
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Allt sem þú þarft... ...alla daga

Fréttablaðið er með 116% 
meiri lestur en Morgunblaðið.
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Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í maí–júlí  2008.

Sími: 512 5000

SUNNUDAGUR
2. nóvember 2008 — 300. tölublað — 8. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

Opið 13–18

FÓLK Rúnar og Arnar Halldórssynir skipuðu barna-
dúettinn The Boys fyrir meira en áratug. Nú er poppið 
í aftursætinu hjá bræðrunum og þeir nema ný lönd.  

Á föstudaginn var tilkynnt með viðhöfn um úrslit í 
einni stærstu arkitektasamkeppni sögunnar í Dan-
mörku. Rúnar er í sigurliði arkitektarstofu Stevens 
Holls í New York, sem hannaði tvo skýjakljúfa sem 
munu rísa á Nordhavn og verða eins konar hlið að 
Kaupmannahöfn. „Við unnum fimm saman að þessu á 
stofunni en Steven Holl gekk svo sjálfur frá verkinu, 

eins og vaninn er,“ segir Rúnar. „Steven Holl er einn af 
frægustu arkitektum heims í dag og ég fór á stofuna 
hans í verknám eftir að ég hafði verið í skóla í Dan-
mörku. Eftir verknámið réði hann mig í vinnu og ég er 
búinn að vera hér í ár.“

Vinningstillaga Rúnars og félaga verður hæsta 
íveru-byggingin í Danmörku, stærri turninn 113 metr-
ar og 27 hæðir. Byggingarnar munu standa hvor sínu 
megin við hafnarmynnið og göngubrú í 65 metra hæð 
verður á milli þeirra.   - drg / sjá síðu 22

Rúnar Halldórsson, annar bræðranna úr The Boys snýr aftur á nýjum vettvangi:

Teiknar skýjakljúf í Kaupmannahöfn

HETJA SEM VEIT HVER 
ILLMENNIN ERU
Daniel Craig talar um James Bond, 
kæstan hákarl, sem hann smakk-
aði við Jökulsárlón, og hatrammar 
deilur Breta og Íslendinga.

VIÐTAL 12

KÚRT Í KULDANUM
Rómantísk næturgisting
í aðdraganda jóla

VÍÐAST ÚRKOMA   Í dag verða 
SA- 5-13 m/s en SV-lægari síðdegis. 
Rigning sunnan til og vestan. 
Slydda eða rigning norðan og aust-
an til síðar í dag. Hiti víðast 3-10 
stig, þegar kemur fram á daginn.
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FERÐALÖG Í MIÐJU BLAÐSINS

MÓTMÆLI Á annað þúsund 
manns gengu frá Hlemmi niður 
á Austurvöll í gær til að 
mótmæla ástandinu í efnahags-
málum. Fjórir vörubílar fóru á 
undan og þeyttu lúðra. 

Þetta er í þriðja sinn sem 
mótmælin fara fram en þau 
voru þó með öðru sniði en áður. 
Fjórir ræðumenn töluðu á 
fundinum á Austurvelli. Óskar 
Ástþórsson leikskólakennari 
frá Kennarasambandinu, Sturla 
Jónsson vörubílstjóri, Pétur 
Tyrfingsson sálfræðingur og 
Lárus Páll Birgisson sjúkraliði. 

Kolfinna Baldvinsdóttir, einn 
skipuleggjanda mótmælanna 
segir þjóðina ekki treysta 
ríkisstjórninni lengur né 
seðlabankastjórn. Fólk vilji 
þær frá og frekari mótmæli séu 
fyrirhuguð. „Við hættum ekki 
fyrr en skilaboðin komast til 
skila,“ segir Kolfinna. Til 
stendur að endurtaka leikinn 
næsta laugardag. 

 - rat

Mótmæli í miðbænum:

Á annað þús-
und mótmæltu

Dramatískt jafntefli í Drammen

LOGI GEIRSSON SKORAÐI 
ÞRETTÁN MÖRK 17

ENN MÓTMÆLT Á AUSTURVELLI „Ekki meir Geir,“ hrópaði mannfjöldinn á Austurvelli í gær. Fjölmenni var á svæðinu og létu Eyj-
ólfur Eyvindarson rappari og Hallgrímur Helgason rithöfundur sig ekki vanta. Forsprakkar mótmælanna eru hvergi nærri hættir 
og segja fleiri mótmælafundi fyrirhugaða. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STJÓRNMÁL Davíð Oddsson er 
alfarið í umboði Sjálfstæðis-
flokksins í embætti seðlabanka-
stjóra. Samfylkingin styður hann 
ekki í því embætti. Þetta létu ráð-
herrar Samfylkingarinnar nýver-
ið bóka á ríkisstjórnarfundi sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins. 
Sjaldgæft er að bókanir séu lagð-
ar fram á ríkisstjórnarfundum. 
Sigurður Líndal lagaprófessor 
segir bókun sem þessa afar sér-
staka og bera vitni um alvarlegan 

ágreining. Þegar slíkur ágrein-
ingur sé uppi sé undarlegt að fólk 
sætti sig við slíka stöðu án þess 
að krefjast breytinga. 

Mikill styr hefur staðið um 
störf Davíðs Oddssonar síðustu 
vikur. Í Morgunblaðinu í gær 
sagði Ingibjörg Sólrún Gísladótt-
ir, formaður Samfylkingar, að 
það hafi skaðað orðspor Íslend-
inga erlendis hvernig haldið hafi 
verið á umræðunni af hálfu Dav-
íðs Oddssonar, formanns banka-

stjórnar Seðlabankans. Hún sagði 
ýmsar aðgerðir og yfirlýsingar 
stjórnar bankans á síðustu dögum 
og vikum orka mjög tvímælis. „Í 
þeirri viðkvæmu stöðu sem þjóð-
in er í núna getur það ekki gengið 
til lengdar,“ sagði Ingibjörg Sól-
rún. 

Össur Skarphéðinsson vildi 
ekki tjá sig um bókunina þegar 
Fréttablaðið leitaði til hans í gær. 
„Ég hef það að meginreglu að 
ræða það ekki sem ráðherrum 

fer á milli á ríkisstjórnarfund-
um,“ sagði Össur. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er talsverð óánægja með 
störf Davíðs innan raða sjálf-
stæðismanna. Í Fréttablaðinu í 
gær minnti Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, varaformaður 
Sjálfstæðisflokksins, á að hún 
hefði sagt að Seðlabankinn hefði 
gert mistök þegar hann leyfði 
bönkunum ekki að gera upp í 
evrum.  - kdk/þo

Samfylking bókar að Davíð 
starfi ekki í hennar umboði
Ráðherrar Samfylkingarinnar lögðu fram bókun á ríkisstjórnarfundi þar sem þeir segja Davíð Oddsson, 
formann stjórnar Seðlabankans, alfarið starfa í umboði Sjálfstæðisflokksins. Sjaldgæft að bókanir séu 
lagðar fram í ríkisstjórn. Ber vitni um alvarlegan ágreining, segir Sigurður Líndal lagaprófessor.   
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Sýningin er opin
alla daga frá 10–17

Aðalstræti 16 
101 Reykjavík
www.reykjavik871.is

Lífið á 
landnámsöld

VERSLUN Allar verslanir BT voru 
lokaðar um helgina og óvíst hvort 
þær opni aftur. Engum hefur 
verið sagt upp að sögn Sverris 
Berg Steinarssonar eiganda 
Árdegis ehf. sem rekur verslanir 
BT.  Hann segir nú unnið allan 
sólarhringinn við að leita lausna 
til bjargar rekstri þeirra fyrir-
tækja sem tengjast Árdegi en það 
eru, auk BT, verslunin Next og 
Noa Noa. 

„Við kláruðum sölu á Skífunni á 
föstudag og erum að vinna að 
lausnum fyrir BT en það er 
ekkert komið á hreint hvort við 
þurfum að loka einhverjum 
verslananna alveg.“ - rat

Árdegi í björgunarleiðangri:

BT var lokað 
um helgina

UMFERÐIN Rannsóknarnefnd 
umferðarslysa fer fram á að 
ökuleyfisaldur verði hækkaður í 
18 ár. Umferðarlög eru nú í 
endurskoðun og vill rannsóknar-
nefndin að auk hækkunar 
ökuleyfisaldurs verði settar 
takmarkanir á réttindi öku-
manna með bráðabirgðaskír-
teini, til dæmis á afl bíla sem 
þeir aka. 

Tillögurnar byggir nefndin á 
niðurstöðum rannsókna á 
tveimur umferðarslysum fyrr á 
árinu. Í öðru tilfellinu lést ungur 
maður og annar slasaðist mikið 
og í hinu tilfellinu lést ökumaður 
vélhjóls eftir að hafa misst 
stjórn á hjóli sínu í kappakstri. 
 - rat

Ökuleyfisaldur hækki:

Bílprófið 18 ára

EFNAHAGSMÁL Sú leið sem Finnar 
notuðu út úr efnahagsvanda sem 
gekk yfir þjóðina á níunda 
áratugnum gæti gagnast 
Íslendingum nú. 

Stefán Ólafsson prófessor við 
Háskóla Íslands hefur rannsak-
að finnsku leiðina og flytur um 
það erindi á opnum borgara-
fundi framtíðarhóps Samfylk-
ingarinnar í Iðnó í dag klukkan 
15. 

Finnar endurskipulögðu 
samfélagið í heild sinni og 
standa nú meðal þeirra þjóða 
sem sterkastar eru í alþjóðlegri 
samkeppnishæfni og lífsgæðum.

 - rat

Lausn á efnahagsvanda:

Finnar fundu 
leið úr kreppu

STJÓRNMÁL Sjálfstæðisflokkurinn 
fengi aðeins 22,3 prósent 
atkvæða ef gengið yrði til 
kosninga nú, samkvæmt könnun 
sem Capacent Gallup gerði fyrir 
Morgunblaðið. 
Fylgi Sjálfstæðisflokksins hefur 
því hrunið en í síðustu kosning-
um fékk flokkurinn 37 prósent 
atkvæða. 

Samfylkingin er samkvæmt 
könnuninni stærsti stjórnmála-
flokkur landsins og fengi tæp 37 
prósent atkvæða. 

Vinstri hreyfingin grænt 
framboð fengi tæp 27 prósent 
atkvæða ef kosið yrði nú og 
Framsóknarflokkurinn tæp átta 
prósent. Frjálslyndi flokkurinn 
fengi 4,4 prósent og Íslands-
hreyfingin 1,5 prósent.

Capacent Gallup gerði 
könnunina dagana 27. - 29. 
október og voru 1.200 manns í 
úrtakinu. Svarhlutfallið var 58,7 
prósent. - kh

Könnun Capacent Gallup:

Fylgi Sjálfstæð-
isflokks hrynur

DÓMSMÁL Rúmlega þrítugur maður 
hefur verið dæmdur í þriggja ára 
fangelsi fyrir hótanir og ofbeldis-
verk gegn lögreglumönnum við 
störf, þjófnaði, tilraun til fjársvika 
og fleiri brot. Samanlagðir ákæru-
liðir ríkissaksóknara og lögreglu-
stjórans á höfuðborgarsvæðinu 
eru tuttugu og þrír talsins.

Maðurinn beit lögreglumann 
sem var við skyldustörf í fingur. 
Þá hrækti hann í andlit annars lög-
reglumanns á lögreglustöð. Hann 
sparkaði í sköflung þriðja lög-
reglumannsins. 

Maðurinn margbraut umferðar-
lög, bæði með því að aka réttinda-
laus sem og undir áhrifum áfengis 
og fíkniefna. Hann stal ýmsu úr 

verslunum á höfuðborgarsvæð-
inu, bæði matvörum, snyrtivörum 
og fatnaði. Þá stal hann ítrekað 
áfengi úr vínbúðum.  

Stórtækastur var hann þó þegar 
hann stal í félagi við annan mann 
úr vörugámum Byko við Skarfa-

garða í Reykjavík. Mennirnir stálu 
fimm sinnum úr gámunum. Þeir 
höfðu tuttugu og tvö sjónvarps-
tæki upp úr krafsinu, auk 7,5 lítra 
af pallaolíu.

Maðurinn á langan sakaferil að 
baki.  - jss  

Maður á fertugsaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir fjölmörg brot:

Beit lögreglumann við störf 
og hrækti framan í annan

LÖGREGLUSTÖÐIN Maðurinn lét öllum illum látum eftir að hann hafði verið færður á 
lögreglustöð.

ATVINNULÍF „Hljóðið í bæjarbúum 
er ansi þungt,“ segir Aðalsteinn 
Baldursson, formaður verkalýðs-
félags Húsavíkur. Undirbúningi 
nýs álvers á Bakka hefur verið 
frestað í ljósi efnahagsaðstæðna 
og viljayfirlýsing milli Alcoa og 
Landsvirkjunar um rannsóknar-
boranir var ekki endurnýjuð um 
mánaðamót.

„Vissulega vorum við hrædd um 
að þetta gæti gerst en engu að 
síður eru þetta gífurleg vonbrigði. 
Menn hafa verulegar áhyggjur af 
atvinnuástandinu, sérstaklega iðn-
aðarmenn sem sjá fram á erfiðan 
vetur og undirverktakar sem hafa 
verið að þjónusta Jarðboranir hf.,“ 
segir Aðalsteinn en boranir á 
Þeistareykjum og við Kröflu hafa 
verið slegnar af.

Bergur Elías Ágústsson, sveitar-
stjóri Norðurþings, segir að tugir 
manna starfi við undirbúning 
álversframkvæmdanna. „Það er 
enginn vafi á því að einhverjir 
munu missa vinnuna. Við höfum 
haft miklar væntingar til þessara 
framkvæmda og mörg störf hafa 
skapast í kringum undirbúninginn 
á síðustu misserum bæði fyrir 
verkafólk, iðnaðarmenn og alls 
kyns fagfólk. Það er ekkert laun-
ungamál að við höfum sett mesta 
okkar orku og fjármuni í þetta 
verkefni því það er mjög atvinnu-
skapandi. Við erum í erfiðri stöðu 
núna en gerum bara eins og önnur 
sveitarfélög og metum okkar burði 
til að fjármagna önnur verkefni og 
halda hjólunum gangandi,“ segir 
Bergur sem efast þó ekki um að 
allt fari vel að lokum. 

Þórunn Sveinbjarnardóttir, iðn-

aðarráðherra, ákvað í sumar að 
heildstætt mat skyldi fara fram á 
umhverfisáhrifum vegna fyrir-
hugaðs álvers á Bakka. Bergur og 
Aðalsteinn eru sammála um að 
staðan væri önnur nú hefði 
úrskurður skipulagsstofnunar um 
að sameiginlegt mat skyldi ekki 
fara fram verið látinn standa. 

„Þórunn ber töluverða ábyrgð á 
því hvernig staðan er hjá okkur 
núna. Ákvörðun hennar varð til 
þess að allt tafðist,“ segir Aðal-

steinn. Þessu vísar Þórunn á bug 
og bendir á að Landsvirkjun, 
Þeistareykir ehf. og Alcoa hafi 
gefið yfirlýsingu um frestun und-
irbúnings vegna aðstæðna á alþjóð-
legum fjármálamarkaði. „Þetta er 
ákvörðun þessara þriggja fyrir-
tækja og  hefur ekkert með 
umhverfismat að gera. Allar full-
yrðingar um annað eru fráleitar og 
úr lausu lofti gripnar,“ segir 

Þórunn. 
 thorgunnur@frettabladid.is

Búast við að afleidd-
um störfum fækki
Húsvíkingar óttast að störfum á svæðinu fækki nú þegar undirbúningi álvers á 
Bakka hefur verið frestað. Umhverfisráðherra segir fráleitt að ákvörðun hennar 
um heildstætt umhverfismat hafi orðið til þess að seinka verkefninu.

SLYS Tíu ára drengur slasaðist talsvert þegar hann 
féll fram af klettabrún um átta til tíu metra ofan í 
urð í gærdag. 

Drengurinn var á veiðum með föður sínum í 
Svínadal í Reyðarfirði. Drengurinn var fluttur frá 
Egilsstöðum með sjúkraflugi til Reykjavíkur.

Önnur rjúpnaskytta slasaðist einnig töluvert 
þegar hún hrapaði í hlíð við Hafursstaði í Hnappa-
dal seinni partinn í gær. Björgunarsveitin Elliði fór 
á slysstað en þyrla Landhelgisgæslunnar sótti hinn 
slasaða. 

Þyrlan fór svo eftir þriðju rjúpnaskyttunni sem 
slasaðist í gær en þá fótbrotnaði maður illa í 
Sanddalstungu í Norðurárdal. - rat

Þrjár rjúpnaskyttur slösuðust á veiðum í gær þar af einn drengur alvarlega:

Féll tíu metra fram af kletti

ÞEISTAREYKIR Rannsóknarboranir fyrir fjóra milljaðra króna voru fyrirhugaðar á 
næsta ári við Kröflu og á Þeistareykjum. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDURRFV

ÞÓRUNN SVEIN-
BJARNARDÓTTIR

AÐALSTEINN 
BALDURSSON

BERGUR ELÍAS 
ÁGÚSTSSON

KÍNA Yfirvöld í Kína hafa hafið 
refsiherferð gegn matvælafram-
leiðendum sem bættu melamíni 
út í vörur sínar. Búist er við að 
einhverjir forstjórar matvæla-
fyrirtækja verði dregnir fyrir 
dóm. 

Fyrir rúmu ári var dauði fjölda 
gæludýra í Bandaríkjunum 
rakinn til melamínmengunar í 
kínversku dýrafóðri. Þúsundir 
ungbarna hafa síðan veikst vegna 
melamínmengunar í þurrmjólk 
en matvælaframleiðendur bæta 
efninu út í svo varan sýnist 
innihalda meira prótín. 

Orðspor Kínverja hefur beðið 
hnekki vegna málsins og er 
stjórnvöldum mikið í mun að 
sýna að þau taki hart á málinu.

 - rat

Melamín í matvörum:

Framleiðend-
um refsað

Ölvuð á vesturlandsvegi
Lögreglan í Borgarnesi tók unga konu 
fyrir ölvunarakstur á Vesturlandsvegi 
aðfaranótt laugardags og reyndist 
konan mjög ölvuð. 

LÖGREGLUMÁL

Í NÓGU AÐ SNÚAST  Þyrla Landhelgisgæslunnar hafði í nógu 
að snúast í gær enda rjúpnaveiðitímabilið hafið.

Geiri, tryggir þetta okkur 
lánið?

„Pottþétt. Nú erum við með Pútín í 
vasanum.“

Ásgeir Davísson veitingamaður, betur 
þekktur sem Geiri á Goldfinger, bauð 
fjörutíu rússneskum sjómönnum í mat 
en þeir eru strandaglópar á Íslandi og fá 
ekki launin sín frá Rússlandi.

SPURNING DAGSINS
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Föstudaginn 24. október hlaut Alcoa Fjarðaál viðurkenningu 
Jafnréttisráðs árið 2008 fyrir að hafa náð góðum árangri í að 
vinna gegn kynbundnu starfsvali og kynjaskiptingu vinnu-
markaðar.

Við þökkum Jafnréttisráði fyrir þessa viðurkenningu sem 
er staðfesting á að jafnréttisáætlun Alcoa Fjarðaáls hefur 
skilað árangri. Hún er okkur jafnframt hvatning til að halda 
áfram á sömu braut.

Verðlaunagripurinn heitir Snúum bökum saman og er eftir Guðrúnu Indriðadóttur.

Viðurkenning Jafnréttisráðs 2008
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Við tvö og barnið okkar
Málþing Náttúrulækningafélags Íslands

 • Aðlögun að foreldrahlutverki
 • Að verða faðir um fertugt
 • Látum töfrana haldast

Fundarstjóri: 
Þóra Arnórsdóttir, fréttamaður.
Frummælendur: 
Guðrún Ösp Teodórsdóttir, móðir 
og hjúkrunarfræðingur.
Ingimundur Birnir, faðir og verkfræðingur.
Ólafur Grétar Gunnarsson, fjölskylduráðgjafi. 

Auk frummælenda í pallborði:
Anna Valdimarsdóttir, sálfræðingur.
Ingólfur Sveinsson, geðlæknir.

Allir velkomnir!
Frír aðgangur.
Berum ábyrgð á eigin heilsu!

Málþing haldið í Laugarsal,
World Class Laugum 2. Hæð

Foreldrum sem líður vel = Gott uppeldi

Þriðjudaginn 4. nóvember 2008  kl. 16:30

ÞÝSKALAND Í ítarlegri grein um 
Davíð Oddsson seðlabankastjóra, 
sem þýska stórblaðið Frankfurter 
Allgemeine Zeitung birti í vikunni, 
segir að óþarfi sé að rekja „mistök 
fortíðarinnar“ til að fella „fallein-
kunn“ („vernichtendes Zeugnis“ á 
þýsku) yfir ferli hans; til þess dugi 
að líta á þau mistök sem hann hafi 
gert í októbermánuði. 

Blaðið telur að með yfirlýsingum 
sínum í hinu umtalaða Kastljóssvið-
tali 8. október hafi Davíð „stefnt 
orðspori íslensku þjóðarinnar í 
voða“. Rakið er hvernig hann hafi 
fyrst hækkað vexti í 15,5 prósent 
og þar með „hrakið marga í að taka 
lán í erlendri mynt,“ síðan lækkað 

vexti og þar með gefið til kynna 
að Seðlabankinn hefði gefið 
baráttu gegn verðbólgu upp á 
bátinn. Og skammvinn tilraun 
hans til að festa gengi krónunnar 
á óraunhæfu gengi er sögð hafa 
vakið efasemdir um „raunveru-
leikaskyn“ seðlabankastjórans.

„En það er sama hversu lengi 
Davíð Oddsson hangir á embætti 
sínu; valdasvipting hans er 
frágengið mál,“ skrifar blaðið 
síðan og skýrir þessa fullyrðingu 
með því að benda á að við að 
þiggja milljarða dala neyðarlán 
frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum taki 
sú stofnun í raun yfir stjórn 
Seðlabanka Íslands.   - aa

Þýska dagblaðið Frankfurter Allgemeine Zeitung um seðlabankastjóra: 

Davíð gefin „falleinkunn“

BRUSSEL, AP Hægt verður að ljúka 
viðræðum um inngöngu Króatíu í 
Evrópusambandið á næsta ári. 
Þetta kemur fram í drögum að 

skýrslu um 
stækkunarhorfur 
ESB, sem AP 
hefur undir 
höndum. 

Skýrslan, sem á 
að samþykkja í 
framkvæmda-
stjórn ESB í næstu 
viku, kveður upp 
úr um að stjórn-
völd í Króatíu hafi 

almennt náð „góðum framförum“ í 
að uppfylla aðildarskilyrðin á þeim 
þremur árum sem viðræðurnar 
hafa staðið yfir. Lokastig þeirra sé 
nú fram undan. Þegar viðræðurnar 
hófust árið 2005 var það takmark 
sett að ljúka þeim fyrir árslok 
2009.

Olli Rehn, stækkunarmálastjóri 
ESB, hefur sagt að Króatía verði 
28. aðildarríki sambandsins, en 
Ísland gæti fylgt þar fast á eftir ef 
aðildarumsókn bærist.  - aa

Stækkun Evrópusambandsins: 

Króatíuviðræð-
ur á lokastig

OLLI REHN

FJÖLMIÐLAR Blaðamannafélag 
Íslands lýsir yfir þungum 
áhyggjum af þeirri stöðu sem 
upp er komin í fjölmiðlum sem 
birtist í fjöldauppsögnum og 
lokun fjölmiðla, að því er fram 
kemur í ályktun sem félagið 
sendi frá sér í gær. 

Blaðamannafélagið fagnar því 
að menntamálaráðherra ætli að 
skipa starfshóp til að koma með 
tillögur til úrbóta og telur 
félagið augljóst að skoða þurfi 
sérstaklega stöðu Ríkisútvarps-
ins á auglýsingamarkaði. 
Samkeppnisstaða fjölmiðla 
hefur verið erfið vegna sterkrar 
stöðu Ríkisútvarpsins sem hefur 
haft sig mikið í frammi á 
auglýsingamarkaði. 

Í því árferði sem er núna er 
hætta á því að slík staða geti 
orðið til þess að einkareknir 
fjölmiðlar leggist af, segir meðal 
annars í ályktun félagsins. - kh

Stjórn Blaðamannafélagsins:

Óttast um 

afdrif fjölmiðla

ALÞINGI Ólöf Nordal, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, vill leggja af 
aðstoðarmenn landsbyggðarþing-
manna vegna efnahagsástandsins. 
Þessari skoðun sinni lýsti hún í 
ræðustól á Alþingi á fimmtudag. 

„Það þarf að skera alla þá fitu 
sem við höfum safnað utan á 
okkur. Í góðærinu höfum við leyft 
okkur svo margt sem við höfum 
ekki leyfi til að leyfa okkur lengur. 
Við skulum bara byrja hérna í 
þingsalnum,“ sagði Ólöf og hvatti 
til niðurskurðar í ríkisútgjöldum.  

Að mati Ólafar 
á að leggja af 
aðstoðarmenn-
ina, fækka ráð-
gjöfum ráðherra, 
kanna samein-
ingu ráðuneyta, 
athuga launa-
kerfi ríkisins, 
endurskipu-
leggja utanríkis-
þjónustuna, 
draga úr óþarfa 
ferðalögum á 
vegum ríkisins 
og síðast en ekki 

síst; að hraða endurskoðun eftir-
launalaganna svokölluðu. „Ef við 
ætlum að leggja það á þjóðina að 
borga svo miklar skuldir eigum 
við að byrja á okkur sjálfum og 
spara,“ sagði Ólöf.

Þingmaður hins stjórnarflokks-
ins, Samfylkingarinnar, sté næst-
ur í pontu og tók undir orð Ólafar. 
Árni Páll Árnason hvatti meðal 
annars til þess að Alþingi afnæmi 
eftirlaunalögin strax þrátt fyrir 
að það kynni að baka ríkinu skaða-
bótaskyldu. stigur@frettabladid.is

Vill byrja að skera 
fituna í þingsalnum
Þingmaður Sjálfstæðisflokks vill leggja af nýlega aðstoðarmenn þingmanna 
í sparnaðarskyni. Þingmaður Samfylkingar vill afnema eftirlaunalögin strax 
þrátt fyrir mögulega bótaskyldu. Smásálir geti þá sótt forréttindi sín með dómi.

ÓLÖF NORDAL

■ Aðstoðarmenn landsbyggðarþingmanna og formanna stjórnarandstöðu-
flokka eru nýjung sem lögfest var í mars á þessu ári. 

■ 22 af 25 þingmönnum hafa nýtt sér ákvæðið og ráðið sér aðstoðarmann, 
þeirra á meðal Ólöf Nordal, sem nú mælir fyrir því að þeir verði settir af.

■ Þeir einu sem ekki hafa ráðið sér aðstoðarmann eru sjálfstæðismennirnir 
Árni Johnsen og Kjartan Gunnarsson úr Suðurkjördæmi og hinn frjálslyndi 
Kristinn H. Gunnarsson úr Norðvesturkjördæmi.

■ Aðstoðarmenn þingmanna eru í 33 prósenta starfi og fá fjórðung af þing-
fararkaupi fyrir störf sín, eða um 140 þúsund krónur á mánuði. Aðstoðar-
menn formanna stjórnarandstöðuflokkanna þriggja fá fullt þingfararkaup, 
562 þúsund krónur á mánuði, fyrir fullt starf.

■ Ríkið greiðir aðstoðarmönnunum 22 því rúmlega 52 milljónir á ári fyrir 
störf sín.

■ Í febrúar skrifaði meirihluti allsherjarnefndar Alþingis undir nefndarálit 
þar sem sagði að sterk rök hnigju að því að allir þingmenn ættu að hafa 
aðstoðarmenn, líka þingmenn höfuðborgarsvæðisins. Meðal þeirra sem 
skrifuðu undir álitið var Ólöf Nordal.

AÐSTOÐARMENN KOSTA 52 MILLJÓNIR Á ÁRI

Árni Páll Árnason, þingmaður Samfylkingarinnar, telur 
að afnema eigi hin umdeildu eftirlaunalög hið snarasta. 
Rætt hefur verið um að ríkið yrði þá hugsanlega skaða-
bótaskylt gagnvart þeim einstaklingum sem þegar hafa 
öðlast eftirlaunaréttinn.

Árni telur „að tími lögfræðilegra vangaveltna af þeim 
toga sé löngu liðinn“ að því er fram kom í andsvari hans 
við ræðu Ólafar Nordal á þingi á fimmtudag. 

Árni segir að „það sé einfaldlega rétt að afnema þessi 
réttindi og leyfa þá þeim sem eru slíkar smásálir að 
vilja sækja forréttindi sín með dómi að gera það. Þeir 
verða þá sjálfum sér til skammar og að athlægi en tjón 
ríkisins verður ekkert meira heldur en það hefði orðið að 
óbreyttu við að borga þeim þessi réttindi út,“ sagði Árni.

„Það er ófært að ætla almenningi í landinu að þola 
verulega skerðingu eigin lífeyris á næstu árum eins blas-
ir nú við en á sama tíma að halda óbreyttu forréttindafyrirkomulagi með 
æðstu embættismenn ríkisins.“

SMÁSÁLIR HÖFÐI MÁL OG VERÐI SÉR TIL SKAMMAR

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

LÖGREGLUMÁL Maður á þrítugs-
aldri sætir nú farbanni vegna 
gruns um að hann hafi skaðað 
félaga sinn verulega með hnífi 
um síðustu helgi.

Mennirnir voru staddir í húsi í 
miðborginni þegar atburðurinn 
átti sér stað. Ekki er vitað 
nákvæmlega um tildrög hans 
annað en það að hnífi var beitt og 
gekk hann í gegnum hönd þess 
sem særðist og stóð fastur í hurð 
í íbúðinni.

Lögregla flutti manninn á 
slysadeild þar sem gert var að 
sárum hans. Mennirnir eru báðir 
af erlendum uppruna. -jss

Hnífur gegnum hönd:

Hnífamaður 
sætir farbanni

Tíu gistu fangageymslur
Erill var aðfaranótt laugardagsins hjá 
lögreglunni í Reykjavík. Alls gistu tíu 
manns fangageymslur um nóttina og 
tíu voru teknir fyrir ölvunarakstur. 

Ekið á gangandi mann
Ekið var á gangandi vegfaranda klukk-
an hálf sjö á laugardagsmorgun en 
meiðsl hans voru ekki alvarleg.  

LÖGREGLUMÁL

Greitt úr skammtímasjóði
Hlutdeildarskírteinishafar í Kaupþingi 
Skammtímasjóði fengu í fyrradag 
greitt úr sjóðnum. Greiðslan nam 
75,1 prósenti af eignum sjóðsins 
miðað við 3. október 2008. Um 
heildargreiðslu er að ræða. Ákveðið 
hefur verið að slíta sjóðnum vegna 
efnahagsástandsins og tilmæla Fjár-
málaeftirlitsins.

