátur þegar 
orðið hefur afbakast á leið 
milli gesta. Svo er óbrigðult 
að setja vísubrot undir diska 
þar sem hver og einn botnar
vísuna.   -  þlg 

Leikið milli rétta

Pakkar eru sniðugir fyrir unga 

veislugesti með minna setuþol.



Hótel Örk - Breiðumörk 1c - Hveragerði - Sími 483-4700 - Fax 483-4775 - hotel-ork.is

Stórsöngvararnir og skemmtikraftarnir í duett.is 
sjá um veislustjórn af sinni alkunnu snilld

Opinn bar og lifandi tónlist að borðhaldi loknu

Tónlistarflutningur í höndum Hreims og félaga

Tilvalið fyrir fyrirtæki, hópa, pör og einstaklinga

•

•

•

•

Eigðu ógleymanlega kvöldstund á okkar sívinsæla jólahlaðborði

Verð:
Gisting, borðhald og skemmtun
11.900 kr. á mann í tvíbýli

Borðhald og skemmtun
6.900 kr. á mann

Farðu inn á jolahladbord.is til að skoða 
matseðilinn, fá nánari upplýsingar og panta.

Jólahlaðborð á Hótel Örk



MMC MONTERO XLS, árg.’01, ek 145 þ. 
km, 3.5L. Ssk., leður, rafmagn í sætum, 
dráttarkúla, vindskeið. Vel með farinn. 
Verð aðeins 1.790 þ. Áhv 1.699 þ. 
Nánari uppl. á www.arnarbilar.is rn: 
120671 S. 567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Okkur vantar allar gerðir af bílum á skrá 
og á staðinn. X4 bílasala. S: 565-2500 
og 565-9600. www.x4.is

X4 ehf
Nethylur 1, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500
Opið virka daga 10-18 Vantar 
bíla á söluskrá og á staðinn.

www.x4.is

PORSCHE CAYENNE TURBO S 520 HÖ, 
árg 2006, ek.17þús.km, Einn með öllu 
og hlaðinn aukabúnaði!! Flottasti Turbo 
S á landinu!! Ásett verð 14900 þús.kr, 
Ótrúlegt verð Staðgreitt!!!

M.Benz R350 AWD, árg. 2006, ek. 
42þús.km, Sjálfsk. Topplúga, Leður, 
Rafmagn og fl. Stgr. Tilboð 4990þús.
kr!!!, Ásett Verð 5490þús.kr.!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Cadillac Escalade, árg. ‘05, ekinn 60 
þús. - gullmoli! Verð: 4.990.000, tilboð: 
3.990.000. Uppl. í síma 824 3900.

Honda crv árg.’05 ek 60 þús. sjálsk. 
skoðaður ‘10. Sumard. á álf. vetrard. á 
stálf. Verð í lista 2,3 ásett 1,9 m. Uppl. 
í s. 868 2352.

VW Passat CL ‘03 ek. 55þ. Listaverð 
1.600þ. Lán áhv. Tilboð óskast. Jóhann 
864 7711.

Toyota Corolla XLI árg. ‘96 Ek. 188 þús. 
Nýsk. Ný vetrardekk. Góður bíll. Tilboð 
230 þ. Uppl. í s. 659 3459.

Brunaútsölur og Bílar á Gömlu Gengi. 
Eigum nokkra jeppa, fólksbíla og pall-
bíla heimkomna á gömlu gengi. Einnig 
fjöldi nýrra bíla af brunaútsölum bíla-
umboða í USA. Stórkostlegir afslættir 
sem kemur beint til lækkunar til þín 
hér heima. Þessa dagana hreinsa bíla-
umboðin út óseldan lager til að bæta 
fjárhagsstöðuna. Þú getur sparað fleiri 
hundruð þúsund og gert reyfarakaup! 
Hringdu núna og kynntu þér málið í 
síma 5522000. www.islandus.com.

 0-250 þús.

Accent árg. 00, ek. 100 þús. Til sölu. 
Sumar/vetrard. Cd. Sk. ‘09. Gott eintak. 
V 190 þús. Uppl. í s. 698 8320.

VW Transporter árg. ‘95. Ný nagladekk 
+ álf. Góður bíll. S. 825 1275.

Hyundai Pony ‘93, ek. 95þús., góð 
sumar og vetrar dekk, lýtur mjög vel út. 
Verð 50þús. Þarfnast smá viðgerðar f. 
skoðun. S. 848 1969.

Til sölu VW Golf árg. ‘97, ek. 146 þús., 
sk.’09. Verð 160 þús. Uppl. í s. 868 
8565.

2 góðir! Volvo V40 st ‘98 ssk. kr. 250 
þús. MMC Space Wagon ‘98 ssk. 4x4 7 
manna, kr. 250 þús. S. 896 6744.

 250-499 þús.

Svaka díll á station bíl!!!
Ford Focus W/G árg. ‘99 ekinn 140 
þ.km 1.6 vél 5 gíra rafmagn í rúðum 
heilsársdekk mikið endurnýjaður sk. 
‘09. Verð 480.000 - Tilboð 330.000- 
möguleiki á 100% visa/eruo láni. Uppl 
í síma 863 0149.

GULLMOLI. Mitshubishi Carisma árg. 
‘99. Ek. 128 þ. km. Einn eigandi. Algjör 
dekurbíll. V. 375 þ. Uppl. í s. 861 9312.

 Bílar óskast

Skoðaður bíll óskast
Fyrir allt að 150 þús. stgr. Uppl í s. 
894 9002

Óska eftir Toyota Landcruiser 120 er 
með Grand Cherokee ‘96 vel með 
farinn, 2 eigendur ekinn 170.000 og 
2-3 milljónir í peningum. Upplýsingar í 
síma 862 7525.

Vantar ódýran bíl í góðu ástandi, skoð-
aður ‘09. Verð 0-300 þ.stgr. Uppl. í s. 
866 6341.

 Jeppar

Nissan Pathfinder árg. ‘94, 6 cyl., ek. 
122 þús., sk. ‘09, Mikið endurnýjaður. 
Verð 280 þús. Ath skipti á ód., má 
þarfnast lagfæringa. S. 868 8565.

 Sendibílar

Toyota Hiace árg 2001, bensín, ek. 
168 þús. Beinsk. Sk. ‘09. Ásett verð 
850 þús. Skoða skipti eða verðtilboð. 
Ath. vsk. bíll. Bíll í toppstandi. Uppl. í 
s. 868 5599.

 Vinnuvélar

Til sölu dreginn salt/sand 
dreifari.

Knýr sig alveg sjálfur. Aflvélar ehf S: 
480-0000 www.aflvelar.is

Fjölplógar
Aflvélar ehf www.aflvelar.is S: 480-
0000

 Bátar

Óska eftir beytningaraðstöðu á Rvk 
svæðinu. upp í síma 868-1825

Óska eftir notaðri fiskilínu 4-5mm með 
bölum. Uppl. í s. 847 1350.

 Varahlutir

Varahlutir í Imprezu ‘97. Accent ‘95. 
Vinstra framljós á BMW X3 ‘03-’06. 
Uppl. í s. 896 8568.

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar 
í VW og Skoda. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 
1610 & 892 7852.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

 Viðgerðir

Bílaverkstæðið Skúffan.
Allar almennar bílaviðgerðir. Fljót og 
góð þjónusta. Smiðjuvegur 11e, 200 
Kóp. S. 564 1420.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam-
eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

 Garðyrkja

Skyggðu trén á þig í sumar? Nú er rétti 
tíminn að fella tré og snyrta runna fyrir 
veturinn. Við tökum einnig að okkur 
alla almenna garðvinnu, s.s. sólpalla og 
grindverkasmíði, hellulagnir, þökulagn-
ir, garðslátt (já ennþá), jarðvegsskipti 
og svo sjáum við líka um að setja upp 
jólaljósin fyrir þá sem vilja aðstoð við 
það. Kíkið á heimasíðuna gardarbest.is 
og sendið póst á bjarni@gardarbest.is 
eða hringið í s. 698 9334 / 660 9347.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum Uppl. Í s. 869 3934.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

Málarar Málarar
Alhliða málningarþjónusta, hagstæð 
verð. Fagmennska. S. 615 2016.

Málningarvinna
Getum bætt við okkur inniverkefnum. 
Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 
896-5758

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Sama verð alla daga !! Uppl. í 
síma 555 6363.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Húsaviðhald

Smiður getur bætt við sig verk-
efnun Uppl. í síma 864 5920.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

parketogsmidar.is
Parketlögn/slípun, gluggaskipti, þakvið-
gerðir, uppsetning á veggjum og öll 
almenn smíðavinna. Uppl. í s. 896 
9819.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

TILBOÐ

DAGSINS

1.890.000,-

Bíldshöfða 10 - 110 Reykjavík
Sími: 587 1000

HYUNDAI TUCSON CRDI DIESEL Skráður 1.2005, ek. 72 þús

Sjálfskiptur, álfelgur. dráttarbeisli, 
Geislaspilari, Fjarstýrðar samlæsingar, 
Langbogar á toppi og fleira
Verð kr. 2.490.000,-

Bílar til sölu

Tapað / Fundið
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 Húsaviðhald

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Magnhús ehf
Alhliða viðhald fasteigna. Trésmíði, 
múrverk, málningarvinna ofl. S. 847 
6391 & 891 9890.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

WWW.VORTEX.IS

Ókeypis vírusvörn..
og uppsetning fylgir öllum viðgerð-
um. Miðnet ehf S. 564-0690 www.
midnet.is

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun. Yfir 15 ára 
reynsla, ódýr og örugg þjónusta. S. 821 
6839, Stefán.

 Nudd

Streitulosun
www.lifoglikami.is eða s. 866 0007.

 Spádómar

Símaspá-draumráðningar: 9086414, 
5535395 (Visa/MC), Símat. 10-24. 
Spák. Yrsa. Hringdu núna!

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Fatabreytingar
Styttum buxur, skiptum um 

rennilása á buxum og jökkum, 
einnig leðurjökkum.

Opin mánudag- föstudag frá 
kl 09 - 17.30. laugardaga 10-
14. Lokað milli kl. 12 - 13 alla 

daga. Sími 552 5540. & 861 
4380. Skraddarinn á Horninu, 
Lindargötu 38. Geymið auglýs-

inguna.

 Til sölu

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SNJOKEDJUR.IS

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 
10þ. Eldavél á 8þ. Bakaraofn á 5 þ. 20“ 
TV m. VHS á 10þ. 28“ Tv á 10þ. Gasgrill 
á 5þ. Þvottavél á 12þ. Bílahátalarar á 5 
þ. Barstólar á 2þ. Uppþvottavél á 10þ. 
Þurrkari á 10þ. Hornbarskápur á 5þ. 
Rúm á 5 þ. Barnakerra á 1þ. Glerborð á 
5þ. Tölvuborð á 5þ. S. 896 8568.

 Óskast keypt

Óskast keypt!!
Óska eftir að kaupa notaða 
brettarekka. Vantar einnig 
frístandandi rekka fyrir 4-6 

metra rör.
Upplýsingar í síma 891-6410.

 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

Gegnheilt plankaparket, brasilísk hnota 
195mm x 19mm, lengd 220cm og fall-
andi. Fasað allan hringinn, pússað og 
tilbúið til lagningar. Eigum til 70-80fm. 
Verð 7500.- pr/fm. Upplýsingar Ragnar 
899 4013.

Óskum eftir að kaupa stoðir, vinnupalla 
(70cm breiða) og mót frá Doka, Peri, 
Rasto og Hunnebeck. Iron ehf. S. 899 
5901 & 898 2601.

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. 
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

 Verslun

 Heilsuvörur

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð 
þjónusta! www.betriheilsa.is

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

Herbalife vöruúrval. Pantaðu; daga-
munur.is Ásta S. 891 8902. Visa/Euro. 
Póstsent

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

Glæsilegt heilnudd. Uppl. í s. 662 
0841.

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Nudd - Japanska baðið
Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og 
margt fl. Alltaf opið. S. 823 8280

Whole body massage Telepone 841 
8529.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

 Heimilistæki

Þvottavél. Óska eftir ódýrri þvottavél 
sem er í lagi, Kristín í s. 694 4902.

 Dýrahald

Blíður og fallegir Chihuahuahvolpar til 
sölu. Gott verð. Uppl. í s. 615 3070.

 Húsnæði í boði

Til leigu glæsileg ný íbúð á Arnarneshæð 
í Gbæ. Íbúðin er 106 fm, 3ja herb. + 
svalir og þvottah. Byggð 2006. Verð 
148þ. á mán. Uppl. á gudlaugur.gisla-
son@gmail.com eða 693 1692.

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

2 herb. íbúð nálægt FB. Góð íbúð með 
1 svefnh. og geymslu sem nýtist sem 
herb. Getur leigst með húsg. Leiga 
120þ. m/ hita, rafm. og hússj. S. 664 
1145.

Til leigu 3-4 herb. íbúð m/sérinngangi í 
101 Rvk. Uppl. í s. 867 9403.

Björt og falleg 75 fm 2 herb. íbúð í 
Teigunum 105 Rvk. til leigu. Uppl. í s. 
865 6973/844 4919.

72fm íbúð til leigu í hamraborg Kópav. 
120þús. á mán. Uppl. í s. 692 6433 
e. kl 16.

Nýuppgert raðhús v/Bústaðarveg til 
leigu. Laust strax. Uppl. í síma 695 
6900.

101. Til leigu þriggja herbergja 60 fm. 
íbúð á efstu hæð á rólegum stað í 
Þingholtunum. Falleg, björt, mikið end-
urnýjuð og mikið útsýni. Leiguverð 135 
þ. m. öllu inniföldu. S. 660 4208.

Til leigu 115fm 3ja herbergja íbúð í 
Sjálandshverfinu í Garðabæ með stæði 
í bílageymslu Húsgögn geta fylgt. Laus 
strax. Upplýsingar í síma 661 2400.

Þjónusta

Til sölu
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Einbýlishús í neðra Breiðh. 160fm, 4 
svherb., mjög rúmgóð. V. 190 þús., laus 
1 nóv. Uppl í s. 698 1254.

3 herb. íbúð í efra Breiðholti til leigu. 
Laus strax. V. 120 þ. á mán. Sími 663 
3239.

Til leigu vönduð NÝ hæð í tvíbýlishúsi.
Lindarvaði Norðlingaholti. 4ra herb. 
130 fm +bílsk. Leiga 160þ. 3 mán 
fyrirfr. Stór og NÝ 2ja herb. íbúð í litlu 
fjölbýli með sérinngangi í Suðurhólum. 
Leiga 100 þ. 3 mán fyrirfr. Uppl. í s. 
699 3366.

Skrifstofurými til leigu, í 101 Rvk. Uppl. 
í s. 544 2055.

4ja herb. í Miðbæ Rvk pnr 105. Húsgögn 
fylgja. Verð 150þús. S. 895 0497.

Mjög sæt 2 herb. íbúð m/ öllum húsb. 
í Keldulandi Fossvogi til leigu. Laus nú 
þegar. V. 100þ. á mán. Hússj. innif. S. 
862 6672.

Til leigu 4 herb. íbúð í Álfkonuhvarfi. 
Stór pallur og aðgangur að bílskýli. 
Laus frá 1. nóv. Uppl. í s. 699 5008 & 
770 7203.

