
Sími: 512 5000MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Klive   •  Agent Fresco   •  Retro Stefson   •      
Dísa   •   FM Belfast  • Sinfónía nr. 4 John Speight   • 
ORA Áskell Másson   •   Fram af Ómar Guðjónsson  •   
Stjórnarskrá Lýðveldisins ÍslandsKarólína Eiríksdóttir   •   Í tímans rás Villi  Valli  •     

Blátt ljós  Sigurður Flosason   •   Ró  Mógil   •   
Apocrypha Hugi Guðmundsson   •      Fordlandia  Jóhann Jóhannsson   •       Demoni Paradiso Evil Madness   •            All sounds to silence come  •   Sigur RósKammersveitin Ísafold   •   Jeff Who?  Jeff Who?   •  

Falcon Christ  Dr. Spock   •   Karkari  Mammút  •  
Fjórir naglar  Bubbi Morthens   •   Me and Armini Emilíana Torrini   •                       

Páll Óskar Hjálmtýsson  •  Egill Ólafsson  •        
Katrína Mogensen  •  Jón Þór Birgisson  •   Gobbledigook  Sigur Rós  •  Pabbi minn er ríkari en pabbi þinn Bragi Valdimar Skúlason  •  Inní mér syngur vitleysingur  Sigur Rós  •       

Kalin slóð   Múgsefjun  •  Þú komst við hjartað í mér  Toggi og Páll Óskar      
Anna Guðný Guðmundsdóttir   •       Björk  •   Þursaflokkurinn og Caput  •   Sigur Rós  •   Dr. Spock  •Skiptar skoðanir  Múgsefjun  •  Emilíana Torrini  •         

Bragi Valdimar Skúlason  •   Áskell Másson      
Emiliana Torrini  •   Jóhann Jóhannsson •Með suð í eyr
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Allt sem þú þarft...

Fréttablaðið er með 97%
meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18-49 ára. Könnun Capacent í nóvember 2008 - janúar 2009.

MIÐVIKUDAGUR
18. febrúar 2009 — 43. tölublað — 9. árgangur

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

Ítölskukennarinn Jóhanna Guðrún Gunnarsdóttir kom fyrst til Ítalíu nítján ára gömul og hefur ekki tölu á ferðum sínum þangað síðan. „Á þessum árum var í tísku að fara til Frakklands en mér fannst það dýrt og langaði frekar eitthvað annað. Þetta var fyrir tíma nets-ins og því ekki hægt að „gúggla“ spennandi málaskóla einsÉg s tti

fyrstu nóttina,“ bætir hún við og hlær. 
Leið Jóhönnu lá síðar í háskól-ann La Sapienza í Róm þar sem hún nam bókmennta- og tungu-málafræði. „Róm er án efa borg-in mín og þekki ég hana eins og lófann á mér,“ segir Jóhanna semhefur meðal

er boðið upp á ítölskunámskeið fyrir byrjendur jafnt sem lengra komna með skemmtilegu fræðslu- og ferðaívafi. Farið er í skoðun-arferðir til Rómar, Siena, Flórens og á fleiri staði. Kennarar eru þámeð í för og halda f i

Með ólæknandi Ítalíudellu
Jóhanna Guðrún Gunnarsdóttir heillaðist af Ítalíu ung að árum og hefur ekki tölu á ferðum sínum þang-

að. Hún svaf fyrstu Ítalíunóttina á Piazza del Campo-torginu í Siena og eftir það var ekki aftur snúið.

Jóhanna Guðrún fremst í flokki á Porto Recante í héraðinu La Marche með Adríahafið í baksýn. 
MYND/ÚR EINKASAFNI

SÁLMABÆKUR, GESTABÆKUR OG FERMINGAR-
BÆKUR  er hægt að láta áletra hjá ýmsum aðilum. Af þeim sem 
veita slíka þjónustu má nefna Garðheima, Blómaval, Kirkjuhúsið 
og Karmelklaustrið. Bækurnar fást svo í nokkrum útgáfum, til að 
mynda í svörtu, hvítu og rauðu.

JÓHANNA G. GUNNARSDÓTTIR

Hefur gist undir berum 
himni á torgi í Siena
• á ferðinni • fermingar

            Í MIÐJU BLAÐSINS 

Bros sonarins gleður
Einar Hólmgeirs-
son er enn meiddur 
en heldur andanum 

uppi með hjálp 
fjölskyldunnar.

ÍÞRÓTTIR 18

Sú eina
 „Sú mynd sem þar er dregin 
upp af Íslendingum er stundum 
svo jákvæð og hugljúf að manni 
finnst að það hálfa væri nóg“, 
skrifar Einar Már Jónsson.

Í DAG 10

VIÐSKIPTI Árviss tryggingasvik 
hér á landi gætu numið frá 1,3 til 
3,9 milljörðum króna. Árið 2007 
greiddu tryggingafélögin út bætur 
fyrir 25,7 milljarða króna af inn-
lendri starfsemi og um 115 milljón-
ir króna vegna líftrygginga, sam-
tals tæpa 26 milljarða króna. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Samtökum fjármálafyrirtækja 
(SFF) sýna erlendar rannsókn-
ir að fimm til fimmtán prósent 
útgreiddra tjónabóta trygginga-
félaga megi rekja til trygginga-
svika. Ekki liggja fyrir tölur um 
síðasta ár.

„Rétt er að halda því á lofti að 
langstærsti hluti vátryggingataka 
er heiðarlegt fólk sem á endanum 
þarf að standa straum af svikum 

sem þessum með iðgjaldagreiðsl-
um sínum,“ segir Helga Jónsdótt-
ir, lögfræðingur hjá SFF. Samtökin 
fengu í janúarlok Capacent Gallup 
til að kanna hug landsmanna til 
tryggingasvika og hafa þær nið-
urstöður nú verið birtar. 

Fram kemur að nærri fjórð-
ungur aðspurðra þekkir einhvern 
sem svikið hefur út tryggingabæt-
ur með einhverjum hætti, en undir 
vátryggingasvik falla öll tilvik þar 
sem tjón er ýkt til þess að viðkom-
andi fái hærri bætur en trygginga-
skilmálarnir segja til um. Trygg-
ingasvik teljast til fjársvika.

Könnunin er sú fyrsta sinn-
ar tegundar hér á landi, en SFF 
ákváðu að ráðast í gerð hennar 
eftir að vísbendingar bárust um 

það í nýjum erlendum könnunum 
að tryggingasvik færðust í vöxt 
með versnandi ástandi efnahags-
mála í heiminum.

Meirihluti aðspurðra, eða 87,7 
prósent, lítur á tryggingasvik sem 
alvarlegt afbrot. Helga segir hins 
vegar áhyggjuefni að í hópi þeirra 
sem yngri eru í hópi aðspurðra, 
16 til 35 ára, eru fleiri jákvæðari 
í garð tryggingasvika. Í þeim ald-
urshópi segjast bara þrír af hverj-
um fjórum ósammála því að í lagi 
sé að hagræða sannleikanum til að 
fá greiddar bætur frá tryggingafé-
lagi. Þá kemur fram munur á kynj-
unum. Alls 89,5 prósent kvenna 
telja tryggingasvik alvarlegt brot 
en 84,9 prósent karla telja að svo 
sé.  - óká / Sjá Markaðinn

FÓLK „Námskeiðin hafa verið 
gríðarlega vinsæl. Oft koma 
fermingarbörnin með og útbúa 
sína eigin kransaköku,“ segir 
Halldór Kr. Sigurðsson, bakari 
og konditor, sem býður upp á vin-
sæl námskeið í kransakökugerð 
og skreytingum í samstarfi við 
Blómaval.

Auk þess að hafa skemmtigildi 
er hagkvæmt að útbúa krans-
aköku á námskeiðinu þar sem 
námskeiðið kostar einungis 5.500 
krónur með öllu. „Hver og einn 
býr til sína eigin fjörutíu manna 
kransaköku á námskeiðinu en ég 
útbý deigið og síðan fær fólk upp-
skriftina,“ segir Halldór. Fyrsta 
námskeiðið hefst í dag, 18. febrú-
ar, og verður í Blómavali í Graf-
arholti. - hs / sjá Allt í miðju blaðsins

Kransakökunámskeið í boði:

Fermingarbörn 
baka kökurnar

Bæta hag barna
Nemendur í MS leggja 
niður hefðbundið 
skólastarf í dag og 

vinna til að safna 
fé fyrir börn í 

Kambódíu.
TÍMAMÓT 12

Tryggingasvik nema 
þúsundum milljóna
Vísbendingar eru um aukin tryggingasvik með versnandi efnahagsástandi. Ný 
íslensk könnun sýnir að einn af hverjum fjórum þekkir einhvern sem svikið 
hefur út tryggingabætur. Ungt fólk er líklegra til að stela frá tryggingafélögum.

ARI KRISTINSSON

Kvikmyndagerðar-
menn vilja Kaaber-hús
Brostin á samkeppni milli listgreina

FÓLK 16

Svejk til bjargar
Davíð Ingason og félagar 
leita í fílós-
ófíu Góða 
dátans 
Svejk í 
kreppunni.

FÓLK 22

SLÖKKVISTARF VIÐ HÁSKALEGAR AÐSTÆÐUR Maður á þrítugsaldri slasaðist í gassprengingu í einbýlishúsi á Akureyri í gærmorgun. 
Alls voru 25 gaskútar þar innandyra og voru því aðstæður býsna háskalegar fyrir reykkafara og aðra slökkviliðsmenn. Sjá síðu 6

MYND/HJALTI ÞÓR HREINSSON 

FÓLK Fólki, sem vill koma göml-
um eða nýjum gullskartgripum 
í verð, hefur fjölgað mikið, að 
sögn Magnúsar 
Steinþórssonar 
gullsmiðs. 

„Fólk er að 
koma til mín 
með alls kyns 
skartgripi sem 
hafa legið í 
skúffum og 
hirslum í lang-
an tíma. Ég 
borga því um 
þúsund krón-
ur fyrir grammið,“ segir Magn-
ús. „Það er svolítið síðan ég fór 
að leita eftir gulli. Ég hef hins 
vegar aldrei vitað annað eins 
framboð hér á landi og nú í jan-
úar og febrúar.“ 

Heimsmarkaðsverð á gulli er í 
kringum fjögur þúsund krónur á 
grammið. Magnús hafnar því að 
hann nýti sér neyð Íslendinga um 
þessar mundir. „Fólk er að losa 
sig við dót sem það hefur geymt 
lengi, á skynsamlegan hátt, frek-
ar en að þetta sé neyðarúrræði.“

 - jma / sjá síðu 22

Mikið framboð af gulli:

Skartgripum 
komið í verð

MAGNÚS 
STEINÞÓRSSON

VEÐRIÐ Í DAG
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KÓLNANDI   Í dag verða suð-
vestan 8-13 m/s suðvestan og 
vestan til með skúrum en éljum 
á norðvestan til. Þurrt og skýjað 
með köflun norðaustan- og 
austanlands. Hiti 0-8 stig, svalast 
nyrðra síðdegis. 

VEÐUR 4

ÍSLENSKU TÓNLISTARVERÐLAUNIN

Afhent í fimmtánda 
sinn í kvöld
Sérðblað um Íslensku tónlistarverðlaunin

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG
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EFNAHAGSMÁL „Það má líkja þessu 
við að allri þjóðinni yrði gert að 
hætta að bursta í sér tennurnar í 
eitt ár til að spara kostnað vegna 
tannkrems og tannbursta. Vissu-
lega yrði það skammtímasparnað-
ur, en hvað skyldi það kosta þegar 
fólk þarf svo að leita til tannlækna 
til að koma tönnunum í lag? Mun-
urinn er sá að fórnin sem er færð 
með þessum áformum stjórnvalda 
getur orðið mun alvarlegri en 

skemmdar tenn-
ur,“ segir Einar 
Magnús Magnús-
son, upplýsinga-
fulltrúi Umferð-
arstofu.

Stofunni hefur 
verið gert að 
skera niður 100 
milljónir króna 
af þeim 120 
milljónum sem 
stofan hafði yfir 

að ráða til þátttöku í framkvæmd 
umferðaröryggisáætlunar á síð-
asta ári. Eftir standa 20 milljón-
ir sem veitt verður til umferðar-
fræðslu, en allur áróður og önnur 
verkefni falla niður. Byggist þessi 
ráðstöfun á ákvörðun ríkisstjórn-
ar Sjálfstæðisflokks og Samfylk-
ingar.

Að sögn Einars er það fé sem 
Umferðarstofa hefur varið til 
áróðurs og fræðslu á undan-
förnum árum smáaurar í sam-
anburði við þann ávinning sem 
hlotist hefur í kjölfarið. Vitneskj-
an um mikilvægi slíkra forvarna 
sé ástæða þess að nágrannaþjóð-
ir okkar dragi ekki úr fjármögn-
un til áróðurs þrátt fyrir miklar 

efnahagsþrengingar. „Umferð-
arstofa aflaði sér upplýsinga um 
þessi mál frá öðrum löndum og 
þar kom meðal annars í ljós að í 
Belgíu og Slóveníu hefur verið 
aukið við fjárveitingar til þessara 
mála og í Hollandi, Sviss, Póllandi 
og Lettlandi stendur fjárveiting-
in í stað milli ára. Norðmenn hafa 
skorið fjármagnið niður um fjögur 
prósent, sem er ekkert miðað við 

þann gríðarlega niðurskurð sem 
hér er að eiga sér stað. Hér verð-
ur engu fjármagni veitt til áróð-
urs.“

Einar segir forsvarsmenn 
Umferðarstofu vitanlega hafa 
gert sér grein fyrir því að nið-
urskurðarhnífurinn myndi koma 
niður á starfsemi stofnunarinnar 
eins og annars staðar. Ráðamenn 
séu ekki öfundsverðir af því verk-
efni að velja leiðir til sparnaðar 
nú um stundir. „En við teljum að 
ekki sé hægt að réttlæta þá ráð-
stöfun að skera niður fjárframlög 
til umferðaröryggismála þannig 
að sumir þættir þeirra standi 
nú á núlli. Sú ákvörðun varðar 
almannaheill,“ segir Einar Magn-
ús Magnússon.  kjartan@frettabladid.is

Skorið niður um 100 
milljónir í forvörnum  
Fjármagn Umferðarstofu til þátttöku í umferðaröryggisáætlun skorið niður 
úr 120 milljónum í 20 milljónir milli ára. Allur áróður fellur niður. Óverjanleg 
ráðstöfun sem varðar almannaheill, segir upplýsingafulltrúi Umferðarstofu.

EINAR MAGNÚS 
MAGNÚSSON

ENGINN ÁRÓÐUR Ekki er gert ráð fyrir neinu fjármagni til áróðurs Umferðarstofu á 
yfirstandandi ári.

Við teljum að ekki sé 
hægt að réttlæta þá 

ráð stöfun að skera niður fjár-
framlög til umferðaröryggismála.

EINAR MAGNÚS MAGNÚSSON 
UPPLÝSINGAFULLTRÚI UMFERÐARSTOFU

8x8cm
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REYKJAVÍK Ólafur F. Magnússon 
borgarfulltrúi krafðist afsagn-
ar Óskars Bergssonar, formanns 
borgarráðs, í gær. Ólafur segir 
Óskar hafa misbeitt valdi sínu 
þegar hann hélt veislu fyrir 25  
sveitarstjórnarmenn Framsóknar 
í Ráðhúsinu, á kostnað borgarbúa. 
Þetta sé dæmi um þá „framsókn-
arvæðingu“ sem núverandi meiri-
hluti hafi innleitt í borgina.

Ólafur segir veisluna, sem fram 
fór 14. nóvember í kjölfar fjár-
málaráðstefnu sveitarfélaganna, 
vera dæmi um grófa misbeitingu 
valds. Hún hafi kostað borgarbúa 
um 300 þúsund krónur. Ólafur fór 
fram á að málið yrði rætt sérstak-

lega í borgarstjórn. Forseti borg-
arstjórnar, Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson, varð ekki við því.

