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Guðrún Eva Mínervudóttir rithöfundur 
stundar jóga og tónlistarleikfimi í Kramhúsinu sér til heilsubótar.

FJARÞJÁLFUN  hentar sumum til að komast í gott 
form. Einkaþjálfari og viðskiptavinur eiga þá samskipti í 
gegnum Netið. Þjálfari afhendir viðskiptavini æfingaáætl-
un og hann skilar árangurs- og matardagbók á móti.

Ertu starfandi í greininni e›a í grein henni tengdri?Hefur flú áhuga á a› ljúka flví námi sem flú hófst?Bættu um betur – Húsasmí›i er tilraunaverkefni sem mi›ar a› flví
a› meta færni sem  vi›komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›, óhá› flví
hvernig hennar hefur veri› afla›. Markmi›i› er a› flátttakendur
í verkefninu ljúki sveisprófi.
Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA – fræ›slu-
setur í síma 590-6400 og fá frekari uppl‡singar um verkefni›. fiar
er einnig hægt a› skrá sig á kynningarfund sem ver›ur haldinn
mi›vikudaginn 5. nóvember kl. 18 00 a› Skúl

Hófst flú nám í húsasmí›ien laukst flví ekki?

Leiðrétting á auglýsingu sem birtist
mánudaginn 3. nóvember í Fréttablaðinu

GUÐRÚN EVA MÍNERVUDÓTTIR

Heldur sér í formi með 
ballett og lyftingum
• heilsa

            Í MIÐJU BLAÐSINS

FYRIRTÆKJAGJAFIR

Gjafir sem 
lifa lengur
Sérblað um fyrirtækjagjafir

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

4
5

4

8
8

HVESSIR   Í dag verður vaxandi suð-
austan átt, 8-13 m/s um hádegi en 
15-23 m/s vestan til í kvöld og nótt. 
Rigning víðast hvar. Hiti 5-10 stig.  

VEÐUR 4

Phoenix 
er hættur
Stórleikarinn Joa-
quin Phoenix ætlar 
út í tónlistina.

FÓLK 20

Undirbýr 
ævintýramynd
Ragnar Bragason 
hyllir Melville og 
Dickens.

FÓLK 26

Vinsæl lesning
Árbók Þingeyinga hefur verið gefin 
út samfellt frá árinu 1958.
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FÓLK Eitt stærsta umboðs- og 
útgáfufyrirtæki heims, Nettwerk 
Music Group, hefur boðið 
tónlistarkonunni Lay Low 
útgáfusamning. Að sögn Kára 
Sturlusonar, umboðsmanns 
hennar, felur tilboðið í sér útgáfu 
á nýjustu plötu hennar, Farewell 
Good Night‘s Sleep, víða um 
heim. 

„Þeir tala um að nýja platan 
komi út í Bandaríkjunum og 
Evrópu í apríl á næsta ári og 
reikna með því að í desember 
byrji eiginlegt kynningarstarf. 
Þetta þýðir að það þarf að fara 
mikið út að spila og fylgja 
plötunni eftir,“ segir Kári.

Fleiri ganga með grasið í 
skónum á eftir Lay Low, þar á 
meðal stórt breskt útgáfufyrir-
tæki, og er tilboðs að vænta frá 
því síðar í vikunni.  - fb / sjá síðu 26

Getur valið úr tilboðum:

Lay Low eftir-
sótt úti í heimi

BANDARÍKIN Kosningabaráttan í 
Bandaríkjunum hefur verið 
óvenjulöng og ströng. Hún hófst 
fyrir nærri tveimur árum og lýkur 
í dag þegar annaðhvort Barack 
Obama eða John McCain verður 
kjörinn forseti.

Heimsbyggðin hefur fylgst með 
kosningabaráttunni vestra af 

meiri áhuga en nokkru sinni og 
andrúmsloftið í Bandaríkjunum 
hefur verið spennu þrungið. 

Skoðanakannanir benda lang-
flestar til þess að Obama eigi 
sigurinn vísan. Víst er að það 
kæmi verulega á óvart ef McCain 
hefði betur á síðustu stundu og 
lögreglusveitir búa sig undir 

óeirðir ef svo fer. Á landsvísu 
hefur Obama mælst með 7 til 8 
prósenta forskot, samkvæmt 
flestum skoðanakönnunum. 

Þeir Obama og McCain hafa síð-
ustu daga verið á fleygiferð um 
svonefnd lykilríki, þar sem mjótt 
hefur verið á mununum milli 
þeirra.   - gb / sjá síðu 6

Bandaríkjamenn velja sér í dag arftaka George W. Bush forseta:

Kosningaspennan í hámarki

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.

NIÐURRIF BRUNARÚSTANNA HAFIÐ EN UPPBYGGING ÓVISS Talið er að eldsupptök í stórbrunanum sem varð í apríl í fyrra í miðbæ 
Reykjavíkur verði aldrei upplýst. Hrólfur Jónsson, hjá framkvæmdasviði Reykjavíkur, segir að því miður sé ekki útlit fyrir að uppbygging 
geti hafist þar strax þótt byrjað sé að fjarlægja rústirnar á svæðinu. Ekki sé vitað hversu mikið fé til framkvæmda sé til.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VEÐRIÐ Í DAG

Klárar hjá KR
Knattspyrnumaður-
inn Guðmundur 

Benediktsson er 
genginn í raðir KR 

á ný þar sem 
hann ætlar 

að klára 
ferilinn.

ÍÞRÓTTIR 22

VIÐSKIPTI Reynist það rétt að stjórn 
Kaupþings hafi afskrifað skuldir 
starfsmanna vegna hlutabréfa-
kaupa í bankanum munu stjórn-
völd sækja það fast að samningum 
þar að lútandi verði rift, segir 
Björgvin G. Sigurðsson viðskipta-
ráðherra.

Fjármálaeftirlitið (FME) rann-
sakar nú fréttir um að stjórn 
Kaupþings hafi látið afskrifa 
skuldir starfsmanna. 

Fram kom fram í fréttum Ríkis-
útvarpsins og Stöðvar 2 í gær að 
um hafi verið að ræða skuldir 
fjölda starfsmanna, og að um háar 
upphæðir hafi verið að ræða. 
Fréttablaðið hefur ekki fengið það 
staðfest hjá heimildarmönnum.

Sigurður Einarsson, fyrrver-

andi stjórnarformaður Kaupþings, 
sagðist í gær ekki hafa heimild til 
að tjá sig um málið. Vísaði hann til 
þess að lán til starfsmanna séu 
viðskipti, og í viðskiptum við 
banka sé trúnaður áskilinn.

Björgvin G. Sigurðsson við-
skiptaráðherra segir að sam-
kvæmt upplýsingum sem hann 
hafi fengið frá FME hafi allar 
skuldir Kaupþings verið færðar í 
Nýja Kaupþing. 

„Þetta þarf að rannsaka hratt og 
leiða strax til lykta,“ segir Björg-
vin. Ef um eitthvað óeðlilegt hafi 
verið að ræða verði þess freistað 
að rifta þeim gjörningi.

„Það verður enginn steinn látinn 
óhreyfður í þessu máli, og það 
verður aldrei nokkurn tímann látið 

líðast að neitt óeðlilegt hafi átt sér 
stað,“ segir Björgvin. „Allir skuld-
arar verða að njóta jafnræðis, 
engir fá að njóta sérmeðferðar.“

Þeir fyrrverandi stjórnarmenn  
í Kaupþingi sem Fréttablaðið náði 
sambandi við í gær könnuðust 
ekki við að stjórnin hafi samþykkt 
að fella niður skuldir starfs-
manna.

„Ég get staðfest að það hefur 
ekki verið tekið fyrir í stjórninni,“ 
segir Brynja Halldórsdóttir, fyrr-
verandi stjórnarmaður.

Aðrir stjórnarmenn, sem tjáðu 
sig með því skilyrði að ekki yrði 
vitnað í þá undir nafni, könnuðust 
við að skuldastaða starfsmanna 
hefði verið rædd í stjórninni. Þeir 
fullyrtu þó að ekki hefði verið 

tekin nein ákvörðun um að afskrifa 
skuldirnar.

Nýja Kaupþing yfirtók öll lán 
eins og þau stóðu þegar tekið var 
við, segir Finnur Sveinbjörnsson, 
bankastjóri Nýja Kaupþings. 
Hann vildi í gærkvöldi ekki upp-
lýsa hversu háar upphæðir starfs-
menn skuldi Nýja Kaupþingi 
vegna hlutabréfakaupa.

Ekki náðist í Hreiðar Má Sig-
urðsson, fyrrverandi forstjóra 
bankans, við vinnslu fréttarinnar.

Fram kemur í tilkynningu frá 
Landsbankanum að bankinn hafi 
ekki veitt starfsmönnum lán fyrir 
hlutabréfakaupum sem hluta af 
starfskjörum. Því hafi ekki verið 
um niðurfellingar slíkra skulda að 
ræða hjá bankanum.  - bj

Ráðherra lætur rannsaka 
afskriftir hjá Kaupþingi
Það verður ekki liðið hafi stjórn Kaupþings afskrifað skuldir starfsmanna segir viðskiptaráðherra. Sigurður 
Einarsson, fyrrverandi stjórnarformaður, segist bundinn trúnaði um viðskipti við starfsmenn eins og aðra.
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Auður, ertu alltaf með eitthvað 
á prjónunum? 

„Já, alltaf, enda verður ull gull í 
höndunum á okkur.“

Auður Kristinsdóttir hefur gefið út prjóna-
blaðið Ýr í 20 ár. 

OLÍS ÁLFHEIMUM, OLÍS GULLINBRÚ, HOLTAGÖRÐUM, 
OLÍS MJÓDD, OLÍS NORÐLINGAHOLTI, NÝBÝLAVEGI, 
SUÐURLANDSBRAUT, OLÍS AKRANESI, OLÍS AKUREYRI, 
OLÍS BORGARNESI, OLÍS KEFLAVÍK, OLÍS REYÐARFIRÐI 

12 STAÐIR
EFNAHAGSMÁL Tvær stærstu ferðaskrifstofur 
landsins, Ferðaskrifstofa Íslands og Heimsferðir, 
hafa skert starfshlutfall starfsmanna til að bregðast 
við verulegum samdrætti í bókunum á ferðum.

„Starfsfólkið tók þessu af miklum skilningi,“ segir 
Þorsteinn Guðjónsson, forstjóri Úrvals-Útsýnar, 
sem ásamt Plúsferðum og Sumarferðum eru í eigu 
Ferðaskrifstofu Íslands. Hann segir eitt ganga yfir 
alla, yfirstjórn jafnt sem almenna starfsmenn, allir 
séu nú komnir í hálft starf og kjaraskerðingin eftir 
því.

Um ástæðurnar segir hann að ekki þurfi að 
fjölyrða. Gengishrun hafi leitt af sér færri bókanir 
og fyrirtækið verði að bregðast við. Hann segir 
aðgerðirnar vissulega harkalegar en þó skárri kost 
en að grípa til uppsagna.

„Fólk tekur þessu ótrúlega vel og er skilnings-
ríkt,“ segir Guðbjörg Auðunsdóttir, trúnaðarmaður 
hjá Úrvali-Útsýn. Hún segir starfsmenn vonast til 
þess að ástandið sé tímabundið og þeir eigi þess kost 
að sækja um hluta af atvinnuleysisbótum til að 
kjörin skerðist ekki um helming.

Starfshlutfall starfsmanna Heimsferða verður 50 
til 80 prósent í nóvember og desember, misjafnt 

eftir því hversu mikið er að gera á þeirra starfsstöð, 
segir Tómas J. Gestsson, framkvæmdastjóri 
Heimsferða. 

Hann segir starfsmenn sýna breytingunum 
skilning, enda hafi eftirspurn eftir utanlandsferðum 
minnkað hjá Heimsferðum eins og öðrum ferða-
skrifstofum.  - bj

Ferðaskrifstofur skerða starfshlutfall starfsmanna til að komast hjá uppsögnum:

Starfsfólkið sýnir skilning

UTANLANDSFERÐIR Bókunum hefur fækkað mikið hjá íslensk-
um ferðaskrifstofum vegna erfiðs efnahagsástands.

IÐNAÐUR Hátæknifyrirtækið Vaki 
hefur gert 200 milljóna króna 
samning við stærsta laxeldisfyr-
irtæki heims, Marine Harvest. 
Fyrirtækið hefur sérhæft sig í 
þróun hátæknibúnaðar fyrir fisk-
eldi. Hermann Kristjánsson, 
framkvæmdastjóri fyrirtækisins, 
segir samninginn skapa mikla 
möguleika. „Marine Harvest 
hefur verið viðskiptavinur okkar 
um margra ára skeið. Þessi samn-
ingur er eingöngu við hinn skoska 
hluta félagsins. Hann skapar hins 
vegar grundvöll fyrir samstarfi í 
öðrum löndum þar sem félagið 
starfar, svo sem í Noregi, Chile og 
Kanada.“

Framleiðsla Vaka fer að lang-
mestu leyti í útflutning og áttatíu 
prósent tekna koma aftur inn í 
íslenskt hagkerfi. Hermann segir 
að kreppan bíti ekki á félaginu, 
nema með því að skapa óþægindi 
vegna vandræða með millifærslur. 
Hann er bjartsýnn á framtíð fisk-
eldis. „Við stöndum frammi fyrir 
mikilli mannfjölgun. En við  fáum 
samt ekki meira úr sjónum, nema 
með fiskeldi.“  

Hjá Vaka starfa um fjörutíu 
manns, hérlendis og utanlands.  

 - hhs

Hátæknifyrirtækið Vaki eykur umsvif sín í miðjum samdrættinum:

Gerir 200 milljóna samning

ELDISLAX Hátæknifyrirtækið Vaki er 
sérhæft í þróun hátæknibúnaðar fyrir 

fiskeldi. 

SKIPULAGSMÁL Búddistar á Íslandi 
eru skrefi nær því að fá reist 
búddahof í Hádegismóum. Engin 
andmæli bárust við breytingu á 
deiliskipulagi vegna þess. 
Tillagan lá frammi í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar frá 19. 
september til 31. október. 

Skipulagsráð Reykjavíkur 
samþykkti breytt deiliskipulag 
vegna byggingar hofsins í byrjun 
september. 

Taílenski auðkýfingurinn dr. 
Prasert Prasathong Osoth, sem 
meðal annars er eigandi Bangkok 
Airways, er í forsvari fyrir 
félagið sem reisir hofið.  - hhs

Búddahof í Hádegismóum:

Komið skrefi 
nær veruleika

MORGUNBLAÐSHÖLLIN Fær góðan 
nágranna þegar búddahof rís í Hádegis-
móum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VIÐSKIPTI Hagar töpuðu 1,4 
milljörðum króna á síðustu sex 
mánuðum ársins, sem lauk í enda 
ágúst. Á sama tíma í fyrra 
hagnaðist félagið um 715 
milljónir. 

Undir Högum eru Bónus, Hag-
kaup, Debenhams og fleiri fyrir-

tæki og versl-
anir. 

Rekstrartekj-
ur námu 29,3 
milljörðum 
króna, sem er 
fimmtán 
prósenta 
aukning frá í 
fyrra. Eigið fé 
nam 6,7 
milljörðum 

króna sem er 24 prósentum 
minna en í lok síðasta ársfjórð-
ungs. Eiginfjárhlutfall var 23,4 
prósent. 

Í tilkynningu er haft eftir Finni 
Árnasyni forstjóra að óstöðug-
leiki íslensku krónunnar og mikil 
verðbólga hafi mikil neikvæð 
áhrif á reksturinn. - jab

Ástandið sker í afkomutölur:

Hagar skila tapi

FINNUR
ÁRNASON

DÓMSMÁL Héraðsdómur hafnaði í 
gær frávísunarkröfu Jóns 
Ólafssonar athafnamanns, sem og 
kröfu hans um að dómari í máli 
hans víki sæti. Jóni er gefið að 
sök að hafa svikið um 360 
milljónir króna undan skatti.

Lögmenn Jóns og annarra 
sakborninga í málinu lögðu fram 
frávísunarkröfur sem byggja á 
því að greinargerð sem dómari 
bað saksóknara að skila sé í raun 
málflutningur sækjandans. Þar 
með séu kröfur um munnlegan 
málflutning að engu hafðar.

Dómari féllst á hvoruga 
kröfuna. Kröfunni um að dómar-
inn víki verður skotið til Hæsta-
réttar.  - bj

Skattamál Jóns Ólafssonar:

Kröfu um frá-
vísun hafnað

VEIÐI Jón Sigurður Ólason, yfirlög-
regluþjónn á Akranesi, fór á fjór-
hjóli til rjúpnaveiða síðastliðinn 
laugardag í Sanddalstungu 
skammt hjá Norðurárdal. Slíkt er 
ólöglegt, að mati Ívars Erlends-
sonar, meðstjórnanda í Skotveiði-
félagi Íslands (Skotvís). Jón varð 
síðar fyrir því óláni að fótbrjóta 
sig þar um slóðir.

„Ég hef ekki brotið neitt af 
mér,“ segir Jón Sigurður. Honum 
þykir það leitt að vera sakaður um 
slíkt, ekki síst vegna stöðu sinnar 
en hann hefur einnig átt sæti í 
nefnd dómsmálaráðherra um 
endurskoðun vopnalaga.

„Við fórum á fjórhjólum upp 
eftir en við vorum ekki á veiðum á 
hjólunum,“ segir hann. Hann segir 
að þeir hafi ekið eftir vegslóða 
sem lá inn múlann og skilið hjólin 
eftir þar á slóðanum og segist 
hann ekki telja slíkt lögbrot.

„Meðan maður keyrir ekki utan 
vegar og er ekki á hjólinu við veið-
arnar þá á þetta að vera í lagi. 
Þessi götuskráðu hjól eru ekkert 
öðruvísi að þessu leyti en bílar.“ 
Hann segir enn fremur að skyttur 
fari akandi á bílum þennan veg 
þegar fært er en sú var ekki raun-
in síðastliðinn laugardag. Menn 
verði hins vegar að gæta þess, 
segir hann, að hleypa ekki af 
innan við 250 metra frá farar-
tækinu.

Aðspurður segir Ívar hins vegar 
það vera ólöglegt að fara til veiða 
á fjórhjóli. Skipti þá ekki máli 
hversu langt frá hjólinu skyttan 
sé þegar hleypt er af.

„Þetta hefur verið freisting hjá 
fáeinum veiðimönnum að fara til 

veiða á hjólunum en fólk hefur 
verið duglegt við að láta lögregl-
una vita,“ segir Sigmar B. Hauks-
son, formaður Skotvíss. „Í þessu 

tilfelli vil ég segja það að maður-
inn sem um ræðir er afar virtur 
meðal okkar skotveiðimanna og 
þykir okkur því afar sorglegt að 
hann skuli hafa látið undan freist-
ingunni en óskum honum að öðru 
leyti góðs bata.“

Á spjallborði vefsíðunnar hlað.
is var því haldið fram að Jón Sig-
urður hafi ekki haft pinna í byssu 
sinni en pinni þessi kemur í veg 
fyrir að menn geti hlaðið byssu 
sína fleiri skotum en þremur. 
Veiði með pinnalausum byssum er 
því ólögleg. Hann svaraði því með 
eftirfarandi hætti: „Að byssurnar 
hafi verið pinnalausar er raka-
laust bull. Verð að segja að mér 
finnst helvíti hart að vakna eftir 
skurðaðgerð í framhaldi af slæmu 
slysi og hitta Gróu á Leiti svona 
illilega fyrir.“   jse@frettabladid.is 

Yfirlögregluþjónn í 
lögleysu á fjöllum
Yfirlögregluþjónn á Akranesi er sakaður um ólöglegar veiðar um helgina þegar 
hann fór til veiða á fjórhjóli. Fólk hefur verið duglegt að láta lögregluna vita 
þegar menn freistast til slíks, segir formaður Skotvíss.

RJÚPUR Á FLUGI Yfirlögregluþjónn virðist hafa brotið lög þegar hann fór á veiðar um 
helgina.

EFNAHAGSMÁL Sænska fjármála-
fyrirtækið Moderna, sem er í eigu 
Milestone,  fjárfestingarfélags 
Karls Wernerssonar og fjölskyldu, 
semur nú upp á nýtt við Nýja 
Glitni, eftir þrot gamla bankans.

Karl Wernersson, stjórnarfor-
maður Milestone, segir samstarf 
Moderna og Glitnis vaxandi og 
leitað verði leiða til að „þétta“ það 
samstarf. Meðal eigna Moderna 
eru fjárfestingarbankinn Askar 
Capital og Sjóvá. Fjármálaeftirlit-
ið kannar nú stöðu bótasjóða 
tryggingafélaganna eftir hrun 
bankakerfisins og hefur kallað 
eftir upplýsingum frá VÍS, TM og 
Sjóvá.  - kdk

Moderna og Nýi Glitnir semja:

Segja verið að 
þétta samstarfið

VIÐSKIPTI Óskað hefur verið eftir 
því að verslanir BT verði teknar 
til gjaldþrotaskipta. Verslanirn-
ar hafa verið lokaðar frá því 
fyrir helgi á meðan reynt var að 
endurskipuleggja reksturinn.

Í tilkynningu frá fyrirtækinu 
kemur fram að tilraunir til að 
halda rekstri gangandi hafi ekki 
borið árangur. Vonir standi til 
þess að hægt verði að koma BT í 
rekstur á ný. Fyrir liggi kauptil-
boð í rekstur verslananna, en 
framhaldið velti á skiptastjóra. 

Verslanirnar verða lokaðar 
þar til niðurstaða fæst. Um 50 
manns hafa starfað hjá verslun-
unum.  - bj

BT verslanir gjaldþrota:

Reyna að koma 
rekstri í gang

ÚR REGLUGERÐ
Við veiðar er m.a. óheimilt að 
nota: Vélknúin farartæki, nema 
báta á sjó til fuglaveiða enda 
gangi þeir ekki hraðar en níu 
sjómílur meðan á veiði stendur. 
Vélknúin farartæki á landi, önnur 
en vélsleða, fjórhjól og önnur 
torfærutæki, má nota til að flytja 
veiðimenn til og frá veiðilendum 
og þá eingöngu á vegum eða 
merktum vegaslóðum. Skotvopn 
skulu vera óhlaðin meðan á akstri 
stendur. Þau skulu einnig vera 
óhlaðin nær vélknúnu farartæki á 
landi en 250 m.

SPURNING DAGSINS



Silfurskeiðin er til á nánast hverju heimili á Ítalíu, enda 
hefur hún verið vinsælasta brúðargjöfin þar í landi í yfir 
sextíu ár. Í þessu grundvallarriti eru tvö hundruð ljósmyndir 
og fjölmargar teikningar.

D
Y

N
A

M
O

 R
E

Y
K

JA
V

ÍK

BIBLÍA ÍTALSKRAR MATARGERÐAR
Klassískir réttir, heimilismatur eins og hann gerist bestur
– bæði einföldustu réttir og margþættari matargerð.

YFIR 1200 

BLAÐSÍÐUR

– ÓTRÚLEGT VERÐ!
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UTANRÍKISMÁL Norðmenn hafa 
ákveðið að bjóða Íslendingum lán 
upp á 4 milljarða norskra króna, 
eða sem svarar um 75 milljarða 
íslenskra króna, til að vinna bug á 
efnahagskreppunni hér á landi. Þá 
hefur seðlabanki Noregs ákveðið 
að veita Seðlabanka Íslands lán að 
fjárhæð 500 milljónir evra til allt 
að fimm ára að því tilskildu að ríkið 
gangi í ábyrgð. Lán sem Seðlabank-
inn hefur tekið í gegnum gjaldeyr-
isskiptasamning bankanna verður 
framlengt út árið 2009.

Jonas Gahr Støre, utanríkisráð-
herra Noregs, var í opinberri heim-
sókn hér á landi í gær. Hann sagði 
að Íslendingar gætu ekki unað því 
að myntin virkaði ekki og því væri 
mikilvægt að fá stuðning. Það hafi 
verið gott hjá Íslendingum að leita 
til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins því að 
þá berist stuðningur frá öðrum 
löndum, þar á meðal hinum 
Norðurlandaþjóðunum. 

Á miðvikudag verður fundur í 
embættismannanefndinni, sem 
stofnað var til á Norðurlandaráðs-
þingi í Helsinki í síðustu viku. Gahr 
Støre segist ekki vita hvort teknar 
verði ákvarðanir um stuðning þjóð-
anna því hann viti ekki hvað sé 
skipulagt í Kaupmannahöfn og 
Stokkhólmi. Norðmenn hafi viljað 
lýsa yfir stuðningi við Íslendinga 
vel tímanlega og þeir ætli að vinna 
að því að Íslendingar fái norrænan 
stuðning. Engan tíma megi missa. 
Hann vonast til þess að hinar þjóð-
irnar hugsi með svipuðum hætti.

„Það er mikilvægt að fá sem 
fyrst fé til að koma íslensku krón-
unni aftur í gang,“ segir hann. „Það 
er mikilvægt að Alþjóðagjaldeyris-

sjóðurinn geti sem fyrst gefið 
stimpil á aðgerðirnar.“

Gahr Støre hitti Geir H. Haarde 
forsætisráðherra í gær. Forsætis-
ráðherra lýsti yfir að hann hefði 
falast eftir því að Norðmenn tækju 
að sér milligönguhlutverk í deilu 
Íslendinga við Breta vegna Icesa-
ve-reikninganna, hugsanlega einn-
ig Holland. Hann kveðst einnig 
hafa rætt þetta við fulltrúa Breta 
og þeir hafi ekki tekið illa í það.

Gahr Støre segir að Norðmenn 

taki ekki afstöðu í deilu Íslendinga 
við Breta og að þeir muni ekki neita 
því að miðla málum ef báðar þjóðir 
óski þess. Hann segist hafa rætt 
málið við fulltrúa Breta á Íslandi. 
Norðmenn verði að fá yfirsýn yfir 
málið áður en hann geti sagt nokk-
uð. Málið sé viðkvæmt hjá báðum 
þjóðum og fjármálin verði að 
leysast milli þessara þjóða.

Gahr Støre ræddi málin á fundi 
Samfylkingarinnar í gær.  

ghs@frettabladid.is

Norðmenn vilja 
lána fjóra milljarða
Norðmenn lána Íslendingum 4 milljarða norskra króna, eða 500 milljónir evra, 
til fimm ára. Gjaldeyrisskiptasamningur seðlabankanna verður framlengdur út 
árið 2009. Norðmenn eru reiðubúnir að miðla málum í deilunni við Breta.

