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Allt sem þú þarft... ...alla daga

Fréttablaðið er með 46% meiri 
lestur en 24 stundir og 116% 

meiri lestur en Morgunblaðið.

étt bltt bl ð er me 46% me
og 116

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í maí–júlí  2008.

Sími: 512 5000
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11. október 2008 — 278. tölublað — 8. árgangur
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Opið 10–18

Skínandi Inkagull og 
frumbyggjalist
á sýningu í Gerðarsafni

ALLIR BÍLAR Á EINUM 
STAÐ - Á KLETTHÁLSI

TEMPÓ SNÝR AFTUR
Dóri og Toggi í 
Tempó í fyrsta sinn 
saman á sviði síðan 
1980 á Players í 
kvöld.
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● Í ALDANNA RÁS
Nína Sæmundsdóttir● INNLIT

Lífgað upp á tilveru
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BJART SYÐRA   Í dag verða 
norðvestan 3-8 m/s en 10-15 m/s 
austan til. Þurrt að mestu en dálítil 
væta um mitt landið norðanvert. 
Hiti á bilinu 2-10 stig, hlýjast suð-
vestanlands.
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Stórleikur í Rotterdam
Íslenska knattspyrnulandsliðið mætir því 
hollenska í kvöld. Leikmenn og þjálfari segja 
að allt þurfi að ganga upp ætli liðið sér að ná 
hagstæðum úrslitum. 28

EFNAHAGSMÁL Japanar ætla að 
leggja til að Alþjóðagjaldeyrisjóð-
urinn komi Íslandi til aðstoðar í 
efnahagskreppunni. Tillagan verð-
ur lögð fram á fundi G7 ríkjanna, 
helstu iðnríkja heims, sem nú er 
haldinn í Washington.

„Mig langar til að vita hvað það 
er núna sem þeir myndu geta 
hugsað sér að bjóða okkur, bæði 
hvers konar lán og á hvaða kjörum 
og með hvaða skilmálum ekki 
síst,“ sagði Geir H. Haarde for-
sætisráðherra á blaðamanna-
fundi í gær, þegar hann var spurð-
ur um Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. 
Hann sagði að engar ákvarðanir 
yrði teknar á meðan Árni M. 

Mathiesen fjármálaráðherra væri 
staddur á fundi sjóðsins í Wash-
ington. Hann neitaði því að tilboði 
frá sjóðnum hefði verið hafnað á 
undanförnum vikum.

Björgvin G. Sigurðsson, við-
skiptaráðherra, segir vel koma til 
greina að leita til sjóðsins. Í sama 
streng tekur Ágúst Ólafur Ágústs-
son, varaformaður Samfylkingar-
innar og segir aðkomu sjóðsins 
eina af þeim lausnum sem ræddar 
séu innan þingflokks Samfylking-
arinnar og njóti nokkurs hljóm-
grunns. „Staðan er orðin svo alvar-
leg að það kemur sterklega til 
greina,“ segir Ágúst Ólafur. Hann 
telur að með því náist friður við 

alþjóðasamfélagið, aðgangur að 
gjaldeyri verði tryggður sem og 
flæði fjármagns í landinu. 

Valgerður Sverrisdóttir, alþing-
ismaður og fyrrverandi viðskipta- 
og utanríkisráðherra, segir að 
málið eigi að vinna áfram og íhuga 
skilyrðin vandlega.

Ögmundur Jónasson, þing-
flokksformaður Vinstri-grænna 
telur mikilvægast að reyna af 
meira kappi en fyrr að sækja 
aðstoð til norrænna frændþjóða. 
„Alls staðar þar sem Alþjóðagjald-
eyrissjóðinn hefur borið niður 
hefur hann sett skilyrði um félags-
legar breytingar og markaðslausn-
ir. Það má eitthvað hafa breyst ef 

hann hefði uppi aðra stefnu hér,“ 
segir hann.

Ágúst Ólafur er ósammála 
Ögmundi. „Ég hef ekki áhyggjur 
af því að við myndum missa stjórn-
ina á innlendu hagkerfi við það að 
fá aðstoð. Alþjóðagjaldeyrissjóð-
urinn leggur mikið upp úr ráð-
leggingum innlendra aðila,“ segir 
Ágúst Ólafur. Ríkisvaldið kæmi 
með þeim hætti að hagstjórn í 
landinu. Hann leggur áherslu á að 
innviðir samfélagsins verði 
tryggðir. „Velferðarkerfið og 
Íbúðalánasjóður yrðu tryggir. 
Kröfur sjóðsins væru um aðgerðir 
sem við þyrftum hvort eð er að 
ganga í gegnum.“  - ikh /ss

Japanar ráðleggja aðkomu 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
Japanar ætla að leggja til að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn komi Íslandi til aðstoðar. Tillagan verður kynnt á 

fundi sjö stærstu iðnríkja heims sem fram fer í Washington. Hugmyndin nýtur hljómgrunns hjá Samfylkingu.

VIÐSKIPTI Forystumenn Baugs, 
ásamt Philip Green, einum 
umsvifamesta kaupsýslumanni 
Bretlandseyja, 
funduðu með 
Björgvini 
Sigurðssyni 
viðskiptaráð-
herra um hádeg-
isbilið í gær. Að 
sögn Ingibjarg-
ar Pálmadóttur, 
stjórnarmanns í 
Baugi, var 
fundurinn haldinn að frumkvæði 
Green vegna efnahagsástandsins 
á Íslandi.

„Green er áhyggjufullur eins og 
allir. Hann er með þúsundir 
manna í vinnu, eins og við, og er 
mikið í mun að ekki fari illa því 
það gæti haft slæm áhrif. Hann 
vill leggja sitt af mörkum til að 
hjálpa,“ segir Ingibjörg. - kg

Efnahagsástandið:

Baugur og 
Green funduðu 
með ráðherra

PHILIP GREEN

EFNAHAGSMÁL Sex fræðimenn og framámenn í 
atvinnulífinu sem Fréttablaðið safnaði saman til 
skrafs og ráðagerða segja tækifæri felast í ger-
breyttu umhverfi en vandasamt sé að stýra samfé-
laginu í gegn um stöðuna sem nú er uppi. Bankarnir 
þurfi að byggja upp traust viðskiptavina að nýju.

Páll Skúlason heimspekiprófessor telur endur-
skipulagningu allrar starfsemi í landinu óhjákvæmi-
lega. „Í slíkri endurskipulagningu felast gífurleg 
tækifæri,“ segir Páll.

„Við verðum að byrja að treysta hvert öðru sem 
allra fyrst,“ segir Vilhjálmur Egilsson, fram-

kvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. „Við verðum 
að leita aðstoðar færustu sérfræðinga sem njóta 
virðingar erlendis. Þannig kaupum við okkur traust,“ 
segir Edda Rós Karlsdóttir hagfræðingur.

„Þegar á okkur standa spjót er langbest að snúa 
bökum saman,“ segir Svava Grönfeldt, rektor 
Háskólans í Reykjavík. 

„Réttlæti er lykilatriði,“ segir Finnur Oddsson, 
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs. Þórhildur Þorleifs-
dóttir leiksstjóri er bjartsýn. „Til lengra tíma litið 
held ég að við eigum bjarta tíma framundan,“ segir 
hún.  - bþs / sjá síðu 18 & 19  

Sérfræðingar sem Fréttablaðið stefndi saman í gær sammála um um framtíðina:

Verðum að treysta hvert öðru

LÍTILL DRENGUR Jóhann Vilhjálmsson, sonur Vilhjálms Vilhjálmssonar heitins söngvara, söng hið sígilda dægurlag Lítill drengur 
á minningartónleikum um Vilhjálm sem haldnir voru í nýjum sal Laugardalshallarinnar í gærkvöldi. Húsfyllir var í höllinni, en í ár 
eru liðin þrjátíu ár frá andláti Vilhjálms. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Fjölskyldu- og 
bjartsýnisganga FÍ
Komum full af bjartsýni og baráttuanda í létta 

fjölskyldugöngu Ferðafélags Íslands í neðst í Esjunni. 
Göngum á vit íslenskrar náttúru þegar á móti blæs.

stað kl. 14 í dag frá bílaplaninu við Mógilsá. 

Heitt kakó og bakkelsi. 
Ókeypis þátttaka. Allir velkomnir.

Sjá www.fi .is

Eirný, eru viðskiptin við Bret-
ana ekki komin í osta-köku?

„Nei, nei. Þeir brosa bara og segja 
cheese!“

Eirný Sigurðardóttir býður upp á heima-
gerða osta, meðal annars frá Bretlandi, í 
Búrinu, nýrri ostaverslun sinni í Nóatúni.

ATVINNUMÁL Bæjaryfirvöld í Ölf-
usi funduðu í gær með fulltrúum 
erlends fyrirtækis sem hefur 

áhuga á að reisa 
sólarkísilverk-
smiðju í Þor-
lákshðfn. Lýsti 
fyrirtækið yfir 
áhuga á að reisa 
jafn stóra verk-
smiðju og 
norska stórfyr-
irtækið REC 
Group hugðist 
byggja þar. 
Ólafur Áki 
Ragnarsson, 
bæjarstjóri í 
Ölfusi, gagn-
rýnir stjórnvöld 
hart og segir 
þau hafa staðið 
í veginum fyrir 
áformum 
norska fyrir-
tækisins. Þrjú 
fyrirtæki hafa 
lýst áhuga 

sínum á byggingu verksmiðju á 
stuttum tíma.

Ólafur Áki segir að fundað hafi 
verið með erlendu fyrirtæki í gær 
en getur ekki gefið upp um hvaða 
aðila er að ræða, þar sem viðræð-
urnar eru trúnaðarmál. Áður 
hefur ítalska fyrirtækið Becrom-
al sýnt því áhuga að koma hingað 
til lands en Ólafur Áki segir að um 
nýtt fyrirtæki sé að ræða sem vill 
reisa jafn stóra verksmiðju og 
norska fyrirtækið REC Group 
hugðist reisa hér, en það valdi 
þess í stað Quebec í Kanada undir 
starfsemi sína. Ólafur segir að 

norska fyrirtækið hafi ákveðið að 
hætta við uppbyggingu hér vegna 
þess að ekki fengust skýr svör frá 
umhverfisráðuneytinu um hversu 
langan tíma það tæki að ljúka 
umhverfismati vegna starfsem-
innar. „Þetta er fyrirtæki sem 
þarf ekki losunarkvóta og mengar 
ekki neitt og það er með ólíkind-
um að ákveðnir aðilar standi í 
vegi fyrir atvinnuuppbyggingu.“ 
Aðspurður hvort hann beini 
orðum sínum til Þórunnar Svein-
bjarnardóttur umhverfisráðherra 
segir Ólafur að „hún hafi ekki 
hjálpað til við atvinnuuppbygg-
ingu hér í Ölfusi, svo mikið get ég 
sagt þér. Við erum sífellt að vinna 
að þessu máli en það er ekki auð-
velt þegar pólitíkusar slá sífellt á 
puttana á okkur.“ 

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins,  segir að norska fyrirtækið 
hafi fengið þau svör frá umhverf-
isyfirvöldum að það tæki sex til 
átján mánuði að vinna umhverfis-
mat vegna verksmiðjunnar. „Þetta 
voru ekki fagleg vinnubrögð. Við 
förum eindregið fram á að þetta 
endurtaki sig ekki.“

Um 300 manna vinnustað verð-
ur að ræða ef af verður, þar af 
verður rúmlega þriðjungur starfs-
manna háskólamenntaður. Á bygg-
ingartímanum þyrfti um 500 
starfsmenn til að reisa verksmiðj-
una sem kostar um níutíu millj-
arða króna. 

Ekki náðist í umhverfisráðherra 
við vinnslu fréttarinnar.

 svavar@frettabladid.is

Vonir kvikna aftur 
um kísilverksmiðju
Bæjaryfirvöld í Ölfuss hafa rætt við áhugasaman erlendan aðila um að reisa 

sólarkísilverksmiðju í Þorlákshöfn. Áformin eru þau sömu og hjá norsku fyrir-

tæki sem hætti við í sumar. Bæjarstjóri gagnrýnir umhverfisráðherra hart.

ÞORLÁKSHÖFN Öll undirbúningsvinna vegna kísilverksmiðju hefur farið fram. Tilbúin 
er lóð fyrir vestan bæinn. Framleidd yrðu 25 þúsund tonn af kísil fyrir sólarrafala.
 MYND/EINAR ELÍASSON

VILHJÁLMUR 
EGILSSON

ÓLAFUR ÁKI 
RAGNARSSON

BRETLAND, AP Enn einu sinni hefur 
gagnadiskur týnst í Bretlandi. Að 
þessu sinni er það breski herinn, 
sem hefur týnt diski með 
persónuupplýsingum um hundrað 
þúsund hermenn.

Í síðasta mánuði var gagnadiski 
stolið frá breska hernum, og fyrr 
á árinu var fartölvu með við-
kvæmum persónuupplýsingum 
um nýliða stolið. - gb

Breski herinn:

Týndu gagna-
diski enn á ný

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu leitar enn 
tveggja manna sem eru grunaðir 
um rán og líkamsárás á Laugavegi 
um hálffjögurleytið aðfaranótt 
sunnudags. 

Þá var karlmaður á sjötugsaldri 
barinn og rændur. Árásarmennirn-
ir eru taldir vera á aldrinum 25 til 
30 ára og af erlendu bergi brotnir. 
Síðar sömu nótt var tösku rænt af 
konu á þrítugsaldri sem var á 
gangi við Hverfisgötu. Þar var um 
tvo gerendur að ræða. Lögreglan 
handtók mann í fyrradag vegna 
rannsóknar málsins. Eftir 
yfirheyrslur var hann ekki talinn 
tengjast því og var sleppt.  - jss

Lögregla höfuðborgarsvæðis:

Árásarmanna 
er enn leitað

VIÐSKIPTI Engum kemur á óvart að kaupum Straums á 
þremur einingum Landsbankans í útlöndum hafi verið 
rift. 

Straumur sendi í gær tilkynningu um að hætt hefði 
verði við kaupin.  Þegar þau voru kynnt, fyrir rúmri 
viku, sagði William Fall, forstjóri Straums, að í þeim 
fælust mikil tækifæri fyrir Straum.

Heimildarmenn Fréttablaðsins segja nú að eignirnar 
séu í raun verðlausar. Allar íslenskar eignir erlendis 
séu á brunaútsölu, eins og staðan sé nú. Þá hafi 
hvorugur aðilinn raunverulega getað staðið við það 
sem samið var um.

Straumur segir að ákvörðun breskra stjórnvalda um 
að frysta eigur Landsbankans ytra, sýni að Landsbank-
inn geti ekki staðið við söluna.

Eigurnar eru hins vegar á Írlandi, Frakklandi og 
víðar, en ekki eingöngu á bresku yfirráðasvæði.

Málið varðar 380 milljóna evra sölu Landsbank-

ans á Landsbanka Securities, Landsbanka Kepler og 
84 prósenta hlut Landsbankans í Merrion Lands-
banki.  -msh, ikh

Kaup Straums á dótturfélögum Landsbankans í Bretlandi ganga til baka:

Enginn undrast riftun kaupanna

KAUPIN KYNNT William Fall kynnir kosti kaupa á einingum 
Landsbankans fyrir rúmri viku. Þeim hefur nú verið rift.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

EFNAHAGSMÁL „Mér einfaldlega 
blöskraði þessi fréttaflutningur 
bresku pressunnar af málefnum 
Íslands,“ segir 
Rúnar Birgis-
son, umboðs-
maður Megasar 
með meiru. 
Harðort 
tölvubréf eftir 
Rúnar, þar sem 
hann tekur upp 
hanskann fyrir 
land og þjóð, 
var lesið upp á 
Sky-sjónvarpsstöðinni í gær. 
„Brown is a clown“, er einkunnin 
sem Rúnar gefur forsætisráð-
herra Breta í bréfinu.

Rúnar segist af og til senda 
tölvubréf til ensku pressunnar. 
„Þeir kímdu góðlátlega þegar 
þeir lásu bréfið mitt upp, enda 
kurteisir menn. Þetta var bara 
persónulegt bréf með minni 
skoðun. Brown er með allt niður 
um sig í eigin ranni og reynir að 
veiða atkvæði með að ráðast á 
liggjandi þjóð.“ - kg

Tölvupóstur lesinn upp á Sky:

Kallaði Gordon 
Brown trúð

RÚNAR BIRGISSON

DÓMSMÁL Þrír karlmenn á aldrin-
um 27 til 45 ára hafa verið ákærðir 
vegna dauðsfalls sem varð í íbúð 
við Frakkastíg í júní.

Mennirnir eru ákærðir fyrir 
brot gegn lífi og líkama er þeir 
létu farast fyrir að koma pólskum 
samlanda undir læknishendur er 
hann veiktist lífshættulega á 
mánudegi eftir að hafa hlotið 
höfuðhögg. Mennirnir voru allir 
staddir á Frakkastíg þegar 
atvikið varð. Maðurinn var 
fluttur á sjúkrahús að morgni 
þriðjudagsins, þar sem hann lést 
skömmu síðar af völdum höfuð-
áverka sem hann hlaut við 
höggið. -jss

Þrír menn fyrir dóm:

Ákærðir vegna 
láts samlanda

STJÓRNMÁL Geir Haarde forsætis-
ráðherra barst í gær bréf frá Gor-
don Brown, forsætisráðherra 
Bretlands. Þar kveður við allt 
annan tón en í yfirlýsingum Brown 
í breskum fjölmiðlum undanfarna 
daga.

Brown segist vilja lýsa áhyggj-
um sínum af afleiðingum aðgerða 
íslenskra stjórnvalda í sambandi 
við íslenska bankakerfið en kveðst 
ánægður með að hafa heyrt af 
samtölum Geirs við breska fjár-
málaráðherrann.

Þrátt fyrir sáttatón í bréfi 
Browns ítrekaði Geir á blaða-
mannafundi í gær að honum hefði 
mislíkað ummæli og framganga 
Breta. „Það hefur enginn íslensk-
ur ráðamaður haldið því fram að 
við myndum ekki standa við okkar 
skuldbindingar út á við,“ sagði 
Geir sem kvað íslensk stjórnvöld 
ekkert hafa á móti því ef Bretar 

kysu að fara með málið fyrir dóm-
stóla. „En með sama hætti áskilja 
íslenskir aðilar sér að sjálfsögðu 
líka rétt til að fara með mál fyrir 
dómstóla ef það skyldi koma í ljós 
að bresk yfirvöld hafi með yfirlýs-
ingum sínum eða aðgerðum brotið 
á íslenskum hagsmunum.“

Breski forsætisráðherrann 
segir sendinefnd embættismanna 
farna til Íslands til viðræðna. „Við 
vonum afar sterkt að það verði 
mögulegt að leysa þessa stöðu 
fljótt á uppbyggilegan hátt og á 

grunni sam-
vinnu,“ segir í 
bréfi Gordons 
Brown.  - gar

Forsætisráðherra Breta vill friðsamlega lausn og sendir fulltrúa sína til Íslands:

Geir fékk sáttabréf frá Brown

BRÉF FRÁ BROWN Geir Haarde 
segir Íslendinga áskilja 

sér rétt til að leita til 
dómstóla hafi bresk 
stjórnvöld brotið á 
hagsmunum þeirra.

LÖGREGLUMÁL „Kannski leikur 
kreppan eitthvert hlutverk í 
þessu. Þetta er að minnsta kosti 
óvenju bíræfinn þjófnaður,“ segir 
Sveinn M. Sveinsson, einn af 
eigendum hesthúss sem er í 
byggingu á hinu nýja félagssvæði 
hestafélagsins Fáks í Almanna-
dal. Tveimur tonnum af báru-
járnsþakplötum, rúmlega sjö 
metrar að lengd, var stolið af 
svæðinu í fyrrinótt.

Sveinn segir fjárhagslegt tap 
upp á hálfa milljón króna fylgja 
þjófnaðinum. „Þessir menn hafa 
komið með kranabíl og gert þetta, 
enda engin smávegis þyngd á 
þessu. Hjólförin sjást vel,“ segir 
Sveinn. Hann hvetur alla sem 
geta hjálpað við að upplýsa málið 
til að hafa samband við lögreglu.

 - kg

Bíræfinn þjófnaður:

Tveimur tonn-
um af þakplöt-
um stolið

SVEINN M. SVEINSSON Leitar nú logandi 
ljósi að tveimur tonnum af þakplötum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SPURNING DAGSINS
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

EFNAHAGSMÁL Leikskólakennarar 
hvetja starfsmenn leikskóla til að 
tryggja að börn hafi fullan og 
óskertan aðgang að leikskólanámi 
þrátt fyrir tímabundna fjárhags-
lega erfiðleika. Þetta kom fram í 
tilkynningu frá Stjórn Félags 
leikskólakennara í gær. 

Leikskólastjórar eru hvattir til 
að vera á varðbergi og grípa inn í 
ef grunur er um að foreldrar 
neyðist til að segja upp leikskóla-
dvöl sökum fjárskorts. Minnt er á 
að leikskólinn sé griðastaður 
barna þar sem þau geta dvalið við 
leik og nám án þess að þurfa að 
hlusta á umræður eða verða fyrir 
áreiti af nokkru tagi vegna þeirra 
óvenjulegu aðstæðna sem blasa 
við í íslensku efnahagslífi. - kdk 

Stjórn leikskólakennara:

Leikskólabörn 
eiga að fá frið

VIÐSKIPTI Gengi krónu styrktist um 
0,74 prósent og endaði gengisvísi-
talan í 199 stigum í gær. Kauphöll-
in hefur verið lokuð frá fimmtu-
degi, en á að opna á mánudag.

Nokkru munaði á genginu á 
gjaldeyrismarkaði líkt og í 
vikunni. Bandaríkjadalur kostaði 
110,4 krónur á gjaldeyrismarkaði 
en 97,5 krónur hjá Kaupþingi. 
Svipaða sögu var að segja um aðra 
gjaldmiðla.

Gjaldeyrisreiknir tímaritsins 
Forbes sýndi allt aðra niðurstöðu 
en vestanhafs kostaði einn dalur 
225 íslenskar krónur.  - jab

Enn misgengi á krónunni:

Króna ódýr 
vestanhafs

KRÓNAN Íslenska krónan er ódýrari í 
Bandaríkjunum en hér á landi. 

EFNAHAGSMÁL Vilhjálmur Egils-
son, framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins, SA, segir að 
„neyðarköll“ berist frá fyrirtækj-
unum í landinu vegna þess að 
fjármálaþjónustan sé ekki komin 
í lag, gjaldeyrisviðskiptin séu í 
lamasessi og vextir út úr öllum 
kortum. 

Vilhjálmur segir að eignir fólks 
séu að brenna upp út af vöxtum. 
„Það bara verður að koma lausn 
um helgina,“ segir hann. „Fjár-
magnið hefur þurrkast upp 
þannig að þetta er allt mjög 
erfitt. Það verður að klára þessi 
IMF-mál svo að við getum fengið 
eðlileg gjaldeyrisviðskipti.“ - ghs

Framkvæmdastjóri SA:

Lausn þarf
um helgina

GENGISMÁL „Gjaldeyrisviðskipti á 
Íslandi minna nú helst á það sem 
tíðkaðist í Austur-Evrópu á 
Sovéttímanum,“ segir í finnska 
viðskiptablaðinu Taloussanomat. 
Blaðið varar þá sem leið eiga til 
Íslands við að kaupa gjaldeyri 
áður en lagt er af stað, því evrum 
megi annaðhvort skipta í íslenskar 
krónur á opinberu gengi, eða á 
öðru og betra óformlegu gengi. 
„Veltur þá allt á því að kunna að 
spyrjast fyrir,“ segir blaðið.

Blaðið hefur eftir finnskum 
ferðamönnum á Íslandi að hægt sé 
að greiða með evrum í verslunum, 
og þá sé hægt að prútta um 
gengið. Í öðru finnsku viðskipta-
blaði, Kauppalehti, var ástandinu 
á Íslandi líkt við Zimbabwe.  -msh

Svartur gjaldeyrismarkaður

Íslandi líkt við 
Zimbabwe
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10-15 m/s S- og V-til, 
annars hægari.

MÁNUDAGUR
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VEÐUR BREYTIST 
Á MORGUN                
Við fáum lægð upp 
að landinu úr suðri 
á morgun með 
úrkomu sunnan- og 
vestanlands í fyrstu 
en reikna má með  
úrkomu í fl estum 
landshlutum annað 
kvöld. Á mánudag 
mun hlýna dálítið 
og úrkoman verður 
bundin við norð-
anvert landið en 
annars yfi rleitt þurrt.

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

MÓTMÆLI Um tvö hundruð manns 
söfnuðust saman við styttu Ingólfs 
Arnarsonar á Arnarhóli í hádeginu 
í gær til að til að krefjast þess að 
stjórn Seðlabankans segði af sér. 
Hrafnkell Orri Egilsson, sem stóð 
að mótmælunum, sagði í samtali 
við Vísi.is að tímabært væri að 
þeir sem gert hefðu mistök öxluðu 
ábyrgð á ástandinu. Ástandið í 
gjaldmiðilsmálum væri grafalvar-
legt og sorglegt væri að þjóðin 
hefði beðið skipbrot þrátt fyrir 
ítrekaðar aðvaranir. - kg

Mótmæli á Arnarhóli í gær:

Um 200 kröfð-
ust afsagnar 

MÓTMÆLI 200 manns mótmæltu á 
Arnarhóli í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR 

EFNAHAGSMÁL Halldór Ásgríms-
son, framkvæmdastjóri Norrænu 
ráðherranefndarinnar, telur ein-
boðið að stjórnvöld leiti til 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Hann 
segir að það sé nauðsynlegt við 
þær aðstæður sem nú eru uppi.

„Það er vond lesning að sjá 
hvað Seðlabankinn hefur leitað 
víða eftir lánalínum og aðstoð allt 
þetta ár án nokkurs árangurs. Ég 
tel nauðsynlegt að leita til sjóðs-
ins við þessar aðstæður, enda er 
það hlutverk hans að koma til 
hjálpar. Menn kunna að óttast að 
hann setji ýmis skilyrði, sem 
hann mun vissulega gera, en það 
þarf hvort eð er að taka margar 
ákvarðanir sem munu leiða okkur 
inn í betri framtíð. Það er betra 
að hafa aðstoð við það.“

Erlendir bankar eru í óðaönn 
að loka fyrir viðskipti við Ísland. 
Halldór segir mikilvægt að fá 
erlenda fjármálastarfsemi til 
landsins. „Það er mjög mikilvægt 
að erlendir bankar setji upp 
aðstöðu hér á landi; hvort sem 
þeir taka yfir aðstöðu sem er 
fyrir eða koma upp nýrri. Við 
höfum brennt allar brýr að baki 
okkur og þurfum að fá alþjóðleg-
ar fjármálastofnanir sem njóta 
trausts.

Til lengri tíma litið liggja tæki-
færi fyrir þessar stofnanir hér á 
landi. Ráðamenn geta liðkað 
fyrir, en margir þeir sem staðið 
hafa í bankastarfsemi hafa góð 
sambönd og ættu að nýta þau.“

Halldór segir einnig að íslensk 
stjórnvöld ættu að hefja viðræð-
ur við Evrópusambandið um 
aðild, í það minnsta um myntsam-

starf. Það hafi að vísu ekki áhrif 
strax en gefi skýr skilaboð.

 Halldór segir að hjólum 
atvinnulífsins verði að koma 
aftur í gang og þar eigi hik ekki 
við. „Menn mega ekki vera hik-
andi í að koma af stað fjárfest-
ingum í orkumálum og iðnaði og 
við getum ekki fest okkur í lög-
formlegu ferli sem tefur fyrir. 
Alþingi getur sett sérlög um 
ákveðnar framkvæmdir, líkt og 
gert var um Kárahnjúkavirkjun. 
Þingmenn geta tekið ákvarðanir 
á þessu sviði á sama hátt og stofn-
anir.“

Harðorðar yfirlýsingar hafa 
borist frá breskum stjórnvöldum 
gagnvart Íslendingum og segist 

Halldór hneykslaður á þeim. 
„Menn hegða sér ekki svona, að 
fara í fjölmiðla með offorsi. Vel 
má vera að eitthvað hafi misskil-
ist og eitthvað verið sagt klaufa-
lega. En menn ráðast ekki á skip í 
sjávarháska og fara fram með 
slíku offorsi.“

Halldór segir þetta munu 
breyta utanríkisstefnu þjóðar-
innar. „Já vissulega, það er barna-
skapur að halda annað. Þær þjóð-
ir sem hafa staðið næst okkur 
lengi í öryggis- og varnarmálum 
hafa komið þannig fram. Fyrst 
Bandaríkjamenn, þegar þeir 
hurfu á brott með einhliða hætti, 
og nú Bretar.“

 kolbeinn@frettabladid.is

Vill fá erlendan 
banka til landsins
Halldór Ásgrímsson vill fá erlenda fjármálastofnun til landsins. Hann segir Al-

þjóðagjaldeyrissjóðinn verða að koma að málum. Hann er hneykslaður á Bret-

um fyrir framgöngu þeirra og kallar eftir sérlögum um virkjanir.

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON Telur að Alþingi verði að setja sérlög um einstakar fram-
kvæmdir í virkjana- og orkumálum. Ekki megi láta regluverk tefja fyrir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UTANLANDSFERÐIR Eftirspurn eftir 
flugi til útlanda hefur snarminnk-
að á Íslandi undanfarna daga. Guð-
jón Arngrímsson, upplýsingafull-
trúi Icelandair, segir  hins vegar að 
bókunarstaðan erlendis hafi verið 
nokkuð góð. Ekki verði vart við að 
farþegar mæti ekki í flug.

„Fólk er ennþá að bóka sig til 
Íslands frá öllum okkar markaðs-
svæðum, jafnvel núna síðustu 
daga, bæði frá Skandinavíu, Bret-
landi og Bandaríkjunum en þetta 
er náttúrulega mjög ótryggt 
ástand,“ segir Guðjón. 