Óskar kom í pontu og útskýrði 
tilefni veislunnar. Hann hefði, 
sem formaður sveitarstjórnar-
ráðs Framsóknarflokksins, boðið 
sveitarstjórnarmönnum flokksins 
til fundar í Ráðhúsinu. Þar hefði 
verið farið yfir vinnu við aðgerð-
aráætlun Reykjavíkurborgar, en 
samstaða í Reykjavík hefði vakið 
athygli víða og verið tekin til fyr-
irmyndar. 

Dagur B. Eggertsson og Svandís 
Svavarsdóttir gerðu athugasemdir 
við ásetning Óskars um að halda 
veisluna. Í yfirlýsingu þeirra í 
gær segja þau það hafa komið á 
óvart að ekki hafi verið tekið mið 
af þeim og móttakan haldin. - kóp

Óskar Bergsson hélt framsóknarmönnum hóf í Ráðhúsi á kostnað borgarinnar:

Ólafur krefst afsagnar Óskars

HÉLT FÉLÖGUNUM FUND Óskar Bergs-
son hélt framsóknarmönnum fund á 
kostnað borgarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Helena, fer fegurð Helenu ekki 
fölnandi með aldrinum? 

„Nei, hún eldist vel.“ 

Snyrtistofan Helena fagra er fimmtán ára 
um þessar mundir. Brynhildur Jakobs-
dóttir er eigandi stofunnar. 

EFNAHAGSMÁL Einstaklingar fá að taka út allt að 
75 þúsund krónur á mánuði af séreignarsparnaði 
sínum og hjón tvöfalt meira, samkvæmt væntan-
legu frumvarpi ríkisstjórnarinnar. Steingrímur J. 
Sigfússon fjármálaráðherra tilkynnti þetta á blaða-
mannafundi í gær og sagði þetta geta skipt tals-
verðu máli fyrir fólk.

Með takmörkununum sé meðal annars tekið tillit 
til sjónarmiða lífeyrissjóða og jafnræðis gætt milli 
þeirra sem vilja spara áfram og þeirra sem vilja 
taka út. Yrði farin leið sem kerfið réði ekki við, 
mistækist aðgerðin. 

„Og þá fengju engir neitt, nema kannski þeir sem 
fremst væru í röðinni. Það er eindregin niðurstaða 
okkar að fara ekki einhverja ábyrgðarlausa leið,“ 
segir Steingrímur. Sú leið kæmi öllum illa.

Þessi útborgun sparnaðar skerði ekki atvinnu-
leysisbætur og verði skattskyld. En hún sé ekki 
skilyrt.

„Það er í þínu valdi hvort þú notar þetta til að 
greiða niður yfirdrætti, til að kaupa mat handa 
börnunum fram á vorið eða borga niður húsnæð-
islánin eða hvað þú gerir. Enda á fólk þetta fé og 

hlýtur því líka að eiga ráðstöfunarréttinn yfir því,“ 
segir Steingrímur.

Kostnaður við þetta gæti numið um 80 millj-
örðum, ef allir tækju út sitt í einu, en Steingrím-
ur telur afar ósennilegt að svo verði. Þetta verði 
þó „einhverjir tugir milljarða“ á eins og hálfs árs 
tímabili.   - kóþ

Persónukjör tekið upp og útfærsla útgreiðslu séreignarsparnaðar liggur fyrir:

Fólk fær 75 þúsund á mánuði

Í SVIÐSLJÓSINU Þau Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra 
og Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra funduðu með 
blaðamönnum í gær og fóru yfir nokkur mál. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

DÓMSMÁL Rúmlega tvítugur karl-
maður, Ingi Páll Eyjólfsson, var 
dæmdur í fimm ára fangelsi í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær 
fyrir tilraun til manndráps.

Hann réðst með hníf á hálf-
bróður sinn á Hlemmi í nóvem-
ber í fyrra og stakk hann í bak og 
öxl. Hálfbróðirinn hlaut veruleg 
meiðsl. Kastast hafði í kekki með 
bræðrunum og endaði rifrildið 
með árásinni.

Annað hnífslagið gekk í gegn 
um vinstra herðablað hálf-
bróðurins og langt inn í lunga. 
Hin stungan gekk inn í vöðva á 
vinstri öxl. Inga Páli var gert að 
greiða hálfbróður sínum rúmar 
1.600 þúsund krónur í bætur. - jss

Stakk hálfbróður sinn tvisvar:

Fékk fimm ár 
fyrir hnífaárás

STJÓRNSÝSLA Vilhjálmur H. Vil-
hjálmsson lögfræðingur verð-
ur skipaður formaður banka-
ráðs Nýja Glitnis, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins. Helga 
Jónsdóttir, sem varð formaður 
bankaráðs Nýja Kaupþings við 
brotthvarf Magnúsar Gunnarsson-
ar, segist ekki munu verða formað-
ur bankaráðsins til frambúðar.

Valur Valsson gegndi for-
mennsku í bankaráði Nýja Glitn-
is en sagði af sér ásamt Magnúsi 
Gunnarssyni hjá Nýja Kaupþingi, 
10 febrúar. Fjármálaráðherra, 
Steingrímur J. Sigfússon, bað þá 
að sitja fram að aðalfundi en þeir 
neituðu. - kóp

Nýr formaður hjá Glitni:

Vilhjálmur stýr-
ir bankaráðinu

LÖGREGLUMÁL Tveir snákar sem 
tollgæslan á Keflavíkurflugvelli 
fann í farangri manns á sunnu-
dagskvöld reyndust við nánari 
athugun vera einhvers konar 
kyrkislöngur. Líklegast er talið 
að slöngurnar séu af ættinni pyt-
hon regius, sem eru algeng gælu-
dýr víða um heim og verða sjald-
an lengri en 120 sentimetrar.

Slöngurnar verða fluttar til 
greiningar á Keldur í dag, þar 
sem þær verða greindar til fulls. 
Að því loknu verður tekin ákvörð-
un um hvort þær skuli aflífaðar. 
Sé um python regius að ræða eru 
slöngurnar ekki á lista yfir dýr í 
útrýmingarhættu og þá mun ekki 
þurfa að senda þær úr landi.  - sh

Snákarnir tveir í Leifsstöð:

Reyndust vera 
kyrkislöngur

SJÁVARÚTVEGUR Engar góðar frétt-
ir fást af loðnugengd í kringum 
landið, segir Steingrímur J. Sig-
fússon sjávarútvegsráðherra. 

„Það er búið að kemba svæð-
ið fyrir sunnan og austan land og 
verið að leita fyrir vestan,“ segir 
hann. Lítið hafi fundist en vand-
lega verði fylgst með áfram.

Þá sé ákvörðun ríkisstjórnar 
um hvalveiðar „algerlega á loka-
stigi“ og kynnt í vikunni. 

Sem kunnugt er var það síðasta 
verk fyrrverandi sjávarútvegs-
ráðherra að leyfa hvalveiðar í 
stórum stíl.   - kóþ

Sjávarútvegsráðherra:

Engar góðar 
fréttir af loðnu

JAPAN, AP Hillary Clinton, utanrík-
isráðherra Bandaríkjanna, hélt til 
Japans á mánudag í fyrstu emb-
ættisferð sinni til útlanda.

Hún notaði tækifærið meðal 
annars til að þrýsta á Norður-
Kóreustjórn um að skjóta ekki 
á loft flugskeyti, eins og hótað 
hefur verið. Clinton hitti bæði 
hinn óvinsæla forsætisráðherra 
Japans, Taro Aso, og keisaraynj-
una Michiko, sem bauð henni upp 
á te. Clinton mun á þessu ferða-
lagi sínu einnig fara til Suður-
Kóreu, Kína og Indónesíu. - gb

Hillary Clinton í Asíu:

Beitir Norður-
Kóreu þrýstingi

CLINTON OG KEISARAYNJAN Hillary hitti 
Michiko keisaraynju Japans. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Fauk út af veginum
Sendibifreið fauk út af veginum og 
valt rétt hjá Húsafelli um miðjan dag 
í gær. Mjög hvasst var á svæðinu. Að 
sögn lögreglu slasaðist ökumaður 
ekki, sem var einn í bílnum, en bíllinn 
skemmdist mikið.

LÖGREGLUFRÉTTIR

SPURNING DAGSINS
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Af frétt Fréttablaðsins í síðustu viku 
mátti skilja að bifreiðaumboðin 
Ingvar Helgason og B&L væru að sam-
einast. Verið er að sameina aðstöðu 
umboðanna, en ekki sameina fyrir-
tækin formlega.

ÁRÉTTING

Í bolluuppskrift sem fylgdi Mat 
síðasta laugardag eiga að vera 14 dl 
af hveiti og 1 poki af þurrgeri. 1 tsk. 
af marsipani (bleytt með mjólk) fer 
inn í hverja bollu ásamt 1 tsk. af vel 
þeyttum ¼ dl rjóma.

LEIÐRÉTTING

ALÞINGI Geir H. Haarde, fyrr-
verandi forsætisráðherra, gerði 
tilraun til að ná sambandi við 
Gord on Brown, forsætisráðherra 
Breta, hinn 9. október. Ekki tókst 
að ná sambandi og því ræddi Geir 
við Alistair Darling, fjármálaráð-
herra Breta, þess í stað. 

Þetta upplýsti Geir á Alþingi í 
gær í umræðu um beitingu Breta 
á hryðjuverkalögum gegn íslenska 
ríkinu og Landsbankanum. Fram 
kom einnig í umræðunni að 
hryðjuverkalögunum er enn beitt 
gegn Landsbankanum og var um 
það rætt á fundi viðskiptanefnd-
ar í gærmorgun að þetta hamlaði 
mjög starfi bankans.  - ss

Geir H. Haarde:

Brown svaraði 
ekki símanum
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FRYSTIR NYRÐRA  
Þau eru heldur svalari 
yfi r að líta veðurkortin 
næstu daga, sér í 
lagi fyrir norðanvert 
landið. Í dag má 
búast við að þar kólni 
smám saman og á 
föstudaginn verði 
komnar rauðar tölur 
þar nyrðra. Á sunnu-
daginn er svo að sjá 
eindregna norðanátt 
með frosti um allt 
land og stöku éljum á 
landinu norðanverðu 
en þá verður nokkuð 
bjart syðra.   

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

REYKJAVÍK Borgarstjórn Reykjavík-
ur samþykkti samhljóða í gær til-
lögu Samfylkingarinnar og Vinstri 
grænna um átak í viðhaldsfram-
kvæmdum á vegum Reykjavík-
urborgar og Félagsbústaða hf. 
Tillagan byggist á hugmyndum 
ríkisstjórnarinnar um að endur-
greiða virðisaukaskatt vegna við-
halds við íbúðarhúsnæði, en lagt er 
til að það nái einnig til opinberra 
bygginga.

Dagur B. Eggertsson, sem talaði 
fyrir tillögunni, segir að með þessu 
gætu skapast allt að 300 störf. 
„Félagsbústaðir hf. eru með tilbú-
in verkefni sem hægt er að fara í 
með skömmum fyrirvara og skapa 
mörg störf. Fleiri hendur þarf til 
að vinna þessi störf en önnur og 
því henta þau vel núna í því efna-
hagsástandi sem við búum við.“

Tillögu flokkanna var vísað til 
aðgerðarhóps borgarinnar með 15 
samhljóða atkvæðum. „Meirihlut-
inn tók vel í tillöguna og ég býst 
við að henni verði fylgt eftir. Það 
verður að skýrast hvaða fram-
kvæmdir verða í gangi nú í vor og 
í sumar.“

Tillagan er þríþætt. Í fyrsta lagi 
er gert ráð fyrir að allt að einum 
milljarði verði varið til viðhalds. 
Þetta er gert í ljósi stefnumiðs 
ríkisstjórnarinnar um að rýmka 
heimildir Íbúðalánasjóðs til lán-
veitinga vegna viðhaldsverkefna á 
íbúðarhúsnæði. Í öðru lagi er þeim 
tilmælum beitt til ríkisstjórnar-
innar og Alþingis að sambærileg 
endurgreiðsla verði á virðisauka-
skatti vegna viðhalds og endurbóta 
á opinberum byggingum og gert er 
ráð fyrir hjá einkaaðilum. Í þriðja 

lagi verði gerð áætlun um að tvö-
falda reglulegt viðhald á vegum 
borgarinnar næstu þrjú árin. Fjár-
munir verði fluttir á milli ára.

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra segir það vel koma 
til greina að skoða hvort hægt 
verði að endurgreiða virðisauka-
skatt vegna opinberra fram-
kvæmda líka. Það hafi þó verið 
skoðað á sínum tíma og fallið frá 
því, þar sem samskipti ríkis og 
sveitarfélaga hvað varðar virðis-
aukaskatt séu nokkuð flókin. „Mér 
finnst þessar áherslur borgarinn-
ar alveg skýrar og er tilbúinn að 
skoða þetta.“

Í dag er gert ráð fyrir rúmum 
milljarði í viðhald árlega í Reykja-
vík og virðisaukaskattur af því er 
á milli 300 til 400 milljónir. Eftir 
nokkru er því að slægjast, fáist 
hann endurgreiddur. 

 kolbeinn@frettabladid.is

Hundruð starfa við 
aukið viðhald húsa
Átak verður í viðhaldi húsa í eigu Reykjavíkurborgar verði tillaga Samfylkingar 
og Vinstri grænna þar um samþykkt. Milljarði verði varið til viðhalds og fram-
kvæmdum flýtt. Vel var tekið í tillöguna og henni vísað til aðgerðarhóps.

BORGARSTJÓRN Vísaði tillögu Vinstri grænna og Samfylkingar til aðgerðarhóps vegna 
efnahagsástandsins. Tillagan gæti skapað allt að 300 störf. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Félags-
bústaðir 

hf. eru með 
tilbúið verkefni 
sem hægt er 
að fara í með 
skömmum fyr-
irvara og skapa 
mörg störf. 

DAGUR B. EGGERTSSON 
ODDVITI SAMFYLKINGARINNAR 

BRETLAND, AP Árekstur tveggja 
kjarnorkukafbáta í Atlantshafi í 
byrjun mánaðarins er alvarlegasta 
slys, tengt kjarnorku, sem orðið 
hefur í nærri áratug.

Kjarnorkuandstæðingar segja 
áreksturinn vera óþyrmilega 
áminningu um að hætta sé á ferðum 
hvar sem kjarnorka er í notkun.

Það var ekki fyrr en nú í byrj-
un vikunnar sem bresk og frönsk 
stjórnvöld viðurkenndu að árekstur 
kafbátanna, sem báðir voru hlaðn-
ir kjarnorkuvopnum, hefði átt sér 
stað.

Ekki hefur þó verið upplýst 
nákvæmlega hvar eða hvenær 
áreksturinn varð né heldur hvern-

ig hann vildi til, að öðru leyti en því 
að bátarnir hafi báðir verið á mjög 
hægri siglingu og áreksturinn því 
ekki orðið harkalegur.

Breski kafbáturinn HMS Van-

guard er sá elsti í flota breskra 
kjarnorkukafbáta. Hann var tek-
inn í notkun árið 1993, er yfirleitt 
með 140 manna áhöfn og 16 kjarn-
orkuflugskeyti innanborðs.

Sá franski heitir Le Triomphant 
og er með 111 manna áhöfn og 15 
kjarnorkuflugskeyti. 

„Þetta er alvarlegasta atvik sem 
komið hefur fyrir kjarnorkukafbát 
síðan rússneski kafbáturinn Kúrsk 
sökk árið 2000, og þetta er í fyrsta 
sinn frá lokum kalda stríðsins sem 
árekstur kjarnorkukafbáta hefur 
orðið, svo vitað sé,“ segir Kate Hud-
son, leiðtogi breskra samtaka sem 
berjast fyrir kjarnorkuafvopnun.