STIMPILL FÁIST SEM FYRST Jonas Gahr Støre, utanríkisráðherra Noregs, segir að 
mikilvægt sé að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn geti sem fyrst gefið stimpil á björgunar-
aðgerðirnar á Íslandi. Hann segir að engan tíma megi missa. Hann ræddi málin á 
fundi Samfylkingarinnar í Iðnó í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ranglega var sagt í myndatexta í blað-
inu á sunnudag að Commerzbank 
krefðist gjaldþrotaskipta Straums. Líkt 
og segir í meginmáli fréttarinnar var 
átt við Samson, félag í eigu Björgólfs-
feðga.

LEIÐRÉTTING

UTANRÍKISMÁL Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra og 
Jonas Gahr Støre, utanríkisráð-
herra Noregs, undirrituðu í gær 
samning landanna um kolvetnis-
auðlindir sem liggja yfir marka-
línur landanna. 

Í samningnum er kveðið á um 
að semja skuli um skiptingu og 
nýtingu þegar kolvetnisauðlind er 
á landgrunni beggja landanna. 

Ráðherrarnir undirrituðu 
einnig samkomulag um fjórðungs 
þátttökurétt landanna í olíustarf-
semi á hvort annars hluta á 
sameiginlegu nýtingarsvæði 
landanna við Jan Mayen.  - ghs

Noregur og Ísland:

Samningur um 
auðlindirnar

UNDIRRITUN Jonas Gahr Støre, utanríkis-
ráðherra Noregs, og Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra undirrita 
samning milli þjóðanna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON
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Á MORGUN 
8-15 m/s vestan til, annars 

mun hægari.
FIMMTUDAGUR 

3-8  m/s, stífastur eystra.

9

HVASST VESTAN TIL Í 
KVÖLD OG NÓTT  
Mjög kröpp og djúp 
lægð nálgast landið í 
dag. Strax um hádegi 
verður komin stíf suð-
austan átt á landinu 
vestanverðu og þar 
mun bæta í stöðugt 
í dag og kvöld. Í nótt 
má búast við suðaust-
an stormi vestanlands 
og á hálendinu. 
Annars staðar verður 
vindur hægari. Þessari 
lægð fylgja hlýindi 
og væta um mestallt 
land.   

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti 
nýlega dóm Héraðsdóms Vest-
fjarða yfir karlmanni á fertugs-
aldri sem dæmdur var í sex 
mánaða fangelsi fyrir kynferðis-
brot gegn fjórtán ára stúlku.

Maðurinn er einnig dæmdur 
fyrir áfengislagabrot, fyrir að 
hafa veitt stúlkunni og vinkonu 
hennar áfengi. Ennfremur var 
einnig dæmdur fyrir umferðar-
lagabrot en lögreglan stöðvaði 
manninn þar sem hann ók án 
ökuréttinda. Með þessum brotum 
sínum rauf maðurinn skilorð og 
voru málin dæmd saman.

Þá er manninum gert að greiða 
stúlkunni 150 þúsund krónur í 
miskabætur auk rúmlega 350 
þúsund króna í áfrýjunarkostnað, 
þar með talin málsvarnarlaun 
verjanda síns.  - ovd

Hæstiréttur staðfestir dóm:

Braut gegn fjór-
tán ára stúlku

Veltu pallbíl í Þingvallasveit
Tveir menn voru fluttir með sjúkrabíl 
á slysadeild í gærmorgun eftir að þeir 
veltu pallbíl sínum á Grafningsvegi við 
Heiðabæ í Þingvallasveit. Mennirnir 
eru ekki taldir alvarlega slasaðir.

Hraðakstur við Hvolsvöll
Lögreglan á Hvolsvelli stöðvaði 
sjö ökumenn fyrir að aka of hratt í 
umdæmi sínu í síðustu viku. Sá sem 
hraðast ók var á 137 kílómetra hraða 
þar sem 90 er hámarkshraði.

Þrír teknir ölvaðir við stýri 
Lögreglan á Selfossi tók þrjá 
ökumenn um síðustu helgi fyrir að 
aka undir áhrifum áfengis auk þess 
sem þrír ökumenn voru teknir fyrir 
hraðakstur.

LÖGREGLUFRÉTTIR

STJÓRNMÁL Valgerður Sverrisdóttir, 
varaformaður Framsóknarflokks-
ins og þingmaður í Norðausturkjör-
dæmi, segist enn telja miklar líkur 
á að Alcoa reisi álver á Bakka við 
Húsavík þótt tafir verði á fram-
kvæmdum. 

Ákveðið var fyrir helgi að fresta 
rannsóknarborunum og verða 
ákvarðanir um framhald teknar að 
ári. „Þetta eru gríðarleg vonbrigði,“ 
segir Valgerður sem þó bindur 
vonir við að af verkefninu verði. 
Fari þó svo að af því verði ekki sé 
mikilvægt að vita það sem fyrst 
svo hægt verði að finna nýja sam-
starfsaðila um nýtingu jarðhita-
orkunnar á Norðausturlandi. 

Í yfirlýsingu 
aðstandenda 
Bakkaverkefn-
isins segir að 
frestunin sé til 
komin „meðal 
annars vegna 
óvissuástands á 
fjármálamörk-
uðum“. Valgerð-
ur segir að hið 
alþjóðlega 

ástand hafi vissulega sitt að segja 
en framkoma stjórnvalda gagnvart 
verkefninu hafi ekki verið þeim til 
sóma. „Það hefur sitt að segja að 
stjórnvöld bökkuðu verkefnið 
aldrei almennilega upp,“ segir hún.

Í síðustu viku var líka upplýst að 
útboð framkvæmda við Vaðlaheið-
argöng frestist. Töf á undirbúningi 
og breytt staða í efnahagsmálum 
eru sagðar ástæðurnar. 

Valgerður furðar sig á aðferða-
fræðinni enda eigi ríkið ekki að 
draga úr framkvæmdum sem þess-
ari á samdráttartímum. „Ráðherr-
ann [Kristján L. Möller samgöngu-
ráðherra] hefur fjárfest í þessu 
verkefni með stórum orðum þannig 
að ég yrði mjög undrandi ef þetta 
er það fyrsta sem stjórnvöld slá af. 
Vaðlaheiðargöngin eru augljóslega 
mjög arðbær framkvæmd sem að 
auki er að hluta til einkafram-
kvæmd.“ - bþs

Óvissa ríkir um stórframkvæmdir í atvinnu- og samgöngumálum á Norðurlandi: 

Þetta eru gríðarleg vonbrigði 

VALGERÐUR 
SVERRISDÓTTIR

SUÐUR-AFRÍKA, AP Jacob Zuma, 
leiðtogi Afríska þjóðarráðsins, 
fer ófögrum orðum um nýjan 
stjórnmálaflokk, sem stofnaður 
verður í desember.

Nýi flokkurinn er klofnings-
flokkur út úr þjóðarráðinu þar 
sem töluverð ólga hefur myndast 
eftir að Zuma tók við af Thabo 
Mbeki nýverið.  Nýi flokkurinn 
stefnir á sigur í þingkosningum á 
næsta ári, sem þó þykir ólíklegt 
vegna yfirburðastöðu Afríska 
þjóðarráðsins. - gb

Nýr flokkur í Suður-Afríku:

Afríska þjóðar-
ráðið klofnar

EFNAHAGSMÁL Efnahags- og 
alþjóðafjármálaskrifstofa hefur 
verið sett á fót í forsætisráðu-
neytinu. Skrifstofustjóri er Björn 
Rúnar Guðmundsson sem áður 
vann í Landsbankanum og þar 
áður í Þjóðhagsstofnun og 
fjármálaráðuneytinu.

Þótt forsætisráðuneytið eigi að 
fara með hagstjórn samkvæmt 
reglugerð um Stjórnarráð Íslands 
hefur það ekki haft sérstaka 
efnahagsskrifstofu innan sinna 
vébanda. Hefur málaflokkurinn 
fallið undir almenna skrifstofu 
ráðuneytisins ásamt til dæmis 
alþjóðamálum og málefnum 
ríkisstjórnar og ríkisráðs. - bþs

Forsætisráðuneytið eflir sig:

Efnahagsmálin 
í sérstaka deild

GENGIÐ 03.11.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 216,0081
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 124,18 124,78

 201,38 202,36

 159,55 160,45

 21,424 21,55

 18,847 18,957

 16,2   16,294

 1,2502   1,2576

 185,02   186,12

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Komdu með allt í Gull

Lifðu núna

Þú færð Ofurheimasímann. Allt innifalið, símtöl í alla aðra 
síma, óháð kerfi – líka í GSM og til útlanda fyrir 3.490 kr. *

Þú færð lægsta mínútuverð í GSM, óháð kerfi

Þú færð mesta hraðann á Netinu

Þú færð okkar bestu kjör og sparnað sem er gulls ígildi

Vertu með allt á einum stað og skráðu þig strax í nýja 
vildarþjónustu í 1414 eða á vodafone.is.

Vodafone Gull – það besta sem við bjóðum
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* Innifalið er allt að 6.000 kr. í GSM og 6.000 kr. til 30 helstu viðskiptalanda Íslands. Símtöl í 118 og 900 númer eru gjaldfærð.
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„Barry er sá eini sem sagðist vilja verða forseti,“ segir 
Murtiningsi, tæplega sjötug kona á Indónesíu, sem var 
kennari Baracks Obama þegar hann var átta ára. „Ég 
vona að draumur hans rætist.“

Hún fylgist grannt með atburðunum í Bandaríkjunum, 
rétt eins og aðrir kennarar, samnemendur og fyrrver-
andi nágrannar Obama á Indónesíu, þar sem hann bjó í 
nokkur ár í æsku.

Í Kenía fylgjast einnig ættingjar Obama spenntir með 
kosningunum. Margir þeirra hafa verið tíðir gestir heima 
hjá ömmu hans í þorpinu Kogelu.

„Allir eru óskaplega ánægðir og spenntir og hlakka til 
að halda fögnuð daginn eftir kosningarnar,“ segir Malik 
Obama, hálfbróðir forsetaefnis bandaríska Demókrata-
flokksins.

Víða um heim birtu dagblöð í gær ýmsar útgáfur af 
stuðningsyfirlýsingu við Obama. Hann „á skilið að sigra“ 
sagði til dæmis leiðarahöfundur írska dagblaðsins The 
Irish Times í gær. 

„Obama er besta vonin um endurreisn Bandaríkj-

anna,“ sagði í leiðtoga ástralsks fjármálablaðs og í Sam-
einuðu arabísku furstadæmunum sagði leiðarahöfundur 
dagblaðsins Gulf Times að Obama geti „lagfært þann 
mikla skaða sem Bush-stjórnin hefur unnið á ímynd 
Bandaríkjanna“. - gb

Heimurinn fylgist spenntur með bandarísku forsetakosningunum:

Flestir halda með Barack Obama

VINSÆLL Í KENÍA Á heimaslóðum ömmu Obama í Kenía 
mátti sjá þennan mann með veglegan hatt skreyttan mynd-
um og fréttum af Barack Obama.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BANDARÍKIN Demókratinn Barack 
Obama og repúblikaninn John 
McCain hafa verið á stöðugum 
ferðalögum síðustu daga um svo-
nefnd lykilríki, þar sem mjótt er á 
mununum um hvor þeirra muni 
sigra.

Sannkölluð tímamót yrðu fólgin í 
því að Bandaríkjamenn fengju í 
fyrsta sinn forseta sem er dökkur á 
hörund og á ættir sínar að rekja til 
Afríku. Sú staða ein og sér myndi 
ekki aðeins breyta ímynd Banda-
ríkjanna út á við, heldur gæti hún 
haft víðtækari áhrif innan Banda-
ríkjanna.

Kosningabaráttan hefur verið 
söguleg og úrslitanna er beðið af 
mikilli eftirvæntingu. Obama 
hefur verið býsna sigurviss undan-
farið, en McCain segist sannfærð-
ur um að eiga enn möguleika á sigri 
þrátt fyrir að skoðanakannanir sýni 
flestar annað.

Spurningin er ekki síst sú, hvort 
skoðanakannanirnar séu áreiðan-
legar eða hvort einhver innbyggð 
skekkja sé í þeim sem gæti skilað 
sér í harla óvæntum úrslitum. 

Til dæmis skapar fjöldi nýrra 
kjósenda í þessum kosningum 
nokkra óvissu, auk þess sem til-
hneiging gæti verið hjá fólki að 
svara þvert um hug sér þegar 
spurt er hvort það ætli að kjósa 
þeldökkan frambjóðanda, og nið-
urstaðan á kjörstað yrði því allt 
önnur en skoðanakannanir gefa til 
kynna.

Samkvæmt skoðanakönnunum 
hefur Obama á lokasprettinum um 
það bil sjö prósenta forskot á 
McCain á landsvísu, en í reynd eru 
það kosningarnar í hverju ríki sem 
ráða úrslitum. Obama þykir nokk-
uð öruggur um að fá meirihluta í 
öllum þeim ríkjum þar sem flokks-
bróðir hans John Kerry vann sigur 

á George W. Bush árið 2004. Það 
myndi tryggja honum 252 atkvæði, 
sem þýðir að hann vantar aðeins 18 
atkvæði frá hinum ríkjunum sem 
kusu Bush fyrir fjórum árum til að 
ná þeim 270 atkvæða meirihluta 
sem þarf til sigurs á kjörmanna-
samkomunni, þar sem formlegt 
kjör forseta fer fram.

McCain þyrfti hins vegar bæði 
að ná sigri í eins mörgum Bush-
ríkjum og mögulegt er, auk þess 
sem hann þarf að ná til sín ein-
hverju af þeim ríkjum sem síðast 

kusu demókratann Kerry. Þar þykir 
muna mest um Pennsylvaníu, auk 
þess sem tap í Ohio, Flórída eða 
Virginíu gæti orðið honum að falli.

Næsti forseti, hvort sem hann 
verður Obama eða McCain, á hins 
vegar ekki í vændum sjö dagana 
sæla. Meðal erfiðra verkefna, sem 
hann þarf að takast á við, er efna-
hagsvandinn, sem er svartari en 
sést hefur í háa herrans tíð, og svo 
þarf hann að finna einhverja leið út 
úr stríðinu í Írak. 
 gudsteinn@frettabladid.is

Úrslitastund nálgast 
í sögulegri baráttu
Sögulegri og óvenjulangri kosningabaráttu lýkur í dag þegar Bandaríkjamenn 
kjósa sér forseta. Mikil spenna ríkir um úrslitin þrátt fyrir að skoðanakannanir 
hafi lengi bent til þess að Barack Obama eigi sigurinn svo gott sem vísan.
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McCain 
öruggur

McCain 
stendur vel

Barátturíki Obama 
öruggur

Obama 
stendur vel

Bandarískir kjósendur velja ekki forseta og 
varaforseta í beinni kosningu, heldur er í 
hverju ríki fyrir sig kosinn ákveðinn fjöldi 

kjörmanna. Flest ríkin hafa það fyrirkomu-
lag að allir kjörmenn þess falla í skaut þess 

frambjóðanda sem fær flest atkvæði. 

Forsetakjör í Bandaríkjunum

Repúblikanar: McCain/Palin Demókratar: Obama/Biden
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McCain Naumur munur Obama

Er rétt að þjóðin fái að ganga 
til kosninga innan skamms?

Já 66,6%
Nei 33,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Telur þú að eigendur íslenskra 
fjölmiðla hafi áhrif á efnistök 
þeirra?

Segðu þína skoðun á visir.is

®

Auglýsingasími

– Mest lesið

SÖFNUN Fermingarbörn úr 65 
sóknum í öllum landshlutum 
gengu í hús í gær til að safna pen-
ingum til verkefna Hjálparstarfs 
kirkjunnar í fjórum löndum Afr-
íku. Börnin ganga aftur í hús í 
dag, milli klukkan 17.30 og 21.

Í tilkynningu frá Hjálparstarfi 
kirkjunnar segir að árlega fræði 
starfsfólk kirkjunnar um þrjú 
þúsund fermingarbörn um 
aðstæður í fátækum löndum Afr-
íku. Áhersla sé lögð á fræðslu um 
skort á hreinu vatni og árangur 
af verkefnum hjálparstarfsins. 
Með söfnunum sem þessari fái 
fermingarbörnin tækifæri til að 
leggja sitt af mörkum en þetta er 

í tíunda sinn sem söfnunin er 
haldin.

„Það skiptir kannski ekki öllu 

máli hversu mikið fólk gefur 
heldur skiptir máli sá hugur sem 
fólk sýnir með því að taka þátt í 
henni,“ segir séra Guðmundur 
Karl Brynjarsson, prestur í 
Lindasókn í Kópavogi. Hann segir 
að ef allir í sókninni gæfu fimm-
tíu krónur myndi það jafngilda 
hálfri milljón króna.

Söfnunarféð í ár rennur til 
verkefna í Mósambík, Malaví, 
Úganda og Eþíópíu. Í tilkynningu 
Hjálparstarfs kirkjunnar segir að 
í fyrra hafi fermingarbörnin safn-
að um 8 milljónum króna sem 
reikna megi með að tryggt hafi 
um 42 þúsund manns aðgangi að 
hreinu vatni til frambúðar.  - ovd

Fermingarbörn safna peningum til verkefna Hjálparstarfs kirkjunnar í Afríku:

Hugurinn skiptir mestu máli

VIÐ UPPHAF SÖFNUNAR Fermingarbörn 
í Lindasókn létu til sín taka í gær þegar 
þau gengu í hús í Kópavogi.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

DANMÖRK, AP Íbúar í Kristjaníu, 
fríríkinu svonefnda sem danskir 
hippar stofnuðu í Kaupmannahöfn 
fyrir nærri fjórum áratugum, hófu 
í gær málflutning sinn fyrir 
dönskum dómstól, þar sem þau 
krefjast þess að dönsk stjórnvöld 
viðurkenni rétt þeirra til að nýta 
landsvæðið, þótt ríkið sé eigandi 
þess.

Íbúarnir kærðu stjórnvöld árið 
2006 eftir að þau hófu aðgerðir 
gegn fíkniefnaviðskiptum og 
kynntu áform um að rífa hús og 
byggja íbúðarblokkir á svæðinu, 
þar sem danski sjóherinn hafði 
áður haft aðstöðu. Búist er við 
úrskurði dómstólsins í janúar. - gb

Dómstóll í Danmörku:

Örlög Kristjan-
íu ráðast brátt

KJÖRKASSINN
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    Nýtum notað
Endurnýtum gjaldeyri

Fáðu þér nýrri notaðan bíl hjá Brimborg

Komdu í kaffi og kleinur

Endurnýtum gjaldeyrinn okkar

Endurnýttu gjaldeyrinn. Sparaðu, komdu druslunni í verð. Hér eru nokkur dæmi um notaðan gjaldeyrir:

Breyttu 
  druslunni
í djásn í dag

Komdu bíldruslunni í verð. Nú áttu útborgun upp í betri bíl. Það 
skiptir ekki máli hvaða bíl þú átt - við kaupum hann. Komdu bara 
með bíldrusluna og settu 200 þúsundkallinn upp í betri notaðan 
bíl hjá Brimborg. Bara ein bíldrusla upp í hvern betri bíl. Endur-
nýttu það sem þú átt með Brimborg.  

Nýtum notað í dag. 
Komdu í Brimborg.

Þú átt druslu sem flutt var inn á 
sínum tíma, fyrir verðmætan 
gjaldeyri. Nýtum notað í dag. 
Brimborg kaupir hvaða  druslu 
sem er á heilar 200.000 krónur: 
settu drusluna upp í nýrri 
notaðan bíl sem einnig var greitt 
fyrir á sínum tíma með verð-
mætum gjaldeyri - bíl sem eyðir 
minna en sá gamli. 

Komdu í Brimborg í dag og 
nýttu notaðan gjaldeyri.

Komdu í kaffi og kleinur í Brimborg

1,6 bensín beinskiptur
Fast númer NU950
Skrd. 08/2002. Ek. 104.000 km.
Ásett verð 1.030.000 kr.
Afsláttur 240.000 kr.
Tilboðsverð 790.000 kr.

1,6 bensín beinskiptur station
Fast númer PL366
Skrd. 04/2000. Ek. 130.000 km.
Ásett verð 790.000 kr.
Afsláttur 150.000 kr.
Tilboðsverð 640.000 kr.

1,6 bensín beinskiptur station
Fast númer MU217
Skrd. 09/1999. Ek. 122.000 km.
Ásett verð 610.000 kr.
Afsláttur 120.000 kr.
Tilboðsverð 490.000 kr.

2,3 bensín beinskiptur
Fast númer VR830
Skrd. 04/2001. Ek. 116.000 km.
Ásett verð 1.450.000 kr.
Afsláttur 660.000 kr.
Tilboðsverð 790.000 kr.

2,0 bensín sjálfskiptur
Fast númer BY761
Skrd. 07/2004. Ek. 80.000 km.
Ásett verð 1.440.000 kr.
Afsláttur 450.000 kr.
Tilboðsverð 990.000 kr.

1,4 bensín beinskiptur 
Fast númer AE655
Skrd. 04/2005. Ek. 83.000 km.
Ásett verð 1.170.000 kr.
Afsláttur 400.000 kr.
Tilboðsverð 770.000 kr.

1,8 bensín sjálfskiptur station
Fast númer JR486
Skrd. 11/2001. Ek. 129.000 km.
Ásett verð 980.000 kr.
Afsláttur 230.000 kr.
Tilboðsverð 750.000 kr.

1,6 bensín beinskiptur  station
Fast númer YA330
Skrd. 01/2000. Ek. 138.000 km.
Ásett verð 790.000 kr.
Afsláttur 200.000 kr.
Tilboðsverð 590.000 kr.

Ford Focus TrendToyota Avensis

Ford Focus High Series

Ford Focus High Series

Peugeot 407

Hyundai H1

Citroën Berlingo Van

Ford Focus High Series

Citroën Xsara Picasso Exclusive

1,7 bensín beinskiptur station
Fast númer SS374
Skrd. 11/2005. Ek. 40.000 km.
Ásett verð 1.890.000 kr.
Afsláttur 500.000 kr.
Tilboðsverð 1.390.000 kr.

selja gamla

kaupa nýjan
notaðan
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■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

Dóttir gigtarsjúklings skrifar: „Mig langaði svo að 
koma á framfæri einu atviki sem móðir mín lenti í 
núna í dag. Hún hefur verið hjá gigtarlækni í sirka ár 
og hann skrifar upp á töflur fyrir hana. Töflurnar 
kosta um 5.000 kr. og það má ekki ávísa þeim nema 
gegn lyfseðli. Nú spyr ég: Er það eðlilegt að læknir 
geti rukkað um 3.000 kr. fyrir það eitt að skrifa upp á 
lyfseðil, verk sem tekur um það bil hálfa til eina 
mínútu?“

Ef málið snýst eingöngu um að fá lyf sem þegar er 
búið að ávísa er of dýrt að fá lyfin í gegnum sérfræð-
ing. Sérfræðingar eru dýrastir hér af öllum Norður-
landaþjóðunum. Ódýrasta leiðin er að láta heimilis-
lækninn skrifa upp á lyfin. Heimsókn til íslensks 
heimilislæknis kostar þúsund krónur. Heimilislæknar 
geta skrifað upp á öll gigtarlyf og þeir taka ekki 
aukalega fyrir það – það er innifalið í heimsókninni. Á 
Norðurlöndunum er einungis ódýrara að heimsækja 
heimilislækni í Danmörku, þar sem það er ókeypis.

Munið einnig eftir að biðja lækninn að skrifa upp á 
þriggja mánaða lyfjaskammta, þegar um er að ræða 
lyf sem tekin eru að staðaldri, og fá fjölnotalyfseðil.

Neytendur: Þjónusta sérfræðilækna

Dýrt að skrifa upp á lyf

1 Hvað heitir félagið sem á 
sunnudag keypti fjölmiðlahluta 
365 miðla?

2 Hvað þykir sérstakt við vígslu 
séra Hjartar Pálssonar sem 
vígður var til prests á sunnu-
dag?

3 Hver er heimsmeistari í 
Formúlu 1?
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DANMÖRK Eitt þekktasta hótel 
Norðurlanda, Hótel D´Anglaterre 
í Kaupmannahöfn, er að sögn 
danska blaðsins Berlingske 
Tiderne komið í eigu íslenska rík-
isins í gegnum Nýja Lands-
bankann.

Blaðið greindi frá þessu í gær 
en þar segir að auk hótelsins eigi 
Landsbankinn fleiri þekkta staði 
eins og Kong Frederik, Front og 
Copenhagen Corner. Nordic Partn-
ers keypti umræddar eignir árið 
2007. Þá fjármagnaði Landsbank-
inn kaupin og hefur Nýi Lands-
bankinn nú stór veð í eignunum. 

Haft er eftir Gísla Reynissyni, 
stjórnarformanni Nordic Partn-

ers, að hann viti ekki til að samn-
ingum félagsins við Landsbank-
ann hafi verið breytt. Hann segir 
þá hins vegar finna fyrir áhyggj-
um hjá fólki yfir því að íslenskur 
banki standi að fjármögnuninni.

Þá segir Berlingske að íslensku 
fjárfestarnir í Nordic Partners 
hafi verið óheppnir með kaup sín 
í Danmörku. Hótelin D´Anglater-
re og Kong Frederik séu rekin 
með tapi auk þess sem komið hafi 
í ljós að félagið hafi tekið yfir 
áhvílandi skuldir fyrri eigenda 
svo kaupverð hafi í raun verið 
mun hærra en þær 700 milljónir 
danskra króna sem áður hafa 
verið nefndar.  - ovd

Danskt blað segir þekktasta hótel Norðurlandanna komið í eigu íslenska ríkisins:

D Ánglaterre í eigu ríkisins

HÓTEL D´ANGLATERRE Hótelið er í 
miðborg Kaupmannahafnar og einna 
helst þekkt fyrir að þar gista jafnan 
stórstjörnur sem heimsækja borgina. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

VILTU VITA 
MEIRA?

LIFANDI OG SKEMMTILEGIR 
FYRIRLESTRAR UM PÓLITÍK 
Í STJÓRNMÁLASKÓLA 
SAMFYLKINGARINNAR.

FYLGIST MEÐ Á HEIMASÍÐU UNGRA

Stjórnmálaskóli Samfylkingarinnar 
verður haldin í Reykjavík 21., 23. og 
25. október 2008 (þriðjudagskvöld,

�mmtudagskvöld og laugardag).

Í skólanum verður boðið upp á úrval 
góðra fyrirlestra um hugmyndafræði í 
stjórnmálum, málefni líðandi stundar 
og veitt innsýn í starf stjórnmála�okka. 
Magnað tækifæri til að setja sig betur 
inn í málin. Á meðal framsögumanna 
verða ráðherrar, alþingismenn og virtir 
fræðimenn. Í lok fyrirlestra er gert ráð 

fyrir spjalli á léttu nótunum.

Engin skólagjöld eru innheimt og boðið 
verður upp á barnapössun. Öll velkomin. 