Nýtt 170 m2 raðhús m bílskúr í 
Mosfellsbæ, 3 svefnh. og 2 stofur, laust. 
210 þ. mán. S 772 0009.

Til leigu 50fm íbúð auk 2ja herbergja, 
á Brávallagötu. verð 140 þús. Uppl. í s. 
664 8894.

Er með til leigu ca. 85 fm íbúð á 
Háteigsvegi í Rvk. Nánari uppl. í s. 
664 8894.

Til leigu herb. í Álftamýri. Reglusemi 
áskilin. Uppl. í s. 865 9637.

Til leigu nýstandsett 70 fm íbúð á 2. 
hæð við Miklubraut. Leiga 140 þús,pr 
mán, allt innifalið. Uppl. kort@internet.
is og í s. 892 2506

3-4 herb íbúð. 108 fm. Á 3ju hæð í 
fjölbýli með lyftu. V 140 þús + hússj. 
Laus strax. Uppl í s 866 6129.

Falleg 3-4 herb. íbúð til leigu í V.bænum. 
Kr. 135 þ. Uppl. í s. 693 1836.

Herbergi til leigu með sameiginlegu 
eldhúsi og baðherbergi. Uppl. í síma 
770 6090.

Gistiheimili langtímaleiga Funahöfða 
110 Rvk. / Dalshraun 220 Hfj. S. 824 
4530.

 Húsnæði óskast

Einstaklings/ stúdíóíb.
57 ára gamall bílstjóri óskar eftir ein-
staklings/stúdióíbúð á rólegum stað 
höfub.sv. 101 kemur ekki til greina. 
Sanngjörn leiguv. S. 862 9560.

Fullorðin kona utan af landi óskar eftir 
3-4 herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu 
frá og með 15 nóv. Reglusemi og 
öruggar greiðslur. S. 869 1748.

3 herb. íb. á sv.105-108 f/ feðgin. 
Langtímal. Greiðslg. 100þ. S. 553 7634 
& 659 2895.

 Sumarbústaðir

Komdu peningnum fyrir þar sem hann 
rýrnar ekki. Sumarhúsalóð í landi 
Klausturhóla í Grímsnesi. 1 hektari að 
stærð, klukkutími frá Reykjavík. Lóð 
sem er ekki ofaní þjóðvegi. Upplýsingar 
í síma 699 7543 Lárus.

Sumahús til leigu í Brekkuskógi.
Glæsilegt hús í alla staði.Heitur pottur.
Sími 8410265

 Atvinnuhúsnæði

Flott 94 fm 3 herbergja íbúð í 
Reykjanesbæ. 85þús. á mán. fyrir utan 
hita og rafmagn. Greiðsluþj. skilyrði. 
Einn mán fyrirfram eða bankaábyrgð. 
Laus strax. S. 892 8262.

Verslunarhúsnæði við Laugarveg, 100 
fm til leigu. Laust frá 1. Des. Uppl. í s. 
822 8168.

 Geymsluhúsnæði

Húsnæði fyrir tjaldvagna, fellihýsi og 
hjólhýsi til leigu á höfuðborgarsvæð-
inu. Verð 3500per/fm fyrir tímabilið. 
Lágmarksverð 20þúsund, staðgreitt. 
Nánari upplýsingar í síma 824-8468, 
Pétur.

geymslaeitt.is
Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 
m2, og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, 
fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og 
vaktað. S. 564 6500.

Nú fer hver að verða 
síðastur !

Upphituð rými f. fellihýsi, tjaldv. hjólh. 
bátar ofl. í Borgarfirði. Gott verð. S. 
663 2130.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

 Gisting

Gisting í Kaupmannahöf
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum, skammtímaleiga. Nánari 
uppl. í s. 822-7303, 891-8612, +45 
27111038 eða annalilja@stracta.com.

 Atvinna í boði

Tölvumaður
Miðbæjarhótel óska eftir að 
ráða lipran tölvumann í fullt 

starf. Verkefnið snýr að dagleg-
um rekstri tölvu-, sjónvarps-, 
og símkerfis. Sjálfstæð vinnu-
brögð og mikill vilji til að læra 
mikilvægur. Viðkomandi þarf 
að vera tilbúinn til að ganga í 
öll verk sem tengjast starfinu. 
Unnið er í bæði Windows og 

Linux umhverfi og er góð þekk-
ing á öðruhvoru skilyrði. Unnið 
verður undir stjórn kerfisstjóra.

Á vegum Miðbæjarhótela 
eru rekin 5 hótel í miðborg 

Reykjavíkur. Nánari upplýsingar 
um hótelin er að finna á heima-
síðu okkar www.centerhotels.is

Umsóknir óskast sendar 
á maron@centerhotels.is 

Viðkomandi aðili þarf að geta 
hafið störf sem fyrst

Stafsfólk vantar um helgar á bar við 
miðbæinn. Uppl. í s. 896 7776.

Óska eftir starfsfólki á bónstöð. Fullt 
starf/hlutastarf. Uppl. í s. 867 9403

Góðir tekjumöguleikar
Vantar úthringjara strax - ekki sölu-
mennska. Uppl. í s. 616 8887 eða 551 
4766. Sigurður, Trygg.m. Ísl.

Sölustörf, frjáls vinnu-
tími !

Árangurstengdar tekjur. Hentar fólki um 
allt land sem auka eða aðalstarf. S. 565 
1045, 865 4052 & 898 7725.

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Verslunamaður vanur matvöru óskar e/ 
vinnu til áramóta. S. 659 2895.

Verkamaður óskar eftir vinnu. Getur 
byrjað strax. S. 848 5071.

Sjálfstætt starfandi trésmiður óskar eftir 
verkefnum. Stór og smá verk. S. 662 
6413 Marteinn. Rvk og kefl.

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

 Tilkynningar

Akureyri - Reykjavík
Fer með tóman millistóran sendibíl 
ca. 20 rm, á laugardagskvöldið 25/10 
frá Akureyri til Reykjavíkur. Get tekið 
búslóð eða annað. Gott verð. S. 772 
0077 - 864 7896.

Er þinn hópur að fara í fjáröflun ? Allt 
um styrktarsölu á www.papco.is

 Einkamál

908 6666
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

Nýjar dömur
hafa verið að skrá sig í hóp yndislegu 
kvennanna hjá Rauða Torginu undan-
farið. Hvaða dama verður vinkona þín 
í kvöld? Símar 908-6000 (símatorg) 
og 535-9999 (kreditkort). www.rau-
datorgid.is

Yngri en hún
Heit kona á besta aldri vill kynnast sér 
töluvert yngri manni. Auglýsing hennar 
er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-
2000 (símatorg) og 535-9920 (kredit-
kort), augl.nr. 8866.

Námskeið

Hjálpaðu

umhverfinu

með

Blaðberanum
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Alla �mmtudaga
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Fundir / Mannfagnaður

Fasteignir

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095
www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is
Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

Til leigu

fasteignir
10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin 

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilb
úin til in

n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt 

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og 

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými; 

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar. 

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram 

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29 

fm bílskúr sem er innangengt í. Á
 efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt m
eð fataherbergi, 

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota 

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má 

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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F R É T T A S K Ý R I N G

amtíð

Björk Guðmundsdóttir hafði 
í nógu að snúast um helgina. 
Á laugardag hélt hún erindi á 
Hugsprettu en daginn eftir stóð 
hún fyrir vinnufundi ásamt sér-
fræðingum þar sem rætt var 
um nýsköpun og fjölbreytileika 
í samfélags- og atvinnuþróun á 
Íslandi án stóriðju. 

Að fundinum stóðu Háskólinn 
í Reykjavík, Klak og Fræ, stofn-
un innan HR um almannaheill. 

Um 80 manns sóttu fundinn. 
Eyþór Ívar Jónsson, fram-

kvæmdastjóri Klaks, segir 
stefnt að því að Hugsprettan 

og vinnustofa sérfræðinganna 
renni saman í einn farveg á sam-
eiginlegum vettvangi. 

Hann segir málið í þróun. Í 
framhaldinu muni verða búin 
til nokkur verkefni sem MBA-
nemar við Háskólann í Reykja-
vík vinni frekar. Í kjölfarið fari 
verkefnin til Klaks þar sem nem-
arnir þrói það áfram og finni 
fjárfesta að því. 

Hann segir alla þá sem komið 
hafi að verkefnunum um helgina 
vilja halda þeim áfram. „Það er 
frumlegur kraftur í þjóðfélag-
inu,“ segir hann.

REIFAÐI HUGMYNDIR Söngkonan Björk Guðmundsdóttir ræddi um helgina við sér-
fræðinga og leikmenn um nýsköpun og fjölbreytileika í samfélags- og atvinnusköpun 
til að leggja grunn að framtíðaruppbyggingu landsins.   MARKAÐURINN/STEFÁN

Nýr grunnur Íslands

FRÆ VERÐA TÆKIFÆRI

Forsvarsmenn Hugsprettu telja 
að um 250 manns úr ýmsum 
greinum háskólakimans hafi 
setið fyrirlestra fyrri hluta ráð-
stefnunnar og hlýtt á Ólaf Ragn-
ar Grímsson, forseta Íslands, 
Björk Guðmundsdóttur söng-
konu, Magnús Scheving, stofn-
anda Latabæjar og Íþróttaálf, 
Guðjón Má Guðjónsson, rað-
frumkvöðul sem stofnaði hug-
búnaðarfyrirtækið Oz á sínum 
tíma, og fleiri. 

Guðjón gagnrýndi vaxtarhug 
stórfyrirtækja síðustu ár og tók 
Björk sem dæmi. Vissulega gætu 
fyrirtæki eflst með vexti. En 
varla dytti Björk í hug að kaupa 
bresku hljómsveitina Radiohead 
næst þegar hún stefndi að því að 
gera plötu. Í gagnrýninni fólst 
svo sem að fyrirtæki líta gjarn-
an yfirtöku á keppinautum sem 
nýsköpun. Með því móti sneiði 
þau gjarnan hjá því að þurfa að 
hugsa heldur taki þau yfir fyr-
irtæki, sem sjái um slíkt. Ný-
sköpun Bjarkar liggi hins vegar 
hjá henni sjálfri. Hún gæti ekki 
keypt sér forskot. 

Að erindum loknum gafst þátt-
takendum kostur á að setjast í 
fjölmarga vinnuhópa þar sem 
nýjar og ferskar hugmyndir um 
gjaldeyrisskapandi atvinnu voru 
ræddar í þaula. Fólk úr listageir-
anum settist þar niður með verk-
fræðifólki og öðrum úr skyld-
um og ótengdum greinum undir 
handleiðslu kennara og nemenda 
úr háskólunum sem aðild áttu að 
verkefninu. Þar suðu hóparn-
ir saman nýjungar sem rötuðu 
á hugmyndavegg Hugsprettu að 
verkinu loknu. 

Ætla má að hundrað manns 
hafi tekið þátt í vinnuhópunum. 

Stefnt er að því að sumar 
af hugmyndunum verði unnið 
áfram með á öðrum vettvangi 
og er verið að móta hann nú um 
stundir. 
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Glæsilegt jólahlaðborð hefst föstud. 21. nóv.
Munið að panta í síma 511 3350

Foréttar þrenna 
 Grafi n gæs með hindberja-vinegar 
 Fashani með epla-compoti
 Heitreykt önd með bláberja-sósu

Milliréttur
 Villigæsasúpa

Aðalréttur
 Hreindýrasteik með sykurhúðuðum kartöfl um, 
 Waldorf salati og villisósu

Eftirréttur 

 Logandi Créme Bruée

Verð -6.900 Kr.   
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Þegar talað er um hlutabréfamarkaði á 
ensku er ýmist talað um „bjarnar-“ 
eða „nautgripamarkaði“, en bjarn-
armarkaðir eru hlutabréfamark-
aðir þar sem verðhreyfingar eru 
almennt niður á við. Markaðs-
aðilar og greinendur sem hafa 
svarta sýn á framtíð mark-
aða eru oft kallaðir „birnir“ 
en hinir, sem spá verðhækk-
unum „naut“. Má þá leggja 
út af því og tala um mark-
aðsbirni og hlutabréfanaut.  
Dýr hafa oft verið notuð til að 
lýsa verðbréfasölum, því á nítj-
ándu öld var talað um „hlutabréfa-
steggi“ í Bretlandi.
Greinarmunur er gerður á langvar-

andi og skammæjum bjarnarmörkuðum, því verð 
getur hækkað tímabundið í bjarnarmark-

aði, þó að niðursveiflan haldi áfram. Upp-
sveiflur í bjarnarmörkuðum eru yfir-

leitt kölluð bjarnar- eða „aula-“ upp-
hlaup, (bear- eða suckers rally) og er 
þá vísað til þess að skammsýnir fjár-
festar rjúka til og lýsa því yfir að 
„botninum sé náð“ og kaupa hlutabréf 
til þess eins að horfa á eftir verðinu 
hrynja aftur.

Uppruni orðanna bjarnar- og nauta-
markaðir er óljós, en talið er að orðið 
bjarnarmarkaður vísi til þess að skinna-
salar seldu oft bjarnarskinn af óveidd-
um dýrum, líkt og skortsalar selja hluta-
bréf sem þeir ekki eiga. Skortsalar eru 
oft ráðandi á bjarnarmörkuðum.

Bjarnarmarkaður

Undanfarnir dagar og vikur hafa 
verið viðburðaríkur tími í lífi 
flestra Íslendinga. Líkja mætti 
ástandinu við einskonar sams-
látt tvennra tíma. Þrátt fyrir að 
fátt hafi breyst á yfirborðinu; öll 
mannvirki eru enn á sínum stað, 
verslun og önnur þjónusta stend-
ur enn til boða, fréttir eru ennþá 
klukkan sjö og svo mætti lengi 
telja. Engu að síður hafa ásýnd 
og framtíðarhorfur hagkerfis-
ins gjörbreyst í kjölfar hruns ís-
lenskra fjármálafyrirtækja. 

Síðan hamfararnir hófust hafa 
stjórnvöld lagt sig fram við að ná 
stjórn á aðstæðum, með tiltölu-
lega dræmum árangri fram að 
þessu. Fyrir einn þátt eiga ráða-
menn þó hrós skilið, en innlend 
greiðslumiðlun og dagleg banka-
þjónusta við einstaklinga hefur 
gengið áfallalítið, þrátt fyrir 
allt sem gengið hefur á. Engu 
að síður eru mörg mál í ólestri 
og framtíðarsýn stjórnvalda er 
mjög óskýr.

SKÝRT UMBOÐ VANTAR

Þær aðstæður sem íslenskt við-
skiptalíf býr við um þessar mund-
ir eru algjörlega óásættanleg-
ar og mun alvarlegri en stjórn-
völd virðast gera sér grein fyrir. 
Tímabundin gjaldeyristemprun 
Seðlabanka Íslands hefur leitt 
til þess að starfsemi fjölmargra 
fyrirtækja sem stunda utanrík-
isviðskipti er í lamasessi. Með 
hverri klukkustundinni sem líður 
verða fleiri fyrirtæki fyrir alvar-
legum skakkaföllum. Margra ára 
viðskiptasambönd eru í hættu, 
starfsgrundvelli fjölmargra inn-
flutningsfyrirtækja hefur verið 
kippt undan þeim og orðspor Ís-
lands hefur beðið verulegan álits-
hnekki á alþjóðamörkuðum. Með 
þetta í huga ættu stjórnvöld að 
setja endurreisn gjaldeyrismark-
aða fremst í forgangsröð sína.

