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Smyrja nesti fyrir tónleikaferð um Bretland

Í fimmta sæti yfir söluhæstu glæpasögurnar

Meðlimir Hjaltalín sníða sér stakk eftir vexti
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

MIÐVIKUDAGUR
Alþjóðleg brjóstagjafarvika
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur árum saman
mælt með brjóstagjöf
sem einu fæðu ungbarna til sex mánaða
aldurs.
TÍMAMÓT 12

Eldflaug og eldfjall
Einar Már Jónsson veltir fyrir sér
hvenær alþjóðasveitir örlagasmjaðrara skyldu skjóta upp
kollinum á Íslandi.
Í DAG 10

Er engin klappstýra
Hermann Hreiðarsson íhugar framtíð
sína hjá Portsmouth
vegna skorts á
tækifærum
undanfarið.

INN OG ÚT Hópur manna frá Fjármálaeftirlitinu fór inn um bakdyrnar á aðalstöðvum Glitnis á Kirkjusandi á tíunda tímanum í gærkvöldi. Klukkustund síðar yfirgáfu Þorsteinn

Már Baldvinsson og Kristín Edwald, fyrrverandi stjórnarmenn í Glitni, höfuðstöðvarnar. Fjármálaeftirlitið hefur nú bæði tekið yfir Glitni og Landsbankann.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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FME tók Glitni yfir í gærkvöldi og Landsbankann í gærmorgun. Ný félög um innlenda starfsemi og bankarnir áfram opnir. Ekkert verður af þjóðnýtingu, en rætt um að Kaupþing taki yfir innlenda hluta Glitnis.

VEÐRIÐ Í DAG
6

8
6
7

Fjármálaeftirlitið tók yfir
stjórn Glitnis í gærkvöldi

7

ÁGÆTT VEÐUR Í dag verða suðvestan áttir, 3-8 m/s. Bjart austan
til, annars skýjað með köflum og
hætt við lítils háttar skúrum vestan
til síðdegis. Hiti 5-10 stig.
VEÐUR 4

BORÐLAMPAR

VIÐSKIPTI Fjármálaeftirlitið hefur
á grundvelli nýsettra laga gripið
inn í rekstur Glitnis og Landsbankans til að tryggja áframhaldandi viðskiptabankastarfsemi á
Íslandi. Fjármálaeftirlitið hefur
skipað skilanefndir sem taka við
öllum
heimildum
bankaráðs
Landsbankans og stjórnar Glitnis.
Tilkynnt var um yfirtöku á
Landsbankanum eldsnemma í
gærmorgun, en embættismenn á
vegum Fjármálaeftirlitsins fóru
inn í höfuðstöðvar Glitnis við
Kirkjusand á tíunda tímanum í

gærkvöldi. Búist er við að ný félög
verði stofnuð um innlenda hluta
starfsemi beggja banka nú þegar.
Stjórn Glitnis óskaði eftir því í
gærkvöldi að Fjármálaeftirlitið
nýtti sér nýfengnar heimildir í
lögum til að flýta fyrirhuguðum
hluthafafundi til samþykktar á
aukningu hlutafjár félagsins um
600 milljónir evra í samræmi við
hlutafjárloforð ríkisins. Fjármálaeftirlitið svaraði ekki þessari
málaleitan. Vegna þessa gat ekki
orðið af innborgun hlutafjárins í
gær og þess vegna taldi stjórn

Móðurfélag Fjarðaáls dregur saman seglin en áætlanir um Bakka eru óbreyttar:

Eftirspurn eftir áli minnkar
EFNAHAGSMÁL Alcoa, eigandi Fjarðaáls og stærsti
álframleiðandi Bandaríkjanna, ætlar að skera niður
framleiðslu vegna minnkandi eftirspurnar í Bandaríkjunum og verðlækkunar á áli af völdum efnahagsþrenginga í heiminum. Haft er eftir Klaus Kleinfeld,
forstjóra Alcoa, á fréttaveitunni Bloomberg í
gærkvöldi, að hagnaður hafi minnkað um 52 prósent á
þriðja ársfjórðungi. Áfram verður eftirspurn eftir áli
á heimsvísu, en þó minni en spáð var fyrir um. Gert
er ráð fyrir að mun rólegra verði á álmarkaði en
undanfarin ár, allt fram til ársins 2010.
Tómas Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls,
segir orð forstjórans engin áhrif hafa á Fjarðaál sem

OPIÐ LAUGARDAG KL:11-16

Glitnis að skilyrði laganna um
skilanefnd ættu við, samkvæmt
upplýsingum frá Glitni.
„Það gera sér allir grein fyrir
því að mikil verðmæti hafa farið
forgörðum síðustu sólarhringa, en
ég vona að skilanefndin reyni að
varðveita þau verðmæti sem eftir
eru,“ sagði Þorsteinn Már Baldvinsson, fráfarandi stjórnarformaður Glitnis, í gærkvöldi.
Þar með er ljóst að ekkert verður af þjóðnýtingu bankans, sem
átti að staðfesta á hluthafafundi
næstkomandi laugardag.

sé í öflugri stöðu og gangi vel. „Gangsetning er að
baki og verksmiðjan í fullri framleiðslu. Þá hefur
þetta engin áhrif á Húsavík. Enda er álver á Bakka
fjær í tíma en þessi tilkynning segir til um og við
höfum mikla trú á framtíðarverkefnastöðunni,“ segir
Tómas. Hann bendir á að þar sé enda unnið eftir
aðgerðaáætlun þar sem ekki sé að vænta ákvörðunar
fyrr en í lok næsta árs.
Iðnaðarráðuneytið hafði ekki haft spurnir af málinu
seint í gærkvöldi. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur Norðurál hins vegar mikinn áhuga á að flýta
framkvæmdum í Helguvík og hefur nálgast iðnaðarráðuneytið með slíkar hugmyndir.
- jk, kh, óká

Heimildir Markaðarins herma
að sá möguleiki sé nú til alvarlegrar skoðunar að Kaupþing taki
yfir innlenda starfsemi Glitnis.
Skilanefnd
tekur
endanlega
ákvörðun um slíkt, en með slíkri
ráðstöfun á að byggja upp sterka
fjármálastofnun til framtíðar og
undirstrika þannig fjárhagslegan
styrk Kaupþings í því erfiða
árferði sem nú geisar á fjármálamörkuðum.
Viðmælendur blaðsins töldu að
þetta gæti gerst mjög fljótlega,
jafnvel fyrir helgi.
- bih
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SPURNING DAGSINS

Skralli, er einhverra breytinga
að vænta á þér?
„Engra nema góðra breytinga.“
Tyggjótrúður, íspinninn vinsæli frá
Emmess, gekkst undir miklar breytingar
nýlega er tyggjókúlan var fjarlægð úr
botni pinnans. Skralli trúður, einnig
þekktur sem Aðalsteinn Bergdal leikari,
hefur skemmt börnum í áraraðir með
endalausum fíflalátum.

Starfsmenn Landsbankans:

Þögulir og
áhyggjufullir
VIÐSKIPTI „Þið haldið ykkar hlut
óskertum,“ sagði Björgvin G.
Sigurðsson viðskiptaráðherra við
starfsmenn Landsbankans um
launakjör þeirra á fundi í gær.
Starfsmennirnir hlýddu
steinrunnir á viðskipta- og
fjármálaráðherra í þéttskipuðum
matsal Landsbankans við Hafnarstræti í Reykjavík.
Viðskiptaráðherra sagði orð sín
ekki eiga við um „ofurlaun“.
Um 1.500 manns starfa hjá
bankanum hér á landi.
- ikh / sjá Markaðinn

Seðlabanki Bandaríkjanna:

Þarfirnar illa
skilgreindar
EFNAHAGSMÁL Seðlabanki Banda-

ríkjanna segir þarfir Íslendinga
ekki hafa verið nægilega skilgreindar í erindi Seðlabanka
Íslands varðandi gjaldeyrisskiptasamning.
Þetta kom fram í kvöldfréttum
Sjónvarpsins í gær. Þar var greint
frá ástæðum þess að Seðlabanki
Íslands var ekki með þegar gerðir
voru gjaldeyrisskiptasamningar
við seðlabanka hinna Norðurlandanna.
Í svarinu segir meðal annars að
erindi Seðlabanka Íslands hafi
verið tekið til „gaumgæfilegrar
skoðunar“. Þá segir: „Á þeirri
stundu lokuðum við ekki fyrir
frekari viðræður um hvernig
Seðlabanki Bandaríkjanna gæti
stutt við samhæfingu aðgerða
meðal annarra fjármálastofnana
til stuðnings Íslendingum.“
-msh

LÖGREGLAN
Tekinn með amfetamín
Karlmaður á þrítugsaldri var handtekinn í Grafarvogi um helgina með
rúmlega 100 grömm af fíkniefnum
í fórum sínum, mestmegnis
amfetamín.
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Davíð Oddsson talaði um Glitnismálið og fleira í Kastljósi í gærkvöld:

Lögreglan leitar enn:

Sá í hvað stefndi fyrir rúmu ári

Einn handtekinn vegna ráns

EFNAHAGSMÁL „Við ætlum ekki að
borga erlendar skuldir óreiðumanna,“ sagði Davíð Oddsson
um erlendar skuldir íslensku
bankanna í Kastljósi í gærkvöld.
Íslenska ríkið mun því ekki
ábyrgjast erlendar skuldir bankanna sem Davíð sagði að myndu
nema um 55 milljörðum evra á
fáeinum árum. Erlendir kröfuhafar geta því aðeins gert ráð
fyrir að fá milli fimm og fimmtán prósent af kröfum sínum
greidd. Svipað hafi verið gert
með bankann Washington Mutual í Bandaríkjunum þar sem
kröfuhafar fengu aðeins fimm
prósent greidd.

DAVÍÐ ODDSSON Seðlabankastjóri sat

fyrir svörum í Kastljósinu í gær. Þar svaraði hann spurningum um efnahagsmál.
FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTINN

Davíð sagði í viðtalinu að
Seðlabankinn hefði alla tíð varað
við þessu, aðspurður hvort hann

bæri einhverja á ábyrgð á efnahagsvandanum. Davíð játti því
jafnframt að ríkisstjórnin hefði
ekki hlustað þegar hann varaði
við ástandinu. Hann hefði haft
það á orði við bankastjóra, fyrir
tólf til fjórtán mánuðum, hvaða
ástand yrði uppi eftir þennan
tíma og sú spá hefði ræst.
Í viðtalinu kom að auki fram
að lán frá Rússlandi hefði ekki
verið veitt heldur væri málið á
umræðustigi. Hins vegar hefði
fjármálaráðherra
Rússlands
lýst því yfir að farið yrði í viðræðurnar með jákvæðu hugarfari.
- vsp

Banki í gjörgæslu
Fjármálaeftirlitsins
Stjórn Landsbankans hefur verið vikið frá. Hluthafar bankans tapa öllu sínu.
FME tryggir áframhaldandi rekstur í skjóli nýrra laga. Óvíst að staðan hefði
komið upp með láni frá Bandaríkjamönnum, segir fjármálaráðherra.
VIÐSKIPTI Skilanefnd hefur að
beiðni Fjármálaeftirlitsins (FME)
tekið yfir vald hluthafafundar
Landsbanka Íslands og vikið stjórn
bankans frá störfum. Tilkynnt var
um þetta fyrir opnun markaða í
gær.
Hluthafar tapa öllum sínum hlut
í bankanum, þar á meðal feðgarnir
Björgólfur
Guðmundsson
og
Björgólfur Thor Björgólfsson. Í
kjölfarið var farið fram á greiðslustöðvun fyrir eignarhaldsfélag
þeirra, Samson, sem tapar tugum
milljarða króna.
Bankastjórar
Landsbankans,
Halldór J. Kristjánsson og Sigurjón Þ. Árnason, starfa áfram að
beiðni skilanefndarinnar.
Gjörningurinn kemur í kjölfar
nýrra laga sem samþykkt voru í
fyrrinótt og rýmkuðu mjög valdheimildir
Fjármálaeftirlitsins.
Landsbankinn hefur orðið fyrir
stórfelldum úttektum af IceSaveinnlánsreikningum í Bretlandi.
Líkur eru taldar á að ábyrgðir
vegna þeirra reikninga kunni að
falla, að minnsta kosti að hluta, á
íslenska ríkið sem ábyrgist innistæður íslenskra banka. Er þar
munur á innlánsreikningum eins
og Edge, sem er undir hatti erlends
dótturfélags Kaupþings.
Vandkvæði Landsbankans og
raunar Glitnis líka hafa verið rakin
til skorts á baklandi bankanna í
nægilega öflugum gjaldeyrisvarasjóði.
„Hefðu þeir komið okkur til
hjálpar er ekki víst að við værum í
þessari stöðu,“ segir Árni M.
Mathiesen fjármálaráðherra um

Í LANDSBANKANUM Fulltrúar ríkisvaldsins, Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra

og Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra, sjást hér ganga á eftir Halldóri J. Kristjánssyni,
bankastjóra Landsbankans, á fund með starfsmönnum bankans í gær. MARKAÐURINN/GVA

Hefðu þeir
komið okkur
til hjálpar er ekki
víst að við værum í
þessari stöðu.“
ÁRNI M. MATHIESEN
FJÁRMÁLARÁÐHERRA

Bandaríkjamenn. Hann segir að
sóst hafi verið eftir aðstoð vestur
um haf mánuðum saman, en án
árangurs. Hann ræddi við aðstoðarfjármálaráðherra
Bandaríkjanna í fyrrakvöld. Í gærmorgun
var svo tilkynnt um að líkast til
væri von á stóru láni frá Rússum.
Geir H. Haarde forsætisráðherra vísaði einnig til þess að
leitað hafi verið til „vinaþjóðar“ án

þess að stuðningur fengist. „Þegar
það gerðist urðum við að leita
nýrra vina,“ sagði hann í gær.
Geir upplýsti að ríkisstjórnin
hefði leitað eftir lánafyrirgreiðslu
hjá Rússum í sumar og hafi verið
staðfest í gærmorgun fyrirgreiðsla
upp á fjóra milljarða evra, jafnvirði 620 milljarða króna, á skráðu
gengi Seðlabankans. Samkvæmt
Seðlabankanum er búist við að
lánið yrði til allt að fjögurra ára, á
vöxtum 0,30 til 0,55 prósentustigum yfir Libor-millibankavöxtum.
Lánið mun þó ekki að fullu frágengið og hefjast samkvæmt tilkynningu Seðlabankans viðræður
við Rússa um fjármálaleg atriði
innan fárra daga. Sérfræðingar
fara héðan til viðræðnanna í
Moskvuborg. - óká, ikh, jab / sjá Markaðinn

LÖGREGLUMÁL Annar tveggja
manna sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur leitað vegna
líkamsárásar og ráns var handtekinn í gærmorgun í Kópavogi.
Mennirnir eru grunaðir um rán
og líkamsárás á Laugavegi um
hálffjögurleytið aðfaranótt
sunnudags. Þá var karlmaður á
sjötugsaldri barinn og rændur.
Maðurinn sem tekinn var í gær
er fæddur 1980. Hann er pólskur
en búsettur hér. Lögregla leitar
enn félaga mannsins, sem er grunaður um að hafa tekið þátt í
árásinni og ráninu með honum. Sá
er talinn vera á aldrinum 25-30
ára og er einnig pólskur.
- jss

Bygging tónlistarhúss:

Draumurinn
breytist ekki
SKIPULAGSMÁL „Við vitum ekki

neitt frekar en flestir aðrir. Við
reynum að halda ró okkar og
striki eins og við getum,“ segir
Þórhallur Vilhjálmsson, markaðsstjóri Eignarhaldsfélagsins
Portus hf., sem
sér um byggingu austurhafnarsvæðisins. Samkvæmt
skipulagi eiga
þar meðal
annars að rísa
ÞÓRHALLUR
tónlistar- og
VILHJÁLMSSON
ráðstefnuhús,
viðskiptamiðstöð og höfuðstöðvar
Landsbankans.
Spurður um stöðu verkefnisins
segir Þórhallur vissulega ríkja
ákveðna óvissu um þessar
mundir. „En draumurinn og
þörfin fyrir tónlistar- og ráðstefnuhús er gamall og breytist
ekki. Við erum því full af
raunsærri bjartsýni,“ segir
Þórhallur.
- kg

Neyðarlögin bíta víða:

Lífeyrisréttindi
verða skert
VIÐSKIPTI Grípa þarf til skerðingar
á lífeyrisréttindum landsmanna
vegna eignarýrnunar lífeyrissjóða landsins. Gerist þetta vegna
nýsamþykktra neyðarlaga og
ástandsins á fjármálamörkuðum.
Þetta kemur fram í tilkynningu
frá Landssamtökum lífeyrissjóða.
Í tilkynningunni kemur einnig
fram að lífeyrissjóðirnir hafi
verið viljugir til þess að flytja allt
að helming erlendra eigna sinna
til landsins til að hjálpa til við að
bæta efnahagsástandið. Hins
vegar séu aðstæður nú breyttar
og því munu samtökin fjalla um
málið út frá nýjum forsendum ef
leitað verður til þeirra aftur. - vsp

Stefán Eiríksson, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu:

flugfelag.is

Aukinn óróleiki í samfélaginu
kallar á meira eftirlit lögreglu
LÖGGÆSLA „Þegar aukinn óróleiki verður í samfélag-

Sækjum og sendum
um
– hratt og örugglega
ega
á hagstæðu verði..

GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR
GRÆNLAND
NUUK
KULUSUK
NARSARSSUAQ
CONSTABLE POINT

Til/frá Reykjavík
Akureyri 8-12 ferðir á dag
Egilsstaðir 5-7 ferðir á dag
Ísafjörður 2-3 ferðir á dag
Vestmannaeyjar 2-3 ferðir á dag

REYKJAVÍK

VESTMANNAEYJAR

FÆREYJAR

Aðeins eitt símtal í 570 3400 og málið er afgreitt.
afgreitt

inu þá fylgjumst við betur með,“ segir Stefán
Eiríksson, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu.
Vakið hefur athygli að lögregla hefur verið vel
sýnileg fyrir utan bankastofnanir og víðar á
höfuðborgarsvæðinu undanfarna daga. Þegar tveir
ráðherrar ríkisstjórnarinnar funduðu með starfsmönnum Landsbankans í höfuðstöðvum hans í
Austurstræti í gær sátu fjórir lögreglumenn í
merktum bíl í næsta nágrenni og fylgdust grannt
með því sem fram fór. Þá hefur óeinkennisklædda
lögreglumenn borið fyrir augu, meðal annars í
stjórnarráðinu.
„Við búum í þessu samfélagi eins og aðrir og
okkar hlutverk er að halda uppi lögum og reglu,“
segir lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu enn
fremur.
„Samkvæmt öryggisreglum skýrir embætti
ríkislögreglustjóra ekki frá því hvernig staðið er að
öryggisgæslu, hvort heldur einstaklingar eða

LÖGREGLAN Fylgdist vel með í nágrenni höfuðstöðva Lands-

bankans þegar starfsmenn komu þar til fundar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

stofnanir eiga hlut að máli,“ var svar Sigríðar
Bjarkar Guðjónsdóttur aðstoðarríkislögreglustjóra
um hvort embættið teldi ráðstafanir nauðsynlegar
til að efla öryggi æðstu stjórnar ríkisins.
- jss

Eitt líf - njótum þess
Mikið úrval af rúmgöflum
og römmum fyrir allar stærðir rúma.
Til í tauáklæði og leðri
í mörgum litum.
Verðdæmi
Gafl og rammi á mynd.
Verð áður 115.176,Nú aðeins kr. 92.140,-

20%

afsláttur

af rúmgöflum, römmum,
stillanlegum rúmum
og Tempur rúmum
í október

Sími: 588 8477
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Séreignarsparnaður almennings er öruggur þrátt fyrir að bankastofnanir fari í þrot:
KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

100,13

100,61

Sterlingspund

174,59

175,43

Evra

135,83

136,59

Dönsk króna

18,200

18,306

Norsk króna

16,181

16,277

Sænsk króna

14,035

14,117

Japanskt jen

0,9840

0,9898

SDR

152,78 153,70

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
181,6678
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Forstjóri Ölgerðarinnar:

Verð innfluttra
vara lækkar
VERSLUN „Það er enginn barlómur

hjá okkur nema síður sé,“ segir
Andri Þór Guðmundsson,
forstjóri Ölgerðarinnar, sem
hætti á tímabili í gær að afgreiða
innfluttar vörur úr heildsölu
sinni.
„Það var gert vegna óvissu í
gjaldeyrismálum. Eftir að gengi
krónunnar var fastsett ákváðum
við hins vegar að lækka verð á
innfluttum vörutegundum,“ segir
Andri. Lækkunin er á bilinu 6 til 9
prósent.
„Þetta gerir Ölgerðin beinlínis í
þeim tilgangi að leggja yfirvöldum og þjóðinni lið við að ná niður
verðbólgu í landinu,“ segir í
tilkynningu þar sem fram kemur
að með þessu vilji Ölgerðin
styðja ákvörðun ríkisstjórnar um
fast gengi krónunnar.
- gar

Varðskipsmenn á Tý:

Aðstoða togara
við Grænland
ÖRYGGISMÁL Varðskipið Týr er nú

á leið til A-Grænlands þar sem
færeyski togarinn Rasmus
Effersöe er vélarvana um tíu
sjómílur undan ströndinni. Um
borð í togaranum er sex manna
áhöfn og tveir vísindamenn.
Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar barst á mánudagskvöld beiðni
um aðstoð frá skipinu sem er 479
brúttólestir að stærð og 42,5
metra langt. Lagt var af stað
innan klukkustundar frá neyðarkallinu.
Togarinn er á svæðinu til
aðstoðar rússneska rannsóknaskipinu GEO ARCTIC og bíður
rússneska skipið hjá togaranum
eftir komu varðskipsins. Áætlað
er að varðskipið verði komið að
togaranum á fimmtudag og dragi
skipið til Akureyrar. Að sögn
skipverja er veður sem stendur
gott á svæðinu, nokkur hafís og
veðurspá góð.
- shá

Peningamarkaðssjóðir ekki tryggðir
EFNAHAGSMÁL „Það er alveg ljóst að
innistæður á bankareikningum eru
að fullu tryggðar, en ég hef hvergi
séð að þetta nái yfir peningamarkaðssjóði né get ég séð hvernig það
gæti verið, samkvæmt núgildandi
lögum,“ segir Aðalsteinn Egill Jónasson dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík og forstöðumaður
Fjármálaréttarstofnunar.
Aðalsteinn bendir á að í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sé vísað til
níundu greinar laga um innistæðutryggingar frá 1999, en þar segir
að tryggingin nái til „innláns eða
millifærslu
í
hefðbundinni
almennri bankastarfsemi“ og skýrt
tekið fram að hún nái „ekki til

Það er
þó engin
ástæða fyrir fólk
að hafa áhyggjur
af séreignarsparnaðinum, hann er
að fullu tryggður,
enda tekið svo fram í yfirlýsingu
ríkisstjórnarinnar.
AÐALSTEINN EGILL JÓNASSON
DÓSENT VIÐ LAGADEILD HR

skuldabréfa, víxla eða annarra
krafna sem útgefnar eru af viðskiptabanka eða sparisjóði í formi

Aðalsteinn bendir hins vegar á
að lögunum hafi verið breytt í
fyrrinótt, og nú séu peningainnistæður verðbréfasjóða og annarra
sjóða í bönkunum að fullu tryggðar, þó að aðrar kröfur þeirra á fjármálastofnanir geti enn glatast.
„Það er þó engin ástæða fyrir
fólk að hafa áhyggjur af séreignarsparnaðinum, hann er að fullu
tryggður, enda tekið svo fram í
yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Ég
get ekki betur séð en að það ætti að
vera alveg öruggt og óbreytt,“
bætti Aðasteinn við.
Beðið var svara frá Fjármálaeftirlitinu þegar blaðið fór í prentun.

verðbréfa.“ Ákvæðið sýni að innistæður í peningamarkaðssjóðum
geti ekki fallið undir tryggingu á
innistæðum, og ríkið því ekki
ábyrgjast innistæður í þeim. Það
sama gildi um hlutabréfasjóði og
aðra verðbréfasjóði.
„Peningamarkaðssjóðirnir eru
byggðir þannig upp að í þeim er
safn ýmissa krafna og verðbréfa,
og verðmæti sjóðsins á hverjum
tíma byggist á verðmæti þessara
eigna. Ef í þeim eru kröfur og
verðbréf, gefin út af fjármálafyrirtækjum sem fara í þrot, verða
þær kröfur vitaskuld verðlitlar eða
verðlausar, og þá minnkar eign
sjóðsfélaga sem því nemur.“

- msh

Stjórnvöld hafa ekki
rætt kvóta eða álver

LEITARHUNDUR Hundur vísaði á bíl

mannsins um borð í ferjunni Norrrænu.

Fíkniefnasmyglið í Norrænu:

Ríkisstjórnin hefur ekki rætt um að auka aflaheimildir eða hraða stóriðjuframkvæmdum vegna efnahagsörðugleika. Umhverfisráðherra útilokar að slaka á
kröfum um umhverfismat til að hraða uppbyggingu álvers á Bakka við Húsavík.

Tveir áfram bak
við lás og slá

EFNAHAGSMÁL „Ef það er eitthvað

karlmenn voru í gær úrskurðaðir í
áframhaldandi gæsluvarðhald
vegna rannsóknar lögreglu á
stórfelldu fíkniefnasmygli til
landsins í byrjun september.
Annar maðurinn, fæddur 1943,
var tekinn með fíkniefni í bíl
sínum um borð í ferjunni Norrænu. Við leit fundust 19,7 kíló af
hassi og rúmlega 1,7 kíló af
amfetamíni voru falin í bílnum.
Nokkru síðar var annar maður
handtekinn vegna málsins hér á
landi. Hann er einnig þýskur,
fæddur 1979.
Eldri maðurinn var úrskurðaður
í gæsluvarðhald til 18. nóvember,
en sá yngri til 16. október.
- jss

sem þessi krísa kennir okkur þá er
það það að ganga með varúð um
auðlindir, peninga og fólk,“ segir
Þórunn
Sveinbjarnardóttir
umhverfisráðherra sem hafnar
þeim möguleika að stóriðjuframkvæmdir verði keyrðar áfram á
næstu misserum og slakað verði á
kröfum um umhverfismat í þeim
tilgangi.
Sjávarútvegsráðherra
segir það ekkert hafa verið rætt að
auka aflaheimildir sem svar við
efnahagskreppunni, þrátt fyrir
áeggjan um slíkt. Forsætisráðherra
telur ekki hyggilegt að ræða um
auknar aflaheimildir en iðnaðarráðherra segir það koma til greina
að auka þær í ljósi atburða síðustu
daga.
Geir H. Haarde forsætisráðherra
var spurður í óundirbúnum fyrirspurnartíma á Alþingi í gær hvort
aukinn þungi yrði lagður á stóriðjuframkvæmdir eða hvort aflaheimildir yrðu auknar til að auka verðmætasköpun vegna erfiðleika í
efnahagslífinu. Geir sagði að framkvæmdir við álver í Helguvík væru
komnar á góðan rekspöl en Bakkaverkefnið væri flóknara. „Verið er
að leysa það mál eftir því sem hægt
er og eins hratt og hægt er,“ sagði
Geir. Hann sagði það ekki hyggilegt að blanda kvótaaukningu inn í
umræður um það ástand sem hefur
skapast í efnahagsmálum. Gefnar
hefðu verið út aflaheimildir sem
byggðu á vísindalegum grunni.
„Það væri óskynsamlegt af mér að
lýsa því yfir að slík ákvörðun hefði
verið tekin.“
Þórunn segir það ekki koma til
greina að hverfa frá lögum og

]]]KRROTMYKTOY

LÖGREGLUMÁL Tveir þýskir

ÞÓRUNN SVEINBJARNARDÓTTIR

GEIR H. HAARDE

Tilmæli heilbrigðisráðherra:

Geðdeildir í
viðbragðsstöðu

HEILBRIGÐISMÁL Guðlaugur Þór
Þórðarson heilbrigðisráðherra
hefur falið forstjóra Landspítala
að hefja undirbúning að því að
styrkja og undirbúa geðsvið
spítalans þannig að það geti sem
best þjónað þeim einstaklingum
sem þurfa aðstoð til að takast á
við erfiðleika sem upp koma
vegna núverandi aðstæðna á
fjármálamarkaði.
Þá hefur heilbrigðisráðherra
falið forstjóra og lækningaforstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins að koma á fót bráðaþjónustu eða samsvarandi
úrræðum, sem aðstoða fólk sem á
í tímabundnum erfiðleikum vegna
umrótsins sem nú ríður yfir. - jss

ÚTSKIPUN Gjaldeyristekjur verða aðallega til vegna útflutnEINAR K.
GUÐFINNSSON

ings á áli og fiski. Ekki hefur verið rætt um að flýta stóriðjuframkvæmdum eða auka kvóta.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

reglum um umhverfismat til að
hraða framkvæmdum við álver á
Bakka við Húsavík, eða annars
staðar. „Ég hef heyrt það að þessum möguleika hafi verið velt upp í
fjölmiðlum en ég segi að menn
verða að hugsa málin til enda. Nú
er ekki tíminn fyrir skammtímalausnir. Nú er ekki tíminn fyrir
óábyrga hegðun. Auðlindirnar eru
það sem við eigum og okkur ber að
fara vel með þær og umgangast
þær af skynsemi með hagsmuni
komandi kynslóða í huga.“

Spurður um hvort hann teldi líklegt að aflaheimildir verði auknar
segir Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra að hann hafi heyrt
þær raddir að þetta geti verið kostur. „En þetta hefur ekkert verið
rætt.“
Össur Skarphéðinsson, iðnaðarog starfandi utanríkisráðherra,
sagði í þættinum Í bítið á Bylgjunni
í gærmorgun að það kæmi til álita
að auka fiskveiðiheimildir nú í því
árferði sem ríkir í íslensku efnahagslífi.
svavar@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Sigurður Þ.
Ragnarsson
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VERSNAR Á
MORGUN
Í nótt tekur land
kröpp og mikil
lægð. Henni fylgir
vaxandi vindur
og má búast við
hvassviðri með
ströndum sunnan
til og vestan í fyrramálið. Almennt
verður vindhraðinn
10-18 m/s á morgun. Mikil rigning
fylgir lægðinni,
einkum á suðurhluta landsins.
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Á MORGUN
10-18 m/s
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FÖSTUDAGUR
5-13 m/s, hvassast
vestan til.
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15°

Billund

15°

Ósló

6
7

Kaupmannahöfn

9°

Stokkhólmur

11°

Gautaborg

16°

London

17°

París

17°

Frankfurt

18°

Friedrichshafen

18°

Berlín

19°

Alicante

23°

Mallorca

22°

Basel

20°

Eindhoven

16°

Las Palmas

26°

New York

21°

Orlando

30°

San Francisco

23°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Óttast þú um starfsöryggi þitt?
Já

38,4%
61,6%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Telur þú að nú sé kominn
stöðugleiki í efnahagslífið á
Íslandi?
Segðu skoðun þína á vísir.is

Hefur þú áhyggjur af
efnahagsástandinu?
Magnús Gunnlaugsson, bílstjóri
„Að sjálfsögðu
hef ég áhyggjur.
Kannski missir
maður vinnuna
eða kannski
eykst vinnan.
Bankakerfið er
búið að stinga
sig alveg af. Það
er óvissa.“
Svava Kristjánsdóttir, húsmóðir
Nei, því við
höfum ofurmenni sem
forsætisráðherra.
Hann hefur gert
kraftaverk á
síðustu dögum
og bak við hann
stendur góð
kona. Það var
ekki hægt að gera betur.“
Theodóra Ágústsdóttir,
starfsmaður í verslun
„Já, þetta er ekki
eðlilegt, mér er
ekki sama um
ástandið í heiminum. Maður
verður að hugsa
betur um peningana og spara.
Er það ekki eina
vitið?“
Alfreð Óskar Alfreðsson,
húsasmíðameistari
„Já, það hef ég.
Fjárhagurinn
hefur minnkað.
Það þarf fleiri
þúsundkalla
til að lifa, að
ég tali ekki um
húsnæðislánið.
Ég lýsi vanþóknun á uppaliðið
svokallaða og lýsi ábyrgð þeirra á
ástandinu eins og það er í dag.“
Anna Eðvarðsdóttir,
verslunarmaður
„Ég er með fimm
börn og er búin
að vera að þræla
og púla í 25 ár.
Þetta ástand
gerir mér síður
en svo auðvelt
fyrir. Ég vil sjá
Davíð og Geir
víkja.“
Oddur Grétarsson,
menntaskólanemi
„Það er óhætt að
segja að maður
hafi áhyggjur af
þessu ástandi,
en það snertir
mig sem betur
fer lítið. Ég er
hvorki með bíl
né þarf að greiða
af lánum.“
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Verðlækkanir eru líklegar ef stjórnvöldum tekst að útvega nægan gjaldeyri:

Framkvæmdastjóri ASÍ:

Tryggt framboð gjaldeyris skiptir öllu

Þörf á að mæta
vanda fólksins

EFNAHAGSMÁL Verðhækkanir undanfarið gætu stöðvast og jafnvel
gengið til baka eftir að gengi
krónunnar var læst í gær. Forsenda þess er þó að stjórnvöld
tryggi nægilegt framboð gjaldeyris.
Skortur var á gjaldeyri í gær
sem varð til þess að hann var
keyptur á allt að 30 prósent yfirverði. Í slíku ástandi stoðar
gengislæsing lítið.
Finnur Árnason, forstjóri Haga,
segir að í kjölfar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar um fast gengi í
gærmorgun hafi birgjar brugðist
við og boðað verðbreytingar.
Fyrirheit voru gefin um að verð

ANDRÉS
MAGNÚSSON

FINNUR
ÁRNASON

myndi lækka ef gengið yrði áfram
það sem það var í gær.
„Tryggt framboð gjaldeyris
skiptir núna öllu máli. Ég trúi og
treysti að stjórnvöld tryggi það

sem nauðsynlegt er og helst meira
svo gengið styrkist enn frekar,“
segir Finnur. Lífsspursmál sé að
styrkja krónuna og snúa verðþróuninni við.
Andrés
Magnússon,
framkvæmdastjóri Samtaka verslunar
og þjónustu, segir mikla umframeftirspurn hafa verið á gjaldeyrismarkaði í gær. „Ef ekki er
tryggður nægur gjaldeyrir er
svona ákvörðun hvorki fugl né
fiskur. Það stendur upp á stjórnvöld að auka framboðið og þau
eru klárlega að reyna það. En
áður en það tekst hefur svona
aðgerð ekkert upp á sig,“ sagði
Andrés.
- bþs

Óvíst er um kjör á
yfirteknu lánunum
Íbúðalánasjóður mun yfirtaka íbúðalán banka sem fara í þrot með afslætti.
Ekki er vitað hvaða kjör skuldararnir fá eða hvenær gengið verður frá yfirtökunni. Fyrirhugað er að taka upp grænt númer og vefsvæði fyrir almenning.
HÚSNÆÐISMÁL „Þetta er ekki einfalt

mál. Við vitum ekki hve umfangsmikil yfirtakan verður. Fyrst þarf
að fara yfir það á hvaða verði Íbúðalánasjóður tekur yfir þessi íbúðalán. Við hljótum að yfirtaka með
afslætti sem gefur svigrúm til að
gera betur fyrir fólk í greiðsluerfiðleikum,“ segir Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra.
Verðtryggð íbúðalán bankanna
nema tæpum 500 milljörðum
króna. Ekki er vitað hvað Íslendingar skulda í erlendum lánum en
þau geta jafnvel skipt hundruðum
milljarða. Óvíst er hve mikið af
lánunum flyst til Íbúðalánasjóðs.
Jóhanna segir að lánin verði
yfirtekin með þeim skilmálum og
kjörum sem á þeim eru. Svo verði
úrlausn skoðuð einstaklingsbundið
og reynt að taka á hverju tilfelli.
Útilokað sé að segja nánar hvaða
kjör skuldararnir fá. Mestu skipti
að þeir komist í skjól hjá Íbúðalánasjóði. Hún getur heldur ekki
sagt hvenær eða hvort búið verði
að yfirtaka lánin fyrir næstu
mánaðamót.
„Við þurfum að skoða hvaða
heimildir við getum útvíkkað í
lögum um Íbúðalánasjóð sem snúa
að greiðsluerfiðleikum og vanskilum. Við höfum úrræði um að frysta
lánin, lengja í lánum, skuldbreyta
en við þurfum hugsanlega að fara
út í víðtækari aðgerðir. Ofarlega á
blaði er frumvarp um greiðsluaðlögun. Þetta er úrræði fyrir fólk
sem er komið í svo mikil vandræði
að það sér ekki fram á annað en að
missa sínar íbúðir,“ segir Jóhanna.
Stofnanir sem heyra undir
félagsmálaráðuneytið íhuga að

FRYSTA LÁN OG
LENGJA „Við

höfum úrræði
um að frysta
lánin, lengja
í lánum og
skuldbreyta,“
segir Jóhanna
Sigurðardóttir
félagsmálaráðherra.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

styður aðgerðir ríkisstjórnarinnar í efnahags- og peningamálum,
að sögn Gylfa Arnbjörnssonar,
framkvæmdastjóra ASÍ.
Þar sem aðstæður breyttust
skyndilega um og eftir helgi varð
ekkert af aðkomu aðila vinnumarkaðarins að málum. Slík
aðkoma er þó ekki úr sögunni.
Þvert á móti. „Þegar menn fara
að átta sig betur á umfanginu er
augljóst að það þarf að ráðast í
aðgerðir til að koma til móts við
landsmenn til að mæta þeim
þrengingum sem þeir hafa orðið
fyrir,“ segir Gylfi.
- bþs

Efnahagsvandinn á Íslandi:

Athyglisvert í
augum Breta
FJÖLMIÐLAR „Við vorum sendir
hingað til að fjalla um efnahagslífið á Íslandi en svo kemur þessi
úlfaþytur upp sem er náttúrlega
afskaplega
heppilegt fyrir
mig sem
fréttamann,“
segir Ray
Furlong,
fréttamaður
BBC, sem
staddur er hér á
landi.
RAY FURLONG
„Ég held að
fólk sé almennt afar forvitið um
efnahagshnignunina hvar sem
hennar gætir. En svo eiga Bretar
nokkurra hagsmuna að gæta vegna
eignatengslanna við Íslendinga.
Þar að auki tel ég að fólki þyki
staðan á Íslandi nokkuð athyglisverð þar sem bankarnir eru svo
gríðarlega stórir og efnahagur
þeirra margfalt á við landsframleiðslu landsins og þetta gerir
yfirvöldum málið afar erfitt.“ - jse

Vanskil einstaklinga:

STARFSEMIN HEFUR GENGIÐ BÆRILEGA
Miklar annir voru hjá starfsmönnum
Landsbankans í gær. Þjónustan gekk
nokkurn veginn með hefðbundnum
hætti og hraðbankar og heimabanki
í lagi.
Halldór Jón Kristjánsson, bankastjóri Landsbankans, segir að starfsemi bankans og þjónusta hafi gengið bærilega miðað við aðstæður.

setja upp sameiginlegt vefsvæði
með leiðbeiningum fyrir fólk og
upplýsingum um þjónustu velferðarkerfisins. Nokkur ráðuneyti
munu koma að þessu. „Við erum að
hugsa um hvernig hægt er að koma
upplýsingum til fólks og leiðbeina,
útskýra hvað nýja löggjöfin þýðir
og hvaða aðgerðir verða á vegum
Íbúðalánasjóðs. Við erum að skoða
hvort við eigum að koma upp sameiginlegu vefsvæði allra stofnana

Breytingin hafi verið gerð í samstarfi
Landsbankans og Fjármálaeftirlitsins
og það hafi hjálpað til. Allir hefðu
viljað lengri tíma til undirbúnings en
í gærkvöldi hafi stjórnendur bankans
metið það sem svo að skynsamlegt
væri að nýta sér skjól neyðarlaganna
þar sem svo erfitt lausafjárástand
væri á mörkuðum.

þannig að fólk geti leitað að upplýsingum út af þessum hörmungum og hremmingum sem við erum
að lenda í. Ljóst er að við þurfum
að efla starfsemi stofnana tímabundið,“ segir hún.
Grænt símanúmer verður tekið
upp. Þeim sem hringja í það verður beint áfram eftir því hvert
erindið er. Upplýsingaefni fyrir
innflytjendur og uppalendur er á
prjónunum.
ghs@frettabladid.is

Aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar vegna efnahagsástandsins samþykkt:

Vonlítið fyrir borgina að fá lán
REYKJAVÍK Borgarstjórn samþykkti
í gær sérstaka aðgerðaáætlun til
að bregðast við efnahagsástandinu
sem nú er uppi.
Hanna Birna Kristjánsdóttir
borgarstjóri sagði á fundi borgarstjórnar í gær að slæmar horfur í
efnahagsmálum kalli á gagngera
endurskoðun á rekstraráætlunum
Reykjavíkurborgar. „Við núverandi aðstæður á lánamörkuðum má
heita vonlítið að unnt sé að fjármagna hallarekstur á aðalsjóði
sveitarfélags.“
Í ræðu Hönnu Birnu í gær kom
fram að gert er ráð fyrir 4,5 milljarða halla á rekstrarniðurstöðu Ahluta borgarsjóðs á þessu ári, ef
framlög til sviða aukast til samræmis við verðbólgu. Þá stefni í 6,2
milljarða halla eignasjóðs á þessu
ári vegna aukins fjármagnskostnaðar, gengisáhrifa og vegna þess
að lóðasala hefur aðeins verið lítið
brot af því sem gert var ráð fyrir.

EFNAHAGSMÁL Alþýðusambandið

AÐGERÐAÁÆTLUN REYKJAVÍKURBORGAR
■ Gjaldskrár fyrir grunnþjónustu
munu ekki hækka að svo stöddu.
■ Grunnvelferðarþjónusta mun ekki
skerðast.
■ Starfsfólki verður ekki sagt upp, en
sparað í nýráðningum í stjórnsýslu.
■ Fjárheimildir sviða ekki auknar frá
því sem nú er.
■ Stefnt að 15 prósenta sparnaði í
innkaupum.
■ Forgangsröðun framkvæmda endurskoðuð. Framkvæmdum sem geta
beðið, eða kalla á aukinn rekstrarkostnað, verður frestað.
■ Viðræður við ríkið um framkvæmdHanna Birna sagði stefna í að
lausafjárstaða borgarinnar verði
5,4 milljarðar við árslok „en svo
lág lausafjárstaða hefur mjög neikvæð áhrif á aðgengi að lánsfjármagni“.
Til að bregðast við þessum

ir brýnna samgönguverkefna og
aðkomu að almenningssamgöngum.
■ Eignir seldar fyrir að lágmarki einn
milljarð á ársgrundvelli.
■ Hagkvæmari greiðslukjör boðin
vegna lóðakaupa. Minni áhersla á ný
byggingasvæði.
■ Efnt til samráðs við ríki og sveitarfélög um leiðir til að efla leigumarkað.
■ Grænn langtímasparnaður með
betri orkunýtingu og vistvænum
innkaupum.
■ Efling ráðgjafar og velferðarþjónustu í þjónustumiðstöðvum.

aðstæðum verður ekki orðið að
óskum sviða Reykjavíkurborgar
um auknar fjárheimildir á næsta
ári, en gert verður ráð fyrir að
hægt verði að ná fram 15 prósenta
sparnaði í innkaupum með auknu
aðhaldi.
- ss

Aukist mjög
hratt á árinu
FJÁRMÁL Vanskilum hefur fjölgað

um allt land, samkvæmt yfirliti
yfir vanskil frá Creditinfo. Fjöldi
einstaklinga, 18 ára og eldri, á
vanskilaskrá er 16.086 talsins
miðað við þriðjudaginn 7.
október. Hæst mælist hlutfall
einstaklinga í vanskilum á
Reykjanesi, eða 1.407. Á höfuðborgarsvæðinu eru 9.967 á
vanskilaskrá.
Í yfirlitinu kemur fram að nú
eru 1.704 einstaklingar 60 ára og
eldri í alvarlegum vanskilum.
Á þessu ári hafa alvarleg
vanskil einstaklinga aukist mjög
hratt. Á fyrstu níu mánuðum
ársins er fjöldi nýskráðra
einstaklinga á vanskilaskrá sá
sami og allt árið 2007.
- ghs

Landsvirkjun þolir gengisfall:

Hækka ekki
rafmagnsverð
VERÐLAG „Það stendur ekki til að

hreyfa neitt við verði á raforku
núna,“ svarar Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, því hvort von sé á
hærri rafmagnsreikningum í
kjölfar falls krónunnar.
Þorsteinn bendir á að þótt
stærsti hluti skulda Landsvirkjunar sé í erlendum myntum þá
séu tekjur fyrirtækisins að
mestu í dollurum vegna stóriðju.
Frá síðustu áramótum sé
Landsvirkjun gerð upp í dollurum. „Það má segja að við séum
heppin að þessu leyti. Þótt tekjur
okkur á almenna markaðnum
dragist saman í dollurum
reiknað þá gera úgjöldin það
einnig mælt í dollurum. Þannig
að í sjálfu sér hefur gengisþróunin engin nærtæk áhrif á
starfsemi okkar.
- gar
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Eldsneytisverð lækkaði í kjölfar inngrips Seðlabankans:

Alþjóðahúsið:

Tíðindin á sjö
tungumálum

Óttinn um skort liðinn hjá
NEYTENDAMÁL Olíufélögin lækkuðu eldsneytisverð í

1. Hvaða stofnun hefur fengið
víðtækar heimildir til inngripa í
íslenskt fjármálakerfi?
2. Hvaða Hollywood-stjörnur
eiga nú í Facebook-stríði?
3. Hver er stjórnarformaður
Kaupþings?
SVÖR Á BLS. 22

gærmorgun eftir að Seðlabanki Íslands hafði
tilkynnt um að krónan yrði fest á gengisvísitölunni
175. Í fyrradag var hún 207 en var svo komin upp í
257 í gærmorgun áður en Seðlabankinn greip inn í.
Víðast hvar nam lækkunin 11 krónum á lítra af
bensíni og 13 krónum á dísillítranum.
Hermann Guðmundsson, forstjóri N1, segir að
hefði ekki til gengisfestingar komið hefði hækkun
eldsneytisverðs verið fyrirsjáanleg í gær. Spurður
um ummælin sem hann lét falla fyrir skemmstu um
að hætta væri á eldsneytisskorti hér á landi að öllu
óbreyttu segir hann: „Nú met ég það þannig að ríkið
sé búið að ná tökum á bankakerfinu. Bæði ráðherrar
og seðlabankastjóri hafa lýst því yfir að það verði
tryggður gjaldeyrir til allra nauðsynja svo ég hef
enga ástæðu til að óttast eldsneytisskort.“
Einar Nikulásson, stöðvarstjóri N1 í Skógarseli,

DÆMI UM BENSÍNVERÐIÐ Í GÆR
Atlantsolía
N1 (Skógarseli)
Skeljungur (Kleppsvegi)
ÓB (Snorrabraut*)
Orkan (Eiðistorg*)

Bensín

Dísil

165,10
165,10
166,70
163,10
165

184,90
185,10
186,60
182,90
184,8
*Almennt verð

segir að í kjölfar umræðunnar um hugsanlegan
eldsneytisskort hafi salan aukist. „En svo fór þetta
að róast,“ segir hann. „En eftir að lækkunin var
tilkynnt hefur fólk tekið við sér og það hefur verið
nóg að gera og fólk hefur verið kátt og farið með
bros á vör, það er nú nokkurs virði í þessu árferði.“
- jse

SAMFÉLAGSMÁL „Það minnsta sem
við getum gert er að segja
innflytjendum frá þessu á þeirra
tungumáli því þetta eru ekki síður
mikilvæg tíðindi fyrir þá,“ segir
Helga Ólafs, upplýsingafulltrúi
Alþjóðahúss.
Á vef þess hafa fréttir um
efnahagsástandið, neyðarlögin og
aðra atburði síðustu daga því tengt
verið þýddar á sjö tungumál. „Það
er sérstaklega mikilvægt að flytja
fólki þær fréttir að gengið hefur
verið fryst en eins og gefur að
skilja hefur mörgum orðið bilt við
þegar evran var komin upp í 250
krónur eins og útlitið var um
stund.“
- jse
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Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra

µ

Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra

µ

Jóhanna Sigurðardóttir, félags- og tryggingamálaráðherra

Fundarstjóri er Ágúst Ólafur Ágústsson,
varaformaður Samfylkingarinnar.

Allir velkomnir!
Allar nánari upplýsingar á www.samfylking.is

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

NORDICPHOTOS/AFP

Samhæfa
aðgerðir gegn
kreppunni
Fjárhagslegt tjón af alþjóðlegu fjármálakreppunni
getur numið allt að 140 þúsund milljörðum króna,
að mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Evrópusambandsríki ákveða aðgerðir til bjargar bankakerfinu.
ALÞJÓÐAFJÁRMÁL Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn telur að heildartjónið af
fjármálakreppunni, sem átti upptök sín í Bandaríkjunum en breiðist nú út um allan heim, geti numið
1.400 milljörðum bandarískra
dala, eða um 140 þúsund milljörðum króna.
Sérfræðingar sjóðsins telja
nauðsynlegt að ríki heims taki nú
höndum saman og samhæfi
aðgerðir gegn kreppunni. Auðveldara verði að koma á stöðugleika ef ríkin skuldbinda sig sameiginlega til þess að takast á við
vandann.
George W. Bush setti sig í gær í
samband við leiðtoga nokkurra
helstu ríkja Evrópusambandsins
um að stilla saman strengi sína í
baráttunni við fjármálakreppuna.
Einnig sátu fjármálaráðherrar
Evrópusambandsríkjanna á neyðarfundi í Lúxemborg í gær og á
mánudag og samþykktu þar að
tryggja afkomu helstu banka í
aðildarríkjunum. Þeir ákváðu
meðal annars að ábyrgjast bankainnistæður að upphæð allt að 50
þúsund evrum, jafnvel þótt viðkomandi bankar fari á hausinn.
Jafnframt lýstu þeir því yfir að
hluthafar í bönkunum þurfi að
bera skaðann af þessari íhlutun.
Einnig kom fram í yfirlýsingunni
að stjórnvöld ættu að hafa völd til
að reka ráðamenn banka auk þess
sem framkvæmdastjórar fyrirtækja, sem fara á hausinn, eigi
ekki að geta hagnast á því.

„Kreppan núna er mjög alvarleg, eins og Íslendingar gera sér
alltof vel grein fyrir, og það er
engin fljót og auðveld leið út úr
henni,“ segir Amelia Torres í viðtali við Fréttablaðið. Hún er talskona Joaquíns Almunia, sem fer
með efnahags- og peningamál í
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
Hún segir aðgerðir sambandsins miða að því að styðja sérstaklega þá banka sem eru það mikilvægir fyrir efnahagskerfið að
gjaldþrot þeirra muni hafa í för
með sér kerfishrun.
Hlutabréfamarkaðir um heim
allan náðu sér nokkuð á strik í
gær eftir svartan mánudag þegar
mikið tap varð á öllum mörkuðum.
Seðlabanki
Bandaríkjanna
greiddi fyrir þessum bata með
yfirlýsingu um að hann muni
kaupa skammtímaskuldir í stórum stíl og liðka þannig fyrir
frekari viðskiptum á verðbréfamörkuðum.
Vonir stóðu til að seðlabanki
Evrópusambandsins myndi grípa
til sams konar aðgerða, þrátt
fyrir að bankinn hafi ekki
ótvíræða heimild til slíks.
Nokkurrar bjartsýni gætti
einnig um að helstu seðlabankar
heims ætli að verða samstiga í að
lækka vexti nokkuð hratt og líklega verði það gert á fimmtudaginn.
gudsteinn@frettabladid.is

SPJARAÐU ÞIG

ESTER

19.990 ISK

EYGLÓ

24.990 ISK

CINTAMANI DÚNÚLPURNAR
ÍSLENSKU CINTAMANI DÚNÚLPURNAR
ERU HITAVEITAN ÞÍN Í VETUR !
LÆKKAÐU HITAVEITUREIKNINGINN OG
FÁÐU ÞÉR CINTAMANI DÚNÚLPU.
LÉTTAR OG ÞÆGILEGAR MEÐ 95%
HREINUM DÚN.

WWW.CINTAMANI.IS
EGILL

24.990 ISK

CINTAMANI AUSTURHRAUN 3, 210 GARÐABÆ, S. 533 3800 - CINTAMANI CENTER LAUGAVEGI 11, 101 REYKJAVIK, S. 517 8088
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Tæknilegar lausnir og hugmyndafræði:

Nýr dagur
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

M

eð vissum hætti má segja að nýr dagur sé runninn í
íslensku fjármálalífi. Þær ráðstafanir sem ákveðnar hafa verið veita tækifæri til nýrrar viðspyrnu. Á
miklu veltur að tæknileg stjórnun fjármálakerfisins
á næstu vikum tryggi eðlilegan gang atvinnulífsins.
Um leið er nauðsynlegt að skýr hugmyndafræðileg markmið liggi
til grundvallar þeirri nýju framtíð sem þjóðin gengur nú til móts
við.
Þegar skriftin blasti við á veggnum tók ríkisstjórnin á
tröllauknu viðfangsefni af mikilli ábyrgð. Örugg framganga
forsætisráðherra hinn örlagaríka dag 6. október 2008 og agað samstarf ríkisstjórnarflokkanna réði miklu um markvissa framvindu
hlutanna. Ábyrg afstaða stjórnarandstöðuflokkanna, og alveg sérstaklega Framsóknarflokksins, var nauðsynleg forsenda þess að
mál réðust með þeim hætti sem nauðsyn krafði.
Framhaldið er óráðið um flesta hluti. Mikilvægast er að það
breiða pólitíska stjórnarsamstarf sem til var stofnað fyrir rúmu
ári haldist. Reyndar bendir ekkert til annars en sú stjórnfesta ríki
áfram. Pólitísk óvissa við þessar aðstæður gæti orðið að efnahagslegu eitri.
Við tæknilega skipulagsbreytingu á fjármálakerfinu skiptir öllu
að verja rekstur atvinnufyrirtækjanna og venjulega fjármálasýslu
heimilanna. Þó að einhverjar skráðar eignir fari óhjákvæmilega
forgörðum er brýnt að varðveita sem allra mest af eignum landsmanna, skapandi framleiðslu og þjónustu. Það er lykilatriði. Víða
mun þurfa að kalla til nýja menn með reynslu og þekkingu, eins úr
nýja alþjóðaumhverfinu sem úr gamla hagkerfinu sem svo hefur
verið nefnt. Það þarf bæði kraft og traust við það starf.
Vitaskuld mun taka tíma að endurvinna traust fjármálakerfisins bæði heima og erlendis. Það hjálpar til að stærri þjóðir glíma
við sams konar vanda. En frá degi eitt þarf með skipulögðum hætti
að láta markmiðið um endurnýjað traust ráða för hvar sem augum
er litið og án undantekninga.
Með ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að festa gengi krónunnar
er með formlegum hætti horfið frá peningamálastefnunni sem
fylgt hefur verið í rúm sjö ár. Þegar ró færist yfir á ný stendur
ríkisstjórnin frammi fyrir því stóra og vandasama viðfangsefni að
ákveða það framtíðarumhverfi peningastefnunnar sem líklegast
er til að viðhalda stöðugleika á Íslandi og auka traust á landinu í
samfélagi þjóðanna.
Því fyrr sem sú stefnumótun liggur fyrir þeim mun skjótari
og öflugri getur viðspyrna atvinnulífsins orðið. Á miklu veltur
að hraða öllum ákvörðunum um nýjar fjárfestingar og verðmætasköpun. Nýtt umhverfi peningamála verður að njóta þess
trausts að erlendir fjárfestar sjái sér hag í að koma hingað á víðari
forsendum en auðlindanýtingu einni saman.
Íslenskt samfélag hefur lengst af þróast í góðu jafnvægi
markaðslögmála og velferðar. Við endurreisnina þarf að viðhalda
þessu hugmyndafræðilega jafnvægi. Þar af leiðir að endurvekja
verður traust manna á að fjárfesta í atvinnulífinu svo að það
blómgist á ný.
Það getur verið freistandi að vantreysta markaðnum eftir það
sem á hefur gengið. Sú freisting myndi hins vegar draga úr afli
viðspyrnunnar og veikja atvinnu- og afkomuöryggi fólksins í landinu. Fyrir þá sök þarf hugmyndafræðilegt jafnvægi endurreisnarinnar að vera skýrt frá upphafi.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Lán og góð ráð

Afleiðingar?

Það sem máli skiptir

Seðlabanki Íslands hefur senn viðræður við rússnesk yfirvöld um fjögurra milljarða evra lán til að styrkja
gjaldeyrisforða Seðlabankans. Sérfræðingar Seðlabankans og stjórnarráðsins halda senn til Moskvu þar
sem farið verður yfir möguleg
kjör og útfærslu. Ekki þarf að
koma á óvart þótt rússnesk
yfirvöld gaukuðu nokkrum
ráðleggingum að kollegum
sínum á Íslandi, um hvað
skuli gera við ódæla
auðkýfinga; Mikhaíl
Khodorkovskí,
stofnandi olíurisans Yukos,
er enn á bak
við lás og slá í
Síberíu.

Geir H. Haarde forsætisráðherra
sagði í gærmorgun að ekki stæði til
að veita Rússum aðstöðu á Keflavíkurflugvelli gegn risaláni og að ekkert
óeðlilegt hengi á spýtunni. Óneitanlega vakna þó ýmsar spurningar,
myndi lánið til dæmis liðka fyrir
rússneskri olíuhreinsunarstöð
hér á landi? Og ekki síður,
hvaða áhrif myndi það
hafa á framboð Íslands í
öryggisráð Sameinuðu
þjóðanna?

Skjár einn hefur látið útbúa sérstök
„almannaheillainnslög“, stutt
skilaboð þar sem landsþekktir
einstaklingar minna á „að það sem
raunverulega skiptir máli kostar ekki
peninga“. Meðal þeirra sem koma
fram í innslögunum og flytja
stuttar hugvekjur um „það sem
máli skiptir“ eru Arnar Gauti,
umsjónarmaður Innlits/útlits og
Svava Johansen kaupmaður, oft
kennd við tískuverslunina 17.
Þegar fólk sem hefur þrifist
á taumlausu neysluæði
undanfarinna ára er farið
að flytja þau skilaboð
að peningar skipti ekki
máli, er þá ekki fokið í
flest skjól?
bergsteinn@frettabladid.is

Eldflaug og eldfjall
K

annske kemur það einhverjum á óvart sem ekki er
innvígður í leyndardóma menningarlífsins í París, en fyrir
skömmu tók vikuritið „Le Nouvel
Observateur“ að sér að auglýsa á
netinu útvarpsþátt, þar sem
heimspekingar, rithöfundar og
blaðamenn áttu að upplýsa
hlustendur um hinn glæsta
persónuleika Jean Daniels, sem er
einmitt einn af stofnendum og
ritstjóri þess hins sama vikurits.
Og beðið var um viðbrögð
lesenda.
Eitt af þeim tölvuskeytum sem
vikuritið fékk var á þessa leið: „Í
hvert skipti sem ég les ritsmíðar
Jean Daniels hef ég þá tilfinningu
að ég sé kominn upp í eldflaug og
sjái þar yfir allar víddir heimsins.
Jean Daniel er vor Pic de la
Mirandole.“ ( Pic de la Mirandole
var ítalskur heimspekingur á
endurreisnartímanum, frægur
m.a. fyrir víðfeðmi þekkingar
sinnar, en hér er líka falinn
orðaleikur því „pic“ þýðir
„fjallstindur“ á frönsku). Annað
hljóðaði svo: „Þrátt fyrir alla þá
vináttu og aðdáun sem Jean
Daniel hefur verið sýnd, hefur
honum tekist að vera áfram
hógvær og lítillátur. Þetta ber að
lofa, svo sjaldgæft er það í
veröldinni.“ Alls voru ein fjörutíu
og sex tölvuskeyti í þessum sama
anda.
Fljótt á lítið er þetta nokkurn
veginn í þeim stíl sem menningarpáfar Parísar viðhafa þegar þeir
skrifa hver um annan, og hljómar
að því er virðist ákaflega sætlega
í þeirra eyrum. En hér liggur þó
hornsíli undir steini, með nokkuð
beittan sting, því í þessum
tölvuskeytum er fimlega laumast
yfir þau hárfínu skil þar sem lof
breytist í oflof og síðan í hið
eitraðasta háð. Og eins og

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Loftungurnar banvænu
dagblaðið „Le Monde“ gat upplýst
lesendur sína var á bak við þessi
tölvuskeyti einhver hópur manna
sem nefna sig „les Fatals flatteurs“, en það mætti kannske þýða
á íslensku sem „loftungurnar
banvænu“ eða þá „örlagasmjaðrararnir“. Í nokkurs konar
„stefnuyfirlýsingu“ sögðu þessir
huldumenn: „Í menningar- og
fjölmiðlaheiminum, sem einkennist af sjálfumgleði, eru þeir fáir
sem standast fagurgalann.“ Þegar
einhver af þeim menningarvitum
sem nú eru mest í tísku upphefur
sína raust í einhverjum fjölmiðli
laumast þeir því inn á heimasíðu
þess hins sama miðils eða
einhverja blaðursíðu aðra með
yfirgengilegt skjall og lofsöngva,
eða þeir bera upp spurningar sem
eru eins heimskulegar og
þýlyndislegar og auðið er.
Í miðri styrjöldinni í Georgíu
gat Alain Minc, rithöfundur,
ráðunautur og allt sem nöfnum
tjáir að nefna, ekki á sér setið að
láta ljós sitt skína á síðum
dagblaðsins „Libération“ um
þessa alvarlegu atburði. Þá
heyrðist í einum „örlagasmjaðraranum“: „Heilabú Alain Mincs er
eins og gjósandi eldfjall. Þessi
maður er einstakt fyrirbæri.
Hvenær verður gerð kvikmynd
um Alain Minc?“ Og annar tók
undir í Hollandi: „Alain Minc er

hugmyndasmiðja út af fyrir sig. Í
Hollandi minnir hann oft á okkar
fræga Spinoza. Stundum veltum
við því fyrir okkur hvort það sé
ekki Spinoza sem hafi lesið Alain
Minc.“
Þessi orðaskipti geta farið inn á
óvæntar brautir. Ein af „loftungunum banvænu“ sendi öðrum
stofnanda og ritstjóra „Le Nouvel
Observateur“ þessa spurningu:
„Verður tímarit ykkar þess
megnugt að vera áfram eyland
sjálfstæðis og gagnrýnnar sýnar á
heiminum, sem byggist á gildum
upplýsingastefnunnar og setur
markið einstaklega hátt í mannviti og stíl ...“ Og svo undarlega
brá við að ritstjórinn tók þetta
galimatias í fúlustu alvöru og
hann svaraði: „Það er svo sem
ekki auðvelt, en með hæfileikum
blaðamannanna og hjálp lesendanna mun okkur takast það.“
Kannske hafa aðrir menningarvitar brugðist við á svipaðan hátt,
þótt það hafi ekki spurst.
Blaðamaður „Le Monde“ reyndi
að ná tali af þessum sprelligosum
franska menningarlífsins en fékk
það svar að þeir gæfu aldrei nein
viðtöl „jafnvel ekki við blað sem
helgar sig jafn einlæglega
þjónustunni við sannleikann og
„Le Monde“ gerir“. Hann skildi þó
að minnsta kosti sneiðina.
En ýmislegt gat blaðamaðurinn
fiskað upp þótt ekkert gæti orðið
af viðtalinu. Hann komst t.d. að
því að „loftungurnar banvænu“
eru nú í óða önn að safna nýjum
baráttumönnum og ekki nóg með
það heldur eru þeir að setja á
stofn deildir í öðrum löndum sem
ganga undir skammstöfuninni
„BIFF“ (sem sé „Alþjóðasveitir
örlagasmjaðraranna“). Kannske
má búast við því að svo fari að
þeir skjóti upp kollinum á Íslandi
áður en langt um líður.

LÍN mismunar skiptinemum
fyrir þessari mismunandi afgreiðslu en
regluna er nú búið að birta í uppfærðum
úthlutunarreglum LÍN. Skiptinemar á þessu
skólaári fá því lán sem miðar við gengi
krónunnar þann fyrsta júlí í sumar, og munu
væntanlega þurfa að taka gengisfallið í
engissveiflur krónunnar hafa umsvifahaust á sig. Sjálfur hef ég verið hækkaður í
laus áhrif á námsmenn í útlöndum á
tign hjá LÍN, telst nú alvöru námsmaður
framfæri ríkissjóðs. Þeir þurfa því annað
erlendis og fæ því gengistryggingu.
hvort að stinga nýtt gat í sultarólina eða fá
frekari fyrirgreiðslu hjá bankanum. Þessi
Áhugavert væri að vita hvort umboðsHAUKUR
LOGI
sveifla hefur ekki sérstök áhrif á suma, þar
maður Alþingis telji þetta standast jafnræðKARLSSON
sem við gerum upp yfirdráttinn við bankann
isreglu. Ég fæ ekki séð að námsmaður
í lok annar með láni frá LÍN, sem reiknað er
erlendis hafi aðra þörf fyrir gengistryggút frá gjaldmiðli námslandsins miðað við útborguningu sem námsmaður en skiptinemi.
ardag. Í sumar rak ég mig á að þessi eðlilega
Þótt nýlegar víkingaferðir Íslendinga hafi endað
gengistrygging nær ekki til allra. Samviskusamlega
sneypulega má ekki gleyma því að þúsundir
las ég úthlutunarreglur LÍN og óskaði eftir því í
Íslendinga eru í annars konar útrás sem gæti reynst
kjölfarið að gert yrði upp við mig samkvæmt því
þjóðinni drjúg búbót þegar fram í sækir. Það á að
sem gildir um námsmenn erlendis. Um hæl var mér
vera forgangsverkefni LÍN, eða umboðsmanns
boðið að fá lánið borgað miðað við gengi gjaldmiðAlþingis, að leiðrétta stöðu þeirra hundruða
ilsins 1. júli árinu á undan. Þetta þýddi í reynd að
skiptinema sem nú eru við nám um allan heim og
mér var boðið að fá lán á genginu 8,9 ÍSK, þegar
gera hana sambærilega við stöðu annara námsgengi sænsku krónunnar yfir önnina var á bilinu
manna erlendis. Hrun krónunnar má ekki leiða til
12,5-13,5 ÍSK.
þess að næsta kynslóð Íslendinga verði eintómir
heimalningar.
Skýringin hjá LÍN var vísun í óbirta reglu um að
skiptinemar fengju ekki sams konar gengistryggingu
Höfundur er í framhaldsnámi
og námsmenn erlendis. Efnisleg rök fengust ekki
við Stockholms Universit.