Við hlökkum til að sjá ykkur.
STJÓRNMÁLASKÓLI

UNGIR JAFNAÐARMENN
HALLVEIGARSTÍG 1, 101 REYKJAVÍK - SÍMI 414 2210

UNGIR JAFNAÐARMENN

VILTU VITA 
MEIRA?

LIFANDI OG SKEMMTILEGIR 
FYRIRLESTRAR UM PÓLITÍK 
Í STJÓRNMÁLASKÓLA UNGRA 
JAFNAÐARMANNA.
Skólinn fer fram dagana 4. 6. og 8. nóvember í 
Háskóla Íslands, stofu 101 í Odda.

ÞRIÐJUDAGURINN 4. NÓV. 19:30-22:00
Hafa gömlu hugmyndakerfin brugðist - þarf aðrar 
hugmyndir fyrir nýja framtíð? Eiríkur Bergmann 
stjórnmálafræðingur og Þórunn Sveinbjarnardóttir 
umhverfisráðherra setur skólann og fjallar um 
mikilvægi jafnaðarstefnunnar í dag.

FIMMTUDAGURINN 6. NÓV. 19:30-22:00
Hugsa fyrst kaupa svo - Neytendamálin á oddinn
Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra
Bryndís Pétursdóttir ritstjóri Neytendablaðsins.

LAUGARDAGURINN 8. NÓV.
Stjórnun Efnahagsmála á Íslandi í dag  
13:00-14:30 ,Ólafur Darri Andrason hagfræðingur 
ASÍ

Framkoma og greinaskrif 15:00-16:30, Helga Vala 
Helgadóttir Jónas Kristjánsson blaðamaður

Í LOK FYRIRLESTRA ER GERT RÁÐ FYRIR 
SPJALLI Á LÉTTU NÓTUNUM.
ENGIN SKÓLAGJÖLD OG ALLIR ERU 
VELKOMNIR.

VINNUMARKAÐUR Viðbúið er að dag-
foreldrum á höfuðborgarsvæðinu 
fækki verulega á næstu vikum. 
Margir þeirra hafa nú þegar aðeins 
tvö til þrjú börn í vistun. Þeir hafa 
heimild til að hafa hjá sér fjögur 
til fimm börn. Á tiltölulega stutt-
um tíma hefur staða þeirra gjör-
breyst. Einungis nokkrir mánuðir 
eru síðan allir biðlistar voru yfir-
fullir.  

„Nokkrar dagmæður hafa hætt 
nú á síðustu dögum. En margar 
hafa ákveðið að bíða og sjá til fram 
yfir áramótin. Ef ástandið lagast 
ekki fyrir þann tíma er ljóst að 
mjög margar munu hætta,“ segir 
Ólöf Lilja Sigurðardóttir, dagmóðir 
í stjórn Barnavistunar, félagi dag-
foreldra. Hún segir viðbúið að dag-
foreldrum muni fækka úr um 180 
um síðustu áramót, í undir hundrað 
um þau næstu. 

Hluti skýringarinnar er að 
mannekla á leikskólum hefur nú 
að mestu verið leyst. Munurinn á 
verði vistunar á leikskóla og hjá 
dagforeldri hleypur á tugum þús-
unda. Jafnvel þó að foreldrar 
myndu velja dagforeldri fram yfir 
leikskóla er munurinn svo mikill 
að líklega yrði ódýrari kosturinn 
fyrir valinu. 

Niðurgreiðslur til dagforeldra 
nema 39.375 krónum miðað við 
hjón með eitt barn í vistun í níu 
klukkustundir. Algengt er að for-
eldrar greiði rúmlega fjörutíu þús-
und krónur á móti. Mun ódýrara er 
að greiða fyrir börn í leikskóla. 
Þar kostar mánuðurinn fyrir hvert 
barn 16.236 krónur.   

Félag dagforeldra fundar á 
fimmtudag vegna þess ástands 

sem er að skapast í stéttinni. Þar 
verða meðal annars þær kröfur 
ræddar að samkeppnisstaða dag-
foreldra við leikskólana verði jöfn-
uð. Jafnframt að samstarf þeirra á 
milli verði aukið til muna. 

Til stóð að þjónustusamningur 
yrði gerður milli borgarinnar og 
dagforeldra nú í nóvember. Ólöf er 
ekki bjartsýn á að af því verði. 
„Svo virðist sem ákvörðun hafi 
verið tekin um að láta dagforeldra-
kerfið lognast út af hægt og 
rólega,“ segir hún. 

„Þjónustusamningurinn er alls 
ekki út af borðinu,“ segir Þorbjörg 
Helga Vigfúsdóttir, formaður leik-
skólaráðs. „Við viljum tryggja 
dagforeldrum betra umhverfi og 
foreldrum lægri gjöld með þess-
um þjónustusamningi. En við 
getum hins vegar ekki klárað hann 
á meðan fjármál borgarinnar eru í 
uppnámi.“  holmfridur@frettabladid.is

ÓLÖF OG BÖRNIN Ólöf Lilja Sigurðardóttir, dagmóðir og stjórnarmaður í Barnavistun, 
félagi dagforeldra, er ekki bjartsýn á framtíð stéttarinnar.

Dagforeldar 
óttast um 
framtíð sína 
Skortur er á börnum hjá dagforeldrum í Reykjavík. 
Mikil fækkun blasir við í stéttinni verði ekkert að 
gert. Þjónustusamningur frestast en ekki hefur 
verið hætt við hann, segir formaður leikskólaráðs.

 ÞORBJÖRG HELGA VIGFÚSDÓTTIR
Formaður leikskólaráðs segir ekki hægt 
að klára þjónustusamning á meðan 
fjármál borgarinnar séu í uppnámi.

ALÞINGI Siv Friðleifsdóttir, 
þingflokksformaður Framsóknar-
flokksins, vill að fjármálaráðherra 

og viðskiptaráð-
herra birti 
minnisblöð 
vegna funda og 
samtala sem 
þeir áttu um 
starfsemi 
Landsbankans í 
Bretlandi.

Vill Siv að 
viðskiptaráð-
herra upplýsi 

hverjir voru viðstaddir fund hans 
og fjármálaráðherra Breta 2. 
september og hvaða málefni voru 
rædd. Jafnframt að fjármálaráð-
herra upplýsi um vitneskju sína 
um tilboð Breta um tilfærslu 
Icesave-reikninga í breska lögsögu 
gegn 200 milljóna punda fyrir-
greiðslu íslenska ríkisins. - bþs

Siv Friðleifsdóttir, Framsókn:

Vill sjá minnis-
blöð ráðherra

SIV 
FRIÐLEIFSDÓTTIR

FÉLAGSMÁL Stúdentatíð í kreppu-
hríð er yfirskrift raðar málþinga 
sem Stúdentaráð Háskóla Íslands 
stendur fyrir 5. til 7. nóvember 
næstkomandi.

Í tilkynningu frá Stúdentaráði 
segir að það vilji bregðast við 
ástandinu og krísunum með 
sínum bestu vopnum sem séu 
hugmyndir, opin umræða og 
stefnumótun framtíðarinnar. 
Málþingin eru haldin milli 
klukkan 12 og 13 á háskólasvæð-
inu en þar gefst stúdentum kostur 
á að spyrja um peningamál, 
atvinnuhorfur og framtíðina. 
Dagskrá málþinganna má finna á 
slóð Stúdentaráðs, student.is.  - ovd

Stúdentar ræða kreppuna:

Stefnumótun 
framtíðarinnar

VEISTU SVARIÐ?



B-vörur eru sýningareintök, útlitsgölluð eða útskiptitæki. 

Tilboðin gilda meðan birgðir endast.  
ööörurALLT Á AÐ 

SELJAST

Þetta er aðeins brot af þeim vörum sem í boði eru.
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HEILBRIGÐISMÁL „Eitt af skilyrðum fyrir því að 
fólk komist í gegnum áföll og krísur af þessu 
tagi án verulegra andlegra erfiðleika eru upp-
lýsingar,“ segir Sigurður Guðmundsson, for-
seti heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands og 
fyrrverandi landlæknir, en vandlega hefur 
verið farið yfir það ástand sem nú ríkir í efna-
hagsmálum innan Landlæknisembættisins 
með hliðsjón af æskilegum aðgerðum í heil-
brigðisþjónustu. 

Sigurður vísar í erlendar rannsóknir máli 
sínu til stuðnings. „Lendi fólk í jarðskjálfta vill 

það fá að vita hvort slys hafi 
orðið á fólki, hvort einhver 
hafi farist, hve miklar 
skemmdir hafi orðið, hve-
nær það geti snúið heim, hve 
mörg stig skjálftinn hafi 
verið og svo framvegis, fólki 
er nauðsynlegt að fá upplýs-
ingar til að takast á við vand-
ann og huga að framtíðinni,“ 
segir hann. 

Sigurður segist sjá að fólk 
sem starfar innan heilbrigð-
iskerfisins sem og lands-
menn allir velti því sífellt 
fyrir sér hvað verði um starf 
þess í þeim þrengingum sem 
fram undan eru. Menn vita 
að það eru ekki til sömu pen-
ingar og áður og fjöldi starfs-
manna sem áður starfaði í 
byggingariðnaði, í bönkum 
auk vísindafólks sé farið að 

huga að því að flytjast til útlanda. 
Á meðan óvissan er ríkjandi má skiljanlega 

búast við óróa,“ segir Sigurður. Hann leggur þó 
auk þess áherslu á að ekki megi byggja upp 
óraunhæfar væntingar hjá fólki. Mannskepnan 
búi yfir mikilli aðlögunarhæfni og geti aðlagast 

breytingum en verði um leið að búa sig undir 
að lægðin geti staðið í þó nokkurn tíma en 
lagist ekki fljótlega. 

Gestur Þorgeirsson, yfirlæknir á hjarta-
deild, segir að veruleg aukning hafi orðið á 
hjartadeild í upphafi mánaðarins sem og 
brjóstverkjamóttöku. Það kunni líklega að hafa 
orðið vegna skyndilegs aukins álags í samfé-
laginu. Honum finnist þó sem starf deildanna 
sé að nálgast eðlilegt horf. 

Sigurður tekur undir orð Gests og segir þær 
deildir sem mest mæddi á í byrjun október nú 

að róast. Hann ítrekar að ekki hafi orðið vart 
fjölgunar á sjálfsvígum eða áfengis- og ofbeld-
istengdum vandamálum. Það kunni að skýrast 
af aukinni samkennd fólks sem skapist oft 
þegar glímt sé við erfiðar aðstæður. 

Ekki megi þó búast við að allt sé gengið yfir, 
enn eigi margvísleg áföll eftir að reyna á sam-
félagið. Hann minnir enn á að mikilvægt sé að 
reyna að draga sem mest úr óvissu og huga að 
grunnstoðum velferðarkerfisins með því mark-
miði að reyna að koma í veg fyrir mikla fólks-
flutninga ungs fólks úr landi.  karen@frettabladid.is

Draga þarf úr óvissu hjá fólki 
og óraunhæfum vonum
Upplýsingar eru fólki nauðsynlegar til að komast í gegnum vanda, að sögn landlæknis. Reyna verður að 
draga úr óvissu en óraunhæfar væntingar eru óæskilegar. Huga verði að grunnstoðum velferðarkerfisins. 

HJARTADEILD Mikið mæddi á starfsfólki hjartadeildar í upphafi mánaðarins og er ástæðan talin vera álag í sam-
félaginu. Þar er þó að komast á ró sem og á öðrum deildum sem mikið reyndi á í upphafi efnahagshamfaranna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GESTUR 
ÞORGEIRSSON

SIGURÐUR 
GUÐMUNDSSON

MENNTUN 5.060 nemendur 
brautskráðust af framhaldsskóla-
stigi skólaárið 2006 til 2007. Það 
var 242 nemendum fleira en árið 
áður, eða fjölgun um fimm 
prósent. 

Aldrei hafa svo margir 
nemendur útskrifast á framhalds-
skólastigi á einu skólaári, að því 
er fram kemur á vef Hagstofu 
Íslands. Aðeins fleiri konur en 
karlar voru meðal brautskráðra, 
eða rúm 54 prósent. 

Alls 3.038 brautskráðust úr 
starfsnámi á framhaldsskólastigi, 
þar af 644 nemendur með 
sveinspróf. 2.561 útskrifuðust 
með stúdentspróf á skólaárinu og 
fjölgaði frá 109 frá fyrra ári. Mun 
fleiri konur en karlar luku 
stúdentsprófi, 77,4 prósent 
tvítugra kvenna, en 43,7 prósent 
tvítugra karla.  - ss

Nemendur á framhaldsstigi:

Fimm þúsund 
stúdentar 2007

FLUGSÝNING Í KÍNA Indverskir 
herflugmenn æfðu sig í að sýna listir 
sínar í Kína í gær, daginn áður en 
alþjóðleg flugsýning hófst. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Prius Hybrid 
1500 bensín, sjálfsk. 
Á götuna: 07.05 Ekinn: 55.000 km
Verð: 2.550.000 kr.  Skr.nr. OU-719
Tilboð 2.350.000 kr.

Toyota RAV4 
2000 bensín, sjálfsk.
Á götuna: 05.05  Ekinn: 64.000 km
Verð: 2.540.000 kr. Skr.nr. UG-561
Tilboð 2.190.000 kr. 

Toyota Corolla 
1400 bensín, 5 gíra 
Á götuna: 06.07  Ekinn: 56.000 km
Verð: 1.960.000 kr. Skr.nr. NF-871
Tilboð 1.730.000 kr.

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri 
og viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort 
í flokknum Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar 
bjóðum við þér hann ekki.

Núna bjóðum við 6 betri notaða bíla 
með 12 mánaða viðbótarábyrgð.

Toyota Corolla W/G Sol 
1600 bensín, sjálfsk. 
Á götuna: 10.03  Ekinn: 79.000 km
Verð: 1.330.000 kr. Skr.nr. RU-587
Tilboð 1.090.000 kr. 

Toyota Yaris Sol 
1300 bensín, 5 gíra
Á götuna: 05.07  Ekinn: 43.000 km
Verð: 1.650.000 kr.  Skr.nr. MF-035
Tilboð 1.490.000 kr.

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR
ERU EINFALDLEGA BETRI EN AÐRIR

Toyota Avensis W/G EXE 
18" felgur, dráttarbeisli 
2000 bensín, sjálfsk.
Á götuna: 10.07 Ekinn: 14.000 km
Verð: 4.150.000 kr. Skr.nr. GSD70
Tilboð 3.890.000 kr.
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 43

653 +0,22% Velta: 22 milljónir

MESTA HÆKKUN
ATORKA +30,00%
EIK BANKI +2,75%
ÖSSUR +0,22%

MESTA LÆKKUN
BAKKAVÖR -3,85%
ICELANDAIR -2,21%
EIMSKIPAFÉLAGIÐ -1,49%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 4,20 +0,00% ... Atorka 
0,65 +30,00% ... Bakkavör 5,00 -3,85% ... Eimskipafélagið 1,32 
-1,49% ... Exista 4,62 +0,00%  ...  Icelandair Group 13,30 -2,21% 
... Kaupþing 0,00 +0,00% ... Marel Food Systems 72,40 +0,00% ... 
SPRON 1,90 +0,00% ... Straumur-Burðarás 7,08 +0,00% ... Össur 
89,60 +0,22%

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR: 217,4  +4,57

„Krónan var allt of hátt skráð og allt of 
lengi, svo veruleg lækkun var fyrirsjáan-
leg,“ segir Hallur Magnússon, ráðgjafi og 
fyrrverandi sviðsstjóri hjá Íbúðalána-
sjóði. Hann segir stöðutökur gegn krón-
unni því ekki hafa komið á óvart.

Gengi krónunnar hefur hrunið á árinu. 
Gengisvísitalan var um 120 um síðastliðin 
áramót, en nú er markaðsgengi ekki til. 
Gengisvísitalan fór yfir 200 áður en 
bankakerfið hrundi. Gengið hafði lækkað 
í stórum stökkum skömmu fyrir lok árs-
fjórðunga. Bankarnir hafa aldrei neitað 
því að hafa fellt gengið, en sagst þurfa að 
verja sitt eigið fé.

Greint var frá því í Morgunblaðinu í 
gær að stöðutökur gegn krónunni næmu 
að minnsta kosti 600 til 720 milljörðum 
króna. Að baki væru bæði innlendir og 
erlendir aðilar. 

Ekki er þó skýrt hvort þetta séu þær 
stöðutökur sem urðu til þess að gengi 
krónunnar féll fyrr á árinu.

Árni Tómasson, formaður skilanefndar 
Glitnis, gat ekki staðfest þetta þegar 
Markaðurinn ræddi við hann í gær. Ekki 
náðist í aðra skilanefndarformenn.

Gylfi Magnússon, dósent við Háskóla 

Íslands, segir að stöðutaka gegn krónunni 
feli „einfaldlega það í sér að eiga minni 
eignir en skuldir í krónum, og þá væntan-
lega um leið meiri eignir en skuldir í 
erlendri mynt“. Þetta megi gera með 
ýmsum hætti. Bæði að taka lán í krónum 
og kaupa gjaldeyri um leið eða gera fram-
virka samninga um gjaldeyriskaup sem 
hefðu sambærileg áhrif. 

Bankarnir hafi fært stóran hluta af sínu 
eigin fé í erlenda mynt, „með vitund og 
samþykki yfirvalda,“ segir Gylfi og vísar 
þar til Seðlabanka og Fjármálaeftirlits. 
Því hafi bankarnir hagnast á pappír þegar 
gengi krónunnar féll. „Það var uppistaðan 
í bókfærðum hagnaði bankanna fyrri 
hluta þessa árs og undir lok síðasta árs. 
Slíkur hagnaður í krónum bjó þó ekki til 
neitt meiri erlendan gjaldeyri hjá 
bönkunum, sem þá sárlega vantaði.“  - ikh

Stöðutökur gegn krónu ekki óvæntar

ÁRNI 
TÓMASSON

HALLUR 
MAGNÚSSON

GYLFI 
MAGNÚSSON

Íslendingar geta hætt 
þátttöku í alþjóðlegum 
fjármálum og innri markaði 
Evrópu, myndað smáríkja-
samband, ellegar gengið 
alla leið, í Evrópusamband-
ið og tekið upp evru. Þetta 
segir Már Guðmundsson, 
fyrrverandi aðalhagfræð-
ingur Seðlabankans og 
aðstoðarframkvæmdastjóri 
Alþjóðagreiðslubankans í 
Sviss.

Ísland gæti dregið sig út úr alþjóð-
legu fjármálakerfi og innri mark-
aði Evrópu. Þetta er meðal þriggja 
atriða sem Már Guðmundsson, 
fyrrverandi aðal hagfræðingur 
Seðlabankans og aðstoðar-
framkvæmdastjóri Alþjóða-
greiðslubankans í Sviss, nefnir 
sem möguleika Íslands við 
núverandi aðstæður. 

Hann nefndi kostina þrjá á 
fundi í Reykjavík fyrir viku, þar 
sem rætt var um smáríki og 
heimskreppuna. Meðal viðstaddra 
voru Lars Christiansen, aðalhag-
fræðingur Danske bank, en fund-
urinn bar yfirskriftina „Re-
inventing Bretton Woods“. 

Már nefndi í öðru lagi að á 

alþjóðavettvangi gætu smáríki 
komið saman í sérstöku fjármála-
kerfi og með eigin gjaldeyris-
markað. Í þriðja lagi gangi Ísland 
í Evrópusambandið og taki upp 
evru. Í kjölfarið gæti Ísland á 
þeim vettvangi kallað eftir umbót-
um á fjármálakerfi Evrópu.

Már telur að viðbrögð við 
bankahruninu hér hafi verð röng. 
Miðað við greiðslufærni, stærð, 
alþjóðlega starfsemi þeirra og 
kerfislegt mikilvægi íslensku 
bankanna, hefði verið æskilegt að 
reynt hefði verið að aðstoða bank-
ana við að greiða skuldir sínar. 
Þetta hafi ekki verið gert.

Már rekur að í Evrópska efna-
hagssvæðinu felist meðal annars 
frjálst flæði fjármagns, auk sam-
eiginlegs laga og regluverks. 
Hins vegar hafi „öryggisnetið“, 
til að mynda innstæðutryggingar, 
verið á hendi hvers ríkis, sem og 
þrautarvaralán. Þá séu viðbrögð 
við áföllum á hendi hvers ríkis. 
Mikil áhætta hafi verið fólgin í 
þessu fyrirkomulagi, einkum og 
sér í lagi fyrir smáríki utan evru-
samstarfsins.

Þetta kemur fram á glærum frá 
fundinum í Reykjavík. Þar kemur 
jafnframt fram að skoðanir sem 
þar komi fram þurfi ekki endi-
lega að endurspegla skoðanir 
Alþjóðagreiðslubankans.

 ingimar@markadurinn.is

Rangt brugðist 
við bankahruni

Framkvæmdastjórn Evrópusam-
bandsins hefur tilkynnt að kreppa 
sé hafin í álfunni. Ráðið segir að 
hagvöxtur á evrusvæðinu hafi 
dregist saman um 0,2 prósent á 
öðrum ársfjórðungi og muni drag-
ast saman um 0,1 prósent bæði á 
þriðja og fjórða ársfjórðungi. Þá 
gerir hagvaxtarspá ráðsins nú ráð 
fyrir stöðnun á næsta ári, eða 0,1 
prósents vexti. Hagfræðingar sem 
Bloomberg-fréttastofan ræðir við 
segja þá spá í hærri kantinum.

Samdrátturinn mun leiða til 
aukins atvinnuleysis, en gert er 
ráð fyrir að atvinnuleysi fari í 8,4 
prósent á næsta ári.

Mario Draghi, einn af banka-
stjórum Seðlabanka Evrópu, sagði 
á föstudag að aðildarríki Evrópu-
bandalagsins kynnu að þurfa að 
grípa til aðgerða til að viðhalda 
eftirspurn með því að auka ríkis-
útgjöld. „Það bendir allt til þess að 
ríki þurfi að auka útgjöld til að 
viðhalda eftirspurn í heimshag-
kerfinu.“

Seðlabanki Evrópu hefur til 
þessa talað fyrir aðhaldi í ríkis-
fjármálum. Öll evruríkin hafa 
skuldbundið sig til að halda halla á 
ríkisfjármálum innan við þrjú 
prósent af landsframleiðslu.

  - msh

Samdráttur í Evrópu

MÁR GUÐMUNDSSON Aðstoðarframkvæmdastjóri Alþjóðagreiðslubankans telur að fall 
íslensku bankanna megi rekja til galla í evrópsku fjármálakerfi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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SEGJUM VERÐBÓLGUNNI STRÍÐ Á HENDUR

H E I L S U R Ú M

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

DÆMI UM VERÐFjölstillanlegt þýskt heilsurúm með heilsudýnu (2x80x200)

kr. 22.669í 18 mánuði eðakr. 391.800 staðgreitt

DÆMI UM VERÐ
King Koil Avery

 (Queen size 153x203)

kr. 9.119
í 18 mánuði eða

kr. 155.000 staðgreitt

DÆMI UM VERÐ
Leður rúmstæði

með heilsudýnu (160x200)

kr. 14.394
í 18 mánuði eða

kr. 247.181 staðgreitt

DÆMI UM VERÐ
Sophia svefnsófi

kr. 4.587
í 18 mánuði eða

kr. 75.800 staðgreitt

DÆMI UM VERÐ
Clove svefnsófi

kr. 5.617
í 18 mánuði eða

kr. 93.800 staðgreitt

DÆMI UM VERÐ
T-140 svefnsófi

kr. 11.631
í 18 mánuði eða

kr. 198.900 staðgreitt

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

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

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

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

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS
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Í dag ganga Bandaríkjamenn að 
kjörborði og velja sér nýjan 

forseta. Á lokasprettinum hefur 
Barack Obama haft nokkra 
forystu í skoðanakönnunum og 
eru það mikil tíðindi. Lengi hefur 
verið haft fyrir satt að Banda-
ríkjamenn væru of forpokaðir til 
þess að blökkumaður geti orðið 
forseti. 

Framboð Obama ögrar viðtekn-
um sannindum á fleiri sviðum. 
Repúblikanar hafa hamrað á því 
að hann sé of vinstrisinnaður og 
hallur undir félagshyggju. Því er 
oft haldið fram að frambjóðendur 
verði að gera allt sem þeir geta til 
að forðast slíkan stimpil – 
sérstaklega í Bandaríkjunum. En 
Obama hefur ekki verið í neinni 
vörn í kosningabaráttunni og 
eflaust hafa skoðanakannanir eflt 
í honum kjarkinn. Því hafa 
forsetakosningar í Bandaríkjun-
um ekki verið jafn spennandi 
síðan 1980. Bandarísk stjórnmál 
eru á ný farin að snúast um 
innihald og átök hugmynda.

Kreppan er mál málanna
Mál málanna í Bandaríkjunum er 
það sama og á Íslandi. Fjármála-
kreppan sem skekur heimsbyggð-
ina á upptök sín þar og áfram-
haldandi þróun hennar mun 
ráðast af því hvernig stjórnvöld 
þar í landi bregðast við. Þær 
ráðstafanir sem þegar hefur 
verið gripið til hafa verið 
gagnrýndar af flestöllum vegna 
þess að þær ganga of skammt. 
Ríkisstjórn George W. Bush er að 
hverfa frá völdum og óvissa ríkir 
um næstu skref – hvort þau verða 
stigin til hægri eða til vinstri. Úr 
því fæst skorið í dag.

Að sumu leyti eru átakalínur í 
bandarískum stjórnmálum 
skýrari en þær eru núna á Íslandi 
og víða í Evrópu. Það er vegna 
þess að stjórþjóðir vita það að 

þær verða að bjarga sínum 
málum sjálfar og því flækist 
umræðan ekki út í deilur um það 
hvort ímynduð líflína eigi að 
koma frá Norðurlöndum, 
Rússlandi eða Evrópusamband-
inu. Bandaríkjamenn stjórna 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum en 
þeim dettur ekki í hug að láta 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn stjórna 
sér. Í Bandaríkjunum er þingið 
þar að auki óháð framkvæmda-
valdinu og getur veitt því 
raunverulegt aðhald. Ríkisstjórn 
Bandaríkjanna getur því ekki 
reynt að leiða stórmál til lykta í 
reykfylltum bakherbergjum eins 
og nú er að gerast á Íslandi. Það 
er kjósenda að ráða því hvert skal 
stefna og hvernig eigi að bregðast 
við kreppunni. Í dag hafa þeir 
tækifæri til að móta framtíðina 
þar sem frambjóðendur bjóða 
upp á mjög ólíka stefnu.