VIÐSKIPTI

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarstjórn 
Akraness vill að fiskveiðikvóti 
verði strax aukinn. „Með hliðsjón 
af þeirri alvarlegu stöðu sem 
íslenska þjóðin stendur frammi 
fyrir nú um stundir, fyrirsjáan-
legu atvinnuleysi og þrenginum, 
hjá bæði fjölskyldum og fyrir-
tækjum á næstu misserum,“ segir 
bæjarstjórnin sem skorar á 
ríkisstjórnina að auka fiskveiði-
heimildir nú þegar og krefst þess 
að sveitarfélög fái að ráðstafa 
viðbótaraflanum til vinnslu. 

„Verður þannig stuðlað að 
minna atvinnuleysi, auknum 
útflutningstekjum og meiri 
umsvifum í þjóðfélaginu.“  - gar

Einhugur í bæjarstjórn:

Meiri kvóta til 
að auka umsvif
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ÚRKOMUSAMT  
Framundan eru 
úrkomusamir dagar, 
aðallega sunnan 
lands og vestan. Í dag 
verður þurrt norðan 
og austan lands fyrir 
hádegi en uppúr því 
má búast við slyddu 
og síðar rigningu. Á 
morgun verðum við 
milli lægða, með 
skúraveðri á vestur-
hluta landsins en svo 
kemur ný lægð upp 
að landinu með rign-
ingu víða um land. 
Frekar milt í veðri. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur
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Á F R A M  S T E L P U R  —  M E Ð  S T E R K  B E I N

Það er hægt að sigra. Það getur tekið tíma. Það getur komið 
bakslag. En það hefst að lokum. Með úthaldi, seiglu og vilja. 
Með sterkum beinum.

Kvennalandsliðið í fótbolta skipa stelpur með sterk bein. Í bókstaf-
legum skilningi. Það staðfesta nýlegar mælingar á beinþéttni
þeirra. Hjá þeim reyndist beinþéttni langt yfir meðallagi og má
ætla að landsliðskonur hafi 24% þéttari bein en jafnöldrur þeirra.

Beinvernd og Mjólkursamsalan óska landsliðskonum til hamingju. 
Nú fara þær beina leið á Evrópumót kvennalandsliða í knattspyrnu sumarið 2009. 

Það verður í fyrsta sinn sem íslenskt A-landslið í knattspyrnu fer í úrslitakeppni stórmóts. 

Stelpur á öllum aldri geta auðveldlega skipað sér í landslið gegn 
beinþynningu. Rétt hreyfing, kalkrík fæða, t.d. mjólkurvörur, 
auk D-vítamíns – það er beina leiðin í landsliðið, beina leiðin 
til sigra í framtíðinni. 

Höldum áfram að hvetja stelpur með sterk bein til sigurs.
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HOLLAND, AP Rússneski utanríkis-
ráðherrann Sergei Lavrov sagði á 
fimmtudag að rússnesk yfirvöld 

væru að rannsaka 
gögn sem 
Hollendingar 
lögðu fram til 
sönnunar 
fullyrðinga sinna 
um að banamein 
hollensks 
sjónvarpsmynda-
tökumanns, sem 
lét lífið í átökun-

um í Georgíu í ágúst, hefði verið 
rússnesk klasasprengja. 

En Lavrov ítrekaði að hann 
stæði við niðurstöðu rússneskrar 
rannsóknar sem stangast á við 
fullyrðingar hollenska utanríkis-
ráðuneytisins um að myndatöku-
maðurinn Stan Storimans hafi 
látið lífið með þessum hætti. 
Rússar hafa neitað að hafa beitt 
klasasprengjum í hernaði sínum í 
Georgíu í ágúst.   - aa

Dauði myndatökumanns: 

Rússar og Hol-
lendingar deila

SERGEI LAVROV

DÓMSMÁL Maður á þrítugsaldri 
hefur verið dæmdur í fjögurra 
mánaða skilorðsbundið fangelsi 
fyrir að kveikja í jakka annars 
manns á Kringlukránni. Eigandi 
jakkans tók skyndilega eftir því 
að bakið á jakkanum stóð í ljósum 
logum. Hann náði að klæða sig úr 
honum, slökkva eldinn og koma 
þannig í veg fyrir meiðsli. 

Brennuvargurinn játaði fyrir 
dómi að hafa kveikt í jakkanum en 
þvertók fyrir að nokkur hefði 
verið í honum. Dómnum þótti sýnt 
að það væri rangt.

Mennirnir höfðu leigt íbúð 
saman um það bil ári fyrr. Ósætti 
varð á milli þeirra og leiðir skildi, 
þar til á Kringlukránnni. - jss  

Jólahlaðborð á Kringlukránni:

Kveikti í jakka 
annars manns

VIÐSKIPTI „Commerzbank var eitt 
um að mótmæla framlengingu á 
greiðslustöðvun og vildu að 
Samson eignarhaldsfélag yrði 
tekið til gjaldþrotaskipta,“ segir 
Gunnar Sturluson, lögmaður og 
aðstoðarmaður félagsins, sem er í 
greiðslustöðvun. 

Samson, sem er í eigu feðganna 
Björgólfs Guðmundssonar og 
Björgólfs Thors Björgólfssonar, 
átti ríflega 41 prósents hlut í 
Landsbankanum. Eftir að bankinn 
fór í þrot fyrir þremur vikum 
óskaði stjórn Samsonar eftir 
greiðslustöðvun.  Mál Commerz-
bank gegn Samsoni var tekið fyrir 
í héraðsdómi í fyrradag en 
úrskurðað verður í málinu í næstu 
viku.  - jab

Örlög Samsonar ráðast senn:

Commerzbank 
vildi gjaldþrot

BJÖRGÓLFSFEÐGAR Þýski bankinn 
Commerzbank vildi að Straumur, félag 
Björgólfsfeðga, yrði tekið til gjaldþrota-
skipta.

DÓMSMÁL Maður um þrítugt hefur 
verið ákærður af ríkissaksóknara 
fyrir sérstaklega hættulega 
líkamsárás. Honum er gefið að sök 
að hafa fleygt glerglasi í andlit 
manns með þeim afleiðingum að 
glasið brotnaði. Við þetta hlaut 
fórnarlambið þriggja sentímetra 
langan skurð á enni og mar á nefi. 
Atvikið átti sér stað fyrir utan 
Kaffibarinn í lok síðasta árs. 

Af hálfu þess sem glasið lenti á 
er krafist skaðabóta að fjárhæð 
624 þúsund krónur. - jss

Ríkissaksóknari ákærir mann:

Braut glas í 
andliti manns

ALÞINGI Geir H. Haarde forsætis-
ráðherra segir að tap Seðlabank-
ans vegna fyrirgreiðslu til bank-
anna nemi tugum milljarða króna. 
„Kannski er það um 150 milljarð-
ar,“ svaraði Geir fyrirspurn Helga 
Hjörvar, Samfylkingunni, á 
Alþingi á föstudag. Tók hann fram 
að endanlegir útreikningar lægju 
ekki fyrir. 

Fyrr á árinu veitti Seðlabankinn 
bönkunum fyrirgreiðslu um lausa-
fé í enn ríkari mæli en áður hafði 
verið. Sagði Geir það hafa verið 
gert eftir að mjög ríkar kröfur þar 
um höfðu verið gerðar. „Þetta var 
af flestum talið eðlilegt og nauð-
synlegt,“ sagði Geir. Fólst fyrir-

greiðslan í viðtöku sérstakra 
tryggingabréfa bankanna. Við 

þrot þeirra rýrnaði verðmæti 
bréfanna stórkostlega.

Geir sagði ljóst að ríkið verði að 
leggja Seðlabankanum til nýtt 
eigið fé en fjárhæðin hafi hvorki 
verið reiknuð út né ákveðin. 

Helgi krafðist jafnframt svara 
um hvort seðlabankastjórarnir 
þyrftu ekki að axla ábyrgð vegna 
þess gríðarlega tjóns sem bankinn 
hefði orðið fyrir. Benti hann á að 
stjórnendur viðskiptabankanna 
hefðu þurft að láta af störfum og 
nýir ráðnir í þeirra stað.

Geir taldi svo ekki vera enda 
væri ekki um að ræða að Seðla-
bankinn hefði gert sig sekan um 
sérstök afglöp. - bþs

Tap Seðlabankans vegna fyrirgreiðslu til bankanna verður ekki rakið til afglapa:

Tapið nemur tugum milljarða  
PERSÓNUVERND Fjármálafyrirtæki 
eiga að láta fólk vita þegar 
símtöl þess við fyrirtækin eru 
hljóðrituð. 

Póst- og fjarskiptastofnun 
segir undanþágu frá þessari 
reglu vera ef um sé að ræða fólk 
frá öðrum fjármálafyrirtækjum 
og fjárfesta. Einnig gagnvart 
viðmælendum sem áður hafi 
undirritað samning eða skilmála 
þar sem fram komi að símtöl séu 
hljóðrituð. 

Almennum neytendum sem 
ekki séu eins vel upplýstir um 
starfshætti á fjármálamarkaði 
skuli hins vegar tilkynna ef 
símtal er tekið upp.   - gar

Póst- og fjarskiptastofnun:

Fólk fái að vita 
um hljóðritanir

GEIR H. HAARDE HELGI HJÖRVAR

EFNAHAGSMÁL Krónan er ónothæf-
ur gjaldmiðill til að byggja upp 
samkeppnishæft efnahagslíf hér á 
landi. Þar sem Ísland hefur hins 
vegar engan annan lögeyri verður 
að notast við hana sem millibils-
gjaldmiðil uns það tekst að koma 
krónunni „í skjól“ í Evrópusam-
bandinu og peningamálastefnu 
Evrópska seðlabankans. Um þetta 
voru sammála frummælendur sem 
töluðu á málþingi sem haldið var í 
Norræna húsinu á fimmtudag 
undir yfirskriftinni „Framtíð 
Íslands í samfélagi þjóðanna“. 

Að málþinginu stóðu Alþjóða-
málastofnun Háskóla Íslands, Evr-
ópumálasetur Háskólans á Bifröst 
og viðskiptafræðideild Háskólans 
í Reykjavík. 

Baldur Þórhallsson, prófessor í 
stjórnmálafræði við HÍ, rakti í 
sínu erindi að Ísland væri eina 
smáríkið í Evrópu sem fyrir alþjóð-
legu fjármálakreppuna hefði ekki 
haft neina samninga um „efna-
hagslegt skjól“ af stærri efnahags-
einingu, og því væri það engin til-
viljun að Ísland væri fyrsta 
fullvalda ríkið í hinum hnattvædda 
vestræna heimi sem varð alvar-
lega fyrir barðinu á kreppunni. 
Íslensk stjórnvöld hefðu brugðist í 
að tryggja Íslandi efnahagslegt 
skjól ef til alþjóðlegrar kreppu 
kæmi. 

Aðalsteinn Leifsson, forstöðu-
maður MBA-náms við HR, sagði að 
þrátt fyrir bágt efnahagsástand, 
deilur við Breta og fleira sem tína 
mætti til sem atriði sem ætla mætti 
að veiktu samningsstöðu Íslands í 
aðildarviðræðum við Evrópusam-

bandið þá væri 
Ísland, þegar 
grannt væri skoð-
að, í ágætri aðstöðu 
til að ganga í sam-
bandið. Réttur 
Íslands til þess, 
samkvæmt lögum 
ESB, væri ótví-
ræður og landið 
uppfyllti öll aðild-
arskilyrðin. Olli 
Rehn, stækkunar-
málastjóri ESB, hefði þar að auki 
staðfest að Ísland uppfyllti for-
sendur til að hægt væri að ljúka 
aðildarviðræðum á skemmri tíma 
en samið hefur verið við nokkurt 
umsóknarríki til þessa. Mikilvæg-
asta forsendan fyrir þessu er að 
hægt væri að ljúka minnst 21 af 35 
samningsköflum strax eftir að 
aðildarviðræður hæfust, vegna 
þess hve Ísland hefur í gegnum 

EES, Schengen og annað samstarf 
við ESB nú þegar lögleitt alla lög-
gjöf ESB á viðkomandi sviðum.  

Eiríkur Bergmann Einarsson, 
forstöðumaður Evrópufræðaset-
urs Háskólans á Bifröst, rakti 
hvernig „hefðbundin“ leið til að 
ganga í myntbandalag ESB tæki 
fjögur ár í framkvæmd. Tæknilega 
ætti þó að vera hægt að tengja 
krónuna inn í ERM II-gengiskerfið 
á fjórum mánuðum, væri til þess 
pólitískur vilji samningsaðila. 

Aðalheiður Héðinsdóttir, for-
stjóri Kaffitárs, skoraði á íslenska 
fyrirtækjarekendur að láta fram-
vegis ekki bjóða sér annan eins 
óstöðugleika og þeir hafa búið við á 
liðnum árum. 

Aðrir frummælendur voru Katr-
ín Ólafsdóttir, lektor í viðskipta-
fræði við HR, og Alyson Bailes, 
gestakennari í alþjóðastjórnmál-
um við HÍ.  audunn@frettabladid.is

Íslenskt efnahagslíf 
þarfnast skjóls í ESB
Sérfræðingar frá þremur háskólum sem töluðu um stöðu Íslands í samfélagi 
þjóðanna á málþingi eru sammála um að ógjörningur sé að endurreisa íslenskt 
efnahagslíf með krónuna sem gjaldmiðil. Það þurfi skjól í Evrópusambandinu. 

Í SKJÓL Án horfna á að tengjast peningamálastefnu Evrópska seðlabankans á íslenska 
krónan sér vart viðreisnar von, að mati frummælenda á málþinginu. NORDICPHOTOS/AFP

AÐALSTEINN 
LEIFSSON

Telur þú rétt að RÚV verði tekið 
af auglýsingamarkaði?

Já  61,4%
Nei   38,6%

Telur þú Davíð Oddsson hafa 
skaðað orðspor Sjálfstæðis-
flokksins að undanförnu?

Segðu skoðun þína á visir.is

KJÖRKASSINN
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Það er örugglega að bera í 
bakkafullan lækinn að rita 

grein um efnahagsmál. Ég ákvað 
samt að gera það út frá einföld-
um sjóndeildarhring atvinnurek-
anda og verkefnum hans. Að ein-
hverju leyti er þetta til eigin 
nota og að einhverju leyti er ég  
að skrifa mig frá þessum 
hugsunum.

Í þessum orðum mun ég forð-
ast að tengja saman orsakir og 
afleiðingar og eingöngu horfa á 
afleiðingar.

Ótrúlegar gengissveiflur
Sú kreppa sem Ísland nú 
stendur frammi fyrir er án vafa 
sú erfiðasta í áratugi. Þess ber 
að geta að gengi krónunnar 
hefur frá aldamótum sveiflast 
með ótrúlegum krafti. Þessar 
sveiflur hafa gríðarleg áhrif á 
allt atvinnulíf og ekki síður á 
hag heimilanna. Þegar krónan 
styrkist hratt þá hellist mikill 
kaupmáttur yfir hagkerfið sem 
leiðir til þenslu og offjárfesting-
ar en þegar síðan krónan fellur 
hratt þá dýpkar vandinn 
verulega vegna þess hve 
sveiflan er mikil í veikingarátt.

Þegar skoðað er gengi 
Bandaríkjadollars gagnvart 
íslenskri krónu frá ársbyrjun 
2001 og til dagsins í dag þá áttar 
maður sig á öfgunum: 

 Dollar / Króna 
2001 +23,16 %
2002 -20,77 %
2003 -12,10 %
2004 -13,30 %
2005 +2,01 %
2006 +12,80 %
2007 -11,70 %
2008 -58,70 %

Hluti af þessum sveiflum á 
gjaldeyri endurspeglast síðan í 
verðbólgunni sem líka er 
gríðarlega sveiflukennd. Öll 
árin frá aldamótum hefur 
verðbólgan á einhverjum tíma 
árs verið yfir 5% og langtímum 
saman hefur hún verið nálægt 
10%.

Ég hef staðið í rekstri fyrir-
tækja síðan 1994 eða bráðum í 
15 ár og á þeim tíma hafa komið 
nokkrar öfgafullar sveiflur og 
maður hefur með tímanum 
þróað með sér einhverja 
heimatilbúna aðferðafræði til að 
glíma við skammtímavanda. Það 
sem út af stendur er spurningin 
af hverju í ósköpunum fer allur 
kraftur og allur ávinningur 
íslensks atvinnulífs í það að 
reyna að lifa af óðaverðbólgu og 
gríðarlegar gengissveiflur 

Þegar maður horfir á næstu 
efnahagskerfi og áttar sig á því 
að stóru hagkerfin eru að glíma 
við verðbólgu frá 1,5-3% og 
vaxtastig í lánsfé frá 5-7,5% þá 
sér maður glögglega við hvaða 
skilyrði við erum að starfa sem 

erum að reka íslensk fyrirtæki.
Nú er það ekki svo að stóru 

hagkerfin séu ekki með vanda-
mál eða sveiflu á virði evru á 
móti Bandaríkjadollar og öfugt. 
Það hins vegar kemur ekki mjög 
sterkt í gegnum efnahagslífið 
þar sem meirihluti atvinnulífs-
ins er aðeins að starfa í einum 
gjaldmiðli og því eru það helst 
stærstu fyrirtækin í útflutningi 
sem eru að glíma við þær 
sveiflur.

Fráleit skipan mála
Þegar ég horfi til baka síðustu 
áttu árin gæti ég trúað að 50% 
af tíma mínum, og sennilega er 
hærra hlutfall af tíma stjórnar-
funda, hafi farið í að ræða og 
skipuleggja fjármál, gengismál 
og verðbólgu. Þetta er algerlega 
fráleit skipan mála.

Ef einhver verðmæti eiga að 
verða til í íslensku atvinnulífi til 
framtíðar þá verður þessum 
öfgum að linna. Við sem þjóð 
erum ótrúlega lánsöm með 
okkar auðlindir og undirliggj-
andi styrk. Við framleiðum 
gríðarleg verðmæti pr. mann í 
hagkerfinu en vegna sveiflanna 
þá tapast gríðarleg verðmæti 
aftur í stað þess að byggja undir 
enn frekari verðmætasköpun.

Það væri hægt að fara í löngu 
máli í gegnum þau atriði sem 
komu því ójafnvægi á sem raun 
ber vitni. Hvort sem bankarnir 
lifðu eða ekki þá hafa skilyrði 
atvinnulífsins til að fá langtíma-
lánsfé inn í sinn rekstur verið 
alveg óásættanleg til fjölda 
margra ára.

Við höfum haft um það að 
velja að vera með fjármagn sem 
kostar að nafnvöxtum 18-26% í 
skammtíma lánum eða verð-
tryggð lán með 8-10% vöxtum 
sem nú um stundir er jafnvel 

enn dýrara. Hinn kosturinn sem 
flestir hafa valið er að taka lán í 
erlendri mynt og geysilega 
gengisáhættu. Aðalástæðan er 
sú að það er minni skaði fyrir 
reksturinn að efnahagurinn 
veikist tímabundið en að fórna 
sterku sjóðstreymi fyrir minni 
áhættu.

Þessi staðreynd gerir eðlileg-
an strúktúr á efnahag fyrir-
tækja vonlausan. Við svona 
skilyrði má segja að öll fyrir-
tæki eigi eingöngu að notast við 
eigið fé og vaxa eingöngu í 
gegnum afkomu sína. Sums 
staðar þekkist t.d. að lífeyris-
sjóðir kaupi sterk fyrirtæki að 
fullu og geri upp allar skuldir 
þess í skiptum fyrir að fá 75% 
af hagnaði félagsins í arð um 
langa hríð. Í slíkum fyrirtækjum 
eru aldrei tekin lán heldur 
ræður eigandinn því hvort hann 
leggur fram meira eigið fé í von 
um meiri arð.

Krónan uppspretta vandans 
Þegar maður lítur yfir sviðið 
eftir margra ára rekstur og sér í 
raun og veru hversu óstöðug-
leikinn hefur leikið efnahag 
landsins grátt og nánast lagt allt 
atvinnulíf í rúst, þá hlýtur 
maður að horfa til þess hvað það 
er sem keyrir áfram þennan 
óstöðugleika. Ég get ekki séð 
annað en að krónan sé þetta 
vogarafl sem býr til óstöðugleik-
ann.

Ég var þeirrar skoðunar lengi 
að krónan væri ágætt tæki til 
lækka kaupmátt hratt og gæti 
hjálpað okkur við að ná bata 
hraðar en ella þegar á móti 
blési. Mín skoðun í dag er hins 
vegar sú að krónan er upp-
spretta vandans en ekki lausnin. 

Að þessu sögðu þá þykir mér 
augljóst að verkefni stjórnvalda 
þegar hættuástandi hefur verið 
aflétt verður að byggja nýja 
grunngerð í íslensku efnahags-
lífi. Sú gerð verður að vera til 
þess fallin að næstu tíu ár verði 
ár stöðugleika og að verðbólga 
og vextir á langtímafjármagni 
fyrir atvinnulífið og heimilin 
verði sambærileg því sem við 
þekkjum erlendis. Ég ætla ekki í 
þessum pistli að rekja hversu 
skaðlegt tæki verðtrygging er í 
baráttunni við verðbólguna en 
bendi frekar á að engar alvöru-
þjóðir nota slíkt leiðréttinga-
tæki. Það er frekar horft til 
breytilegs vaxtastigs á lang-
tímalánum.

Að lokum er rétt að benda á að 
fall bankanna er eingöngu 
birtingarmynd þess veikleika 
sem við byggjum allt okkar á en 
ekki orsök. Ef Ísland hefði verið 
hluti af stærra hagkerfi þá væri 
þjóðin ekki svona illa stödd.

Höfundur er forstjóri N1

HERMANN GUÐMUNDSSON

Í DAG | Íslenskt hagkerfi

Öfgafullum hagsveifl-
um verður að linna

Þegar ég horfi til baka síðustu 

áttu árin gæti ég trúað að 50% 

af tíma mínum, og sennilega 

er hærra hlutfall af tíma 

stjórnarfunda, hafi farið í að 

ræða og skipuleggja fjármál, 

gengismál og verðbólgu. Þetta 

er algerlega fráleit skipan 

mála..

Fjögurra vikna námskeið Kvíðameðferðar-
stöðvarinnar til að takast á við vanlíðan, 
álag og spennu. Kenndar leiðir hugrænnar 
atferlismeðferðar til að skoða og breyta 
hugsunum og viðbrögðum sem viðhalda 
kvíða og depurð. Ö�ugar slökunar- og 
hugleiðsluaðferðir jafnframt kenndar.

Vellíðan án lyfja
með verkfærum sálfræðinnar

Kennsludagar: 
Mánudagar og �mmtudagar frá 20:00 til 21:30 auk eftirfylgdartíma, alls 14 klst. 

Kennarar: Oddi Erlingsson og Sóley D. Davíðsdóttir,
sérfræðingar í klínískri sálfræði.
Kynningarverð: 42 000. 
Niðurgreiðsla möguleg hjá sjúkrasjóðum stéttarfélaga.

Næsta námskeið hefst mánudaginn 17. nóvember n.k. 

Skráning og fyrirspurnir í símum 5340110 og 5624444, oddier@simnet.is og kms@kms.is
N á n a r i  u p p l ý s i n g a r :  w w w . k m s . i s . 

Almenningi er borgið 
Björgunarmenn íslensks almennings 
þyrpast nú að. Fyrstur var Jón Ásgeir 
til að lýsa yfir vilja sínum við koma að 
björgunaraðgerðum á Íslandi og jafnvel 
aka um á lyftara ef þess þyrfti, Björgólf-
ur Thor lét svo sitt ekki eftir liggja og 
lýsti því yfir að hann vildi veita ráðgjöf 
þótt ekki ætlaði hann að koma með 
peninga og nú hefur en einn björgun-
armaður bæst í hópinn. 

Uppgjafaútrásarvíkingar
Fyrrverandi athafnamaðurinn 
Hannes Smárason hefur svo bæst 
í lið vaskra manna sem vilja gera 
sitt besta í þeim erfiðleikum sem 
nú eru farnir að setja mark sitt á 
íslenskt samfélag með tilheyrandi 
fjöldauppsögnum, yfirvofandi 
fólksflótta og öðru til-

heyrandi. Hannes sagði meðal annars 
að erfitt skeið væri nú í vændum, 
það gæti tekið um tíu til tuttugu ár ef 
þjóðin gengi ekki í ESB. Tvær grímur 
hljóta að hafa runnið á stuðningsmenn 
ESB-aðildar Íslands við að heyra þessi 
ummæli. Hingað til hefur hann ekki 
spáð rétt um óorðna hluti. Að minnsta 
kosti hitti hann ekki naglann á 
höfuðið þegar hann var aðstoð-
arforstjóri DeCode og forstjóri 

FL-group. Hann er samt að 
minnsta kosti reynslunni 

ríkari. 

Móðu-Haarde-
indin
Sumir undrast hví upp-

gjafaútrásarvíkingar 
halda að 
þeir geti 

orðið að liði. En það er alveg í stíl við 
það að sömu aðilar og gegndu ábyrgð 
í pólitík og innan eftirlitsstofnana eru 
enn á sínum stað. Reyndar er nær 
allt óbreytt ef ekki væri fyrir þúsundir 
atvinnulauss fólks sem ekki bar ábyrgð 
og átti ekki sök á því hvernig fór. Og 
enn á eftir að bætast í hóp atvinnu-

leysingja sem aldrei tóku ákvörðun 
sem hafði áhrif á þá stöðu sem 
upp er komin. Reyndar er staðan 
svo alvarleg að Gylfi Arnbjörns-

son, nýkjörinn forseti ASÍ, 
segir að alvarlegri staða í 

efnahagsmálum hafi ekki 
komið upp í landinu frá 
því móðuharðindin voru. 
Gárungarnir vilja meina 
að nú séu móðu-Haarde-
indin skollin á.  
 karen@frettabladid.is Þ

að er kosningahugur í mörgum þessa dagana. Niðurstöð-
ur skoðanakannana kitla suma fulltrúa þeirra flokka sem 
skora þar hátt og almenningur er líka órólegur. 

Væri allt með felldu ætti að kjósa næst árið 2011. Í 
skoðanakönnun Capacent Gallup fyrir sunnudagsblað 

Morgunblaðsins, sem kom út í gær, kemur fram að 60 prósent 
aðspurðra vill ekki bíða svo lengi, heldur flýta þingkosningum. 
Þetta er eðlileg og sanngjörn ósk. Þjóðlífið hefur tekið slíkum koll-
steypum á fjórum vikum að flestallar fyrri forsendur eru breyttar. 
Kosningar á næstu mánuðum eru hins vegar ekki skynsamlegar. 
Þjóðin má ekki við stjórnarkreppu nú. Úrlausnarefnin eru svo 
mörg og brýn að þau þola ekki að vera sett í salt á meðan flokkarn-
ir heyja kosningabaráttu.

Önnur ástæða, og ekki veigaminni, er að línurnar á stjórnmála-
sviðinu verða að skýrast áður en hægt er að kjósa. Hið pólitíska 
landslag er gjörbreytt og þó aðalvíglínan sé greinileg: í átt til Evr-
ópu eða áfram á eigin vegum, vitum við ekki hvernig hún liggur 
milli allra stjórnmálaflokkanna.

Síðastliðinn áratug hafa hugsjónamennska og hugmyndafræði-
leg átök þótt frekar púkaleg fyrirbrigði. Hið frjálsa markaðskerfi 
kapítalismans virtist vera flugfarið sem flaug hraðast og öruggast 
og fátt annað eftir en að fínpússa af því mismunandi útfærslur. 
Farkosturinn sá liggur nú og ryðgar í hinum ríkistryggða rusla-
gámi eitraðra skuldabréfavafninga fyrir vestan. Hérna megin 
hafsins flaug hann á fjall þegar ríkisstjórnin ákvað að skipta um 
nafn og kennitölu bankanna og skilja skuldirnar eftir. 

Stóra spurningin núna er því: Hvað á að taka við? Og skyndilega 
bregður svo við að margir hafa svör og brennandi skoðanir. Hug-
sjónamennirnir streyma út úr skápum landsins. Þetta er frábært 
viðbragð þjóðarinnar. Þegar eru hafin hugmyndafræðileg átök um 
uppbygginguna sem bíður og mun móta nýja samfélagshugsun. 

Það eru sem sagt runnir upp stórpólitískir tímar. Jafnvel hefur 
verið minnst á nauðsyn þess að stofna nýja stjórnmálaflokka. Það 
yrði þó tæplega gæfuleg útgerð. Ef óeiningin um framkvæmd 
mótmæla er ekki nóg til að setja hroll að mönnum, má benda á að í 
nýjasta flokknum, sem situr á Alþingi, hafa menn eytt meiri tíma í 
að berja á hvor öðrum en andstæðingum sínum.

Mun raunsærri möguleiki er að notast við núverandi flokka. 
Bylta þeim innan frá, kalla nýtt fólk til forystu og verka, eða 
treysta áfram þeim sem fyrir eru. Flokkarnir eru misvel staddir 
fyrir slíkt innra uppgjör. VG og Samfylking eru í sýnu betra formi 
en Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur. Innan fyrrnefndu 
flokkanna er klár samstaða um flokkslínuna. Sama er ekki hægt 
að segja um hina tvo. Mikil átök eru greinilega hafin innan Sjálf-
stæðisflokksins. Hvernig enda þau? Vill Sjálfstæðisflokkurinn að 
Ísland verði áfram á eigin vegum? Þá bíður ekki annað en sam-
starf við VG. Eða verður útkoman Evrópusinnaður og markaðs-
þenkjandi flokkur sem á samleið með Samfylkingunni? Nákvæm-
lega sama staða er uppi hjá Framsóknarflokknum.

Þegar þessum uppgjörum er lokið er tímabært að kjósa. Þjóðin 
mun velja hvort hún vill horfa til fjalla eða út í heim. 

Nauðsynleg átök eru framundan.

Hugmyndafræðin  
út úr skápnum

JÓN KALDAL SKRIFAR
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Góð byrjun á deginum frá árinu 1913
Frá 1913 hefur Morgunblaðið fært þjóðinni fréttir og 
afþreyingu ásamt því að vera frumkvöðull og fyrirmynd 
annarra dagblaða á Íslandi. Morgunblaðið er fulltrúi 
nýjunga og tækniframfara í blaðaútgáfu og nægir þar að 
nefna mbl.is, langvinsælasta fréttavef á Íslandi. Morgun- 
blaðið er í stöðugri þróun og til að fagna afmælinu 
kynnum við þrjár ferskar nýjungar fyrir áskrifendur okkar.
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Mogginn minn á netinu er splunkuný 
netútgáfa Morgunblaðsins og þar getur þú 
flett Mogganum og lesið hann í dag og 
mánuð aftur í tímann. Skoðaðu nýju netút- 
gáfu Morgunblaðsins á mogginnminn.is

Mogginn iminn á netinu er splunkunýu



Fáðu þér áskrift á mbl.is/askrift
Moggaklúbburinn er nýjung sem færir 
áskrifendum Morgunblaðsins frábær tilboð 
um margskonar vörur, þjónustu og 
afþreyingu, auk þess sem dreginn er út 
glæsilegur ferðavinningur í hverjum mánuði

Moggaklúbburinnn er nýjung sem færMMMoggakkkklúlúlúlúbbbbbburinnn er nýjung sem fæurin

Meira fyrir áskrifendur

Nýtt sunnudagsblað sneisafullt af 
viðtölum við áhugavert fólk, skeleggum 
fréttaskýringum og skemmtilegri umfjöllun 
um menningu, íþróttir og mannlíf

Nýtt sunnudagsblað sneisaffullt af
Ferskari sunnudagsmoggi
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uantum of Solace er 22. Bond-
myndin í þessari langlífustu 
framhaldsmyndaröð kvik-
myndasögunnar. Þetta er í 
annað sinn sem Daniel Craig 
leikur James Bond en segja 
má að hann hafi slegið ræki-
lega í gegn í síðustu mynd, 

Casino Royale. Kom frammistaða hans 
skemmtilega á óvart því margir höfðu sett 
spurningarmerki við valið á honum sem 
njósnara hennar hátignar. Spilaði þar útlitið 
inn í, því ljóshærður og bláeygður Bond var 
eitthvað sem íhaldssamir aðdáendur hans 
höfðu ekki áður fengið að kynnast.