Að sama skapi er mikilvægt 
að skýr stefna verði mótuð um 
framtíð nýrra ríkisbanka og 

hvers almenn fyrir-
tæki megi vænta í viðskiptum 
sínum við þá. Í dag virðist eng-
inn hafa skýrt umboð innan nýs 
bankakerfis til að taka mikilvæg-
ar ákvarðanir um fyrirgreiðslu 
og almenna bankaþjónustu gagn-
vart fyrirtækjum. Við núver-
andi aðstæður getur þetta vald-
ið miklu tjóni bæði til lengri og 
skemmri tíma. Ótækt er að halda 
allri atvinnustarfsemi í tóma-
rúmi með þessum hætti og mik-
ilvægt að ráða bót á sem allra 
fyrst.

Í umræðum síðustu vikna hafa 
mörg og stór loforð verið gefin 
af stjórnmálamönnum landsins. 
Það fer enginn í grafgötur með 
það hversu alvarlegt ástandið 
er og því er viðbúið að margir 
komi til með að þarfnast velferð-
arþjónustu hins opinbera. Þrátt 
fyrir það er engum greiði gerður 
með því að gefa loforð sem ekki 
reynist unnt að standa við. Gera 
má ráð fyrir verulegum sam-
drætti í tekjum hins opinbera 
auk þess sem skuldsetning verð-
ur mun hærri en verið hefur. Það 
mun því bæði halla á tekju- og 
gjaldahliðina í rekstrinum. Það 
gæti því reynst þrautin þyngri 
að standa við gefin loforð án þess 
að reka ríkissjóð og sveitarfélög 
með verulegum halla og aukinni 
skuldasöfnun.

REIÐI Í UMRÆÐUNNI

Lykilatriði til að rýmka útgjalda-
svigrúm hins opinbera er að 
koma í veg fyrir algjöra lömun 
atvinnulífsins. Þegar allt kemur 
til alls er það starfsemi einka-
fyrirtækja sem skapar megnið af 

þeim skatttekjum sem nýttar eru 
við fjármögnun velferðarkerfis-
ins. Besta kjarabót almennings 
felst í lágmörkun atvinnuleys-
is og sem minnstri röskun á eðli-
legri starfsemi hagkerfisins. 

Umræða síðustu vikna hefur 
einkennst af reiði og leit að blóra-
bögglum og skipbrot markaðs-
hyggju og endalok kapítalisma 
hafa verið tilkynnt víða. Reið-
in er skiljanleg enda hefur hrun 
fjármálakerfisins haft veruleg 
áhrif á afkomu og framtíðarhorf-
ur flestra heimila. Mikill vöxt-
ur fjármálakerfisins er langt frá 
því að vera hafinn yfir gagnrýni 
og vafalaust hefði mátt standa 
að ýmsum þáttum með öðrum 
og betri hætti. Aftur á móti á sú 
staðreynd að gjaldþrot einkafyr-
irtækja skapi gríðarlegar skuld-
bindingar gagnvart almennum 
skattborgurum ekkert skylt við 
kapítalisma. Í því samhengi væri 
nær að horfa til brotalama í al-
þjóðlegu regluverki og eftirliti 
viðkomandi hagkerfis.

Það er sjálfsagt mál að skoð-
að verði ofan í kjölinn á þeirri 
atburðarás sem leiddi til núver-
andi hremminga. Vafalaust leið-
ir niðurstaðan í ljós að um marga 
samverkandi þætti hafi verið um 
að ræða. Þar hafa helstu áhrifa-
þættirnir vafalaust verið pen-
ingastefnan, fjármálastjórn hins 
opinbera, mikill vöxtur fjármála-
kerfisins, örsmár gjaldmiðill og 
ófullnægjandi innviðir, reglu-
verk og eftirlit til að glíma við 
þessar óvenjulegu aðstæður. 

ERFIÐIR TÍMAR FRAM UNDAN

Það sem skiptir aftur á móti 
mestu máli í núinu er að lágmarka 
skaðann. Til að svo megi verða 
er mikilvægt að koma tannhjól-
um atvinnulífsins í gang aftur 
sem allra fyrst. Það verður helst 
gert með því að leysa gjaldeyr-
isvandann, móta skýra og skyn-
samlega framtíðarsýn við endur-
mótun fjármálakerfisins, endur-
reisa orðspor Íslands á erlendum 
vettvangi og skapa eins hagfelld 
skilyrði til fyrirtækjareksturs og 
mögulegt er.

Næstu misseri verða mörg-
um erfið. Allar líkur eru til þess 
að atvinnuleysi aukist verulega, 
kaupmáttur hefur rýrnað tals-
vert og margir hafa tapað sparn-
aði. Það mun því reyna meira á 
velferðarkerfið heldur en nokk-
urn tíma áður. Til að hið opin-
bera sé í stakk búið til að mæta 
þeim útgjöldum er nauðsynlegt 
að sem flest íslensk fyrirtæki 
nái að troða marvaðann og halda 
rekstri sínum gangandi. Til að 
svo megi verða þurfa stjórnvöld 
að leysa áðurnefnd mál á allra 
næstu dögum.

TÓNLISTARHÚS BYGGT Í REYKJAVÍK Greinarhöfundur bendir á að þær aðstæður sem 
íslensku viðskiptalífi eru búnar þessa dagana séu með öllu óásættanlegar og segir þær 
jafnvel mun verri en stjórnvöld virðist gera sér grein fyrir.  MARKAÐURINN/GVA

Engin velferð án atvinnulífs
Frosti Ólafsson

aðstoðar fram-
kvæmdastjóri 
Viðskiptaráðs 

Íslands.

O R Ð  Í  B E L G

Fréttir gærdagsins af gífurlegu útlánatapi Seðlabanka Íslands vegna 
endurhverfra viðskipta við viðskiptabankana hafa vakið mikla at-
hygli. Ofan í öll önnur áföll, sem íslenskt efnahagslíf glímir nú við, 
blasir við að Seðlabanki þjóðarinnar rambar að óbreyttu á barmi 
gjaldþrots vegna verðlítilla skuldabréfa upp á hundruð milljarða. Svo 
gæti farið að tapið af þessum viðskiptum einum verði á bilinu 300-350 
milljarðar króna. Það er upphæð sem nemur tæplega öllum gjaldeyr-
isvaraforða þjóðarinnar. Bent hefur verið á að reka mætti Landspítal-
ann í sjö ár fyrir slíka upphæð eða byggja eins og þrjár Kárahnjúka-
virkjanir.
Í þessu sambandi ber að hafa tvennt í huga. Í fyrsta lagi er óhjá-
kvæmilegt að Seðlabanki, sem banki bankanna, verði fyrir einhverju 
og jafnvel umtalsverðu fjárhagslegu tjóni þegar bankakerfi heill-
ar þjóðar riðar til falls og þrír stærstu bankarnir komast í þrot. Á 
hinn bóginn er á það að líta að Seðlabanki er í þessum viðskiptum í 
einstakri stöðu og hefur nánast getað valið sér veð til tryggingar. Af 
þeim sökum einum hlýtur áhættustýring og hagsmunagæsla bankans 
að verða tekin til gaumgæfilegrar skoðunar þegar svo gríðarlegt tap 
virðist vera staðreynd.
Ekki fást svör við því hvernig staðið var að flutningi þessara krafna 
við meðferð skilanefnda á viðskiptabönkunum þremur. Heimildar-
menn Markaðarins fullyrða raunar að fulltrúar Seðlabankans hafi 
minnst verið viðstaddir allt það ferli, hvað þá að þeir hafi gætt þar 
hagsmuna ríkisins. Við meðferð skilanefnda Landsbankans, Glitn-
is og Kaupþings yfir í ný félög urðu kröfur Seðlabankans fyrir vikið 
eftir í gömlu félögunum og má væntanlega afskrifa þær að mestu eða 
öllu leyti.

Í yfirlýsingu Seðlabankans frá í gær er gefið í skyn að Fjármálaeft-
irlitið og stjórnvöld hafi haft um það að segja að þannig var búið um 
hnútana. Þetta þarf að skýra svo ekki fari á milli mála hvar ábyrgðin 
og ákvörðunin liggur í þessu tilfelli.

Seðlabankinn þarf einnig að skýra upphæð þeirra gríðarlegu 
krafna sem hvíla á Icebank, sem nú heitir aftur Sparisjóðabankinn. 
Þær eru að mestu leyti vegna sams konar viðskipta og gegn veðum 
í öðrum bönkum sem eru orðin verðlítil. Því er haldið fram að þær 
nemi fast að 150 milljörðum króna, eða fimmtán földu eigin fé Ice-
bank, og vand séð að hann geti staðið undir því. Í yfirlýsingunni frá í 
gær, kemur fram að Seðlabankinn hafi leitast við að auðvelda starf-
semi innlendra fjármálafyrirtækja í þeirri kreppu sem riðið hefur 
yfir heiminn. Væntanlega verður að skoða svo umfangsmikla lánafyr-
irgreiðslu við einn aðila í því ljósi. 

Um þetta segir Seðlabankinn í sinni yfirlýsingu: 
„Seðlabankinn fylgdi í því efni fordæmi annarra seðlabanka og jók 

fyrirgreiðslu sína og þar með áhættu. Hann gekk þó ekki jafn langt og 
þeir seðlabankar sem lengst gengu.“

Auknar kröfur Seðlabankans um tryggingar og veð frá mörgum 
smærri fjármálafyrirtækjum í gær eru kannski skiljanlegar í ljósi 
alls þess sem á undan er gengið. Seðlabankinn sér fram á mikið tap og 
vill lágmarka það eins og kostur er. En afleiðingarnar kunna að gera 
illt verra. Ríkisstjórnin þarf nú að skoða, úr því sem komið er, hvort 
sé mikilvægara til framtíðar að halda frekara tapi Seðlabankans í al-
gjöru lágmarki eða halda lífinu í þeim fáu fjármálafyrirtækjum sem 
enn eru starfrækt hér á landi og berjast nú hvern dag fyrir lífi sínu.
Ríkisstjórnin hlýtur fljótlega að þurfa að leggja fyrir Alþingi áætlun 
um hvernig brugðist verður við fjárhagsvanda Seðlabankans vegna 
þeirra áfalla sem dunið hafa yfir. Og þá um leið hvort ætlunin er að 
styðja við bakið á annarri fjármálastarfsemi í landinu. Eru þeir pen-
ingar til? Þarf að taka þá að láni? Verða þeir látnir af hendi án meiri-
háttar breytinga á stefnu og yfirstjórn bankans? Hvert er álit stjórn-
málamanna á þessum málum öllum?

Þögn þeirra er satt að segja orðin ærandi.

Efnahagur Seðlabankans í uppnámi vegna útlánataps.

Verðmæti almennings
Björn Ingi Hrafnsson
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Airfree lofthreinsitækið

Byggir á nýrri tækni sem eyðir

• Svifryki, myglusveppi og ólykt
• Gæludýra�ösu og bakteríum
• Vírusum og öðrum örverum
• Er hljóðlaust og viðhaldsfrítt 
• Tilvalið á heimilið og skrifstofuna

Hæð aðeins 27 cm

Betra loft
 betri líðan



„Í fjármálakreppum er nauð-
synlegt að vinna hratt og leita 
til fólks sem býr yfir mikilli 
reynslu,“ segir Ann Davies. 
Hún starfar hjá  markaðs- og 
ráðgjafarfyrirtækinu KPMG í 
Lundúnum í Bretlandi en vann 
með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
að  uppbyggingu fjármálageir-
ans í Taílandi í kjölfar efna-
hagslægðar sem gekk yfir Asíu 
undir lok tíunda áratugar síð-
ustu aldar. 

Davies fjallaði um störf sín 
og áhrif fjármálakreppunnar á 
fundi Félags viðskipta- og hag-
fræðinga í gær. 

Davies sagði sjóðinn hafa lagt 
til fjölda breytinga eftir banka-
hrunið í Taílandi, svo sem til-
slökun á heimildum erlendra 
aðila til fjárfestinga í bönk-
um, sem áður takmarkaðist við 
fjórðungshlut. Þá var nefnd 
sett á laggirnar sem vann að 
uppstokkun bankageirans þar 
í landi.  

Uppstokkunarferlið stóð 
yfir frá nóvember 1997 fram í 
febrúar árið eftir og nam kostn-
aðurinn 32 prósentum af lands-
framleiðslu. Davies taldi öðru 
máli gegna nú og gerir ráð fyrir 
að efnahagslífið hér beri merki 
bankaþrotsins í um tvö ár áður 
en það jafni sig. 

Björgólfur Jóhannsson, for-
stjóri Icelandair Group, sem 
hélt erindi ásamt Davies, var 
á öðru máli. Taldi hann við-
snúninginn ganga hratt fyrir 
sig enda sé hagkerfið smátt og 
sveigjanleg. En landinn verði 
að standa saman.    - jab

MÁLIN RÆDD Björgólfur Jóhannsson 
og Ann Davies voru ekki sammála um 
hversu langan tíma efnahagslífið þurfi 
til að jafna sig.    FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Lægðin varir 
í tvö ár

KOSTAR ÞIG

EKKI KRÓNU!

Momentum greiðslu- og innheimtuþjónusta ehf.  |  Suðurlandsbraut 18, 108 Rvk.  | Sími: 510 7700  |  momentum@momentum.is

Milliinnheimta sem er kröfuhafa að kostnaðarlausu
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B A N K A H Ó L F I Ð

Lík hrannast nú upp í líkhúsum 
í Bretlandi, en fjármálakreppan 
þar í landi hefur gert að verkum 
að aðstandendum gengur illa að 
selja eignir úr dánarbúum til að 
greiða fyrir útför ættingja sinna. 
Hið opinbera veitir nærri 900 
evra styrk til greftrunar, en seina-
gangur og skriffinnska í breska 
ríkisbákninu gerir að verkum að 
greiðslur berast seint. 
Fjármálakreppan hefur orðið 
til þess að útfararþjónusta, sem 
reiðir sig á lánsfé til að fjár-
magna daglegan rekstur, er mjög 
aðþrengd. Útfararstofur treysta 
sér því ekki lengur til að veita 
viðskiptavinum sínum lán fyrir 
greftrunarkostnaði, með þeim 
afleiðingum að dæmi eru um að 
lík bíði í tvo mánuði eftir greftr-
un. 

Líkin hrannast 
upp í Bretlandi

Kaupmenn þykjast merkja 
breytta hegðun landsmanna í 
matarinnkaupum sökum efna-
hagslægðarinnar sem nú ríki. Á 
þessu vekur Bændablaðið athygli 
í forsíðufrétt þar sem rætt er 
við Pétur Allan Guðmundsson, 
kaupmann í Melabúðinni. Hann 
segir samdrátt í margvíslegri 
munaðarvöru, en kveðst þó ekki 
merkja að fólk sé almennt að 
færa sig frá innfluttum varn-

ingi í innlendan „þó megi 
sjá mjög ákveðna 
sókn í hefðbund-
inn íslenskan mat 
– heimilismatinn 
– eins og slátur, 
svið og súpu-
kjötið“, hefur 
B æ n d a b l a ð i ð 
eftir Pétri. 