Gefið upp á nýtt
Orðræða kosningabaráttunnar 
hefur þróast á athyglisverðar 
brautir þar sem vísanir til ársins 
1932 fara stöðugt vaxandi. 
Stuðningsmenn Obama tala um 
að stokka verði spilin og gefa 
upp á nýtt og vísa þar með til 
stefnu Roosevelts Bandaríkjafor-
seta á 4. áratugnum. Fyrir 
repúblikönum er Roosevelt aftur 
á móti vítið sem þeir vilja varast. 
Á hans dögum var skattkerfinu 
umbylt á kostnað hinna ríku og 

við tók 50 ára tími jafnaðar-
stefnu sem hélst raunar lengst af 
í hendur við aukinn hagvöxt. 
Roosevelt var mjög í mun að 
kenna sig við frjálslyndi fremur 
en jafnaðarstefnu, en tekjujöfn-
un í Bandaríkjunum var eigi að 
síður mjög svipuð og í löndum 
þar sem jafnaðarmenn voru við 
völd. Af þessari braut var snúið á 
9. áratugnum og síðan þá hefur 
ójöfnuður farið vaxandi í 
Bandaríkjunum. Stefna stjórn-
valda hefur verið sú að láta 
markaðinn stjórna sér sjálfan á 
meðan reglum og eftirliti hefur 
verið hafnað. Þetta er í raun 
sama stefnan og hefur verið 
fylgt á Íslandi frá stjórnarmynd-
un Sjálfstæðisflokks og Alþýðu-
flokks vorið 1991.

Þessari stefnu hefur fylgt 
mikill hræðsluáróður í garð allra 
annarra valkosta sem heita þá 
einu nafni sósíalismi. Þetta hefur 
verið leiðarstefið í kosningabar-
áttu repúblikana í Bandaríkjun-
um. Þeir hafa nokkuð til síns 
máls þótt Obama verði seint 
talinn róttækur. Hann vill hins 
vegar auka skattbyrði tekju-
hæstu hópana í samfélaginu og 
efla velferðarkerfið. Hann vill 
beita afli hins opinbera til að 
fjárfesta í stoðkerfinu og stuðla 
þannig að atvinnusköpun. Þessi 
stefnumál hafa ekki dregið úr 
vinsældum hans – þvert á móti. 

Kreppan hefur dregið fram 
hversu veikir innviðir banda-
ríska fjármálakapítalismans 
voru og erfiðar ákvarðanir bíða 
næsta forseta. Það sem laðar fólk 
að Obama er kannski einkum að 
hann virðist ekki fastur í 
orðræðu fortíðarinnar. Hann er 
tilbúinn að stokka upp á nýtt og 
róttæk stefnubreyting er það 
sem Bandaríkin þarfnast. Ef 
Obama vinnur er von; annars er 
engin von. 

Ögurstund vestanhafs

SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG | Bandaríkin 

Þ
örfin á að endurreisa traust Seðlabankans heima og 
erlendis hefur verið bæði ljós og brýn um hríð. For-
ystumenn Samfylkingarinnar hafa ítrekað leyst sjálfa 
sig undan ábyrgð í þeim efnum með yfirlýsingum. 
Eftir sem áður er stjórnskipuleg ábyrgð þeirra skýr 

eftir þingræðisreglunni. Karp um ábyrgðarleysi annars stjórn-
arflokks í samsteypustjórn en ábyrgð hins er þekkt frá fyrri 
tíð. Ætli menn að rjúfa samstarf getur orðaskak af því tagi haft 
gildi. Það hefur á hinn bóginn litla pólitíska þýðingu ætli menn 
að halda samstarfinu áfram. Þá eru menn í sama báti og þurfa að 
koma sér saman um hvert á að stefna. 

Kosturinn við núverandi stjórnarsamstarf er sá að flokkarnir 
sem að því standa eiga alla möguleika á að virkja baklönd sín 
til breiðrar samstöðu. Hennar er þörf. Meðan flokkarnir kjósa 
að starfa saman hvílir sú ábyrgð á þeim báðum að leita þeirrar 
samstöðu um bjargráð og framtíðarstefnu sem nú er kallað eftir 
í þjóðfélaginu. Sterk stjórn þarf við ríkjandi aðstæður að geta 
gert hvort tveggja.

Umræðan um brýna endurreisn Seðlabankans vekur spurn-
ingar um hversu skipulag stjórnkerfisins er vel fallið til að tak-
ast á við verkefni af því tagi sem nú blasa við. Til álita kæmi að 
ráða þar bót á með þremur ráðum sem sett yrðu á fót án tafar 
með löggjöf sem hefði takmarkaðan gildistíma.

Mótun samræmdra bjargráðaaðgerða er brýn. Það á bæði 
við um ráð vegna rekstrarvanda fyrirtækja og eins vegna 
stöðu margra heimila. Sérstakt ráð sem hefði það verkefni að 
stýra nauðsynlegum viðfangsefnum á þessu sviði og samræma 
aðgerðir sem eðli máls falla undir mörg ráðuneyti gæti gert 
þetta mikilvæga starf hraðvirkara og markvissara en ella.

Samtímis bjargráðum fyrir fyrirtæki og heimili þarf að leggja 
línur um það nýja Ísland sem óhjákvæmilegt er að byggja upp. 
Eðlilegt væri að fela sérstöku ráði að vinna samræmda stefnu-
mörkun um þau efni. Þar er um að ræða viðfangsefni og álitamál 
sem heyra undir mörg ráðuneyti. Í sumum greinum verður ný 
stefnumótun ekki dregin á langinn. Um aðrar greinar geta menn 
tekið lengri tíma.

Brýnast er að ákveða framtíðarstefnuna í peningamálum. Það 
má ekki draga. En hér þarf einnig að huga að nýju regluverki til 
að auka aðhald og öryggi í viðskiptum. Svara þarf spurningum 
um hvernig tryggja á samkeppnisstöðu Íslands, hvernig virkja á 
nýja möguleika í verðmætasköpun og hvernig endurheimta má 
traust sem kallað getur á innlenda og erlenda fjárfestingu.

Að því er peningamálin varðar þyrfti ráð af þessu tagi að 
endurmeta hagsmuni Íslands að þessu leyti á næstu þremur mán-
uðum og leggja síðan fram tillögur. Forsætisráðherra hefur sagt 
að valið í þeim efnum sé um krónu eða evru. Í því ljósi er líklegast 
að niðurstaða endurmats yrði aðild að Evrópska myntbandalag-
inu og Evrópusambandinu. Þá væri ekki úr vegi að stofna sérstakt 
hagráð sem hefði það hlutverk að greina efnahagsstarfsemina og 
koma með ábendingar þegar nauðsyn krefur.

Mikilvægast af öllu er að tryggja eins víðtæka pólitíska sam-
stöðu og nokkur kostur er um þær stóru ákvarðanir um fram-
tíð Íslands sem taka þarf á næstu vikum. Þjóðin á rétt á að vita 
hvert stefnt er áður en kosið verður.

Bjargráð, framtíðarstefna og skipulag:

Stórar ákvarðanir
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

UMRÆÐAN 
Steinunn Rögnvaldsdóttir skrifar um 
Varnarmálastofnun 

Mikil aukning hefur verið í framlögum 
ríkisvaldsins til svokallaðra „varnar-

mála“ síðustu ár. Framlög hafa farið úr 350 
milljónum árið 2007 í rúmar 1.400 milljónir 
á fjárlögum fyrir næsta ár. Þrátt fyrir 
þessi miklu fjárútlát standa Íslendingar 
varnarlausir gagnvart hörmungum 
efnahagskreppunnar. Gæluverkefni formanns 
Samfylkingarinnar, Varnarmálastofnun, er 
ráðalaus gagnvart því sem nú ógnar Íslendingum 
mest, þ.e.a.s. atvinnuleysi, fátækt, auknu heimilis-
ofbeldi í kjölfar efnahagsþrenginga og fleiru. Ljóst 
er að Varnarmálastofnun getur ekki tryggt öryggi 
almennings og er einfaldlega gagnslaus peninga-
hít.  

Þær fréttir úr utanríkisráðuneytinu að nú sé 
leitað allra leiða til að draga úr kostnaði voru því 
ánægjulegar. Nærtækasta leiðin er líklega að leita 
ráða hjá okkur í Ungum Vinstri grænum, enda 
höfum við ítrekað ályktað gegn dýrri hernaðar-
væðingu í utanríkisráðuneytinu. Í sérstakri 

sparnaðaráætlun UVG, sem hreyfingin 
samþykkti nýlega, eru tillögur um sparnað 
í utanríkisráðuneytinu upp á 3,3 milljarða 
á næsta ári. Þessi sparnaður myndi nást 
með því að leggja niður Varnarmálastofn-
un, segja okkur úr NATO, hætta við 
loftrýmiseftirlit og heræfingar erlendra 
herja, hagræða í rekstri sendiráða og 
draga úr alls konar bruðli, svo sem 
einkaþotuferðum á herráðsstefnur eins og 
þá sem farin var til Búkarest fyrr á þessu 
ári.

Við verðum að leggja áherslu á samfélagslegt 
öryggi í stað þess að einblína á hernaðarlegt öryggi. 
Okkur stafar ekki hætta af erlendum fólum og 
hryðjuverkamönnum, heldur af innlendum 
skemmdarvörgum sem spila rússneska rúllettu með 
peninga skattborgara, og duglausum ráðamönnum 
sem skjóta sér undan ábyrgð þegar allt er komið í 
strand. Við verjum okkur best með því að skipta út 
fólkinu sem klúðraði málunum, setja skýrar 
leikreglur fyrir þá sem höndla með almannafé og 
það sem mikilvægast er: styðja við velferðarkerfið, 
sameiginlegt öryggisnet þjóðarinnar.

Höfundur er formaður Ungra vinstri grænna.

Gagnslaus peningahít 

STEINUNN 
RÖGNVALDSDÓTTIR

Nýr fulltrúi
Nýr fulltrúi Samfylkingarinnar í 
bankaráð Seðlabankans verður 
kjörinn á Alþingi í dag í stað Sigríðar 
Ingibjargar Ingadóttur sem sagði sig 
úr ráðinu fyrir tæpum mán-
uði. Sagði hún ástæðuna 
vera þá að Seðlabankinn 
hafi gerst sekur um 
alvarleg mistök við 
stjórn fjármálakerf-
isins og nauðsynlegt 
væri að skipta um stjórn 
Seðlabankans til að skapa 
sátt um hann. Enn fremur 
baðst Sigríður Ingibjörg 
afsökunar á því að 
hafa ekki axlað 
ábyrgð fyrr. 

Vantraustið vex
Síðan þetta var hefur gagnrýnin á 
Seðlabankann aukist ef eitthvað er; 
Samfylkingin lýst vantrausti á seðla-
bankastjórana þrjá en hinn fulltrúi 
flokksins í bankaráðinu, Jón Sigurðs-

son, situr samt sem fastast. 
Varamenn Samfylkingarinnar 
í bankaráðinu eru Guðný 
Hrund Karlsdóttir og 
Valgerður Bjarnadóttir. 
Ekkert hefur heyrst 
um traust þeirra á 
bankastjórun-

um né heldur 
hvort önnur 

þeirra verður 
bankaráðs-

maður. 

Hver vill og verður?
Að ofangreindu er ljóst, að það 
má sæta tíðindum, miðað við það 
sem á undan er gengið, ef Sam-

fylkingin finnur nokkurn innan 
sinna vébanda sem er 

reiðubúinn að vinna við 
aðstæður sem flokk-
urinn hefur lýst slíkri 
vanþóknun á. 

 bergsteinn@frettabladid.is

Markaðurinn fylgir Fréttablaðinu á morgun

Skuggabankastjórnin fjallar um
stýrivaxtaákvörðun næsta 
fimmtudag.
Jeffrey Sachs skrifar um mistök 
Alans Greenspan í Markaðnum

Í Markaðnum á morgun
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„Ég er í músíkleikfimi hjá Hafdísi 
sem stofnaði Kramhúsið. Það er 
ótrúlega skemmtilegt, mikið af 
teygjuæfingum og alls konar dans-
sporum. Við erum eins og ballerín-
ur og afródansarar til skiptis,“ 
útskýrir Guðrún Eva Mínervu-
dóttir þegar hún er innt eftir því 
hvernig hún haldi sér í formi. Guð-
rún hefur sótt Kramhúsið í nokkur 
ár og líkar vel.

„Þetta er góður félagsskapur og 
mjög góð stemning. Þarna er 
mátulega mikill hamagangur og 
ekkert of hörð keyrsla en ég er 
ekkert fyrir hraða leikfimi,“ segir 

hún og hlær. Guðrún Eva situr 
daglangt við skriftir og segir nauð-
synlegt að hreyfa sig reglulega. 
Hún hefur fundið fullkomna 
blöndu af hreyfingu sem hún fær 
ekki leiða á en auk músíkleikfim-
innar stundar hún jóga og lyftir.

„Það eru rosalega góðir jóga-
tímar í Kramhúsinu. Þar er ekki 
reynt að búa til leikfimi úr jóganu 
heldur eru tímarnir bara rólegir 
og slakandi og endurnærandi eins 
og þeir eiga að vera. Svo finnst 
mér líka gott að fara einu sinni í 
viku í Baðhúsið til að lyfta og fara 
svo í pottinn á eftir.“

Guðrún Eva hefur hollustuna 
bak við eyrað þegar kemur að 
mataræðinu og segir hollan mat 
betri en óhollan. „Mér finnst ekki 
gott að borða drasl en annars er ég 
ekki með neinar tiktúrur í mat. 
Reyni bara að borða venjulegan 
og hollan mat. Ég hef aldrei farið í 
sérstakt átak. Þetta snýst frekar 
um að halda sér í sæmilegu formi 
og viðhalda góða skapinu og ork-
unni. Ég vinn algera kyrrsetu-
vinnu og ef ég fer ekki í leikfimi 
þá fæ ég strax vöðvabólgu, ég er 
alveg búin að læra það.“ 

 heida@frettabladid.is

Mátulegur hamagangur
Guðrún Eva Mínervudóttir rithöfundur stundar heilsurækt í Kramhúsinu og Baðhúsinu. Þangað sækir 
hún jógatíma og dansar afródans og ballett í músíkleikfimitímum auk þess að lyfta.

FR
ÉTTA

B
LA

Ð
IÐ

/STEFÁ
N

Guðrún Eva Mínervudóttir rithöfundur 
stundar jóga og tónlistarleikfimi í 
Kramhúsinu sér til heilsubótar.

FJARÞJÁLFUN  hentar sumum til að komast í gott 

form. Einkaþjálfari og viðskiptavinur eiga þá samskipti í 

gegnum Netið. Þjálfari afhendir viðskiptavini æfingaáætl-

un og hann skilar árangurs- og matardagbók á móti.

Ertu starfandi í greininni e›a í grein henni tengdri?

Hefur flú áhuga á a› ljúka flví námi sem flú hófst?

Bættu um betur – Húsasmí›i er tilraunaverkefni sem mi›ar a› flví
a› meta færni sem  vi›komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›, óhá› flví
hvernig hennar hefur veri› afla›. Markmi›i› er a› flátttakendur
í verkefninu ljúki sveisprófi.

Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA – fræ›slu-
setur í síma 590-6400 og fá frekari uppl‡singar um verkefni›. fiar
er einnig hægt a› skrá sig á kynningarfund sem ver›ur haldinn
mi›vikudaginn 5. nóvember kl. 18.00 a› Skúlatúni 2, 105 Reykjavík.

Nánari uppl‡singar er a› finna á www.idan.is. Einnig er hægt
a› senda tölvupóst á netfangi› radgjof@idan.is.

Hófst flú nám í húsasmí›i
en laukst flví ekki?
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Leiðrétting á auglýsingu sem birtist
mánudaginn 3. nóvember í Fréttablaðinu
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FIMM MÁLTÍÐIR  á dag eru að mati sérfræðinga nauðsynlegar 

til að losna við svokallað millimálaát. En með því að borða reglulega 

viðhöldum við brennslu í líkamanum og dettum síður í þá gryfju að 

fá okkur eitthvað óhollt að borða þegar við erum svöng.

Við tvö og barnið okkar er yfir-
skrift á málþingi þar sem ástar-
samband foreldra er í öndvegi.

Breytingar á sambandi og lífi for-
eldra eftir að barn þeirra er komið 
í heiminn er umfjöllunarefni mál-
þingsins. Bent er á mikilvægi þess 
að hlúa vel að sambandinu og und-
irbúa það vel fyrir þann mikil-
vægasta atburð lífsins sem 
barnsfæðing er. 

Rannsóknir hafa sýnt að sjö af 

hverjum tíu foreldrum upplifa 
minni ánægju í sambandi sínu 
fyrstu árin eftir að barn þeirra 
fæðist, en fjallað verður um leiðir 
til að viðhalda neistanum og öðlast 
meiri ánægju og vellíðan hjá for-
eldrum, því ánægðir foreldrar eru 
ávísun á gott uppeldi og meiri lífs-
gleði.

Fræðslunefnd NFLÍ og ÓB ráð-
gjöf standa fyrir málþinginu sem 
hefst í dag klukkan 16.30 í Laugar-
sal í World Class Laugum. - þlg

Hlúð að ást foreldra
Það er mikilvægt að gleyma ekki rómantíkinni og því að næra hvort annað á ást og 
samlífi þótt lítið barn hafi bæst við fjölskylduna. NORDICPHOTOS/GETTY

Forrit sem sýnir útkomu lýtaðað-
gerða og tannréttinga verðlaunað.

Nýtt forrit, hugsað sem hjálpar-
tæki í lýtaaðgerðum og tannrétt-
ingum, hefur unnið til Gannochy 
Trust-frumkvöðlaverðlauna Royal 
Society of Edinburgh.

Forritið, DI3D, býr til þrívíddar-
myndir úr ljósmyndum af sjúk-
lingum og getur spáð fyrir hvernig 
viðkomandi lítur út eftir aðgerð. 
Hönnuðurinn, dr. Colin Urquhart, 
segir verðlaunin vera sér og sínum 
starfsbræðrum mikil hvatning.

Forritið hefur þegar verið tekið 
til notkunar víðs vegar um heim og 
hefur kvikmyndaiðnaðurinn séð 
sér leik á borði með notkun þess.

Sýnir útkomu 
lýtaaðgerða 

DI3D er notað til að spá fyrir um 
útkomu tannréttinga. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Original Arctic Root
Ein vinsælasta lækningajurt heims
Original Arctic Root öðru nafni Burnirót er ein vinsælasta lækningajurtin í
heiminum í dag. Klínískar rannsóknir hafa leitt í ljós að hún eflir einbeitingu,
úthald og vinnur gegn streitu og álagi.

Vinnur gegn streitu og álagi
Original Arctic Root er fljótverkandi og þeir sem nota hana finna jákvæða
breytingu á einbeitingu og úthaldi á skömmum tíma. Original Arctic Root hefur
svo sannarlega slegið í gegn á Íslandi og nýtur nú mikilla vinsælda.

Fæst í apótekum og heilsubúðum.

Heilsuvara ársins
í Svíþjóð

2003, 2004 og 2005

Næstu fyrirlestrar og námskeið

04. nóv. Líkamsstaða, skrifstofuumhverfið og æfingar
Haraldur Magnússon osteópati
 
11. nóv. Góð heilsa er auðveldari en þú heldur
Matti Ósvald heilsuráðgjafi 
 
27. nóv. Ævintýralíf 
Benedikta Jónsdóttir heilsuráðgjafi 
 
02. nóv. Heilbrigði og hamingja
Benedikta Jónsdóttir heilsuráðgjafi www.madurlifandi.is

Árskort í tækjasal 
aðeins 3.333 kr. á mánuði*

JOMOS herraskór
- Þýsk gæðavara 



FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

fyrirtækjagjafir
ÞRIÐJUDAGUR  4. NÓVEMBER 2008

Ármúla 36 – s. 588 1560

Fótboltaskór á góðu verði.
EKKI LÁTA ÞETTA FRAMHJÁ ÞÉR FARA!

31. október – 7. nóvember  

.
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Í skammdeginu er ekki úr vegi 
að fyrirtæki geri vel við starfs-
fólk sitt með því að lauma 
gjafabréfi með dekri og mat í 
jólapakkann. 

Hjá Gullna hliðinu á Álftanesi er 
ekki boðið upp á hefðbundin jóla-
hlaðborð en þar geta gestir notið 
taílenskrar matargerðar eftir 
dekur og nudd.

„Við ákváðum að vera ekki með 
neitt sérstakt jólatengt því við 
höfum orðið vör við það síðustu ár 
að fólki finnst svo gott að fá eitt-
hvað annað en hefðbundið jóla-
hlaðborð. Það andvarpar bara af 
létti þegar það kemur hingað inn,“ 
segir Bogi Jónsson, annar eigenda 
Gullna hliðsins. Þar er boðið upp á 
gjafabréf bæði fyrir einstaklinga 
og hópa í jurtagufubað og sjópott 
eða nudd, jurtagufubað og sjópott 
og hópar geta svo bætt við mat á 
eftir. „Við tökum bara einn hóp á 
dag þannig að fólk fær alveg að 
vera í friði út af fyrir sig. Stund-
um hefur það jafnvel smá fund 
fyrst og fer svo í dekur og mat á 
eftir.“

Í Japanska baðinu og veitinga-
húsinu Gullinský á Skúlagötu 40 
geta einstaklingar og fyrirtæki 
keypt gjafabréf í dekur og góðan 
mat á eftir. Ylfa Carlsson eigandi 
segir gjafabréfin vinsæl af fyrir-
tækjum.

„Jólatilboðið köllum við Fulla 
meðferð og mat, en þá fer fólk í 

skrúbb og er þvegið og skrúbbað 
frá toppi til táar upp úr sápum og 
söltum. Svo fer það í heitan pott til 
að slaka á og þenja út vöðvana og 
fer í klukkutíma nudd á eftir. Eftir 
þessa meðferð er matur og meira 
að segja hægt að leggja sig uppi í 
sófa eftir hann.“

Ylfa segir fólk hafa þörf fyrir 
að slaka á og hafi eftirspurnin 
eftir dekri aukist síðustu vikur.

„Það koma alls konar hópar til 
okkar og þetta er vinsæl gjöf, sér-
staklega núna á þessum síðustu 
tímum. Oft var þörf en nú er það 
nauðsyn.“  - rat

Slökun og matur í jólagjöf
Bogi Jónsson og Narumon Sawangjaitham bjóða upp á dekur og góðan mat fyrir hópa. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

Slakað á þreyttum vöðvum í heitum 

potti fyrir nudd í Japanska baðinu á 

Skúlagötu.

Eftir heitan pott og nudd er gott að slaka á yfir góðum málsverði í Japanska baðinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fólki er þvegið og skrúbbað frá toppi til 

táar upp úr sápum og söltum í Japanska 

baðinu.

Bækur hafa notið mikilla vin-
sælda í gegnum tíðina á íslenskum 
heimilum og því gæti gjafaáskrift 
í bókaklúbb verið kjörin jólagjöf í 
ár.

„Við erum með bókaklúbb 
sem kallast Hugur, líkami og 
sál,“ segir Hildur Þormóðsdóttir, 
framkvæmdastjóri bókaforlags-
ins Sölku. „Við sendum út bækur 
fjórum sinnum á ári og erum með 
verðið um það bil 30 prósentum 
lægra en í bókabúðunum. Flestar 
bækurnar eru á 2.000 krónur og er 
sendingarkostnaðurinn innifalinn 
í því.“

Að sögn Hildar geta allir skráð 
sig í bókaklúbb Sölku. Ekkert árs-
gjald er í bókaklúbbinn, en greitt 
er fyrir hverja bók sem send er 
heim til viðskiptavina. Hildur 
bendir enn fremur á að fólk geti 
afþakkað og endursent bækurn-
ar líki þeim ekki pakkinn. „Hægt 
er að skipta bók út eða fá bækur 
endurgreiddar innan tíu daga eftir 
að þær hafa verið sendar heim,“ 
bendir hún á.

„Við bjóðum upp á gjafakort í 
bókaklúbbinn. Er þá algengast að 
fólk borgi fyrirfram fyrir tvær 
sendingar, eða sem samsvarar 
sex mánaða áskrift,“ segir Hildur 
og bætir við að hægt sé að kaupa 

ársáskrift, sem samsvarar fjórum 
bókum. „Það eru ákveðnar bækur 
sem við sendum út, en hægt er 
að skipta bókinni sem send er 
heim fyrir aðra bók hjá Sölku ef 
sú er löngunin. Við erum aðallega 
með sjálfsræktarbækur í þessum 
klúbbi eins og nafnið Hugur, lík-
ami og sál ber með sér. Þetta eru 
allt uppbyggilegar bækur, heilsu-
bætandi bæði fyrir líkama og sál,“ 
segir hún.

Kristinn Arnarson, fram-
kvæmdastjóri Eddu útgáfu, telur 
gjafaáskrift í bókaklúbb tilvalda 
jólagjöf og skemmtilega leið til 
að gefa gjöf sem lifir dálítið leng-
ur. Edda starfrækir fimmtán mis-
munandi bókaklúbba. Skuldbind-
ing við þá er að öllu jöfnu þrír 
mánuðir, en það er þó mismunandi 
eftir klúbbum.

„Við erum með bóka- og áskrift-
arklúbba fyrir alla fjölskylduna. 
Kiljurnar eru sendar út sex sinn-
um á ári, eða annan hvern mánuð,“ 
segir Kristinn og bætir við að 
sumir klúbbarnir sendi einu sinni 
í viku. 

Bókaklúbbsáskrift Eddu er 
greidd mánaðarlega eða greitt er 
fyrir hverja sendingu líkt og hjá 
Sölku.

 - aóv

Gjafir sem lifa lengur

Hildur Þormóðsdóttir mælir með gjafa-

korti í bókaklúbb Sölku.
Kristinn Arnarson hjá Eddu telur gjafa-

áskrift tilvalda jólagjöf.

Bækur eru vinsælar gjafir á Íslandi og því ekki úr vegi að gefa áskrift í bókaklúbba.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Jólakúlur eftir listakonuna Ólöfu Erlu Bjarnadóttur eru sniðug-

ar í jólapakkann og tilvalið að styrkja innlenda framleiðslu.

Íslenskt handverk á alltaf vel við í jólapakkann og 
ekki úr vegi að fyrirtæki styrki innlenda framleiðslu 
þegar kemur að vali jólagjafa handa starfsfólki.  

Vandinn liggur helst í því að finna eitthvað sem 
flestum gæti líkað. Jólaskraut er bæði sniðug og nyt-
samleg fyrirtækjagjöf en flest fyrirtæki afhenda 
jólagjafir til starfsmanna eitthvað fyrir jól. Íslenskt 
handverksfólk og listamenn sýndu vörur sínar í Ráð-
húsi Reykjavíkur um helgina og þar mátti meðal 
annars finna handgerðar jólakúlur eftir leirlistakon-
una Ólöfu Erlu Bjarnadóttur. Kúlurnar eru látlausar 
og ættu að falla í kramið hjá flestum og alltaf er 
pláss fyrir fallegt jólaskraut í gluggann. 