Sjálfur í áhættuatriðum
Nýja myndin er beint framhald Casino Roy-
ale og er söguþráðurinn á þann veg að Bond 
reynir að stöðva viðskiptajöfurinn Dominic 
Greene sem ætlar að leggja undir sig miklar 
vatnsbirgðir í Suður-Ameríku. Á sama tíma 
reynir okkar maður að hefna þeirra sem 
drápu kærustu hans, Vesper Lynd, í síðustu 
mynd. 

„Ég er mjög ánægður með útkomuna,“ 
segir hinn viðkunnanlegi Craig um Quant-
um of Solace. „Mér finnst Marc Forster 
[leikstjórinn] hafa staðið sig ótrúlega vel. 
Mér finnst myndin virka mjög vel bæði sem 
Bond-mynd og líka sem framhald Casino 
Royale.“

Craig leggur mikið upp úr raunsæi og 
reyndi því að leika í sem flestum hasaratrið-
um sjálfur, þrátt fyrir áhættuna sem því 
fylgdi. „Mér fannst það mikilvægt fyrir 
myndina. Ég vil að áhorfendur verði tilfinn-
ingalega tengdir myndinni og detti ekki út á 
röngum augnablikum,“ segir hann og gefur 
lítið út á meiðslin sem hann hlaut. „Ég fór í 
aðgerð [á öxl] sem  tengdist gerð beggja 
Bond-myndanna, en ég meiddist eiginlega 
ekkert við tökurnar. Ég fékk nokkur spor en 
það var ekkert sem mátti ekki búast við.“

Bond í ástarsorg
Breskir gagnrýnendur, sem venjulega draga 
ekkert undan þegar Bond er annars vegar, 
hafa gefið nýju myndinni góða einkunn. Þó 
hafa þeir sett út á skort á nektarsenum og 
öllum skemmtilegu vopnunum sem njósnar-
inn er vanur að notast við. 

Craig segist ekki vilja tjá sig sérstaklega 
um nektarskortinn en segir hann þó hluta af 
sögunni. „Hann varð ástfanginn í síðustu 
mynd og lenti síðan í ástarsorg. Það myndi 
vera í mótsögn við söguþráðinn ef hann 
stykki upp í rúmið með hverri sem er,“ segir 
hann. „Þessi mynd er búin og við sjáum til 
hvort það verður ekki meiri nekt í næstu 
mynd.“ Bætir hann því við að því miður hafi 
ekki heldur verið pláss hvorki fyrir vopnin 
né persónuna Q, sem John Cleese hefur 
leikið. 

Í fyrsta sinn í sögu Bond segir hann ekki 
einkennissetningu sína: „Ég heiti Bond, 
James Bond“. „Nei, við tókum það upp en 
það virkaði ekki,“ segir Craig. „Það passaði 
ekki inn í og var kjánalegt. Þetta leit út eins 
og við hefðum sett setninguna inn á of með-
vitaðan hátt og þannig vil ég ekki hafa það. 
En ég elska þessa setningu og ég er alls ekki 
á móti því að hún sé sögð. Í næstu mynd vil 
ég hafa Martini-setninguna og allar þessar 
setningar inni því mér finnst að þær eigi að 
vera í öllum Bond-myndum.“

Breskur í hjarta sínu 
Craig segir að lagt hafi verið upp með að 

Quantum of Solace yrði raunsæ og nútíma-
leg, en þó með tilvísun í gömlu Bond-mynd-
irnar. Hvort Bond sé að verða sífellt alþjóð-
legri á kostnað breskra eiginleika hans segir 
Craig: „Ég er ekki að reyna að leika hann 
þannig. Í hjarta sínu er hann mjög breskur 
en hann hefur samt þessa mórölsku stað-
festu sem hefur kannski að gera með hvern-
ig okkur öllum líður innanbrjósts. Vonandi 
er hann samt bara hetja sem veit hverjir 
vondu karlarnir eru og ætlar sér að ná 
þeim.“

55 þúsund Íslendingar sáu Casino Royale 
og kann Craig vel að meta vinsældirnar hér 
á landi. Hann segist þó ekki átta sig á alþjóð-
legum vinsældum Bond. „Í upprunalegu 
myndunum sem ég horfði á fóru þeir með 
Bond á staði sem ég hafði ekki séð áður. Við 
reyndum að gera það líka með þessa mynd 
þannig að áhorfendur færu í ferðalag um 
heiminn. Ef myndin höfðar til allrar heims-
byggðarinnar er það enn þá betra, enda 
erum við alltaf að stefna að því.“

Kæstur hákarl á Íslandi
Craig heimsótti Ísland í byrjun áratugarins 
er hann lék Alex West í Lara Croft: Tomb 
Raider á móti Angelinu Jolie. Tökur fóru 
fram í Jökulsárlóni og dvaldi Craig á land-
inu í um tvær vikur. „Það var alveg ótrúlegt 
og þetta er einn minnisstæðasti tími lífs 
míns,“ segir hann og man sérstaklega eftir 
því er hann stakk upp í sig kæstum hákarli 
og drakk brennivín á eftir. „Ég hef ekki hug-
mynd um af hverju þið borðið hann en ég 
skil vel þá athöfn að borða hann og drekka 
síðan á eftir, það var gott,“ segir hann og 
hlær. „Við skoðuðum jökulinn og ég fór líka 
í hundasleðaferð. Þetta er stórkostlegur 
staður, einn sá fallegasti sem ég hef komið á 
og ég segi það af fullri einlægni.“

Hvetur til sátta
Íslendingar og Bretar hafa deilt hart að und-
anförnu vegna Icesave-reikninganna og 
hvetur Craig þjóðirnar til að sættast sem 
allra fyrst. „Við virðumst alltaf lenda í ein-
hvers konar rifrildi á nokkurra ára fresti og 
ég hef ekki hugmynd um af hverju. Við verð-
um að passa betur upp á hvert annað í stað-
inn fyrir að fara þessa leið. Ég vona að þetta 
leysist því þetta snýst allt um peninga og 
það síðasta sem við ættum að rífast út af 
eru peningar,“ segir hann. Spurður hvort 
Bond væri ekki kjörinn til að leysa deil-
una segir Craig glottandi út í annað: 
„Ég veit ekki hvort bókhaldshæfileik-
ar hans eru nógu góðir.“

Íslendingar hafa haft horn í síðu 
Gordons Brown, forsætisráðherra 
Bretlands, síðan hann nefndi Íslend-
inga í sömu andrá og hryðjuverka-
menn og Craig kannast vel við málið. 
„Ég veit ekki hvað ég get sagt. Þetta 
snýst allt um hvar fólk geymdi pen-
ingana sína og fjárfesti. Allur heim-
urinn er í sárum þessa dagana 
vegna þess að fólkið sem sá um 
peningana gerði mistök. Ég á ekki 
von á því að þið og Gordon Brown 
sættist í bráð en … ég veit ekki 
hvað skal segja. Þetta snýst bara 
allt um peninga.“ 

Fjölskyldan mikilvæg
Þegar Craig er ekki að elta vondu 
karlana í bíó reynir hann að slappa 
eins mikið af og hann getur. „Ég 
eyði miklum tíma með fjölskyldu 

og vinum, sem eru mikilvægustu manneskj-
urnar í mínu lífi. Ég les líka og horfi á þær 
bíómyndir sem ég hef misst af. Ég reyni líka 
að fara í leikhúsið eins mikið og ég get. Ég 
reyni bara að gera eins venjulega hluti og 
hægt er og ef ég mögulega get fer ég á staði 
þar sem fólk er ekkert að spá í James Bond. 
Það getur verið gott að fara eitthvað út í 
buskann og ná aðeins andanum.“

Vill fleiri Bond-myndir
Næst á dagskrá hjá Craig er frekari kynn-
ing á Bond-myndinni auk þess sem kvik-
myndin Defiance er væntanleg á næsta ári. 
„Ég ætla í frí í lok ársins. Ég fór í axlarað-
gerð og er að jafna mig. Þannig að ég get 
ekki unnið núna sem er bara fínt. Það er gott 
að geta slappað af.“ 

Spurður hvort hann sé ekki með samning 
um að gera tvær Bond-myndir til viðbótar 
segir hann svo vera. Hann segir þó ekkert 
öruggt þegar kvikmyndabransinn er annars 
vegar. „Ég myndi endilega vilja gera aðra 
mynd en ég er raunsær. Við sjáum til hvern-
ig þessi gengur en ég myndi endilega vilja 
leika í fleiri myndum.“

Viltu segja eitthvað 
að lokum við aðdá-
endur þína á 
Íslandi? „Ég 
vona að þið 
njótið mynd-
arinnar og 
fáið „kikk“ 
út úr henni. 
Marc For-
ster hefur 
gert frá-
bæra hluti, 
myndin lítur 
vel út og tón-
listin í henni 
er mögnuð. 
Leikararnir 
standa sig líka 
vel og myndin 
er mjög spenn-
andi. Vonandi 
skemmtið þið ykkur 
vel.“

Hetja sem veit hver illmennin eru
Nýjasta James Bond-myndin, Quantum of Solace, verður frumsýnd hérlendis 7. nóvember. Freyr Bjarnason spjallaði við Daniel 
Craig um myndina, kæstan hákarl sem hann prófaði í Jökulsárlóni og hatrammar deilur Breta og Íslendinga.

Daniel Craig ólst upp í fótboltaborginni 
Liverpool og er harður aðdáandi Liverpool 
sem situr á toppi ensku úrvalsdeildarinn-
ar. Átján ár eru liðin síðan liðið var efst í 
deildinni síðast og krossleggur Craig fingur 
í von um að stundin sé loksins að renna 
aftur upp.

„Ég er mjög ánægður með gengi þeirra 
og kannski eigum við möguleika á titlinum 
í ár. Ég vil samt ekki segja of mikið því ég 
vil ekki spilla þessu, en við spilum góða 
knattspyrnu.“ Íslendingar halda flestir með 
ensku fótboltaliði og viðurkennir Craig að 
hann hrífist af Arsenal rétt eins og blaða-
maður. „Mér finnst Arsene Wenger vera frá-
bær stjóri og þeir eru með öflugt lið. Þegar 
þeir eiga góðan leik spila þeir gullfallegan 
fótbolta.“

Aðdáandi Liverpool

LIVERPOOL Daniel Craig er harður aðdáandi 
Liverpool og vonast eftir fyrsta deildartitli 

félagsins í átján ár.

1968 Daniel Craig fæðist 2. mars.
1972 Foreldrar skilja.
1988 Hefur nám við Guildhall-listaskólann í 

London.
1992 Kvæntist leikkonunni Fionu Loudon 

– eignast dótturina Ellu.
1994 Skilur við eiginkonu sína.
2001 Leikur í Lara Croft: Tomb Raider og 

vekur alþjóðlega athygli.
2004 Tilnefndur til Evrópsku kvikmyndaverð-

launanna fyrir Layer Cake.
2005 Valinn sjötti Bond sögunnar.
2005 Leikur í Munich í leikstjórn Stevens 

Spielberg.
2006 Leikur James Bond í fyrsta sinn í Casino 

Royale.
2006 Kjörinn best klæddi karlinn af tímarit-

inu Esquire. 
2007 Tilnefndur til Bafta-verðlaunanna fyrir 

Casino Royale.
2008 Leikur Bond í annað sinn í Quantum 

of Solace.

➜ DANIEL CRAIG

Ég hef ekki 

hugmynd um 

af hverju þið 

borðið hann 

[hákarl] en ég skil vel þá 

athöfn að borða hann og 

drekka síðan á eftir, 

það var gott

DANIEL CRAIG 
Breski leikarinn 
Daniel Craig fer 

með hlutverk 
James Bond í 
Quantum of 

Solace sem verður 
frumsýnd hérlend-

is 7. nóvember. 
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A
kureyrarbær er vel kunnur 
sem paradís fyrir iðkendur 
vetraríþrótta. Hafist var handa 
við snjóframleiðslu fyrir 

brekkur skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli um 
miðjan október, en stefnt er að því að 
opna svæðið nú síðar í mánuðinum. Þeir 
sem áhuga hafa á vetraríþróttum geta 
því hugsað sér gott til glóðarinnar enda 
er aðstaða til skíða- og snjóbrettaiðkunar 
til fyrirmyndar í Hlíðarfjalli.

Lista- og menningarlífið á Akureyri 
hefur verið í mikilli sókn síðustu ár. Þeir 
sem hyggja á heimsókn norður nú á næst-
unni geta skoðað sýninguna Orð Guðs í 
Listasafninu á Akureyri. Þar sýna verk 
sín listamennirnir Étienne de France, 
Steingrímur Eyfjörð, Jeanette Castioni, 
Ólöf Nordal, Þóra Þórisdóttir og Arnald-
ur Máni Finnsson, en öll takast þau á ein-
hvern hátt við kristna trú.

Ekki má leikhúslíf bæjarins verða út 
undan í þessarri upptalningu, en Leikfé-
lag Akureyrar sýnir um þessar mundir 
hið geysivinsæla og dularfulla leikrit 
Músagildruna eftir Agöthu Christie, sem 

sýnt hefur verið í leikhúsi í Lundúnum 
óslitið í 56 ár.

Það þarf því enginn að láta sér leiðast 
þegar höfuðstaður Norðurlands er sóttur 
heim. - vþ
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SNJÓR OG MENNING
Það er margt spennandi í boði á Akureyri hvort sem fólk hefur áhuga á útivist eða listum. Bær-
inn er því tilvalinn áfangastaður þeirra sem hyggjast fara í vetrarfrí.

Nútímalist  Þetta verk eftir Étienne de France kallast 

Síðasta kvöldmáltíðin og er til sýnis í Listasafninu á 

Akureyri. MYND/LISTASAFNIÐ Á AKUREYRI

Leikfélag Akureyrar  Músagildran er líklega vinsæl-

asta sakamálaleikrit allra tíma. MYND/LEIKFÉLAG 

AKUREYRAR

UPPÁHALDSVEITINGASTADUR:  Fischer á Austurbrú. 

Hann er látlaus og heiðarlegur ítalskur veitingastaður 

sem býður upp á frábæran „trattoria“-mat sem er 

eldaður af David Fischer. Auk þess er hann ódýr. 

UPPÁHALDSBARINN:  Nýir barir eru alltaf að spretta 

upp og gamlir að loka en uppáhaldsstaðurinn minn til 

að fá mér drykk í ró og næði er The library bar í Plaza 

hótelinu. Einstaklega persónulegur og kósí staður og 

eitt best geymda leyndarmálið í Kaupmannahöfn.

SKEMMTILEGASTA HVERFIÐ:  Norðurbrú; Blåg-

ardsgade, Ravnsborggade, Elmegade. Þetta er eina 

hverfið í borginni sem aldrei sefur. 

EKKI MISSA AF:  Heimildarmyndahátíðinni CPH:DOX 

sem er stórkostleg. Alveg nauðsynlegt að sjá hverja 

einustu mynd og mæta í öll eftirpartíin. Hinn 13. 

nóvember kemur Kenneth Anger, leikstjóri Hollywood 

Babylon, Scorpio Rising og Lucifer Rising til að sýna 

mynd og halda fyrirlestur. Hann segist ætla að deyja 

í ár og því sennilega síðasta tækifæri til að líta hann 

augum. 

HEIMAMAÐURINN
ANNA MARÍA HELGADÓTTIR LISTAKONA OG MEÐLIMUR INGEN FRYGT

� Kaupmannahöfn

Hressandi  Fátt er skemmtilegra en að 

skella sér á skíði í Hlíðarfjalli þegar vel 

viðrar til þess.

BÓKAÐU
NÚNA

ferðalög kemur út mánaðarlega 
með sunnudagsblaði Fréttablaðsins. 

Ritstjóri Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is 
Útlit Arnór Bogason og Kristín Agnarsdóttir 
Forsíðumynd Hreindýr á vegg á Hótel Búðum. Mynd eftir 
Silju Magg. 
Pennar Anna Margrét Björnsson, Vigdís Þormóðsdóttir
Ljósmyndir Fréttablaðið, Silja Magg
Auglýsingar Benedikt Jónsson benediktj@365.is

flugfelag.is

Skráðu þig í
Netklúbbinn

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Félagar í Netklúbbnum
fá fyrstir upplýsingar 
um tilboð og nýjungar 
í tölvupósti.

Alltaf ódýrast á netinu 

www.flugfelag.is

M
argir nota tíma skammdegis á Íslandi til 
langferða þegar sumar er hinum megin á 
hnettinum. En nú þegar slík ferðalög eru 
enn kostnaðarsamari en ella þýðir ekk-

ert að láta það stöðva ímyndunaraflið enda heilmikið 
hægt að gera á haustin á okkar kalda landi. Þrátt 
fyrir að birta og ylur sumarsins sé að baki og langir 
dimmir snjómánuðir framundan er þó eitthvað við 
skammdegið sem er afskaplega rómantískt. Þegar 

veður er snarvitlaust 
utandyra er dásam-
legt að hafa það nota-
legt með elskunni 
fyrir framan arineld, 
njóta góðs matar og 
víns og hvors ann-
ars. Í þessu tölublaði 
Ferðalaga skoðum 
við einmitt skemmti-
leg sveitahótel sem 
bjóða upp á falleg 
herbergi, dýrindis 
kræsingar og jafn-
vel heita potta sem 

eru auðvitað dásamlegir sérstaklega á þessum árs-
tíma. Hvað getur verið betra en að slaka á í heitu 
vatni undir stjörnubjörtum himni og jafnvel dans-
andi norðurljósum? Og þrátt fyrir að þetta kunni að 
hljóma sem klisja þá mega karlmenn vita það fyrir 
víst að arineldur, kampavín og sveitarómantík eru 
svo sannarlega leiðin að hjarta hverrar konu. 

Svo er auðvitað tilvalið að nota sumarbústaðinn 
meira þó kalt sé úti. Bjóða fjölskyldu og vinum, elda 
saman góðan mat og fá sér hressandi gönguferðir í 
snjónum áður en maður hlýjar sér við eldinn. Hvern-
ig væri nú að taka frí frá niðurdrepandi fréttatímum 
á síbyljunni, banna sjónvarps og útvarpstæki og taka 
frekar með skemmtileg spil og góðan anda? Slíkar 
samverustundir með vinum eða fjölskyldu eru ómet-
anlegar á þessum síðustu og verstu. Njótið nóvem-
bermánaðar!

KERTALJÓS OG 
KÓSÍHEIT
Anna Margrét Björnsson skrifar



Okkur langar til 
London og Køben

með ánægju

Mig langar að hitta Siggu vinkonu sem 
er að læra arkítektúr úti í London. Það 
er æðislegt að ganga um göturnar og 
skoða þessa mögnuðu borg með 
henni. Jú, og versla auðvitað!

Mig langar til Køben, finnst 
hún algjörlega ómótstæðileg. 

Svo kíkir maður auðvitað í 
H&M til að fata sig vel upp 

fyrir veturinn.

 www.icelandexpress.is
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Nú er rétti tíminn til að upplifa ljúfar stundir í Danmörku eða Bretlandi, heimsækja 

vini og ættingja eða bara fara út með þeim sem þér þykir vænt um! Bókaðu betra 

veður og góðar stundir á www.icelandexpress.is 

Verð frá:

12.490 kr.
Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Takmarkað sætaframboð 
og valdar dagsetningar til og frá London, Kaupmannahöfn og Berlín.
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Heillandi fegurð Hvalfjarðarins

Eftir byggingu Hvalfjarðarganga 
er fjörðurinn kominn úr alfaraleið 
og orðinn að vinsælli náttúruperlu 
skamman spöl frá höfuðborginni. 
Hótel Glymur stendur í kjarri 
vaxinni hlíðinni ofan við Saurbæj-
arkirkju og státar af stórfenglegu 
útsýni yfir kyrrlátan fjörðinn. Það 
væsir ekki um gesti þar sem öll 
herbergi eru sérhönnuð og á 
tveimur hæðum þar sem öll 
nútímaþægindi líkt og þráðlaust 
net og flatskjár eru til staðar. Á 
hótelinu eru tveir heitir pottar 
undir berum himni og þar er til-
valið að slaka á og horfa á norður-
ljósin. Í nóvember og desember 
eru spennandi gistipakkar í boði. 
Rökkur og rómantík er yfirskrift 
glæsilegs sælkerapakka þar sem 
boðið er upp á gistingu, þriggja 
rétta kvöldverð og gómsætt morg-
unverðarhlaðborð. Krydd og koss-
ar er svipaður pakki þar sem tekið 
er á móti gestum með kanilkaffi 
og smákökum og hægt er að velja 

um eina eða tvær nætur ásamt 
lokkandi matseðli, heitum potti og 
morgunverði. Að lokum má ekki 
gleyma jólaborði Glyms sem 
hreinlega svignar undan kræsing-
um, en þar er meðal annars að 
finna sleðadregið hreindýr, húsa-
tóftakæfu, villijurtagrafinn lax, 
villisveppi og svartfugl ásamt sér-
staklega völdum jólavínum. 

Hótel Glymur, Hvalfirði, sími 430 3100

Dulúð Snæfellsjökuls

Hótel Búðir á Snæfellsnesi hefur 
ávallt verið vinsæll áfangastaður 
þegar fólk vill flýja skarkala borg-
arinnar í töfrandi umhverfið undir 
Jökli. Margrómað eldhúsið á Hótel 
Búðum bregst engum í nóvember 
en þá er slegið upp fimm rétta 
villibráðarveislu þar sem eldað er 
úrval af villtu kjöti, þar á meðal 
héri, svartfugl, hreindýr og gæs 
eftir kenjum kokksins. Eftir því 
sem nær dregur jólum verður 
matseðillinn hátíðlegri og betri 
stofan komin í jólabúning. Þar er 

kjörið að dreypa á sérríi við arin-
eldinn, slappa af og njóta stemn-
ingarinnar. Á Búðum er svo auð-
vitað tilvalið að skella sér í góðan 
göngutúr og njóta náttúrufegurð-
arinnar allt um kring, sem er ekki 
síður heillandi og dulúðug í 
skammdeginu. 

Hótel Búðir, Búðum,  Snæfellsnesi sími 

435 6700

Friður og ró við Rangá

Í um tveggja tíma keyrslu frá 
höfuðborginni er Hótel Rangá, 
sannkallað sveitahótel í alpastíl 
við árbakkann. Innandyra er sér-
lega hlýlegt en boðið er upp á fal-
leg herbergi, mörg með nuddbað-
kari, og svo eru heitir pottar á 
veröndinni. Um þessar mundir er 
boðið upp á fimm rétta villibráð-
arveislu en þar er meðal annars að 
finna dásamlega rjúpusúpu, reyk-
tan lunda með trufflusveppaolíu 
og fjórar tegundir af villtum fiski 

KÚRT Í KULDANUM
Nóvember er kjörinn mánuður til að eiga rómantískar og afslappaðar stundir 
fyrir utan bæjarmörkin. Hvernig væri nú að snæða villibráð með elskunni, fara 
í gönguferð í snjónum eða slaka á saman í heitum potti? Anna Margrét Björns-
son fór á stúfana og athugaði hvaða freistingar eru í boði í aðdraganda jólanna. 

Hótel Rangá

Hótel Búðir

Framhald á bls. 5
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HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

Í Shaftesbury Theatre er sæti fyrir 

þig. Ítalskur meistarakokkur við Duke 

Street hefur lagt á borð fyrir þig. Það 

er beðið eftir þér í Notting Hill.

Komdu í borgarferð til London. Lífvörður 

drottningar hefur æft vaktaskipti síðan á 

19. öld og menn skilja ekkert í að þú skulir 

ekki hafa látið sjá þig enn þá. 

*Flug aðra leiðina með sköttum.Ferðaávísun gildir
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Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfé-
lags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum 
Fossvogi og Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á 
heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH 
við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svar-

að þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Landspítali er reyklaus vinnustaður

Félagsráðgjafi 
Félagsráðgjafi  óskast til afl eysinga á geðsviði í 6 mánuði 
frá og með 15. nóvember 2008 eða eftir samkomulagi. 
Reynsla og áhugi á fjölskylduvinnu og fjölskyldumeðferð 
æskileg. Starfi ð byggir á heildarsýn, þar sem fram fer sál-
félagsleg greining, ráðgjöf, meðferð og stuðningur. Unnið 
er með öðrum fagstéttum í þverfaglegum teymum og rík 
áhersla lögð á samvinnu sem og sjálfstæð vinnubrögð. 
Valið verður úr hópi umsækjenda á grundvelli viðtala og 
framlagðra gagna.

Umsóknir berist fyrir 17. nóvember 2008 til 
Bjargar Karlsdóttur, yfi rfélagsráðgjafa, Kleppi, netfang 
bjorgkar@landspitali.is og veitir hún jafnframt upplýsingar 
í síma 543 4200.

Hjúkrunarfræðingar
Óskum eftir hjúkrunarfræðingum til að starfa með okkur 
á krabbameinslækningadeild 11E. Starfshlutfall er sam-
komulag, tvískiptar vaktir í boði. Deildin er 14 rúma legu-
deild og starfar þar öfl ugt og áhugasamt starfsfólk sem er 
sérhæft í meðferð og hjúkrun sjúklinga með krabbamein. 
Hjúkrunin er einstaklingshæfð, áhersla er á fjölskyldu-
hjúkrun og teymisvinnu. Í boði er góð starfsaðlögun með 
reyndum hjúkrunarfræðingum, fræðsla og stuðningur. 
Lögð er áhersla á markvissa starfsþróun og gagnreynda 
starfshætti. Gildi hjúkrunar á sviðinu eru: Heilindi, þróun 
og fagmennska.

Umsóknir berist fyrir 17. nóvember 2008 til 
Steinunnar Ingvarsdóttur, deildarstjóra 11E, netfang 
steining@landspitali.is og veitir hún jafnframt upplýsingar 
í síma 543 6216/10.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar veita Hulda Helgadóttir (hulda@hhr.is) og Sigurborg Þórarinsdóttir (sigurborg@hhr.is) hjá HH Ráðgjöf Ráðningarþjónustu í síma 561 5900.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember n.k.

 Forstöðumaður starfsmannadeildar

Menntunar- og hæfniskröfur

Starfssvið

Staða forstöðumanns starfsmannadeildar Vegagerðarinnar er laus til umsóknar.  Laun skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

· Er yfirmaður starfsmanndeildar og hefur yfirumsjón með verkefnum deildarinnar

· Rekstur mannauðskerfa, umsjón með stoðhandbók og viðhald verklagsreglna

· Aðstoð við ráðningar starfsmanna

· Vinna við gerð stofnanasamninga

· Umsjón með fræðslumálum

· Lokið 90 eininga háskólaprófi og viðbótarmenntun í mannauðsstjórnun 

· Reynsla af launavinnslu æskileg

· Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt

· Góðir samstarfshæfileikar

Vegagerðin leggur ríka áherslu á 

góðan starfsanda á vinnustað. 

Starfsmenn skulu eiga rétt á 

sveigjanlegum vinnutíma eftir því 

sem unnt er. 

Vinnutími starfsmanna skal taka mið af því að þeir geti 

samræmt kröfur starfs- og fjölskylduábyrgðar eins og kostur er. 

Stefnt er að því að efla og styrkja starfsmenn með því að sjá 

þeim fyrir fræðslu, þjálfun og endurmenntun sem þeim er 

nauðsynleg til að sinna starfi sínu og vinna að markmiðum 

Vegagerðarinnar.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar
jafnt báðum kynjum.  

Langar þig að 
læra hárgreiðslu? 

Þá er tækifærið hjá okkur. Við hjá Salon Reykjavík höfum 
mikinn faglegan metnað, fylgjumst vel með nýjungum 
í tísku og framþróun  í fagi okkar fyrir utan að hafa að 

leiðarljósi að veita viðskiptavinum okkar þá bestu 
þjónustu sem völ er á. 

Ef þú hefur áhuga á að gerast hluti af þessum 
metnaðarfulla hópi þá skaltu svara þessari auglýsingu. 

salon@salon.is Verkefnastjóri vefmála
Tryggingamiðstöðin auglýsir starf verkefnastjóra vefmála. Starfið heyrir 
undir forstöðumann markaðs- og kynningarmála á samskiptasviði TM.

Viðkomandi þarf að búa yfir frumkvæði og metnaði og geta unnið sjálfstætt. 

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 10. nóvember nk. Umsóknir skal senda 
á netfangið starf@tm.is. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum
 verður svarað. Stefán S. Gunnarsson, stefang@tm.is, veitir frekari upplýsingar um starfið. 

TM er framsækið og metnaðarfullt fyrirtæki sem býður starfsfólki sínu góða vinnuaðstöðu.

„Ef þú ert tryggður – þá færðu það bætt“ er loforð TM til viðskiptavina um sanngjarna 
og hraðvirka tjónaþjónustu. Starfsmenn TM hafa sérfræðiþekkingu í að aðstoða viðskiptavini 
vegna óhappa og hafa hjálpað fólki í gegnum erfiðleika í yfir 50 ár. Við erum þess fullviss 
að hvergi er betur staðið að slíkri þjónustu.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN  / Sími 515 2000  / tm@tm.is / www.tm.is

Atvinna

Hæfniskröfur

// Háskólamenntun sem nýtist í starfi

// Mjög góð íslenskukunnátta og færni í rituðu máli

// Nákvæmni í vinnubrögðum

// Þekking og reynsla af HTML 
og umbrotsforritum (Quark / Indesign)

// Brennandi áhugi á markaðsmálum 

// Hæfni í mannlegum samskiptum

Starfssvið 

// Mótun og þróun vefstefnu TM

// Umsjón og ábyrgð á ytri vef TM 

// Þátttaka í mótun á innri vef félagsins

// Samskipti við undirverktaka

// Aðkoma að hönnun og uppsetningu   
kynningarefnis TM

// Önnur tilfallandi verkefni tengd 
markaðsmálum félagsins

  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Starfssvið:
•  Dagleg stjórnun og rekstur þjónustuskrifstofunnar 
   á Akureyri.
•  Skipulag vinnumarkaðsúrræða og þjónusta við 
   atvinnuleitendur.
•  Gerð starfsáætlana og stefnumótun í samráði við 
   Vinnumarkaðsráð Norðurlands eystra og  yfi rstjórn     
   stofnunarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólanám á sviði félagsvísinda eða rekstrarfræða.   
•  Starfsreynsla í stjórnunarstörfum.  
•  Góð þekking og kunnátta í framkvæmd stjórnsýslu    
   laga, persónuverndarlaga, upplýsingalaga og  öðrum  
   lögum er opinberan rekstur varðar.
•  Góð þekking og reynsla af vinnumarkaðsmálum. 
•  Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli.
•  Gerð er krafa um samskiptahæfni, frumkvæði og       
   sjálfstæði. 