Hefðbundinn 
matur í sókn

„Hrun íslenska hagkerfisins 
hefur verið ófögur sjón og hið 
versta er að breskir sparifjár-
eigendur virðast hafa tapað 
á öllu saman,“ sagði nýverið 
í sunnudagsblaði The Times. 
Blaðið benti þó á að fátt væri 
svo með öllu illt að ekki boð-
aði nokkuð gott og kvað Breta 
geta „endurheimt eitthvað af 
peningum sínum og það án þess 
að senda flotann á vettvang“. 
Lausnin er sögð frí á Íslandi, því 
hrun krónunnar þýði að ferða-
menn fái hér allt á hálfvirði. 
Umfjöllun blaðsins er landinu 
vinsamleg og sérstaklega virðist 
blaðamaðurinn hrifinn af næt-
urlífinu, sem hann segir 
„ólíklegt að 
hægist nokkuð 
þótt efnahags-
líf landsins sé að 
hrynja“, enda séu 
„ v í k i n g a r 
harðari af 
sér en svo“.

Fá peninginn 
án flotaaðstoðar

11 breskir háskólar áttu fé á reikningum 
íslenskra banka. Oxford-háskóli átti sýnu 
mest og horfir fram á allt að sex milljarða 
króna tap. Cambridge er í öðru sæti með 
tveggja milljarða tap.

1694 er árið sem horfa þarf aftur til í Bretlandi 
til að finna jafnlága innlánsvexti og við-
skiptavinir breskra banka horfa nú fram 
á vegna þrenginga fjármálaheimsins. 20 milljónir starfa hverfa í heiminum gangi eftir 

nýjasta spá Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. 
Samdrátturinn er rakinn til fjármálakrepp-
unnar.
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timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

DORIS LESSING RITHÖFUNDUR 
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 

1919.

„Maður þekkir mikilmennin 
á því að þau hugsa um smá-

vanda sem smávanda og 
stórmál sem stórmál.“

Doris Lessing hlaut Nóbels-
verðlaunin í bókmenntum árið 

2007. Hún er elsti viðtakandi 
verðlaunanna frá upphafi, 87 

ára að aldri. Doris var gest-
ur Listahátíðar í Reykjavík árið 

1986.

MERKISATBURÐIR
1331 Kogon Japanskeisari tók 

við völdum.
1576 Mikill hluti af Haarlem í 

Hollandi brann. Um 500 
byggingar eyðilögðust.

1861 Fyrsta símskeytalínan sem 
tengdi austur- og vestur-
strönd Bandaríkjanna var 
tekin í gagnið.

1961 Bjarni Benediktsson var 
kosinn formaður Sjálf-
stæðisflokksins.

1985 Á Bíldudal féllu fimm aur-
skriður úr fjallinu niður í 
þorpið og ollu skemmd-
um.

1992 Síldveiðiskipið Hólmaborg 
landaði 1.350 tonnum af 
síld á Eskifirði. Var þetta 
stærsti síldarfarmur sem 
landað hafði verið úr einu 
skipi.

Tilkynnt var um að 
franski rithöfundurinn og 
heimspekingurinn Jean-
Paul Sartre hlyti bók-
menntaverðlaun Nóbels 
þennan dag árið 1964. 
Sartre hafði tæpri viku 
áður skrifað verðlauna-
nefndinni bréf þar sem 
hann bað um að vera 
tekinn af lista tilnefndra 
rithöfunda.

Daginn eftir að til-
kynnt var um sigur hans 
birti Sartre svo bréf í 
dagblaðinu Le Figaro þar 
sem hann útskýrði af-
stöðu sína til verðlaun-
anna og ástæður sínar 

fyrir því að afþakka þau.
Lars Gyllensten, sem sat 

lengi í verðlaunanefnd Nób-
elsverðlaunanna, sagði frá því 
í sjálfsævisögu sinni að árið 
1975 hafi Sartre skrifað verð-
launanefndinni bréf og reynt 
að nálgast verðlaunaféð. Í bréf-
inu sagðist Sartre hafa skipt 
um skoðun varðandi verð-
launin og að hann vildi gjarn-
an nálgast verðlaunaféð sem 
hann hefði fengið hefði hann 
þegið verðlaunin ellefu árum 
áður. Verðlaunanefndin varð 
þó ekki við beiðni hans, enda 
hafði verðlaunaféð verið látið 
renna aftur til Nóbelsstofnun-
arinnar.

ÞETTA GERÐIST:  22. OKTÓBER 1964

Sartre afþakkar Nóbelsverðlaunin

„Ég hafði mikinn áhuga á að 
bókin kæmi út þennan dag, 
enda gerðist á honum fyrir 
755 árum dramatískasti at-
burður Íslandssögunnar: 
Flugumýrarbrennan,“ segir 
Einar Kárason rithöfund-
ur um nýjustu skáldsögu 
sína, Ofsa, sem kemur út í 
dag. Sagan byggir á atburð-
um sem sagt er frá í Sturl-
ungu og fjallar um aðdrag-
anda Flugumýrarbrenn-
unnar, sem átti sér einmitt 
stað aðfaranótt 22. október 
árið 1253. Fjöldi söguper-
sóna kemur fyrir í bókinni 
og hefur hver sína sýn á at-
burðina.

„Í Sturlungu er atburða-
rásin séð utan frá; þar er 
aldrei skyggnst inn í huga 
persónanna,“ útskýrir Einar. 
„Ég fer algerlega hina leið-
ina og skýri frá hverjum at-
burði eins og fólk upplif-
ir hann innra með sér og 
gekk mín vinna því út á að 
setja mig í spor persónanna. 
Stundum var það þannig að 
ég varð hálf hræddur, enda 
þurfti maður að lifa sig inn 
í skelfingu fólks. En svo var 
líka gaman að mörgu, því 
það er sama hversu mikið 
gengur á, það er alltaf eitt-
hvað skemmtilegt sem flýt-
ur með.“

Fyrir sjö árum sendi Einar 
frá sér bókina Óvinafagn-

aður, sem einnig byggði á 
sannsögulegum atburðum 
úr Sturlungu. Einar segir 
13. öldina heillandi, enda 
hafi hún verið einn mesti 
uppgangstími sem um getur 

í sögu þjóðarinnar, allt fram 
til 20. aldar. „Mér þykir eng-
inn tími í Íslandssögunni 
líkur 13. öldinni, nema þá 
kannski okkar eigin tími. Á 
13. öld var velmegun á Ís-

landi; þjóðin var í tengsl-
um við útlönd og útrásar-
hugur í mönnum. Þá var 
mikil valdabarátta og blóð-
ug í landinu, en á sama tíma 
var þetta mesti blómatími 
menningarinnar þangað til 
á 20. öld. Sú niðurlæging 
og hallæri sem maður teng-
ir gjarnan við miðaldir kom 
ekki fyrr en síðar. Þetta var 
þessi blóðugi blómatími.“

En hvernig telur Einar að 
Ofsa muni vegna í jólabóka-
flóðinu sem senn skellur á 
þjóðinni af fullum þunga? 
„Áður fyrr, þegar fyrstu 
fjórar eða fimm skáldsög-
urnar mínar komu út, þá 
hugsaði ég alltaf: „Ef bókin 
slær ekki umsvifalaust í 
gegn þá er ég hættur að 
skrifa.“ Eftir því sem árin 
hafa liðið þá er ég búinn að 
sjá það að starf rithöfundar-
ins er ekki spretthlaup held-
ur langhlaup, og það hvort 
bók slær strax í gegn eða 
ekki skiptir kannski ekki 
öllu máli. Mér verður hugs-
að til þess þegar Óvinafagn-
aður kom út á sínum tíma að 
þá fékk hún frekar dræm-
ar viðtökur. Hins vegar 
hefur hún selst jafnt og þétt 
æ síðan og vegur hennar 
hefur verið vaxandi. Ég er 
því rólegur hvernig sem allt 
veltist og snýst með þessa 
nýju bók.“  vigdis@frettabladid.is

755 ÁR FRÁ FLUGUMÝRARBRENNU:  OFSI KEMUR ÚT Í DAG

Skyggnst inn í huga persóna

SAGNARITARI Einar Kárason gefur í dag út sína aðra sannsögulega 
skáldsögu sem gerist á 13. öld. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AFMÆLI

CATHERINE 
DENEUVE
leikkona er 
65 ára.

VALERIA 
GOLINO
leikkona er 
42 ára.

Ástkær eiginmaður og faðir,

Jósef Skaftason
læknir,

lést á Landspítalanum 16. október.  Útför fer fram frá 
Seljakirkju kl. 15 föstudaginn 24. október.

Elín Guðmundsdóttir

Kamilla Sigríður Jósefsdóttir

Hugheilar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför ástkærs 
eiginmanns míns, föður, tengdaföður, 
afa og langafa, 

Einars Guðmundssonar
Klettaborg 2, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfólks á Hlíð. 
Guð blessi ykkur öll. 

Jóhanna Sigurðardóttir

Ásta Einarsdóttir Sigmar Sævaldsson

Sigurður Einarsson Sveinbjörg Aðalsteinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku hjartans sonur okkar, bróðir, barna-
barn og frændi,

Freyþór Fannar Pétursson
Dynsölum 6, Kópavogi,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi 
laugardaginn 18. október 2008.  Útförin fer fram 
frá Bústaðakirkju föstudaginn 24. október kl. 13.

Fjóla Ólafsdóttir Pétur Bjarni Guðmundsson

Hrefna Karen Pétursdóttir

Hrefna Sigurðardóttir Ólafur Björn Björnsson

Pálína Bjarnadóttir Torbjorn Wilhelmsen

Ólafur Haukur Ólafsson Sigurlaug Vilhjálmsdóttir

Arna Guðmundsdóttir Valdimar Gunnarsson

Íris Guðmundsdóttir            

Hera Guðmundsdóttir Haraldur Jónsson

 

Elsku mamma okkar, tengdamamma, 
amma og langamma,

Helga Halldóra 

Hjartardóttir
Garðvangi, Garði, áður til heimilis að 
Fífumóa 1 b, Ytri-Njarðvík,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði, 
laugardaginn 18. október.  Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju föstudaginn 24. október kl. 15.00. 

Gunnar Eyjólfsson Hrefna Guðmundsdóttir

Gestur Eyjólfsson

Valgerður G. Eyjólfsdóttir Friðrik Ágústsson

Sigrún Eyjólfsdóttir Benedikt Egilsson

Hjörtur Þór Þórsson Hildur Pálsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Kristbjörnsdóttir 
frá Birnustöðum á Skeiðum, 
til heimilis að Meltröð 4, Kópavogi,

lést miðvikudaginn 15. október og verður jarðsungin 
frá Digraneskirkju föstudaginn 24. október kl. 11.
 

Zóphanías Márusson

Valgarður Zóphaníasson Guðlaug Steinunn Ólafsdóttir

Gunnar Zóphaníasson Sigríður Kristbjörnsdóttir

Sigurbjörg Zóphaníasdóttir

Guðrún Zóphaníasdóttir Sigurður Ásgeirsson

barnabörn og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð, hluttekningu og 
hlýhug við andlát og útför systur 
minnar og frænku,

Hrundar Tryggvadóttur
Eiðsvallagötu 20, Akureyri.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki 
Dvalarheimilisins Hlíðar fyrir góða og hlýja umönnun. 
Guð blessi ykkur öll.

Björg S. Tryggvadóttir

Heiða G. Vigfúsdóttir

Hafdís G. Vigfúsdóttir

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

Bergþóra Bergsdóttir 
Byggðavegi 149, Akureyri, 

lést á dvalarheimilinu Hlíð 13. október.  Útför hennar 
fer fram frá Glerárkirkju föstudaginn 24. október  
kl. 13.30.

Einar Björnsson

Björn Einarsson   Lovísa Kristjánsdóttir 

Margrét Ósk Buhl Björnsdóttir 

Einar Bergur Björnsson 

Kristján Breki Björnsson
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvernig á ég að 
vita það, ég vinn 

bara hérna...

Hæ 
Kamilla, 
hvernig 
gengur?

Það gengur 
allt vel! Ég lít 
út eins og fíll 
en ég er hætt 
að kasta upp!

Þú lítur vel 
út! Ekkert er 
glæsilegra en 
ólétt kona!

Satt! 
Bumban 
á þér er 
glæsileg 
Kamilla!

Bumburnar 
á okkur eru 
kannski ekki 
alveg eins 
glæsilegar!

Nei, sjáðu 
þessa!

Nei, 
sjáðu 
þessa!

Fátt er eins 
glæsi-
legt og 

karlmaður 
með bjór-

vömb!

Nú 
verður 
mér 
aftur 

óglatt!

Ta-Daaa! Drengur! Nýir erma-
hnappar?

Ha?

Ojbara!

Nei!

Ég lét gata á mér 
handleggina!

Forvitinn

Hver segir 
að ég sé 
forvitinn

Þú verður að læra sjálf 
heima Solla. Ég get ekki 
setið hér og svarað öllu 

fyrir þig! Af 
hverju 
ekki?

Þetta er það 
fáránlegasta 

sem ég 
hef nokkru 
sinni heyrt!

Þá er ég glöð og 
þú getur setið í 

sófanum og horft á 
sjónvarpið í stað 

þess að reyna 
að troða 
stærð-

fræði inn í 
höfuðið á 

mér.

Þetta er það 
fáránlegasta 

sem þú hefur 
nokkru sinni 

heyrt!

Einhverjum finnst þessi fyrirsögn eflaust 
jafn ótímabær og jólaauglýsingarnar 
sem eru farnar að heyrast á öldum 

ljósvakans og jólablandið sem er komið í 
matvörubúðir. En hvað sem öðru líður er 
aðeins dagaspursmál hvenær jólaskreyting-
ar verða settar upp í stórverslunum, allt fer 
að fyllast af hvers konar jólavarningi og 
Jingle bells fer að hljóma á klukkustundar 
fresti. 

Sjálf er ég rosalega mikið jólabarn, enda 
fædd í miðjum hátíðarhöldunum milli jóla og 
nýárs. Ég hef alltaf haft rosalega gaman af 

öllu sem viðkemur jólunum, 
öllum undirbúningnum, 
bakstrinum og hef gjarnan 
föndrað þegar tími hefur gefist 
til. Samt sem áður leyfi ég mér 
ekki að byrja of snemma því 

of mikið af hinu góða missir 
marks. Tími tilhlökkunar-

innar þarf að vera mátulega langur svo 
spenningurinn byggist upp jafnt og þétt.

Kannski er það árferðinu „að kenna“ en 
einhverra hluta vegna finn ég til meiri 
löngunar nú en áður til að fara að búa 
eitthvað til sjálf. Ég er búin að setja mér það 
markmið að búa til meira í höndunum fyrir 
jólin, hvort sem það verður konfekt eða 
jólaskraut. Ef vel tekst til mun ég jafnvel 
lauma því í einhvern jólapakkann. Ég efast 
ekki um að í ár verði fleiri sem gefa 
heimatilbúnar gjafir sem fela í sér meiri 
vinnu og hugsun heldur en gjafir síðustu ára. 
Undanfarin ár hefur nánast engin gjöf talist 
of dýr en nú þykir eflaust mörgum óviðeig-
andi að gefa flatskjá eða heimabíó sem 
taldist hinn eðlilegasti hlutur fyrir nokkrum 
mánuðum. Ég spái því að kerti og spil verði 
aftur „inn“ og tími hestalampa og rándýrra 
leikfanga með gervigreind sé liðinn undir 
lok.