Á heimasíðu Handverks og hönnunar, www.hand-
verkoghonnun.is, er að finna upplýsingar um lista-
menn og vörur þeirra. Einnig má finna skemmtileg-
ar íslenskar gjafir á heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar 
Íslands, www.honnunarmidstod.is.  - rat

Jólaskraut í pakkann

Ó
! ·

1
2

0
8

0

Hringhellu 2
220 Hafnafirði

Hrísmýri 5
800 Selfossi

Sími 4 400 400
www.mest.is

Malarhöfði 10
110 Reykjavík

Haltu þér
á floti

Frábært gólfefni
Verð frá: 

1.990kr.

Góð lausn frá 
Steypustöðinni MEST



Upplifðu öðruvísi jólahlaðborð í öððruvísi umhverfi. 

Sjávarréttahlaðborð í bland við hina hefðbundnu jólahlaðborðsrétti.

Tökum á móti smærri sem stærri hópum, 
allt að 150 manns.

Öðruvísi
Jólahlaðborð
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Fyrirtæki sem vilja láta gott af 
sér leiða geta keypt gjafabréf 
af Hjálparstarfi kirkjunnar. Þau 
er hægt að skoða á síðunni 
gjofsemgefur.is.

„Það er tvennt sem sker sig úr á 
gjafabréfasíðunni hvað vinsældir 
varðar, það eru brunnar og geitur,“ 
segir Bjarni Ólafsson, verkefna-
stjóri hjá Hjálparstofnun kirkj-
unnar. „Hægt er að gefa hlutdeild 
í brunni með 5.000 króna fram-
lagi. Síðan hafa eitt og eitt fyrir-
tæki gefið heilan brunn. Starfs-
fólkið fær jólakveðju þess efnis 
að fyrirtækið hafi í nafni starfs-

manna gefið brunn sem gerð-
ur verði í Malaví eða Mósambík. 
Hann kostar um 190.000 krónur. 

Við hjálpum fjölskyldum að 
hjálpa sér sjálfar og það virkar 
mjög vel að gefa búfé. Hugsum 
okkur fjölskyldu sem fær tvær 
geitur sem síðan fjölga sér hratt. 
Þá fær fólkið bæði mjólk og kjöt. 
Sú kvöð fylgir með að fjölskyldan 
gefi síðan eina geit af sínum stofni 
til einhvers sem þarf hennar 
með.“

Það er líka þakklátt að frelsa 
börn úr ánauð á Indlandi að sögn 
Bjarna. „Þeir lægst settu á Ind-
landi fá stundum lán hjá atvinnu-
rekendum sínum út úr neyð. Veðin 

í þeim lánum eru börnin á heimil-
inu. Þau fara að vinna hjá atvinnu-
rekandanum en launin eru svo lág 
að þau geta aldrei borgað lánið. 
Við erum í tengslum við mann-
réttindasamtök sem aðstoða fjöl-
skyldurnar við að frelsa börnin og 
koma þeim í skóla. Það kostar að 
meðaltali 5.000 krónur og þetta er 
falleg gjöf. 

Við erum líka með innanlands-
aðstoð á gjafabréfasíðunni. Það 
er framtíðarsjóðurinn sem styrk-
ir efnalitla unglinga á Íslandi til 
að ljúka framhaldsskóla og hefja 
lánshæft nám. Allt þetta hentar 
vel fyrirtækjum sem vilja gefa 
gjöf sem gefur.“    - gun

Að láta gott af sér leiða

Brunnar og búfénaður á borð við geitur 

og hænur eru vinsælar gjafir að sögn 

Bjarna. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVAGeiturnar koma sér vel fyrir fátæka í Afríku. 

Viðbúið er að fleiri kjósi að ferð-
ast innanlands á næstu 
mánuðum og því eru 
ferðahandbækur, með 
léttu og skemmtilegu 
fræðsluívafi, tilvaldar í 
jólapakkann í ár.

101 Ísland: Áfanga-
staðir í alfaraleið er vega-
handbók sem hentar fyrir 
ferðalanga nútímans. Þar 
eru lesendur kynntir 
fyrir stöðum sem eru 
annaðhvort á fárra vit-
orði eða að vinsælir og 
jafnvel heimsfræg-
ir áfangastaðir eru 
sýndir í nýju ljósi. 
Þá er ljósi brugðið á 
þjóðarsöguna og sér-
kenni þjóðarsálar-
innar. Eins og heiti 
bókarinnar gefur 
til kynna eiga stað-
irnir sameiginlegt að vera í alfara-
leið við þjóðvegi landsins. 

Í Ferðahandbók fjölskyldunn-
ar er sagt frá stöðum sem eru í 
senn áhugaverðir og fjölskyldu-

vænir, þar sem börn 
geta unað sér í guðs-
grænni náttúrunni og 
kostar jafnframt ekk-
ert að upplifa. Mark-
mið höfundanna, Tóm-
asar Guðmundssonar 
og Bjarnheiðar Halls-
dóttur, er að fá fólk 
til að skoða, upplifa 
og njóta og slaka á.

Helstu sögustað-
ir landsins frá land-

námsöld til vorra daga 
eru til umfjöllunar í end-
urbættri útgáfu af Sögu-
stöðum Íslands eftir Örn 
Sigurðsson. Sögustaðirn-
ir, sem eru rúmlega 280 
talsins, eru ýmist stað-
ir þar sem sögulegir eða 
voveiflegir atburðir hafa 
átt sér stað og er vísað til 
þeirra á kortum. Bókin er 

prýdd fjölda ljósmynda og 
teikninga sem gaman getur verið 
að fletta í gegnum á ferðalaginu 
og lesmálið er á íslensku, ensku 
og þýsku.

Ný sýn á náttúru landsins

Ferðahandbækur getað varpað nýju og skemmtilegu ljósi á áfangastaði.

 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Heitasta spilið í heiminum nú 
er Rubik Revolution-töfratening-
urinn, sem talar íslensku, er raf-
rænn og var kosinn leikfang árs-
ins í Bandaríkjunum í fyrra. Hann 
er loks fáanlegur hér heima, en á 
hverri hlið er einn leikur og ljós í 
miðju teningsins sem maður eltir 
til að leysa ákveðið dulmál til að 
geta brotið kubbinn upp,“ segir 
Guðjón Guðmundsson, eigandi 
Nordicgames, sem flytur inn og 
gefur út á íslensku flest af vin-

sælustu spilum ver-

aldar fyrir fullorðna, börn og alla 
fjölskylduna til að spila saman.

„Það spil sem við höfum mest 
selt af í gegnum tíðina er Sequ-
ence, en það er mest selda spil í 
heiminum án nokkurra auglýs-
inga og hefur eingöngu spurst út 
á milli manna. Það sameinar að 
vera einfalt, mjög skemmtilegt 
og krefjast hugsunar. Þá stopp-
ar Partý & Co Extreme-spilið 
aldrei við, enda kallað besta spil 
allra tíma af mörgum og samein-
ar öll skemmtilegustu spil heims í 
einu,“ segir Guðjón sem býst við 
miklum vinsældum nýútgefinna 
spila í ár.

„Trans Europa og Cartagena 
eru ný og spennandi fjölskyldu-
spil og nú bætist við þriðja spil-
ið í Ticket to Ride-seríunni sem 
heitir Norðurlöndin. Það geng-
ur út á að safna lestarleiðum á 

milli borga á Norðurlönd-
um og er feikivinsælt. 
Ticket to Ride fékk verð-

laun sem besta spil árs-
ins í fimmtán löndum 

fyrstu árin sem það 
kom á mark-
að.“

Sjá nánar á 
www.nordicga-
mes.is. - þlg

Partí og töfrateningar

Rubik Revolu-

tion-töfratening-

urinn er rafrænn 

og talar íslensku.

Ticket to 

Ride er frábært fjöl-

skylduspil, en nýjasta 

útgáfan snýst um 

lestarleiðir á Norður-

löndunum.
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Gjafir sem styrkja starfsand-
ann í fyrirtækjum geta verið 
í ýmsu formi. Ævintýri og af-
þreying í íslenskri náttúru eru 
þar á meðal. Þær koma öllum í 
gott skap. 

„Við tengjumst Adrenalíngarðin-
um á Nesjavöllum og erum með 
jöklaferðir, hellaferðir og alls 
konar leiki og þrautir,“ segir Óskar 
Helgi Guðjónsson, framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins Adrenalíns, 
sem skipuleggur hópefli fyrir fé-
lagasamtök og fyrirtæki. Hann 
er beðinn að lýsa möguleikunum 
aðeins nánar.

„Í Adrenalíngarðinum er hægt 
að velja um tvenns konar dagskrá. 
Adrenalínsveiflan felst í mismun-
andi þrautum sem byrja allar á 
jörðu niðri og hækka sig upp en 

í háloftabrautinnni er fólk fest í 
stálvír og getur svo valið um sex-
tán þrautir.

Jöklaganga og ísklifur fer 
fram á Sólheimajökli. Þá fá allir 
þátttakendur klifurbelti, hjálm, 
ísöxi og mannbrodda. Farið er 
upp á jökulinn og hann skoðað-
ur og þar er boðið upp á létt ís-
klifur fyrir þá sem vilja. Það er 
mismunandi í hvaða hella við 
förum í hellaferðunum. Það fer 
eftir því hvað passar hópunum. 

Svo erum við með ratleiki. Þing-
vallagátan nefnist einn þeirra og 
nú erum við að bæta við ratleikj-
um á Nesjavöllum, Akranesi og í 
Reykjavík.“  - gun

Ilmandi sápur og krem eru hag-
nýtar gjafir sem gleðja og endur-
næra.

Hægt er að velja saman vörur 
handa hverjum og einum eða 
kaupa tilbúnar öskjur handa 
konum, körlum, ungum sem öldn-
um. Eins er hægt að fá vörur sem 
henta báðum kynjum og pakka 
sem ætlað er að mýkja og næra 
vinnulúnar hendur og fætur. Gjaf-
ir sem þessar stuðla að vellíðan 
og eru oftar en ekki eitthvað sem 
fólk neitar sér um að kaupa sjálft 
en gleðst yfir að fá að gjöf. - ve

Ilmandi lúxus sem gleður

Of a Man hár- og sturtusápa frá 

Body Shop ásamt svitalykt-

areyði í snoturri öskju. 

Verð: 3.490 krónur.

Fyrir húð og lúnar hendur. 

Kókosolíu-handsápulögur, 

húðnæring og naglabursti 

saman á leirbakka. Fæst 

í Body Shop á 3.690 

krónur.

Herralínan frá 

L‘Occitane. Sturtu-

sápa, raksápa, 

krem eftir rakst-

ur, ilmvatn 

og nuddolía. 

Verð: 9.225 krónur.

Háloftabrautin í Adrenalíngarðinum á Nesjavöllum býður upp á sextán þrautir. Þar reynir á hæfni og þor. 

Óskar hefur verið framkvæmdastjóri 

Adrenalíns og Ultima Thule frá 2002. 

Hellar og háloftabraut

Adrenalín skipuleggur hópefli.

Vínberjalínan frá 

L‘Occitane. Í öskjunni 

eru baðpúður, líkamsskrúbb, 

sturtuolía, húðmjólk, þurr lík-

amsolía og skrúbbsápa. Verð: 

13.665 krónur.

fiú fær› rá›gjöf og tilbo› hjá sölufulltrúum
okkar í eftirfarandi símanúmerum;

Söludeild Reykjavík s. 569 2200 og söludeild Akureyri s. 460 9610.

Einnig getur›u sent fyrirspurnir á netföngin ostakorfur@ms.is
og soludeild@ms.is e›a me› bréfsíma í númer 569 2222.

Á vefsí›u okkar www.ostur.is er a› finna nánari uppl‡singar
um sælkeraostakörfurnar okkar og ostana sem í fleim eru.

Gómsæt gjöf
fyrir sælkera

Falleg gjafakarfa me› úrvali af brag›gó›um
íslenskum ostum er tilvalin jólagjöf
handa starfsfólki og vi›skiptavinum
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Íslenskt efni á geisladiskum 
er ákjósanleg gjöf sem gleð-
ur viðtakandann um leið og 
hún styrkir listir í landinu. Hér 
er uppástunga um nokkra 
nýútkomna diska sem henta 
hverjum sem er. 

Diddú og 
Terem  
telst eigin-
lega bæði 
hljóm-
diskur og 
kver því 
óvenju-

vel fer um 
prentaða texta. Diddú þarf ekki 
að kynna fyrir landsmönnum en 
Terem er rússneskur kvartett 
sem spilar undir hjá Diddú. Lögin 
þekkja flestir, svo sem Frostrósir, 
Dagný og Besame mucho. 

Hana-
nú  er 
viðhafn-
arútgáfa 
með Vil-
hjálmi 
Vil-
hjálms-
syni. 
Kom upphaflega út sumar-
ið 1977. Lög eins og Söknuður, Þú 
átt mig ein og Lítill drengur ylja 
nú ekki síður en þá. 

Turninn , 
nýja 
platan 
með Ný-
dönsk, 
er 
snilld-
arplata 
fyrir 
alla ald-
urshópa 

þótt fyrsta lagið á listanum þar 
heiti því skemmtilega nafni Leið-
inlegasta lag í heimi. Myndin á 
umslaginu er af manni sem sam-
settur er úr öllum hljómsveitar-
meðlimum. 

Guðrún Gunnarsdóttir  er 
komin 
með 
nýjan 
disk, 
Um-
vafin 
engl-
um. 
Sjálf 
syng-
ur hún auðvitað eins og engill 
lögin Eins og vera ber, Ósögð orð 
og Til eilífðarnóns. Ekki slæm 
gjöf það. 

Steinn 
Stein-
arr , ald-
arminn-
ing er 
eigu-
legur 
diskur 
fyrir 
allar 

hugsandi manneskjur. Hann ber 
30 lög ýmissa höfunda við ljóð 
Steins. Þar er Verkamaður Berg-
þóru Árnadóttur, Það vex eitt blóm 
fyrir vestan með Eddu Heiðrúnu 
Backman og Í Draumi sérhvers 
manns með Eiríki Haukssyni.

Tónlist í 
pakkann

Ekki er úr vegi að lauma skemmtilegum kvikmyndum með í jóla-
pakka starfsmanna og ekki verra að hafa þær alíslenskar.

Sena gaf í sumar út meistaraverk Friðriks Þórs Friðrikssonar, 
Rokk í Reykjavík, Bíódaga og Skytturnar, sem er hans fyrsta 
mynd. Þá eru Englar alheimsins, Börn náttúrunnar, Djöflaeyjan 
og Á köldum klaka einnig fáanlegar.

Rokk Í Reykjavík er mögnuð heimildarmynd um rokkið í 
Reykjavík í byrjun níunda áratugarins en Bíódagar er margverð-
launuð fjölskyldumynd. 

Bíódagar var meðal annars valin besta barnamynd Norðurland-
anna 1994. Myndirnar lýsa íslenskum veruleika hver á sinn hátt 
og eiga því vel heima í kvikmyndasöfnum landsmanna. 

 - ve

Sígildar myndir í sjóð heimilisins



Poolborð, pókersett, skákborð, fótboltaspil, píluspjöld, 
klassískir spilakassar, húsgögn og fleira 

HOBBY ROOM · ÁRMÚLI 38, SELMÚLAMEGIN · REYKJAVÍK · HOBBYROOM.IS

Pókersett, poolborð, skákborð, fótboltaspil, píluspjöld, húsgögn, barir, klassískir spilakassar og fleira.
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Möguleiki á 100% Láni
Bmw 316 Compack, Árg 2000, E-133Þ, 
5 gíra, Sk 09, Álfelgur, Ásett 590Þ, Lán 
c,a 569Þ

Tilboð 890Þ Stgr !!!!
Ford Focus zx3, Árg 2003, E-62Þ mílur, 
2300 Vél, Ssk, Sk 09Cd, Ásett 1190,

Tilboð 990Þ Stgr
Nissan Terrano Tdi, Árg 2000, 5 gíra, 
E-197þ, Sk 09, Kúla, Ásett 1190þ, Lán 
c,a 900

100% Lán !!!
Subaru Impreza Gl, Árg 99, E-129Þ,5 
Gíra, Álfelgur, Cd, Ásett 650Þ, Lán c,a 
500Þ Ísl,

Einkabílar
Sími: 5124040

http://www.einkabilar.is

Mazda 3 T f.skr 4/2005 ek 49 þ.km, 
bsk álfelgur, cd, gott eintak Verð kr 
1690.000 Tilboð 1.550.000

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes

Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

 

NEW CARS FOR EXPORT !
New Renault Commercial Vehicles 
Available for Immediate Export New 
vehicles competitively priced and ava-
ilable for inspection. Transport arrang-
ements made to major European 
ports. Also available a limited stock 
of new passenger vehicles of various 
makes.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

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

 

Dodge Stratus SE, árg. 2004, Ek. 
44þús.km, Sjálfsk, rafm.rúður og spegl-
ar, Cruise, loftkæling ofl. Tilboðs verð 
1250þús.kr!!! 100%fjármögnun fáan-
leg!!!

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

Til sölu VW Polo árg ‘99 1,4 bs, 5 dyra, 
grænsans, álfelgur, vetrardekk, ek. 127 
þús. Sko ‘09. Verð 245 þús. Uppl. í s. 
868 2352.

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

4x4
Suzuki Wagon R. Nýskráður. Árg. 11/05. 
Eyðir bara smá bensínu. Reyklaus. Topp 
viðhald alla tíð. Verð áður 1,070 þ. Verð 
í dag 770 þ. Uppl. í s. 898 8835.

Ford Econoline 350 langur diesel 2006. 
Ek 27 þ. beisli, cruise, 2 manna cargo 
eins og nýr. Verð 3.2 millj. 1.600 þús 
stgr.Skoða öll skipti. S. 893 5265.

Volvo V40 Stw sjálfsk.
Árg. 08.03. Mjög vel með farinn og 
fallegur bíll Aðeins ek 75.þús km. leð-
urinnrétting ný tímareim og nýleg vetr-
ardekk. ásett 1480.þús fæst á 1050.þús 
Uppl s. 898-8228

M Benz E 290 diesel ‘99 sk. ‘09 fínn 
bíll mikið endurnýjaður. V. 670þ. S. 
820 4340.

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

Netbílar.is
stórlækka þinn sölukostnað. Verð frá 
aðeins kr. 29.000 fyrir þitt ökutæki. 
Kynntu þér málið á Netbílar.is Gerðu 
verðsamanburð. 

Golf ‘98, 1,6, svartur, nýsk. Ek. 80 þús. 
Nýjar bremsur, álfelgur. V. 390 þús. S. 
822 8283.

VW Golf ‘98 1.6 bensín sk. ‘09 ek. 
180þ. Universal heilsársd. V. 250þ. S. 
849 5452.

Grænblár Renault Megane Classic ‘98 
ek. 145þ. sk. ‘09 til sölu á kr. 150 þ. S. 
892 6958.

Toyota Corolla VVti ‘01 ssk., ek. 122þ. 
Verð 520þ. Uppl. í s. 690 9876.

 0-250 þús.

DISEL JEPPI Á 120 ÞÚS!
SSANGYONG FAMILY 2,3 Disel 10/98 
ek.95 þús dráttarkrókur,skoðaður’09,fín 
dekk,listaverð 400 þús en hann þarfn-
ast smá lagfæringa FÆST Á 120 þús!!! 
s.841 8955

TOYOTA COROLLA Á 125 
ÞÚS!

Toyota Corolla ‘96 1300,3ja dyra,skoð-
aður ‘09, cd,heilsársdekk,mjög spar-
neytinn,húdd er ómálað verð 125 þús 
s.841 8955

M.Benz 230TE til sölu. Sk’08 auka 
nagladekk, drattarkula, sjalfsk. verð 
60.000,-s.8690560

 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 8553.

 500-999 þús.

Toyota Rav4 3dyra, sjálfskiptur árg.2001, 
ek. 95 þús. Uppl. í s.695-4848 e.17

 Bílar óskast

Ódýr bifreið óskast! Má þarfnast smá 
aðhl. Stgr. ca. 25-70 þ. S. 618 3606.

VANTAR ÓDÝRAN
Vantar ódýran bíl yngri en árg. ‘05 má 
þarfnast smá lagf. S. 891 9847.

Gamlir jeppar óskast til útflutnings, árg. 
‘82-’98. Land Cruiser, High Lux(annað 
kemur til greina). Verð 50-500þ. Allir 
bílar staðgreiddir, vantar 50-100 bíla. 
Uppl. í s. 823 9010 og akil4wd@
hotmail.com

Ódýr bíll óskast má þarfnast lagfæring-
ar verð 30 til 60 þúsund. uppl í síma 
8204640.

 Sendibílar

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

 Bátar

Óska eftir lítið notaðri seg-
ulnaglalínu 500 króka, 15-35 

balar, sverleiki 5-6 mm.
Uppl. í s. 692 1522

 Aukahlutir í bíla

 Hjólbarðar

Techart Formula Felgur
19“ undir 996/997 carrera ofl. Verð 
500.000-kr ath skipti á úri, málverki ofl 
uppls 857-7245 Hraðar hendur því þær 
fara til þýskalands í næstu viku:)

Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip en hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið 
öryggi í hálku og bleytu. Styttri heml-
unarvegalengd. Meira öryggi í beygjum. 
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir 
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ 
S. 565 8600.

Til sölu nelgd vetrardekk, hálfslitin á 
álfelgum. 6 gata. 31x15x10,5. Uppl. í s. 
587 6169 eða 861 6169.

4 stk. naglad. 155R13 á 10þ. 4 stk. 14“ 
Legacy felgur á 5þ. S. 896 8568.

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

 Varahlutir

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Viðgerðir

 Hreingerningar

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.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Þjónusta
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Trjáfellingar
runnaklippingar, snyrting á trjágróðri. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

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

 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.

Þarftu að láta mála hjá þér? Vertu hag-
sýnn. Endurmálun, nýmálun. Föst verð 
eða tímakaup. Skjót og góð þjónusta. 
Fagleg vinnubrögð. S. 858 7531, Pétur.

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

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ LEKA 
OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA ÞÆR. 
Tek að mér Lagfæringar, upppsetn-
ingar, þakviðgerðir og alla aðra tré 
eða Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 6948448 
Ólafur

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.ism1.is

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

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir - 
sólpallar. Smíðalausnir. S. 899 3011.

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.

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.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og 
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir 
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér 
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, 
s. 860 1180.

 Bókhald

C.P. þjónusta
Tek að mér að annast bókhaldsvinnu 
og eftirlitsstörf ýmiskonar. Uppl. í s. 
860 8439.

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.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Vefsíður frá 49.900!
Tölvuþjónusta-Vefsíðugerð Sjá sýnis-
horn á www.midnet.is

 Spádómar

Ertu forvitin/n um framtíðina ? Er miðill 
og spái í tarotspil, er einnig með heilun. 
Uppl. í s. 699 3965. Björn Ingi.

Ólöf spámiðill
Er á landinu. Leiðsögn, spádómar. 
Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái í 
spil, tarrot ofl. S. 901 5000 frá kl. 17-23, 
helgar 11-24. Geymið auglýsinguna.

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

 Múrarar

Tökum að okkur múrverk - flísalögn 
- gips - ofl. Uppl. í s. 847 2209.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

2 smiðir geta bætt við sig verkefnum. 
Guggar - Hurðir - Gólf - Parket - Gips 
- OFL. Margt kemur til greina. Gott verð. 
S. 892 6958.

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

 Til sölu

Vinnuskúr 4,5 x 2m á hjólum (hjólhýsi). 
kr. 80 þ. s. 820 5698.

500 evrur til sölu. Þeir sem hafa áhuga 
sendið póst á netf. thora60@simnet.is

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

Til sölu vel með farin 3ja sæta sófi 
með örmum v. 5þ. 50kg lyftingarsett 
v. 8þ. og fiskabúr með fiskum v. 10þ. 
Útvarpsmagnari fæst gefins. S. 864 
5290. 

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

 Vélar og verkfæri

PON TRUCK WP60 - 1300Kg 24V/70Ah 
Verð: 311.250 með VSK. PON ehf, S: 
552 0110 http://www.pon.is

 Til bygginga

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

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/2 stærð kr.8.900 
3/4 stærð kr. 9.900 Full stærð kr. 
10.900 Pakkatilboð kr. 16.900 
Trommusett kr. 59.900 með stól og 
diskum. Rafmagnsgítarpakki kr. 24.900 
Hljómborð frá kr. 8.900 Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

Óska eftir að kaupa vandað og vel 
með farið píanó. Uppl. í s. 865 1598 
og 463 3113

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. Harmonikkukennsla. EG tónar, 
Rvk. s. 824 7610 & Ak. s. 660 1648.

 Tölvur

Er tölvan biluð? Kem í heimahús og 
leysi málið. Kvöld og helgarþjónusta. 
Áralöng reynsla, 100% ánægja. Magnús 
695-2095

 Verslun

 Heildsala

 Heilsuvörur

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

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

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

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

Glæsilegt heilnudd. Uppl. í s. 662 
0841.

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

 Námskeið

INTER-LINGUAL 
LEARNING TECHNIQUE

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

Persónulegur fatastíll 
fyrir 

 konur á besta aldri!
Haldið í Gerðubergi 11 - 28. nóv. á 
þriðj. og fimmt. kl. 20-21.50. Nánari 
uppl. á www.xirena.is og í síma 899 
0819.

 Ökukennsla

Ökukennsla s. 8934515
Ökukennsla.Akstursmat.Aðstoða við 
endurtökupróf.

 Dýrahald

Þrír gullfallegir BorderCollie hvolpar fást 
gefins gegn því að verða sóttir. Fæddir 
15.9.2008. Uppl. í síma 6920768 og 
6613707

Hreinræktaðir Labradorhvolpar til sölu . 
Frekari uppl. í s. 860 9003/431 4420.

 Gisting

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

 Byssur

Haglabyssa, 12ga, óskast gefins eða 
á góðu verði. Verður sótt í Rvk. S. 
891-8668

 Húsnæði í boði

Bryggjuhverfi
Ný glæsileg 3ja herbergja íbúð 
í Bryggjuhverju í Grafarvogi til 
leigu. 164 fm. Leiguverð 200 

þús. á mán.
 Uppl. í s. 894 6188.

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.

Til sölu

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

2ja herb. 70fm íbúð á jarðhæð í foss-
vogi. Leiga 98 þ. S. 820 5698.

Falleg 2ja herb. íbúð í Hólahverfi. 
Langtímaleiga. Uppl. í s. 867 5090.

