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DRÖFN ÖSP SNORRADÓTTIR

Kennir útlendingum
að versla á Íslandi
Flugfélag skipuleggur verslunarferðir til Íslands
FÓLK 22
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MIÐVIKUDAGUR
Ört vaxandi stétt
Félagsráðgjafafélagið gefur út fyrsta
félagatalið sem
varpar ljósi á sögu og
þróun greinarinnar
á Íslandi.
TÍMAMÓT 12

Rómantískt skáld
Stefán Máni
sendi unnustunni kveðju í
einkamáladálki
Fréttablaðsins.
FÓLK 22

Varðveitum þekkinguna
„Reynsla víða um lönd sýnir að
endurreisn þróttmikils atvinnulífs
verður ekki nema fyrir tilstuðlan
háþróaðs fjármálakerfis,“ skrifar
Finnur Sveinbjörnsson.

Í DAG 10

FRÁBÆR TILBOÐ!

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

Ingi Þór Jónsson í nýju starfi:

Stendur á svörum
hjá ráðamönnum

Starfar með
stjörnunum

Fréttamenn reka sig iðulega á að fátt er um svör hjá stjórnvöldum og stofnunum við fyrirspurnum þeirra um efnahagsvandann. Fjölda spurninga er ósvarað
á sama tíma og ráðamenn tala um mikilvægi þess að upplýsa almenning.
EFNAHAGSMÁL Fjölda fyrirspurna
um efnahagsástandið er ósvarað í
ýmsum geirum stjórnkerfisins.
Ráðherrar
og
forsvarsmenn
nefnda, ráða, stofnana og fyrirtækja í ríkiseigu hafa hunsað fyrirspurnir. Á sama tíma tala stjórnvöld
um
mikilvægi
upplýsingagjafar og forsætisráðherra segir hvern sem ber sig
eftir þeim fá þær.
„Upplýsingaflæðið hefði mátt
vera betra. Það er betra að hafa
umræðuna upplýsta svo menn hafi
skýra sýn,“ segir Árni Páll Árnason, þingmaður Samfylkingarinnar. Hann telur ýmsar skýringar
vera á upplýsingaskortinum.

„Fyrst voru stjórnvöld afar
mikið í rústabjörgun. Síðan kemur
þetta upp með Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og það leggur ákveðinn
grunn. Það mál frestast síðan
aftur og aftur og tefur aðra
þætti.“
Árni telur mikilvægt að almenningur fái skýrar upplýsingar. „Það
þarf fljótlega að koma skýr sýn á
hvert við stefnum. Við sjáum það
á mótmælum til dæmis að þau
verða mjög ómarkviss. Maður veit
eiginlega ekki hverju er verið að
mótmæla. Það er betra fyrir alla
að hafa skýra sýn.“
Pétur H. Blöndal, þingmaður
Samfylkingarinnar, segir að bæta

hefði mátt upplýsingagjöf. Menn
verði þó að átta sig á því að við
lifum á óvissutímum.
„Auðvitað má bæta þetta en við
megum heldur ekki gera neitt
annað en að safna upplýsingum.
Menn hafa nóg að gera við að
bregðast við ástandinu. Við í efnahags- og viðskiptanefnd höfum
ekki fengið svör við öllum okkar
fyrirspurnum og það er bara skiljanlegt. Það er mikið að gera hjá
öllum sem koma að þessum
málum.“
Í Fréttablaðinu í dag getur að
líta dæmi um þær fyrirspurnir
sem ekki hafa fengist svör við.
- kóp / sjá síðu 6

Eiður í fríi
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Fara fram hjá Seðlabanka:

Erum í helvítis
vandræðum

Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari gaf Eiði Smára
frí og valdi hann
ekki í hópinn fyrir
vináttulandsleikinn
gegn Möltu.

0

FÓLK „Þetta er ofsalegur heiður
og ofboðslega spennandi,“ segir
Ingi Þór Jónsson, sem hefur
verið ráðinn sem
verktaki og
verkefnastjóri
stærstu listamiðstöðvar NorðurBretlands, The
Novas Contemporary Urban Center.
Fyrsta verkefni
hans í næstu viku INGI ÞÓR
JÓNSSON
verður að taka á
móti leikstjóranum Guy Ritchie og þeim Jude
Law og Robert Downey Jr. sem
verða með aðstöðu í listamiðstöðinni í tengslum við tökur á
stórmyndinni Sherlock Holmes.
„Það verður gaman og þetta er
líka góð auglýsing fyrir það sem
við erum að gera,“ segir Ingi.
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FROSTLAUST SYÐRA Í dag verður
yfirleitt hæg, suðlæg eða breytileg
átt. Rigning eða slydda sunnan til
annars yfirleitt úrkomulítið. Frostlaust syðra annars vægt frost.
VEÐUR 4

HÁTÍÐ Pólverjar fögnuðu í gær að liðin eru 90 ár frá því landið fékk sjálfstæði. Hinn 11. nóvember 1918 lauk fyrri heimsstyrjöld-

inni og Pólland endurheimti sjálfstæði sitt. Til að minnast tímamótanna gerðu margir Pólverjar sér glaðan dag í húsakynnum
pólska konsúlatsins við Skúlatún en þar var áður fundarsalur borgarstjórnar Reykjavíkur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Hagfræðidoktor leggur til að ekki verði fengin aðstoð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins:

Aðstoðin strandar á öðrum lánum
EFNAHAGSMÁL Umsókn Íslands hefur ekki verið sett á
dagskrá stjórnar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, þar sem
ekki hefur tekist að útvega fjármagn. Þetta hefur
Markaðurinn eftir talsmanni sjóðsins.
Rætt hefur verið um að sjóðurinn láni Íslendingum
um tvo milljarða Bandaríkjadala, en aðrir bæti fjórum milljörðum við. Talsmaðurinn bætir því við að vel
gangi að fá loforð fyrir fé og búist sé við að stjórn
sjóðsins taki málið fyrir fljótlega.
Lilja Mósesdóttir, doktor í hagfræði, telur hins vegar
að ekki eigi að styðjast við aðstoð sjóðsins nú. Hún
tekur sem dæmi nýlega vaxtahækkun Seðlabankans,

sem á að hindra útstreymi erlends fjármagns, ásamt
lánsfénu. „Um það eru fjölmörg dæmi að vaxtahækkun
dregur ekki úr útstreymi fjármagns í fjármálakreppu,“
segir Lilja. Hún vill heldur horfa til ríkja umhverfis
okkur. „Þau lækka vexti og auka ríkisútgjöld með því
að lána fyrirtækjum og heimilum sem standa illa.“
Lilja leggur til efnahagsaðgerðir í sjö liðum, meðal
annars að útstreymi fjármagns úr landi verði skattlagt
verulega.
Stefán Geir Þórisson hæstaréttarlögmaður telur það
hins vegar illframkvæmanlegt. Það hljóti að brjóta í
bága við EES-samninginn.
- ikh / sjá Markaðinn

VIÐSKIPTI „Við tökum gjaldeyri
heim í gegnum Seðlabankann en
erum í helvítis vandræðum.
Þetta hefur þó aðeins verið að
koma inn síðustu tvo daga,“
segir Ólafur Rögnvaldsson,
framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins Gunnvarar.
Íslensk útflutningsfyrirtæki
hafa átt í vandræðum með
gjaldeyrisviðskipti í gegnum
Seðlabankann frá ríkisvæðingu
bankanna þriggja fyrir mánuði
og hafa gjaldeyristekjur
nokkurra þeirra horfið í nokkra
daga innan veggja bankans.
Markaðurinn hefur heimildir
fyrir því að útflutningsfyrirtæki
hafi brugðið á það ráð að fara
fram hjá Seðlabankanum í
viðskiptum sínum við útlönd
með hjáleið í samstarfi við
íslensk fjármálafyrirtæki
erlendis. Þetta þykir áhættusöm
leið.
- jab / sjá Markaðinn

2

SPURNING DAGSINS

Ráðgert að níu vinni að rannsókn bankahrunsins á grundvelli sérstakra laga:

Nýju örorkumatskerfi seinkar:

Uppljóstrarar njóti verndar

Frítekjumarkið
framlengt

STJÓRNMÁL Samkvæmt frumvarpi
dómsmálaráðherra um stofnun
sérstaks embættis saksóknara
sem rannsaka á grunuð lögbrot í
aðdraganda hruns bankanna njóta
uppljóstrarar sérstakrar verndar.
Verður saksóknara heimilt að
falla frá saksókn á hendur þeim
starfsmanni eða stjórnarmanni
bankanna sem hefur frumkvæði
að því að láta í té upplýsingar eða
gögn sem tengjast alvarlegu broti.
Gilda strangar reglur um meðferð
heimildarinnar.
Gert er ráð fyrir níu föstum
stöðugildum á skrifstofu sérstaks
saksóknara; fjórum lögreglumönnum, lögfræðingi, endurskoð-

Gunnar, er ekki líka allt að
fara í kaldakol?
„Nei, nú fer fyrst að hitna í kolunum.“
Aldrei hefur verið meira annríki í Kolaportinu en nú. Gunnar Hákonarson er
framkvæmdastjóri Kolaportsins.

Háskóli Íslands:

Fresta afstöðu
til skólagjalda
MENNTUN Háskóli Íslands hefur

frestað því að taka ákvörðun um
formlega afstöðu skólans til
skólagjalda. Fyrirhugað var að sú
ákvörðun yrði
tekin á háskólafundi í lok þessa
mánaðar. „Við
höfum ákveðið að
fresta þessari
umræðu í ljósi
aðstæðna,“ segir
Kristín Ingólfsdóttir rektor. „Við
KRISTÍN INGvitum til að mynda
ÓLFSDÓTTIR
ekki hvernig
okkar fjármál verða á næsta ári
þar sem endurskoðuð fjárlög hafa
ekki komið fram.“
Í fyrradag var tilkynnt um að
Evrópska rannsóknaráðið hafi
veitt Háskólanum 400 milljónir
króna í rannsóknastyrk, það er
stærsti rannsóknastyrkur sem
skólinn hefur hlotið. Hann verður
nýttur til að koma á fót rannsóknasetri í lífverkfræði.
- jse

Skatturinn leitar hjá Stoðum:

Fengu gögn allt
frá árinu 2005
VIÐSKIPTI Starfsmenn Skattrann-

sóknarstjóra framkvæmdu
húsleit á skrifstofu Stoða, áður FL
Group, í gær. Þeir höfðu á brott
með sér afrit af bókhaldsgögnum
frá síðustu þremur rekstrarárum.
Þetta er staðfest í tilkynningu frá
stjórn Stoða.
Í tilkynningunni segir að fá
fyrirtæki hafi verið meira á milli
tannanna á fólki undanfarin ár en
FL Group. Að mati stjórnarinnar
hafi stór hluti umræðu um
fyrirtækið einkennst af sögusögnum og vanþekkingu. Því sé
rannsókn Skattrannsóknarstjóra
til þess fallin að eyða vafa um
ákveðna þætti í rekstri félagsins.
- bj
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anda og tveimur skrifstofumönnum auk saksóknara sjálfs. Þurfa
starfsmennirnir að hafa góða
tungumálakunnáttu og alþjóðlega
menntun eða tengsl.
Áætlaður kostnaður við embættið er 76 milljónir króna á næsta
ári. Í þeirri fjárhæð er ekki reiknað með aðkeyptri sérfræðivinnu –
innlendri eða erlendri − en í frumvarpinu er mælt fyrir um
heimildir til slíkra kaupa.
Gert er ráð fyrir að skipað verði
í embætti hins sérstaka saksóknara svo fljótt sem verða má eftir
að frumvarpið verður að lögum og
embættið taki þá þegar til starfa.
- bþs

BJÖRN BJARNASON dómsmálaráðherra.
Frumvarpi um sérstakan saksóknara var
dreift á þingi í gær.

Áætlanir standa um
vatnsverksmiðjur
Áform um byggingu og rekstur vatnsverksmiðja standa þrátt fyrir efnahagskreppu. Framkvæmdir við tvær verksmiðjur eru hafnar. Fimm aðrar eru á
hugmyndastigi. Mörg hundruð störf skapast ef áætlanir ná fram að ganga.
ATVINNUMÁL Áform um byggingu

átta til níu vatnsverksmiðja hér á
landi hafa ekki breyst þrátt fyrir
erfiðleika í efnahagslífinu. Framkvæmdir eru hafnar við byggingu tveggja verksmiðja og fimm
til sex aðrar eru á hugmyndastigi.
Verksmiðjurnar munu skapa
nokkur hundruð störf gangi áætlanir eftir en ljóst að brugðið getur
til beggja vona með verkefnin í
því árferði sem nú ríkir í efnahag
landsins.
Nokkur sveitarfélög hafa á
undanförnum tveimur árum lagt
drög að því að setja á fót verksmiðjur og hefja vatnsútflutning.
Hugmyndirnar eru mislangt
komnar. Þegar hefur fyrirtæki
hafið framleiðslu í Þorlákshöfn í
nýju og fullkomnu verksmiðjuhúsnæði. Í Vestmannaeyjum og
Snæfellsbæ eru framkvæmdir
hafnar. Á fimm til sex stöðum eru
verksmiðjur áætlaðar og til
dæmis hafa samningar um
aðstöðu og sölu á vatni verið undirritaðir í Hafnarfirði og á Ísafirði.
Þar sem verksmiðjurnar eru
lengst komnar er áætlað að allt að
fimmtíu manns muni vinna í
hverri verksmiðju. Þetta er þó
misjafnt eftir tegund framleiðslu
og tæknistigi hvers fyrirtækis.
Er því ljóst að fyrirtækin munu
skipta töluverðu máli í atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni,
komist þau á legg.
Icelandic Water Holdings ehf.,
fyrirtæki athafnamannsins Jóns
Ólafssonar, gangsetti í lok september nýja verksmiðju í landi
Hlíðarenda í Ölfusi. Verksmiðjan

dhijg#^h

VATNSVERKSMIÐJUR
Á ÍSLANDI

Hugmynd að verksmiðju
Framkvæmdir við
verksmiðju hafnar
Framleiðsla hafin

Ísafjörður

Seyðisfjörður

Hvammstangi
Rif

Hafnarfjörður

Fjarðabyggð

Höfn í Hornafirði
Þorlákshöfn

ROY MELNICK Lögreglustjóri í St. Johns í

Arizona.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Átta ára drengur í Arizona:

Varð föður sínum að bana
BANDARÍKIN, AP Átta ára drengur í

Arizona var á mánudag ákærður
fyrir að hafa síðastliðinn
miðvikudag orðið föður sínum og
öðrum manni að bana með riffli.
Drengurinn sat í réttarsalnum
við hlið móður sinnar, sem bjó
annars staðar og hafði ekki
forræði yfir drengnum. Dómari
ákvað að réttarhöldin færu fram
fyrir luktum dyrum.
Lögreglan lítur svo á að
drengurinn hafi fyrirfram verið
búinn að ákveða að myrða
mennina. Drengurinn játaði á sig
brotin, en lögreglan er að kanna
hvort hann hafi orðið fyrir
einhvers konar misnotkun af
hálfu mannanna.
- gb

Rannsaka meint manndráp:

Vestmannaeyjar

er um 6.700 fermetrar að stærð
og mun í fyrri áfanga anna átöppun um 100 milljón lítra á ári. Á
annan tug manna vinnur nú í
verksmiðjunni. Í Snæfellsbæ,
nánar tiltekið á Rifi, hófust framkvæmdir við byggingu verksmiðju á sama tíma. Miðað við
áætlanir mun átöppun þar hefjast
haustið 2009. Í Vestmannaeyjum
eru framkvæmdir nýhafnar.
Að sögn Kristins Jónassonar,
bæjarstjóra í Snæfellsbæ, er það
kanadískur
fjárfestingasjóður
sem stendur að baki framkvæmdum á Rifi og í Eyjum. „Ég held ég

ALÞINGI Eitt hundrað þúsund
króna frítekjumark örorkulífeyrisþega verður í gildi þar til nýtt
örorkumatskerfi hefur verið
smíðað.
Félagsmálaráðherra upplýsir
þetta í svari við fyrirspurn
Guðmundar Magnússonar, VG.
Ákvæði um frítekjumarkið er
til bráðabirgða í almannatryggingalögunum og gildir til áramóta.
Var í bígerð að þá tækju gildi
breytingar á örorkulífeyriskerfinu. Hefur vinnu við þær breytingar seinkað vegna efnahagsástandsins og ætla stjórnvöld því
að tryggja að frítekjumarkið
verði áfram í gildi.
- bþs

geti sagt með vissu að þegar þeir
gerðu sínar áætlanir þá stóð gengisvísitalan í 115 en er nú í vel yfir
200 stigum. Þeir eru að koma með
fjármagn inn í landið og því er
það mjög hagstætt fyrir þá að
halda hratt áfram.“
Verksmiðjurnar sem um ræðir
eru bæði hugsaðar sem átöppunarverksmiðjur en einnig til
útflutnings á vatni í gámum sem
fer til lyfja- eða vínframleiðslu.
Söluaukning á vatni á heimsmarkaði hefur verið um fimm prósent
á undanförnum árum.
svavar@frettabladid.is

Eins árs barn í
bústaðnum
LÖGREGLUMÁL Eins árs gamalt
barn var í sumarbústaðnum í
Grímsnesi þar sem meint
manndráp átti sér stað á laugardag, að því er fram kemur í
tilkynningu frá lögreglu. Það er í
umsjá barnaverndaryfirvalda.
Auk hins látna voru fjórir
fullorðnir í afmælisveislu í
bústaðnum þegar til átaka kom.
Fólkið situr allt í gæsluvarðhaldi,
en það er ættað frá Litháen eins
og hinn látni. Beðið er niðurstöðu
krufningar.
- bj

Talsmaður breska fjármálaráðuneytisins segir Bretland ekki andsnúið láni frá IMF:

=KÏI6=ÖH>Á$HÏ6

Beita sér ekki gegn Íslandi

:``^hcZ^V
]_{ Zhhjb
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EFNAHAGSMÁL Bresk stjórnvöld hafa á engan hátt
reynt að stöðva lánveitingu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (IMF) til Íslands. Þetta fullyrðir talsmaður
breska fjármálaráðuneytisins í samtali við Fréttablaðið.
„Staðreyndin er sú að breska ríkisstjórnin styður
lánveitingu IMF til Íslands, og væntir þess að þetta
mál verði afgreitt hratt,“ segir talsmaðurinn.
Wouter Bos, fjármálaráðherra Hollands, sagði
ríkisstjórn Hollands andvíga láni til Íslands nema
leist væri úr ágreiningi vegna Icesave-reikninganna
fyrst, að því er fram kemur á vef breska dagblaðsins Financial Times.
Geir H. Haarde forsætisráðherra sagði eftir
ríkisstjórnarfund í gær að hann tryði því ekki að
bresk og hollensk stjórnvöld beittu sér gegn Íslandi
innan IMF. Þvert á móti njóti umsókn Íslands
víðtæks stuðnings.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra
segir erfitt að finna vettvang til að leiða til lykta
lögfræðilegan ágreining Íslendinga, Hollendinga og
Breta vegna Icesave-reikninganna. Hún segir málið

INGIBJÖRG SÓLRÚN
GÍSLADÓTTIR

GEIR H. HAARDE

jafnframt pólitískt í eðli sínu sem flæki mjög
úrvinnslu og tefji að niðurstaða fáist.
Ingibjörg sagði að ríkisstjórnarfundi loknum að
ekki væri mögulegt að fara með málið fyrir Evrópudómstólinn þar sem Íslendingar séu ekki aðilar að
ESB. Einnig að mál gegn Bretum verði ekki lagt
fyrir EFTA-dómstólinn.
- bj, shá

Ertu að leita
að góðum
innlánsvöxtum?
7,70% innlánsvextir
á verðtryggðum sparnaðarreikningi

Einn, tveir og þrír 312.250

• Betri innlánsvextir
• Öruggur sparnaður
• Engin lágmarksupphæð
• 36 mánaða binditími

M.v. vaxtatöflu S24
21. 10. 2008

Sæktu um...

www.s24.is

533 2424 – Sætún 1

4

GENGIÐ 11.11.2008

12. nóvember 2008 MIÐVIKUDAGUR

Fjármálaráðherra segist ekki hafa verið að forðast þrýsting seðlabankastjóra:

Skoraðist undan en ekki vegna Davíðs

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

133,91

134,55

Sterlingspund

208,56

209,58

Evra

170,52

171,48

Dönsk króna

22,905

23,039

Norsk króna

19,519

19,633

Sænsk króna

17,088

17,188

Japanskt jen

1,3691

1,3771

198,5

199,68

SDR

EFNAHAGSMÁL Árni Mathiesen fjármálaráðherra segist vissulega hafa viljað komast hjá
því að úrskurða í máli Kaupþings þegar
bankinn vildi gera upp í evrum, eins og fram
kom í viðtali við Sigurð Einarsson, fyrrverandi stjórnarformann bankans, í Markaðnum
á Stöð 2 á laugardaginn var en það hafi ekki
verið til að losna undan þrýstingi frá Davíð
Oddssyni seðlabankastjóra.
Í viðtalinu sagði Sigurður að Davíð hefði
hótað að taka bankann niður ef þeir hygðust
gera upp í evrum og að Árni hefði viljað
komast hjá því að taka afstöðu í málinu þar
sem það væri „pólitískt óþægilegt“.
Forsaga málsins er sú að haustið 2007 sótti
Kaupþing um að fá að gera upp í evrum en
Ársreikningaskrá hafnaði umsókn bankans.
Kaupþing kærði niðurstöðuna til fjármála-

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
230,1081
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

ÁRNI MATHIESEN

til úrskurðar í fjármálaráðuneytinu,“ segir
Árni. „Heldur yrði úrskurður Ársreikningaskrár látinn nægja. Það gerði ég af tveimur
ástæðum. Í fyrsta lagi væri það ekki gott, í
þeim kringumstæðum sem við vorum farin
að upplifa á þeim tíma, að deilur væru á milli
stjórnvalda og stærstu bankanna.
Í öðru lagi taldi ég að þessi úrskurður
Ársreikningaskrár yrði þá færður á pólitískara plan sem væri óheppilegt fyrir þá
umræðu miðað við það stig sem hún var þá
á.“
Spurður um deiluna milli stjórnvalda og
Kaupþings segir hann hana ekkert síður hafa
verið milli Seðlabanka og Kaupþings.
„Davíð Oddsson kemur málinu ekkert við.
Seðlabankinn er ekki ákvörðunaraðili í þessu
máli.“
- jse

SIGURÐUR EINARSSON

ráðherra en eftir fundi við hann var sú kæra
dregin til baka.
„Ég taldi heppilegra að það mál færi ekki

Sænskt dagblað:

Medvedev Rússlandsforseti:

Ísland komið í
vonlausa stöðu

Vill lengra kjörtímabil forseta

SVÍÞJÓÐ Efnahagslífið á Íslandi er
lent í hinu alræmda „ástandi 22“,
þar sem í hvorugan fótinn er
hægt að stíga. Þessu heldur
sænska viðskiptablaðið Dagens
Industri fram.
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
IMF bíður nefnilega upplýsinga
um hvernig Íslendingum gengur
að afla sér viðbótarlána frá
öðrum löndum, en þau lönd bíða
hins vegar eftir ákvörðun frá
IMF um lánveitingu.
Í frægri stríðsádeilusögu eftir
Joseph Heller var slíkt ástand
kallað „Catch 22“, þar sem ólíkir
valkostir í stöðunni útiloka hver
annan.
- gb

RÚSSLAND, AP Dimitrí Medvedev

ORRUSTUÞOTUR Samið var um loftrýmisgæslu á vegum ríkja Atlantshafsbandalagsins í kjölfar brotthvarfs varnarliðsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Vilja ekki taka slag
á öllum vígstöðvum

LEIKVÖLLUR Dagforeldrar munu geta

Ekki hefur verið ákveðið að afþakka komu breskrar flugsveitar til landsins í
desember. Formaður utanríkismálanefndar segir að séu Icesave-viðræður við
Breta strand komi ekki til greina að Bretar sinni loftrýmisvörnum hér á landi.

sótt um styrk úr nýstofnuðum sjóði til
að bæta aðstöðu sína.

VARNARMÁL Stjórnvöld eru ekki til-

Dagforeldrum býðst styrkur:

Tvær milljónir
í aðstöðusjóði
SAMFÉLAGSMÁL Tillaga að stofnun
sjóðs, sem nota á til að styrkja
dagforeldra, var samþykkt á
fundi leikskólaráðs 6. nóvember.
Þetta kemur fram í tilkynningu
frá Leikskólasviði Reykjavíkur.
Dagforeldrar í Reykjavík munu
geta sótt um aðstöðustyrk úr
sjóðnum. Þeir dagforeldrar sem
lengst hafa verið við störf hafa
forgang.
Lagt var til að árlega yrði
úthlutað aðstöðustyrkjum úr
sjóðnum til dagforeldra sem
starfa í Reykjavíkurborg, samtals
tveimur milljónum króna.
- hhs

búin til að greiða 50 milljónir króna
fyrir loftrýmiseftirlit Breta í
næsta mánuði. Þetta sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í gær. Hún segir að draga
verði úr útgjöldum í utanríkisráðuneytinu.
„Við hljótum í deilum okkar við
Breta, eins og aðra, að reyna að
leysa þær deilur sem uppi eru,
ekki magna þær. Við getum valið
þann kost að taka slaginn við Breta
á öllum vígstöðvum en ég er ekki
viss um að það skili okkur miklum
árangri í því erfiða deilumáli sem
við eigum. Við ættum ekki að
blanda þessum hlutum saman,“
sagði Ingibjörg Sólrún.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær miðast undirbúningur
utanríkisráðuneytisins við að af
heimsókn bresku flugsveitarinnar
verði. Hvorki fékkst í gær uppgef-

Suður-Ossetía
í ágúst

Ljósmyndasýning frá rússnesku fréttastofunni
Itar-Tass um stríðsaðgerðirnar í Kákasus-lýðveldinu Suður-Ossetíu í ágúst-mánuði sl. verður
opnuð í húsakynnum félagsins MÍR, Hversgötu
105, mmtudaginn 13. nóvember kl. 19. Við
opnun sýningarinnar ytur sendiherra Rússlands,
Viktor Tatarintsev, ávarp og sýnd verður
kvikmynd. Kafveitingar.
Aðgangur ókeypis og öllum heimill.
MÍR

ALÞINGI
Laun stjórnenda FME
Atli Gíslason spyr viðskiptaráðherra
hver launakjör æðstu stjórnenda og
stjórnarmanna Fjármálaeftirlitsins eru.

hljómgrunn get ég sagt það fyrir
mitt leyti að mér finnst ekki koma
til greina að Bretar komi hingað til
þess að sinna loftrýmisvörnum,“
sagði Bjarni.
„Það er algerlega fráleitt við
núverandi aðstæður að fá Breta
hingað til að leika sér með herþotur sínar yfir jólamánuðinn á okkar
kostnað,“ sagði Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna.
„Íslenska þjóðin verður að hafa
sjálfsvirðingu til að afþakka það
að bresku herþoturnar komi hingað til lands,“ sagði Jón Magnússon,
þingmaður Frjálslynda flokksins.
Hann sagði enga þörf fyrir loftrýmiseftirlitið, en vildi þó ekki
setja önnur ríki Atlantshafsbandalagsins undir sama hatt og Breta.
„Við verðum að eiga vini, en Bretar eru ekki vinir okkar í dag,“
sagði Jón.

ið hvort hætt hafi verið við heimsóknina né hvernig niðurskurði í
utanríkisráðuneytinu verði háttað.
Heimildir Fréttablaðsins herma
að fundað verði um niðurskurðinn
með starfsmönnum utanríkisráðuneytisins í dag.
Eftirlitið á samkvæmt áætlun að
standa frá 8. til 20. desember.
Áætlað er að kostnaður vegna
komu Bretanna verði að hámarki
25 milljónir króna, eins og fram
kom í Fréttablaðinu í gær.
Fyrirhuguð
koma
bresku
flugsveitarinnar var rædd á
Alþingi í gær. Bjarni Benediktsson, formaður utanríkismálanefndar Alþingis, sagði að á meðan
viðræður væru í gangi við Breta
vegna Icesave-deilunnar væri
varasamt að grípa til ráðstafana
sem geti sett viðræðurnar í uppnám.
„Hins vegar ef þær eru strand
og sjónarmið okkar fá engan

Rússlandsforseti hefur lagt fram á
þingi frumvarp að stjórnarskrárbreytingu sem myndi lengja
kjörtímabil forseta
úr fjórum í sex ár.
Stjórnarskrárfræðingar segja að
breytingin, verði
hún samþykkt, taki
ekki gildi fyrr en á
næsta kjörtímabili,
seinna kjörtímabili
Medvedevs, kjósi
DMITRÍ MEDhann að sitja svo
VEDEV
lengi. Þetta gæti
þýtt að Vladimir
Pútín, fyrrverandi forseti og
núverandi forsætisráðherra, geti
setið í embætti forseta í samtals
tólf ár í viðbót.
- gb

brjann@frettabladid.is
svavar@frettabladid.is

Starfsmannafjöldi
Birkir Jón Jónsson spyr viðskiptaráðherra hve margir vinni í ráðuneyti
hans og hve margir unnu í ráðuneytinu í maí 2007.

Aðstoðarmenn
Valgerður Sverrisdóttir vill vita hve
marga aðstoðarmenn ráðherrum er
heimilt að ráða, hve margir aðstoðarmenn séu starfandi í dag og hve
margir starfsmenn hvers ráðuneytis
hafi fengið tímabundna ráðningu.

ÞÝSKALAND
Sendiherrum vísað úr landi
Stjórnvöld í Þýskalandi vísuðu í gær
sendiherra Rúanda úr landi. Ákvörðunin kom í kjölfar þess að þýska
sendiherranum var vísað frá Rúanda
eftir að aðstoðarkona forseta Rúanda
var handtekin í Þýskalandi. Hún er
eftirlýst í Frakklandi í tengslum við
morð á forseta Rúanda árið 1994.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Sigurður Þ.
Ragnarsson
veðurfræðingur

HITI EKKI FJARRI
FROSTMARKI
Það er ekki sérlega
spennandi veðrið
næstu daga. Með
suðurströnd landsins
og sunnan til verður
hitinn eitthvað yﬁr
núllinu að deginum
en norðan heiða
verður yﬁrleitt
frost. Vindur verður
þokkalega hægur
næstu daga og skúrir
eða él á víð og dreif.
-1
Til kulda horﬁr um
helgina, einkum á
sunnudag.
Á MORGUN
Víðast 5-10 m/s
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

Láttu hreyfa við þér!
Leiksýningar sem snerta, skemmta og spyrja áleitinna spurninga

JVJ, DV

„Virkilega gott leikrit... má enginn leiklistarunnandi
missa af sýningunni...“

„Ég var alveg orðin tvöföld í sætinu af hlátri…“
„ … sýningin er dýrleg leikhúsreynsla…“

JVJ, DV

S.A. - Tímarit Máls og menningar

„Vestrið eina er margbrotið verk... Þetta er bráðskemmtileg,
kolsvört kómedía, þó alvarleg í grunninn. Sýningin í heild er vel
heppnuð og aðstandendum til sóma.“
I.Þ. Morgunblaðið

„Þeir bera leikni hans (leikstjórans) fagurt vitni... fá tveir hörkuleikarar verkefni við hæfi og vinna snilldarlega úr því, hvor á sinn
hátt... samspil þeirra tveggja var óaðfinnanlegt... Það er óskandi
að leikhúsgestir þyrpist á Nýja sviðið.“
S.A. Tímarit Máls og menningar

PBB, Fréttablaðið

„Verkið er feikilega vel skrifað, samtölin eru beitt og vel upp
byggð... sýningin er vel unnin og á ekki síst erindi í dag, hér er
fjallað um óhefta græðgi, botnlausa einstaklingshyggju og
fáránlegt siðleysi...“ ÞES, Víðsjá RÚV

„Sýningin er bráðfyndin og skemmtileg
en með háalvarlegum tóni. “
I.Þ, Morgunblaðið

Þri 11.11
Mið 12.11
Lau 15.11

Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 15:00

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

Þri 18.11
Mið 19.11
Lau 22.11

UPPSELT
UPPSELT
Örfá sæti laus
Örfá sæti laus

Miðasala er í síma 568 8000
og á borgarleikhus.is

Fim 20.11
Fös 21.11
Lau 22.11
Sun 23.11

Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00

Örfá sæti laus
Örfá sæti laus
Örfá sæti laus

Munið: Snarpur sýningartími.
Tryggðu þér miða strax!

Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 15:00

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

Vegna mikillar eftirspurnar verður ein aukasýning á Stóra sviðinu,

Dauðasyndirnar XXL!

NÆSTU SÝNINGAR
Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00

PBB, Fréttablaðið

NÆSTU SÝNINGAR

„Afbragðs leikaravinna, vel þess virði að sjá“

Fim 13.11
Fös 14.11
Lau 15.11
Sun 16.11

„Fín skemmtun af flínkum trúðum...
Allur frágangur á sýningunni er fyrsta flokks...
Ekki missa af Dauðasyndunum.“

Þri 26.11

20.00

Örfá sæti laus
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FRÉTTASKÝRING: Upplýsingar um efnahagsástand

Fátt um svör hjá ráðamönnum
Finnst þér stjórnvöld á Norðurlöndum hafa reynst okkur vel í
efnahagsvandanum?
Já
Nei

36,8%
63,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eiga stjórnvöld að afþakka
komu breskrar flugsveitar til
landsins í desember?
Segðu þína skoðun á visir.is

Þjóðhátíð í Póllandi:

Walesa var ekki
boðið í veisluna
PÓLLAND, AP Lech Kaczynski,
forseti Póllands, bauð ekki Lech
Walesa á hátíðarsamkomu í tilefni
af fullveldisdegi Póllands, sem
var í gær.
Lech
Walesa er
fyrrverandi
forseti,
Nóbelsverðlaunahafi og
frjálsræðishetja sem á
sínum tíma
var í fararLECH WALESA
broddi fyrir
baráttunni gegn kommúnistastjórn landsins.
Kaczynski segir að Walesa hafi
móðgað sig svo oft, að hann hafi
ekki geð í sér til að verða fyrir
fleiri móðgunum frá honum.
Til samkomunnar var boðið
leiðtogum ýmissa ríkja, þar á
meðal Þýskalands, Afganistans og
Úkraínu. Í gær voru 90 ár liðin frá
því að Pólland varð sjálfstætt ríki
árið 1918.
- gb

Rauði kross Íslands:

Vefsíða á fimm
tungumálum
HJÁLPARSTARF Rauði kross Íslands

hefur opnað vefsíðu með
upplýsingum á fimm tungumálum; ensku, pólsku, rússnesku,
spænsku og taílensku. Með
þessu vill Rauði krossinn
auðvelda aðgengi útlendinga á
Íslandi að mikilvægum upplýsingum með því að safna þeim á
einn stað.
Á síðunni, redcross.is/
immigrants, getur fólk kynnt sér
starfsemi Rauða krossins og
sjálfboðaverkefni. Þar eru
einnig upplýsingar um mikilvægar stofnanir sem útlendingar geta leitað til.
- kg

„Fólk sem ber sig eftir
upplýsingum á að geta
fengið þær,“ sagði Geir H.
Haarde forsætisráðherra í
samtali við Morgunblaðið í
gær. Reyndin er hins vegar
sú að fjölmiðlamenn reka
sig æ oftar á það að þeir
fá ekki þær upplýsingar
sem óskað er eftir. Síðan
efnahagskreppan skall á
hefur reynst æ erfiðara
að fá svör við öllum fyrirspurnum sem ráðamönnum
og stofnunum eru sendar.
Fréttablaðið hefur tekið saman dæmi um þær
spurningar sem blaðamenn
hafa talið brýnt að fá svör
við en ekki fengið. Þetta
er ekki tæmandi listi en
vitnar þó um að þótt maður
beri sig eftir upplýsingunum er ekki þar með sagt að
séu í hendi.

Seðlabankinn
I. Var ákvörðun
sú um vexti, sem
kynnt var 28. október, tekin samkvæmt 10. grein
laga um Seðlabanka
Íslands,
samanber
1.
grein um sjálfstæði hans?
INGIMUNDUR
II. Var við undirFRIÐRIKSSON
búning
þeirrar
ákvörðunar farið
eftir starfsreglum
um undirbúning,
rökstuðning
og
kynningu ákvarðana í peningamálum?
III. Hafi verið
vikið frá þeim
reglum, í hvaða
EIRÍKUR
greinum var það?
GUÐNASON
IV. Byggir ákvæðið í 19. tölulið
samkomulags
ríkisstjórnarinnar og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
(letter
of
intent) á ákvörðun Seðlabankans
eða lítur bankaDAVÍÐ
stjórnin svo á að
ODDSSON
nefnt ákvæði feli
í sér fyrirmæli frá ríkisstjórn um
vaxtaákvarðanir?
V. Til hvaða yfirlýsinga ráðherra í

ríkisstjórn Íslands er vísað í
athugasemd bankans frá í dag
[30.10.]?
Fyrirspurn send 30. október og
margítrekuð síðan. Engin svör
hafa borist.
Bauðst Íslendingum ríflegt lán í
erlendri mynt á góðum kjörum í
sumar en var hafnað?
Óskað hefur verið eftir upplýsingum um þetta símleiðis en
engar fengist. Þetta kom fram í
máli Sigurðar Einarssonar í
Markaðnum á Stöð 2 á laugardag.

Ríkisstjórnin
Hvað felst í þeirri efnahagsáætlun sem fylgir umsókn um lán til
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins?
Upplýsinga hefur verið óskað
síðan kvittur komst á um lán frá
sjóðnum. Ráðherrar hafa borið
við leynd samkvæmt reglum
sjóðsins. Seðlabankinn sendi þó
út tilkynningu um að hækkun
stýrivaxta í 18 prósent væri hluti
áætlunarinnar.
Hverjir unnu áætlunina og hvaða
ráðherrar hafa séð plaggið í
heild?
Engin svör hafa fengist, en
eftir því sem næst verður komist
hafa sex ráðherrar séð plaggið
ásamt sérfræðingum sem til voru
kallaðir þegar áætlunin var
unnin.
Hverjar eru, ef einhverjar, kröfur
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á hendur stjórnvöldum?
Einu svörin sem hafa fengist er
að engar kröfur séu gerðar sem
ekki séu ásættanlegar.
Hvar verður skorið niður til að
mæta minnkandi tekjum?
Ítrekað hefur verið óskað upplýsinga frá fjölda ráðherra. Hefur
verið vísað í að Alþingi sé að
vinna fjárlög og því fáist engin
svör.

Árni Mathiesen fjármálaráðherra
Var hart sótt að Íslendingum á
fundi fjármálaráðherra ESB og
EES í Brussel í síðstu viku?
Á fundinum kom upp sú hugmynd
að skipa umræðupanel lögfræðinga til að leysa deilu Íslendinga
og Breta. Af hverju varð ekki af
því?
Ítrekað hefur verið reynt að ná
símasambandi við Árna vegna

málsins. Eftir ríkisstjórnarfund á
þriðjudag svaraði
hann litlu sem
engu á hlaupum.
Nú er ein kona í
bankaráði Kaupþings og ein hjá
Glitni. Brýtur það
ekki í bága við
ÁRNI
jafnréttislög?
MATHIESEN
Spurður eftir
ríkisstjórnarfund á þriðjudag, en
svaraði ekki.

Geir H. Haarde forsætisráðherra
Þú hefur sagst
hafa unnið að
sameiningu Glitnis og Landsbankans í ágústmánuði. Getum við
fengið gögn um
þau mál?
Erindi sent 30.
október.
Hefur
GEIR H. HAARDE
ekki verið svarað.

Skilanefnd Kaupþings
Hversu margir fengu lán frá bankanum til að kaupa hlutabréf samkvæmt kaupréttarsamningum?
Hversu
háum
fjármunum nema
kröfur á hendur
þessum
starfsmönnum vegna
viðskiptanna?
Formaður
skilanefndar
vísar spurningum til bankaJÓN
stjórnar nýja bankSIGURÐSSON
ans.
Hver er aldurs- og kynjadreifing
þeirra sem sagt var upp?
Fyrirspurn send 21. október og
ítrekuð í gær. Þá vísaði formaður
skilanefndar á starfsmannastjóra
nýja Kaupþings.

Skilanefnd Landsbanka
Hversu margir fengu lán frá bankanum til að kaupa hlutabréf samkvæmt kaupréttarsamningum?
Hversu
háum
fjármunum nema
kröfur á hendur
þessum
starfsmönnum vegna
viðskiptanna?
Fyrirspurn
send 31. október.
LÁRUS
Engin svör hafa
FINNBOGASON borist.
Hver er aldurs- og
kynjadreifing þeirra sem sagt var
upp?

Fyrirspurn send 21. október og
margítrekuð síðan. Upplýsingum
neitað.
Hverjir seldu Ímon, í eigu Magnúsar Ármanns, hlut fyrir milljarða
skömmu fyrir yfirtöku ríkisins?
Hvernig var greitt fyrir hlutinn?
Hvaða innherjar, eða stjórnendur
bankans og aðilar þeim tengdir,
áttu viðskipti með bréf í bankanum skömmu fyrir yfirtökuna?
Spurt símleiðis í byrjun október. Engin svör fengust.
Hverjar eru eignir Landsbankans
í Bretlandi?
Fyrirspurn send 22. október.
Upplýsingum neitað.
Hver eru laun Elínar Sigfúsdóttur
bankastjóra?
Fyrirspurn send 22. október og
margítrekuð. Engin svör hafa
borist.

Skilanefnd Glitnis
Hversu margir fengu lán frá bankanum til að kaupa
hlutabréf
samkvæmt kaupréttarsamningum?
Hversu
háum
fjármunum nema
kröfur á hendur
þessum
starfsmönnum vegna
viðskiptanna?
Fyrirspurn
ÁRNI TÓMASSON
send 31. október.
Engin svör hafa
borist.
Hver er aldurs- og
kynjadreifing
þeirra sem sagt
var upp?
Fyrirspurn
send 21. október
og margítrekuð
síðan. Upplýsing- STEINAR ÞÓR
um lofað en hafa GUÐGEIRSSON
ekki borist.

Fjármálaeftirlitið
Hverjar eru eignir
Landsbankans í
Bretlandi? Hvers
virði eru þær eignir?
Fyrirspurn send
22. október. Upplýsingum hafnað.
Ýmsar aðrar fyrJÓNAS
irspurnir
hafa FR. JÓNSSON
farið til Fjármálaeftirlitsins og ýmist verið svarað
eða hafnað.

FRÉTTASKÝRING
KOLBEINN
ÓTTARSSON PROPPÉ
kolbeinn@frettabladid.is

Jón
litið

ÞÚ GETUR!
Stofnaður hefur verið nýr forvarna- og fræðslusjóður til styrktar þeim sem eiga við geðræna vanlíðan eða veikindi að
stríða. Markmið sjóðsins eru að afla styrkja til náms, berjast gegn fordómum og efla nýsköpun í geðheilbrigðisþjónustu.
Fjáröflun hefst með stórhuga tónleikahaldi í Háskólabíói, miðvikudaginn 12. nóvember kl. 20. Margir af þekktustu
tónlistarmönnum og bestu skemmtikröftum þjóðarinnar leggja málefninu lið og gefa til þess vinnu sína. Verkefnastjóri er
Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir. Auk tónlistar og listviðburða verður fræðsla um geðheilbrigði, forvarnir og eflingu.

Húsið verður opnað kl.19.30 – dagskrá hefst kl. 20.00
Helga Braga og Pétur Jóhann
Ólafur Þór Ævarsson, læknir og formaður stjórnar sjóðsins
Ragnheiður Gröndal
Í svörtum fötum
Heilbrigðisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson
Hljómsveitin Buff & Þórhallur Sigurðsson (Laddi)
Hera Björk
Geir Ólafs
Sr. Pálmi Matthíasson, stjórnarmaður sjóðsins
Strákarnir frá Duett.is, Davíð Ólafs og Stefán Helgi
Klaufarnir
Sigurður Guðmundsson, læknir og stjórnarmaður sjóðsins
Magni
Páll Rósinkranz
ABBA show-spútnik og HARA-systur
Sálin hans Jóns míns

Aðgangseyrir er 2.000 kr. Miðasala er í
verslunum LYFJU á höfuðborgarsvæðinu.
Þeim sem styðja vilja sjóðinn með upphæð að eigin
vali er bent á bankareikning nr.1158-26-1300,
kt. 621008-0990.

Nýr forvarna- og
fræðslusjóður til styrktar
þeim sem eiga við

geðræna vanlíðan eða
veikindi að stríða.

Heilbrigðisráðuneytið

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA

Stórtónleikar í Háskólabíói
miðvikudaginn 12. nóvember kl. 20

VEISTU SVARIÐ?
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Landlæknisembættið, Lyfjastofnun og Lýðheilsustöð til skoðunar í ráðuneytinu:

Björgvin G. Sigurðsson:

Sameining eða breytt verkaskipting

Er stofnfjáreign
ráðherra ókunn

STJÓRNSÝSLA Sameining eða breytt

1 Hvaða bæjarfélag hlaut
Skipulagsverðlaunin 2008?
2 Fyrir hvaða flokk sat Bjarni
Harðarson sem þingmaður?
3 Fyrir hvað stendur skammstöfunin VR í titli samnefnds
stéttarfélags?
SJÁ SVÖR Á SÍÐU 22

verkaskipting milli Landlæknisembættisins, Lyfjastofnunar og Lýðheilsustöðvar eru til skoðunar í heilbrigðisráðuneytinu.
Landlæknisembættið og Lyfjastofnun hafa með höndum, auk annarra verkefna, eftirlit á sviði heilbrigðisþjónustu og lyfjamála en
hlutverk Lýðheilsustöðvar er að efla
lýðheilsustarf, meðal annars í samvinnu við Landlækni.
Málið er enn á frumstigi og endanleg útfærsla ekki ákveðin. Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins
kemur til greina að færa einstök
verkefni eða málaflokka á milli
stofnana eða að sameina stofnanirn-

EMBÆTTI LANDLÆKNIS Til greina kemur

að færa einstök verkefni á milli stofnana.

ar þrjár. Þá er til athugunar hvort
matvælaeftirlit sem nú heyrir undir
Matvælastofnun eigi betur heima
með eftirliti með heilbrigðisþjónustu og lyfjum.
Heilbrigðisráðuneytið hefur upplýst að unnið sé að endurskoðun laga

Danskur teiknari:

Helga Haraldsdóttir í meiðyrðamál vegna viðtals:

Fleiri teikningar af Múhameð

Vill þrjár milljónir

DANMÖRK, AP Danski teiknarinn

DÓMSMÁL Helga Haraldsdóttir, eig-

Kurt Westergaard hefur gert
fleiri skopteikningar af Múhameð spámanni. Þær birtast ásamt
öðrum teikningum í bók, sem
Westergaard hefur myndskreytt.
Í viðtali við danska dagblaðið
Jyllandsposten segist Westergaard ekki óttast um líf sitt. „Ég er
73 ára. Á þeim aldri er maður
ekki svo hræddur lengur.“
Hann segist þó vissulega óttast
um öryggi Danmerkur. „Það sem
gerðist úti í heimi snerist samt
um að léleg stjórnvöld gáfu
almenningi svigrúm til að fá
útrás fyrir gremju sína út af því
að stjórnvöldin gátu ekki
uppfyllt kröfur fólks,“ segir
Westergaard.
Westergaard átti eina af
skopteikningunum, sem birtust í
Jyllandsposten haustið 2006. - gb

inkona Guðmundar Jónssonar,
fyrrverandi forstöðumanns Byrgisins, krefst þriggja
milljóna
króna skaðabóta í meiðyrðamáli
sem hún hefur höfðað gegn Erlu
Hlynsdóttur, blaðamanni á DV, og
tveimur viðmælendum hennar,
þeim Ólöfu Ósk Erlendsdóttur og
Magnúsi Einarssyni. Aðalmeðferð
málsins fór fram fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
Upphaf þessa máls er viðtal sem
birtist í DV undir fyrirsögninni
Árásir Satans. Í viðtalinu sem
blaðamaður DV tekur við þau
Ólöfu Ósk, fyrrverandi vistmann í
Byrginu, og Magnús, fyrrverandi
starfsmann þess, er meðal annars
fjallað um meinta þátttöku Helgu í
kynlífsathöfnum Guðmundar og
tiltekinna skjólstæðinga Byrgisins. Í greininni er látið að því liggja

að Helga, sem
starfaði
á
þeim
tíma
sem
stuðningsfulltrúi
við
grunnskóla,
hafi
lagt stund á
að
„veiða“
ungar stúlkur
fyrir
Guðmund. „Miðað
HELGA
við hugaróra
HARALDSDÓTTIR
Guðmundar
um stelpur á grunnskólaaldri …“
taldi annar hinna stefndu viðmælanda DV ekki við hæfi „… að sú
sem veiðir fyrir hann vinni í grunnskóla.“
Helga krefst þess, auk miskabótanna, að tiltekin ummæli í viðtali DV við tvímenningana verði
dæmd dauð og ómerk.
- jss

um Lýðheilsustöð. Þórólfur Þórlindsson var settur forstjóri hennar
til árs hinn 1. ágúst í fyrra þegar
Anna Elísabet Ólafsdóttir forstjóri
fór í námsleyfi. Í vor var henni tilkynnt að starfið yrði auglýst og rann
ráðning hennar þar með út um síðustu mánaðamót. Starfið hefur enn
ekki verið auglýst.
Þá hefur Matthías Halldórsson
verið settur landlæknir út janúar en
hann tók við embættinu þegar Sigurður Guðmundsson hvarf til annarra starfa um síðustu mánaðamót.
Rúmlega eitt hundrað starfsmenn
vinna hjá stofnununum þremur; 23
hjá Lýðheilsustöð, 36 hjá Landlækni
og 43 hjá Lyfjastofnun.
- bþs

STJÓRNMÁL Björgvin G. Sigurðsson

segist ekki hafa yfirlit yfir
stofnfjáreign ráðherra í fjármálastofnunum. Hann telur engar
spurningar hafa komið upp
varðandi vanhæfi ráðherra við að
skipa í bankaráð ríkisbankanna.
Vitað er að sumir ráðherrar eru
stofnfjáreigendur, til að mynda
Árni M. Mathiesen í Byr. Björgvin
segir að ríkið sé eini stofnfjáreigandi ríkisbankanna.
„Ég hef ekki sérstakt yfirlit yfir
stofnfjáreign ráðherra. Það er
enginn stofnfjáreigandi í ríkisbönkum nema ríkið og það hafa
ekki komið fram neinar spurningar
um vanhæfi ráðherranna.“
- kóp

HÆTTUR EFTIR 520 DAGA Bjarni Harðarson sagði af sér þingmennsku í gær vegna

bréfs sem barst fjölmiðlum fyrir mistök. Sat á þingi í eitt og hálft ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bjarni hættir
þingmennsku
Bjarni Harðarson sagði af sér þingmennsku í gær.
Tilraun til nafnlausrar gagnrýni á Valgerði Sverrisdóttur varð honum að falli. Segist axla ábyrgð.
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STJÓRNMÁL Bjarni Harðarson sagði
af sér þingmennsku fyrir Framsóknarflokkinn í gær. Helga Sigrún Harðardóttir tekur sæti hans
á þingi, en hún starfaði sem framkvæmdastjóri þingflokksins.
Á mánudagskvöld sendi Bjarni
aðstoðarmanni sínum bréf og bað
hann að senda grein úr nafnlausu
póstfangi á fjölmiðla. Í henni fólst
gagnrýni á Valgerði Sverrisdóttur
varaformann. Fyrir mistök barst
bréfið á fjölmiðla. Tæpum fjórtán
tímum síðar hafði Bjarni sagt af
sér.
Á heimasíðu sinni segir Bjarni
að sér hafi orðið á „alvarleg mistök“ og „pólitískur hiti“ hafi hlaupið með sig í gönur. „Ég hef af þeirri
ástæðu ákveðið að segja af mér
þingmennsku enda hefur það
ævinlega verið bjargföst sannfæring mín að menn eigi alltaf að axla
ábyrgð á eigin gerðum.“
Guðni Ágústsson, formaður
Framsóknarflokksins,
segir
Bjarna hafa tekið afleiðingum
gjörða sinna. „Honum urðu á
alvarleg mistök sem hvorki hann
né aðrir geta varið.
Ég held að þeir sem hafa skammað hann fyrir mistök hljóti að fyrirgefa honum þegar hann hefur

axlað ábyrgð með þessum hætti.“
Með Bjarna hverfur af þingi
einn dyggasti stuðningsmaður formannsins.
Guðni segist vona að afsögn
Bjarna boði frið í flokknum.
Spurður um mögulega endurkomu
Bjarna segir hann: „Allir þeir sem
taka afleiðingum gerða sinna eiga
afturkvæmt ef þeir kjósa svo.“
Valgerður Sverrisdóttir varaformaður segist virða ákvörðun
Bjarna. Hún sé mjög í samræmi
við áherslu hans á að menn axli
ábyrgð. Hún segir Bjarna hafa
haft fyllsta tilefni til afsagnar.
„Þetta voru óheiðarleg vinnubrögð; að taka bréf framsóknarmanna og reyna að koma höggi á
mig. Ég hef fengið gríðarlega mikinn stuðning síðan þetta kom upp.“
Valgerður segist engu vilja spá
um mögulega endurkomu Bjarna í
stjórnmálin.
Bjarni tók sæti á Alþingi 31. maí
2007 og sagði af sér 11. nóvember
2008 og sat því á þingi í 520 daga.
Hann hlýtur full laun út mánuðinn
og biðlaun frá Alþingi í þrjá mánuði, frá og með næstu mánaðamótum. Ekki náðist í Bjarna við
vinnslu fréttarinnar.
kolbeinn@frettabladid.is

SÆTIR MIKLUM TÍÐINDUM
„Ég man ekki eftir álíka
afsögn. Það væri þá
helst Halldór Ásgrímsson
sem tók ábyrgð á lélegri
útkomu í sveitarstjórnarkosningum og sagði af
sér. En hann var kominn
að endamörkum síns
ferils,“ segir Gunnar Helgi
Kristinsson stjórnmálafræðingur. Hann segir
afsögn Árna Johnsen af
öðrum toga, enda hafi
þar komið lögreglumál við sögu.
„Það verður að teljast nokkuð

trúverðugt að hann fylgi
sinni sannfæringu þarna,
sérstaklega í ljósi þess hve
fljótt hann bregst við. Ekki
er heldur ólíklegt að ólgan
í flokknum komi við sögu.
Bjarni hefur verið dyggasti
bandamaður Guðna og
hann gæti hafa talið að
hann skaðaði málstað
þeirra í þeim átökum
sem fram undan eru með
því að hafa þetta mál á
bakinu. Því væri best að segja skjótt
af sér.“
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Tímaglas íhugunar er tómt.

Ólga eða eining
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

K

osningakrafan heyrist nú æ oftar. Á Alþingi virðist vera
einhugur um að eðlilegt sé að koma brýnustu bjargráðum í framkvæmd áður en til kosninga verður gengið.
Það er gilt sjónarmið. Ríkisstjórnin höfðar til samstöðu.
Vandinn er sá að samstaða verður að snúast um viðfangsefni, skýran málstað og markmið.
Engum getur dulist að ólga fer hratt vaxandi í samfélaginu.
Hvert sú ólga stefnir er óræðara. Á sama tíma bendir allt til að
unnt sé að mynda breiðfylkingu stjórnvalda og stærstu hagsmunasamtaka landsins um einu færu leiðina út úr hremmingum þjóðarinnar.
Eins og málin horfa við sýnist ríkisstjórnin tvístíga milli tveggja
kosta. Annar er sá að láta ólguna taka yfir á næstu vikum. Hinn er
sá að kalla án tafar eftir þríhliða samstarfi ríkisvaldsins, Alþýðusambandsins og Samtaka atvinnulífsins.
Um hvað á slíkt samstarf að snúast? Það er skýrt: Fyrst og
fremst að ákveða evru sem framtíðargjaldmiðil fólksins í landinu.
Samhliða þarf að taka ákvörðun um aðild að Evrópusambandinu.
Jafnframt þarf að ná samstöðu þessara þjóðfélagsafla um bráðaaðgerðir til að halda atvinnufyrirtækjum gangandi og koma í veg
fyrir fjöldagjaldþrot heimila.
Ef vilji ríkisstjórnarinnar stendur til samstöðu sýnist ekkert
standa í vegi fyrir því að svo verði. En þetta er eina leiðin. Aðrir
kostir eru ekki í augsýn. Það sem meira er: Samstaða af þessu tagi
verður ekki að veruleika nema ríkisstjórnin sjálf taki frumkvæðið. Til þess hefur hún í mesta lagi nokkra daga.
Aðstæður í þjóðfélaginu eru með þeim hætti að engar sögur eru
um neitt sambærilegt. Slíku ástandi þarf að mæta með athöfnum sem ekki eru í handbók fordæmanna. Í því ljósi væri rétt að
treysta breiðfylkingu þríhliða samstarfs með því að kalla fulltrúa
úr atvinnulífinu og launþegahreyfingunni inn í ríkisstjórnina. Að
auki ættu stjórnarflokkarnir að endurnýja hluta ráðherra sinna.
Fullyrða má að málefnalega hefur tækifæri til þess að mynda
samstöðu af þessu tagi aldrei verið augljósara og auðfengnara.
Samhliða því að slík samstaða yrði staðfest gerði ríkisstjórnin
rétt í að bjóða þeim þingflokkum stjórnarandstöðunnar sem fúsir
eru að axla ábyrgð á evru og aðild að Evrópusambandinu aðild að
stjórninni. Allir þurfa að endurnýja hagsmunamatið.
Þegar aðildarviðræður eru komnar vel á veg verður nauðsynlegt að gera breytingar á stjórnarskránni. Þær þarf að samþykkja
á tveimur þingum með kosningum á milli. Á þeim tímapunkti fá
kjósendur tækifæri til að meta framtíðarsýn stjórnmálaflokkanna
og mögulegra nýrra stjórnmálahreyfinga.
Mikilvægt er að samhliða slíkri þróun mála fari fram uppgjör
við fortíðina með þeim rannsóknaraðferðum sem þingið virðist
vera að sammælast um. En ofar öðru stendur réttur fólksins til að
kjósa um framtíðina þegar að kjörborðinu kemur.
Hiki ríkisstjórnin við að grípa það tækifæri til þjóðarsamstöðu
sem við blasir er líklegast að ólgan taki völdin og ráði vegferðinni.
Enginn ætlar ríkisstjórninni að velja ólguna. Troði hún marvaðann
gerist það hins vegar sjálfkrafa. Á herðum forystumanna stjórnarflokkanna hvílir þung ábyrgð. Mikill meirihluti þjóðarinnar ber án
vafa þá von í brjósti að þeir velji saman leið mestu mögulegu einingar. Tímaglas íhugunar er tómt. Það er að hrökkva eða stökkva.
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Inngangur

Meginmál

Lokaorð

Bjarni Harðarson sagði af sér þingmennsku í gær eftir að hafa í ógáti
sent tölvupóst á alla fjölmiðla, þar
sem Valgerður Sverrisdóttir, flokkssystir hans var harðlega gagnrýnd.
Það fer vel á því að síðasta ræða
Bjarna á Alþingi snerist um pólitíska ábyrgð. Bjarni gerði að
umtalsefni að makar tveggja
ráðherra hefðu verið býsna
nærri ákvörðunum, sem
lutu að milljarða millifærslum í heimildarleysi og vafasömum
kaupréttarsamningum, og hvatti
hann ráðherra að
gera hreint fyrir
sínum.

Var það skoðun Bjarna að þessi mál
ættu ekki aðeins að vera afgreidd af
„þar til bærum stofnunum“ heldur
snerust þau líka um pólitíska ábyrgð:
„Henni vörpum við ekki til stofnana,
hana þurfa stjórnmálamenn að axla,
hana þurfa stjórnmálaflokkarnir að
axla, hana þurfa einstaklingar
í stjórnmálum að axla. Það
er eftir þeirri ábyrgð sem ég
kalla og ég held að Alþingi
verði — ef það vill ekki æsa
hér til enn meiri átaka
og ófriðar en var hér
liðinn laugardag — að
koma til móts við þá
kröfu sem gerð er í
samfélaginu, sem
er réttmæt.“

Og Bjarni lauk ræðu sinni með
eftirfarandi orðum: „Nú vil ég fá að
vita hverjir vissu af því sem þarna fór
fram og hverjir vissu það ekki. Við
krefjumst svara við því, almenningur
krefst þeirra svara.“ Sjálfsagt vildu
margir fyrrverandi þingmenn geta
stært sig af álíka
lokaorðum.

bergsteinn@frettabladid.is

Horft fram á veginn
Í

slenska þjóðin gengur nú í gegnum mikinn ólgusjó. Atvinnulíf og heimili í landinu hafa orðið
fyrir miklu áfalli. Við erum ekki
fyrsta þjóðin sem gengur í gegnum alvarlega fjármálakreppu.
Aðrar þjóðir hafa lent í svipuðum hremmingum og unnið sig út
úr þeim. Það munum við einnig
gera. Til þess þarf þó að ná sátt við
alþjóðasamfélagið.
Mörgum spurningum er ósvarað
um hvernig og hvers vegna svona
er komið fyrir þjóðinni. Stjórnvöld hafa lofað að svara verði leitað. Það mun taka nokkurn tíma
og líkast til verður öllum spurningum seint svarað og skoðanir
verða skiptar. Tilgangur slíkrar rannsóknar hlýtur að vera tvíþættur. Annars vegar að kanna
hvort einhvers staðar leynist saknæmt athæfi eða vítavert andvaraleysi. Hins vegar að læra af því
sem aflaga fór til að hjálpa okkur
að móta nýtt og betra efnahagskerfi til framtíðar. Sú endurreisn
þolir enga bið. Stofnun nýrra viðskiptabanka á rústum þeirra sem
ríkið yfirtók er mikilvægur liður
í henni.
Það eru mikil umskipti framundan í íslensku atvinnulífi. Langvarandi ójafnvægi í þjóðarbúskapnum olli því að of mikið var fjárfest
í verslun og þjónustu en of lítið
í gjaldeyrisskapandi greinum. Á
því þarf nú að verða breyting. Nýtt
bankakerfi gegnir þar lykilhlutverki.
Á næstu misserum má búast við
að ýmis álitamál í rekstri gömlu
bankanna verði til umræðu. Það er
hins vegar nauðsynlegt að þau mál
trufli ekki það uppbyggingarstarf
sem nú er hafið í nýjum bönkum. Ég og annað starfsfólk í Nýja
Kaupþingi banka viljum horfa einbeitt til framtíðar, þó þannig að við
drögum lærdóm af fyrri reynslu
en látum hana ekki verða okkur
fótakefli sem hindrar nýja sókn.