Hann bendir á að stjórnendur 
Icelandair hafi séð fyrir verulegan 
samdrátt, fyrst og fremst út af 

olíuverðshækkunum og því hafi 
framboðið í vetur verið skorið 
niður um 15-20 prósent. Guðjón 
segir spár um samdrátt nokkurn 
veginn hafa gengið eftir.

„Miðað við spár hefur staðan 
verið ágæt. Við höfum séð Íslend-

inga ferðast minna en straumur 
ferðamanna hingað og yfir Atlants-
hafið er í þokkalega góðu standi 
miðað við allt,“ segir hann og telur 
ekki ljóst hvaða áhrif fjölmiðlaum-
fjöllun erlendis síðustu daga hafi.

„Við uppfyllum ekki þau afföll 
að 20-30 manns vanti í vélar,“ segir 
Þorsteinn Guðjónsson, forstjóri 
Ferðaskrifstofu Íslands. „Salan 
hefur dregist saman síðasta hálfa 
mánuðinn en það er vel bókað í 
ferðir fram til jóla. Við gerum 
okkur grein fyrir að það verður 
samdráttur en við höfum ekki 
lokað öllum samningum fyrir 
næsta sumar og getum stýrt  fram-
boðinu.“  - ghs

Eftirspurn eftir flugi til útlanda hefur snarminnkað síðustu daga:

Fólk bókar sig enn til Íslands
ÞJÓÐIN FLÝGUR 
MINNA „Við 
höfum séð 
Íslendinga 
ferðast minna,“ 
segir Guðjón 
Arngrímsson, 
upplýsingafull-
trúi Icelandair.

GENGIÐ 10.10.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

199,9866
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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NÚ 14.950,-

Razor. Barstóll. Stillanleg hæð.
Sætishæð 53-80 cm. 17.500,-

NÚ 29.950,-

Golia. Barstóll. Stillanleg hæð. 
Sætishæð 54-80 cm. 39.950,-

einfaldlega betri kostur

Bjóðum uppá vaxtalaust 
lán til 6 mánaða

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500 
mánudaga - föstudaga 11-19  laugardaga 10-18  sunnudaga 12-18
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Skoðaðu vörulistann okkar á www.ilva.is

Velkomin í ILVA
Glæsileg húsgagna- og gjafavöruverslun

Síðasta helgi opnunartilboða

Jupiter. Stóll.
6.950,-

NÚ 4.950,-

Inter. Stóll, semianilinleður.
54.950,-

NÚ 39.950,-

Cebu. Stóll, reyr í setu/
krómfætur. 12.900,-

NÚ 9.900,-

Dave. Stóll, leður.
24.950,-

NÚ 12.450,-

Udine. Stóll, leður.
9.950,-

NÚ 5.950,-

Tower. Stóll, leður.
13.450,-

NÚ 9.950,-

Xibit. Borð. 90x160 cm.
Stækkunarplötur fylgja ekki. 

119.900,-

NÚ 99.950,-

Vannes. Stóll.
13.500,-

NÚ 9.900,-

NÚ 9.950,-

Blaze. Barstóll. Stillanleg hæð.
Sætishæð 56-80 cm. 14.950,-

Verð á setti

139.750,-
borð + 4 stólar
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Nýtt efni frumflutt 
Erlent gæðapopp og gullmolar Gunnars Þórðarsonar
 í glitrandi útsetningum Guitar Islancio

Aðgöngumiðaverð: 2.900.-
Miðasala er hafinn Salurinn.is

specials
I´m on an Island and I got Nowhere to run

Players laugardagskvöld 11. október

Þó útlitið sé dökkt þá er ljós í myrkrinu því
DÓRI Í TEMPÓ er kominn heim.

Sérstakir heiðursgestir Tempóstjörnurnar
Halldór Kristinsson og Þorgeir Ástvaldsson

Toggi og Dóri í Tempó taka að sjálfsögðu TRUE LOVE WAYS
Eftirpartíð hans Villa Vill boðið sérstaklega velkomið

Kolbrjáluð sixties stemning upp um alla veggi

Allar konur landsins fá frítt inn til miðnættis (24:00)

Auglýsingasími

– Mest lesið

VIÐSKIPTI Staða sparisjóðsins 
Byrs er „sterk, hvort heldur sem 
litið er til eiginfjárhlutfalls, 
lausafjárstöðu, eða hluts 
erlendra lána í starfseminni“.

Þetta kemur fram í tilkynningu 
sem send var frá Byr í gær. Þar 
segir að misskilnings hafi gætt á 
ólíkri stöðu sparisjóðanna. 

Tilefnið var umfjöllun Morg-
unblaðsins um áhrif erfiðleika 
Existu á stöðu tveggja spari-
sjóða. Þar var nöfnum Byrs og 
SPRON víxlað. Áréttað er að 
engin tengsl eru á milli Byrs og 
Existu. 

„Að Byr standa fjórir samein-
aðir sparisjóðir og hefur Byr 
talsverða sérstöðu að því leyti,“ 
segir í tilkynningunni.  - hhs

Byr tengist ekki Existu: 

Staða Byrs sterk

VIÐSKIPTI „Þróun mála er þyngri 
en tárum taki,“ segir Lýður Guð-
mundsson, stjórnarformaður 
Existu. Lýður og bróðir hans 
keyptu í gær Bakkavör út úr 
Existu fyrir 8,4 milljarða króna. 

Þeir stofnuðu Bakkavör árið 
1987 og hafa haldið um stjórnar-
tauma síðan. Þeir lögðu  Bakka-
vör inn í Meið, sem síðar varð 
Exista, fyrir sex árum. 

Við þrot Kaupþings varð kjöl-
festueign Existu í bankanum að 
engu. Markaðsverðmætið  nam 
134 milljörðum.   

Lýður segir hlutinn hafa verið 
skuldlausan og komi þrotið því 
ekki eins harkalega við Exista og 

annars væri. Höggið sé þó mikið 
og sárt sé að hugsa til taps ann-
arra fjárfesta. Staða Existu sé 

óljós enda hafi gríðarleg verð-
mæti glatast. Jafnframt eigi 
Exista og tengd félög inneignir og 
afleiðusamninga upp á tugi millj-
arða hjá íslenskum bönkum, sem 
ekki hafa fengist greidd.

Lýður segir sölu Bakkavarar 
neyðarráð til bjargar verðmæt-
um. Vegna stöðunnar dragi kaup-
in úr óvissu fyrir Bakkavör og 
hluthafa þess, svo sem stærstu 
lífeyrissjóðina. Exista hafi í vik-
unni selt stórar eignir, svo sem í 
norrænu fjármálafyrirtækjunum 
Sampo og Storebrand fyrir 210 
milljarða. „Við vinnum að þessu 
dag og nótt,“ segir hann.

 - jab

Bakkabræður kaupa „barn“ sitt aftur til bjargar verðmætum eftir fall Kaupþings:

Þróunin þyngri en tárum taki

ÁGÚST OG LÝÐUR Sala Existu á Bakkavör 
var neyðaraðgerð til bjargar verðmætum 
hluthafa beggja félaga.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EFNAHAGSMÁL Seðlabankinn hefur 
sent viðskiptabönkunum tilmæli 
um að takmarka sölu gjaldeyris 
eftir forgangsflokkum. Ferðamenn 
á leið úr landi þurfa að framvísa 
farseðlum til að fá gjaldeyri keypt-
an.

Geir Haarde forsætisráðherra 
sagði í gær að Seðlabankinn væri „á 
fullu“ að vinna að því að fá gjald-
eyri til landsins en kvaðst ekki vita 
hversu lengi þetta haftatímabil 
muni vara. „Vonandi sem allra styst 
og vonandi verður þetta komið í lag 
á mánudaginn,“ sagði Geir á blaða-
mannafundi í Iðnó.

Í tilmælum Seðlabankans eru 
nefnd dæmi um vörutegundir sem 
„gætu til dæmis verið“ í forgangs-
flokki. Eru það matvara, lyf, olíu-
vörur og opinber kostnaður erlend-
is. Eitt dæmi er nefnt um það sem 

bankarnir eiga ekki að nota erlenda 
peninga í. „Forðast ætti að nýta 
gjaldeyri sem kemur inn í bankana 
til fjármálatengdra gjaldeyrisvið-
skipta af neinu tagi,“ segir í tilmæl-
unum.

Seðlabankinn ætlast þó ekki til að 
tíma sé ekki eytt í að eltast við ein-
staka vöruflokka heldur kröftunum 
einbeitt að háum fjárhæðum.

„Þar sem starfsmenn bankaúti-
búa þekkja best til sinna viðskiðpta-
vina væri eðlilegt að þeir hefðu með 
höndum mat á því hvort beiðnir um 
gjaldeyriskaup vegna innflutnings 
eru vegna nauðsynlegs innflutnings 
á vöru og þjónustu. Yfirmenn 
ábyrgðust sölu gjaldeyrisins og 
gætu leitað til Seðlabankans til að 
fá úrskurð ef vafi léki á nauðsyn,“ 
segir í tilmælunum þar sem þess er 
krafist að bankar sem njóta fyrir-

greiðslu Seðlabankans geri honum 
„sundirliðaða grein fyrir öllum 
gjaldeyrisviðskiptum sínum í lok 
hvers dags.“

Skúli J. Björnsson, formaður 
Félags íslenskra stórkaupmanna, 
kveðst hafa skilning á tímabundn-
um aðgerðum Seðlabankans.

„Þegar gjaldeyrir er af svo skorn-
um skammti hlýtur þjóðarheill að 
ráða og nauðsynjavörur á borð við 
mat og lyf settar í forgang. En auð-
vitað ber stjórnvöldum að sjá til 
þess að gjaldeyrisviðskiptin geti 
verið eðlileg. Til þess að erlendir 
aðilar treysti sér til að eiga viðskipti 
við Íslendinga er grundvallaratriði 
að menn geti greitt sínar skuldbind-
ingar. Við trúum að þetta verði 
komið í eðlilegt horf strax í næstu 
viku,“ segir Skúli Björnsson.

 gar@frettabladid.is

Skammta gjaldeyri 
fyrir nauðsynjum
Seðlabankinn beinir því til bankanna að setja nauðsynjavörur í forgang við 

sölu erlends gjaldeyris. Forsætisráðherra vonar að ástandið lagist á mánudag. 

Stórkaupmenn hafa skilning á tímabundnum aðgerðum til verndar þjóðarheill.

FORSÆTISRÁÐHERRA
Geir Haarde gengur til 
fundar við fréttamenn 
í Iðnó í gær. Forsætis-
ráðherra vonast til að 
gjaldeyrisviðskipti verði 
eðlileg eftir helgi.
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Telur þú að milliríkjadeila 
sé skollin á milli Íslands og 
Bretlands?

Já  64%
Nei  36%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hyggur þú á utanlandsferð í 
vetur?

Segðu skoðun þína á vísir.is

HEILBRIGÐISMÁL Lyf ætti 
ekki að skorta í landinu á 
næstunni. Guðlaugur Þór 
Þórðarson heilbrigðis-
ráðherra segir að í heil-
brigðisráðuneytinu hafi 
verið brugðist skjótt við 
alvarlegum atburðum í 
efnahagslífinu og farið 
hafi verið yfir birgða-
stöðuna í landinu. Vegna 
gjaldeyriskreppu eru öll 
innkaup mjög erfið þar á meðal á 
lyfjum.

Guðlaugur segist hafa sent út 
tilkynningu til allra heilbrigðis-
stofnana í landinu snemma morg-
uns á þriðjudag. Í henni var lögð 
áhersla á að erfiðleikar riðu yfir 
íslenskt þjóðfélag og voru allir 

heilbrigðisstarfsmenn 
hvattir til að hafa augun 
opin og gæta sérstaklega 
að fólki sem hætt væri 
við að lent gæti í erfið-
leikum vegna ástandsins í 
fjármálaheiminum.

Tvö dreifingarfyrir-
tæki eru með yfir 90 pró-
sent af öllum lyfjum í 
landinu. Eftir að farið hafi 
verið yfir birgðir hafi 

komið í ljós að þau eiga um og 
yfir þriggja mánaða lager af lyfj-
um. 

Þá hafi Landlæknisembættinu 
verið falið að fylgjast með að til-
mælum ráðuneytisins sé fylgt og 
mun ráðuneytið þess utan vera í 
daglegu, milliliðalausu sambandi 

við stofnanir á borð við Heilsu-
gæslu höfuðborgarsvæðisins og 
Landspítalann, auk stofnana utan 
Höfuðborgarsvæðisins. - kdk 

Heilbrigðisráðuneytið hefur farið yfir birgðastöðuna á lyfjum:

Þriggja mánaða lyfjabirgðir í landinu

LYF Heilbrigðisráðherra hefur hvatt alla 
heilbrigðisstarfsmenn til að hafa augun 
opin og gæta að fólki sem á um sárt að 
binda. 

GUÐLAUGUR ÞÓR 
ÞÓRÐARSON

KJÖRKASSINN



25%
AFSLÁTTUR

U.Þ.B.

20%
AFSLÁTTUR

ALLIR PÚÐAR

VEISLUKERTI

2 stk.

99,-

KRÓNUKERTI

6 stk.

399,-

KUBBAKERTI

4 stk.

499,-

Þökkum kærlega fyrir fr
ábærar móttökur við o

pnun á nýrri
 verslun okka

r á Korputorgi! 20%
AFSLÁTTUR

U.Þ.B.

30%
AFSLÁTTUR

U.Þ.B.

25%
AFSLÁTTUR

U.Þ.B.

40%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

U.Þ.B.

15
AFSLÁTTUR

U.Þ.B.
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VIÐSKIPTI „Mjög góðar fréttir eru 
að stjórnvöld vinni að því að finna 
lausn á því hvernig hægt sé að 
tryggja meira en innlánin af kröf-
um sem peningamarkaðssjóðirnir 
eiga, þar sem stór hluti sparnaðar 
almennings liggur í þessum sjóð-
um,“ segir Aðalsteinn Egill Jónas-
son, dósent í lögfræði við Háskól-
ann í Reykjavík og forstöðumaður 
Fjármálaréttarstofnunar. 

Í neyðarlögum mánudagsins var 
kveðið á um að innistæður pen-
ingamarkaðssjóða væru tryggðar 
að fullu, en á fimmtudag lýsti við-
skiptaráðherra því yfir að nú væri 
einnig unnið að því að tryggja eitt-
hvað af öðrum eignum sjóðanna.

„Hugsanlegt er að ríkið ætli að 
ábyrgjast þær kröfur sem sjóðirn-
ir eiga á bankana, en við verðum 
að bíða og sjá útfærsluna,“ segir 
Aðalsteinn. Þrot bankanna hefur 
vakið ótta um að kröfur peninga-
markaðssjóða á fjármálastofnanir 
glatist. Um 22 prósent af eignum 
verðbréfasjóða landsmanna í 
formi ýmissa verðbréfa og krafna 
á fjármálastofnanir (sjá mynd). 

Um þriðjungur eigna verðbréfa- 
og peningamarkaðssjóða eru hins 
vegar í formi innistæðna og 
ýmissa ríkistryggðra verðbréfa, 
þannig að ríkið er nú þegar í 
ábyrgð fyrir um þriðjungi eigna 
sjóðanna. 

Yfirlýsing viðskiptaráðherra 
nær þó aðeins yfir peningamark-
aðssjóði en ekki liggur fyrir 
hvernig eign Íslendinga skiptist á 

peningamarkaðssjóði og aðra 
verðbréfasjóði. 

„Verið er að fara í gegnum 
grunngögnin til að greina á milli 
mismunandi tegunda verðbréfa- 
og fjárfestingasjóða,“ segir Jakob 
Gunnarsson hjá upplýsingasviði 
Seðlabankans. Hann segir að sér-
eignarsparnaður Íslendinga dreif-
ist sömuleiðis víða og nú sé unnið 
að því hjá Fjármálaeftirlitinu og 
Seðlabankanum að greina tölurn-
ar. Ráðamenn hafa ítrekað áréttað 
að allur séreignarsparnaður lands-
manna sé að fullu tryggður.

Samkvæmt tölum Seðlabankans 
námu innlendar innistæður í bönk-
um og sparisjóðum landsins 1.289 
milljörðum í lok ágúst 2008, en 
þær eru að fullu tryggðar. Þá nam 
sparnaður í öllum verðbréfasjóð-
um um 682 milljörðum króna í lok 
ágúst. Það skýrist eftir helgi 
hversu mikið af þessum eignum 
ríkið mun ábyrgjast. Samkvæmt 
útreikningum Markaðarins má 
áætla að ríkið sé nú þegar í ábyrgð 
fyrir 76,5 prósent af sparnaði 
landsmanna.

 msh@markadurinn.is

Ábyrgjast þrjá 
fjórðu hluta
Ríkisábyrgð er þegar á minnst þriðjungi eigna pen-
ingamarkaðssjóða. Unnið er að útfærslu ábyrgðarinn-
ar. Innistæður í bönkum og sparisjóðum eru tryggðar. 

EIGNIR ÍSLENDINGA Í 
BÖNKUM OG VERÐBRÉFASJÓÐUM

Byggt á tölum Seðlabankans frá 31. ágúst 2008

1.289
milljarðar

681,6
milljarðar

22% 39%

10%

16%

16%

Hugsanlegt er að ríkið 

ætli að ábyrgjast þær 

kröfur sem sjóðirnir eiga á bank-

ana, en við verðum að bíða og sjá 

útfærsluna.

AÐALSTEINN EGILL JÓNASSON 
DÓSENT Í LÖGFRÆÐI VIÐ HR

Verðmæti útgefinna 
hlutdeildarskírteina í 
verðbréfa- og 
fjárfestingasjóðum

Tryggt af ríkinu:

Innlán og 
bankainnistæður

Hlutabréf og verð-
bréf fyrirtækja

Erlend verðbréf

Ýmis verðbréf og 
kröfur á fjármála-
stofnanir hér á 
landi

Ríkisbréf, húsbréf

Heildarinnistæður 
landsmanna í 
viðskiptabönkum 
og sparisjóðum
(Tryggt af ríkinu)

Aðrar eignir:

1 Hvað heitir fjármálaráðherra 
Bretlands?

2 Hvaða danska blað stóð 
fyrir fjársöfnun á götum Kaup-
mannahafnar Íslendingum til 
handa?

3 Fyrir hvaða liði töpuðu 
Haukar 35-29 í handknattleik?

Fiskbúðingur
Fitusnauður, próteinríkur
og fljótlegur að matreiða

www.ora.is

Ástríða í matargerð

www.isam.is

VIÐSKIPTI Bankastjórar Lands-
banka Íslands hf., þeir Halldór J. 
Kristjánsson og Sigurjón Þ. 
Árnason, hafa látið af störfum. 

Í tilkynningu til fjölmiðla kemur 
fram að þeir hafi óskað eftir því 
að láta af störfum á fimmtudag. 
Skilanefnd hafi fallist á það. 

Þeir munu áfram vera bankan-
um til ráðgjafar „í öllu því sem 
varðar að tryggja sem farsælasta 
umbreytingu á rekstri bankans“ 
segir í tilkynningunni. 

Halldór hefur verið bankastjóri 
Landsbankans frá árinu 1998. 
Sigurjón tók sæti honum við hlið 
árið 2003.  - hhs

Stjórarnir Halldór og Sigurjón:

Formlega hættir

BREYTTIR TÍMAR Bankastjórar Lands-
bankans létu formlega af störfum í gær.

HEILBRIGÐISMÁL Sálfræðiráðgjöf 
fyrir fólk sem glímir við álags-
einkenni eins og kvíða, depurð og 
sektarkennd vegna efnahags-
ástandsins var opnuð í gær. 

Það er geðsvið Landspítalans 
sem stendur fyrir ráðgjöfinni, 
sem verður til húsa í Heilsu-
verndarstöðinni við Barónsstíg.

Tveir sálfræðingar munu sinna 
þjónustunni. 

Þá mun aðstoðarmaður sem 
svarar fyrirspurnum frá almenn-
ingi, bóka viðtöl og halda utan um 
önnur verkefni.

Fólk getur leitað til ráðgjafar-
innar á virkum dögum milli 
klukkan níu og fjögur. Símanúm-
er ráðgjafarinnar er 458 9999. 

 - kg

Efnahagsástandið kemur við marga:

Sálfræðiráðgjöf 
vegna kreppunnar

HEILSUVERNDARSTÖÐIN Sálfræðiráðgjöf 
fyrir fólk sem glímir við álagseinkenni og 
kvíða fer fram í Heilsuverndarstöðinni 
við Barónstíg. 

FJÖLMIÐLAR Dagblaðið 24 stundir 
hefur verið lagt niður um leið og 
rekstur Fréttablaðsins og Morgun-
blaðsins er sameinaður undir 
merkjum útgáfufélagsins Árvak-
urs.

Með sameiningunni á að ná fram 
hagræðingu í prentun og dreifingu. 
Pósthúsið, dreifingarfyrirtæki 
Fréttablaðsins, fylgir þannig með 
inn í Árvakur.

Að sögn Einars Sigurðssonar, 
sem áfram verður forstjóri Árvak-
urs, var 22 starfsmönnum sagt upp 
á 24 stundum og á Morgunblaðinu í 
gær. Var þar um að ræða sölumenn, 
umbrotsmenn og blaðamenn. Einar 
segir hluta af 24 stunda hópnum 

fara til Morgunblaðsins og að engar 
frekari uppsagnir séu á döfinni.

Kynna á nýja helgarútgáfu 
Morgunblaðsins í lok næstu viku 
en útgáfa Fréttablaðsins verður 

óbreytt. „Hins vegar erum við auð-
vitað alltaf að leita leiða til hag-
ræðingar í rekstrinum,“ segir Ari 
Edwald, forstjóri 365.

Eftir sameininguna verður 365, 
núverandi útgáfufélag Fréttablaðs-
ins, stærsti einstaki hluthafi Árvak-
urs með 36,5 prósenta hlut. Fyrir í 
hluthafahópi Árvakurs eru Valtýr 
ehf., Lyfjablóm ehf., Garðar Gísla-
son ehf. og félög í eigu Björgólfs 
Guðmundssonar. Eftir er að afla 
samþykkis Samkeppniseftirlitsins 
fyrir sameiningunni.

Einar segir félögin gera sér góða 
grein fyrir mikilvægi þess að 
tryggja áfram ritstjórnarlegt sjálf-
stæði blaðanna.  - gar

24 stundir lagðar niður og grundvöllur Fréttablaðsins og Morgunblaðsins styrktur:

Blöðin spara með sameiningu

DAGBLÖÐIN Í GÆR 24 stundir sem áður 
hét Blaðið kom út í síðasta skipti. 

EFNAHAGSMÁL „Ég vil hvetja 
forsvarsmenn fyrirtækja til að 
bjóða fólki hlutastörf í stað þess 
að segja því upp, ef tök eru á,“ 
segir Þór Sigfússon, formaður 
Samtaka atvinnulífsins (SA). 

Undanfarna daga hefur SA rætt 
við forsvarsmenn fjölmargra 
fyrirtækja. „Mörg eru í ágætis 
málum. Önnur standa frammi 
fyrir verulegum vandræðum. Sum 
voru þegar þjökuð vegna vaxta-
stigsins áður en þetta ástand skall 
á.“ 

Könnun sem SA gerði fyrir 
rúmum mánuði sýndi að um 30 
prósent fyrirtækja töldu sig eiga í 
fjárhagsvandræðum. -hhs

SA biðlar til fyrirtækja:

Hlutastörf en 
ekki uppsagnir

VEISTU SVARIÐ?
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KÆRI VIÐSKIPTAVINUR

Við viljum þakka þá þolinmæði og þann skilning sem starfsfólki bankans hefur 

verið sýndur síðastliðna daga. Jafnframt viljum við minna á að almenn banka- 

starfsemi Glitnis verður óbreytt, útibú opin og hraðbankar.

ALLAR INNSTÆÐUR TRYGGÐAR

Ríkisstjórnin hefur áréttað að innstæður í innlendum viðskiptabönkum, spari- 

sjóðum og útibúum þeirra hér á landi eru tryggðar að fullu. Með innstæðum er 

átt við allar innstæður almennra sparifjáreigenda og fyrirtækja sem trygging 

innstæðudeildar Tryggingasjóðs innstæðueigenda tekur til. 

„SPURT OG SVARAÐ“ Á GLITNIR.IS

Á vef okkar, www.glitnir.is, er búið að setja upp upplýsingasvæði og „spurt og 

svarað“ svæði sem miðlar upplýsingum og svarar áleitnum spurningum sem 

brenna á viðskiptavinum og almenningi. 

Ef þú hefur frekari spurningar er þér líka velkomið að hringja í þjónustusímann 

440 4000 og fá upplýsingar.



 4 stk

999kr

Erika

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana 

Tilboðin gilda í Skútuvogi laugardag og sunnudag eða á meðan birgðir endast

20%
afsláttur

Allir
Haustlaukar

30%
afsláttur



Allar
flíspeysur

ÍSLENSK
KJÖTSÚPA

MEÐ BRAUÐI

190kr
FRÁ KL. 11 ALLA

HELGINA

ÍS
10kr

ALLA
HELGINA

NOTALEG HELGI
í Skútuvogi

Flísteppi
Microfiber,
mjúk og kósý
5860427 999

Pottasett
5 pottar
2009193

5.999
8.699verð frá 

1.299

20%
AFSLÁTTUR

Komdu og smakkaðu
FRÓN Hjarta smákökur

ALLIR
FÁ GEFINS

HERSHEY'S
SÚKKULAÐIÁ meðan

birgðir endast

MJÚK
OG KÓSÝ

Veggmálning
Gljástig 7
7119866-74

Rúllusett
+ 25 sm bakki
7014821

3.990 699
1.899

Borvél
rafmagns, 500 VSH, taska og fylgihlutir
5245300

4.988
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS
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Víða um lönd velta menn því nú 
fyrir sér hvort fjármálakrepp-

an mikla sé frjálshyggjunni að 
kenna. Málsmetandi menn segja 
að gengið hafi verið of langt í að 
draga úr ríkis-„afskiptum“ af fjár-
málamarkaðnum vestanhafs, hann 
gerður of „frjáls“. Einstaka 
„frjáls“-hyggjumaður maldar í 
móinn og segir að vandinn stafi af 
því að markaðurinn hafi ekki 
verið nógu „frjáls“. 

En mér er spurn: Hvers vegna 
verður þessi djúpa og alvarlega 
kreppa nú eftir þrjátíu ára 
frjálshyggjuvæðingu víða um 
lönd? Af hverju voru Vesturlönd 
að heita kreppulaus á ríkis-
„afskipta“-árunum 1945-1980? Af 
hverju urðu miklar og alvarlegar 
kreppur á bandaríska fjármála-
markaðnum á árunum fyrir 1912, 
þegar ríkið skipti sér nákvæmlega 
ekkert af honum? Mikið hrun varð 
á fjármálamarkaðnum ameríska 
árið 1907 og kalla Kanar það „the 
panic of 1907“. 

Bankakreppan íslenska
Víkur nú sögunni austur og 
norður á bóginn, að íslensku 
bankakreppunni sem nú ógnar 
framtíð þjóðarinnar. Það þótt 
íslenski markaðurinn sé nú 
„frjálsari“ en nokkru sinni fyrr. 
Ekki fór fyrir kreppum á ríkis-
„afskipta“-árunum, ekki einu 
sinni á hinum vondu haftaárum. 
Við má bæta að ég tel frjáls-
hyggju-mennskuna eiga mikla 
sök á kreppunni, Ísland er 
kannski ekki yfirgengilega mark-
aðsvætt en allt of margir 
Íslendingar eru „frjálshyggnir“ 
um of. Margir af markaðsger-
endunum íslensku hafa verið 

heilaþvegnir af frjálshyggju í 
viðskiptaháskólum, jafnt 
hérlendum sem erlendum.

Kaupsýslumenn þessir virðast 
hafa trúað í blindni þeim boðskap 
frjálshygguhagfræðinnar að 
fyrirtæki yrðu stöðugt að reyna 
að þenjast út annars væri voðinn 
vís. „Vogun(arsjóðir) vinna en 
tapa ekki“ hefði getað verið 
þeirra kjörorð. Milton Friedman 
sagði að einungis þau fyrirtæki 
sem stefndu að hámarksgróða og 
gæfu ekkert eftir myndu lifa af í 
samkeppninni, þess utan væri 
þessi sókn í hámarksgróða öllum 
til góðs, „græðgi er góð“. En 
hagfræðingurinn John Kay segir 
annað í bók sinni The Truth about 
Markets. Hann vitnar í rannsókn-
ir á fyrirtækjum sem sýni að 
farsælustu fyrirtækin séu ekki 
ofurgráðug. Hann segir að sú 
óheillaþróun sem varð þegar 
forstjórar vestra fóru að semja 
um ofurlaun og allra handa 
fríðindi hafi orðið til þess að þeir 
hafi tekið mikið fé út úr fyrir-
tækjum sem þeir unnu hjá. Þetta 
sé ein ástæða fjármálakreppunn-
ar á níunda tugnum og aðal á-
stæðan fyrir hruni Enrons. 

Þessir menn fóru eftir for-
skriftum Friedmans um að öllum 
sé fyrir bestu að einstaklingar á 
markaði hegði sér í samræmi við 
upplýsta eigingirni. Þessi 
„business“-skóla-mennska 
gegnsýrir íslenska „busi$$ness“-
menn nema hvað eigingirnin vill 
verða með óupplýstara móti. 

Mörg markaðskerfi!
Hvernig ber Íslendingum að 
bregðast við kreppunni? Væri 
ekki ráð að þeir drægu aðeins úr 
markaðsdýrkun sinni? Væri ekki 
ráð að íslenskir kaupsýslumenn 
hættu að fara eftir forskriftum, 
ættuðum frá Milton Friedman? 
Væri ekki ráð að Íslendingar 
reyndu að finna gerð markaðs-
kerfis sem hæfir íslenskum 
aðstæðum í stað þess að stæla 
Ameríkumenn?