Laus strax!65fm búð til leigu á Njálsgötu, 
3 herb. Leigist m./án húsg. + þvottal, kr. 
110.000 + trygg s: 899-1275

Laus strax ! Studioíbúð á Njálsgötu, 
verð kr. 38 þús + trygging. S: 899-1275

3ja herb. íbúð í Hraunbæ Rvk. til leigu. 
Langtímaleiga. Laus. Sími:898-3420

2 herb. íbúð í 108 Vogahv. fyrir reglus., 
reykl. og barnlaust par eða einstakl. 79 
þ. + rafm., + hiti. Eldri en 25 ára. Uppl. 
í s. 898 7868 milli kl. 13-16

18 fm. fallegt herbergi til leigu í 
Hólahverfi m. aðgangi að öllu fyrir 
reyklausan og reglusaman einstakling. 
Leiga 52.000. á mán. Uppl. í s. 661 
7768 eða thorunn@abc.is.

Til leigu 2 hæða 285fm einbýlishús á 
Áslandi Hf. Frábært útsýni, stutt í skóla 
og leikskóla. Frábært fyrir stórar fjöl-
skyldur eða nokkra leigjendur saman. 
Upplýsingar í s:6952903 eða 8221450. 
Leiga er 250 þús

4ja herb. íb. í Hraunbænum 104 fm 
til leigu. Leigist með húsg., v. 100 þ. á 
mán. (engin tyrgging) S. 868 4528 & 
586 2304 e. kl. 18.

2ja herb. íbúð til leigu í vesturbænum 
til leigu. Leigist frá 1.des ódýrt. S. 696 
0727.

4ja herb. í Miðbæ Rvk. pnr 105. Húsgögn 
fylgja. Verð 125þ. S. 895 0497.

íbúð til leigu á torrevieja á spani 2 her-
bergi ( tilboð ) upplis S8497762

Til leigu í vestubæ, í göngufjarlægð frá 
H.Í, 3 herb 75 fm íbúð á 1. hæð í þrí-
býli. Stórt svefnherb, stofa, borðstofa. 
Sameiginlegt þvottahús. Langtímaleiga. 
Laus frá miðjum nóv. 110 þús pr 
mánuð. Uppl 866 6513

Til leigu björt og vel skipulögð 3herb 
90 m2 íbúð við Snorrabraut. Leiguverð 
kr. 135þús pr mán. innif rafmagn, hiti 
og hússj. Leigist gegn meðmælum og 
tryggingu. Upplýs. í síma 8972336

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.

Long stay rooms for rent. lobby@hotel-
vik.is 5885588

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

Í KAUPMANNAHÖFN vel staðsett 2ja 
herb íbúð laus til leigu. Upplýs. á 
snemma@visir.is

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Atvinnuhúsnæði

Bolholt 4 til leigu !
170 fm verslunar eða skrifst.húsnæði 
á götuhæð. Hægt að skipta í tvennt, 
lausir veggir! Steinteppi á gólfi. Allt í 
góðu standi. Laus strax! S. 511 2900 / 
893 8166 / 896 0747.

Rúmgóð og björt 3 herbergja íbúð í 
Grafarholti laus strax. Er með tveimur 
stórum herbergjum og þvottahúsi í 
íbúðinni. Bílageymsla fylgir með. leiga 
120þús. s: 824-6161

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

 Geymsluhúsnæði

Geymslupláss í 101 undir búslóðir, lag-
ervörur á brettum ofl. Uppl. í s. 544 
2055.

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

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

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

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

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

 Viðskiptatækifæri
Vantar þig vinnu? Því ekki að skapa 
sér vinnu sjálfur. Til sölu lítið fyrirtæki í 
góðum rekstri í Keflavík. Möguleg yfir-
taka á hagstæðu erlendu láni. Ath ýmis 
skipti. S 694-4469 eða runahans@
gmail.com

 Ýmislegt

 Einkamál Tikynningar

Tikynningar

Alla �mmtudaga
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Tilkynningar um merkis atburði, 

stórafmæli og útfarir má senda á netfangið 

timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 

auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 512 5000.

LAURA BUSH FORSETAFRÚ 
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1946.

„Ást á bókum, að halda á 
þeim, fletta síðunum, horfa 
á myndirnar og lifa sig inn í 

heillandi sögurnar, fer saman 
við það að elska að læra.“

Laura Bush er forsetafrú Banda-
ríkjanna. Hún giftist George 

W. Bush árið 1977 og eiga þau 
saman tvær dætur, tvíbura sem 

fæddust árið 1981.

Áhöfnin á Brúarfossi bjargaði 
44 mönnum af enska flutninga-
skipinu Daleby þennan dag árið 
1942. Bæði skipin voru í skipa-
lest milli Bandaríkjanna og Ís-
lands sem í voru 50 kaupskip 
auk tveggja herskipa og eins 
vopnaðs togara. Stórir hópar 
þýskra kafbáta gerðu árás á 
skipalestina og voru fylgdarskip-
in alltof fá til að geta spornað 
við þeim.

Eftir stöðugar árásir í fjórar 
nætur, var aðeins þriðjungur 
kaupskipa enn ofansjávar 4. 
nóvember, þar á meðal Brúar-
foss. Veður fór þá versnandi og 
var erfiðara fyrir kafbátana að 
athafna sig en þó varð skipið 

Daleby fyrir tundurskeyti. Brúar-
foss flýtti sér að bjarga sjóliðun-
um. Stærsti hluti áhafnarinnar 
komst í björgunarbáta en nokkr-
ir urðu eftir í skipinu. Þá fóru 
menn af Brúarfossi tvær ferðir 
á björgunarbátum til að bjarga 
þeim. Þannig björguðust sjö 
menn. Brúarfoss missti af skipa-
lestinni við þetta en veður var 
orðið vont og ekki varð meira 
vart við þýsku kafbátana.

ÞETTA GERÐIST:  4. NÓVEMBER 1942

Breskri áhöfn bjargað

timamot@frettabladid.is

Árbók Þingeyinga, sem er 
útbreiddasta átthagarit á 
Íslandi, er 50 ára en það 
hefur verið gefið út sam-
fellt frá árinu 1958. Skipt er 
um ritstjóra og ritnefnd á 
þessum tímamótum en Sig-
urjón Baldur Hafsteinsson 
tekur við stjórn blaðsins af 
þeim Guðna Halldórssyni 
og Sigurjóni Jóhannessyni, 
sem hafa ritstýrt árbókinni 
saman frá árinu 1994. Sig-
urjón er frá Reykjavík en á 
ættir að rekja til Laxamýr-
ar rétt sunnan við Húsavík.

Í fyrsta hefti árbókarinn-
ar árið 1958 skrifar þáver-
andi ritstjóri hennar, Bjart-
mar Guðmundsson, bréf til 
lesenda. Hann segir ritinu 
ætlað að vera tengiband við 
héraðsbúa heima fyrir en 
að það sé ekki síður ætlað 
þeim sem fluttir eru á brott 
en eru heima í huga sínum 
og endurminningum. Sigur-
jón Hafsteinsson segir ár-
bókina gegna sams konar 
hlutverki í dag.

„Við reynum að birta 
greinar og fréttir úr hverj-
um hrepp fyrir sig, sem 
eru níu talsins og teygja 
sig frá Eyjafjarðarsveit og 
yfir í Bakkafjörð. Í ritinu 
eru birtar greinar, sögur, 
ljóð og annálar en mark-
mið bókarinnar er að fræða 
og skemmta ungum sem 

öldnum. Tilgangur hennar 
hefur verið að þjappa fólki 
á svæðinu saman og þótt 
samgöngur séu orðnar betri 
og einhver riðlun hafi orðið 
á stjórnsýslueiningum þá 
reynum við að halda í þessi 
mörk,“ segir Sigurjón.

Hann segir ýmsan fróð-
leik að finna í árbókunum 
og að þar séu mikilvægar 
heimildir. „Annálaskrifin 
eru gamalkunnugt stef en 
þar er sagt frá árferði, af-
urðum, skóla og menning-
arlífi hreppanna svo eitt-
hvað sé nefnt. Ég veit til 
þess að ungir jafnt sem 
aldnir hafa í gegnum tíðina 
rifist um að fá að lesa um 
hvernig hafi árað í nálæg-
um hreppum þegar blaðið 
kom í hús.“

Sigurjón segir markmið-
ið að höfða enn frekar til 
yngri kynslóða í framtíð-
inni. Í afmælisveislu sem 
verður haldin í Safnahús-
inu á Húsavík klukkan 
fimm í dag verður vefút-
gáfa árbókarinnar opnuð á 
slóðinni www.arbok.is. Er 
henni meðal annars ætlað 
að höfða til ungs fólks á 
svæðinu auk brottfluttra.

„Hugmyndin er að gera 
árbókina sýnilega á vefn-
um þannig að fólk geti skoð-
að hvað hefur verið skrifað 
áður og hvað er í deiglunni. 

Þá er árbókin komin með 
síðu á Facebook eins og 
stór hluti Íslendinga. Þar 
hefur hún fengið góðar við-
tökur og eignast um 400 
vini á tæpum mánuði,“ upp-
lýsir Sigurjón. 

Hægt verður að hlýða á 
upplestur úr fyrstu árbók-

inni, ávarp fráfarandi rit-
stjóra og margt fleira í 
afmælisveislunni í kvöld. 
„Með vorinu er svo ætlun-
in að efna til fleiri funda og 
setja bókina í samhengi við 
sams konar útgáfu í fortíð 
og nútíð,“ segir Sigurjón.

vera@frettabladid.is

ÁRBÓK ÞINGEYINGA:  FAGNAR 50 ÁRUM MEÐ AFMÆLISVEISLU OG NÝRRI VEFSÍÐU

Tengiband við héraðsbúa

MIKILVÆGAR HEIMILDIR Sigurjón Baldur Hafsteinsson, sem tekur nú 
við ritstjórn árbókarinnar, segir fyrri árganga bókarinnar hafa að geyma 
mikilvægar heimildir og margvíslegan fróðleik. Með nýrri vefsíðu 
árbókarinnar er ætlunin að ná betur til unga fólksins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Bestu þakkir fyrir samúð og hlýhug við 
andlát 

Jónasar R. Jónassonar.
Sérstakar þakkir til starfsfólks í Dagdvöl Sunnuhlíðar 
í Kópavogi.

 Erla Jónasdóttir

Sigrún Jónasdóttir

Fanney Jónasdóttir og fjölskyldur.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
móður okkur, tengdamóður, ömmu, 
langömmu og langalangömmu,

Mörtu Gunnlaugar 

Guðmundsdóttur
frá Markholti, Mosfellsbæ.

Lára Haraldsdóttir Sigurður E. Sigurðsson

Hilmar Haraldsson Helga Jónsdóttir

Ragnar Ingi Haraldsson

Guðjón Haraldsson Nína H. Leifsdóttir   

 Schjetne

Kolfinna Snæbjörg Haraldsdóttir

Friðþjófur Haraldsson Sigríður Ármannsdóttir

Guðmundur Birgir Haraldsson Margrét Jóhannsdóttir

Garðar Haraldsson Sólveig Ástvaldsdóttir

Helga Haraldsdóttir  

Jón Sveinbjörn Haraldsson Sigrún A. Kröyer

                                      og ömmubörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Sigurbjargar Svanhvítar 

Steindórsdóttur
Borgarheiði 13, Hveragerði.

Sigurbjörg Gísladóttir Hannes Kristmundsson

Magnea Ásdís Árnadóttir

Svanhvít Gísladóttir Reynir Gíslason

              og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi, 

Ingi Jónsson
Hringbraut 50, áður til heimilis á 
Kópavogsbraut 1b, Kópavogi, 

verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 
5. nóvember kl. 13.00.

Jón Ingi Ingason Kristín Jónsdóttir

Markús Ingason Oddný Hólmsteinsdóttir

   Sólfríður Guðmundsdóttir

                                 afabörn og langafabörn.

Ástkær eiginkona mín og besti 
vinur, móðir okkar og amma, dóttir, 
tengdamóðir, systir og mágkona,

Herdís Björg 

Gunngeirsdóttir
Ársölum 3, Kópavogi,

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 6. 
nóvember nk. kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsam-
lega afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á NÝ DÖGUN, samtök um sorg og sorgarvið-
brögð.

Friðrik Björnsson

Gunngeir Friðriksson Edda Björg Sigmarsdóttir

Ásgeir Friðriksson Helga Lára Ólafsdóttir

Sigurrós Friðriksdóttir

Sigurrós Eyjólfsdóttir

Viðar Gunngeirsson Halla Guðmundsdóttir

og barnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, 
móðir og tengdamóðir,

Ástdís Guðjónsdóttir
Suðurgötu 37, Reykjavík,

andaðist á líknardeild Landakotsspítala 
föstudaginn 31. október. Jarðarförin auglýst síðar.
 

                                Haraldur Theodórsson

Guðjón Haraldsson Sigríður Siemsen

Þórir Haraldsson Mjöll Flosadóttir

                                        og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

María Guðbjartsdóttir 
Hringbraut 50, áður til heimilis að 
Dalbraut 16, Reykjavík,

sem lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 
fimmtudaginn 30. október, verður jarðsungin fimmtu-
daginn 6. nóvember kl 13.00 frá Fossvogskirkju.

Sigríður Ósk Óskarsdóttir Hermann Sigfússon

Halldóra Björt Óskarsdóttir Guðmundur R. Jónsson

Þráinn Ingólfsson Guðríður Hermannsdóttir

Ólafur Jón Ingólfsson Margrét Á. Hallsdóttir

                               og aðrir aðstandendur.

Ástkær dóttir mín, móðir, amma, systir, 
móðursystir og mágkona,

Katla Sigurgeirsdóttir
Þórsgötu 22, Reykjavík,

andaðist á Líknardeild Landspítalans föstudaginn 
31. október. Jarðarförin auglýst síðar.

                          Anna G. Kristgeirsdóttir

Elva Rakel Sævarsdóttir         

Aron Kristinn Haraldsson

Stella Sigurgeirsdóttir Jóhann Bjarni Pálmason

Salka Þorgerður Jóhannsdóttir Stelludóttir

Daði Sigurgeirsson 

Kristgeir Sigurgeirsson



- nám samhliða starfi
Styrktu stöðu þína á vinnumarkaði

Umsóknarfrestur til 24. nóvember

NÁM SAMHLIÐA STARFI

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444
endurmenntun.is

Rekstrar- og viðskiptanám
í  staðnámi og fjarnámi

Mannauðsstjórnun
í  staðnámi og fjarnámi

Þjónustustjórnun
í  samstarfi við viðskiptafræðideild HÍ

Breytingastjórnun
í  samstarfi við viðskiptafræðideild HÍ

Verkefnastjórnun - Leiðtogaþjálfun
í  samstarfi við Nordica ráðgjöf

Gæðastjórnun
í  samstarfi við verkfræði- 
            og náttúruvísindasvið HÍ

54  ECTS

36  ECTS

24  ECTS

24  ECTS

36  ECTS

36  ECTS
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NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja 

Gunnarsson

■ 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

Undanfarið hefur sú tilfinning vaxið 
ásmegin að ég sé staddur í kvikmynd. 
Ekki bara hvaða kvikmynd sem er 

heldur hefur mér þótt ég vera í Terminator 
2. Og búið sé að hleypa Söruh Connor út. 

Heimurinn sem Sarah sá var að 
hverfa. Þurrkast út. Hún vissi að það 
myndi taka áratugi að byggja upp nýtt 
samfélag úr rústunum. Það myndi 
kosta stríð og mannfórnir. Þegar 
hún reyndi að vara alla við 
var hún sett inn á geðveikra-
hæli. Látin dúsa þar inni 
árum saman. Sögð hafa 
ofskynjanir. 

Sarah reyndi að þjálfa son sinn. 
Reyndi að telja honum trú um að 
þetta væri allt að fara á versta 
veg. En sonurinn gaf lítið fyrir 
skýringar móður sinnar. Taldi 
hana vera geðveika. Og fór að 

leika sér á mótorhjólinu með Guns ‘n‘ Roses 
í eyrunum. Kannski að Ísland hafi bara 
verið John Connor á unglingsárunum. 

Neitaði að hlusta. Vildi bara miklu frekar 
leika sér á bensínfrekum leiktækjum. 
Mamman hlyti bara að vera geðveik, 
heimurinn var nefnilega bara svo fínn 
og góður eins og hann var.

En svo kom Tortímandinn. Brá sér í 
allra kvikinda líki. Lagði allt í rúst. 

Sarah Connor hlýtur að hafa orðið 
fegin. Fyrir þó ekki annað en að 
geta loks fært sönnur á það að 
vera ekki geðveik. En um leið 
hrygg yfir því að enginn skyldi 

hlusta á hana. Og að sá eini sem 
gæti bjargað henni og heiminum um 

stundarsakir væri gamli Tortím-
andinn. Hljómar kunnuglega. 
Enda átti Sarah erfitt með að 
treysta Adda Svakanagg.

Tortímingar-Ísland

Ertu með 
eitthvað við 

mjög þurrum 
hársverði?

Apótek
Lyfseðlar

Fyrirgefðu, en er þetta 
barn ekki of gamalt til 

Jæja 
Maggi, við 
eigum við 
vandamál 
að stríða!

Sko! Ef þetta 
snýst um 

eldsvoðann í 
kjallaranum í 
síðustu viku 
þá get ég...

Var eldsvoði í 
kjallaranum? Uuu...

Nei nei... Jæja, 
vanda-
málið...

Almáttugur, 
hann veit um 
bananann í 
púströrinu á 
bílnum! Ég er 

dauður!

haltu 
bara 

áfram!

Mamma Manstu hvað 
það var sem 

þú hreifst af við 
pabba?

Það 
var...

Var það hár-
toppurinn sem 

hann reyndi 
að greiða yfir 

ennið?
Eða 

of litlu 
fæturnir 
hans?Eða var það 

eitthvað annað?

Hmm

Hvað fékk þig til að 
segja: „Þetta er það 

sem ég vil vakna upp 
við hliðina á það sem 

eftir er ævinnar?“

Hvað?

Ég er viss um að kettir eiga fullt 
af góðum ráðum og mikilvægum 

boðskap sem við myndum skilja ef 
við gæfum okkur tíma til að hlusta.

Skelltu þessu í þig...

Barn? 
Hvaða barn?

að vera á 
brjósti?

Aaaaaaaaaaaa! 
Það er barn 
þarna undir!

Híhí! Þetta 
var fyndið 
mamma!

Þetta rekur 
þær forvitnu 
alltaf burt.

ESKIMOS

G
ot

t 
Fó

lk
 



BubbI
og stórsveit reykjavíkur

1. HVE ÞUNGT ER YFIR BÆNUM

2. LÖG OG REGLA

3. SANDURINN Í GLASINU

4. ALDREI FÓR ÉG SUÐUR

5. ÞORSKACHARLESTON

6. ÍSAÐAR GELLUR

7. LAUGARDAGSMORGUNN

8. ÞÍNIR LÖNGU GRÖNNU FINGUR

9. SUMAR KONUR

Frábær upptaka frá tónleikum 
Bubba og Stórsveitar Reykjavíkur í janúar sl. 

er komin út á CD og DVD.

10. VEGIR LIGGJA TIL ALLRA ÁTTA

11. JARÐARFÖR BJÖSSA

12. ÞINGMANNAGÆLA

13. VIÐ GRÓTTU

14. FJÖLLIN HAFA VAKAÐ

15. KAUPMAÐURINN Á HORNINU

16. ÍSBJARNARBLÚS

17. RÓMEÓ OG JÚLÍA

FÁANLEG Í NÆSTU VERSLUN

Bubbi og Stórsveitin í sparifötunum.
GEISLA-
PLATA

MYND-
DISKUR
&
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NÝTT Í BÍÓ! NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
14
16
L
14
L
L

QUARANTINE kl. 8 - 10
MY BEST FRIENDS GIRL kl. 6 - 8 - 10 
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl. 6

16
14
L

QUARANTINE kl. 8 - 10.10
QUARANTINE LÚXUS kl. 5.50 - 8 - 10.10
MY BEST FRIENDS GIRL kl. 5.40 - 8 - 10.20 
MAX PAYNE kl. 8 - 10.15
HOUSE BUNNY kl. 3.40 - 5.45 
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 5.50 - 8 - 10.10
SKJALDBAKAN & HÉRINN kl. 4 - 6
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl. 3.45

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

10
L
L
14
16

WHERE IN THE WORLD IS OSAMA BIN LADEN kl. 8 - 10
HÉR ER DRAUMURINN kl. 6 - 8 - 10 
THE WOMEN kl. 5.30 - 8 
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 5.40 - 10.10
BURN AFTER READING kl. 10.15

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

14
16
L
16

MY BEST FRIENDS GIRL kl. 5.45 - 8 - 10.15 
MAX PAYNE kl. 8 - 10.15
HOUSE BUNNY kl. 5.50  - 8 - 10.10
BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15

ENGIN MISKUNN. BARA SÁRSAUKI!

550kr.

fyrir börn

650kr.

fyrir fullorðna

KOMIN Í BÍÓ
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK
KRINGLUNNI

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl.  6 - 8 L

NIGHTS IN RODANTHE kl.  6 L

EAGLE EYE kl.   8 12

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 8 L

SEX DRIVE kl. 8 - 10:20 12

BURN AFTER READING kl. 10:10 16

HSM  3 kl. 6D - 7:30 - 8:30D - 10:10 L

HIGH SCHOOL MUSICAL kl. 5:30 VIP
EAGLE EYE kl. 5:40 - 8 - 10:30 12

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

NIGHTS IN RODANTHE kl. 8 L

DARK KNIGHT kl. 10:10 vegna áskorana 12

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 6 L

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“

HIGH SCHOOL MUSICAL kl. 5:40 - 8 - 10:30 L

EAGLE EYE kl. 8 - 10:30 12

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

JOURNEY 3D kl. 5:50 L

WILD CHILD kl. 5:50 L

DIGITAL
DIGITAL

DIGITAL-3D

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 8 L

MAX PAYNE kl. 10:10 16

HAPPY GO LUCKY kl. 8 14

BANGKOK DANGEROUS kl. 10:10 16

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ 500 KR 

- bara lúxus
Sími: 553 2075

QUARANTINE kl. 6, 8 og 10 16

EAGLE EYE kl. 8 og 10.15 16

SKJALDBAKANN OG HÉRINN kl. 6 (650 kr.)  - ÍSL.TAL L

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 10 12

MAMMA  MIA kl. 6 og 8 L

TEKJUHÆSTA MYND ALLRA
TÍIMA Á ÍSLANDI

ATH! 650 kr.

Alls ekki fyrir viðkvæma!

Rokktríóið 200.000 naglbítar 
ætlar með Lúðrasveit verkalýðs-
ins til Akureyrar til að spila í 
Íþróttahöllinni 15. nóvember 
næstkomandi. Villi naglbítur 
lætur kreppuhjalið ekkert stoppa 
sig. 

„Það er mikilvægt að tónlistar-
menn standi sig vel þegar svona 
árar,“ segir hann. „Þeir verða að 
gefa fólki tækifæri til að fara út, 
standa saman og hlusta á góða 
tónlist.“

Að sögn Villa er verkefnið – 
tvennir tónleikar, plata og heim-
ildarmynd – mjög dýrt. Fyrri 
tónleikarnir fóru fram á Menn-
ingarnótt en platan og heimildar-
myndin ættu að vera tilbúin í 
tæka tíð fyrir tónleikana fyrir 
norðan. Skortur á stöndugum 
bakhjörlum er ekkert að flækjast 

fyrir Villa. „Mjög margir sem 
lýstu yfir áhuga á að styrkja 
okkur hafa nú dregið í land,“ 
segir hann. „Í staðinn hafa tvö 
góð norðlensk fyrirtæki hlaupið 
undir bagga, Norðurorka og Goði. 
Eins er Akureyrarbær mjög 
jákvæður. Það þarf að koma sex-

tíu manns norður og smíða hundr-
að fermetra svið. Menn redda sér 
bara. Palli túbuleikari ætlar til 
dæmis að leigja rútu og keyra 
okkur norður. Félag bókagerðar-
manna ætlar að leggja til hús-
næði. Goði splæsir svo á okkur 
kjötsúpu í sándtékkinu.“

Villi segist stoltur af því að 
þetta bauk rokkaranna með lúðra-
sveitinni hafi blásið miklu lífi í 
sveitina. „Það voru 25 virkir 
félagar í sveitinni þegar við byrj-
uðum samstarfið í byrjun árs, en 
nú eru félagarnir orðnir 56. Þó að 
þetta verði ekki til annars en að 
helmingi fleiri félagar marseri 
niður Laugaveginn 1. maí næst 
þá er ég ánægður.“

Miðasala á tónleikana er hafin 
á midi.is og er miðaverð 2.500 
krónur. 

Naglbítar blása lífi í lúðrasveitina

MENN REDDA SÉR BARA 200.000 
naglbítar og Lúðrasveit verkalýðsins.
 LJÓSMYND/ARI MAGG

Þjóðarsálin hans Jóns míns fagnar 
tvítugsafmæli sínu á þessu ári og 
fer mikinn af því tilefni. Auk þess 
að slengja spánnýjum dægurflug-
um framan í þakklátan lýðinn með 
reglulegu millibili voru allar breið-
skífur sveitarinnar endurútgefnar 
í tveimur sérlega veglegum köss-
um í vor, og nú er komið að þre-
faldri safnplötu með helstu smell-
um sveitarinnar og meðfylgjandi 
heimildarmynd um farsælan feril-
inn. Raunar birtist heimildarmynd-
in Hér er draumurinn í þremur 
útgáfum; stuttri sem verður sýnd á 
Stöð 2, langri sem fylgir safnplöt-
unni og svo millilangri sem sýnd 
var í bíó um síðustu helgi. Vonandi 
hefur tekist betur til með styttri og 
lengri útgáfu myndarinnar en þá 
sem sýnd var í bíó, því sú er bæði 
bit- og kraftlaus og þjónar afar tak-
mörkuðum tilgangi.

Heldur fátítt er að ráðist sé í 
gerð heimildarmynda um íslensk-
ar hljómsveitir og ber því að lofa 
framtakið sem slíkt. En best 
heppnuðu myndunum úr þessum 
geira hefur tekist að forðast það 
sem einna helst gerir Hér er 
draumurinn að svo miklum von-
brigðum sem raun ber vitni; hvim-
leiða upptalningu á plötum, ártöl-
um, lögum og mannabreytingum í 
tímaröð. Þau sárafáu skipti sem 

persónuleikum meðlima Sálarinn-
ar er leyft að láta ljós sitt skína í 
viðtölum lyfta myndinni svo um 
munar upp úr rútínunni, en aðeins 
um stundarsakir. Það er mikil 
synd, því eftir tveggja áratuga 
feril er á hreinu að safaríkar 
bransasögurnar frá þessum húm-
oristum hefðu nægt í yfir hundrað 
heimildarmyndir. 