„Ég komin er í hátíðarskap …“

NOKKUR ORÐ
Alma 

Guðmundsdóttir

TIL LEIGU 300 FM HÚS VIÐ EAGLE CREEK, 
SEM ER EINN BESTI GÓLFVÖLLURINN Í 
ORLANDO.

4 svefnherbergi, einkasundlaug, barnarúm, þráðlaust internet. 
Húsið er í hverfi sem er vaktað allan sólarhringinn.

Florida

Nánari upplýsingar í síma 6907060

Auglýsingasími

– Mest lesið
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LEIKIR KVÖLDSINS
A-riðill:
Bordeaux-CFR Cluj 
Chelsea-Roma  Stöð 2 Sport 3
B-riðill:
Inter-Anorthosis
Panathinaikos-Werder Bremen
C-riðill:
Shakhtar Donetsk-Sporting
Basel-Barcelona  Stöð 2 Sport 4
D-riðill:

Atletico Madrid-Liverpool  Stöð 2 Sport
PSV-Marseille

HANDBOLTI Viggó Sigurðsson lét 
þung ummæli falla um annan 
dómara leiks Fram og FH. Viggó 
hefur í kjölfarið sent frá sér 
stutta og skorinorða yfirlýsingu:

„Ég harma að hafa rætt við 
blaðamann Morgunblaðsins um 
frammistöðu dómarana eftir leik 
Fram og FH í N1 deild karla. Með 
kveðju, Viggó Sigurðsson“.

Ef mið er tekið af þessari 
yfirlýsingu virðist Viggó ekki 
harma ummælin sem slík enda 
dregur hann þau ekki til baka né 
biðst afsökunar á þeim. Hann 
harmar aftur á móti að hafa tjáð 
blaðamanni Morgunblaðsins hvað 
honum fannst um dómgæsluna.

Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóri HSÍ, segist ekki 
ætla að skjóta ummælum Viggós 
inn á borð aganefndar þar sem 
þessi yfirlýsing hafi borist frá 
Viggó. Að öðrum kosti hefði hann 
gert það.   - hbg

Viggó Sigurðsson:

Harmar að 
hafa rætt við 
Moggann

VIGGÓ SIGURÐSSON Sleppur við aga-
nefndina að þessu sinni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen 
ferðaðist ekki með Barcelona til 
Sviss en þar mun Katalóníurisinn 
etja kappi á móti Basel í Meistara-
deildinni í kvöld. Meiðslin sem 
hann hlaut í landsleiknum gegn 
Makedóníu í undankeppni HM 
2010 eru enn að hrjá hann. 

Þá verður ekkert af endurkomu 

Fernando Torres á Vicente Cald-
erón-leikvanginn þar sem hann er 
enn meiddur og í stað þess að ferð-
ast með Liverpool til Spánar mun 
hann halda endurhæfingu sinni 
áfram á æfingasvæðinu í Mel-
wood í Liverpool.

Alla leiki kvöldsins í Meistara-
deildinni má sjá hér að neðan.  - óþ

Átta leikir í Meistaradeild Evrópu í kvöld:

Eiður enn meiddur

VONBRIGÐI Eiður Smári var að spila vel 
með Barcelona áður enn hann meiddist 
gegn Makedóníu. NORDIC PHOTOS/GETTY

Meistaradeild Evrópu
E-riðill:
Man. Utd-Celtic 3-0
1-0 Dimitar Berbatov (29.), 2-0 Dimitar Berbatov 
(51.), 3-0 Wayne Rooney (76.).
Villarreal-AaB 6-3
0-1 Marek Sagnowski (19.), 1-1 Guiseppe Rossi 
(28.), 2-1 Joan Capdevila (33.), 2-2 Thomas 
Enevoldsen (36.), 3-2 Joseba Llorente (67.), 4-2 
Joseba Llorente (70.), 4-3 Joan Capdevila, sjm 
(77.), 5-3 Robert Pires (79.), 6-3 Joseba Llorente 
(84.).
F-riðill:
Bayern München-Fiorentina 3-0
1-0 Miroslav Klose (4.), 2-0 Bastian Schwein-
steiger (25.), 3-0 Jose da Silva Junior Ze Roberto 
(90.).
Steaua-Lyon 3-5
1-0 Arthuro (8.), 2-0 Dorin Goian (11.), 2-1 Abdul 
Kader Keita (23.), 2-2 Karim Benzema (33.), 3-2 
Ovidiu Petre (45.), 3-3 Fred (69.), 3-4 Karim 
Benzema (71.), 3-5 Fred (90.)
G-riðill:
Porto-Dynamo Kiev 0-1
0-1 Oleksandr Aliev (27.)
Fenerbahçe-Arsenal 2-5
0-1 Emmanuel Adebayor (10.), 0-2 Theo Walcott 
(11.), 1-2 Mikael Silvestre, sjm (19.), 1-3 Abou 
Diaby (21.), 1-4 Alexandre Song (49.), 2-4 Daniel 
Guiza (78.), 2-5 Aaron Ramsey (90.).
H-riðill:
Zenit-Bate Borisov 1-1
0-1 Pavel Nehichil (52.), 1-1 Fatih Tekke (80.).
Juventus-Real Madrid 2-1
1-0 Alessandro Del Piero (5.), 2-0 Carvalho 
Amauri (49.), 2-1 Ruud Van Nistelrooy (66.).

Enska Coca-Cola deildin
Coventry-Burnley 1-3
Aron Einar Gunnarsson var í byrjunarliði Coventry 
og Jóhannes Karl Guðjónsson hjá Burnley.
Reading-Doncaster 2-1
Ívar Ingimarsson og Brynjar Gunnarsson voru í 
byrjunarliði Reading.

ÚRSLIT

Opið virka daga kl. 8:00 til 18:00
www.velaland.is

VESTURLANDSVEGUR

VAGNHÖFÐI
VÉLALAND

HÚSGAGNA-
HÖLLIN

TANGARHÖFÐI

BÍlDSHÖFÐI
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Ö
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A
B
A

K
K

I

REYKJAVÍK

Vélaland - VAGNHÖFÐA 21 
Sími 577-4500

Vélaland sérhæfir sig í tímareimum. 
Komdu í Vélaland og fáðu ráðgjöf um skiptingu 
á tímareim. Vélaland skiptir fljótt og vel um 
tímareimina fyrir þig, á föstu verði.

Fáðu ráðgjöf um tímareimaskipti

Er tímareimin komin á tíma?
Fast verð hjá Vélalandi

Skoðaðu fast verð hjá Vélalandi. Hringdu 
núna í síma 577-4500 og pantaðu tíma.
Verðdæmi um tímareimaskipti:
Nissan Patrol 2,8 dísil Árgerð 1992-2000
Heildarverð, varahlutur og vinna: 34.606 kr.

Toyota Land Cruiser 90 3,0D Árgerð 1997-2002
Heildarverð, varahlutur og vinna: 34.427 kr.

Toyota Corolla 1,6 bensín     Árgerð 1997-2001
Heildarverð, varahlutur og vinna: 34.212 kr.

VW Golf 1,6 bensín Árgerð 1997-2006
Heildarverð, varahlutur og vinna: 36.213 kr.

Ford Focus 1,6 bensín Árgerð 1998-2005
Heildarverð, varahlutur og vinna: 39.958 kr.

Sjáðu hvar við erum. Hringdu núna í síma 
577-4500 og pantaðu tíma.

Miðvikudagstilboð
á völdum vörum frá

Alla miðvikudaga...

Sameiningarviðræður Ungmennafélagsins Fjölnis og Knattspyrnu-
félagsins Fram hafa siglt í strand en vinnuhópur sem vann að 
samruna félaganna gaf út fréttatilkynningu þess efnis í gær.

Ragnar Þórir Guðgeirsson, formaður Fjölnis, telur tvær 
ástæður einkum hafa ráðið úrslitum um að félögin hafi 
ekki náð saman.

„Við funduðum fyrst með öllum deildum innan 
Fjölnis um forsendur og skilyrði sem við myndum 
vilja setja fyrir frekari viðræðum og eitt af því 
sem kom fljótlega í ljós var að við Fjölnis-
menn vorum ekki tilbúnir til að vinna að 
samrunanum undir nafni Fram. Annað sem 
við höfðum áhyggjur af í þessum samein-
ingarviðræðum var sú staðreynd að knatt-
spyrnudeild okkar er mjög stór, með um 700 iðkendur, 
og á nú þegar í fullu fangi með að halda úti verkefnum 
við hæfi fyrir allan þann fjölda. Menn sáu því fram á 
vaxandi vanda hvað það varðar sem erfitt yrði að finna 
lausn á með mögulegri sameiningu,“ segir Ragnar Þórir.

Kjartan Ragnarsson, varaformaður Fram, kvað Safamýrarmenn 
hafa farið inn í viðræðurnar með það að leiðarljósi að halda 
núverandi nafni félagsins.

„Það er ekki hægt að leggja niður hundrað ára gamalt nafn. Það 
var alveg ljóst af okkar hálfu þegar Fjölnismenn komu að máli við 

okkur að forsenda fyrir sameiningunni væri sú að hið 
nýja félag myndi heita Fram eða þá væntanlega 
Ungmennafélagið Fram en það gekk ekki eftir,“ 

segir Kjartan.
Kjartan vísaði á bug þeim sögusögnum 

að Fram væri það illa statt fjárhagslega að 
einhvers konar samruni væri nauðsynlegur 

til þess að bjarga félaginu.
„Fram hefur sennilega aldrei staðið jafn 

vel fjárhagslega í háa herrans tíð. Aftur á 
móti standa rekstrarfélögin í kringum Meist-

araflokkinn í fótbolta og handbolta ekki 
vel, en það er verið að vinna baki brotnu í 
þeim málum,“ segir Kjartan að lokum. 

FJÖLNIR OG FRAM: VINNUHÓPUR SEM VANN AÐ SAMRUNA FÉLAGANNA HEFUR VERIÐ LEYSTUR UPP

Fram hefur aldrei staðið jafn vel fjárhagslega
> Gummersbach enn og aftur til Íslands

Íslendingaliðið Gummersbach er á leiðinni til Íslands þriðja árið 
í röð. Gummersbach dróst gegn Fram í EHF-bikarnum í gær en 
Gummersbach lék einnig gegn Fram í Evrópukeppni fyrir tveim 
árum og í fyrra mætti liðið Val. Róbert Gunnars-
son er eini Íslendingurinn sem er eftir í herbúðum 
Gummersbach og hann getur vonandi leikið gegn 
sínum gömlu félögum núna en hann 
missti af viðureigninni hér heima fyrir 
tveim árum. Logi Geirsson, Vignir Svav-
arsson og félagar í Lemgo mæta lettneska 
liðinu RV Riga í sömu keppni.

FÓTBOLTI Húsvíkingurinn Hall-
grímur Jónasson hefur hafnað 
fyrsta samningstilboði frá 
sænska félaginu GAIS. Það er 
engu að síður ekki enn útséð með 
hvort hann gangi í félagið enda 
eru samningaviðræður enn í 
gangi.

Hallgrímur tjáði Fréttablaðinu 
að hann teldi GAIS fýsilegan kost 
fyrir sig og að sér hefði litist afar 
vel á allar aðstæður hjá félaginu.

Fari svo að samningar náist 
ekki við sænska félagið hefur 
Hallgrímur aðra möguleika í 
stöðunni. Meðal annars hjá fleiri 
félögum á Norðurlöndum sem og 
hjá enska félaginu Nottingham 
Forest sem hefur verið að sýna 
honum áhuga.    - hbg

Hallgrímur hafnaði GAIS:

Ræðir áfram 
við félagið

HALLGRÍMUR JÓNASSON Húsvíkingurinn 
sterki hefur mörg járn í eldinum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Evrópumeistarar 
Manchester United lentu ekki í 
neinum vandræðum gegn Celtic á 
Old Trafford í gær. Arsenal fór 
síðan á kostum gegn Fenerbahce í 
Tyrklandi. United og Villarreal 
svo gott sem komin áfram í sínum 
riðli og Arsenal einnig í fínum 
málum. 

Alls voru skoruð 36 mörk í 8 
leikjum í gær sem er metjöfnun í 
Meistaradeildinni. Metið hefur 
staðið síðan 13. september árið 
2000 þegar einnig voru skoruð 36 
mörk í 8 leikjum.

Það voru Dimitar Berbatov og 
Wayne Rooney sem sáu um að 
afgreiða Celtic í gær. Berbatov 
fyrst með tveim mörkum og Roon-
ey skoraði svo enn og aftur með 
góðu skoti. Berbatov sífellt að 
komast betur inn í leik United og 
farinn að greiða til baka eftir að 
hafa verið keyptir fyrir metfé frá 
Tottenham.

„Þetta var mjög fínn leikur hjá 
okkur og við klárlega á uppleið. 
Boltinn flaut vel og mikil hreyfing 
á leikmönnum. Fyrri hálfleikur 
var fínn en við réðum lögum og 
lofum í þeim síðari. Ég get ekki 
kvartað,“ sagði Sir Alex Ferguson, 
stjóri Man. Utd, eftir leikinn.

Bæði mörk Berbatov í leiknum 
voru líklega ólögleg en hann virk-
aði grunsamlega rangstæður í 
bæði skiptin. „Það er ekki mitt að 
flagga. Ef dómarinn flaggar ekki 
þá er það mark. Annars er alltaf 
frábært að skora,“ sagði Berbat-
ov.

Man. Utd og Villarreal eru efst í 
riðlinum með sjö stig og nánast 
komin áfram enda hin liðin með 
aðeins fjögur stig. Í F-riðli er Bay-
ern á toppnum með sjö stig eftir 
sterkan sigur í gær. 

Ótrúlegur sigur Lyon kom þeim 
í annað sætið með fimm stig en 
Fiorentina hefur tvö í þriðja sæti. 

Steaua situr á botninum með 
aðeins eitt stig.

Juventus skaust á topp H-riðils 
með sjö stig eftir sigurinn á Real 
Madrid en Madrid er engu að síður 
í öðru sæti með sex stig. 

Valsbanarnir í BATE Borisov 
eru í þriðja sæti með tvö stig en 
Zenit hefur aðeins eitt stig og 

frammistaða liðsins valdið mikl-
um vonbrigðum. Arsenal er í topp-
málum í G-riðli. Situr á toppnum 
með sjö stig en Dynamo Kiev 
kemur næst með fimm stig. 

Porto hefur þrjú stig í þriðja 
sæti en Fenerbahce er neðst með 
aðeins eitt stig eftir þrjá leiki. 
 henry@frettabladid.is

Berbatov borgar til baka
Dimitar Berbatov skoraði tvö mörk í öruggum sigri Man. Utd á Celtic og Arsen-

al fór á kostum í Tyrklandi. Það var boðið upp á markaveislu í Meistaradeild-

inni í gær en alls voru skoruð 36 mörk í 8 leikjum. Það gera 4,5 mörk í leik.