UMRÆÐAN
Haukur Logi Karlsson skrifar um
gengisfall krónunnar

Opinn fundur um haf- og
ﬁskirannsóknir
Hafrannsóknastofnunin boðar til opins fundar um
haf- og ﬁskirannsóknir í Saltﬁsksetrinu í Grindavík,
10. október 2008 kl. 16:00. Jóhann Sigurjónsson
forstjóri ásamt ﬁskifræðingum ﬂytja stutt erindi.
Umræður. Allir velkomnir.
Fundarstjóri:
Jóna Kristín Þorvaldsdóttir
Hafrannsóknastofnunin
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Ástkær faðir okkar,

Jónas R. Jónasson,
fyrrum fulltrúi hjá Landsíma Íslands,
síðast til heimilis að Kópavogsbraut 1a,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Þorgerður Bergsdóttir
(Stella),
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

lést á Landspítalanum í Fossvogi mánudaginn
6. október. Fyrir hönd aðstandenda.

lést á Sjúkrahúsi Akraness 6. október. Jarðarförin fer
fram í Akraneskirkju föstudaginn 10. október kl. 14.00.

Erla, Sigrún og Fanney Jónasdætur.

Smári Hannesson
Ólöf Hannesdóttir
Haukur Hannesson
Heiðrún Hannesdóttir
Hanna Hannesdóttir
Guðni Hannesson
barnabörn og langömmubörn.

Gunnhildur Júlíusdóttir
Sigríður Svavardóttir
Ingólfur Hafsteinsson
Egill Másson
Lilja L. Aðalsteinsdóttir

BLÖKKUMANNALEIÐTOGINN
JESSE JACKSON ER 67 ÁRA

„Þegar svartir eru atvinnulausir kallast það
ómennska og leti. Þegar
hvítir missa vinnuna kallast
það kreppa.“
Bandaríski blökkumannaleiðtoginn og presturinn Jesse
Jackson keppti um forsetaútnefningu demókrata árin 1984
og 1988. Hann er talinn mikilvægasti leiðtogi blökkumanna
síðan Martin Luther King var
myrtur árið 1968.

Eiginmaður minn,

Svavar Fanndal Torfason

timamot@frettabladid.is

meistari í rafvélavirkjun, Grenilundi 12,
Garðabæ,

sem lést á Landspítalanum sunnudaginn 28. september, verður jarðsunginn frá Vídalínskirkju föstudaginn
10. október kl. 13.00.
Sólbjört Gestsdóttir
Hólmfríður Fanndal Svavarsdóttir
Ingólfur Arnarson
Sigríður Guðjónsdóttir
Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir
Jóhanna Rósa Arnardóttir
Jón Vilhjálmsson
og fjölskyldur.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og
vináttu við andlát elskulegs eiginmanns
míns, föður okkar, tengdaföður, bróður,
afa, langafa og langalangafa,

Sveins Hróbjarts
Magnússonar
Kleifahrauni 3, Vestmannaeyjum.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Sjúkrahúss
Vestmannaeyja fyrir góða umönnun og hlýhug.
Sigríður Steinsdóttir,
synir og aðrir aðstandendur.
BRJÓSTFÆDD BÖRN OG ÁNÆGÐAR MÆÐUR Dagný Ósk Ásgeirsdóttir, Soffía Bæringsdóttir og Aðalheiður Atladóttir eru aðstandendur
alþjóðlegu brjóstagjafavikunnar og standa hér glaðbeittar á opnun
ljósmyndasýningar af brjóstfæddum börnum á Kaffi Hljómalind.

Heittelskaður eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Sigurður Sveinsson
Drekavogi 4, Reykjavík,

varð bráðkvaddur að kvöldi mánudagsins 6. október.
Útförin verður auglýst síðar.
Gróa Friðjónsdóttir
Anton Sigurðsson
Valný Óttarsdóttir
Anna Hulda Sigurðardóttir
Reynir Grétarsson
Friðjón Þór Gróuson
Hólmfríður Jóna
Guðmundsdóttir
Tinna Brá Sigurðardóttir
Eyþór Snorrason
og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og langalangafi,

Frímann Sigmundur
Þorkelsson
frá Básum, Grímsey,

lést á Garðvangi Garði, mánudaginn 6. október.
Jarðað verður frá Útskálakirkju laugardaginn
11. október kl. 15.00.
Helga Hólmfríður Frímannsdóttir
Þórhallur Þorkell Frímannsson

Hjalti Sigurðsson
Gréta Björk
Jóhannesdóttir
Dýrleif Eydís Frímannsdóttir
Gísli S. Eiríksson
Anna Frímannsdóttir
Hartmann Óskarsson
Ægir Frímannsson
Valdís S.
Sigurbjörnsdóttir
Kristjana Björg Frímannsdóttir
Bjarni Halldórsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi,

Snorri Sigfússon
útgerðarmaður og síldarsaltandi,
áður til heimilis að Gránufélagsgötu 48,
Akureyri,

sem andaðist á Dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri
föstudaginn 26. september sl., verður jarðsunginn í
Akureyrarkirkju hinn 10. október kl. 13.30. Þeim sem
vilja minnast hans er bent á Hjúkrunarheimilið Hlíð.
Brynjólfur Snorrason
Jóhanna Júlíusdóttir
Ásgerður Snorradóttir
Ingvi Þórðarson
Guðlaug Snorradóttir
Halldór Gunnarsson
barnabörn, langafabörn og langalangafabörn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Einar Guðmundsson
dvalarheimilinu Hlíð, áður til heimilis að
Klettaborg 2, Akureyri,

lést mánudaginn 6. október. Jarðarförin verður auglýst
síðar.
Elísabet Jóhanna Sigurðardóttir
Ásta Einarsdóttir
Sigmar Sævaldsson
Sigurður Einarsson
Sveinbjörg Aðalsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför móður okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

Guðrúnar Guðmundsdóttur
Fossheimum, Selfossi, áður til heimilis á
Tjörn, Stokkseyri.
Guðmundur Baldursson
Elías Þór Baldursson
Erna Guðrún Baldursdóttir
Hrönn Baldursdóttir
Freyr Baldursson
Aðalbjörn Þ. Baldursson
Magnús Björn Baldursson
Skúli Baldursson
barnabörn og barnabarnabörn.

Helga Snorradóttir
Sigríður Sigurðardóttir
Þóra Bjarney Jónsdóttir
Jónbjörn Þórarinsson
Kristinn Karl Ægisson
Rósa Matthíasdóttir
Ásta Stefánsdóttir
Íris Mjöll Valdimarsdóttir
Ingunn G. Magnúsdóttir

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

BRJÓSTAGJAFAVIKA: 6. TIL 12. OKTÓBER

Fullkomnasta
fæða veraldar
„Það er engin fæða jafn fullkomin og móðurmjólk og ekki
til sambærileg vara,“ segir Soffía Bæringsdóttir, einn af aðstandendum alþjóðlegu brjóstagjafavikunnar sem hófst á
mánudag með ljósmyndasýningu á Kaffi Hljómalind.
„Vikan hefur verið haldin hátíðleg undanfarin sautján ár
og yfir 120 lönd taka þátt í henni. Þema í ár er „Stuðningur
við móður: Stefnum að sigri“. Margir telja brjóstagjöf vera
einkamál en svo er alls ekki því hún er mikilvæg fyrir samfélagið í heild og snertir alla. Móðir með barn á brjósti þarf
því stuðning frá maka, fjölskyldu, vinum, samstarfsmönnum og samfélaginu öllu,“ segir Soffía, en ekki eru mörg ár
síðan brjóstagjöf þótti óþörf hér á landi og vitneskja um
gæði móðurmjólkur var af skornum skammti.
„Í alþjóðasamfélaginu hefur Ísland þótt sérstakt með
sögulega litla hvatningu og framboð brjóstamjólkur fyrir
hvítvoðunga og upp í eldri smábörn, og það á meðan nágrannalöndin hafa staðið mjög framarlega á þessu sviði.
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur árum saman mælt með
brjóstagjöf sem einu fæðu ungbarna til sex mánaða aldurs
og áfram til tveggja ára eða lengur, með næringarríkum
mat,“ segir Soffía, en það voru alþjóðlegu brjóstagjafasamtökin WABA sem voru upphafsmenn brjóstagjafavikunnar
á heimsvísu.
„Hérlendis hafa mjólkandi mæður átt í vök að verjast
vegna lítillar hefðar fyrir langri brjóstagjöf, en með aukinni
fræðslu og stuðningi hefur hún sótt mjög í sig veðrið,“ segir
Soffía og bætir við að grettistaki hafi verið lyft í fræðslu
um gildi brjóstagjafar undanfarin misseri, samhliða því
sem afgerandi niðurstöður rannsókna hafa borist.
„Brjóstamjólk er sífellt verið að rannsaka og alltaf kemur
betur og betur í ljós hve ávinningur brjóstagjafar er mikill fyrir móður og barn. Börn fá bestu fæðu sem völ er á,
sérhannaða til að tryggja heilbrigðan vöxt og þroska, og
brjóstagjöf dregur úr streitu móður, minnkar líkur á fæðingarþunglyndi, styrkir tengslamyndun við barnið og
dregum úr líkum á brjóstakrabbameini.“
Dagskrá brjóstagjafavikunnar er spennandi; meðal annars fyrirlestur um brjóstagjöf fyrirbura og glæsilegt málþing með innlendum og erlendum fyrirlesurum í KHÍ. Sjá
nánar á www.brjostagjafavika.org.
thordis@frettabladid.is

Sigríður E. G. Biering
Áskógum 2, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ laugardaginn
4. október. Útförin fer fram frá Seljakirkju fimmtudaginn 15. október kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á minningarsjóð Skógarbæjar.
Helga E. Biering
Sveinn B. Petersen
Moritz W. Biering
Sidsel Eriksen
Guðrún Biering
Hrafn Björnsson
Bertha Biering
Louise Biering
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vinarhug vegna andláts og útfarar
okkar ástkæra

Elísar Kjaran
Friðfinnssonar.
Innilegt þakklæti til starfsfólks Caritas Ísland og
dvalarheimilisins Tjarnar á Þingeyri.
Aðstandendur.

Er prentverkið

Svansmerkt?

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 9. janúar 2008 – 1. tölublað – 4. árgangur

Veffang: visir.is – Sími: 512 5000

Orðskýring

Samson

Stiglitz

Hvað er
viðskiptavild?

Sex ára
siglingu lokið

Vandinn
blasti við
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Endurskoða spá | Alþjóðagjald-

FORSÆTISRÁÐHERRA Geir H.
Haarde segir forsætisráðuneytið ekki
taka fram fyrir hendur bankastjórnar
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
Seðlabankans.

Bankastjórnin
situr óhögguð
„Seðlabankinn er sjálfstæð stofnun og vinnur samkvæmt lögum.
Við gerum engar breytingar á
bankastjórninni,“ segir Geir H.
Haarde forsætisráðherra aðspurður hvort breyting sé fyrirhuguð á bankastjórn eða stýrivextir lækkaðir á næstunni vegna
aðstæðna í efnahagslífinu.
Seðlabankinn heyrir undir forsætisráðuneyti en hefur sætt
harðri gagnrýni síðustu vikur.
Geir sagði Seðlabankann vinna
í samræmi við lög um bankann
en ríkisstjórnin sinni eigin starfi.
Hann, sem forsætisráðherra, geti
ekki tekið fram fyrir hendurnar
á bankanum. Slíkt sé í trássi við
lög.
- jab

eyrissjóðurinn (IMF) varar við
því að tap vegna lélegra veða
í Bandaríkjunum gæti farið yfir
1.400 milljarða dala (yfir 137 þúsund milljarðar króna). Fyrri áætlun gerði ráð fyrir 945 milljörðum
dala. Hvatt er til samhæfðra aðgerða þjóða.

Vinnuhorfur Evrópu | Atvinnuleysi innan Evrópusambandsins
mælist 7,5 prósent í nýjustu tölum
Eurostat, hagstofu ESB, sem er
0,5 prósentustiga aukning frá áramótum. Eurostat áréttar þó að
atvinnuleysi innan sambandsins
hafi aldrei verið minna en um áramótin.
Vilja breytingar | Þýsk stjórnvöld kunna að skilyrða aðstoð
við banka í örðugleikum við að
breytingar verði gerðar í stjórnendahópi þeirra. Krafan yrði til
að vernda hag skattgreiðenda og
forða frekari áföllum.

Skrúfað fyrir
skortsölur
Skortsölur í fjármálafyrirtækjum skráðum í íslensku kauphöllina hafa verið bannaðar. Undanþága er hafi seljandi bréfin
„í sinni vörslu þegar sölutilboð
er lagt fram, enda tilkynni viðkomandi án tafar um viðskiptin
til Fjármálaeftirlitsins“ eins og
fram kemur í tilkynningu FME.
Ákvörðunin tók gildi í gær
og gildir fram til 16. janúar á
næsta ári. Fyrirtækin sem um
ræðir eru Kaupþing, Landsbankinn, Glitnir, Exista, Straumur og
Spron.
- hhs

CDS markaður | CME Group og
Citadel Investment Group boða
innan mánaðar stofnun rafræns
markaðar með skuldatryggingarálag (CDS, eða Credit Default
Swap) sem rekinn yrði í samstarfi
við miðlæga greiðslujöfnunar- eða
uppgjörsstöð. Félögin bjóða til
sölu hlutabréf í markaðnum.
Andfætlingar lækka | Seðlabanki Ástralíu hefur lækkað stýrivexti úr 7,0 prósentustigum í 6,0
prósentustig. Lækkunin er mun
skarpari en búist var við. Bankinn segir hagvaxtarhorfur réttlæta hana, þótt verðbólga sé enn
yfir markmiði.

Tíma - og verkskráning
Flotastýring og eftirlit
www.trackwell.com

4ÓNJtXXXHVEKPOPJT

Óbreytt í Japan | Tuttugasta
mánuðinn í röð hefur Seðlabanki
Japana ákveðið að halda stýrivöxtum þar í landi óbreyttum í 0,5
prósentustigum. Bankinn reynir að ýta undir með hagkerfinu
sem orðið hefur fyrir neikvæðum áhrifum frá Bandaríkjunum
og Japan.
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Landsbanka synjað
um þrautavaralán
Lögðu fram veð upp á 2,8 milljarða evra fyrir 500 milljóna
evra láni. Fyrst jákvæð viðbrögð, en svo kom synjun.
Viðbrögð Seðlabankans eru sögð hafa komið á óvart.
Björn Ingi Hrafnsson

nokkurrar greinargerðar. Seðlabankinn hafi neitað ítrekuðum óskum um
frekari skýringar eða fundi um stöðu
mála. Af þeim sökum hafi ekki verið
Forsvarsmenn Landsbankans leituðu á
um annað að ræða á mánudag en leita
náðir Seðlabanka Íslands fyrir helgi og
til Fjármálaeftirlitsins í ljósi lausaóskuðu eftir fyrirgreiðslu um lán í endfjárstöðu bankans í erlendri mynt.
urhverfum viðskiptum að upphæð 500
Markaðurinn hefur heimildir fyrir
milljónir evra, eða um 70 milljarða króna.
því að veðtryggingar sem lagðar
Lögð voru fram veð fyrir láninu að uppvoru fram til grundvallar lánsbeiðnhæð 2,8 milljarða evra, en Seðlabankinn
inni hafi numið 2,8 milljörðum evra.
synjaði erindinu eftir yfirferð um helgÍ þeim pakka hafi meðal annars falist
ina og tilkynnti Landsbankamönnum að500 milljarða króna skuldabréf hjá
faranótt mánudags. Í gær tók Fjármálaíslenskum lífeyrissjóðum, 800 milljeftirlitið svo ákvörðun um að taka yfir
arðar króna í skuldabréfum sem Evrstjórn Landsbankans og leysa bankaráð
ópski seðlabankinn hefur metið veðhans frá störfum.
hæf, íslensk íbúðalán og skuldabréf
Markaðurinn hefur heimildir fyrir því
hjá erlendum fjármálastofnunum
að þetta hafi verið í fyrsta sinn sem
með góðri lánshæfiseinkunn, annaðLandsbankinn óskaði eftir láni til þrautahvort AAA eða AA.
vara frá Seðlabankanum í samræmi FYRIR STARFSMANNAViðmælendur blaðsins innan Landsvið hlutverk hans sem banki bankanna. FUND Halldór J. Kristjánsson,
Beiðnin hafi verið sett fram fyrir helgi bankastjóri Landsbanka Íslands, bankans sögðu að viðbrögð Seðlaí kjölfar á veðköllum erlendra lánastofn- rétt fyrir starfsmannafund sem bankans hefðu komið mjög á óvart,
var í höfuðstöðvum
ekki síst neitun án nokkurra skýrana vegna lækkunar á lánshæfismati haldinn
bankans í Austurstræti í gær.
íslensku bankanna og ríkisins í framMARKAÐURINN/GVA inga. Algjör skortur á gegnsæi við
svo mikilvæga ákvarðanatöku minni
haldi af þjóðnýtingu Glitnis. Björgólfur Thor Björgólfsson, stærsti eigandi Landsbank- á gagnrýni stjórnenda Glitnis á ákvörðun um þjóðans, fundaði um málið ásamt Davíð Oddssyni, for- nýtingu bankans og steininn hafi tekið úr þegar
manni bankastjórnar Seðlabankans, á laugardag og Seðlabankinn hafi ákveðið að veita Kaupþingi samtöldu forsvarsmenn Landsbankans fram eftir þeim bærilegt lán að sömu upphæð og það gegn veðum í
degi og á sunnudag að vel yrði tekið í lánsbeiðn- hlutabréfum í danskri fjármálastofnun. Vandséð sé
ina. Skyndilega hafi svo verið komið annað hljóð í að jafnræði hafi verið gætt þegar þessi tvö mál séu
strokkinn og beiðninni hafnað, skýringalaust og án borin saman.

skrifar

Eimskipafélagið í uppnámi
Björgólfsfeðgar ráða ekki við kröfu á Eimskip vegna gjaldþrots XL Leisure.
„Þessi nýjustu tíðindi setja þetta mál í uppnám
og við höfum ekki séð fram úr því,“ segir Sindri
Sindrason, stjórnarformaður Eimskips, um kröfu á
félagið vegna gjaldþrots XL Leisure.
Björgólfsfeðgar höfðu gefið yfirlýsingu um að
þeir ábyrgðust kröfuna, en nú hafa forsendur
breyst með yfirtöku ríkisins á Landsbanka og ósk
Samsonar um greiðslustöðvun.
Fram kemur í tilkynningu frá Eimskipafélaginu
að „óvissa“ ríki um kaup á kröfunni. Í ljósi þess
að Samson eignarhaldsfélag, félag Björgólfsfeðga,
sem átti ríflega 40 prósent í Landsbankanum, hafi
farið fram á greiðslustöðvun, sé óvíst að þeir geti
tekið kröfuna.
Sindri segir að krafan hafi ekki verið sett fram
gagnvart félaginu og minnir á að til hafi staðið að
breyta henni í víkjandi lán. Þau mál séu ókláruð.
Unnið sé að sölu eigna Eimskipafélagsins.
Þar á meðal er kanadíska fyrirtækið Versacold,
en með því losnaði félagið við stóran hluta skulda
sinna. Hins vegar mun salan ekki vera langt komin.

Falli ábyrgðin á Eimskipafélagið, en hún nemur
yfir 200 milljónum evra, eða 26 milljörðum króna
miðað við fast gengi Seðlabankans, gæti það haft
mjög alvarleg áhrif á félagið.
Sindri segir að flutningastarfsemi félagsins sé í
góðum rekstri og dagleg starfsemi sé tryggð. Hann
kveðst vera bjartsýnn á framhaldið.
- ikh
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GENGISÞRÓUN
Vika Frá áramótum
Alfesca
Atorka
Bakkavör
Exista
Glitnir
Eimskipafélagið
Icelandair
Kaupþing
Landsbankinn
Marel
SPRON
Straumur
Össur

-4,7%
-20,5%
-36,9%
-23,7%
-16,5%
-3,3%
-14,9%
-5,6%
-6,9%
-18,3%
-25,6%
-15,2%
-11,4%

-12,4%
-63,2%
-77,0%
-76,8%
-82,7%
-88,8%
-42,5%
-25,8%
-46,5%
-29,4%
-78,6%
-53,1%
-15,6%

*Miðað við lokagengi í Kauphöll í gær.

Gengi krónunnar fast
„Það áttu sér allnokkur viðskipti miðað við þetta
gengi,“ sagði Geir H. Haarde forsætisráðherra eftir
að ráðuneyti hans og stjórn Seðlabankans ákváðu
að halda gengi krónunnar föstu tímabundið til að ná
frekar tökum á gengis- og verðlagsmálum og draga
úr verðbólgu. Miðað er við gengisvísitöluna 175.
Gengi krónu hafði fallið hratt síðustu daga eftir
því sem gjaldeyrismarkaðurinn þurrkaðist upp. Á
mánudag var miðgengi Seðlabankans óvirkt og var
skráð gengi krónu gagnvart erlendum gjaldmiðlum tugum prósentum lægra en það raunverulega
var. Útreikningar Markaðarins bentu til að gengið
hefði fallið um rúm tuttugu prósent og hlypi gengisvísitalan á 261 til 265 stigum í stað 206 stiga.
Nokkurs misræmis gætti enn í gær. Einn Bandaríkjadalur kostaði 98,9 krónur í lok dags í gær samkvæmt Seðlabankanum en 110 krónur samkvæmt

Kaupþingi. Evran, sem kostaði 197 krónur á erlendum gjaldeyrismörkuðum á mánudag, kostaði í gær
134 krónur og hafði hækkað um þrjár krónur frá
upphafi dags.
- jab

Rússar hafa veitt ríkinu lánsvilyrði fyrir fjórum milljörðum evra.
Ríkisstjórnin leitaði eftir láni frá Rússum í sumar. Mjög óvenjuleg lánveiting, segir sérfræðingur hjá Finnlandsbanka.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson og
Magnús Sveinn Helgason
skrifa

ÁGÚST GUÐMUNDSSON Forstjóri
Bakkavarar segir aðstæður á fjármálamörkuðum hafa valdið því að lokað hafi
verið á fjármögnun vegna skiptasamnings
félagsins í hlut samlokurisans Greencore.
MARKAÐURINN/VILHELM

um þessar mundir. „Auðvitað eru
þetta vonbrigði,“ segir hann en
samningurinn muni ekki hafa
áhrif á aðrar lánalínur félagsins.
- jab

Fjárfestar færa sig í
framleiðslufélögin
Þeir sem enn hafa getu og taugar til að fjárfesta í hlutabréfum
hafa nú margir hverjir snúið sér
að framleiðslufyrirtækjum. Samkvæmt heimildum Markaðarins meta greiningardeildir til að
mynda hlutinn í Marel á yfir eina
evru. Eftir að gengi krónunnar
var fest í gær kostar evran 131
krónu. Hluturinn í Marel kostaði hins vegar 72 krónur í Kauphöll Íslands í gær. Það hafa því
myndast kauptækifæri.
Þetta hefur ekki farið fram hjá
stærstu hluthöfum félagsins sem
hafa bætt við sig hlutum að undanförnu. Eyrir ehf., stærsti hluthafinn í Marel, keypti á föstudag tvær milljónir hluta á genginu 81,4. Annar stærsti eigandi
og jafnframt framkvæmdastjóri

EIN KRÓNA Gengi krónunnar var haldið föstu í gær, meðal annars til að ná tökum á gengis- og verðlagsmálum.

Exista hefur selt 19,98 prósenta
hlut sinn í finnska tryggingarisanum Sampo fyrir 1,3 milljarða
evra, 225,7 milljarða íslenskra
króna. Sampo kaupir átta prósenta. stofnanafjárfestar rest.
Gengið var 11,5 evrur á hlut
sem er um 20 prósenta afsláttur frá lokagengi bréfa í félaginu á mánudag. Bókfært tap Existu vegna sölunnar er 1,4 milljarðar evra. Lýður Guðmundsson,
stjórnarformaður Existu, segir
að við ríkjandi aðstæður á alþjóðlegum lánsfjármörkuðum
sé nauðsynlegt að draga seglin
saman. Morgan Stanley og Citigroup önnuðust söluna.
-msh

Fundum vin í austri

Bakkavör pakkar
samlokunni
Það er aldrei gott að þurfa að
loka stöðum í tapi,“ segir Ágúst
Guðmundsson, forstjóri Bakkavarar Group, en félagið lokaði
í gær skiptasamningi sínum í
matvælafyrirtækinu Greencore,
umsvifamesta samlokuframleiðanda Bretlandseyja.
Skiptasamningur Bakkavarar
hljóðaði upp á 10,9 prósenta hlut
í Greencore. Honum var lokað á
genginu 1,3 evrur á hlut.
Bakkavör flaggaði samningnum á fyrri hluta árs og tapaði
46,2 milljónum breskra punda,
7,3 milljörðum króna á þávirði,
á honum.
Ágúst segir ástæðuna fyrir
lokun samningsins afar erfiðar
aðstæður á fjármálamörkuðum

Selja í Sampo

ÁRNI ODDUR ÞÓRÐARSON
Stjórnarformaður Marel hefur bætt við
sig hlutum í félaginu í gegnum fjárfestingarfélagið Eyri Invest. MARKAÐURINN / GVA

Eyris er Árni Oddur Þórðarson,
stjórnarformaður í Marel Food
Systems ehf. Á mánudag keypti
svo Áning ehf. 1,7 milljónir hluta
á genginu 77. Friðrik Jóhannsson
er stjórnarmaður í Marel Food
Systems ehf. og eigandi Áningar
ehf.
- hhs

„Við leituðum til ákveðinnar vinaþjóðar eftir gjaldeyrisskiptasamningi og öðrum lánalínum vegna
þeirra einstöku aðstæðna sem komnar eru upp. Við
fengum ekki stuðning hennar. Þegar það gerðist
urðum við að leita nýrra vina,“ sagði Geir H. Haarde
forsætisráðherra á blaðamannafundi í gær. Geir
sagði ekki hvaða vinaþjóð til margra áratuga hefði
hafi snúið bakinu við málaleitan ríkisins, en hann
var þar að líkindum að vísa til Bandaríkjanna.
Skiptasamningar eru enn í gildi á milli seðlabanka
Norðurlandanna og Íslands, þótt sú heimild hafi enn
ekki verið nýtt. Norrænu bankarnir, sem Geir sagði
hafa reynst „vini í raun“, gerðu eins og kunnugt er
gjaldeyrisskiptasamning við bandaríska seðlabankann fyrir nokkrum vikum, en Seðlabanki Íslands var
ekki þar á meðal. Þá hafi sömuleiðis verið búist við
láni frá evrópska seðlabankanum, en ekkert heyrst
frá honum.
Geir sagði ríkisstjórnina hafa leitað eftir lánafyrirgreiðslu hjá Rússum í sumar og hafi verið staðfest í gærmorgun að íslenska ríkinu verði veitt fyrirgreiðsla upp á fjóra milljarða evra, jafnvirði 620
milljarða króna, á skráðu gengi Seðlabankans. Samkvæmt Seðlabankanum er lánið til allt að fjögurra
ára á vöxtum sem eru 0.3 til 0,55 prósentum yfir
Libor-millibankavöxtum. Samkvæmt Seðlabankanum hefur Vladímír Pútín, forsætisráðherra Rússlands, staðfest fyrirgreiðsluna. Geir sagði fulltrúa
Íslands fara fljótlega utan til frekari viðræðna og sé
ætlunin að skrifa undir samninga á næstu dögum.
Davíð Oddsson seðlabankastjóri sagði í samtali við
Bloomberg-fréttaveituna í gær að lánafyrirgreiðslan væri ofmetin. Ekkert sé fast í hendi, viðræður séu að hefjast og eigi eftir að skrifa undir lánasamninga.
„Þetta er algjörlega einstakt. Rússar hafa, að því
er ég kemst næst, ekki veitt nein sambærileg lán til
erlendra ríkja,“ segir doktor Pekka Sutela, yfirmaður hagfræðirannsókna hjá Finnlandsbanka, og helsti
sérfræðingur bankans í rússneska fjármálakerfinu.

GEIR OG BJÖRGVIN Forsætisráðherra segir „ákveðna“ vinaþjóð til margra ára ekki hafa stutt við bakið á ríkisstjórn Íslands í
hremmingunum og því hafi nýrra vina verið leitað. MARKAÐURINN/GVA

„Hér á árum áður veittu Sovétríkin þróunarríkjum og leppríkjum sínum iðulega fjárhagslegan
stuðning, en það er ljóst að þetta er ekki sambærileg aðgerð,“ segir Sutela, sem bendir á að Rússar
hafi að undanförnu marglýst því yfir að þeir hyggist
axla aukna ábyrgð á stöðugleika hins alþjóðlega fjármálakerfis og líklega væri rétt að líta á þetta sem
fyrsta skrefið á þeirri braut.
Sutela segir að lánið sé mjög hátt í samanburði
við aðgerðir rússneska ríkisins til stuðnings við
fjármálalíf Rússlands. „Rússar hafa lofað um 100
milljörðum evra til að styðja við bakið á rússneskum bönkum og hlutabréfamarkaði. Þetta er mjög
há upphæð og það er sama í hvaða samhengi það er
athugað.“
Beat Siegenthaler, sérfræðingur hjá verðbréfafyrirtækinu TD í Lundúnum, segir enn fremur í
samtali við Bloomberg, lánafyrirgreiðsluna sýna
vilja rússneskra stjórnvalda til að leggja lóð sitt á
vogaskálarnar. „Raunar má spyrja hvers vegna Ísland fékk ekki svipaða fyrirgreiðslu hjá norrænu
seðlabönkunum, evrópska seðlabankanum eða Englandsbanka,“ segir hann.
Á mánudag fyrir viku tilkynnti ríkisstjórnin um 37
milljarða evra neyðarlán til rússneskra banka til að
mæta erlendum skuldbindingum þeirra. Alþjóðlega
lánsfjárkreppan hefur komið mjög illa við marga
rússneska banka og fyrirtæki, og óttast er að margir rússneskir bankar kunni að komast í þrot. Fyrr
í mánuðinum tilkynnti Pútín um 88 milljarða evra
björgunaraðgerðir fyrir fjármálalíf Rússlands.
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Mótum eigin framtíð

Veljum íslenskt
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ÁHYGGJUFULLIR STARFSMENN LANDSBANKANS Ýmsar spurningar brunnu á vörum starfsmanna Landsbankans sem mættu fulltrúum nýrra eigenda á fundi í matsal bankans í hádeginu í gær.

Markaðurinn/GVA

Björgólfur settur af eftir sex ára siglingu
Ævintýrinu sem hófst með kaupum Samson á Landsbankanum er lokið. Fjármálaeftirlitið vék bankastjórninni frá og tekur við
stýrinu. Björgólfsfeðgar tapa sínum hlut eins og 25 þúsund aðrir hluthafar. Samson er í greiðslustöðvun og hefur tapað tugum
milljarða króna. Lokað er fyrir úttektir á IceSave-reikningum í Bretlandi. Lausir endar eru margir.

A

llir sem eru með baun milli
eyrnanna gátu sagt sér þetta,“
sagði vonsvikinn starfsmaður
Landsbankans eftir hádegið í
gær.
Tilkynnt var um það snemma í gærmorgun að Fjármálaeftirlitið hefði, í
krafti neyðarlaga sem Alþingi samþykkti í fyrrakvöld, tekið að sér stjórn
Landsbanka Íslands.
Þar með er lokið ævintýri sem hófst
fyrir sex árum með kaupum Björgólfsfeðga á Landsbankanum.
BJÖRGÓLFUR SETTUR AF

Óvíst er hvernig röð atburða var í fyrri-

nótt en eftir því sem næst verður komist
hófust viðræður Fjármálaeftirlitsins við
stjórnendur Landsbankans um leið og
lögin voru samþykkt. Niðurstaðan varð
sú að Fjármálaeftirlitið skipaði skilanefnd yfir bankana. Hana skipa Ársæll
Hafsteinsson, Einar Jónsson, Lárentsíus Kristjánsson lögmenn og Lárus Finnbogason og Sigurjón G. Geirsson endurskoðendur.
Í sömu andrá er bankaráði Landsbankans, þar sem meðal annars sátu Björgólfur Guðmundsson, helsti eigandi bankans, og Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi
framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins,
vikið frá.