Gömul myndskeið af tónleikum, 
úr fjölmiðlum eða prívat upptök-
um geta reynst myndum af þessu 
tagi óþrjótandi brunnur. Hér er 
draumurinn nýtir hann fremur 
illa, þótt vissulega megi hafa 
gaman af sumri nostagíunni sem 
boðið er upp á. Vandinn er að ekki 
er kafað nógu djúpt og því virkar 
myndin mestan part eins og hluti 
af kynningarefni („press-kitti“) 
fyrir nýja plötu. Allt of yfirborðs-
kennd og gljáandi. Hvar er frægt 
æðiskast Stefáns Hilmarssonar 
eftir að áhorfandi stal derhúfunni 
hans á tónleikum, sem náðist á 
filmu og var sýnt í fyrri heimildar-
myndinni (Garg frá 1992)? Hvers 
vegna er ekki minnst einu orði á 
misheppnuð hliðarspor með-
limanna á borð Pláhnetuna og end-
urreisn Pelican? Var ómögulegt að 
gabba þó ekki væri nema einn af 
óteljandi fyrrverandi trommurum 
sveitarinnar í viðtal? Til að svona 

mynd gangi upp verður hreinlega 
að minnast á mistökin ekki síður 
en sigrana. Breyskleikinn er nauð-
synlegur hluti sögunnar. 

Ef til vill verða öll þessu 
umkvörtunarefni óþörf þegar 
lengri útgáfan kemur út á DVD, en 
bíóútgáfunni tekst ekki að kveikja 
nýjan neista fyrir Sálinni. Ein vin-
sælasta hljómsveit Íslandssögunn-
ar á betra skilið. Kjartan Guðmundsson

Vondur draumur, maður!

KVIKMYNDIR
Hér er draumurinn
Sýnd í Háskólabíói (styttri útgáfa 
á Stöð 2 og lengri útgáfa á DVD).

★★
Heimildarmyndin um Sálina hans 
Jóns míns er ágætlega unnin tækni-
lega en vantar allan persónuleika. 
Fleiri sögur á kostnað hvimleiðrar 
upptalningar hefðu bætt miklu við.

Blaðafulltrúi Joaquins 
Phoenix hefur staðfest að 
kvikmyndin Two Lovers 
verði hans síðasta mynd 
á ferlinum. Hann ætli að 
snúa sér alfarið að tónlist í 
framtíðinni.

Joaquin Phoenix er hættur að 
leika. Þessar fréttir hafa komið 
kvikmyndaheiminum í opna 
skjöldu. Enda hafði Phoenix end-
anlega tryggt sér stöðu meðal 
þeirra bestu með frammistöðu 
sinni í Walk the Line. Þar lék 
Phoenix sjálfan Johnny Cash, 
manninn í svörtu. Og uppskar 
meðal annars Golden Globe-verð-
launin og tilnefningu til Óskars-
verðlauna. Allt lítur út fyrir að sú 
kvikmynd hafi haft það mikil 
áhrif á Phoenix að hann hafi 
ákveðið að segja endanlega skilið 
við kvikmyndalistina. Og einbeita 
sér að tónlist. Hins vegar má einn-
ig gera ráð fyrir að andlát besta 
vinar hans, Heath Ledger, hafi 
einnig haft mikið að segja um 
þessa ákvörðun. 

Fram kemur hjá blaðafulltrúa 
leikarans að hann hafi að undan-
förnu leikstýrt tónlistarmynd-
böndum og sökkt sér ofan í þá list-
grein.

Phoenix byrjaði snemma að 
leika, fyrsta opinbera hlutverkið 
fékk hann átta ára gamall í sjón-
varpsþáttunum Seven Brides for 
Seven Brothers. Leikarinn gekk 
þá undir nafninu Leaf. Phoenix sló 
eiginlega fyrst í gegn í kvikmynd 
Gus Van Sant, To Die For, árið 
1995. Og á Van Sant því heiðurinn 
að því að hafa gert þá bræður, 

River og Joaquin, að stjörnum. En 
River lék einmitt aðalhlutverkið í 
My Own Private Idaho. 

Joaquin náði loks að slíta sig frá 
nafni bróður síns með frammi-
stöðu sinni í Gladiator. En þar fór 

hann með hlutverk hins valda-
sjúka og illa Commodus. Phoenix 
tók síðan upp samstarf við ind-
verska leikstjórann M. Night Shy-
amalan og lék í bæði Signs og The 
Village.  freyrgigja@frettabladid.is

Phoenix er hættur að leika

HÆTTUR Stórleikarinn Joaquin Phoenix er hættur að leika eftir tæp 25 ár í bransan-
um. Hann ætlar að snúa sér að tónlist í framtíðinni. Hér er hann í hlutverki Johnny 
Cash í Walk the Line.



Góðar stundir

Miðasala á                    og á sölustöðum Miða.is

Fjarðarkaup og Góa kynna með stoltiFjarðarkaup og Góa kynna með stolti

MiÐasala hafin á aukatónleikana!Ð

Björgvin Halldórsson

Stórhljómsveit Björgvins · Karla- og Barnakór
Strengjasveitin Reykjavík Session Orchestra 

 · 

SÉRSTAKUR GESTUR
Kristján Jóhannsson

Eyjólfur Kristjánsson
Guðrún Gunnarsdóttir

Helgi Björns
Krummi & Daníel Ágúst

Laddi

Páll Óskar & Monika
Raggi Bjarna
Sigga Beinteins
Stefán Hilmarsson
Svala Björgvins

Aukatónleikarkl. 16.00.Vegna fjöldaáskorana!
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sport@frettabladid.is

Guðmundur Benediktsson hlakkar til þess að klæðast svörtu 
og hvítu treyjunni á nýjan leik en hann þekkir vel til hjá 
Vesturbæjarfélaginu eftir að hafa leikið með KR í tíu sumur 
frá árinu 1995 til árins 2004.

„Ég hafði vissulega leitt hugann að því annað 
slagið að snúa aftur í KR en það varð engin alvara 
úr því fyrr en möguleikinn bauðst mér núna um 
síðustu helgi og ég er ánægður með að þetta 
sé gengið í gegn. Ég þekki vel til félagsins og 
hlakka til þess að vinna með Loga [Ólafssyni, 
þjálfara KR] sem og öllum þeim sem koma 
að þessu ágæta félagi,“ segir Guðmundur 
sem var einkar sigursæll á tíma sínum hjá KR 
og varð fjórum sinnum Íslandsmeistari, árin 
1999, 2000, 2002 og 2003. Þar að auki varð 
hann bikarmeistari með Vesturbæjarfélaginu 
árin 1995 og 1999.

Framherjinn knái lék svo fjögur síðustu sumur 
með Valsmönnum og varð bikarmeistari þar árið 

2005 og átti svo stóran þátt í því að tryggja þeim Íslandsmeistara-
titilinn árið 2007, eftir tuttugu ára bið Hlíðarendafélagsins. 

„Það var sérstaklega ánægjulegt að vinna Íslandsmeistaratitilinn 
með Val, þar sem félagið var ekki búið að vinna hann í fjölda ára. 

Síðasta tímabil olli mér hins vegar vonbrigðum, sem og öðrum 
leikmönnum Vals og öllum í kringum félagið. Það voru eflaust 

margir samverkandi þættir sem urðu til þess að svo fór sem 
fór. En það þýðir þó lítið að spá í það núna, heldur verður 
maður bara að horfa fram á veginn og ég hlakka til að tak-

ast á við komandi áskoranir með KR,“ segir Guðmundur.  
Hinn 34 ára gamli Guðmundur skrifar undir eins 
árs samning við KR en ætlar svo að taka stöðuna á 

málum í lok næsta sumars.
„Í fyrsta lagi vonast ég til þess að vera heill 

heilsu og í öðru lagi vonast ég til þess að 
hjálpa KR að vinna titla. Ef mér líður þannig 

næsta haust að mér finnist í lagi með líkamann þá 
mun ég halda áfram. Maður á aldrei að hætta of 

snemma því sem maður elskar að gera,“ segir Guðmundur.   

GUÐMUNDUR BENEDIKTSSON: HEFUR ÁKVEÐIÐ AÐ SNÚA AFTUR Á FORNAR SLÓÐIR OG SPILA MEÐ KR

Vonast til þess að hjálpa KR að vinna titla

HANDBOLTI Ólafur Stefánsson gekk 
í gær endanlega frá þriggja ára 
samningi við danska C-deildarlið-
ið AG Håndbold. Hann mun flytja 
búferlum ásamt fjölskyldu sinni 
til Kaupmannahafnar næsta 
sumar og spila með félaginu frá 
og með næsta vetri.

„Þetta var bara að gerast. Ég 
var að fá pappírana í hendurnar 
og það er allt klappað og klárt. Ég 
skrifaði undir fyrir nokkrum 
dögum síðan og var að bíða eftir 
því að þeir skrifuðu líka undir og 
samþykktu samninginn. Ég er því 
á leið til Danmerkur og fótboltinn 
verður að bíða betri tíma,“ sagði 
Ólafur kátur þegar Fréttablaðið 
náði tali af honum í gær og aug-
ljóst að hann var mjög ánægður 
með niðurstöðu mála. Ólafur hafði 
talað um það áður að hann langaði 
að spila með knattspyrnuliði Vals 
áður en hann hættir íþróttaiðkun 
en sá draumur er nú kominn aftur 
á hilluna.

„Þetta er ákaflega spennandi 
verkefni sem bíður í Danmörku. 
Þetta félag ætlar sér að komast 
upp í úrvalsdeild næsta vetur og 
vinna Meistaradeildina eftir þrjú 
ár. Það er háleitt markmið og stór 
gulrót. Það væri virkilega gaman 
að ná því að vinna Meistaradeild-
ina með þriðja félaginu,“ sagði 
Ólafur en hann segir fjölskylduna 
vera spennta að flytja til Kaup-
mannahafnar. 

Vill frekar rafmagnsbíl en Ferrari
Aðalstyrktaraðili AG Håndbold er 
skartgripasalinn Jesper Nielsen 
en hann hefur verið yfirlýsinga-
glaður í dönskum fjölmiðlum. 
Meðal annars talað um að Ólafur 
muni fá að búa í húsi sínu og svo 
muni hann láta Ólaf fá Porsche 
eða Ferrari er hann kæmi til Dan-
merkur.

„Hann þekkir mig nú ekkert sér-
staklega vel ef hann heldur að ég 

vilji fá Ferrari. Ég myndi frekar 
kjósa rafmagnsbíl eða eitthvað 
álíka,“ sagði Ólafur léttur. „Annars 
hef ég nú aldrei hitt þennan Jesper. 
Ég er samt að leita mér að húsi og 
ef hann vill lána mér húsið sitt er 
aldrei að vita nema ég þiggi það.“

Mikið hefur verið skrifað um að 
Ólafur verði einn launahæsti leik-
maður heims færi hann til AG og 
framkvæmdastjóri AG Håndbold 
staðfesti við Fréttablaðið að Ólaf-
ur yrði í það minnsta einn launa-
hæsti leikmaður Dana. „Auðvitað 

skipta peningarnir líka máli. Þeir 
eru að bjóða mér fínan samning, 
eða svipaðan og ég er með hjá Ciu-
dad núna. Svipað þýðir minna eða 
meira en ég segi ekki meir um 
það,“ sagði Ólafur sem hefur verið 
efni kjaftasagna hjá fólki eftir að 
það spurðist út að hann ætlaði í 
neðrideildarlið í Danmörku. 

„Ég hef heyrt eitthvað af því en 
ég get alveg eytt þeim sögum að 
ég sé gjaldþrota. Ég er með allt 
mitt meira og minna hér úti þar 
sem ástandið er betra.“

Ólafur segir þessa hugmynd 
hafa verið á lofti í rúmt ár en 
hann hafi aldrei spáð alvarlega í 
það að fara til þessa félags fyrr 
en eftir Ólympíuleikana.

Verð að reyna að gleyma aldrinum
„Ég hitti Klavs Bruun Jörgensen 
úti í Peking en hann er að taka við 
liðinu ásamt núverandi þjálfara. 
Við töluðum þá um þetta meira í 
gríni en alvöru en eftir að ég sat 
fund með forráðamönnum félags-
ins sá ég að full alvara var á bak 
við hugmyndir félagsins.  

Ég hlakka til að takast á við 
þetta verkefni, sem er krefjandi. 
Það verður sérstakt að leika í 
næstefstu deild væntanlega 
næsta vetur en þá get ég kynnst 
félögunum betur og það verður 
áskorun að halda sér í toppformi 
fyrir stóru verkefnin og takmörk-
in sem á að ná í kjölfarið. Ég verð 
að halda dampi fyrsta árið til að 
eiga tvö góð ár eftir. Svo verð ég 
að reyna að gleyma aldrinum í 
leiðinni,“ sagði hinn 35 ára gamli 
Ólafur sem íhugar að gefa aftur 
kost á sér í landsliðið þar sem 
hann er ekki á þeim buxunum að 
leggja skóna á hilluna.

Landsliðið aftur inni í myndinni
„Ég er í raun að framlengja feril-
inn um þrjú ár sem var ekkert 
endilega á dagskránni. Það kom 
vel til greina að hætta eftir þenn-
an vetur með Ciudad. Það er því 
aldrei að vita nema ég gefi kost á 
mér í landsliðið eftir næsta sumar 
ef landsliðið hefur eitthvað að 
gera við neðrideildarspilara í 
Danmörku. Ég get kannski verið 
varavítaskytta fyrir Snorra,“ 
sagði Ólafur léttur en hann segir 
ekki líklegt að hann gefi kost á 
sér fyrr en eftir næsta sumar og 
þar af leiðandi ekki í janúar eins 
og menn bundu vonir við. 
 henry@frettabladid.is

Fótboltinn verður að bíða betri tíma
Ólafur Stefánsson gekk í gær frá þriggja ára samningi við danska C-deildarliðið AG Håndbold. Segir verk-
efnið sem bíður í Danmörku afar spennandi og krefjandi. Mun líklega gefa kost á sér í íslenska landsliðið á 
ný eftir næsta sumar ef landsliðsþjálfarinn hefur áhuga á neðri deildar spilara í Danmörku.

Á LEIÐ TIL KÖBEN Ólafur Stefánsson flytur ásamt fjölskyldu sinni til Danmerkur næsta 
sumar. Hann mun líklega gefa kost á sér í landsliðið á næsta ári. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

> Guðjón heill en hélt að allt hefði farið

Betur fór en á horfðist með meiðsli Guðjóns Vals Sigurðs-
sonar. Hann sneri sig illa á ökkla í síðari hálfleik og yfirgaf 
völlinn sárþjáður. „Þetta var hrikalega vont og ég hélt að 
allt hefði farið í ökklanum. Það voru brak og brestir,“ sagði 
Guðjón Valur sem virðist þó ekki vera alvarlega meiddur. 
„Ökklinn er mjög bólginn en sjúkraþjálfararnir segja að 
þetta sé ekkert alvarlegt. Það er í það minnsta ekkert 
brotið. Ég er að vonast til þess að geta æft 
á miðvikudag og vonandi spilað á fimmtu-
dag. Sjáum hvað setur með 
það,“ sagði Guðjón Valur 
brattur en hann segir ekki 
um að ræða sömu meiðsli á 
ökklanum og hann varð fyrir á 
Ólympíuleikunum í Peking.

FÓTBOLTI Ensku félögin Chelsea og 
Liverpool verða í eldlínunni 
þegar fjórða umferð riðlakeppni 
Meistaradeildar Evrópu fer fram 
í kvöld.

Chelsea getur farið langleiðina 
með að tryggja sig áfram upp í 
sextán liða úrslit með sigri þegar 
félagið heimsækir Roma á 
Ólympíuleikvanginn í Róm í 
kvöld. 

Topplið D-riðils, Liverpool og 
Atletico Madrid, mætast á 
Anfield í kvöld og meiri líkur en 
minni eru á því að Fernando 
Torres snúi aftur í lið Liverpool 
eftir meiðsli og geti þar með 
mætt sínum gömlu liðsfélögum.

  - óþ

Meistaradeild Evrópu:

Torres líklega 
með Liverpool

LEIKFÆR? Meiri líkur en minni eru taldar 
á því að Torres verði með Liverpool á ný 
í kvöld. NORDIC PHOTOS/AFP

LEIKIR KVÖLDSINS
A-riðill:
CFR Cluj-Bordeaux
Roma-Chelsea  Stöð 2 Sport 3
B-riðill:

Anorthosis-Inter  Stöð 2 Sport 4
Werder Bremen-Panathinaikos
C-riðill:
Sporting-Shakhtar
Barcelona-Basel
D-riðill:

Liverpool-A. Madrid  Stöð 2 Sport
Marseille-PSV

Iceland Express-deild karla
Breiðablik-ÍR 75-71
Stig Breiðabliks: Nemanja Sovic 31, Rúnar 
Erlingsson 16, Daníel Guðmundsson 10, Halldór 
Halldórsson 5, Emil Jóhannsson 5, Kristján 
Sigurðsson 4, Loftur Einarsson 3.
Stig ÍR: Eiríkur Önundarson 27, Ómar Sævarsson 
19 (23 fráköst), Sveinbjörn Claessen 10, Steinar 
Arason 9, Þorsteinn Húnfjörð 6.
Snæfell-Keflavík 62-67
Stig Snæfells: Atli Hreinsson 15, Hlynur 
Bæringsson 13, Jón Ó. Jónsson 11, Sigurður 
Þorvaldsson 11, Magni Hafsteinsson 9.
Stig Keflavíkur: Hörður Vilhjálmsson 29, Sigurð-
ur Þorsteinsson 14, Gunnar Stefánsson 9, Elvar 
Sigurjónsson 8, Sverrir Þór Sverrisson 3. 
FSu-KR 92-122
Stig FSU: Árni Ragnarsson 21, T. Viglianco 19, 
Tyler Dunaway 13, Vésteinn Sveinsson 13, Björg-
vin Valentínusson 12. Nicholas Mabbutt 8.
Stig KR: Jón Arnór Stefánsson 27, Jakob Örn 
Sigurðarson 23, Fannar Ólafsson 19, Darri 
Hilmarsson 17, Jason Dourisseau 13, Pálmi Freyr 
Sigurgeirsson 8, Helgi Már Magnússon 6.

Enska úrvalsdeildin
Newcastle-Aston Villa 2-0
Obafemi Martins (60.) & (82.)

ÚRSLIT

www.takk. is
Kíktu á heimasíðuna okkar

KÖRFUBOLTI Breiðablik vann góðan 
75-71 sigur á spútnikliði síðasta 
vetrar, ÍR, í Smáranum í gær-
kvöldi. Liðin skiptust á að taka 
forystu í fyrsta leikhluta en heima-
menn tóku svo öll völd á vellinum 
í öðrum leikhluta og sigldu jafnt 
og þétt fram úr gestunum.

ÍR-ingar voru þá algjörlega 
heillum horfnir í sókninni og trekk 
í trekk misnotuðu þeir opin skot-
um undir körfunni. Blikarnir 
kunnu að nýta sér það og leiddu 
leikinn örugglega þegar flautað 
var til hálfleiks, 33-18. 

ÍR-ingar voru líkari sjálfum sér 
í þriðja leikhluta og skoruðu þá 
meira en í fyrstu tveimur leikhlut-
unum samanlagt eða 20 stig. Stað-
an var orðin 54-48 fyrir lokaleik-
hlutann og spennan því mikil.

Blikarnir héldu hins vegar haus 
í fjórða leikhlutanum þrátt fyrir 
að ÍR-ingar næðu að minnka mun-

inn niður í tvö stig þegar um  þrjár 
mínútur lifðu leiks og unnu að 
lokum verðskuldaðan sigur, 75-71.

„Við töluðum um það á undir-
búningstímabilinu að við brotnuð-
um of auðveldlega niður við 
minnsta mótlæti og mér finnst við 
vera að taka stórstígum framför-
um við það að halda áfram á fullu 
þótt barið sé hressilega á okkur,“ 
sagði Einar Árni Jóhannsson, 
þjálfari Breiðabliks, í leikslok í 
gærkvöldi.

Jón Arnar Ingvarsson, þjálfari 
ÍR, sá ýmislegt jákvætt í leik sinna 
manna þrátt fyrir tapið.

„Við áttum erfitt uppdráttar 
sóknarlega í fyrri hálfleik en varn-
arvinnan var allan tímann nokkuð 
ásættanleg. Framlag Sovic fyrir 
þá vó ansi þungt og hann fékk 
heldur of mikla virðingu upp við 
körfuna og það var munurinn á 
þessum liðum í leiknum,“ segir 
Jón Arnar en ÍR lék án Hreggviðs 
Magnússonar og munar um minna.  
  - óþ

Breiðablik lagði lánlaust lið ÍR af velli, 75-71, í Kópavogi í gærkvöldi:

Nýliðar Blika áfram á sigurbraut

BARÁTTA ÍR-ingar börðust en uppskáru 
ekkert. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

16.05 Sportið  (e)

16.30 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.10 Táknmálsfréttir

17.20 Bjargvætturinn  (Captain 
Flamingo) (2:26)

17.45 Latibær  (e)

18.10 Sunnudagskvöld með Evu 
Maríu  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.10 Everwood  (20:22) Bandarísk 
þáttaröð um heilaskurðlækni og ekkjumann 
sem býr ásamt tveimur börnum sínum í 
smábænum Everwood í Colorado. 

20.55 Með blæju á háum hælum 
 (Med slør og høje hæle) (3:6) Danskir 
ferðaþættir frá Austurlöndum nær. Anja Al-
Erhayem fer með áhorfendur á staði sem 
fæstir vissu að væru til á þessum slóðum, 
meðal annars skíðabrekkur í Íran og diskó-
tek og hommabari í Damaskus og Beirút.

21.25 Viðtalið  Bogi Ágústsson ræðir 
við Antonin Scalia, dómara við Hæstarétt 
Bandaríkjanna. 

22.00 Tíufréttir

22.25 Forsetakosningar í Bandaríkj-
unum  Fréttamenn Ríkisútvarpsins fjalla um 
forsetakosningarnar í Bandaríkjunum. 

23.40 Kosningavaka  Bein útsending frá 
kosningavöku bandarísku sjónvarpsstöðvar-
innar CBS.

07.00 Dagskrárlok

08.10 Bride & Prejudice 

10.00 Over the Hedge 

12.00 Suzanne‘s Diary for Nicholas 

14.00 Bride & Prejudice 

16.00 Over the Hedge 

18.00 Suzanne‘s Diary for Nicholas 
Mynd byggð á metsölubók James Patterson, 
höfundar Women‘s Murder Club. Christina 
Applegate fer með aðalhlutverkið.

19.30 Bond On Location 

20.00 Thelma and Louise 

22.05 Yes 

02.20 The Locals 

04.00 Yes 

06.00 The Ringer

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

17.00 Vörutorg

18.00 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingur-
inn dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa öll 
möguleg og ómöguleg vandamál, segir frá-
bærar sögur og gefur góð ráð. 

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

19.10 Singing Bee  (7:11) (e)

20.10 Survivor  (6:16) Vinsælasta raun-
veruleikasería allra tíma. Að þessu sinni fer 
leikurinn fram innan um villt dýr í frum-
skógum Gabon í Afríku. Kynnir er sem fyrr 
sjarmörinn Jeff Probst. 

21.00 Innlit / Útlit  (7:14) Hönnunar- 
og lífsstílsþáttur þar sem Nadia Banine og 
Arnar Gauti koma víða við. Þau heimsækja 
skemmtilegt fólk og áhugaverð fyrirtæki. 
Sýndar verða hagnýtar og skemmtilegar 
lausnir fyrir heimilið sem þurfa ekki að kosta 
mikið. 

21.50 In Plain Sight  (7:12) Sakamála-
sería um hörkukvendi sem vinnur fyrir 
bandarísku vitnaverndina. Hrokafullur lækn-
ir og fjölskylda hans fara í vitnaverndina 
eftir að dóttirin verður vitni að skotbardaga. 
Það reynir á fjölskylduböndin þegar álagið 
sem fylgir því að hefja nýtt líf ógnar öryggi 
fjölskyldunnar.

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

23.30 CSI. New York  (11:21) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New 
York. (e)

00.20 Vörutorg

01.20 Óstöðvandi tónlist

16.55 Þýski handboltinn - Hápunktar 
Hver umferð gerð upp í þessum flotta þætti 
um þýska handboltann. Handknattleikur á 
heimsmælikvarða.

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

18.30 Fréttaþáttur Fréttaþáttur Meistara-
deildar Evrópu þar sem hver umferð er skoð-
uð í bak og fyrir. Viðtöl við leikmenn liðanna 
og komandi viðureignir skoðaðar.

19.00 Meistaradeild Evrópu Hitað upp 
fyrir leikina í Meistaradeild Evrópu.

19.30 Meistaradeild Evrópu Bein út-
sending frá leik Liverpool og Atletico Madrid í 
Meistaradeild Evrópu. Sport 3: Arsenal - Fen-
erbahce Sport 4: Real Madrid - Juventus

21.40 Meistaradeild Evrópu Allir leik-
irnir, öll mörkin og öll umdeildustu atvikin 
skoðuð.

22.20 Meistaradeild Evrópu Útsending 
frá leik Arsenal og Fenerbahce.

00.10 Meistaradeild Evrópu Útsending 
frá leik Real Madrid og Juventus.

02.00 Meistaradeild Evrópu Allir leik-
irnir, öll mörkin og öll umdeildustu atvikin 
skoðuð.

07.00 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Newcastle og Aston Villa í ensku úr-
valsdeildinni.

14.40 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Portsmouth og Wigan í ensku úrvals-
deildinni.

16.20 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Everton og Fulham í ensku úrvals-
deildinni.

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

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

19.00 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Newcastle og Aston Villa.

20.40 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Bolton og Man. City.

22.20 Ensku mörkin Allir leikir umferðar-
innar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

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

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Smá skrítn-
ir foreldrar, Dynkur smáeðla, Ruff‘s Patch og 
Stóra teiknimyndastundin. 

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.35 La Fea Más Bella (184:300) 

10.20 Grey‘s Anatomy (29:36)

11.15 Hell‘s Kitchen (2:11) 

12.00 Grey‘s Anatomy (2:25) 

12.45 Neighbours 

13.10 La vie aprés l‘amour 

15.00 The Complete Guide To Parent-
ing (4:6)

15.35 Sjáðu 

16.00 Saddle Club 

16.23 Ginger segir frá 

16.43 Ben 10 

17.08 Tutenstein 

17.33 Bold and the Beautiful 

17.58 Neighbours 

18.23 Markaðurinn og veður

18.30 Fréttir 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.17 Veður 

19.30 The Simpsons 

19.55 Friends (23:24) 

20.15 Two and a Half Men (14:19) 

20.40 The Big Bang Theory (12:17) 
Leonard og Sheldon eru eldklárir eðlisfræð-
ingar og hreinræktaðir nördar sem þekkja 
eðli alheimsins mun betur en eðli mannsins. 
Þegar þeir kynnast nágranna sínum, Penny, 
sem er einlæg, fögur og skemmtileg fara þeir 
að sjá lífið í nýju ljósi.