Starfsmenn skrifstofunnar á Akureyri eru sjö talsins og forstöðumanns bíður að sinna krefjandi verkefnum í hópi 
jákvæðra og framtakssamra samstarfsmanna.     

Um er að ræða fullt starf og eru laun greidd samkvæmt launakerfi  starfsmanna ríkisins.  Viðkomandi þarf að geta 
hafi ð störf sem fyrst.  Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á heimasíðu hennar www.vinnu-
malastofnun.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist til Hugrúnar B. Hafl iðadóttur, starfsmannastjóra, 
Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 150 Reykjavík eða á netfangið hugrun.hafl idadottir@vmst.is
  

Umsóknarfrestur er til 16. nóvember 2008.  Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar gefa Gissur Pétursson, forstjóri og Hugrún B. Hafl iðadóttir í síma 515 4800.

Forstöðumaður hjá Vinnumálastofnun á Norðurlandi eystra

Starfsmaður í mötuneyti

Allt á 
einum stað

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg 

Óðinsdóttir, forstöðumaður mannauðssviðs, 

í síma 569 5100 eða gegnum netfangið 

ingibjorg.odinsdottir@skyrr.is. Eyðublöð 

fyrir umsóknir er að finna á vefsvæði Skýrr, 

www.skyrr.is. Vinsamlegast látið mynd fylgja 

umsókn og tilgreinið alla reynslu sem nýtist í 

starfinu.  

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum 

verður svarað.

Umsóknarfrestur er til fimmtudagsins 6. 
nóvember næstkomandi.

Skýrr auglýsir eftir starfsmanni 
í mötuneyti fyrirtækisins í  
Ármúla 2. Unnið er virka daga frá 
kl. 09:00–15:00. Skýrr sækist 
eftir orkumiklum og jákvæðum 
einstaklingi sem hefur áhuga á 
mat og matreiðslu. Viðkomandi 
þyrfti að hefja störf fljótlega.

Starfslýsing
 Aðstoða matreiðslumann við         
 matseld og  salatbar

 Afleysing fyrir matreiðslumann   
 ef hann forfallast, með léttri matseld

 Tiltekt veitinga fyrir fundi,   
 námskeið og tilfallandi uppákomur

 Umsjón með kaffivélum og                        
 eldhúskrókum í húsinu

 Frágangur og þrif á salatbar, í 
 eldhúsi og matsal

 Móttaka og frágangur á vörum

Reynsla af sambærilegum störfum 
æskileg

Áhugi á mat og matreiðslu

Jákvæðni og frumkvæði

Þjónustulund og lipurð í samskiptum

Hæfniskröfur

 Létt uppvask 

 Önnur tilfallandi störf

Velferðarsvið

   

Stjórnandi Heimaþjónustu Reykjavíkur

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir lausa 
til umsóknar stöðu stjórnanda Heimaþjónustu 
Reykjavíkur.

Frá og með 1. janúar 2009 er stefnt að sameiningu 
heimahjúkrunar og félagslegrar heimaþjónustu í Reykjavík 
undir stjórn Reykjavíkurborgar. Í ljósi þess verður stofnuð 
ný skipulagseining á Velferðarsviði Reykjavíkurborgar, 
“Heimaþjónusta Reykjavíkur”.  Stjórnandi Heimaþjónustu 
Reykjavíkur mun veita þessari einingu forstöðu.

Starfssvið:
• Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfssemi Heimaþjónustu     
  Reykjavíkur.
• Ábyrgð á framkvæmd samþykktrar stefnumörkunar á sviði     
  heimaþjónustu og heimahjúkrunar.
• Ábyrgð á að þjónustan sé aðgengileg, sveigjanleg og 
  samræmd.
• Ábyrgð á fjárhagsáætlanagerð, daglegum rekstri og 
  starfsmannahaldi.
• Þróun og innleiðing nýrra hugmynda, leiða og úrræða í     
  þjónustu heim.
• Samskipti við stofnanir, íbúa og hagsmunasamtök.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi , framhaldsmenntun     
  æskileg.
• Þekking og reynsla á sviði heilbrigðis- og/eða félagsvísinda.
• Þekking og reynsla í stjórnun, rekstri og starfsmannahaldi     
  æskileg.
• Framsýni, metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Þekking og reynsla af starfi  í heimaþjónustu og/eða 
  heimahjúkrun er kostur.

Launakjör skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags.

Um er að ræða fullt starf. Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf 
sem fyrst.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfi ð á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf fyrir 
14.nóvember nk.

Nánari upplýsingar veitir Lóa Birna Birgisdóttir 
starfsmannastjóri í síma 411-1111 netfangið: 
loa.birna.birgisdottir@reykjavik.is 
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Innkaupaskrifstofa

F.h.  Reykjavíkurborgar:

Rammasamningur um kaup á ritföngum og skrif-
stofuvörum ásamt rekstrarvörum fyrir prentara, 
ljósritunarvélar og faxtæki, EES útboð nr. 12193.
Útboðsgögn, á geisladiski, verða seld á kr. 3.000. í 
síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá 
kl. 13:00 miðvikudaginn 5. nóvember 2008 .
Opnun tilboða: 14. janúar 2009, kl 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12193

Rammasamningur um kaup þurrvöru, EES útboð 
nr. 12190.
Útboðsgögn, á geisladiski, verða seld á kr. 3.000. í 
síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá 
kl. 13:00 miðvikudaginn 5. nóvember 2008 .
Opnun tilboða: 27. nóvember 2008, kl 10:00 í 
Ráðhúsi Reykjavíkur.
12190

Nánari upplýsingar er að fi nna á 
www.reykjavik.is/utbod 

Úra- og skartgripaverslun óskar 
eftir starskrafti í fullt starf.  

Starfsmaður þarf að vera stundvís, 
röskur og snyrtilegur. Hafa góða 
þjónustulund og framtakssemi. 
Umsóknir með mynd berist til 

bjorn@meba.is
Upplýsingar í síma 821 1308

 

DEILDARSTJÓRI SÝNINGADEILDAR

Laus er til umsóknar staða deildarstjóra sýningadeildar Listasafns Íslands.  
Um er að ræða fullt stöðugildi og eru launakjör skv. launakerfi  opinberra 
starfsmanna.

Sýningadeild ber ábyrgð á framkvæmd allra sýninga á vegum safnsins,  
innan þess sem utan.

Deildarstjóri sýningadeildar annast stjórn verkefna og hefur umsjón með  
verkferlum er lúta að sýningum, þ.á.m. kostnaðaráætlun. Kostur er að 
viðkomandi  búi yfi r víðtækri reynslu af skipulagningu og uppsetningu 
sýninga.

Starf deildarstjóra kallar á frumkvæði, sjálfstæði í starfi  og stjórnunar-
hæfi leika, lipurð í mannlegum samskiptum auk kunnáttu til að 
skipuleggja og skapa stórar og smáar sýningar.

Æskilegt er að umsækjendur hafi  háskólapróf í listfræði eða skyldum 
greinum og hafi  þekkingu á þróun nútíma- og samtímalistar. 

Skrifl egar umsóknir, ásamt lýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu  berast Listasafni Íslands til og með 22. nóvember 2008, 
merktar Deildarstjóri sýningadeildar.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Halldór Björn Runólfsson safnstjóri 
í síma 515 9600 eða halldorbjorn@listasafn.is.

ÚTBOÐ / TILBOÐ
Stjórn húsfélags Hrafnhóla 6-8 óskar eftir tilboði í 
viðgerð á klæðningu húsins, er um hluta gafl s að 
ræða ca. 32 fm.Húsið er álklætt.

Ahugasamir sendi tilboð á hksig@simnet.is fyrir 
6.nóv 2008,tilkynna skal verð og hvenær viðgerð 
geti hafi st.

STÓRN HÚSFÉLAGS HRAFNHÓLA 6-8.

Einbýlishús til leigu
Einbýlishús með 4 svefnherbergjum til leigu í Þorlákshöfn.  
Nánari uppl. Í síma 893 7389 eða agv@centrum.is

ÚTBOÐ
Sólland duftreitur í Fossvogi
Jarðvinna, lagnir og yfi rborðsfrágangur.

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæma óska 
eftir tilboðum í verkið Sólland duftreitur í 
Fossvogi.

Helstu magntölur: 
Gröftur   1.900 m3 
Fylling    3.500 m3
Drenlagnir   450 m
Vatnslagnir og ídráttarrör 2.500 m
Steyptar stéttir  2.000 m2
Hellulögn   1.100 m2
Malbikun   2.300 m2
Gróðursetning tré, runnar 950 stk
Fínjöfnun og sáning  25.000 m2

Verki skal lokið eigi síðar en 15. júlí 2009.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu 
Kirkjugarða Reykjavíkurprófastdæma, 

Vesturhlíð 8 Reykjavík frá mánudeginum 
3. nóvember, gegn  10.000 kr. skilatryggingu.

Tilboð verða opnuð á sama stað 
fi mmtudaginn 13. nóvember, 2008 kl. 1100.

Kartöfl uverksmiðja Þykkvabæjar hf.
Austurhrauni 5 Garðabæ

Óskar eftir að ráða 
sölumann /bílstjóra.

Umsækjandi þarf að vera stundvís, 
snyrtilegur í umgengi og hafa réttindi á 

5 tonna sendibíla eða meirapróf

Skrifl egar umsóknir sendist í 
Austurhraun 5, 210 Garðabæ á fax 564 1235

 eða póstfang fridrik@karto.is
þar sem kemur fram ferilskrá og meðmælendur. 

Aðeins tekið við skrifl egum umsóknum.

Pizza Bakari til Austur-Grænlands
Arctic Wonderland Tours í Tasiilaq óskar eftir vönum 

pizzugerðarmanni til að aðstoða við uppbyggingu og rek-
stur pizzastaðar í bænum.  Um er að ræða 2 mánaða samn-

ing í byrjun með möguleika á framlengingu.  Viðkomandi 
þarf að geta hafi ð störf nú þegar.

Innifalið í ráðniningarsamningi er fríar fl ugferðir, 
fæði og húsnæði.

Nánari upplýsingar á www.arcticwonder.com
Arctic Wonderland Tours

Sími 00 299 981 293 - Mike eða Per.
Eða tölvupóstur: mike@arcticwonder.com

Deildarstjóri
óskast til starfa við Engjaskóla

frá 1. des 2008

Engjaskóli er heildstæður grunnskóli með rúm-
lega 300 nemendur í norðurhluta Grafarvogs.  
Sérstæða Engjaskóla er m.a.;

• Faggreinakennsla
• Öfl ug stuðningskennsla
• Áhersla á list- og verkgreinar
• Olweusarskóli - gegn einelti
• Gott foreldrasamstarf

Áhugasamir hafi  samband við Jóhönnu Vil-
bergsdóttur, skólastjóra í síma 664 8160/411 
7600 eða jsv@engjaskoli.is.  Einnig er vakin 
athygli á heimsíðu skólans www.engjaskoli.is.

�

Engjaskóli 

Flensborgarar í framhaldsnámi 
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr Fræðslusjóði 
Jóns Þórarinssonar. Fræðslusjóðurinn hefur það 
hlutverk að styrkja til framhaldsnáms nemendur 
sem hafa lokið stúdentsprófi  eða öðru lokaprófi  frá 
Flensborgarskólanum í Hafnarfi rði.

Umsóknarfrestur til 30. nóvember 2008.

Nánari upplýsingar á http://www.fl ensborg.is

Stjórn Fræðslusjóðs Jóns Þórarinssonar

Flensborgarskólinn í Hafnarfi rði
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Þorskastríðs útsala!!
Eigum ennþá nokkur hjól á verði sem 
sést ekki aftur. Xmoto 250cc tilboð 
199 þús, áður 290 þús. Xmoto Pitbike 
125cc, tilboð 129 þús, áður 178 þús. 
Hjálmar á lækkuðu verði.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

HYUNDAI TUCSON 4X4, árg.1/2006, 
ek.118þús.km, beinsk, rafm. Rúður og 
speglar, CD, ofl. Ásett verð 1990 þús.kr! 
, ákv.1750þús.kr afb. 37 þús!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

M. Benz 420SEC árg. ‘91 V8 sk. ‘09. 
Nýjir knastar ofl. V. 720þ. Skipti á ód. 
Toyotu koma til greina. S. 896 3044.

Tilboð 370 þús !
VW Passat árg. ‘99. Bíll með smá 
útlitsgalla. Listaverð 690 þ. 17“ felg-
ur. Topplúga og meira gaman. S. 857 
4797.

Skoda Octavia árg. ‘99 EK. 119 þ. sk.’09. 
S+vdekk. Góður bíll. Verð 270 þ. S. 663 
2696 & 564 1696.

Ford Explorer 2006 Xlt Ek.55þ.km 4x4 
7 manna leðursæti Verðtilboð 2,4m 
Áhv.1,8m S:8978808

BMW X5 i SPORT
Flottasti og best útbúni BMW X5 hér-
lendis. Með öllu. Fully loaded. Árg 
2004. Ek. 70þ. Ekkert áhvílandi. Ath. 
skiptu á ódýrari. Uppl. s. 869 1122

bilauppbod.is
Opel Astra Carvan árg 10/99, disel, 
ssk, Listaverðið er 470 þús. Þarfnast 
smá lagfæringa. Selst hæstbjóðanda 
Til sýnis hjá bilauppbod.is og hægt 
að bjóða þar í. Tilboð eru bindandi. 
Æskilegt að skoða hjá Krók bílastöð, 
Suðurhraun 3, 210.

Mitsubishi Carisma árg. ‘99 ek. 170 
þús. Beinsk., álfelgur, sk. ‘09 Góður bíll. 
Skoða öll skipti. S. 867 4008.

Seldu bílinn úr landi með aðstoð 
islandus.com. Skrifstofa okkar í Evrópu 
selur og afgreiðir bíla inná 700 milljóna 
manna markaði í Evrópusambandinu, 
Noregi og Austur Evrópu. Láttu island-
us.com sjá um að markaðssetja og 
selja þinn bíl úr landi á hagstæðum 
kjörum. Kaupum bíla til útflutnings. 
Sjáum um útflutningsferlið og breyt-
ingar á bílum til skráningar erlendis. 
Upplýsingar í síma 5522000 og á www.
islandus.com

VW Golf station 4x4 árg. 98 til sölu. Í 
toppstandi. Uppl í síma 698-5046 og 
566-7452

Kia Sportage árg. ‘96. Þarfnast viðgerð-
ar. Er heppilegur til partasölu. Með 
mjög góð vetrardekk. Uppl. í s. 694 
7208.

Yamaha R6 2006
Yamaha R6, svört og króm, allt innfellt 
og kraftpúst til sölu gegn yfirtöku á hag-
stæðu láni frá TM. S. 699 4997.

 0-250 þús.

Vantar ódýran og ökuhæfan bíll, verður 
að vera skoðaður 09. 20-100 þús kr. 
Sími:8243180

Til sölu Toyota Carina árg 94 sk. 09, 
vetrardekk, í toppstandi. Verð 100.000. 
S. 6600113

Ford KA 130þ Silfurgrár 98árg. Rafm. í 
öllu og geislasp. Mjog vel með farinn 
og litur vel út. Mjög góður kreppubíll, 
eyðir litlu. Fyrstur kemur fyrstur fær. 
7704313

Daiwoo Nubira silfurgrár station, ásett 
verð 230þús en skoða öll tilboð. árg 
2000, ek 133þús. Mjög vel viðhaldin 
bifreið, sumar- og vetrardekk s: 820-
5552

 250-499 þús.

SUBARU IMPREZA GL 4WD ‘96 2000cc 
ek. aðeins 150þ.km. Sk. 10/’09. 
Smurbók. Góður bíll í góðu standi. V. 
260þ. S. 695 8563.

Nissan Patrol árg.94 ek 340þ. 33“ dekk. 
nýbúið að skipta um hedd og tímareim 
skoðaður 09. S:8430386

 500-999 þús.

VW Golf GTI árg.2000 Ek.117þús 150hö. 
Topplúga, 16“felgur, turbo. V.850þús 
s.8439993

Polo VW, árg.03, Comf. bsk. 5 dyra, 
52 þ.km. V.690 þús. áhv. 390 þús.kr. 
S:699-1595

 1-2 milljónir

Til sölu Chevy Van Fjallabíll og Húsbíll. 
Árg. 1974? Skráður 7. manna.350 cd 
vél, árg. ‘88 og fullt af auka búnaði í 
bílnum. Skoða ýmis skipti.Uppl. í síma 
8992844

Hyundai Santa Fe til sölu, árg. ‘03 
beinskiptur, vel með farinn. Verð 
1.300.000,-kr möguleiki á að taka ódýr-
ari uppí. Öll verðtilboð koma til greina 
uppl. í s:696-8516

 2 milljónir +

Volvo c30 2007 til sölu. Frábær bíll sem 
fæst á góðum kjörum vegna breytra 
aðstæðna.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa VW Passat eða 
Toyota Avensis árgerð 2004 - 2006. 
Tilboð sendist á peturolaf@hotmail.
com

Óska eftir bíl
Óska eftir bíl fyrir allt að 200.000- stgr 
LANGT UNDIR LISTAVERÐI má þarfnast 
lagfæringa ekki eldri en 97 árg. upplí 
síma 861 7600

4,2 Mil. staðgreitt (SETJA I FEITLETUR) 
Óska eftir VW TOUAREG V6 diesel, ekki 
eldri en 2006 og ekki ekinn meira en 
40-60 þ. km. Tilboð sendist til auto@
vbc.dk

Óska eftir bíl á bilinu 20-100 þús. stgr. 
Skoða nánast allt Uppl. í s: 860-2014

 Jeppar

Pajero ‘93, ek. 220 þ. Dráttark., nýtt í 
bremsum & púst. Í mjög góðu lagi. V. 
220 þ. S. 892 3229.

Range Rover HSE 2003! Ekinn 
135.000km í topp standi. Fylgja 1000 
lítrar af bensíni! og 200.000 krónur í 
reiðufé! Áhvílandi ca. 3,7. Upplýsingar í 
síma 8222550

Landcruiser 100 vx 4.2 diesel 35“ breytt-
ur. Ekinn aðeins 126 þkm. Glæsilegur 
bíll í toppstandi. Verð tilboð. Uppl. í 
síma 8924982

 Diddý.is, kvenfatnaður stærðir S til 4 X 
Erum með fullt af fallegum fatnað á frá-
bæru verði, stelpur þá meina ég skvísu 
föt í öllum stærðum. Diddý.is, Faxafeni 
14. Vefverslun:www.diddy.is

Vantar framdrif í ISUZU CREW CAB 
1998, 3,1 disel. Vantar vetrardekk 
225/70/16 sími 8936619

Til sölu ný dekk alveg ónotuð. 225/45r 
17“ undan Subaru. verðhugmynd 80 
þúsund. S: 8491849

Einbýli til leigu 166 fm. 6 herbergja. 
VESTURBERG. Langtímaleiga. Uppl: 
6937815.

 Sendibílar

M.Benz 815 nýskr. 04/08 ek. 7800. 
Kassi 19m3 - lyfta 1,5t - burðgarg. 3,6t 
á fjöðrum. Engin skipti. V. aðeins 4.3 + 
vsk. S. 894 3351.

 Hjólbarðar

Til sölu 4 lítil notuð nagladekk 265/70 
R17. DF Goodritch AT-T. Verð 70.þús. 
S. 895 0069

 Viðgerðir

 Hreingerningar

Tek að mér vikuleg heimilisþrif. 100% 
trúnaður og heiðarleiki. Einnig jóla-
hreingerningar. Meðmæli. Uppl. í s. 
841 1345

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

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

 Garðyrkja

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

Trjáfellingar, haustklippingar/þrif, alm. 
garðvinna. Garðyrkjufræðingur. S. 843 
6680

Garðeigendur ATH!
Fellum tré og fjarlægjum, klippum 
einnig tré og runna. Vanir menn. S. 
691 9022.

Hellulagnir, smágröfuþjónusta, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

 Bókhald

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

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

 Málarar

Múrum, málum og smíðum!
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.

Upplýsingar gefur 
Sverrir s. 661 7000.

Málningarvinna
Tek að mér sandspörslun-málun-lökk-
un. Fagmennska í fyrirrúmi og sann-
gjarnt verð. Málningarþjónusta Egils. 
Uppl. í s. 868 5171

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

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

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

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Sama verð 
alla daga !! Uppl. í síma 555 6363 & 
899 7188.

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

 Húsaviðhald

Múrverk og málun
Getum bætt við okkur verk-

efnum í Húsaviðgerðum, Öllu 
almennu múrverki, Flísalögnum, 
Múrklæðningum, Sandspörslun 
og málun. Erum einnig farin að 

bóka verkefni fyrir næsta ár.
Upplýsingar gefa Kolbeinn 

múrarameistari í s: 8966614 og 
Helena framkvæmdastjóri í s: 

843 3230 / 562 1300 

m1@m1.is

m1.is

Gluggar og hurðir
Smíðum glugga og hurðir. Sjáum 
einnig um viðhald eigna og nýsmíði. 
Hurðaskellir. S. 540 9601 & 863 6062.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

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

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

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

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

 Nudd

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Spádómar

Spái í spil - Bolla - Rúnnir - Lófa - Allur 
pakkinn - S. 845 8896 - Alla daga.

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

 Trésmíði

Tek að mér alla trésmíðavinnu. Parket 
- Viðhald - Viðgerðir ofl. S. 898 9602.

 Önnur þjónusta

Allar Fatabreytingar
Styttum buxur, skiptum um 

rennilása á buxum og jökkum, 
einnig leðurjökkum.

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

daga. Sími 552 5540. & 861 
4380. Skraddarinn á Horninu, 

Lindargötu 38. 
Geymið auglýsinguna.

 Til sölu

Dömur
Pelsarnir bíða hjá Jakob. Minkapelsar 
hjá Jakob. Sími 421 1661.

Evrur og dollarar til sölu, mikið magn 
til afhendingar hérlendis og erlendis. 
Uppl. í S. 618 7001
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Þjónusta

Til leigu

 Óskast keypt

Hlaupabretti og borðtennisborð á hjól-
um. Ath. staðgreiðsla í boði fyrir rétt 
gæði. Hringið í síma 864-0807 eða 
6937160

Gámur Óska eftir að kaupa 20 feta 
einangraðan gám. Uppl í síma 6177270 
8636411

Skoðunarbekkur fyrir læknastofu ósk-
ast. Sími 893 0855.

 Til bygginga

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

 Verslun

 Heilsuvörur

Aloevera drykkurinn hjálpaði mér! 
Sjálfstæður dreifingaraðili FLP 
Guðmundur A Jóhannsson Sími. 662-
2445. www.gummi@4ever.is

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

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 846 
4768.

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

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

Ferðanuddbekkir 50.000, ferðasnyrti-
bekkir 40.000 st.gr. uppl. í S: 891 6447 
Óli

 Snyrting

 Námskeið

INTER-LINGUAL LEARNING
ICELANDIC Level I: 4 weeks Md-Frd; 
18-19:30 start 10/11, 8/12. Level II: 7 
weeks; Md/Wd/Frd; 20-21:30: 8/12, 
16/2. Level III: 10 weeks Tsd/Thsd: 
9/12, 10/3. Level IV:10 weeks; Sat/Sun 
10-11:30: 17/1. Ármúli 5, s.5881169. 
www.icetrans.is/ice

 Húsgögn

Glæsilegt amerískt jóla-
skraut !

Mikið úrval af fallegu jólaskrauti , ýmsar 
smávörur ásamt stórum pakkningum 
með miklu úrvali í. www.sofalist.is - 
netverslun - uppl. í síma 692 8022.

Til sölu King seize rúm frá Svefni og 
heilsu, sem nýtt, með hlífðarlaki og 
teppi. Verð kr. 30.000,- Uppl. í símum 
5518158 & 8985680

 Fatnaður

FATAVIÐGERÐIR, 
FATABREYTINGAR, STYTTINGAR. 

SAUMAGALLERY, LAUGAVEGI 
70. S. 552 1212.

 Dýrahald

Gulir Labradorhvolpar til sölu. 
Ættbókarskr. með tryggingu.Foreldrar 
með frábæra skapgerð og náð góðum 
árangri á sýningum. Uppl. 8928753 og 
vakri@mbl.is

Hágæðafóður AÐEINS 
390 kr kg

Proformance hágæða hunda-
fóður 23 kg sekkur á kr. 8900.- 
(selt líka eftir vikt á staðnum 

á 550 kr pr. Kg) 4.tegundir 
- Takmarkað magn.

Hundaheimur - Sérverslun 
með hunda og kattvörur 

Háholti 13, Mosfellsbær (sama 
húsi og krónan) www.hunda-

heimur.is

2 svartir 3ja ára fressar fást gefns vegna 
flutnings. Eru blíðir og góðir, eru innik-
isur og hafa verið geltir. Uppl í s. 824 
5464

 Gisting

Ertu á leið úr landi ? Vantar þig smá-
aðstoð við að greiða götu þína í 
Danmörku ? Ég er með gistingu á V-
Sjálandi og gæti aðstoðað þig í þínum 
málum. Hafðu samband á gudanm@
hotmail.com.

 Hestamennska

Innréttingar í hesthús
Smíða innréttingar úr heitgalvanseruðu 
járni. Margra ára reynsla. Gott verð. 869 
6690 Aðalsteinn

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - Langtímaleiga 
/ Guesthouse long time 

rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 12 sjónvarpsst., þvottah. 
Verð frá 45 þús. Dalshraun HFJ 

og Funahöfða RVK.
Long time rent. Kitchen, 

bathroom, 12SAT TV, laundry 
room. Price from 45.000 ISK.
Dalshraun HFJ & Funahöfða 

RVK.
Uppl/info í S. 824 4530.

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

NULL
Til leigu lítið sérbýli með húsgögnum 
og búsáhöldum í 108 R. Laust strax. 
Verð 60 þús (innifalið rafmagn og hiti). 
S. 897 6766

Til leigu lítið sérbýli með húsgögnum 
og búsáhöldum í 108 R. Laust strax. 
Verð 65 þús (innifalið rafmagn og hiti). 
S. 897 6766

Til leigu ca 50 m2 íbúð á svæði 104.
Húsaleiga 80þús. á mán.með rafm og 
hita.Upplýsingar í síma 8955439

Herbergi á 2. hæð, mjög snyrtil. reyk-
laust, hátt til lofts, stórir gluggar, parket, 
sameiginlegt eldhús, bað, og þvottahús 
á hæð, þráðlaust i-net,verð frá 37 þús/
mán. uppl. síma, 8635514.

Herbergi á 101 RVK innifalið: internet, 
þvóttavél, þurrkari, WC, ekdhús, raf-
magn og hiti, laus stax. Leiga samkomu-
lag. S. 698 9608

101 Reykjavík 2-3 herbergja, mjög flott 
íbúð, sérinngangur, leiga samkomulag. 
Laus 1. des S. 698 9608

Mjög góð 5 herb. íbúð í Kópavogi, 190 
fm. með bílskúr. 845 2149

Til leigu 2 herb. íbúð í vesturbænum. 
Frábær staðsetning. Uppl. í s. 698 1177.

2 herb. íbúð til leigu við Hjallabraut í Hfj. 
í blokk f. 60 ára og eldri. Leiga 70 þ. pr. 
mán. Uppl. í s. 615 1313 & 863 4331.

Herb. til leigu nálægt Hlemm. Fyrir KVK. 
Uppl. hjá Mitchell í S 693 1822. Room 
for rent, only female. Information gives 
Mitchell in 693 1822.

22fm herbergi/stúdíóíbúð til leigu á 
svæði 101 m/eldhúskrók og WC og 
aðgangi að þvottavél. Leiga 36þús. 
Uppl.gefur Helga í síma 8621932.

40 fm 2ja herb íbúð í 101 til leigu á 
130þús á mán. Áhugasamir hafi sam-
band með pósti á irs@hi.is. 40sc m 
apartm in 101 Reykjavik for rent for 
130.000 ikr per month. Please contact 
irs@hi.is

Til leigu 3 herb. íbúð á Laugarnesvegi. 
Laus strax! S:694-4166 Áslaug

Til leigu 3. herb. 106 fm ný íbúð með 
bílstæði í bílgeymslu í Kórahverfi. Leiga 
120þ á mánuði. Uppl í 8988522

Til leigu falleg og vel skipulögð 3ja 
herbergja íbúð ásamt sér bílastæði 
að Ástúni 8 í Kópavogi. Leiguverð 
samkomulag - Íbúðin er laus strax. 
Upplýsingar í síma 698 2442.

Til leigu 76 fm, 2 herb. íbúð á besta stað 
í miðbænum. Flísar og parket á gólfum. 
Íssk., uppþv. og þvottav. fylgir. Mjög 
snyrtileg. Laus strax. S. 867 6189.

Til leigu ca. 110fm 4 herb. íbúð í 
Lækjarsmára Kóp. með sérinng. Stæði 
í bílageymslu. Leiga 135þ. á mán. Innif. 
hússj., hiti, rafm., Securitas öryggisk. 
ATH aðeins reglusamt fólk, ekki gælu-
dýr. Laus 1 jan. Uppl. í s. 659 5861 e. 
kl. 16.

Herbergi til leigu með eldhúsi, þvotta-
sturtu-og klósett aðstöðu. S. 896 3667.

105 fm. 3 herb. íbúð á svæði 112 til 
leigu. Leiguv. 115þ. 1 mán. fyrirfram 
+ trygging. Laus strax. Uppl. imenn@
imenn.is. s. 661 5050.

29 fm. studioíbúð á Seltj.nesi til leigu 
fyrir rólegan, reyklausan einstakling. 
Er laus. 50þ. á mán. + trygging. S. 
8648822

Til leigu 10 fm herbergi í Skipholti 14 
með Vaski og einni hellu. Aðgengi er 
að baði/snyrtingu og Þvottavél ásamt 3 
öðrum herbergjum. Internet er á staðn-
um. Laust strax.Leiga er 35 þ kr - uppl í 
síma 898-0066

Langtímaleiga
2ja - 3ja - 4ja herb. íbúðir. Upplýsingar 
á www.heimahagar.is

Falleg 4 herbergja íbúð á fyrstu hæð í 
Hafnarfirði til leigu.upplýsingar í 661-
7972 eða 8488591

Til leigu ný, glæsileg 107 fm, 2ja herb 
íbúð í Sjálandshverfi í Garðabæ, fyrir 
50 ára og eldri. Íbúðin er laus nú þegar. 
Upplýsingar í síma 693-7304

Falleg nýuppgerð 4 herb. íbúð í Kóp. 
til leigu. 150þ. pr. mán. + raf., hiti og 
internet. innif. S. 696 1530.