Fræðimenn á borð við áður-
nefndan John Kay og heimspek-
inginn John Gray segja það hina 
mestu firru að aðeins ein gerð 
markaðskerfis virki. Hið 
árangursríka markaðskerfi 
Suður-Kóreu sé allt öðruvísi en 
hið ameríska og vel aðlagað 
kóreskum aðstæðum. Finnska 
útgáfan hæfir Finnum vel og svo 
framvegis.

Steingrímur Hermannsson 
hafði bæði á réttu og röngu að 
standa þegar hann sagði að önnur 
efnahagslögmál giltu á Íslandi en 
annars staðar. Hið rétta er að það 
eru ekki til nein efnahagsslög-
mál, aðeins þumalfingursreglur 
sem hæfa misvel á mismunandi 
stöðum á mismunandi tímum. 

Höfundur er prófessor í heimspeki 
við Háskólann í Lillehammer.

STEFÁN SNÆVARR

Í DAG |

Kreppan, frjálshyggj-
an og framtíðin 

Kreppan í Vesturheimi

UMRÆÐAN 
Stefán Ólafsson skrifar um 
fjármálakreppuna

Þegar hamfarir ganga yfir er mikilvægt 
að skilja þá möguleika sem eru fyrir 

hendi. Grundvöllur samfélagsins á Íslandi 
mun standa áfram þótt fjármálayfirbygg-
ingin sé hrunin og dragi annað með sér í 
fallinu. Sá grundvöllur er sterkur. Ég vil 
benda á nokkur atriði sem sýna að við eigum vel að 
geta staðið þetta af okkur og risið upp á ný.

Hagsæld Íslendinga var góð áður en nýfrjáls-
hyggjan og einkabankarnir komu til valda. 
Íslendingar höfðu um langt árabil verið í hópi tíu 
til tólf ríkustu þjóða heims og erlendar skuldir 
voru hóflegar. Frá 1960 til 1980 var hagvöxtur t.d. 
mun meiri en verið hefur eftir 1995. Það er því 
alrangt þegar fullyrt er að hagsældin á síðustu 
árum hafi verið meiri en nokkru sinni fyrr í sögu 
þjóðarinnar. Kaupmáttaraukning almennings var 
einnig mun meiri 1960 til 1980 en á tímabilinu 1995 
til 2005. Mikið fé var vissulega í umferð og 
neyslukapphlaupið gríðarlegt á síðustu árum, en 
það hvíldi á skuldasöfnun. Þetta sýnir að hagsæld 
þjóðarinnar var orðin traust áður en nýfrjálshyggj-

an og einkabankarnir leiddu okkur í 
núverandi stöðu. Eftir fyrirliggjandi 
hreingerningu mun vinnusöm þjóðin hafa 
möguleika til nýrrar sóknar, en á traustari 
grunni.

Annað sem sýnir að við getum staðið 
þetta af okkur er það að á 20. öldinni urðu 
Íslendingar oft fyrir stórum efnahagsáföll-
um sem leiddu til mikilla tímabundinna 
kjaraskerðinga. Hrun síldarstofnsins skók 
t.d. efnahagslegar undirstöður hagkerfis-

ins á árunum 1968 til 1970. Gengisfall varð mikið, 
kaupmáttarskerðing sömuleiðis og aukið atvinnu-
leysi. Nokkur brottflutningur varð en síðan reis 
þjóðin fljótt til nýrrar sóknar. Fleiri slík áfalla-
tímabil má nefna, svo sem árin 1983-4 þegar byrði 
vegna húsnæðisskulda keyrði um þverbak.

Í kreppu verður velferðarkerfið enn mikilvæg-
ara en áður. Þannig þarf Íbúðalánasjóður að verða 
mörgum til bjargar á næstu misserum. Almanna-
tryggingar munu þurfa að bæta lífeyrisþegum 
tapaðan lífeyri frá lífeyrissjóðunum að hluta og 
verja sérstaklega þá sem minnst hafa. Stjórnvöld 
þurfa því að hafa velferðarmál í forgangi. Það mun 
milda þrengingarnar sem nú leggjast á þjóðina.

Höfundur er prófessor við Háskóla Íslands. 

Við getum þetta 

STEFÁN ÓLAFSSON

Matvælaöryggi
Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, vinnur nú 
hörðum höndum að því að tryggja 
matvælaöryggi þjóðarinnar og koma 
í veg fyrir að hér verði vöruskort-
ur. Ekki er langt síðan hér á landi 
spunnust umræður um matvæla-
öryggi, eftir að bændaforystan, forseti 
Íslands, Vinstri grænir og fleiri bentu 
á að ekki væri hægt að ganga að því 
vísu. Innan raða Sjálfstæðisflokksins 
tóku menn fálega í slíkar hugmyndir; 
Árni Helgason, framkvæmdastjóri 
þingflokks Sjálfstæðisflokksins kallaði 
matvælaöryggi til dæmis „orðskrípi“ 
sem gengi út á háa tolla og „fyrirslátt 
hjá þeim sem vilja helst engar 
breytingar gera“. Nú er komið 
annað hljóð í strokkinn. 

Einfalt mál
Geir Haarde forsætisráðherra fór 
yfir stöðu mála á fréttamannafundi 
í Iðnó í gær. Meðal þess sem bar á 
góma var mögulegt lán til að styrkja 
gjaldeyrisforða landsins. Spurður 
hvaðan þeir peningar ættu að koma 
stóð ekki á svari frá Geir: „Frá 
útlöndum.“ 

Skransölurnar
Á þessum stað 
í gær var vitnað í 
bókina Straum-
hvörf eftir Þór Sig-

fússon, 
frá 

árinu 2005, en þar er fjallað um 
íslensku útrásina. Þótt margt hafi 
farið öðruvísi en spáð var gekk sumt 
eftir, til dæmi þessi viðvörunarorð:  
„Hættan er sú að þegar vel hefur 
gengið í fjárfestingaverkefnum renni 
hreinlega æði á menn. Sjálfstraustið 

er orðið slíkt að svo virðist sem 
allt verði að gulli í höndunum 
á íslenskum athafnamönnum. 
Þegar þannig er komið kann 

of mikið sjálfstraust að leiða 
íslenska fjárfesta aftur 

á skransölur með 
kunnuglegum afleið-
ingum.“ Illu heilli 
reyndist Þór sannspár 
að þessu leyti.

 bergsteinn@frettabladid.isE
inhver versta vika lýðveldistímans er nú að baki. Þótt 
lítil glæta virðist vera þessa dimmu daga, getum við að 
minnsta kosti huggað okkur við að það var fjármála-
kreppa sem reið yfir landið en ekki svartidauði, stóra-
bóla eða móðuharðindi eins og forðfeður okkar þurftu 

að glíma við.
Ísland hefur verið í heimspressunni sleitulaust síðastliðna 

viku. Og fréttirnar hafa verið svartar. Allnokkur ár eru þó liðin 
frá því að fjármálalíf landsins beindi forvitni umheimsins að 
okkur. Sú umfjöllun þróaðist eitthvað á þessa leið: Fyrst vöktu 
miklir sigrar íslenskra banka og athafnamanna í útlöndum 
athygli og jafnvel aðdáun. Næst vöknuðu spurningar um hvern-
ig þessi fámenna þjóð á hjara veraldar færi eiginlega að þessu? 
Þeim spurningum fylgdi vænn skammtur af tortryggni. Þegar 
hin alþjóðlega lánsfjárkreppa fór að hríslast um fjármálakerfi 
heimsins kom að þriðja kafla athyglinnar. Og það spratt ekki  af 
góðu. Umsvif íslenskra banka voru orðin svo mikil miðað við 
baklandið, að afdrif þeirra í lánsfjárkreppunni þóttu geta orðið 
ákveðin vísibending um hvernig efnahag fjölmargra annarra 
landa myndi reiða af. Það var jafnvel talað um íslenska banka-
kerfið sem kanarífuglinn í búrinu í námugöngunum; ef fuglinn 
lifði væri öðrum óhætt.

Við vitum öll hvernig fór fyrir bönkunum. Og því miður bend-
ir flest til þess að útlendir áhugamenn um örlög íslenska banka-
kerfisins hafi haft rétt fyrir sér. Aðrar þjóðir eru alls ekki óhult-
ar. Eftir lokun markaða í gær beggja vegna Atlantshafsins, og 
víðar, liggur fyrir að stór hluti heimsins er á bjargbrún mestu 
efnahagskreppu seinni tíma.

Gríðarleg umræða er þegar hafin um hverjir bera ábyrgð á 
hruninu og þeim þrengingum sem eru framundan. Sú umræða 
einskorðast ekki við Ísland. 

Hér á landi dynja þung orð á stjórnmálamönnum, bankamönn-
um og umsvifamiklum athafnamönnum. Það eru ekki ýkjur að 
nota orð eins og hatur í því samhengi. Að nefna sökudólgana og 
hella blóðugum skömmum yfir þá er vissulega ákveðinn þáttur 
þeirrar umræðu sem þarf að fara fram. En sá partur umræð-
unnar mun örugglega ekki færa okkur þau svör sem við þurfum 
mest á að halda núna.  

Það er bráðamál fyrir samfélagið að við eyðum sem mestu 
af okkar kröftum til að bjarga sem flestum úr þeim eldum sem 
brenna. Það þarf að gerast hratt og af eins mikilli yfirvegun og 
er möguleg. Það þarf líka að hefja nú þegar umræðu um hvernig 
við ætlum að byggja upp athafnalíf landsins á nýjan leik. Það er 
risavaxið verkefni sem þolir ekki bið.

Við skulum gæta okkur á því að það eru engar hitaeiningar í 
hatrinu. Við munum ekki éta það þegar á reynir.

Hvernig viljum við byggja upp á nýjan leik?

Hatrið er 
hitaeiningasnautt

JÓN KALDAL SKRIFAR
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TILBOÐ     199.990
FULLT VERÐ kr. 219.990

Panasonic TH42PV70F
42" Plasma BREIÐTJALD með 1024x768 p.uppl., V-Real 2 
Engine, Advanced 3D Colour, Motion Pattern Noise Reduction, 
Sub-Pixel Control, HD Ready, Progressive Scan, Real Black 
Drive, 10.000:1 skerpu, VIERA Link, 20w Nicam Stereó með 
V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), 2 x HDMI, 
Component, SVHS, CVBS, PC og heyrnatt., textavarpi ofl.

Panasonic TX26LM70F
26" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., V-Real 
tækni, HD Ready, Progressive Scan, 3.000:1 skerpu, VIERA Link, 
Backlight Control, 20w Nicam Stereó með V-Audio hljóðkerfi, 
Backlight Control, 2 x Scart (með RGB), 2 x HDMI, Component, 
SVHS, CVBS og heyrnatólstengi, textavarp ofl.

Panasonic TX32LM70F
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., V-Real 
tækni, HD Ready, Progressive Scan, 3.000:1 skerpu, VIERA 
Link, Backlight Control, 20w Nicam Stereó með V-Audio 
hljóðkerfi, Backlight Control, 2 x Scart (með RGB), 2 x HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnatólstengi, textavarp ofl.

Panasonic TH42PY70F 
42" FHD Pro2 Plasma BREIÐTJALD með 1920x1080 punkta upp.,
V-Real Pro2 Engine, Advanced 3D Colour management, Motion 
Pattern Noise Reduction, Sub-Pixel Control, HD Ready, Progressive
Scan, Real Black Drive 10.000:1 skerpa, SDHC kortalesari, VIERA 
Link, 20w Nicam Stereó með V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x 
Scart (með RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, CVBS, PC og 
heyrnatólstengi, textavarp ofl.

Full HD 1080pFull HD 1080p

Full
HD

PLASMA

Panasonic TX37LZD70F
37" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 punkta 
uppl., V-Real Pro 2 Engine tækni, IPS Alpha skjá, Intelligent Scene 
Controller, Advanced 3D Colour management, Sub-Pixel Control, 
HD Ready, Progressive Scan innb. digital DVB-T mótt., 8.500:1 
skerpu, VIERA Link, innb. SDHC kortalesara, 20w Nicam Stereó 
með V-Audio, 2 x Scart (með RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, 
CVBS, PC og heyrnatt., textavarp ofl.

LINK

TILBOÐ     159.990
FULLT VERÐ kr. 189.990

Panasonic TX32LX700F
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., V-Real 2 Engine, 
100Hz Motion Picture Pro, Sub-Pixel Control, HD Ready, Progressive 
Scan, 8.500:1 skerpu, Advanced 3D Colour management, VIERA 
Link, SDHC kortalesara, 20w Nicam Stereó með SRS TruSurroundXT 
hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), 3 x HDMI, Component, SVHS, CVBS, 
PC og heyrnatólstengi, textavarp ofl.

LINK LINK

Full
HD

TILBOÐ     99.990
FULLT VERÐ kr. 109.990

TILBOÐ     89.990
FULLT VERÐ kr. 99.990

LINK

Panasonic TX26LE7F
26" V-Real LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., 
V-Real tækni (einstök myndgæði), HD Ready, Progressive Scan, 
3.000:1 skerpu, Backlight Control, VIERA Link, 16w Nicam Stereó 
hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS 
og heyrnartólstengi, textavarp ofl.

LINK LINK
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LAUGARDAGUR, 4. OKTÓBER.

Búinn!
Nú er hátíð í bæ. Í dag tókst mér 
loksins að ljúka við bókina sem ég 
er búinn að vera að vinna að svo 
lengi að ég hélt hún væri að gera 
mig vitlausan.

Þetta þýðir því miður ekki að ég 
sé kominn í frí og geti lagst í vel-
lystingar og iðjuleysi. Nú er eftir 
heilmikil vinna með ritstjóra sem 
er reyndar búinn að lesa meiri-
hluta bókarinnar og kemur með 
góð ráð og ábendingar um bæði 
uppbyggingu, mál og stíl. Ég er 
svo heppinn að ég er með frábær-
an ritstjóra sem heitir Anna Mar-
grét sem ekki bara er svo næm að 
hún skilur textann sem ég skrifa 
heldur skilur hún líka afhverju ég 
skrifaði hann og afhverju hann er 
svona en ekki hinsegin. Það er nú 
meira hvað konur eru næmar í 
þessu landi þar sem karlpeningur-
inn minnir meira og meira á naut-
gripi.

SUNNUDAGUR, 5. OKTÓBER.

Karlinn á kassanum
Nú er ég spenntur að sjá á morgun 
hvað kemur út úr helgarvinnu 
stjórnmálamanna. Ef þeir hafa að 
minnsta kosti ekki döngun í sér til 
að afnema 1) eftirlaunaósómann 
fyrir hádegi á morgun og 2) reka 
seðlabankastjórnina mun ég fá 
mér ölkassa og flytja ræður á 
Lækjartorgi gegnt stjórnarráðinu 

og hvetja fólk til að grípa til vopna, 
einkum fúleggja og skemmdra 
tómata. Raunar ætti ekki að þurfa 
mikil ræðuhöld til að hrinda af 
stað vopnaðri byltingu hér á landi, 
því að nóg virðist ofbeldishneigð-
in vera. 

Á visir.is segir þetta um skemmt-
analíf gærkvöldsins: „Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynn-
ingar um 13 líkamárásir í nótt, 
víðs vegar um borgina.“ Það er 
mannsbragð að þessu eða hitt þó 
heldur. Látum vera þótt fólk flykk-
ist út og hlaði götuvígi til að mót-
mæla dugleysi og heimsku stjórn-
málamanna, en að menn séu að 
berja hver annan til að fá útrás 
fyrir óhamingju sína og umkomu-
leysi og kalli það skemmtanalíf 
finnst mér fyrir neðan allar hell-
ur. 

Fer nú ekki að verða kominn 
tími á að skera niður vitleysis-
ganginn hjá Ríkislögreglustjóra 
og stormsveitinni og ráða nokkra 
venjulega flatfætta lögregluþjóna 
til að ganga vaktir hérna í höfuð-
borginni?

MÁNUDAGUR, 6. OKTÓBER.

Spilaborg frjálshyggj-
unnar hrunin
Aldrei þessu vant var ég spenntur 
að skoða fréttirnar í morgun og 
sjá árangurinn af fundahöldum 
helgarinnar. Nema hvað Geir 
Haarde situr við sinn keip í afneit-
uninni og segist ekki að ætla að 
reka Davíð og hirðfífl hans. Það 
er eins og þessi blessuð mann-
eskja skilji ekki að bráðum hættir 
reiðin að beinast að störfum 
stjórnar seðlabankans og fer að 
snúast að forsætisráðherra sjálf-
um. 

Þegar leið á daginn fór fleira og 
fleira að koma í ljós. Einkavæð-
ingin er gengin til baka. Þessir 
frjálshyggjubesefar entust í fimm 
ár til að leika sér með traust fyrir-
tæki sem þeir fengu á tombólu-
verði.

Þetta er eftirminnilegur dagur, 
ekki laust við að þetta hrun frjáls-
hyggjunnar minni mann á hruna-
dansinn þegar Sovétríkin leystust 

upp vegna efnahagslegs glund-
roða. Það sem blífur er þjóðfélags-
lega ábyrgt einkaframtak með sál 
og samfélagsvitund, temprað af 
öflugri sósjaldemókratískri 
stjórnarandstöðu.

ÞRIÐJUDAGUR, 7. OKTÓBER.

Fyndið eða sárgrætilegt?

Ég veit ekki hvort mér finnst 
fyndið eða sárgrætilegt að 
fjármálaráðherrann sem seldi 
útvöldum aðila ríkisbankana 
á tombóluprís skuli núna sem 
forsætisráðherra segja í viðtali 
við BBC að stjórnvöld þurfi að 
verja bankakerfið – og bæta svo 
við og íslensku þjóðina eins og 
eftirþanka til skrauts. 

MIÐVIKUDAGUR, 8. OKTÓBER.

Skuggavaldur og lífverð-
ir forsætisráðherra

Það er furðulegt að sjá forsætis-
ráðherra Íslands ganga um í fylgd 
tveggja lífvarða. Hann hefur 
aldrei virkað á mig sem sérstakur 
kjarkmaður, en að hann væri 
svona hræddur við Skuggavald 
gamla í Svörtu loftum vissi ég 
ekki fyrr en ég sá kjötfjöllin tvö 
sem eru í fasi eins og skopstæling 
á amerískum bíólöggum, „Men in 
Black“. Það væri nær að forsætis-
ráðherrann fengi fleiri storm-
sveitarmenn í lið með sér og legði 
til atlögu við brennuvargana í 
Seðlabankanum sem segjast vera 
slökkviliðsmenn.

FIMMTUDAGUR, 9. OKTÓBER.

Norsk fyndni
Í morgun fékk ég eftirfarandi 
tölvuskeyti frá norskum vini 
mínum. Það er á auðveldri ensku 
og hljóðar svo með leyfi forseta:

An American said:
„We have George Bush, Stevie 

Wonder, Bob Hope, and Johnny 
Cash.“*

And an Icelander replied:
„We have Geir Haarde, no Wond-

er, no Hope, and no Cash.“

KÆRA DAGBÓK
Þráinn Bertelsson skrifar

Land hinna 
berrössuðu keisara
Í dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um heilu hópana af berrössuð-
um keisurum sem spóka sig á götunum hérna eins og ekkert sé, einnig er 
minnst á næmar konur, nautsterka karla, götuvígi, ábyrgð og nokkra gamla 
góða flatfætta lögregluþjóna.
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F
réttablaðið leiddi 
saman sex manns sem 
hafa skoðanir á fram-
tíðarmöguleikunum. 
Björn Þór Sigbjörns-
son settist niður með 

Eddu Rós Karlsdóttur hagfræð-
ingi, Finni Oddssyni framkvæmda-
stjóra Viðskiptaráðs, Páli Skúla-
syni heimspekiprófessor, Svöfu 
Grönfeldt rektor Háskólans í 
Reykjavík, Vilhjálmi Egilssyni 
framkvæmdastjóra Samtaka 
atvinnulífsins og Þórhildi Þor-
leifsdóttur leikstjóra. Fyrst var 
rætt um tækifærin sem kunna að 
felast í þeim miklu breytingum 
sem við stöndum frammi fyrir. 

Páll: Það er eiginlega óhjá-
kvæmilegt að endurskipuleggja 
alla starfsemi í landinu, bæði í 
opinbera- og einkageiranum. Í 
slíkri endurskipulagningu felast 
gífurleg tækifæri og möguleikar 
af öllu tagi. Við þurfum að þjappa 
okkur betur saman á öllum svið-
um þjóðlífsins og huga að þeim 
undirstöðustofnunum sem við vilj-
um hlúa að. Við höfum verið upp-
tekin við markaðs- og einkavæð-

ingu og það var rík þörf á 
endurskoðun. 

Vilhjálmur: Það þarf að fara 
fram endurreisn þegar spýtna-
brakið hefur fallið niður. Það verð-
ur að skipuleggja og byggja upp á 
nýtt. Við þurfum að vernda allt 
sem hægt er að vernda svo við 
missum ekki fyrirtækin í gjald-
þrot og samfélagið í atvinnuleysi 
og þá skiptir máli að berja ekki 
niður framtakið og áræðnina. Á 
sama tíma og við lærum af þessu 
megum við ekki falla í svartsýni 
og sjá ekki tækifærin. En þjóðfé-
lagið verður aldrei eins og það 
var. 

Þórhildur: Til skamms tíma litið 
ríður mest á að spyrna sér frá 
þessum grafíska botni sem talað 
er um og reyna með öllum ráðum 
að halda fyrirtækjum og atvinnu 
gangandi. Ég vona að margir verði 
kallaðir til og að ekki verði of 
mikið um að þeir sem voru við 
stýrið þegar strandið varð reyni 
aftur að ýta úr vör. 

Til lengri tíma litið held ég að 
við eigum bjarta tíma framundan. 
Að vissu leyti var andlegt og 

menningarlegt líf þjóðarinnar 
komið í þrot og nú hljóta að vera 
tækifæri til endurskoðunar. Eng-
inn má skorast undan í því að end-
urskoða eigið líf og annarra, alla 
starfsemi og allar stofnanir. Það 
eina sem ég er hrædd við er að ef 
efnahagsbatinn verður fljótur og 
góður - sem ég vona svo sannar-
lega að verði - þá segi fólk að þetta 
hafi reddast og haldi áfram eins 
og ekkert hafi í skorist.

Stöðugleiki er forsenda
Edda Rós: Það er rétt að skipta 
þessu í skemmri og lengri tíma og 
ég held að tækifærin til framtíðar 
ráðist mjög af því sem við gerum 
núna. Það þarf að ná tökum á 
krónunni því hún er að fara með 
fyrirtækin og heimilin og það 
verður ekki gert nema við náum 
sátt við alþjóðasamfélagið. Það 
tel ég að verði best gert með því 
að leita strax til Alþjóðagjaldeyr-
issjóðsins og nágrannalandanna. 
Í kjölfarið þarf svo að lækka vexti 
og styðja með öllum ráðum við 
atvinnulífið. Til skemmri tíma 
erum við aftur komin með ástand 
gjaldeyris- og lánsfjárskömmtun-
ar og framundan eru miklar 
afskriftir í bönkunum. Hér ríkja 
mjög víðtæk neyðarlög og það er 
mjög vandasamt að gera þetta 
rétt og vel. Það skiptir miklu máli 
að þeir komi að sem best kunna 
og við verðum að leita aðstoðar 
færustu sérfræðinga sem njóta 
virðingar erlendis. Þannig kaup-
um við okkur í rauninni traust. 

Finnur: Það er erfitt að sjá 
tækifærin á meðan við erum nán-
ast á litlum fleka í svakalegum 
ólgusjó. Þess vegna þarf að skapa 
ástand sem gerir okkur mögulegt 
að átta okkur og til þess þurfum 
við á stillingu að halda. Stuðning-
ur frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
myndi hjálpa til að koma á slíku 
ástandi. En það er alveg á hreinu 
að það verður einhver framtíð og 
í henni er mikilvægt að við búum 
við stöðugleika. Aðeins þannig 
verður hægt að ráðast í endur-

skipulagninguna en það er erfitt 
að sjá hvernig það verður hægt 
með íslensku krónuna til lengri 
tíma. 

Svafa: Ég segi eins og Finnur, 
það er framtíð. En núna höfum 
við svo miklar áhyggjur af fram-
tíðinni að við getum ekki verið í 
núinu og svo erum við svo full 
reiði út af fortíðinni að við erum 
búin að gleyma öllu því góða sem 
gert var. 

Ég lít á þetta sem tækifæri fyrir 
þá kynslóð sem er að vaxa úr grasi 
og það fólk sem er í háskólunum. 
Fyrir það er samfélagið óplægður 
akur en það sem gerist við svona 
aðstæður er að eitthvað nýtt fer að 
vaxa. Þess vegna skiptir svo gríð-
arlega miklu máli að sá baráttu-
andi landsmanna sem hefur komið 
okkur í gegnum allar hamfarir frá 
því að landið byggðist sé ekki nið-
urbrotinn. 

Traust og frelsi
Páll: Tvö grundvallaratriði sem 

varða í raun öll svið samfélagsins 
eru í húfi. Annars vegar traust og 
hins vegar frelsi. Traustið er í 
hættu hér og annars staðar og það 
er nauðsynlegt að Íslendingar axli 
sína ábyrgð andspænis öðrum 
þjóðum. Ef við hverfum inn í 
haftaheim sem tilheyrir fortíðinni 
er frelsið í hættu. Við hann megum 
við alls ekki binda okkur heldur 
líta svo á að það sé mjög tíma-
bundið ástand. 

Vilhjálmur: Það skiptir miklu 
máli að eyða sem minnstum tíma í 
reiði og nornaveiðar. Traustið er 
aðalmálið. Við verðum að byrja að 
treysta hvert öðru sem allra fyrst 
og eftir því sem það gengur betur 
því betur mun okkur ganga að 
byggja upp aftur. Í þessu sam-
bandi má nefna að í bankarekstr-
inum sem snýst um traust hefur 
dæmið snúist við. Áður þurftu 
bankamennirnir að treysta við-
skiptavinum sem höfðu tekið lán 
en nú, þegar peningar margra sem 
treystu bönkunum og fengu ráð-

Bjartsýni er eini valkosturinn
Í gjörbreyttu efnahagsumhverfi stendur Ísland á tímamótum. Verkefnin framundan eru ærin. Það þarf að endurhugsa samfélag-
ið og reisa það við á ný. Í slíkt verður ekki ráðist nema með samstilltu átaki þjóðarinnar allrar og margvíslegum ráðstöfunum. 

Edda Rós Karlsdóttir hagfræðingur

Finnur Oddsson framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs

MÁLIN RÆDD Viðmælendur Fréttablaðsins eru sammála um að tækifæri kunni að felast í þeim miklu breytingum sem orðið hafa. En til að svo megi verða þarf að grípa til margvíslegra ráðstafana.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA  
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„Ég er ánægður með bílinn minn. 
Sérstaklega litinn. Mér finnst 
hann flottur. Auðvitað eru ekki 
allir sammála mér en það er bara 
betra,“ segir Óskar Björn hressi-
lega um bílinn sinn sem er af 
gerðinni Ford Puma.

Hann kveðst búinn að eiga bíl-
inn í tæp tvö ár. „Ég fékk hann 
fljótlega eftir að ég tók bílpróf-
ið,“ rifjar hann upp. „Mamma 
átti hann fyrst en lenti í óhappi 
og beyglaði hann aðeins. Það var 
svo dýrt að gera við hann svo ég 
keypti hann af henni og býst við 
að keyra bara út úr honum. Það 
fæst ekkert fyrir svona gamlan 
bíl hvort sem er,“ heldur hann 

áfram. Óskar Björn kveðst oft 
fara á Fordinum í skólann enda 
sé drjúgur spölur þangað en hann 
stundar nám við Fjölbrautaskól-
ann í Breiðholti.

Óskar Björn er sammála því að 
Ford Puma-bílar séu sjaldgæfir 
á götunum. Kveðst þó mæta 
einum og einum. „Þessir bílar 
voru framleiddir frá 1997 til 2002 
og svo kemur held ég nýr 2009 en 
ég veit ekki hvernig hann verður. 
Kannski verður hann eitthvað 
öðruvísi.“ 

Farkosturinn hans Óskars 
Björns er af árgerð 1999. Eig-
andinn hlær þegar hann segir 
hann ágætlega kraftlausan sport-

bíl. „Samt er hann fínn miðað við 
hvað hann er með fá hestöfl. 
Hann er með 1400 vél og er bara 
89 hestöfl,“ upplýsir hann og 
bætir við. „En hann er léttur og 
sparneytinn og vinnslan er bara 
fín.“   

Fordinn hefur sem betur fer 
lítið bilað að sögn eigandans, 
nema hvað dempararnir hafa 
slitnað eins og eðlilegt getur tal-
ist. „Það er rándýrt að fá vara-
hluti í þennan bíl núna,“ segir 
Óskar Björn. „Það verður að sér-
panta þá frá Bandríkjunum og 
það er ekki auðvelt eins og stað-
an er í dag.“

gun@frettabladid.is 

Ágætlega kraftlaus bíll
Ford Puma-bílar eru frekar sjaldgæf sjón og fjólubláir bílar eru heldur ekki á hverju strái. Bíllinn hans 
Óskars Björns Óskarssonar menntaskólanema sameinar þetta tvennt og er því eftirtektarverður. 

Óskar Björn er ánægður með að hafa bílinn til að komast á í skólann og skjótast hvert sem er.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

TEYGJUR  eru mikilvægar fyrir líkamann. Ekki þarf að eyða löngum 

tíma í nokkrar einfaldar teygjur. Á vef Lýðheilsustöðvar er hægt að hala 

niður teygjuforriti sem minnir þá sem sitja við tölvuna á að teygja reglu-

lega. Slóðin er: www.lydheilsustöð.is og kallast forritið Teygjuhlé fyrir börn 

og unglinga. Á doktor.is má einnig finna góðar teygjur með myndum.
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PERSÓNULEG  en fræðandi nálgun á Reykjavíkurborg og menn-

ingu hennar er í öndvegi höfð í ferðum sem skipulagðar eru á 

vegum Birnu Þórðardóttur. Þar er leitast við að kynna hið sérstæða í 

menningu borgarinnar. Nánar á heimasíðunni www.birtingarholt.is.