21.05 Chuck (10:13) Chuck Bartowski er 
ósköp venjulegur og lifir frekar óspennandi lífi 
allt þar til hann opnar tölvupóst með öllum 
hættulegustu leyndarmálum CIA. Þar með er 
hann orðinn mikilvægasta vopn sem til er og 
örlög heimsins hvíla á herðum hans. 

21.50 Mysterious Island Fyrri hluti. 

23.15 The Daily Show: Global Edit-
ion   Jon Stewart fer á kostum í einstaklega 
spaugsamri umfjöllun um það sem hæst 
ber hverju sinni. Ómissandi þáttur fyrir alla 
sem vilja vera með á nótunum og líka þá 
sem einfaldlega kunna að meta góðan og 
beinskeittan húmor.

23.50 Forsetakosningar í Bandaríkj-
unum – beint frá CNN

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

21.00 Bæjarstjórnarfundur á Akureyri

21.50 In Plain Sight   
 SKJÁREINN

21.25 Viðtalið – Antonin 
Scalia  SJÓNVARPIÐ

20.40 The Big Bang Theory  
 STÖÐ 2

20.00 Seinfeld   STÖÐ 2 EXTRA

19.30 Liverpool - Atletico 
Madrid   STÖÐ 2 SPORT

> Kristin Kreuk
„Þó svo að ég geri aldrei neitt slæmt 
þá er ekki þar með sagt að ég 
hugsi aldrei neitt slæmt.“ Kreuk 
leikur Lönu Lang í þættinum 
Smallville sem sýndur er á 
Stöð 2 extra í kvöld. 

Fyrir mér er Bond alltaf Roger Moore, vegna þess 
að hann var leikarinn sem lék í Bond-myndunum 
sem voru framleiddar þegar ég var krakki. Þegar ég 
sá Sean Connery-mynd í fyrsta sinn fannst mér karl-
mennska hans næstum ógnvænleg, þessi massífu 
svörtu bringuhár, augabrúnir og mun alvarlegra fas 
en fimmaurabrandara Bondinn hans Moores. Það 
var ekki fyrr en ég var komin til vits og ára þegar ég 
uppgötvaði að auðvitað var Sean Connery hundrað 
sinnum kynþokkafyllri en hinn fremur hallærislegi 
Roger Moore en svona getur smekkur manns breyst.

Við bróðir minn áttum þó held ég næstum allar 
Bond-myndirnar á VHS-vídeóspólum og horfðum 
á þær reglulega. Vorum farin að læra sögurnar 
utan að og ég dáðist að fataskáp kvenna sem báru 
snilldarnöfn eins og Pussy Galore og Kissy Suzuki. Fannst myndir 
eins og A View to a Kill algjör snilld en þegar ég horfði á hana í 

sjónvarpinu um daginn undraðist ég samt hversu 
virkilega vond hún var í raun og veru. Svo þegar 
Timothy Dalton birtist sem húmorslaus Bond með 
hökuskarð missti ég alveg áhugann á njósnaranum 
númer 007. Pierce Brosnan var aðeins skárri, ef 
myndirnar sem hann lék í hefðu ekki verið svona 
vondar. Daniel Craig nenni ég ekki einu sinni að 
horfa á, hann er ljóshærður, lítill og órafjarlægð frá 
Bond æsku minnar. En það er algjörlega þess virði 
að fylgjast með Bond-veislu Stöðvar 2 um þessar 
mundir og rifja upp allar klisjulegu línurnar, flottu 
tökustaðina og sætu stelpurnar með flottu nöfnin, 
eins konar tímaferðalag um svakalega svala áratugi. 
Meistarastykkið sem eftir stendur er þó eflaust Dr. 
No þar sem Ursula Andress rís upp úr hafinu í öllum 

sínum guðdómlegum sixtís-kvenleika og Sean Connery er ungur, 
sexí og fagur.

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON VELTIR FYRIR SÉR AÐDRÁTTARAFLI 007

Bond-veisla á Stöð 2
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Sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður.
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SVT 1

12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Aldrig mere 
fængsel 13.00 Det lille hus på prærien 13.50 
Nyheder på tegnsprog 14.00 DR Update - nyh-
eder og vejr 14.10 Boogie Mix 15.00 SPAM 15.30 
Mygge-eskadrillen 15.35 Ninja Turtles 16.00 Agent 
Nørd 16.30 Lille Nørd 17.00 Aftenshowet 17.30 
TV Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet med 
Vejret 18.30 Ha‘ det godt 19.00 Sporløs 19.30 
Mig og min familie 20.00 TV Avisen 20.35 Kontant 
21.00 SportNyt 21.10 Wallander 22.40 Sommer 
23.35 Amerikanernes valg. Følg CBS‘s dækning af 
det amerikanske 

12.00 NRK nyheter 12.05 Jessica Fletcher 13.00 
NRK nyheter 13.05 Barmeny 13.30 ‚Allo, ‚Allo! 
14.00 NRK nyheter 14.03 Avd. Barn 14.30 Ace 
Lightning 15.00 NRK nyheter 15.10 Hannah 
Montana 15.35 Animalia 16.00 NRK nyheter 
16.10 Oddasat - nyheter på samisk 16.25 Røst 
16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Dora utforsker-
en 17.25 Dykk Olli, dykk! 17.40 Distriktsnyheter 
18.00 Dagsrevyen 18.30 Ut i naturen. Magasin 
18.55 Jordmødrene i Sverige 19.25 Redaksjon EN 
19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 20.30 
Brennpunkt 21.20 Extra-trekning 21.30 Safari 
22.00 Kveldsnytt 22.15 Presidentvalet. McCain 
mot Obama 

06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Músík og mas
11.03 Samfélagið í nærmynd
11.45 Í mótbyr
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt

14.03 Stef
15.03 Útvarpssagan: Rigning í nóvember
15.30 Heimsauga
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Lostafulli listræninginn
21.00 Í heyranda hljóði: Ég ann þessu 
eina blómi
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu
00.07 Næturtónar

11.35 Toppform 12.40 På solsidan 14.10 Gomorron 
Sverige 15.00 Rapport 15.05 Hannah Montana 
15.30 Lilla sportspegeln 16.00 Tess och Ubbe 
16.10 Yoko! Jakamoko! Toto! 16.15 Slut för idag... 
tack för idag 16.30 Piggley Winks äventyr 16.55 
Sportnytt 17.00 Rapport 17.10 Regionala nyhet-
er 17.15 Go‘kväll 18.00 Kulturnyheterna 18.15 
Regionala nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi 
19.00 Packat & klart 19.30 Andra Avenyn 20.00 
Dom kallar oss artister 20.30 Morgonsoffan 21.00 
USA-valet. Attentatet mot Richard Nixon 22.35 
Kulturnyheterna 22.50 Höök 23.50 Badmästar 
Paul 00.00 USA-valet. Från Bill till Barack 

16.00 Hollyoaks (51:260) 

16.30 Hollyoaks (52:260) 

17.00 Seinfeld (20:22) 

17.30 Ally McBeal (20:23) 

18.15 Smallville (10:20)

19.00 Hollyoaks (51:260) 

19.30 Hollyoaks (52:260) 

20.00 Seinfeld (20:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er svo smámuna-
samur og sérvitur. 

20.30 Ally McBeal (20:23) Gamanþættir 
sem unnu til fjölda verðlauna á sínum tíma. 
Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally McBeal 
og samstarfsfólk hennar en einkalíf þeirra og 
ástarmál eru drepfyndin og stórfurðuleg.

21.15 Smallville (10:20) Sjöunda þátta-
röðin um ofurmennið Superman á unglings-
árum. Clark Kent heldur áfram að berjast við 
ill öfl sem ógna honum og framtíð heimsins.

22.00 Men in Trees (5:19) Marin Frist 
sem nú hefur komið sér vel fyrir í smábæn-
um Elmo í Alaska eftir erfið sambandsslit. Þar 
virðist hún hafa fundið hinn eina sanna í Jack 
sem er hlédrægur en afar heillandi og mynd-
arlegur maður. 

22.45 Journeyman (4:13) Dan Vassar 
hefur öðlast hæfileika til þess að ferðast aftur 
í tímann og til baka. Á tímaferðalagi sínu hittir 
hann fyrrum ástkonu sína sem lést í flugslysi. 
Hann stendur nú frammi fyrir erfiðri ákvörð-
un. Ef hann breytir fortíðinni og bjargar æsku-
ástinni þá gæti hann glatað eigin framtíð.

23.30 The Unit (15:23) 

00.15 Help Me Help You (4:13) 

00.40 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV 

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Ingvi Hrafn tjáir sig um viðhorf 
sín til stjórnmála líðandi stundar. 

Birkir Jón  Umræðuþáttur í umsjá Birkis 
Jóns Jónssonar. Hann ræðir við Margréti Frí-
mannsdóttur alþingismann.

21.30 Guðjón Bergmann  Heilsufar Ís-
lendinga er til umræðu hjá Guðjóni Berg-
mann sem fær til sín góðan gest.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

Framhaldsmynd mán-
aðarins á Stöð 2 er að 
þessu sinni ævintýramynd 
byggð á sígildri sögu Jules 
Vernes – sem einmitt 
hefur enn og aftur fangað 
huga fólks meðal annars 
með kvikmyndum á borð 
við Journey to the Centre 
of the Earth og Around 
the World in 80 Days. 
Mysterious Island skartar 
sterkum hópi leikara á 
borð við Patrick Stewart, 
Kyle MacLachlan og Gabri-
elle Anwar og fjallar um ævintýra-
legan flótta kapteins Cyrus Smith og 

félaga hans. Þau lenda á 
dularfullri eyju þar sem 
þau þurfa ekki einasta 
að glíma við sjóræninga 
heldur einnig einhvers 
konar stökkbreyttar 
skaðræðisverur. Til að 
auka á hættuna er eldfjall 
eyjunnar um það bil að 
gjósa. Leikstjóri myndar-
innar er Russell Mulcahy 
sem gerði meðal annars 
myndina Highlander og 
leikstýrði fjölda mynd-
banda Duran Duran hér 

á árum áður. Seinni hluti framhalds-
myndarinnar er sýndur daginn eftir. 

STÖÐ 2 KL. 21.50

Mysterious Island – fyrri hluti Fréttamenn Ríkisútvarpsins heima og 
heiman fjalla um forsetakosningarnar 
í Bandaríkjunum og munu þeir Ingólf-
ur Bjarni Sigfússon og Bogi Ágústsson 
stýra kosningavöku. Skipt verður beint 
á kosningavöku bandaríska sendi-
ráðsins og undir 
miðnætti tekur 
kosningavaka 
CBS við. Katie 
Couric 
stendur 
vaktina 
en von er 
á fyrstu 
útgöngu-
spám 
þegar um 
miðnæt-
urbil. 

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Kosningavaka
Sjónvarpið kl. 22.25

▼

▼
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BESTI BITINN Í BÆNUM

„Spjót og súpa á Sægreifanum. 
Humarsúpa eða „Moby Dick 
on a stick,“ eins og sægreifinn 
sjálfur kallar réttinn.

Helgi Svavar Helgason tónlistarmaður.

LÁRÉTT
2. steypuefni, 6. tveir eins, 8. duft, 9. 
geislahjúpur, 11. gelt, 12. kunningi, 
14. mjaka, 16. samtök, 17. ennþá, 18. 
gapa, 20. tveir eins, 21. færni.

LÓÐRÉTT
1. málmur, 3. ryk, 4. gróðrahyggja, 5. 
rá, 7. hindrun, 10. regla, 13. gerast, 
15. sál, 16. styrkur, 19. hæð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gifs, 6. tt, 8. mél, 9. ára, 
11. gá, 12. lagsi, 14. fikra, 16. aa, 17. 
enn, 18. flá, 20. dd, 21. list. 

LÓÐRÉTT: 1. stál, 3. im, 4. fégirnd, 5. 
slá, 7. trafali, 10. agi, 13. ske, 15. andi, 
16. afl, 19. ás. 

„Þetta er það sem við erum búin að 
stefna að lengi. Núna eru að skap-
ast raunveruleg tækifæri,“ segir 
Kári Sturluson, umboðsmaður tón-
listarkonunnar Lay Low.

Eitt stærsta umboðs- og útgáfu-
fyrirtæki heims, Nettwerk Music 
Group, hefur boðið Lay Low útgáfu-
samning. Að sögn Kára felur til-
boðið í sér útgáfu á nýjustu plötu 
hennar, Farewell Good Night´s 
Sleep, víða um heim. 

„Þeir tala um að nýja platan komi 
út í Bandaríkjunum og í Evrópu í 
apríl á næsta ári og reikna með því 
að í desember byrji eiginlegt kynn-
ingarstarf. Þetta þýðir að það þarf 
að fara mikið út að spila og fylgja 
plötunni eftir,“ segir Kári.

Fleiri ganga með grasið í skón-
um á eftir Lay Low, þar á meðal 

stórt breskt útgáfufyrirtæki, og er 
tilboðs að vænta frá því síðar í vik-
unni. „Þetta stefnir í einhvern 
hasar en þetta er ánægjuleg bar-
átta. Allir sem hafa heyrt hana úti 
eru rosalega hrifnir af henni,“ 
segir Kári og nefnir bresku söng-
konuna Kate Nash sem dæmi um 
nýja aðdáendur.

Eins og kom fram í Fréttablað-
inu á dögunum sá Terry McBride, 
einn þriggja stofnenda Nettwerk 
Music Group, tónleika Lay Low í 
Fríkirkjunni og hreifst hann mjög 
af frammistöðu hennar. Áður hafði 
hann sótt ráðstefnuna You Are In 
Control á Hótel Sögu ásamt Kára. 

„Ég náði að plata hann til að 
koma í Fríkirkjuna. Þetta voru einu 
tónleikarnir sem hann sá á meðan 
hann var hérna. Við hittumst 

daginn eftir og fórum yfir hitt og 
þetta. Ég ræddi við þá [Nettwerk] 
aftur vikuna á eftir og þeir lögðu 
fram formlegt tilboð í síðustu 
viku,“ segir Kári. „Ég var í London 
í síðustu viku og heimsótti skrif-
stofu þeirra. Þetta er mjög gott 
fyrirtæki sem hefur gengið mjög 
vel í Bandaríkjunum en það er 
nýbyrjað í Evrópu.“ 

Nettwerk Music Group var stofn-
að í Vancouver í Kanada árið 1984 
og er nú með útibú í New York, Los 
Angeles, London og víðar. Þekktir 
flytjendur á borð við The Cardig-
ans, Sara McLachlan og Martha 
Wainwright eru á útgáfusamningi 
hjá fyrirtækinu. Einnig sér það um 
umboðsmál fyrir stjörnur á borð 
við Avril Lavigne, Dido, All Saints 
og Jamiroquai.  freyr@frettabladid.is

KÁRI STURLUSON:  RAUNVERULEG TÆKIFÆRI AÐ SKAPAST ÚTI Í HEIMI

Tvö stór útgáfufyrirtæki 
með tilboð í Lay Low 

LAY LOW Terry McBride fór á tónleika með Lay Low í Fríkirkjunni og hreifst svo af frammistöðu hennar að samningstilboð er nú 
komið á borðið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Nei, nei, við erum ekki smeykir við að fara 
að spila í Bretlandi. Ef það fer einhver að 
bögga okkur fyrir að vera frá Íslandi þá 
svörum við bara fyrir okkur,“ segir Georg 
Hólm, bassaleikari Sigur Rósar. Í kvöld 
spilar sveitin í Wolverhampton, sem er fyrsti 
áfangastaður sveitarinnar á stuttum Eng-
landstúr. Uppselt er á alla tónleikana fimm. 
Eftir Bretland spilar sveitin víðs vegar í 
Evrópu og slúttar svo törninni, sem hófst 
með útgáfu nýjustu plötunnar í sumar, á 
tónleikunum 23. nóvember í Laugardalshöll. 
Þar spilar sveitin sem kvartett. Ekki skraut.

„Við höfum spilað fjórir frá því í sumar og 
það er mjög gaman,“ segir Georg. „Þetta eru 
tveggja tíma tónleikar eða svo, og aðeins 
meira rokk heldur en vanalega hjá okkur.“

Eftir Höllina sjá sveitarmeðlimir loks 
fram á verðskuldað frí. „Tæknilega erum við 
búnir að vera á fullu síðan við vorum að taka 

upp Takk. Þegar við höfðum kynnt þá plötu 
fórum við að gera bíómynd og svo strax í að 
taka upp og fylgja eftir nýju plötunni.“

Ýmislegt liggur fyrir hjá hljómsveitar-

meðlimum. Kjartan eignast sitt fyrsta barn 
og einhverjir eru að flytja. En hvað svo? 
„Úff, við erum nú ekki farnir að hugsa svo 
langt,“ segir Georg. „Fyrsta mál á dagskrá 
er bara að hlaða batteríin en svo munum við 
eflaust dunda okkur við að finna upp á 
einhverju. Það er aldrei að vita nema við 
gerum eitthvað sem við höfum aldrei gert 
áður. Það er alltaf gaman að finna sjálfan sig 
upp á nýtt.“

Miðasala á tónleikana í Höllinni hefst á 
midi.is í dag. Miðar í stúku kosta 4.900 kr. en 
í stæði 3.900 kr. Þá verða í boði sérstakir 
miðar fyrir 13-16 ára á aðeins þúsundkall 
stykkið. Þessir miðar verða eingöngu seldir í 
Skífunni á Laugavegi og hefst sala miðanna 
kl. 16 í dag. Með því að byrja miðasöluna 
svona seint kemur Sigur Rós í veg fyrir að 
krakkar þurfi að skrópa í skólann.

 - drg

Sigur Rós hræðist ekki Tjallann

HINIR FJÓRU FRÆKNU Spila í Höllinni en fara svo í 
langt frí.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Þetta er búið að vera ansi langur 
vinnslutími. Ég held að við 
Marteinn Þórsson höfum byrjað 
að skrifa handritið í kringum árið 
2000,“ segir kvikmyndaleikstjór-
inn Ragnar Bragason. Hann er 
byrjaður að undirbúa gerð ævin-
týramyndarinnar Hvíslarinn, eða 
The Whisperer. Spurður af hverju 
myndin hafi fengið erlent heiti 
segir Ragnar að stærstur hluti 
hennar gerist í Bretlandi. Og því 
muni enskir leikarar væntanlega 
skipa stórar rullur. Ragnar segist 
ekki vera viss um hvenær þeir 
fari af stað með gerð myndarinn-
ar. Reiknaði þó fastlega með því 
að það yrði ekki fyrr en 2010. 

Myndin er að einhverju leyti 
byggð á æskuminningum Ragnars 
þótt hún sé síður en svo ævisögu-
leg að hans mati. Hvíslarinn segir 
frá ungum dreng sem heldur í 
mikla ævintýraför til Bretlands á 
sjöunda áratug síðustu aldar. 
Ragnar segist reyndar aldrei hafa 

drepið niður fæti á enska grund 
þegar hann var lítill drengur fyrir 
vestan. „En maður fór annars í 
ansi margar slíkar ferðir í hugan-
um,“ segir Ragnar og bætir því 
við að þetta sé jafnframt einhvers 
konar óður til Charles Dickens og 
Herman Melville „sem voru mínir 
guðir þegar ég var barn“, útskýrir 
Ragnar. 

Hann segir að The Whisperer sé 
umfangsmikil mynd sem krefjist 
þess að menn vandi vel til verka. 
„Þess vegna erum við að gæla við 
2010. Þetta gerist bara þegar þetta 
gerist og maður veit aldrei. Það 
virðist nú líka vera ansi þröngt í 
heimi fjármálanna þessa dagana,“ 
segir Ragnar. - fgg

Undirbýr stóra ævintýramynd

HYGGUR Á ÆVINTÝRAMYND Ragnar 
Bragason ætlar að gera ævintýramynd 
sem verður óður til Charles Dickens og 
Hermans Melville. Myndin fer í tökur 
2010. FR´ÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Gunnar Eyjólfsson stórleikari 
hefur fengið frábæra dóma fyrir 
frammistöðu sína í Hart í bak sem 
Þjóðleikhúsið sýnir nú um stundir. 
Það að leika getur reynst hættu-
spil eins og dæmin sanna. Þannig 
datt Gunnar á sýningu sem var á 
fimmtudag og haltrar nú meiddur á 
hné. Kapall úr sýningunni Ástin er 
diskó – lífið er pönk hafði 
verið illa festur og stakk 
Gunnar tánni undir 
hann og datt fram fyrir 
sig í miðju atriði með 
þessum afleiðing-
um.

Tveimur fastráðn-
um starfsmönnum útvarpsstöðv-
arinnar X-ins 977, þeim Frosta 
Logasyni og Þorkeli Mána 
Péturssyni, hefur verið sagt upp 
störfum. Breyttar forsendur eru fyrir 
rekstrinum en er þó enginn grátur 
né gnístran tanna hjá þeim félög-
um sem halda úti síðdegisþætti 
stöðvarinnar – Harmageddon. Ekki 
stendur til að leggja stöðina niður 
né þáttinn enda lýsir Máni því á 
sinn einstaka hátt á bloggsíðu 
sinni að uppsagnarbréfinu hafi 
fylgt hrós frá fyrirtækinu – en nú er 

unnið að því að 
finna 
leiðir til að 

auka 
hagkvæmni í 

rekstri.

Fréttablaðið greindi í gær frá 
viðtalsbók sem væntanleg er frá 
Sigmundi Erni Rúnarssyni en þar 
ræðir hann við Magneu Guð-
mundsdóttur sem mætt hefur 
margvíslegu mótlæti í lífinu. Magn-
ea er það sem heitir 
að vera alþýðuhetja 
en forvitnilegt gæti 
verið áhugasömum 
um elífðarmálin að 
hún er hálfsystir 
Þórhalls miðils 
Guðmunds-
sonar.

- jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Rauðsól ehf.

 2 Hann er 67 ára.

 3 Lewis Hamilton.



ERLU SAGA
heiðarleg | nærgöngul | sláandi

Loksins er erla bolladóttir tilbúin að stíga fram 

og segja sögu sína alla án vægðar; draga fram örlaga-

valdana í lífi sínu í þremur heimsálfum og fletta hulunni 

af fortíðinni, uppreisnarárum og örvæntingu, eymd 

og sigurstundum.

Í gjörningaveðri Guðmundar- og Geirfinnsmála 

var nafn erlu bolladóttur  á allra 

vörum og hún var bendluð við alls kyns glæpi.

Hver var þessi stúlka og hvernig 
missti hún fótanna í lífinu?

Um hvaða glapstigu lá leið hennar 
og hvernig fann hún veginn að nýju? 

Hver er hún nú – og hver er raun-
veruleg saga hennar?



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 
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BAKÞANKAR
Karenar D. 
Kjartansdóttur

Í dag er þriðjudagurinn 
4. nóvember, 309. dagur ársins.

9.22 13.11 17.00
9.17 12.56 16.33

Samtök iðnaðarins - www.si.is

Veljum íslenskt 
        – okkar hagur!
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Tveggja manna herbergi 
á kr. 5.000 nóttin

Uppbúið rúm
í svefnpokaplássi   
kr. 2.000 nóttin

Gesthús Dúna

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

Allt fram í lok september snerist 
helsta þrætuefni þjóðarinnar 

um það hvort reisa ætti styttu af 
Tómasi Guðmundssyni Reykja-
víkurskáldi. Sjálfstæðismaðurinn 
Kjartan Magnússon, sem lagði 
fram hugmyndina, þótti við hæfi 
að styttan stæði í Hljómskálagarð-
inum (Gísli Marteinn var einmitt 
nýbúinn að stinga upp á að þar yrði 
kaffihús) eða við sjálft tónlistar-
húsið. Svandísi Svavarsdóttur leist 
illa á tillöguna, sagði hana gamal-
dags og stirða auk þess mengaða af 
karllægum viðhorfum. Þetta voru 
síðustu dagar góðærisins. 

ÉG ræddi við færeyskan kunningja 
um daginn sem er einkar vel að sér 
í stjórnmálasögu Íslendinga. Ég 
sagði honum að skáldið hann Einar 
Már Guðmundsson hefði gefið Fær-
eyingum norðurljósin árið 2006 með 
þessum orðum: „Ég hef heldur 
aldrei heyrt að nokkur Færeyingur 
hafi reynt að selja norðurljósin eins 
og skáldið Einar Benediktsson, sem 
bauð þau til kaups í London fyrir 
hundrað árum og ekki óviðeigandi 
að rifja upp nú þegar íslenskir 
kaupsýslumenn fara um heiminn 
eins og víkingar með greiðslukort.“

SÁ færeyski sagði að ástæðan fyrir 
því að samlandar hans hefðu ekki 
reynt að selja Bretunum þessa feg-
urð væri sú að þeir væru ekki jafn 
hugmyndaríkir. Íslendingar ættu að 
herða upp hugann og hætta þessum 
sjálfsásökunum um að flatskjáa-
kaup hefðu steypt þjóðinni í glötun. 
Aldrei hafi hann hitt Færeying sem 
hafi haldið því fram að kaup á VHS-
tækjum hafi orsakað kreppuna þar 
í landi á tíunda áratugnum. Það hafi 
óhæfir ráðamenn og spilltir vald-
hafar gert. 

FÆREYINGURINN hélt því svo 
fram að Íslendingar væru í huga 
hans þjóðin sem hefði fyrst stigið 
fram fyrir skjöldu og viðurkennt 
sjálfstæði Eystrasaltslandanna, þá 
full af hugrekki og stórmennsku. 
Mér varð þá hugsað til listaverks-
ins Stuðnings við Túngötu. Það gáfu 
Lettar Íslendingum sem þakklætis-
vott og létu eitt kvæða sinna stór-
skálda fylgja: Við erum smáþjóð /
Við munum verða eins stór / og 
hugur okkar stendur til. 

ÉG fór og skoðaði þetta verk eftir 
símtalið og áttaði mig á mikilvægi 
styttna bæjarins, hve þær geta glatt 
mann með því að minna á fegurð, 
göfgi eða vináttu. Ég hlakka til þess 
tíma þegar tal um styttuna af Tóm-
asi verður aftur tímabært. Og tal-
andi um það sem er tímabært, það 
er texti lagsins Styttur bæjarins 
sem Spilverk þjóðanna söng svo 
sannarlega um þessar mundir. „Þú 
og ég, við erum fimmmenningar, 
víkingar, aríar, Íslendingar! Fjall-
konan, hún tyllir sér á stein, fær sér 
smók og hvílir lúin bein …alein…“ 

Styttur bæjarins