Íbúðarhúsnæði til leigu
Til leigu 74 fm 3ja herb. íbúð á 2. h. við 
Hverfisgötu í Rvk. Uppl. fást hjá Húsavík 
í síma 510 3800.

Til leigu 164fm parhús í Mosfellsbæ. 
Uppl. í s. 860 0010.

Gistipláss/herb. til leigu á svæði 104. 
Rooms for rent contact number 661 
4096 & 698 3211.

2ja herb. íbúð til leigu. Leiga 85þ. á 
mán. Uppl. í s. 554 0826 & 898 4906.

Til leigu 3ja herb 60 fm íbúð í 107 Rvík. 
Reglusamt fólk eingöngu. Leiguverð 
kr. 100.000.- Langtímaleiga. Uppl.simi 
8922336

Glæsileg 2 herb. 80 ferm. íbúð í lyftu-
húsi í Kórahverfinu, flottu útsýni, stór-
ar suðursvalir, sérinngangur, ísskápur, 
frystir, uppþvottavél og örbylgjuofn, 
Laus Leiguv. 125.000 Uppl. 6601770

Til leigu 2 herb íbúð á 2.hæð í lítilli 
blokk Árbæ. Laus 1.nóv. S. 895-6666

Miklabraut
herb. til leigu. V. 30 þ. með öllu. Annað 
stærra á 40 þ. S. 860 0360.

Allt sér - 83fm hæð í tvíb. frá 1 nóv. pnr. 
104 - við Laugardal. 3 svenherb., góð 
stofa m. eldh.krók, sér garður. Dýrahald 
leyft. Leiga 125þ. netf. arinuk@mi.is S. 
868 1543 e. hádegi.

3-4herb. íbúð til leigu neðarlega á 
Hverfisgötu. Leiga 150þús. á mán. farið 
er fram á bankatryggingu. Upplýsingar í 
síma 696 5406.

3 herb. íbúð í Rimahverfi til leigu. Laus 
strax. Uppl. í s. 892 9846 milli 14-18.

Til leigu eftirfarandi íbúðir: Studioíbúð 
með húsgögnum í 112 laus 2ja herb 
72 fm fm íbúð Hraunbæ.laus 2 ja herb 
70fm íbúð nýstandsett m/ húsg. Við 
Miklubraut laus. Einbýlishús 115 fm við 
Helgubraut 200 Kóp laus. Uppls kort@
internet.is S. 892 2506.

4ra herb. 108m2 í Hfj. Langtíma leigu. 
Húsaleiga 140.000 kr + rafmagn. Laus 
01.01.09.

4 herbergja íbúð til leigu í kóp reyklaus 
og reglusemi .150 þúsund á mánuði 
upplýsingar 8470891 Ásdís

Rúmgott herbergi í 101 til leigu. 
Aðgangur að eldhúsi og baðherbergi. 
Uppl í síma 770 6090.

Til leigu 30 fm íbúð á milli Laugavegs 
og Hverfisgötu (Bakvið Verslunina 17). 
Smeiginlegt þvottahús. Net tenging er 
á staðnum. Laus 7 nóv. Leiga er 75 þ kr 
uppl í 898-0066

 Húsnæði óskast

29 ára reglusamur kk í góðri vinnu 
vantar ódýra einstaklingsíbúð í hfj eða 
grb s. 895-7390

Bráðvantar 4. herb. íbúð á völlunum 
í Hafnarfirði. Er reglusöm og í traustri 
vinnu. s. 8476474

Óska eftir að leigja einstaklings íbúð/
herb. Á höfuðborgarsv. 29 ára reyklaus, 
reglusöm & áreiðanleg. S. 849 8882

 Húsnæði til sölu

5h einbýlishús til sölu í Óðinsvé 
(skipti möguleg),136m2, byggt 1986, 
s:4960181

 Atvinnuhúsnæði

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

 Geymsluhúsnæði

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

Tjaldvagna, felli- og hjólhýsageymslur 
Upphitað húsnæði á höfuðborgarsvæð-
inu til leigu fyrir tjaldvagna, felli-/hjól-
hýsi og húsbíla. Uppl. í síma 893 9777.

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mót-
orhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895 
3176.

 Gisting

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

 Atvinna í boði

Rafvirkjar
Hafið þið áhuga á smáspennu-
lögnum og eru þið opnir fyrir 

nýjum tækifærum? Ef svo er þá 
vantar mig menn í þægilega og 
snyrtilega innivinnu á höfuð-

borgarsv.
Aðeins íslenskumælandi aðilar 
með hreint sakavottorð koma 
til greina. Nánari uppl. í s. 660 

4090. Birgir

Vantar þig vinnu? Vantar þig tekjur? 
Nánari uppl. í s. 553-1760/892-2001 
Jón Már

Stafsmaður óskast í 
ræstingu

Félagsmiðstöðin Hæðargarði 31 
óskar eftir að ráða áreiðanlegan 

starfskraft
í ræstingar.

Áhugasamir hafi samband við 
Ásdísi Skúladóttur forstöðu-

mann í
síma 411 2790 netfang: asdis.

skuladottir@reykjavik.is

Vantar stýrimann og háseta á 65 tonna 
netabát. Uppl. í s. 848 4851

Vanan stýrimann vantar á dragnótar-
bát sem gerður er út á Breiðafirði og 
Vestfjörðum. Uppl. í s. 894 9419.

Bifvélavirkjar. Vantar mann vanan vinnu 
með bilanagreina. BSAhf Akureyri. s 
6601075

Danskt byggingafyrirtæki óskar eftir 
fimm útlærðum smiðum og tveimur 
rafvirkjum. Uppl. gefur Einar í síma 
00298-596373.

Stólar til leigu á hársnyrtistofu í mið-
bænum fyrir sanngjarnt verð. Uppl. í s. 
8983666 eftir kl. 19:00.

 Atvinna óskast

2 karlmenn óska eftir helgarvinnu, geta 
unnið sem öryggisverðir. S. 865 7007.

36 ára dugleg kona óskar eftir vinnu, t.d. 
við ræstingar. Uppl s. 824 4733

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

 Tapað - Fundið

Bónó týndist í byrjun október en hann 
var nýfluttur í Kópavog úr vesturbæn-
um, en gæti verið hvar sem er og jafnvel 
lokast einhvers staðar inni. Hann er 
svartur með hvítar loppur, hvít veiðihár 
og hvítt á hálsi. Hann var með svarta og 
græna hálsól þegar hann týndist. Hann 
er rúmlega árs gamall, geldur, örmerktur 
og eyrnamerktur 8D116. Ef sést hefur 
til hans þá vinsamlega látið vita í síma 
842 2505.



Síðumúli -  skrifstofuhúsnæði til leigu
Til leigu glæsilegt 230 fm skrifstofuhúsnæði á góðum stað í austurborginni.   Húsnæðið 
sem er allt nýinnréttað  á smekklegan og vandaðan máta er sérlega vel skipulagt  með  7-8  
góðum skrifstofum,  fundarherbergi,  móttöku með möguleika á þremur vinnustöðvum. 
Gott eldhús, salerni og geymsla.  Einnig er góð  aðstaða til að taka á móti viðskiptavinum á 
biðstofu. 

Góð aðkoma að húsi og fjöldi bílastæða. Húsnæðið getur verið laust til afhendingar 
mjög fl jótlega.

Nánari upplýsingar í síma 896-8767.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Björt og stílhrein 3ja – 4ra herb. íbúð 
á jarðhæð með stæði í bílageymslu 
í nýlegu lyftuhúsi í Sjálandi. Úr stofu 
er gengið út á stóran timburpall til 
suðvesturs og sérafnotareit. 

ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX OG LEIGIST 
MEÐ HÚSGÖGNUM. LEIGUTÍMI ER 

UMSEMJANLEGUR.

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

TIL LEIGU
Glæsileg 3ja – 4ra herb. íbúð við Löngulínu – Sjálandi Garðabæ

Húsakaup | Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnad. löggiltur fasteignasali

Auglýsingasími

– Mest lesið



SUNNUDAGUR  2. nóvember 2008 7

Elsa Þórólfsd.
viðskiptastjóri
S: 664-6013

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri/ leigumiðlun

 S: 664-6020

Halldór Jensson
Sölustjóri

S: 840-2100

Rósa Pétursd.
Löggiltur leigumiðlari

Reykjavík

Linda B. Stefánsd.
lögg. fasteignasali

Reykjavík. S: 664-6015

Rentus leigumiðlun |  Laugavegi 97 |   101 Reykjavík  |   Sími 440 6100  |   Fax 440 6101 www.rentus .is

Borgartún 
Glæsilegt og nýuppgert skrifstofuhúsnæði með möguleika á 14 vinnustöðvum, 
fundarherbergi og vinnuherbergi. Sameiginlegur aðgangur að stóru fundarherbergi, 
kaffi aðstöðu og snyrtingum. Möguleiki á að samnýta móttöku. Nánari upplýsingar
Umsjón  Halldór

Brautarholt  105 Reykjavík
Mjög gott  526,5 fm.  skrifstofuhúsnæði á 2 hæð í Brautarholti. Húsnæðið skiptist 
í móttöku, 2 stór opin vinnurými, fundarherbergi, 5 skrifstofur, eldhús og snyrtingu. 
Glæsileg eign, góð aðkoma og lyfta í húsinu. Laust strax
Umsjón Halldór

Eldshöfði 110 Reykjavík
Mjög gott 88,8 fm. iðnaðarbil að Eldshöfða í Reykjavík. Mikil lofthæð, 
stór innkeyrsluhurð og góð aðkoma.    Laust strax
Umsjón Halldór

Eyjarslóð 101 Reykjavík
Mjög gott  um 600  fm bil atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum að Eyjarslóð í 
Reykjavík.  Stór innkeyrsluhurð á neðrihæð.  Góð lofthæð.  Húsnæðið er allt hið 
snyrtilegasta og hentar vel undir matvælavinnslu og fl . Stór kæliklefi  er í húsnæðinu. 
Hægt að leigja í smærri einingum.Laust strax
Umsjón Halldór

Fiskislóð 101 Reykjavík
Rentus kynnir : Mjög gott  699,1  fm atvinnuhúsnæði. Húsnæðið skiptist í verslun 
og lager á jarðhæð. Á efrihæð eru skrifstofur . Glæsilegt húsnæði á frábærum stað 
mikil uppbygging í hverfi nu. Hagstætt leiguverð. Laust strax
Umsjón  Halldór 

Fiskislóð 101 Reykjavík
Til leigu tvö ný uppgerð  um 100 fm skrifstofubil á 2 hæð að Fiskislóð í Reykjavík. 
Eignin skiptist í  eldhús, snyrtingu,  stóran sal og milliloft. Steinteppi á gólfum. Mjög 
bjart og glæsileg húsnæði. Hægt að leigja bæði bilin saman. Laust strax.
Umsjón  Halldór

Fiskislóð 101 Reykjavík
Glæsilegt verslunar og skrifstofuhúsnæði á frábærum stað. Um er að ræða 2000 
fm hús að gólffl eti ásamt um 500 fm millilofti. Möguleiki er á aðvæntanlegir leigu-
takar geti komið að loka hönnun hússins. Húsinu verður skilað fullbúnu að innan 
og utan með malbikaðri lóð. Umsjón  Halldór

Gljáhella 220 Hafnarfjörður
Nýtt atvinnuhúsnæði að  Gjáhellu í Hafnarfi rði - Um er að ræða 5 bil með innkeyrsludyr, 
hvert bil er um 250 fm sem skiptist í  125 fm jarðhæð með  5,2m lofthæð og 125 
fm skrifstofuhæð á efrihæð. Húsnæðið er tilbúið undir málningu. Laust til afhendingar.  
Auðveldlega er hægt að opna á milli bila og taka fl eiri enn eitt bil á leigu. Langtmaleiga.
Umsjón  Halldór 

Grensásvegur 108 Reykjavík
Frábær staðsetning  Mikið auglýsinga gildi.  Til leigu um 525 fm. verslunarhúsnæði á 
jarðhæð á frábærum stað á Grensásvegi. Húsnæðið hefur verið mikið endurnýjað. 
Möguleiki á að leigja í minni einingum.  Góð aðkoma og næg bílastæði.
Umsjón Halldór

Réttarháls 110 Reykjavík
Mjög gott 451,1 fm lager og skrifstofuhúsnæði að Réttarhálsi í Reykjavík. Tvennar 
stórar innkeyrsludyr, mikil lofthæð. Góð aðkoma  og næg bílastæði
Umsjón  Halldór

Réttarháls 110 Reykjavík
Mjög gott 334 fm  lagerhúsnæði að Réttarhálsi í Reykjavík. Húsnæðið skiptist í lager 
með stórri innkeyrsluhurð, kaffi stofu og snyrtingu. Góð aðkoma 
Laust frá 15 jan 2009. Umsjón  Halldór

Síðumúli 108 Reykjavík
Til leigu  371,9 fm skrifstofuhæð við Síðumúla í Reykjavík.  
Húsnæðið skiptist í Skrifstofur opið vinnusvæði, kaffi stofu og snyrtingar. Hægt er 
að leigja í minni einingum. Laust strax. Hagstætt leiguverð
Umsjón  Halldór

Skúlatún 105 Reykjavík
Mikið endurnýjuð  196 fm skrifstofuhúsnæði  á fjórðu hæð í lyftuhúsi að Skúlatúni  í 
Reykjavík.  Húsnæðið hefur nýlega verið mikið endurnýjað á glæsilegan máta a.m.ak 
nýtt parket á gólfum, nýjar hurðar og loftaklæðning.  Laust strax.
Umsjón  Halldór

Skútuvogur 104 Reykjavík
Til leigu verslunar og lagerhúsnæði að Skútuvogi  í Reykjavík. 
Húsnæðið skiptist eftirfarandi:
•  525 fm verslunarhæð með góðu aðgengi og miklu auglýsingagildi
•  100 fm milliloft með parketi á gólfum
•  308,6 fm lager með mikilli lofthæð og stórum innkeyrsludyrum. 
•  769 fm lager með mikilli lofthæð tveimur stórum innkeyrsluhurðum, skrifstofum  og snyrtingu.

Sundaborg 104 Reykjavík
Til leigu mjög gott lager og skrifstofu húsnæði  að Sundaborg í Reykjavík. Húsnæðið 
skiptist í um 500 fm lager og um 200 fm skrifstofur. Möguleiki er að leigja í minni 
einingum t.d 150 fm lager og 75 fm skrifstofur.  Sameiginlegur fundasalur í sameign, 
góð aðkoma og næg bílastæði. Hagstætt leiguverð. Frábær staðsetning.
Umsjón Halldór



 2. nóvember 2008  SUNNUDAGUR8

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

KJARRMÓAR 4 - GBÆ  RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Gulaþing 22-24 - Sérhæðir
4ra herb.  Allt að 85 % lán– Lítil útborgun

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

• Íbúðirnar eru 118,6 fm með sérinngangi og    
  afhendast fullbúnar að utan sem innan með   
  gólfefnum. 
• Ínnréttingar eru innlendar frá Axis.
• Hreinlætistæki frá Byko og heimilistæki frá AEG.
• Frábært útsýni til vesturs yfi r Elliðavatn og norður 
  að Esju.
• Vandaður frágangur. 
• Traustir verktakar. Byggingarfélagið Bogi ehf.
• Afhending 3. mánuðum eftir kaupsamning.

Verð íbúðar   32.000.000         Afborgun per. mánuð

Lán frá íbúðarlánasj.  20.000.0000.-  mv. 40 ár 5.20%     99.103*

Lán frá verktaka. 6.000.000.-     mv. 15 ára 3.0 %     40.597*

Afborgun                  139.700 kr.*

Vaxtabætur            24.766 kr.

**Mánaðarleg greiðsla           114.934 kr.

* Án tilits til verðbólgu. ** Vaxtabætur 297.194.—pr. ár miðast við hjón /par í sambúð

Bæjarlind 4  •  201 Kópavogi  •  sími 534 2000

229,7 fm skrifstofuhæð með 5-6 lokuðum skrifstofum, opnu vin-
nurými fyrir ca 5-8 starfsmenn, opinni hornskrifstofu, stóru funda-
rherbergi með  myndvarpa. Ritaramóttaka og eldhús með góðum 
innréttingum og útgengi á 60 fm svalir með frábæru útsýni til allra 
átta. Salerni eru 2 með innréttingum, gegnheilt parket á öllum gólfum 
að undanskildum salernum, sem eru fl ísalögð. Í lofti er stór þakgluggi 
sem hleypir inn mikilli birtu. Næg bílastæði eru við húsið. Húsnæðið 
er í topp ástandi, ný málað og parket slípað og lakkað.
Öll verslun og þjónusta í göngufæri m.a. Smáralind og Smáratorg. 
Eign á besta stað í Kópavogi. Húsnæðið getur losnað fl jótlega. 
Fasteignasalan Stórhús er í húsnæðinu og ætlar að minnka við sig. því 
er möguleiki á að leigja út hluta af húsnæðinu og samnýta móttöku, 
fundarherbergi, eldhús og fl .
 Uppl. gefur Ísak gsm 822-5588. 

Til leigu í Bæjarlind 

Laus strax við kaupsamning. 
2ja herbergja íbúð við Leifsgötu. Eignin skiptist í stofu, eldhús, her-
bergi og baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús og geymsla í risi. Verð 
15,7 m. áhv 10,7 m hægt að bæta 1,7m í íbúðalánasjóð. 
Pantið skoðun strax í síma 822-5588 

Til sölu 
Leifsgata 101 Reykjavík 

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Sölusýning í dag  milli kl. 15 – 15:30Sölusýning í dag  milli kl. 15 – 15:30

203 
Kópavogur

Verð: 61 millj. 
Fjöldi herbergja: 5
Stærð: 173,9 fm.

Byggingarár:  1997
Annað: Stór lóð

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Brekkuhvarf  13. 

Fallegt og vel skipulagt  einbýlishús á einni hæð með 
bílskúr á góðum stað í Kópavogi. 4 rúmgóð svefnherbergi. 
Útgengi út á pall út frá stofu. Stór lóð sem gefur mikla 
möguleika.

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Fjallalind. 
Fallegt og vandað parhús á tveimur hæðum. Gegnheilt 
parket á gólfum, innréttingar og innihurðir úr kirsjuberjavið.  
Hjónaherbergi á efri hæð með fataherbergi innaf. 
Glæsilegt baðherbergi með tvöföldu baðkari.
Stórt þvottaherbergi með góðum innréttingum. 
Fallegur garður með stórum sólpalli.

201 
Kópavogur

Verð:  62,9 millj
Fjöldi herbergja: 6

Stærð: 200 fm
Byggingarár:  1995
Annað: Vandað hús

Engjasel. 
Skipti á par- rað eða einbýlishúsi með bílskúr allt að 55 
millj.  Falleg 4ra herb. íbúð ásamt stæði í bílageymslu 
í góðu fjölbýli sem verið er að taka í gegn að utan. 
Baðherbergið nýlega tekið í gegn. Þvottahús innan 
íbúðar.  Stutt í alla almenna þjónustu.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

i 

109 
Reykjavík

Fjöldi herbergja: 4
Stærð: 102,4 fm.

Byggingarár:  1976
Annað: 

Skipti á stærri eign

Sölusýning í dag  milli kl. 14.00 – 14:30Sölusýning í dag  milli kl. 14.00 – 14:30

Kristnibraut 101. 
Áhvílandi hagstætt lán hjá Íbúðarlánasjóði með 4,15% 
vöxtum.  Glæsileg 3ja herb íbúð með sérinngangi af 
svölum og útgengi út á pall út frá stofu í nýlegu fjölbýli 
með lyftu ásamt stæði í opnu bílskýli. Tvö svefnherbergi 
með góðum skápum. Eikarparket og eikarinnréttingar. 

113 
Reykjavík

Bjalla 201 

Verð: 24,9 millj.
Fjöldi herbergja: 3
Stærð: 85,8 fm.

Byggingarár:  2004
Annað: Laus strax

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Njálsgata 85. 
Falleg íbúð á þriðju hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist í 
hol, eldhús, búr, baðherbergi, 2 svefnherbergi og stofu. 
Eldhúsið er endurnýjað. Útgengi út á svalir út frá stofu. 
Góð eign miðsvæðis í Reykjavík. 

101 
Reykjavík
Verð: 20,9 millj.

Fjöldi herbergja: 3
Stærð: 70,4 fm.

Byggingarár:  1938
Annað:  Vestur svalir

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Sölusýning í dag  milli kl. 16.15 – 16:45Sölusýning í dag  milli kl. 16.15 – 16:45
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

.isLágmúli 7, sími 535_1000
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.

Þórhildur M. Sandholt, lögfræðingur og lögg. fasteignasali

Geymdu fé þitt í góðri jörð !
Til sölu er fyrrum kirkjujörð sem talin er vera 1.800 hektarar 
og nær frá fjöru og upp á hálendi í Vestfi rsku landslagi, 
ca. þriðjungur lands er undir 200 m hæðarlínu. Jörðinni 
fylgir veiðiréttur og fær hún sinn hlut í tekjum af útleigu til 
veiðifélags. Um er að ræða sauðfjárjörð með húsakosti, m.a.
155 fm íbúðarhúsi, fjárhúsum fyrir 450 ær, hesthúsi, véla- 
og verkfærageymslu. Jörðin er í ábúð skv. jarðarleigusamn-
ingi og er bústofn,
tækja- og vélakostur í eigu ábúanda. Gott vegasamband og 
samgöngur  allt árið og eru innan við 280 km til Reykjavíkur.

SKIPHOLT – LAUS FLYÐRUGRANDI – JARÐ-
HÆÐ

LAUFRIMI - SÉRINN-
GANGUR.

Verð 25,9 millj.

LYNGMÓAR – GARÐA-
BÆR

LAUTASMÁRI – JARÐ-
HÆÐ

Áhv. 26 millj. Verð 29,9 millj.

BAUGAKÓR – SÉRHÆÐ

Verð 35,8 millj.

TRÖNUHJALLI - ÍB. MEÐ
HÚSGÖGNUM

Verð 18,9 millj.

SKERJABRAUT – SEL-
TJARNARNES

Verð 19,9 millj.

HRAUNTUNGA – HAFN-
ARFJÖRÐUR

Verð 53,3 millj.

FREYJUGATA – ÚTSÝNI

Verð 25,4 millj.

SMÁRARIMI - AFH.
STRAX

Verð 56,9 millj.

EYKTARHÆÐ – GARÐABÆR

Guðm. Björn Steinþórsson, lögg. fasteignasali

564 6464
Stórhöfða 33 
110 Reykjavík
hof@hofid.is
www.hofid.is

Síðumúli 13  • Sími: 530 6500
www.heimili.is

Finnbogi Hilmarsson • Einar Guðmundsson • Bogi Pétursson
löggiltir fasteignasalar

Til sölu 3ja herbergja rishæð með sérinngangi í reisulegu tvíbýlishúsi.   Eignin er 
mikið endurnýjuð að utan og innan t.d. gler, lagnir, klæðning, gólfefni, innréttin-
gar o.fl . Lofthæð allt að 4,0 metrar.  Góðar suðursvalir, sameignlegur bakgarður  
Tvö herbergi og stór stofa. Góð staðsetning í miðbænum . 
V. 23,8 m.  Áhv 9,4 m.

Njálsgata - rishæð 

Nánari upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson fasteignasali S. 6993444
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og kjöti. Um miðjan nóvember hefst 
svo rómað jólahlaðborð á Hótel Rangá 
en þar er meðal annars boðið upp á 
klassíska skandinavíska rétti. Og ein-
mitt í nóvembermánuði tekur hótelið í 
notkun sex nýjar „junior“-svítur sem 
eru hver með sínu sniðinu og innblásn-
ar af öllum heimsálfum jarðar. Í 
nágrenni Hótel Rangár er svo hægt að 
skreppa á hestbak eða á snjósleða áður 
en rómantíkin tekur yfirhöndina um 
kvöldið. 
Hótel Rangá, Suðurlandsvegi, 850 Hella sími 

487 5700

Huggulegheit í Hveragerði

Frost og funi er sérlega huggulegt 
gistiheimili í þægilegri fjarlægð frá 
ys og þys borgarlífsins. Það stendur á 
bökkum Varmár í fallegu landslagi 
innan um hveri af ýmsu tagi. Þar er í 
boði  skemmtileg slökunaraðstaða með 
heitum pottum, útisundlaug og gufu-
baði og öll herbergi skarta þekktri 
íslenskri myndlist en eigandi hótels-
ins, Knutur Bruun er mikill listaverka-
safnari. Í nóvember og desember 
býður gistiheimilið upp á mjög 
skemmtilega nýjung þar sem gestum, 
hvort sem það eru pör eða stærri 
hópar, býðst keyrsla fram og til baka á 
veitingastaðinn Rauða húsið á Eyrar-
bakka þar sem bíður gómsætt jóla-
hlaðborð. . 

Gistiheimilið Frost og Funi, Hverhamrar, 810 

Hveragerði   sími 483- 4959

Hótel Rangá

Frost og funi

Frost og funi

Hótel Glymur, Hvalfjörður

BÓKAÐU
NÚNA

Framhald af bls. 4
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HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

Þeir sem elska smurt brauð 

í sólskini, listasafn og „bröns“ 

á laugardagsmorgni, hjóla-

túra eða Tívolí ættu að fara 

til Kaupmannahafnar.

Farðu í borgarferð til Kaupmannahafnar. 

Taktu fjölskylduna með og dönsku málfræðina 

úr tíunda bekk. Værsågod! Þú átt skilið að hafa 

það „hyggeligt“. Drífðu bara í því að panta far!

*Flug aðra leiðina með sköttum.Ferðaávísun gildir
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T
íðarfarið í Valparaíso að 
haustlagi  minnir nokkuð á 
dæmigert íslenskt svikalogn 
í sjávarþorpum á sumrin. 

Það er vor í lofti á suðurhveli og sólin 
skín á bárujárnshúsin á hæðunum 
frægu sem áunnið hafa chileönsku 
hafnarborginni gæðastimpil frá 
UNESCO. 

En svikalognið dugir til hádegis. Þá 
fer að blása hressilega og grunlausir 
ferðamenn sem fóru út á skyrtunni 
og jakkanum verða illa úti og flýta 
sér til baka á sinn gististað til þess að 
ná sér í peysu – og helst tvær. Þannig 
er vorið í hafnarbæjunum niður við 
Kyrrahafsströnd Suður-Ameríku.

Gangan upp eftir brattri Cerro 
Bellavista-hæðinni er nokkuð stremb-
in, sérstaklega þegar að þarf að ýta 
barnavagni með bústnu og vel öldu 
íslensku barni á undan sér. Hvítar 
pílur vísa okkur í átt að La Sebasti-
ana, einu þriggja húsa þjóðskáldsins 
Pablo Neruda. Á áningarstað bíðum 
við þess, ásamt örfáum amerískum 
ferðamönnum með der á höfðinu, að 
hliðinu verði lokið upp. Loks er komið 
að opnun og gestirnir fá leyfi til að 
berja vistarverur skáldsins augum. 
Ásókn í skoðunarferðir um heimili 
chileanska þjóðskáldsins á sér eðli-
legar skýringar. Pablo Neruda er 
fyrir heimamönnum það sem Halldór 
Laxness er fyrir Íslendingum. Þar af 
leiðandi eru húsin hans þrjú eins 
konar „Gljúfrasteinar“ Chilebúa. Þó 
eru þau reyndar um margt enn mark-
verðari en heimkynni Laxness vegna 
þess hversu yfirbragð þeirra er sér-
stætt og þá ekki síður innbúin. Neruda 
hafði mjög ákveðnar skoðanir á því 
hvernig húsin hans ættu að líta út og 
var mjög með í ráðum við hönnun 
þeirra. Sjóferðir og skip eru ráðandi 
þættir í stílnum og endurspegla aðdá-
un skáldsins á hafinu og leiðöngrum 
um það heimshornanna á milli. 

Löng leit að óskahúsinu

Neruda átti það sameiginlegt með 
skáldbróður sínum uppi á Gljúfra-
steini að vera hallur undir kommún-
isma en deila þó ekki beinlínis kjörum 
með saursvörtum almúganum. Hann 
var um langt skeið heitbundinn arg-
entínskri listakonu, tuttugu árum eldri 
en hann, sem var af fyrirfólki komin 
og átti því ekki í erfiðleikum með að 
leggja til góðan heimanmund. Neruda 
gat því leyft sér að halda úti þremur 
húseignum í sama landinu og dvelja í 
þeim á víxl eftir því hvernig vindar 
blésu. Valparaíso-húsið, sem lýst er 
hér að ofan, var reyndar það hús sem 
hann dvaldist einna minnst í og auk 
þess það eina sem hann lét ekki reisa 
sjálfur. Aðdáun skáldsins á hafinu og 
sjóferðum dró hann að hafnarbænum 
Valparaíso. Þangað sótti hann burt frá 
skarkalanum í höfuðborginni Santíago 
og hafði um nokkurn tíma lýst þeirri 
ósk sinni við vini sína og velunnara í 
Valparaíso að þar gæti hann hugsað 
sér að eiga íverustað. Hann setti fram 
mjög nákvæmar kröfur um hvernig 
húsið skyldi vera í sveit sett og hvaða 
kostum það ætti að vera búið. 

Leitin að slíkum óskastað reyndist 
vera þrautin þyngri en bar loks árang-
ur þegar á fjörurnar rak húsið sem 
Neruda nefndi síðar La Sebastiana 
eftir arkitekt þess. Frá því er frábært 
útsýni yfir borgina, út á höfnina og 
yfir Kyrrahafið. Auk þess var það 
fjarri skarkala miðbæjarins en þó í 
seilingarfjarlægð.

 

Hús nefnt eftir hjákonu og skringilegt 

sjóminjasafn

Hús Neruda í höfuðborginni Santíago á 
rætur sínar í ákveðnu leynimakki og 
flótta. Raunar ekki frá yfirvöldum 
heldur hinni argentínsku sambýlis-
konu. Sú saga er í það minnsta lífseig 
að Pablo Neruda hafi byggt hús sitt í 
Santíago til þess að geta varið tíma 

Í HÚSUM 
SKÁLDSINS
Sigurður Ólafsson skrifar frá Chile

Þrjú hús Skáldið var nógu efnað 

til að eiga þrjú ólík hús í Chile. 

La Sebastiana  Pablo Neruda 

leitaði lengi að hinu fullkomna 

húsi.

Ásókn í 

skoðunar-

ferðir um heimili 

chileanska 

þjóðskáldsins 

á sér eðlilegar 

skýringar. Pablo 

Neruda er fyrir 

heimamönnum 

það sem Halldór 

Laxness er fyrir 

Íslendingum.

með hjákonu sinni sem síðar varð raun-
ar hans þriðja frú. Eftir sambandsslit 
við aðra konu sína og opinberun sam-
bands við þá þriðju var húsið nefnt í 
höfuðið á húsfreyjunni sjálfri, La Chas-
cona. La Chascona stendur efst í Bella-
vista-hverfinu í Santíago, gömlu og 
grónu listamannahverfi, og við hlíðar 
San Cristóbal-útsýnishæðarinnar. Í dag 
er Neruda-menningarstofnunin þar 
einnig til húsa og þar fer fram marg-
vísleg starfsemi auk hefðbundinnar 
leiðsagnar um húsakynnin. 