þegar mikill fjöldi fyrirtækja úr
mismunandi atvinnugreinum var
skráður. Reynslan frá öðrum löndum sýnir einnig að verðbréfamarkaður styður við nýsköpun og heilbrigt atvinnulíf.
FINNUR SVEINBJÖRNSSON

Í DAG | Íslenska fjármálakerfið
Skilvirkir verðbréfamarkaðir
nauðsyn
Að ýmsu leyti er hagkerfið í hliðstæðri stöðu og á hægvaxtarskeiðinu 1988-1994. Þá eins og nú
skiptir höfuðmáli að styrkja innviði hagkerfisins og horfa fram
á veginn. Hlutabréfamarkaðurinn gegndi mikilvægu hlutverki
í bæði hagræðingu og nýsköpun
á Íslandi þegar við brutum okkur
leið til bættra lífskjara. Fyrst með
því að greiða fyrir hagræðingu
í sjávarútvegi. Síðan með því að
sjá sprotafyrirtækjum fyrir fjármagni. Loks með því að greiða
fyrir einkavæðingu ríkisfyrirtækja. Allt eru þetta þættir sem
búast má við að þörf verði fyrir á
næstu árum, ef vel á að fara. Því
höfum við í Nýja Kaupþingi ákveðið að leggja sérstaka áherslu á
þjónustu sem tengist verðbréfamarkaðnum, einkum fyrirtækjaráðgjöf, markaðsviðskipti og
eignastýringu. Þessir þjónustuþættir eru gjarnan áberandi á uppgangstímum en mikilvægi þeirra
er í raun enn meira þegar illa árar
og leggja þarf grunn að nýrri sókn.
Samhliða þessari starfsemi mun
bankinn að sjálfsögðu leggja allan
sinn fjárhagslega kraft og dýrmæta þekkingu og reynslu starfsfólks í að vinna með heimilum og
fyrirtækjum að endurskipulagningu á fjármálum þeirra.
Ekki er ólíklegt að þróunin á
næstu árum í Kauphöll Íslands
verði með svipuðu móti á næstu
árum og varð á árunum 1990-2001

Nýja Kaupþing styður uppbyggingu
Nýja Kaupþing mun styðja við
íslenska hlutabréfamarkaðinn eftir
fremsta megni. Það má búast við
verulegum samdrætti í þessari
starfsemi fyrst um sinn. Á móti má
reikna með að skuldabréfamarkaður verði mikilvægari en oft áður.
Hlutabréfamarkaðurinn hér
á landi hefur ekki uppfyllt þær
vonir sem til hans voru gerðar
sem farvegur langtímasparnaðar. Að einhverju leyti er þar um að
kenna að skráð félög í Kauphöllinni voru einsleit, ýmist fjármálafyrirtæki eða fjárfestingarfélög
sem fjárfestu fyrst og fremst í
fjármálafyrirtækjum. Nú þegar sú
atvinnugrein hefur hrunið hefur
eftirtekjan orðið eftir því. Reynsla
annarra landa sýnir þó að fjárfesting í hlutabréfum hefur verið góð
viðbót í eignasöfn heimila og lífeyrissjóða til lengri tíma litið. Þess
vegna mun Kaupþing leggja sitt af
mörkum til að endurreisa hlutabréfamarkaðinn og tryggja viðgang skuldabréfamarkaðarins.
Það er mikið verk framundan hjá starfsfólki nýju bankanna
vegna djúprar efnahagslægðar og
þess mikla endurreisnarstarfs sem
nú fer í hönd. Þótt starfsemi eldri
bankanna sé umdeild, er gildi öflugrar fjármálaþjónustu það ekki.
Reynsla víða um lönd sýnir að
endurreisn þróttmikils atvinnulífs
verður ekki nema fyrir tilstuðlan
háþróaðs fjármálakerfis. Á Íslandi
hefur myndast verðmæt þekking í
fjármálaþjónustu og hún má ekki
glatast.
Höfundur er bankastjóri Nýja
Kaupþings banka.

Verðtryggð lán − hvað er til ráða?
árlegum afborgunum.
Útistandandi lán lífeyrissjóða og lánasjóðs
íslenzkra námsmanna námu 148 milljörðum
og 97 milljörðum 30. júní 2008. Miðað við að
öll ofangreind lán séu verðtryggð og að
verðbólga verði 16% á ársgrundvelli á
rein mín í blaðinu 3. nóv. sl. um
tímabilinu, þá mun verðbótaþáttur lánanna
verðtryggingu varð lesanda tilefni til
nema um 60 milljörðum frá 1. júlí 2008 til
umsagnar. Spurði hann hvaða umbætur ég
31. desember 2009. Verðtryggð bankalán
legði til. Án raunhæfra viðbragða við
heimila voru um 600 milljarðar og verðbótaaðsteðjandi greiðsluþroti fjölda einstaklinga GUNNAR
þáttur myndi nema 143 milljörðum. Samtals
vegna verðtryggðra húsnæðis- og námslána TÓMASSON
myndi því verðbótaþáttur allra lánanna vera
er sjálfgefið að aðgerðaáætlun stjórnvalda
af stærðargráðunni 200 milljarðar. Þetta er veruleg
og IMF muni ekki ná tilætluðum árangri. Svar mitt
upphæð en þó aðeins brot af þeim búsifjum sem
er því þetta:
þjóðarbúið hefur þegar orðið fyrir.
1. Verðbótaþáttur húsnæðis- og námslána frá 1.
Greiðsla verðbótaþáttar í þeirri mynd sem hér er
júlí 2008 til 31. desember 2009 komi hvorki til
lagt til myndi ekki hafa bein þensluáhrif í hagkerfinnheimtu hjá lántakendum né bætist við höfuðstól
inu. Hið sama gildir um hliðstæðar ráðstafanir
útistandandi lána heldur greiðist af sérstökum aðlögvegna húsnæðislána heimila og einstaklinga í
unarsjóði stofnsettum af Alþingi með neyðarlöggjöf
gjaldeyri. Lykilhagsmunir þjóðarinnar við núverlíkt og beitt var við yfirtöku bankanna.
andi aðstæður krefjast aðgerða sem tryggja
2. Aðlögunarsjóðnum sé heimilt að gefa út, og veitvinnufrið og kjarasamninga sem samrýmast
endum húsnæðis- og námslána sé skylt að taka við,
endurheimt jafnvægis í íslenzka hagkerfinu. Þegar
til lúkningar á verðbótaþætti lánanna á ofangreindu
mikið er í húfi má ekki hugsa smátt.
tímabili skuldabréf til tíu ára sem (i) bera 5%
nafnvexti á ári, (ii) eru afborgunarlaus fyrstu fimm
árin, og (iii) endurgreiðast síðan með fimm jöfnum
Höfundur er hagfræðingur.

UMRÆÐAN
Gunnar Tómasson skrifar um verðtryggingu
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ÞETTA GERÐIST: 12. NÓVEMBER 1912
AUGUSTE RODIN FÆDDIST
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1840.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
fráfall eiginmanns, föður og bróður,

Jósefs Skaftasonar
læknis.

Sérstakar þakkir til starfsfólks deildar B7 á LSH í
Fossvogi og lækna innkirtladeildar fyrir einstaka
umönnun í veikindum hans.
Elín Guðmundsdóttir
Kamilla Sigríður Jósefsdóttir
og systkini hins látna.

Lík Roberts Scott finnst

„Ekkert er tímaeyðsla
ef reynslan er notuð
viturlega.“
Franski listamaðurinn
Auguste Rodin er einn
frægasti myndhöggvari allra tíma. Verk hans
þóttu fyrst of raunsæisleg en síðan sló hann í
gegn og var með marga
aðstoðarmenn í vinnu.

timamot@frettabladid.is

Bretinn Robert Scott háði
kapphlaup við Norðmanninn
Roald Amundsen um að verða
fyrstur til að komast á suðurpólinn. Scott hafði áður reynt
að komast þangað en ekki tekist. Skip Amundsens og Scotts
komu til Suðurskautslandsins í
janúar 1911. Scott var með vélsleða, smáhesta og hunda til
að draga sleða sína en Amundsen hafði
eingöngu hunda.
Eftir að hafa setið veturinn af sér
hófst leiðangur Scotts á suðurpólinn í byrjun nóvember. Hann og fjórir af mönnum hans komust á pólinn 17.
janúar 1912. Þar uppgötvuðu þeir sér
til sárra vonbrigða að Amundsen hafði
verið á undan þeim fimm vikum áður.

„Það versta hefur gerst!“, skrifaði Scott í dagbók sína. Þeir
hófu 1.300 kílómetra leið sína
til baka tveim dögum seinna.
Fyrsti maðurinn lést um miðjan febrúar og sá næsti fór
burt frá hópnum í von um að
það gæti bjargað þeim sem
eftir voru. Scott ritaði síðast í dagbók sína 29. mars og
er talinn hafa látist þann dag, síðastur
sinna manna.
Leitarflokkur úr sveit Scotts fann lík
hans 12. nóvember. Hann var umsvifalaust gerður að hetju í heimalandi sínu
en síðan hefur leiðangursstjórn hans
verið gagnrýnd. Aðalmistök hans eru
sögð vera að treysta ekki á að hundarnir einir gætu séð um að draga sleðana.

Elskulegur faðir okkar,

Gunnlaugur Magnússon
Fellaskjóli, Grundarfirði,

lést að morgni 8. nóvember.
Þuríður Jóna Gunnlaugsdóttir
Finnbogi Gunnlaugsson
Valur N. Gunnlaugsson
Jónína Gunnlaugsdóttir
Magnús Árni Gunnlaugsson
Benjamín S. Gunnlaugsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
sonur, tengdafaðir og afi,

Helle Martensen
Sigurbjörg Hoffrits

Haraldur Ragnarsson
atvinnurekandi, Auðbrekku 32, Kópavogi,

Sigríður Halldórsdóttir
Þóra Soffía Bjarnadóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Gunnar Einarsson
frá Núpi, Berufjarðarströnd,

andaðist á heimili sínu þriðjudaginn 4. nóvember.
Jarðsungið verður frá Bústaðakirkju fimmtudaginn
13. nóvember kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á að leyfa líknar- og vinafélaginu Bergmáli og
Krabbameinsfélaginu að njóta þess.
Perla María Hauksdóttir
Harpa Lind Haraldsdóttir
Berglind Haraldsdóttir
Ragnar Haraldsson
Halla Óska Haraldsdóttir
Sigrún Elín Haraldsdóttir
Sigrún Einarsdóttir
og barnabörn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FÉLAGSRÁÐGJAFATALIÐ: KEMUR ÚT Í FYRSTA SINN
Róbert Örn Albertsson
Ragnar Haraldsson

andaðist á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Uppsölum
Fáskrúðsfirði miðvikudaginn 5. nóvember.
Jarðsungið verður frá Heydalakirkju í Breiðdal
laugardaginn 15. nóvember kl. 13.00.
Einar Jóhann Gunnarsson
Aðalheiður Jónsdóttir
Hólmar Víðir Gunnarsson
Jarþrúður Baldursdóttir
Sigurður Borgþór Gunnarsson Hrafnhildur S.
Þórarinsdóttir
Svavar Júlíus Gunnarsson
Sigríður H. Georgsdóttir
Ómar Valþór Gunnarsson
Guðleif S. Einarsdóttir
Þuríður Ósk Gunnarsdóttir
Steinar Þ. Ólafsson
Stefán Benedikt Gunnarsson
Hólmfríður S. Pálsdóttir
Björgvin Rúnar Gunnarsson
Vilborg Friðriksdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkur, tengdafaðir, afi og
langafi,

Þökkum innilega öllum þeim sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför ástkærrar móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Ólafíu Kristínar Gísladóttur
Kópavogsbraut 1B,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut 23. október
síðastliðinn.
Björg Atladóttir
Hilmar Pétur Þormóðsson
María Lára Atladóttir
Hörður Hagelund Guðmundsson
Gísli Árni Atlason
Kornelía Kornelíusdóttir
Arngunnur Atladóttir
Ragnar Már Einarsson
Ásgerður Atladóttir
Hilmar Sigurgíslason
barnabörn og barnabarnabörn.

Halldór B. Jakobsson
fyrrv. forstjóri, Skólavörðustíg 23,

er látinn.
Guðrún Halldórsdóttir
Sigurbjörg Halldórsdóttir
Jakob Halldórsson
Steinn Halldórsson
Ólöf Halldórsdóttir
og fjölskyldur.

Magnús Haraldsson
Súsanna Kjartansdóttir
Guðlaug Hafsteinsdóttir
Jón Hjaltason

SAT Í RITNEFND Rannveig Gunnarsdóttir félagsráðgjafi segir stétt
félagsráðgjafa hafa verið í örum vexti hér á landi á síðustu árum.

Þökkum innilega auðsýnda samúð við fráfall og útför móður okkar, tengdamóður,
ömmu, langömmu og systur,

Sigrúnar Guðmundsdóttur
kennara, Efstalandi 20, (áður til heimilis
að Skeiðarvogi 1).

Vaxandi stétt
„Verkefnið fór af stað fyrir fjórum árum, á 40 ára afmæli Félagsráðgjafafélagsins. Við áttum ekki von á því að það tæki
fjögur ár að koma talinu saman. Við héldum að við gætum gert
þetta í hjáverkum, en hefðum í raun þurft að sitja við eins og
í fullu starfi,“ segir Rannveig Gunnarsdóttir, félagsráðgjafi
og meðlimur í ritnefnd fyrsta Félagsráðgjafatalsins, sem kom
nýverið út á vegum Félagsráðgjafafélags Íslands.
Rannveig segir Félagsráðgjafatalið hafa verið tímabært
þar sem félagsráðgjafastéttin hafi vaxið ört hérlendis síðustu
ár. „Önnur fagfélög hafa oft verið orðin eldri en fertug þegar
þau ráðast í að taka saman félagsmannatal, en félagsráðgjafar voru bara orðnir svo margir á þessum tímamótum að okkur
þótti þetta við hæfi.“
Í bókinni eru nöfn og æviágrip allra þeirra félagsráðgjafa
sem starfa eða starfað hafa á Íslandi fram til ársins 2007, auk
ágrips af sögu Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa sem
stofnað var 1964, en nafninu var breytt í Félagsráðgjafafélag
Íslands árið 2007. Þá er rakin þróun náms í félagsráðgjöf við
Háskóla Íslands. Rannveig segir bókina því heimild um sögu
og þróun félagsráðgjafar hér á landi, en einnig veita félagsráðgjöfum tækifæri til að fræðast um aðra í stéttinni.
„Megintilgangurinn með talinu er að gefa félagsráðgjöfum
möguleika á að þekkjast innbyrðis. Eftir því sem félagsráðgjöfum fjölgar fækkar tækifærum til þess að hittast augliti til
auglitis og kynnast. Aftur á móti eiga félagsráðgjafar í miklum samskiptum sín á milli vinnunnar vegna og því gott að geta
lesið sér til um fólkið sem maður á í samskiptum við.“
Rannveig segir félagsráðgjafanámið búa nemendur undir
störf á ýmsum sviðum þjóðfélagsins. „Starfssvið félagsráðgjafa hefur breikkað mjög á síðustu árum. Áður unnu félagsráðgjafar aðallega hjá opinberum stofnunum, á spítölum og
hjá félagsmálastofnunum, en á seinni árum eru þeir farnir að
vinna mikið í einkageiranum, hjá endurhæfingarmiðstöðvum
og öðru slíku, þannig að félagsráðgjafamenntunin nýtist víða
í atvinnulífinu.“
Félagsráðgjafatalið verður ekki selt í bókabúðum en er fáanlegt hjá Félagsráðgjafafélaginu og verður til á bókasöfnum.
„Auðvitað er útgáfan öðrum þræði til þess að gera okkar faghóp örlítið sýnilegri,“ segir Rannveig. „Þó að bókin verði ekki
til í bókabúðum verður hún til á bókasöfnum og getur því virkað sem kynning á stéttinni.“
vigdis@frettabladid.is

Aðstandendur

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

Kristinn Auðunsson
pípulagningameistari

frá Ysta-Skála Eyjafjöllum, til heimilis að Dalbraut
14 Reykjavík, lést mánudaginn 10. nóvember á
Landspítalanum.
Jóna Sigurðardóttir
Ragnar Kristinsson
Erna Kristín Siggeirsdóttir
Jón Auðunn Kristinsson
Guðríður Pétursdóttir
Þórunn Kristinsdóttir
Einar Kárason
Kristín Kristinsdóttir
Birgir Vagnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

LEGSTEINAR OG FYLGIHLUTIR
Við hönnum legsteininn
að þínum óskum.
Komdu við eða kíktu á heimasíðuna og skoðaðu úrvalið.
15% lækkun
á innfluttum legsteinum.

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

Gestur Sigurgeirsson
Ystaseli 29, Reykjavík,

sem lést á heimili sínu þriðjudaginn 4. nóvember,
verður jarðsunginn frá Langholtskirkju
föstudaginn 14. nóvember kl. 13.00.
Svala Ingimundardóttir
Sigrún Gestsdóttir
Gunnar Jón Yngvason
Hlíf Gestsdóttir
Reynir Valdimarsson
Ingimundur Gestsson
Elín Björk Björnsdóttir
Elísabet Gestsdóttir
Hilmar Jacobsen
barnabörn og Hlíf Gestsdóttir.

Vistvæna
prentsmiðjan!

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 12. nóvember 2008 – 46. tölublað – 4. árgangur

Áhættusöm hjáleið

Veffang: visir.is – Sími: 512 5000

Beðið eftir IMF

Eiga viðskipti fram hjá
Seðlabankanum

Raftækjaþrot | Circuit City, ein

MARKAÐURINN/GVA

Í daglegri
skoðun

Svo gæti verið að viðskipti hefjist á allra næstu dögum, jafnvel í
dag, með hlutabréf Existu, Spron
og Straums, ef marka má þann
orðróm sem barst víða um bankaheiminn í gær.
Viðskipti voru stöðvuð með
bréf í félögunum þremur eftir
ríkisvæðingu bankanna þriggja
6. október síðastliðinn. Í tilkynningu á vef Kauphallarinnar sama
dag sagði að ákvörðunin hefði
verið tekin til að vernda jafnræði
fjárfesta. Fyrr um morguninn
voru þau, ásamt bréfum Glitnis, Kaupþings og Landsbankans,
sett á athugunarlista vegna umtalsverðrar óvissu varðandi verðmyndun vegna hættu á ójafnræði
meðal fjárfesta.
Fjármálaeftirlitið
tekur
ákvörðun um það hvenær viðskipti hefjast á ný með hlutabréf
fjármálafyrirtækjanna. „Staða
þeirra er metin á hverjum degi,“
segir Úrsúla Ingvarsdóttir, talsmaður Fjármálaeftirlitsins. - jab

Afleit staða
Giftar
Óvíst er að eignir fjárfestingafélagsins Giftar dugi fyrir skuldum.
Samkvæmt skýrslu stjórnar Giftar 15. júní í fyrra, námu
heildarskuldir og skuldbindingar
félagsins ríflega 30 milljörðum
króna. Þá námu eignirnar tæpum
60 milljörðum.
Helstu eignir í skráðum félögum voru í Kaupþingi og Existu.
Kaupþingshluturinn hvarf og Existuhluturinn er nú 2,8 milljarða
króna virði. Virði hlutar félagsins í Icelandair nemur líklega um
einum milljarði króna.
Gift átti einnig hluti í Landsbanka og Glitni og Straumi.
Eignir í óskráðum félögum
námu um einum milljarði fyrir
ári.
Hátt í 50 þúsund aðilar áttu
von á hlutum í Gift.
Menn sem Markaðurinn hefur
rætt við segja augljóst hvert
stefni. Einn tók jafnvel svo til
orða að aðeins kistulagningin
væri eftir.
- ikh

Ásgeir Jónsson

Einfaldur
meirihluti
2 dugir

HELST Í ÚTLÖNDUM

JÓNAS FR. JÓNSSON, FORSTJÓRI FME
Fjármálaeftirlitið metur daglega stöðu fjármálafyrirtækja Kauphallarinnar.

4ÓNJtXXXHVEKPOPJT

stærsta raftækjaverslanakeðja
Bandaríkjanna, sótti um greiðslustöðvun á mánudag. Fyrirtækið rekur 721 verslun í Bandaríkjunum.

American Express | Seðlabanki

Bandaríkjanna hefur samþykkt
umsókn kreditkortafyrirtækisins American Express um bankaleyfi til þess að auðvelda fyrirtækinu aðgang að lánsfé.

Sala ekki minni í 30 ár | Nýjar

tölur sýna að botninn hefur dottið úr breskum fasteignamarkaði.
Sölusamningar hafa ekki verið
færri í að minnsta kosti þrjátíu ár og samtök fasteignalánveitenda segja lánsumsóknir í
september 57 prósent færri en
í fyrra.

Gott gengi

| Sala hamborgarakeðjunnar McDonald´s í október jókst um 8,2 prósent milli ára.
Greiningardeildir þakka velgengnina „1-dollara matseðli“
fyrirtækisins, því ódýrir hamborgarar heilli í kreppunni.

Lægsta gengi í 62 ár | Við lokun
markaða á mánudag stóð gengi
bréfa í bandaríska bílaframleiðandanum General Motors í 3,36
dollurum, og hefur ekki verið
lægra í 62 ár. Barclays telur að
bréfin muni falla í einn dollara
von bráðar. Deutsche Bank telur
þau verðlaus.
Mettap Fannie Mae

| Tap
bandaríska fasteignalánasjóðsins
Fannie Mae á þriðja ársfjórðungi
nam 29 milljörðum dollara. Það
er eitthvert mesta tap nokkurs
bandarísks fyrirtækis. Óttast er
að 100 milljarðar sem ríkið hefur
heitið sjóðnum dugi ekki til að
halda honum á floti.

Óvænt bjartsýni | Væntingar
þýskra fjárfesta jukust óvænt í
nóvember, samkvæmt mælingu
ZEW-rannsóknarstofnunarinnar.
Vísitalan hækkði í -53,5 stig, úr
-63 stigum í október. Lægst náði
vísitalan í júlí, -63,9 stig. Talið er
að því hafi valdið viðamiklar aðgerðir stjórnvalda til að losa um
lánsfjárkreppuna.

Alvarlegir ókostir
fylgja einhliða
4-5 upptöku evru
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Fyrirtæki horfa til
hjáleiðar með krónur
Útflutningsfyrirtæki hafa í nokkrum mæli átt í erlendum viðskiptum fram hjá Seðlabankanum. Of áhættusöm viðskipti,
segir framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar
„Við tökum gjaldeyri heim í gegnum Seðlabankann
en erum í helvítis vandræðum. Þetta hefur þó aðeins verið að koma inn síðustu tvo daga,“ segir Ólafur Rögnvaldsson, framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins Gunnvarar.
Ólafur sagði í samtali við Markaðinn fyrir mánuði fyrirtækið ekki hafa fengið gjaldeyri í tíu daga,
allt vera stopp og menn horfa í gaupnir sér. „Nú
höfum við fengið 14.544 evrur síðustu fimm vikur,
en áttum að fá helling í viðbót,“ sagði hann í gær.
Upphæðin sem beðið var eftir í tíu daga hafi reynst
liggja í Seðlabankanum allan tímann.
Þrátt fyrir þetta segir hann ekki koma til greina
að virkja aðrar leiðir til útlandaviðskipta, svo sem
með viðskiptum til hliðar við Seðlabankann eða
með því að geyma gjaldeyri erlendis þar til hremmingarnar líði hjá á íslenskum gjaldeyrismarkaði.
„Ég kem ekki nálægt því. Okkur veitir ekki af því
að fá gjaldeyri strax inn í landið til að styrkja kerfið og borga laun.“
Markaðurinn hefur heimildir fyrir því að fyrirtæki í útflutningi hafi í nokkrum mæli nýtt sér
hjáleiðir fram hjá Seðlabankanum í erlendum viðskiptum sínum til að komast hjá þeirri tregðu sem
skapaðist á íslenskum gjaldeyrismörkuðum eftir
ríkisvæðingu bankanna.
Hjáleiðin felur í sér að útflutningsfyrirtækið
semur við íslenskt fjármálafyrirtæki um stofnun yfirdráttareiknings í erlendum banka, jafnvel
samstarfsbanka eða dótturfélagi hans á erlendri
grund. Fjármálafyrirtækið tekur síðan veð í eign

BINNI Í VINNSLUSTÖÐINNI Tveir stjórnendur útflutningsfyrirtækja í sjávarútvegi segja of áhættusamt að fara fram hjá
Seðlabankanum í viðskiptum við útlönd. Það borgi sig að
bíða eftir erlendu fé heldur en eiga á hættu að tapa því öllu.
MARKAÐURINN/HARI

útflutningsfyrirtækisins erlendis. Þegar sala gengur í gegn dregur fjármálafyrirtækið á yfirdráttarheimildina en greiðir fyrirtækinu upphæðina fyrir
eigin reikning hér heima. Andvirði sölu eigna útflutningsfyrirtækisins gengur síðan upp í yfirdráttinn og strikast við það út. Eftir því sem Markaðurinn kemst næst er hagnaður fjármálafyrirtækisins
óverulegur.
Á móti felst talsverð áhætta í gjörningnum,
ekki síst í skugga hruns og taugatitrings á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Óvíst sé hvort verið
sé að leggja háar fjárhæðir inn á reikninga nær
gjaldþrota fyrirtækis. Fari fjármálafyrirtækið sem
geymi innleggið á hausinn tapist fjárhæðin.
„Við höfum skoðað þetta en treystum ekki þeim
leiðum sem eru í boði, þetta er of áhættusamt,“ segir
Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum.

Vara við einhliða upptöku evru
Erlend mynt án stuðnings seðlabanka getur orsakað áhlaup á bankana. Fátt
annað mun vera í stöðunni en setja krónuna á flot og byggja upp traust.
Hagfræðingarnir Gauti B. Eggertsson við Seðlabanka New York og Ásgeir Jónsson, forstöðumaður
greiningardeildar Kaupþings, vara við hugmyndum um einhliða upptöku evru. Þeir segja slíkt skref
geta orsakað áhlaup á íslenska banka.
„Það verður aldrei bankaáhlaup á nýju íslensku
ríkisbankana því að það er til íslenskur seðlabanki.
Ríkið getur alltaf prentað peninga og borgað fólki
krónur. Vegna þess að allir vita þetta, trúir fólk
viðskiptaráherra þegar hann segir að innistæður
fólks á Íslandi séu tryggar,“ segir Gauti á bloggsíðu sinni. „Ef Ísland tekur einhliða upp evru er
þetta ekki hægt. Ríkið getur ekki prentað evrur.
Og Evrópski seðlabankinn hefur engan áhuga á
að lána okkur ef allir vilja taka út evrurnar sínar
úr bönkunum, því að þeir eru á móti einhliða upptöku evru.“

Ásgeir Jónsson segir í grein í Markaðnum í dag,
að lausn vandans felist því ekki í því að skipta
myntinni út einhliða við núverandi aðstæður. „Flest
bendir raunar til þess að það geti gert málin enn
verri þar sem einhliða upptaka veldur því að peningaframboðið verður ytri stærð og veltur á lánaaðgengi ríkissjóðs á erlendri grund. Þannig stæðu
íslensku bankarnir án lánveitenda til þrautarvara á
innlendum markaði og gætu því hæglega lent í nýju
bankaáhlaupi af hálfu innlendra sparifjáreigenda.“
Ásgeir segir að landsmenn þurfi á krónunni að
halda næstu misserin við endurreisn hagkerfisins og aðlögun að nýjum vaxtarferli sem hljóti að
miðast við útflutning. „Við þessar aðstæður er fátt
annað í stöðunni en að byggja upp nýtt traust á
þjóðargjaldmiðlinum og fleyta honum á nýjan leik
eins fljótt og unnt er,“ segir hann.
- bih
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FRÉTTIR

GENGISÞRÓUN
Vika

Frá áramótum

Alfesca

-6,0%

-43,0%

Atorka

12,0%

-94,3%

Bakkavör

-10,9%

-93,0%

Eimskipafélagið

3,1%

-96,1%

Exista

0,0%

-76,6%

Icelandair

0,0%

-52,1%

Kaupþing

0,0%

-100,0%

Marel

5,8%

-24,8%

SPRON

0,0%

-79,2%

0,0%

-53,1%

10,9%

1,2%

Straumur
Össur

*Miðað við lokagengi í Kauphöll í gær.
Úrvalsvísitalan OMXI15 653.
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Fjalla um fallið áður en yfir fennir
„Þetta verður stutt en snörp bók
um mestu efnahagsumbrot í sögu
lýðveldisins,“ segir Guðni Th. Jóhannesson sagnfræðingur, en
hann vinnur nú að bók um sögu
bankahrunsins. „Það hefur verið
gríðarleg umræða um hrun bankanna í fjölmiðlum, og það hefur
verið mjög erfitt fyrir fólk að
fylgjast með hvað er að gerast og
hafa yfirsýn yfir umræðuna og
atburðarásina,“ segir Guðni.
Guðni segist ekki ætla að setja
fram neina eina skýringu á hruninu, en leggja í staðinn áherslu
á að veita yfirsýn yfir allar þær
kenningar sem fram hafa komið.

„Það er full þörf á bók sem þessari, þar sem veitt er yfirsýn yfir
viðbrögð, skýringar og skoðanir allra þeirra sem komið hafa að
þessari atburðarás. Slík yfirsýn
og samantekt er mjög mikilvæg
fyrir umræðuna, því það fennir fljótt í öll spor í þeim byl sem
þjóðin er nú stödd í.“
Til stóð að Ólafur Ísleifsson
yrði meðhöfundur bókarinnar, en
úr því verður ekki því hann hefur
nú tekið sæti í bankaráði hins
endurreista Glitnis.
Bókin er væntanleg með vormánuðum, en útgefandi hennar
er JPV forlag.
- msh

GUÐNI TH. JÓHANNESSON Í mars er
stefnt að því að út komi bók um bankahrunið. Guðni Th. Jóhannesson sagnfræðMARKAÐURINN/ANTON
ingur skrifar.

Vefurinn
aðlagast öllu
„Vefiðnaðurinn er síbreytilegur
og best í stakk búinn til að aðlagast breyttum aðstæðum,“ segir
Þórlaug Ágústsdóttir, formaður
Samtaka Vefiðnaðarins (SVEF).
Samtökin boða til Iceweb 2008,
alþjóðlegrar tveggja daga ráðstefnu um vefmál, sem hefst á
morgun. Yfirskriftin er „Breytingar“ og vísar til þess að vefurinn sé í stöðugri mótun.
„Þarna gefst tækifæri til að
hitta framvarðarsveitina í vefmálum,“ segir Þórlaug en á ráðstefnunni halda nokkrir heimsþekktir sérfræðingar erindi. - jab

Eitt aðildarríki vill
meiri upplýsingar
BAKKABRÆÐUR Gengi Bakkavarar fimmtánfaldaðist frá skráningu árið 2000 til júlí
MARKAÐURINN/VILHELM
2007. Það fór undir útboðsgengi í gær og hefur aldrei verið lægra.