 - gb

Árekstur tveggja kjarnorkukafbáta alvarlegasta slys slíkra farartækja í nærri áratug:

Áminning um kjarnorkuhættu

FRANSKI KJARNORKUKAFBÁTURINN
Kom lítillega laskaður til hafnar í Frakk-
landi eftir áreksturinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Svandís Svavarsdóttir, 
oddviti Vinstri grænna í borgar-
stjórn, hefur tilkynnt um framboð 
í forvali flokks-
ins fyrir alþing-
iskosningarn-
ar í apríl. Hún 
sækist eftir 1. 
sæti í Reykja-
víkurkjördæm-
unum tveimur.

Aðspurð seg-
ist Svandís ekki 
munu sitja bæði 
á Alþingi og í 
borgarstjórn, komi til þess að hún 
nái kjöri á þing. „Ég er ekki ofur-
menni,“ segir hún. „Það er full 
vinna að vera alþingismaður og 
það er full vinna að sitja í borgar-
stjórn.“ Hún segist ekki hafa gert 
upp hug sinn um það hvort hún 
muni draga sig í hlé frá störfum 
í borgarstjórn meðan á kosninga-
baráttu stendur.  - sh

Svandís Svavarsdóttir:

Ekki bæði í 
borg og á þingi

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

STJÓRNMÁL Skúli Helgason, fram-
kvæmdastjóri Samfylkingarinn-
ar, hyggst taka þátt í prófkjöri 
Ssamfylkingar-
innar í Reykja-
víkurkjördæm-
unum tveimur. 
Hann hætt-
ir því störf-
um sem fram-
kvæmdastjóri 
flokksins í dag 
en því starfi 
hefur hann 
gegnt í þrjú ár.

Skúli gefur kost á sér í fjórða 
sæti. Skúli er stjórnmálafræðing-
ur og með MA í opinberri stjórn-
sýslu frá Minnesota-háskóla í 
Bandaríkjunum. Hann hefur 
meðal annars starfað sem dag-
skrárgerðarmaður hjá Rás 2.  - sh

Skúli Helgason horfir til þings:

Hættir störfum 
hjá flokknum

SKÚLI HELGASON

VIÐSKIPTI Frestur til að skila bind-
andi tilboðum í Árvakur, útgáfu-
félag Morgunblaðsins, hefur 
verið framlengdur til klukkan 
14 á föstudag. Fjórir hópar fjár-
festa geta boðið í félagið, en í 
gær hafði enginn þeirra skilað 
inn tilboði til Glitnis, sem sér um 
útboðið.

Guðmundur Oddsson, lögmað-
ur ástralska fjárfestisins Steve 
Cosser, segist gera ráð fyrir því 
að tilboði verði skilað inn í dag, 
þótt það sé ekki endanlega komið 
í ljós. Forsvarsmenn hinna hóp-
anna vildu ýmist ekkert segja um 
málið, eða sögðu enn óvíst hvort 
gert verði bindandi tilboð.  - bj

Útboðsferli Árvakurs seinkar:

Óvíst hverjir 
vilja kaupa

TIL SÖLU Árvakur, útgáfufélag Morgun-
blaðsins, hefur átt í miklum rekstrarerf-
iðleikum undanfarið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GENGIÐ 17.02.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

178,4552
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

113,86  114,40

162,40  163,18

143,85  144,65

19,300  19,412

16,281  16,377

13,117  13,193

1,2386  1,2458

168,33  169,33

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Nýr Avensis 

Frumsýndur á laugardaginn

Toyota Kópavogi 

Nýbýlavegi 4

Kópavogur

Sími: 570-5070

Toyota Akureyri

Baldursnesi 1

Akureyri

Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ

Njarðarbraut 19

Reykjanesbær

Sími: 420-6600

Toyota Selfossi

Fossnesi 14 

Selfoss 

Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi

Miðási 2 

Egilsstaðir 

Sími: 470-5070

Kynntu þér betur hvað gefur nýjum Avensis 
sérstöðu á www.toyota.is

Komdu, sjáðu, upplifðu. Við kynnum Avensis 2009.
Sýning hjá söluaðilum Toyota um land allt, laugardaginn 21. febrúar kl. 12.00-16.00. 

Yfirburðagæði, framúrskarandi öryggi, fáguð hönnun.
Um leið og þú sérð nýjan Avensis áttu eftir að dást að fágaðri hönnun og glæsilegu útliti. 
Þegar þú sest undir stýri verður þér strax ljóst að Avensis býr yfir einstökum gæðum og 
frábærum aksturseiginleikum. Öryggisbúnaður í Avens is er í algjörum sérflokki  og hefur 
nú þegar hlotið hæstu einkunnir í alþjóðlegum öryggisprófunum.

Upplifðu sanna akstursánægju – upplifðu nýjan Avensis.
Við tökum vel á móti þér á laugardaginn milli kl. 12.00 og 16.00.
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LÖGREGLUMÁL Ofbeldismenn eru 
farnir að gera út á að innheimta 
venjulegar skuldir, þegar hefð-
bundnar innheimtuaðgerðir hafa 
ekki skilað árangri, samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins. Þessi 
svokallaða „handrukkun“ hefur 
fram til þessa verið nær eingöngu 
bundin við innheimtu fíkniefna-
skulda.

Það erfiða efnahagsástand og 
atvinnuleysi, sem nú ríkir hér á 
landi skapar frekari möguleika 
fyrir afbrotamenn, að því er segir 
í nýútkominni skýrslu greiningar-
deildar ríkislögreglustjóra.

Ein af afleiðingum hruns efna-
hagskerfisins og efnahagskrepp-
unnar í kjölfarið verður sú að 
„hagnaði af fíkniefnaviðskiptum 
verður í auknum mæli varið til fjár-
festinga hérlendis“, eins og komist 
er að orði í skýrslunni. Gjaldeyr-
ishöft og óhagstætt gengi íslensku 
krónunnar geri það að verkum að 
bæði verði erfittt og lítt ábatasamt 
að flytja hagnað af fíkniefnasölu 
úr landi. Haldi verð á fasteign-
um, fyrirtækjum og lausamunum 
áfram að falla í verði megi gera ráð 
fyrir að fíkniefnagróði verði notað-
ur í auknum mæli til kaupa á slík-
um fjárfestingum. Þar með skapist 
tækifæri fyrir fíkniefnasala að fela 
ólögmæta starfsemi sína, svo sem 
innflutning fíkniefna og peninga-
þvætti, á bak við löglegan rekstur. 

Í skýrslunni segir að greiningar-
deild búi yfir upplýsingum um að 
þessi þróun sé þegar hafin. Sam-
kvæmt upplýsingum Fréttablaðs-
ins leikur grunur á að umfangið í 
þessari starfsemi sé orðið allmik-
ið, en ekki hefur tekist að afla upp-

lýsinga um áætlaðar tölur í þeim 
efnum enn sem komið er. Greining-
ardeild telur að enn séu innlendir 
glæpamenn og hópar þeim tengdir 
stórtækastir hér á landi í innflutn-
ingi og sölu á fíkniefnum.

Enn ein birtingarmynd þeirrar 
þróunar að glæpamenn teygi sig 
nú lengra en áður í störfum sínum 
er sú, að hópar ofbeldismanna eru 
farnir að „bjóða“ fram „verndar-
þjónustu“ fyrir fyrirtæki og ein-
staklinga. Þetta hefur tíðkast 
meðal erlendra ríkisborgara sem 

hér dvelja, eins og komið hefur 
fram í fréttum. En nú hafa íslensk-
ir glæpamenn einnig tekið þessa 
„þjónustu“ upp gagnvart íslensk-
um fyrirtækjum og fólki. Þetta er 
í raun fjárkúgun. 

Skipulögð vændisstarfsemi er 
rekin hér, samkvæmt greining-
ardeildinni. Vændiskonur koma 
erlendis frá og senda mikinn hluta 
tekna sinna úr landi. Ísland virðist 
einkum vera gegnumstreymisland 
hvað varðar smygl á fólki.

 jss@frettabladid.is

ÚR KOMPÁSI Töluverð umræða varð um handrukkara eftir að Kompás fjallaði um 
ofbeldi handrukkara á síðasta ári. 

Ofbeldismenn gera út 
á innheimtu skulda
Erfitt efnahagsástand skapar frekari möguleika fyrir afbrotamenn. Handrukk-
arar eru farnir að bjóða íslenskum fyrirtækjum og einstaklingum „vernd“ sem 
er ein birtingarmynd fjárkúgunar. Ríkislögreglustjóri birti nýja skýrslu í gær.

Hjartamiðstöðin

Tilkynning – H
jartalæ

knar
Hef flutt læknastofu mína í Hjartamiðstöðina, 
Holtasmára 1, 6. hæð í Kópavogi.

Tímapantanir eru í síma 550 3030 eða á  
www.hjartamidstodin.is

Holtasmára 1 • 6. hæð • 201 Kópavogi • Sími 550 3030 • www.hjartamidstodin.is

Halldóra Björnsdóttir
hjartalæknir

Skipholti 50b • 105 Reykjavík

Hjartamiðstöðin

Tilkynning – H
jartalæ

knar

Hef flutt læknastofu mína í Hjartamiðstöðina, 
Holtasmára 1, 6. hæð í Kópavogi.

Tímapantanir eru í síma 550 3030 eða á  
www.hjartamidstodin.is

Holtasmára 1 • 6. hæð • 201 Kópavogi • Sími 550 3030 • www.hjartamidstodin.is

Axel F. Sigurðsson Dr.Med.
hjartalæknir

BRUNI Maður á þrítugsaldri slasaðist á andliti, höfði 
og höndum í sprengingu í einbýlishúsi sem hann 
býr í á Akureyri klukkan tíu í gærmorgun. Greini-
legt er að maðurinn hefur verið að sniffa í húsinu en 
25 gaskútar voru innandyra. Þorbjörn Haraldsson 
slökkviliðsstjóri segir að reykkafarar hafi lagt sig í 
mikla hættu við slökkvistörf. Hann segir húsið mjög 
illa farið ef ekki ónýtt.

Lögreglan á Akureyri staðfesti við Fréttablað-
ið að sá slasaði hefði áður slasast við að sniffa gas. 
Í fyrra skiptið slasaðist hann lífshættulega þegar 
hann var að sniffa í bíl ásamt félaga sínum í Fljóts-
dal í júlí fyrir tveimur árum.

„Þetta skýst eins og tundurdufl ef það kemst 
eldur í þessa kúta,“ segir Þorbjörn sem þótti erfitt 
að horfa á eftir sínum mönnum inn í húsið. „Það er 
ekki langt síðan einn svona gaskútur fór í gegnum 
svalahandrið eftir að eldur komst í hann.“

Maðurinn kom sér sjálfur út úr húsinu eftir 
sprenginguna, fór í nálægt hús og bað heimilisfólk 
um að kalla á hjálp.

Allur tiltækur mannskapur slökkviliðsins var á 
vettvangi, tuttugu manns þegar mest var.

„Þetta er nú bara hérna hinum megin við götuna 

svo ég sá út um gluggann þegar eldtungurnar komu 
upp úr þakinu og mikinn reyk lagði þaðan upp úr,“ 
segir Þórarinn Jóhannesson aðstoðarvarðstjóri.   - jse

Reykkafarar fóru inn í brennandi hús þar sem voru 25 gaskútar:

Slasaðist í gassprengingu

SLÖKKVILIÐSMENN VIÐ STÖRF Þegar slökkvistarf hófst höfðu 
menn heyrt af því að hugsanlega væri gaskútur inni. Þeir 
reyndust vera 25 svo betra var að fara gætilega.

MYND/HJALTI ÞÓR HREINSSON

SKIPULAGSMÁL Menn frá Slökkviliði 
höfuðborgarsvæðisins og emb-
ætti byggingarfulltrúa skoðuðu 
í gær húsnæði Hjallastefnunnar 
á Suðurgötu 14. Tilefnið var frétt 
Fréttablaðsins um rekstur skóla 
án tilskilins byggingarleyfis og án 
lokaúttektar á húsnæðinu.

Bjarni Kjartansson, forstöðu-
maður forvarnasviðs slökkviliðs-
ins, segir það nú vera hlutverk 
byggingarfulltrúa að sjá til þess 
að farið sé að lögum og bygging-
arleyfi fengið vegna nauðsyn-
legra breytinga á húsinu. Fulltrú-
ar brunavarnaeftirlits munu síðan 
mæta við lokaúttekt. Haft var eftir 
Margréti Pálu Ólafsdóttur, fram-

kvæmdastjóra Hjallastefnunnar, í 
Fréttablaðinu í gær að í vetur hafi 
verið kallað í fulltrúa brunavarna-
eftirlits til að skoða húsið. Bjarni 
staðfestir það en segir fulltrúann 

aðeins hafa mætt á staðinn til að 
meta hvort yfirhöfuð væri hægt 
að breyta húsinu í skóla. Hann 
hafi sagst telja það vera unnt en 
að sjálfögðu sagt að fara yrði lög-
formlega leið.

„Síðan hefur hann eflaust gefið 
þeim almenn ráð um hvað augljós-
lega þyrfti að gera en hann áréttaði 
mjög kirfilega, eins og við gerum 
alltaf, að menn verða að virða 
byggingalög og byggingareglugerð 
alveg eins og brunalög. Þú getur 
ekki bara tekið hús og gjörbreytt 
starfseminni án þess að fá til þess 
leyfi byggingaryfirvalda,“ segir 
Bjarni. Niðurstöður úttektarinnar 
lágu ekki fyrir síðdegis í gær.  - gar

Brunavarnaeftirlit og útsendari byggingarfulltrúa skoðuðu Suðurgötu 14 í gær:

Skyndiúttekt hjá Hjallastefnu

SUÐURGATA 14 Hjallastefnan rekur 
grunnskóla á Suðurgötu 14 þótt leyfi 
hafi ekki verið gefið út fyrir nauðsynleg-
um breytingum á húsinu.

VINNUMARKAÐUR Forysta Alþýðu-
sambandsins kynnti í gær for-
ystumönnum stéttarfélaga á 
opinberum markaði og fulltrúum 
ríkis og sveitarfélaga stöðuna á 
almennum markaði en gert er ráð 
fyrir því að ASÍ óski eftir því við 
atvinnurekendur að endurskoð-
un kjarasamninga verði frestað 
fram yfir kosningar. 

Gylfi Arnbjörnsson, forseti 
ASÍ, segir að ASÍ hafi lýst yfir 
þeirri skoðun sinni að áfram yrði 
stefnt að mjög breiðu samstarfi 
og þríhliða samkomulagi í júní. 

VR er með félagsfund um end-
urskoðun kjarasamninga í kvöld. 
 - ghs

Samráð á vinnumarkaði:

ASÍ vill óska 
eftir frestun

Ætlar þú að flytja af landi brott 
vegna kreppunnar?
Já 25%
Nei 75%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú áhyggjur af loðnu-
skorti á miðunum?

Segðu skoðun þína á visir.is.

KJÖRKASSINN



SPÁÐU Í HVAÐ ÞÚ SPARAR!

Byrjaðu sparnaðinn á www.orkan.is

Vertu með og veldu sparnað. Pantaðu nýja Orkulykilinn á www.orkan.is eða í síma 533 5123 og við 
sendum hann um hæl þér að kostnaðarlausu með innbyggðum 2 króna afslætti og 5 króna afslætti 
við fyrstu áfyllingu og á Ofurdögum Bensínorkunnar. Vertu bleikari og fáðu ódýrara eldsneyti!
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Fáðu þér
lykil að

sparnaði
Alltaf

2 króna 
afsláttur

 af dæluverði Bensínorkunnar 
sem kannanir sýna að er 
lægra en hjá öðrum aftur 

og aftur og enn aftur!