Íslenskir fjallaleiðsögumenn 
bjóða upp á heilsuátak fyrir hópa 
og félög auk annarrar þjónustu 
við ferðamenn.

„Við erum stöðugt að fara með 
erlenda ferðamenn í styttri ferðir, 
en yfir veturinn stendur Tinda-
dagskráin svokallaða upp úr fyrir 
Íslendinga,“ útskýrir Jón Gauti 
Jónsson, markaðsfulltrúi Íslenskra 
fjallaleiðsögumanna.

Saumaklúbbar og starfsmanna-
hópar geta sett sig í samband við 
Íslenska fjallaleiðsögumenn og 
pantað kynningu hjá Jóni Gauta á 
sérsniðinni Tindadagskrá sem fyr-
irtækið stendur nú fyrir þriðja 
árið í röð.

„Þetta er að fara í gang núna 
fyrir veturinn en við byrjuðum á 
þessu veturinn 2006. Þá hafði JB 
byggingarfélag samband við 
okkur og bað okkur um að setja 
saman dagskrá fyrir sig eins og 
Sjö tinda heims hér á Íslandi. Við 
settum saman dagskrá sem vakti 
mikla lukku og var mikil heilsuefl-
ing fyrir starfsmenn og jók áhuga 
þeirra á útivist og heilbrigðum 
lífsstíl. Síðan hefur þetta verið 
nokkuð reglulega og var stærst 
síðasta vetur þegar við vorum í 
samstarfi við 66° Norður og buðum 
þá almenningi að taka þátt í 
þessu.“

Jón Gauti segir áhugann hafa 
farið fram úr björtustu vonum en 
fjögur hundruð manns mættu á 
fyrsta kynningarfundinn í fyrra 
og í vor gengu tæplega tvö hundr-
uð manns á Hvannadalshnjúk.

„Fólk tekur þátt með mismun-
andi markmið í huga. Sumir ætla 

sér að komast á Hvannadalshnjúk 
næsta vor, aðrir ætla kannski að 
komast í gönguferð erlendis. Við 
getum klæðskerasaumað dag-
skrána fyrir hópa en í grófum 
dráttum gengur hún út á göngur 
innanbæjar bæði í Elliðaárdalnum 
eða í Heiðmörk eða á lág fjöll í 
nágrenni byggðar. Svo færum við 

okkur upp á skaftið og göngum 
alltaf stærri og stærri fjöll og 
endum á að ganga Hvannadals-
hnjúk um vorið.“

Nú er að hefjast ný dagskrá í 
samstarfi við 66° Norður sem má 
lesa hér fyrir neðan. Heimasíða 
félagsins er www.fjallaleidsogu-
menn.is. heida@frettabladid.is

Gengið á íslenska tinda
Íslenskir fjallaleiðsögumenn hafa undanfarna vetur staðið fyrir svokallaðri tindadagskrá fyrir hópa og 
vinnustaðafélög og gengið á íslensk fjöll og tinda. Dagskráin fyrir veturinn hefst í október.

Kynningarfundur Tindadagskrár Íslenskra Fjallaleiðsögumanna og 66°Norður 
verður haldinn Fimmtudaginn 23. október í húsnæði 66°Norður í Faxafeni.
Laugardaginn 25. október verður hist við Árbæjarlaug og genginn hringur um 
Elliðaárdal.
Miðvikudagur 29. október verða Eldborg, Vegghamrar og Geitahlíð gengnar.
Aftur verður gengið kringum Elliðavatn miðvikudaginn 5. nóvember.
Miðvikudaginn 12. nóvember verður fræðslufundur í húsnæði 66°Norður í 
Faxafeni og laugardaginn 15. nóvember verður gengið á Vífilsfell.
Haukafjöll, Stardalshnúkar, Tröllafoss verða gengin á miðvikudag 19. nóvem-
ber og viku síðar 26. nóvember verður gengið í Heiðmörk, Búrfellsgjá.
Esjan og Þverfellshorn verða gengin laugardaginn 6. desember og 10. 
desember verða það Húsfell og Helgafell.
Miðvikudag 17. desember verður Kerlingar-
skarð, Þríhnúkar og Stóra Kóngsfell og 27. 
desember Botnssúlur. 
Eftir áramótin verður gengið umhverfis 
Kleifarvatn þann 7. janúar og 17. janúar 
verður gengið á Hafnarfjall.

TINDAGANGA ÍSLENSKRA FJALLALEIÐSÖGUMANNA Í VETUR

Saumaklúbbar og starfsmannafélög geta sett sig í samband við Íslenska fjallaleið-
sögumenn og fengið klæðskerasniðna dagskrá að heilsueflingu í vetur.

Tæplega tvö hundruð manns gengu á Hvannadalshjúk með Íslenskum fjallaleið-
sögumönnum og 66° Norður í vor. MYND/JÓN GAUTI JÓNSSON

Förum til fjalla
Haustblót Útivistar í Strút 17.-19. okt.
Nánari upplýsingar í síma 562 1000 og á www.utivist.is

Barcelona

 THAILAND - SUMAR OG SÓL ALLT ÁRIÐ

KYNNIÐ YKKUR FJÖLMARGA ÁFANGASTAÐI Í THAILANDI Á WWW.FERD.IS 

Sími 49 12345 Netfang ferd@ferd.is WWW.FERD.IS

UPPLIFIÐ THAILAND MEÐ LEIÐSÖGN EÐA

Á EIGIN VEGUM – VIÐ AÐSTOÐUM MEÐ FERÐINA!

Alla þriðjudaga
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Vont fyrir við-
kvæma húð
TILTEKNAR SPARPERUR ERU TALD-
AR HAFA SLÆM ÁHRIF Á VIÐKÆMA 
HÚÐ.

Sérfræðingar óttast að útfjólu-
bláir geislar sem stafa frá sumum 
sparperum geti haft skaðvænleg 
áhrif á húðina, að því er fram 
kemur á fréttavef BBC, www.
bbc.co.uk.

Þeir benda á að standi menn 
of nálægt tilteknum sparperum 
í meira en klukkutíma á dag geti 
tímabundinn roði myndast á 
húð viðkomandi.

Að þeirra sögn gildir þetta 
eingöngu um þá sem eru með 
viðkvæma húð frá náttúrunnar 
hendi, auk þess sem ekkert 
bendir til að geislarnir geti valdið 
húðkrabbameini.

Harry Moseley, prófessor við 
Dundee-háskóla, segir besta 
ráðið við þessu sé að verða sér 
úti um perur sem varna því að 
frá þeim stafi útfjólubláir geislar.
 - rve

Mikilvægt er að velja góðar perur.

Þeir sem ætla að koma sér í gott form ættu að hug-

leiða að útbúa eigin æfinga-tímatöflu og skrá hana 

í dagbókina rétt eins og önnur mikilvæg stefnumót 

eða fundi. Láta síðan æfingarnar ganga fyrir öðru.

500 hollráð

Fátt er betra en að ganga með 
sínum nánustu þegar vandi 
steðjar að segir Ferðafélag 
Íslands sem efnir til göngu í 
Esjuhlíðum í dag.

Fjölskyldu- og bjartsýnisganga er 
yfirskrift göngu Ferðafélagsins í 
dag sem farin verður upp í Esju-
hlíðar. Þátttakan í göngunni er 
ókeypis og áhugasamir hvattir til 
að mæta fullir bjartsýni og bar-
áttuanda, enda ekki annað í boði á 
þrengingartímum.

Ferðafélagið bendir enda á að 

fátt sé betra þegar vandi steðjar 
að en að ganga úti í náttúrunni 
með fjölskyldu og vinum. Reyndir 
fararstjórar verða með í göng-
unni, meðal annars Ólafur Örn 
Haraldsson, forseti Ferðafélags-
ins, og er áhersla lögð á að enginn 
þurfi að fara lengra en hentar 
hverjum og einum og göngutím-
inn því að vali hvers og eins. 
Göngugörpum er ráðlagt að klæða 
sig hlýlega og hafa góða skó á 
fótum.

Lagt verður af stað frá bílaplan-
inu við Mógilsá klukkan 14 og 
boðið upp á kakó og bakkelsi þegar 
komið er aftur niður. - sbt

Bjartsýnin að vopni
Góð heilsubót er að ganga í Esjuhlíðum. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Jólahlaðborðið á Hótel Stykkishólmi er í hæsta gæðaflokki í umhverfi 

sem er einstakt, hér er ekkert til sparað í hráefni, umgjörð eða þjónustu. 

Hótel Stykkishólmur er glæsilegt, nýuppgert hótel í hinu ægifagra 

umhverfi Snæfellsness.  Öll herbergin eru vel búin með t.d. þráðlausu 

interneti og hótelið státar af einni glæsilegustu svítu landsins. 

Laugardaginn 22. nóvember
Laugardaginn 29. nóvember
Laugardaginn 6. desember

Verð á Jólahlaðborði er aðeins 5.500 kr. á mann
Gisting á föstudagskvöldið er 4000 kr. á mann með morgunmat
Gisting laugardagskvöld er á 4.500 kr. á mann með morgunmat

Föstudaginn 21. nóvember
Föstudaginn 28. nóvember
Föstudaginn 6. desember

Úr sjó og vatni
Fennel grafinn lax með sinnepssósu
Skelfisksalat og paté með ferskum kryddjurtum
Reyktur silungur með piparrótarkremi
Jólasíld að skandinavískum hætti
Ciabatta með kavíar og sýrðum rjóma

Villibráð
Grafin gæs með kastaníuhnetumauki
Hreindýra paté með bláberja- og krækiberja compott
Dádýrasteik með ristuðum villisveppum og spergil
Kalkúnabringa með súrsuðum sveppum og sætum kartöflum

Salöt og meðlæti
Epla  & sellerí-salat, rauðrófusalat,  súrsað gúrkusalat, 
kartöflusalat, brauðbollur, laufabrauð, rúgbrauð, smjör

Aðalréttir
Gljáð ofnbökuð hunangsskinka
Nautahryggvöðvi „léttreyktur“ með steiktum lauk
Hangikjöt með uppstúfi og kartöflum
Ofnbakaður saltfiskur með kremuðu bankabyggi

Transerað af kokkunum
Íslenskt lambalæri & Grísa-purusteik

Meðlæti
Gratineraðar kartöflur, sykurbrúnaðar kartöflur,
ferskt markaðs grænmeti og rauðkál
rauðvínssósa, villisveppasósa

Eftirréttir
Ris a la mande með sólberjasaft og kirsuberjum,
Hindberjaberja- og Aprikósuband,
Ávaxtasalat, Créme brûllée,
Vanillusósa, Hindberjasósa

MATSEÐILL

Hotel Stykkishólmur
hotelstykkisholmur@simnet.is
Pantaðu í síma: 430 2100
www.hotelstykkisholmur.is

WWW.VAXTARVORUR.COM  er tilvalinn vefur fyrir þá sem eru 

áhugasamir um líkamsrækt. Þar er meðal annars að finna vefverslun 

og spjallsvæði þar sem notendur geta skipst á skoðunum og aflað 

sér alls kyns fróðleiks um líkamsrækt.
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KVENFÉLAG KRISTSKIRKJU  stendur fyrir kaffisölu, basar 

og happdrætti næsta sunnudag, 12. október, frá kl. 11.30-16.30 í 

safnaðarheimili Kristskirkju, Hávallagötu 16. Þar má finna 

ýmsa eigulega muni og engin núll eru í happdrættinu!

Náttúran.is - vefur með umhverfisvitund

Skrifstofan – Planta
Síðan að við mannfólkið fórum að 
hreiðra um okkur innan dyra hafa 
plönturnar fylgt okkur eftir. 
Nálægð við gróðurinn er mikil-
væg á margan hátt. Plöntur þjóna 
því hlutverki í náttúrunni að fylla 
loftið af súrefni* svo að á jörðinni 
þrífist líf. Plöntur innan dyra 
auka súrefnisflæði, jafna raka-
stigið og hreinsa eiturefni úr loft-
inu. Það er sérstaklega mikilvægt 
að hafa plöntur þar sem mikið af 

rafmagnstækjum eru í gangi t.d. 
á skrifstofunni.

*Með ljóstillífun grænna 
plantna er koltvíoxíð (CO2) úr 
andrúmsloftinu notað til að 
mynda kolvetni eða sykrur. Um 
leið er vatnssameind (H2O) klof-
in í frumum til að halda uppi 
ljósttilífun og afleiðing þess er sú 
að súrefni (O2) losnar.

Talið er að jörðin hafi verið 
súrefnislaus fyrir 3,5 milljónum 
ára en síðan hafi smám saman 

myndast súrefni við ljóstillíf-
un örvera. Nú er súrefni um 

20% í andrúmsloftinu.

Meira um alla hluti í 
skrifstofunni  á: http://

www.natturan.
is/husid/1352/

Hér má sjá dæmi um snyrtilegt eldhús 
með fallegu veggfóðri á einum veggj-
anna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Einföld leið til að gjörbreyta 
eldhúsinu er að skella veggfóðri 
á einn vegginn. 

Vissulega fer það eftir rýminu 
hversu vel það hentar en sum eld-
hús beinlínis lifna við þegar fallegt 
veggfóður bætist við. Skynsamlegt 
er að velja sterkt og endingargott 
veggfóður. Einnig er til bóta að 
setja það á veggi sem eru ekki 
undir miklu álagi, til dæmis ekki 
þar sem gufan frá eldamennskunni 
og þess háttar nær að leika um það. 
Einnig má setja veggfóður á milli 
skápa en þá er skynsamlegt að 
setja plexígler yfir til að verja það 
fyrir hnjaski.  

Lífgað upp 
á eldhúsið

alla
Gospelstund

Sunnudaga 
kl. 14:00

Beðið fyrir einstaklingum sem þjást af 
kvíða, vanlíðan og veikindum

Allir aldurshópar velkomnir

Sálrænn
stuðningur

Kópavogsdeild Rauða krossins heldur námskeiðið

Ókeypis aðgangur og allir velkomnir.
Leiðbeinandi er Margrét Blöndal .

Sjálfboðamiðstöð Hamraborg 11    www.redcross.is/kopavogur    opið virka daga kl. 10-16

Á námskeiðinu fræðast þátttakendur um gildi sálræns stuðnings
í aðstæðum sem geta valdið áföllum. Þátttakendur læra að gera
sér betur grein fyrir eðlilegum viðbrögðum fólks sem lendir í
sársaukafullum aðstæðum og hvernig þeir geti veitt stuðning 
og umhyggju.

Viðfangsefni  eru meðal annars: Mismunandi tegundir áfalla;
Áhrif alvarlegra atvika á einstaklinginn; Sálræn skyndihjálp;
Stuðningur við úrvinnslu alvarlegs atviks; Sorg og sorgarferli

Sálrænn stuðningur í Hamraborg 11, 2 hæð.

Námskeið I miðvikudaginn 15. október kl. 17-21.
Námskeið II mánudaginn 20. október kl. 17-21.

Viðfangsefni eru meðal annars: mismunandi tegundir áfalla,
áhrif alvarlegra atvika á einstaklinginn, sálræn skyndihjálp,
stuðningur við úrvinnslu alvarlegs atviks, sorg og sorgarferli.

Viðfangsefni eru meðal annars: Mismunandi tegundir áfalla,
áhrif alvarlegra atvika á einstaklinginn, sálræn skyndihjálp,
stuðningur við úrvinnslu alvarlegs atviks, sorg og sorgarferli.

Skráning í síma 554 6626, á www.redcross.is/kopavogur
eða á kopavogur@redcross.is

Námskeið án endurgjalds
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● Í ALDANNA RÁS

Nína Sæmundsdóttir
● INNLIT

Lífgað upp á tilveruna

Gengið frá greiðslumati

Sótt um íbúðalán

Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Á ils.is getur þú:

Bráðabirgðamat

Ýmsar reiknivélar

Netsamtal við ráðgjafa

Umsókn um rafrænar
afborganir lána

Önnur þjónusta á ils.is:



● Forsíðumynd: Stefán Karlsson tók mynd á heimili Margrétar Einarsdóttur Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., 

Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is, Emilía Örlygsdóttir 

emilia@frettabladid.is og Hrefna Sigurjónsdóttir hrefna@frettabladid.is Auglýsingar: Hlynur Steingrímsson 

s.  512 5439 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

● heimili&hönnun

Listakonan Jónína Sæmundsdóttir, eða Nína eins og hún var 

jafnan kölluð, fæddist, í Nikulásarhúsum í Fljótshlíð árið 1892. 

Hún nam myndlist við Tekniske skole í Kaupmannahöfn á árun-

um 1915 og 16, þá aðeins 23 ára gömul. Að svo búnu fór hún í 

Konunglegu listaakademíuna þar sem hún var við nám til 1920. 

Þrátt fyrir heilsuleysi vegna berkla fór Nína til Rómar þar sem 

hún sinnti myndlist sinni í eitt ár árið 1920. Sex árum síðar fluttist 

hún til New York, þar sem henni bauðst að sýna, en flutti síðar til 

Hollywood þar sem hún bjó í 30 ár. Hún var vinsæll portrettlista-

maður í Bandaríkjunum og mjög hæfileikarík. Meðal verka sem 

eftir hana liggja vestra er Afrekshugur sennilega þeirra þekkt-

ast, sem hún vann fyrir Waldorf Astoria hótelið í New York árið 

1931. Einnig vann hún minnsvarða um Leif Eiríksson í Los Angel-

es árið 1936. Nína var alltaf íslenskur ríkisborgari og tók þátt í ís-

lensku listalífi. Hún sýndi hér á landi höggmyndir og málverk en meðal höggmynda eftir hana má nefna Móður-

ást í Lækjargötu í Reykjavík, Maríumynd í Selfosskirkju og styttuna af Nonna sem stendur við Nonnahús á Akur-

eyri. Nína Sæmundsdóttir lést árið 1965.

Í ALDANNA RÁS

Stórir draumar sveitastúlku rætast
● HIRSLA FYRIR DISKA HJÁLP-
AR UPP Á SKIPULAGIÐ  Þegar 

þrengist um fjárhaginn hjá fólki er vert að 

gefa gaum að því sem til er á heimilinu og 

nýta það. Nægir þar að nefna góðar kvik-

myndir á DVD diskum sem fengið hafa að 

eldast í friði án þess að nokkur hafi hirt 

um þær en eru þó enn í fullu gildi. Einnig 

geisladiska sem kannski hafa verið sjaldan 

spilaðir síðustu mánuði en geyma gamla 

uppáhaldstónlist sem gaman er að rifja 

upp. 

Þeir sem vilja koma skipulagi á slíka fjár-

sjóði geta fengið heppilega standa í versl-

unum Pier sem hægt er að stafla hverjum 

ofan á annan og mynda þannig hillur. 

Hver eining í geisladiskastandinum 

kostar 990 krónur og í DVD-standinum 

1.990 krónur. 

Margrét Einarsdóttir, eigandi 
verslunarinnar Sia, vill hafa fal-
legt og notalegt í kringum sig.  

„Ég kveiki alltaf á kertum 
þegar ég kem heim en það lífgar 
upp á tilveruna sem veitir ekki af 
þessa dagana. Ég held að það sé 
mikilvægt að reyna að slappa af 
og njóta augnabliksins með fjöl-
skyldunni,“ segir Margrét þar 
sem hún lætur fara vel um sig í 
uppáhaldshorni heimilisins. „Það 
má ekki gleymast í allri kreppu-
umræðunni.“

Margrét hefur ávallt haft auga 
fyrir fallegum hlutum og varð 
það til þess að hún keypti Sia 
fyrir ári. Verslunin flutti inn í 
Tekk Company í sumar en er þó 
rekin sér. 

Margrét segist skipta um kerti 
og skraut eftir árstíðum en þó 
halda sig við sama grunn. „Ég er 
með sófasett úr Tekk Company 
en breyti svo til með því að skipta 
um smávöru. Ég nota mikið gler 
og kerti og er sérstaklega hrif-
in af silkiblómum. Þau má setja í 
vatn sem gerir það að verkum að 
þau virka mjög raunveruleg.“ 

Á stofuborðinu er Margrét með 
stóran bakka fullan af kertum en 
auk þess dreyfir hún kertalukt-
um um alla stofuna. „Ég er mest 
fyrir jarðliti en er þó mjög hrif-
in af fjólubláum lit sem stend-
ur. Um jólin er ég hrifnust af 
hvítu, gylltu og silfruðu í bland 
við rautt.

 - ve

Kveikir alltaf á kertum
● Þegar fagurkerinn Margrét Einarsdóttir vill breyta til á heimilinu skiptir hún út smávöru 
eins og blómum og kertum. Hún dreifir kertum í kringum sig að lífga upp á tilveruna.

Margrét hefur ávallt haft gaman að því að skreyta í kringum sig. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Margrét skiptir út smávöru og kertum 
þegar hún vill breyta til.

Sportlínan
frá Miele
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H E I L S U R Ú M

ENN ... SENN LÝKUR AFMÆLISVEISLUNNI
Því fer hver að verða síðastur – sneiðarnar af tertunni eru að klárast. 

Ekki missa af þessum ótrúlegu afmælistilboðum.

Rekkjan heilsurúm var stofnað 9. september 1993
og fagnar því 15 ára afmæli um þessar mundir.

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

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

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

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

KING KOIL
heilsurúm
(Queen size 153x203)

á aðeins
99.900 kr. 

Heilsukoddar
við þitt hæfi

20%
AFSLÁTTUR

Allar gerðir

svefnsófa

20%
AFSLÁTTUR

Fjölstillanleg
heilsurúm

á allt að

30%
AFSLÆTTI 



● heimili&hönnun

TILVALIÐ Í BAÐIÐ  Froskurinn eða The Frog er hvort tveggja í senn leikfang í bað-
karið og geymsla undir önnur baðleikföng. Hann má festa við baðherbergis-
vegginn á þrjá vegu: Með sterku límbandi, sogskálum eða skrúfum. Hann 
nær að halda mismikilli þyngd eftir því hvernig hann er festur. Sökum þess 
hvernig Froskurinnn er úr garði gerður rennur vatnið af blautum leikföngunum 
ofan í baðkarið um leið og búið er að setja þau í hann. Þau ættu því að vera orðin 
þurr fyrir næsta bað. Hægt er að afla sér allra nánari upplýsinga um froskinn á 
vefsíðunni www.booninc.com, þar sem hann er til sölu.

heimili

● LITRÍKIR PÚÐAR 
LÉTTA LUND  Það þykir 

margsannað að glaðlegir litir 

hafa góð áhrif á sálina. Ekki 

þarf nema einn litríkan púða 

til að gerbreyta ásýnd sófans, 

hægindastólsins eða rúmsins 

heima.

Auðvitað er púðinn svo ekki 

bara upp á punt heldur líka til 

þæginda því gott er að halla 

sér á hann. 

Ef lampi í svipuðum lit 

eða bara kerti á borði kemur 

þar einhvers staðar nærri 

fullkomnar það útlitið og 

skapar visst jafnvægi og góða 

stemningu.

Fallegi púðinn á meðfylgj-

andi mynd fæst í hinni nýju 

verslun Ilva á Korputorgi og 

kostar 4.950 krónur.

Um fyrirtækið má svo lesa á 

vefsíðunni www.ilva.is.

Endurvinnsla
B andaríski hönnuðurinn Ruth 

Weber gengur skrefinu lengra 

þegar kemur að endurvinnslu. Hún 

varð sér úti um stóla sem átti að 

henda og úr stólfótunum bjó hún til 

nýjan stól. Það gerði hún með því að 

binda fæturna einfaldlega saman við 

gamalt stólbak. 

Þetta sér hún fyrir sér að megi 

gera við gamla stóla eða þá sem ekki 

þykja lengur smart. Í stólnum ægir 

saman ólíkri hönnun og er hann því 

skemmtilegt rannsóknarefni. Sjálf 

segist hún vera að bjarga gamalli 

hönnun sem annars hefði glatast. 

Ekki fylgir sögunni hversu þægi-

legur stóllinn er en jafnvel mætti 

hugsa sér að bæta á hann sessu.

Sjá nánar á vefsíðunni www.

designboom.com

Ruth Weber Hönnun Stóll

50% afslætti

Við opnum nýja verslun með 
sömu vörumerki og sömu 
þjónustu í nóvember

MIRALE
Síðumúla 33
108 Reykjavík
sími: 517 1020

Opið
mán.–föstud. 11–18
laugardag 11–16

www.mirale.is

Mirale flytur
Við höfum ákveðið að minnka verslun okkar 
á meðan þetta samdráttarskeið gengur yfir 
og höfum því ákveðið að selja öll sýningar-
húsgögn með
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Tilbo 895 þúsund100% 
lán ekkert út

Allt að 100% lán í boði HYUNDAI 
TRAJET 7 MANNA 100% LÁN EKKERT 
ÚT . Árgerð 2003, ekinn 106 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 893.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is Listaverð 1390 þús 
tilboð yfirtaka á láni ekkert út

Tilboð 299 þús möguleik-
iá 100% láni

Allt að 100% lán í boði KIA CLARUS 
GLX-SEDAN. Árgerð 2000, ekinn 124 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 350.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

Tilboð 1490 þús
 100% lán ekkert út íslenst lán Allt 
að 100% lán í boði MMC MONTERO 
XLS EKKERT ÚT AÐEINS YFIRTAKA . 
Árgerð 2003, ekinn 92 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.500.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is ásett verð 1750 
þús Tilboð aðeins yfirtaka

Tilboð 290 þús
 Möguleiki á 100% láni án ábyrða-
manna Allt að 100% lán í boði SUZUKI 
SIDEKICK SPORT. Árgerð 1996, ekinn 
150 þ.mílur, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
290.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

Tilboð 399.000.- 
Möguleiki á 100% láni

Allt að 100% lán í boði VW BORA 8VI. 
Árgerð 2000, ekinn 108 þ.km, BENSÍN, 
5 gírar. Verð 490.000. Bílabankinn S 
588-0700 Sjá myndir www.bilabank-
inn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga

www.bilabankinn.is

VW BORA 8VI. Árgerð 1999, ekinn 
154 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Álfelgur. 
Filmur. Verð 490.000.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Toyota Sienna 2004, Ekin 52 Km V6, 
3,3L Sjálfskiptur, 7 manna.Vetrardekk 
Ásett 2.9 Tilboð aðeins 2.2. Uppl. í síma 
822 8808, Svenni.

Kawasaki KX 85 hjólið er 2001 árgerð, 
ríkur í gang, nýr stimpill og nýtt kerti, 
mjög létt og skemmtilegt hjól hentar 
vel fyrir stelpur eða krakka ásett 130 Þ. 
Uppl. í s. 822 8808, Svenni.

Vagnasmiðjan - Húsvagnar 
ehf

Eldshöfða 21, 112 Reykjavík
Sími: 587 2200

 

Toyota LAND CRUISER 100, 2001, ek. 
264 þús.km, Diesel, Sjálfsk., Leður, 
stigbretti, Fallegur bíll og topp standi! 
Ásett verð 3.390 þús.kr, áhvílandi 3000 
þús.kr!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Bílar og tæki til sölu www.velamid-
stodin.is upplýsingar í síma 840-5769 
og 840-5735

Tveir Subaru Forester beinskiptir 4WD 
jepplingar til sölu. Árg. 1998 ek. aðeins 
115 þús. km nýsk. Verð 560 þúsund og 
árg.’02 ek. 127 þús. km verð 960 þús. 
Uppl. í s. 895 8956.

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

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

M.Bens S350TD, árg 94. Tilboð ósk-
ast. Skipti á dýrari möguleg (station) 
693-7828

Hyundai Terracan 2.9 CRDI árg. ‘04 ek. 
148þ.km. 4x4 diesel. V. 2390þ. Einnig 
á sama stað BMW 520 bsk. árg. 12/’96 
ek. 270þ.km. Ný sumard., flottur bíll. 
Verð 990 þ. S. 857 4771.

Crysler Sebring LXI ‘95. 2,5L. Bensín, 
Ek. 140 þús. Athuga öll skipti. Verð 250 
þús. Uppl. í s. 864 7858.

Camaro Z28 árg. ‘02. Öll skipti skoðuð. 
S. 659 5041 & 847 3371.

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

Milljón í afslátt!
BMW 530ia E60 2004. Sjálfskiptur 
- Armpúði - Álfelgur 17“ - 
Fjarlægðarskynjarar - Fjarstýrðar sam-
læsingar - Geisladiskamagasín - Öflugt 
hljómkerfi - Glertopplúga - Handfrjáls 
búnaður bluetooth - Hiti í sætum - 
Minni í sætum - Kastarar - Leðuráklæði 
- Automatic miðstöð með loftkælingu 
- iDrive - Nálægðarskynjarar - Rafdrifin 
sæti - Rafdrifnar rúður - Rafdrifnir 
speglar - Reyklaust ökutæki - Spólvörn 
- Stöðugleikakerfi - Rafstillt veltistýri 
- Xenon aðalljós með hreinsibúnaði 
- Rafdrifin sólhlíf, ofl. Umboðsbíll. 
Sparneytið og rúmgott hágæða öku-
tæki ! Athuga öll skipti t.d jeppa á sama 
verði , bíl og fellihýsi ofl ! Ekinn 84þ.km 
. Titanium grár. Fæst á 3,7m. Listaverð 
4,7 m. Sími 663 2430.

Alfa Romeo 156 ‘99 Nýskoðaður 09 
Ný tímareim Álfelgur sumar+vetradekk 
Verð 390þús sími 6904045

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

Peagot 307 station, árg. ‘03, ek. 90 þús. 
Listaverð 1200 þús, Tilboð 850 þús. 
Uppl. 893 5517.

FORD F350 CREW 4X4 HARLEY 
DAVIDSON. Árgerð 2005, ekinn 63 
þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur, lok á palli. 
Verð aðeins 2.400.000. án VSK. Uppl í 
síma 696-6689

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

Skoda Octavia station árg.’99. 1.6 bsk. 
Ek. 155 þ. Ný vél, tímareim, kúpling. 
Toppbíll. Listaverð 430 þ. Tilboðsverð 
370 þús. S. 892 7852.