Bankanum verður áfram stýrt af Halldóri J. Kristjánssyni og Sigurjóni Þ.
Árnasyni. Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra fagnaði því á fundi með
starfsmönnum Landsbankans í hádeginu
í gær að þeir hefðu „fallist á“ að stýra
bankanum áfram.
BANKINN ER EKKI GJALDÞROTA

Fram kemur í tilkynningu Landsbankans
til Kauphallarinnar í gær að bankinn sé
ekki í gjaldþrotameðferð. Ákvæði gjaldþrotaskiptalaga ættu ekki við meðan
skilanefndin færi með málefni bankans.
„Á sama tíma verður ekki komið fram
aðfararaðgerð eða kyrrsetningu gagn-

vart Landsbankanum“, segir í tilkynningunni.
Útibú Landsbankans voru enda opin í
gær. Allir starfsmenn voru við störf og
viðskiptavinir á leið inn og út úr bankanum.
STEINRUNNIR STARFSMENN

Starfsmennirnir stóðu steinrunnir, þögulir en rólegir, í hádeginu í gær, og
hlýddu á Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra og Árna M. Mathiesen
fjármálaráðherra í þéttskipuðum matsal
Landsbankans á fjórðu hæð, við brúna
yfir Hafnarstrætið. „Þið haldið ykkar
hlut óskertum,“ sagði viðskiptaráðherra

KOSTAR ÞIG

EKKI KRÓNU!
Milliinnheimta sem er kröfuhafa að kostnaðarlausu

A R G U S 0 8 - 01 7 4

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

LEIKHÚSFERÐ TIL LONDON verður farin
á vegum Expressferða fimmtudaginn 23. október,
heimkoma er sunnudaginn 26. október. Stefnt er á
að sjá sýninguna Billy Elliot á föstudagskvöldinu og
Disappearing Number á laugardagskvöld. Fararstjóri er
Magnús Geir Þórðarson leikhússtjóri.
Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

UMBROT
Tökum að okkur að setja upp
prentverk, stór sem smá.
Auglýsingar, bækur, blöð,
dreifibréf, fréttabréf,
fermingarkort, gjafakort,
nafnspjöld, tímarit og hvað
eina sem þarf að prenta.

AUGLÝSINGAR
Útbúum auglýsingar í alla
prentmiðla.
Einnig skjá-, strætisvagna- og

Vigdís fékk skemmtilega mynd af útskriftarhópnum í þrítugsafmælisgjöf en hún endaði ferðalagið á því að fara til London til að
halda upp á stórafmælið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Angela Merkel á sveimi
Vigdís Másdóttir hreifst af frjóu listalífi Berlínar í útskriftarferð sinni þangað með leiklistardeild
Listaháskóla Íslands. Litlu munaði að hópurinn næði að berja kanslara Þýskalands augum.
Leiklistarneminn Vigdís Másdóttir fór ásamt samnemendum sínum
í
leiklistardeild
Listaháskóla
Íslands í útskriftarferð til Berlínar strax eftir að þriðja árinu lauk í
lok maí síðastliðinn. Hún heillaðist af borginni og listalífinu sem
þar blómstrar.
„Þetta var svokölluð menningarferð og sáum við mikið af góðum
og reyndar slæmum leiksýningum. Þess á milli kynntum við
okkur næturlífið sem er ekki af
verri endanum,“ segir Vigdís. „Við
gistum í íbúð Þorleifs Arnarssonar leiklistarnema en hann býr á
Torstrasse í Mitte-hverfinu. Hann
var að heiman og fengum við leyfi
til að dreifa okkur um íbúðina.“

Hópurinn dvaldi í borginni í
tæpar tvær vikur og þótti Vigdísi
merkilegt að sjá muninn á austur- og vesturhlutanum sem hún
segir sérstaklega koma fram í
ólíkum arkitektúr. „Þá er ljóst að
„greddan“ í listalífinu er mikil, ef
svo má að orði komast,“ segir
Vigdís.
Hópurinn fór hinn hefðbundna
túristahring og skoðaði staði eins
og Checkpoint Charlie, Brandenborgarhliðið og Gyðingasafnið.
„Við fórum svo í túristasiglingu
um ána Spree sem liggur um borgina og þegar við sigldum framhjá
kanslarabústaðnum vorum við
nánast búin að berja Angelu
Merkel augum en hún flaug yfir

bústaðinn í risastórri þyrlu,“ segir
Vigdís og hlær. Hún endaði síðan
ferðalagið í London þar sem hún
hélt upp á þrítugsafmæli sitt með
kærastanum og systur.
Vigdís helgar sig nú Nemendaleikhúsinu en útskriftarhópurinn
frumsýndi Gangverkið í Borgarleikhúsinu síðastliðinn föstudag.
Það er unnið upp úr spuna og
rannsókn á leikhúsinu. Þegar
sýningum á því lýkur taka æfingar á Kirsuberjagarðinum við.
„Við sáum einmitt Kirsuberjagarðinn í Berlín í uppfærslu
Thomas Ostermeier. „Sú sýning
var mjög flott en við erum staðráðin í því að gera betur.“
vera@frettabladid.is

Meirapróf

skiltaauglýsingar.

Frum

Láttu þínar upplýsingar sjást.
Grensásvegi 12A
108 Reykjavík

Upplýsingar
pp ý g og
g innritun í síma 567 0300
sími: 568 1000// frum@frum.is// www.frum.is
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HÆGRI UMFERÐ hefur verið á Íslandi í fjörutíu ár. Flestar
þjóðir heims aka nú hægra megin en Bretar, Írar, Ástralar, Indverjar, Japanar og nokkrar fleiri þjóðir halda sig enn vinstra megin.

Inn á haustin, út á vorin
Fjölmargir landsmenn eiga sér sumarafdrep í formi hlýlegra hjólhýsa, tjaldvagna, húsbíla og fellihýsa.
Þegar haustar að huga margir að því að koma þeim í öruggt skjól.
ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

VETRARDEKK
HEILS¹RSDEKK
OLÅS SMURSTÎÈ
BËN OG ÖVOTTUR

HJËLBARÈAÖJËNUSTA
RAFGEYMAÖJËNUSTA
BREMSUKLOSSAR
ALLT ¹ EINUM STAÈ

SMUR BËN OG DEKKJAÖJËNUSTA
S¾TÒNI  o SÅMI  

„Það er mjög að aukast að fólk
hafi þörf fyrir að koma hjólhýsum
og húsbílum í geymslu. Þessir
hlutir fara svo illa á veturna úti í
öllum veðrum,“ segir Ólafur Pétursson í fyrirtækinu Sumarsælu.
Hann leigir út geymslu í Reykjanesbæ í nýbyggðu stálgrindahúsi
með hita í gólfi. „Það er mikið
hringt þessa dagana,“ segir hann
og kveðst taka 1000 krónur fyrir
fermetrann á mánuði. Það þýðir
átta til tíu þúsund krónur á mánuði fyrir meðalstórt hjólhýsi.
Spurður út í tryggingar á tækjunum svarar hann. „Ég er með tryggingu á því sem er í húsinu. En ef
tækin eru vönduð þá eru þau
kaskótryggð og það er hreinlega
skylda ef þau hafa verið keypt
fyrir lánsfé.“
Hrólfur Hreiðarsson er einn
þriggja eigenda Fasteignafélagsins Eyrarbakka sem tekur hjólhýsi, húsbíla, fellihýsi og tjaldvagna í geymslu. Hann segir mikla
eftirspurn eftir slíkri þjónustu.
„Þetta eru svo dýr tæki að þau
þurfa vandaða

„Það er mjög að aukast að fólk hafi þörf fyrir að koma hjólhýsum og húsbílum í
geymslu. Þessir hlutir fara svo illa á veturna úti í öllum veðrum,“ segir Ólafur Pétursson, eigandi fyrirtækisins Sumarsæla.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

geymslu yfir veturinn og fólk er
að átta sig á því að það borgar sig
ekki að láta þau standa á moldargólfum í gömlum minkabúum eða
kartöflugeymslum þar sem jafnvel músagangur herjar. Það þarf
að fara vel um þessar verðmætu eignir.“
Húsnæðið sem Hrólfur
og félagar hýsti áður
fyrirtækið Alpan á
Eyrarbakka. „Við máluðum húsið og tókum
allt í gegn þannig að
það væri hreint og

lyktarlaust og erum hér með vefmyndavél,“ segir hann. Verð fyrir
meðalstórt hjólhýsi segir Hrólfur
vera 79.000 krónur fyrir átta mánaða geymslu. Minna fyrir styttri
gerðir og meira fyrir þau lengri.
Tekur fram að greiðslum sé skipt
niður á kreditkort ef óskað er. En
þarf fólk að panta á hverju hausti
eða heldur það básnum sínum yfir
sumarið? „Við bjóðum okkar viðskiptavinum á vorin að þeir hafi
forgang næsta haust en þeir hafa
ekki þurft að greiða fyrir plássið
yfir sumarið.“
gun@frettabladid.is

FJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000
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KAJAKAFERÐIR á Stokkseyri bjóða upp á ýmiss konar
kajakferðir. Meðal annars Róbinson Krúsó sem er um það
bil einnar til þriggja klukkustunda könnunarferð um fenin án
leiðsagnar. Sjá kajak.is

Sannkölluð ferðatölva
HP ELITEBOOK 6930 HENTAR VEL Í LÖNG FLUG.

Fartölva með rafhlöðu sem endist í sólarhring
er nýlega komin á markað hjá HP. Hún nefnist
HP EliteBook 6930 og stendur vel undir nafni
sem ferðatölva því fyrir utan endingu
rafhlöðunnar er hún einungis
2,1 kíló en með 14,1 tommu
breiðskjá.
Í flugi milli heimsálfa getur það
komið sér vel fyrir námsmenn og kaupsýslufólk
að nýta tímann og vinna í tölvu á hinum löngu leiðum.
Fram að þessu hefur slíkt verið fjarlægur draumur án þess að stinga
tölvunni í samband. En það hefur breyst. EliteBook 6930 er núverandi
heimsmeistari í endingu innbyggðra rafhlaðna.

Eyjaálfa er hvort tveggja minnsta og fámennasta
heimsálfan að Suðurskautinu undanskildu. Hún
skiptist í fjögur svæði: Ástralíu og Nýja-Sjáland,
Melanesíu, Míkrónesíu og Pólýnesíu.
visindavefur.is

Harla óvenjulegt útsýni frá rúmstokknum.

MYND/ATLANTIS

Neðansjávarsvítur í Dubai
Á hótel Atlantis í Dubai er hægt að sofa neðansjávar umlukinn hinum ýmsu sjávarlífverum. Þar hefur
ríkulegu hugmyndaflugi mannsins verið gefinn laus taumurinn með ævintýralegri útkomu.
Atlantis-hótelið í Dubai er stórbrotinn miðpunktur Palm Jumeirah,
manngerðrar eyju í furstadæminu.
Þar hafði ríkulegt ímyndunarafl
mannsins lausan tauminn og eru
sumar svíturnar neðansjávar.
Á hótelinu eru 1.373 hótelherbergi og 166 svítur. Neðansjávarsvíturnar nefnast „The Lost
Chambers“ og hafa gestir þeirra
ekki útsýni yfir sjóinn heldur inn í
hann. Þeir geta virt fyrir sér hin
ýmsu sjávardýr úr hjónarúminu
eða liggjandi í baði, sem gerir
nálægðina við þau enn áþreifanlegri.
Yfir 250.000 tegundir sjávarlífvera er að finna í Ambassadorlóni
sem umlykur herbergin og má þar
nefna hákarla, ála, skötur og píranjafiska. Gluggarnir ná frá gólfi til
lofts og ekkert skyggir á útsýnið.
Svíturnar eiga sér engan samanburð og minna helst á hótelherbergi í framúrstefnulegri bíómynd.
Hótelið í heild hefur yfir sér
arabískt yfirbragð og leika vatn og
sjór gríðarstórt hlutverk í allri
umgjörðinni. Margs konar afþreying er í boði og má þar nefna vatnsleikjagarð með svimandi háum
rennibrautum og sundlaugar í
návígi hákarla. Þá er boðið upp á
höfrungaskoðun þar sem gestum
gefst kostur á að leika við dýrin.
Nánari upplýsingar má nálgast á
www.atlantisthepalm.com.

Á hótelinu er boðið
upp á höfrungaskoðun þar sem gestum
gefst kostur á að
leika við dýrin.

Gestir í neðansjávarsvítum
hótelsins geta
virt hinar ýmsu
sjávarlífverur fyrir
sér úr baði sem
gerir nálægðina
við þær enn
áþreifanlegri.

vera@frettabladid.is
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
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
Sparaðu - sparaðu - sp

TOYOTA YARIS SOL. Árg. 2003, ek. 48
þ.km, Sjálfskiptur, 5 dyra, Verð 990þ.
Til sýnis og sölu hjá Bílalíf Kletthálsi
2, s.562-1717, sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is Rnr.241003

Ford F250 Lariat (271097) 6/02, dísel,
ssk, ek. 117 þús km, leður, álfelgur, hiti
í sætum, ofl. VSK Bíll. Verð með VSK.
Verð 2.190 þús.

T.d bensín! Nissan Micra ‘02 ek. 53þ.
Áhv. 120þ. V. kr. yfirtaka 788þ. BMW
330 ‘01 óaðfinnalega glæsibifreið. 3
m. kr. bíll á aðeins yfirtöku láns 2,1 +
600þ. út. Honda Rebell ‘06 ek. 400km,
glæsilegt hljór fyrir glæsipíu. Verð 850þ
yfirtaka. Honda Shadow 500 ‘86 verðt.
130þ. Siflurmoli Honda Shadow 700c
‘86 mikið yfirfarið. Gangf. Verðt. vegna
peningal. 180 þ. Til sýnis og sölu Dekurstöðin bón og meira - Fossháls
27 -S. 567 9360 & 820 9360.
Honda CRV árg. ‘02. Ek. 113 þ. Fjarstart.
Sumar-og vetradekk á álfelgur. V 1090
þ. S. 690 3882.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug.
12-16.
www.bilalif.is

Mótorhjól
Algjört rugl-verð!

Mótormax kynnir ótrúlega verð á nokkrum nýjum mótorhjólum. Afar takmarkað magn. Mótormax. Kletthálsi 13

Nissan Almera ‘00 Subaru Legacy
11/’99 Reunolt Laguna ‘00. Uppl. í s.
616 2597.

0-250 þús.

Auðveld Yfirtaka

2001 Benz E320 4matic, ek. 162 þ.km.
Nýkominn úr 150 þ.km. skoðun hjá
Ræsi. Sk. 09. Bíll í toppstandi. Auðveld
kaup aðeins 390 þ. út + yfirtaka. Áhv.
1220 þ. S. 869 5336.

Toyota Land Cruiser 120 VX 35“
(271006) 11/2005, dísel, ssk, ek. 35
þús km, 35“ breyttur, leður, dráttarkr,
rafmagn í öllu, ofl. Ásett verð 6.350
þús. TILBOÐ 5.790 ÞÚS!

Til sölu Sunny slx 1600 árg. ‘93. Ssk. Sk.
‘09. V. 45 þ. Nissan micra 1300 árg. ‘93.
Ek. 78 þ. V. 95 þ. Uppl. í s. 893 0267.
VW Wento. ‘93. Nýskoðun 09. V 50 þús
stgr. Uppl í síma 864 5290.

Ford Expedition Eddie Bauer (212462)
1998, bensín, ssk, ek. 105 þús km,
leður, álfelgur, filmur, loftkæling, ofl.
Ásett verð 1.390 þús. TILBOÐ 1.000.000
KR!

250-499 þús.

Einkabílar
Sími: 5124040
http://www.einkabilar.is

Toyota Rav4 GX (112255) 11/2006,
bensín, ssk, ekinn 31 þús km, álfelgur, dráttarkr, loftkæling, ofl. Ásett verð
3.490 þús. Áhvílandi 3.050 þús.

Litir: Rauður, svartur og blár, aðeins
155 kg. Töskur, rollbar, hjálmur, vindhlíf,
skrásetning. 250cc.

Toyota HiLux Double Cap 3,0 Diesel
árg 2007 ekinn 33Þ. 33“Dekk Hús.Og fl
fl.Verð 4,390. S: 898-2811

Dirt bike Xmotos 250cc, 2 litir, stillanlegir demparar. Upside down, bæði
aftan og framan. Verð aðeins 249 þús.

4x4 diesel !!!!!

Musso árg 98 ekinn 173 þ km 5 gíra
17“ álfelgur krókur sk 09 góður bill verð
350,000- upplí síma 863-0149

M. Benz E430 4-MATIC (134336)
2/2004, bensín, ssk, ek. 67 þús km,
leður, topplúga, kæling og hiti í sætum,
ofl. Ásett verð 3.490 þús.

VW Golf 1400 ek. 138 þ. árg. ‘98. 5 gíra.
Bsk. Nýsk. Heilsársdekk. Tilboð 350
þús. Uppl. í s. 659 3459.

Sendibílar

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

Toyota Rav4 (111979) 7/2005, bensín,
ssk, ekinn 38 þús km, dráttarkr, húddhlíf, álfelgur, ofl. Ásett verð 2.990 þús.

NISSAN PATROL
ELEGANCE 3,0 DISEL

Land Rover Range Rover HSE 4.6
(271184) 1997, bensín, ssk, ek. 181
þús km, leður, sóllúga, loftpúðafjöðrun,
xenon, ofl. Ásett verð 950 þús.

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.

Nýskráður 11.2001. Upptekin vél frá IH
ek 18þ.km , ekinn alls 123þ.km, Sjálfsk,
Ný 35“ dekk . Leður ofl. Athuga skipti .
Verð 2.290þ

Toyota Prius Hybrid (212209) 9/2004,
bensín, ssk, ek. 110 þús km, aksturstölva, cruise control, ofl. Ásett verð
2.170 þús. Áhvílandi 1.900 þús.

Austin mini til sölu. Árg. ‘94. Ek. 75 þ. V.
500 þ. Uppl. í s. 867 6285.

Vinnuvélar

FORD EXPLORER 4,0L V6
LIMITED

Toyota Corolla H/B SOL (211221)
8/2004, bensín, ssk, ek. 70 þús km,
álfelgur, filmur, spoiler, ofl. Ásett verð
1.590 þús

Ssangyong Korando (135741) 7/1998,
dísel, ssk, ekinn 202 þús km, álfelgur, dráttarkr, ofl. Ásett verð 320 þús.
Áhvílandi 275 þús kr.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

7 Manna ! . 2004 Árgerð . Ekinn 96þ.
km. Sjálfskiptur - Leður , sóllúga ,ofl .
Fallegur jeppi ! Verð aðeins 2.190þ.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Hyundai Terracan 2.9 CRDI árg. ‘04 ek.
198þ.km. 4x4 diesel. V. 2390þ. Einnig
á sama stað BMW 520 bsk. árg. 12/’96
ek. 270þ.km. Ný sumard., flottur bíll.
Verð 990 þ. S. 857 4771.

Bílar til sölu

Vélsleðar
Rýmingarsala Mótormax.

Lexus RX300 (136051) 10/2000, bensín, ssk, ek. 118 þús km, leður, filmur,
rafmagn í öllu, ofl. Ásett verð 1.690 þús.
Áhvílandi 1.400 þús.

KIA Cerato ‘06 Sk ‘09 ekin 58 þús
verð 1150, 850 stgr skipti möguleg S
8617153 eftir kl 16

M.BENZ C200 KOMPRESSOR, árg. 3/’07,
ek. 19 þús.km, Sjálfsk., Stórglæsilegur
bíll og hlaðinn búnaði!! Tilboð fæst á
yfirtöku 5700þús.kr afb. 100 þús.kr!

Nissan Navara 4WD MT SE (212177)
6/06, dísel, 5 gíra bsk, ek 46 þús km,
pallhús, dráttarkr, heitklæðning, ofl.
Ásett verð 3.770 þús. Áhvílandi 3.770
þús. 100 % LÁN!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Brunaútsölur og Bílar á Gömlu Gengi.
Eigum nokkra jeppa, fólksbíla og pallbíla heimkomna á gömlu gengi. Einnig
fjöldi nýrra bíla af brunaútsölum bílaumboða í USA. Stórkostlegir afslættir
sem kemur beint til lækkunar til þín
hér heima. Þessa dagana hreinsa bílaumboðin 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.

Mjög sparneytinn

Til sölu VW Fox (polo) árg. ‘05. Ek. 41 þ.
Beinsk. Sk. 2010. Ásett v. 1150 þ. Fæst á
850 þ. stgr. S. 898 8835.

Pit bike Xmotos 125cc, 2 litir. Verð
aðeins 159 þús.

Allt að 70% afsláttur á fatnaði og fylgihlutum og nokkir nýir vélsleðar á frábæru tilboði. Mótormax. Kletthálsi 13.

Lyftarar
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Pípulagnir

Varahlutir

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

PARKET & FLÍSAR! Tímakaup 3þ. fyrir
2 menn eða hagstæð föst verðtilboð.
Skoðum öll verk. Ólafur smiður, s.
696 5460.

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

Pípari. Getum bætt við okkur verkefnum uppl. í síma 7704997

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

Erum að rífa Swift ‘07, L200 ‘07, D-Max
‘07, Mazda Tribute ‘05, Captiva ‘05,
Tucson ‘05, HRV ‘04, C3 ‘04, Focus
C-max ‘04 og flestar tegundir japanskra
og kóreskra bíla. Einnig VW og Opel.
Opið 08-18. S. 565 3400, partasolur.is

Stífluþjónusta

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

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.

Bílapartar ehf S. 587
7659.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun
stubbahus.is

Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3
stærðir á vegg og standur. Pöntunars.
555 6200. stubbahus.is

Bókhald

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

Hreingerningar

Tölvur

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

Stubbastandar

Burt með sóðaskapinn!Utanhúss öskubakkar,bæði standar og á vegg. Standur
ehf. S. 842 2535 stubbastandur@gmail.
com

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikningar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

2 nýleg rúmm með gafli, 12 þ. hvort.
Hornskrif/tölvuborð m/hillum á 5 þ.
Uppl. í s. 892 0047.

Málarar

Stórt og mikið frímerkjasafn til sölu. V
50 þús stgr. Uppl í s 864 5290

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og málningarvinnu, stór og smá verk.
Örugg þjónusta, vanir menn
vönduð vinna. Gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s.
661 7000.

HVH Verk ehf.

Gefins

Byggingaverktakar
Getum bætt við okkur allri
almennri smíðavinnu, stórum
sem smáum verkefnum.
Upplýsingar í síma 864 7414 og
893 0174.

Málningarvinna

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

Fatahengi með áfastri hillu og
stofumubbla með áföstum hillum og
auka hillum sem hægt er að bæta
við. Einnig til sölu uppþvottavél og
nýleg eldavél í góðu standi. Uppl. í s.
692 0509.

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

4 mán Högni fæst gefins á gott heimili.
Fjörugur og kelinn. Uppl í s 659 9635.

Spádómar

Óskast keypt
Óskum eftir að kaupa þvottavél. Verður
að vera í góðu lagi. S. 843 9777.

Búslóðaflutningar

Óska eftir frystikistu. Ekki mjög stóra.
S. 698 7828.

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

Búslóðaflutningar !

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Til bygginga

Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og
aukamenn ef óskað er. Hvert á land
sem er. Besta verðið !! Stórir bílar s.
899 7188 & 692 7078. Millibílar s.
659 1047.

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

Trésmíði

Búslóðaflutningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn
Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.

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.

Athafnasmiðir ehf.

2 íslenskir smiðir. Getum bætt við
okkur verkefnum, uppsetningar á
innréttinugm, alhliða innanhússmíði,
gluggasmíði og ísetningar og ahliða
viðhald. Símar 892 7120 & 847 1448.

Húsaviðhald

2 íslenskir smiðir geta bætt við
verkefnum - Sérhæfir í gipsvinnu Uppsettningu á innréttingum - Alhliða
innanhússmíðum - Alhliða viðhald - S.
772 8274.

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, regluleg ræsting sameigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

Húsaviðhald!

Ræstingar
tek að mér þrif í heimahúsum er vandvirk og vön uppl í s 6983473

Garðyrkja
Garðaþjónusta Íslands

Haustklippingar, haustþrif, trjáfellingar
og öll önnur almenn garðvinna. S.
866 9767.

Þjónusta

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

Magnhús ehf

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

Húsaviðgerðir og málun

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

Til sölu
Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ.
Stálískápur 180cm á 30þ. Eldavél á 8þ.
Bakaraofn á 5 þ. 20“ TV m. VHS á 10þ.
28“ Tv á 10þ. Gasískápur á 15þ. Grill 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.

Til sölu

Verslun
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Svæðameðferð

Betri heilsa. Ert þú í líkamlegu og andlegu ójafnvægi? Svæðameðferð gæti
hjálpað þér. Tímapantanir í s. 848 7367,
Ásta. ATH. ekki er um erótískt nudd
að ræða!!!

Herbergi Aðgangur, eldhús, baðherb,
þvottavél, þurrkari. adsl margt fl. S:
6934848

Hestamennska

Raðhús í Fossvogi til leigu. Um er
að ræða ca. 200 fm raðhús sem
Leigist með húsgögnum til eins árs.
Upplýsingar í síma 896-2219.

Snyrting

Rúmlega 40fm stúdíó íbúð til leigu á
sv. 105. Leiga 95 þús., pr. mán. Uppl. í
s. 849 6816.

Ferðasnyrtibekkir til sölu kr. 40.000 kr.
staðgr. Uppl. í síma 891 6447 Óli.

Björt 60m2 kjallaraíbúð til leigu á
Framnesvegi 101 Rvk. Hiti og rafmagn
ekki innifalið í leigu. Uppl veittar í síma
8938285

Þjónusta

Hfj - Liverpool

Heildsala

Nýjar og glæsilegar 2 og 3 herbergja
íbúðir til leigu í Hfj. Einnig er 3ja herb.
íbúð til leigu í Liverpool. Uppl. á www.
heimahagar.is

Bjóðum viðskiptavini velkoma í nýtt
húsnæði að Bæjarlind 12 í Kópavogi.
Spennandi ný tilboð á www.fyrirogeftir.
is -Heilsu- og snyrtistúdíó- Sími: 564
4858

4 herb. íbúð til leigu í Hafnafirði. björt
og góð íbúð með einkastæði fyrir framan . Iris 8616759
Einstaklingsherbergi í 101 (nálægt
Iðnskólanum). Sameiginlegt Eldhús,
WC, þvottav + þurrkari. TV, ADSL mögul.
Verð 45þ s:823 2937
Nýuppgerð 4-5 herb, 103fm íbúð í
105 til leigu. 11 tölvutenglar víðsvegar í
íbúð tengd ljósleiðara eða adsl. 165þ +
veitur 696-3692

105-Hlíðar

Til leigu rúmgott herb. Í frábærum stað
í bænum. Stutt í allar áttir. Sameiginlega
eldunaraðstæða, þvottavél og 2 WC.
Annað með sturtu og baði. Net. Laust
strax. Uppl í s 863 3328/ 846 0408

Námskeið

Húsnæði í boði

Stúdíóíbúð í Mörkinni / Vogahv. ca 40
fm. V. 58 þ. Eldri en 25 ára, barnlaus.
F. reglus. einstakl. S. 568 3600 & 898
7868 milli kl. 13-16.
8-9 fm. herb. til leigu í íbúð í Skipholti í
rvk. 37 þús. á mán. 74 þús. kr. trygging.
m. sjónvarpi, dvd, cd, baðherb., rúmi,
eldhúsi, þvottav. S. 869 9766.
2 pokoje do wynajecia od zaraz. 105
Reykjavík. Tel. 892 0573 / 847 1243.

INTENSIVE ICELANDIC I-IV

Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start
13/10, 3/11, 1/12 Level II: 7 weeks;
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 13/10, 1/12.
Level IV: 10 weeks; sat/sun 10-11:30
start: 27/9. Ármúli 5, s.5881169. www.
icetrans.is/ice

Heilsuvörur
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

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

Til leigu 1300 fm. skrifstofuhúsnæði
í Reykjavík. Næg bílastæði og greiðar
samgöngur að húsnæðinu. Möguleiki á
því að leigu í minni einingum. Hagstætt
leiguverð. Upplýsingar í síma 824
0220.
Til leigu nokkur stór velútbúin herbergi.
Leigjast einstaklingum eða fyrirtækjum.
Upplýsingar í síma 699 7885.
Gistiheimili langtímaleiga Funahöfða
110 Rvk. / Dalshraun 220 Hfj. S. 824
4530.
Virkilega flott og vel skipulögð ný 4ra
herb íbúð í Kórahverfi Kóp. 125fm+bílag og yfirb. svalir. Laus strax. ibudarleiga@visir.is, myndir: http://www.
raunvis.hi.is/~alfred/hordukor

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

Húsnæði óskast
Reglusöm háskólastelpa óskar eftir íbúð
í Hlíðunum eða nágrenni. 8234870
hist@simnet.is

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

Geymsluhúsnæði

3 herb. íbúð í Hlíðunum til leigu. Uppl.
í s. 770 6090.

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

Líkamsrækt

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

Dýrahald

Langtimaleiga. Bjort og falleg 3ja herb.
serhaed i Grafarvogi til leigu. Rolegt
umhverfi. Oll taeki og innbu fylgir. Er
laus. Uppl. hrabbas@mi.is.
Rúmgóð og björt 3ja herb. Íbúð til leigu
í vesturb. í RVK. Leiga 120þ. á mán.
m. hita og rafm. Laus strax. Uppl. í s.
893-5898.
Tvö mjög góð herbergi í Tranavogi með
aðgang að öllu. Verð 45.000 per mán.
Uppl. í s. 690 5838.

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

Til sölu

www.perform.is - Mesta úrval landsins
af fæðubótarefnum.

2 Beagle hvolpar eftir. Uppl. í s: 895
5055 / 846 9408 beaglehvolpar.blogcentral.is

SÓFALIST
Höfum opnað nýja vefverslun
- ýmis tilboð !

Nudd

Gisting

Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing breytingar á
deiliskipulagsáætlunum
í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með
auglýstar tillögur að nýju deiliskipulagi og breytingum á deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

Baldursgötureitur, reitur 1.186.3
Tillaga að deiliskipulagi fyrir reit 1.186.3, Baldursgötureit, sem afmarkast af Freyjugötu, Þórsgötu,
Njarðargötu og Baldursgötu.
Deiliskipulag nær til alls reitsins og er gert ráð fyrir
að áfram verði íbúðabyggð en önnur starfsemi
verði heimil en háð ákvæðum sem koma fram í
Þróunaráætlun Reykjavíkur sem samþykkt var í
október 2000. Lagt er til að róluvöllur verði áfram
starfræktur. Einnig er lagt til að reiturinn verði
settur í gulan flokk, verndun byggðamynsturs
(VB), skv. tillögu Minjasafns Reykjavíkur. Heimilt
verði að gera minniháttar breytingar á húsum s.s.
setja svalir, skyggni, kvisti og litlar viðbyggingar í
samræmi við byggingarstíl eða geymslur, allt að
6m², án þess að breyta þurfi deiliskipulagi.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Nauthólsvík
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir
Nauthólsvík vegna lóðarmarka og aðlögunar
þeirra að aðstæðum. Í breytingunni felst m.a. að
mörk deiliskipulagsvæða eru samræmd, lóðarmörk Nauthóls breytast til samræmis við afmörkun lóðar HR, lóðarmörk Nauthóls að borgarstíg
breytast lítillega og byggingareitur stækkar til
austurs. Svæðisafmörkun bílastæðalóðar austan
stígs er felld niður og bílastæði felld inn í lóð
Nauthóls og verða bílastæði samtals tuttugu með
gagnkvæmum afnotarétti.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir svæði
Háskólans í Reykjavík. Í breytingunni felst m.a.
að mörk deiliskipulags eru leiðrétt til samræmis
við aðliggjandi lóðir og bætt er við einni grein í
gildandi skipulagsskilmála sem rýmka ákvæði
varðandi kjallara. Mörk deiliskipulagssvæðis
er leiðrétt til samræmis við mörk deiliskipulags
Nauthólsvíkur og gerð minniháttar breyting á lóðarmörkum Nauthóls og Háskólans í Reykjavík.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Til leigu 4. herbergja útsýnisíbúð í
Salahverfi í Kópavogi. Stutt í skóla,
sundlaug og almenna þjónustu. Laus
frá 1. nóv. Upplýsingar í síma 848-2614

Fæðubótarefni

Reykjavíkurborg

Háskólinn í Reykjavík

30fm studio íb. á sv. 109. Laus, reykleysi og reglusemi skilyrði. Leiga 55þ
S. 844 0541.

Til leigu er 3 herb. 90 fm íbúð í
Laugarnesinu. Leiga 135.000 á mán.
uppl. í síma 8957272

Til sölu ættbókarfærðir labradorhvolpar.
Uppl.s:8936369.

Tilkynningar

Tillögurnar
liggja
frammi
í
þjónustuveri
Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka
daga kl. 8:20 – 16:15, frá 8. október 2008 til og
með 19. nóvember 2008. Einnig má sjá tillögurnar á
heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum
við tillögurnar skal skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 19. nóvember 2008.
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir sem
eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast
samþykkja tillögurnar.