Í dag er Ofurdagur á Orkustöðvunum

-5 kr.
af dæluverði á öllum

stöðvum fyrir handhafa
Orkulykla

Á Ofurdögum gilda ekki aðrir afslættir. Viðskiptavinur fær ávallt þann afslátt sem hagstæðastur er hverju sinni.
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Auglýsingasími

– Mest lesið

STJÓRNMÁL Bankastjórar Seðla-
bankans telja að Davíð Oddsson 
þurfi ekki að víkja sem formaður 
bankastjórnarinnar þótt frumvarp 
sem kveður á um breytingar á yfir-
stjórninni verði að lögum. Banka-
stjóraembættið sem kveðið er á 
um í frumvarpinu sé í raun sama 
embætti og formaður bankastjórn-
ar. Starfið þurfi því ekki að auglýsa 
að nýju.

Bankastjórarnir hafna þar með 
viðhorfum stjórnarliða, en fyrir 
liggur að einn megintilgangurinn 
með frumvarpi forsætisráðherra 
er að koma bankastjórninni frá, 
eins og forsprökkum nýrrar ríkis-
stjórnar hefur orðið tíðrætt um að 
þurfi að gera.

Umsögn bankastjóranna tveggja, 
Davíðs og Eiríks Guðnasonar, um 
frumvarpið var gerð opinber í gær. 
Í henni gagnrýna þeir nær öll atriði 
frumvarpsins, segja það afar ófull-
komið, villandi, ruglingslegt og 
ógagnsætt, auk þess sem þeir segja 
greinina um að núverandi banka-
stjórn skuli víkja hafa á sér „eink-
ar ógeðfelldan brag“. Fyrirbyggja 
þurfi að úr frumvarpinu  verði 
„stjórnsýslubastarður“.

Þá segir einnig í umsögninni að 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi 
staðfest við forsætisráðuneytið 
að Davíð Oddsson sé hæfur til að 
gegna starfi seðlabankastjóra.

Davíð og Eiríkur komu fyrir við-
skiptanefnd Alþingis í gærmorg-
un og svöruðu fyrirspurnum um 
athugasemdir sínar við frumvarpið. 
Mun fundurinn hafa verið hinn vin-
samlegasti. Ingimundur Friðriks-
son, sem nýverið lét af starfi seðla-
bankastjóra að áeggjan Jóhönnu 
Sigurðardóttur forsætisráðherra, 
mætti til fundarins á undan þeim 

og gerði grein fyrir sínum athug-
semdum.

Ekki tókst að afgreiða frumvarp-
ið úr nefndinni í gærmorgun eins og 

hugur stjórnarliða hafði staðið til. 
Aukafundur hefur verið boðaður í 
nefndinni í dag. 

 stigur@frettabladid.is

■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

Móðir ein er svo ánægð með þjónustuna 
hjá Töskuviðgerðum að hún 
mátti til með að segja frá 
henni. Hún skrifar: „Ég er 
með barnavagn sem er kom-
inn nokkuð til ára sinna. 
Ýmislegt er að honum, 
smella á svuntunni rifin, 
bremsan biluð og járnið 
til að stilla í set/liggjandi 
stöðu bilað. Ég fór því á stúf-
ana að skoða barnavagna og 
fékk vægt áfall. Barnavagnar 
kosta nú á bilinu 80-140 þús-
und krónur! Starfsfólk barmar 
sér yfir genginu en það hefur nú allt-
af verið svakalegt okur á þessum vörum. 

Ekki man ég eftir að vagnar hafi nokk-
urn tíma lækkað í takt við sveiflur á 
t.d. evru og danskri krónu. Eins virðist 

sem fólk sem er að selja notaða 
vagna hækki þá bara í sam-
ræmi við verðlagið og vilji fá 

50-60 þús fyrir þá. Allavega, ég 
komst á snoðir um Töskuviðgerð-
ir, Ármúla 34, sem gera víst við allt 
milli himins og jarðar. Það var eins 
og við manninn mælt, á einum sól-
arhring var búið að gera vagninn 
eins og nýjan fyrir aðeins 2.500 kr. 
Nú spranga ég um með fínan vagn í 

toppstandi og gef okurbarnabúllunum, 
sem selja vagna á svipuðu verði og notaða 
smábíla, langt nef!“

Neytendur: Okurbarnabúllum gefið langt nef

Ódýrar viðgerðir á barnavögnum

Kr. 21.995*

Nýja S2120 ryksugan frá Miele er lágvær, létt, kraftmikil 
og með stórum poka. Hún fæst í rauðu og bláu. 
Parketbursti að andvirði kr. 8.650 fylgir frítt með. 

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Sparaðu
með Miele

TILBOÐ

*tilboð gildir á meðan birgðir endast.

Þú sparar 
kr. 8.650

Ekki frumvarp um að 
reka mig segir Davíð
Ný lög um Seðlabankann ættu ekki að verða til þess að starf bankastjóra yrði 
auglýst, segja sitjandi bankastjórar. Þeir gagnrýna mjög seðlabankafrumvarpið. 

■ Mjög virðist skorta á að frumvarpið byggi á vönduðum rökstuðningi.
■ „Ekki hefur verið hægt að fá upplýsingar um hverjir sömdu frumvarpið og 

ekki rökstutt, hvers vegna því er leynt[...]“
■ Tilefni er til að huga að löggjöf um Seðlabankann eftir efnahagshrunið. 

„Það virðist þó ekki tilefni þessa frumvarps.“
■ Óeðlilegt er að gert sé ráð fyrir að bankaráð setji starfsreglur um varð-

veislu gjaldeyrisvarasjóðs. Það eigi ekki að vera framkvæmdaaðili.
■ Valdskipting á milli bankastjórnar og fyrirhugaðrar peningastefnunefndar 

er mjög óljós.
■ Hæfniskröfur til seðlabankastjóra eru of óljósar og þröngar.
■ Ekki er kveðið á um það í frumvarpinu hvernig meta skuli hæfi umsækj-

enda. Hugsanlega ætti sérstök nefnd að gera það í stað forsætisráðherra.
■ Rangt er, sem haldið hefur verið fram, að í seðlabönkum á Norðurlönd-

um sé að jafnaði einn bankastjóri.
■ Óvenjulegt er að ekki sé kveðið á um staðgengil bankastjóra.
■ Grein um stjórntæki bankans í peningamálum er villandi og ógagnsæ.
■ Skipan í peningastefnunefnd, fyrirkomulag við hana og starfshættir 

nefndarinnar eru óljósir. Vera kann að best sé að eingöngu starfsmenn 
Seðlabankans skipi nefndina.

■ Óháður aðili ætti að ákveða laun og kjör bankastjóra og fulltrúa í pen-
ingastefnunefnd í stað bankaráðs.

■ Fulltrúar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafa látið í ljós áhyggjur vegna þess að 
fyrirhugaðar breytingar geti valdið töfum á framgangi efnahagsáætlunar-
innar sem unnið er að í samstarfi við sjóðinn.

ÚR UMSÖGN SEÐLABANKANS

YFIRHEYRSLA Viðskiptanefnd 
Alþingis yfirheyrði Davíð 

Oddsson og Eirík Guðnason 
seðlabankastjóra á fundi 

sínum í gærmorgun.

FR
ÉTTA

B
LA

Ð
IÐ

 / G
VA



COOP SMOOTHIE 600g

599 kr/pk.

PROFITT MEAL REPLACER EÐA PRÓTEIN 
60gr

259 kr/pk.

LÍFRÆN SOYAMJÓLK 1l
sæt eða ósæt

179 kr/stk.

HY-TOP HINDBER, BLÁBER, JARÐARBER 
EÐA BERJABLANDA

299 kr/pk.

www.netto.is

Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík

Hollt & ódýrt!
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- ódýrara en þú heldur

... auðvitað í Nettó!

Ný verslun!
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRI: Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is 

og Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: 
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili 
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur 
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 

Á Íslandi hafa menn oft spurt 
mig hvernig franskir fjöl-

miðlar fjalli um ástandið á sker-
inu, um bankahrunið, kreppuna 
og allt það sem siglt hefur í kjöl-
far hennar, og hvernig þeim liggi 
yfirleitt orð til Mörlandans; eru 
þessar spurningar jafnan bornar 
fram með miklum áhyggjutón og 
titringi í röddinni. En ég get ekki 
annað en komið þessum mönnum á 
óvart með því að segja þeim að um 
mál Íslendinga á síðustu tímum 
hafi fjölmiðlar í Frakklandi, að ég 
held allir sem einn, fjallað af mik-
illi samúð og skilningi, og jafnan 
verið harla velviljaðir í garð land-
ans. Sú mynd sem þar er dregin 
upp af Íslendingum er stundum 
svo jákvæð og hugljúf að manni 
finnst að það hálfa væri nóg.

Um leið og bankarnir hrundu og 
stjórnvöld tóku yfir var rækilega 
skýrt frá þeim tíðindum í Frakk-
landi, en eins og ástandið var þá 
í fjármálum heimsins kom þetta 
engum á óvart, það virtist nokk-
uð eðlilegt. Hins vegar var eins 
og fjölmiðlarnir leiddu alveg hjá 
sér að fjalla um brambolt Breta, 
ásakanir þeirra á hendur Íslend-
ingum og harkalegar aðgerðir 
þeirra, a.m.k. heyrði ég ekkert 
um það og ég varð jafnframt var 
við að þótt mjög margir vissu um 
kreppuna á Íslandi og spyrðu mig 
um hana með áhyggjusvip virt-
ist engum vera kunnugt um þátt 
Englendinga í málinu. Eftir þetta 
birtust langar greinar um Ísland 
í frönskum blöðum, þar var sagt 
frá aðdraganda hrunsins og stöð-
unni eftir það; bellibrögð „útrás-
arvíkinganna“ svokölluðu voru 
tíunduð og lýst reiði almennings 
í þeirra garð, en Íslendingar sem 
slíkir voru hins vegar firrtir allri 
ábyrgð á gerðum þeirra. Frönsku 
fjölmiðlarnir höfðu fréttamenn á 
staðnum, aðrir voru einnig sendir 
á vettvang, þeir lýstu andrúmsloft-
inu í Reykjavík og höfðu viðtöl við 
menn af ýmsu tagi, m.a. leigubíl-
stjóra sem harmaði að Íslending-

ar skyldu ekki eiga fallöxi eins og 
Frakkar, oft hefði verið þörf en nú 
væri nauðsyn. En franski frétta-
maðurinn var hræddur um að fall-
öxin kynni nú að vera ryðguð af 
alllöngu notkunarleysi, því væru 
ýmis tormerki á menningarsam-
starfi á því sviði.

Sem dæmi um þessi skrif má 
kannske nefna grein sem birtist 
í „Le Figaro“ rétt eftir valdatöku 
nýju stjórnarinnar og teygði sig 
yfir alla baksíðuna með tveimur 
stórum myndum. „Le Figaro“ er 
jafnan talið hægri sinnað blað, og 
þó það geti verið nokkuð upp og 
niður eftir blaðamönnum er rétt að 
það hallast oft mjög langt á hægri 
síðuna, t.d. hatast það yfirleitt við 
franska sósíalista og velur þeim 
hin verstu orð. En greinin byrjaði 
svona:

„Hún var sú eina sem var fær 
um að taka áskoruninni. Sú eina 
í fráfarandi ríkisstjórn sem tókst 
að auka vinsældir sínar þrátt fyrir 
kreppuna, gjaldþrot bankanna, 
hrun íslensku krónunnar og hríð-
vaxandi atvinnuleysi síðustu fjóra 
mánuðina. Eftir að búið var að fela 
tveimur konum að stjórna tveim-
ur helstu bönkum landsins, sem 
nú hafa verið þjóðnýttir, var það 
enn kona, Jóhanna Sigurðardóttur, 
sem var kölluð til bjargar. Í þetta 
skipti til að vera fyrir ríkisstjórn-
inni.“ 

Síðan var sagt nokkuð nánar 
frá sósíaldemókratanum Jóhönnu 
Sigurðardóttur og ferli henn-
ar gegnum tíðina. Hún var talin 
vera „meðal þeirra þingmanna 

sem hefðu mesta reynslu“, og 
frá því skýrt að hún hefði jafnan 
„barist gegn þeirri spillingu og 
frændahyglingu sem græfi undan 
íslensku þjóðfélagi“. Henni var 
þannig lýst, að hún væri „vinnu-
söm, trygg sínum hugsjónum og 
mjög mannleg, því virtu hana 
allir“, og var því bætt við að sam-
kvæmt nýlegum skoðanakönnun-
um bæru 73 af hundraði Íslend-
inga nú traust til hennar. Í nokkuð 
ítarlegri frásögn af ferli henn-
ar var sérstaklega minnst á hin 
fleygu orð: „Minn tími kemur“, 
sem væru nú orðin orðskviður á 
Íslandi og letruð á boli í þúsunda-
tali. Þegar ég var hálfnaður með 
greinina varð mér ósjálfrátt á að 
snúa blaðinu við til að fullvissa 
mig um að það væri í rauninni „Le 
Figaro“ sem ég var að lesa.

Stuttu áður birtist grein af 
sama tagi í blaði þar sem maður 
á frekar von á slíkum skrifum, í 
vinstri blaðinu „Libération“. Hún 
var heil opna með þremur stór-
um myndum, og var þar einkum 
lögð áhersla á þátt kvenna í þeim 
atburðum sem eru að gerast á 
Íslandi, eins og reyndar var líka 
minnst á í „Le Figaro“.

Fyrir þessari jákvæðu umfjöll-
un eru vafalaust margar ástæður, 
og má ekki síst nefna þá hunda-
heppni að hinir svokölluðu „útrás-
arvíkingar“ munu aldrei hafa 
komist til þess að leika sínar ámát-
legu listir í Frakklandi, og Frakk-
ar þekkja þá ekki nema af óljósri 
afspurn, líkt og Íslendingar þekkja 
mafíuna í Sikiley. Þar í landi á því 
enginn um sárt að binda þeirra 
vegna. Hins vegar þekkja Frakkar 
nú mætavel til „útrásarvíkinga“ 
af allt öðru tagi, þá einu sem gætu 
verðskuldað að bera slíkt nafn, 
ef vondir menn hefðu ekki orðið 
til að sverta það. Þessir menn eru 
Arnaldur Indriðason, Björk, Sigur 
Rós, Erró og ýmsir aðrir rithöf-
undar og listamenn sem of langt 
væri að telja. Og fyrir þeim bera 
Frakkar mikla virðingu.

Sú eina 

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Ísland í Frakklandi

Persónukjör í vor 
UMRÆÐAN
Eiríkur Bergmann skrifar um 
kosningar

Í stjórnarsáttmála Samfylkingar og 
Vinstri grænna sem nýtur bakstuðn-

ings Nýja framsóknarflokksins er kveðið 
á um að taka eigi upp persónuval í þing-
kosningum. Ríkisstjórninni er aðeins ætlað 
að starfa í áttatíu daga og því ekki hægt 
að skilja ákvæðið á annan veg en að þessi 
breyting eigi að koma til framkvæmda í 
komandi kosningum. Þessu hefur Jóhanna Sigurðar-
dóttir, forsætisráðherra, til að mynda lýst í ræðustól 
á Alþingi. 

Persónuval í kosningum er líkast til besta leiðin til 
að brjóta á bak aftur baneitrað hjónaband fjármála-
fursta og flokkseigenda sem hingað til hefur ráðið 
för. Í gegnum nálarauga uppstillinganefnda komast 
einungis þeir sem eru í náðinni hjá innmúraðri og 
innvígðri hirð flokksforystunnar. Vandinn við próf-
kjörin er hins vegar sá að þar ræður fjármagnið för. 
Og hversu duglegir menn eru að smala íþróttafélög-

um á prófkjörstað. Harla fáir hafa áhuga á 
að demba sér í slíka ormagryfju og því sitj-
um við uppi með sama fólkið.