Bakkavör aldrei lægri
„Ég get ekki útskýrt hvers
vegna gengi Bakkavarar er ekki
hærra,“ sagði Ágúst Guðmundsson, forstjóri félagsins, á aðalfundi þess í vor. Hann vísaði til
óróleika á alþjóðlegum fjármálamörkuðum.
Gengi hlutabréfa í Bakkavör
snerti 4,10 krónur á hlut í gær og
hefur aldrei verið lægra.
Fyrirtækið, sem þeir bræður
Ágúst og Lýður Guðmundssynir
stofnuðu fyrir 22 árum, var skráð
á markað um miðjan maí árið
2000. Bréf þess fóru á 5,5 krónur
á hlut í útboði fyrir skráninguna
en endaði krónu lægra á fyrsta
viðskiptadegi í Kauphöllinni.
Bakkavör óx ásmegin eftir þetta
sem skilaði sér í nokkuð snarpri
gengishækkun hlutabréfa, ekki
síst eftir 2002. Í tvígang í fyrra

náði gengið hæstu hæðum, síðast
20. júlí þegar það náði 72,1 krónu
á hlut. Það er fimmtánföldun á
sjö árum. Tveimur dögum fyrr
sló Úrvalsvísitalan hæsta gildi í
9.016 stigum.
Fljótlega eftir þetta tóku gengi
bréfanna dýfu líkt og vísitalan
en gengisfallið á þessu rúma ári
nemur 94 prósentum.
Þeir Bakkabræður lögðu bréf
sín í Bakkavör inn í Meið, sem
síðar varð Exista, fyrir sex árum
en keyptu hann til baka 10. október síðastliðinn fyrir tæpa 8,4
milljarða króna á genginu 9,7
krónur á hlut. Miðað við lokagengi bréfanna í gær nemur verðmæti hlutarins í dag 3,8 milljörðum króna og hefur því rýrnað um
4,8 milljarða á mánuði.
- jab

Lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (IMF) strandar ekki á upplýsingum um fjárlög, heldur lögfræðilegum álitaefnum. Lán frá
Norðurlöndum verði afgreidd sem hluti af stærri pakka.
Magnús Sveinn Helgason

og Bretar hafa deilt að undanförnu um
lausn ákveðinna mála.“
Bretar eða aðrar þjóðir geta ekki
beitt neitunarvaldi á afgreiðslu mála
„Afgreiðsla á láni til Íslands strandar
hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, því
mér vitanlega á því að eitt ríki í stjórn Aleinfaldur meirihluti ræður úrslitum í
þjóðagjaldeyrissjóðsins óskar eftir frekstjórn sjóðsins. Bretar ráða yfir 4,86
ari upplýsingum frá Íslendingum,“ segir
prósentum atkvæða, en önnur ríki sem
Illka Kajaste, fulltrúi Finna í Samstarfseiga í deilum við Íslendinga um lausn
nefnd Norðurlanda vegna efnahagsaðIcesave-reikninganna, Hollendingar og
stoðar við Íslendinga. Hann segist ekki
Belgar, fara fyrir 9,90 prósentum attelja að ástæðan sé skortur á upplýsingkvæða. Óljóst er hvort þær lagatæknium um fjárlagagerð eða fjárlög næsta
legu spurningar sem Kajaste vísar til
árs, þó að Norðurlöndin hafi óskað eftir POUL THOMSEN Thomsen,
séu að lán til Íslendinga verði háð
frekari upplýsingum um þau. „Það mál aðstoðarframkvæmdastjóri
Evrópudeildar IMF og forskilyrðum um að deilur Íslendinga og
kemur þó ekki í veg fyrir afgreiðslu láns maður sendinefndar sjóðsins
Breta vegna Icesave verði leystar.
frá gjaldeyrissjóðnum,“ segir Kajaste. til Íslands, kynnir samSvíar fara með atkvæði Norðurlandanna komulag Íslendinga og IMF.
Kajaste segir að Norðurlöndin bíði
MARKAÐURINN/ANTON
og Eystrasaltsríkjanna í stjórn Alþjóðaþess nú að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
gjaldeyrissjóðsins, en saman ráða ríkin 3,44 prósent- gangi frá láni til Íslands og að vænta megi þess að
um atkvæða í stjórn sjóðsins.
Finnar og aðrar þjóðir muni ganga frá lánveitingum
„Þetta eru að mínu viti lögfræðilegar spurning- til Íslands á sama tíma. „Það er lögð áhersla á að afar, en ég treysti mér ekki til að fara út í hverjar þær greiða þessar lánveitingar í einu. Ég geri ráð fyrir að
eru.“ Kajaste segist ekki geta sagt hvaða aðildar- Japanar, Rússar, Pólverjar og aðrar þjóðir sem hafa
ríki IMF standi gegn afgreiðslu láns til Íslands, en lýst sig reiðubúin að lána Íslendingum verði með í
bætir við að „það er jú öllum kunnugt að Íslendingar
þeim pakka.“
- msh / sjá bls. 4-5
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Næstu gjalddagar 2010
auk þess sem reiðufjár„Við erum ekki með gjaldgreiðsla upp á 1,5 milljdaga á bakinu þar til árið
arða verður nýtt til að
2010. Það er langur tími í
lækka skuldir. Engin lándag,“ segir Björn Sigurðstaka var vegna kaupa á
son, framkvæmdastjóri
Skífunni en fastafjárafþreyingafyrirtækisins
munir og lager koma á
Senu. Hann segir fyrirmóti þeim birgjaskuldtækið í góðri stöðu á ísum sem eru yfirteknar,
lenskum
afþreyingarsamkvæmt upplýsingmarkaði.
BJÖRN SIGum frá Ara Edwald, forEins og kunnugt er URÐSSON
stjóra 365.
keypti Sena Skífuna af
Eftir sölu 365 miðla
Árdegi um síðustu mánaðamót. Sena heyrir undir 365 stendur Sena og 63 prósenta hlutefh. Undir samstæðuhattin- ur í EFG eftir í samstæðunni.
um eru sömuleiðis 365 miðlar, Samþykki Samkeppniseftirlitið
sem Jón Ásgeir Jóhannesson og kaup Senu á Skífunni verða efthópur stjórnarteymis keyptu um irstandandi skuldir þrír milljarðar króna. Stærstu hlutinn er
svipað leyti.
Fjárfestarnir yfirtóku skuld- á gjalddaga í upphafi árs 2010.
ir 365 upp á allt að 4,9 milljarða
- jab

SPRON greiðir 85,5
prósent til sjóðsfélaga
Útgreiðsluhlutfall til sjóðsfélaga
úr Peningamarkaðssjóði SPRON
er 85,52 prósent. Í tilkynningu
sem SPRON sendi frá sér síðdegis í gær kemur fram að greitt
verði út 17. þessa mánaðar og þá
í hlutfalli við eign sjóðsfélaga 3.
október síðastliðinn.
„Útborgun úr sjóðnum verður
lögð inn á innlánsreikning sem

stofnaður hefur verið á nafni
sjóðsfélaga,“ segir í tilkynningu
SPRON.
Bankinn segist harma eignarýrnun sjóðsfélaga og óþægindi
sem þeir hafi orðið fyrir um leið
og sjóðsfélögum er þökkuð þolinmæðin sem þeir hafi sýnt starfsfólki SPRON undanfarnar vikur.
- óká

Heildarlausnir í
hýsingarþjónustu
www.tas.is

Hýsing
hugbúnaðar

Fjárfesting í
vélbúnaði óþörf

Vaktað af
sérfræðingum
allan sólarhringinn

Veldu öryggi og lækkaðu
rekstrarkostnaðinn
Með hýsingu á hug- og vélbúnaði
greiðir viðskiptavinur eingöngu
mánaðarlegt gjald og þarf ekki að
fjárfesta sjálfur í dýrum búnaði.
Umsjón, rekstur og viðhald er í
höndum sérfræðinga.
Með hýsingarlausnum er því hægt
að spara umtalsverðar fjárhæðir í
rekstrarkostnað.

TAS býður upp á hýsingu í sérhönnuðu
kerfisrými þar sem lögð er sérstök
áhersla á öryggi, rétt hitastig og órofið
rafmagn.
x

Öryggisafritun á hverjum degi.

x

Tvöföld tenging við Internetið.

x

Viðbragðstími vegna bilana í
algjöru lágmarki.

x

Vaktað af sérfræðingum allan
sólarhringinn.

Þjónustuver opið allan sólarhringinn:
412-1400 | hjalp@tas.is | www.tas.is

Lægri
rekstrarkostnaður
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Einfaldur meirihluti dugir
Umsókn Íslands um efnahagsaðstoð hefur ekki komist í
hendur stjórnar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Gerðar voru
breytingar á umsókninni eftir að tilkynnt var um að formlega yrði óskað eftir aðstoð. Ingimar Karl Helgason fór yfir
málið og komst meðal annars að því að forsætisráðherra
segir eitt en meinar annað, þegar kemur að efnahagsáætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
Tuttugu og fjórir fulltrúar sitja
í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þeir eru ýmist fulltrúar einstakra ríkja eða hópa ríkja. Atkvæði hvers um sig hefur mismikið vægi. Bandaríkjamenn ráða
langmestu um afdrif umsókna, en
í tilviki Íslands ræður einfaldur
meirihluti hvort umsókn verður
samþykkt eða felld.
Umsóknin hefur hins vegar
hvorki komist í hendur stjórnarmanna sjóðsins, né hefur umsókn
Íslands enn komist þar á dagskrá.

G y 9 9

VÆGI ATKVÆÐA

Atkvæði Bandaríkjanna ræður
mestu í 24 manna stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Atkvæði þeirra
gildir til 16,77 prósenta í stjórninni. Nokkur önnur ríki ráða ein
yfir atkvæði sínu: Japanar, Bretar, Frakkar, Þjóðverjar, Kínverjar, Rússar. Í öðrum tilvikum, líkt
og hjá Norðurlöndum, eru hópar
ríkja saman um fulltrúa í stjórninni. Mismunandi er hversu mikið
vægi atkvæðin hafa, en nefna má
að Ísland, ásamt öðrum ríkjum á
Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum, ráða 3,44 prósentum.
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EINFALDUR MEIRIHLUTI DUGIR

Thomas Moser, fulltrúi Sviss og
fleiri ríkja í stjórn sjóðsins, segir
að einfaldur meirihluti dugi til
þess að samþykkja eða fella beiðni
Íslands um aðstoð.
Því má velta fyrir sér hvaða ríki
kynnu að vilja leggja stein í götu
Íslands í þessum efnum og hvort
það dygði til.
Íslensku bankarnir störfuðu
víða í Evrópu og raunar víða um
heim. Landsbankinn tók við innlánum í útibúum í Bretlandi og

VÆ G I AT K VÆ Ð A
Fulltrúi
Meg Lundsager
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Klaus D. Stein
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GE Huayong
Jonathan Fried
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Thomas Moser
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Hollandi. Kaupþing tók við innlánum í bæði dótturfélögum og útibúum í Benelux-löndum. Enn fremur var tekið við innlánum í Þýskalandi, Austurríki og víðar, þar á
meðal Sviss.
Bankarnir höfðu starfsemi
víðar, meðal annars í Kanada.
Sé gert ráð fyrir að þau ríki sem
telji sig eiga harma að hefna vegna
íslenskra banka bindist samtökum um að leggja stein í götu umsóknar Íslendinga til sjóðsins, þá
má ætla að í eigin hópi næðu þau
samanlagt um fimmtung atkvæðamagns. Þess má geta að Thomas Moser segir að Svisslendingar líti umsókn Íslendinga jákvæðum augum. Í hópi Svisslendinga
eru líka Pólverjar sem hafa heitið Íslendingum láni. Láni sem forsætisráðherra hefur kallað drengskaparbragð.
Þó er fullkomlega óvíst hvort
ríki beita áhrifum sínum gagnvart
öðrum til að tefja að umsókn Íslands komist að hjá stjórn sjóðsins
eða krefjast þess að samið verði

ríki
vægi atkvæða
Bandaríkin
16,77
Japan
6,02
Þýskaland
5,88
Frakkland
4,86
Bretland
4,86
(Belgía) 10 lönd
5,14
(Holland) 12 lönd
4,76
(Venesúela) 8 lönd
4,45
(Ítalía) 7 lönd
4,10
(Ástralía) 14 lönd
3,85
Kína
3,66
(Kanada) 12 lönd
3,64
(Svíþjóð) 8 lönd
3,44
(Egyptaland) 13 lönd
3,20
Sádi-Arabía
3,16
(Indónesía) 12 lönd
3,11
(Kenía) 20 lönd
3,01
(Sviss) 8 lönd
2,79
Rússland
2,69
(Íran) 7 lönd
2,42
(Brasilía) 9 lönd
2,42
(Indland) 4 lönd
2,35
(Perú) 6 lönd
1,96
(Rúanda) 24 lönd
1,29

við Breta og Hollendinga. Við því
fást ekki svör að utan.
ÞRÝSTINGUR BRETA
OG HOLLENDINGA

Hinir alræmdu Icesave-reikningar Landsbankans í Bretlandi
hafa dregið mikinn dilk á eftir
sér. Óleyst er milliríkjadeila við
Breta og Hollendingar sitja á hliðarlínunni. Þá hefur komið fram í
fjölmiðlum að þýskir bankar hafi
tapað háum fjárhæðum á falli
bankanna. Þá tók Kaupþing við
innlánum á Edge-reikninga í útibúum þar í landi.
Bretar segjast í fjölmiðlum
styðja umsókn Íslendinga um
efnahagsaðstoð Alþjóðagjaldeyrisjóðsins. Stuðningurinn virðist
hins vegar aðeins vera í orði, þar
sem þeir vísa til þess að reglur
sjóðsins kveði á um að umsækjendur þurfi að hafa samið við lánardrottna sína.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra sagði eftir ríkisstjórnarfund í gær að Bretar og

Fleiri leiðir kunna að vera til

ur, telja að þessar að„Í tillögum mínum er
gerðir, hækkun vaxta og
ekki gert ráð fyrir aðskattahækkanir, verði til
stoð sjóðsins. Fyrstu
þess að dýpka kreppuna.
tveir liðirnir eru beinlínVaxtahækkunin þýðir að
is í andstöðu við þær ráðfleiri fyrirtæki geta ekki
stafanir sem þegar hafa
fjármagnað sig, því þau
verið kynntar á grundráða ekki við vextina.“
velli áætlunar sjóðsins,“
Lilja telur að aðferðasegir Lilja Mósesdóttir
LILJA
fræði Alþjóðagjaldeyrishagfræðingur.
MÓSESDÓTTIR
sjóðsins sé frekar á forHún hefur lagt til
áætlun í sjö liðum, meðal ann- sendum fjármagnseigenda en
ars til að vekja athygli á því að heimila og fyrirtækja. „VaxtaAlþjóðagjaldeyrissjóðurinn leiði hækkunin er til að mynda hugsÍslendinga til að fara aðrar leiðir uð til þess að reyna að halda
til að kljást við alþjóðlegu fjár- fjármagni hér, án þess að skattmálakreppuna en mörg önnur leggja það.“
Lilja leggur meðal annars til
ríki geri, til að mynda Bandaríkjamenn og margar Evrópu- að 60 prósenta skattur verði
lagður á alla fjármagnsflutninga
þjóðir.
„Þau lækka vexti og auka rík- yfir tíu milljónum króna. Spurð
isútgjöld með því að lána fyrir- um hvort það stæðist lög og altækjum og heimilum sem standa þjóðlegar skuldbindingar segist
Lilja ekki vera löglærð. Hins
illa.“
Lilja segir að Alþjóðagjald- vegar hafi verið gripið til slíkra
eyrissjóðurinn hafi alltaf gripið aðgerða áður. „Það gerði Malastil þeirra skilyrða að neyða ríki ía árið 1997 til 98. Og það land
til að hækka vexti til að koma kom einna best út úr fjármálaá stöðugleika á gjaldeyrismark- kreppunni gangvart nágrannaaði og að ríkissjóðir séu rekn- löndum sínum og þurfti ekki að
ir hallalausir. Það sé þó ekki skuldsetja sig nærri jafn mikið,
hægt vegna aukins atvinnuleys- því ríkið þurfti síður á láni að
halda til að styrkja gjaldeyrisis, nema hækka skatta.
„Margir hagfræðingar sem varaforðann.“
Lilja telur enn fremur að þetta
hafa rannsakað fjármálakrepp-

TILLÖGUR LILJU
1. Vaxtalækkun til að gera heimilum og
fyrirtækjum kleift að ráða við skuldsetninguna
2. 60% skattur á útstreymi fjármagns
yfir 10 milljónir til að styrkja gengi
krónunnar
3. Viðvarandi halli á ríkissjóði til að
takast á við atvinnuleysið og aukið
félagslegt misrétti
4. Lánalenging fyrir heimilin til að koma
í veg fyrir gjaldþrot og landflótta
5. Hagstjórn sem miðar að því að
tryggja efnahagslega velferðar í
gegnum atvinnuskapandi aðgerðir
6. Dreifðara eignarhald fyrirtækja til
að tryggja langtíma stöðugleika og
atvinnu
7. Aukið eftirlit með bönkum og fyrirtækjum til að fyrirbyggja fáræði og
aðra efnhagskrísu

hefði takmörkuð áhrif á utanríkisviðskipti Íslendinga, því skortur á trúverðugleika gjaldmiðilsins hafi þegar haft slæm áhrif á
þau mál. Allir sem vilji sjá, sjái
að krónan falli um leið og hún
fer á flot. „Um það eru fjölmörg
dæmi, meðal annars frá Asíu, að
vaxtahækkun dregur ekki úr útstreymi fjármagns í fjármálakreppu.“ Fjárfestar hugsi ekki
rökrétt þegar ríki fari í gegnum
fjármálakreppu. „Þeirra hugsun
er að koma sér út, næstum hvað
sem það kostar.“

NÁMSKEIÐ um almenn skattskil og virðisaukaskatt verður haldið
laugardaginn 29. nóvember frá klukkan 10 til 17 í þingsölum Hótels
Loftleiða. Námskeiðsgjald er 12.800 krónur og innifalin eru námskeiðsgögn og veitingar. Skráning fer fram á www.rsk.is.

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

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum
Jafnvægisstillingar

PRENTSNIÐ

HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

IMAGINEPEACE
kvöldsiglingar
Sunnudagatilfimmtudaga
kl20:00fráSkarfabakka

Tveggjatímaferðmeðleiðsögn
Friðarsúlanskoðuðfrásjóoglandi


Fullorðnir2.000kr
Börn715ára1.000kr
Börn06áraFrítt
Fjölskylduafsláttur


Viðeyjarstofaopinmeðkaffiveitingar

Bókunarsími:5553565  www.elding.is

Auður sigldi yfir
Gíbraltarsundið með
marokkósku skipafélagi
í aftakaveðri og var veik
í marga daga á eftir.

Í móki í Marokkó
Rithöfundurinn Auður Jónsdóttir hefur ferðast víða. Fyrir nokkrum árum var hún á lestarferðalagi um
Spán ásamt eiginmanni sínum og ákváð að fara yfir til Marokkó. Þeirri ferð gleymir hún seint.
„Þegar ég og maðurinn minn
komum til hafnarborgarinnar
Algeciras á lestarferðalagi okkar
um Spán rétt fyrir jól ákváðum
við að drífa okkur yfir Gíbraltarsund til Marokkó, en maðurinn
minn vann fyrir sér sem götulistamaður þar á yngri árum og flæktist um í fjöllunum. Ég var því
mjög forvitin um land og þjóð,“
segir Auður Jónsdóttir rithöfundur.
„Í stað þess að fara með Euroline eins og flestir vildi maðurinn
minn fara með „local“ ferðaskrifstofu. Við fundum feitan karl í
kjallara sem seldi okkur ferð yfir
sundið með marokkósku skipafélagi.
Auður og maður hennar biðu í
marga tíma eftir því að fá að komast um borð og sífellt versnaði
veðrið.

„Á endanum gengum við, marokkósk fjölskylda og dularfullur
rannsóknarlögreglumaður
um
borð. Ég hafði rétt áður skotist
inn á krá og sporðrennt spænskri
upphitaðri pajelu þrátt fyrir að
hafa eindregið verið ráðið frá
því. Til að gera langa sögu stutta
þá lentum við í hræðilegu verðri
og fengum öll skelfilega í magann. Ég vissi þó ekki hvort ég var
sjóveik eða með matareitrun.
Sem betur fer beið okkar gisting
í hafnarborginni Tangier í Marokkó þar sem við gengum á land.
Þar ældi ég í tuttugu tíma þangað
til kallað var á lækni sem sprautaði mig niður.“
Auður lá inni á hótelherberginu í þrjá daga en þann fjórða gat
hún farið út og fengið sér te. „Ég
var þó mjög máttvana og lyktnæm og ágeng musk-lykt allt í

kring gerði bara illt verra. Á
fjórða degi snerum við því aftur
til Spánar. Við sigldum til baka á
sólríkum vetrardegi og fylgdumst með þyrlum og eftirlitsskipum í leit að ólöglegum flóttamönnum
á
meðan
við
ferðamennirnir fengum að vera
óáreittir. Það situr í mér.“
Þessa reynslu notar Auður í
ákveðna framvindu í nýjustu bók
sinni Vetrarsól. „Svona veikindi á
framandi stað hafa mikil áhrif á
mann og fannst mér ég hafa fæðst
upp á nýtt þegar ég rankaði við
mér þarna á hótelherberginu.“
Auður er ákveðin í því að gera í
framtíðinni aðra tilraun til að
sækja Marokkó heim. „Maðurinn
minn var ofsalega ánægður með
fyrri ferð sína þangað og langar
mig að sjá landið með fullri meðvitund.“
vera@frettablaðið.is

Meirapróf
.¾STA N¹MSKEIÈ HEFST
Å KVÎLD KL 
Upplýsingar
pp ý g og
g innritun
í síma 567 0300

NEYTENDASAMTÖKIN halda námskeið í heimilisbókhaldi og neytendarétti mánudaginn 17. nóvember frá klukkan 18.30 til 21.00. Heimilisbókhald
og áætlanagerð, réttindi og skyldur neytenda verða á dagskrá. Ókeypis er fyrir
félagsmenn en 4.000 krónur kostar fyrir utanfélagsmenn. Nánar á ns.is.

TEG #ORAL GL¾SILEGUR
mPUSH UPn BH FYRIR BRJËSGËÈAR
Å # $ % & ' SK¹LUM ¹

Hringdu í síma

KR 

Áhugi og þrjóska eru
vænlegust til árangurs
Austur-Asíufræði er nýleg námslína við Háskóla Íslands, nánar tiltekið rúmlega ársgömul. Umsjónarmaður hennar er dr. Geir Sigurðsson, sem segir best að búa yfir áhuga og þrjósku til að stunda fræðin.
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FAGLEG R¹ÈGJÎF

ef blaðið berst ekki

Alla mmtudaga

„Tungumálin eru veigamikill þáttur í náminu. Nemendur hafa um
japönsku eða kínversku að velja og
eiga svo kost á að taka menningarog samfélagstengd námskeið innan
tungumálanna hvors um sig. Hingað til hafa reyndar allir valið kínversku enda er japanska kennd
sem grein í Háskólanum í annarri
deild,“ segir Geir um námsfyrirkomulag í Austur-Asíufræðum.
„Við byrjuðum bara haustið 2007
og höfum verið með tólf til fimmtán nemendur bæði skólaárin.“
Best segir Geir að hafa bæði
áhuga og þrjósku og einhverskonar forvitni til að stunda þessi fræði.
„Maður þarf líka að vera vinnusamur. Það er byrjað á grunni en
farið hratt yfir og mikið lagt á nemendur. Áhersla lögð á talmálið til að
byrja með og á annarri önn er vikið
að ritmálinu. Þá læra þeir táknin.“
Fullt nám er 60 einingar. Þar af
eru 40 í tungumálunum en þá eru
20 eftir „Við erum með tvö sögunámskeið og svo eitt sem tengist
Kína nútímans, efnahagsmálum,
samfélagsuppbyggingu og stjórnmálum. Líka heimspeki, túarbrögðum, kvikmyndum og bókmenntum.
Fjórða námskeiðið verður eftir
áramót og tekur á Austur-Asíu sem
menningarsvæði, þróun þess og

„Það er byrjað á grunni en farið hratt yfir,“ segir dr. Geir um kínverskunámið.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

vestrænum túlkunum. Öll samfélagstengdu námskeiðin eru opin
nemendum í öðrum greinum.“
Allir nemendur Austur-Asíufræðanna fara til Kína á öðru ári að
sögn Geirs. „Við erum með átta
nemendur núna í Ningbo, sem er
lítil borg á kínverska vísu, rétt
fyrir sunnan Sjanghæ. Það hefur
gengið verulega vel hjá þeim.“
Geir er heimspekingur og sérhæfði sig í kínverskri heimspeki í
Bandaríkjunum. „Meðan ég var í
doktorsnámi eyddi ég tveimur
árum í Kína og lærði kínversku.“

Hann er starfsmaður Konfúsíusarstofnunarinnar Norðurljós, einni
af um það bil 220 áþekkum stofnunum í heiminum sem stuðla að
fræðslu um kínverska tungu og
menningu. Svipar til Alliance
France og Göthestofnunar en er
alltaf staðsett innan háskóla og
starfar náið með tilteknum kínverskum háskólum. „Í framtíðinni
vonumst við til að geta haft einhverja fræðslu um Kóreu,“ segir
hann. „Við erum bara ekki komin
svo langt.“
gun@frettabladid.is

Ný t
Tæknimenntaskólinn
•

Almenn námsbraut

•

Náttúrufræðistúdent - Flugtækni

•

Náttúrufræðistúdent - Skipstækni

•

Náttúrufræðistúdent - Raftækni

•

Náttúrufræðistúdent - Véltækni

•

Stúdentspróf af list- og starfsnámsbrautum

•

Tæknistúdentspróf (frumgreinanám)

Byggingatækniskólinn
•

Veggfóðrunar- og dúklagningabraut

•

Tækniteiknun

•

Múrsmíðabraut

•

Málarabraut

•

Húsgagnasmíðabraut

•

Húsgagnabólstrun

•

Húsasmíðabraut

•

Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina
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Gersemar úr perlum

MÁLÞING 2008

Æskan á
óvissutímum

Persónulegir, handgerðir hlutir
eru dýrgripir hverrar fjölskyldu
og fegurstu gjafir sem hljóta má.
„Perlusaumur er aldagömul iðja
sem ástunduð hefur verið í flestum heimshornum, en þekktastur
er grænlenskur perlusaumur á
kraga og skinnstígvél, sem og
skreytingar og skart á klæðnaði
indjána,“ segir Guðfinna Hjálmarsdóttir, eigandi Lita og föndurs, þar sem fer fram námskeið í
Stenboden-perlusaumi næstkomandi mánudagskvöld, 17. nóvember.
„Stenboden-perlur eru í hæsta
gæðaflokki; jafnar, vandaðar og
áferðarfallegar, ásamt því að
vera með öllu litekta, ljósekta og
þvottekta. Saumaskapurinn er
ákveðin kúnst og nákvæmnisvinna, þar sem saumað er þétt í
perlurnar
með
sérstaklega
styrktum tvinna og allan saumaskap þarf að telja út,“ segir Guðfinna, sem tók við umboði á Stenboden-perlum af Völusteini fyrir
þremur árum.
„Stenboden er danskt merki
sem hannar kynstrin öll af
munstrum fyrir flest tækifæri
lífsins, hvort sem það
eru jól, páskar, brúðkaup, fermingar, fatnaður, skart, sköft á
ostaskera eða hvað
annað sem hægt
er að hugsa sér. Á
hverju ári bætast tólf munstur
við úrvalið frá
árinu 1983,
en
gömlu
munstrin eru
enn fáanleg,“ segir
Guðfinna þar
sem hún handleikur forláta
jólabjöllu úr perlusaum.

13. nóvember á Grand Hótel kl. 13.00-16:30
Setning:
Þorsteinn Fr. Sigurðsson formaður
Æskulýðsvettvangsins

Ávarp menntamálaráðherra:
Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur

Söngur:
Flytjandi KK

Ísland í efnahagslegu fárviðri:
Magnús Fjalar Guðmundsson, hagfræðingur
hjá Seðlabanka Íslands

Raunveruleiki heimilanna:
Lára Björnsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs í
Félags- og tryggingamálaráðuneytinu.

Guðfinna Hjálmarsdóttir er listmálari og
eigandi Lita og föndurs. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Þeim sem ástunda perlusaum
ber saman um að það sé dásamleg dægradvöl, róandi, ljúf og
nærandi fyrir sálina. Eftir standa
ákaflega fallegir hlutir sem
margir eru hreinustu gersemar
og eftirsóttir erfðagripir. Í perlusaumi er því mikil vinna lögð í
hvern saum,“ segir Guðfinna sem
einnig heldur vikuleg námskeið í
olíu- og akrílmálun, og úrval
spennandi jólanámskeiða eru
fram undan, svo sem jólakortagerð, kertaskreytingar og fleira.
Nánari upplýsingar og
skráningar á www.
litirogfondur.is og í
síma 552 2500.

Kaffi
Barnið í kreppunni:
Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, sálfræðingur

Mikilvægi æskulýðsstarfs á óvissutímum:
Þórólfur Þórlindsson, forstjóri Lýðheilsustöðvar
MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Hvernig spegla ég ástandið?:
Jóhann Þorsteinsson, svæðisfulltrúi KFUM og
KFUK á Norðurlandi

Fundarstjóri:
Ragnheiður Ríkharðsdóttir, alþingismaður og
formaður Æskulýðsráðs

Málþingið er öllum opið og
er aðgangur ókeypis
Bandalag íslenskra skáta

thordis@frettabladid.is

Auglýsingasími

Alla föstudaga

Jólabjöllur
gerðar með
Stenbodenperlusaumi.