ALLUR AÐ KOMA TIL Dimitar Berbatov finnur sig sífellt betur í búningi United og 
skoraði tvívegis í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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Að undanförnu hafa hag-
fræðingar og aðrir fjár-
málaspekúlantar sagt 
að þeir hefðu spáð hruni 
íslenska fjármálakerfis-
ins fyrir löngu síðan. En 
svo augljóst virðist þetta 
hafa verið að fimmtán ára 
grunnskólanemandi sá 
hrunið fyrir.

„Ég samdi ljóðið í desember í fyrra. 
Þá var þetta slæmt en mig grunaði 
aldrei að þetta gæti orðið svona 
vont. Kannski var þetta líka bara 
tilviljun,“ segir ljóðskáldið og 
menntaskólaneminn Halldóra 
Ársælsdóttir. Fyrr á árinu var hald-
in fyrsta ljóðaslammkeppni á 
vegum Borgarbókasafnsins. Hall-
dóra kom þá, sá og sigraði með ljóð-
ið sitt Verðbréfadrengurinn. Það 
fjallaði einmitt um verðbréfasala 
sem fer illa út úr fjármálakreppu 
og missir meðal annars Hummer-
inn sinn. Nokkuð sem er að gerast 
víða í samfélaginu um þessar mund-
ir.

Halldóra virðist því hafa séð eitt-
hvað sem aðrir sáu ekki og það bara 
þrátt fyrir að vera einungis fimmt-
án ára þegar ljóðið var samið. 
Myndband með flutningi Halldóru 
hefur nú verið sett á tengslasíðuna 
b2.is og hefur því farið víða. 

Halldóra er á fyrsta ári í MR, 
stundar þar nám á náttúrufræði-
braut. Hún hefur þó ekki sagt skilið 
við ljóðlistina og segir þjóðina mega 
eiga von á fleiri ljóðum frá sér. 
Aðspurð hvernig þessar efnahags-
legu hamfarir hafi komið við 
menntaskólanemendur segir Hall-
dóra að krakkarnir séu lítið að spá í 

þetta núna. „En þegar þetta byrjaði 
allt saman urðu margir stressaðir 
og hræddir.“ Sjálf segist hún þó lítið 
finna fyrir umræðunni og 

kreppunni. „Það er kannski helst að 
maður geti ekki keypt sér nýjar 
buxur,“ segir hún.

 freyrgigja@frettabladid.is

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR!
ENGIN MISKUNN. BARA SÁRSAUKI!

NÝTT Í BÍÓ! NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
L
14
16
L
L
L
L

MAX PAYNE kl. 8 - 10
HOUSE BUNNY kl. 6 - 10
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 8
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl. 6

16
L
14
L

MAX PAYNE kl. 5.45D - 8D - 10.15D
MAX PAYNE LÚXUS kl. 5.45D - 8D - 10.15D
HOUSE BUNNY kl. 5.45 - 8 - 10.15
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 5.50 - 8 - 10.10
BURN AFTER READING kl. 8 - 10.15
MAMMA MIA kl. 5.30
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl. 3.45
GRÍSIRNIR 3 kl. 3.45
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl. 3.45

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

L
16
7
14
L

THE WOMEN kl. 5.30 - 8 - 10.30
MAX PAYNE kl. 5.45 - 8 - 10.15
HAMLET 2 kl. 10.15
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 5.40 - 8 - 10.10
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

16
L
16
16
12
L

BANGKOK DANGER kl. 5.30 - 8 - 10.20
HOUSE BUNNY kl. 6 - 8.20 - 10.30
BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS kl. 8 - 10.30 
STEP BROTHERS kl. 5.45

550kr.

fyrir börn

650kr.

fyrir fullorðna

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

FRÁ HÖFUNDI „THE NOTEBOOK”

SEX DRIVE kl. 8 - 10:10 12

BURN AFTER READING kl. 10:20 16

PINEAPPLE EXPRESS kl. 8 16

BABYLON A.D. kl. 10:10 16

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 8 - 10:10 14

SEX DRIVE kl. 8 12

PATHOLOGY kl. 8 16

SEX DRIVE kl. 5:50 - 8 - 10:20 12

SEX DRIVE kl. 5:50 - 8 - 10:20 VIP
MAX PAYNE kl. 5:50 - 8 - 10:10 16

NIGHTS IN RODANTHE kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

PATHOLOGY kl. 8 - 10:20 16

WILD CHILD kl. 8 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 6 L

TROPIC THUNDER kl. 10:20 16

SVEITA BRÚÐKAUP kl. 5:50 L

SEX DRIVE kl. 6 - 8:10 - 10:20 12

NIGHTS IN RODANTHE kl. 8:10 L

HAPPY GO LUCKY kl. 8 12

QUEEN RAQUELA kl. 10:20D 12

DEATH RACE kl. 10:20 16

JOURNEY 3D kl. 6 L

WILD CHILD kl. 5:50 L

SEX DRIVE FER FRAM ÚR 

AMERICAN PIE
Á 100 Km hraða!

DIGITAL-3D

TOPP GRÍNMYND!

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR!
ENGIN MISKUNN. BARA SÁRSAUKI!

MARK WAHLBERG

þriðjudags tilboð kr. 500 í SAMbíóin 
á ALLAR MYNDIR alla þriðjudaga

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE WOMEN kl. 5.50, 8 og 10.10 L

SKJALDBAKANN OG HÉRINN kl. 6 ÍSL.TAL L

RIGHTEOUS KILL kl. 6, 8 og 10.10 16

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 10 12

MIÐVIKUDAGUR
ER TILBOÐSDAGUR

500 KR
Á  A L L A R
M Y N D I R
N E M A  Í S L E N S K A R M Y N D I R500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.

15 ára sá bankahrunið fyrir

Verðbréfadrengurinn farabababamm
vextirnir fara hækkandi farababa-
bamm
bónusinn farinn fjandans til bar-
abababamm
vaxtamörðurinn seldi Hummer-
innn farabababamm babababamm 
babababamm
Hlutabréfin fallandi farabababamm
Svekkjandi

Verðbréfasnáðinn farabababamm
bankinn tók flatskjáinn farababa-
bamm
konan fór með börnin farababa-
bamm
stakk af til tengdamömmu farababa-
bamm babababamm babababamm
Missti vinnuna farabababamm
Bömmer

Verðbréfaguttinn farabababamm
visakortinu lokað farabababamm
alltaf í vanskilum farabababamm
ekkert varð úr skíðaferðinni til Colar-
ado farabababamm barabababamm
jólin náðu botninum farabababamm
svekkjandi

Verðbréfapeyinn farabababamm
krónan er fallin farabababamm
bankarnir þora ekki að lána neitt 
farabababamm
verðbólgan étur húsin farababa-
bamm barabababamm barababa-
bamm
jólagleðin alveg gleymd farababa-
bamm
niðurdrepandi

Lag: Litli trommustrákurinn

VERÐBRÉFADRENGURINN

Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í 
Reykjavík, RIFF, er á meðal 
nokkurra evrópska hátíða sem 
breska dagblaðið Guardian mælti 
eindregið með á dögunum. 
„Íslenska kvikmyndahátíðin 
hefur vakið mikið umtal síðan 
hún hófst árið 2004. Ástæðan 
fyrir því er hvernig hún hefur af 
hugrekki sýnt óhefðbundnar jað-
armyndir frá listamönnum á 
uppleið auk þess sem kvikmynda-
gerðarmenn á borð við Atom 
Egoyan og gagnrýnendur á borð 
við Gerald Peary hafa haldið þar 

fyrirlestra,“ sagði í umfjöllun 
blaðsins. Einnig var minnst sér-
staklega á heita pottinn í Sund-
höll Reykjavíkur þar sem mælt 
var með því að gestir hátíðarinn-
ar skyldu jafna sig eftir öll hátíð-
arhöldin.

Á meðal fleiri hátíða sem 
Guard ian nefndi til sögunnar 
voru kvikmyndahátíðir í Toronto, 
Varsjá og Prag. Ljóst er að um 
frábæra kynningu er að ræða 
fyrir RIFF, sem var nýverið hald-
in í höfuðborginni við mjög góðar 
undirtektir.

Guardian mælir með íslenskri hátíð

HRÖNN OG ÁSGEIR Hrönn Marinósdótt-
ir, stjórnandi RIFF, og Ásgeir H. Ingólfs-
son, fjölmiðlafulltrúi hátíðarinnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

FR
ÉTTA

B
LA

Ð
IÐ

/A
R

N
ÞÓ

R

EFNILEG Halldóra Ársælsdóttir samdi 
ljóðið Verðbréfadrengurinn fyrir 
tæpu ári. Hún virðist hafa verið ansi 
forspá. 
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 22. október 2008 

➜ Fyrirlestrar

12.00 Díalektík Kierkegaards Dr. 
Daphne Hampson verður með fyrir-
lestur á vegum guðfræði- og trúar-
bragðafræðideildar HÍ í stofu 229 í 
aðalbyggingu Háskóla Íslands.
20.00 Ímyndir Íslands og 
ímyndamótun stjórnvalda 
Fyrirlestraröð INOR í samvinnu 
við ReykjavíkurAkademíuna 
o.fl. Fyrirlestur verður haldinn í 
ReykjavíkurAkademíunni, Hringbraut 
121, 4. hæð. Fundarstjóri: Ólöf 
Gerður Sigfúsdóttir.

➜ Tungumálavika

Ítalska sendiráðið í Ósló og 
ítölskukennarar við Háskóla 
Íslands standa fyrir Ítalskri tungu-
málaviku 20.-26. okt. 
20.00 Dagskrá í Safnaðarheimili 
Neskirkju Claudio Pozzani flytur ljóð 
og Leone Tinganelli tríóið flytur tón-
list ásamt flautuleikaranum Pamelu 
De Sensi.

➜ Tónlist

12.30 Háskólatónleikar Pamela 
De Senzi og Rúnar Þórisson flytja 
verk eftir argentínska tónskáldið 
Maximo Diego Pujol í Norræna 
húsinu.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Klaufabárð-
arnir Frank 
og Casper, 
auk Iben 
Hjejle, sem 
öll leika í 
sjónvarps-
þáttunum 
Klovn, ætla 
að sýna í 
verki að þau 
eru sannir 
Íslandsvinir 
með því að 
leggja leið 

sína til Reykjavíkur í dag. Tilefnið 
er útgáfa fimmtu þáttaraðar Klovn 
á DVD-mynddiski sem kemur út í 
Danmörku 4. nóvember. Til að 
fagna útgáfunni og góðu gengi 
þáttanna á Íslandi ætlar þríeykið 
að bjóða fjölmiðlum og aðdáendum 
á forsýningu á hluta af sjöttu 
þáttaröðinni sem er væntanleg á 
skjáinn innan skamms. Fer 
atburðurinn fram í Iðusölum við 
Lækjargötu í dag klukkan 16.

Trúðar á leið 
til Íslands

KLOVN Klaufabárðarnir 
Frank og Casper ætla að 
sýna úr sjöttu þáttaröð 
Klovn hér á landi.

Allir
krakkar sem 
mæta fá fría 

jólahúfu.

Erum staðsett í sama húsi og Office1 Skeifunni 17

Kíkið við á alvöru jólamarkað. Jólapappír, jólakort, jólagjafir, seríur og allt sem tengist jólunum á ótrúlegu verði.
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– Mest lesið
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EKKI MISSA AF
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

18.15 Fréttir og Að Norðan  Endurtekið 
á klst. fresti til 12.15 daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands

Digital Ísland rás 1

16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Ofurþjarkinn og apahersveit-
in  (34:52)

17.55 Gurra grís  (59:104)

18.00 Disneystundin

18.01 Stjáni  (3:26)

18.24 Sígildar teiknimyndir  (3:42)

18.31 Gló magnaða  (68:87)

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.00 Afríka heillar  (Wild at Heart II) 
(10:10) Breskur myndaflokkur um hjón sem 
búa ásamt börnum sínum innan um villidýr 
á sléttum Afríku. 

20.50 Hvaða Samantha?  (Samantha 
Who?) (11:15) Bandarísk gamanþáttaröð 
um unga konu sem þjáist af minnisleysi. 

21.15 Heimkoman  (October Road II) 
(14:19) Bandarísk þáttaröð um ungan skáld-
sagnahöfund sem snýr aftur í heimahagana 
til að styrkja böndin við vini og vandamenn. 

22.00 Tíufréttir

22.25 Kiljan 

23.05 Nýtt gullæði  (New Eldorado) 
Ungversk heimildamynd eftir Tibor Kocsis 
um þorpið Rosia Montana í Rúmeníu sem 
stafar bráð hætta af fyrirhuguðum gull- og 
silfurnámum í nágrenninu.

00.00 Kastljós  (e)

00.25 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Smá skrítnir 
foreldrar, Dynkur smáeðla,  Tommi og Jenni, 
Louie og Kalli kanína og félagar. 

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 La Fea Más Bella (175:300)

10.15 Grey‘s Anatomy (20:36)

11.15 The Moment of Truth (6:25) 

12.00 Hádegisfréttir 

12.35 Neighbours 

13.00 Sisters (12:28) 

13.45 Life Begins (4:6) 

14.35 E.R. (7:25) 

15.25 Friends 

16.00 Skrímslaspilið 

16.23 BeyBlade 

16.48 Tommi og Jenni 

17.13 Ruff‘s Patch 

17.23 Gulla og grænjaxlarnir 

17.33 Bold and the Beautiful 

17.58 Neighbours

18.23 Markaðurinn og veður 

18.30 Fréttir 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.15 Víkingalottó 

19.20 Veður 

19.35 The Simpsons (15:22)

20.00 Friends (15:25) 

20.25 Project Runway (8:15) 

21.15 Grey‘s Anatomy (1:24) 

22.00 Ghost Whisperer (49:62) Þriðja 
þáttaröðin um Melindu Gordon sem er í 
nánu sambandi við hina framliðnu sem vilja 
koma mikilvægum skilaboðum til sinna nán-
ustu í heimi lifenda.

22.45 Oprah Skemmtilegur þáttur með 
vinsælustu spjallþáttaadrottningu heims.

23.30 Dagvaktin (5:11) 

00.00 E.R. (7:25) 

00.50 Crossing Jordan (17:21) 

01.35 The Brown Bunny 

03.05 Medium (8:22) 

03.50 Pushing Daisies (8:9)

04.35 Grey‘s Anatomy (1:24)

05.20 The Simpsons (15:22) 

05.45 Fréttir og Ísland í dag 

08.00 Charlie and the Chocolate Fact-
ory 

10.00 American Dreamz 

12.00 My Super Ex-Girlfriends 

14.00 In Good Company 

16.00 Charlie and the Chocolate Fact-
ory 

18.00 American Dreamz 

20.00 My Super Ex-Girlfriend Rómant-
ísk gamanmynd með Umu Thurman og Luke 
Wilson í aðalhlutverkum. 

22.00 Jackass Number Two 

00.00 The Law of Enclosures 

02.00 The Football Factory 

04.00 Jackass Number Two 

06.00 Diary of a Mad Black Woman 

07.00 Meistaradeild Evrópu Allir leikirn-
ir, öll mörkin og öll umdeildustu atvikin skoð-
uð úr Meistaradeild Evrópu.

07.40 Meistaradeild Evrópu 

08.20 Meistaradeild Evrópu 

09.00 Meistaradeild Evrópu 

14.55 Meistaradeild Evrópu Endursýnd-
ur leikur.

16.35 Meistaradeild Evrópu 

17.15 Spænsku mörkin Sérfræðing-
ar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki helgarinn-
ar ásamt þeim Ólafi Kristjánssyni og Heimi 
Guðjónssyni.