Með því að heimila framboðsaðila að 
leggja fram ónúmeraðan lista, ef hann sjálf-
ur svo kýs, er hægt að að sneiða af verstu 
vankanta prófkjara en tryggja um leið að 
framboðsaðilinn hafi eitthvað um það að 
segja hverjir veljast í framboð fyrir flokk-
inn. Til að mynda gætu flokksfélögin á 
hverjum stað valið fólk inn á heildarlistann 
í innanflokkskosningu en að svo verði það í 
höndum kjósenda flokksins í kjörklefanum 

að velja  þá sem þeim líst best á. Hver kjósandi getur 
merkt við einn eða fleiri frambjóðendur. Sá sem fær 
flesta krossa fær efsta sætið og svo koll af kolli.

Auðvelt er að koma þessu við í kosningunum í 
vor, í raun þarf aðeins sáraeinfalda lagaheimild frá 
Alþingi. En þar mun hnífurinn líkast til standa pikk-
fastur í kúnni. Það er nefnilega einn áhrifamikill 
sérhagsmunagæsluhópur sem gæti séð ógn í þessari 
aðferð. Þeir eru 63 talsins og starfa við Austurvöll.

Höfundur er dósent í stjórnmálafræði.

EIRÍKUR  BERGMANN

Margir nýir möguleikar
Eftir efnahagshrunið er hvert einasta 
frávik frá bölmóðnum vel þegið. Gott 
er að greiningardeild Ríkislögreglu-
stjóra sér ljósið í myrkrinu í kreppunni, 
eins og lesa má í skýrslu deildarinnar 
um mat á skipulagðri glæpastarfsemi 
og hættu á hryðjuverkum. „Hrun 
fjármálakerfisins haustið 2008 er 
tímamótaviðburður í sögu íslensku 
þjóðarinnar,“ segir í niðurstöðukaflan-
um. Hruninu fylgi mestu efnahagsörð-
ugleikar sem Íslendingar hafa glímt 
við á síðari tímum og munu ásamt 
atvinnuleysi setja mark sitt á skipu-
lagða glæpastarfsemi á Íslandi. Eða 
eins og það er orðað: „Umskipt-
um þessum fylgir að margir nýir 
möguleikar munu skapast fyrir 
afbrotamenn.“ Segið svo að það séu 
ekki sóknarfæri á Nýja Íslandi. 

Skólar og skólar 
Hólaskóli og háskólasetur voru til 
umræðu á Alþingi í gær. Meðal þeirra 
sem tóku til máls voru Ragnheiður 
Ólafsdóttir, varaþingmaður Frjáls-
lynda flokksins, sem lýsti furðu sinni 
á að málefni Stýrimannaskólans 
bar ekki á góma. „Stýrimannaskól-
inn hefur alveg gleymst í þessari 

umræðu um háskólasetur,“ 
sagði Ragnheiður. Það helg-
ast ef til vill af því að nafni 

Stýrimannaskólans var 
breytt í Fjöltækniskóla 
Íslands, áður en 
hann var sameinað-
ur Iðnskólanum í 
Reykjavík og er ekki 
á háskólastigi. 

Varaði enginn Guðlaug við?
Árni Mathiesen og Guðlaugur Þór 
Þórðarson gengust báðir við því í 
fyrradag að hafa gert mistök í aðdrag-
anda bankahrunsins og að Sjálfstæð-
isflokkurinn skuldi alþýðu manna 
afsökunarbeiðni fyrir það. Í útvarps-
viðtali á Bylgjunni sagði Guðlaugur 
málið snúast um að flokkurinn hefði 
sofið á verðinum og ekki séð þær 

hættur sem steðjuðu að. „Það 
er rétt að aðrir gerðu það 
ekki heldur en það er engin 
afsökun,“ sagði Guðlaugur. 
Guðlaugur er greinilega 
ekki í hópi þeirra fjölmörgu 
sem Davíð Oddsson varaði 
ítrekað við hruninu, bæði 

opinberlega og í einka-
samtölum. 

bergsteinn@frettabladid.isÞ
etta er undarleg albanínuumræða gagnvart Vinstri 
grænum,“ sagði Arnbjörg Sveinsdóttir á Alþingi í gær, 
þegar Samfylkingin beindi þeirri spurningu að Sjálf-
stæðisflokknum hver stefna þeirra gagnvart Evrópu-
sambandinu væri, og hvort breytinga á þeirri stefnu 

væri að vænta á komandi landsfundi Sjálfstæðisflokksins. 
Það er mjög eðlilegt að núverandi stjórnarflokkar lýsi stefnu 

sinni gagnvart Evrópusambandinu, ekki síst þar sem líklegt þykir 
að þessir flokkar muni halda samstarfinu áfram eftir næstu kosn-
ingar, fái þeir til þess brautargengi. Stefna Samfylkingar er skýr, 
flokkurinn vill sækja um. Stefna Vinstri grænna er ekki eins 
skýr. Samkvæmt samþykktri stefnu vill flokkurinn ekki aðild, en 
miðað við ummæli þingmanna, meðal annars Ögmundar Jónas-
sonar, um að ef sækja eigi um aðild sé það heppilegast að Vinstri 
græn eigi aðild að samningaborðinu. Vinstri græn verða að skýra 
hver þeirra stefna er í dag gagnvart ESB. Þeirra kjósendur eiga 
það skilið. Kjósendur Samfylkingar eiga einnig skilið að fá að vita 
hvort stjórn þessara flokka muni þoka aðild eitthvað áfram. 

Sjálfstæðisþingmenn hafa að undanförnu gert það að umtals-
efni að aðild skipti engu máli nú, þar sem evran verði ekki mögu-
leiki í mörg ár, en evran virðist eini kosturinn við aðild sem sjálf-
stæðismenn reka augun í. Í því ljósi er hægt að rifja upp ummæli 
Kenneths Orchard, aðalgreinanda Moody‘s, í viðtali við Reuters í 
janúar sem sagði tvennt geta ýtt undir jákvæðara lánshæfismat 
íslenska ríkisins. Annars vegar væri það að draga úr gjaldeyr-
ishöftum. Hins vegar væru það skref í átt að aðild að ESB. Bætt 
lánshæfismat hlýtur að vera kostur fyrir land og þjóð.

Ekki er útlit fyrir að fyrra skrefið náist að fullu án hins síðara. 
Eftir að umræðan um einhliða upptöku myntar kom upp í kjölfar 
efnahags- og gjaldmiðlahrunsins hafa margvísleg andmæli komið 
upp gegn einhliða upptöku, hvort sem það er dollari, evra eða 
önnur mynt. Eins og Helgi Hjörvar benti á á þingi á mánudag, 
þýðir slík einhliða upptaka ekki lækkun vaxta eða sama vaxtastig 
og í öðrum Evrópuríkjum. Þá myndi einhliða upptaka myntar 
ekki þýða niðurfellingu gjaldeyrishafta því myntin yrði í raun 
afar takmörkuð auðlind hér á landi. 

Vonandi verður fljótlega hægt að taka einhver skref í þá átt að 
fella niður gjaldeyrishöftin, þó þau verði ekki með öllu afnum-
in. Ekki fyrr en við erum komin með stöðugan gjaldmiðil, sem 
meira að segja alþingismenn þjóðarinnar eru tilbúnir til að verja. 
Það hefur ekki virst vera raunin í umræðum þeirra á Alþingi. 
Í umræðu um þingsályktunartillögu Jóns Magnússonar um að 
viðskiptanefnd verði falið að skoða kosti þess að taka upp aðra 
mynt, annaðhvort einhliða eða í samningum, sagðist Árni Þór Sig-
urðsson tilbúinn til að skoða alla möguleika, áður en hann kemst 
að niðurstöðu. Þingmenn Vinstri grænna eru því tilbúnir til að 
endurskoða afstöðu gagnvart Evrópusambandinu. Það er ekki 
eins og þessi umræða sé ný og fátt hafi verið um hana skrifað 
og sagt. Þingmenn flokksins – og flokkurinn sjálfur – ætti því að 
geta komist að niðurstöðu á nokkuð skömmum tíma.  

Stefna stjórnarflokkanna gagnvart ESB:

Hvað ætla Vinstri 
græn að gera?

SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR
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YOKO ONO ER 76 ÁRA Í DAG.

„Fólk býr til tónlist til að 
fá svörun. Tónlist snýst um 

tjáskipti.“

Yoko Ono er japönsk söng-
kona og listamaður. Hún var 
gift Bítlinum John Lennon og 
á heiðurinn að friðarsúlunni 

í Viðey.

Nemendur annars til fjórða bekkjar í Menntaskólanum við 
Sund leggja í dag niður hefðbundið skólastarf og vinna fjöl-
breytt launuð störf. Afraksturinn mun renna til starfsemi 
Barnaheillum í Kambódíu. Verkefnið kallast dagsverk og er 
þetta í fjórða sinn sem nemendur skólans styðja Barnaheill 
með þessum hætti.

„Nemendurnir útvega sér vinnu fyrir daginn og kemur 
ýmislegt til greina. Einn bekkurinn var snöggur til og mun 
vera með litla bílaþvottastöð hjá Heklu. Aðrir nemendur fara 
í áheitaferð á Esjuna og svo er alltaf hægt að taka til í her-
berginu sínu,“ segir Gísli Þór Sigurþórsson stærðfræðikenn-
ari kíminn en hann hefur umsjón með verkefninu. „Þá eru 
margir nemendur í vinnu með skóla og hafa þeir oft getað 
samið við vinnuveitendur sína um að láta eitthvað af hendi 
rakna gegn vinnuframlagi umræddan dag.“

Gísli segir að ögn erfiðara hafi verið fyrir nemendur skól-
ans að útvega sér vinnu í ár miðað við undanfarin ár og 
rekur það til efnahagsástandsins. „Við bendum krökkunum 
þó á að nota hugmyndaflugið og fara til að mynda í ferð í 
Sorpu fyrir ættingja og vini eða að bjóða fram krafta sína 
í önnur verk. Þá mun Árni Freyr Þorsteinsson, ungur nem-
andi við skólann, láta allan hagnað af bolum sem hann selur 
í Nakta apanum dagana 17. til 19. febrúar renna til Barna-
heilla svo dæmi séu tekin.“

Gísli á sjálfur hugmyndina að deginum en hann segir 
sams konar verkefni algeng á Norðurlöndunum. „Þar hef 
ég til dæmis rekist á nemendur á lestarstöðvum sem selja 
bollur og annað til styrktar góðu málefni.“

Gísli segir það hafa komið til álita í ljósi efnahagshruns-
ins að styðja frekar innlent verkefni. „Við urðum síðan sam-
mála um að ekki mætti gleyma þeim sem eiga erfitt upp-
dráttar úti í heimi jafnvel þótt við eigum bágt sem stendur. 
Við ákváðum því að halda áfram að styðja þetta góða verk-
efni. Nemendur skólans hafa síðastliðin þrjú ár safnað þrem-
ur milljónum króna og hafa peningarnir verið notaðir til að 
byggja skóla, þjálfa kennara, búa til námsefni og halda starfi 
Barnaheilla í Kambódíu við.“   vera@frettabladid.is

NEMENDUR MS:  VINNA DAGSVERK

Vinna fyrir börn 
í Kambódíu

TIL Í SLAGINN Stærðfræðikennararnir Gísli Þór Sigurþórsson (til hægri) 
og Lárus Ingólfsson ásamt nokkrum nemendum Menntaskólans við 
Sund sem vinna hin ýmsu störf til styrktar Barnaheillum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

TILBOÐSDAGAR

30-50% afsláttur 
af völdum legsteinum 
á meðan birgðir endast

Bróðir okkar, 

Karl Hákon Kristjánsson
frá Gásum,

lést á dvalarheimilinu Hlíð Akureyri 13. febrúar. Útför 
hans fer fram frá Höfðakapellu föstudaginn 20. febrúar 
kl. 13.30.

Gunnþór Kristjánsson
Þorsteinn Kristjánsson
María Kristjánsdóttir
Sveinfríður Kristjánsdóttir

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

Sigurgeir Þorvaldsson 
fyrrverandi lögregluþjónn,
Stapavöllum 6, Njarðvík,

verður jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju föstudaginn 
20. febrúar kl. 14.00.

                               Guðrún Finnsdóttir
Margrét Sigurgeirsdóttir Erling Ólafsson
Jóhanna María Sigurgeirsdóttir Guðni Jóhannes Georgsson
Þorfinnur Sigurgeirsson Hélène Liette Lauzon
Þórir Sigurgeirsson Ásdís Ósk Valsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir mín, tengdamóðir og amma,

Jórunn A. Sigurvaldsdóttir
frá Eldjárnsstöðum, Flókagötu 58, 
Reykjavík,

verður jarðsungin frá Fossvogskapellu fimmtudaginn 
19. febrúar kl. 15.00.

Jón M. Smith
Guðleif Sigurbjörnsdóttir
og börn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigurlaug Þorsteinsdóttir
Tómasarhaga 13, Reykjavík,

sem lést  12. febrúar sl. verður jarðsungin frá 
Dómkirkjunni í Reykjavík fimmtudaginn 19. febrúar 
2009 kl. 15.00.

Þorsteinn Eggertsson Ágústa Birna Árnadóttir
 Hjördís Bergstað
Agnes Eggertsdóttir Benedikt Sigurðsson
                  barnabörn, makar og barnabarnabörn.

Ástkær dóttir okkar og systir,

Kristín Björk 
Kristjánsdóttir

verður jarðsungin frá Vídalínskirkju, Garðabæ, 
fimmtudaginn 19. febrúar kl. 13.00.

Lilja Kristín Einarsdóttir Axel Andrés Björnsson
Tjörvi Freyr Axelsson
Kristján Friðriksson Lára Wathne
Ásta Hrönn Kristjánsdóttir
Maríanna Kristjánsdóttir
og ástvinir.

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

Guðmundur Ólason 
húsasmíðameistari Hlíf II, Ísafirði, 

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði 17. febrúar. 
Útförin verður auglýst síðar.

                                   Sigríður Halldórsdóttir
Kristján Bjarni Guðmundsson Helga Kristjana   
 Einarsdóttir
Guðrún Ólöf Guðmundsdóttir Örn Sveinbjarnarson
Salvar Finnbogi Guðmundsson Jóna Þórdís Magnúsdóttir
Vignir Guðmundsson Rebekka Rut Rúnarsdóttir
                               barnabörn og barnabarnabörn.

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

Elínar Bjargar 
Þorsteinsdóttur
frá Hrísey, Byggðavegi 96, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Asparhlíðar, 
Öldrunarheimilinu Hlíð, Akureyri fyrir frábæra 
umönnun og einstaka elskusemi. Innilegar þakkir til 
Hríseyinga fyrir virðingu henni sýnda og hjálpsemi alla.
Guð blessi ykkur öll.

Auður Filippusdóttir Ingólfur B. 
 Hermannsson
Steinunn K. Filippusdóttir Le Breton       Jacques Le Breton
Margrét Þóra Filippusdóttir Sigurður Eiríksson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Lárus Eggertsson 
kafari og björgunarfræðingur
Hlíðargerði 26, Reykjavík,

lést föstudaginn 6. febrúar. Útförin fer fram frá 
Bústaðakirkju föstudaginn 20. febrúar kl. 13.00.

Einara Þyri Einarsdóttir
Eggert Lárusson Guðrún Sigurgeirsdóttir
Einar Þór Lárusson Hrönn Kristjánsdóttir
afabörn og langafabörn.

MERKISATBURÐIR
1875 Eldgos hefst í Sveina-

gjá á Mývatnsöræfum. 
Sumir telja það undanfara 
Öskjugossins 28. mars 
1875.