Óhætt er að fullyrða að langfrægast 
húsa skáldsins sé þó hið síðastnefnda: 
Isla Negra á samnefndum stað við sjáv-
arsíðuna um það bil 130 kílómetra suður 
af Valparaíso. Þarna reyndi Neruda að 
dvelja eins mikið og hann gat meðan 
hann var ekki að flandrast um allar 
heimsins grundir, annað hvort í hlut-
verki sínu sem skáld eða háttsettur dipl-
ómat. Þyki ferðalöngum húsin í Valpara-
íso og Santíago og innréttingar þeirra 
vera algjörlega sér á parti þá má segja 
að tólfunum kasti fyrst í Isla Negra. Enn 
og aftur ber húsagerðin svipmót af 

skipslagi og ýmislegt í arkítektúrnum 
er gert til þess að auka þau áhrif. Isla 
Negra minnir meira á skringilegt sjó-
minjasafn en nokkuð annað þar sem 
hvert skúmaskot er yfirfullt af undar-
legum munum, allt frá fyrsta flokks 
handverki og húsmunum til algjörs 
skrans. Herforingjastjórnin gerði allt 
sem í hennar valdi stóð til þess að sverta 
allt sem Neruda tengdist meðan á valda-
tíma hennar stóð. Húsin þrjú voru lögð í 
rúst og þrátt fyrir tilraunir ýmissa 
bandamanna skáldsins var þeim lítill 
sómi sýndur árum saman. Eftir að lýð-
ræði komst aftur á varð hins vegar 
ákveðin viðreisn og með aðstoð sterkra 
bakhjarla tókst að koma vistarverum 
Neruda í því sem næst upprunalegt 
horf. Utan um allt voru svo stofnuð fyrr-
nefnd menningarsamtök, kennd við 
skáldið, og sjá þau nú um daglegan 
rekstur og starfsemi húsanna þriggja 
og gera það með miklum sóma. Þess 
vegna er óhætt að mæla með „húsum 
skáldsins“ við alla áhugamenn um rit-
höfundabústaði, skrýtna hluti og sér-
stakt byggingarlag. 



Opið:
10-18 mán – fös.
11-14 laugard.
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A3 Outlet-Center býður uppá vandaðar 
vörur á einstaklega hagstæðum verðum.

Hvort sem um er að ræða föt fyrir krakkana í skólann 
og skíðabrekkurnar, útivistarföt fyrir fjallafólkið eða 
bara jólagjafir fyrir fjölskylduna, þá er A3 Outlet-Center 
í Garðabæ í þínu liði ...

Christmas shopping now?

Skip the December shopping stress by 

shopping your Christmas presents now.

Tourist - Due to the low value of the 

krona, you save LOTS of money by 

doing your Christmas shopping in the A3 

Outlet Center right now!!!

We have TAX FREE!



[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög
NÓVEMBER 2008

Á VEIÐUM  Vefsíðan www.

thecoolhunter.co.uk er algjör 

snilld fyrir forvitna ferðalanga 

sem hafa unun af fallegri 

hönnun, góðum veitingastöð-

um, áhugaverðum sýningum 

og nýjum verslunum um heim 

allan. Það er hægt að verða 

áskrifandi að fréttabréfi nu 

með tölvupósti og ætti það að 

verða skyldulesning fyrir alla 

sem eru að leita að fegurð í 

heiminum. Ritstjóri vefsins, 

Bill Tikos, er svo að gefa út 

bók sem heitir The World‘s 

Coolest Hotel Rooms og er 

væntanleg með vorinu.   

FERSK SÝN Á WARHOL  Um 

þessar mundir stendur yfi r 

áhugaverð sýning um föður 

popplistarinnar, Andy Warhol, 

í London. Á sýningunni, sem 

er í The Hayward Gallery, eru 

þekkt málverk, myndbönd og 

sjónvarpsþættir sem gefa góða 

yfi rsýn yfi r fjölhæfni lista-

mannsins. Einnig eru sýndar 

frægustu kvikmyndir Warhols, 

meðal annars Sleep, Empire 

og Chelsea Girls, auk Fifteen 

Minutes þar sem stjörnum 

eins og Jerry Hall og Debbie 

Harry bregður meðal annars 

fyrir. Sjaldgæfar prufuupptök-

ur sem Warhol gerði af Salvad-

or Dali, John Cale og Marcel 

Duchamp eru einnig til sýnis 

ásamt öllum 42 þáttum úr 

sjónvarpsseriunni Fashion: 

Andy Warhol‘s TV sem hann 

gerði á níunda áratugnum. 

Sýningin stendur til 18. janúar. 

BSÍ , 101 Reykjavík ,           562-1011, main@re.is, www.flybus.is

Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla um Keflavíkurflugvöll 

Alltaf laus sæti

www.flybus.is

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR!



MERKT VERÐ 1898 KR./KG.

 MERKT VERÐ 299 KR./KG.

MERKT VERÐ 1878 KR./KG.

MERKT VERÐ 1878 KR./KG.

MERKT VERÐ 998 KR./KG.

MERKT VERÐ 1198 KR./KG.

AFGREIÐSLUTÍMI:    SUNNUDAGA 12.00-18.30
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Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Þýðing Victoriu Cribb á smásagna-
safninu Steintré eftir rithöfundinn 
Gyrði Elíasson kom út í Englandi síð-
asta fimmtudag. Óvenjulegt er að 
smásagnasöfn eftir einn höfund séu 
þýdd og gefin út í heild sinni.

„Ég veit nú ekki hvernig Englend-
ingarnir komust á snoðir um bókina til 
að byrja með,“ segir Gyrðir Elíasson 
hógvær. „Útgáfufélagið Comma Press 
er lítið en að ég held metnaðarfullt for-
lag. Ég veit að það sérhæfir sig í smá-
sögum frá Evrópu en það er sérstakt 
fyrir bókmenntaforlög sem yfirleitt 
vilja ekki líta við smásögum.“

Tímasetning útgáfunnar vekur einn-
ig athygli en eins og alþjóð veit andar 
köldu milli Englendinga og Íslend-
inga um þessar mundir. Gyrðir segir 
jafnan erfitt fyrir íslenska höfunda að 
komast inn á enskan markað.

„Þetta er kannski ekki besti tíminn 
til að gefa út bók í Englandi, en það er 
þó aldrei að vita. En ég býst nú ekki 
við að dreifingin verði mikil eða at-
hyglin sem hún fær.“ 

Spurður hvort hann sé ekki óþarf-
lega hógvær með þessi tímamót, þar 
sem þetta er fyrsta bókin sem þýdd er 
eftir hann í heilu lagi á ensku, segist 
hann bara vera raunsær. „Ég er búinn 
að vera það lengi í þessu. Bæði veit 
maður hversu mikill munur er á stór-
um forlögum í Bretlandi og á þessum 
litlu sem hafa engan dreifingarmátt. 
En hins vegar er þetta fallega útgefin 

bók og mér finnst þetta skemmtilegt. 
Þeir hafa lýst yfir áhuga á að gera 
eitthvað meira í framhaldinu en svo 
verður það bara að koma í ljós.“ Þegar 
ástandið í þjóðfélaginu ber á góma 
segist Gyrðir eins og hver annar finna 
hvernig andrúmsloftið í samfélag-

inu er í lægð. Hann er þó bjartsýnn á 
framtíðina.  „Ég hef trú á því að þessi 
viðhorfsbreyting sem verður í samfé-
laginu eigi eftir að gagnast bókmennt-
unum seinna. Fólk les öðruvísi núna 
og ég er bjartsýnn fyrir hönd bók-
menntanna.“ heida@frettabladid.is

SMÁSAGNASAFNIÐ STEINTRÉ EFTIR GYRÐI ELÍASSON:  GEFIÐ ÚT Á ENSKU 

Bjartsýnn fyrir hönd bóka

ÖNNUR NÁLGUN Gyrðir Elíasson rithöfundur er bjartsýnn á að fólk lesi bækur með öðru hugar-
fari í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MARIE ANTOINETTE FÆDDIST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1755.

„Ekkert er nýtt nema það 
sem er gleymt.“

Marie Antoinette var drottn-
ing Frakklands frá 1774 til 

1792. Hún og og maður 
hennar, Loðvík XVI, voru sett 
af þegar lýðveldi var stofn-

að í kjölfar frönsku bylt-
ingarinnar. Hún var háls-

höggvin árið 1793.

Haile Selassie var krýnd-
ur keisari yfir Eþíópíu árið 
1930. Upphaflegt nafn 
hans var Tafari Makonnen. 
Hann var sonur ráðgjafa 
keisarans en var sjálfur af 
keisaraættum. Tafari gift-
ist barnabarni keisarans og 
þegar dóttir keisarans sett-
ist í valdastól hlaut Tafari 
titil ríkiserfingja, ras.

Ras Tafari tók upp nafnið Haile 
Selassie við krýninguna. Það merkir 
máttur þrenningarinnar. Hann var einn-
ig kallaður konungur konunganna, lá-
varður lávarðanna og ljónið af ætt-
kvísl Júda eins og talað er um í Biblí-
unni. Samkvæmt hefð var keisaraættin 
í Eþíópíu talin vera komin af drottn-

ingunni af Saba og Salóm-
on konungi, og þá einn-
ig Davíð. Kenningar höfðu 
komið fram um að allir 
blökkumenn væru komn-
ir af sama stofni í Eþíóp-
íu og að þar myndi svarti 
messías koma fram sem 
myndi losa blökkumenn 
við aldalanga kúgun. Töldu 

margir að í Haile Selassie væri kominn 
fram hinn svarti messías. Rastafari kall-
ast þessi trú og þekktasti fylgismaður 
hennar er vafalaust tónlistarmaðurinn 
Bob Marley. 

Ekki er ljóst hvort Haile Selassie taldi 
sjálfur að hann væri messías. Hann hélt 
því alltént ekki á lofti en hann styrkti 
veglega rastafari-hreyfinguna. 

ÞETTA GERÐIST:  2. NÓVEMBER 1930

Selassie krýndur keisari

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafað-
ir, afi og langafi,

Guðmundur Valdimarsson 
Móasíðu 6a, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar 26. október.
Útför hans fer fram frá Glerárkirkju þriðjudaginn 
4. nóvember kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hans er 
bent á Oddfellowregluna á Akureyri. Minningarkort 
fást í AB búðinni og hjá Jóni Bjarnasyni úrsmið.

Þóranna Þórðardóttir

E. Ásrún Guðmundsdóttir Árni Ragnarsson 

Margrét Unnur Akselsdóttir Erik Andersson 

Valdimar R. Guðmundsson Daðey A. Sigþórsdóttir 

og afabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför elskulegs eiginmanns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa,     

Gunnars Þorsteins 

Þorsteinssonar  
Kársnesbraut 67, Kópavogi.   

Ásta Sigurrós Sigmundsdóttir  

Sigrún Björk Gunnarsdóttir Ásgeir Indriðason 

Júlíana Signý Gunnarsdóttir Örn Jónsson 

Óðinn Gunnsteinn Gunnarsson Auður Hallgrímsdóttir

Anna Margrét Gunnarsdóttir Guðmundur Jóelsson 

barnabörn og barnabarnabörn.  

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför ástkærs eigin-
manns míns, föður, tengdaföður og afa,

Gunnars Reynis 

Bæringssonar
Laugarásvegi 55, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við yndislegu starfsfólki deild-
ar 13D á Landspítalanum við Hringbraut fyrir góða 
umönnun og alúð.

Guðrún Arnfinnsdóttir

Elín Arndís Gunnarsdóttir Einar Helgason

Gunnar Már Gunnarsson Helga I. Sigurbjarnadóttir

Kolbrún Ýr Gunnarsdóttir Daníel Þorsteinsson

barnabörn.

Hugheilar þakkir sendum við öllum nær 
og fjær sem auðsýndu okkur samúð og 
vináttu vegna andláts og jarðarfarar ást-
kærrar móður okkar, tengdamóður, ömmu 
og langömmu.

Guðlaugar Pétursdóttur 

Kjerúlf

Þökkum starfsfólki Hrafnistu fyrir veitta umönnun og 
aðhlynningu. Guð blessi ykkur öll.

Þórunn Kjerúlf Ivey David Parker Ivey

Vilborg J. Kjerulf Jens Nielsen

Ásta Haraldsdóttir Hjálmar Sveinsson

 Hafdís Ágústsdóttir 

                     barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir samúðarkveðjur og 
hlýhug vegna andláts og útfarar ástkærrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu, lang-
ömmu og langalangömmu, 

Sveinsínu Oddsdóttur 

Sérstakar þakkir til allra þeirra sem sýndu henni tryggð 
og alúð hennar síðustu ár og veittu henni gleðistundir 
á hennar löngu ævi.  Hún mat það mikils.

Sigríður Lúthersdóttir Sveinn Þórðarson 

Jóhann Lúthersson Magnea Þorfinnsdóttir 

Hilmar Lúthersson Kolbrún Guðmundsdóttir 

Reynir Lúthersson 

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vináttu við and-
lát og útför móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Bryndísar G. Thorarensen  

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki á hjúkrun-
arheimilinu Sunnuhlíð fyrir góða umönnun.

Kristín Thorarensen Örn Vigfússon

Guðríður M. Thorarensen Þórður Ásgeirsson

Egill Thorarensen Ásdís Matthíasdóttir

Guðlaugur Thorarensen Gloria Thorarensen

Daníel Thorarensen

Sigurður Thorarensen Áslaug Guðmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Kærar þakkir sendum við öllum þeim 
fjölmörgu er sýndu fjölskyldunni hlýhug 
við andlát,

Guðlaugar Gísladóttur
frá Hvalsnesi, Borgarholtsbraut 73, 
Kópavogi.

Starfsfólki Hlíðarbæjar og á deild 3 í Sunnuhlíð send-
um við þakklætiskveðjur fyrir frábæra umönnum og 
virðingu í hennar garð.

Tómas Grétar Ólason

Margrét Tómasdóttir Matthías Guðm. Pétursson

Anna Guðrún Tómasdóttir Matthías Kjartansson

Guðlaug Þóra Tómasdóttir Daníel Þór Ólason

Magnea Tómasdóttir Pétur Gauti Valgeirsson

ömmubörn og langömmubarn.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Magnús Kristófersson
Dvalarheimilinu Seljahlíð, Reykjavík, 

sem lést föstudaginn 24. október, verður jarðsunginn 
frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 4. nóvember kl. 15.00.

Margrét Pálfríður Magnúsdóttir

Ingibergur Sigurjónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

timamot@frettabladid.is



CHICAGO TOWN XL PIZZA 
M/SKINKU OG SPECIALE

2 fyrir 999 kr
1.398 kr/2stk.

TILBOÐIN GILDA 30.OKT. - 2. NÓV.

 35%
afsláttur

 30%
afsláttur

 30%
afsláttur  50%

afsláttur

 40%
afsláttur

PÍTUBUFF, SÓSA 
OG BRAUÐ Í PAKKA

649 kr/pk.
998 kr/pk.

GRÍSAKÓTILETTUR

1.189 kr/kg
1.698 kr/kg

FROSIN ÝSA 2.27kg

1.399 kr/pk.

FROSIÐ BROKKOLÍ
227g

69 kr/pk.
99 kr/pk.

GRÍSABÓGUR 1/2 REYKTUR

533 kr/kg
888 kr/kg

FANTA 2l

95 kr/stk.
189 kr/stk.

FERSKUR ANANAS

199 kr/stk.
389 kr/stk. 50%

afsláttur

Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík

Frábær tilboð!
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Birt með fyrirvara um prentvillur.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Láttu ekki 
svona elskan... 

þetta er of 
harkalegt. 

Færum vigtina!

Gleði, gleði, gleði. 
Bráðum kemur 
jólafrí, jólafrí, 

jólafríííí!

Frelsið er 
yndislegt! 

Aðeins nokkrar 
mínútur...

Maggi!

Skólastjórinn 
vill tala við 

þig.

Svo nálægt! 
Svo ótrúlega 

nálægt!

Palli... Má ég spyrja 
þig heimsku-
legrar tölvu-
spurningar?

Að 
sjálfsögðu.

Ertu viss? 
Þú getur alveg 

sagt nei.NEIIII
Nei!

Ekki 
aftur!

Nei!

Nei!

Nei!

Nei!

Ekki 
aftur!

Nei!

Magga er a skrifa bók 
um allt það snjalla 

og skemmtilega sem 
kettir gera.

Það verður nú varla 
nema lítil bók.

Eða kannski bara 
póstkort.

Flott Hannes! Þú 
komst alveg að „F“!

Reynum nú að 
komast fram 

yfir „G“. Ég 
prófa!

Er Solla að 
kenna Hannesi?

Já.

Glúbb! 
Glúbb! 
Glúbb!

Hún er 
að kenna 
honum 
að ropa 

sig í 
gegnum 
stafrófið.

Það hefur alla tíð farið mikið í taugarn-
ar á mér þegar ég heyri eða sé talað 
um „karlmannlegar“ íþróttir. 

Karlmennska er víst tengd hörku, 
hreysti, dugnaði og hug-
rekki. Fótbolti er efstur á 
blaði yfir þessar íþróttir. Ég 
hef heyrt marga sjálfskipaða 
knattspyrnusérfræðinga 
fleygja þessu fram, en ég hef 
líka heyrt þjálfara og 
leikmenn, bæði hér heima og 
erlendis, tala um þetta. Nú er ég 
af kvenkyni, en ég spilaði samt 
fótbolta þegar ég var yngri, og 
þar fyrir utan hef ég fylgst með 
fótbolta nokkurn veginn frá því 
að ég man eftir mér. Allan þann 
tíma hefur það sviðið að heyra 
tekið svona til orða.

Konur í fótbolta hafa barist við 

þessa og aðra fordóma lengi. Ég hafði 
stundum áhyggjur af því að þessir 
fordómar hefðu áhrif á ungar stelpur sem 
langaði að spila. Þær áhyggjur hafa þó 
minnkað ár frá ári og ég held að þær hafi 
þurrkast út á fimmtudagskvöldið. Sem 

betur fer eigum við frábært kvenna-
landslið í fótbolta sem hefur drepið 
þetta litla orðatiltæki, vonandi fyrir 
fullt og allt. Stelpurnar unnu 
stórsigur við aðstæður sem ég leyfi 

mér að halda að margir 
fótboltamenn hefðu kvartað 
heilmikið yfir, en það gerðu 
þær ekki. Þær héldu bara 

áfram og létu skautasvell og 
nístandi kulda ekki hafa nein áhrif. 
Þessar stelpur hafa sýnt það að harka, 

hreysti, dugnaður og hugrekki er ekki 
vitund meira merki um karlmennsku en 

kvenleika.

Karlmannlegar íþróttir

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet
 Bogadóttir

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti

Austurbergi 5   111 Reykjavík   Sími 570 5600
Símbréf 567 0389   Tölvupóstur: fb@fb.is

www.fb.is

Fjölbrautaskólinn í Breiðhol� býður mjög �ölbrey� nám: 
bóknám, listnám, iðnnám/starfsnám. 

Bóknám leiðir �l stúdentsprófs og 
er undirbúningur fyrir háskólanám.

Listnám er undirbúningur fyrir frekara listnám, arkitektúr 
og annað framhaldsnám. 

Markmið iðnnáms/starfsnáms er að undirbúa nemendur 
fyrir störf í ýmsum greinum atvinnulífsins, veita sérhæfð 

starfsré�ndi og/eða undirbúning fyrir frekara nám.

Bóknám �l stúdentsprófs
Félagsfræðabraut

Málabraut
Ná�úrufræðibraut

Viðskipta- og hagfræðibraut
Þriggja ára ná�úrufræðibraut

Listnámsbrau�r
Myndlistarkjörsvið

Tex�l- og hönnunarkjörsvið

Löggilt iðnnám 
Húsasmiðabraut

Rafvirkjabraut
Snyr�braut

Löggilt starfsnám
Sjúkraliðabraut
Sjúkraliðabrúin

Eins �l tveggja ára starfsnám 
Grunnnám ra�ðna

Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina
Handíðabraut
Íþró�abraut
Afreksíþró�r

Viðskiptabraut

Almenn námsbraut

Starfsbraut

Með viðbótarnámi er hægt að ljúka 
stúdentspró� af öllum brautum.

Innritun í Fjölbrautaskólann í Breiðhol� er 
á ne�nu og lýkur 20. nóvember.

Nánari upplýsingar á skrifstofu skólans frá 
kl. 09:00 - 15:00 eða á heimasíðunni. 
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Undank. EM í handbolta
Noregur-Ísland 31-31(16-13)
Mörk Íslands: (skot) Logi Geirsson 13/5 (16/5), 
Arnór Atlason 6 (11), Þórir Ólafsson 3 (5), Ásgeir 
Örn Hallgrímsson 2 (6),  Guðjón Valur Sigurðsson
 2 (4), Róbert Gunnarsson 2 (2), Vignir Svavars
son 1 (1) , Einar Hólmgeirsson 1 (5), Ragnar 
Óskarsson 1 (1), Ingimundur Ingimundarson (1). 
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 11, Hreiðar 
Guðmundsson 3.

Enska úrvalsdeildin
CHELSEA-SUNDERLAND 5-0
1-0 Alex (26.), 2-0 Nicolas Anelka (29.), 3-0
 Nicolas Anelka (45.), 4-0 Frank Lampard (50.), 
5-0 Nicolas Anelka (52.).
EVERTON-FULHAM 1-0
1-0 Louis Saha (86.).
MANCHESTER UNITED-HULL 4-3
1-0 Cristiano Ronaldo (2.), 1-1 Daniel Cousin 
(22.), 2-1 Michael Carrick (28.), 3-1 Cristiano 
Ronaldo (43.), 4-1 Nemanja Vidic (56.), 4-2 
Bernard Mendy (68.), 4-3 Geovanni (81.).
MIDDLESBROUGH-WEST HAM 1-1
0-1 Hayden Mullins (20.), 1-1 Mido (83.).
PORTSMOUTH-WIGAN 1-2
0-1 Amr Zaki (45.), 1-1 Niko Kranjcar (81.), 1-2 
Emile Heskey (91.).
STOKE-ARSENAL 2-1
1-0 Ricardo Fuller (10.), 2-0 Seyi Olofinjana (72.), 
2-1 Gael Clichy (93.).
TOTTENHAM HOTSPUR-LIVERPOOL 2-1
0-1 Dirk Kuyt (2.), 1-1 Sjálfsmark (69.), 2-1 
Roman Pavlyuchenko (90.).
WEST BROMWICH-BLACKBURN  2-2
0-1 Benni McCarthy (12.), 1-1 Roman Bednar 
(54.), 1-1 Roman Bednar (55.), 2-1 Ishmael 
Miller (61.), 2-2 Keith Andrews (89.)

N1-deild kvenna 
Haukar-Fram 25-22 (12-10)
Mörk Hauka: Ramune Pekarskyte 11/1, Tatanja 
Zukovska 5, Hanna G. Stefánsdóttir  5, Ester 
Óskarsdóttir 2, Þórdís Helgadóttir 1, Nína Kristín 
Björnsdóttir 1.
Varin skot:  Bryndís Jónsdóttir 28 (47/3, 60%), 
Heiða Ingólfsdóttir 0 (af 3/1, 0%)
Mörk Fram: Stella Sigurðardóttir 10/3, Sara Sig-
urðardóttir 3, Þórey Rósa Stefánsdóttir 2, Marthe 
Sördal 2, Sigurbjörg Jóhannsdóttir 2, Hildur 
Knútsdóttir 1, Ásta Birna Gunnarsdóttir 1, Paula 
Nevarilova 1.
Varin skot: Gabriela Cristescu 15/1 (40/2, 38%).
HK-Fylkir  27-18 (8-11)
Mörk HK: Jóna Sigríður Halldórsdóttir 9, Pavla 
Kulíková 6, Arna Sif Pálsdóttir 5, Brynja Magnús-
dóttir 2, Elín Anna Baldursdóttir 2, Elísa Ósk 
Viðarsdóttir 1, Elva Björg Arnarsdóttir 1, Erna 
Davíðsdóttir 1.
Mörk Fylkis: Rebekka Rut Skúladóttir 6, Hanna 
Rut Sigurjónsdóttir  3, Katrín Andrésardóttir 2, 
Sunna Jónsdóttir 2, Kristín Kara Collins 2, Ásdís 
Rut Guðmundsdóttir 1, Sunna María Einarsdóttir 
1, Nataly Sæunn Valensia 1.
Grótta-Valur  14-33 (7-15)
Mörk Gróttu: Harpa Baldursdóttir 5, Laufey Ásta 
Guðmundsdóttir 4, Tinna Laxdal Gautadóttir 3, 
Ragna Karen Sigurðardóttir 1, Elsa Rut Óðins-
dóttir 1.
Mörk Vals: Hrafnhildur Skúladóttir 9, Íris Ásta 
Pétursdóttir 6, Dagný Skúladóttur 5, Hildigunnur
 Einarsdóttir 5, Eva Bjarna 3, Drífa Skúladóttir 
2, Soffía Gísladóttir 1. Guðrún Drífa Hólmgeirs-
dóttir 1, Hafrún Kristjánsdóttir 1.
Stjarnan-FH  30-29 (14-11)
Markahæstar: Alina Petrache 10/2, Sólveig Lára 
Kjærnested 6, Birgit Engl 5, Elísabet Gunnarsdótt
ir  4 - Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir 11/5, 
Hildur Þorgeirsdóttir 7.

 Iceland Express kvenna:
KR-Haukar 53-72 (29-47)
Stig KR: Hildur Sigurðardóttir 16, Sigrún 
Ámundadóttir 11 (16 frák., 5 stoðs.), Guðrún Ósk
 Ámundadóttir 8, Helga Einarsdóttir 4, Guðrún 
Gróa Þorsteinsdóttir 4, Guðrún Arna Sigurðar-
dóttir 4, Heiðrún Krismundsdóttir 3,  Kristín Björk
 Jónsdóttir 2, Rakel Viggósdóttir. 
Stig Hauka: Kristrún Sigurjónsdóttir 26 (9 frák., 8 
stoðs., 8 stolnir), Helena Hólm 11, Ragna Margrét
 Brynjarsdóttir 10 (10 frák.), Slavica Dimovska 8, 
Telma Fjalarsdóttir 6, Sara Pálmadóttir 4, Bryndís
 Hreinsdóttir 3, Guðbjörg Sverrisdóttir 2, María 
Lind Sigurðardóttir 2. 

ÚRSLITIN Í GÆR

> Risaleikir í fyrstu umferð

Tvö efstu lið Landsbankadeildar karla og kvenna mætast 
í fyrstu umferð Íslandsmótsins á næsta ári en dregið var í 
töfluröð undir lok fundar formanna og framkvæmdastjóra 
í höfuðstöðvum KSÍ í gær. Keflavík og FH mætast hjá körl-
unum og KR og Valur hjá konunum. Aðrir 
leikir í fyrstu umferð kvenna eru: 
Keflavík-Fylkir, Afturelding-Stjarnan, 
Breiðablik-Þór/KA og ÍR-GRV. Aðrir 
leikir í fyrstu umferð karla eru: Fram-
ÍBV,  Breiðablik-Þróttur, Stjarnan-Grinda-
vík, KR-Fjölnir og Fylkir-Valur. Valur og KR 
mætast í lokaumferðinni hjá körlunum en 
Íslandsmeistarar FH spila aftur síðsta leik 
sinn á Fylkisvellinum.

Haukakonur héldu áfram sigurgöngu sinni í N1-deild 
kvenna í handbolta í gær þegar liðið vann Fram, 
25-22. Þetta var fimmti sigurleikur liðsins í röð en 
Haukar hafa unnið alla leiki síðan liðið tapaði á 
móti toppliði Stjörnunnar í fyrsta leik. 
„Ég er mjög ánægð með þetta og þetta var góð 
afmælisgjöf sem þær gáfu mér í dag,“ sagði 
Díana Guðjónsdóttir, þjálfari liðsins, sem 
varð 35 ára á föstudaginn. „Þetta lítur ágæt-
lega út. Ég var ánægð með markvörsluna 
og varnarleikinn. Við erum búin að fá á 
okkur 22 mörk í síðustu tveimur leikjum. 

Sóknarlega erum við enn þá svolítið 
villtar og við þurfum að laga það,“ segir 
Díana en Guðrún Bryndís Jónsdóttir stóð sig 
mjög vel í markinu í gær, varði 19 skot í fyrri 

hálfleik og alls 28 skot í öllum leiknum. „Hún 
hlýtur að fara að banka á einhverjar dyr. Hún 
er búin að vera að verja í kringum tuttugu 

bolta í öllum leikjum og er að standa sig vel. Hún var 
varamarkvörðurinn okkar í fyrra en ég byrjaði í maí að 
byggja hana upp í að vera markvörður númer eitt. Það 
hefur gengið mjög vel,“ segir Díana en Ramune Pek-
arskyte átti líka frábæran dag og skoraði 11 mörk þrátt 
fyrir að vera tekin úr umferð stóran hluta leiksins. 
„Mér finnst allt annar bragur á Ramune núna og hún 
er að spila miklu betur hjá mér núna en hún gerði til 
dæmis í fyrra. Hvað veldur því hef ég ekki hugmynd 

um. Við erum að minnsta kost að ná betur 
saman og skilja hvor aðra betur og það kemur 
fram í okkar leik,“ segir Díana.
Díana segist ætla bara að taka einn leik fyrir 
í einu. „Þetta er samstilltur hópur og mjög 
skemmtilegar stelpur. Það er ýmislegt 
hægt að gera með svona hóp. Þetta er 
samt bara byrjunin og það er bara enn þá 
1. nóvember,“ sagði Díana að lokum.

DÍANA GUÐJÓNSDÓTTIR, ÞJÁLFARI HAUKA: FÉKK FIMMTA SIGURINN Í RÖÐ Í AFMÆLISGJÖF FRÁ SÍNUM STELPUM

Við Ramune erum farnar að skilja hvor aðra betur
GÓÐAR Í GÆR Guðrún Bryndís 
Jónsdóttir (til vinstri) varði 28 
skot í markinu og Ramune Pek-
arskyte fór á kostum í sókninni 
og skoraði 11 mörk.

HANDBOLTI Íslenska hand-
boltalandsliðið náði mikilvægu 
stigi í hús eftir dramatískan leik 
og 31-31 jafntefli við Noreg í und-
ankeppni EM í Drammen í gær. 
Þórir Ólafsson var hetja íslenska 
liðsins á lokamínútunni en maður 
leiksins var þó Logi Geirsson sem 
tók af skarið í sókninni eins og 
honum er einum lagið. Íslenska 
liðið lék án lykilmanna í leiknum 
og missti síðan fyrirliðann meidd-
an útaf í upphafi seinni hálfleiks.