Vekjum athygli á nýju
heimilisfangi sviðsins,
Borgartún 10-12.
Reykjavík, 8. október 2008
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð.
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa
De Aro. Valladolid og Reykjavík, sv.101
Uppl. í s. 899 5863, www.helenjonsson.ws & www.starplus.info

BORGARTÚI 10-12 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsingasími

Þægindi - Slökun Vellíðan

Þú átt það skilið. Kynningarverð. Nýr
Stíll Langarima 21, 112 Reykjavík. S. 557
9009 nuddstolar.is
Whole body massage Telepone 841
8529.
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.

www.sofalist.is
Sími 692 8022

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

Vélstjóri óskar eftir plássi á sjó er með
VS3-réttindi. Uppl. í s. 898 4838.
34 ára Pólskur karlmaður óskar eftir
vinnu. Allt kemur til greina. Uppl. í s.
616 6289.

geymslur.com

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

Til sölu
908 6666

4IL LEIGU

Tvær nýjar byrjaðar og eru í
góðum gír. Hver verður kærastan þín í kvöld ? Opið allan
sólarhringinn, engin bið.

3TANGARHYLUR 2EYKJAVÅK
FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI ¹ ANNARI H¾È (¾GT AÈ
SKIPTA Å TVÎ BIL 6ERÈ  ÖÒSUND ¹ M¹NUÈI

SÍÐUSTU PLÁSSIN

Geymsluhúsnæði

Tilkynningar

Fyrir tjaldvagna og hjólhýsi ofl Uppl
síma 770-5144
Eigum ennþá nokkur upphituð rými f.
fellihýsi, tjaldv. hjólh. ofl. í Borgarfirði.
Gott verð. S. 663 2130.

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.

Kona á besta aldri vill kynnast ógiftum
manni, 55-65 ára, með náin kynni í
huga. Augl. hennar er á Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8984.

HENDUR.IS

Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.
Þjóðleikhúsið óskar eftir að ráða ræstitækni í fullt starf. Upplýsingar á skrifstofu Þjóðleikhússins í síma 585 1200.
Hefur þú áhuga á að koma sem AUPAIR
til Þýskalands frá Janúar til ca enda Júní
? Þarf að vera eldri en 18 og með bílpróf. Sendu email á olladis@t-online.de
eða hringdu í síma 00352621228636

Bjóddu upp dótið þitt. selt.is Uppboðsog auglýsingavefur.

Er lekavandamál ?

Gerum við leka í steypumannvirkjun,
bæði glugga og sprunguviðgerðir. Uppl.
í s. 692 6365.

Spennandi upptökur
óskast

Rauða Torgið vill kaupa spennandi
hljóðritanir kvenna, 18 ára og eldri.
Nánari uppl. á vef okkar, www.raudatorgid.is

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?
Höfum á skrá menn sem að
óska eftir mikilli vinnu. Geta
hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000.

4IL LEIGU CA  FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI ¹ EFSTU H¾È
'ÅFURLEGT ÒTSÕNI 6ERÈ  ÖÒSUND PER M¹N

5PPLÕSINGAR Å SÅMA   OG  
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óskum eftir að ráða
starfskraft til afgreiðslu.
Vinutími 12-17.30
Upplýsingar gefur Örvar í
síma 693 9093 og Björk í
s. 693 9091.

Nú er komin ný hljóðritun, alveg óskaplega heit! Þú heyrir hana hjá Sögum
Rauða Torgsins í s. 905-2002 (símatorg)
og 535-9930 (visa, mastercard), upptökunúmer: 8948.

"¾JARLIND +ËPAVOGI

!2).

Kökuhúsið
Auðbrekku

4IL LEIGU CA  FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI 4V¾R MJÎG
STËRAR OG H¹AR INNKEYRSLUDYR MJÎG MIKIL LOFTH¾È
6ERÈ  KRËNUR PER FM

Karlmaður vill kynnast kynnast sér
(mun?) yngri manni með tilbreytingu
í huga. Augl. hans er á Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8880.

Ný upptaka!

Atvinna óskast

,YNG¹S 'ARÈAB¾

3+!0

Atvinna í boði

4IL LEIGU CA  FM VERSLUNARHÒSN¾ÈI ¹ FYRSTU H¾È
¶ARF AÈ INNRÁTTA 'ËÈ BÅLAST¾ÈI 6ERÈ SAMKOMULAG

Ljóshærð, bláeyg kona vill kynnast karlmanni með tilbreytingu í huga. Augl.
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920
(kreditkort), augl.nr. 8137.

Þrítug kona, sæt, vill kynnast ólofuðum karlmanni á svipuðum aldri með
vinskap og náin kynni í huga. Augl.
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920
(kreditkort), augl.nr. 8984.

Einkamál

(LIÈARVEGUR +ËPAVOGI
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Fyrir fellihýsi, bíla, og tjaldvagna.
Nýstandsett, lyktarlaust og UPPHITAÐ
húsnæði á Eyrarbakka. S: 564 6500
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Fasteignir
Vélsmiðja í skipaþjónustu

,INDARBYGGÈ ,¾KKAÈ VERÈ

Óskum eftir að ráða
járniðnaðarmenn,
vélvirkja og aðra
starfsmenn. Tökum við
nemum. Möguleiki á
hlutastarfi.
Upplýsingar í síma 896
2336 & 896 2335.

-JÎG SNYRTILEGT  FM PARHÒS MEÈ BÅLSKÕLI
VIÈ ,INDARBYGGÈ Å -OSFELLSB¾ ¥ HÒSINU ERU
FJÎGUR SVEFNHERBERGI ¶ETTA ER FALLEGT OG SKEMM
TILEGA HANNAÈ PARHÒS TEIKNAÈ AF )NGIMUNDI
3VEINSSYNI ARKITEKT (ÒSIÈ STENDUR Å LOKUÈUM
BOTNLANGA Å MJÎG FALLEGRI GÎTU SETT VERÈ KR
 %N VEGNA SÁRSTAKRA AÈST¾ÈNA
F¾ST EIGNIN ¹ KR 

Gröfumenn
Óska eftir vönum
gröfumönnum.
Eingöngu vanir koma til
greina
Upplýsingar gefur
Guðmundur í síma
840 0761.

Mosfellsbæ
Kjarna

•

Þverholti 2

•

270 Mosfellsbær

www.fastmos.is, www.eignamidlun.is

•

•

S. 586 8080

•

fax 586 808

Einar Páll Kjærnested, löggiltur fasteignasali

Fasteignir

Búseti auglýsir
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5MSËKNARFRESTUR TIL  OKT
FYRIRVARI ER UM MÎGULEGAR PRENTVILLUR OG BREYTINGAR ¹ VERÈI

ÒTHLUTUN  OKT

%IGUM LAUSARVANDAÈARLEIGUÅBÒÈIRAÈ
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HERBERGJA MEÈ ÖVOTTAVÁL ÖURRKARA
UPPÖVOTTAVÁL ÅSSK¹P OG ÎRBYLGJUOFNI
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NEMA EIGIÈ RAFMAGN OG INNBÒSTRYGGING

Búseti hsf.
Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is
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HVER TAPAR EINNI OG HÁLFRI MILLJÓN

Hluthafar í Landsbankanum tapa öllu sínu eftir
eiginlega þjóðnýtingu bankans. Í heild áttu um 25
þúsund manns hlutabréf í bankanum.
Markaðsvirði bankans við síðustu viðskipti var
218 milljarðar króna. Tuttugu stærstu hluthafarnir áttu yfir 180 milljarða af því, svo almennir hluthafar, venjulegt fólk, tapar í heildina hátt
í 40 milljörðum króna. Hver og
einn almennra hluthafa glatar því
að jafnaði ríflega einni og hálfri
milljón króna.

ICESAVE LOKAÐUR

Breskir viðskiptavinir Landsbankans sem hafa
lagt fé inn á IceSave-reikninga komast ekki þar
inn. Á vef Icesave er tilkynning þar sem segir að
hvorki sé hægt að taka út né leggja inn.
Breskir fjölmiðlar fjölluðu mikið um málið í
gær. Um þrjú hundruð þúsund Bretar munu eiga
innistæður í bankanum. Landsbankinn neitar að veita upplýsingar um hversu mikið fé liggur þar inni. Heildarinnistæður
í Landsbankanum námu við lok
annars ársfjórðungs yfir eitt þúsund og sex hundruð milljörðum
króna.
Jónas Þórðarson, framkvæmdastjóri Tryggingasjóðs innistæðueigenda og fjárfesta, segir að fyrirspurnir hafi borist frá Bretum.
„Það hefur verið að koma svolítið frá breskum kúnnum,“ segir
hann en vill ekki gefa upp hversu
margar fyrirspurnir hafa borist.

Eftir því sem næst
verður komist óskaði Landsbankinn
eftir láni frá
Seðlabankanum.
Óskað var eftir 500
milljónum evra og
voru veð boðin fyrir.
Beiðninni var synjað.

Stærsti hluthafinn í Landsbankanum, Samson eignarhaldsfélag,
hefur óskað eftir greiðslustöðvun. Félagið er í eigu Björgólfs
Guðmundssonar og sonar hans,
Björgólfs Thors, til helminga, en
Magnús Þorsteinsson á ekki lengur hlut í félaginu. Félagið, sem
upphaflega keypti bankann af ríkinu fyrir erlent fé, átti ríflega
fjörutíu prósenta hlut. Markaðsvirði hlutarins var tæpir 93 milljarðar króna við lok síðustu viðskipta á föstudaginn var. Fyrir
réttu ári nam markaðsvirði hlutar feðganna yfir 200 milljörðum
króna.
Samson keypti ríflega 45 prósenta hlut í Landsbankanum af íslenska ríkinu 19. október árið
2002. Kaupverðið var 12,3 milljarðar króna að þávirði og var greitt í Bandaríkjadölum. Ríkið nýtti
kaupverðið til greiðslu erlendra skulda.
Fram kemur í tilkynningu frá Samson að
greiðslustöðvunin hafi engin „bein áhrif“ á önnur
félög í eigu feðganna.
Samson á aftur á móti óbeina hluti í Eimskipafélaginu, í gegnum Gretti og einnig hlut í Icelandic.
Björgólfur Guðmundsson á líka hluti í Árvakri
og breska knattspyrnufélaginu West Ham. Þá
hefur hann samið við Ríkisútvarpið um að taka
þátt í kostnaði við innlenda dagskrárgerð.
LEGIÐ Á ÁRUNUM

vernda bankann tímabundið. Hugmyndin sé að
standa skil á greiðslu skulda og annarra skuldbindinga sem kunna að falla í gjalddaga. Þá sé
þegar hafin vinna við endurskipulagningu á starfsemi bankans.
Skammt er frá því að þrjár einingar Landsbankans voru seldar til Straums fyrir 380 milljónir evra. Greitt var fyrir með 50 milljónum evra
í reiðufé, verðbréfum og nýjum lánum.
Ólafur Teitur Guðnason, upplýsingafulltrúi
Straums, segist ekki gera ráð fyrir öðru en að
samningurinn gangi eftir.

Bankastjórar Landsbankans segja í tilkynningu
að aðgerðum Fjármálaeftirlitsins sé ætlað að

HUNDRUÐ MILLJARÐA Í HÚFI

Um 19 milljarðar króna eru í
Tryggingasjóðnum en stjórn hans
hefur heimild til lántöku hrökkvi
sjóðurinn ekki til.
Sjóðurinn ábyrgist einstakar innistæður upp að
lágmarkinu 20.887 evrur.
Sé gert ráð fyrir að hver viðskiptavinur IceSave
eigi helming lágmarksupphæðarinnar á reikningi
sínum, og Landsbankinn stendur ekki í skilum,
má ætla að Tryggingasjóðurinn þurfi að standa
skil á yfir 410 milljörðum íslenskra króna.
Þá er miðað við gengi Seðlabankans á evrunni,
131 króna.

SAMSON-HÓPURINN Björgólfur Guðmundsson, Magnús Þorsteinsson og Björgólfur
Thor Björgólfsson keyptu Landsbankann af íslenska ríkinu fyrir sex árum. Ríkið þjóðnýtti
bankann í gær.

Hæðarstillanleg
skrifborð

Verð frá kr. 60.600 (handknúin)
og kr. 82.200 (rafmagnsknúin)

ENGIN VIÐSKIPTI

Fjármálaeftirlitið lokaði fyrir öll viðskipti með
hlutabréf í fjármálafyrirtækjum á mánudagsmorgun. Viðskipti lágu enn niðri þegar Markaðurinn fór í prentun.
Engin svör hafa fengist frá Fjármálaeftirlitinu um hvort eða hvenær breytinga á þessu sé
að vænta.
Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar,
vonar að það verði sem fyrst.

Smiðsbúð 6 210 Garðabæ Sími 564 5040

kr. 77.900

www.hirzlan.is

um laun starfsmanna og minnti raunar á að óskert
kjör ættu ekki við það sem hann kallaði „ofurlaun“.
Spurningar starfsmannanna lutu einkum að lífeyrismálum, en fram kom í máli ráðherra að ekki
hefði verið bundið fyrir alla lausa enda, en flestir
gætu verið áhyggjulausir.
Um fimmtán hundruð manns starfa hjá Landsbankanum hér heima, í höfuðstöðvum og útibúum. Um sex hundruð til viðbótar starfa fyrir
bankann á erlendri grundu.

SAMSON Í GREIÐSLUSTÖÐVUN
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Vex með þínu fyrirtæki
TOK, bókhalds- og launakerﬁð er hægt er að
mismunandi útgáfum sem henta
TOK bókhalds-fáogí nokkrum
launakerﬁð
hentar stórum sem smáum
fyrirtækjum af öllum stærðum.
fyrirtækjum. Með TOK getur þú byrjað með lítið kerﬁ sem
Þegar eftir
fyrirtæki
þá stækkar kerﬁð
hægt er að stækka
þvístækka
sem fyrirtækið
vex með.
og dafnar.
Með
þessu
móti
spara
fyrirtæki
sér
fé
með
því að
Kynntu þér kosti TOK.

SKAPARINN AUGLÝSINGASTOFA

nota bókhalds- og launakerﬁ sem hentar hverju
sinni sama hvort hjá fyrirtækinu starfa þrír eða
þrjúhundruð.

HugurAx / Guðríðarstíg 2-4 / 113 Reykjavík / Sími 545 1000 / Fax 545 1001 / www.hugurax.is
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SKOÐUN

Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Umfangsmesta lagasetning Alþingis staðfestir mestu
erfiðleika sem blasað hafa við íslensku efnahagslífi.

Erfiðleikar og tækifæri
Óli Kristján Ármannsson og Björn Ingi Hrafnsson
Mikil vonbrigði eru hvernig komið er fyrir bankakerfi þjóðarinnar. Eina vonarglætan er að Kaupþing hafi náð slíkri stærð og stöðugleika í rekstri sínum að hann fái mögulega staðið af sér þrengingarnar.
Gríðarlega mikilvægt er fyrir íslenskt samfélag að hann verði ekki
einnig þessum þrengingum að bráð.
Eftir stórhuga uppvöxt og mikla landvinninga síðustu ára þar sem
bankarnir unnu ötullega að því að dreifa landfræðilegri áhættu sinni
stóðu íslenskar fjármálastofnanir við upphaf þrenginga á alþjóðlegum
fjármálamörkuðum á margan hátt betur en sambærilegir bankar víða
um heim. Ekki kannski síst fyrir umræðuvandann sem þeir lentu í árið
2006 sem leiddi til ákveðinna umbóta í rekstri þeirra.
Það er verðugt verkefni að meta hvort og þá hvernig stjórnvöld
hér brugðust þeirri skyldu sinni að veita fjármálakerfinu nauðsynlegt bakland. Í þeim efnum voru tvær leiðir færar. Önnur var að efla
gjaldeyrisvaraforða landsins samhliða vexti fjármálakerfisins. Hin
hefði verið að stefna hér að upptöku evru, með öllu sem því hefði fylgt,
aðildarviðræðum við Evrópusambandið og aðild að ERM II myntsamstarfinu sem er undanfari evruupptöku. Með því hefði strax verið
komið bakland hjá Seðlabanka Evrópu.
Bankaviðskipti byggja á trausti og í árferði líku því sem ríkt hefur
á alþjóðlegum fjármálamörkuðum er traustið í besta falli brothætt, en
víðast hvar er það ekki einu sinni til staðar. Allir bankar eru viðkvæmir fyrir slæmum fréttum og áhlaupi í kjölfar þeirra, því enginn þeirra,
hversu traustir sem þeir annars eru, geta endurgreitt öllum sparifjáreigendum á sama tíma. Sögur um greiðsluþrot banka, sannar eða lognar, geta því orðið að spádómi sem uppfyllir sig sjálfur, hlaupi allir á
eftir þeim. Fullvissa þess að innistæður séu tryggðar eru þannig forsenda þess að komist verði hjá slíku áhlaupsástandi og þar kemur að
hlutverki Seðlabanka sem lánveitandi til þrautavara með einkarétti á
peningaprentun á viðkomandi myntsvæði. Hér hafði vöxtur bankanna
hins vegar leitt þá langt út fyrir myntsvæðið og þess vegna var öflugur
gjaldeyrisvarasjóður nauðsyn.
Í þessu sambandi er þó rétt að staldra við mismunandi uppbyggingu
innlánsreikninga íslensku bankanna. Það er mikill ábyrgðarhluti að hafa
lagt íslenskar ábyrgðir að veði fyrir Icesave-netreikningi án nokkurrar
opinberrar umræðu um það hér innanlands. Öðru máli gegnir um Kaupþing, sem veitti sín innlán gegnum breskt dótturfélag með bakhjarla í
Englandsbanka. Af hverju brugðust Seðlabanki og Fjármálaeftirlitið
ekki við í tíma? Hvers vegna blasir nú við íslensk ríkisábyrgð á 500
milljarða króna innistæðum breskra sparifjáreigenda? Það er erfitt að
gagnrýna Landsbankann fyrir að hafa byggt upp slíkt innlánakerfi, en
enginn eftirlitsaðili sá nokkru sinni neitt athugavert við það.
Öll él styttir upp um síðir og ákaflega mikilvægt er að búa þannig um
hnúta að ekki glatist með öllu ávinningur síðustu ára. Þá þurfum við að
læra af reynslunni í þeirri uppbyggingu sem óhjákvæmileg er. Þá blasa
við giska einfaldir kostir, annar er sá að leggja í þann gífurlega kostnað sem fylgir því að halda hér úti sjálfstæðum gjaldmiðli eða hinn að
stefna þegar á samstarf Evrópuþjóða. Þá er vert að hafa í huga að hér
starfa fleiri öflug fyrirtæki á alþjóðavísu en bankarnir einir. Nefna má
verslunarfyrirtæki, flugfélög og framleiðslufélög sem skila miklum
verðmætum til samfélagsins eða sjá því fyrir nauðsynlegri þjónustu,
til að mynda hreinum nauðsynjum. Sárt væri að sjá slíka starfsemi fara
á undan þjóðinni inn í Evrópusambandið. Farsælla væri að stíga þessi
skref í takt um leið og stefnt væri að góðum aðildarsamningum.
Við atburði síðustu daga hafa margar spurningar vaknað. Fáir fyllast þó sem betur fer Þórðargleði yfir óförum annarra. Nú er samstaðan lykilatriði. Bæði hér innanlands og einnig út á við, þar sem erlendar
vinaþjóðir horfa nú upp á stórkostleg vandamál sjálfar og þykjast því
eiga nóg með sitt. Rússar hafa nú brugðist við kalli okkar og hreyfing
virðist komin á pólitískar tengingar á Norðurlöndunum. Meira þarf til,
eigi viðunandi árangur að nást til heilla landi og þjóð.
bjorn.ingi@markadurinn.is l holmfridur@markadurinn.is l ingimar@markadurinn.is l jonab@
markadurinn.is l msh@markadurinn.is l olikr@markadurinn.is l sindri@markadurinn.is

Björgunarblús
Það þarf engan snilling til að
átta sig á að hagkerfi Bandaríkjanna – og heimsins alls – er í
óreiðu. Og miðað við vandræðaganginn sem 700 milljarða dollara björgunaráætlunin gekk í
gegnum áður en hún var samþykkt er einnig dagljóst að það
ríkir ekki almenn sátt um hvernig best sé að laga vandann.
Vandi efnahagsins og fjármálakerfisins í Bandaríkjunum hefur blasað við árum
saman. Samt leituðu leiðtogar
Bandaríkanna til sömu manna
og áttu stóran þátt í að skapa
þann glundroða sem nú ríkir;
manna sem komu ekki auga á
vandann fyrr en þeir höfðu ýtt
okkur á brún annarrar heimskreppu og hafa stokkið frá einni
björgunaraðgerð til annarrar.
Aðgerðin sem samþykkt var á
föstudag getur ef til vill bjargað
Wall Street en hvað um efnahaginn? Hvað um skattgreiðendurna
sem eru þegar að sligast undan
fjárlagahalla sem á sér engin
fordæmi og undan ógreiddum
reikningum vegna brostinna
innviða og tveggja stríða? Getur
nokkur björgunaraðgerð borið
árangur við þessar aðstæður?
GÖLLUÐ NÁLGUN

Björgunaráætlunin sem fulltrúadeildin hafnaði upphaflega,
var vissulega mun betri en sú
sem Bush-stjórnin lagði upphaflega til. En grunnnálgun hennar var meingölluð. Í fyrsta lagi
treysti hún – enn eina ferðina –
á brauðmolahagfræði: ef nógu
miklum peningum er dælt á
Wall Street seytla þeir einhvern
veginn að lokum til almennings.
Brauðmolahagfræði virkar nánast aldrei og er ekkert líklegri
til að gera það í þetta sinn.
Í öðru lagi gerði áætlunin ráð
fyrir að grundvallarvandinn
fælist í ofdirsku. Hún er tvímælalaust hluti af vandanum en
rót vandans liggur í hrapallegri
lánastarfsemi fjármálamarkaði.
Það myndaðist bóla á fasteignamarkaði, húsnæðisverð rauk
upp og lán voru veitt á grundvelli þess.
Bólan er sprungin. Húsnæðisverð á ábyggilega eftir að
lækka enn frekar og fleiri fara
í þrot; því verður ekki breytt
þótt menn reyni að tala markaðinn upp. Léleg lán hafa að sama
skapi myndað stórar glufur í
efnahagsreikningum bankanna
sem verður að laga. En engin
ríkisbjörgunaráætlun,
sem
greiðir sanngjarnt verð fyrir
þessar eignir, á eftir að stoppa
í þessi göt. Þvert á móti væri
þetta eins og að dæla blóði í

ORÐ Í BELG

Joseph Stiglitz
Nóbelsverðlaunahafi
í hagfræði og
prófessor við
Columbia-háskóla.
sjúkling sem þjáist af miklum
innvortis blæðingum.
Jafnvel þótt björgunaráætlun væri hrint fljótt af stað –
sem virðist æ ólíklegra – yrði
einhver samdráttur á lánastarfsemi. Bandarískur efnahagur
hefur verið borinn uppi af mikilli neyslugleði, sem varð áfram
með óhóflegum lántökum. Það
á eftir að draga úr því. Ríki og
sveitarfélög eru að skera niður
útgjöld. Fjárhagur heimilanna
er lakari. Það eykur allan fjárhagsvanda okkar þegar hjól
efnahagslífins snúast hægar.
MEIRI ÁRANGUR FYRIR MINNA FÉ

Hægt væri að koma meiru í
verk fyrir minna fé. Glufur á
efnahagsreikningum bankanna
mætti fylla á gagnsæjan hátt.
Norðurlönd sýndu hvernig það
má gera fyrir tveimur áratugum. Warren Buffet sýndi fram á
aðra leið þegar hann jók eigið fé
Goldman Sachs. Ef ríkið eykur
hlutafé með því að kaupa forgangshlutabréf með kauprétti
er hægt að draga úr hættunni á
tapi fyrir almenning en tryggir honum jafnframt hlut í mögulegum gróða. Að auki myndi
þetta tryggja bæði hvata og
fjármagn til að lánastarfsemin
geti haldið áfram.
Með þessari aðgerð væri líka
óþarfi að ráðast í þann ógjörning að reyna að meta milljónir
flókinna veðlána og enn flóknari
skuldavöndla sem þau eru vafin
í. Með þessu móti kaupir heldur enginn köttinn í sekknum –
ríkið situr uppi með verstu eða
ofmetnustu eignirnar. Síðast en
ekki síst er hægt að hrinda þessari aðgerð fljótt í framkvæmd.
Um leið er hægt að grípa til
ýmissa ráða til þess að koma
í veg fyrir að ganga þurfi að
veðum. Í fyrsta lagi er hægt
að gera húsnæðiskaup viðráðanlegri fyrir Bandaríkjamenn
með lágar- og miðlungstekjur
með því að veita fólki skattaívilnanir á móti rýrnandi veðhæfi húsa. Ríkið greiðir í reynd
50 prósent af vöxtum veðlána
með fasteignasköttum hátekjufólks í Bandaríkjunum en gerir
ekkert fyrir þá efnaminni. Í
öðru lagi þarf að gera húseigendum kleift að afskrifa hluta

af verðmæti eigna sinna, svo
þeir haldi heimili sínu. Í þriðja
lagi gæti ríkið yfirtekið hluta
af húsnæðisskuldum og fært
sér í nyt lægri lántökukostnað
þeirra.
700 MILLJARÐAR
HRÖKKVA EKKI TIL

Nálgun Henry Paulson fjármálaráðherra er hins vegar enn eitt
fjárhættuspilið á borð við þau
sem steyptu Bandaríkjunum í
skuldir. Fjárfestingarbankar og
matsfyrirtæki trúðu á fjárhagslega gullgerð – að það væri hægt
að búa til mikil verðmæti með
því að skera upp veðbréf. Hið
nýja viðhorf er að það sé hægt að
búa til verðmæti með því að taka
þessa gjörninga aftur – að kippa
þessum eignum út úr fjármálakerfinu og fela þær ríkinu. En til
þess þarf að greiða meira fyrir
eignirnar en verðmæti þeirra
nemur, enginn græðir á því nema
bankarnir.
Ef slíkri áætlun er hrint í
framkvæmd er líklegra en ekki
að bandarískir skattgreiðendur
sitji að lokum í súpunni. Í umhverfishagfræði er ein grundvallarregla sem kveður á um
að mengarinn borgar. Það snýst
bæði um sanngirni og skilvirkni.
Wall Street hefur mengað hagkerfið með eitruðum veðlánum.
Wall Street ætti því að borga
fyrir hreinsunina.
Meðal hagfræðinga er vaxandi
skilningur á að engin björgunaráætlun sem byggir á hugmyndum Paulsons sé vænleg til árangurs. Gríðarleg aukning á skuldum þjóðarbúsins, ásamt því að
menn gera sér grein fyrir að 700
milljarðar dollara eru ekki nóg
til að bjarga efnahag Bandaríkjanna, grefur undan sjálfstrausti
þeirra og gerir þau enn veikari.
En á erfiðleikatímum sem
þessum er ómögulegt fyrir
stjórnvöld að aðhafast ekkert. Við verðum því að biðja
og vona að samkomulag sem
samanstendur af eitraðri blöndu
sérhagsmuna; misráðinni hagfræði hugmyndafræði hægrimanna, sem komu okkur í núverandi klemmu, geti einhvern
veginn leitt af sér björgunaráætlun sem ber árangur – eða
veldur að minnsta kosti ekki
miklum skaða ef hún misheppnast.
Að gera hlutina rétt – þar á
meðal innleiða nýtt reglugerðakerfi sem dregur úr líkunum á
að svona ófremdarástand skapist á ný – er eitt af mörgum
verkefnum sem bíður næstu
ríkisstjórnar.
Millifyrirsagnir eru blaðsins. ©Project Syndicate

ORÐSKÝRINGIN
Fljúgðu til London
kl. 8:00 að morgni...
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Tími er peningar
on
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Með Iceland Express kemstu út og heim aftur
samdægurs og sparar þannig tíma og kostnað.
F
Fyrirtækjasamningur við Iceland Express tryggir
sv
svo hagstæðara verð og eykur þægindi.

með ánægju

Viðskiptavild
Í tengslum við fjárhagsvandræði bankanna hefur
hugtakið viðskiptavild nokkuð komið upp og hefur
mátt skilja að það sé jafnvel eitthvað óeðlilegt við
að hún sé bókfærð til eigna. Viðskiptavild er hluti
óefnislegra eigna fyrirtækja, en samkvæmt árshelmingsuppgjörum íslensku bankanna námu bókfærðar óefnislegar eignir þeirra í júnílok 2008 alls
188 milljörðum króna, eða rétt um einu prósenti
af eignum bankanna. Í ársskýrslum bankanna er
ekki greint á milli góðvildar og annarra óefnislegra eigna, svo sem notkunarréttinda að tölvuhugbúnaði.
Munurinn á viðskiptavild og öðrum óefnislegum
eignum felst í því að verðleggja má flestar tegundir óefnislegra eigna, svo sem verðmæti vörumerkja, þróunarstarf eða notkunarréttindi að hugbúnaði, en viðurkenndar reglur eru um hvernig meta á verð slíkra eigna. Viðskiptavild er hins
vegar aðeins hægt að sjá sem afleidda stærð við

sölu á fyrirtækjum. Viðskiptavild er stundum
hugsuð sem verðmæti viðskiptasambanda.
Í sem stystu máli er viðskiptavild þá sú afgangsstærð, munurinn á kaupvirði fyrirtækisins
og bókfærðs verðs á öllum eignum og skuldum
fyrirtækisins. Samkvæmt reglum þarf að endurmeta bókfært virði viðskiptavildar í hvert skipti
sem grunur leikur á að hún hafi breyst, en í það
minnsta einu sinni á ári. Flest fyrirtæki endurmeta því verðmæti viðskiptavildar árlega.
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Óttast heimskreppu Kominn aftur í vatnið
Robert B. Zoellick, bankastjóri
Alþjóðabankans, sagði á mánudag að ástand heimshagkerfisins væri slíkt að nú þyrfti lítið til
þess að það steyptist í allsherjar efnahagskreppu sem einstaka
ríkisstjórnir myndu eiga erfitt að
koma böndum á.
„Atburðir septembermánaðar
kunna að hafa verið vendipunkturinn fyrir mörg iðnvædd ríki.“
Zoellick spáði því að vaxandi
vandamál kynni að setja af stað
„fjöldagjaldþrot og hugsanlega
frekari bankakreppur“. Zoellick
sagði að fjármálakreppan væri
eitt af alvarlegustu viðfangsefn-

ROBERT ZOELLICK Bankastjóri Alþjóðabankans, Robert Zoellick, segist óttast að
heimskreppa muni bitna þyngst á hinum
MARKAÐURINN/AP
fátækustu.

leiðsluhúsnæði þar á föstudag en
stefnt er að því að flytja þangað
alla starfsemina hér á landi.
Stefán fer austur fyrir fjall frá
Eimskipafélaginu, en hann var
aðstoðarforstjóri samstæðunnar
og framkvæmdastjóri fjármálasviðs í sex ár. Þaðan ákvað hann
að hverfa á braut í maí þegar
Gylfi Magnússon settist í forstjórastólinn.

Áður en Stefán
kom til Eimskips
var hann fjármálastjóri Þórsbrunns, sem framleiðir vatn, undir
merkjum Iceland
Spring, til tveggja
STEFÁN Á.
ára og má því segja
MAGNÚSSON
að hann hafi snúið
aftur til vatnsins.
- jab

um sem Alþjóðabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa
glímt við.
- msh

Bandaríski seðlabankinn kaupir skuldabréf
Seðlabanki Bandaríkjanna tilkynnti á þriðjudag að hann hygðist kaupa skammtímaskuldabréf
fyrirtækja og að fjármálaráðuneytið muni gangast í ábyrgð
gagnvart seðlabankanum fyrir
þessum bréfum. Í tilkynningu
seðlabankans segir að þessi aðgerð sé „nauðsynleg til að koma
í veg fyrir alvarlegar truflanir
á fjármagnsmörkuðum og efnahagslífinu“.
Undanfarið hafa peningamarkaðs- og hlutabréfasjóðir, ásamt
öðrum fjárfestum, sem vanalega
kaupa skuldabréf fyrirtækja,
kippt að sér höndum sökum lánsfjárkreppunnar, og mörg bandarísk fyrirtæki hafa því ekki getað
tryggt sér skammtímalánsfé, en
skortur á skammtímafjármögnun
sé farinn að ógna afkomu margra

„Ég þekki vatnið vel,“ segir Stefán Á. Magnússon, nýráðinn framkvæmdastjóri fjármálasviðs Icelandic Water Holdings.
Fyrirtækið framleiðir átappað vatn á flöskum í Hlíðarenda
í Ölfusi undir merkjum Icelandic Glacial en bandaríski drykkjavörurisinn Anheuser Busch á tuttugu prósent í fyrirtækinu.
Fyrirtækið vígði nýtt fram-

enterprise europe

annars tryggra fyrirtækja, þeirra
á meðal General Electric.
Ákvörðun seðlabankans er lýst
sem „róttækri“ tilraun til að koma
hjólum atvinnulífsins af stað, en
þetta er í fyrsta skipti í sögunni
sem seðlabanki Bandaríkjanna
kaupir venjuleg skuldabréf beint
af fyrirtækjum.
Edda Rós Karlsdóttir, yfirmaður greiningardeildar Landsbankans, segir að þetta sé enn eitt
dæmið um hvernig lánsfjárkreppan hafi breytt starfssviði seðlabanka. „Með þessu er bankinn í
rauninni kominn í hreina útlánastarfsemi, sem hefur hingað til
verið hlutverk viðskiptabanka. Í
dag eru seðlabankar ekki aðeins
lánveitendur til þrautavara heldur eru þeir beinlínis orðnir eini
mögulegi lánveitandinn.“
- msh

LÍTIL GENGISÁHÆTTA
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BANKAHÓLFIÐ

Innmaturinn
klassískur

4,7

prósent er meðalverðbólga innan OECD-ríkjanna í ágúst. Langhæst var hún hér á landi
14,5 prósent, en minnst í Sviss, 2,9 prósent.