1878 Alþýðuskólinn í Flensborg 
í Hafnarfirði er stofnaður. 
Þar er fyrsti vísir að kenn-
aramenntun á Íslandi þar 
til Kennaraskóli Íslands er 
stofnaður 1908.

1930 Kýrin Elm Farm Ollie er 
fyrsta kýrin sem flýgur í 
flugvél. 

1934 Sjúkrahús Hvítabandsins í 
Reykjavík er vígt.

1959 Fidel Castro verður for-
sætisráðherra Kúbu.

1967 Golfklúbburinn Keilir í 
Hafnarfirði er stofnaður.

1974 KISS sendir frá sér sína 
fyrstu plötu, KISS.

Þennan dag árið 1930 
fann bandaríski stjörnu-
fræðingurinn Clyde 
Tombaugh dvergreiki-
stjörnuna Plútó þegar 
hann var að rýna í mynd-
ir sem hann tók í janúar 
sama ár. 

Plútó, sem er 2.300 
kílómetrar í þvermál, er í 
Kuiper-beltinu. Minnsta 
fjarlægð dvergreikistjörn-
unnar frá jörðu er um 
4.290 milljón kílómetr-
ar en sú mesta um 7.530 
kílómetrar. Plútó hefur þrjá fylgihnetti. Sá sem 
fannst fyrstur nefnist Karon. Hann er um 900 
kílómetrar í þvermál og er um sex daga á leið 
sinni í kringum Plútó. Hinir tveir fylgihnettirnir 

hafa ekki hlotið form-
leg nöfn.

Plútó var lengi tal-
inn níunda reikistjarna 
sólkerfisins en hinn 
24. ágúst 2006 var 
samþykkt, eftir heit-
ar umræður á þingi 
Alþjóðasambands 
stjörnufræðinga, að 
telja Plútó ekki leng-
ur reikistjörnu, held-
ur dverg reikistjörnu. 
Ástæðan var meðal 
annars sú að Plútó er 

aðeins eitt af þúsundum þekktra geimfyrirbæra í 
Kuiper-beltinu og sum eru líklega stærri en hann. 
Einnig er sporbaugur Plútós talsvert frábrugðinn 
sporbaugum reikistjarnanna.

ÞETTA GERÐIST 18. FEBRÚAR 1930

Clyde Tombaugh finnur Plútó

New Horizons spacecraft við Plútó.
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H E L S T  Í  Ú T L Ö N D U M

Bjargaði Whistles | Jane Shep-
herdson, viðskiptafélagi Baugs í 
Bretlandi, fékk nýja fjárfesta inn 
í rekstur bresku kvenfatakeðjunn-
ar Whistles áður en Baugur í Bret-
landi fór í greiðslustöðvun fyrir um 
hálfum mánuði og bjargaði keðj-
unni frá hremmingum. 

Ódýrari olía | Verulega dró úr 
hagnaði norska olíu- og gasrisans 
StatoilHydro á síðasta ársfjórðungi 
í fyrra sökum snarprar verðlækk-
unar á hráolíu. Hagnaðurinn nam 
tveimur milljörðum norskra á tíma-
bilinu, sem er fjórum milljörðum 
minna en árið á undan. 

Toyota hægir ferðina | Japanski 
bílaframleiðandinn Toyota hefur 
tilkynnt að hann neyðist til að draga 
úr starfsemi sinni í Bandaríkjunum 
með ýmsu móti. Mikill samdrátt-
ur á bílamarkaði hefur komið svo 
illa við fyrirtækið að það reikn-
ar með því að síðasta ár verði það 
svartasta í sögubókum fyrirtækis-
ins í sjötíu ár. 

Íslandsvinur í nauð | Athafna-
maðurinn Robert Tchenguiz, stjórn-
armaður Existu og einn af umsvifa-
mestu viðskiptavinum Kaupþings, 
er kominn út í horn með hótelkeðju 
sína sem ber heitið Menzies og þarf 
hann að endursemja um lán hennar 
eftir að hafa brotið lánaskilmála. 

Gáfu græna ljósið | Bandaríska 
fulltrúadeildin samþykkti í síðustu 
viku björgunarpakka fyrir efna-
hagslífið. Í pakkanum eru 787 millj-
arðar Bandaríkjadala, jafnvirði um 
90 þúsund milljarða króna, sem 
nýta á til að koma efnahagslífinu 
á réttan kjöl. 

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

24,7 prósent aðspurðra í nýrri könnun sem Capacent 
Gallup vann fyrir Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) 
þekkja einhvern sem svikið hefur bætur út úr trygg-
ingafélagi. Spurt var: „Þekkir þú einhvern sem, með 
því að hagræða sannleikanum, hefur fengið greidd-
ar bætur frá tryggingafélagi sem hann átti ekki rétt 
á eða hærri bætur en hann átti rétt á?“

Kannað var viðhorf fólks til vátryggingasvika á 
tímabilinu 29. janúar síðastliðinn til 4. febrúar. Um 
er að ræða netkönnun í viðhorfahópi Gallup, en úr-
takið er 1.500 manns á landinu öllu á aldrinum 16 til 
75 ára. Svarhlutfall var 57,4 prósent. 

Um er að ræða fyrstu könnun sinnar tegundar hér 
á landi að sögn Helgu Jónsdóttur, lögfræðings hjá 
SFF.  Erlendar rannsóknir sýni hins vegar að á bil-
inu 5 til 15 prósent útgreiddra tjónabóta megi rekja 
til vátryggingasvika. Þá sýni nýjar erlendar rann-
sóknir vísbendingar um  að tryggingasvik hafi færst 
í vöxt með versnandi efnahagsástandi í heiminum og 
að viðhorf hafi breyst í þá veru að fólk sé jákvæðara 
í garð slíkrar háttsemi. SFF hafi því rætt við aðildar-
félög sín og í framhaldinu hafi verið ákveðið að leita 
til Capacent um að kanna stöðu mála hér. 

„Svo ætlum við í framhaldinu að skoða hvað hægt 
er að gera til að bregðast við,“ segir Helga.

Hvað niðurstöður þessarar fyrstu könnunar varðar 
segir Helga sláandi að nærri fjórðungur aðspurðra 
þekki einhvern sem fengið hefur bætur sem viðkom-
andi átti ekki rétt á. „Sömuleiðis er nokkuð hátt hlut-
fall þátttakenda, eða yfir 15 prósent, sem annaðhvort 
er sammála því eða hefur ekki á því skoðun hvort í 
lagi sé að hagræða sannleikanum til að frá greidd-
ar bætur. 8,3 prósent telja í lagi að hagræða sann-
leiknum sér í hag og væntanlega hækkar það hlutfall 
þegar þeir standa frammi fyrir þeirri spurningu. En 
svo er auðvitað á það að líta að 84 prósent eru á móti 
því að hagræða sannleikanum með þessum hætti.“ 

Helga segir jafnframt áhyggjuefni að sjá hvað 
yngra fólk í könnuninni (16 til 35 ára) er jákvæð-
ara gagnvart svikum en þeir sem eldri eru. „En yf-
irgnæfandi meirihluti, eða 87,7 prósent, telur vá-
tryggingasvik vera alvarlegt afbrot,“ segir hún og 
kveður mikilvægt að árétta að að kostnaður vegna 
vátryggingasvika lendi á endanum alltaf á almenn-
um viðskiptavinum vátryggingafélaganna. „Rétt 
er að halda því á lofti að langstærsti hluti vátrygg-
ingataka er heiðarlegt fólk sem á endanum þarf að 
standa straum af svikum sem þessum með iðgjalda-
greiðslum sínum.“ 

Ljóst er að um töluverðar upphæðir er að ræða, 
reynist vátryggingasvik hér sambærileg við það 
sem erlendar rannsóknir benda til. Í nýrri könn-
un breska tryggingarisans RSA kemur fram að vá-
tryggingasvik kosti breska viðskiptavini sem nemur 
1,6 milljörðum punda á ári, eða yfir 260 milljarða 
króna. Gróft reiknað sé kostnaðurinn vel yfir millj-
arð á ári sé sú tala yfirfærð á Ísland miðað við 
höfðatölu. Ef hins vegar er reiknað með að 5 til 15 
prósent greiddra bóta séu svikin þá fæst heldur 
hærri tala.  Tölur fyrir 2008 liggja ekki fyrir en 
árið áður námu greiðslur vegna tjóna og líftrygg-
inga tæpum 26 milljörðum króna. Miðað við það 
gæti upphæð svikinna bóta numið 1,3 til 3,9 millj-
arða króna á ári.

Fjórðungur þekkir 
til tryggingasvika
Samtök fjármálafyrirtækja fengu Capacent til að kanna við-
horf landsmanna til tryggingasvika. Könnunin er sú fyrsta 
sinnar tegundar hér. Niðurstöður eru svipaðar og erlendis.

H V A Ð  E R U  V Á  T R Y G G  I N G A S V I K ?

Undir vátryggingasvik falla öll þau tilvik þar sem 
tjón er ýkt til að viðkomandi fái hærri bótagreiðslur 
en hann á rétt á samkvæmt vátryggingarskilmálum 
og eru ein tegund fjársvika. Þannig ná slík svik ekki 
bara til upploginna tjóna eða vísvitandi skemmd-
arverka, heldur einnig tilvika þar sem látið er sem 
týndur farangur hafi verið verðmætari en hann var, 
eða meiðsli eru ýkt í von um hærri bætur. Á vefsíð-
unni insurancefraud.org er að finna (á ensku) ítar-
legar upplýsingar og sögur af slíkum svikum.

Í  fyrirtækjaþjónustu Office1 starfa einstaklingar með mikla þekkingu á skrifstofu- 
og rekstrarvörum. Við hlustum á viðskiptavini okkar og gerum okkar besta 
til þess að mæta kröfum þeirra. Hafðu samband og fáðu upplýsingar 
um hvernig við getum sparað þér peninga, tíma og fyrirhöfn.

Tilboðin gilda út febrúar 2009

PÖNTUNARSÍMI550 4111Blek og duft Ljósritunar-
pappír

Möppur
20stk blandaðir 
litir í kassa

Thermalrúllur
8x8cm, 5stk í pakka

199kr.stykkiðVerð: 299kr. stk.
Verð áður: 850kr. stk.

15%
afsláttur af  öllum blek og dufthylkjum þegar keypt eru 

tvö eins.

499krpakkinn

65%
afsláttur

Allt fyrir skrifstofuna

Vistvæna
prentsmiðjan!

Í dag verður í fyrsta sinn mögu-
legt að fylgjast með útsending-
um frá blaðamannafundum ríkis-
stjórnarinnar í beinni útsendingu 
á netinu í boði hins opinbera og 
skoða upptökur af fyrri fundum.  

Tengingar á síðuna, sem fell-
ur undir svæði fyrir fjölmiðla, er 
bæði að finna á stjórnarráðsvefn-
um (stjr.is) og á island.is. Með 
þessu er stigið stórt skref í tækni-
sögu hins opinbera en aldrei fyrr 
hefur ríkisstjórnin staðið fyrir 
því að koma upptökum af fund-
um saman á einn stað. 

Her manns hefur unnið að 
því síðustu vikur að gera þetta 
kleift. Þar á meðal er reynslu-
boltinn Maríanna Friðjónsdótt-
ir, sem unnið hefur sem verktaki 
við verkefnið. Kristján Kristjáns-
son, upplýsingafulltrúi forsætis-
ráðuneytisins, segir verkefnið lið 
í upplýsingagjöf stjórnvalda.

  - jab 

Ríkisstjórnin 
í beinni

„Ég er hvorki bjartsýnn né svart-
sýnn á horfurnar,“ segir Árni 
Tómasson, formaður skilanefnd-
ar Glitnis, spurður um örlög fjár-
málafyrirtækisins Moderna sem 
nú eru í höndum sænska fjármála-
eftirlitsins. 

Skilanefndin hefur leitað eftir 
því að íslenskar eignir félagsins, 
svo sem tryggingafélagið Sjóvá og 
Askar Capital, færist yfir hafið í 
hendur skilanefndarinnar.   

Hann veit ekki hvað veldur löng-
um umþóttunartíma Fjármálaeft-
irlitsins en telur ólíklegt að aðrir 
kröfuhafar hafi sett sig upp á móti 
hugmyndum skilanefndar Glitnis 
um endurskipulagningu félagsins. 
Andstaðan hafi líklegast verið ein-
hver í fyrstu. „Ég myndi þó ekki 
gera mér allt of miklar vænting-
ar,“ segir Árni.  - jab

Ekki of 
miklar vonir

Nýja útrásin

TellMeTwin 
nemur land 
í Vesturheimi

Úttektin 

Ár rekstrarmanna 
runnið upp

Guðmundur Arnar 
Guðmundsson

Rétt lesið úr 
ánægju fólksins
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 Vika Frá ára mót um

Alfesca -2,3% -9,5%

Bakkavör -5,7%  -20,9%

Eimskipafélagið 0,0%  -20,0%

Icelandair  0,0%  0,8%

Marel -13,2% -36,4%

SPRON  0,0% 0,0%

Straumur  7,5%  31,7%

Össur  -3,7%  -6,2%

*Miðað við lokagengi í Kauphöll í gær.
Úrvalsvísitalan OMXI15 302
Úrvalsvísitalan OMXI6 926

G E N G I S Þ R Ó U N

Í Bretlandi hafa um fjörutíu fyrir-
tæki bæst í hóp viðskiptavina ör-
yggisafritunarfyrirtækisins Sec-
urStore frá vormánuðum síðasta 
árs. Alexander Eiríksson, sölu og 
markaðsstjóri og einn stofnenda 
SecurStore á Akranesi, segir 
þrengingar á fjármálamörkuðum 
og óvissutíma frekar vinna með 
fyrirtækinu en gegn því.

„Þetta er visst tækifæri fyrir 
okkur því þessi þjónusta, að vernda 
gögn yfir netið, er áskriftarþjón-
usta,“ segir Alexander. Þannig 
finnur SecurStore fyrir því erlend-
is að eftir því sem fjármögnunar-
markaðir hafa verið að lokast hafi 

áhugi aukist á 
lausnum á borð 
við þær frá Sec-
urStore. „Okkar 
l au s n  k a l l a r 
ekki á fjárfest-
ingu í vél- og 
hugbúnaði held-
ur kemur þetta 
inn sem rekstur 
því fyrirtækin eru bara áskrifend-
ur að þjónustunni hjá okkur.“

Þá segir Alexander að fyrirtæk-
ið hafi ekki fundið fyrir því að ís-
lenskur uppruni þess hafi hamlað 
því í Bretlandi. „Okkur líkar alveg 
jafnvel þar fyrir og eftir stríð,“ 

gantast hann, en lögð hefur verið 
aukin áhersla á söluhlið starfsem-
innar. Því hafi fyrirtækið bætt 
við sig tveimur nýjum sölumönn-
um í desember síðastliðnum. „Við 
erum bara dæmdir af því sem við 
gerum.“ 

Alexander skýtur á að Secur-
Store sé nú með um 400 fyrir-
tæki í afritun í Evrópu, þar af um 
200 í Bretlandi. „Markaðurinn er 
auðvitað risastór og vitanlega eru 
tækifæri úti um allt,“ segir hann 
og kveður frekari útrás í skoðun. 
Helst sé horft til Noregs og Ben-
eluxlandanna til að byrja með.  
  - óká

ALEXANDER 
EIRÍKSSON

Öryggisafritun blómstrar í kreppu
„Til að Ísland geti endurheimt 
stöðu sína sem öflugur þátttak-
andi í alþjóðlegu viðskiptaum-
hverfi er nauðsynlegt að stjórn-
völd leggi ríka áherslu á farsælt 
samstarf við erlenda aðila, fyrst 
og fremst með milligöngu og að-
stoð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins,“ 
segir í nýju áliti Viðskiptaráðs. 