„Þetta var svakalegur leikur. Ég 
er mjög ánægður með stigið. Það 
vantar mjög sterka leikmenn frá 
því á Ólympíuleikunum og svo 
misstum við fyrirliðann okkar út. 
Liðið sýndi alveg svakalega góðan 
karakter,“ sagði Guðmundur Guð-
mundsson, landsliðsþjálfari eftir 
leikinn. Hann var hás enda mikið 
búið að ganga á. „Það þurfti að 
koma mikið af skilaboðum inn á 
völlinni og þetta var náttúrulega 
svakaleg spenna,“ sagði Guð-
mundur.

Útlitið var ekki bjart í fyrri hálf-
leik þegar Norðmenn voru komnir 
sex mörkum yfir en íslenska liðið 
gafst ekki upp og náði að koma 
muninum niður í þrjú mörk fyrir 

hálfleik. 
„Þetta leit ekki vel út á tímabili 

en við misstum aldrei trúna, Fyrri 
hálfleikurinn var okkur erfiður 
þar sem að við spiluðum ekki 
nægilega vel í vörninni. Við vorum 
líka að henda boltanum frá okkur 
og misnota hraðaupphlaup og við 
ræddum það í hálfleik að við 
ættum helling inni,“ segir Guð-
mundur og bætir við: „Ég talaði 
sérstaklega um að bæta vörnina 
og fara að keyra hraðaupphlaupin. 
Það tvennt gekk eftir og það var 
frábært að vera komnir yfir. Það 
var ótrúleg seigla hjá liðinu.“

Íslenska liðið lék síðan mjög vel 
fram eftir öllum seinni hálfleik og 
var tveimur mörkum yfir þegar 
tíu mínútur voru eftir. Þá kom 
slæmur kafi þar sem Norðmenn 
skoruðu fimm mörk í röð og kom-
ust í 29-26 þegar aðeins 4 mínútur 
voru eftir. Íslenska liðið sýndi þá 
mikinn karkater og náði að vinna 
lokamínúturnar 5-2 og tryggja sér 
afar dýrmætt stig.

„Logi átti stórkostlegan leik í 
sókninni og vítin hans voru eftir-

minnileg,“ sagði Guðmundur en 
Logi Geirsson var engum líkur í 
þessum leik og þá munaði einnig 
um innkomu félaga hans í Lemgo, 
Vignis Svavarssonar, í vörnina 
eftir að Sverre Jakobsson hafði 
fengið tvær brottvísanir í fyrri 
hálfleik. Arnór Atlason stýrði líka 
íslensku sókninni vel og skoraði 
líka mikilvæg mörk. 

Ísland og Noregur er nú jöfn 
með þrjú stig en það er nóg af 
leikjum eftir ennþá. „Við megum 
ekki misstíga okkur og það bíða 
okkar mjög erfiðir leikir,“ sagði 
Guðmundur að lokum en það má 
segja að liðið hafi unnið pínulítinn 
sigur þrátt fyrir jafntefli. 

Liðið var án lykilmanna eins og 
Ólafs Stefánssonar, Snorra Steins 
Guðjónssonar, Alexanders Peters-
sonar og Sigfúsar Sigurðarssonar 
og það hefðu fáir veðjað á að liðið 
myndi ná í stig vitandi síðan að 
Guðjón Valur Sigurðsson myndi 
meiðast. Logi Geirsson sýndi hins 
vegar að hann getur tekið liðið 
upp á sína arma og hann á mikið í 
þessu stigi í gær. ooj@frettabladid.is

Sýndu svakalegan karakter
Þórir Ólafsson tryggði Íslandi jafntefli gegn Norðmönnum í Drammen með því 
að skora tvö mörk á síðustu hálfu mínútu leiksins. Logi Geirsson átti stórleik og 
skoraði þrettán mörk. Guðjón Valur Sigurðsson meiddist illa á ökkla.

MIKILVÆG MÖRK Þórir Ólafsson skoraði 
2 af 3 mörkum sínum á síðustu 30 
sekúndum leiksins. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STÓRKOSTLEGUR Logi Geirsson skoraði 13 
mörk úr aðeins 16 skotum í Drammen í 
gær. Norðmenn reyndu líka að taka hann úr 
umferð.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÖRFUBOLTI Haukakonur unnu afar 
sannfærandi 19 stiga sigur á KR, 
52-73, í DHL-höllinni í Iceland 
Express deild kvenna í körfu. 

Kristrún Sigurjónsdóttir, 
fyrirliði Hauka, átti frábæran 
leik og gældi við fjórfalda tvennu 
með því að skora 26 stig, taka 9 
fráköst, senda 8 stoðsendingar og 
stela 8 boltum. Helena Hólm og 
Ragna Margrét Brynjarsdóttir 
áttu báðar ágætan leik en það 
háði ekki mikið Haukaliðinu að 
Slavica Dimovka var í villuvand-
ræðum og skoraði aðeins 8 stig. 
Haukar hafa unnið 3 af 4 leikjum 
sínum og eru í 2. sæti ásamt Val 
og Keflavík.

KR-liðið hefur tapað þremur 
leikjum í röð og liðið hefur líka 
skorað færri stig með hverjum 
leik. Sigrún Ámundadóttir og 
Hildur Sigurðardóttir voru að 
reyna en vandamálið er liðsheild-
in og stemningin sem er ekki 
þeirra megin þessa dagana.  -óój

Iceland Express kvenna:

Kristrún frábær

AÐ SPILA VEL Kristrún Sigurjónsdóttir 
kemur vel undan sumri. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FORMÚLA 1 Úrslitin í formúlu eitt 
ráðast í dag í lokakeppni ársins 
sem fram fer í Brasilíu. 

Heimamaðurinn Felipe Massa á 
Ferrari er á ráspól en hann er sjö 
stigum á eftir Lewis Hamilton í 
baráttunni um heimsmeistaratitil-
inn. Hamilton ræsir fjórði en á 
milli þeirra verða Jarno Trulli og 
Kimi Raikkönen. 

Hamilton nægir fimmta sætið í 
kappakstrinum í dag til að verða 
yngsti heimsmeistari sögunnar en 
lokabaráttan verður í beinni á 
Stöð 2 Sport kl. 16.00 í dag. - óój

Úrslitastund í formúlu 1 í dag:

Massa á ráspól

FÓTBOLTI Það urðu óvænt úrslit í 
ensku úrvalsdeildinni í gær þegar 
botnlið Tottenham varð fyrsta 
liðið til að vinna Liverpool í vetur 
og Stoke vann 2-1 sigur á Arsenal. 
Manchester United var nærri 
búið að missa sinn leik á móti í 
Hull í jafntefli en vann að lokum 
4-3 og komst upp í 3. sætið. Chel-
sea er hins vegar komið á toppinn 
eftir 5-0 stórsigur á Sunderland 
þar sem Nicolas Anelka skoraði 
þrennu. 

Harry Redknapp hefur byrjað 
frábærlega með Tottenham-liðið 
sem hefur náð í sjö stig í fyrstu 
vikunni undir hans stjórn. Liðið 

náði 4-4 jafntefli á móti nágrönn-
um sínum í Arsenal í vikunni með 
því að skora tvö mörk í blálokin 
og í gær tryggði Rússinn Roman 
Pavljutsjenko liðinu 2-1 sigur 
með marki á 90. mínútu.

Liverpool átti leikinn 
fyrsta klukktímann og 
átti meðal annars þrjú 
stangar- eða sláarskot en 
sjálfsmark Jamie Carrag-
her stuðaði liðið sem missti 
völdin og sá síðan á eftir 

öllum stigunum.
Það voru fleiri óvænt úrslit. 

Tvö löng innköst Rory Delap skil-
uðu tveimur mörk- um og 
lögðu grunninn 
að óvæntum 2-

1 sigri Stoke á Arsenal en 
Manchester United komst fyrir 
vikið upp í 3. sætið eftir 4-3 sigur 
á Hull þar sem spútniklið deildar-
innar skoraði tvö mörk í lokin og 
pressaði meistarana á þeirra 
eigin heimavelli.

Chelsea hefur ekki grátið mikið 
tapið fyrir Liverpool því tveir 
öruggir sigrar með markatölunni 
8-0 hafa komið í liðinu í toppsætið 
á ný. Frakkinn Nicolas Anelka 
skoraði þrennu í 5-0 sigri Chelsea 

á Roy Keane og lærisveinum 
hans í Sunderland en öll mörk 
liðsins komu á fyrstu 53 mín-
útunum. - óój

Botnlið Tottenham vann topplið Liverpool og Chelsea komst á toppinn með 5-0 sigri á Sunderland:

Ótrúleg fyrsta vika hjá Harry Redknapp

MAGNAÐUR Harry Redknapp er 
búinn að ná í 7 stig í fyrstu 3 leikj-
unum sem stjóri Tottenham. NORDICPHOT-
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NÝTT Í BÍÓ! NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
12
16
L
14
L
L

QUARANTINE kl. 8 - 10*
MY BEST FRIENDS GIRL kl. 8 - 10 
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 5.50
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.4
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl.4
MAMMA MIA kl. 5.50
* KRAFTSÝNING

16
12
14

QUARANTINE kl. 8 - 10.10
QUARANTINE LÚXUS kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
MY BEST FRIENDS GIRL kl.1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 
MAX PAYNE kl. 8 - 10.15
HOUSE BUNNY kl.1 - 3.30 - 5.45 
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl.1 - 3
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.1

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

10
L
L
14
16
L
L

WHERE IN THE WORLD IS OSAMA BIN LADEN kl.3.30 - 6 - 8 - 10
HÉR ER DRAUMURINN kl. 6 - 8 - 10 
THE WOMEN kl.3 - 5.30 - 8 
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 5.40 - 8 - 10.10
BURN AFTER READING kl. 10.15
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.3.30
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl.3.30 5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

12
16
L
16
L
L

MY BEST FRIENDS GIRL kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 
MAX PAYNE kl. 5.45 - 8 - 10.15
HOUSE BUNNY kl. 3.30 - 5.50 - 8 - 10.10
BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl. 3.30
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl. 3.30

ENGIN MISKUNN. BARA SÁRSAUKI!

550kr.

fyrir börn

650kr.

fyrir fullorðna

KOMIN Í BÍÓ
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA

ÞÚ HLÝÐIR, EF ÞÚ VILT LIFA!

Hörkuspennandi mynd frá STEPHEN SPIELBERG 
MEÐ SHIA LABEOUF Í AÐALHLUTVERKI.

„STÆRSTA OPNUN Á DANS & SÖNGVAMYND ALLRA TÍMA Í U.S.A“

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK
KRINGLUNNI

HIGH SCHOOL MUSICAL 3
kl. 1D - 1:30 - 2 - 3:30D - 5 - 6D - 7:30 - 8:30D - 10:10 L

HSM 3 kl. 5:30 VIP
EAGLE EYE kl. 5:40 - 8 - 10:30 12

EAGLE EYE kl. 2 - 8 - 10:30 VIP
SEX DRIVE kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 12

NIGHTS IN RODANTHE kl. 5:50 - 8 L

DARK KNIGHT kl. 10:10 vegna áskorana 12

GEIMAPARNIR m/ísl tali kl. 1:30 - 3:50 L

SVEITABRÚÐKAUP kl. 3:40 síð sýn. L

WALL-E m/ísl tali kl. 1:30 L

HSM 3                        kl. 1 - 3:30D - 5:40D - 8D - 10:30D L

EAGLE EYE kl. 5:50D - 8D - 10:30D 12

SEX DRIVE kl. 8:20 - 10:30 12

JOURNEY 3D kl. 3:30(3D) síð sýn. L

WILD CHILD kl. 3:40 - 5:50 L

GEIMAPARNIR m/ísl tali kl. 1:40 L

STAR WARS kl. 1:40 L

HSM  3                            kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 L

GEIMAPARNIR m/ísl tali kl. 2 L

WOMAN kl. 4 
NIGHTS IN RODANTHE kl.  6 L

EAGLE EYE kl.  8 - 10:20 12

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 2 - 5:30 - 8 L

SEX DRIVE kl. 8 - 10:20 12

SKJALDB. OG HÉR. m/ísl tali kl. 2 L

JOURNEY kl. 3:50 L

THE HOUSE BUNNY kl. 6 síð sýn. L

BURN AFTER READING kl. 10:10 síð sýn. 16

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 2 - 5:30 - 8 L

MAX PAYNE kl. 10:10 16

HAPPY GO LUCKY kl. 8 14

BANGKOK DANGEROUS kl. 10:10 16

SKJALDB. OG HÉR. m/ísl. tali kl. 2 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 4 - 6 L

DIGITAL

DIGITAL-3D

DIGITAL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

QUARANTINE kl. 6, 8 og 10 16

EAGLE EYE kl. 8 og 10.15 16

SKJALDBAKANN OG HÉRINN kl.2, 4 og 6 (650 kr.)  - ÍSL.TAL L

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 10 12

LUKKU LÁKI kl. 2 og 4 L

MAMMA  MIA kl. 2, 4, 6 og 8 L

TEKJUHÆSTA MYND ALLRA
TÍIMA Á ÍSLANDI

ATH! 650 kr.

ATH! 650 kr.

500 kr í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Alls ekki fyrir viðkvæma!

Segja má að Jón Ársæll 
toppi frægan þátt Ómars 
um Gísla á Uppsölum í 
næsta þætti Sjálfstæðs 
fólks því hann býður upp á 
ígildi Gísla í tvíriti.

„Ég sé það einhvern veginn fyrir 
mér þannig að þeir Laddi og Karl 
Ágúst hafi hitt þessa menn þegar 
þeir voru að skapa þá Eyjólf og 
Magnús með skjóluna,“ segir Jón 
Ársæll Þórðarson sjónvarpsmað-
ur.

Eitthvert frægasta atriði 
íslenskrar sjónvarpssögu hlýtur að 
teljast þegar Ómar Ragnarsson tók 
hús á Gísla á Uppsölum í þætti 
sínum Stiklum. En segja má að Jón 
Ársæll toppi nú Ómar í næsta þætti 
í þáttaröðinni Sjálfstætt fólk. Aðdá-
endur Gísla ættu ekki fyrir nokk-
urn mun að láta þáttinn í kvöld 
fram hjá sér fara því við erum að 
tala um tvo fyrir einn. Jón Ársæll 
gefur í sjálfu sér ekki mikið fyrir 
slíkan samanburð en hann segist 
sjaldan eða aldrei hafa upplifað 
annað eins: „Allah er Allah eins og 
kerlingin sagði og það kemst eng-
inn með tærnar þar sem Ómar 

hefur hælana hvað það snertir að 
þefa uppi skemmtilega og skondna 
viðmælendur. En þeir félagar, 
Magnús í Hæðargarði og Sverrir í 
Hólmi, eru frábærir fulltrúar 
eilífðarinnar,“ segir Jón sem hitti 
tvo bændur austur í Landbroti sem 
búa hvor á sínum bænum en hnýta 
bagga sína alls ekki sömu hnútum 
og samferðarmennirnir. „Sumir 
myndu kalla þá skrýtna menn en 
sem betur fer erum við ekki öll 
eins. Þetta eru karlar sem lifa að 

sumu leyti á öðrum tíma, í öðru 
rúmi en gengur og gerist en fylgj-
ast þó vel með samtímanum,“ segir 
Jón Ársæll sem á vart orð til að 
lýsa kynnum sínum við viðmæl-
endurna. Er honum þó sjaldnast 
orða vant. „Ég segi bara að við 
eigum að þakka almættinu fyrir að 
slíkir menn fyrirfinnast. Hverjum 
manni er hollt að kynnast þeim 
félögum á heimavelli. Stórkostleg-
ir menn. Ævintýralega öðruvísi. 
Guðs gjöf.“  jakob@frettabladid.is

Gísli á Uppsölum í tvíriti

MAGNÚS Í HÆÐARGERÐI OG SVERRIR Í HÓLMI Hinn verseraði sjónvarpsmaður hefur 
sjaldan upplifað annað eins og þegar hann hitti þessa menn í Landbroti.

MAGNÚS OG DÚKKAN Ævintýralega 
öðruvísi eru þau orð sem Jón Ársæll 
notar í tilraun til að lýsa viðmælendum 
sínum.

Á ÖÐRUM TÍMA - ÖÐRU RÚM Allah er 
Allah eins og kerlingin sagði segir Jón 
um hvort hann hafi nú ekki náð að 
toppa Ómar.

FRÁBÆRIR FULLTRÚAR EILÍFÐARINNAR 
Sjónvarpsmaðurinn snjalli og viðmæl-
andi hans.

Hljómsveitin Vonbrigði, sem neit-
aði um daginn að selja frægasta lag 
sitt, „Ó Reykjavík“ í símaauglýs-
ingu, hamast nú við að klára nýja 
plötu með Halli Ingólfssyni. „Menn 
eru alveg að tapa sér,“ segir Jóhann 
Vilhjálmsson, Jói í Vonbrigðum. 
„Þetta er rokk og ról út í gegn og 
allt á fullu blasti. Engin róleg lög.“

Hljómsveitin hætti störfum á 9. 
áratugnum en sneri aftur árið 2004 
með plötuna Eðli annarra. Þar var 

endurunnið gamalt efni. „Það verð-
ur bara nýtt efni á nýju plötunni,“ 
segir Jói. „Við byrjuðum með sex 
gömul lög sem við ætluðum að taka 
en svo duttu þau út eitt af öðru. Það 
er hugur í mönnum og okkur lang-
ar til að fara að spila.“

Jói segir að nýja Vonbrigðaplat-
an komi ekkert endilega út fyrir 
jól, „Nei nei, það er ekkert stress. 
Við klárum þetta bara og sjáum 
svo til.“ 

Enn meiri Vonbrigði

ROKKAÐ Á 9. ÁRATUGNUM Hljómsveitin 
Vonbrigði.

JOURNEY 3D
kl. 3.30 í Kringlunni

laugardag og sunnudag
SparBíó

850kr

WILD CHILD
kl. 3.40 í Kringlunni kl. 1.30 í Álfabakka 

kl. 1.40 í kringlunni
kl. 2 á Ak. og kl. 4 í Kefl.

550kr

550kr

SVEITABRÚÐKAUP
kl. 3.40 í Álfabakka

HIGH SCHOOL MUSICAL 3
kl. 1 í Álfabakka, 
kl. 1 í Kringlunni
kl. 2 á Self., Ak. og í Keflavík

550kr

WALL-E ísl. tal.
kl. 1.30 í Álfabakka

550kr

TILBOÐSVERÐ

„Ótrúlega skemmtileg!“
- Mark Bell, Film Threat

KL.1 SMÁRABÍÓ KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

50% AFSLÁTTUR Á NAMMIBAR Í SMÁRABÍÓ MILLI 12.30 OG 13.00 LAUGARDAG OG SUNNUDAG

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sunnudagur 02. nóvember 

➜ Kvikmyndir

15.00 MÍR sýnir tvær heimildar-
myndir eftir rússneska kvikmynda-
gerðarmanninn Júrí Salnikov í húsa-
kynnum MÍR, Hverfisgötu 105.
Andspyrnubíó - Pólitíst kvik-
myndahátíð 31. okt.-2. nóv. í Kaffi 
Hljómalind, Laugavegi 23. Nánari 
upplýsingar www.kaffihljomalind.org

➜ Umræður

11.00 Í kjölfar kreppu á kaffi-
húsi Félag áhugafólks um heim-
speki, Hug- og félagsvísindadeild 
Háskólans á Akureyri verða með 
umræður á Bláu könnunni, 

Hafnarstræti 96, Akureyri.

➜ Fræðsla

10.00 Fræðslumorgnar 
í Hallgrímskirkju Katrín 
Jakobsdóttir ræðir um 
stöðu kirkjunnar og krist-
innar siðfræði í nútíman-
um. Fræðslumorgnarnir 
fara fram í suðursal 

Hallgrímskirkju. 

➜ Sýningar

Suðuramerísk menningarhátíð í 
Kópavogi

15.00 Ekvador að fornu og nýju 
Leiðsögn verður um sýninguna í 
Gerðarsafni, Hamraborg 4. 

➜ Listamannsspjall

15.00 Draugur á ID LAB Huginn 
Þór Arason segir frá verki sínu 
Draugur á Listasafni Reykjavíkur við 
Tryggvagötu. Verkið er hluti af sam-
sýningunni ID-LAB.

➜ Uppákomur

Leiðsögn og listasmiðja fyrir börn í 
Hafnarborg í tengslum við sýning-
una Tveir Módernistar - Þorvaldur 
Skúlason og Sigurjón Ólafsson. 
14.00 Listasmiðja fyrir börn þar 
sem listaverkin eru skoðuð og skap-
að eitthvað nýtt.
15.00 Gunnar J. Árnason listfræð-
ingur verður með leiðsögn um 
sýninguna.

➜ Leiðsögn

14.00 Ást við fyrstu sýn Þóra 
Þórisdóttir listfræðingur verður 
með leiðsögn þar sem hún fjallar 
um verk Paulu Modersohn-Becker. 
Listasafn Íslands, Laufásvegi 12, opið 
alla daga nema mán kl. 11.00-17.00.

➜ Tónlist

14.00 Tónlistardagskrá við kerta-
ljós í Fossvogskirkju Fram koma 
Keith Reeds, Helga Rós Indriðadóttir 
sópran, Lay Low og Magnús 
Ragnarsson ásamt kór Áskirkju.

16.00 Kári Friðriksson ten-
orsöngvari verður með tónleika til 
styrktar mæðrastyrksnefnd í Fella- 
og Hólakirkju, Hólabergi 88.
17.00 Carmina Burana Sex 
kórar undir stjórn Garðars Cortes, 
flytja verkið Carmina Burana 
í Íþróttahúsinu í Varmahlíð í 
Skagafirðinum.

17.00 Rússneskar perlur Söng- og 
ljóðadagskrá í Listasafni Sigurjóns 
Ólafssonar, Laugarnestanga 70. 
Fram koma: Guðrún Ásmundsdóttir 
leikkona, Árni Bergmann og sópran-
söngkonan Alexandra Chernyshova.
20.00 Guitar Islancio Tónleikar í 
Akoges-salnum í Vesmannaeyjum.

➜ Jazz

Blús- og jazzhátíð Akraness stend-
ur yfir í Bíóhöllinni, Vesturgötu 27, 
um helgina.
21.00 Jazzkvöld Fram koma; Blús 
og jazzband Toska, Jazzband Andreu 
Gylfadóttur og JP3 Gítar Tríó.
 Upplýsingar um viðburði sendist 
á hvar@frettabladid.is

Tónlistarmaðurinn Einar Töns-
berg, eða Eberg, hefur ákveðið að 
fresta útgáfu plötu sinnar Antid-
ode fram yfir áramót. 

„Það er búið að vera svo mikið 
að gera. Ég var að gera nokkur lög 
fyrir Reykjavík Rotterdam, taka 
upp plötu fyrir breskan listamann, 
„sándtrakk“ í heimildarmynd og 
tónlist í fullt af auglýsingum,“ 
segir Einar, sem gefur plötuna út 
sjálfur hér heima. „Mér fannst líka 
vera þannig stemning að það væri 
ágætt að byrja á nýju ári með nýja 
plötu. Það er svo mikið brjálæði í 
gangi alls staðar.“

Breski listamaðurinn sem Einar 
vann fyrir nefnist Bird og er sell-
ó leikari sem hefur unnið með 
honum áður. Platan þykir nokkuð 
óvenjuleg því öll lögin eru leikin á 

selló án þátttöku annarra hljóð-
færa.

Annað tveggja laga Einars í 
Reykjavík Rotterdam, Niðurlönd, 
er sungið á íslensku í myndinni, 
sem er óvenjulegt því hingað til 
hefur hann gefið út á ensku. „Óskar 
var búinn að máta eitt lag á plöt-
unni við enda myndarinnar og 
spurði hvort ég væri til í að hafa 
það á íslensku sem ég gerði. Þetta 
var undantekning en það var alveg 
gaman að þessu,“ segir hann.

Tvö ár eru liðin síðan síðasta 
plata Ebergs, Voff voff, kom út 
sem skartaði hinu vinsæla Inside 
Your Head. Vonsviknir aðdáendur 
hans þurfa því að bíða fram á 
næsta ár eftir nýju efni í stað þess 
að ylja sér við tóna hans fyrir þessi 
jól.  - fb 

Frestar plötu framyfir áramót

EBERG Einar Tönsberg gefur plötu sína 
Antidode út á næsta ári. Tvö ár eru liðin 
síðan Voff, voff kom út. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þann 10. nóvember er von 
á tvöfaldri safnplötu með 
lögum Péturs Kristjánsson-
ar. Pétur, sem um áratuga-
bil var holdtekja rokksins 
sjálfs á Íslandi, lést sviplega 
árið 2004 og hefur verið sárt 
saknað í bransanum síðan. 

Á plötunni verða 42 lög frá öllum 
tímabilunum á ferli Péturs, allt 
frá fyrstu smáskífunum sem hann 
gerði með Einari Vilberg árið 1970 
og til tökulagaplötunnar Gamlar 
myndir með Kim Larsen-lögum, 
en sú plata kom út eftir andlát Pét-
urs. Þarna á milli eru rokk- og 
popplög með Svanfríði, Pelican, 
Start og öllum hinum böndunum.

Pétur var langt kominn sjálfur 
með að velja lög á plötuna þegar 
hann andaðist. Því er þessi safn-
plata nánast alveg eins og hann 
hefði viljað hafa hana. Stór hluti 
laganna er að koma út í fyrsta 
skiptið á geislaplötu og einnig eru 
á safnplötunni átta lög sem ekki 
hafa verið gefin út áður.

Allir þeir sem koma 
að útgáfu safnplöt-
unnar unnu með 
Pétri á sínum tíma. 
Steinar Berg skrif-
ar inngang, Örn 
Smári Gíslason 
hannaði umslag og 
umsjón með útgáfu 
safnplötunnar var í 
höndum Höskuldar 
Höskuldssonar. 
Höskuldur hefur 

að undanförnu verið aðaldriffjöðr-
in í velheppnuðum endurútgáfum 

Senu, til dæmis stóð hann á bak 
við kassana með Sálinni og 

Þursunum. 
Nafn safnplötunnar, Algjör 

sjúkheit, er mjög í 
anda Péturs. 

Hann var á 
sínum tíma 
innsti 

koppur í búri plötuútgáfu Steinars 
og kokkaði upp safnplötunöfn á 
borð við Algjört skronster og 
Grimm dúndur. Stefán Hilmars-
son kom með nafnið á safnplötuna 
eftir mikla yfirlegu. Hann grús-
kaði mikið í orðaforða Péturs á 
sínum tíma og spann úr honum 
hinn ódauðlega texta lagsins 
„Krókurinn“. 
 drgunni@frettabladid.is

Algjör sjúkheit Péturs

34 ÁRA FERLI GERT SKIL Í 42 LÖGUM Umslag safnplötu Péturs Kristjánssonar, Algjör 
sjúkheit

Samuel L. Jackson óttast um líf 
Baracks Obama, verði hann kos-
inn næsti forseti Bandaríkjanna. 
Samkvæmt síðustu skoðanakönn-
unum hefur demókratinn Obama 
forskot á repúblikanan John 
McCain og Obama nýtur mikils 
stuðnings stórstjarna á borð við 
leikarann Samuel L. Jackson.

Jackson óttast að Obama verði 
skotmark rasista um leið og hann 
sest í forsetastólinn á næsta ári, 
ef ekki fyrr. Hann segir að fyrr 
en síðar muni einhver setja út á 
að þeldökkur maður sé við völd í 
Hvíta húsinu og segir fólk óttast 
það, þó svo að margir láti eins og 
ekkert sé.

Óttast um Obama

STYÐUR OBAMA Samuel L. Jackson 
óttast að Obama verði skotmark 
rasista verði hann kosinn næsti forseti 
Bandaríkjanna.

í samstarfi við Borgarleikhúsið kynnir:

Höfundar og flytjendur: Margrét Sara Guðjónsdóttir
Sveinbjörg Þórhallsdóttir, Jared Gradinger

Sýnt á Stóra sviði 
Borgarleikhússins
Tryggðu þér miða núna!
568 8000 / midi.is

PRIVATE DANCER

www.panicproductions.is

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Lokasýning
í kvöld, sunnudag, kl. 20

Skilaboðaskjóðan
Þorvaldur Þorsteinsson
og Jóhann G. Jóhannsson
Geysivinsælt ævintýri
fyrir alla fjölskylduna
sun. 2/11 örfá sæti laus

Macbeth
William Shakespeare
sun. 2/11 örfá sæti laus
Síðustu sýningar

Klókur ertu, 
Einar Áskell
Bernd Ogrodnik
Heillandi og krúttleg brúðusýning
sun. 2/11 örfá sæti laus,
sýningum að ljúka

www.leikhusid.is

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

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

Hart í bak
Jökull Jakobsson
Ástsælt verk sem hittir okkur öll í hjartastað
þri. 4/11 kl. 14 uppselt

Sá ljóti
Marius von Mayenburg
Fimm sýningar á
Smíðaverkstæðinu í nóvember. 
Tryggið ykkur sæti í tíma

Utan gátta
Sigurður Pálsson
Snarskemmtileg sýning.              JVJ, DV
lau. 1/11 örfá sæti laus
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

Aaaarrrrggg! Hvurn árann á það eiginlega að 
fyrirstilla að nota sígilt lag með hinni frábæru 
hljómsveit Pixies til þess að auglýsa dagskrárgerð 
Bylgjunnar, af öllum hlutum? Það hreinlega blæðir 
úr eyrum dyggra jaðarrokkara þegar ljúfir tónar 
„Here Comes Your Man“ blandast ofurhressum 
röddum Hemma Gunn og Simma og Jóa.

Þótti einhverjum snillingnum það góð markaðs-
hugmynd að minna fólk á fertugsaldri á að það 
er ekki ungt lengur? Á níunda og tíunda ára-
tugnum var fátt meira töff en að hlusta á Pixies; 
slíkri áhlustun fylgdi jafnframt fullkomin höfnun 
á gildum og afkáralegri menningu meginþorra 
almennings, og í því samhengi sérstaklega höfnun 
á hinni hressu og kátu Bylgju. Sannir Pixies-aðdá-
endur eru í sínum innsta kjarna gáfaðir, öðruvísi 
og dálítið misskildir, eða í það minnsta á skjön við 
foreldra sína. Á þeim árum sem liðið hafa frá gullöld Pixies hafa 

flestir aðdáendur sveitarinnar væntanlega linast í 
afstöðu sinni til umheimsins og foreldra sinna og 
jafnvel farið í skóla og lært eitthvað uppbyggilegt 
og skynsamlegt eins og lögfræði. Pixies-áhang-
endur gærdagsins eru í dag með há kollvik, ístru, 
appelsínuhúð og æðaslit og eyða mestum sínum 
tíma í að vinna á skrifstofu eða að skutla börnum 
til og frá. En innra með þeim öllum leynist enn 
þessi djúpi, sanni jaðarrokk-kjarni sem minnir 
á ágæti öðruvísi hugsunar og er því, eða ætti í 
það minnsta að vera, heilagur. Honum má ekki 
blanda saman við minningar um Bylgjulestina.