18.00 Meistaradeild Evrópu Hitað upp 
fyrir leikina í Meistaradeild Evrópu.

18.30 Meistaradeild Evrópu Bein út-
sending frá leik Atletico Madrid og Liverpool 
í Meistaradeild Evrópu. Sport 3. Chelsea - 
Roma Sport 4. Basel - Barcelona

20.40 Meistaradeild Evrópu 

21.20 Meistaradeild Evrópu Útsending 
frá leik Chelsea og Roma.

23.10 Meistaradeild Evrópu Útsending 
frá leik Basel og Barcelona.

01.00 Meistaradeild Evrópu 

16.50 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Fulham og Sunderland í ensku úrvals-
deildinni.

18.30 Premier League World Nýr þátt-
ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum.

19.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessu magnaða markaþætti.

19.30 Ensku mörkin Allir leikir umferð-
arinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

20.25 10 Bestu Útsending frá lokafögnuð-
inum á 10 bestu þar sem besti knattspyrnu-
maður Íslendinga fyrr og síðar var valinn.

21.55 Leikur vikunnar 

23.35 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Middlesbrough og Chelsea í ensku úr-
valsdeildinni.

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

17.10 Vörutorg

18.10 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingurinn 
dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa vanda-
mál og gefur góð ráð. 

18.55 Family Guy  (13:20) (e)

19.20 Innlit / Útlit   (5:14) Hönnun-
ar- og lífsstílsþáttur þar sem Nadia Banine 
og Arnar Gauti koma víða við. Þau heim-
sækja skemmtilegt fólk og áhugaverð fyr-
irtæki. Sýndar verða hagnýtar og skemmti-
legar lausnir fyrir heimilið sem þurfa ekki að 
kosta mikið. (e)

20.10 Kitchen Nightmares  (9:10) Í 
þættinum í kvöld heimsækir Gordon Ram-
sey fallegan veitingastað þar sem draumur 
eigandans hefur breyst í martröð. Matseð-
illinn hrekur viðskiptavini í burtu, kokkurinn 
hefur villst af leið og eigandinn er monthani 
sem telur sig kunna allt manna best.

21.00 America’s Next Top Model 
 (4:13) Það er komið að útlitsbreytingu hjá 
stúlkunum. Hárið er klippt og tárin falla 
þegar stelpurnar sjá nýja útlitið í fyrsta sinn. 
Síðan tekur við myndataka í baðfötum með 
ofurfyrirsætunni og hönnuðinum Susan 
Holmes. Eftir að dómararnir hafa ráðið 
ráðum sínum er ein stúlkan send heim.

21.50 How to Look Good Naked  (5:8) 
Núna heimæskir Gok Wan 44 ára konu 
sem hefur losað sig við aukakílóin en getur 
ekki hætt að hata líkamann. Hún gengur 
enn í of stórum fötum til að reyna að fela 
líkamann en Gok þarf að byggja upp sjálfs-
traust hennar og fá hana til að fækka fötum.

22.40 Jay Leno  Spjallþáttur á léttum 
nótum þar sem Jay Leno fær til sín góða 
gesti og slær á létta strengi. 

23.30 Friday Night Lights  (6:15) (e)

00.20 Eureka  (11:13) (e)

01.10 Vörutorg

02.10 Óstöðvandi tónlist

Blaðinu er flett og við blasir hálfsíðurönd með andlitum 
sem koma manni kunnuglega fyrir sjónir: er þetta aug-
lýsing frá Max gamla Factor? Tannkrem? Öflug snyrti-
stofa? Ef rýnt er í myndina af fáguðum og barnslega 
sléttum andlitunum rifjast upp – jú þar er dóninn að 
austan, Seljan, og stúlkan í skemmtiþættinum sem 
hlær svo gervilega. Þórhallur Gunnarsson – aldrei 
verið sléttari í framan. Hvar er Jóhanna? Nei, þetta er 
ekki hún! 
Blaðið er tekið af mér. Frúin rennir yfir Kastljóssgengið 
skörpu auga, dæsir: „Það hefur tekið sinn tíma að fótosjoppa 
þetta.“ Ég fæ blaðið aftur. Hvað er verið að auglýsa þátt sem allir 
horfa á af vana? Nýtt sett, nýtt fólk, nýjar tennur? Af hverju leggja 
þau svona mikla áherslu á útlitið? Ég hélt að nú væru komnir hinir 
innihaldsríku tímar þar sem útlitið skipti ekki máli – bara innihaldið. 
Af hverju er svona rík áhersla lögð á það hjá Sjónvarpinu að per-
sónugera dagskrárliði svona mikið – ekki tíðkast það víðar í Efstaleit-

inu – nema hjá Óla Palla sem er sérkapítuli út af fyrir sig.
Um kvöldið klikka ég á nýja settið sem var verið að 

auglýsa – jú það er skárra en klambrið sem var líkast 
því að menn hafi leitað að gömlum flekum í leiktjalda-
geymslunni og dregið það fram sem var minnst notað. 
Aðeins hreinlegra lúkk – ætli afköstin batni eitthvað? 
Verður maður ekki að hugsa svoleiðis núna þegar allt 

er á rassgatinu? Hvað framleiðir þetta fólk per dag? Eitt 
innslag, stakt viðtal. Hvað gerir það þá restina af deginum? 

Simmi sér um sína þætti og Steinunn um sína. Þórhallur er 
dagskrárstjóri – sem er víst alveg nóg djobb. Þýðir fótósjopp-

auglýsingin að þau séu mjúk? Ekki eru þau hörð – Kastljós er ekki 
harður þáttur með ágengum spurningum, ýtarlegri umfjöllun eins 
og sjá má víða á erlendum stöðvum, hann er popp, verður að líta 
vel út, má ekki missa sig í löng viðtöl. Og verður umfram allt að vera 
aðlaðandi. Þess vegna var fótósjoppað yfir hrukkurnar, reynsluna, 
mannauðinn, persónuleikana. Þau eiga ekki að vera þau sjálf.

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKOÐAR AUGLÝSINGU

Snyrtileg lík voru fyrsta viðfangsefni Max Faxtor
> Tim Gunn
„Hér áður fyrr voru vasar fyrst og 
fremst á fötum hinnar vinnandi 
stéttar. Fólk af hærri stéttum 
réði frekar þernu eða þjón í 
vinnu til að halda á hlutum fyrir 
sig heldur en að ganga í flíkum 
með vösum á.“ Gunn stjórnar 
tískuhönnunarkeppni ásamt 
ofurfyrirsætunni Heidi 
Klum í þættunum Project 
Runway sem sýndur er á 
Stöð 2 í kvöld. 

18.30 Atletico Madrid - 
Liverpool, BEINT   STÖÐ 2 SPORT

20.00 Afríka heillar  
 SJÓNVARPIÐ

21.00 America‘s Next Top 
Model   SKJÁR EINN

21.15 Skins   STÖÐ 2 EXTRA 

22.00 Ghost Whisperer  
 STÖÐ 2

500 KR Fimmhundruð króna                 Gildir til 29. okt 2008

inneign á allar SES föndurvörur

Þroskandi og 
uppbyggilegt

Skeifan 550-4110, Smáralind 550-4140, Kringlan 550-4130, Hafnarfjörður 550-4120, Selfoss 550-4190, Vestmannaeyjar 550-4180, Egilsstaðir 550-4160, Akureyri 550-4150, Ísafjörður 550-4170 



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

12.00 Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder på 
tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 
Boogie Mix 14.00 Pigerne Mod Drengene 14.30 
Hannah Montana 14.55 Svampebob Firkant 15.20 
F for Får 15.30 Skæg med tal 15.55 Gurli Gris 16.00 
Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
Aftenshowet med Vejret 17.30 Hvad er det værd? 
18.00 DR1 Dokumentaren - Spøgelsesbilisten 
19.00 TV Avisen 19.25 Penge 19.50 SportNyt 
20.00 En sag for Frost 21.40 Onsdags Lotto 21.45 
OBS 21.50 Seinfeld 22.15 Plan dk 

20.00 Lífsblómið  Umsjónarkona: Stein-
unn Anna Gunnlaugsdóttir. Gestir: Kristbjörg 
Kristmundsdóttir og Edda Björgvinsdóttir 
mæta til leiks. 

21.00 Líf og land.  Valdemar Ásgeirsson 
vill fá hlutina á hreint og leitar víða fanga. Í 
þættinum ræðir hann við Jóhönnu B. Þor-
valdsdóttur geitabónda á Háfelli við Hvít-
ársíðu. 

21.30 Borgarlíf  Marta Guðjónsdóttir vara-
borgarfulltrúi veltir fyrir sér borgarmálum 
ásamt gesti sínum.

11.00 NRK nyheter 11.05 Jessica Fletcher 12.00 NRK 
nyheter 12.05 Barmeny 12.30 ‚Allo, ‚Allo! 13.00 NRK 
nyheter 13.03 Utfordringen 13.30 Ace Lightning 
14.00 NRK nyheter 14.10 Hannah Montana 14.35 
Mona Mørk 15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat 
- nyheter på samisk 15.25 Vår aktive hjerne 15.55 
Nyheter på tegnspråk 16.00 Rupert Bjørn 16.10 
Ugler i mosen 16.35 Lure Lucy 16.40 Distriktsnyheter 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Forbrukerinspektørene 
17.55 Tingenes tilstand 18.25 Redaksjon EN 
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.40 
Vikinglotto 19.45 House 20.30 Migrapolis 21.00 
Kveldsnytt 21.15 Lydverket 21.45 The Wire 22.40 
Ikke si det til mamma... 23.30 Kulturnytt 

12.40 Andra Avenyn 13.10 Gomorron Sverige 14.00 
Rapport 14.05 Hannah Montana 14.30 Mega 15.00 
Lilla prinsessan 15.10 Dagens visa 15.15 Alfons Åberg 
15.25 Den itusågade kaninen 15.40 Hemska Henry 
15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.10 Regionala 
nyheter 16.15 Go‘kväll 17.00 Kulturnyheterna 17.15 
Regionala nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 
18.00 Uppdrag Granskning 19.00 Plus 19.30 Carin 
21.30 20.00 Tell me You Love me 20.50 Livet i 
Fagervik 21.35 Kulturnyheterna 21.50 Svensson, 
Svensson 22.20 Robins 

06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Brot af eilífðinni
11.03 Samfélagið í nærmynd
11.45 Í mótbyr
12.00 Fréttayfirlit
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Heimur óperunnar
15.03 Útvarpssagan: Rigning í nóvember

15.30 Heimsauga
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stefnumót
21.10 Út um græna grundu
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Mitt nafn er Steinn Steinarr, skáld. 
Ég kvaðst á við fjandann
23.10 Krossgötur
00.07 Næturtónar

16.00 Hollyoaks (42:260) Bresk ungl-
ingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester. 

16.30 Hollyoaks (43:260) 

17.00 Seinfeld (3:24)

17.30 ET Weekend 

18.15 Skins (8:10)

19.00 Hollyoaks (42:260)

19.30 Hollyoaks (43:260) 

20.00 Seinfeld (3:24) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er svo smámuna-
samur og sérvitur. Sem betur fer á hann 
góðan vinahóp sem er álíka duttlungafullur 
og hann sjálfur.

20.30 ET Weekend Fremsti og frægasti 
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins 
er tíðindað á hressilegan hátt.

21.15 Skins (8:10) Átakanleg bresk 
þáttaröð um unglinga sem reyna að takast á 
við daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfja-
neyslu og fleiri vandamála sem steðja að 
unglingum í dag.

22.00 Chuck Chuck Bartowski er ósköp 
venjulegur og lifir frekar óspennandi lífi allt 
þar til hann opnar tölvupóst með öllum 
hættulegustu leyndarmálum CIA. Þar með er 
hann orðinn mikilvægasta vopn sem til er og 
örlög heimsins hvíla á herðum hans. 

22.45 Terminator. The Sarah Connor 
Chronicles (6:9) 

23.30 Twenty Four 3 (22:24) 

00.15 Magick (2:4) 

00.40 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

Létt og skemmtileg rómantísk gam-
anmynd sem fjallar um mann sem 
kemst að því að hann á í ástarsam-
bandi við ofurhetju. Vandræðin byrja 
fyrst fyrir alvöru þegar hann vill segja 
ofurhetjunni upp því hún er ekki 
alveg á sama máli. Með aðalhluverk 
fara Uma Thurman, Luke Wilson og 
Eddie Izzard. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

My Super Ex-Girlfriend
Stöð 2 bíó kl. 20.00

Vinsælasti erlendi þáttur 
Stöðvar 2 snýr aftur í fimmta 
sinn, en Stöð 2 mun sýna 
þættina nokkrum dögum 
eftir frumsýningu vestanhafs. 
Framleiðendur þáttanna 
hafa lýst því yfir að þættirnir 
séu enn þá meira spenn-
andi en áður. Úr herbúðum 
handritshöfunda hefur frést 
að Izzie, sem leikin er af 
stórstjörnunni Katherine Heigl, verði enn þá meira áberandi en áður og að 
sumar söguflétturnar eigi eftir að koma hörðustu aðdáendum þáttanna 
mjög á óvart. 

STÖÐ 2 KL. 21.05

Grey‘s Anatomy

▼

▼

FIMMTUDAG 23. OKTÓBER KL. 14 – 17

Tónlist
Setning menntamálaráðherra
Ávarp: Herdís Egilsdóttir

AÐALFYRIRLESTUR:
Prof. Anne Bamford – Creativity and Education

Kaffihlé

Málstofur / hringborðsumræður
um rannsóknir, nýbreytni og þróun

AÐGANGUR ER ÓKEYPIS EN NAUÐSYNLEGT ER AÐ SKRÁ SIG TIL ÞÁTTTÖKU Á HEIMASÍÐU 

MENNTAVÍSINDASVIÐS ÞAR SEM EINNIG ER AÐ FINNA DAGSKRÁ OG ÚTDRÆTTI ERINDA.

MÁLÞINGIÐ ER HALDIÐ Í AÐALBYGGINGU MENNTAVÍSINDASVIÐS HÍ V/STAKKAHLÍÐ.

FÖSTUDAG 24. OKTÓBER KL. 14 – 17

Sköpun skiptir sköpum – Oddný Sturludóttir, píanókennari og 
borgarfulltrúi og Arna Guðný Valsdóttir, myndlistarmaður og kenn-
ari

Siðferði í skólastarfi – Gunnar Hersveinn, heimspekingur og 
Jóhann Björnsson, heimspekingur og kennari

Örvandi námsumhverfi – Fanný Kr. Heimisdóttir, leikskólastjóri 
og meistaranemi við menntavísindasvið HÍ og Kristín Norðdahl, 
lektor við menntavísindasvið HÍ

Kaffihlé

Málstofur / hringborðsumræður
um rannsóknir, nýbreytni og þróun

Léttar veitingar í boði menntamálaráðuneytis

MÁLÞING MENNTAVÍSINDASVIÐS HÍ
U M R A N N S Ó K N I R ,  N Ý B R E Y T N I O G  Þ R Ó U N  2 3 .  –  2 4 .  O K T Ó B E R  2 0 0 8
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KREPPAN

LÁRÉTT 2. hvetja, 6. skammstöfun, 
8. bók, 9. sódi, 11. tveir eins, 12. 
vínblanda, 14. einkennis, 16. pípa, 17. 
klæði, 18. niður, 20. grískur bókstafur, 
21. nabbi.