ækifæri
Raftækniskólinn

Endurmenntunarskólinn

Upplýsingatækniskólinn

Véltækniskólinn

•

Grunnnám rafiðna

Upplýsinga- og fjölmiðlabraut

•

Vélstjórn A (VA og ≤750 kW)

•

Meistaraskólinn, dagskóli

•

Grunnnám rafiðna - hraðferð

•

Grunnnám upplýsinga- og fjölmiðlagreina

•

Vélstjórn B ( ≤1500 kW)

•

Meistaraskóli, kvöldskóli

•

Kvikmyndasýningastjórnun

•

Bókband

•

Vélstjórn C ( ≤3000 kW)

•

Framleiðslustjórnun

•

Rafeindavirkjun

•

Grafísk miðlun (prentsmíð)

•

Vélstjórn D (Vélfræðingur)

•

Lýsingarfræði

•

Rafveituvirkjun

•

Kvikmyndagerð

•

Mótun

•

Rafvélavirkjun

•

Ljósmyndun

•

Rafeindavélfræði

•

Rafvirkjun

•

Prentun

•

Framleiðsla og stjórnun

•

Hljóðtækni

•

Diplóma nám í rekstri og stjórnun

•

Hljóðtækni

Tölvubraut
•

Fjölmenningarskólinn

Forritun, nettækni, tölvutækni

Hönnunarog handverksskólinn
•

Grunnnám fataiðnbraut

•

Fatatæknir

•

Almenn hönnun

Margmiðlunarskólinn

•

Sérdeildir

•

Almenn hönnun – hraðbraut

•

Nýbúabraut

•

Fataiðnbraut - kjólasaumur

•

Fataiðnbraut - klæðskurður

Skipstjórn A (< 24 metrar)

•

Gull- og silfursmíði

Skipstjórn B (< 45 metrar)

•

Handverkshönnun

Hársnyrtiskólinn

Skipstjórnarskólinn
•

•
•

Hársnyrtiðn

•

Skipstjórn C (Öll fiskiskip + 3000 BT)

•

Skipstjórn D (Öll skip, alþjóðaréttindi)

Innritun í dagskóla fyrir vorönn 2009 lýkur 21. nóvember.
Innritun í kvöldskóla og fjarnám hefst mánudaginn 10. nóvember og lýkur 30. desember.
Allar nánari upplýsingar á www.tskoli.is og í síma 514 9000.

www.tskoli.is

ÓKEYPIS KORT af ýmsu tagi má
finna á products.is.map24.com. Tengja
má kortin við eigin hugbúnað eins og til
dæmis síma, GPS-tæki og heimasíðu.

Vetrarstígvél
.ÕKOMIÈ ÒRVAL AF ÚOTTUM
LEÈURSTÅGVÁLUM FËÈRUÈUM MEÈ ÚÅS
-ARGAR GERÈIR
,ITIR SVART BRÒNT OG RAUTT
3T¾RÈIR  
6ERÈ FR¹  TIL 
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Ratleikirnir um Reykjavíkurborg hafa verið geysivinsælir og oft verið glatt á hjalla.
MYND/ESKIMOS

Björn, verkefnisstjóri hjá Ferðasmiðjunni
Eskimos, segir ratleikinn sniðugan kost
fyrir vina- og vinnustaðahópa utan af
landi sem vilja gera sér dagamun.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FAGLEG R¹ÈGJÎF

Ratleikur um Reykjavík
Vina- og vinnustaðahópar sem vilja gera sér dagamun geta farið í skemmtilega ratleiki um Reykjavíkurborg. Ferðasmiðjan Eskimos býður upp á ratleiki fyrir fótgangandi hópa um miðbæinn.
„Við buðum upp á þennan leik
fyrst í sumar og hann hefur verið
geysivinsæll,“ segir Björn Guðmundsson, verkefnisstjóri hjá
Ferðasmiðjunni Eskimos, sem
býður smærri og stærri hópum
upp á ratleik um Reykjavík.
„Við byggjum leikinn á grunni
eldri leiks. Þarna er keppt fótgangandi um miðbæ Reykjavíkur en við getum stytt leikinn og
lengt eftir hentisemi. Önnur
útgáfan snýr að minna þekktari
Reykjavík, bakhúsum og stöðum
sem eru ekki áberandi og svo
erum við með útgáfu sem gengur
út á þekktari staði.“
Leikurinn fer þannig fram að
hópnum er skipt upp í lið. Hvert
lið fær tösku sem í er að finna
gps-tæki, myndavél og hefti með
gps-punktum. Spurningar fylgja
hverjum punkti sem þarf að
svara til að finna út næsta áfanga-

3KËGARHLÅÈ  o SÅMI  
!KUREYRI o SÅMI   o WWWHEIMSFERDIRIS

stað. Þær eru tengdar hverjum
stað eða Reykjavík almennt.
Hlutverkum er úthlutað, einn er
myndasmiður, annar leiðsögumaður, sá þriðji heldur utan um
gáturnar og svo framvegis.
„Inntakið í leiknum er að það
eru engar reglur. Það þarf bara
að klára leikinn eða eins mikið af
honum og þú getur. Það má
hringja í vini til að fá svör við
gátunum eða fara á netið og leita
svara. Það má meira að segja
reyna að múta leiðsögumönnunum en við höfum ekki enn þá
tekið við peningum,“ segir Björn
hlæjandi.
„Þegar árferðið var gott þá
tóku margir leigubíl milli punkta
en svo settum við þá reglu að
leikurinn færi fram fótgangandi.
Lokapunkturinn er svo yfirleitt
einhver veitingastaður þar sem
hópurinn sest niður og borðar.

Liðin leysa einnig ljósmyndaþrautir og eru hvött til að taka
mikið af skemmtilegum myndum. Í lokin eru veitt stig fyrir
myndir og hópurinn fær þær líka
brenndar á disk til eignar.“
Björn segir Eskimos geta sniðið leikinn að þörfum hvers hóps
og þetta sé skemmtilegur kostur
fyrir vinnuhópa utan af landi sem
ætli að gera sér dagamun í borginni. Leikurinn er ekki árstíðabundinn og engan sérútbúnað
þarf til að taka þátt. Einungis
þarf að klæða sig eftir veðri en
leikurinn getur tekið upp í þrjá
tíma.
„Við brýnum bara fyrir fólki að
vera vel skóað, þetta er smá rölt
en þó ekkert sem allir ráða ekki
við.“
Nánar á heimasíðu Eskimos,
www.eskimos.is.
heida@frettabladid.is

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
Yamaha R6 2006

Yamaha R6, svört og króm, allt innfellt
og kraftpúst til sölu gegn yfirtöku á hagstæðu láni frá TM. S. 699 4997.
VW Golf árg. ‘00. 1800 vél. S. 690
5357.

0-250 þús.

Bílar óskast

Óska eftir gömlum Hilux, Corolla.
Staðgreiðsla fyrir alla bíla. Uppl. í s.
823 9010 & 845 4536 & akil4wd@
hitmail.com

Daewoo Lanos 12/’98 ek. 165 þ. km
1.3 vél 3 dyra álfelgur sk. ‘09 ný tímareim CD. Verð aðeins 120.000- stgr.
Uppl. í s. 863 0149.
VW POLO árg. ‘97 ekinn 140 þús. Mjög
heill bíll 1,4, 5 gíra skoð. ‘09. Ný nagladekk, nýir diskar + klossar. Verð 165
þús. S. 847 7663.

SUBARU LEGACY WAGON GL 4WD
10/1999, ek.141 þ.km, 5 gírar bsk.
Tilboðsverð 490þ áhvl 200þ afb 20þ.
topp bíll! Rnr.126917

Toyota Corolla ‘06 fæst á yfirtöku láns
50% ísl. & 50% erl. Ek. 63 þús., ssk. S.
821 8737.

Hreingerningar

Vantar ódýran bíl yngri en árg. ‘95 má
þarfnast smá lagf. S. 891 9847.

12/’98 á aðeins 120.000!!!!!

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes
Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

2 milljónir +

VANTAR ÓDÝRAN

T. Avensis ‘03. Ek. 124þ. SS. 1.8vvti.
Spólvörn. Pwr button. Nýl. yfirfarinn af
Toyota umboði. Áhv. er 770 þ. ísl. lán.
V. 1.1m S. 861 7299.

Vantar - Vantar Vantar traktorsgröfur, jarðýtur, beltagröfur, valtara ofl til
útflutnings Hringdu núna

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Bráðvantar ódýran bíl á ca. 15-55þús.
Uppl. í síma 699 3548.

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

Lítið keyrður bíll í góðu ástandi óskast keyptur Eingöngu bílar langt undir
markaðsverði koma til greina. Verðbil
300-800.000 kr. Helst Toyota 615 0009
Guðmundur og quintet@isl.is

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

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

ERUM Með Besta Verðið

Sérhæfum okkur í : Öll almenn þrif,
Fjarlægjum múrbrot og rusl eftir iðnaðarmenn, Þrífum báta og skip einnig
vélarúm. Pökkun búslóða og fyrirtækja
ásamt akstri. Uppl. í s. 690 5675.

SKODI FELICIA PICKUP 1,3 beinsk. ‘99.
Sk. ‘09. Góður vinnubíll. Verð 170,000
stgr. Uppl. í s. 692 5577.

TILBOÐ TILBOÐ

Isuzu Trooper árg. 9/’98 ek. 186þ.
Diesel. sk. ‘09. V. 590 þ. S. 849 6582.

Opel Astra st. ‘98 nýsk. ‘09 ek. 160þ.
Verð 165þ. S. 897 8779.

Sendibílar
Lexus GS300 EXE, árg.11/2001, Sjáflsk,
rafmagn, hiti sætum, cruise, Glæsilegur
bíll, fullt af aukabúnaði og í toppstandi! Ný negld vetrardekk! Ásett verð
2290þús.kr,Tilboðsverð 1499þús.kr!!!

Lítið ekinn sjálfskiptur á
190 þús.!!!

TILBOÐ TILBOÐ

MMC Galant GTZ árg. ‘02 ek. 67þ. mílur
3L, leður, allir mögulegir aukahl. V. 950
þ. S. 849 6582.

Honda Civic ek. aðeins 96 þús. 1,6
sjálfskiptur, árgerð ‘96 vetrardekk, álfelgur fylgja með á dekkjum, cd , skoðaður ‘09, air-bag, rafmagn í rúðum búið
er að skipta um tímareim. Verð 190
þús. S. 841 8955.

Litlir sendibílar óskast á stöð. Uppl. hjá
NSH, sendibílastöð Hafnarfjarðar S. 555
6363 & 899 7188.

Pallhýsi

Vy-þrif ehf.

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

Ræstingar
Ræsta

Regluleg ræsting sameigna og fyrirtækja. Hreingerningar, teppahreinsun,
gólfbónun. Föst verðtilboð. Simi 533
1515. www.raesta.is

Garðyrkja

NISSAN PATROL GR 33“. Árg. 9/2004,
ek.77 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur, 7
manna, vel útbúinn jeppi. Verð 3.290
Þ. Áhvl.2.790 þ. Rnr.126744

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Skoda FABIA CLASSIC, árg.9/2005,
ek.74þús.km, beinsk., cd, abs, ofl,
Snyrtilegur bíll, Tilboðsverð 799þús.kr!!
Listaverð 1040þús.kr, ákv 460þús.kr!!

Til sölu Skyhawk pallhýsi 7 feet árg
2004 nýtt segl passar á alla pallbíla,
get skutlað þvi heim til þín. Uppl í síma
864 0982.
Honda crv árg. ‘05 ek. 60 þús. Sjálsk.,
skoðaður ‘10. Sumard. á álf. vetrard. á
stálf. Verð í lista 2,3 ásett 1,8 m. Uppl.
í s. 868 2352.

Corolla ‘96 1300 ek. 170 þ. ssk. 5dyr.
Góð heilsársdekk. Verðhugmynd 120
þús. Uppl. í s. 848 6888.
Til sölu Mitsubizi L300. Árg. ‘91. Sk. 09.
Uppl. í s. 846 4518

250-499 þús.
CHEVROLET TAHOE 4X4, árg. 2002,
ek.102þús.km, sjálfsk, leður, rafmagn,
Flottur jeppi á frábæru verði!! Tilboðs
verð aðeins 1299þús.kr, Ásett 2100þús.
kr,

Einn blár ‘93 og einn rauður ‘92 fylgir.
Uppl. í s. 772 0800.

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.

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 islandus.com sjá um að markaðssetja og
selja þinn bíl úr landi á hagstæðum
kjörum. Kaupum bíla til útflutnings.
Sjáum um útflutningsferlið og breytingar á bílum til skráningar erlendis.
Upplýsingar í síma 5522000 og á www.
islandus.com

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

Daewoo Nubira SW ‘00. 1,6. Ek. 110þ.
ss. raf. í speglum, rúðum. þjófav.
Sumard. fylgja. Nýl. full þjónustaður.
Góður bíll. V. 200þ. S. 861 7299.

Viðgerðir

Runnaklippingar, snyrting á trjágróðri.
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848
1723.
Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

1-2 milljónir

Auglýsingasími

Suzuki Grand Vitara árg. ‘02 ek. 93 þús.
ssk. loftkæling, dráttarbeisli og sk. ‘09
V. 890 þús. Uppl. í s. 864 0695.
Blár VW Golf ‘98 1.6 bensín sk. ‘09 ek.
180þ. Universal heilsársd. V. 220þ. S.
849 5452.

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, þökulagnir, garðslátt (já ennþá), jarðvegsskipti
og svo sjáum við líka um að setja upp
jólaljósin fyrir þá sem vilja aðstoð við
það. Kíkið á heimasíðuna gardarbest.is
og sendið póst á bjarni@gardarbest.is
eða hringið í s. 698 9334 / 660 9347.

Trjáfellingar

Grand Cherokee ltd 4,7L ek.189þ.km
33“Breyttur. Í Toppstandi. Ásett 1.690þ.
Tilboð 999.000 St.gr. Engin Skipti. Uppl
893-4014

VW Transporter 2.0 árg. ‘97. 3 manna,
langur, rauður. Verð 195 þús. Uppl. í
s. 860 6610.

FIAT STILO. Árgerð 2003, ekinn 70
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 990. þús
Tilboð Lán c.a. 780. þús. 100% lán lítið
á mánuði. Rnr.101894

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

500-999 þús.

CHRYSLER TOWN - COUNTRY LXI 4X2,
árg. 2000, ek.122þús.km, sjálfsk, rafmagn, loftkæling ofl. Tilboðs verð 690
þús.kr, 100%fjármögnun fáanleg!!!

Bílar til sölu

Aukahlutir í bíla

Varahlutir
Renault Kangoo ‘00. 1,4 beinsk. ek.
174 þús. Topp vinnubíll. Listaverð ca.
450 þús. verð 270,000 stgr. Uppl. í s.
692 5577.

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

Til sölu DNG færarúllur fimm gráar og
ein 6000 rúlla/spil Uppl. í síma 860
3890.

Til sölu á góðu verði fjórar 6 gata léttmálmsfelgur undir ameríska gæðinginn. Tilvalið að smella vetrardekkjunum
á sérfelgur og spara umfelgun. Uppl. í
s. 897 2535.

DODGE RAM 3500 QUAD ST/SLT. 44“
dekkjum, Árg 2004, ekinn 40 þ.km,
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 9.9. millj Mikið
og vel breittur bíll. Rnr.125290

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Bátar

Bílaverkstæðið Skúffan.

OFURTILBOÐ! Audi A6 3.0 Quattro ‘03.
Ek. 25 þ. með öllu. Ásett verð 3790 þ.
Tilboð 1990 þ. S. 847 2544.

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

– Mest lesið
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Verkfag ehf

Bókhald

Getum bætt við okkur verkefnum í
múr, málun, flot, flísalögnum, glerjun,
rennum, niðurföllum ofl. Inni sem úti.
Uppl. í s. 690 9855, Þórður.

"ÅLAKJARNINN VIÈ
"REIÈHÎFÈA  2VK

Múrun, málun, smíði,
flísalögn

3   o WWWNYJAIS

Iðnaðarmannateymi vill fleiri verkefni...
(breytingar, baðherbergi, eldhús, málun
íbúða...). Uppl. í s. 770 5599 - skoðoð á
verkadvinna.is

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

Ódýrt og almennilegt

Nudd
Whole body massage. Tel. 849 5247.

Spádómar

Vantar þig pípara? Get bætt við mig
verkefnum. kblagnir@gmail.com s:8466812

-"%.: # # +/-02%33/2
+ 7 RGERÈ  EKINN 
ÖKM "%.3¥. 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ 

2 trésmiðir með mikla reynslu geta
bætt við sig verk. Parket, milliveggir,
hurðir, gluggar, sólpallar ofl. S. 865
7293 & jary@visir.is
Smiðir geta bætt við sig úti og inni
smíðavinnu. Parket, milliveggir, innréttingar, hurðir, gluggar og þakkantar. S.
618 5151.

Smiðir

Erum tveir al ísl. smiðir og getum bætt
við okkur verkefnum um allt land t.d
nýsmíði, breytingar og lagf. S. 899 4452
& 869 9102.

Pípulagnir

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

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

Trésmíði

Viðgerðir

Húsaviðhald!

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

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

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.

Fjármál
-!:$!  RGERÈ  EKINN 
ÖKM "%.3¥. 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ 

Flísalagnir

Flísalagnir, múrviðgerðir ogf. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 699 8509.

Húsaviðgerðir

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

Önnur þjónusta

Magnhús ehf

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

4/9/4! 9!2)3 4%22! RGERÈ
 EKINN  ÖKM "%.3¥. 
GÅRAR 6ERÈ 

Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar,
bókhaldsþjónusta, samningar við lánardrottna, viðskiptaáætlanir, samningagerð atoz@atoz.is s: 771 45 45

Stífluþjónusta

Málarar
Múrum, málum
og smíðum !
-"%.: %  !-' RGERÈ 
EKINN  ÖKM "%.3¥. 3J¹LF
SKIPTUR (® 6ERÈ 

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

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

Getum bætt við okkur inni verkefnum.
Tilboð eða tímavinna. Lítið mál ehf. S.
896 5758.

,!.$ 2/6%2 &2%%,!.$%2 6 
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Þarftu að láta mála hjá þér?
Endurmálun, nýmálun. Föst verð eða
tímakaup. Frí verðtilboð. S. 858 7531
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. 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.

4/9/4! #!-29 (9"2)$ RGERÈ
 EKINN  ÖKM "%.3¥.
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 

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

Búslóðaflutningar

Rafvirkjun

Fagþjónusta - Allt á
einum stað
Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

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

Tölvur

Bílabón og þvottur

Almennar bílahreingerningar. Tökum að
okkur stóra sem smáa bíla. Gott verð.
Panta tíma í síma 845 8023.

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

Húsaviðhald
-"%.: -,  RGERÈ 
EKINN  ÖKM "%.3¥. 3J¹LFSKIP
TUR 6ERÈ 

Múrverk og málun
Getum bætt við okkur verkefnum 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

0/23#(% #!9%..% 3 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "%.3¥.
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
GULLMOLI

m1@m1.is
m1.is

Þjónusta
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Til sölu
Evrur til sölu bæði hér og erlendis. 200
kr evran. Uppl. í S. 841 8311.
WWW.VORTEX.IS
Tölvuviðgerðir, kem á staðinn. s. 699
6735.

Vandaðar tölvuviðgerðir

Geri við allar tegundir. MEDION DELL
ACER HP TOSHIBA IBM/LENOVO
FUJITSU O.FL. Ríkharður - Miðnet ehf
S. 615 2000

Benz vörubíll ‘64 v.200þ. & ekta fillfullar hryssur & ýmsir antík munir. S.
865 6560.
Þvottavélar, ísskápar og sjónvörp á hagstæðu verði. Uppl. í s. 895 9300
Evrur og dollarar til sölu, mikið magn
til afhendingar hérlendis og erlendis.
Uppl. í S. 618 7001
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Búslóð til sölu. Allt mögulegt. Uppl. í
s. 895 6307.

Til bygginga
Dokaborð til sölu. Uppl. í s. 698 8072.

Dýrahald

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

/PIÈ HÒS Å DAG MILLI
KL   AÈ 4EIGAGERÈI 
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Heilsuvörur

Verslun

3ËFALIST

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 hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala.
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34,
200 kóp. S. 554 0661, 897 4996 &
699 2502.

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

Til sölu borðstofuskápur frá ca. 1950
og borðstofub. og 4 stólar 30þús.
Annað borðstofub. og 4 stólar 10þús.
Þvottavél 18þús. Tekk sófab., tekk hillur
og tekk kommóða. Furu skrifborð. 2
djúpir baststólar 7þús. S. 866 9747 &
587 5977

Kreppuútsala!!!

Sendum um allt land! Frábært verð
á gamla genginu. Takmarkað magn.
Rafhjól á 13.990 kr. Rafbíll á 15.000 kr.
Lampi 3500.-kr Pantanir á póstverslun
netlagerinn.is og í s. 865 4015. Er m/
lager í Hafnafirði.

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

Gefins

LÆKKAÐ VERÐ. Til sölu gulir Labrador
hvolpar ( sjá heimasíðu, http://123.
is/bjargasteins undan einstaklega skap
góðum foreldrum sem einnig hafa
gengið mjög vel á sýningum, hvolpar
verða skráðir í hrfí eins og foreldrar
þeirra. Áhugasamir hafi samband í síma
862 7034 eða e-mail : varir@simnet.is

-IKIÈ ÒRVAL AF
JËLASKREYTINGUM

Hundaskólinn Okkar s.
864 8855

skráning á Hvolpa- og Grunnnámskeið
www.hundaskolinnokkar.com eða
864 8855 Guðrún Hafberg. ATH Flest
Stéttarfélög endurgreiða 50% af þessum námskeiðum.

'L¾SILEG SPÎNSK RÒMTEPPI
 AFSL

Nudd

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins,
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

Bowen - dáleiðsla - heilun

Óskast keypt

www.lifoglikami.is
Brynjólfur
Einarsson Bowen tæknir - S. 866
0007.

Er að leita eftir notuðu trimmformtæki litlu eða stóru. Vantar 1-2. S. 896
0082.

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

Óska eftir að kaupa DVD diska og vínil
hljómplötur. Uppl. í s. 698 8629.

Whole body massage Telepone 846
4768.

Til sölu ættbókafærðar Ungverskar
Vizslur. Frábærir veiðihundar og yndislegir fjölskylduhundar. Eru tilbúnir til
afhendingar. Uppl. í síma 898 1779.

3ËFA OG STËLA¹KL¾ÈI
 AFSL

Exclusive tantra massage

Heimilistæki

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

ég væri mikið til í kaupa overlock
saumavél á góðu verði ef u átt einhverja handa mér vinsamlegast hafðu
samband í síma 869-8733

Nudd - Japanska baðið

Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og
margt fl. Alltaf opið. S. 823 8280
Ferðanuddbekkir 50.000, ferðasnyrtibekkir 40.000 st.gr. uppl. í S: 891
6447 Óli

Hljóðfæri

Gisting
Ferðamannaíbúð í Vesturbæ Reykjavíkur
til leigu. Rúmar fjóra. TILBOÐ leiga á
dag 10þ. Uppl. á reykjavikwest.com &
í s. 820 3640.

Heildsala
stubbahus.is

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

Námskeið

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

3WAROVSKY SKARTGRIPIR
 AFSL

Byssur
Búðu þér til góðar tekjur
á Netinu.
Rafrænt námskeið í netviðskiptum fyrir alla sem hafa áhuga á
að búa sér til sjálfstæðar tekjur
á Netinu.
Skoðaðu http://kennsla.com
og fáðu allar
frekari upplýsingar.

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.gitarinn.is

Ökukennsla

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

Er tölvan biluð?

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

WWWSOFALISTIS
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www.aksturinn.is
S. 694 9515

Tölvur
Stubbastandar

#AMILLE "ECKMAN HÒÈVÎRUR
 AFSL

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

Ýmislegt

Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long time
rent.

Hef til sölu gjaldeyrir, GBP 1.700.
Upplýsingar í síma 862 6242.

Þjónusta

Húsgögn
Húsnæði í boði

Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 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.

www.heimkynni.is

Árs gamall svefnsófi 2.00x1.40 með
hækkanl. höfðagafl og hyrslu. Uppl. í
s. 699 8115.

Til leigu 3ja og 4ja herbergja
íbúðir, lausar strax.
Allar frekari upplýsingar á
heimasíðu okkar www.heimkynni.is
Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Til sölu

Til leigu eftirfarandi íbúðir:2ja herb
íbúð 57fm 105 Karlagata. 2ja herb 72
fm fm íbúð Hraunbæ. laus2 ja herb.
70fm íbúð nýstandsett m/ án húsg. Við
Miklubraut laus.Einbýlishús 115 fm við
Helgubraut 200 Kóp. laus. Uppl. kort@
internet.is S. 892 2506.
2ja herb. íb. í 101 Rvk. 60 fm með
húsg. og öllu. Sjá nánar www.holtsgata.
moonfruit.com eða s. 697 8396.
3 herb. íbúð til leigu, í nágrenni Rvk. 20
mín keyrsla til Rvk. S. 869 5212.

Hlíðar - Til leigu

Góð 3ja herb. íbúð á 1. hæð m/sérinng.
Leigist með eða án húsg. S. 861 1123
eða 896 8030
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2 herb. íbúð á 4 hæð í lyftuhúsi, við
Reykjavíkurhöfn, stæði í bílskýli fyrir
fólksbíl, leigist með eða án húsg. S. 861
1123 & 896 8030.
2ja herb. íbúð til leigu í 101 Rvk. V. 70
þús. á mán. S. 615 0805.
Room for rent at 105 Rvk. 50þ.
pr.month-all included! S. 696 7891.
Gbr. - Ásar, 2 herb. björt og rúmgóð.
80þ. rafm. + hiti innif. S. 849 0509,
Berglind.

Gott/góð skrifstofuherbergi til leigu,
Síðumúla 31, 3h. Sími 894 1949
Til leigu 150 og 250 m2 nýtt iðnaðarhús. Hurð 4,2x4,2. Stórt útisvæði.
Passar f. trailer. Gott verð. Laust. S:
660-1060
Verslunarhúsnæði við Laugarveg, 100
fm til leigu. Laust frá 1. Des. Uppl. í s.
822 8168.

Geymsluhúsnæði

Atvinna óskast
32 ára kona óskar eftir 75-90 % starfi á
milli 09-16:00 á daginn. Hef reynslu af
þjónustu -ferða og skrifstofuv. Er heiðarleg, dugleg og samviskusöm. Uppl.
ísíma 847 8645.

Til leigu 2 herb. 70fm íbúð í 101. Leigist
með húsgögnum mánuð í senn. Uppl.
í s. 898 3827.
40-45fm stúdíóíbúðir til leigu í skemmri
eða lengri tíma. 59þ. pr. mán. mínus
húsaleigubætur. Uppl. í s. 867 1848 &
568 1848.

Ung Kona að pólsku bergi brotin með
10 ára reynsku að hjúkrun og umönnum vill taka að sér umönnum á eldra
fólki .Í þvi felst alla daglega þarfir svo
sem eldun matar,þvottur og sendiferfir þrif og fl .Er á fullu í Jslensku
námi og er mjög areifaleg . Laun eru
samkomulag. Get útvegað meðmali
ef óskar er . Áhugasamir vinsamlegast
hafi. Samband á netfangi mitt;kasmus16@wp.pl

Ný og glæsileg 3ja herb. íbúð í Sjálandi
Garðabæ laus til langtímaleigu. 118
fm auk 11 fm geymslu og stæði í bílgeymslu. Árni s. 860 2240.
Ný og glæsileg 4ja herb. íbúð við
Norðurbakka í Hafnarfirði er laus
til langtímaleigu. 110 fm auk 10
fm geymslu og stæði í bílakjallara.
Sjávarútsýni. Páll s. 696 4464.

165m², 4 svh. á 2 hæðum, 201 Kóp.,
útsýni, 2 svalir. Laus. Yppl. í s. 898 8237
& mundi@hive.is
2. herb. Kósí 40 m2 einbýli í Vesturbæ
(101 R.) Reglus. & reykl. V. 75þ. + trygg.
S. 864 0852.
4 herb. íbúð í Holltabyggð Hfj. til leigu.
Laus 1. des. 140 þ. á mán. Uppl. í s.
867 7152. Erla.
Herbergi með eldhúsi til leigu í 101 rvk.
net innifalið. Leiga 45 þús. á mán. Uppl.
í s. 695 8636.
2 herb. íbúð í 108 Vogahv. fyrir reglus.,
reykl. og barnlaust par eða einstakl. 78
þ. Eldri en 25 ára. Uppl. í s. 898 7868
milli kl. 13-16
Til leigu falleg 40fm íbúð á 1. hæð með
sérinngangi á Öldugötu, Rvk. Leiga 95
þús. Laus 1. des. Áhugasamir hafið
samband við Hannes í s. 699 5008.
Tvö mjög góð herbergi í Tranavogi með
aðgang að öllu. Verð 45.000 per mán.
Uppl. í s. 690 5838.

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

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Leigjendur, takið eftir!

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895
3176.

Bílskúr

Öll stærstu símafyrirtækin ná
nú í gegn.

Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu
okkar.

Fasteignir

3J¹LFSBJARGARFÁLAGAR
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Til leigu bílskúr á besta stað í Vesturbæ.
Uppl. í síma 899 7422.
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Gisting
Gista.is / S. 694 4314

2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri.
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.
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Búðu þér til góðar tekjur
á Netinu.

Reglusamur maður óskar eftir lítillri
2 herb. íbúð eða stúdíóíbúð, helst
nálægt Háskólanum. Tímabundið. S.
692 4510.

HÁR Stóll til leigu á nýrri hársnyrtistofu
á höfuðborgarsvæðinu. Upplýsingar í
síma 866 1172 eða 898 3555.
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Atvinna í boði

41 árs gamall kk óskar eftir 2 herb. íbúð.
Greiðslug. 70-75þ. Uppl. í s. 616 6439.

Fasteignir

Fundir / Mannfagnaður

Símaþjónusta
Spjalldömur S. 908 6666,
opið allan sólarhringinn.

geymslur.com

Rafrænt námskeið í netviðskiptum fyrir alla sem hafa áhuga á
að búa sér til sjálfstæðar tekjur
á Netinu.
Skoðaðu http://kennsla.com
og fáðu allar
frekari upplýsingar.

Húsnæði óskast

Einkamál

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

Samleiga í kópavogi. 20fm herb. í
320fm húsi m. öllu. Internet, heitur
pott. sauna ofl. Uppl. í 5178706

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.

HENDUR.IS

Erótískt DVD

Til sölu Erótíkst DVD +18 25 titlar verð
1.200.-kr stk. Uppl. í s. 844 0542 eftir
kl. 18.

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.

Available rooms for a long term rent,
108 Reykjavik. Pokoje do wynajecia
na terenie Reykjavik’u 108, tanio i dostepne od zaraz. Tel: 894 1949

4 herb. íbúð í 200 Kóp. til leigu. Mjög
stutt í skóla og leikskóla. Sanngjörn
leiga. Uppl. í s. 895 6105 eða 554 1216.

Getum bætt við okkur smiðum. Uppl.
í s. 860 0109.

Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

5 herb. einbýlishús til leigu á Álftanesi.
Uppl. í s. 864 7919.

2ja herb. íbúð til leigu. Fyrir reykl.
Verð 80 þús. Allt innifalið. Er laus. S.
587 2389.

Ýmislegt

HENDUR.IS

2 herb. íbúð með litlu aukaherb. í
Salahv. Kóp. Leiga 115þ. á mán. Laus.
Langtímaleiga. S. 868 6279.

Íbúð til leigu í 101. 78fm, 2ja herb.
Leiga 98þ.+ h/r, laus strax. Þv.vél. S.
869 1586 & 892 7100.

Weekend and evening hotel job available, ideal for students. Please send
applications to smaar@frett.is marked
„Hotel“.

Óska eftir fólki til sölustarfa mjög góð
sölulaun í boði. Uppl. í síma 661 7595.

Nýleg 3ja herb.íbúð í Hraunbæ Rvk.
til leigu. Langtímaleiga. Laus. S. 898
3420.

2 herb. íbúð til leigu í svæði 111. Húsg.
geta fylgt, jafnv. skammtímaleiga. 90
þ. á mán. með öllu inniföldu. Uppl. í
s. 697 8524.