En kannski er Pixies-væðingin fyrsta skrefið í 
nýju markaðsátaki Bylgjunnar, þar sem stöðin 
reynir að skapa sér meira töff ímynd. Það er samt 
ekki töff að bjóða bara upp á eina útvarpskonu 
til að vega upp á móti heilli hjörð útvarpskarla. 

Bylgjan þarf að taka sig á.

VIÐ TÆKIÐ VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR ER ÓSÁTT VIÐ AUGLÝSINGU

Þetta er vanhelgun, hrein og klár.

12.15 Valið endursýnt efni frá liðinni 
viku  Endurtekið á klst. fresti til 12.15 dag-
inn eftir.

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Litla risaeðl-
an, Kalli á þakinu, Hlaupin og Lalli. 

08.05 Algjör Sveppi Fífí, Doddi litli og 
Eyrnastór, Svampur Sveinsson, Áfram Diego 
Afram!, Könnuðurinn Dóra.

09.50 Duma 

11.30 Latibær (12:18) 

12.00 Hádegisfréttir 

12.30 Neighbours 

12.50 Neighbours 

13.10 Neighbours 

13.30 Neighbours 

13.50 Neighbours 

14.15 Chuck (9:13)

15.00 Eldsnöggt með Jóa Fel (2:10) 

15.35 Logi í beinni 

16.25 The Daily Show. Global Edition 

16.55 Oprah 

17.40 60 mínútur - NÝTT 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.55 Veður 

19.10 Mannamál Sigmundur Ernir Rún-
arsson fær til sín góða gesti og fjallar um 
málefni líðandi stundar, menninguna og allt 
þar á milli á mannamáli.

19.55 Sjálfstætt fólk (7:40) Jón Ársæll 
Þórðarson heldur áfram mannlífsrannsóknum 
sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóðarinnar. 

20.30 Dagvaktin (7:12) Í Dagvaktinni 
liggja leiðir þremenninganna af næturvaktinni 
saman á ný fyrir einskæra tilviljun. 

21.05 Numbers Tveir ólíkir bræður sam-
eina krafta sína við rannsókn flókinna saka-
mála. Sá eldri er varðstjóri hjá FBI en sá yngri 
er stærðfræðiséni sem fundið hefur leið til 
að nota reikniformúlur og líkindareikning í 
þágu glæparannsókna.

21.50 Fringe (4:22) Olivia Dunham al-
ríkisfulltrúi og vísindamaðurinn Peter Bishop 
þurfa að sameina krafta sína við að útskýra 
röð af óútskýrðum fyrirbærum sem ógna 
mannkyninu áður en það verður of seint. 

22.40 60 mínútur - NÝTT 

23.25 Grey‘s Anatomy (2:24)

00.10 Journeyman (3:13) 

00.55 Mannamál 

01.35 Fahrenheit 9:11 

03.40 Duma 

05.20 Dagvaktin (7:12) 

05.50 Fréttir  21.50 Swingtown   SKJÁREINN

20.00 Magick   STÖÐ 2 EXTRA

19.10 Mannamál   STÖÐ 2

18.00 Stundin okkar   
 SJÓNVARPIÐ

16.00 Formúla 1, BEINT   
 STÖÐ 2 SPORT

> Ice-T
„Ástin gerir heiminn betri en það þarf 
ástríðu til að halda honum á hreyf-
ingu.“ 
 Ice-T kom fyrst fram snemma á níunda 
áratugnum sem rappari og tónlistar-
maður. Hann tók að sér stórt hlutverk í 
glæpamyndinni New Jack City sem 
kom út árið 1991 og hefur leikið 
í fjölda kvikmynda og sjónvarps-
þátta síðan auk þess sem hann 
hefur talað inn á teiknimyndir 
og tölvuleiki.  Ice-T leikur í þætt-
inum Law & Order: SVU sem 
sýndur er á Skjá einum í kvöld. 

08.00 Morgunstundin okkar  Í nætur-
garði, Pósturinn Páll, Friðþjófurforvitni, Stjáni, 
Sígildar teiknimyndir, Gló magnaða, Frum-
skógar Goggi, Sigga ligga lá, og Lára.

11.05 Gott kvöld  (e)

11.55 Viðtalið  (e)

12.30 Silfur Egils 

13.55 Líf með köldu blóði  (1:5) (e)

14.45 Martin læknir  (1:7) (e)

15.35 Fagra Beirút  (Beautiful Beirut) (e)

16.35 Basarinn í Urfa  (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Risto  (7:13) (e)

17.35 Bréfið Leikin barnamynd frá 
Kína.

17.50 Risto  (8:13) (e)

18.00 Stundin okkar  Fjölbreytt og 
skemmtilegt efni fyrir yngstu börnin. Um-
sjónarmaður er Björgvin Franz Gíslason.

18.30 Spaugstofan  (e)

19.00 Fréttir

19.35 Veður

19.40 Sunnudagskvöld með Evu 
Maríu  Eva María    ræðir við Erlu Bolladóttur. 

20.25 Sommer  ( Sommer) (1:10) Dansk-
ur myndaflokkur. Jakob kemur heim frá Mal-
aví í 65 ára afmæli pabba síns, Christians. 
Hann þykist sjá að eitthvað sé að plaga 
pabba hans og reynir  að komast að því 
hvað það er.

21.25 Gamalt Áramótaskaup

22.20 Hringiða  (Engrenages) (5:8) 
Franskur sakamálamyndaflokkur. 

23.10 Silfur Egils  (e)

00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Garfield 2 

10.00 Johnny Dangerously 

12.00 The Shaggy Dog 

14.00 Rebound 

16.00 Garfield 2

18.00 Johnny Dangerously 

20.00 The Shaggy Dog Fjölskyldumynd 
með Robert Downey Jr., Tim Allen, Kristin 
Davis í aðalhlutverkum. 

22.00 See Arnold Run 

00.00 Fun With Dick and Jane 

02.00 Dirty Deeds 

04.00 See Arnold Run 

06.00 The Madness Of King George

08.00 Spænski boltinn Útsending frá 
leik Malaga og Barcelona.

09.40 Spænski boltinn Útsending frá 
leik Valencia og Racing.

11.20 F1. Við rásmarkið Hitað upp fyrir 
Formúlu 1 kappaksturinn. Spjallþáttur þar 
sem fjallað verður um Formúlu 1 á mann-
legu nótunum. Sérfræðingar og áhugamenn 
tjá sig um allt milli himins og jarðar.

12.00 Evrópumótaröðin í golfi Bein út-
sending frá Volvo Masters mótinu.

16.00 Formúla 1 2008 Bein útsend-
ing frá Formúlu 1 kappakstrinum í Brasilíu en 
Lewis Hamilton og Felipe Massa berjast um 
heimsmeistaratitilinn.

19.15 Bardaginn mikli Muhammad Ali 
vs. Joe Frazier.

20.20 F1. Við endamarkið Fjallað verður 
um atburði helgarinnar og gestir í myndveri 
ræða málin. Farið verður yfir helstu mál líð-
andi keppni og þau krufin til mergjar.

21.00 NFL deildin Bein útsending frá leik 
New York Giants og Dallas Cowboys í NFL 
deildinni.

00.00 Formúla 1 2008 Útsending frá For-
múlu 1 kappakstrinum í Brasilíu.

08.50 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Chelsea og Sunderland.

10.30 PL Classic Matches  Newcastle - 
Chelsea, 1995. 

11.00 PL Classic Matches  Sheffield - 
Coventry, 1995.

11.30 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

12.00 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni.

13.10 Enska 1. deildin Bein útsending 
frá leik Derby og Nottingham Forest.

15.15 PL Classic Matches  Blackburn - 
Chelsea, 2003. 

15.50 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-
ing frá leik Bolton og Man. City í ensku úr-
valsdeildinni en Grétar Rafn Steinsson er 
væntanlega í liði Bolton í dag.

18.00 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Everton og Fulham.

19.40 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Tottenham og Liverpool.

21.20 4 4 2 

22.30 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Man. Utd og Hull.

12.45 Vörutorg

13.45 Moto GP - Hápunktar  (18:18) 
Sýndar svipmyndir frá síðustu keppni í Mo-
toGP.

14.45 Dr. Phil  (e)

15.30 Dr. Phil  (e)

16.15 America’s Next Top Model  (e)

17.05 Innlit / Útlit  (6:14) (e)

17.55 How to Look Good Naked  (e)

18.45 Singing Bee  (7:11) (e)

19.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (21:42) Bráðskemmtilegur fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu. 

20.10 Robin Hood  (11:13) Fógetinn hefur 
úthýst íbúum Locksley til að hýsa her mála-
liða. Hrói og útlagarnir freista þess að bjarga 
málunum en rekast á sendiboða konungs 
sem er með annað verkefni fyrir þá.

21.00 Law & Order.   Special Victims 
Unit (12:22) Fin reynir að finna raðnauð-
gara eftir að sonur hans biður hann að 
hjálpa stelpu á heimavistinni hans. Fórnar-
lambið og foreldrar hennar vilja ekki tala við 
lögregluna en þegar annarri konu er nauðg-
að fer Fin á stúfana og vinnur með lögreglu 
úr öðru hverfi við að góma nauðgarann.

21.50 Swingtown  (12:13) Ögrandi 
þáttaröð sem gerist þegar kynlífsbylting-
in stóð sem hæst og frjálsar ástir og maka-
skipti urðu vinsæl tómstundariðja í rótgrón-
um úthverjum. Roger og Susan undirbúa 
óvænta afmælisveislu fyrir fyrir Janet en það 
er fleira óvænt sem kemur upp á við und-
irbúninginn.

22.40 CSI. Miami  (6:21) (e) 

23.30 30 Rock  (8:15) (e)

00.00 Jay Leno  (e)

00.50 Jay Leno  (e)

01.40 Vörutorg

02.40 Óstöðvandi tónlist
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10.30 Plus  11.00 Debatt  11.45 USA-valet . Dixie 
Chicks. Shut Up and Sing  13.15 Anslagstavlan  
13.30 Toppform  14.00 Dom kallar oss artister  
14.30 Dansbandskampen  16.00 Rally-VM  16.55 
Sportnytt  17.00 Rapport  17.10 Regionala nyheter  
17.15 Leende guldbruna ögon  18.15 Hemliga 
svenska rum  18.30 Rapport  18.55 Regionala 
nyheter  19.00 Andra Avenyn  19.30 Sportspegeln  
20.15 Jekyll  21.10 VeteranTV  21.40 Lev ännu 
längre  22.10 Byss  22.25 Brottskod. Försvunnen  
23.05 Carin 21:30  

10.00 Allehelgensgudstjeneste fra Korskirken i 
Bergen  11.00 Norge rundt  11.25 Ut i naturen  
11.50 Jazz og kajakk  12.10 Presidentvalet. McCain 
mot Obama  14.05 Last Night of the Proms 
2008  16.00 Kvitt eller dobbelt  17.00 Hvor er Alf!  
17.15 Gubben og Katten  17.30 Newton  18.00 
Søndagsrevyen  18.45 Sportsrevyen  19.05 Den 
syngende bydelen  19.35 En livskraftig planet  
20.25 Gymnaslærer Pedersen  22.20 Kveldsnytt  
22.40 Rally-VM 2008  23.30 Uka med Jon Stewart  
23.55 Kokain - fra jetsett til skolegård  

10.00 Dine, mine og vores børn  10.30 Plan 
dk  11.00 DR Update - nyheder og vejr  11.10 
Boxen  11.25 OBS  11.30 SPAM  11.55 Skum 
TV  12.10 Angora by night  12.35 Family Guy  
13.00 Gudstjeneste i DR Kirken  13.45 Sommer  
14.45 HåndboldSøndag  16.30 Sigurds Bjørnetime  
17.00 Max  17.30 TV Avisen med Sport og Vejret  
18.05 Ekspedition Borneo  19.00 Sommer  20.00 
21 Søndag  20.40 SportNyt med SAS liga  20.55 
Kinas stjålne børn  21.50 Columbo  23.15 Willy 
Brandts sidste dage  

18.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson 

19.00 Neytendavaktin  Ragnhildur Guð-
jónsdóttir. 

19.30 Óli á Hrauni  Ólafur Hannesson

20.00 Mér finnst  Ásdís Olsen

21.00 Vitleysan  Þórhallur Þórhallsson og 
Eyvindur Karlsson 

22.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson

23.00 Í nærveru sálar  Kolbrún Bald-
ursdóttir.

23.30 Katrín Júlíusdóttir 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Ársól
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bókaþing
11.00 Guðsþjónusta í Selfosskirkju
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Fyrsti þriðjudagur í nóvember
14.00 Útvarpsleikhúsið: Annar maður
15.00 Hvað er að heyra?
16.00 Síðdegisfréttir

16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
17.30 Úr gullkistunni
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Óskastundin
19.40 Öll þau klukknaköll
20.30 Bláar nótur í bland
21.10 Orð skulu standa
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar

Skráðu þig strax í síma 578-8200
Námskeiðin byrja 3. nóvember!

Útvarpsleikhúsið frumflytur nýtt leikrit 
eftir Brian FitzGibbon. Verkið segir frá 
miðaldra manni sem missir stjórn á 
eigin lífi þegar hann uppgötvar þykkildi 
aftan á hálsi sér og er sannfærður um 
að dauðinn sé á næsta leyti. Ólafur 
Darri Ólafsson leikur aðalhlutverkið 
en auk hans leika í verkinu Margrét 
Guðmundsdóttir, Jóhanna 
Vigdís Arnardóttir, Róbert 
Arnfinnsson, Þórhallur 
Sigurðsson (Laddi), Mar-
grét Helga Jóhannsdóttir, 
Jóhann Sigurðarson, Rúnar 
Freyr Gíslason og Halla Vil-
hjálmsdóttir. Edda Heiðrún 
Backman leikstýrir verkinu. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Útvarpsleikhúsið: 
Annar maður
RÁS 1 kl. 14.00

▼

Vetrarvertíðin er loksins hafin hjá 
fremsta og virtasta fréttaskýringa-
teymi veraldar – genginu sem 
stendur að baki og leggur til frétta-
skýringar fyrir 60 Minutes. 
 Allt síðan 1968 hefur 60 Minu-
tes tvímælalaust verið fremstur 
allra fréttaskýringaþátta og þó að 
talsverðar mannabreytingar hafi 
átt sér stað með brotthvarfi Mikes 
Wallace og Eds heitins Bradleys þá 
hefur þátturinn haldið sínum sessi. 
Af þeim sem enn þá eru viðloð-
andi þáttinn hefur Morley Safer 
verið lengst, eða frá 1970, en Andy 
Rooney hefur lesið lýðnum pistilinn 
frá árinu 1978. Stöð 2 frumsýn-

ir nokkurra daga gamlan þátt á 
sunnudögum strax fyrir kvöldfréttir 
og er sami þáttur síðan endursýnd-
ur síðla kvölds. 

STÖÐ 2 KL. 17.40 OG 22.35

60 Mínútur

15.30 Hollyoaks (46:260)

15.55 Hollyoaks (47:260) 

16.20 Hollyoaks (48:260) 

16.45 Hollyoaks (49:260) 

17.10 Hollyoaks (50:260)

18.00 Seinfeld (17:22)

18.30 Seinfeld (18:22)

19.00 Seinfeld (5:24) 

19.30 Seinfeld (6:24) 

20.00 Magick (4:4) Barry og Stuart 
eru breskir töframenn sem eru þekktir fyrir 
óhugnaleg brögð og sjónhverfingar sem oftar 
en ekki fara fyrir brjóstið á áhorfandanum.

20.25 Twenty Four 3 (23:24) Saund-
ers gefur upplýsingar um 10 af 11 vírus-
sprengjum og Jack reynir að ná til þeirra 11 
áður en hún spryngur. Whayne og Foxton 
leita leiða til að stöðva Sherry og gera hana 
ótrúverðuga.

21.10 Happy Hour (12:13) Henry Beck-
man ákveður að leigja íbúð með Larry, sjálfs-
elskum og raunveruleikafirrtum glaum-
gosa sem útvegar honum vinnu og reynir að 
kenna honum að lifa lífinu.

21.40 My Boys (7:22)

22.05 Næturvaktin (10:13)

22.30 Næturvaktin (11:13)

22.55 Seinfeld (17:22) 

23.20 Seinfeld (18:22) 

23.45 Seinfeld (5:24) 

00.10 Seinfeld (6:24)

00.35 Sjáðu 

01.00 Kenny vs. Spenny (8:13) 

01.25 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

▼
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

„Hún er mjög 
fjölhæf og hefur 
alltaf verið 
svo sjálfstæð, 
ábyrgðarfull 
og dugleg. Sem 
krakki var hún 
alltaf að horfa 
á matreiðslu-
þætti í sjón-
varpinu og valdi það frekar en 
annað sjónvarpsefni þegar hún 
var sex, sjö ára. Hún gat horft 
á sömu þættina aftur og aftur 
og svo útbjó hún rosalega flotta 
rétti úr nánast engu,“

Sigrún Sætran um dóttur sína, Hrefnu 
Rósu Jóhannsdóttur Sætran. Hrefna á og 
rekur Fiskmarkaðinn og lenti í 10. sæti 
á Ólympíumóti matreiðslumeistara með 
íslenska kokkalandsliðinu.

„Ég er að passa sex herbergja hús fyrir vin 
minn. Fæ að vera hérna í einhvern smá 
tíma,“ segir leikkonan Halla Vilhjálmsdótt-
ir. Hún hefur átt erfiðar stundir í London 
að undanförnu en eins og Fréttablaðið 
hefur greint frá  stakk leigusali hennar af 
frá öllum sínum skuldbindingum og Höllu 
var hent út úr íbúðinni af fulltrúum 
fógetans í London. „Ég fékk loks að ná í 
dótið mitt í gær. Var að frá morgni til 
kvölds að pakka saman. Ég mátti 
ekki fá lykil að íbúðinni svo að þetta 
varð að klárast í einum rykk. Var 
alveg gjörsamlega búin á því eftir 
þetta,“ segir Halla og jánkar því 
að á köflum hafi hún alveg verið 
við það að bugast. „Það féllu tár á 
köflum,“ segir hún og ljóst að 
húsnæðismálið hefur tekið sinn 
toll. Höllu hefur þar að auki ekki 
gefist tækifæri til að fara í prufur 
sem eru lífsnauðsynlegar fyrir 
leikara í atvinnuleit. 

Leikarinn sem sá sig aumur á 
Höllu heitir Michael Klesic. Og er 

nokkuð þekktur í Bretlandi. Lék meðal 
annars lítið hlutverk í Children of Men og 
leikur um þessar mundir í Law & Order: 
London. Halla og hann eru gömul skólasyst-
kini og hafa auk þess sama umboðsmanninn. 
Leikkonan seinheppna segist þó ekki vera á 
þeim buxunum að gefast upp en hyggst aftur 

á móti koma heim til Íslands um jólin og 
dveljast hér á landi um stundarsakir. 

„Ég ætla að njóta þess að eiga 
einhvers staðar heima.“ - fgg

Halla komin með húsaskjól

HRAKFARIR HÖLLU Fyrst greindi Frétta-
blaðið frá því að henni hefði verið hent 
út úr íbúð sinn. Svo að leigusalinn væri 

stunginn af. Nú er Halla hins vegar komin 
með húsaskjól.

Hvað er að frétta? Hjá mér er helst 
fréttum að íslenska kvennalandsliðið 
í fótbolta hafi verið að vinna sér inn 
þátttökurétt í lokakeppni Evrópumóts-
ins. 
Augnlitur: Blár.
Starf: Ég stunda nám í fjármála-
hagfræði við Háskóla Íslands en hef 
starfað hjá SP-Fjármögnun undanfarin 
sumur. 
Fjölskylduhagir: Kærastinn minn 
heitir Tómas Árni Ómarsson. Foreldrar 
mínir eru Hildigunnur Sigurðardóttir 
og Lárus Ögmundsson. Systkini mín 
eru Lilja Karítas Lárusdóttir og Sigurður 
Egill Lárusson.
Hvaðan ertu? Fæddist í Vesturbænum 
en hef búið frá átta ára aldri í Fossvogi.

Ertu hjátrúarfull? Ekkert að ráði.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Fóst-
bræður, Friends og Stelpurnar.
Uppáhaldsmaturinn: Allt sem kemur 
úr höndunum á mömmu en jólamat-
urinn stendur upp úr.
Fallegasti staðurinn: Hlíðarendi.
iPod eða geislaspilari: iPod.
Hvað er skemmtilegast? Vera með 
fjölskyldu, kærasta og vinum. Leiðist 
reyndar ekkert að vera ein með sjálfri 
mér heldur.
Hvað er leiðinlegast? Vakna snemma 
á morgnana og þurfa að skafa af 
bílnum.
Helsti veikleiki: Ég á það til að vera 
svolítið löt.
Helsti kostur: Mér finnst erfitt að 

dæma um það sjálf en ég legg alla-
vega mikið upp úr því að vera heiðar-
leg, sjálfstæð, traust og tillitssöm.
Helsta afrek: Komast á lokakeppni EM 
í knattspyrnu.
Mestu vonbrigðin? Núverandi staða 
Íslands í efnahagsmálum.
Hver er draumurinn? Komast á verð-
launapall á EM.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Ég get 
ekki gert upp á milli Sigga bróður, og 
Kjartans og Ilmar í Stelpunum. Jón 
Gnarr, Þorsteinn Guðmundsson og 
Helga Braga eru algjörir snillingar 
líka.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? 
Óheiðarleiki.
Hvað er mikilvægast? Góð heilsa.

HIN HLIÐIN DÓRA MARÍA LÁRUSDÓTTIR KNATTSPYRNUKONA

Dreymir um að komast á verðlaunapall á EM

Langt er liðið síðan Rúnar og 
Arnar Halldórssynir slógu í gegn 
sem dúettinn The Boys. Síðasta 
platan þeirra kom út árið 1995 og 
ekki er von á kombakki. 

Strákarnir láta nú til sín taka á 
öðrum vettvangi. Í föstudaginn 
var tilkynnt með viðhöfn um úrslit 
í einni stærstu arkitektasam-
keppni sögunnar í Danmörku. 
Rúnar er í sigurliði arkitektastofu 
Stevens Holls í New York, sem 
hannaði tvo skýjakljúfa sem munu 
rísa á Norðurhöfn (Nordhavn) og 
verða eins konar hlið að Kaup-
mannahöfn.

„Við unnum fimm saman að 
þessu á stofunni en Steven Holl 
gekk svo sjálfur frá verkinu, eins 
og vaninn er,“ segir Rúnar. „Ste-
ven Holl er einn af frægustu arki-
tektum heims í dag og ég fór á 
stofuna hans í verknám eftir að ég 
hafði verið í skóla í Danmörku. 
Eftir verknámið réði hann mig í 
vinnu og ég er búinn að vera hér í 
ár. Ég ætla reyndar að klára skól-
ann í Danmörku, fer þangað aftur 
í febrúar, og svo veit maður ekk-
ert hvað tekur við.“

Vinningstillaga Rúnars og 
félaga verður hæsta íveru-bygg-
ingin í Danmörku, stærri turninn 
113 metrar og 27 hæðir. Bygging-
arnar munu standa hvor sínu 
megin við hafnarmynnið og 
göngubrú í 65 metra hæð verður á 
milli. „Það standa fjársterkir aðil-
ar á bak við þetta en maður veit 
svo aldrei í þessu efnahagsástandi 
hvenær þetta verður tilbúið,“ 
segir Rúnar. „Þetta gæti tekið 
mörg ár í byggingu. En það mun 
sjást til Svíþjóðar úr turninum!“

Rúnar, sem nú er 28 ára, kann 
gríðarlega vel við sig í New York. 
„Ég bý í Williamsbourg og maður 
er hálfgerður hipster hérna. Er 

mikið í loft-partíum og hitti alls 
konar lið. Það er mikil deigla í 
listalífinu hérna. Ég á eftir að 
sakna borgarinnar rosalega.“

Hinn Boys-bróðirinn, Arnar, er 
nú 26 ára, býr á Íslandi og er graf-
ískur hönnuður hjá Saga Film. 
„Við erum í miklu sambandi,“ 
segir Rúnar. „Hann er enn að 

dútla í tónlistinni og ég líka. Ég 
var í hljómsveit úti í Danmörku 
og við munum eflaust taka upp 
þráðinn þegar ég flyt þangað 
aftur. Það er nú bara eitthvað til 
að hafa gaman að. Ég held maður 
verði ekki atvinnupoppari úr 
þessu!“

 drgunni@frettabladid.is

RÚNAR HALLDÓRSSON: THE BOYS ORÐNIR FULLORÐNIR MENN

Barnastjarna teiknar fyrstu 
skýjakljúfana í Danmörku

„Mér finnst svolítið fyndið að fara 
með verk sem heitir þessu nafni í 
ljósi þess að maður hefur heyrt að 
fólki hafi meðal annars verið hent 
út úr búðum í Danmörku,“ segir 
Margrét Bjarnadóttir, dansari og 
danshöfundur. Henni hefur verið 
boðið að sýna dansverk sitt Strength 
Through Embarrassment á danshá-
tíðinni Junge Hunde í Árósum sem 
fer fram 6. til 14. nóvember næst-
komandi. Verkið var útskrifarverk 
Margrétar úr ArtEZ listaháskólan-
um í Hollandi 2006, en titill verks-
ins hefur kannski aldrei átt jafn vel 
við og einmitt núna, ekki hvað síst 
fyrir Íslending í Danmörku.

„Allt í einu hafði þetta miklu 
meira vægi þegar þetta var komið í 
þetta samhengi. Við Íslendingar 
höfum verið þekkt fyrir tónlist, 
listir, skapandi og frjótt samfélag 

svo mér finnst mikilvægt að lista-
menn haldi áfram að fara út. Mér 
finnst að sá þáttur samfélagsins 
megi alls ekki grotna niður þó svo 
að bankarnir geri það,“ segir Mar-
grét sem hefur verið boðið á dans-
hátíðir vítt og breitt um Evrópu 
eftir að verk hennar var valið á 
danshátíðina Resolution! í London í 
fyrra. 

„Það er lúmskt mikil vinna að 
ferðast með svona verk. Með mér 
fara Jón Þorgeir Kristjánsson ljósa-
hönnuður, bandaríski dansarinn 
Daniel Brown og þriggja manna 
hljómsveit. Við þjálfum svo sex 
manna hóp á hverjum stað fyrir sig 
því það væri erfitt að flytja alltaf 
sama hópinn, en hann kallast The 
Embarrassed Army og ræður í 
raun framvindu verksins,“ segir 
Margrét að lokum.  -ag

Danshöfundur á 
fleygiferð um Evrópu

EFTIRSÓTTIR DANSHÖFUNDUR Margrét er höfundur og einn af dönsurum verksins 
Strength through embarrassment sem hefur verið sýnt vítt og breitt um Evrópu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BOYS-BRÆÐURNIR ARNAR 
OG RÚNAR LÁTA NÚ TIL SÍN 
TAKA Á NÝJUM SVIÐUM
Arnar er grafískur hönnuður en Rúnar 
lagði fyrir sig arkitektúr. Hann var í 
teimi hjá Steven Holl stofunni í New 
York sem sigraði í samkeppni um 
fyrstu skýjakljúfa Kaupmannahafnar. 
Þeir nefnast Langelinie og Marmorm-
olen og rísa sitthvoru megin í hafnar-
mynni Nordhavn.

24.07.1985
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Við erum leiðandi í framboði ódýrra fargjalda. 
Frábært verð, þægindi og góð þjónusta eru 
órjúfanleg heild hjá Iceland Express. 
Bókaðu ferðina þína á www.icelandexpress.is 

Við erum hagkvæm 
–  þú getur bókað það 

Verð frá:

12.490 kr.
Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Takmarkað sætaframboð 
og valdar dagsetningar til og frá London, Kaupmannahöfn og Berlín.

Ég hef lagt mig fram um að 
fylgjast ekki of vel með frétt-

um undanfarið. Það tekur tíma að 
átta sig á atvinnuleysi og öðrum 
fylgifiskum efnahagsástandsins. 
Fréttatíminn er ekki lengur eftir-
sóknarverður. Ein falleg kreppu-
fregn kom hins vegar við mig eins 
og marga Íslendinga og hún er auð-
vitað af láninu frá Færeyingum. 
Það blasir við að lánið er myndar-
legt með tilliti til fjölda Færeyinga. 
Lán þeirra upp á meira en 6 millj-
arða jafngildir því að íslenska þjóð-
in hefði lánað annarri þjóð um 36 
milljarða, sem mér skilst að sé 
fjárhæð sem dugar til að reka 
Landspítalann í heilt ár. 

SAMT  held ég að það sé ekki bara 
upphæðin sjálf sem okkur finnst 
svo dæmalaust myndarlegur gjörn-
ingur. Miklu frekar er það sú stað-
reynd að þessi fámenna þjóð skuli 
fyrst af öllum bjóðast til að lána 
okkur. Þjóðir heims hafa nefnilega 
ekki beinlínis verið í kapphlaupi 
við að koma okkur til hjálpar. Fær-
eyingar birtast hins vegar óum-
beðnir og bjóða fram aðstoð. Þegar 
á reynir virðist segin saga að Fær-
eyingar koma til hjálpar, síðast 
með þjóðarsöfnun eftir snjóflóðin. 

VIÐ höldum því gjarnan fram að á 
milli okkar og Dana sé sérstakur 
strengur. Menn líta jafnvel á Dan-
ann sem bróður. Stóri bróðir reyn-
ist ágætur yfir bjór. Snobbið er 
minna fyrir Svíunum og við höfum 
aldrei litið á þá sem hluta af kjarna-
fjölskyldunni. Þeir hafa ekki talist 
innan „circle of trust“. Norðmenn-
irnir eru duglegir að hringja og 
kanna stöðuna, en símtöl er auðvit-
að ekki það sem vantar. Við höfum 
ekki heldur mikið af fjarskyldum 
Finnum að segja. Skyldleikinn 
blasir þó við þá sjaldan sem við 
hittum þá, þó þeir séu óskiljanleg-
ir. Þess vegna er bara ágætt að þeir 
tala lítið.

EFTIR standa svo Færeyingar, 
vinalegir og sjarmerandi með heill-
andi tungu. Við skiljum þá ólíkt 
betur en aðra fjölskyldumeðlimi 
sem við látumst þó skilja á fund-
um. Færeyskar fréttir greina frá 
10 prosents minking í bruttotjóðar-
úrtøkuni og størri arbeiðsloysi enn 
vanligt, eru útlitini sum Íslending-
ar hava fyri 2009. Til hughreyst-
ingar er vitnað í Geir Haarde for-
sætisráðharri sem segir að 
grundstøðið er gott.

TILFINNINGIN hefur verið sú að 
við séum ein með okkar vanda, en 
góðir frændur í Færeyjum hafa 
breytt þeirri tilfinningu. Þó ekki 
fari mikið fyrir minnsta frændan-
um í fjölskyldunni er hann alltaf 
fremstur í flokki þegar á reynir.

Frændur góðir

9.15 13.11 17.06
9.10 12.55 16.41

Í dag er sunnudagurinn 
2. nóvember, 307. dagur ársins.