Þar segir jafnframt að vandi 
efnahagsmála hér verði aðeins 
leystur í samstarfi við alþjóða-
samfélagið, enda ljóst að aðrir 
kostir leiði til efnahagslegrar ein-
angrunar með tilheyrandi stöðn-
un og velferðartapi.  - óká

Erlends sam-
starfs er þörf

ELSKA AÐ GERA SAMA HLUTINN AFTUR OG AFTUR, ALLAN DAGINN
Ljósritunarvélarnar frá Konica Minolta eru einfaldar, hagkvæmar í notkun og krefj ast lítils viðhalds. 
Þær prenta fyrir þig með miklum hraða og í fyrirtaksgæðum – og ólíkt öðrum á skrifstofunni eru þær 
alsælar með endurtaka sig allan daginn.

BIZHUB C10
Litur: Já
Afköst: 20 bls./mín. í svarthvítu, 
5 bls./mín. í lit
Pappírsstærðir: A5–A4
Tengi: USB, Ethernet
Aðgerðir: Ljósritun, prentun, 
skönnun, fax og e-mail

BIZHUB 131F
Litur: Nei
Afköst: 13 bls./mín.
Pappírsstærðir: A6–A4
Tengi: USB, Ethernet
Aðgerðir: Ljósritun, prentun, 
skönnun, fax og e-mail

BIZHUB 163
Litur: Nei
Afköst: 16 bls./mín.
Pappírsstærðir: A6–A3
Tengi: USB, Ethernet
Aðgerðir: Ljósritun, prentun, 
skönnun, fax og e-mail

Konica Minolta

REKSTRARVÖRUR
Alltaf til á lager

KJARAN EHF. · SÍÐUMÚLA 12-14 · 108 REYKJAVIK · S: 510-5520 · WWW.KJARAN.IS · KJARAN@KJARAN.IS

Allt stefnir í að Borse Dubai, sem 
rekur kauphöllina í Dúbaí, nái að-
eins að endurfjármagna helming 
þess láns sem tekið var vegna yf-
irtöku á sænsku kauphallarsam-
stæðunni OMX síðla árs 2007. 

Lánið er á gjalddaga í lok mán-
aðar og hljóðar upp á 2,5 millj-
arða Bandaríkjadala, jafnvirði 
285 milljarða íslenskra. 

Bloomberg-fréttaveitan hefur 
eftir heimildum að nýja lánið, 
sem verið sé að semja um, hljóði 
upp á 1,1 til 1,5 milljarða dala. 
Það sé með 325 punkta álagi yfir 
Libor-vöxtum að viðbættu allt að 
200 punkta álagi. Til samanburð-
ar var álagið á fyrra láninu 130 
punktar. 

Innan OMX var Kauphöll Ís-
lands. Eftir yfirtökuna sömdu 
Borse Dubai og bandaríski Nasdaq-
markaðurinn um sameiningu undir 
einu merki. Arabíska félagið á um 
fimmtungshlut í Nasdaq OMX. 

Bloomberg bendir á að staða 
Dúbaí sé óburðug eftir hraða 
uppbyggingu síðustu árin sem 
knúin hafi verið áfram af lántök-
um. Ljóst sé að fleiri ríkisfyrir-
tæki verði að feta í fótspor Borse 
Dubai því lán upp á fimmtán millj-
arða dala sé á gjalddaga í ár.  

- jab

Bara helmingur í hús

KÁTUR Í KAUPHÖLLINNI Móðurfélag 
hlutabréfamarkaðarins í Dúbaí leitar 
logandi ljósi að endurfjármögnun á láni 
vegna yfirtöku á sænsku kauphallarsam-
stæðunni OMX. MARKAÐURINN/AFP

Forsvarsmenn danska trygginga-
fyrirtækisins TrygVesta slitu í 
gær viðræðum um kaup á sænsk-
um tryggingaarmi fjármálafyrir-
tækisins Moderna, dótturfélags 
Milestone. Viðræður voru langt 
komnar þegar TrygVesta sleit við-
ræðum. 

Guðmundur Ólason, forstjóri 
Milestone, segir niðurstöðuna 
ákveðin vonbrigði þótt ekki hafi 
verið búið að staðfesta söluna. 
„Þeir settu skilyrði sem við gátum 
ekki uppfyllt. Við báðum þá um 
að halda áfram í ferlinu en þeir 
voru búnir að setja sér ákveðin 
tímamörk.“

Guðmundur bendir jafnframt 
á að fá skref verði tekin ytra 

á n samþykk-
is sænska fjár-
málaeftirlitsins 
á endurskipu-
lagningu Mod-
erna. 

Moderna er 
með víðtækja 
tryggingastarf-
semi á Norður-
löndunum, þar 
á meðal hér í 

gegnum Sjóvá. Í Svíþjóð er fyr-
irtækið með um tveggja pró-
senta markaðshlutdeild. Á móti 
er TrygVesta með um hálft pró-
sents markaðshlutdeild. Fyrir-
tækið hefur sett stefnuna á átta 
prósent innan þriggja ára.  - jab

Danir sneru 
tómhentir heim

GUÐMUNDUR 
ÓLASON

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

„Núna í janúar fengum við hæsta styrk upp 
á átta milljónir króna á ári frá tækniþróun-
arsjóði Rannís til að þróa TellMeTwin Ev-
ery where, hvernig TellMeTwin vinnur með 
öðrum netsamfélögum, vefsíðum og forrit-
um,“ segir Einar Sigvaldason, framkvæmda-
stjóri TellMeTwin. 

Einar segir að í kjölfar styrkveitingarinnar 
sé nú að fara í gang öflugt þróunarstarf og leit 
að samsarfsaðilum í Bandaríkjunum. Verkefnið segir 
hann unnið í samstarfi við Ara Kristin Jónsson, for-
seta tölvunarfræðideildar Háskólans í Reykjavík og 
Andreas Weigend, kennara við Berkeley- og Stanford- 
háskólana í Bandaríkjunum. 

Weigend er jafnframt fyrrum tæknistjóri (e. chief 
scientist) hjá Amazon.com og einn af helstu hönnuð-
um meðmælakerfisins sem vefverslunin notar. Hann 
starfar jafnframt sem ráðgjafi hjá ekki ómerkari fyr-
irtækjum en Nokia, Myspace, Yahoo, Del.icio.us og 
fleirum slíkum.

Á vef Tell Me Twin getur fólk skráð sig og gefið upp 
viðhorf til margvíslegra hluta með því að taka per-
sónuleikapróf, og getur svo einnig gefið hlutum ein-
kunn, hvort sem það eru kvikmyndir, bækur, matur 
eða annað. Síðan eru upplýsingar frá svipað þenkjandi 
einstaklingum notaðar til að mæla með nýjum hlut-
um við fólk. „Þarna er því bæði lesið í karakterein-
kenni og svo lærð viðhorf.“

 „Mikill akkur er í því fyrir okkur að fá Andreas 
Weigend í þetta með okkur, heilann á bakvið með-
mælakerfi Amazon.com sem flestir þekkja og er eitt 
það viðurkenndasta í heimi,“ segir Einar. „Með okkur 
reynir hann nú að að setja nýja staðla á þessu sviði.“

Markmið TellMeTwin Everywhere er að gera Tell-
MeTwin kleift að vinna með öðrum netsamfélögum, 

vefsíðum, eða forritum. Með viðbót við int-
ernetvafra gæti TellMeTwin vakað yfir því 
að benda fólki á nýja hluti, eftir því hvaða 
síður er verið að skoða. Þá er horft til þess 
að TellMeTwin fái unnið með vefverslunum 
á borð við Amazon.com, iTunes og fleiri, auk 
þess að samtvinna það netsamfélögum á borð 
við Facebook, MySpace, Bebo, Twitter eða 
önnur slík. Þá er horft til þess að búa til Tell-
MeTwin viðmót í farsíma. Þannig gæti ein-
hver leitað ráða hjá svipað þenkjandi fólki 
væri hann í vafa um bók sem hann ætlaði að 

kaupa úti í búð.
„Í mars fer ég út til funda með Andreas og leggj-

umst við þá yfir það með hvaða vefjum TellMeTwin 
ætti helst að vera að vinna og hvernig,“ segir Einar. 
Í Háskólanum í Reykjavík starfar svo tölvunarfræði-
nemi með Ara Kristni í að forrita tæknilausnina.

Tekjur TellMeTwin segir Einar að komi svo einna 
helst í gegnum samstarf við verslanir. „Núna er það 
til dæmis þannig að ef tvífari einhvers mælir með bíó-
mynd á vefnum okkar og smellt er á „kaupa“ hnapp-
inn, þá er viðkomandi sendur yfir á vef Amazon.com 
og við fáum 6,0 til 8,5 prósenta sölulaun af því sem 
hann kaupir þar, á meðan hann hefur netvafrann 
opinn,“ segir Einar. „Grunnhugsunin er að fólk geti 
fengið ráðleggingar hjá fólki sem sagan sýnir að kann 
að meta svipaða hluti og þú, í stað þess að fólk sé að 
fá ómarkvissari ráðgjöf hjá vinum og kunningjum. 
Þetta er sérlega hjálplegt fyrir þá sem hafa afgerandi 
skoðanir á hlutunum og kannski oft andstætt skoðun 
fjöldans. Ég kann til dæmis hvorki að meta Hringa-
dróttinssögu né nýju Batman-myndina og því verð-
mætt fyrir mig að finna tvífara sem deilir með mér 
þessu ákveðna „persónueinkenni“, því allt í kringum 
mig er fólk að mæla með þessum myndum. Viðkom-
andi gæti svo auðvitað verið að mæla með einhverju 
allt öðru en kvikmyndum.“

EINAR 
SIGVALDASON

TellMeTwin hefur 
þróunarstarf í BNA
TellMeTwin starfar nú með helsta hönnuði meðmælakerfis 
Amazon.com. Tengja á TellMeTwin-meðmælakerfið vef-
samfélögum á borð við Facebook, farsímum og netvöfrum.
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tjórnendur fyrirtækja 
fóru alltof geyst áfram 
á  s íð u s t u  á r u m  o g 
keyptu fyrirtæki allt 
of dýru verði. EBITDA 

var galdraorðið og menn keppt-
umst um að kaupa inn EBITDU. 
Minna var hugsað um hvaða verð 
var á borðinu. Það var einnig lítið 
verið að hugsa um að reka fyrir-
tækin, það þótti eitthvað hallæris-
legt að vera rekstrarmaður og oft 
voru menn flokkaðir í þann hóp 
sem nánast óhæfir í tíðarandann 
af því að þeir voru of jarðbundn-
ir og stundum var það enn verra 
ef þú varst jarðbundinn rekstr-
armaður,“ segir Gylfi Sigfússon, 
forstjóri Eimskipafélagsins. 

Viðmælendur Markaðarins 
eru flestir sammála um að dagar 
óhófs og vaxtar, sem keyrðir hefðu 

verið áfram af skuldasöfnun, séu 
liðin tíðin. Sú staða sé nú komin 
upp hjá fyrirtækjum að hreinan 
og kláran rekstur verði að hafa 
að leiðarljósi. Óformlegt fjárfest-
ingarbann hefur verið við lýði um 
nokkurra mánaða skeið innan 
þeirra flestra, jafnvel nokkurra 
af stöndugustu rekstrarfélögum 
landsins, enda rýnt í hvern aur. 
Þrátt fyrir það er óvissan mikil 
enda augljóst að róðurinn verður 
þungur hjá flestum.  

SNÚIÐ VIÐ Á MIÐRI LEIÐ
Óskabarn þjóðarinnar, eins 
og Eimskip hefur verið nefnt 
frá fyrstu rekstrarárum þess 
snemma á síðustu öld, hefur ekki 
farið varhluta af þeysireiðinni 
sem Gylfi nefndi hér áður. Sjálf-
ur tók hann við forstjórastólnum 

í maí síðastliðnum í kjölfar upp-
stokkunar á stjórn félagsins. Þá 
þegar lá nokkurn veginn fyrir 
hvert stefndi í rekstrinum. 

Eimskip, sem hér er einungis 
tekið sem dæmi um rekstrarfé-
lag sem sigldi á fullu stími inn í 
ólgusjó fjármálakreppunnar, var 
skipaflutningafélag í hefðbundn-
um skilningi orðsins um síðustu 
aldamót. Það tók stórkostlegum 
breytingum með aðkomu nýrra 
hluthafa árið 2003. Í kjölfarið 
sameinaðist það fraktflugfélag-
inu Avion Group. Við tók mikil 
uppbygging og gríðarlegur ytri 
vöxtur.  

Þegar best lét á haustdögum 
2007 rak fyrirtækið 280 starfs-
stöðvar í yfir þrjátíu löndum, með 
50 skip í rekstri, 25 flugvélar, tvö 
þúsund flutningabíla og tengi-
vagna og yfir 180 frystigeymsl-
ur. Eimskip var þá orðið eitt um-
svifamesta fyrirtæki í heimi á 
sviði frysti- og kæligeymslna. 
Þá voru starfsmenn á fimmtánda 
þúsund.

Um svipað leyti og hátindinum 
var náð, ef svo djarflega má að 
orði komast, hóf félagið að losa 
sig út úr flugrekstrinum með það 
fyrir augum að grynnka á skuld-
um. 

Þegar árið var á enda höfðu 
skuldir félagsins margfaldast, 
farið úr tæpum 914 milljónum 
evra árið 2006 í tvo milljarða.   

Stjórnendur róa nú að því öllum 
árum að koma dýrmætum frysti-
vörugeymslum í verð. Þegar sölu-
ferlinu lýkur hefur skipaflutn-
ingafyrirtækið tekið U-beygju 
og orðið líkast því sem það var 
á árum áður. 

Tap Eimskips á síðasta ári nam 
648 milljónum evra, jafnvirði 96 
milljarða króna og er annað mesta 
tap í íslenskri fyrirtækjasögu. 

DÝRKEYPTUR VÖXTUR
Mál manna bæði þá og nú er 
að vöxtur fyrirtækja síðastlið-
in ár hafi almennt verið greidd-
ur dýrum dómi í bókstaflegri 
merkingu orðsins. Ekki hafi 
verið horft í virði félaga heldur 
annað byrgt mönnum sýn, ekki 
síst aðgengi að ódýru fjármagni. 
Þá var greitt allt upp frá 11-faldri 
til 22-faldri framlegð í rekstri 
(EBITDU) þegar raunhæfara 
hefði verið að nota margfaldar-
ann fimm til sjö.  

Gylfi, sem settist í brennheit-
an forstjórastólinn í lok maí, inn 
í allt skuldafen Eimskips þegar 
vöxturinn var allur um garð 
genginn og taka þurfti til sóps-
ins, segir töfraorðin hafa verið 
þrjú: EBITDA, samlegðaráhrif og 
vaxtarmöguleikar. Þau hafi ráðið 
för hjá stjórnendum síðustu árin. 
Þegar verðmiðinn var gagnrýnd-
ur var bent á áhrif samlegðar við 
að setja saman tvö fyrirtæki, sem 
iðulega reyndist ofmat. 

Framtíðar-EBITDA sem sýnd 
var á Excel- skjölum, réði einn-
ig mjög miklu þótt forsendur 
væru veikar. Þannig hafi allri 

heilbrigðri skynsemi verið kast-
að fyrir borð og grunngildum við 
mat rekstrar sópað út í horn.     

Gylfi bætir við að menn hafi 
farið offari og stjórnendur lagt 
litla vinnu í að skoða fjárfesting-
artækifærin í þaula með gagn-
rýnni hugsun. Einnig hafi skort 
á að menn hefðu útleiðir ef fjár-
festingar gengju ekki upp. 