50

þúsund pund, eða rúmar átta milljónir
króna, er upphæðin sem innlán breskra
sparifjáreigenda er tryggð upp að.

200

milljarðar króna er upphæðin sem
lífeyrissjóðirnir gætu mögulega losað
um í erlendum eignum til styrkingar
gjaldeyrisvaraforðanum.

Forkólfar í íslensku efnahagsog viðskiptalífi ættu að taka
sér einn af forstjórum smærri
fjármálafyrirtækjanna
til
fyrirmyndar. Sá snæddi lambahjörtu um helgina, fyllt með
sveskjum og matreidd með
sama sígilda hætti og mæður
landsins hafa gert frá næstsíðustu aldamótum. Innmatur er næringargóður og ódýr,
kostar eitthvað í kringum tvö
hundruð krónur kílóið. Á þessa
gæðamáltíð hallaði talsvert í
uppsveiflunni þegar fjármálagúrúarnir dreyptu á dýrustu
vínum með einum sveittum og
greiddu fúlgur fyrir. Nú þegar
uppsveiflan hefur tekið sveig
í andstæða átt er ekki úr vegi
að dusta rykið
af innmatnum
og fara í
Ámuna.

Gruggug jól
Og talandi um vín. Þeir sem sjá
ofsjónum yfir verði á góðu vínu
en ætla að spara sér aurinn og
leggja í einn eða tvo kúta af
heimagerðu léttvíni fyrir jólin
eru orðnir of seinir. Þeir sem til
þekkja vita að tvo mánuði hið
minnsta tekur að búa til eina
blöndu af hvít- og rauðvíni úr
þeim efnum sem til eru. Vínið
þarf svo að liggja í sex til átján
mánuði á flöskum áður en það
nær þeirri dýpt sem hægt er að
kreista úr heimagerðu bruggi.
Hinir forsjálu, sem sáu fyrir
að krónan myndi hoppa fram
af bjargbrúninni nú í haust,
hefðu þurft að leggja í í
fyrrasumar í fyrsta lagi.
Hinir, sem fóru í röðina
í Ámunni fyrir helgi,
verða að snæða hamborgarhrygginn með
gruggugri léttvínsblöndu beint úr
tunnunni á aðfangadag.

Amma gúrú
Hryllingssögur um gjaldþrot og
allsherjar eymd kæfa nú allt
bjartsýnishjal. En sögur um
hversdagshetjur slæðast þó
líka með. Ónefnd amma í vesturbænum keypti evrur fyrir
allt sitt sparifé, um það leyti er
gengi krónunnar var sem sterkast. Tilfinningin og lífsreynslan
sagði henni að eitthvað hlyti nú
litla krónan að fara að gefa eftir.
Og sú tilfinning var því miður
ekki byggð á móðursýki. Um
nokkurra mánaða skeið, mjatlaði konan ráðagóða út aurum
handa börnum og barnabörnum.
Eftir því sem á leið urðu aurarnir að smáfúlgum, enda stefndi
krónan í sortann og fjárhagur
afkomendanna þyngdist jöfnum
takti. Enn plokkar konan krónur
af sparifénu án þess að leggja
inn. En alltaf á hún jafnmargar krónur.

VESTMANNAEYJAR
TIL HAMINGJU
– Fréttablaðið fæst nú á miklu fleiri stöðum í Eyjum
Fréttablaðið hefur stórbætt dreifingu sína í Vestmannaeyjum og nú er hægt
að nálgast blaðið víðsvegar um bæinn í þar til gerðum Fréttablaðskössum.
Eyjamenn, látið ekki mest lesna dagblað landsins framhjá ykkur fara!
Til hamingju Vestmannaeyingar.
Fréttablaðskassar
Sunnan við Áshamra 22
Milli Áshamra 27–41
Sunnan við Foldahraun 40
Við Hrauntún 2
Við Höfðaveg 44
Við Bröttugötu 23
Norðan við Höfðaveg 3
Við Fjólugötu 1
Við Birkihlíð 22
Vestan við Helgafellsbraut 15
Vestan við Illugagötu 17
Við Hólagötu 19
Við Búhamra 38-40

Afhent í verslanir
Klettur, Strandvegi
Kráin, Boðaslóð 12
Olís, Græðisbraut 12
Ísjakinn/Bónusvídeó, Brimhólabraut 1
Flugkaffi, Vestmanneyjaflugvelli
Toppurinn, Heiðarvegi 10
Tvisturinn, Faxastíg 36
N1 Skýlið, Friðarhöfn
Vöruval, Vesturvegi 18
11/11
Krónan
Herjólfur, ferjan

Einnig bendum við á að hægt er að lesa Fréttablaðið sem pdf inni á visir.is
Nánari uppýsingar færð þú á www.visir.is/dreifing
Óskir þú frekari upplýsinga eða vilt koma á framfæri óskum um uppsetningu Fréttablaðskassa
bendum við þér á að hafa samband við Pósthúsið á dreifing@posthusid.is eða í síma: 585-8330.

Allt sem þú þarft...

Hvers vegna PwC?
Þekkingarfyrirtæki í fremstu röð á Íslandi og leiðandi á alþjóðavettvangi.
 Endurskoðun  Fyrirtækjaráðgjöf  Skatta- og lögfræðiráðgjöf
Reykjavík - Akureyri - Húsavík - Selfoss - Reykjanesbær

www.pwc.com/is

...allaa daga
dag

*connectedthinking

VELJUM ÍSLENSKT!
HJARTASNITSEL
MEÐ RASPI

GRÍSASTRIMLAR
ÚR LÆRI

FRÁ KJARNAFÆÐI
Bragðgóður snitsel gerður úr
kryddlegnum lambahjörtum.

FRÁ KJARNAFÆÐI

1.198 kr./kg.

20% afsláttur

Merkt verð 1.998 kr./kg.

Með fyrirvara um prentvillur eða uppseldar vörur.

Merkt verð 499 kr./kg.

NAUTAGÚLLAS
FERSKVARA
FRÁ KJARNAFÆÐI

1.398 kr./kg.
Merkt verð 1.998 kr./kg.

BÓNUS HANGIÁLEGG
G
AR
FITUMINNA - PAKKAR

KOFAREYKT
NAUTATUNGA FRÁ
KJARNAFÆÐI

SALTKJÖT BLANDAÐ
ÓDÝRT
FRÁ KJARNAFÆÐI

Merkt verð 2.220 kr./kg.

Merkt verð 998 kr./kg.

Merkt verð 499 kr./kg.

10% afsláttur.

599 kr./kg.

349 kr./kg.

BÝÐUR BETUR

AFGREIÐSLUTÍMI: MÁN. - FIM. 12:00-18:30, FÖS. 10:00-19:30, LAU. 10:00-18:00 OG SUN. 12:00-18:00.
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Áhyggjulaus börn?
„DÚNDURMÚSÍK“ – P.B.B., FBL.
„STUÐ Í ÓPERUNNI“ – I.Þ., MBL.
„FRÁBÆR SKEMMTUN“

BRYNDÍS ÁSMUNDSDÓTTIR
ILMUR KRISTJÁNSDÓTTIR
FIMMTUDAGUR 9. OKTÓBER KL. 20
LAUGARDAGUR 11. OKTÓBER KL. 20 – ÖRFÁ SÆTI LAUS
FÖSTUDAGUR 17. OKTÓBER KL. 20 – UPPSELT
LAUGARDAGUR 18. OKTÓBER KL. 20
MIÐASALA Á OPERA.IS, MIDI.IS
OG Í MIÐASÖLU ÍSLENSKU ÓPERUNNAR.
SÍMI MIÐASÖLU: 511 4200.

120.000

heimsókn um daginn þegar prófanirnar á
öreindahraðlinum voru að hefjast og fór að
tala um heimsendi. Skólafélagar hennar
höfðu rætt það sín á milli og það komst fátt
annað að hjá henni en ótti við endalokin. Á
meðan við reyndum að tala um fyrir henni
rifjaðist upp fyrir mér hvernig það var að
hafa áhyggjur sem barn. Ég óttaðist að
missa foreldra mína, týnast eða að eitthvað
hræðilegt kæmi fyrir fjölskylduna mína.
Þetta voru mér þungbærar áhyggjur á
sínum tíma líkt og áhyggjur mínar nú, bara
öðruvísi. Ég get því ekki sagt að ég óski þess
að vera barn í dag og þurfa ekki að takast á
við afborganir og skuldir, því ég veit að það
hefði valdið mér miklu hugarangri að fá
veður af ástandinu sem nú ríkir og hafa ekki
fullan skilning á því. Börn eiga ekki að
þurfa að hafa áhyggjur af peningum og ég
vona svo sannarlega að það verði ekki næsta
áhyggjuefni litlu frænku.

■ Pondus
Megi
sá betri
vinna!

Eftir Frode Øverli

Tap eða
sigur,
skiptir
ekki máli!

SömuEf þú
leiðis!
vinnur, þá
Sigur
gleðst ég
skiptir
fyrir þína
engu,
hönd! heiðarleg
keppni
skiptir öllu!

Gangi
þér vel!

Gangi
þér vel
vinur!

WWW.OPERA.IS

■ Gelgjan

111.486

Mamma er alltaf
að segja við mig að
hún elski mig.

100.000

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Áður fyrr sagði
hún það bara
þegar ég var að
fara eitthvað.

En nú má ég varla
hreyfa mig án þess að
hún æpi þetta á mig!

Ég elska
þig Palli!

Hættu
þessu,
mamma!

78.672

80.000

60.000

É

g er ein af þeim sem tóku erlend lán
fyrir húsbyggingu rétt áður en kreppan
skall á. Á þeim tíma virtist það vera
skynsamlegast og frá fyrsta degi borgaði ég
samviskusamlega af láninu. Smám saman
fóru afborganirnar svo að hækka með
NOKKUR ORÐ tilheyrandi áhyggjum þangað til um síðustu
Alma mánaðamót, þá urðu þær eiginlega óviðráðGuðmundsdóttir anlega háar.
Óhjákvæmilega fór ég að velta
fyrir mér hvernig manni liði í dag
ef maður hefði ekki tekið lán. Ég
fór að öfunda fólk í þeim sporum
og krakka sem léku sér saklaus
úti á leikvelli. Ég hugsaði til þess
tíma þegar maður var barn og
hvernig það var að vera nokkuð
ábyrgðarlaus, en ég man ekki
eftir því að hafa nokkurn tíma
verið áhyggjulaus.
Litla frænka mín kom í

57.147

■ Handan við hornið

40.000

Eftir Tony Lopes

Hættu að kvarta
Rósa. Þú veist
að við höfum
ekki efni á bíl
með öryggispúðum!

20.000

0

■ Kjölturakkar

Þjóðin veit hvað hún vill
Það mælist í tugum þúsunda hvað miklu fleiri lesa
Fréttablaðið en Morgunblaðið og 24 stundir

Eftir Patrick McDonnell

Ég fer alltaf í gegnum
æfingarnar mínar áður en
ég fer að sofa.

Stærðfræðiæfingar.

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sína eins og síðasta könnun Capacent
Gallup ótvírætt sýnir. Við erum rífandi stolt aff
m
þessum góða árangri og bendum auglýsendum
á að notfæra sér forskotið okkar þegar þeir
velja auglýsingamiðil.
Allt sem þú þarft...

Meðallestur á tölublað m.v. allt landið, 12–54 ára. Könnun Capacent í maí–júlí 2008.

...allaa da
daga

■ Barnalán
Solla og Hannes hafa
vakið okkur og viljað sofa
uppí hverja einustu nótt
síðustu viku.
Af
hverju?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég skil það
ekki. Fyrst var
það þrumuveðrið, svo voru
þau hrædd við
myrkrið...

Þú ættir
kannski að
gefa þeim
áhyggjubrúður frá
Gvatemala.

Hvað er Þú segir dúkkunum frá þínum
það?
áhyggjuefnum
og þær reyna að
leysa þau meðan
þú sefur.

En sniðug
hugmynd!
Hvernig
veist þú af
þeim?

Ég er ógift kona í
leiðinlegri vinnu
og finn mér
aldrei kærasta...
ég kaupi þær í
tugavís!
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>BEYGIR SIG EKKI
Rapparinn Kanye West segist
ekki ætla að biðjast afsökunar á slagsmálum sínum
við papparassa í síðasta mánuði á flugvellinum í Los Angeles. Þess
í stað hefur hann beðið
starfsstéttina um að láta
sig bara algjörlega í friði því
hann muni ekki hika við að
beita fyrir sig hnefanum á
nýjan leik.

Stappa stálinu í fólk á samstöðutónleikum
erum skemmtikraftar og ætlum
bara að reyna að lyfta brúninni
hjá þjóðinni. Við viljum líka
ýta undir með samstöðu og
sátt. Það er okkar framlag.“
Bubbi dregur svo auðvitað
vagninn og mun eflaust senda
vel völdum aðilum tóninn auk þess að ná
upp stemningu og
samhug. „Við hlökkum til að sjá sem
flesta,“ segir Páll
Eyjólfsson,
umboðsmaður
Bubba.
„Margir
hafa lagt okkur lið
og við lítum á þetta
sem
samstöðutónleika fyrst og fremst.

Bubbi Morthens og hljómsveit
ásamt Buffinu spilar á Austurvelli í
hádeginu í dag. Ný dönsk og
Sprengjuhöllin sem auglýstar
voru á mánudaginn hafa afboðað
komu sína. Líklegast bætast einhverjir tónlistamenn í hópinn.
„Við erum ekki að
mótmæla einu né
neinu,“ segir Hannes Heimir Friðbjarnarson, trommari Buffsins. „Það
eru aðrir betur til
þess fallnir að mótmæla en við. Við
BUBBI ER ÞJÓÐARSÁLIN Allir

folk@frettabladid.is

á Austurvöll í hádeginu!

HANNES HEIMIR TROMMARI BUFFSINS Vilja ýta

undir með samstöðu og sátt.

Það verður rafmagn og það verður spilað á sviðsvagni. Það þarf að stappa
stálinu í fólk.“
Uppákoman hefst á Austurvelli kl. 12
á hádegi í dag.
- drg

Börnin bjarga Beckham
HVAR ER MJALLHVÍT? Hljómsveitin Hvar
er Mjallhvít? heldur útgáfutónleika í Iðnó
á fimmtudagskvöld.

Mjallhvít og
Rúnar á svið
Hljómsveitin Hvar er Mjallhvít?
heldur útgáfutónleika í Iðnó á
fimmtudagskvöld til að kynna
sína fyrstu plötu. Ýmsir gestir
koma við sögu á tónleikunum, þar
á meðal goðsögnin Rúnar
Júlíusson, sem mun taka lagið.
Hann hefur áður sungið með
hljómsveitinni, auk þess sem
plata hennar var einmitt gefin út
af útgáfufyrirtæki Rúnars,
Geimsteini.
Hvar er Mjallhvít?, sem var
stofnuð um jólin 2004, er skipuð
þremur strákum úr Reykjavík.
Hljómsveitin hefur spilað á
böllum og í hinum ýmsu veislum
við góðan orðstír og ætlar sér að
halda því áfram í framtíðinni.
Iðnó verður opnað klukkan 20 og
er miðaverð á tónleikana 1.000
krónur.

Frægustu og mest áreittu
hjón veraldar eru að öllum
líkindum David og Victoria
Beckham. Knattspyrnuhetjan hefur nú ljóstrað
upp um leyndarmálið á bak
við hjónabandið sem hefur
þurft að þola meiri umfjöllun en mörg önnur pör.
„Við erum undir töluverðri
pressu sem par og ég segi það
alveg satt,“ sagði David við
glanstímaritið OK!. „En það að
hafa börnin í kringum okkur léttir lífið töluvert og auðveldar það
til muna að standast þetta álag,“
bætti hann við. David og Victoria
hafa fengið að súpa af ofurtollum frægðarinnar og er skemmst
að minnast fjölmiðlafársins í
Bandaríkjunum þegar fyrrum
landsliðsfyrirliðinn
skrifaði

BJARGVÆTTIRNIR Börnin þeirra þrjú eru

bjargvættir þeirra hjóna og bros drengjanna kemur þeim alltaf í gott skap.

Októberfest í
fimmta sinn

Októberfest verður haldin í
fimmta sinn á lóð Háskóla Íslands
frá fimmtudegi til laugardags.
Hátíðin hefur aldrei verið stærri
og hefur Stúdentaráð fengið
viðburðafyrirtækið Am Events
sér til aðstoðar við að gera
hátíðina sem glæsilegasta þetta
árið. Tveimur risatjöldum hefur
verið bætt við hið hefðbundna
tjald hátíðarinnar og þar að auki
verða haldnir stórtónleikar á
laugardeginum. Þar koma fram
Mugison, Dikta, Who Knew,
Mammút og Agent Fresco.
Þýskt þema verður á hátíðinni
og verður meðal annars keppt í
þýskri búningakeppni, horft á
þýskt sjónvarpsefni og drukkið
úr stígvéli.
HAFA SÍN RÁÐ David og Victoria hafa mátt þola erfiðleika í sínu sambandi en hafa

ráð til að takast á við þau.

undir samning við LA Galaxy.
Ljósmyndarar fylgdu hjónakornunum þá við hvert fótmál og
Victoria mátti varla skreppa út í
búð án þess að búðarferðin rataði á forsíður blaðanna. Þá varð
uppi fótur og fit þegar upp komst
um næturgaman David með
Rebeccu Loos en þá töldu margir
að þessu traustasta hjónabandi
afþreyingariðnaðarins
væri
endanlega lokið.
En svo er nú aldeilis ekki og
David segir þau hafa sín ráð til
að takast á við vandamálin án
þess að fara út í þá sálma nánar.

„En þegar öllu er á botninn hvolft
eru það synirnir og bros þeirra
sem heldur okkur gangandi
þegar erfiðir dagar eru að baki.“
David vendir síðan kvæði sínu
í kross þegar hann er spurður
hvað hafi fyrst heillað hann við
Victoriu og það stendur ekki á
svarinu.
„Fótleggirnir.
Ekki
spurning. Þegar Spice Girls voru
að byrja var ég spurður hver
væri uppáhalds-kryddpían mín
og ég sagði alltaf: Þessi með
flottu fótleggina. Og það er ekkert launungarmál, hún er með
frábæra fótleggi.“

MAMMÚT Hljómsveitin Mammút spilar á
Októberfest á lóð Háskóla Íslands.

Dagvaktin sýnd
í kvikmyndahúsi
„Það er hellingur af fólki sem er
ekki með áskrift að Stöð 2 og
langar til að sjá þættina. Og við
viljum bara bjóða því að sjá þá í
bestu mögulegu gæðum,“ segir
Jón Gunnar Geirdal, markaðsstjóri Senu. En fyrstu þrír þættirnir af Dagvaktinni verða teknar til sýningar í Smárabíói í dag
og á fimmtudag. Þættirnir hafa,
eins og við mátti búast, slegið
rækilega í gegn hjá tæplega
helming þjóðarinnar og nú geta
aðdáendur séð ævintýri þeirra
Ólafs, Daníels, Georgs og frú
Gúggu á breiðtjaldi. „Þetta er í
fyrsta skipti sem þetta er gert og
við búumst við góðum viðtökum,“
bætir Jón Gunnar við.
„Þú segir mér fréttir, þetta er
áhugavert,“ segir Ragnar Bragason, leikstjóri Dagvaktarinnar.
„Ég mun ekki láta mig vanta,“
bætir hann við og segir að þjóðinni veiti víst ekki af smá gamanmálum á þessum síðustu og
verstu tímum.
En sýningarnar vekja jafnframt upp spurningar um hvort
ekki liggi beinast við að fara út í
gerð kvikmyndar í fullri lengd.
Vinsældir þáttanna eru slíkar að
það hlýtur að vera nánast gulltryggt að kvikmyndin myndi slá
í gegn. Fyrir því eru dæmi utan
úr heimi að hetjur séu hreinlega

Á BREIÐTJALD Fyrstu þrír þættirnir af
Dagvaktinni verða sýndir í Smárabíó í
dag og á morgun. Leikstjórinn Ragnar
segir það vel koma til greina að gera
bíómynd um Georg, Daníel og Ólaf
Ragnar.

reistar upp frá dauðum ef kvikmyndin reynist mala gull. Leikarar Dagvaktarinnar hafa tekið
það skýrt fram við vinnslu þáttanna að þetta sé síðasta serían en
leikstjórinn viðurkennir að það
sé alveg inni í myndinni að gera
kvikmynd. „Við höfum alveg
rætt það okkar á milli og gerðum
það áður en vinnan við Dagvaktina hófst. Auðvitað væri gaman
að heimsækja þessa gaura eða
einhvern af þeim aftur í nánustu
framtíð en þetta er ekki eitthvað
sem er alveg á dagskrá næst,“
segir Ragnar sem hefur nýlokið
við að klippa síðasta þáttinn og
nú tekur við vinnsla við hljóð og
önnur tæknileg atriði.
- fgg

níu góðir mánuðir
Í þessa fallegu bók geta verðandi mæður skráð
hugleiðingar sínar frá því að nýtt líf kviknar svo
allt sé til reiðu þegar barnið fæðist. Bókin er prýdd
óviðjafnanlegum ljósmyndum Anne Geddes
af ungbörnum.

anda
T il v a li n g jö f h
k onu.
b a r n s h a fa n d i
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NÝTT Í BÍÓ!

“MÖGNUÐ MYND SEM
HELDUR ÁHORFENDUM
ALLAN TÍMANN”
S. M. E. – MANNLÍF

Menn helltu oft út blóði fyrr

“AFRAKSTURINN ER
MÖGNUÐ MYND Í
ALLT ÖÐRUM
GÆÐAFLOKKI EN
NOKKUR ÍSLENSK
SPENNUMYND.”
B. S. - FBL

“REYKJAVÍK
ROTTERDAM ER
ÁVÍSUN UPP Á
ÚRVALSSKEMMTUN”
DÓRI DNA - DV

20% afsláttur af miðaverði sé greitt með
greiðslukorti Vildarklúbbs Glitnis.

YFIR 100.000
MANNS

SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

REYKJAVÍK-ROTTERDAM
kl. 5.50 - 8 - 10.10
REYKJAVÍK-ROTTERDAM LÚXUS kl. 5.50 - 8 - 10.10
BURN AFTER READING
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.30 - 8 - 10.30
PINAPPLE EXPRESS D
MAMMA MIA
kl. 5.30
GRÍSIRNIR 3
kl. 3.45
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl. 4
DAGVAKTIN ÞÆTTIR 1-3
kl. 8 - 10

5%

14
14
16
16
L
L
L
L

BURN AFTER READING
PINAPPLE EXPRESS
STEP BROTHERS
MIRRORS
RAFMÖGNUÐ REYKJAVÍK

16
16
12
16
L

kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.30 - 8
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 10.15

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

REYKJAVÍK-ROTTERDAM
BURN AFTER READING
SVEITABRÚÐKAUP
MAMMA MIA

kl. 6 - 8.20 - 10.30
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.30 - 8 - 10.30

14 REYKJAVÍK-ROTTERDAM
16 PINEAPPLE EXPRESS
L MAMMA MIA
L

kl. 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10
kl. 5.50

14
16
L

5%

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

8. október 2008 MIÐVIKUDAGUR

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus



ATH! 650 kr.

S.V – MBL.
TEKJUHÆSTA MYND ALLRA
TÍIMA Á ÍSLANDI
MYND OG HLJÓÐ

REYKJAVÍK ROTTERDAM

kl. 6, 8 og 10

12

BABYLON A.D.

kl. 8 og 10

16

LUKKU LÁKI - Ísl. Tal

kl. 6 (650 kr.)

L

JOURNEY 3D - DIGITAL 3D

kl. 6

L

MAMMA MIA

kl. 8 og 10

L

Það er sláturtíð. Víða er verið að
taka slátur á íslenskum heimilum. Á Smíðaverkstæði Þjóðleikhússins er einnig heilmikil sláturtíð. Þar hnoða samkvæmisklæddir
leikarar texta Shakespeares í
þýðingu Matthíasar Jochumssonar um Macbeth og valdarán hans.
Sverðin víkja fyrir blóðdunkum sláturhúsanna og tengslin við
söguna víkja fyrir effektum.
Splash splash, blóðið slettist og
slettist og áhorfendur fylgjast
með því hvernig blóðbrúsar tæmast og hver prúðbúinn gestur
situr með hvíta plastsvuntu til
þess að koma í veg fyrir að
valdaránsgusurnar sprautist yfir
frumsýningarklæðin.
Um hvað fjallaði þessi sýning?
Hvað var þessi sýning? Ætli það
sé ekki óhætt að segja að hún hafi
verið hópverkefni ungra leikara
sem fengu tækifæri til þess að
leika sér með eitt frægasta leikrit
veraldarsögunnar og það er í
sjálfu sér af hinu góða. Þegar
verið er að gera tilraunir og
blanda og mixa gleymist stundum
að heildarútkoman á að koma
fyrir sjónir almennings. Þetta er
ekki bara leikslettugeim þeirra
sem taka þátt í tilrauninni.
Textinn er fallegur, margræður, flókinn og lýrískur og grundvallaratriðið er að skilja hann og
njóta hans til þess að hann komist
til skila.
Macbeth hefur víða lent í tilraunabúðum eins og til dæmis
1924 þegar leikarar í Úkraínu
undir leikstjórn mjög umdeilds
leikstjóra, Les Kurbas, hentu
öllum gildum á grænu sviði gert
úr dúkum svipuðum þeim og
breiddir eru yfir spýtnarusl og
einmitt þar var dyraverði breytt í
hirðfífl sem hér var örlítil vísun í.
Ungir þeldökkir leikarar í New
York 1936 fengu sömuleiðis tækifæri til að spreyta sig á tilraunaverkefni byggt á hinum klassíska
Macbeth þegar hinn kornungi
Orson Wells réðist að verkinu
með atvinnulausum listamönnum
og var umhverfið Haítí. Hvert er
umhverfið hér? Svart/hvítt vídeó
með rauðum slettum, eða kannski
skýrasti frásagnarmáti nútímans,
hrár einfaldur krimmi án undirtexta.
Eins og gefur að skilja hafa
uppsetningar á Macbeth verið
nær eins margbreytilegar og þær
eru margar og hljóta nú að skipta
þúsundum því leikritið er fyrst
sett upp árið 1606 og það var nú
aldeilis ekki í gær þótt listamenn
nútímans hafi stundum ekki
minni til úrvinnslu nema síðan í
gær.
Nú lifum við í allsnægtum sem
góðærið gaf okkur en á hverjum
klukkutíma berast okkur nýjar og
nýjar fréttir af fyrrum vígtönnum sem búið er að draga úr
lygaskoltum og liggja blóðugar

LEIKLIST Herra og frú Makbeð á trúnó. Stefán Hallur og Vigdís Hrefna.

fyrir framan glansandi bankahallir víðs vegar um álfuna.
Öll okkar ógæfa nú byggist á
nákvæmlega því sama og örlög
Macbeths, það er „mikill vill
meira“. Sú leið sem leikararnir
ungu fóru til þess að vinna með
meistaraverkið fer líklega í taugarnar á mörgum því tækifærið
var svo stórt og gott til þess að
nýta þennan stórkostlega efnivið.
Hér er flisjað og hér er skrælt.
Lafðin sjálf hvorki hékk né lafði
því hlutverk hennar var svo
útþynnt og óskýrt og það er
kannski svolítið flókið að skilja
þessa demókratísku leikstjórnaraðferð þegar niðurstaðan verður
að aðeins ein persóna er skýr, það
er Macbeth sjálfur. Hópurinn
velur að strika út þann hluta
verksins sem er í uppáhaldi hjá
mörgum, það er þegar Lady Macbeth gengur í svefni og afhjúpar
þar með gjörðir sínar og eiginmannsins. Sömuleiðis velja leikarar hér að fórna nornunum og er
það skiljanlegt miðað við uppfærsluna, reyndar fékk dyravörðurinn nokkrar setningar frá þeim
sem kom eins og eðlileg opnun
eða lykill að þessum lestrarmáta
verksins. Enginn nennir að hoppa
um á sokkabuxum með fjaðrir í
flauelshöttum. Hvernig á þá eiginlega að láta þetta fólk vera
klætt til þess að valdabaráttan
geti átt sér stað í nútímanum eða
engum tíma? Jú, svörtu leiðinlegu
jakkafötin, hvort heldur þau heita
smóking eða kjólföt eða stakur
jakki og dressmannbuxur auk
dragtanna eru valin, kannski til
þess að passa á árshátíð þar sem
hægt er að niðurlægja einkaritarann í óþægilegri stuttri dragt.
Fléttugreiðsla Lady Macbeth
leiðir hugann til þriðja ríkisins og
þeirra kvenna sem þar pinnstífar
aðallega í amerískum bíómyndum lifðu tilfinningalausar liggjandi undir yfirmönnum. Í þessari
blóðugu mynd skiluðu leikarar
sinni vinnu vel og þeir sem eru

Coldplay sigursæl
JÁKVÆÐASTA MYND ÁRSINS

PATHOLOGY

ÁLFABAKKA
kl. 5:50 - 8 - 10:10

PATHOLOGY

kl. 8 - 10:10

WILD CHILD
GEIMAPARNIR m/ísl. tali
CHARLIE BARTLETT

kl. 5:50 - 8 - 10:10
kl. 6
kl. 8 - 10:10

SELFOSS
16

VIP

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 8 - 10:10

14

WILD CHILD

kl. 10:10
AKUREYRI

L

L
L

BABYLON A.D.

kl. 8 - 10

16

12

WILD CHILD

kl. 8

L

JOURNEY 3D DIGITAL-3D kl. 5:50
DEATH RACE
kl. 10:10

L

CHARLIE BARTLETT

kl. 10

12

16

TROPIC THUNDER

kl. 8 - 10:20

16

KEFLAVÍK
REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 8 - 10:10

SVEITABRÚÐKAUP

kl. 5:50 - 8

L

SVEITABRÚÐKAUP

kl. 5:50

VIP

PATHOLOGY
HAPPY GO LUCKY

KRINGLUNNI
kl. 8 - 10:20
kl. 8 - 10:20

16
12

JOURNEY 3D DIGITAL-3D
WILD CHILD

kl. 10

L

kl. 6

L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali

kl. 6

L

SMART PEOPLE

kl. 6

12

PINEAPPLE EXPRESS
MIRRORS

kl. 8
kl. 10:20

14
16
16

Hljómsveitin Coldplay vann tvenn verðlaun á Q-hátíðinni í London,
þar á meðal fyrir plötu ársins, Viva La Vida or Death And All His
Friends. Einnig var Coldplay valin besta hljómsveitin í heiminum í
dag og bar þar
sigurorð af
Metallica, Muse,
Kings of Leon og
Oasis.
Á hátíðinni lýsti
Chris Martin,
söngvari Coldplay,
því yfir að sveitin
væri vissulega sú
besta í heiminum,
en bætti svo við.
„Nei, ekki alveg.
U2 er í fríi og
Radiohead líka.“
Söngkonan
Duffy frá Wales
var kjörin
COLDPLAY Coldplay heldur á verðlaununum sem sveitin
skærasta nýja
fékk frá breska tónlistartímaritinu Q.
stjarnan og írska
NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES
sveitin Keane
fékk verðlaun fyrir besta lagið, Spiralling. David Gilmour úr Pink
Floyd fékk heiðursverðlaun fyrir framlag sitt til tónlistarheimsins.
Tileiknaði hann látnum félaga sínum, Richard Wright, verðlaunin
og bað fólk um að rísa úr sætum og skála fyrir honum. Hljómsveitin The Last Shadow Puppets, með Alex Turner úr Arctic
Monkeys innanborðs, var síðan valin besti nýliðinn.