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

Daihatshu Terios ‘00 ek. 106þ. Grár, 
bsk., v. 140þ. Jeep Wrangler ‘92 4L. 
Rauður, bsk., v. 250þ. S.847 5838.

Ódýr bíll til sölu. Audi A4. 96’ árg. Uppl. 
í S. 892-7115.

 0-250 þús.

VW Passat ‘98 ekinn 160þús sk09 
beinsk. snyrtilegt og gott eintak. S 
8989795

Musso ‘98 2.3 bensín. sk. 09. Ek. 148 
þ. Mikið endunýjaður. Bíll í toppstandi. 
Ásett verð 200 þús. Uppl. í s. 863 6060 
& 554 7225.

Nissan Terrano árg.’92 4x4 Sk.’09. Ssk. 
CD. Ek. 225 þ. V. 100 þ. Uppl. í s: 893 
3883.

Sjálfskiptur ódýr bíll á 
195.000.-kr

Plymouth neon árgerð 99“ sjálfskiptur 
, nýskoðaður og allt nýtt í bremsum 
uppls 857-7245

Sjálfskiptur ódýr bíll á 
195.000 þús.

MMC Carisma árg 99“ skoðaður 09“ 
ekinn 142þ, smá útlitsgallaður uppls 
857-7245

VW Vento árg. ‘96. Sk. ‘09. Er í fínu lagi. 
Selst á 80 þús. Uppl. í s. 865 0518.

MMC L300 árg. ‘91. Vélastærð 2,4. Ek. 
262 þ. Með krók. Nýleg heilsársdekk. 
Bensín. Sk. ‘09. Góður bíll. V. 150 þ. 
S. 587 5695.

Nissan Almera ‘96 Sk.09 Ek,158þ Fæst 
á aðeins 90.þ Uppl í s: 821-6625

Til sölu Opel Astra 1.2, árg. ‘98, ek. 150 
þ.km., nýsk., ný dekk heilsárs. 3ja dyra 
bíll, bsk., í mjög góðu standi. Verð 250 
þús. Uppl. í s. 848 2864 & 587 8614.

55 þús!!!
Hyundai accent árg’98 ek.125 þús 3ja 
dyra 1500 ,þarfnast smá lagfæringa en 
er alveg ökufær bílinn er á akranes fæst 
á 55 þús s.841 8955

 250-499 þús.

Izuzu d/c pickup 3.1 TDI ‘97 Ek. 230 þ. 
35“ breyttur, álfelgur, nýsk. ‘09 fjarst. 
saml. Tveir eigendur, þjónustu og smur-
bók. S. 894 3005.

Nissan Pr imera’99grænn 
GX1600,bsk,ek129þ km.sk’09 verð 
370þ Tilboð 300þ S.8679111,Óskar

 500-999 þús.

Peugeot SW Break 1600 árg. 04 ek. 
94 þús. Ný tímar., topp smurbók. ATH. 
50% AFSLÁTTUR. Verð 560 þús. (ásett 
hjá umboði 1190 þús.) Engin útb. yfirt. 
á ísl.láni hjá TM 21 þús. á mán. Uppl. í 
s: 820 7111

 1-2 milljónir

Toyota yaris 1300 árg 2006 Ek 42þús 
Ekkert áhvílandi ATH skipti ódýrari V 
1590 S 846-1555

 2 milljónir +

Til sölu Nissan Patrol árg ‘01. 46 tommu 
dekk, breytinga t.d kastarar - krómgrind 
- lógír - lækkuð hlutföll, læsingar, loft 
dælur, auka tankur og fl. Ásett verð 2,3 
mill. Áhvílandi ca 550 þús. Fæst gegn 
yfirtöku á láni + pening. Tilboð óskast. 
Uppl í síma 845-8023

 Bílar óskast

Nissan Sunny vakon 4x4 ‘95-’97 óskast. 
S. 868 3871.

Óska eftir litlum sendibíl. Vw Caddy 
eða sambærilegu. Verðh. um millj. Er 
með Suzuki Dakar mótorhjól sem ég 
vill skipta uppí. Verðh. 250 þús. S. 
847 1967.

Óska eftir ódýrum bíl 20-60 þús allt 
kemur til greina. S. 699 3548.

Óska eftir Suzzuki Baleno 4WD. Helst 
ódýrt. Uppl. í s. 690 0698 Jurij.

 Jeppar

Fyrirsögn: Til sölu 38“ br.Pajero árg. ‘91. 
Nýleg 38“ léttm.felgur, 3“ púst, ek. 178 
þ. 5 gíra. Sk.’09. Mjög gott eintak. Uppl. 
í s. 897 7290.

Pajero Engin útborgun!
Pajero GLX 2,5. 03’. Sparneytin Jeppi. 
33“ hækkun Ek. 142þ. Ný vél í 120þ. 
Áhv.1650 þ. fæst gegn yfirtöku á láni. 
Bílaþing Heklu, Kletthálsi. 590-5040

Kangoo ‘98 góður vinnubíll til sölu. 
Skoðaður 09. Ekki fallegur en í góðu 
ástandi. Uppl. í símum 898-9922 og 
846-6558.

 Vörubílar

Óska eftir að kaupa notaðan vörubíl-
skrana 27-35 ton metr Einnig óskast 
vörubíll á leigu í 3 mán. með 27+ ton 
metra krana Uppl. í s. 770 5144.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Man 19414 ‘00 árg. 4x4+2. Ek. 260þús. 
Pallur, krani, stóll. Snjómokstursbún. + 
undirtönn. Uppl. í s. 695 8352

 Húsbílar

Óska eftir góðum 1 til 3 ára húsbíl. Ekki 
háþekju. Uppl. í s. 892 8030.

 Mótorhjól

Glæsilegt Kawasaki Ninja ZX9-R ‘96, ek. 
22500. verð 450 þús. Sími 661-7616

Yamaha V-max 2001 Ekið 22þús mílur 
Hjól í flottu ástandi. Verð 800þús S 
846-1555

 Vespur

Ný YiYing vespa til sölu. Ek. 623 km. 
Rauð og hvít, mjög vel með farin. Uppl. 
í s. 843 6636.

 Fjórhjól

Polaris Sportman 800 X2. Árg.’08, ekið 
aðeins 50 tíma. Götuskráð, 2 manna. 
Uppl: í síma 8208483

 Vélsleðar

Skemmtileg græja. polaris indy 700 
vel með farinn. lán. áhvílandi, stað-
sett í keflavík. Upplýsingar 8939196 
og 8925613

 Vinnuvélar

 Lyftarar

 Bátar

Vantar bát, breytir ekki hvort hann er 
undir 6m eða yfir. Plast eða trébátur 
skiptir ekki öllu. Skoða allt undir 500 
þús. Uppl. í s. 892 6202.

 Aukahlutir í bíla

Álfelgur undir Toyota Rav4 með nagla-
dekkjum. Uppl í s. 663 5856.

 Hjólbarðar

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

Pirelli. Vetrardekk. 4. stk Vetrardekk 
205/155 16“ ekinn 3000 km. 
Krepputilboð 50% afsláttur verð 15.000 
stk. Rúmdýna 180X200 á sökkli fæst 
gefins á sama stað. sími 893-5163

Negld vetrard 235/75R15 af Cherokee 
Jeep á felgum. Einnig 175/70R13 lítið 
notuð. S. 860 8855.

Til sölu BF Goodrich A.T dekk 
215/70/16“. Aðeins keyrð 5 þ. Kosta 
ný 95 þ. 4 stk. Eru nú á 35 þ. S. 662 
2832.

4 nýleg vetrardekk m /felgum til sölu. 
Stærð 185/65 R14. Upplýsingar í síma. 
892-22760.

Good Year grófmunstruð nelgd dekk 
MS 255/55R18 svo til ný ekin 3.000 
km. Uppl. í s. 699 3471.

 Varahlutir

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

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

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.

Varahl. í Renault Laguna árg. ‘94-’01. 
vélar, sjálfssk,bodyhl. o.fl. S: 8941822

Varahlutir í Suzuki Vitara árg. ‘98 og 
Grand Vitara árg. ‘96, MMC Lancer ‘97 
- ‘01 og Nissan Micra árg. ‘01 Uppl. í 
s. 692 5525.

Varahlutir í Vw transporter/caravelle. 
Til dæmis gírkassi og mótor í fínu lagi. 
S. 891 7272.

 Viðgerðir

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

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

 Garðyrkja

Skyggðu trén á þig í sumar? Nú er rétti 
tíminn að fella tré og snyrta runna fyrir 
veturinn. Við tökum einnig að okkur 
alla almenna garðvinnu. S.s. sólpalla og 
grinverkasmíði, 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 eða hringið í s. 698 
9334 / 660 9347.

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

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

 Bókhald

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

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

 Fjármál

Áætlanagerð, ársreikningar, skattskil 
og bókhald. Lipur þjónusta - áratuga 
reynsla. Árfar ehf. Sími 897 5520.

 Ráðgjöf

Háskólanemar ath. Tek að mér prófar-
kalestur á íslensku og ensku. Reynsla 
og sanngjarnt verð. profarkalestur@
gmail.com

 Málarar

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

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s. 

661 7000.

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

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

Ódýr sandspörslun. Ódýr málningar-
vinna. Góð og vönduð þjónusta. TS 
Málun ehf. Sími 663 3393.

Málaranemi á lokaári getur tekið að 
sér verkefni. Fagmennska og gott verð. 
6979867

 Búslóðaflutningar

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

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Besta verðið !! Upplýsingar í 
síma 555 6363.

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

Tökum að okkur stóra sem smáa 
búslóðafluttninga. Fljót og góð þjón-
usta! Uppl. í s. 856 5020.

 Húsaviðhald

Smíðavinna
Tökum að okkur alla smíða-

vinnu innan sem utan.
Uppl. í s. 690 9239.

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

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

Vanir parketlagningarmenn geta bætt 
við sig verkefnum. Vandaður og góður 
frágangur. Uppl. í s. 869 3959 og í s. 
896 9515.

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

Flísalagnir
Flísalagnir parketlagnir málning S. 896 
7786, Julian. flispol@simnet.is

Pípari. Getum bætt við okkur verkefn-
um uppl. í síma 7704997

RemontMax ehf.
Sérhæfa sig í að flísaleggja - sparsla 
- mála. Einnig viðgerðir á gömlum 
húsum Komum og gerum tilboð ef 
óskað er. S. 849 9301 - www.flisa-
rogmalun.is

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

Þarf að skipta um rennur eða glerja? 
Tilboð/tímavinna. S. 553 2171.

Heimilisviðhald
Tek að mér alhliðaviðgerðir í heima-
húsum og fyrirtækjum, allt frá partket-
slípun að peruskiptum. Gunnlaugur s. 
824 6692.

 Stífluþjónusta

 Nudd

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

Besta nudd í bænum, einnig snyrt-
ing Snyrtistofan Díva Hverfisgötu 125, 
Hlemmi 105 Reykjavík Sími 847 5056

 Spádómar

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

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

 Rafvirkjun

Þjónusta
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 Trésmíði

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

 Til sölu

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

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

17“ dekk á felgum. Dekkin sjálf hálf 
slitin, eru undan Opel Safire. V. 40 þ. 
S. 843 0543.

Til sölu fallegur svefnsófi, selst ódýrt. 
Uppl. í s. 690 2084 & 587 2084.

Verð í kolaportinu um helgina að selja 
notaðan fatnað. Þú getur stútfyllt poka 
af góðum fatnaði fyrir 500 kr. Gengið 
inn um vinstri hurð á móti sjónum. 
Sjáumst hress.

SKILTAGERÐ - verkstæði
Einstakt tækifæri. Góð tæki, m.a. 165 
cm prentari, 120 cm skurðarplotter, 
innréttingar, lager o.fl. til framl. á skilt-
um, límmerkingum, prentun ljósmynda 
á striga o.fl. Í leiguhúsnæði á góðum 
stað laus samn. V. 1950 þ. 500 þ. 
kr. kaupleigusamn. getur fylgt. S. 896 
9789.

2400 mhz Dual-Core talva + 19“ skjár 
320 harður, 2gig vinnslu minni, gott 
skjákort. Selst á góðu verði. Uppl. í s. 
894 5653

 Óskast keypt

Uppþvottavél og stofusófi. Uppl. í s. 
849 5279.

Vill kaupa áhöld til bókagyllinga. S. 555 
3272 & 694 3150.

Eldhúsinnrétting, baðinnrétting og fata-
skápar óskast keypt. S. 896 6005.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Klassískur gítarpakki frá 12.900 kr. 
Þjóðlagagítar frá kr. 9.900. Rafmagns 
Gítarpakki frá kr. 19.900. Bassag. pakki 
frá 29.900 kr. Trommusett frá kr. 49.900 
með diskum. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 
552 2125 www.gitarinn.is

 Tölvur

 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

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

Óska eftir gifsplötum, milliveggjastoð-
um, virocplötum, steinullareinangrun 
o.fl. gegn staðgreiðslu. Uppl. í síma 
8970523

 Verslun

 Heilsuvörur

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 841 
8529.

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

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

 Námskeið

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

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 bjóðum visa/

euro raðgreiðslur.

Gullfallegur hreinræktaður chihuahu-
adrengur óskar eftir yndislegu fram-
tíðarheimili. Örmerktur sprautaður og 
með ættbók frá H.R.F.Í. S. 553 7054 
& 861 2646.

Til sölu ættbókarfærðir labradorhvolp-
ar. Uppl.s:8936369.

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

 beaglehvolpar.blogcentral.is

2 Papillon og 2 pomeranian strákar 
til sölu. ættb.f. íshundum. Uppl. í s. 
863 8596.

Hreinræktaðir ættbókafærðir Rottwailer 
hvolpar til sölu. Tilbúnir til afhendingar 
22 okt. Uppl. í s. 567 8220 & 771 4311.

Til sölu Silky Terrier hvolpar. Verða tilb.
til afhendingar um miðjan okt. Ættbók 
frá Rex. Uppl. í s. 897 9257.

Óska eftir Cavalier hund. Upplýsingar í 
síma: 860-0212

Persneskir skógarkett-
lingar

Er með 2, 3 mán. gullfallega og himn-
eska loðbolta til sölu. Uppl. í s. 690 
4716

Bizon Frize tík (aðeins blönduð). Tilbúin 
til afh. Uppl. í síma 770 0175.

Labrador hvolpar til sölu, hreinræktaði. 
Aðeins 2 eftir. Uppl. í s. 462 7779 & 
846 7387.

 Gisting

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

 Fyrir veiðimenn

Stórgóðir laxa- og silungamaðkar. Uppl. 
í s. 695 9774 eftir kl. 14

 Húsnæði í boði

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

2Herb. 72f á SV.101 Stæði í bílageymslu 
og húsgögn geta fylgt. Upplýsingar í 
S:896-4920

www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja herbergja 

íbúðir, lausar strax.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar www.heim-
kynni.is

Til leigu 1300 fm. skrifstofuhúsnæði 
í Reykjavík. Næg bílastæði og greiðar 
samgöngur að húsnæðinu. Möguleiki 
á því að leigu í minni einingum. 
Hagstætt leiguverð. Upplýsingar í síma 
824 0220.

Long term rent Guesthouse Funahöfða 
110 Rvk. / Dalshraun 220 Hfj. Tel 824 
4530.

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

Langtimaleiga. Bjort og falleg 3ja herb. 
serhaed i Grafarvogi til leigu. Rolegt 
umhverfi. Oll taeki og innbu fylgir. Er 
laus. Uppl. hrabbas@mi.is.

4ra herb. íbúð til leigu á svæði 107 rvk 
ástamt bílskýli og geymslu í kjallara. S. 
864 1238.

Rúmlega 40fm stúdíó íbúð til leigu á sv. 
105. Leiga 95 þús., pr. mán. 2 Mánuðir 
fyrirfram og 200 þús. í tryggingavíxil. 
Uppl. í s. 849 6816.

3ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ, Rvk. 
Leiga kr. 134.þ. Trygg. kr.402.þ Uppl. 
8983420

4 herb. íbúð til leigu í Hafnafirði. björt 
og góð íbúð með einkastæði fyrir fram-
an . Iris 8616759

2. herb. ný íbúð í fjölb. á Arnarneshæð 
Gb. Bílskýli. 120 þ/m + hússj. 
8497209

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

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

Snytileg 2 herb. íbúð til leigu efst á 
Skólavörðuholtinu. Leigist með hús-
gögnum. Laus strax. Uppl. í s. 822 
5777.

Langtíma leiga: Góð 100 fm íbúð við 
Njálsgötuna er til leigu. Upplýsingar í 
síma 862 8431.

A nice good size room for rent in 111 
R-vík for a non smoker. Prize 52.000. 
thorunn@abc.is

Falleg nýleg 4 herb. íbúð í 4býli til 
leigu í Mosfellsbæ. Gott verð fyrir 
traustann leigjanda. Laus strax. 
Uppl. í s. 690 3622.

Glæsileg 2 herb. íbúð til leigu í Njálsgötu. 
Uppl. í sími.698-0701/699-0701

4 herberg.raðhús til leigu í Grafarvogi 
uppl. í síma 4960995 eða habba-
snorra@hotmail.com

Til sölu

Tilboð
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Til leigu björt og falleg 2 herb. íbúð 
Kópavogsmeginn í Fossvoginum. Sér 
inngangur. Langtímaleiga. Laus 1 nóv. 
Leiga 115 þúsund. upplýsingar í síma 
698-9160

Til leigu 3-4 herb.106 fm íbúð í Fífuseli. 
150 þús. á mánuði + hússjóður. 
Trygging og greiðsluþjónusta. Laus 1. 
nóv. Upplýsingar í síma 693 5301

70 fm. 3 herb. íbúð í Vogum á 
Vatnsleysu strönd til leigu. V. 95 þ. m/ 
hússjóð. S. 691 3120.

Falleg 30fm 3 herb. íbúð í nýlegri 
blokk með lyftuhúsi v/Laugarnesveg til 
leigu á 170 þ. á mánuði. Allt innifalið. 
Bílastæði í bílahúsi. Engöngu reyklaust, 
reglusamt fólk kemur til greina. Uppl. í 
s. 899 7397. Jenný.

Til leigu 3 herb. íbúð. 75 fm á annari 
hæð í ynnri Njarðvík. Leiga 95 þ. S. 
895 5792.

Herb. í 105 Rvk. Húsgögn fylgja. V. 45 
þ. S. 895 0482.

Vantar húsnæði m. aðstöðu að þvotta-
vél og þurrk. mínus húsg. Fljótlega. 
Skilvísar greiðslur. Greiðslug. 50 þús. 
Uppl. á Fax@visir.is

Til leigu með húsbúnaði kjallaraíbúð 
í raðhúsi á rólegum stað í hverfi 109. 
Leigutími 3-5 mán. Uppl. í s. 895 9420 
& 892 1031.

Til leigu herbergi á svæði 104, sér-
inngangur og sérsnyrting. Uppl. í s. 
895 9702.

Frábær 2 herb. 66 fm íbúð rétt við 
Laugaveg. 110 + hiti og rafmagn.. 
Búslóð getur fylgt. Uppl. í s. 663 4033.

Húsnæði fyrir tjaldvagna, fellihýsi og 
hjólhýsi til leigu á höfuðborgarsvæð-
inu. Leigutími frá október 2008 til 
apríl 2009. Húsið lokað yfir þennan 
tíma. Verð 3500per/fm fyrir tímabilið. 
Lágmarksverð 20þúsund. Nánari uppl. 
í s. 824 8468, Pétur.

Til leigu 50 fm íbúð á frábærum stað 
í 101. Laus í næstu viku. Upplýsingar í 
síma 8699831.

70 fm. íbúð til leigu 2ja herb. Sturta 
m. nuddi, útvarpi og gufu. Laus strax. 
S. 698 8784.

Góð 70fm. 2h. íbúð til leigu. Í 105. 
með eða án húsgagna. Laus. u.í.s. 
820-6598.

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

Til leigu stúdíóíbúð m/sérinngangi í 
101 Rvk. Uppl. í s. 867 9403.

 Húsnæði óskast

50 ára kona óskar eftir góðri íbúð til 
leigu. Meðmæli ef óskað er. S. 697 
4235.

Þrír bílar með áhvílandi lánum fást í 
skiptum fyrir góða íbúð. Uppl. í síma 
660-6069

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu c.a. 30-40fm upphitað hús-
næði.Uppl gefur Hjörtur í s:8952136

20fm herb í 101 Rvk laus strax. Innif hiti, 
raf, ADSL, þvottav. 60þús s:8562663

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

Geymsluhúsnæði
Fyrir tjaldvagna og hjólhýsi ofl Uppl 
síma 770-5144

Eigum ennþá nokkur upphituð rými f. 
fellihýsi, tjaldv. hjólh. ofl. í Borgarfirði. 
Gott verð. S. 663 2130.

Geymsluhúsnæði
Upphitað húsnæði fyrir hjólhýsi, tajald-
vagna, fellhýsi ofl. aðeins 100 km frá 
Rvk. Dæmi um verð fellihýsi 35þ. - hjól-
hýsi 70þ. - tjaldvagn 25þ. fyrir veturinn! 
S. 898 1990. & 894 4489.

Getum bætt við okkur tjaldvögnum 
og fellihýsum í upphitaða og góða 
geymslu á höfuðborgarsvæðinu. Gott 
verð og fá stæði eftir. Combi Camp 
Ísland. S. 857 6467.

Nokkur stæði laus fyrir ferðatæki í 
Hveragerði, gott húsnæði. Tökum á 
móti tækjum núna um helgina. S3 ehf, 
S.856 1848

 Bílskúr

Bílskúr 26fm v. Krummah. til leigu. 
Kr 33þ á mán. Rafm. og hiti innif. 
S:8228216

 Gisting

Gisting í Köben.Stúdióíbúðir jonasis@
mail.dk. www.sitecenter.dk/jonaso 
Sími+4531106412

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

 Atvinna í boði

Hlutastarf á 
Hringbraut JL

Subway auglýsir eftir duglegu 
og jákvæðu fólki með mikla 

þjónustulund. Um er að ræða 
hlutastarf um kvöld og helg-
ar á Subway Hringbraut JL. 

Íslenskukunnátta er skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Anna 
Gyða í síma: 530-7004. Hægt 
er að sækja um á subway.is 

Lágmarksaldur er 16 ár.

Terr fjarskipti ehf.
Óskum eftir fólki í gæslur. 

Aldurstakmark 20 ár.
Umsóknir sendist á terr@terr.is

Spjalldömur óskast
Rauða Torgið leitar samstarfs við yndis-
legar spjalldömur. Nánari upplýsingar á 
vef okkar, www.raudatorgid.is

Háseta vanann netaveiðum vantar strax 
á m.b Friðrik Sigurðsson ÁR17. Uppl. í s. 
852 0789 eða 892 0367

Viltu vera sjálfstæður
Viltu frjálsann vinnutíma? Kíktu þá á 
solunetid.com

Múrverk og málun
Getum bætt við okkur verk-

efnum í Húsaviðgerðum, Öllu 
almennu múrverki, Flísalögnum, 
Múrklæðningum, Sandspörslun 
og málun Erum einnig farin að 
bóka verkefni fyrir næsta ár.
Upplýsingar gefa Kolbeinn 

múrarameistari í s: 8966614 og 
Helena framkvæmdastjóri í s: 

8433230 / 5621300 M1.is

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

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

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

34 ára maður, bakari og konditor að 
mennt, óskar eftir vinnu. Ýmislegt 
kemur til greina. S. 847 9139 & 552 
3691.

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

Karlmaður óskar eftir vinnu, ensku-
mælandi. Vanur byggingarvinnu með 
meirapróf. S. 857 0704.

tvítugar stelpur óska eftir vinnu geta 
byrjað strax allt kemur til greina 
7704515

25 ára gamall nemi í húsasmíði óskar 
eftir starfi. Annað starf kemur einnig til 
greina. S. 866 7720.

36 ára byggingafræðingur óskar eftir 
vinnu hvar sem er á landinu.Er með 
meirapróf+trailer og vinnuvélapróf.
Yfirvinna engin fyrirstaða.Uppl. 8473353 
eða ingolfur72@hotmail.com

 Tilkynningar

Þarf þinn hópur að fjármagna útskrift-
arferð ? Allt um styrktarsölu á www.
papco.is

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

Munið kirkjukaffi Súgfirðinga í 
Bústaðakirkju á sunnud 12. okt. eftir 
messu. Stjórn Vlsj.

 Einkamál

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

sólarhringinn, engin bið.

Kona vill kynnast heiðarlegum og 
góðum manni, rúmlega sextugum, 
með vinskap og iðkun sameiginlegra 
áhugamála í huga. Augl. hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8682.

Ungur maður vill kynnast sér (töluvert) 
eldri manni með ákafa tilbreytingu í 
huga. Augl. hans er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8792.

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

Blind stefnumót
1000 kr. þáttökug. Uppl. í s. 868 0991

 - Þri - Mið - Mið milli kl. 14-16.

Fjárhagslega sjálfstæður karlmaður á 
miðjum aldri óskar eftir að komast í 
kynni við konu á svipuðu reki. Svör 
sendist fréttablaðinu merkt „GKJ“ fyrir 
27. október.

908 6969 símatorg
Hæ ég er 22 ára ljóshærð, grönn og 
sæt ég hef ekki mikla reynslu, langar 
þig að kenna mér eitthvað í kvöld? Ég 
er pínu feimin en ég treysti þér. Enginn 
símsvari og engar tafir.

Karlmaður 65.ára óskar eftir kynnum 
við konu sem félaga. Svar sendist til 
Fréttablaðsins merkt 0165.

Húsasmíðanám með vinnu
Við Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi er boðið 
upp á verklega kennslu í húsasmíði um helgar og fjar�
kennslu í bóklegum greinum. Nýir hópar byrja í janúar. 

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember.

Nánari upplýsingar veita skólastjórnendur í síma 433�2500.
Miðað er við að nemendur sem nýta sér helgarkennslu í húsasmíði 
hafi náð a.m.k. 20 ára aldri og hafi starfað við byggingariðnað.  

Sérgreinum á námsbraut í húsasmíði er raðað á 2 ár svo þeir sem 
hefja nám í janúar 2009 geta lokið þeim í desember 2010.  

Minnt er á að úr miðbæ Reykjavíkur er um 45 mín. akstur á Akranes. 
Strætisvagn nr. 27 er um 35 mín. á leiðinni frá Mosfellsbæ.

Atvinna

Tilkynningar
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leggingar um fjárfestingar, hafa 
tapast, þarf bankinn að byggja upp 
sitt traust á nýjan leik.

Við þurfum líka að setja mál-
staðinn framar okkur sjálfum og 
vinna á þeim forsendum. 

Svafa: Málstaðurinn er einfald-
ur, við verðum að sjá til þess að 
hér verði til það samfélag sem við 
viljum búa í. Og þegar á okkur 
standa spjót er langbest að snúa 
bökum saman. 

Auðvitað er fólk reitt yfir því 
hvernig komið er, fólk sér líf sitt 
allt öðruvísi í framtíðinni en það 
var en nú er kominn nýr veruleiki 
og hann þarf ekki að vera verri en 
sá sem við vorum að koma úr. Ljót-
ustu myndir kapítalismans hafa 
birst okkur síðustu árin þannig að 
sá veruleiki þarf ekki að vera 
slæmur svo lengi sem við pössum 
að við förum ekki tugi ára aftur í 
tímann í hugsunarhætti og í hug-
rekki. 

Þórhildur: Það er aldrei stigið 
aftur á bak. Þó eitthvað slíkt verði 
tímabundið þá varir það ekki. Það 
er ekki hægt að koma með jarðýtu 
og ýta öllu þrjátíu ár aftur í tím-
ann. 

Edda Rós: Það er bara víst 
hægt. 

Páll: Það sem blasir við er að við 
þurfum að setja okkur ný mark-
mið og endurskoða gildin. Við 
höfum verið gífurlega upptekin af 
hinum efnislegu og fjárhagslegu 
gildum - að reyna að græða pen-
inga. Það hefur verið eini málstað-
urinn. Fólk hefur farið að læra 
bara til þess að verða ríkt. Þetta 
verður að breytast og við verðum 
að átta okkur á að við náum aldrei 
samstöðu nema við hugum að þeim 
gildum sem skipta okkur öll máli. 
Við þurfum líka að endurskoða öll 
okkar persónulegu samskipti.

Björn: Er ekki hreinlega hætta á 
að samfélagið bugist?

Þórhildur: Nei, mannkynið hefur 
mætt alls konar erfiðleikum og 
það basla allir áfram. Við höfum 
farið í gegnum styrjaldir og hungu-
sneyðir.

Páll: Það brestur ekki á land-
flótti.

Finnur: Það er heldur ekkert 
betra annars staðar. 

Kunnum að sigrast á erfiðleikum
Þórhildur: Það mikilvægt að ef 
ráðist verður í raunverulega end-
urhugsun að í því felist skapandi 
kraftur því í skapandi krafti felst 
orka og bjartsýni. Þess vegna 
segi ég að við lifum góða tíma. 
Það eru ekki allar kynslóðir sem 
fá að upplifa að samfélag þeirra 

sé rifið upp á hárinu, snúið við og 
dustað. 

En stoltið hefur því miður verið 
alltof blandið grobbi og hroka. 

Svafa: Það ríkir hræðsla í sam-
félaginu en við erum ekki að bug-
ast. Ef Íslendingar kunna eitt-
hvað þá er það að takast á við 
óblíða náttúru og erfiðar kring-
umstæður. Þess vegna held ég að 
við séum sú þjóð sem ætti að vera 
síst hrædd við svona hamfarir. Ef 
við kunnum eitthvað þá er það að 
standa traustum fótum og sigrast 
á erfiðleikum.