Kaffi Sólon

Kaffi Sólon óskar eftir að ráða starfsmenn, aðstoð í eldhúsi, uppvask.
Vantar einnig fólk á bar og í þjónustu
um helgar. Tekið á móti umsóknum
milli kl 15-18 í dag.

Tilkynningar
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Þjónusta
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Sumarbústaðir
Stórglæsilegt sumarhús til leigu. Allar
upplýsingar á www.brekkuskogur.com

Atvinnuhúsnæði
Nýtt fyrirtæki í Rvk. óskar eftir skrifstofuhúsnæði 70-150 fm. með eða
án húsgagna í hverfi 101 eða 104.
Vinsamlegast sendið uppl. um verð,
stærð og staðsetningu á. atvinnuhusnaedi@gmail.com
Great value room(12sqm) in 105, bills,
internet included, 30.000kr. S. 662
2993.
Iðnaðarhúsnæði með stórum innkeyrsludyrum, skrifstofurými og stórt
geymslusvæði utandyra er laust strax.
Uppl. í s.821 5880 Ólafur

%YJËLFUR -AGNÒSSON FORMAÈUR (ANDARINNAR
ÚYTUR ¹VARP
&UNDARSTJËRI ER STA 2AGNHEIÈUR *ËHANNESDËTTIR
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Hollendingar legðu ofurkapp á að
gengið verði frá málum vegna Icesave-reikninganna, áður en önnur
mál verði afgreidd.
Stjórnvöld grunar að togað sé
í spotta á bak við tjöldin. Geir
Haarde forsætisráðherra sagði
við Fréttablaðið að hann vonaði
að dráttur á umsókn Íslands væri
ekki til kominn af „annarlegum
ástæðum“.
Angela Gaviria-Baptiste, upplýsingafulltrúi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í málefnum Íslands, vill
ekki svara fyrirspurn Markaðarins um þetta atriði. Hún var spurð
hvort óleyst deila Íslendinga og
Breta kynni að tefja eða kæmi í
veg fyrir að umsókn Íslands yrði
tekin fyrir í stjórn sjóðsins.
HVENÆR KEMUR AÐSTOÐIN?

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og
Geir Haarde héldu blaðamannafund í ráðherrabústaðnum við
Tjarnargötu, síðdegis föstudaginn 24. október. Þar var tilkynnt
að formlega yrði óskað aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Hún
fæli í sér ríflega tveggja milljarða
Bandaríkjadala lán frá sjóðnum.
Sama dag kynnti sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sama mál
í húsakynnum ríkissáttasemjara í
Borgartúni. Þá kom fram að unnin
hefði verið efnahagsáætlun í samstarfi stjórnvalda og sendinefndarinnar.
Þá sagði Geir Haarde að búist
væri við formlegu svari stjórnar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eftir
tíu daga þaðan í frá. Þá færi héðan
samningur Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, svonefnt „letter of intent“, beiðni um aðstoð eða
samningur.
SAMMÁLA EÐA FALLIST Á?

Íslenskir ráðamenn hafa rætt um
samkomulag við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Efnahagsáætlun hafi
verið unnin í samstarfi við hann
og þar komið fram ýmis atriði
sem Íslendingar myndu „hvort eð
er“ þurfa að ráðast í. Enn fremur
hefur komið fram að bæði seðlabankastjóri og fjármálaráðherra
hafi skrifað undir samkomulagið
eða það sem á ensku nefnist „letter of intent“.
Ummæli Geirs Haarde í fréttum Ríkisútvarpsins benda hins
vegar til þess að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi unnið efnahagsáætlunina, sem Íslendingar gangist svo undir. Í hádegisfréttum útvarpsins á sunnudag sagði Geir:
„En við þurfum hins vegar á árunum 2010 til 2012/2013 að snúa taflinu við þannig að innbyggður halli
sem nú er að myndast á fjárlögunum snúist yfir í afgang. Það er það
sem við erum að fallast á í þessari
efnahagsáætlun sjóðsins og það er
sjálfsagt mál.“
Þetta var borið undir Geir í
fyrrakvöld og lesið upp úr upp-

skrift fjölmiðlavaktarinnar, sem
er að þessu leyti að minnsta kosti,
rétt upp skrifuð. Geir sagði.
„Þetta er nú ekki nákvæmt orðalag. Orðin fallast á eru ekki þarna.
Þetta er það sem við höfum orðið
sammála um, í þessu samkomulagi sem gert er og er forsenda
fyrir lánveitingunni. Og þetta held
ég að flestir myndu nú telja að
við ættum að gera, hvort sem við
værum í samstarfi við gjaldeyrissjóðinn eða ekki.“ Geir ítrekaði
að þetta væri samningsatriði. Það
væri ekki svo að við gengjumst
undir skilyrði sjóðsins. Þá yrði
áætlunin birt innan tíðar.
Í henni felst meðal annars vaxtahækkun, til að hindra útstreymi
fjármagns, og að halli á ríkissjóði
verði greiddur upp á árinum 2010
til 2013.
RÍKISSTJÓRNIN AUSTAN
VIÐ JÁRNTJALD

Ögmundur Jónasson, þingmaður
Vinstri grænna, segir þetta móðgun við lýðræðið. Skuldbinda eigi
íslensku þjóðina og þinginu sé til
málamynda tilkynnt um málið.
„Hvert eru menn eiginlega komnir
hérna? Menn eru eiginlega komnir
langt austur fyrir járntjaldið.“
Hann segir ummæli forsætisráðherra í útvarpsfréttum sýna að
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sé tekinn við stjórnartaumum á Íslandi.
„Þetta hefur okkur grunað og er
ekki góð tilhugsun.“ Hann segir
það kröfu í þjóðfélaginu að gengið
verði til kosninga og landinu verði
stýrt af fólki með umboð.
Lítið hefur komið fram um inntak þessarar efnahagsáætlunar.
Þó er vitað að stýrivaxtahækkun
Seðlabankans á dögunum, í átján
prósent hefur með hana að gera.
BREYTINGAR Á UMSÓKNINNI

Tíu manna sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins var hér á landi
um nokkurt skeið. Poul Thomsen,
yfirmaður Evrópudeildar sjóðsins, fór fyrir nefndinni. Hún hélt
héðan af landi brott 24. október,
þegar formleið beiðni um aðstoð
átti að fara héðan.
Síðan þá, samkvæmt heimildum Markaðarins, hefur sjóðurinn hins vegar óskað eftir frekari
upplýsingum héðan. Ekki er vitað
hvaða upplýsingar um ræðir. Það
bréf sem seinast var sent, undirritað af Davíð Oddssyni og Árna
M. Mathiesen, fór héðan 3. nóvember.
Í byrjun vikunnar bárust Markaðnum upplýsingar um að sjóðurinn hefði enn óskað upplýsinga
frá stjórnvöldum. Forsætisráðherra kannaðist ekki við það í
fyrrakvöld. Í gærmorgun var svo
greint frá því í Wall Street Journal að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn biði upplýsinga héðan áður en
stjórn hans gæti fjallað um lánveitinguna.
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Getur verið að í stjórnkerfi landsins ríki slíkur doði og
óreiða að einföldustu verk séu mönnum ofviða?

Illu heilli virðist nú
finnska leiðin fetuð
Óli Kristján Ármannsson

N

ýjustu fregnir frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum herma að
formlegt erindi Íslands þar sem grein er gerð fyrir efnahagsráðstöfunum vegna láns sjóðsins til landsins hafi enn
ekki borist stjórn sjóðsins. Geir H. Haarde forsætisráðherra segist ekki vita hvernig á þessu kunni að standa,
bréfið hafi verið sent sjóðnum þriðja þessa mánaðar. Þriðja nóvember
voru hins vegar liðnir heilir tíu dagar frá því að samkomulagið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (svokallað letter of intent) var kynnt á blaðamannafundum bæði ríkisstjórnar og sjóðsins í Reykjavík.
Á fundinum 24. október var látið að því liggja að stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins myndi fjalla um samninginn og lán til landsins að
viku til tíu dögum liðnum. Hvern hefði getað grunað að eftir þá tíu
daga væri fyrst verið að koma bréfinu í póst? „Það hlýtur að vera
eitthvert innanhússkerfi hjá þeim sem stjórnar því hvað plögg ganga
hratt til stjórnarinnar,“ segir forsætisráðherra í forsíðufrétt Fréttablaðsins í gær og bætir því við að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sé stór
og þunglamaleg stofnun. Letileg vinnubrögð virðast hins vegar víðar
viðhöfð fyrst ekki tókst einu sinni að koma erindinu af stað héðan
fyrr en eftir rúma viku frá því að það hafði verið dregið upp í öllum
30 liðum.
Sá grunur vaknar að hér feti stjórnvöld sömu slóð og Finnar gerðu í
hruni efnahagslífsins þar í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar. Finnar létu nefnilega reka á reiðanum í ein tvö ár. Í erindi sem Jaakko Kiander, forstöðumaður rannsóknarstofnunar í vinnumarkaðshagfræði
við Helsinki-háskóla, hélt við Háskóla Íslands fyrir helgi kom fram
að í fyrstu hafi aðgerðir Finna nefnilega hvorki verið samræmdar né
úthugsaðar og mörg alvarleg mistök gerð. Þannig hafi atvinnuleysi
„verið leyft“ að fara úr böndunum áður en gripið var til aðgerða og
alvarleg mistök verið gerð þegar látið var hjá líða að aðstoða skuldsettar fjölskyldur. „Frekar en að láta fólk missa heimili sín í nauðungarsölum, sem leiddi til stórra útlánatapa hjá bönkunum, sem síðan
varð að aðstoða með almannafé, hefði verið betra ef ríkið hefði hjálpað fólki og fyrirtækjum með skuldbreytingum lána. Þess í stað horfði
það aðgerðalaust á fjöldagjaldþrot sem leiddu til meira atvinnuleysis,“ sagði Jaakko Kiander.
Finnar þurftu að ganga í gegnum ómældar hörmungar áður en þeir
náðu áttum, en árið 1992 sóttu þeir um aðild að Evrópusambandinu
og gripu til uppbyggingar sem komið hefur þeim í fremstu röð meðal
þjóða heimsins. Samt glíma Finnar enn við vandamál sem rekja má til
efnahagsþrenginganna þar. Finnski sérfræðingurinn sem okkur sótti
heim bendir hins vegar á að vandamál Íslendinga séu mun alvarlegri
en Finna vegna alþjóðlegu fjármálakreppunnar og því verði þrautin
þyngri að fjármagna hér nauðsynlegar aðgerðir.
Því er deginum ljósara að ekki verður búið við þann doða og glundroða sem einkenna virðist stjórnunarhætti hér. Ef ekki tekst að fá
menn til að draga hausinn upp úr sandinum þarf að kalla nýtt fólk til
verka og það sem fyrst. Tímanum er þá betur varið í að kjósa upp á
nýtt á næstu vikum fremur en að gera ekki neitt. Í kjölfarið væri þá
kannski von til þess að hægt verði að koma Seðlabankanum í starfhæft ástand, en þar á bæ er alvarlegum ásökunum látið ósvarað, líkt
og þeim sem fram komu í viðtali við fyrrum stjórnarformann Kaupþings um helgina, sem og eðlilegum fyrirspurnum fjölmiðla um hvort
farið hafi verið að lögum um bankann í síðustu vaxtaákvörðunum.
Sömuleiðis er með ólíkindum að blásinn hafi verið af hefðbundinn
fundur með blaðamönnum þegar kynnt voru Peningamál og óbreyttir
vextir Seðlabankans síðasta fimmtudag. Við hvað eru menn hræddir?

bjorn.ingi@markadurinn.is l holmfridur@markadurinn.is l ingimar@markadurinn.is l jonab@
markadurinn.is l msh@markadurinn.is l olikr@markadurinn.is l sindri@markadurinn.is
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Af hverju einhliða upptaka
evru er ekki góður kostur
Það er margreynt lögmál að gjaldeyriskreppur og bankakreppur
eru tvíburakreppur þar sem hin
fyrri leiðir hina seinni. Þetta lögmál hefur því miður sannast á Íslandi og þegar þetta er skrifað
er þegar nokkur fjöldi annarra
landa sem þarf að glíma við þær
tvíburasystur.
Smáir gjaldmiðlar skapa vandræði fyrir fjármálastarfsemi
vegna þess að þeir missa auðveldlega greiðsluhæfi sitt og
frysta þannig eignamarkaði í viðkomandi landi. Það veldur því að
jafnvel bankar með þokkalega
eignastöðu geta lent í lausafjárvanda þar sem þeir sitja uppi
með ógreiðsluhæfar (e. illiquid)
innlendar eignir en erlendar
lausafjárkröfur sem getur endað
með greiðsluþroti – líkt og gerðist hérlendis nú í október. Það er
engum blöðum um það að fletta
að íslenska krónan, eða öllu heldur sú ákvörðun Íslendinga að
prenta sinn eigin gjaldmiðil, á
stóran þátt í þeirri efnahagslægð
sem nú gengur yfir landið. Það er
einnig til efs að krónan geti verið
framtíðargjaldmiðill Íslendinga –
sérstaklega ef það er haft í huga
að öll helstu efnahagsvandamál
landsins frá sjálfstæði hafa með
einverjum hætti tengst gjaldeyrismarkaðinum eða peningamálastjórnun landsins.
En samt sem áður. Lausn vandans felst því ekki í því að skipta
myntinni út einhliða við núverandi aðstæður. Flest bendir raunar til þess að það geti gert málin
enn verri þar sem einhliða upptaka veldur því að peningaframboðið verður ytri stærð og veltur á lánaaðgengi ríkissjóðs á
erlendri grund. Þannig stæðu
íslensku bankarnir án lánveitenda til þrautarvara á innlendum markaði og gætu því hæglega lent í nýju bankaáhlaupi
af hálfu innlendra sparifjáreigenda. Staðan er einfaldlega sú að
landsmenn þurfa á krónunni að
halda næstu misserin við endurreisn hagkerfisins og aðlögun að
nýjum vaxtarferli sem hlýtur að
miðast við útflutning. Við þessar aðstæður er fátt annað í stöðunni en að byggja upp nýtt traust
á þjóðargjaldmiðlinum og fleyta
honum á nýjan leik eins fljótt
og unnt er. Flest bendir til þess
að slík fleyting geti gengið vel
ef fjárstyrkur fæst að utan – og
ef landsmenn sjálfir ákveða að
treysta gjaldmiðli sínum á nýjan
leik en tapa ekki þeirri orrustu
áður en hún hefst.
EINHLIÐA UPPTAKA
GETUR SKAPAÐ BANKAÁHLAUP

Ríkisstjórn Íslands getur hæglega breytt um verðmæli í land-

ORÐ Í BELG

Ásgeir Jónsson
forstöðumaður
greiningardeildar
Kaupþings.

inu og sett erlent grunnfé í umferð til fjármálakerfisins þannig
að íslenskar innstæður standi í
evrum. Sú ráðstöfun ein og sér
fjölgar þó ekki þeim evrum sem
raunverulega eru til staðar í
landinu.
Einhliða upptaka felur það í
rauninni í sér að gjaldeyrissjóður landsins er ekki lengur til hliðar við fjármálakerfið, á reikningum Seðlabankans, til varnar
greiðsluhæfi krónunnar. Þess í
stað er gjaldeyrissjóðnum varpað inn í bankakerfið sem grunnfé
sem peningamargföldunin byggir
á (e. the money multiplier process). Ef til að mynda, almenningur fær vantraust á fjármálakerfinu, óttast afskipti stjórnmálamanna, afnám bankaleyndar og
svo framvegis, og ákveður að
millifæra innstæður sínar út úr
landinu felur það í sér útflæði út
úr íslensku bönkunum sem skapar lausafjárskort. Það gæti síðan
hæglega þróast til þess að vera
fullkomið bankaáhlaup þar sem
fólk reynir að ná evruseðlum út
úr bankanum sínum. Í slíkum aðstæðum getur Seðlabanki Íslands
ekki brugðist við sem lánveitandi
til þrautarvara þar sem peningaprentun í krónum er ekki lengur
möguleg en verður að taka erlent
lán til þess að mæta lausafjárþörf bankanna. Mjög hæglega
er hægt að sjá fyrir sér atburðarás sem endar með nýju bankagjaldþroti hérlendis þar sem almenningur dregur allt lausafé út
úr bankakerfinu á sama tíma og
íslensk stjórnvöld standa ráðalaus hjá.
NÝJA ÍSLAND
BYGGIR Á ÚTFLUTNINGI

Þrátt fyrir að krónan eigi nokkra
sök á því hvernig komið er fyrir
efnahagslífi landsins, eins og að
ofan er lýst, hlýtur tilvist þjóðarmyntar að hjálpa til við lausn
vandans þegar litið er til næstu
missera. Lágt gengi hefur þann
kost að útflutningsgeirar efnahagslífsins verða ákaflega hagkvæmir og munu því geta farið
að færa út kvíarnar um leið og
fjármálakerfið kemst í starfhæft form. Þannig munu skapast ný störf og hagvöxtur. Og
þannig mun einnig skapast afgangur á viðskiptum við útlönd
sem mun geta greitt niður erlendar skuldir og byggt upp

eignastöðu landsins á nýjan leik.
Lágt gengi þýðir aftur á móti
lægri kaupmátt og lakari lífskjör
um einhvern tíma. En um leið
og útflutningsgeirinn byggist
upp skapast jafnframt forsendur fyrir gengishækkun og verðmætahækkun á krónusparnaði
landsmanna. Skipti á krónum og
evrum við núverandi lággengi
er að mörgu leyti ósanngjörn
fyrir sparifjáreigendur landsins þar sem þeir sitja uppi með
varanlegt verðmætatap með því
að þurfa að skipta öllum sínum
fjármunum í evrur á núverandi
gengi en geta ekki notið hagnaðar af efnahagsbata landsins og
gengishækkun.
KRÓNAN ER ÖRYGGISVARI

Vitanlega er bankaáhlaup með
þeim formerkjum sem lýst er að
ofan vel mögulegt í fjármálakerfi
þar sem grunnféð er í krónum –
til að mynda þegar opnað verður fyrir frjáls gjaldeyrisviðskipti
að nýju. Hins vegar gefur þjóðargjaldmiðill mun meiri möguleika á að bregðast við slíku,
s.s. með prentun peninga. Aukinheldur mun gjaldeyrismarkaðurinn refsa áhlaupendum með
verðfalli á krónunni. Af tvennu
illu er mun betra að búa við of
lágt skráðan gjaldmiðil en bankakerfi án lausafjár. Eins og staðan er nú hefur tiltrú almennings
veikst á fjármálakerfi og stjórnkerfi landsins auk þess sem Ísland virðist ekki hafa neinn trúverðugan bakhjarl sem t.d. getur
tryggt aðgang landsins að erlendu lausafé. Við þessar aðstæður verður ekki annað séð en að
einhliða upptaka geti mjög verið
mjög áhættusöm.
Sá sem hér ritar hefur allt frá
fæðingu evrunnar 1999 verið
þeirrar skoðunar að upptaka
hennar í myntsamstarfi við Evrópu þjóni best hagsmunum landsins. Það verður aðeins gert með
aðstoð ESB í aðlögunarferli sem
kennt er við ERM II þar sem upptökugengi og efnahagur landsins er stilltur saman – allt þar til
þess að Seðlabanki Evrópu kaupir upp allt krónuframboð lands
með evrum og Seðlabanki Íslands
fær ákveðin réttindi sem lánveitandi til þrautarvara. Ekki er loku
fyrir það skotið að einhliða upptaka annarrar myntar í framtíðinni ef þátttaka í myntbandalagi
er af einhverjum ástæðum ekki
möguleg – en það getur alls ekki
gerst á tímum fjármálakreppu
líkt og nú. Það verkefni blasir nú
við landsmönnum að endurreisa
fjármálakerfið og það verður aðeins gert með því að treysta á
þjóðargjaldmiðilinn sem við sjálf
höfum stjórn á.

ORÐSKÝRINGIN

Finnska leiðin

á www.visir
alla daga

Undanfarið hefur oft verið talað um „finnsku-“ eða
„sænsku leiðina“ sem lausn á fjármálakreppunni, en
þessi lönd gengu í gegnum alvarlega banka- og efnahagskreppu í upphafi tíunda áratugarins. Í bandarískum fjölmiðlum hefur oftar verið horft til Svíþjóðar eftir fyrirmynd, en hér á landi Finnlands.
Bæði löndin leystu bankakreppuna með yfirtöku þeirra banka sem verst stóðu. Sérstaða Finnlands felst helst í því að áfallið var alvarlegra en í
Svíþjóð. Finnar brugðust við kreppunni með því að
fjárfesta í menntakerfinu og rannsóknum og þróun
og að auki efla þekkingariðnað og ýta undir útflutning með lágu gengi. Aðgerðunum fylgdi umtalsverð umtalsverða kjaraskerðing fyrir almenning,
og því þurftu stjórnvöld að vinna náið með verka-

lýðshreyfingunni.
Eftir að bankakerfið var endurreist, stöðugleika
náð og gjaldmiðlinum leyft að falla, gengu Finnar
inn í Evrópusambandið og tóku upp evru. Þar sem
gengi gjaldmiðilsins var tiltölulega lágt þegar gengið var inn styrkti það stöðu útflutningsatvinnuveganna. Þó kreppan hefði verið þung í Finnlandi var
með þessu lagður grunnur að miklum hagvexti á
seinni hluta tíunda áratugarins og árunum eftir
aldamótin.
Þótt oft sé talað eins og stjórnvöld hafi fylgt
fyrir fram ákveðinni áætlun er það rangt. Aðgerðir
stjórnvalda einkenndust af skammtímaviðbrögðum
við utanaðkomandi áföllum, enda voru gerð mörg
mistök.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 – prentmiðlar RITSTJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson og Óli Kr. Ármannsson RITSTJÓRN: Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, Ingimar Karl Helgason, Jón Aðalsteinn Bergsveinsson,
Magnús Sveinn Helgason, Sindri Sindrason AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal RITSTJÓRN OG AUGLÝSINGAR: Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík AÐALSÍMI: 512 5000 SÍMBRÉF: 512 5301 NETFÖNG:
ritstjorn@markadurinn.is og auglysingar@markadurinn.is VEFFANG: visir.is UMBROT: 365 – prentmiðlar PRENTVINNSLA: Ísafoldarprentsmiðja ehf. DREIFING: Pósthúsið ehf. dreifing@
posthusid.is Markaðinum er dreift ókeypis með Fréttablaðinu á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni.
Markaðurinn áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

Gjafabréf
Perlunnar
Gef ðu e
instaka
kvöldst
und í jó
lagjöf!

Jólahlaðborð Perlunnar
20. nóvember - 30. desember

Hið óviðjafnanlega jólahlaðborð Perlunnar hefst 20. nóvember.
Það borgar sig að panta borðið þitt strax – enda eitt vinsælasta jólahlaðborð á landinu!
Verð 7.250 kr.
Tilboð mánudaga-miðvikudaga

6.250 kr.
Villibráðarhlaðborð
Lýkur 19. nóvember!

Skötu- og jólahlaðborð
Hringbrot

Þorláksmessa, í hádeginu

Nýárskvöldverður
1. janúar 2009

Matreiðslumeistarar Perlunnar velja hráefni
frá öllum heimshornum til að útbúa bestu
villibráð sem hægt er að bjóða upp á.

Sérstök stemmning ríkir í Perlunni á Þorláksmessu, þá boðið er upp á
skötu að fornum sið. Jólahlaðborð Perlunnar verður einnig í boði, svo
allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi.

4ra rétta hátíðarseðill valinn af matreiðslumeisturum Perlunnar. Gala klæðnaður,
lifandi kvöldverðartónlist og dansað fram
eftir kvöldi.

Veitingahúsið Perlan – Sími 562 0200 – Fax 562 0207 – Netfang perlan@perlan.is – Heimasíða www.perlan.is

SÍMANÚMER MARKAÐARINS: 512 5000, fax: 512 5301, ritstjorn@markadurinn.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@markadurinn.is Veffang: visir.is

BANKAHÓLFIÐ

Íslenskir
fátæklingar

568

milljarðar dollarar er stærð efnahagsörvunarpakkans sem kínversk stjórnvöld
kynntu um helgina.

Íslendingar hafa löngum haft
gaman af því að rýna í bækur
og lista þar sem hulunni er
svipt af auðmönnum Íslands.
Markaðurinn er hvergi saklaus
af leiknum en í það minnsta einu
sinni ef ekki oftar síðastliðið
árið hefur blaðið leitað uppi og
beitt ýmsum reikningskúnstum
til að benda á ríkasta einstaklinginn. Eins og allir vita hefur
áttavitinn nú snúist í allt aðra
átt. Í samræmi við þróunina er
rökréttasta framhaldið að leita
uppi skuldsettasta einstaklinginn. Það verður svo aftur spurning hvort bók um skuldugt fólk
komist nokkurn tíma á metsölulista.
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prósent er stærð kínverska efnahagsörvunarpakkans sem hlutfall af landsframleiðslu
Kína, sem var 3300 milljarðar dollara í fyrra.

2400

milljarðar dollara væri stærð hlutfallslega jafn
stórs björgunarpakka í Bandaríkjunum og kynntur
hefur verið í Kína.
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Sértrú hjá
Lehman
Í grein í nýjasta hefti
Management Today er viðtal við
fyrrverandi starfsmann fjárfestingarbankans Lehman Brothers
um Dick Fuld, framkvæmdastjóra Lehman, stjórnunarstíl
hans og ábyrgð á hruni bankans.
Fuld er sagður hafa verið afleitur stjórnandi og raunar verið
eins og leiðtogi í sértrúarsöfnuði, umkringdur jámönnum.
Fuld á að hafa verið sannfærður um að hann gæti með
viljastyrk setið af sér kreppuna,
og hafi því slegið á öll tilboð um
aðstoð og hjálp.
Því hefur verið haldið fram að
ein ástæða þess að Lehman hafi
ekki verið bjargað hafi verið
hroki Fuld sem hafi í raun komið
í veg fyrir að ríkið gæti rétt
bankanum hjálparhönd. Greinin
rennir stoðum undir þá kenningu. „Paulson missti þolinmæðina og lét okkur rúlla,“ segir
starfsmaðurinn.
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Stoðtækjafyrirtækið Össur var
valið markaðsfyrirtæki ársins
á verðlaunahátíð ÍMARK fyrir
viku. Markaðsmaður ársins var
svo Magnús Geir Þórðarson,
hinn síkviki og hugmyndaríki
leikhússtjóri Borgarleikhússins.
Ekki er vitað til þess að margir
hafi farið í bollaleggingar í kjölfarið. Faðir Magnúsar er nefnilega Þórður Magnússon, sem
einmitt er varaformaður stjórnar Össurar. Til að flækja málið
lítið eitt er Þórður sömuleiðis
stjórnarformaður fjárfestingarfélagsins Eyris Invest, sem er
stærsti hluthafi bæði Össurar og
Marel Food Systems. Forstjóri
Eyris er svo Árni Oddur, bróðir Magnúsar Geirs, og stjórnarformaður Marel Food Systems.
Æra má óstöðugan
og segja að Árni
Oddur hafi sömuleiðis hlotið verðlaun ÍMARK með
óbeinum
hætti
í
gegnum
eignastöðu
félagsins í
Össuri.
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Mikið úrval hreinlætistækja

Hannaðu heimilið með Tengi
Smiðjuvegi 76 Kópavogur | Baldursnes

6

Akureyri

| www.tengi.is | Opið virkadaga 8.00 -18.00 laugardaga 10.00 -15.00
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Framhald af vinsælasta netleik allra tíma er loksins komið. 11 milljón
áskrifendur og núna þú! Ný landsvæði, fleiri reynslustig, ný störf, ný ævintýri
og margt margt fleira. Nældu þér í eintak í kvöld í Gamestöðinni.
Game Card,
kominn aftur!

Ódýrastur!

Frá höfundum Battlefield seríunnar kemur ný leikur. Þetta er fyrstu persónu
parkour leikur en þú leikur hlutverk Faith. Í dimmum heimi stjórnar stóri
bróðir öllu, öll tjáskipti eru undir vökulu auga stjórnvalda. Það er aðeins ein
leið til að koma upplýsingum á milli og sú leið ert þú!
Official Xbox Magazine gefur 9,5 af 10
Playstation Official Magazine UK gefur 9 af 10

Ódýrastur!

SPILAÐU MEIRA
- BORGAÐU MINNA!

OPIÐ 12-22 ALLA DAGA · SKEIFAN 17 · 550 4400

- LÉTTAR VEITINGAR Í BOÐI
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Allir „lýðskrumarar“ landsins sameinist!

Þ
NOKKUR ORÐ
Alma Guðmundsdóttir

egar ég heyrði og las um möguleika
einhliða upptöku evrunnar með
svokallaðri Svartfjallalandsleið, leið
mér skyndilega eins og björgunarbátur
væri í augsýn. Kannski værum við ekki á
sökkvandi skipi eftir allt saman – eða öllu
heldur vonaði ég að kannski myndu
„skipstjórarnir“ loks ranka við sér og
hjálpa okkur um borð í björgunarbátinn, í stað þess að bíða alltaf eftir
þeim sem eiga að koma „eftir helgi“.
Með því að skipta út krónunni
fyrir evruna á svo stuttum tíma
væru ótal vandamál leyst.
Atvinnulífið færi aftur í gang,
verðtryggingin hyrfi og
ómæld vaxtagjöld myndu
sparast þjóðinni. Bensín og
olía myndu einnig snarlækka, við gætum farið
aftur til útlanda án þess að

■ Pondus

Fáðu ráðgjöf um tímareimaskipti

Eftir Frode Øverli

Er tímareimin komin á tíma?

Toyota Land Cruiser 90 3,0D Árgerð 1997-2002
Heildarverð, varahlutur og vinna: 34.427 kr.
Toyota Corolla 1,6 bensín Árgerð 1997-2001
Heildarverð, varahlutur og vinna: 34.212 kr.

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

Sjáðu hvar við erum. Hringdu núna í síma
577-4500 og pantaðu tíma.
REYKJAVÍK
Vélaland - VAGNHÖFÐA 21
Sími 577-4500

TANGARHÖFÐI
BÍlDSHÖFÐI

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

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

HÖFÐABAKKI

VÉLALAND
VAGNHÖFÐI

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

Takk fyrir
okkur!!!

Þúsund þakkir!
Innilega!

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

kaupa gjaldeyri dýrum dómum og gætum
tekið lán með vöxtum sem aðrir Evrópubúar njóta, sem eru að minnsta kosti fimm
sinnum lægri en þeir sem eru að sliga
heimilin í dag, svo eitthvað sé nefnt. Með
þetta til hliðsjónar, er þá ekki þess virði að
skoða möguleikann af fullri alvöru áður en
við skuldsetjum þjóðina tugi eða hundruðum ára fram í tímann?
Það er ógerlegt að bjarga sökkvandi skipi
á meðan „skipstjórarnir“ horfa framhjá
hugsanlegum björgunaraðgerðum. Ekki
síst þegar einn þeirra kallar alla lýðskrumara sem vildu fara í björgunarvesti til að
byrja með. Samkvæmt könnunum eru nú 80
prósent þjóðarinnar „lýðskrumarar“ í
augum þess harða húsbónda, fyrir það eitt
að vilja alvöru gjaldmiðil í stað krónunnar.
Við „lýðskrumarar“ megum ekki missa
móðinn − heimtum björgunarvestin sem
eru um borð og stingum okkur til sunds!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Var þetta
ekki aðeins
of útpælt hjá
okkur?