LÓÐRÉTT 1. bein, 3. tveir eins, 4. 
hrörnun, 5. sigað, 7. holdlaus, 10. 
soðningur, 13. útdeildi, 15. aðskilja, 
16. egna, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. örva, 6. eh, 8. rit, 9. gos, 
11. tt, 12. grogg, 14. aðals, 16. æð, 17. 
föt, 18. suð, 20. pí, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. legg, 3. rr, 4. vitglöp, 5. 
att, 7. horaður, 10. soð, 13. gaf, 15. 
stía, 16. æsa, 19. ðð. 

„Við leitum fanga víða,“ segir 
Björn Jörundur tónlistarmaður. 
Hljómsveitin Ný dönsk hefur leit-
að til fanga í Kvennafangelsinu í 
Kópavogi með að fullgera boðs-
miða á útgáfutónleika þeirra sem 
verða á Nasa á laugardagskvöld-
ið.

Á nýrri plötu hljómsveitarinnar 
Ný dönsk, Turninum, getur að líta 
mann sem er ekki til. Um er að 
ræða samsetta mynd þar sem 
stuðst er við andlitsdrætti hljóm-
sveitarmeðlima. Í framhaldi af 
því var ákveðið að aðgöngumiðar 
á útgáfutónleika hljómsveitarinn-
ar, sem verður á Nasa um næstu 
helgi, yrðu í formi grímu af þess-
um manni. „Menn geta farið í Skíf-
una og náð sér í grímu sér að 
kostnaðarlausu sem svo gildir sem 
miði á tónleikana,“ segir Björn 
Jörundur. Og nefnir að hann hafi 

svo sem ekkert á móti því að menn 
festi sér diskinn í leiðinni en það 
sé þó mönnum í sjálfsvald sett. En 
hvað kemur þetta allt kvennafang-
elsinu í Kópavogi við?

„Konur ilma og allt það. Svo er 
lag á Turninum sem heitir „Taktu 
mig fastan“ og annað sem heitir 
„Lykillinn“ sem fjallar um að vera 
læstur úti. Allt tengist þetta á einn 
eða annan veg,“ segir Jón Ólafs-
son sem upplýsir að fangar í Kópa-
vogi gegni því hlutverki að föndra 
við grímurnar, handfjatla þær, en 
á grímurnar þarf til að mynda að 
setja teygjur. En kvenfangarnir 
komast væntanlega ekki á Nasa á 
laugardaginn? Jón segir hljóm-
sveitina nú vera að athuga með 
það hvort ekki fáist dagsleyfi fyrir 
þessa nýjustu vini Ný-danskra. 
Nýleg dæmi sýni að það séu ýmsar 
glufur í kerfinu. „En... jahh, við 

gáfum þeim í það minnsta diskinn. 
Þær geta hlustað á hann. Svo fá 
þær náttúrlega borgað fyrir þetta. 
Kvennafangelsið tekur að sér 
svona verkefni,“ segir Jón. Og 
Björn Jörundur bætir því við að 
þeir hafi ekki fengið að hitta fang-
ana heldur afhendu grímurnar 
umboðsmanni fanganna.

„Þetta er nú ekki flókið verk. 
Fangar taka að sér allt mögulegt. 
Pakka inn auglýsingadóti og 
ýmsum litlum verkum,“ segir 
Jóhanna Dagbjartsdóttir sem 
starfar við Kvennafangelsið og 
tók við grímunum til frekari 
vinnslu. Hún segist ekki hafa hug-
mynd um hvort hljómsveitin Ný 
dönsk sé í dálæti meðal fanga 
umfram aðra tónlistarmenn. 
„Halda ekki allir upp á Ný dönsk? 
Það er örugglega það sama hér og 
annars staðar.“  jakob@frettabladid.is

JÓN ÓLAFSSON: UNNIÐ AÐ ÞVÍ AÐ FÁ DAGSLEYFI Á TÓNLEIKANA

Ný dönsk í kvennafangelsi

TIL FUNDAR VIÐ KVENFANGA Í KÓPAVOGI Björn Jörundur, Jón Ólafs og Daníel Ágúst fyrir utan Kvennafangelsið í Kópavogi þangað 
sem þeir fóru með grímur sínar til frekari vinnslu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Bubbi Morthens er ekki af baki 
dottinn sem betur fer og í miklum 
ham þessa dagana. Hann er búinn 
að bóka Laugardalshöllina laugar-
daginn 15. nóvember til að halda 
heljarinnar samstöðu- og baráttu-
tónleika. Bubbi safnar nú saman 
hópi tónlistarmanna til að koma 
fram og hafa margir af vinsæl-
ustu listamönnum þjóðarinnar 
þegar þekkst boðið og ætla og 
blása dug og krafti í landsmenn. 
Ókeypis verður inn á tónleikana 
og allir koma fram í sjálfboða-
vinnu.

Kóngurinn ætlar að auki að 
halda nokkra hausttónleika úti á 
landi á næstunni. Hann byrjar í 
Duushúsi í Keflavík næsta föstu-
dag og spilar svo í Bæjarbíói 

Hafnarfirði á laugardaginn. Stefn-
an er svo sett á að spila á fleiri 

stöðum úti á landsbyggðinni á 
næstu vikum. - drg

Bubbi leigir Laugardalshöll

Glöggir sjónvarpsáhorfendur tóku 
eftir því að Kastljós Ríkissjónvarpsins 

hafði verið klætt í nýjan 
búning á mánudag. 
Þórhallur Gunnarsson 
og aðrir hæstráðendur 
í Efstaleiti virðast sníða 
sér stakk eftir vexti eins 
og nú er siður. Þannig 

útbjuggu smiðir 
RÚV nýja leikmynd 
Kastljóssins úr 
gömlum frétta-
borðum og öðru 
sem hægt var að 

nýta, svo sem gömlum stólum sem 
klæddir voru upp á nýtt.

Airwaves-hátíðinni var slitið á 
sunnudaginn í skuggga efnahags-
vandræðanna. Var mál 
manna að Íslend-
ingar hefðu nýtt 
sér tónlistarhá-
tíðina til 
að dansa 
burt 
fjárhags-
áhyggjur 
sínar. Þótt 
erlendar 
stórstjörnur 
hafi ekki látið 
sjá sig var afkomandi Bítilsins 
George Harrison, Dhani, þó meðal 
gesta. Hann var að sjálfsögðu með 
Sólveigu Káradóttur, dóttur Kára 
Stefánssonar, en þau hafa um 
árabil verið orðuð við hvort annað.

Vel á þriðja hundrað lög bárust í 
undankeppni Eurovision hér á landi. 
Nú tekur við vinna valnefndar sem 
mun sitja sveitt við að hlusta á öll 
lögin og ákveða hvaða tuttugu fá að 
spreyta sig í fjórum undanþáttum. 
Að lokum fá sjónvarpsáhorfendur að 
velja íslenska Eurovision-lagið fyrir 
næstu keppni í risaþætti 21. febrúar.

Tveir danskir blaðamenn, Morten 
Runge og Niels Holst, eru hér á 
landi og taka hús á ýmsum sem 
komu nálægt íslenska blaðaævintýr-
inu í Danmörku – risi og 
falli Nyhedsavisen. Þar 
er efstur á blaði frum-
kvöðullinn Gunnar 
Smári Egilsson sem 
ætlar að segja þeim 
undan og ofan af 
því hvernig allt 
þetta kom til. 

 - fgg, drg, jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

ÁFRAM ÍSLAND! BERJAST! BERJAST! Bubbi blæs mönnum baráttuanda í brjóst í 
Höllinni í nóvember, rétt eins og hann gerði á Austurvelli á dögunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Kreppan er jákvæð að því leyti 
að hún kallar á nýjar hugmynd-
ir og opin tækifæri.“

Bryndís Jakobsdóttir tónlistarmaður.

Hljómsveitin Sigur Rós gerði sér 
lítið fyrir og lét lag sitt Hoppípolla 
af hendi endurgjaldslaust í nýja 
sjónvarpsauglýsingu VR sem var 
frumsýnd fyrir skömmu. Að sögn 
Kristínar Sigurðardóttur, forstöðu-
manns samskipta- og þróunarsviðs 
VR, skipti boðskapur auglýsingar-
innar höfuðmáli í ákvörðun sveit-
arinnar.

„Þetta er stórkostlegt og sýnir 
hvað það er mikið varið í þá að 
leggja svona góðu málefni lið,“ 
segir Kristín. 

VR hefur á hverju ári gert eina 
stóra auglýsingu þar sem eitthvert 
eitt málefni er tekið fyrir og í ljósi 
aðstæðna í þjóðfélaginu var í þetta 
sinn lögð áhersla á samstöðu 
Íslendinga. „Við ákváðum að núna 

væri mikilvægt fyrir okkur að 
standa saman og horfa fram á veg-
inn. Við trúum því að með því að 
styðja og styrkja hvert annað 
byggjum við saman nýja og bjarta 
framtíð,“ segir Kristín og bætir við 

að viðbrögðin hafi verið frábær. 
„Félagsmenn og aðrir landsmenn 
hafa verið að hringja og þakka 
fyrir. Þetta er greinilega að hitta í 
réttan farveg.“

Strax í upphafi var ákveðið að 
íslenskt lag yrði í auglýsingunni og 
í framhaldinu var leitað til Sigur 
Rósar, enda afar þjóðleg sveit ef 
þannig má að orði komast. Lítið 
þurfti til að sannfæra þá félaga, 
sem kemur á óvart miðað við það 
hversu tregir þeir hafa verið til að 
láta lögin sín af hendi í auglýsing-
ar. 

„Ef við hefðum verið að fara í 
söluherferð hefði þetta aldrei gerst 
en þessi auglýsing fjallaði um gott 
málefni og að við eigum að styðja 
hvert annað. Þeir eru bara svona 

þenkjandi,“ segir Kristín um strák-
ana í Sigur Rós.  - fb

Sigur Rós gaf lag í sjónvarpsauglýsingu

KRAKKAR Í AUGLÝSINGU Krakkar leika 
stórt hlutverk í auglýsingu VR þar sem 
áhersla er lögð á samstöðu Íslendinga á 
erfiðum tímum.

STYÐJA GOTT MÁLEFNI Strákarnir í Sigur 
Rós gáfu lag í auglýsingu VR þar sem 
lögð er áhersla á samstöðu Íslendinga.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Veljum íslensktVeljum íslenskt
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BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Samkvæmt sálfræðinni eru við-
brögð við skyndilegu andlegu 

áfalli eða sálarkreppu æði 
sam mannleg og hafa verið greind 
í nokkur stig. Höggdofi strax eftir 
ótíðindin, afneitun eða martrað-
arkenndir. Þegar sannleikurinn 
síast inn taka við innri átök og 
miklar tilfinningasveiflur með 
alls kyns líkamlegum einkennum. 
Í fyllingu tímans og með ýmsum 
frávikum og útúrdúrum mjakast 
sálin aftur í skorður og lagar sig 
að breyttum aðstæðum. Svona í 
stuttu máli. Afsakið yfirlætið.

Á MEÐAN allir voru enn roggn-
ir yfir undrum íslenskrar útrásar 
vorum við stoltir afkomendur 
víkinga sem létu sér ekki allt 
fyrir brjósti brenna. Eftir fyrsta 
kjaftshögg kreppunnar er orðið 
ljóst að við vorum því miður bara 
aumir kóarar. Með stöku undan-
tekningum erum við ennþá dreifð 
um miðbik hins sálfræðilega 
áfallakvarða þar sem allskyns til-
finningar gera vart við sig. Skúrk-
unum fjölgar dag frá degi og telj-
ast nú til slíkra ekki bara þeir 
sem komu okkur í þessa klípu 
heldur líka þau sem trúðu að 
sviðsmyndin væri alvöru lands-
lag.

Á EINNI nóttu breyttist Range 
Rover úr sönnun velgengni í tákn 
steigurlætis og glæstar sumar-
hallir urðu sem brennimark á 
enni eigendanna. Alls kyns fólk 
fann sig knúið til að tíunda jafn-
vel opinberlega eignaleysi sitt og 
eldgamla árgerð heimilisbílsins. 
Íslenskar hefðir hófust til vegs og 
virðingar á ný eins og hendi væri 
veifað, skyndilega varð virkilega 
töff að taka slátur og helst leggja 
í súr. Núorðið má meira að segja 
tala um íslenska fánann sem sam-
einingartákn án þess að nokkur 
nefni þjóðernishyggju eða fas-
isma einu orði.

FRAMHALDINU á viðtöku 
þessarar fúlu kreppu getum við 
ráðið sjálf að sumu leyti því vissu-
lega fylgja henni fleiri kostir en 
útbreidd kunnátta í sláturgerð. 
Til dæmis hefur verið bent á að 
dásemdir heimilisins felist í 
fleiru en mínimalískri hönnun og 
ódýr dægradvöl geti verið 
skemmtileg. Sá kraftur sem leys-
ist úr læðingi þarf ekki að fara 
forgörðum í sameiginlegu hatri á 
meintum ódæðismönnum, heldur 
er hægt að nýta okkur öllum til 
framdráttar. Helmingur þjóðar-
innar, sá hluti sem byrjar á kven-, 
hefur verið vannýtt auðlind. Nú 
er lag að stokka spilin upp á nýtt, 
það var nefnilega vitlaust gefið.

Að sigra
heiminn

Í dag er miðvikudagurinn 
22. október, 296. dagur ársins.

8.40 13.12 17.43
8.32 12.57 17.20

Það er nóg að gera 
um alla borg

NÝTTU 
VETRARFRÍIÐ VEL!

Ekki sitja auðum höndum og láta þér leiðast. Drífðu þig út og nýttu tímann vel!

HVERNIG VÆRI AÐ: 
Fara á Ylströndina? 

Skreppa á bókasafn? 

Ganga um í Heiðmörk? 

Fara á línuskauta í Nauthólsvík? 

Leika sér með fjölskyldunni í sundlaugunum? 

Skauta í skautahöllunum? 

Ferðast með strætó? 

Á morgun, fimmtudag og föstudag verður vetrarfrí í nánast öllum 

grunnskólum í Reykjavík, en það er engin ástæða til að örvænta! 

Það er t.d. alveg frábært fyrir alla fjölskylduna að skella sér í einhverja af

sjö laugum borgarinnar. 

Svo bíða undraheimar Fjölskyldu- og húsdýragarðsins, sem er opinn frá kl. 10–17, 

og söfn borgarinnar eru jafn fjölbreytileg og þau eru mörg! 

Ylströndin í Nauthólsvík verður opin fimmtudag og föstudag kl. 10–18. 

Aðgangur er ókeypis í búningsklefa, sturtur og heitan pott. Veitingasala Ylstrandar, 

Strandarkaffi verður opin. 

Minnum á vetraropnun Ylstrandar á mánudögum kl. 17–19 og miðvikudögum kl. 11–13 

og kl. 17–19. Aðgangur er ókeypis í búningsklefa, sturtur og heita pottinn. 