Edda Rós: En við þurfum að 
yfirfæra þessa reynslu vegna 
þess að þetta eru ekki náttúru-
hamfarir. Þetta eru efnahagsleg-
ar hamfarir og á því er munur. 
Það er full ástæða fyrir fólk að 
vera uggandi og það má ekki gera 
lítið úr því. Ástæðan er sú að það 
er svo djúpt í vitund okkar Íslend-

inga að vinna. Við tökumst yfir-
leitt á við öll vandamál með því 
að vinna. Og nú stöndum við 
skyndilega frammi fyrir því að 
það er allsóvíst að það verði nokk-
ur vinna. 

Páll: Þá verðum við að hugsa.
Edda Rós: Fyrir marga lítur út 

fyrir að allar bjargir séu bannað-
ar. Það er ógnvænlegt fyrir þjóð 
sem byggir sína sjálfsmynd á 
vinnu og dugnaði og þess vegna 
er mjög mikilvægt að við tökum í 
taumana strax til að koma bönd-
um á krónuna og tryggja að hjól 
atvinnulífsins stöðvist ekki.

Svafa: Ef vinnan verður tekin 
frá okkur er mikil hætta á að við 
bugumst. Þess vegna á ríkisvald-
ið að dæla fé og örva nýsköpun 
svo fólk geti skapað sér sín eigin 
tækifæri. 

Páll: Ef fólk ætlar að hugsa 
skýrt og skynsamlega þá er 
númer eitt, tvö og þjú að halda ró 
sinni. Það er grundvallaratriði. 
Við verðum líka að gefa okkur 
tíma. Það er erfitt við þessar 
aðstæður því það dynur svo margt 
á okkur. En við verðum að gera 
það. Og þá kemur að því að huga 
að markmiðunum, huga að tengsl-
unum og skapa eitthvað nýtt. 

Það getur enginn hugsað fyrir 
annan og nú skipta fjölmiðlarnir 
gríðarlega miklu máli. Þeir verða 
að halda ró sinni og hjálpa okkur 
að hugsa. En við höfum allar for-
sendur, við erum ung, kraftmikil 
og vel menntuð þjóð.  

Björn: Að öllu þessu sögðu 
heyrist mér þið telja að full 
ástæða sé til bjartsýni. 

Svafa: Það er enginn valkostur. 
Við verðum að vera bjartsýn.

Finnur: Heimurinn í dag er í 
grundvallaratriðum sá sami og 
var fyrir sextán mánuðum en 
gildin og mannleg hegðun hafa 
breyst.  

Svafa: Var það ekki Einstein 
sem sagði; þú leysir ekki vandmál 
með sama hugarfari og það var 
skapað. Tækifærið sem við stönd-
um frammi fyrir er einmitt að 
endurhugsa samfélagið með tilliti 
til frelsis, réttlætis og sjálfstæð-
is.

Við þurfum að halda efnahags-
lífinu gangandi og fólk verður að 
halda áfram að kaupa hluti svo 
ekki stoppi hér allt. 

Finnur: Réttlæti er lykilatriði í 
því hvernig við vinnum okkur út 
úr þessu. Við horfum fram á að 
stór hluti af eignum Íslendinga 

verður kominn á eina hendi eftir 
eitt til tvö ár og við þurfum að 
vinna úr þeirri stöðu af miklu 
réttlæti. Það var ekki alltaf staðið 
nægilega vel að einkavæðingum 
fyrri ára. Það er svo afskaplega 
óheppilegt að hér verður nánast 
bara ríkisrekstur eftir eins og eitt 
ár.

Edda Rós: Ég er sammála þessu 
og legg áherslu á að réttlætis 
verði ekki bara gætt þegar eignir 
verða seldar. Það felast svo gríð-
arleg völd í að skammta fé og 
gjaldeyri, skammta afskriftir og 
hafa áhrif á hver má kaupa og 
hver fær aðgang að fé til að kaupa 
þær eignir sem verða seldar. 
Þetta má ekki gerast með óeðli-
legum hætti og það skiptir miklu 
máli hverjir koma að þessu. Svo 
verðum við, þegar um hægist, að 
skoða hvað gerðist bæði í innra 
kerfi fyrirtækjanna og á hærra 
plani. Við lærum ekki af þessu 
nema fara skipulega yfir það. 

Páll: Hér þarf líka nýsköpun í 
stjórnmálum. Núverandi kerfi er 
staðnað. Lýðræðið í þessu landi 
er mjög lokað, þvert ofaní það 
sem menn kunna að halda. Stjórn-
mál hafa hingað til verið rekin of 
mikið sem sérhagsmunabarátta 
einstakra hagsmunaafla og notuð 
sem leið fyrir hagsmunaöfl að 
semja sín á milli. Það eru stjórn-
mál ekki. Stjórnmál eru endalaus 
tilraun til að skilgreina almanna-
heill upp á nýtt. Hugsa hvað er til 
góðs fyrir heildina og ekki bara 
efnahagslega heldur fyrst og 
fremst menningarlega og siðferð-
islega. Stjórnmál eru siðferði.

Þórhildur: Það þarf líka nýsköp-
un í menntakerfinu. Menntakerf-
ið hefur alltof mikið látið teymast 
út í þarfir, ímyndaðar eða raun-
verulegar. Aðrir þættir hafa orðið 
eftir. Og það þarf að örva hugsun. 
Í allri afþreyingarvæðingunni 
þar sem allt snýst um skemmti-
legheit hefur gildi alvarleika - 
sem ekki má blanda saman við 
leiðindi - verið útrýmt. Fjölmiðl-
arnir hafa verið afskaplega upp-
teknir af afþreyingarvæðingunni 
sem á þátt í að svæfa og deyfa 
fólk. 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Álfabakka 16, 109 Reykjavík   sími 585-1300   www.heilsugaeslan.is

Bólusetning gegn inflúensu
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins vill vekja athygli almennings á því að skipulögð
bólusetning gegn inflúensu hefst á öllum heilsugæslustöðvunum mánudaginn 13. október 2008.
Hverjum er einkum ráðlagt að láta bólusetja sig?
•  Öllum sem orðnir eru 60 ára.
•  Öllum, bæði börnum og fullorðnum, sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, nýrna- og

lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja sjúkdómum og öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum.
•  Starfsfólki heilbrigðisþjónustu og öðrum sem daglega annast fólk með aukna áhættu.

Þeir sem tilheyra ofangreindum hópum fá bóluefnið sér að kostnaðarlausu en greiða komu-
gjald samkvæmt reglugerð nr. 1265/2007.  Í síðasttalda hópnum eru það þó einungis heilbrigðis-
starfsmenn sem ekki greiða fyrir bóluefnið. Fyrirkomulag bólusetningar getur verið mis-
munandi milli heilsugæslustöðva. Vinsamlegast leitið upplýsinga á vef Heilsugæslunnar
www.heilsugaeslan.is eða hafið samband við hlutaðeigandi heilsugæslustöð.

Heilsugæslan Árbæ, Reykjavík s: 585 7800
Heilsugæslan Efra-Breiðholti, Reykjavík s: 513 1550
Heilsugæslan Efstaleiti, Reykjavík s: 585 1800
Heilsugæslan Fjörður, Hafnarfirði s: 540 9400
Heilsugæslan Garðabæ s: 520 1800
Heilsugæslan Glæsibæ, Reykjavík s: 599 1300
Heilsugæslan Grafarvogi, Reykjavík s: 585 7600
Heilsugæslan Hamraborg, Kópavogi s: 594 0500
Heilsugæslan Hlíðum, Reykjavík s: 585 2300
Heilsugæslan Hvammi, Kópavogi s: 594 0400
Heilsugæslan Miðbæ, Reykjavík s: 585 2600
Heilsugæslan Mjódd, Reykjavík s: 513 1500
Heilsugæsla Mosfellsumdæmis s: 510 0700
Heilsugæslan Seltjarnarnesi s: 561 2070
Heilsugæslan Sólvangi, Hafnarfirði s: 550 2600
Heilsugæslan Lágmúla 4, Reykjavík s: 595 1300
Heilsugæslan Salahverfi, Kópavogi s: 590 3900

Búast má við að bólusetning geti veitt a.m.k. 70% vörn gegn sjúkdómnum auk þess sem hann
verður vægari hjá þeim í hópi bólusettra sem veikjast. Þeim sem leita vilja ráðgjafar er bent á
sína heilsugæslustöð. 

Upplýsingar er að finna á vef Heilsugæslunnar, www.heilsugaeslan.is 
Fræðsluefni um inflúensu má finna á vef Landlæknisembættisins, www.landlaeknir.is

Reykjavík 11. október 2008.

Páll Skúlason 
heimspekiprófessor

Svafa Grönfeldt rektor Háskólans í Reykjavík
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Traustið er aðalmálið.

Þórhildur Þorleifsdóttir 
leikstjóri

Vilhjálmur Egilsson framkvæmda-
stjóri Samtaka atvinnulífsins
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„Glímufélagið Ármann var stofnað 15. 
desember 1888, þegar þrjátíu áhuga-
menn um glímu hittust á túninu þar 
sem Stjörnubíó stóð við Laugaveg og 
nefndu blettinn Skell, því menn komu 
nú harkalega niður til jarðar í glímu. 
Nafnið var svo ákveðið með ferföldu 
húrrahrópi og upp hófst starfsemi sem 
enn blómstrar í dag,“ segir Snorri Þor-
valdsson, formaður Glímufélagsins Ár-
manns, sem í dag heldur mikla afmæl-
isveislu í íþróttamiðstöðinni Laugabóli 
í Laugardal, í tilefni 120 ára afmælis-
árs félagsins. 

„Ármann er elsta íþróttafélag lands-
ins og ól af sér elstu íþróttakeppnina 
sem enn er við lýði, en það er Skjald-
argríma Ármanns, sem fyrst var haldin 
1889. Glíma er þjóðaríþrótt Íslendinga 
og nú í dálítilli lægð, en þannig hefur 
hún alltaf gengið fyrir sig og þarf sinn 
tíma til að ganga upp og niður öldudal-
inn. Ármann varð fljótlega eftir alda-
mótin 1900 orðið fjölgreinafélag og 
stórveldi á árunum 1927 til 1964, þegar 
Jens Guðbjörnsson var formaður fé-
lagsins,“ segir Snorri sem höfðar til 
allra Ármenninga að mæta til veislu í 
dag og hitta fyrir gamla félaga á merk-
um tímamótum.

„Ármenningar eru nánast þjóð-
in öll, því alls staðar hefur einhver í 
fjölskyldunni tengst Ármanni á öllum 
þessum árum. Ármenningar verða allt-
af Ármenningar því fólk hefur sterkar 
taugar til félagsins. Við viljum því sjá 
sem flesta sem hafa í áranna rás verið 
viðloðandi félagsstarfið,“ segir Snorri, 
sem hlakkar til veisluhaldanna, sem 
óvænt verða haldin í ógnarkreppu.

„Ármann hefur áður lent í kreppu og 
fengið á sig marga brimskafla, en allt-

af haldið áfram starfinu. Menn keyptu 
kannski ekki kol til að hita upp glímu-
salinn þegar stríð braust út 1918, því 
þá þótti mikilvægara að eiga til hnífs 
og skeiðar, en íþróttaiðkanir hófust 
aftur af krafti þegar færi gafst,“ segir 
Snorri.

Um þrjú þúsund manns æfa nú mis-
munandi íþróttir í níu deildum Ár-
manns sem deilir húsnæðinu í Lauga-
bóli með Knattspyrnufélaginu Þrótti.

„Húsnæðið er löngu sprungið utan af 
okkur, en þetta er frábær staður með 
sérhönnuðum bardagasal fyrir glímu, 
júdó og taekwondo, og fékk vitaskuld 

nafnið Skellurinn, eins og vera bar. 
Sprenging hefur orðið í fimleikadeild-
inni undanfarið og telur nú yfir þúsund 
manns, mikill uppgangur er í körfubolta 
og skíðadeild Ármanns er feiknarlega 
öflug. Ármann státar því af blómlegu 
starfi, þótt ekki séu innan félagsins fót-
bolta- og handboltadeildir sem rata inn 
á síður blaðanna. Við erum alveg ör-
ugglega meira í huga fólks í staðinn.“

Hátíðahöldin hefjast í Laugabóli 
klukkan 14.30. Allir eru velkomn-
ir í tertu og skemmtilega dagskrá. Sjá 
nánar á www.armenningar.is.

thordis@frettabladid.is

LEIKARINN DAVID MORSE ER 55 ÁRA

„Það gildir einu hversu margir 
ráðleggja að fara vel með pen-
inga. Fæstir leggja fyrir þegar 

þeir eiga nóg af þeim. Ein-
hverra hluta vegna virðist það 
ekki mikilvægt þá; kannski af 
því menn þekkja blankheit of 

vel og neita að lifa þannig lífi.“

Bandaríski leikarinn David Morse 
lék í áratug á sviði áður en hann 

fékk tækifæri í kvikmyndum og 
varð einn af virtustu skapgerðar-

leikurum samtímans. 

Ronald Reagan, forseti 
Bandaríkjanna, og Mik-
hail Gorbatsjev, forseti 
Sovétríkjanna, hittust á 
fundi í Reykjavík dagana 
11. til 12. október. Fund-
urinn var í upphafi hugs-
aður sem undirbúnings-
fundur fyrir síðari samn-
ingalotur um takmörkun 
vígbúnaðar en þegar til 
kom breyttist eðli fundarins því Reagan og Gorbatsjev hófu óvænt 
viðræður um meiri afvopnun en verið höfðu á dagskrá. Á tíma-
bili virtist stefna í sögulega niðurstöðu um stórkostlega fækkun 
kjarnorkuvopna, en upp úr viðræðum slitnaði þegar Reagan neit-
aði að hverfa frá áætlun um varnarkerfi í geimnum. Þegar frá leið 
þótti leiðtogafundurinn hafa rutt nýjar brautir í samskiptum stór-
veldanna og marka upphaf að lokum kalda stríðsins. Hafði þjóðin 
gaman af og spennandi að vera stödd í hringiðu heimsviðburða.

ÞETTA GERÐIST:  11. OKTÓBER 1986

Leiðtogafundur í Höfða

120 ÁRA GLÍMUFÉLAG Snorri Þorvaldsson er formaður Glímufélagsins Ármanns, sem í dag 
heldur upp á 120 ára afmæli sitt með pomp og prakt í Laugabóli í Laugardal. Í bakgrunni eru 
eldri borgarar í leikfimi og dansi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GLÍMUFÉLAGIÐ ÁRMANN:  HELDUR UPP Á 120. AFMÆLISÁR SITT Í DAG

Skellir á túnfæti við Laugaveg

timamot@frettabladid.is

Hjartans eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Anna Steinunn 
Hjartardóttir, 
áður til heimilis að Melhaga 6 í Reykjavík,

lést á Dvalar og hjúkrunarheimilinu Grund aðfaranótt 
miðvikudagsins 8. október.

Hannes Þorsteinsson,
Hjörtur Hannesson Sigrún Axelsdóttir
Guðrún Hannesdóttir Vilhjálmur Þór Kjartansson
Una Hannesdóttir Geir Ingimarsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát 
og útför okkar ástkæru, 

Hrafnhildar Lilju 
Georgsdóttur.

Líney Hrafnsdóttir Georg Páll Kristinsson
Hanna Stella Georgsdóttir Daníel Þór Gunnarsson
Alvilda María Georgsdóttir Heiðar Brynjarsson
Lilja Kristinsdóttir
Kristinn Georgsson
Líney Mist Daníelsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Einar Kristinn Friðriksson,
Stelkshólum 4, Reykjavík, 

lést á Landspítalanum í Fossvogi 8. október.

                     María Vilbogadóttir
Vilbogi M. Einarsson           Heiða B. Jónsdóttir
Friðrik S. Einarsson  Jakobína Þórey Hjelm
Kristín H. Einarsdóttir          Þorsteinn A. Þorgeirsson
og barnabörn.

80 ára afmæli
Doris Jelle 

Konráðsson 
verður áttræð sunnudaginn 

12. október. Hún tekur á móti gestum 
í Rafveituheimilinu milli kl. 12 og 16 

á sjálfan afmælisdaginn.

Innilegar  þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hluttekningu og hlýhug við 
andlát og útför föður okkar, tengdaföður, 
afa og fósturafa,

Haralds Stefánssonar
Hlégerði 23, Kópavogi.

Guðrún Ólafía Haraldsdóttir Olav Ingvald Olsen
Ólöf Fjóla Haraldsdóttir Halldór Óskar Arnoldsson
Stefán Már Haraldsson 
Elísa Sjöfn Reynisdóttir
Ragnar Harald Reynisson
Steinunn Lilyan Reynisdóttir
Þurí Ósk Elíasdóttir Morten Stokkenes
Lelíta Rós Ycot  
Arnold Halldórsson
Jökull Halldórsson       

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

Sveinsína Oddsdóttir 
Vogatungu, 23, Kópavogi, 
áður á Hlíðarvegi 5 í Kópavogi, 

varð bráðkvödd á heimili dóttur sinnar í Los Angeles í 
Kaliforníu mánudaginn 6. október. Jarðarförin verður 
auglýst síðar.

Sigríður Lúthersdóttir, Sveinn Þórðarson, Jóhann 
Lúthersson,  Magnea Þorfinnsdóttir, Hilmar Lúthersson,  
Kolbrún Guðmundsdóttir, Reynir Lúthersson, barnabörn, 
barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför elskulegs eiginmanns míns, 
tengdasonar, föður, tengdaföður, afa og 
langafa, 

Haraldar Sigurjónssonar
Gullsmára 9, Kópavogi. 

Innilegar þakkir sendum við öllu því góða fólki 
sem annaðist hann á gjörgæsludeild og lungnadeild 
Sjúkrahúss Reykjavíkur í Fossvogi.  Sérstakar þakkir til 
Óskars Einarssonar lungnalæknis og séra Gunnars R. 
Matthíassonar.  Guð blessi ykkur. 

Fyrir hönd aðstandenda,
Rannveig Leifsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Svanhvít Friðriksdóttir,
Fannborg 8, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð þriðjudaginn 
7. október. Útförin fer fram frá Fossvogskapellu 
miðvikudaginn 15. október kl. 15.00.
 
Friðrik Sveinn Kristinsson Þóra Jakobsdóttir 
Flóki Kristinsson 
barnabörn og barnabarnabörn.

Örn Hólmar Sigfússon
Lindargötu 57, Reykjavík.

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

Fríða Valdimarsdóttir
Rúnar V. Arnarson Eygló Sigurjónsdóttir
Ísar Guðni Arnarson
Ingólfur Arnarson Þórhildur Guðlaugsdóttir
Sævar Arnarson
Halldór Sigdórsson Marta Katrín Sigurðardóttir
Ævar Sigdórsson Una Lilja Eiríksdóttir
Sylvía B. Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.





Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

Opnunartímar í Krónunni:KróKróKróKróKrKrróróKróKróróró

Full búð 

af góðum 

tilboðum!

42%
afsláttur

40%
afsláttur

30%
afsláttur

Ýsa í raspi frosin988kr.

kg

Súpukjöt frosið

lítill poki

459kr.

kg

Favorit súkkulaðiís 

25 stk í kassa
1698kr.

pk.

Móa kjúklingur 

heill ferskur
539kr.

kg

Rose kjúklingabringur 

900g

1298kr.

pk.

Goða Gourmet

ungnautahakk
798kr.

kg

Ungnauta piparsteik1795kr.

kg

í Krónunni!
FRÁBÆR TILBOÐ

25
stk



fyrst og fremst ódýr

NÝTT KORTATÍMABIL

Meistara

marmarakaka
399kr.

stk.

Sprite 2 lítrar

Sprite Zero 2 lítrar
119

kr.

stk.

Ömmu flatkökur

5 í pakka

129kr.

pk.

Sunquick

appelsínuþykkni 1L
529kr.

stk.

Charmin Salernispappír

16 rúllur í pakka
999kr.

stk.

2 pizzur

í pakka!

2l Coke

fylgir með!

Frechetta Champions pizza

með 2l Coke eða Coke light
898kr.

Heill lambaskrokkur af

nýslátruðu sagaður í kassa
769kr.

kg

Læri 1/1  Læri sneitt  Hryggur 1/1

Frampartur sagaður Slög heil

Þú

sparar

allt að

6000 kr.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nei sko, þetta 
lítur alveg eins 
út og hneta.

Hvað í andsk...? 
Keramikhöfuð? 

Lof mér að 
giska... frá Hara 

og Selmu!

Ég held að 
þetta sé vasi. 

Það fylgja 
greinar með.

Guð 
minn 

almátt-
ugur...

Pondus! Þetta 
er gjöf! Við 

eigum að gleðj-
ast yfir því sem 

við fáum!

Það er 
satt!

Þúsund 
þakkir fyrir 

þennan nýja 
hamar!

Og svona 
nytsamlegur 
hlutur kemur 
vel að gagni!

Maður verður að 
dást að þessum 
kjarnorkuvopna-
eftirlitsmönnum.

Kannski er það 
eitthvað sem ég 
ætti að leggja 

fyrir mig.

Nei ég meina, 
maður verður að 

dást að dúnsænga-
eftirlitsmönnunum!

Of seint, 
þetta er 
ákveðið.

Lalli! Vaknaðu!
Mig dreymdi að við lágum í hýði, 
og svo sagði ég „Lalli! Vaknaðu!“ 

Og svo gláptir þú fúll á mig!
Hvað ætli það þýði?

Hvað ertu að 
horfa á Sara?

Atvinnumenn 
í ródeó

Hvenær 
varst þú 
síðast á 
skólalóð 
í frímín-
útum?

Hvernig ert þú 
vön ofbeldi?

Ég er von 
þessu

Er það ekki aðeins 
of ofbeldisfullt 

fyrir þig?
Já, það er maður 

sem reynir að 
sitja þúsund 

kílóa þungt dýr, 
sem reynir að 

kasta honum af 
baki og murka 
úr honum lífið

Ródeó?

Ástandið virðist fara versnandi með 
hverjum deginum og íslenskur 
almenningur getur lítið annað gert en 

beðið og séð til. Á meðan svitna ráðamenn 
vonandi við að leysa málin og hreinsa til 
eftir áhættuleik auðmanna með almannafé. 
Það er óþægilegt að vera peð í þessum leik. 
Við, venjulegir borgarar, gátum ekkert 
annað en setið og horft á þessa nýríku 
stráka í útrásinni alræmdu, kaupa og kaupa. 
Verða ríkari og ríkari með svo svakaleg 
ofurlaun að okkur myndi ekki endast ævin 
til að vinna fyrir einum mánaðar-
launum þeirra. Eins getum við ekk-
ert annað gert en setið og horft á 
peningana gufa upp í innrás 
erlendra sparifjáreigenda sem 
hrópa réttilega „skiliði pening-
unum okkar!“ Og hvar eru þessir 
strákar núna? Farnir úr landi 
með fimmtán ferðatöskur og 

ætla sér sjálfsagt ekki að koma til baka. Ég 
er farin að dauðskammast mín fyrir að vera 
Íslendingur en hef samt ekkert að skamm-
ast mín fyrir. Mínar áhættufjárfestingar 
fólust aðallega í bónuskörfum og bensín-
dropum. Ég get ekki gert að því en kven-
remban blossar upp í mér við þessar 
aðstæður og ég kenni sjálfumglöðum 
strákum með mikilmennskubrjálæði um allt 
saman. Ég varð því fegin að sjá bankastjóra 
Nýja Landsbankans en get samt ekki varist 

því að hugsa að það sé dæmigert að þegar 
strákasnar hafa spilað rassinn úr 

buxunum komi það í hlut konunnar 
að hreinsa til. Hún á ekki auðvelt 
starf fyrir höndum en ég treysti 
henni fyllilega til þess. Finnst 
eiginlega að hún hefði átt að 
verða seðlabankastjóri í staðinn 
fyrir kallinn sem ýtti þessari 
flóðbylgju af stað.

Kvenremban í mér blossar upp

NOKKUR ORÐ
Ragnheiður 

Tryggvadóttir

Ástin er diskó, lífið er pönk
Hallgrímur Helgason
Ekki missa af eldfjörugum söngleik og ekta diskófjöri!
lau. 11/10 örfá sæti laus

Skilaboðaskjóðan
Þorvaldur Þorsteinsson og Jóhann G. Jóhannsson
Geysivinsælt ævintýri fyrir alla fjölskylduna!
sun. 12/10 örfá sæti laus

Macbeth
William Shakespeare

Blóð vill blóð...
Ekki missa af ögrandi sýningu
Örfá sæti laus í október

Takmarkaður sýningafjöldi

Klókur ertu, Einar Áskell
Bernd Ogrodnik
Heillandi og krúttleg brúðusýning fyrir yngstu börnin
lau. 11/10, sun. 12/10 örfá sæti laus

Hart í bak
Jökull Jakobsson

Ástsælt verk sem hittir
okkur öll í hjartastað

Frumsýning 17. október
Örfá sæti laus í október

www.leikhusid.is

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

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

Sá ljóti
Marius von Mayenburg

Nú á leikferð um landið!
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1. Áhöfnin á 
Halastjörnunni - 
Stolt siglir fleyið 
mitt
Stórsjónum á og 
allt það. Gylfi sigr-
aðist á Bakkusi. 
Nú er komið að 
okkur og frænda 
hans, Mammoni.

2. Bob Dylan - Maybe Someday
„When you’ve lost everything you’ll 
have nothing left to hide,“ söng 
meistarinn.

3. Magnús Þór Sigmundsson - Álfar
Eru álfar kannski menn? Er líka 
kreppa hjá þeim 
eða geta þeir 
lánað okkur 
peninga?

4. Hemmi Gunn 
- Út á gólfið
Dansa, hvað 
er betra en að 
dansa? Einmitt!

5. Olga Guðrún - Eniga meniga
„Eniga meniga, ég á enga peninga, 
súkkadí púkkadí, en ég get sungið 
fyrir því“ – svo er bara að gleyma því 

að lagið hafi heyrst í bankaauglýs-
ingu.

6. Monty Python - Always Look on 
the Bright Side of Life
Segir allt sem segja þarf og er 
einstaklega grípandi. Ekkert verra að 
horfa líka á atriðið á Þúskjá.

7. Handboltalandsliðið 1988 - 
Gerum okkar besta
„Og aðeins betur ef það er það sem 
þarf! Við látum hendur standa fram úr 
ermum og ekkert þras.“ 

8. Baggalútur - Ísland, ég elska þig
„Í senn angistarfullt, viðeigandi, hæfi-
lega væmið, áminnandi og einstak-
lega þjóðlegt,“ eins og segir á heima-
síðu Baggalúts, sem hefur aldrei verið 
eins nauðsynleg og akkúrat núna.

9. Flowers - Slappaðu af
„Þú skalt reyna að halda kjafti og 
slappa svolítið af,“ syngur fyrrverandi 
umboðsmaður hestsins. Kannski 
óþarfi að segja okkur að halda kj... en 
hitt er nauðsynlegt. 

10. KK og Magnús Eiríksson - 
Óbyggðirnar kalla
Þær bæði kalla og eru ekki að fara 
neitt.

LAGALISTI 
FYRIR HNÍPNA 
ÞJÓÐ Í VANDA

MAGNÚS OG KK Lagið Óbyggðirnar kalla er tilvalið til að þjappa Íslendingum saman 
þessi dægrin.

„Jú, hér eru bara allir að faðmast 
og það hrjóta ástarorð við hvert 
tækifæri. Þetta er jú bara það eina 
sem við getum gert í svona ástandi, 
að sýna hvert öðru ást og hlýju,“ 
segir Ólafur Páll Gunnarsson 
Popplandskóngur með 
meiru. Útvarpsfólkið 
hefur ekki farið varhluta 
af þeirri kreppu sem ríkir 
í íslensku efnahagslífi. 
Starfsmennirnir eru gjaf-
mildir á faðmlög, faðma 
hver annan og jafnvel 
fá viðmælendur sem 
koma í útvarpið knús 
frá ástríku starfs-
fólki.

En það er ekki 
bara hlýja sem yljar 
útvarpsfólkinu í Efsta-
leitinu um hjartaræt-
urnar. Ólafur viður-
kennir að lagalisti 
stöðvarinnar hafi tekið 
hálfgerðum stakkaskipt-

um. „Ég man reyndar að þegar 
þetta fór að fréttast fyrst þá spil-
aði ég Highway to Hell. En núna –  
því lög öðlast einhverja meiri dýpt 
í svona ástandi – þá veltir maður 
því óneitanlega meira fyrir sér 
hvaða lög séu við hæfi og hver 
ekki.“

Þannig hafa til að mynda gömul 
íslensk lög á borð við Stolt siglir 
fleygið mitt og Ísland er land þitt 

tekið að hljóma á öldum ljós-
vakans. Ólafur segir þetta 

enga tilviljun. „Við 
ætlum ekki að draga 

fólk ofan í svartnætt-
ið. Við ætlum bara að 
halda áfram að 

skemmta fólki.“ - fgg

Rás 2 í faðmlögum

TOPP 10:

FAÐMLÖG OG ÞJÓÐ-
ERNISLÖG Ólafur Páll 
segir starfsfólk Rásar 2 
ekki vera nískt á knús og 
faðmlög og lagalisti stöðv-
arinnar hafi breyst í kjölfar 
kreppunnar.
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

L
14
14
16
16
L
L
L

HOUSE BUNNY kl. 8 - 10
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 6 - 8 - 10
MAMMA MIA kl. 5.50
GRÍSIRNIR 3 kl.4
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.4

L
14
L
L
L

HOUSE BUNNY kl.1 - 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
REYKJAVÍK-ROTTERDAM LÚXUS kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS  kl. 8 - 10.30
MAMMA MIA kl.1 - 5.30
GRÍSIRNIR 3 kl.1 - 3
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.1 - 3.30

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

L
7
14
16
L

HOUSE BUNNY kl.3.30- 5.45 - 8 - 10.15
HAMLET 2 kl. 6 - 8 - 10
REYKJAVÍK-ROTTERDAM kl. 6 - 8.20 - 10.30
BURN AFTER READING kl. 8 - 10.15
MAMMA MIA kl.3.30 - 5.45
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.4

5%

5%

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

16
16
12
16
L
16
L
L

BURN AFTER READING kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS kl. 5.30 - 8 
STEP BROTHERS kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
MIRRORS kl. 10.20
RAFMÖGNUÐ REYKJAVÍK kl. 10.15
BABYLON A.D. kl. 5.45 - 8
GRÍSIRNIR 3 kl. 3.30
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl. 3.30 

20% afsláttur af miðaverði
sé greitt með greiðslukorti

Vildarklúbbs Glitnis.