Palli. Ég og pabbi þinn
vorum að hugsa um að
fara í búðina og kaupa
misvandræðalega hluti í
snyrtiskápinn þinn.

HÚSGAGNAHÖLLIN

VESTURLANDSVEGUR

Smá tími út af
fyrir okkur er
vel þess virði.

Viltu
koma
með?

■ Handan við hornið

Caritas
tónleikar
2008

Eftir Tony Lopes

aksísA
nafotstam

Bara einn
matprjón
takk...
ég er í
megrun.

■ Kjölturakkar

Sunnudagur
16. nóv. kl.16
í Kristskirkju
við Landakot

Eftir Patrick McDonnell

Gamla mammúta? Vitleysingur, þeir eru útdauðir!!!

Herra Ninni, af
hverju sér maður
aldrei gamla
mammúta hér um
slóðir?

styrktartónleikar
í þágu ADHD samtakanna
Kristján Jóhannsson, tenór
Hulda Björk Garðarsdóttir, sópran
Eyjólfur Eyjólfsson, tenór

Ég hélt kannski
að þeir væru
bara feimnir.
Útdauðir...

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

... Hundrað.
Nú kem ég!

Á efnisskrá eru m.a. verk eftir Atla Heimi Sveinsson,
J.S. Bach, Dvorak, Händel, C. Franck, W.A. Mozart,
Otto Ohlsson og Sigvalda Kaldalóns.

Ég heyrði lætin í hnénu
á þér frá forstofunni.

Stuna!
Á! Á!

Ómögulegt að
fela sig.

Miðaverð 5.000 kr.
Forsala aðgöngumiða eru í Pennanum Eymundsson í
Austurstræti og Kringlunni, skrifstofu ADHD samtakanna Háaleitisbraut 13 og skrifst. kaþólsku kirkjunnar
Hávallagötu 14-16. Miðasala einnig við innganginn.

Brak!
Brestir!
ADHD samtökin

C
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Klaufabárðarnir snúa aftur

ANNA HILDUR HILDIBRANDSDÓTTIR

Anna Hildur er ánægð með komandi
samstarf við Nova Scotia á tónlistarsviðinu.

Samstarf við
Nova Scotia
Fulltrúar frá Nova Scotia-fylki í
Kanada sýndu mikinn áhuga á
samstarfi við Ísland á tónlistarráðstefnunni Nova Scotia Music
Week sem var haldin í Glasgow í
Skotlandi á dögunum.
„Það er mikilvægt að eiga
samstarfsaðila sem hugsa eftir
svipuðum brautum, og við höfum
fundið þá á Íslandi,“ sagði Johnny
Stevens, einn af yfirmönnum
MSN-tónlistarsamtaka Nova
Scotia. Anna Hildur Hildibrandsdóttir hjá Útón, sem sótti
hátíðina, var einnig ánægð með
samstarfið: „Dvöl okkar í Nova
Scotia hefur gefið okkur innblástur og við erum spennt fyrir þeim
nýju tækifærum sem samstarfið
á milli Útóns og Music Nova
Scotia getur skapað fyrir tónlist
frá báðum löndum.“

Íslenskar á
by:Larm
Hljómsveitirnar Hjaltalín og
Retro Stefson spila á norsku
tónlistarhátíðinni by:Larm sem
verður haldin í Ósló í ellefta sinn
í febrúar á næsta ári.
„Útsendarar okkar hafa leitað
um öll Norðurlönd og fundið
slatta af hljómsveitum sem að
okkar mati hafa þessa aukatöfra
sem þarf til að slá í gegn,“ sagði á
heimasíðu hátíðarinnar. Á
hátíðinni á næsta ári verður
áhersla lögð á sænskar tónlistarkonur og danska danstónlist.
Þrettán hljómsveitir hafa verið
bókaðar á hátíðina og enn á eftir
að bæta fleirum við.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Miðvikudagur 12. nóvember 2008
➜ Tónleikar
12.30 Háskólatón-

leikar Bylgja Dís
Gunnarsdóttir og
Lára Rafnsdóttir flytja
Heimskringlu Tryggva
M. Baldvinssonar við
ljóð Þórarins Eldjárns í
Norræna húsinu.
20.30 Ómar Guðjónsson Tríó verður
með tónleika í Tónlistarskóla Garðabæjar, Kirkjulundi 11.
21.00 Thin Jim and the Castaways
verða á Kaffi Rósenberg við Klapparstíg.
Hljómsveitina skipa Jökull Jörgensen,
Margrét Eir og Birgir Ólafsson, Scott
Mclemora, Ragnar Emilsson og Arnar
Jónsson.

➜ Sýningar
Stafræn skissubók Sissú sýnir verk í
Skotinu í Ljósmyndasafni Reykjavíkur,
Tryggvagötu 15.
Í START ART listamannahúsi hafa fimm
listamenn opnað sýningar. Listamennirnir eru Gunnar Árnason, Guðbjörn
Gunnarsson, Sigríður Ágústsdóttir,
Friðrika G. Geirsdóttir og Guðbjörg
Ringsted. START ART, Laugavegi 12b.
Opið þri.-lau. kl. 13-17.

➜ Heimildamyndir
20.00 Dieter Roth puzzle Heimilda-

mynd um listamanninn Dieter Roth
verður sýnd í Listasafni Reykjavíkur,
Hafnarhúsinu við Tryggagötu. Aðgangur
ókeypis og allir velkomnir.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

„Sem nýbakaður faðir fór ég að
leita að barnaefni sem ég gæti
horft á með stráknum mínum án
þess að missa vitið. Þegar ég sá að
Klaufabárðana var hvergi að finna
fór ég á stúfana,“ segir Einar
Árnason. Hann hringdi einfaldlega til Tékklands og tryggði sér
útgáfuréttinn á Klaufabárðunum
á Íslandi. Þrír dvd-diskar koma nú
út.
Klaufabárðarnir, eða Pat og Mat
eins og þeir heita á frummálinu,
voru sýndir í Ríkissjónvarpinu á
níunda áratugnum. Þeir hafa ekki
sést í sjónvarpinu aftur þrátt fyrir
miklar vinsældir. „Þetta er ofbeldislaust efni og þroskandi,“ segir
Einar. „Það er þroskandi að sjá
aðra gera mistök. Svo er þetta auðvitað hugguleg nostalgía. Þetta er

HUGGULEG NOSTALGÍA Klaufabárðurinn
Pat er sá í gulu peysunni, Mat í rauðu.

skemmtiefni frá saklausari tímum
í Íslandssögunni.“
Samtals eru 35 þættir á diskunum þremur. „Í kreppunni ætla ég
að hefja söluna í Kolaportinu um

næstu helgi. Síðan verða diskarnir
til úti um allt. Þess má geta að ég
er að gefa út fyrstu þættina, þegar
þeir voru teknir á filmu og allt var
handgert. Mér skilst að gæðin hafi
síðar versnað.“
Klaufabárðarnir eru hugarfóstur Tékkanna Lubomír Beneš og
Vladimír Jiránek. Fyrst sáust
þessir seinheppnu félagar árið
1976 en framleiðslu var hætt árið
2003. Allir sem sáu þættina geta
sönglað stefið í þeim. „Ég fæ þetta
stef alltaf á heilann þegar ég reyni
að smíða eitthvað sjálfur,“ segir
Einar. „Pabbi og afi eru listasmiðir en ég á meira að segja erfitt að
koma saman Ikea-húsgöngum. Ég
viðurkenni það fúslega: Ég er
algjör klaufabárður!“
- drg

ÉG ER KLAUFABÁRÐUR Einar Árnason

ætlar að selja Klaufabárðana í Kolaportinu um næstu helgi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Sími: 553 2075

MIÐVIKUDAGUR
ER TILBOÐSDAGUR

500 KR

TEKJUHÆSTA MYND ALLRA
TÍIMA Á ÍSLANDI

Jónas Kristjánsson harðneitar
að segja hverjir hinir þjóðþekktu
sundlaugarslagsmálahundar eru.
Ari Matthíasson (til hægri) segist óneitanlega hljóta að liggja undir
grun um óspektir sem þjóðþekktur
Vesturbæingur og sundgarpur. Jónas
er fyrrverandi ritstjóri DV og lagði í
starfi sínu mikla áherslu á að nafngreina beri menn í fréttum.
Að öðrum kosti sé
verið að varpa
grun á aðra.

Á ALLAR MYNDIR
MERKTAR MEÐ RAUÐUM
TILBOÐSBORÐA

POWE RSÝN ING

500 kr.
QUANTUM OF SOLACE

500 kr.

ÁBYRGÐARLAUS
BLOGGSKRIF?

QUARANTINE

kl. 5, 7.30 og 10 - POWER 12
16
kl. 8 og 10

REYKJAVÍK ROTTERDAM

kl. 10

12

LUKKU LÁKI

kl. 6

L

MAMMA MIA

kl. 6 og 8

L

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

500 kr.

KL. 10
DIGITAL MYND:00
OG HLJÓÐ
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- bara lúxus

Alls ekki fyrir viðkvæma!
MYND OG HLJÓÐ

16

Jónas neitar að kjafta frá

HOW TO LOSE...

ÁLFABAKKA
kl. 5:40 - 8 - 10:20

HOW TO LOSE...
RESCUE DAWN

kl. 8 - 10:20
kl. 8 - 10:30

SELFOSS
kl. 8 - 10:20

JAMES BOND

12

VIP
16

L

12

BANGKOK DANGEROUS

16

EAGLE EYE

kl. 8 - 10:30

EAGLE EYE

kl. 5:40

VIP

kl. 8 - 10:20

12

JAMES BOND

16

THE HOUSE BUNNY
MAX PAYNE

RESCUE DAWN

12

L

L

KRINGLUNNI
kl. 5:40 - 8 - 10:30

12

AKUREYRI
HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 8

FERÐIN TIL TUNGLSINS 3D kl. 6(3D)
HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 5:30 - 6 - 8:30

SEX DRIVE

12

MY BEST FRIEND’S GIRL kl. 8
EAGLE EYE
kl. 10:20

HOW TO LOSE FRIENDS... kl. 8 - 10:20

12

FERÐIN TIL TUNGLSINS 3D kl. 6(3D)
HIGH SCHOOL MUSICAL 3 kl. 5:40D - 8D

L

EAGLE EYE
JOURNEY 3D

12

kl. 8

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10:20

12

kl. 8
kl. 10:10

L
16

L

kl. 10:20D
kl. sýnd á lau. og sun.

Jónas Kristjánsson, fyrrverandi ritstjóri DV, er
höfundur þeirrar kenningar
að nafngreina beri menn í
fréttum því að öðrum kosti
sé verið að varpa grun á
aðra. Á bloggi sínu greinir
hann frá slagsmálum þjóðþekktra manna í Seltjarnarnessundlaug og Ari Matthíasson segist saklaus liggja
undir grun.
„Hrikalegt að liggja saklaus undir
grun um þessar óspektir. Ég skora
á þennan ábyrgðarlausa bloggara
að nefna menn sínum réttu nöfnum. Svo við, þjóðþekktir Íslendingar (sem ég tel mig vera), Vesturbæingar og sundmenn, þurfum
ekki að teljast hugsanlegir slagsmálahundar,“ segir Ari Matthíasson, leikari og fyrrverandi fram-

kvæmdastjóri hjá SÁÁ. Jónas
Kristjánsson segir athyglisverða
sögu á bloggi sínu um að illindi
séu risin meðal Vesturbæinga og
Seltirninga vegna misjafnra hefða
við sundið. Meðan Vesturbæingar
synda í O þá synda Seltirningar
fram og til baka á brautum laugarinnar. „Um daginn var Vesturbæingur í Seltjarnarneslauginni.
Til slagsmála kom milli hans og
Seltirnings vegna ólíkra siðvenja.
Skilja þurfti sundur hina þjóðkunnu menn,“ skrifar Jónas. Ari
hefur verið fastur gestur í Neslauginni í mörg ár, syndir 2 kílómetra daglega og kannast vel við
þessa reglu um mismunandi siðvenjur. Þetta sé furðulegt fyrirkomulag í Neslauginni en heimakærir Seltirningar vilja synda
fram og til baka en þá komist
færri að. „Ég syndi alltaf í O svo
fleiri komist að. Og það hefur
verið kvartað undan mér. Kerling
spurði hvort ég vildi verða fyrir
því að synda á sig og svo strunsaði

hún úr lauginni. Þetta er mikil
frekja að einoka hverja braut,“
segir Ari.
„Þú færð það ekki upp úr mér
hverjir þetta voru. Þetta er öðruvísi en þegar maður er að fjalla
um stjórnmálamenn eða glæpamenn,“ segir Jónas. Hann var ekki
vitni sjálfur en nákominn ættingi
sá atburðinn. Jónas segir þetta
meira djók með vísan til þessara
siðvenja í laugunum. Aðspurður
segist hann kannast við kenninguna um nafngreiningu. „Jú, þetta
er mín kenning. En hér er um að
ræða svo rosalega dreifðan hóp.
Ekki eins og um sé að ræða gullsmið við Laugaveginn. Ekki eins
og einhverjir tveir geti tekið þetta
til sín. Þetta eru svona tvö þúsund
manns sem koma til greina. Svo er
ég líka hættur að vera blaðamaður
heldur er fúskari úti í bæ. Sem hef
verið að skrifa mikið um vandamál þjóðfélagsins. Og er orðinn
þreyttur á því,“ segir Jónas Kristjánsson.
jakob@frettabladid.is

L

NÝTT Í BÍÓ!

RÁÐGJAFATORG
Í dag, miðvikudaginn 12. nóvember
milli kl. 17.00 og 21.00,
verða ráðgjafar Glitnis við símann
og svara spurningum viðskiptavina.

650 kr.

fyrir fullor ðna

kr.
550
fyrir börn

SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

12
12
12
16
14
14
L
L

kl. 4 - 5.30 - 6.30 - 8
kl. 9 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 10.10
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.50 - 8
kl. 3.45
kl. 3.45

5%

QUANTUM OF SOLACE
MY BEST FRIENDS GIRL
MAX PAYNE
BURN AFTER READING
HOUSE BUNNY

WHERE IN THE WORLD IS OSAMA BIN LADEN

THE WOMEN
REYKJAVÍK-ROTTERDAM
BURN AFTER READING
MAX PAYNE

kl. 6 - 8.30 - 11
kl. 6 - 8
kl. 5.30
kl. 5.40 - 8 - 10.10
kl. 10.15
kl. 8 - 10.15

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

Hringdu í Ráðgjafatorg Glitnis
milli kl. 17.00 og 21.00 í síma 440 4000.

12
14
16
16
L

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

QUANTUM OF SOLACE

kl. 5.30 - 8 - 10.20
kl. 8 - 10.15
kl. 10.15
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.50 - 8

5%

12 QUANTUM OF SOLACE
10 QUARANTINE
L
14
16
16

kl. 6 - 8 -10.10
kl. 6 - 8 - 10

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

12
16

5%

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 0 8 - 2 3 0 4

QUANTUM OF SOLACE
QUANTUM OF SOLACE
QUANTUM OF SOLACE LÚXUS
QUARANTINE
MY BEST FRIENDS GIRL
REYKJAVÍK-ROTTERDAM
SKJALDBAKAN & HÉRINN
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR

Sérfræðingar frá Eignastýringu Glitnis,
Almenna lífeyrissjóðnum og Glitni Fjármögnun
munu svara fyrirspurnum ásamt ráðgjöfum Glitnis.

baneitruð
og bráðfyndin
tomislav bokšić er leigumorðingi í New York
og þarf að ﬂýja land í skyndi. Fyrir tilviljun endar
hann á Íslandi þar sem menn halda að hann sé
amerískur sjónvarpsprestur.

10 ráð til að hætta að drepa fólk
og byrja að vaska upp er æsispennandi
skemmtisaga með háalvarlegum undirtón.

„Frábær lesning. Hvergi dauður punktur.“
ragnar bragason, kvikmyndagerðarmaður

„Baneitruð og bráðfyndin. Hallgrímur
er Tarantino íslenskra bókmennta.“
freyr eyjólfsson, út varpsmaður

„Skemmtileg ádeila þar sem stungið
er á öllum helstu kýlum í þjóðfélaginu ...“
guðmundur hilberg jónsson, véltæknifr æðingur

„Algjör snilld, ég mæli með að fólk lesi
þessa bók sem fyrst ...“
magnús rúnar magnússon, trommuleikari í trúboðunum

hallgrímur helgason er einn kraftmesti
og frumlegasti rithöfundur landsins. Hann hlaut
Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir Höfund
Íslands og hefur tvívegis verið tilnefndur til
Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs.

Hér er hann í essinu sínu!

18
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> Guðbjörg ætlar að semja við Djurgården
Guðbjörg Gunnarsdóttir, markvörður Vals og landsliðsins, hefur náð munnlegu samkomulagi við sænska
stórliðið Djurgården og er á leiðinni út til Svíþjóðar til
þess að skrifa undir tveggja ára samning. Guðbjörg er
önnur Valskonan sem leggur í víking til Svíþjóðar því
áður hafði þjálfari hennar Elísabet Gunnarsdóttir tekið
við Kristianstad. Það þykir líka afar líklegt að Margrét
Lára Viðarsdóttir gangi til liðs við Linköping á
næstu dögum. Guðbjörg var við það að semja
við Djurgården í fyrra en hætti við og var áfram í
Val. Hún sleit síðan hásin í apríl og missti af nær
öllu tímabilinu en náði restinni af tímabilinu
með ótrúlegum vilja og dugnaði. Svíarnir
fylgdust vel með endurhæfingunni og
misstu aldrei áhugann á íslenska landsliðsmarkverðinum.

sport@frettabladid.is

Sigurganga Hamarskvenna:

Mæta meisturunum í kvöld
KÖRFUBOLTI Hamarskonur, eina

ósigraða liðið eftir fyrstu fimm
umferðirnar í Iceland Expressdeild kvenna, fá Íslandsmeistara
Keflavíkur í heimsókn í Hveragerði í kvöld.
Karla- og kvennalið Hamars
hafa aldrei
byrjað betur
í efstu deild
en kvennaliðið í vetur.
Hamarsliðið
hefur verið
erfitt heim
að sækja
það sem af
er vetrar en
liðið hefur
unnið þrjá heimaleiki sína með
33,7 stigum að meðaltali, nú
síðast 16 stiga sigur á Val.
Keflavík hefur unnið alla
útileiki tímabilsins til þessa (2 í
deild og 2 í fyrirtækjabikar) en
bæði töp liðsins í vetur hafa
komið á heimavelli. Haukar
heimsækja Grindavík og Valur
tekur á móti KR í hinum leikjum
kvöldsins en allir hefjast þeir
klukkan 19.15.
- óój

KRISTINN JAKOBSSON: DÆMIR LEIK Í NÆSTU UMFERÐ RIÐLAKEPPNI MEISTARADEILDAR EVRÓPU Í FÓTBOLTA

Viðurkenning fyrir íslenska dómara yfirhöfuð
Milliríkjadómaranum Kristni Jakobssyni hefur verið úthlutað
spennandi verkefni af Knattspyrnusambandi Evrópu (UEFA), en
hann mun dæma leik í næstu umferð riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu.
„Ég mun dæma leik í Meistaradeildinni annaðhvort 25.
nóvember eða 26. nóvember næstkomandi en það liggur
ekki alveg ljóst fyrir hvaða leikur það verður. Það skiptir
svo sem ekki öllu máli þar sem þetta eru allt toppleikir. Það er bara mikill heiður að fá þetta verkefni og
eitthvað sem maður er búinn að vera að stefna að
lengi, að fá að dæma leiki af þessari stærð. Þetta er
líka náttúrulega frábær viðurkenning fyrir íslenska
dómara yfirhöfuð,“ segir Kristinn.
Kristinn hefur verið að vinna sig jafnt og þétt upp
sem milliríkjadómari og segir að þolinmæðin sé nú
heldur betur að skila árangri.
„Þetta er í fyrsta lagi spurning um að sanna sig og
svo í öðru lagi að gera sitt til þess að halda sér í hæsta
styrkleikaflokknum. Þolinmæði er dyggð í þessu eins

og svo mörgu öðru en það má segja að ég hafi náð að naga
mig í gegnum þröskuldinn í þessu í fyrra þegar ég komst inn
í efsta gæðaflokk dómara hjá UEFA. Í kjölfarið af því fékk ég
verkefnið að vera fjórði dómari á lokakeppni EM síðasta sumar
og sú tilnefning sagði mér að ég væri að gera eitthvað rétt.
Þar fékk maður smjörþefinn af einhverju stærra, sem nú er
raunin,“ segir Kristinn.
Kristinn situr ekki á rassinum þó svo að Landsbankadeildinni sé lokið og gerir sitt til þess að halda sér í formi
þegar kallið kemur frá UEFA.
„Ég þarf að fylgja eftir æfingaáætlun sem UEFA
sendir mér og gerir strangar kröfur um að maður sé
í góðu líkamlegu ásigkomulagi. Eins fer ég reglulega
utan í ýmis þolpróf og önnur próf til þess að kanna
enskukunnáttu og þekkingu á lögum og reglum. Ég reyni
líka að fá alla leiki sem eru í boði til þess að undirbúa sig eins
vel og mögulegt er. Ég mun reyndar dæma vináttulandsleik á
milli Írlands og Póllands í næstu viku og það er fínn leikur til
undirbúnings fyrir Meistaradeildina,“ segir Kristinn.

Ég ákvað að gefa Eiði frí

ÚRSLIT
Enski deildabikarinn:

Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari segir það sína ákvörðun en ekki Eiðs
Smára að gefa honum frí í vináttuleiknum gegn Möltu sem fer fram eftir viku.
Einn nýliði er í landsliðshópi Ólafs. Enn er ekkert pláss fyrir Jóhannes Karl.

Arsenal-Wigan

FÓTBOLTI Ólafur Jóhannesson valdi

Derby-Leeds

3-0

Jay Simpson 2, Carlos Vela.

Man. Utd-QPR

1-0

Carlos Tevez, víti.

Stoke-Rotherham

2-0

Glenn Whelan, Danny Pugh.

2-1

Emanuel Villa, Nathan Ellington - Luciano
Becchio

í gær 18 manna leikmannahóp sem
mætir Möltu í vináttulandsleik
ytra hinn 19. nóvember næstkomandi. Garðar Jóhannsson er eini
nýliðinn í hópnum. Nokkrir leikmenn fá frí að þessu sinni en það
eru Eiður Smári Guðjohnsen,
Kristján Örn Sigurðsson, Brynjar
Björn Gunnarsson og Stefán Gíslason. Theodór Elmar Bjarnason og
Ragnar Sigurðsson eru meiddir og
fá því hvíld í þetta skiptið.
Athygli vakti að Eiður Smári
sagði í viðtali við Morgunblaðið í
lok síðasta mánaðar að hann sæi
ekki fram á að gefa kost á sér í
hópinn fyrir Möltuleikinn og því
lá beinast við að spyrja landsliðsþjálfarann að því hvort það væri
ákvörðun hans eða Eiðs að vera
ekki í hópnum að þessu sinni?
„Þetta var ákvörðun sem ég tók.
Hvort það var rétt haft eftir
honum í þessu viðtali er svo annað
mál. Þetta er samt algjörlega mín
ákvörðun. Það er ég sem ákveð

Swansea-Watford

0-1

- Lee Williamson

CARLOS TEVEZ Var hetja United í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Enski deildabikarinn:

Táningar Arsenal sprækir
FÓTBOLTI Fjórir leikir fóru fram í
STJÓRINN Ólafur segist ráða en ekki Eiður Smári.

LANDSLIÐSHÓPURINN
Markverðir:
Gunnleifur Gunnleifsson
HK
Árni Gautur Arason
Odd Grenland
Aðrir leikmenn:

4IL LEIGU

IÈNAÈARHÒSN¾ÈI
5M ER AÈ R¾ÈA UM  FERMETRA
HÒSN¾ÈI MEÈ  STËRUM INNKEYRSLU
HURÈUM MEÈ RAFMAGNSOPNUN -IKIL
LOFTH¾È OG GËÈ AÈKOMA 'ËÈ STAÈ
SETNING VIÈ 6ESTURHRAUN Å 'ARÈAB¾
HVERÙÈ ¹ MËTI )+%!  ,AUST NÒ ÖEGAR

5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

Hermann Hreiðarsson
Portsmouth
Indriði Sigurðsson
Lyn
Grétar Rafn Steinsson
Bolton
Bjarni Ólafur Eiríksson
Valur
Sölvi Geir Ottesen
SönderjyskE
Hallgrímur Jónasson
GAIS
Emil Hallfreðsson
Reggina
Birkir Már Sævarsson
Brann
Aron Einar Gunnarsson
Coventry
Pálmi Rafn Pálmason
Stabæk
Helgi Valur Daníelsson
Elfsborg
Arnór Smárason
Heerenveen
Guðmundur Steinarsson
Keflavík
Heiðar Helguson
Bolton
Veigar Páll Gunnarsson
Stabæk
Garðar Jóhannsson
Fredrikstad

hverjir fá frí, Eiður er að koma úr
meiðslum og því kannski mikið
álag að láta hann spila tvo leiki
sömu vikuna,“ sagði Ólafur en
Eiður hefur verið að stíga upp úr
meiðslum og lítið spilað síðustu
vikur. Hefur maður eins og hann
ekki bara gott af því að koma með
til Möltu og spila að lágmarki einn
hálfleik?
„Auðvitað er alltaf hægt að
segja það líka og ég er sammála
því en ég tek þessa ákvörðun þó
svo hún sé kannski umdeilanleg.
Mér finnst allt í lagi að nota þennan leik í að láta þá spila sem hafa
verið varamenn. Þetta er upplagt
tækifæri að skoða þá,“ sagði Ólafur.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jóhannes Karl Guðjónsson hlýtur enn og aftur ekki náð fyrir
augum landsliðsþjálfarans en
hann hefur spilað einstaklega vel í
ensku 1. deildinni.
„Hann er ekki valinn í þetta
skiptið en ég endurtek að ég hef
ekki lokað hurðinni á hann,“ sagði
Ólafur sem viðurkennir að hann
hafi ekki verið ánægður með þær
skýringar sem hann fékk frá
Jóhannesi á sínum tíma er hann
gaf ekki kost á sér. „Það er ekkert
persónulegt í þessu en ég var ekki
100 prósent ánægður með þær
skýringar sem hann gaf fyrir fjarveru sinni og það hefur kannski
átt einhvern þátt í þessu.“ sagði
Ólafur.
henry@frettabladid.is

Húðlækningar
Hef utt húðlæknastofu mína í nýja húsið í
Glæsibæ, 5. hæð. Sama hús og Hreyng.
Tímapantanir í síma:

554 64 46

Hugrún Þorsteinsdóttir
Húð- og kynsjúkdómalæknir

Glæsibær | Álfheimum 74 | 104 Reykjavík | Sími 554 6446 | hugrun@hlg.is

4. umferð enska deildabikarsins í
gærkvöld.
Arsene Wenger, stjóri Arsenal,
stillti upp liði táninga líkt og
venjulega í þessari keppni og
táningar Wengers voru ekki í
neinum vandræðum með Wigan
sem stillti upp sterku liði.
Man. Utd stillti upp reyndara
liði gegn QPR en leikmenn
byrjunarliðsins hafa flestir
fengið takmarkaðan spiltíma í
vetur.
United lenti í vandræðum með
QPR og tókst ekki að brjóta ísinn
fyrr en stundarfjórðungi fyrir
leikslok er Tevez skoraði úr víti
og það dugði til sigurs gegn
baráttuglöðu liði QPR sem seldi
sig dýrt á Old Trafford.
- hbg

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum – Skógarlind 2. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið.

HEITASTI LEIKUR ÁRSINS Á MIÐNÆTTI Í ELKO!
MIÐVIKUDAGUR KL. 23:55 - OPIÐ Í SKEIFUNNI OG LINDUM

SENDU SMS
BTL EWW Á NÚMERIÐ 1900
 ÞÚ GÆTIR UNNIÐ WORLD OF WARCRAFT!

9.

HVE

R VIN

NUR

!

VINNINGAR: TÖLVULEIKIR OG DVD MYNDIR OG FLEIRA
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VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN HLUSTAR Á MORGUNÚTVARP

> Maura Tierney

Um nauðsyn lifandi umræðu í útvarpi
Hvers eðlis eru morgunþættirnir á íslensku útvarpsstöðvunum? Þeir eru jú einstakt tækifæri til að taka upp
umræðu undangengins sólarhrings í útvarpi, sjónvarpi,
á vefsíðum og blöðum og halda umræðunni áfram,
jafnvel kynna þeir til nýja efnisþætti og gera þeim
oft prýðileg skil með forunnu viðtali, spjalli í beinni í
hljóðstofu eða í síma. Þeir eru með öðrum orðum eins
konar vettvangur kynningar og skoðanaskipta, rétt eins
Kjaftaklöppin var forðum daga í Þingholtunum þar sem
fólk hópaðist saman og fylgdist með bátunum koma
inn og deildi fréttum og skoðunum á meðan.
Morgunþættirnir hafa gríðarlega miklu hlutverki
að gegna: morgunsjónvarpið og NFS hjuggu í þann
knérunn og þar reyndist samtalið líka vera forvitnilegt. Á
tíma sem þessum ættu útvarpsstöðvarnar að efla morgunþættina, gefa stjórnendum lausan tauminn, hvetja þá
til að spinna áfram við fréttainnskotin sem eru reyndar
á sumum stöðum býsna stuttaraleg og efnisrýr. Ríkisút-

SJÓNVARPIÐ

in (37:52)

19.40

Tottenham - Liverpool

BEINT STÖÐ 2 SPORT

17.55 Gurra grís (62:104)
18.00 Disneystundin
18.01 Stjáni (6:26)
18.24 Sígildar teiknimyndir (6:42)
18.32 Gló magnaða (71:87)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Bráðavaktin (ER)(2:19) Bandarísk
þáttaröð sem gerist á bráðamóttöku sjúkrahúss í stórborg.

20.50 Edduverðlaunin 2008 KynntProject Runway STÖÐ 2

ar verða tilnefningar til Edduverðlaunanna
sem afhent verða á sunnudagskvöld.

▼

20.20

21.15 Heimkoman (October Road II)
(16:19) Bandarísk þáttaröð um ungan skáldsagnahöfund sem snýr aftur í heimahagana
til að styrkja böndin við vini og vandamenn.
Aðalhlutverk: Brad William Henke, Bryan
Greenberg, Evan Jones og Laura Prepon,
22.00 Tíufréttir
22.25 Kiljan Bókmenntaþáttur í umsjón

20.30

20.35

The Dresden Files

STÖÐ 2 EXTRA

Frasier

SKJÁREINN

Egils Helgasonar. Kolbrún Bergþórsdóttir og Páll Baldvin Baldvinsson eru álitsgjafar þáttarins.