LEIKLIST
Macbeth
Leikstjórn og leikmynd: Stefán Hallur
Stefánsson og Vignir Rafn Valþórsson
Dramatúrgía: Karl Ágúst Þorbergsson
og Tobias Munthe
Búningar: Judith Amalía Jóhannsdóttir
Tónlist og hljóðmynd: Albert Finnbogason
Lýsing: Hanna Klyhkö og Stefán Hallur Stefánsson
Leikarar: Stefán Hallur Stefánsson,
Vigdís Hrefna Pálsdóttir, Elma Lísa
Gunnarsdóttir, Valur Freyr Einarsson, Jörundur Ragnarsson, Sigurður
Hrannar Hjaltason, Rúnar Freyr Gíslason, Edda Björg Eyjólfsdóttir, Baldur
Trausti Hreinsson, Pattra Sriyanonge,
Ólafur Egill Egilsson, Vignir Rafn
Valþórsson

★★
Svart/hvítt vídeó með rauðum
slettum

aðdáendur trúverðugra slagsmála fá vafalítið kikk út úr sýningunni. Fyrir svo utan að spurningunni sem leikstjórarnir varpa
fram í prógramminu hvort tungumálið sé úrelt er hægt að svara
neitandi því blæbrigði þess og
þrungið innihald stendur eins og
heyra mátti þegar Macduff skýrir frá því hverja Macbeth vó. Þar
naut sín slípuð framsögn Rúnars
Freys Gíslasonar.
Hér er 25-30 manna áhöfn skrifuð niður í ellefu hlutverk og það
væri alveg út í hött að segja að tilraunin hafi mistekist vegna þess
að tilraun er tilraun og svarið
liggur ekki skrifað á einhverju
borði almættisins. En hitt er
annað mál að ótta setur að manni
að þetta meistaraverk verði aftur
að bíða í nokkra áratugi þar sem
Ríkisleikhúsið er nú búið að sinna
skyldum sínum í bili. Það er að
kynna klassískt meistaraverk.
Elísabet Brekkan

Spila með
hetjunum
Aðdáendum The Rolling Stones,
Bítlanna, Beach Boys og Pink
Floyd gefst í nóvember sjaldgæft
tækifæri til að
spila með
hetjunum sínum
á rokknámskeiði
á Englandi.
Námskeiðið
stendur yfir í
viku og hefst í
Abbey Roadhljóðverinu í
London, þar sem BILL WYMAN Fyrrverandi bassaleikari
Bítlarnir tóku
upp sínar plötur. Rolling Stones
verður leiðbeinandi
Á meðal
á rokknámskeiði í
leiðbeinenda þar London.
verða Bill
Wyman, fyrrverandi bassaleikari
Rolling Stones, og Nick Mason úr
Pink Floyd. Einnig munu Jeffrey
Froskett og Kip Winger úr Beach
Boys koma með fróðleiksmola.
Eftir tímann í Abbey Road er
förinni heitið á Cavern-klúbbinn í
Liverpool þar sem aðdáendunum
gefst tækifæri til að spila með Pete
Best, fyrsta trommara Bítlanna.
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Leitin að ómögulegum draumi Tenór á túr
Kvikmyndin um drottninguna Raquelu verður loksins
frumsýnd hér á landi um
helgina eftir að hafa farið
sigurför um heiminn.
Leikstjórinn Ólafur Jóhannesson segir líf stelpustráka
einkennast af leitinni að
hinu ómögulega.
Fyrir tveimur og hálfu ári hringdi
Fréttablaðið í Ólaf Jóhannsson
vegna fréttar um Mike Stone, en
sá er hálfbróðir leikkonunnar
Sharon Stone, margreyndur kungfu-kappi auk þess sem hann hafði
gerst svo frægur að stinga undan
Elvis Presley. Ólafur hafði, samkvæmt heimildum blaðsins, komist í tæri við hann og langaði til að
festa sögu hans á filmu. Ólafur
hafði lítið að segja um þá mynd en
bætti því við að hann væri að
vinna að annarri kvikmynd. Hann
hefði nefnilega komist í tæri við
stelpustráka á Filippseyjum og
ætlaði sér að gera heimildarmynd
um þá. Síðan þessu símtali var
slitið hefur mikið vatn runnið til
sjávar og drottningin Raquela
birtist nú íslenskum kvikmyndaunnendum ljóslifandi á hvíta
tjaldinu.
Ólafur er nýkominn heim til
Íslands úr löngu fríi og þegar
hann er beðinn um að rifja upp
hvernig sagan af Raquelu varð til
tekur hann sér drykklanga stund
til að rifja þá sögu upp. „Þetta er
samt sáraeinfalt. Ég var á kvikmyndahátíð í Berlín fyrir þremur
árum og komst þar í kynni við
þrjá Filippseyinga. Mér var sagt
að það væri næstum ómögulegt að
gera kvikmynd þar og tók þeim
yfirlýsingum auðvitað sem áskorun. Sagðist bara ætla að mæta og
gera kvikmynd, sama hvað tautar

KVEÐUR RAQUELA Ólafur hefur kvatt Raquelu í bili og hyggst næst gera rammís-

lenska kvikmynd, með íslenskri sögu, í Búðardal.

og raular,“ segir Ólafur. „Þegar ég
var loks kominn þangað og rölti
um hverfin rakst ég á stelpustráka sem ég hafði haft spurnir
af og heimur þeirra heillaði mig
svo að ég ákvað að þetta skyldi
vera viðfangsefnið,“ útskýrir
Ólafur.
Heimur stelpustráka er kannski
meira „hryllilega“ heillandi. Þetta
er utangarðshópur sem fær hvergi
vinnu nema við vændi eða
klámbransann. „Þeir þrá allra
heitast samband við gagnkynhneigðan karlmann, eitthvað sem
er svo fjarlægt og ómögulegt. Þær
standa samt bara á götum úti, með
sitt tyggjó í Paris Hilton-fötunum
sínum og er alveg sama hvort
heimurinn sé að springa fyrir
aftan þær eða ekki. En síðan bankar raunveruleikinn alltaf upp á,
klámvæðingin og vændið, og
neyðir þær til að horfast í augu
við staðreyndirnar,“ útskýrir leikstjórinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Raquela hefur ekki farið varhluta af kláminu þótt búið sé að
mestu að eyða fortíð hennar í netklámbransanum. „Hún er hins
vegar bara föst á Filippseyjum,
situr bara við netið og reynir að
höstla einhverja stráka. Hún á erfitt með að ferðast en við höfum
samt alltaf reynt að setja það sem
skilyrði þegar okkur er boðið á
erlendar kvikmyndahátíðir að hún
fái líka boðskort. Henni hefur hins
vegar aðeins tekist að mæta á
eina,“ segir Ólafur sem heldur þó
góðu sambandi við Raquelu og
vinkonur hennar.
Ólafur er ekki þekktur fyrir að
sitja með hendur í skauti og segir
að eftir gott frí sé hann byrjaður
að vinna að næsta verkefni. Þar
mun hann hins vegar halda sig á
Íslandi, nánar tiltekið á æskuslóðum sínum í Búðardal. „Þetta á
bara að vera rammíslensk kvikmynd með íslenskri sögu.“
freyrgigja@frettabladid.is

Leikverk Guðmundar Ólafssonar,
Tenórinn, var frumsýnd á Berjadögum norður í Ólafsfirði í ágúst
2003 og þá um haustið í Iðnó þar
sem sýningin var á fjölunum í tvö
ár. Hún var tekin upp haustið 2006
og leikin í Freyvangi í Eyjafjarðarsveit fyrir troðfullu húsi.
Sýningin hlaut mikið lof gagnrýnenda sem sögðu meðal annars
að „lafhægt væri að pissa á sig af
hlátri“ og ekki voru viðtökur áhorfenda síðri.
Nú er Guðmundur aftur kominn
á kreik og sækir austur á land með
tenórinn viðkvæma eða eins og
segir í fréttatilkynningu: „Nú er
söngvarinn enn og aftur búinn að
ræskja úr sér sumarleyfishæsi og
grillbrækju og hefur ákveðið að
slíta sig frá stanslausum og innihaldssnauðum slímusetum á kaffihúsum höfuðborgarinnar og ætlar
að fara út á landsbyggðina til að
leyfa fólkinu þar að njóta göfugrar
listar sinnar og gefa þar með
sífelldu tali um kreppu, lánsfjár-

TENÓRINN Guðmundur Ólafsson í
hlutverki sínu.

örðugleika, skuldatryggingaálag
og slæma stöðu fjármálafyrirtækja hérlendis sem erlendis langt
nef.“
Leikstjóri er Oddur Bjarni Þorkelsson, Guðmundur Ólafsson er
tenórinn og undirleikarann leikur
Sigursveinn Kr. Magnússon. Sýningar verða á eftirtöldum stöðum:
9. október í Valaskjálf á Egilsstöðum, 10. október í Miklagarði í
Vopnafirði, 11. október í Samkomuhúsinu á Húsavík og loks 12. október í Skjólbrekku í Mývatnssveit.

Spila í Eyjum
Hljómsveitin Mezzoforte heldur
tónleika í Höllinni í Vestmannaeyjum á fimmtudag. Sveitin
ætlar jafnframt að leggja drög
að plötu í nýju hljóðveri í Vestmannaeyjum, Island Studios.
Í dag skipa Mezzoforte þrír af
fjórum upprunalegum meðlimum
hljómsveitarinnar,
þeir
Eyþór
Gunnarsson,
Jóhann
Ásmundsson og Gunnlaugur
Briem. Með þeim spila einnig
þeir Óskar Guðjónsson, Sebastian Studnitzky og Bruno Mueller.
Tónleikarnir í Höllinni hefjast
klukkan 21 og er miðaverð 2.500
krónur. Pakkaferðir verða í boði

MEZZOFORTE Hljómsveitin Mezzoforte
heldur tónleika í Höllinni í Vestmannaeyjum á fimmtudag.

á tónleikana á vegum Flugfélags
Íslands.
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> Sameiningarhugur í Fjölni og Fram
Í fréttatilkynningu á heimasíðu Fram er greint frá því að
formenn Ungmennafélags Fjölnis og knattspyrnufélags
Fram hafi lagt fram tillögu um að vinnuhópur verði skipaður til þess að skoða möguleika á samruna félaganna
í eitt öflugt ungmenna- og íþróttafélag. Tillaga formannanna var samþykkt samhljóma í aðalstjórnum beggja
félaga. Vinnuhópurinn mun setja saman viljayfirlýsingu
um samruna, sem verður lögð fyrir
aðalstjórnir félaganna til samþykktar
að viku liðinni. Breytt landslag í
efnahagslífinu er ástæða þess
að formennirnir vildu skoða
þennan möguleika.

sport@frettabladid.is

VARNARJAXLINN HERMANN HREIÐARSSON: ER ÓSÁTTUR VIÐ SKORT Á TÆKIFÆRUM HJÁ PORTSMOUTH

Hef ekki áhuga á því að vera einhver klappstýra
Landsliðsfyrirliðinn Hermann Hreiðarsson hefur lítið fengið
að spreyta sig með Portsmouth á þessari leiktíð en hann var
einn af lykilmönnum félagsins í fyrra þegar Portsmouth endaði
í áttunda sæti í ensku úrvalsdeildinni og vann FA-bikarinn.
Hermann er óvanur að vera í þessari stöðu, að vera ekki
í byrjunarliðinu, því fyrir yfirstandandi keppnistímabil
var Eyjapeyinn búinn að leika 425 leiki af 438 leikjum
sínum í öllum keppnum með Crystal Palace, Brentford, Wimbledon, Ipswich, Charlton og Portsmouth í
byrjunarliðinu. Af þeim leikjum sem Hermann lék á
árunum 1997-2008 var hann sem sagt í 97% tilfella
í byrjunarliðinu.
„Ég hef alltaf verið byrjunarliðsmaður hjá
þeim félögum sem ég hef verið hjá og ég er
því óvanur þessari stöðu sem upp er komin
og ég kann henni satt best að segja ekki vel.
Ef heldur sem horfir mun ég klárlega skoða
mín mál þegar félagsskiptaglugginn opnar í
janúar og sjá til hvað verður í boði. Ég verð að

gera það því ég vil spila fótbolta og hef ekki áhuga á því að vera
bara einhver klappstýra,“ segir Hermann á léttum nótum.
Harry Redknapp, knattspyrnustjóri Portsmouth, fékk til félagsins vinstri bakverðina Armand Traoré og Nadir Belhadj að láni
fyrir tímabilið og þeir hafa verið framar en Hermann í goggunarröðinni til þessa.
„Redknapp eyddi peningum til þess að fá nýja leikmenn til félagsins og hann verður náttúrlega að réttlæta
það með því að spila þeim og þannig er það nú bara.
Þetta eru annars mjög góðir leikmenn, sókndjarfir, litlir
og snaggaralegir og talsvert ólíkir mér og það er ekkert
út á það að setja. Það hefur því ekkert komið uppá á
milli mín og Redknapp og svona er boltinn bara,“ segir
Hermann.
Hermann er samningsbundinn Portsmouth til loka
yfirstandandi keppnistímabils en búast má við því að
mörg félög í efstu tveimur deildunum á Englandi muni
verða á varðbergi ef hann hugsar sér til hreyfings í
janúar.

Fleiri munu fylgja í kjölfarið
Stjórn körfuknattleiksdeildar Snæfells hefur sagt upp samningi við erlendan þjálfara liðsins og alla erlendu leikmenn liðsins. Formaður deildarinnar spáir því að fleiri lið fari sömu leið fljótlega. Hlynur Bæringsson og Sigurður Þorvaldsson hafa tekið við þjálfun liðsins. Þeir fá ekki greitt aukalega fyrir þjálfunina.
KÖRFUBOLTI Stjórn körfuknattleiks-

Á ÚTLEIÐ? Casper Jacobsen er samningslaus en Blikar hafa forgang á því að
semja við hann.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Erlendir leikmenn Blika:

Þeirra framtíð
er í óvissu
FÓTBOLTI Stjórn knattspyrnudeildar Breiðabliks hefur ekki tekið
neina ákvörðun enn um hvort
liðið segi upp samningum við
erlenda leikmenn liðsins.
Þeir eru allir samningsbundnir
fyrir utan Casper Jacobsen.
Blikar hafa frest til 15. október að
segja samningunum upp kjósi
þeir að gera svo.
„Við erum að fara yfir hlutina,
smíða fjárhagsáætlun fyrir næsta
ár og annað,“ sagði Einar Kristján
Jónsson, formaður knattspyrnudeildar.
„Það er ljóst að það stefnir í
talsvert þyngra ár en síðustu ár
og ekki síst af þeim sökum að
tekjuöflun er ákaflega erfið. Við
munum fara vel og vandlega yfir
þetta næstu daga,“ sagði Einar
Kristján.
- hbg

Kreppa í handboltanum:

Framarar játa
slæma stöðu
HANDBOLTI Handknattleiksdeild
Fram hélt fund með leikmönnum
sínum á mánudagskvöldið til þess
að fara yfir stöðuna sem er ekki
góð.
„Þetta var nú enginn neyðarfundur en því er ekki að leyna að
staðan hjá okkur er ekki góð og
reyndar slæm. Við höfðum ekki
áhuga á því að fara í einhvern
feluleik með þessa hluti og
ákváðum því að vera heiðarlegir
við leikmenn okkar og láta þá vita
um stöðuna,“ sagði Hlynur
Þrastarson, varaformaður
handknattleiksdeildar Fram, en
hann segir stöðu mála ekki hafa
áhrif á þátttöku liðsins í Evrópukeppni, enn sem komið er hið
minnsta, en Framarar fara til
Hollands á föstudag og spila þar í
Evrópukeppninni á laugardag.
„Það hafa margar forsendur í
rekstrinum breyst. Sumir
styrktaraðilar farnir og peningar
frá öðrum ekki að skila sér. Þetta
er frekar erfitt og við munum
fara yfir stöðuna á næstu dögum
og athuga hvað við getum gert,“
sagði Hlynur.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins ætla forráðamenn
handknattleiksdeildar Fram að
funda með hverjum og einum
leikmanni félagsins sérstaklega
eftir helgi.
- hbg

deildar Snæfells greip til þess
ráðs á mánudagskvöldið að segja
upp samningum við erlenda leikmenn liðsins sem og þjálfarann
sem einnig er erlendur. Sæþór
Borgþórsson, formaður körfuknattleiksdeildarinnar,
segir
félagið ekki hafa átt annarra kosta
völ í stöðunni.
„Þetta var gert af nauðsyn. Við
fáum ekki þá peninga inn núna
sem við höfum verið að fá og það
mun ekki gerast. Menn munu ekki
taka upp veskið. Við erum því að
róa lífróður og fyrirtæki geta ekki
styrkt okkur í þessu árferði. Það
er því betra að takast á við raunveruleikann strax í stað þess að
fara með reksturinn í óefni. Það er
óábyrgt að taka ekki í taumana,“
sagði Sæþór en körfuknattleiksdeildin hefur stólað á styrki frá
fyrirtækjum og einstaklingum til
að halda rekstrinum gangandi en
þá peninga vantar í starfið núna.
„Hvorki við né önnur félög eiga
neina sjóði til að leita í. Við getum
keyrt á ákveðnum lágmarkspeningum en meira er ekki í boði.
Þetta er mjög erfið staða. Útlendingarnir voru að fá greitt í erlendri
mynt og það er bara ekki hægt að
gera slíka samninga lengur,“ sagði

Sæþór en hann segir gengisþróunina einnig hafa gert það að verkum að menn væru komnir yfir
launaþakið. „Það var löngu sprungið hjá öllum. Það er ekkert eðlilegt
við þetta ástand.“
Sæþór hefur fengið leikmenn
félagsins, þá Hlyn Bæringsson og
Sigurð Þorvaldsson, til þess að
stýra liðinu. Það munu þeir gera á
meðan ekki finnst annar maður á
viðráðanlegum launum í starfið.
Sá maður er ekki í sjónmáli sem
stendur. Hólmarar munu einnig
herja á fyrrum leikmenn liðsins til
þess að taka slaginn. Til að mynda
verður reynt að fá Magna Hafsteinsson til þess að spila sem
fyrst en hann ætlaði ekki að vera
með fyrr en eftir áramót þar sem
hann er í lögregluskólanum. Einnig mun Snæfell leita til manna á
borð við Helga Reyni Guðmundsson og fleiri sem hafa leikið áður
með liðinu.
„Eins og planið er í dag höfum við
hreinlega ekki efni á nýjum þjálfara. Við eyðum ekki peningum sem
við eigum ekki. Það verður þó að
skýrast betur síðar. Kaupþing er
okkar aðalstyrktaraðili og við vitum
ekki betur en sá samningur standi.
Þeir peningar eru í raun þeir einu
sem við höfum,“ sagði Sæþór.

Hlynur Bæringsson, þjálfari og leikmaður Snæfells:

Þjálfar Snæfell án greiðslu
KÖRFUBOLTI „Mér skilst að ég sé
orðinn þjálfari,“ sagði Hlynur
Bæringsson, nýráðinn þjálfari
Snæfells, léttur.
„Þetta er vonandi tímabundið
og við ætlum að reyna að finna
mann í þetta. Það eru samt ekki
margir sem gera þetta fyrir
engan pening. Við ætlum samt
að reyna að skrapa saman og
athuga hvort við finnum ekki
mann á endanum. Ef ekki þá
klárum við Siggi [Sigurður Þorvaldsson] þetta bara,“ sagði

Hlynur en þeir félagar fá ekkert
greitt aukalega fyrir að taka að
sér þjálfarastarfið.
„Það er mikið áfall að missa
þessa menn og það standa níu
strákar eftir og það verður að
duga. Nú reynum við að virkja
fyrrverandi leikmenn og fá
Magna í gang fyrir sunnan. Hver
veit nema við fáum Bárð [Eyþórsson] líka til okkar í að taka sín
30-40 skot. Hann má alveg þjálfa
Fjölni líka,“ sagði Hlynur
glettinn að lokum.
- hbg

SPILANDI ÞJÁLFARI Hlynur Bæringsson er óvænt orðinn spilandi þjálfari Snæfells
ásamt Sigurði Þorvaldssyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Formenn körfuknattleiksdeildanna funduðu með KKÍ á mánudaginn og eftir þann fund er
Sæþór sannfærður um að fleiri
lið í deildinni eigi eftir að feta
sömu braut og Snæfell og ÍR sem
ætla að leika án erlendra leikmanna í vetur.
„Það er enginn að fá inn þá peninga sem menn áttu von á. Ég er

klár á því að fleiri munu fylgja í
kjölfarið. Það er betra að vera
skynsamur í vetur og geta staðið í
fæturna næsta sumar en að keyra
sig í kaf og deyja síðan út,“ sagði
Sæþór en sú hugmynd var viðruð
á fundinum að koma upp heiðursmannasamkomulagi um að öll lið
léku án útlendinga en ekki náðist
sátt um það.
henry@frettabladid.is

Körfuknattleiksdeildir landsins fara alvarlega yfir stöðu mála í rekstrinum hjá sér þessa dagana:

Pattstaða hjá KR, Grindavík og Keflavík
KÖRFUBOLTI Svo virðist vera sem

flestar, ef ekki allar, körfuknattleiksdeildir liða í Iceland Expressdeildinni séu að skoða reksturinn
hjá sér þessa dagana. Nú þegar
hafa Snæfell, ÍR og Breiðablik
ákveðið að tefla ekki fram neinum
erlendum leikmanni í vetur og
fleiri lið íhuga að fara sömu leið.
Fréttablaðið ræddi við menn
frá þeim þrem liðum sem talin
eru líklegust til afreka í vetur –
KR, Grindavík og Keflavík – og
þar virðist vera komin upp ákveðin pattstaða.
Forráðamenn félaganna virðast allir vera að bíða eftir næstu
skrefum andstæðinganna og ætla
ekki að taka ákvarðanir í millitíð-

UGGANDI Forsvarsmenn félaga í Iceland Express-deildinni mættu á fund með KKÍ
mánudaginn síðasta. Þeir eru uggandi yfir stöðu mála og flestir eru jákvæðir fyrir því
að vera með „alíslenska“ deild í vetur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

inni. Björn Óli Björgvinsson, formaður
körfuknattleiksdeildar
Grindavíkur, sagðist þó vera

hlynntur alíslenskri deild í vetur
en sagði kollega sína í Vesturbænum og Keflavík ekki deila skoðun

sinni jafn sterkt. Þó er ekki loku
fyrir það skotið að félögin hittist
aftur næstkomandi mánudag og
reyni að ná einhvers konar heiðursmannasamkomulagi er varðar
erlenda leikmenn.
Miðað við samtöl Fréttablaðsins eru flest félögin að berjast við
sömu draugana. Fé frá styrktaraðilum, sem áður var hægt að
stóla á, er einfaldlega ekki að skila
sér í kassann og menn eiga ekki
von á að það breytist á næstu
misserum. Flest félögin hafa undanfarin ár gert ráð fyrir þessum
peningum í fjárhagsáætlunum
sínum en núna sé einfaldlega ekki
hægt að reikna með þessum
peningum.
- hbg
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Evrópukeppni félagsliða:

Portsmouth
mætir AC Milan
FÓTBOLTI Nokkrir stórlaxar voru í

pottinum þegar dregið var í riðla
í Evrópukeppni félagsliða í gær.
Ensku félögin Portsmouth,
Aston Villa, Tottenham og
Manchester City voru í pottinum.
Portsmouth tekur nú þátt í
Evrópukeppni í fyrsta skiptið í
sögu félagsins og dróst í riðil með
stórliðinu AC Milan en dráttinn í
heild má sjá hér fyrir neðan. - óþ

EVRÓPUKEPPNI FÉLAGSLIÐA
A-riðill:
Schalke, Paris St. Germain, Man. City,
Racing Santander, Twente.
B-riðill:
Benfica, Olympiakos, Galatasaray,
Hertha Berlin, Matalist Kharkiv.
C-riðill:
Sevilla, Stuttgart, Sampdoria, Partizan
Belgrad, Standard Liege.
D-riðill:
Tottenham, Spartak Moskva, Udinese,
Dinamo Zagreb, NEC Nijmegen.
E-riðill:
AC Milan, Heerenveen, Braga, Portsmouth, Wolfsburg.
F-riðill:
Hamburg, Ajax, Slavia Prag, Aston
Villa, MSK Zilina.
G-riðill:
Valencia, Club Brugge, Rosenborg, FC
Kaupmannahöfn, Saint-Eitenne.
H-riðill:
CSKA Moskva, Deportivo La Corona,
Feyenoord, Nancy, Lech Poznan.

Í DRYKKJUBANNI Stuðningsmenn

skoska landsliðsins, Tartan-herinn, verða
undir strangri gæslu lögreglunnar í
Glasgow um helgina. NORDIC PHOTOS/GETTY

Drykkjubann á Hampden:

Söngvatnið tekið af Skotunum
FÓTBOLTI Lögregluyfirvöld í

Glasgow hafa gefið út yfirlýsingu
þess hljóðandi að tekið verði
harkalega á áfengisdrykkju fyrir
leik Skotlands og Noregs í
undankeppni HM 2010 sem fram
fer á Hampden Park um helgina.
Stuðningsmenn sem eru
annaðhvort „of drukknir“ eða eru
með áfengi við hönd fá ekki aðgang
að leikvanginum og leigubílstjórar
og strætisvagnsbílstjórar verða
undir ströngum skipunum frá
lögreglunni að leyfa ekki áfenga
drykki í farartækjum sínum.
„Tartan-herinn hefur getið sér
gott orð víðs vegar um heiminn
fyrir gleði og vinsamlegheit á
leikjum Skotlands og við viljum
sjá til þess að drykkjulæti fárra
óeirðaseggja skemmi ekki fyrir
hinum,“ segir í yfirlýsingu
lögreglunnar.
- óþ

Hallgrímur bestur á lokasprettinum
Keflvíkingar misstu af Íslandsmeistaratitlinum á síðustu stundu en þeir eiga samt tvo af bestu leikmönnum 16. til 22. umferðar Landsbankadeildar karla. Fréttablaðið skoðaði frammistöðuna í lokahluta mótsins.
FÓTBOLTI Keflvíkingar komu flestum á óvart í sumar, fyrst með því
að sanna sig sem alvöru fótboltalið sem geti barist um Íslandsmeistaratitilinn og svo með því að
glutra niður átta stiga forskoti á
einni viku og missa af Íslandsmeistaratitlinum á síðustu stundu.
Frammistaða liðsins var þó heilt
yfir frábær í sumar og tveir leikmanna þess eru áberandi þegar
síðustu sjö umferðir mótsins eru
gerðar upp.

BESTU LEIKMENN 16. TIL
22. UMFERÐAR
1. Hallgrímur Jónasson, Keflav. 7,50
2. Gunnleifur Gunnleifsson, HK 7,00
2. Guðmundur Steinarss., Kef. 7,00
2. Guðjón Baldvinsson, KR

Eiður Smári var í byrjunarliðinu
í 6-1 sigri á Atlético de Madrid en
Börsungar skoruðu fimm mörk á
fyrstu 28 mínútunum í leiknum.
Eiður Smári skoraði fimmta
markið þegar hann fylgdi á eftir
stangarskoti Andrés Iniesta.
Barcelona hefur skorað 11
mörk á þeim 223 mínútum sem
Eiður Smári hefur spilað á tímabilinu sem gerir mark á 20,2 mínútna fresti. Markatala liðsins er
líka mjög góð með Eið inn á vellinum því liðið hefur aðeins fengið
á sig tvö mörk á þeim tíma.
Barcelona hefur aftur á móti
skorað 16 mörk á þeim 667 mínútum sem Eiður Smári hefur
verið utan vallar sem gerir mark
á 41,7 mínútna fresti eða rúmlegt
tvöfalt lengri tíma en það tekur
liðið að skora þegar Eiður Smári

6,83

7. Sinisa Valdimar Kekic, HK

6,83
6,60

11. Hólmar Örn Rúnarsson, Kef. 6,57
11. Ómar Jóhannsson, Keflavík 6,57
11. Davíð Þór Viðarsson, FH

6,57

11. Jónas Guðni Sævarsson, KR 6,57
11. Halldór H. Jónsson, Fram

6,57

11. Trausti Sigurbjörnsson, ÍA

6,57

11. Ingimundur Óskarss., Fylki 6,57
18. Samuel Lee Tillen, Fram

6,50

18. Guðmundur Sævarsson, FH 6,50
18. Helgi Pétur Magnússon, ÍA 6,50
18. Arnar Gunnlaugsson, ÍA

6,50

Bestu leikmenn hinna hlutanna:
1. til 7. umferð
1. Hólmar Örn Rúnarss., Keflavík 7,00
2. Guðjón Árni Antoníus., Keflav. 6,86
3. Guðmundur Steinarss., Keflav. 6,86
8. til 15. umferð
1. Auðun Helgason, Fram

7,13

2. Guðmundur Kristjánss., Breið. 6,88
2. Jósef Kr. Jósefsson, Grindavík 6,88
2. Hólmar Örn Rúnarsson, Keflav. 6,88

TÖLFRÆÐIN Í HLUTANUM
Besti árangur
ALDREI UNDIR SJÖ Keflvíkingurinn Hallgrímur Jónasson átti sex góða leiki á lokakafla

Landsbankadeildar karla.

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

5 MÖRK OG 5 STOÐSENDINGAR Keflvíkingurinn Guðmundur Steinarsson
skoraði flest mörk og átti einnig flestar
stoðsendingar í síðustu sjö umferðunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

12

Fylkir

8

KR með flest stig í lokahlutanum
Bikarmeistarar KR fengu flest
stig út úr lokaumferðunum eða 17
af 21 mögulegu stigi. KR-liðið tapaði ekki leik en gerði jafntefli við
Keflavík (2-2) og ÍA (0-0). KRingar lögðu grunninn að þessu
með góðum varnarleik en ekkert
lið fékk á sig færri mörk á lokakaflanum.
Valsmenn fengu aðeins átta
mörk á sig í síðustu sjö umferðunum en samt fengu aðeins Þróttarar færri stig. Ástæðan liggur í
sóknarleik liðsins því Valsmenn
skoruðu fæst mörk allra liða í
umferðum 16 til 22.
Keflvíkingar voru með bestu
sóknina þegar litið er á markaskorun en þeir skoruðu 18 mörk í
leikjunum sjö eða 2,6 að meðaltali
í leik. Keflavíkurliðið skoraði
þannig þremur mörkum fleiri en
næstu lið sem voru Fjölnir og FH.

Valur, ÍA, Breiðablik

6

Þróttur

4

ooj@frettabladid.is

Besta sóknarliðið
Keflavík

18 mörk skoruð

Fjölnir, FH

15

KR

14

Fram

13

HK, Breiðablik

11

Fylkir

8

Þróttur, ÍA, Grindavík

6

Valur

5

Besta varnarliðið
KR

5 mörk fengin á sig

Valur

8

Fram, Keflavík, HK, Grindavík

9

FH

10

Fylkir, ÍA

12

Fjölnir

13

Breiðablik

14

Þróttur

18

Markahæstir
Guðmundur Steinarss., Keflavík

5

Guðjón Baldvinsson, KR

4

Magnús Þorsteinsson, Keflavík

4

Marel Baldvinsson, Breiðablik

4

Atli Viðar Björnsson, FH

4

Ívar Björnsson, Fram

4

Flestar stoðsendingar

- í fyrstu 10 leikjum tímabilsins
20,2
41,7

111,5
83,4

13
10

MÍN. MILLI MARKA BARCELONA

Eiður inn á (markatala 11-2)
Eiður útaf (16-8)

15

Keflavík, FH
Grindavík, Fjölnir

MÍNÚTUR MILLI MARKA

MÍN. MILLI MARKA MÓTHERJA

17 stig

Fram
HK

spilar. Liðið hefur enn fremur
fengið á sig átta mörk þegar liðið
hefur spilað „Eiðs-Smára-laust“.
Það er því ekki bara sóknin
sem er betri með okkar mann í
eldlínunni því Barcelona fær á
sig mark á 111,5 mínútna fresti
þegar Eiður er inn á vellinum en
án hans líða aðeins 83,4 mínútur
milli marka mótherja Barcelonaliðsins.
- óój

Eiður inn á (223 mínútur)
Eiður útaf (667 mínútur)

KR

Þór Viðarsson úr FH, Jónas Guðni
Sævarsson úr KR og Halldór Hermann Jónsson úr Fram.

Mun betri með Eiði Smára á vellinum
Sú ákvörðun Josep
Guardiola, þjálfara Barcelona, að
halda Eiði Smára Guðjohnsen er
að borga sig. Þegar tölfræðin
fyrstu leikja tímabilsins í
spænsku deildinni og Meistaradeildinni er skoðuð blasa þær
tölur við að Barcelona-sóknin er
miklu öflugri með Íslendinginn á
miðjunni.
Barcelona hefur ekki byrjað
betur sóknarlega í spænsku deildinni í heil 27 ár, eða síðan í upphafi 1981-82 tímabilsins. Barcelona hefur skorað 18 mörk í
fyrstu 6 deildarleikjum sínum og
27 mörk í 10 leikjum sínum að
Meistaradeildinni meðtaldri. Innkoma Eiðs Smára Guðjohnsen
hefur vakið mikið lof en hann
hefur spilað stórt hlutverk í flottum sigrum liðsins að undanförnu.