“AFRAKSTURINN ER 
MÖGNUÐ MYND Í 

ALLT ÖÐRUM 
GÆÐAFLOKKI EN 

NOKKUR ÍSLENSK 
SPENNUMYND.”

 B. S. -  FBL“REYKJAVÍK 
ROTTERDAM ER
ÁVÍSUN UPP Á 
ÚRVALSSKEMMTUN”
DÓRI DNA - DV 

ICELAND REVIEW

“REYKJAVÍK – 
ROTTERDAM ER EIN 

BESTA ÍSLENSKA 
MYNDIN. “EVER”

“SKOTHELDUR 
ÍSLENSKUR KRIMMI”
 - T.S. K., 24 STUNDIR

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

HÚN MUN 
UPPLIFA ÞAÐ 
SEM ENGIN 
PLAYBOY 
KANÍNA 
HEFUR
UPPLIFAÐ 
ÁÐUR…
HÁSKÓLA!

ÍSLENSKA MYNDIN SEM ERLENDIR 
GAGNRÝNENDUR HALDA VART VATNI YFIR!

FRÁ HÖFUNDI „THE NOTEBOOK”

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

NIGHTS IN RODANTHE kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L

NIGHTS IN RODANTHE kl. 2 - 8 - 10:10 VIP
QUEEN RAQUELA kl. 8 -10:10 12

PATHOLOGY kl. 8 - 10:10 16

WILD CHILD                 kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6:10 L

JOURNEY 3D kl. 5:50 L

TROPIC THUNDER kl. 8 - 10:20 16

TROPIC THUNDER kl. 5:50 VIP
SVEITA BRÚÐKAUP kl. 3:40 - 5:50 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 4 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 L

STAR WARS kl. 2 L

QUEEN RAQUELA kl. 6 - 8 -10 12

NIGHTS IN RODANTHE kl. 5:50 - 8:10 - 10:20 L

HAPPY GO LUCKY kl. 8 12

DEATH RACE kl. 10:20 16

JOURNEY 3D kl. 1:40 - 3:50 - 6 L

WILD CHILD kl. 3:50 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

GET SMART kl. 1:40 L

DIGITAL-3D

DIGITAL-3D

DIGITAL

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

RIGHTEOUS KILL kl.  8 - 10 16

STAR WARS kl. 2 L

WILD CHILD kl. 4 - 6 L

QUEEN RAQUELA kl.  8 12

BABYLON A.D. kl. 10 16

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 6 - 8 - 10:10 14

WILD CHILD kl. 6 L

QUEEN RAQUELA kl. 8 12

CHARLIE BARTLETT kl. 10:10 12

MAMMA MÍA kl. 3:50 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 L

LUKKU LÁKI m/ísl. tali kl. 2 L

GRÍSIRNIR ÞRÍR m/ísl. tali kl. 4 L

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 6 - 8 - 10:10 14

QUEEN RAQUELA kl. 8 12

PATHOLOGY kl. 10 16

PINEAPPLE EXPRESS kl. 5:50 16

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

LUKKU LÁKI m/ísl. tali kl. 2 L

GRÍSIRNIR ÞRÍR m/ísl. tali kl. 4 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

RIGHTEOUS KILL kl. 6, 8 og 10 16

REYKJAVÍK ROTTERDAM kl. 6, 8 og 10 12

LUKKU LÁKI - Ísl. Tal kl. 2(500), 4 og 6 (650 kr.) L

JOURNEY 3D - DIGITAL 3D kl. 2(800) og 4 L

MAMMA  MIA kl. 1.50(500), 4, 8 og 10 L

M Y N D O G H L J Ó Ð

���
S.V – MBL.

ATH! 650 kr.

Tilboð í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Halldór Kristinsson og 
Þorgeir Ástvaldsson – betur 
þekktir sem Dóri og Toggi 
í Tempó – ætla í kvöld að 
troða upp saman í fyrsta 
skipti opinberlega síðan 
1980. Það gera þeir sem 
sérstakir gestir hljómsveit-
arinnar Specials á Players í 
Kópavogi. 

Hljómsveitin Tempó starfaði frá 
1962 til 1969, en eingöngu á sumr-
in síðustu árin vegna þess að 
strákarnir vildu einbeita sér að 
náminu á veturna. „Við bjuggum 
allir í Vogunum og vorum byrjaðir 
tólf ára,“ segir Dóri. „Það var ekk-
ert sjónvarp á þessum tíma og því 
meiri grundvöllur fyrir böll. Við 
fórum víða og fólk man enn þá 
eftir okkur þótt við höfum ekkert 
gefið út.“

„Í fyrsta skipti sem við fórum út 
fyrir hverfið fórum við til Hafnar-
fjarðar,“ segir Þorgeir. „Þar var 
ungur drengur sem vildi ólmur 
gerast rótari hjá okkur, Björgvin 
nokkur Halldórsson. Okkur leist 
nú lítið á hann.“

Dóri og Toggi eru sammála um 
að hápunktur ferilsins hafi verið 
upphitunin fyrir Kinks í Austur-
bæjarbíói 1965. „Strákarnir í 

Kinks voru eldri en við og Ray 
Davies elstur, sex árum eldri,“ 
segir Dóri. „Þeir fífluðust mikið 
nema Ray sem var þögull og sat 
oft og samdi lög í kjallaranum á 
Austurbæjarbíói. Hann var að 
spyrja okkur út í landið, hvað 
Íslendingar veiddu mikinn fisk og 
eitthvað svoleiðis. Við vissum 
náttúrlega lítið um það, 15–16 ára 
guttarnir!“

„Já, við kunnum náttúrulega 
ekkert í ensku á þessum tíma og 
sungum þessi kóverlög bara eins 
og páfagaukar. Kinksararnir hafa 
örugglega hlegið mikið að okkur. 

Við vorum með mörg Kinks-lög á 
prógramminu en það voru vinsam-
leg tilmæli að við slepptum því að 
spila þau. Kannski eins gott!“

En hvað ætla Dóri og Toggi 
Tempó svo að bjóða upp á í kvöld? 

„Það verða bara nokkur lög af 
lagalista Tempós,“ segir Dóri og 
bætir við lúmskur: „Þetta er nú 
kannski bara byrjunin á einhverju 
sem vonandi mun gleðja Íslend-
inga. Þjóðin þarf jákvæða uppörv-
un á þessu karakters-skerpingar-
tímabili, sem sumir vilja kalla 
kreppu.“ 

drgunni@frettabladid.is

Tempó snýr aftur í kvöld

AFTUR Í TEMPÓ-PEYSURNAR, EN NÚ MEÐ HETTU Dóri og Toggi í Tempó saman í 
fyrsta skipti á sviði síðan 1980 í kvöld á Players. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nýtt myndband Egils Eðvarðsson-
ar með myndum af söngvaranum 
Vilhjálmi Vilhjálmssyni og látnum 
samferðamönnum hans í tónlist-
inni var frumflutt á tónleikum til 
heiðurs Vilhjálmi í Laugardalshöll 
í gærkvöldi. Í myndbandinu koma 
28 tónlistarmenn við sögu og undir 
myndunum hljómar lagið Söknuð-
ur, sem Vilhjálmur söng svo eftir-
minnilega.

„Þarna er verið að rifja upp að 
margir af okkar ástsælustu tón-
listarmönnum eru fallnir frá, ekki 
bara Villi heldur mágur hans Svav-
ar Gests, Ellý Vilhjálms, Guð-
mundur Ingólfsson, Rúnar Gunn-
arsson, Haukur Morthens, Pétur 
Kristjánsson og fleiri,“ segir Egill, 
sem var beðinn um að klippa 
saman myndefnið úr safni Ríkis-

sjónvarpsins. „Ein uppáhaldsvinn-
an mín er að grúska í safni Ríkis-
sjónvarpsins og rifja upp eitthvað. 
Þetta var í þeim hópnum. Ég held 
að þetta sé falleg minning og held 

hún eigi eftir að virka í svona stór-
um sal. Þetta er fólk sem allir 
þekkja og öllum þykir vænt um.“

Egill stundaði á sínum tíma nám 
í Menntaskólanum á Akureyri með 
Vilhjálmi og spiluðu þeir saman í 
hljómsveitinni Busabandið. „Ég 
var sextán ára og kallaður til og 
beðinn um að koma í bandið. Þetta 
voru allt eldri strákar og ég spilaði 
með þeim heilan vetur.“ 

Eftir að Egill lauk námi í MA og 
síðar í Myndlistarskólanum hóf 
hann störf hjá Sjónvarpinu og hitti 
Vilhjálm þá á ný í tengslum við 
upptökur á lögum hans. „Það þykir 
öllum vænt um Villa sem lista-
mann, söngvara og tónlistarmann. 
Það voru forréttindi að vera vinur 
hans og kunningi,“ segir hann. 

- fb  

Látnir söngvarar í myndbandi

EGILL EÐVARÐSSON Egill klippti saman 
myndband með myndum af Vilhjálmi 
og látnum samferðamönnum hans í 
tónlistinni.

JOURNEY 3D
kl. 1.40 í Kringlunni 

laugardag og sunnudag
SparBíó

STAR WARS
kl. 2 í Álfabakka

WALL-E ísl. tal.
kl. 1.30 í Álfabakka

550kr
850kr

550kr

WILD CHILD
kl. 1.30 í Álfabakka

GEIMAPARNIR ísl tal
kl. 2 í Álfabakka og í Kringlu
kl. 2 á Akureyri, 
Selfossi og í Keflavík

550kr
550kr

TILBOÐSVERÐ
KL.1 SMÁRABÍÓ

Frábær teiknimynd fyrir 
alla fjölskylduna með 

íslensku tali.

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.4 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

50% AFSLÁTTUR Á NAMMIBAR Í SMÁRABÍÓ MILLI 12.30 OG 13.00 LAUGARDAG OG SUNNUDAG
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sport@frettabladid.is

HOLLAND-ÍSLAND
ÓMAR ÞORGEIRSSON
skrifar frá Rotterdam
omar@frettabladid.is

>KSÍ lækkar miðaverð

KSÍ ákvað í gær að lækka miðaverð á landsleikinn 
gegn Makedónum sem fram fer næsta miðvikudag 
um 70-75 prósent. Þeir sem þegar hafa keypt miða 
á „gamla“ verðinu munu fá mismuninn greiddan hjá 
Knattspyrnusambandinu. Ekki er tekið fram í tilkynn-
ingu KSÍ hvort þessi breyting sé gerð vegna efnahags-
ástandsins eða vegna þess að illa gengur að selja á 
leikinn. Hægt er að kaupa miða 
á midi.is.

Það var létt yfir landsliðsþjálfaranum Ólafi Jóhannessyni á 
blaðamannafundi í Rotterdam í gær fyrir leik Íslands og Hol-
lands á de Kuip-leikvanginum í kvöld. 
 „Ég hef bara ágætis tilfinningu fyrir leiknum og þetta er 
náttúrulega frábært tækifæri fyrir okkur Íslendinga að spila 
á móti jafn stóru og sterku liði og því hollenska. Ég vill að 
leikmenn mínir njóti þess að spila leikinn en fer jafnframt 
fram á að þeir verði kjarkaðir og þori að halda boltan-
um innan liðsins og vinni áfram með þá hluti sem við 
höfum verið að vinna með undanfarið. Það verður 
vissulega erfitt að gera það á móti jafn góðum 
fótboltamönnum og Hollendingar eru en ég hef fulla 
trú á því að við getum það og ég er ekkert hræddur 
við að fullyrða það hér með,“ segir Ólafur.
„Við verðum fyrst og fremst að spila agaðan og 
góðan varnarleik. Ég hef verið ánægður með að hing-
að til í keppninni höfum við aldrei verið sundurspil-
aðir, en ég er gríðarlega ósáttur með að við séum að 
fá mörk á okkur úr föstum leikatriðum. Við eigum ekki 

að láta það gerast. Hollendingar eru vissulega meira sóknarþen-
kjandi heldur en varnarþenkjandi og sóknarfæri okkar liggja í 
því að þeir gleymi sér varnarlega. Ég er sannfærður um að við 
munum fá okkar tækifæri og þau verðum við að nýta,“ segir 
Ólafur.

Ólafur viðurkennir að tilhlökkunin hjá honum sjálfum fyrir leik-
inn sé meiri en oft áður.

„Það er nú yfirleitt þannig að næsti leikur er alltaf skemmti-
legasti leikurinn. En þessi leikur er sérstakur og er nú einn 
af þeim stærri sem ég hef komist í tæri við og ég hlakka 
persónulega mjög til að takast á við þetta verkefni,“ segir 
Ólafur.
Hollenskir fjölmiðlamenn gerðu tilraun til þess að spyrja 
Ólaf út í efnahagskreppuna á Íslandi en það var fljót-
afgreitt af landsliðsþjálfaranum.

„Við erum hér mættir til þess að ræða um fótbolta. Ég 
á sjálfur enga peninga og hef engan áhuga á því að tala 
um peningamál,“ sagði Ólafur og málið var dautt.

ÓLAFUR JÓHANNESSON LANDSLIÐSÞJÁLFARI:  VILL AÐ ÍSLENSKA LIÐIÐ NJÓTI ÞESS AÐ LEIKA GEGN HOLLANDI

Með stærri leikjum sem ég hef komist í tæri við

FÓTBOLTI Leikurinn í dag verður 
sjötti A-landsleikur Íslands í 
Hollandi en hinir fimm hafa allir 
tapast með þremur mörkum eða 
meira. 

Markatalan er 2-23 Íslandi í 
óhag og sem dæmi hefur hol-
lenski snillingurinn Johan Cruijff 
skorað fjögur þessara marka. 
Holland hefur unnið tvo síðustu 
leiki þjóðanna í Hollandi með 
markatölunni 3-0 en það eru 
jafnframt minnstu sigrar 
hollenska liðsins á Íslandi á 
heimavelli sínum. 

Ásgeir Sigurvinsson og Elmar 
Geirsson hafa skorað einu 
landsliðsmörk Íslands á hol-
lenskri grundu til þessa, Ásgeir 
skoraði úr vítaspyrnu í 1-4 tapi 
31. ágúst 1977 og Elmar minnkaði 
muninn í 1-4 í sjö marka tapi 29. 
ágúst 1973. - óój

Leikir Íslands í Hollandi:

Allir leikir hafa 
tapast stórt

SÍÐASTA MARKIÐ Ásgeir Sigurvinsson 
skoraði síðasta landsliðsmark Íslands í 
Hollandi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓTBOLTI „Það er frábært að vera 
kominn inn í þennan hóp og ég 
mun njóta hverjar einustu 
mínútu,“ segir markvörðurinn 
Gunnleifur Gunnleifsson.

„Æfingarnar hafa gengið vel og 
það er í raun einstakt tækifæri að 
fá að mæta svona stórri þjóð og 
maður finnur að tilhlökkunin er 
mikil innan hópsins. Það er bara 
mikilvægt að við höldum í trúna 
og einbeitum okkur að því sem 
við ætlum að gera og sjáum hvort 
við getum ekki fengið jákvæð 
úrslit út úr leiknum,“ segir 
Gunnleifur.

Landsliðsþjálfarinn Ólafur 
Jóhannesson er ekki búinn að 
gefa út hver mun standa í 
markinu í kvöld en „Hvort sem ég 
byrja eða Árni þá verðum við 
tilbúnir,“ segir Gunnleifur.  - óþ

Gunnleifur Gunnleifsson:

Verðum að trúa

GUNNLEIFUR Gæti fengið tækifæri í dag. 
Hann sést hér á æfingu í gærkvöldi.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTHAR

FÓTBOLTI Eiður Smári og Grétar 
Rafn leggja áherslu á að íslenska 
liðið haldi áfram að þróa leik sinn 
og hafi trú á því að liðið geti unnið 
hvaða mótherja sem er. 

„Við þurfum að halda áfram á 
þeirri braut sem við vorum komn-
ir á í upphafi riðilsins og ekkert 
missa sjálfstraustið þó svo að 
tapið gegn Skotum hafi vissulega 
verið svekkjandi. Fyrstu tuttugu 
og fimm mínúturnar í þeim leik 
eru samt líklega þær bestu sem 
liðið hefur spilað undanfarið,“ 
segir Eiður Smári.

Eiður telur að Ísland þurfi að ná 
sínum besta leik til þess að eiga 
einhvern möguleika gegn Hol-
landi.

„Hollendingarnir eru með besta 
liðið í riðlinum Það þarf allt að 
ganga upp hjá okkur til þess að við 
náum góðum úrslitum og þó svo að 
allt gangi upp hjá okkur gætum 
við endað tómhentir þegar upp er 
staðið. Við verðum samt að trúa 
því að við getum farið hvert sem 
er og náð góðum úrslitum.“

Grétar Rafn lék sem kunnugt er 
með AZ Alkmaar og spilaði þá 
nokkra leiki á de Kuip-leikvangin-
um. „Þetta er frábær leikvangur 
og það er einstök tilfinning fyrir 
leikmenn að spila þar þegar marg-
ir áhorfendur eru á vellinum. Það 

verður því okkar fyrsta verkefni 
að ná áhorfendunum niður á jörð-
ina,“ segir Grétar Rafn.

„Hollendingar eru gríðarlega 
sigurvissir fyrir leikinn og fyrstu 
tuttugu og fimm mínúturnar verða 
gríðarlega mikilvægar. Við megum 
ekki fá á okkur mark snemma 
leiks því þeir pirrast eflaust mjög 
fljótt ef við höldum í við þá. Við 
þurfum því að vera fastir fyrir og 
leyfa villimanninum í okkur að 

brjótast fram. Við þurfum að espa 
þá upp og vera dálítið leiðinlegir 
og reyna að slá þá út af laginu. Við 
fáum alltaf okkar tækifæri, þá 
sérstaklega í föstum leikatriðum 
og þau verðum við að grípa þegar 
þau gefast,“ segir Grétar.

Getum náð góðum úrslitum
Landsliðsmennirnir Eiður Smári Guðjohnsen og Grétar Rafn Steinsson hafa 

báðir reynslu af því að spila í Hollandi. Þeir telja möguleika Íslands á góðum 

úrslitum í Rotterdam vera til staðar en segja að róðurinn verði þungur.

GAMAN Í HOLLANDI Grétar Rafn Steinsson segir gaman að koma aftur til Hollands 
og fá að spila á de Kuip-vellinum á ný. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓÞ

FÓTBOLTI  Aðstoðarlandsliðsþjálf-
arinn Pétur Pétursson á góðar 
minningar frá de Kuip-leikvangin-
um þar sem Ísland mætir Hollandi 
í kvöld en þar lék hann við góðan 
orðstír með Feyenoord tímabilin 
1978-1981 og 1984-1985.

„Mér finnst ég bara vera kom-
inn aftur heim. Það er frábært að 
spila þarna og það er mikil upplif-
un fyrir hvaða leikmann sem er að 
koma þangað þegar þéttsetið er í 
stúkunum. Hávaðinn magnast 
alveg upp þegar áhorfendurnir 
byrja að öskra og ef menn mæta 
ekki tilbúnir á svona völl og í 
svona stemningu þá eiga menn að 
gera eitthvað annað,“ segir Pétur.

Pétur hefur verið vinsæll hjá 
hollenskum fjölmiðlum undan-
farna daga en hann var þekktur 
fyrir að vera maður fólksins á 
tíma sínum hjá Feyenoord þar 
sem hann veigraði sér til að mynda 
ekki við því að fara alltaf með 
strætó á æfingar þrátt fyrir að 
vera ein stærsta stjarna liðsins. 

„Það hentaði mér bara langbest 
að taka strætó á æfingar og ég 
kynntist þá líka mikið af góðu fólki 
og mikið af stuðningsmönnum. Ég 
finn nú ekkert fyrir því að vera 
þekkt andlit hérna núna nema 
innan um fjölmiðlamennina á hót-
elinu. Núna er maður bara gamall 
og kominn með gleraugu og ég get 

ekki ímyndað mér að nokkur 
maður þekki mig úti á götu,“ segir 
Pétur hlæjandi.   - óþ

Pétur Pétursson kann vel við sig í Rotterdam:

Finnst ég vera kom-
inn aftur heim

HETJA Í HOLLANDI Pétur Pétursson er 
enn þekkt nafn í Hollandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/MAGNÚS MÁR EINARSSON





Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana 

Húsasmiðjan
í heimabyggð

ALLIR
HAUSTLAUKAR

30%
afsláttur
í verslunum 

Blómavals

-Til notkunar í hvaða veðri sem er

-Sprungulokun (2mm hámark)

-Mjög sveigjanlegt

-Þekur: 1,5 l/m2

-Styrkt með þráðum

-Hægt að bera á blautt yfirborð

Hreinsið yfirborðið

Strjúkið með rökum svampi

Lekur þakið?
Vatnsþétt skyndiviðgerðarefni

1 ltr.
7171125

Loðir við:
Þakefni, filt, skífur, bárujárn, tjöru, malbik, 

hart PVC, pólýester, sink, ál, gler, flísar ofl.

Til nota á:
Þök, rennur, rennustein, rör, 

strompa, þakglugga ofl.

2.999
3.995

viðgerðarsett
7171126

1.999
2.795

Berið á

 4stk

999kr

Erika

í verslunum 

Blómavals

Sporjárnasett
Toolux, 4 stk, 
6/12/18/24 mm
5008536

Skrúfjárnasett
Toolux, 6 stk, torx
5010008

Stingsög
DWT, 550W, 
framkast
5245277

2.799

799
1.399

1.299
2.295

899
1.495

Kastari
500W, á vegg
5880078



GÓÐ TILBOÐ UM LAND ALLT
Í HÚSASMIÐJUNNI

Allar
flíspeysur

Hitachi Power Box
Hleðsluborvél 12V, 3 stk rafhlöður, ljós og 

bitasett 31 stk, borasett 36 stk.
5247028

Hitachi

Power Box

19.995
29.998

Pottur
Með loki, 17 ltr.
2006025

8.745
12.495

30%
AFSLÁTTUR

Pottasett
10 stk, nonstick
2100031

13.295
18.995

Frábært
pottasett

Veggmálning Jotaplast
Venjuleg plastmálning með gljástig 7, 
beinhvít, 10 ltr.
7119800

4.499

Áltrappa
9 þrep. 

Breið þrep 

báðum megin.
5079098

16.995
Kastari
500W á fæti.
5880079

1.999
2.679

25%
AFSLÁTTUR

Hallamál
Komelon, 40 sm. 

2 dropar.
5014024

599
1.129

AF ÖLLUM FLÍSUM

20%
AFSLÁTTUR

Pallaolía
3 ltr
7049123-33-37 1.299

2.190

MUNDU AÐ

BERA Á FYRIR 

VETURINN!

JOTUN Treolje er 

hægt að bera á allt 

niður í -5°C

20%
AFSLÁTTUR

verð frá 

1.299

Pottur
Með loki, 14 ltr.
2006014

30%
AFSLÁTTUR

4.999
7.149
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EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

12.15 valið endursýnt efni liðinnar 
viku  Sýnt á klst fresti til 12.15 daginn eftir

N4 Sjónvarp Norðurlands

Digital Ísland rás 15

06.45 Cow Belles 

08.15 Zathura. A Space Adventure 

10.00 Everyday People 

12.00 Fantastic Voyage 

14.00 Cow Belles 

16.00 Zathura. A Space Adventure 

18.00 Everyday People 

20.00 Fantastic Voyage 

22.00 Everything Is Illuminated 

02.00 I‘ll Sleep When I‘m Dead 

04.00 Everything Is Illuminated 

06.00 My Baby‘s Daddy 

08.00 Morgunstundin okkar  Kóala-
bræðurnir, Herramenn, Sammi, Músahús 
Mikka. Skordýrin í Sólarlaut, Sögur frá Gvate-
mala, Skúli skelfir og Tobbi tvisvar.

09.59 Stundin okkar  (e)

10.25 Kastljós  (e)

11.00 Káta maskínan  (e)

11.30 Kiljan  (e)

12.15 Fingralangur faðir  (Father Hood) 

13.50 Íslandsmótið í handbolta 
kvenna  Bein útsending frá leik FH og Vals.

16.00 Íslandsmótið í handbolta karla 
 Bein útsending frá leik FH og Vals.

17.40 Táknmálsfréttir

17.50 Útsvar  (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.35 Veður

19.45 Spaugstofan 

20.10 Gott kvöld  Þekktir tónlistarmenn 
koma í heimsókn og taka lagið með hljóm-
sveit hússins sem Samúel Samúelsson í Ja-
gúar stjórnar. Umsjónarmaður er Ragnhildur 
Steinunn Jónsdóttir.

21.00 Fréttaþulurinn  Ron Burgundy 
(Anchorman: The Legend of Ron Burg-
undy) Bandarísk gamanmynd frá 2004. Að-
alhlutverk: Will Ferrell, Christina Applegate, 
Paul Rudd og Steve Carell.

22.35 Bandarísk fegurð  (American Bea-
uty) Bandarísk bíómynd frá 1999. Aðal-
hlutverk: Kevin Spacey, Annette Bening og 
Thora Birch, 

00.35 Syndir séra Amaros  (El crimen 
del padre Amaro) (e).

02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.35 Michael Jordan Celebrity In-
vitational 

10.10 Inside the PGA 

10.35 NFL deildin 

11.05 F1. Við rásmarkið 

11.45 Formúla 1 2008 Útsending frá 
tímatökunni fyrir Formúlu 1 kappaksturinn í 
Japan.

13.30 Football Rivalries Barcelona vs. 
Real Madrid. 

14.30 Undankeppni HM 2010 Útsend-
ing frá leik Noregs og Íslands.

16.10 Undankeppni HM 2010 Bein 
útsending frá leik Englendinga og Kaz-
akhstan.

18.15 Undankeppni HM 2010 Bein út-
sending frá leik Hollendinga og Íslendinga í 
undankeppni HM. 

20.45 Box - Samuel Peter - Vitali 
Klitschko Bein útsending. 

22.00 HM 2010 - Undankeppni Út-
sending frá leik Svíþjóðar og Portúgals. 

23.40 Undankeppni HM 2010 Útsend-
ing frá leik Hollendinga og Íslendinga.

01.30 Undankeppni HM 2010 Útsend-
ing frá leik Englendinga og Kazakhstan. 

04.00 Formúla 1 2008 Bein útsending 
frá Formúlu 1 kappakstrinum í Japan en bar-
áttan í stigakeppni ökumanna er æsispenn-

13.50 Masters Football UK Masters 
cup er vinsæl mótaröð en þar taka þátt 32 
lið skipuð leikmönnum sem gerðu garðinn 
frægan á árum áður í ensku úrvalsdeildinni.

16.10 Premier League World 

16.40 PL Classic Matches  Everton - 
Liverpool, 2003. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

17.10 PL Classic Matches  Chelsea - Tot-
tenham, 2003.

17.40 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Tottenham og Aston Villa.

19.20 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Liverpool og Man. Utd.

21.00 PL Classic Matches  Nottingham 
Forest - Man. Utd.

21.30 PL Classic Matches  Arsenal - 
Leeds. 

22.00 Masters Football 

09.50 Vörutorg

10.50 Rachael Ray  (e)

11.35 Rachael Ray  (e)

12.20 Rachael Ray  (e)

13.05 Rachael Ray  (e)

13.50 Rachael Ray  (e)

14.35 Kitchen Nightmares  (e)

15.25 Robin Hood  (e)

16.15 Charmed  (e)

17.05 Survivor  (e)

17.55 Family Guy  (e)

18.20 Game tíví  (e)

18.50 Nokia Trends Lab  Áhugaverðir 
þættir þar sem fjallað er um allt það nýjasta 
í tónlist, tísku, menningu og listum.

19.15 30 Rock   (e)

19.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar 
sem sýnd eru fyndin myndbrot sem venju-
legar fjölskyldur hafa fest á filmu. 

20.10 What I Like About You  (13:22) 
Gamansería um tvær ólíkar systur sem búa 
saman í New York. Holly heimsækir Vince 
á spítalann eftir að hann lendir í bílslys. Eftir 
að Vince lendir í bílslysi.

20.35 Frasier  (12.24) Útvarpssálfræðing-
urinn Frasier Crane er engum líkur og sér-
viska hans og snobb eiga sér engin tak-
mörk. (e)

21.00 Eureka  (e)

21.50 House   (e)

22.40 Singing Bee  (e)

23.40 CSI. New York  (e)

00.30 Law & Order. Special Victims 
Unit  (e)

01.20 Criss Angel (e)

01.45 The Eleventh Hour  (e)

02.35 Bang Bang You’re Dead  (e)

04.05 Jay Leno  (e)

04.50 Vörutorg

05.50 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og 
vinir, Hlaupin, Dynkur smáeðla, Funky Valley 
og Refurinn Pablo.

08.00 Algjör Sveppi 

08.05 Louie 

08.15 Lalli 

08.25 Þorlákur 

08.35 Sumardalsmyllan 

08.40 Blær 

08.45 Fífí 

09.00 Hvellur keppnisbíll 

09.15 Könnuðurinn Dóra 

09.45 Hvolpurinn Scooby-Doo 

10.10 Stóra teiknimyndastundin 

10.35 Adventures of Jimmy Neutron 

12.00 Hádegisfréttir 

12.30 Bold and the Beautiful 

12.50 Bold and the Beautiful 

13.10 Bold and the Beautiful 

13.30 Bold and the Beautiful 

13.50 Bold and the Beautiful 

14.15 ABBA. The Mamma Mia! Story 
Nýr þáttur þar sem við fáum að kynnast 
betur þessum vinsæla söngleik sem sýndur 
hefur verið fyrir fullu húsi á West End og um 
allan heim og er nú orðinn að einni vinsæl-
ustu söngvamynd allra tíma. 