23.05 Músíktilraunir 2008
00.45 Kastljós (e)
01.10 Dagskrárlok

08.00 Lotta í Skarkalagötu
10.00 New Suit
12.00 Jumpin‘Jack Flash
14.00 Tenacious D. in The Pick of
Destiny

16.00 Lotta í Skarkalagötu
18.00 New Suit
20.00 Jumpin‘Jack Flash Terry Doolitte
er starfmaður í banka og að deyja úr leiðindum enda starfið ekki sniðið fyrir hana. Þegar
hún kemst í kynni við njósnara breytist allt.

21.15
Road)

Heimkoman (October

SJÓNVARPIÐ

22.00 The Dukes of Hazzard
00.00 Perfect Strangers
02.00 Hellraiser. Inferno
04.00 The Dukes of Hazzard
06.00 Dirty Dancing. Havana Nights

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Smá skrítnir
foreldrar, Dynkur smáeðla, Ruff‘s Patch, Stóra
teiknimyndastundin.

07.00 Enski deildarbikarinn Útsend-

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.35 La Fea Más Bella (190:300)
10.20 Grey‘s Anatomy (35:36)
11.15 Hell‘s Kitchen (8:11)
12.00 Grey‘s Anatomy (8:25)
12.45 Neighbours
13.10 Sisters (14:28)
14.00 E.R. (10:25)
14.45 Two and a Half Men (20:24)
15.10 Friends (17:24)
15.35 Friends
16.00 Skrímslaspilið
16.23 BeyBlade
16.48 Ofurhundurinn Krypto
17.13 Ruff‘s Patch
17.23 Gulla og grænjaxlarnir
17.33 Bold and the Beautiful
17.58 Neighbours
18.23 Markaðurinn og veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.15 Víkingalottó
19.20 Veður
19.30 The Simpsons (15:20)
19.55 Friends (21:25) Bestu vinir allra

17.30 Enski deildarbikarinn Útsend-

ing frá leik Arsenal og Wigan í enska deildarbikarnum.
ing frá leik Arsenal og Wigan í enska deildarbikarnum.

19.10 Spænsku mörkin Allir leikirnir og
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð.
Sérfræðingar Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki
helgarinnar.

19.40 Enski deildarbikarinn Bein út-

sending frá leik Tottenham og Liverpool í
enska deildarbikarnum.

21.40 Fréttaþáttur Fréttaþáttur Meistaradeildar Evrópu þar sem hver umferð er skoðuð í bak og fyrir. Viðtöl við leikmenn liðanna
og komandi viðureignir skoðaðar.
22.10 Ultimate Fighter Mögnuð þáttaröð þar sem sextán bardagamenn keppast
um að komast á milljónasamning hjá UFC
en tveir heimsþekktir bardagamenn þjálfa
mennina.
22.55 Enski deildarbikarinn Útsending
frá leik Tottenham og Liverpool í enska deildarbikarnum.

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
17.35 Vörutorg
18.35 Dr. Phil Sjónvarpssálfræðingurinn
dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa vandamál og gefur góð ráð.

19.20 Innlit / Útlit (8:14) (e)
20.10 What I Like About You (17:22)
Gamansería um tvær ólíkar systur sem búa
saman í New York. Vince missir afa sinn og
Holly ákveður að reyna að hugga hann en
það fer öðruvísi en hún ætlaði.

20.35 Frasier (17:24) Síðasta þáttaröðin af einni vinsælustu gamanseríu allra
tíma. Útvarpssálfræðingurinn Frasier Crane
er engum líkur og sérviska hans og snobb
eiga sér engin takmörk.
21.00 America’s Next Top Model
(7:13) Tyra kemur stelpunum sem eftir eru
skemmtilega á óvart þegar hún kennir hverri
og einni að finna sínar bestu „pósur“. Í lúxusvillunni efast sumar af stelpunum um
að þær hafi útlitið og áhugann til að halda
áfram í keppninni. Aðalmyndataka þáttanna
snýst um verðlaunahátíð þar sem stúlkurnar þurfa að gera sér upp ýmsar tilfinningar
sem fylgja slíkum viðburðum.

21.50 How to Look Good Naked (8:8)

landsmann eru nú komnir aftur í sjónvarpið. Ein vinsælasta sjónvarpssería sem gerð
hefur verið og ekki að ástæðulausu. Fylgstu
með frá byrjun.

16.50 Enska úrvalsdeildin Útsending
frá leik Man. City og Tottenham í ensku úrvalsdeildinni.

20.20 Project Runway (11:15) Ofurfyrirsætan Heidi Klum og tískugúrúinn Tim
Gunn stjórna hörkuspennandi tískuhönnunarkeppni þar sem markmiðið er að uppgötva
næsta hönnuð í heimi hátískunnar.

ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

21.05 Grey‘s Anatomy (4:24)
21.50 Ghost Whisperer (51:62)
22.35 Oprah
23.20 Dagvaktin (8:12)
23.50 E.R. (10:25)
00.40 Waking Life
02.20 The Football Factory
03.50 Crossing Jordan (20:21)
04.35 Grey‘s Anatomy (4:24)
05.20 Fréttir og Ísland í dag

19.30 Ensku mörkin Allir leikir umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

▼

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

STÖÐ 2

▼

EKKI MISSA AF

varpið býr reyndar að því að geta sótt í banka gærdagsins, í Víðsjá, Spegilinn, Dægurmálaútvarpið og
klippt úr þeirra efni brot til að halda umræðunni
áfram: af hverju er það ekki gert? Stundum fær
maður það á tilfinninguna að milli borða í Efstaleitinu séu ósýnilegir veggir. Lifandi fréttastofa á ekki
að skiptast í hólf. Nú eru horfnir ágætir þættir eins og
voru á laugardögum á Rás 1. Ekki að ástæða sé til að
lasta hinn frábæra þátt Hjálmars Sveinssonar
en það er aldrei nóg af þáttum sem skoða
samfélagið, ekki bara heima heldur líka að
heiman. Það er freistandi á morgnana milli
7 og 9 að svissa milli rásanna og heyra
hvað í boði er, hver leggur mest í að bjóða
lifandi og hressilega umræðu. Þannig fæst
skýr merkingarmunur á afköstum, erindi
og gæðum útvarpsstöðvanna.

▼

„Ég gat auðveldlega greint botnlangabólgu hjá manninum mínum
en að sjálfsögðu trúði hann mér
ekki. Hann var með verk neðarlega
í kviðnum og var óglatt en þar sem
hann var með hita þá vissi ég að
það var eitthvað alvarlegra en flensa.
Og þó að ég hafi haft rétt fyrir
mér heldur hann núna að það
hafi bara verið heppni.“
Tierney hefur farið með hlutverk
Abbyar Lockharts í Bráðavaktinni
síðan 1999 en Sjónvarpið sýnir
þátt í kvöld.

18.30 Premier League World Nýr þátt19.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir,
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í
þessu magnaða markaþætti.

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

Bresk þáttaröð þar sem lögulegar línur fá að
njóta sín. Konur með alvörubrjóst, mjaðmir og læri hætta að hata líkama sinn og læra
að elska lögulegu línurnar. Það er komið að
lokaþættinum að sinni og Gok Wan heimsækir unga konu sem finnst rassinn á sér
vera risavaxinn. Tekst honum að sannfæra hana um að fækka fötum fyrir framan
myndavélina?

22.40 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem Jay Leno fær til sín góða
gesti og slær á létta strengi.
23.30 Law & Order (7:24) (e)
00.20 Vörutorg
01.20 Óstöðvandi tónlist

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

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

21.35 Leikur vikunnar
23.15 Enska úrvalsdeildin Útsending

OMEGA

frá leik Arsenal og Man. Utd í ensku úrvalsdeildinni.

Dagskrá allan sólarhringinn.

21

MIÐVIKUDAGUR 12. nóvember 2008

▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Músíktilraunir 2008
Sjónvarpið kl. 23.05

Í KVÖLD
STÖD 2 KL. 21.05

Upptaka frá lokakvöldi Músíktilrauna
sem haldið var í Listasafni Reykjavíkur
síðastliðið vor. Músíktilraunirnar hafa
verið árviss viðburður síðan 1982
og helsti vettvangurinn fyrir ungar
íslenskar hljómsveitir og tónlistarfólk
á aldrinum 13-25 ára, til að koma
tónlist sinni
á framfæri.
Keppnin hefur
getið af sér
fjöldann allan af
frambærilegum
hljómsveitum
og listamönnum, svo sem
Dúkkulísurnar,
Greifana, Maus,
Botnleðju,
Mínus og Jakobínarínu.

Grey’s Anatomy
Fimmta þáttaröð Grey‘s Anatomy
er hafin á Stöð 2 og spennan
þegar orðin mikil. Derek og
Meredith hafa ákveðið að hann
flytji til hennar. Hún veit ekki
alveg hvernig hún á að bregðast
við þegar hann vill fara að breyta
í íbúðinni. George er að fara
yfir um af prófstressi og má því
ekki við ástandinu sem skapast
á spítalanum þegar pípulagnir
springa og allt fer á flot. Þættirnir
eru endursýndir á Stöð 2 Extra
klukkan 22 á fimmtudögum og á
sunnudögum kl. 23.20.

▼

16.00 Hollyoaks (57:260)
16.30 Hollyoaks (58:260)
17.00 Seinfeld (9:24)
17.30 The Dresden Files (12:13)
18.15 Punk‘d (15:16)
18.35 Kenny vs. Spenny (9:13)
19.00 Hollyoaks (57:260)
19.30 Hollyoaks (58:260)
20.00 Seinfeld (9:24)
20.30 The Dresden Files (12:13) Harry

Dresden er enginn venjulegur maður, hann
er galdramaður og notar hæfileika sína við
að upplýsa sakamál. Harry á sér dökka fortíð en hefur nú ákveðið að nýta sér reynsluna til góðs.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
15.30 Heimsauga
06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
16.00 Síðdegisfréttir
06.50 Bæn
16.13 Hlaupanótan
07.30 Fréttayfirlit
17.03 Víðsjá
08.00 Morgunfréttir
18.00 Kvöldfréttir
09.05 Okkar á milli
18.16 Auðlindin
09.45 Morgunleikfimi
18.23 Fréttayfirlit og veður
10.13 Brot af eilífðinni
18.26 Spegillinn
11.03 Samfélagið í nærmynd
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
11.45 Í mótbyr
19.00 Endurómur úr Evrópu
12.00 Fréttayfirlit
20.00 Leynifélagið
12.02 Hádegisútvarp
20.30 Stefnumót
12.20 Hádegisfréttir
21.10 Út um græna grundu
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
22.12 Orð kvöldsins
13.00 Vítt og breitt
22.15 Bókaþing
14.03 Heimur óperunnar
23.10 Krossgötur
15.03 Útvarpssagan: Rigning í nóvember
00.07 Næturtónar
FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

6a _Vb{aVhid[cjc={h`aVÏhaVcYh

9V\jgjc\gV[g¨^bVccV
:kgejb{ajb

21.15 Punk‘d (15:16) Grallaraspóinn Ashton Kutcher snýr aftur og heldur áfram að
hrekkja helstu stjörnurnar í Hollywood og
taka allt saman upp á falda myndavél.

lll#]^#^h

21.35 Kenny vs. Spenny (9:13) Kenny
og Spenny eru æskufélagar sem hafa gaman
að því að keppa við hvort annan. Í þessum þáttum etja þeir kappi í hinum ýmsu atburðum.

22.00 Chuck (11:13)
22.45 Terminator. The Sarah Connor
Chronicles (8:9)

23.30 My Bare Lady (1:4)
00.15 Myndbönd frá Skífan TV

20.00 Lífsblómið Umsjónarkona er
Steinunn Anna Gunnlaugsdóttir. Vangaveltur um heilsu, lífsviðhorf og heilbrigði. Kristbjörg Kristmundsdóttir og Edda Björgvinsdóttir mæta til leiks.
21.00 Nýsköpun Umsjón Andri Heiðar Kristinsson stofnandi og framkvæmdastjóri Innovit

21.30 Kolfinna Umræðuþáttur í umsjón
Kolfinnu Baldvinsdóttur.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Hammerslag
13.00 Det lille hus på prærien 13.50 Nyheder
på tegnsprog 14.00 DR Update - nyheder
og vejr 14.10 Boogie Mix 15.00 Pigerne
Mod Drengene 15.30 Hannah Montana
15.55 Svampebob Firkant 16.20 F for Får
16.30 Skæg med tal 16.55 Gurli Gris 17.00
Aftenshowet 17.30 TV Avisen med Sport
18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30 Hvad er
det værd? 19.00 DR1 Dokumentaren 20.00
TV Avisen 20.25 Penge 20.50 SportNyt
21.00 En sag for Frost 22.30 Onsdags Lotto
22.35 OBS 22.40 Sommer 23.35 Seinfeld
23.55 Plan dk

G{hiZ[cV{kZ\jb
6a _Vb{aVhid[cjcVg
={h`aVÏhaVcYhd\
HVbiV`V^cVVg^ch
Cdgg¨cV]h^cj!
[hijYV\^cc
&)#ckZbWZg
`a#&(¶&+#

&(#%%¶&(#%* dghiZ^ccE{ahhdc!g^ihi_g^;giiVWaVh^ch!decVgb{a ^c\^
&(#%*¶&(#&% ?cHiZ^cYgKVaY^bVghhdc![gVb`k¨bYVhi_g^HVbiV`V
^cVVg^ch{kVgeVg[jcY^ccd\`ncc^gc{bhhing`^:kgej[g¨jb
&(#&%¶&(#'* @c^{ad`VVgYng4HVbZ^\^caZ\]¨a^hhiZ[cV

:kgejhVbWVcYh^ch
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&(#'*¶&(#)% B^hbjcjcd\giia¨i^Zkgeh`jbh`ViiVgii^
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&)#(*¶&)#*% @V[[^]a
&)#*%¶&*#%* ÈÏhaZcY^c\Vg[{Vaai[ng^gZ``Zgi¸#HVbc^c\V]Z\jc

12.00 NRK nyheter 12.05 Jessica Fletcher 13.00
NRK nyheter 13.05 Barmeny spesial 13.30 ‚Allo,
‚Allo! 14.00 NRK nyheter 14.03 Utfordringen
14.30 Ace Lightning 15.00 NRK nyheter 15.10
H2O 15.35 Animalia 16.00 NRK nyheter 16.10
Oddasat - nyheter på samisk 16.25 Vår aktive
hjerne 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Rupert
Bjørn 17.10 Lillefot og vennene hans 17.35 Plipp,
Plopp og Plomma 17.40 Distriktsnyheter 18.00
Dagsrevyen 18.30 Forbrukerinspektørene 18.55
Tingenes tilstand 19.25 Redaksjon EN 19.55
Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 20.40
Vikinglotto 20.45 House 21.30 Migrapolis 22.00
Kveldsnytt 22.15 Lydverket 22.45 The Wire
23.40 Spekter

SVT 1
12.00 På västfronten intet nytt 13.40 Andra
Avenyn 14.10 Gomorron Sverige 15.00 Rapport
15.05 Avalon Heights 15.30 Mega 16.00
Jultomtens lärling 16.15 Dagens visa 16.20
Vem räddar Alfons Åberg 16.30 Den itusågade
kaninen 16.40 Hemska Henry 16.55 Sportnytt
17.00 Rapport 17.10 Regionala nyheter 17.15
Go‘kväll 18.00 Kulturnyheterna 18.15 Regionala
nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi 19.00
Uppdrag Granskning 20.00 Plus 20.30 Carin
21.30 21.00 The Tudors 22.00 Livet i Fagervik
22.45 Kulturnyheterna 23.00 Svensson, Svensson
23.30 Robins 00.00 Sändningar från SVT24

d\hVbc^c\hhiVVÏhaZcY^c\VbZ{]Zghaj{&%g`_V
hi¨``jc:H7{g^'%%)
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Með svarta beltið í verslunarferðum

„Það eru allir að fara á hausinn
og það er dálítið erfitt. Þá fer
neyðin og nakta konan á stjá.
Ég vil bara minna á það að við
Íslendingar erum úrræðagóðir.“
Helga Braga Jónsdóttir leikkona.
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sérstakar verslunarferðir til
Íslands fyrir jólin. „Við finnum
fyrir miklum áhuga hjá útlendingum að koma til Íslands. Við
erum bara að reyna að nýta okkur
þetta ástand sem er,“ segir
Matthías Imsland, forstjóri Iceland Express.
Hann viðurkennir að þetta sé
svolítið skondinn viðsnúningur.
Fyrir íslenska efnahagshrunið
hafi Íslendingar flykkst til Glasgow, Edinborgar og og keypt inn
fyrir jólahátíðina. En nú hafi
þetta algjörlega snúist við.
Útlendingarnir borga aðeins 75
pund eða sextán þúsund íslenskar krónur fyrir þjónustu verslunarleiðsögumannanna
en
auk
Drafnar verða meðal annars til

taks Nína Björk, ljósmyndari og
stílisti, og Rósa E.R Helgadóttir
hönnuður.
Matthías bætir því við að þeir
útlendingar sem hingað komi séu
lítið að spá í budduna. „Nei, þeir
hafa verið að versla ansi mikið og
við sjáum það bara á yfirvigtinni
hjá þeim farþegum sem fljúga
heim,“ segir Matthías.
- fgg

VERSLUNARLEIÐSÖGUMAÐUR

Dröfn Ösp er ein þeirra fjölda
leiðsögumanna sem ætla að sýna
Bretum allt það besta í íslenskri
verslun þegar þeir koma hingað
yfir jólin.

INGI ÞÓR JÓNSSON: FER TIL STÆRSTU LISTAMIÐSTÖÐVAR N-BRETLANDS

Starfar með stjörnunum
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„Ef verslunarhæfileikar væru
mældir í beltum þá væri ég með
svarta beltið,“ segir Dröfn Ösp
Snorradóttir, nýráðinn verslunarfararstjóri hjá Iceland Express.
Dröfn er þó ekki að fara að liðsinna eyðsluóðum Íslendingum
um stórborgir Evrópu heldur
mun hún ráðleggja útlendingum
sem hingað koma yfir jólin hvar
sé best að versla. Því má segja að
dæmið hafi aðeins snúist við.
„Það þarf að lappa aðeins upp á
Tjallana og „dressa“ þá upp,“
bætir Dröfn við.
Dröfn, sem þekkt er sem bloggdrottning af Eyjunni, er einn af
sex verslunarleiðsögumönnum
hjá lággjaldaflugfélaginu sem
hyggst í fyrsta skipti bjóða upp á
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LÁRÉTT
2. hróss, 6. bor, 8. gagn, 9. dæling,
11. kusk, 12. snjóhrúga, 14. dáð, 16.
skst., 17. púka, 18. sprækur, 20. klaki,
21. dugnaður.
LÓÐRÉTT
1. fíkniefni, 3. öfug röð, 4. ölvun, 5.
hlóðir, 7. niðurlag, 10. útdeildi, 13. af,
15. hviða, 16. neitun, 19. ónefndur.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. hass, 3. on, 4. fyllerí,
5. stó, 7. lokaorð, 10. gaf, 13. frá, 15.
kast, 16. nei, 19. nn.
LÁRÉTT: 2. lofs, 6. al, 8. nyt, 9. sog,
11. ló, 12. skafl, 14. afrek, 16. no, 17.
ára, 18. ern, 20. ís, 21. iðni.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

1. Stykkishólmur.
2. Framsóknarflokki.
3. Virðing og réttlæti.

Miðvikudagstilboð
á völdum vörum frá

Alla miðvikudaga...

„Þetta er ofsalegur heiður og
ofboðslega spennandi,“ segir Ingi
Þór Jónsson, sem hefur verið ráðinn sem verktaki og verkefnastjóri stærstu listamiðstöðvar
Norður-Bretlands, The Novas
Contemporary Urban Center.
Fyrsta verkefni Inga Þórs í
næstu viku verður að taka á móti
þremur stjörnum úr kvikmyndabransanum, eða leikstjóranum
Guy Ritchie, sem nýverið skildi
við Madonnu, og leikurunum
Jude Law og Robert Downey Jr.
Verða þeir með aðstöðu í listamiðstöðinni í tengslum við tökur
á stórmyndinni Sherlock Holmes.
„Það verður gaman og þetta er
líka góð auglýsing fyrir það sem
við erum að gera,“ segir Ingi.
Undir merkjum listamiðstöðvarinnar, sem er í Liverpool, er
600 manna leikhús, 300 manna
tónleikasalur, tveir veitingastaðir, tveir bíósalir, fundarmiðstöð
og listagallerí.
Auk þess að vera með puttana
í því sem viðkemur starfseminni
verður Ingi Þór ráðgjafi þriggja
virtra listasafna í London sem
nefnast London Bridge Bankside, Camden Town og Soho.
Starf Inga sem skipuleggjandi
norrænu menningarhátíðarinnar NICE08 í Liverpool heillaði
eigendur Novas-miðstöðvarinnar og ákváðu þeir í framhaldinu
að bjóða honum þessa eftirsóknarverðu stöðu. „Þeir voru hrifnir
af þessari formúlu sem við vinnum með,“ segir hann og vonast
eftir góðu samstarfi við þá
íslensku listamenn sem hafa
áhuga á að sýna í Bretlandi.
Og meira um Inga Þór og
stjörnufans í Liverpool því þær
voru á hverju strái á evrópsku
MTV-verðlaunahátíðinni
sem
var haldin þar í borg á dögunum.
Bítillinn Sir Paul McCartney
var heiðraður á hátíðinni og
snæddi hann kvöldverð á vinsælum veitingastað með bróður
sínum Mike og Inga. Við hlið
þeirra sat söngkonan Pink og
sagði Ingi hana lausa við alla
stjörnustæla. „Hún var eina

FRÉTTIR AF FÓLKI
Upp er kominn sérkennilegur metingur milli íslenskra bókaforlaga.
Forlagið kynnti metprentun á fyrstu
prentun Arnaldar Indriðasonar
eða í 30 þúsund eintökum. Veröld
Bjartur svaraði því með að segja af
metprentun kvenrithöfundar, bók
Yrsu Sigurðardóttur, eða tíu þúsund eintök og er vel í lagt. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
eru Forlagsmenn með mótleik en
þeir ætla að boða met-fyrstu-prentun á bók rithöfundar sem
á tvíburabróður í Vinstri
grænum. Þar er um að
ræða bók Ármanns Jakobssonar Vonarstræti en
einhverra hluta
vegna fylgir ekki
sögunni í hversu
mörgum eintökum bókin verður
prentuð.
Út er komið stórmerkilegt alfræðirit
sem heitir „Saga mannsins – frá
örófi fram á þennan dag“, í ritstjórn
Illuga Jökulssonar. Kynningarpóstur hefur verið sendur frá
útgáfufyrirtækinu Skugga til helstu
fyrirtækja þar sem mælt er sérstaklega með bókinni sem ákjósanlegri
jólagjöf. Í póstinum er að finna
setningu þar sem segir meðal annars: „Í þessari frábæru
bók er saga mannsins
rakin frá fyrstu apamönnunum í Afríku til
Baraks Obama...” Telja
gárungar sig finna
rasisma þar – sem
vitaskuld er fráleitur útúrsnúningur
því fáir hafa ritað
meira og harðar
gegn því fyrirbæri
en einmitt Illugi.

STÓRT NAFN Í LISTALÍFINU Í LIVERPOOL Ingi Þór Jónsson hefur verið ráðinn verktaki

og verkefnastjóri stærstu listamiðstöðvar Norður-Bretlands.

stjarnan sem pantaði sjálf mat af
matseðlinum,“ segir hann og
bætir við að hún hafi heldur ekki
óskað eftir því að diskarnir hennar yrðu þvegnir upp úr flöskuvatni eins og stjörnur á borð við
Beyoncé gerðu. „Hún var eina
almennilega manneskjan þarna.
Liverpool-búar eru jarðbundnir
og kunna ekki við svona lið.“

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ingi
hefur
þekkt
Mike
McCartney í mörg ár og í gegnum hann hafa fundirnir með Paul
verið margir. „Hann er ljúfur og
góður. Þetta er yndislegt fólk.
Þeir eru eins og konungsfjölskyldan hérna, eins og gefur að
skilja,“ segir hann um McCartney-bræðurna.
freyr@frettabladid.is

Fréttablaðið sagði fyrir skemmstu
af kynnum vatnsbóndans Jóns
Ólafssonar og Maxine Gaudio
sem verið hefur andlegur leiðtogi,
gúrú, hans síðustu ár. Jón er þó
ekki eini Íslendingurinn sem notið
hefur leiðsagnar Gaudio.
Bryndís Jakobsdóttir, tónlistarkonan
unga, hefur verið
undir verndarvæng
gúrúsins sem meðal
annars hjálpaði
henni að sigrast á
sviðsskrekk.
- jbg, hdm

Rómantískur Stefán Máni

Veljum íslenskt

Glæpasagnahöfundurinn
Stefán
Máni virðist við fyrstu sýn ekki
vera hinn dæmigerði mjúki maður.
Sögur hans eru uppfullar af hörkutólum og ofbeldisseggjum. Og sjálfur stundar rithöfundurinn sund í
köldum sjó, skartar stórglæsilegum húðflúrum og lætur sér fátt
fyrir brjósti brenna. En í smáauglýsingadálki Fréttablaðsins í gær
sýndi Stefán Máni að hann er
kannski ekki allur þar sem hann er
séður. Því þar birtist ástarjátning
skáldsins til unnustu hans, Þórdísar Filipsdóttur. „Ég er bara ástfanginn maður og þetta er svo sannarlega tíminn til að sýna það,“ segir
Stefán í samtali við Fréttablaðið.
Stefán segist hafa fundið til einhverrar löngunar til að koma konu

RÓMANTÍSKUR INN VIÐ BEINIÐ Stefán

Máni opinberaði nýja hlið á sér í gærmorgun þegar hann sendi unnustu sinni
ástarjátningu í gegnum smáauglýsingu í
Fréttablaðinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

sinni á óvart. Og fannst þetta vera
besta ráðið. „Ég færði henni blaðið

í rúmið og sagði henni að kíkja á
einkamálaauglýsingarnar,“ útskýrir Stefán og er augljóslega nokkuð
sáttur með uppátækið sitt. Hann
bætir því svo við að þetta sé ekkert
bónorð í beinni, því hann hafi beðið
hennar fyrir nokkru. Og fengið jásvarið.
Stefán viðurkennir að fyrir
nokkrum árum hefði hann kannski
verið smeykur við að gera eitthvað
í líkingu við þetta. En nú sé hann
algjörlega óhræddur. „Ég vil líka
vera „spontant“. Það er svo auðvelt
að gera eitthvað svona á konudaginn. Ég vil miklu frekar rækta ástina hina 364 daga ársins,“ segir
Stefán. Það má svo fylgja sögunni
að Þórdís tók þessu uppátæki ákaflega vel.
- fgg

óður
til lífsins
Í sól og skugga er í senn hugljúf
ástarsaga og hrífandi óður til lífsins.

Eldmóður, heitar tilﬁnningar og iðandi mannlíf einkenna litríkar
mannlífsmyndir bryndísar schram frá Bandaríkjunum,
Finnlandi, Suður-Ameríku og síðast en ekki síst nýjum heimkynnum hennar í Andalúsíu.

Fjörug og leikandi frásögn sem yljar og gleður.

Gesthús Dúna
Tveggja manna herbergi
á kr. 5.000 nóttin

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

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

Uppbúið rúm
í svefnpokaplássi
kr. 2.000 nóttin

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Heimska leiðin

U

ndanfarnar vikur hefur verið
lífsins ómögulegt að opna
nokkurn miðil án þess að úr hellist
kreppan með öllum sínum fylgifiskum: Yfirvofandi atvinnuleysi
fjölda fólks, ókleifum skuldahamrinum, gjaldþroti fyrirtækjanna, vöruskorti, gjaldeyrisskorti
og gleðiskorti. Ekkert er eins auðvelt að kveikja og óttann því hann
er eldfimari en olía. Á meðan
svörin eru jafn ótrygg og raun
ber vitni rekur ein upphrópun
aðra. Einn daginn var það finnska
leiðin sem hafði víst gengið svo
ljómandi vel. Og hvarvetna mátti
sjá stórar fyrirsagnir: Finnska
leiðin!

DAGINN eftir kom í ljós að
finnska leiðin var ekki sú töfralausn sem talið var í gær heldur
hrjóstrug vegferð á mörkum
hungursneyðar og hörmunga.
Ofan í kaupið værum við mun
verr stödd en finnska þjóðin á
sínum tíma, reyndar þurfi okkar
reikningsdæmi ekkert minna en
kraftaverk til að ganga upp. Enginn veit samt almennilega hversu
endanleg tortímingin er því fréttirnar rekast hver á annars horn.
Segja annars vegar að við verðum galeiðuþrælar þjóðarskútunnar ævina út, til að borga eitthvað
sem við áttum aldrei. Hins vegar
að eignir dugi að öllum líkindum
til að jafna út skuldir bankanna í
útlöndum. Rússagullið reyndist
vera bara í plati en skyndilega
datt pólskt lán inn um lúguna og
forsætisráðherra varð svo aldeilis hlessa og bit. Fréttaflutningurinn virðist stundum frekar eiga
uppruna í sögusögnum en staðreyndum og niðurstaðan er öngþveiti.
HVAÐ

sem öllu líður er að
minnsta kosti ljóst fyrir löngu að
meðvirkt ástarsamband Seðlabankans og íslensku krónunnar
er dauðadæmt. Bankastjórinn er
eins og barin eiginkona sem yfirgefur ekki ofbeldisfullan alka af
því hún vonar að hann muni að
lokum verða góður ef hún stendur nógu lengi með honum. Heimilið á barmi glötunar en skynsemin víðsfjarri. Íslenska krónan skal
ekki skekin af stalli sínum því þá
væri verið að viðurkenna mistök.
Þess í stað skal farin heimska
leiðin: Að hampa krónunni sem
sameiningartákni þjóðarinnar.

Nokkrar staðreyndir um Versicherungskammer Bayern
(Bayern Líf) sem er samstarfsaðili Sparnaðar
Tilheyrir hópi fjármálafyrirtækja þýsku sparisjóðanna sem er öflugasti samstarfsvettvangur á sviði
fjármálaþjónustu í Þýskalandi með yfir 50 milljónir viðskiptavina
Er stærsta opinbera tryggingarfélagið innan hóps fjármálafyrirtækja þýsku sparisjóðanna og sérhæfir
sig á kjarnasviðunum „lífeyrir“ og „tryggingar“
Sparisjóðirnir í Þýskalandi eru tryggðir í gegnum ábyrgðarsamtök sem borin eru uppi af S – Finanzgruppe

Nokkrar staðreyndir um ,,Séreign’’ viðbótarlífeyrissparnað sem Sparnaður
býður í samstarfi við Versicherungskammer Bayern (Bayern Líf) á Íslandi.
Enginn upphafskostnaður
Tryggð ávöxtun
Vextir eru reiknaðir mánaðarlega

TILFINNINGASEMI og gjaldmiðill eiga enga samleið. Íslenska
krónan er ekki þjóðtungan, fáninn, lýðræðið eða sjálfstæðið.
Hún er stjórnlaus fyllibytta sem
hefur endanlega brotlent á botninum.

Holtasmári 1 201 Kópavogur
Sími: 5772025 www.sparnadur.is

GÓÐAN DAG!
Í dag er miðvikudagurinn
12. nóvember, 318. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

9.48
9.47

Hádegi

Sólarlag

13.12
12.57

16.35
16.06

Heimild: Almanak Háskólans