7,00

7. Auðun Helgason, Fram

9. Heimir Einarsson, ÍA

Sóknarleikur Barcelona-liðsins hefur ekki verið betri í upphafi tímabils síðan á leiktíðinni 1981-82:

FÓTBOLTI

2. Freyr Bjarnason, FH

9. Viktor Bjarki Arnarsson, KR 6,60

Á reynslu hjá GAIS
Annar miðvarða Keflavíkurliðsins, Hallgrímur Jónasson, er besti
leikmaður síðustu sjö umferða
Landsbankadeildar karla samkvæmt frammistöðumati íþróttablaðamanna Fréttablaðsins.
Frammistaða
Húsvíkingsins
vakti ekki bara lukku hjá blaðamönnum Fréttablaðsins því þessi
22 ára gamli leikmaður er á leiðinni til reynslu til sænska liðsins
GAIS auk þess sem heyrst hefur
af áhuga fjölda liða í Landsbankadeildinni um að krækja í kappann
fyrir næsta tímabil. Það gæti því
orðið erfitt fyrir Keflvíkinga að
halda þessum efnilega og fjölhæfa
leikmanni sem getur bæði spilað í
vörn og á miðjunni.
Hallgrímur lék sex af sjö leikjum Keflavíkur á þessu tímabili,
var með 7,50 í meðaleinkunn og
fékk aldrei lægra en sjö í einkunn.
Hann fékk nánar tiltekið þrjár
áttur og þrjár sjöur og var valinn
besti maður vallarins í 3-0 sigri
Keflavíkur á Grindavík í 18.
umferð. Næstu varnarmenn á listanum voru FH-ingurinn Freyr
Bjarnason, Framarinn Auðun
Helgason
og
Skagamaðurinn
Heimir Einarsson.
Guðmundur bjó mikið til
Guðmundur
Steinarsson
var
hættulegasti sóknarmaðurinn í
síðustu sjö umferðunum.
Guðmundur Steinarsson úr
Keflavík og Haukur Ingi Guðnason úr Fylki eru bestu sóknarmenn lokahlutans hvað varðar einkunnagjöfina en Guðmundur var
bæði sá leikmaður sem skoraði
flest mörk og lagði upp flest mörk
í síðustu sjö umferðum Landsbankadeildarinnar.
Nýkrýndur landsliðsmarkvörður, Gunnleifur Gunnleifsson úr
HK, varð einn af fimm leikmönnum sem skipa annað sætið en hann
er efstur markvarða í einkunnagjöfinni en í öðru sæti er Ómar
Jóhannsson, markvörður Keflavíkur. Stefán Logi Magnússon,
markvörður KR, var með bestu
hlutfallsmarkvörsluna í þessum
hluta en hinn ungi markmaður
Skagaliðsins, Trausti Sveinbjörnsson, varði aftur á móti flest skot.
KR-ingurinn Viktor Bjarki Arnarsson var með bestu meðaleinkunnina af miðjumönnum en
skammt á eftir komu þeir Hólmar
Örn Rúnarsson úr Keflavík, Davíð

7,00

2. Haukur Ingi Guðnason, Fylki 7,00

TVÖ MÖRK Eiður Smári Guðjohnsen
hefur þegar skorað tvö mörk fyrir Barcelona á þessu tímabili. NORDICPHOTOS/GETTY

Guðmundur Steinarsson, Keflavík

5

Ólafur Páll Snorrason, Fjölni

4

Tómas Leifsson, Fjölni

4

Patrik Ted Redo, Keflavík

4

Scott Ramsay, Grindavík

3

Joseph Tillen, Fram

3

Paul McShane, Fram

3

Haukur Ingi Guðnason, Fylki

3

Hjálmar Þórarinsson, Fram

3

Davíð Þór Viðarsson, FH

3

Tryggvi Guðmundsson FH

3
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VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON OG GAMLA GRÆÐGIN

> Tyra Banks

Lof henni og dýrð ár og síð
Það muna víst fáir eftir frábærum flutningi Michaels
Douglas á ræðu í hlutverki verðbréfabraskarans
Gekko í Wall Steet, mynd eftir Oliver Stone. Þó
mátti rifja hana upp á meðan beðið var eftir þjóðarávarpi forsætisráðherra á mánudeginum dimma
þegar þjóðinni sortnaði loks fyrir augum af sínu
kjánalega framferði um nokkurra ára skeið. Hún
var á dagskrá á bíórásinni. Svissa mátti milli
svikráða Gekkos og huggunarorða Geirs á
fjarstýringunni.
Og ef mönnum þótti teygjast á ræðunum
mátti bregða sér í vefheima þar sem froðufellandi nafnleysingjar brutu rúður sér til
sjálfsfróunar. Fjölbreytt prógram við gamalt stef.
Í gær hélt svo áfram rönnið, áhlaupið á
bankana þar sem koddageymslan var tekin

EKKI MISSA AF

SJÓNVARPIÐ

in (33:52)

17.55 Gurra grís (58:104)
18.00 Disneystundin Stjáni, Sígildar
teiknimyndir og Gló magnaða.

20.00

Borat

STÖÐ 2 BÍÓ

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.00 Afríka heillar (Wild at Heart II)
(9:10) Breskur myndaflokkur um hjón sem
búa ásamt börnum sínum innan um villidýr
á sléttum Afríku.

20.50 Hvaða Samantha? (Samantha

Project Runway

STÖÐ 2

21.15 Heimkoman (October Road II)
(12:19) Bandarísk þáttaröð um ungan skáldsagnahöfund sem snýr aftur í heimahagana
til að styrkja böndin við vini og vandamenn.

▼

20.20

Who?) (10:15) Bandarísk gamanþáttaröð
um unga konu sem þjáist af minnisleysi
og neyðist til að komast að því hver hún í
rauninni er.

22.00 Tíufréttir
22.25 Kiljan
23.05 Ætt Saddams – Blóðbönd

21.15

Skins

STÖÐ 2 EXTRA

(Saddam’s Tribe: Bound By Blood) Leikin
bresk sjónvarpsmynd frá 2007 byggð á viðtölum við Raghad Hussein, dóttur einræðisherrans illræmda í Írak. Hér segir af spillingu
og svikum og hvernig örlög heillar þjóðar
réðust af dyntum einnar fjölskyldu.

00.35 Kastljós (e)
00.55 Dagskrárlok

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2 Krakkarnir í
næsta húsi, Justice League Unlimited, Tommi
og Jenni og Kalli kanína og félagar.

17.30 Gillette World Sport Fjölbreyttur

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella (165:300)
10.15 Grey‘s Anatomy (10:36)
11.10 Hæðin (5:9)
12.00 Hádegisfréttir
12.35 Neighbours
13.00 Sisters (10:28)
13.45 Life Begins (2:6)
14.35 E.R. (5:25)
15.25 Friends
15.55 Skrímslaspilið
16.18 BeyBlade
16.43 Tommi og Jenni
17.08 Ruff‘s Patch
17.18 Gulla og grænjaxlarnir
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours
18.18 Markaðurinn og veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.15 Víkingalottó
19.20 Veður
19.30 The Simpsons (8:22)
19.55 Friends (11:25)
20.20 Project Runway (6:15) Ofurfyrir-

18.00 Spænsku mörkin Allir leikirnir og
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð.
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki
helgarinnar ásamt þeim Ólafi Kristjánssyni og
Heimi Guðjónssyni.

sætan Heidi Klum og tískugúrúinn Tim Gunn
stjórna hörkuspennandi tískuhönnunarkeppni
þar sem markmiðið er að uppgötva næsta
hönnuð í heimi hátískunnar.

21.15

Heimkoman (October

SJÓNVARPIÐ

▼

Road)

08.00 The Truth About Cats and Dogs
10.00 Jimmy Neutron: Boy Genius
12.00 New Suit
14.00 The Truth About Cats and Dogs
16.00 Jimmy Neutron: Boy Genius
18.00 New Suit
20.00 Borat: Cultural Learnings of

America for Make Benefit Glorious
Nation of Kazakhstan

21.50
Naked

How to Look Good

SKJÁREINN

22.00 Kiss Kiss Bang Bang
00.00 The People vs. Larry Flynt
02.05 The Woodsman
04.00 Kiss Kiss Bang Bang
06.00 Hollywoodland

SKJÁREINN
íþróttaþáttur þar sem farið er yfir það helsta
sem er að gerast í íþróttunum úti í heimi.

18.45 PGA Tour 2008 – Hápunktar
Farið er yfir það helsta sem er að gerast á
PGA mótaröðinni í golfi.

19.40 Undankeppni HM 2010 Útsending frá leik Noregs og Íslands í undankeppni
HM en íslenska liðið sýndi oft og tíðum frábæra takta á Ulleval.
21.20 Football Rivalries Rígur helstu
stórvelda Evrópu skoðaður og að þessu sinni
verður rígur Milan og Inter annars vegar og
Lazio og Roma hins vegar krufinn til mergjar.

22.15 Ultimate Fighter Mögnuð þáttaröð þar sem sextán bardagamenn keppast
um að komast á milljónasamning hjá UFC
en tveir heimsþekktir bardagamenn þjálfa
mennina.

23.15 Ultimate Fighter Mögnuð þáttaröð þar sem sextán bardagamenn keppast
um að komast á milljónasamning hjá UFC
en tveir heimsþekktir bardagamenn þjálfa
mennina.

▼

16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Ofurþjarkinn og apahersveit-

fram yfir sparireikninginn og örvænting, ótti og heimska
réðu för hjá þeim sem tóku allt sitt út.
Það er ekki að sjá að margefld miðlun yfirborðskenndra upplýsinga á öllum fjölmiðlum um markaðs- og
viðskiptamál hafi skilað sér til lesenda og áhorfenda.
Og nú þegar hefur skipt um í efnahag þjóðarinnar
er ef til vill rétt að hinar bólgnu markaðssíður og horn
blaða og sjónvarpsþátta dýpki miðlun sína: sparnaðarhornin verði smíðuð inn í alla þessa peningaumfjöllun
og múgafólk verði uppfrætt um kosti hins smáa, hvernig
á að nota afganga og sauma upp. Björn Ingi bakar.
Verra er með ráðamenn og fjárglæfrafólin: þau verður
að setja á langt námskeið, endurhæfingu og þar dugar líkast
til bara kennsluaðferðin maður á mann. Og ekki þýðir að
láta sérfræðinga og stjórnendur Seðlabankans kenna
í þeim skóla. Þeir eru vanhæfir.

21.10 Ghost Whisperer (47:62) Melinda
Gordon aðstoðar þá sem nýlega hafa horfið
á sviplegan hátt yfir móðuna miklu, við að
koma mikilvægum skilaboðum til sinna nánustu í heimi lifenda.

21.55 Oprah
22.40 The Murder of Princess Diana
00.10 Dagvaktin (3:11)
00.40 The Tudors (10:10)
01.30 E.R. (5:25)
02.15 U.S. Seals 3: Frogmen
03.45 Crossing Jordan (15:21)
04.30 Pushing Daisies (6:9)
05.15 The Simpsons (8:22)
05.40 Fréttir og Ísland í dag

06.00 Óstöðvandi tónlist
07.15 Rachael Ray (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.45 Vörutorg
17.45 Dr. Phil Sjónvarpssálfræðingurinn
dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa vandamál og gefur góð ráð.

18.30 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.
19.20 Innlit / Útlit (e)
20.10 Kitchen Nightmares (7:10)
Sebastian´s er pitsustaður í stjörnuborginni
Los Angeles sem er á síðasta snúningi. Eigandinn er í draumaheimi og matseðillinn er
óskiljanlegur. Tekst Gordon Ramsay að ná
eigandanum niður á jörðina og gera staðinn
hæfan fyrir stjörnurnar.

21.00 America’s Next Top Model
(2:13) Stúlkurnar fjórtán sem komust áfram
í gegnum fyrsta niðurskurð flytja inn í lúxusvillu saman. Síðan tekur við fyrsta myndatakan þar sem þær þurfa að túlka sjóðheit
mál úr stjórmálum og breyta þeim í sjóðheitar myndir.

▼

„Elskaðu sjálfan þig þótt þú sért
ekki fullkominn. Viðurkenndu
galla þína og lærðu að meta
þá eins og kostina.“
Tyra Banks leitar að
nýrri ofurfyrirsætu í
raunveruleikaþættinum
America’s Next Top
Model sem sýndur er á
Skjáeinum í kvöld.

21.50 How to Look Good Naked
(3:8) Bresk þáttaröð þar sem lögulegar línur
fá að njóta sín. Konur með alvörubrjóst,
mjaðmir og læri hætta að hata líkama sinn
og læra að elska lögulegu línurnar. Núna
heimsækir Gok Wan 25 ára ljósmóður með
ekkert sjálfsálit þrátt fyrir að vera með flottan vöxt. Hún er smávaxin en kærastinn
er höfðinu hærri og henni finnst hún ekki
standast hávaxnari stúlkum snúning.

16.50 Enska úrvalsdeildin Útsending
frá leik Blackburn og Man. Utd. í ensku úrvalsdeildinni.

22.40 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til
sín góða gesti og slær á létta strengi.

18.30 Premier League World Nýr þáttur
þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

23.30 Friday Night Lights (e)
00.20 Eureka (e)
01.10 Vörutorg
02.10 Óstöðvandi tónlist

19.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir,
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í
þessu magnaða markaþætti.

19.30 Premier League Review
20.25 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úrvalsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðingum. Allir leikirnir, öll mörkin og umdeildustu
atvikin á einum stað.

21.35 Enska úrvalsdeildin
23.15 Enska úrvalsdeildin Útsending
frá leik Chelsea og Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni. Leikurinn er sýndur beint á Sport
4 kl 13.55.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
18.15 Fréttir og Að norðan Endurtekið á
klst. fresti til 12.15 daginn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 EXTRA
Seinfeld kl. 17.00 og 20.00
Jerry Seinfeld er uppistandari
sem nýtur mikillar kvenhylli en á í
stökustu vandræðum með eðlileg
samskipti við annað fólk. Hann er
nefnilega óendanlega smámunasamur og sérvitur. Sem betur fer á
hann góðan vinahóp sem er álíka
duttlungafullur og hann sjálfur.
Saman lenda þau Jerry, George,
Elaine og Kramer oft í afkáralegum aðstæðum og taka upp á afar
fáránlegum hlutum. Þess má geta
að höfundur þáttanna, ásamt Jerry
Seinfeld, er Larry David úr Curb
Your Enthusiasm.

16.00 Hollyoaks (32:260) Bresk unglingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa
Hollyoaks í Chester.
16.30 Hollyoaks (33:260)
17.00 Seinfeld (23:24)
17.30 Special Unit 2 (19:19)
18.15 Skins (6:10)
19.00 Hollyoaks (32:260)
19.30 Hollyoaks (33:260)
20.00 Seinfeld (23:24)
20.30 Special Unit 2 (19:19) Gaman-

▼

samir bandarískir spennuþættir þar sem við
fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra
óvenjulegustu málin sem lögreglan þarf að
hafa afskipti af.

21.15 Skins (6:10) Átakanleg bresk
þáttaröð um unglinga sem reyna að takast á
við daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfjaneyslu og fleiri vandamála sem steðja að
unglingum í dag.

22.00 Chuck (6:13) Chuck Bartowski er
ósköp venjulegur og lifir frekar óspennandi
lífi, allt þar til hann opnar tölvupóst með
öllum hættulegustu leyndarmálum CIA.

22.40 Terminator: The Sarah Connor
Chronicles (4:9) Spennuþættir sem byggðir eru á kvikmyndunum vinsælu um baráttu
manna og vélmenna.
23.25 Twenty Four 3 (20:24)
00.10 Tónlistarmyndbönd frá Skífunni TV

20.00 Lífsblómið Umsjónarkona er Steinunn Anna Gunnlaugsdóttir. Kristbjörg Kristmundsdóttir og Edda Björgvinsdóttir mæta
til leiks ásamt Jónu Björg Sætran sérfæðingi
í Feng Shui.
21.00 Líf og land Valdemar Ásgeirsson
er húnvetnskur bóndi sem vill fá hlutina á
hreint. Í þessum fyrsta þætti er gestur hans
Vignir Sigurðsson bóndi á Kolugili.
21.30 Kristinn H. Þáttur í umsjón Kristins
H. Gunnarsson alþingismanns. Hann ræðir
um stjórnmál við gest sinn.

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10
Kontant 10.35 Aftenshowet 11.00 Aftenshowet
2. del 11.25 En epoke i spåner 11.50 Ha‘ det
godt 12.20 Dine, mine og vores børn 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 Grumme historier om
grusomme børn 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 19.00 TV
Avisen 19.25 Penge 19.50 SportNyt 20.00 En
sag for Frost 21.15 Onsdags Lotto

10.00 NRK nyheter 10.10 Med hjartet på
rette staden 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 Dracula junior 14.00
NRK nyheter 14.10 Hannah Montana 14.35
Mona Mørk 15.00 NRK nyheter 15.10
Oddasat - nyheter på samisk 15.25 Uventet
besøk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00
Rupert Bjørn 16.10 Ugler i mosen 16.30
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

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Packat & klart 10.35 Jag
och min skugga 11.10 En helt vanlig jude 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 20.55 Livet i Fagervik

▼
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Kiljan
Sjónvarpið kl. 22.25
Bókaþátturinn Kiljan er í umsjón Egils
Helgasonar. Í þættinum í kvöld verður
meðal annars fjallað um Stein Steinarr
en hinn 13. október er liðin ein öld
ár frá fæðingu hans. Egill ræðir við
Matthías Johannessen sem af núlifandi
mönnum þekkti Stein hvað best.
Kolbrún
Bergþórsdóttir og
Páll Baldvin
Baldvinsson
eru álitsgjafar
þáttarins og
Bragi Kristjónsson bókakaupmaður
segir frá
forvitnilegum
bókum.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
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
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Heimur óperunnar

15.03 Útvarpssagan: Sveigur
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

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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Aðeins ein íslensk mynd slegin hjá Bruun

„Það eru náttúrlega bara jólalögin. Boney M fór í spilun um
helgina og gekk vel í fólk. Það
komst smá í jólagírinn. Það eru
77 dagar til jóla í dag.“
Benedikt Grétarsson, verslunarmaður í
Jólagarðinum í Eyjafirði.
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VERK EFTIR ÞORVALD Þetta verk, eitt
íslensku verkanna, seldist á uppboði í
gær og vel undir mati.

50. (Samkvæmt gengi gærdagsins
eru það 770 þúsund ÍSK.)
„Einhver bauð 24 þúsund í
Ásgrím og 18 þúsund voru boðnar
í verk Júlíönnu sem metið var á
40. Þetta náttúrlega endurspeglar
þetta hrun. Eitthvað gengisfall er
á íslensku listinni líka.“
Pétur segir enga leið að sjá sambærileg kreppumerki á listaverkum annarra en þeirra íslensku.
„Cobra myndir voru slegnar hér í
gær [á mánudag] og þar voru
myndir að fara á milljónir.“
Athyglisvert er að fyrir rúmu
ári var verk eftir Kjarval,
Hvítasunnudagur, sleginn á
25 milljónir með öllu. Það
verk er í eigu Landsbankans
í dag.
- jbg

PÉTUR ÞÓR Fyrir ári

hefði uppboðssalurinn verið fullur
af íslendingum
og bitist um
verkin.
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FRÉTTIR AF FÓLKI
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„Fyrir um ári hefði verið slegist
um þessi verk. Þá hefðu verið hér
tíu til fimmtán Íslendingar, og
annað eins í símanum, að bítast
um þau. Ég sá hér engan Íslending,“ segir Pétur Þór Gunnarsson
listaverkasali.
Pétur Þór var staddur á uppboði
í Kaupmannahöfn og sleginn yfir
dræmum viðtökum en í gær voru
boðin upp, hjá danska uppboðshaldaranum Bruun Rasmussen,
fjögur mjög frambærileg verk
eftir fjóra af fremstu listamönnum íslenskrar listasögu: Júlíönnu
Sveinsdóttur, Ásgrím Jónsson, Jón
Stefánsson og Þorvald Skúlason.
Aðeins verkið eftir Þorvald seldist
og töluvert undir mati. Það fór á
42 þúsund danskar en var metið á
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LÁRÉTT: 2. bank, 6. ef, 8. far, 9. lot,
11. gá, 12. drasl, 14. skýrt, 16. ha, 17.
nei, 18. agn, 20. kk, 21. fang.
LÓÐRÉTT: 1. held, 3. af, 4. naglrek,
5. krá, 7. forsaga, 10. tak, 13. sýn, 15.
tikk, 16. haf, 19. nn.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

1. Fjármálaeftirlitið.
2. Lindsay Lohan og Paris Hilton.
3. Sigurður Einarsson.

%RT ÖÒ Å

VANDR¾ÈUM
%R ÖITT FYRIT¾KI Å
FJ¹RHAGSLEGUM
VANDR¾ÈUM EÈA
¹ BARMI GJALDÖROTA
¶¹ GETUM VIÈ
AÈSTOÈAÈ ÖIG VIÈ
AÈ LOSNA UNDAN
ÖVÅ 3KOÈUM ÎLL
FYRIRT¾KI STËR SEM
SM¹
5PPLÕSINGAR
FJARFESTING INTERNETIS

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÁRÉTT 2. dangl, 6. hvort, 8. fley, 9.
hlé, 11. leita að, 12. dótarí, 14. ljóst,
16. hvað, 17. neitun, 18. tálbeita, 20.
tónlistarmaður, 21. faðmur.
LÓÐRÉTT 1. tel, 3. frá, 4. saumreka, 5.
knæpa, 7. tildrög, 10. hald, 13. sjón,
15. tif, 16. sær, 19. ónefndur.
LAUSN
ÁRNI ÞÓRARINSSON Hefur fengið frábæra
dóma í Frakklandi og viðtökur kaupenda
eru eftir því - Tími nornarinnar er í 5. sæti
sem mest seldi krimminn þar.

ÁRNI ÞÓRARINS: ÍSLENSKIR KRIMMAR ÁBERANDI Á LISTUM Í FRAKKLANDI

Slær í gegn í Frakklandi
„Þetta er voðalega skemmtilegt.
Frakkar eru mikil bókmenntaþjóð
og, já, mikil krimmaþjóð,“ segir
Árni Þórarinsson rithöfundur.
Franskir útgefendur Árna, á
forlaginu Métalié, eru ánægðir
með sinn mann. Bók Árna, Tími
nornarinnar, er nú að gera það
gott á metsölulistum í Frakklandi
og er nú sem stendur í 5. sæti yfir
mest seldu glæpasögurnar og í 27.
sæti á almennum bóksölulista.
Árni segir að bókin hafi komið út
fyrir um ári, þá innbundin, og
fengið ótrúlega góða dóma hjá
gagnrýnendum. „Já, þeim fannst
þetta einhvers konar ný mynd af
þessu skrýtna samfélagi okkar. Og
svo er ég með afskaplega góðan
útgefanda sem kann þetta. Það
skiptir öllu máli þarna úti í Frakklandi. Þetta er ný kiljuútgáfa sem
hefur verið að klífa upp lista.“
Aðspurður hvort hann sé ekki
að verða moldríkur á þessum
krimmaskrifum sínum segir hann:
„Nei, svarið er nei, nei, nei.“ En

þegar listarnir eru skoðaðir má
sjá bækur eftir franska höfundinn
Fred Vargas og hinn sænska Stieg
Larsson sem er með þrjár bækur
eins og víða um Evrópu. Neðar á
metsölulistanum eru svo þrjár
bækur eftir Arnald Indriðason.
„Merkilegt að tveir íslenskir
krimmahöfundar séu á sama tíma
á lista yfir höfunda mest seldu
krimmana. Eigum við ekki að
segja að einhver útrás hafi tekist!“ segir Árni.
Dauði trúðsins, nýjasta bók
Árna ef frá er skilin sú sem er að
koma úr prentsmiðjunum nú um
stundir, er að koma út í Frakklandi
og hefur þegar fengið lofsamlega
dóma franskra gagnrýnenda.
Bernard Strainchamps hjá Bibliosurf.com líkir höfundinum við metsöluhöfundinn Stieg Larsson og
segir Trúðinn: „Glæpasögu fulla
af húmor, lífi og spennu. Gott
úrræði gegn deyfð og drunga.“
Ekki aðeins eru það Frakkar
sem hafa Árna undir heldur rauk

þýska forlagið Droemer Knaur til
og festi sér útgáfuréttinn á Dauða
trúðsins áður en Tími nornarinnar
fór í dreifingu sem telst afar
óvanalegt í útgáfuheiminum. Í
umfjöllun sinni hafði Uli Geissler
hjá Literature.de orð á hnitmiðaðri samfélagsgagnrýni Árna Þórarinssonar og segir Tíma nornarinnar ... „frábæra spennubók frá
hinum drungalega norðurhjara.“
Árni hefur í flimtingum að í því
ljósi sé rétt að Íslendingar lesi
hana aftur. Og gagnrýnandi Fränkische Nachrichten segir bókina
„hafa allt það til að bera sem einkennir góðan krimma“.
Íslenskir lesendur eiga hins
vegar von á Sjöunda syninum sem
hefst á setningunni: Hér er allt að
fara til andskotans. Árni vill þó
ekki hafa það á samviskunni að
tala upp kreppuna: „Þar er ekkert
svartnætti þótt hún gerist í
skammdeginu á Ísafirði. Það er
ljós í myrkri og líf eftir Dauða
trúðsins.“
jakob@frettabladid.is

Iceland Airwaves hefst
eftir viku, „ljós við
enda ganganna“ eins
og Egill Tómasson,
einn umsjónarmannanna, orðaði það í
blaðinu í gær.
Auglýst dagskrá
helst að öllu
leyti nema
að hljómsveitin Dirty
Projector
er hætt við.
Það er þó
ekki vegna
efnahagsástandsins
heldur
vegna hljóðversskuldbindinga sveitarinnar. Þorsteinn
Stephensen fékk greiðslufrest á
flugfargjöldum þegar evran var
komin í 200-kall. Greiðslufresturinn
varir þangað til „Geir er búinn að
laga gengið“.
Þeir eru ekki allir til í að taka flokkslínuna og lægja öldurnar. Þannig
var Mikael Torfason rithöfundur í
viðtali á Danmarks Radio í gær og
dró ekkert af sér þegar hann lýsti
ástandinu hér á Fróni:
Risavinnustaðir á leið
á hausinn og fólk
býst við því versta
sagði Mikael sem
klykkti út með
því að það
mikilvægasta í eigu
Íslendinga
nú væri
vegabréfið.
Listamaðurinn Tolli lætur sér
hvergi bregða frekar en venjulega.
Á föstudag opnar hann myndlistarsýningu í Magasin du Nord og
verður fróðlegt að sjá þær viðtökur
sem hann fær þar. Það sem heimspressan pikkaði út úr tyrfnu ávarpi
Geirs H. Haarde á
mánudag (líkt og
Baggalútur hefur
sýnt fram á), ekki
síst í Kaupmannahöfn, voru þau
orð að þjóðin
rambi á barmi
gjaldþrots.
- drg, jbg

Hjaltalín smyr sér nesti fyrir tónleikaferð
Íslenska tónlistarútrásin heldur
áfram, en með nýjum svip. „Ég fór
nú bara í Bónus í gær og keypti
álegg á tilboði og fullt af brauði.
Svo smurðum við bara nesti til að
taka með.“ Hér talar Sigríður
Thorlacius, söngkona Hjaltalín, en
hljómsveitin spilar í kvöld í klúbbi
í London. „Það er auðvitað óðs
manns æði á þessum tímum að
standa í þessu en það er langt síðan
þetta var bókað. Svo kostar inn á
þessa tónleika og við tökum eitthvað af því. Gengið er hagstætt.“
Þetta er stutt ferð. Hljómsveitin
kemur heim á morgun. „Viktor
ætlar að taka með bollasúpu, svo
við verðum með bæði bollasúpur
og samlokur. Verst að við getum

ekki tekið með okkur vatn í flugið.
Nú dugar ekkert annað en að vera
með nesti og hlýja skó. Allavega
ekki nýja skó. Það hefur enginn
efni á nýjum skóm.“
Sigríður segir þessa ferð enga
frægðarför. Bandið hafi spilað á
þessum klúbbi áður og meiningin
hafi verið að kynna plötuna sem
átti að vera komin út í Englandi á
þessum tíma. Það hefur hún ekki
gert enn þá. „Það er langt síðan
þetta var bókað og það er búið að
borga miðana og svona. Svo er
bara vonandi að það verði flogið
heim til baka. Ef allt annað klikkar
er Axel trommari með flugpróf og
getur flogið okkur heim í hollum.“
- drg

MEÐ NESTI OG HLÝJA SKÓ Sigríður Thorlacius og Högni Egilsson smyrja nesti fyrir

Lundúnarferð Hjaltalín.
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BESTA MYNDIN

Sérstakt afrek í þágu kvikmynda

BESTA MYNDIN og Showtime verðlaunin

- Exit, Novi Sad, Serbía

- New York LGBT Festival

,,Áhrifarík kvikmynd" - LA Times
,,Heillandi og dómlaus frásögn - Hollywood Reporter

ERTU Á LEIÐINNI Í BÍÓ?

!

HVER VINNUR

9.

SENDU SMS BTC BSR Á NÚMERIÐ 1900
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR OG MARGT FLEIRA

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

- Teddy Awards Berline Film Festival

Gesthús Dúna
Tveggja manna herbergi
á kr. 5.000 nóttin
SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

Gesthús Dúna - Suðurhlíð 35 - 105 Reykjavík
Pantanir: 588-2100 / duna@islandia.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

Svefnpokapláss
kr. 1.500 nóttin

HEKLA NOTAÐIR BÍLAR KLETTHÁLSI
BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Hamstur

E

f ætlunin er að fá brjóstsviða,
vöðvabólgu eða viðvarandi
hárlos er upplagt um þessar
mundir að æfa hamstur. Öll skilyrði eru enn hagstæð til að verða
lunkinn í þeirri vanræktu íþróttagrein svo nú er um að gera að
munda innkaupakörfuna rösklega. Ýmislegt getur komið sér
vel í kreppunni. Til dæmis verður
hægt að hrósa sigri yfir að luma
enn á krukku af fetaosti daginn
sem Mjólkursamsalan leggur upp
laupana og allir aðrir verða búnir
að gleyma þeirri munaðarvöru.
Eða súpa hlakkandi á síðasta
espressóinum á meðan hinir óforsjálu horfa hnípnir og kaffilausir
í gaupnir sér.

Í ANDA kreppu og fyrirhyggju
gerði ég á sunnudag reyndar
dálitla tilraun til forsjálni og lagði
af stað til að kaupa bara ponsulítið í frystinn. Það var einmitt daginn áður en forsætisráðherra
hræddi líftóruna úr okkur öllum
með því að biðja guð í beinni
útsendingu um að blessa íslensku
þjóðina, svo enn var tiltölulega
létt yfir mannskapnum. Engisprettufaraldurinn hafði þó auðsjáanlega verið skrefinu á undan
mér því vörulager verslunarinnar var ekki svipur hjá sjón. Allt
þetta praktíska búið og hvorki til
slátur né hveiti. Því var ekki um
annað að ræða til að friða hamstursþörfina en að kaupa fullkominn óþarfa á uppsprengdu verði.
Búrhillur
einhverra
heimila
svigna nú vonandi undan hagsýnum og næringarríkum vetrarforða á meðan vér hin óforsjálu
nögum síðasta parmesanostinn.
EKKI tókst betur til með að
hamstra eldsneyti. Rétt fyrir
hroðalega hækkun og skort á því
hafði ég ekki fyrr laumast á bensínstöðina til að fylla tankinn en
olíufélögin híuðu á mig með því
að lækka verðið um heilan helling.

Frábært tilboð á bílaleigubílum
Nú bjóðum við vel með farna bílaleigubíla á kjörum
sem bjóðast ekki annars staðar:
t Allir bílar eru í 5 ára ábyrgð frá nýskráningardegi.
t 80% fjármögnun.
t Bílalán til 84 mánaða.
Komdu í heimsókn og kynntu þér frábært verð
á næstum nýjum bílum. Við erum í samningaskapi.

VW Polo Comfortline 1,4

Skoda Octavia Ambiente, Dísel

MM Pajero Intense, Dísel

EFTIR sjö feit ár breyttist þjóðin

á einni nóttu í risavaxinn jafnaðarmannaflokk sem fyrirlítur ekkert meir en stórgróða. Á meðan
sumar veraldlegar eignir rýrna
hefur almennur orðaforði þó
blómstrað sem aldrei fyrr. Hvaða
barn sem er getur nú rætt af
nokkurri þekkingu um lánshæfismat, gjaldeyrisviðskipti og krosseignarhald. Skáldlegar myndlíkingar um ástandið eru á hvers
manns vörum, einkum tengdar
sjósókn og brunavörnum. Orð eru
dýrari en brauð. Við sem ekki
kunnum að hamstra efnisleg gæði
getum að minnsta kosti birgt
okkur upp af orðaforða til
vetrarins.

Nýskráður júní 2007
Beinskiptur, ekinn 33.000 km

Ásett verð

1.560.000.-

Nýskráður maí 2007
Sjálfskiptur, ekinn 36.000 km

Ásett verð

2.490.000,-

Bílaábyrgð Varðar fylgir
notuðum bílaleigubílum
frá HEKLU.

GÓÐAN DAG!
Í dag er miðvikudagurinn
8. október, 281. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

7.58
7.46

Hádegi

Sólarlag

13.15
13.00

18.31
18.12

Heimild: Almanak Háskólans
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Kletthálsi

sími 590 5040

www.heklanotadirbilar.is

notadirbilar@hekla.is

Nýskráður júní 2007
Sjálfskiptur, ekinn 45.000 km

Ásett verð

5.550.000,-