15.05 Sjálfstætt fólk (3:40)

15.40 ET Weekend

16.30 Sjáðu 

16.55 Ríkið (7:10)

17.25 Dagvaktin (3:11) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.55 Lottó 

19.01 Veður 

19.10 The Simpsons (9:20) 

19.35 Latibær (9:18) Önnur þáttaröð-
in um Íþróttaálfinn, Sollu stirðu, Nenna níska, 
Glanna glæp og fleiri skemmtilega vini þeirra 
í Latabæ. 

20.05 Norbit Eddie Murphy leikur hinn 
lítilláta Norbit sem er giftur skassinu Rasput-
iu, en vill nú komast í faðm æskuástarinnar 
Kate, sem er hins vegar í sambandi. 

21.50 The Last King of Scotland Ósk-
arsverðlaunamynd frá árinu 2006. 

23.50 Primal Fear 

01.55 Kingdom of Heaven 

04.15 Dagvaktin (3:11) 

05.30 Fréttir 

> Will Ferrell
„Mig langar að feta í fótspor Bill 
Murray. Ég ber mikla virðingu fyrir 
hæfileikum hans sem grínista en 
ekki síður fyrir afrekum hans í 
dramatískum leik. Ég vil eins 
og hann gera bæði stórar og 
litlar kvikmyndir, grín, drama, 
hvað sem er.“ 
Ferrell leikur í myndinni 
Fréttaþulurinn Ron Burgundy 
(Anchorman: The Legend of 
Ron Burgundy) sem sýnd er í 
Sjónvarpinu í kvöld.

16.10 England - Kazakhstan, 
BEINT   STÖÐ 2 SPORT

20.05 Norbit   STÖÐ 2

20.10 What I Like About You 
  SKJÁRINN

20.10 Gott kvöld   SJÓNVARPIÐ

21.00 Dagvaktin
   STÖÐ 2 EXTRA

Ég ætla að vona að þessi vika sé sú versta sem 
ég, sem Íslendingur, þarf að upplifa. Það sérkenni-
legasta við þetta allt saman er, að ef ég hefði til 
dæmis verið í sumarbústað og útilokað mig frá 
öllum fjölmiðlum, þá hefði ég ekki fundið fyrir 
neinu. Þá hefði ég horft út um gluggann á rokið, 
rigninguna, sólina, fjöllin og grasið. Allt hefði verið 
á sínum stað. Þetta ristir nú ekki dýpra en þetta, 
eftir allt saman.

En ég var ekki Gísli á Uppsölum heldur „vel upp-
lýstur nútímamaður“. Til þess einfaldlega að koma 
ofan í mig mat fyrir kvíðahnútnum skammtaði ég 
mér upplýsingar. Vonandi hlæ ég að þessu seinna. 
Þetta verður þá svona álíka hlægilegt og það þegar 
slökkviliðið var að sprauta „miltisbrandsbréfin“ eftir 11. september.

Árum saman hafa dunið á mér upplýsingar sem ég hef engan 
áhuga haft á. Eitt línurit fer upp og annað niður. Jafnframt dynj-

andanum hefur mátt skiljast að þessar upplýsingar 
séu það sem mannkynið eigi að miða skap sitt 
og lífstilgang við. Ég hef blásið á þetta innantóma 
rugl. Og ég geri það ennþá, þótt erfitt sé.

Að lokum langar mig til að birta þetta af bloggi 
Péturs Jónssonar (donpedro.medialux.com). Ég 
vona innilega að framtíðarfréttirnar verði svona: 
„Vináttuvísitalan hefur þotið upp um 38% síðan 
í gær, og hefur þar með slegið öll fyrri met ... 
Þjóðarsamstöðuindexið fór sömuleiðis upp um 
12% í viðbót og hefur ekki verið hærra síðan 
Ísland tók fyrst þátt í Eurovision. Dyggðaindexið 
þaut almennt upp á mörkuðum hér heima sem 
erlendis og sjóðir byggðir á alvöru mannlegum 

gildum hafa skotist upp á stjörnuhimininn. Græðgi heldur áfram að 
lækka á mörkuðum og lítur allt út fyrir að lokað verði fyrir viðskipti 
með hana áður en langt um líður.“

VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI SKAMMTAR SÉR UPPLÝSINGAFLÆÐIÐ SJÁLFUR

Græðgi heldur áfram að lækka á mörkuðum

GÍSLI Á UPPSÖLUM átti aldrei 
hlutabréf.



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

10.15 Folk i bild 2008  10.30 Tennis. Stockholm 
Open  15.05 Morgonsoffan  15.35 Byss  15.50 
Helgmålsringning  15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  
16.15 Pomos piano  16.45 Pettson & Findus  
17.00 Eva & Adam  17.30 Rapport  17.45 
Sportnytt  18.00 Tillsammans för Världens barn  
20.00 Brottskod. Försvunnen  20.45 Videokväll 
hos Luuk  21.15 Motorsport  22.00 Gattaca  23.45 
Sändningar från SVT24   

09.15 Columbo  10.50 Kunnskapskanalen 2008. 
Hannah Arendt. Politikk og filosofi  11.25 Paul Potts 
- fra telefonselger til verdensstjerne  11.55 Nils 
og Ronny på vannvogna - en reise i blåkorsland  
12.25 Fornebu inn for landing 10 år etter  13.05 
Beat for beat  14.05 Michael Palins nye Europa  
15.00 Oslo Horse Show  16.00 Kometkameratene  
16.30 Amigo  17.00 Lørdagsrevyen  17.45 Lotto-
trekning  17.55 Kvitt eller dobbelt  18.55 Den 
store reisen  19.45 Sjukehuset i Aidensfield  20.35 
Løvebakken  21.00 Kveldsnytt  21.20 Bee Season  
23.00 Singel i L.A.  

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 
Troldspejlet  10.30 Boogie Lørdag  11.00 Pigerne 
Mod Drengene  11.35 Family Guy  12.00 Talent 
2008  13.00 Talent 2008  13.15 The Nutty 
Professor  14.45 Naverne  15.10 Før søndagen  
15.20 Held og Lotto  15.30 Der var engang....  
16.00 Når gorillaen er en chimpanse  16.30 
TV Avisen med Sport  16.55 SportNyt  17.05 
Mr. Bean  17.30 Far, mor og bjørn - Villa uhygge  
18.00 Hvem ved det!  18.30 Olsen-banden over 
alle bjerge  20.05 Miss Marple  21.40 Speedway  
23.10 The Last Ride  

15.30 Hollyoaks (31:260) 

15.55 Hollyoaks (32:260) 

16.20 Hollyoaks (33:260) 

16.45 Hollyoaks (34:260) 

17.10 Hollyoaks (35:260) 

18.05 Help Me Help You (1:13)

18.30 Smallville (8:20) 

19.15 The Dresden Files (9:13) Harry 
Dresden er enginn venjulegur maður, hann 
er galdramaður og notar hæfileika sína við 
að upplýsa sakamál. Harry á sér dökka for-
tíð en hefur nú ákveðið að nýta sér reynsl-
una til góðs.

20.00 Logi í beinni Spjallþáttur í um-
sjón Loga Bergmanns Eiðssonar. Hann fær 
góða viðmælendur í heimsókn og auk þess 
verður boðið upp á tónlistaratriði og ýmsar 
uppákomur. 

20.30 Ríkið (7:10) Þættirnir gerast á 
óræðum tíma þar sem allt er kjánalegt, hús-
gögnin, aðbúnaðurinn, klæðaburðurinn, hár-
greiðslan og þó sérstaklega fólkið. 

21.00 Dagvaktin (3:11) Í Dagvaktinni 
liggja leiðir þremenninganna af næturvaktinni 
saman á ný fyrir einskæra tilviljun. Svakalegt 
uppgjör þeirra á milli verður óhjákvæmilegt.

21.30 E.R. (5:25) Þættirnir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

22.15 The Daily Show. Global Edition 

22.40 Smallville (8:20) 

23.25 The Dresden Files (9:13) 

00.10 E.R. (5:25)

00.55 The Daily Show. Global Edition 

01.20 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

Seinni bíómynd kvöldsins á Stöð 2 
er verðlaunamyndin margrómaða 
The Last King of Scotland. Þetta er 
sannsöguleg kvikmynd sem lýsir 
skelfilegu ástandi í Afríkuríkinu Úganda 
snemma á 8. áratug síðustu aldar. Idi 
Amin, nýkjörinn forseti, hélt þjóð sinni 
í heljargreipum með harðstjórn sem 
vart á sér fordæmi í samtímasögunni. 
Bandaríski leikarinn Forrest Whitaker 
fer á kostum í hlutverki Amins og hlaut 
Óskarsverðlaun fyrir árið 2007. Myndin 
segir frá ungum skoskum lækni sem 
þiggur starf sem einkalæknir fjölskyldu 
forsetans ásamt því að verða hans helsti ráðgjafi. Þannig upplifir hann frá 
fyrsta degi sturlun þessa alræmda ofbeldismanns sem átti eftir að fyrirskipa 
skelfileg fjöldamorð áður en hann var hrakinn frá völdum. 

STÖÐ 2 KL. 21.50

The Last King of Scotland

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Stef
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Í söguferð um Brasilíu
14.40 Stjörnukíkir
15.25 Lostafulli listræninginn

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Heimur óperunnar
19.50 Sagnaslóð
20.30 Brot af eilífðinni
21.10 Ísland og Evrópusambandið
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Næturtónar

▼

18.00 Hrafnaþing 

19.00 Vitleysan 

19.45 Af lífi og sál 

20.00 Vangaveltur 

21.00 Í nærveru sálar  

21.30 Kristinn H. 

22.00 Hrafnaþing 

23.00 Neytendavaktin 

23.30 Óli á Hrauni 

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta spil-
ar sinn þriðja leik í undankeppni HM 
í dag þegar liðið heimsækir Hollend-
inga á de Kuip í Rotterdam. Íslenska 
liðið náði flottu jafntefli í Osló en 
varð síðan að sætta sig 
við tap á heimavelli á 
móti Skotum. Nú er að 
sjá hvort íslenska liðið ráði 
eitthvað við hið sterka og 
vel spilandi lið Hollands sem 
er sem stendur í 5. sæti á 
Alþjóðalega styrkleikalista 
FIFA. Fyrr um daginn er 
einnig hægt að fylgjast 
með Englendingum 
taka á móti Kasakstan 
í undankeppni HM en 
báðir þessir leikir eru í 
beinni á Stöð2 Sport.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Noregur - Ísland, BEINT
Stöð 2 sport 14.30

Gyða Sól Samúelsdóttir:
Guðrún Einarsdóttir:

Miklu Meira magn 
á rúllunni!!!!
Í nútíma þjóðfélagi kalla breyttar neysluvenjur og auknar kröfur ney-
tenda á sífellda aðlögun framleiðenda að breyttum skilyrðum. 
Æ styttri líftími vöru krefst stöðugrar vöruþróunar og framsýni 
fyrirtækja. Þar getur umbúðaþátturinn orðið að afgerandi samkepp-
nisforskoti er boðið er upp á aukin neytendanot og aðlaðandi fram-
setningu vörunnar. Plastprent hf. er leiðandi fyrirtæki í framleiðslu 
plastumbúða og plastfilma. Einnig býður fyrirtækið skyldar vörur 

Guðlaug Jónsdóttir 

húsmóðir

í Vesturbænum:

Ruslapokarnir
björguðu lífi 
mínu

Í nútíma þjóðfélagi kalla breyttar 
neysluvenjur og auknar kröfur 
neytenda á sífellda aðlögun fram-
leiðenda að breyttum skilyrðum. 
Æ styttri líftími vöru krefst stöð-
ugrar vöruþróunar og framsýni 
fyrirtækja. Þar getur umbúðaþát-
turinn orðið að afgerandi sam-
keppnisforskoti er boðið er upp á 
aukin neytendanot og aðlaðandi 
framsetningu vörunnar.

Í nútíma þjóðfélagi kalla breyttar neysluvenjur og auknar kröfur ney-
tenda á sífellda aðlögun framleiðenda að breyttum skilyrðum. 
Æ styttri líftími vöru krefst stöðugrar vöruþróunar og framsýni 
fyrirtækja.
Þar getur umbúðaþátturinn orðið að afgerandi samkeppnisforskoti er 
boðið er upp á aukin neytendanot og aðlaðandi framsetningu vörun-
nar. Plastprent hf. er leiðandi fyrirtæki í framleiðslu plastumbúða 
og plastfilma. Einnig býður fyrirtækið skyldar vörur til reksturs og 
endursölu. Plastprent hf. leggur áherslu á að bjóða viðskiptavinum 
sínum vörur og þjónustu sem mæta ströngustu kröfum um gæði og 
samkeppnishæft verð.
Með þetta að leiðarljósi hefur Plastprent hf. ávallt kappkostað að 
nýta nýjustu aðferðir og tækni við framleiðslu sína og stefnir að því að 
vera stöðugt í fararbroddi í vörugæðum og þjónustu. Vottað gæðakerfi 
samkvæmt ISO-9001 staðlinum staðfestir vilja fyrirtæksins til að ná 
hámarksgæðum í framleiðslu og þjónustu.
 Í nútíma þjóðfélagi kalla breyttar neysluvenjur og auknar kröfur ney-

Í nútíma þjóðfélagi kalla breyttar 
neysluvenjur og auknar kröfur 
neytenda á sífellda aðlögun fram-
leiðenda að breyttum skilyrðum. 
Æ styttri líftími vöru krefst 
stöðugrar vöruþróunar og fram-
sýni fyrirtækja. 
Þar getur umbúðaþátturinn orðið 
að afgerandi samkeppnisforskoti 
er boðið er upp á aukin neyten-
danot og aðlaðandi framset-
ningu vörunnar. Plastprent hf. er 
leiðandi fyrirtæki í framleiðslu 
plastumbúða og plastfilma. 
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gæðum í framleiðslu og þjónustu.
Í nútíma þjóðfélagi kalla breyt-
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PERSÓNAN

LÁRÉTT
2. lappi, 6. guð, 8. mál, 9. tímabil, 
11. 950, 12. flækju, 14. eyða litlu, 16. 
stefna, 17. tilvist, 18. hélt á brott, 20. 
samtök, 21. fullnægja.

LÓÐRÉTT
1. gryfja, 3. ólæti, 4. köldusótt, 5. 
angan, 7. dávænn, 10. eiturlyf, 13. 
óvild, 15. mjög, 16. upphrópun, 19. 
kyrrð.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. sami, 6. ra, 8. tal, 9. öld, 
11. lm, 12. flóka, 14. spara, 16. út, 17. 
líf, 18. fór, 20. aa, 21. fróa. 

LÓÐRÉTT: 1. gröf, 3. at, 4. malaría, 
5. ilm, 7. allstór, 10. dóp, 13. kal, 15. 
afar, 16. úff, 19. ró. 

„Ég var búin að hlakka mjög mikið 
til að þessi dagur rynni upp. Þetta 
hefur eiginlega verið fáránleg törn,“ 
segir Ilmur Kristjánsdóttir leik-
kona. Á föstudaginn í síðustu viku 
frumsýndi Ilmur söngleikinn um 
Janis Joplin. Leikkonan gat þó ekki 
staldrað lengi við í frumsýningar-
partýinu því strax á laugardags-
morgninum hélt hún áleiðis til höf-
uðborgar Mósambík, Mapútó en 
ferðalagið þangað tekur um einn og 
hálfan sólarhring. Þar dvaldist hún 
á vegum UNICEF ásamt sjónvarps-
konunni Evu Maríu Jónsdóttur og 
tók upp efni fyrir dag rauða nefsins. 
Tíminn var ekki alveg á bandi Ilmar 
í ferðalaginu því hún kom heim á 
fimmtudaginn, aðeins skömmu fyrir 
aðra sýningu á Janis og slíkur var 
hamagangurinn í öskjunni að hún 

var sótt út á völl af óperustjóranum, 
Stefáni Baldurssyni.

Ilmur hafði því litla hugmynd um 
hvað hafði gerst á Íslandi á meðan 
hún var stödd í Afríkuríkinu. Hún 
týndi þannig ferðatöskunni sinni á 
Heathrow og fór með Visa-kortið í 
verslanir fríhafnarinnar og bætti 
sér aðeins upp tapið úr fataskápn-
um. „Ég hélt náttúrulega bara að 
gengið væri í 110 krónum en las 
síðan um það á leiðinni heim að það 
væri í kringum þrjú hundruð krón-
ur.“ 

Ilmur er þó ekki mikið að kippa 
sér upp við þau tíðindi enda nýkom-
in frá landi þar sem aðstæðurnar 
eru mun verri. „Mér fannst þó ynd-
islegt að vera þarna. Því þótt 
aðstæðurnar hafi verið skelfilegar 
þá var fólkið svo yndislega jákvætt 

og brosmilt. Ég varð í raun ekkert 
sorgmædd fyrr en ég kom heim og 
heyrði af ástandinu hérna,“ útskýr-
ir Ilmur. Hún viðurkennir að hafa 
smitast alvarlega af svokallaðri 
Afríku-veiki. „Ég er alla vega alvar-
lega að velta því fyrir mér hvernig 
ég geti komið mér þangað aftur og 
búið með fjölskyldunni minni,“ 
útskýrir Ilmur í fullri alvöru.

Hún segist í raun koma innblásin 
frá örbirgðinni í Mósambík. Henni 
finnst auðvitað erfitt að hljóma eitt-
hvað spekingslega, nú þegar fólk er 
að missa vinnuna sína og ævisparn-
að. „En ég held að innst inni hafi 
fólk verið að bíða eftir því að þetta 
myndi springa í andlitið á okkur. Og 
nú held ég að það sé kærkomið 
tækifæri til að sýna okkar innri 
mann.“ freyrgigja@frettabladid.is

ILMUR KRISTJÁNSDÓTTIR: INNBLÁSIN EFTIR VIKUDVÖL Í MÓSAMBÍK

Varð sorgmædd við að 
koma aftur heim til Íslands

ILMUR Í GÓÐUM HÓPI Leikkonan segist alvarlega vera að velta því fyrir sér að flytja til Afríku eftir dvölina í Mósambík.

Hjálmar og Megas og Senuþjófarnir munu ekki koma 
fram á Iceland Airwaves að þessu sinni. Ástæðan er 
einföld. Samningar tókust ekki. „Þetta strandaði 
aðallega á flugmiðavandræðum,“ segir Kiddi í 
Hjálmum eða Guðmundur Kristinn Jónsson, gítar-
leikari Senuþjófanna og Hjálma. „Ég get ekki spilað 
þegar vantar trommarann í bandið. Og ef menn tíma 
ekki að flúga með hann til landsins – þá er ekkert 
gigg.“ Kiddi er þarna að tala um Nils Olof Törnqvist 
sem dvelur í heimalandi sínu Svíþjóð nú um stundir. 

Reyndar virðast samningamálin vera að flækjast 
fyrir Kidda og Hjálmum því gítarleikarinn knái rak 
upp stór augu þegar hann sá greint frá því í Frétta-
blaðinu að þeir hefðu svikið MR-inga um að koma 
fram á sérlegum árshátíðartónleikum á miðvikudag-
inn var. Og vissulega var það svo í huga MR-inga en 
ekki Hjálma, sem segja þetta byggja á ótrúlegum 
misskilningi. Og vilja ekki vera mennirnir ... „sem 
sviku litlu greyin í MR“. Kiddi segir svo frá að 
Hjálmar hafi verið í Rússlandi og með þeim í rútunni 
á leiðinni heim hafi verið ónefndur MR-ingur sem 
færði það í tal við hljómsveitina að þeir spiluðu á 
þessum tónleikum. Hjálmar töldu í lagi að skoða það 
heim komnir. „Svo hringir í mig maður á miðvikudeg-
inum, um klukkan eitt og kynnir sig frá MR, en ég er 

þá í miðjum klíðum að taka upp fiðlusnillinginn Karl 
Cassidy. Ég sagðist vera upptekinn og bað hann um 
að heyra í mér eftir hálftíma. Þetta voru allar 
samningaviðræðurnar sem fram fóru um gigg sem 
ekki var einu sinni komið á teikniborðið hjá okkur: 
Ekki hvar, ekki hvenær ... það eina sem lá fyrir var að 
við höfðum lýst yfir því að við værum til í að spila 
fyrir MR einhvern tíma einhvers staðar.“ - jbg

Hjámar og Megas ekki á Airwaves

„Jú, það er mikið að gera hjá Erni [Árnasyni]. 
Haarde kemur við sögu. Dabbi líka, Já já, og 
Bubbi. Þannig að það koma þarna við sögu 
allir bestu menn Spaugstofunnar,“ segir 
Spaugstofumaðurinn Pálmi Gestsson.

Spaugstofan er að vanda með þátt í kvöld og 
er nokkur vandi á höndum. Þung ábyrgð hvílir 
á þeim. Að lyfta geði þjóðarinnar á þessum 
erfiðu tímum. Pálmi gerir ekki lítið úr því. 
Segir Spaugstofumenn gera allt sem í þeirra 
valdi stendur til að standa undir þeirri ábyrgð. 
„Við ætlum að gera það. Nei nei, þjóðinni er 
kannski ekki hlátur í huga og ef til vill verður 
erfitt að kveikja á gríninu. En nú verða allir 
að finna til ábyrgðar sinnar gagnvart náung-
anum og reyna að létta hver öðrum lífið eins 
og hægt er. Fátt er svo með öllu illt að ekki 
boði nokkuð gott,“ segir Pálmi. Hann gerir 
ekki lítið úr því að grínurunum hafi verið 
nokkur vandi á höndum. Og atburðarásin 

hröð. „Þegar ástandið var orðið svona urðum 
við nokkuð hugsi og veltum því mikið fyrir 
okkur hvernig við gætum tekið á málunum. 
Ákváðum svo að gera þetta á eins jákvæðum 
nótum og hægt er. Án þess að ráðast á einn 
eða neinn... sem við náttúrulega gerum aldrei 
hvort sem er.“

Spurður hvort það sé ekki óðs manns æði að 
ætla að nálgast atburði líðandi stundar á 
jákvæðum nótum segir Pálmi ekkert tjóa að 
láta sem enginn sé morgundagurinn. Spaug-
stofan ætlar meðal annars að vekja athygli á 
jákvæðum hliðum kreppunnar en allir hafa 
þeir Spaugstofumenn lifað tímana tvenna. „Jú, 
jú, jú, jú, en við ætlum að leggja okkar af 
mörkum til að lyfta þjóðinni andlega upp úr 
öldudalnum,“ segir Pálmi Gestsson. - jbg

Bestu menn Spaugstofunnar á flot dregnir

HJÁLMAR Samningar við Iceland Airwaves sigldu í strand en 
samningar við MR voru aldrei til.

SPAUGSTOFAN Það er ekkert grín að grína á þessum 
síðustu og verstu en Spaugstofan gengst við ábyrgðinni.

Víst er að Sigurður Einarsson 
og þeir Kaupþingsmenn hugsa 
Gord on Brown og Alistair 
Darl ing þegjandi þörfina. Það gerir 
einn nýjasti hluthafi Kaupþings og 
einn af stærstu eigendum þar til 
fyrir skemmstu, Sjeik Mohamm ed 
Bin Khalifa Al-Thani, bróðir 
emírsins af Katar. Hann greiddi 25 
milljarða fyrir fimm prósenta hlut 
í Kaupþingi – hlutur sem nú er að 
engu orðinn. Al-Thani mun nú vera 
að safna liði meðal olíuríkja, liði 

sem hefur ekkert 
gott í hyggju þegar 
breskt fjármálakerfi 
er annars vegar. 

Íslendingar 
eru ekki einir 
í þessu stríði 
við Breta.

Fjármálahamfarirnar setja ýmsar 
fyrirætlanir í sérkennilegt ljós. 
Þannig mun löngu ákveðið að 
starfsmenn eins útibúa Kaupþings 
færu í skemmtiferð yfir helgi til 
Kaupmannahafnar. Þeir eru þó 
tvístígandi þessir tólf sem eru að 
fara nú í dag, telja það sérkennilegt 
í ljósi síðustu atburða, en láta sig 
þó hafa það. Enda ferðin að fullu 
greidd og hótelherbergi á Admiral 
sem er með flottustu hótelum í 
Köben. En teljast verður ólíklegt að 
forstjóri Kaupþings, Hreiðar Már 
Sigurðsson, sé með í för.

Þótt Geir H. Haarde teljist seint 
æsingamaður eru flestir á því að 
gáfulegt sé, eins og staðan er í 
dag, að lífverðir fylgi honum hvert 
fótmál. Sagan segir að það sem 
varð til þess að lífverðir voru kall-
aðir til hafi verið þegar veist var að 
Geir þar sem hann var við æfingar 
í World Class á Seltjarnarnesi 
seint í síðustu viku. Þar mun Egill 
Helgason sjónvarpsmað-
ur einnig æfa en teljast 
verður ólíklegt að Egill 
sé æsingamaðurinn þótt 
hann hafi haldið uppi 
beinskeyttri gagn-
rýni á stjórnvöld 
að undanförnu.
 -jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Birgir Ísleifur 
Gunnarsson 
tónlistar-
maður

Aldur: 28 ára.
Starf: 
Tónlistar-
maður.
Fjölskylda: 
Er í sambúð 
með Heiðu Kristínu Helgadóttur og 
við eigum saman tvo stráka, Bene-
dikt Espólín, þriggja ára, og Snorra 
Espólín, sjö vikna.
Búseta: Við búum á Holtsgötunni í 
101 Reykjavík.
Stjörnumerki: Ljón.

Birgir er söngvari hljómsveitarinnar 
Motion Boys sem gaf nýverið út plötuna 
Hang on.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Alistair Darling

 2 Extrablaðið

 3 Flensborg
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Gerum hús að heimili
Kynntu þér afmælistilboðin á www.tekk.is
Opið alla helgina

Gerðu þér glaðan dag og komdu í afmælisveislu í Tekk-Company
Fjöldi afmælistilboða – Góð stemmning

Aðeins þessa helgi:
TVÖ VERÐ Á ÖLLUM 
BORÐSTOFUSTÓLUM
10.000 kr. eða 15.000 kr.

CUPIDO borðstofustóll
Áður  18.000 kr.
Nú 10.000 kr.

Aðeins þessa helgi:
ETHNICRAFT tekkhúsgögn
Öll með 30% afslætti
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Valdir speglar
40-70% afsláttur

Öll baðvara
20% afsláttur

Stakir stólar
30% afsláttur

Öll rúmteppi
30% afsláttur



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

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

Ég var komin í haustlitaferð til 
Stokkhólms, borgar sem teygir 

sig yfir margar eyjur en er samt 
svo undarlega smá. Það sem lítur út 
fyrir að vera óravegur á korti reyn-
ist aðeins smáspotti fyrir fótgang-
andi ferðalang. Og þarna er nóg að 
sjá. Ég heilsaði upp á beinagrind-
urnar sem liggja svo brosmildar og 
rólegar í tíðinni á Vasa-safninu og 
kastaði kveðju á konuna sem hafði 
setið í hnipri í gröf sinni í mörg 
þúsund ár þegar hún loks fannst. 
Svo fór ég í búðarráp. Það eftir-
minnilegasta sem þar rak á fjörur 
mínar var ungur maður sem 
afgreiddi í gallabuxnabúð og hafði 
látið tattúvera á sér innanverða 
framhandleggina.

Á öðrum handleggnum stóð 
„AFTER DARKNESS“ en á hinum 
„LIGHT WILL APPEARS“. Letrið 
var það sama og konur nota þegar 
þær merkja handklæði. Þegar ég 
leit út um gluggann minn blöstu við 
mér setningar úr leikritum Strind-
bergs, enda Blái turninn þar sem 
hann bjó síðustu árin skammt 
undan. „Klók rotta verður að hafa 
marga hala“ beið mín í hvert skipti 
sem ég sté út á götu en nokkru 
neðar gat að líta setningu sem var 
eitthvað á þá leið að hagfræði hefði 
bara verið fundin upp af ríku fólki 
svo það gæti arðrænt þau sem 
minna mættu sín.

ALLAR þessar orðsendingar, hvort 
sem þær voru á handleggjum unga 
mannsins eða steyptar ofan í göt-
una, fannst mér hljóta að gefa mér 
vísbendingar um íslenskt efnahags-
líf. Það var nefnilega ekki laust við 
að ég hefði velt því eilítið fyrir mér, 
kona sem eitt sinn kom fram í aug-
lýsingaherferð fyrir KB-banka og 
sagði: „Vöxtur – þú færð meira.“ 
Meira en hvað? Ég var aldrei alveg 
viss en hvað um það, ég var ung og 
þurfti á peningunum að halda. Nú 
þyrfti bara að beita hyggju og bíða 
þetta af sér. Þá myndi ljósið skína á 
nýjan leik. 

ÞRÁTT fyrir alla bjartsýnina kom 
loks að því að gengið réðist á mig 
og þá var ekkert annað að gera en 
að taka á sprett út úr verslunar-
höllunum. Ég vafraði inn í 
Söder malm, fallega hverfið þar 
sem Greta Garbo ólst upp og var 
einmitt stödd þar í almennings-
garði þegar töfrarnir urðu. Ofan 
úr undurháum hlynum svifu laufin 
eitt af öðru, gul, brún og rauð. Ég 
skimaði í kringum mig og velti því 
fyrir mér hvort ekki væri örugg-
lega selt inn á þessa sýningu en 
hvergi var lúgu að sjá. Þetta var 
allt svona líka algjörlega ókeypis. 
Sá sem lærir að meta það litla í líf-
inu fær alveg örugglega meira.

Þegar gengið 
réðst á mig!

BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

Í dag er laugardagurinn 
11. október, 284. dagur ársins.

8.07 13.14 18.20
7.56 12.59 18.01

395,-/6 í pk.395,-/6 í pk.

Tveggja manna herbergi 
á kr. 5.000 nóttin

Svefnpokapláss   
kr. 1.500 nóttin

Gesthús Dúna

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