Hann segir samninga hafa í 
flestum tilfellum hallað á Íslend-
inga þar sem mótherjarnir, erlend-
ir samningsaðilar, réðu oft ferð-
inni. Samningagerð og ábyrgðir 
hafi verið líkastar því þegar skrif-
að var undir jólakort. 

SNJÓLFUR ÓLAFSSON  Prófessorinn mælir með því að fleiri Íslendingar leggi fyrir sig 
rekstrar- og gæðastjórnun.  MARKAÐURINN/PJETUR

Ár rekstrarmanna runnið upp

„Nú reynir á rekstrarhæfi-
leika stjórnenda enda gríðar-
lega mikilvægt að hlúa að fyr-
irtækjum og starfsfólki. Það 
var ekki efst á forgangslistan-
um  í góðærinu,“ segir Krist-
ín Pétursdóttir, forstjóri Auðar 
Capital.

Kristín segir að þótt útrásin 
og vöxtur fyrirtækja síðustu 
árin hafi skilað mörgu góðu þá 
hafi í einhverjum tilvikum tek-
ist illa til og stundum keyrt um 
þverbak. 

Kristín hefur um nokkurt 
skeið gagnrýnt vaxtarstefnu 
fyrirtækja á góðærisárunum. 
Slíkt hafi á stundum ekki skil-
að tilætlaðri arðsemi eða styrkt 
viðkomandi fyrirtæki. Þegar 
halla tók undan fæti hafi vöxt-
urinn, sem oftast var byggður 

á skuldsetningu, komið í bakið 
á fyrirtækjunum. 

Kristín segir kreppuna nú 
geta reynst mikilvægt og hollt 
veganesti fyrir stjórnendur 
fyrirtækja næstu árin. „Menn 
þurfa að nota hugvitið meira en 
áður og hugsa út fyrir ramm-
ann, boxið, í leit að lausnum 
sem áður var hægt að kaupa. 
Þetta verða erfiðir tímar og 
sársaukafullir. En neyðin kenn-
ir naktri konu að spinna og þá 
koma oft fram bestu hugmynd-
irnar,“ segir Kristín Péturs-
dóttir.

KRISTÍN PÉTURSDÓTTIR Stjórnendur, 
og starfsfólk fyrirtækja, þurfa nú að búa 
til eigin lausnir með eigin hyggjuviti þar 
sem fjármagn liggur ekki á lausu, segir 

forstjóri Auðar Capital.  

Nú reynir á hugvitið

Mörg af áður umsvifamestu fyrirtækjum landsins berjast þessa dagana við að vinda ofan af sér skuldaklafa eftir gríðarleg-
an vöxt síðustu árin. Jón Aðalsteinn Bergsveinsson ræddi við stjórnendur nokkurra fyrirtækja og háskólaprófessor um hvað fór 
úrskeiðis og hvað verði að hafa í huga svo ekki verði anað inn í nýtt skuldafen eftir nokkur ár. 
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Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Ítölskukennarinn Jóhanna Guðrún 
Gunnarsdóttir kom fyrst til Ítalíu 
nítján ára gömul og hefur ekki tölu 
á ferðum sínum þangað síðan. 

„Á þessum árum var í tísku að 
fara til Frakklands en mér fannst 
það dýrt og langaði frekar eitthvað 
annað. Þetta var fyrir tíma nets-
ins og því ekki hægt að „gúggla“ 
spennandi málaskóla eins og nú. 
Ég setti mig því í samband við 
sendiherra Íslands á Ítalíu og 
hann benti mér og nokkrum vin-
konum mínum á skóla í Siena. Við 
lögðum í hann en vissum varla 
hvert við vorum að fara og höfðum 
engan samastað þegar við mætt-
um á staðinn,“ segir Jóhanna. „Ég 
þorði nú aldrei að segja foreldr-
um mínum frá því en við sváfum 
eiginlega bara undir berum himni 

fyrstu nóttina,“ bætir hún við og 
hlær. 

Leið Jóhönnu lá síðar í háskól-
ann La Sapienza í Róm þar sem 
hún nam bókmennta- og tungu-
málafræði. „Róm er án efa borg-
in mín og þekki ég hana eins og 
lófann á mér,“ segir Jóhanna sem 
hefur meðal annars starfað sem 
leiðsögumaður þar. Hún fer til 
Ítalíu á hverju sumri og yfirleitt 
liggur leið hennar til Rómar þar 
sem hún leigir íbúð og ferðast um 
á vespu en fyrir nokkrum árum 
kynntist hún nýrri hlið á land-
inu. 

„Ég reyni reglulega að sækja 
endurmenntunarnámskeið og 
datt niður á tungumálaskólann 
Edulinga sem er í litlu þorpi í Le 
Marche-héraði í Mið-Ítalíu. Þar 

er boðið upp á ítölskunámskeið 
fyrir byrjendur jafnt sem lengra 
komna með skemmtilegu fræðslu- 
og ferðaívafi. Farið er í skoðun-
arferðir til Rómar, Siena, Flórens 
og á fleiri staði. Kennarar eru þá 
með í för og halda fyrirlestra um 
staðina sem sækja á heim. Þá er 
boðið upp á vínsmökkun, strand-
ferðir og ýmislegt fleira og fær 
fólk tækifæri til að kynnast landi 
og þjóð frá öllum hliðum og ná 
föstum tökum á tungumálinu.“

Jóhanna varð svo hrifin af skól-
anum og La Marche-héraðinu, 
sem hún segir leynda perlu, að í 
fyrra fór hún þangað með stóran 
hóp Íslendinga og ætlar með tvo 
hópa í sumar. Áhugasamir geta 
sent póst á johannag@hi.is.

vera@frettabladid.is

Með ólæknandi Ítalíudellu
Jóhanna Guðrún Gunnarsdóttir heillaðist af Ítalíu ung að árum og hefur ekki tölu á ferðum sínum þang-
að. Hún svaf fyrstu Ítalíunóttina á Piazza del Campo-torginu í Siena og eftir það var ekki aftur snúið.

Jóhanna Guðrún fremst í flokki á Porto Recante í héraðinu La Marche með Adríahafið í baksýn. MYND/ÚR EINKASAFNI

SÁLMABÆKUR, GESTABÆKUR OG FERMINGAR-
BÆKUR  er hægt að láta áletra hjá ýmsum aðilum. Af þeim sem 

veita slíka þjónustu má nefna Garðheima, Blómaval, Kirkjuhúsið 

og Karmelklaustrið. Bækurnar fást svo í nokkrum útgáfum, til að 

mynda í svörtu, hvítu og rauðu.

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Vandaðir herraskór úr leðri í úrvali.
Stærðir: 40 - 47

Verð: 11.500.- 12.450.-



Fermingarstúlkur hafa úr 
nógu að velja þegar kemur 
að fatnaði fyrir fermingar-
veisluna sem stendur fyrir 
dyrum. Þó eru stuttir, dúllu-
legir kjólar einkar áberandi. 

Sumum mæðrum þykja 
þeir kannski heldur berang-
urslegir en þeim til hugg-
unar er einnig til töluvert 
úrval af gollum og ermum 
til að hylja berar axlir. 
Þykkar leggings í ýmsum 
litum eru svo tilvaldar við 
kjólana sem margir eru 
töluvert stuttir.

Fyrir þær sem vilja 
vera svolítið öðruvísi er 
einnig hægt að láta sérsauma 
kjól eða kaupa íslenska hönnun 
sem er þá ekki fjöldaframleidd.

 - sg

Þessi fallega hárspöng 
fæst í Foxy Gold og 
kostar 4.500 krónur.

Rauðköflóttur sætur kjóll með 
blöðrupilsi. Fæst í versluninni 
Sautján á 10.990 krónur.

Stutt og dúllulegt
Fermingarnar eru á næsta leiti og fermingarkjólarnir komnir í verslanir. Í ár eru stuttir kjólar með mjóum 
eða engum hlýrum áberandi en þeir fást í mismunandi litum, mynstrum og sniðum.

Dúllulegur svartur 
og stuttur kjóll með 
útsaumuðum hvítum 
blómum í barmin-
um. Fæst í Sautján á 
10.990 krónur.

Fjólublár og svolítið gam-
aldags hlýralaus kjóll úr 
versluninni Flash. Kostar 
12.990 krónur.

FERMINGAR  eru fram undan og að 

ýmsu að huga fyrir aðstandendur fermingar-

barna. Mikilvægt er að senda kort í tæka tíð og 

leita jafnvel til fagaðila, til dæmis gallerilind.is. 

Sérhannaður ferming-
arkjóll frá versluninni 
Foxy Gold. Kjólinn 
hannaði Ingibjörg 
Einarsdóttir og er 
hann einnig saumaður 
hér á landi. Kjóllinn 
er á 10.990 krónur, 
silfurlitaði bolurinn 
á 3.990 og beltið á 
5.500 krónur.

Hvítur kjóll 
með útsaum-
uðu mynstri 
með pallí-
ettum. Pífa 
kemur fallega 
undan pilsinu. 
Fæst í Flash 
á 12.990 
krónur.

– Skipholt 50 c – www.salka.is

Er ferming framundan? 
Eða skólaball?

Frábær bók um grunntækni í förðun fyrir konur á 
öllum aldri. Flottar skref-fyrir-skref leiðbeiningar, 
ljósmyndir og ráð til að gera okkur enn glæsilegri!

Fyrir stelpur sem vilja hugsa vel um 
húðina, mála sig og læra trikkin!

Óskabókinokkar!

Laugavegi 87 • sími: 511-2004
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„Ég hef verið með kransaköku
námskeið í um þrjú ár núna og 
hafa þau verið gríðarlega vin
sæl,“ segir Halldór Kr. Sigurðs
son, bakari og konditor, sem lærði 
við hið virta Kransakökuhús eða 
Kransekagehuset í Kaupmanna
höfn. „Námskeiðin núna eru tengd 
fermingunum og ég er í samstarfi 
við Blómaval.“

Námskeiðin fara þannig fram 
að hver þátttakandi fær tilbúið 
deig sem kakan er formuð úr. „Ég 
bý deigið til sjálfur og síðan kenni 
ég fólki hvernig það formar hring
ina í kökuna. Þegar hringirnir eru 
tilbúnir þá tek ég þá og baka en á 
meðan búa þátttakendur til súkku
laðiskraut á kökuna, þannig að tím
inn nýtist vel,“ útskýrir Halldór 
áhugasamur en námskeiðið tekur 
um tvo og hálfan til þrjá tíma og 
uppskriftin fylgir með í kaupun
um. 

Oft koma fermingarbörnin með 
á námskeiðið og útbúa sína eigin 
kransaköku og segir Halldór það 
tilvalið. „Gaman er fyrir þau að 
taka þátt í undirbúningnum og í 
raun er þetta ekki svo flókið,“ segir 
hann og heldur áfram: „Skrautið er 
búið til úr hvítu og dökku súkkulaði 
sem sprautað er á plast en undir 
því er blað með mynstri og súkku
laðinu er sprautað eftir línunum. 
Hægt er að sprauta líka skrauti á 
smjörpappír en ég nota plast undir 
fiðrildin svo þau glansi, en sú hlið 
sem snýr að plastinu er látin snúa 
fram.“   

Auk þess að hafa skemmtanagildi 
er hagkvæmt að útbúa kransaköku 
á námskeiðinu þar sem námskeiðið 
kostar einungis 5.500 krónur með 
öllu. „Hver og einn býr til sína 
eigin fjörutíu manna kransaköku á 
námskeiðinu. Þegar búið er að baka 
og kæla hringina þá eru þeir teknir 
með heim, settir í frysti og teknir 
út einum til tveimur dögum áður 
en veislan á að fara fram. Þá er 
kökunni raðað upp og hún skreytt 
með hvítu kremi og skrautinu sem 
búið var til á námskeiðinu,“ segir 
Halldór en hann sýnir hvernig 
raða skal hringjunum og skreyta 

kökuna. Kakan geymist í allt að 
hálft ár í frysti þannig að hægt er 
að útbúa kransakökuna tímanlega. 
„Kakan verður að þiðna á þurrum 
stað áður en hún er fest saman og 
í raun er betra að frysta kransa
köku þar sem sykurinn brotnar þá 
saman við massann,“ segir hann 

ákveðinn.
Kransakökunámskeiðin verða 

nú haldin í Blómavalsverslunum 
og nánari upplýsingar má finna 
á blomaval.is. Fyrsta námskeiðið 
hefst í dag, 18. febrúar, og verður í 
Blómavali í Grafarholti.

hrefna@frettabladid.is

Geysivinsæl námskeið
Fermingarnar nálgast óðum og ósjaldan eru þar gómsætar kransakökur á boðstólum. Halldór Kr.  
Sigurðsson býður upp á vinsæl námskeið í kransakökugerð og skreytingum í samstarfi við Blómaval.

Á námskeiðinu er farið í hvernig kransakakan er búin til og fest saman. Súkkulaði
skraut er gert úr hvítu og dökku súkkulaði.  mynd/húSaSmiðjan

Ferming þýðir staðfesting. Í fermingunni staðfestir barnið skuldbindingu foreldra 

og guðfeðgina í skírnarathöfninni. Það fer með trúarjátninguna, vinnur fermingar-

heit og þiggur fyrirbæn og blessun.

www.kirkjan.is

Hefð fyrir hönskum
FermingarStúlkur haFa lengi 
borið hvíta hanSka við Ferming
arkyrtilinn.

hefðin fyrir því að fermingarstúlk
ur beri hvíta hanska við ferming
arkyrtilinn er rótgróin en uppruni 
hennar er þó nokkuð óljós. 

Sumir vilja rekja upp
runann til tísku

strauma og að 
hanskarnir hafi 
einfaldlega tengst 

því að fermingar
stúlkur hafi viljað vera 
fínar og snyrtilegar 

á fermingardeginum. Þeir 
gætu jafnvel hafa táknað að 

nú yrðu stúlkurnar að ungum 
dömum. aðrir telja þá vera eins 
konar tákn um hreinleika. 
hvað sem upprunanum líður eru 
hanskarnir enn vinsælir og fást 
bæði sem klassískir satín eða 
blúnduhanskar. Stúlkur eru einn
ig í auknum mæli með svokallað
ar handstúkur eða grifflur. Sumir 
hanskar hafa gengið í arf kynslóða 
á milli.  - hs

Veislulist og Skútan, Hólshrauni 3 - Hafnarfirði - Sími 555 1810

skutan.is
veislulist.is

Allar nánari upplýsingar veita matreiðslumenn okkar 
frá kl. 12:00 - 17:00 alla daga nema sunnudaga í 

síma 555 1810 eða á heimasíðu okkar www.veislulist.is

www.veislulist.is

Járn & Gler  hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is



Hekla frumsýndi nýlega þrjá nýja fólksbíla: Mitsubishi Lancer Evo X, Lancer Sportback og Colt Ralliart. MYND/HEKLA

Í tilefni af þrjátíu ára starfsafmæli 
Mitsubishi og Heklu opnaði Hekla 
nýja þjónustu- og sýningarmiðstöð 
fyrir Mitsubishi á Laugavegi 172. 
Á sama tíma voru frumsýndir þrír 
nýir fólksbílar: Mitsubishi Lancer 
Evo X, Lancer Sportback og Colt 
Ralliart.

„Opnun sýningarmiðstöðvar-
innar er fyrst og fremst fyrir 
viðskiptavini okkar en ekki síður 
fyrir Mitsubishi-merkið,“ segir 
Bjarki Steingrímsson, vörustjóri 
hjá Mitsubishi. „Línan stækkaði 
mikið þegar nýju bílarnir voru 
frumsýndir og það þurfti meira 
pláss,“ útskýrir hann en þar sem 

Kia-umboðið flutti fyrir stuttu 
upp á Krókháls myndaðist pláss á 
Laugavegi fyrir nýjan Mitsubishi-
sal. „Við nýttum þá líka tækifærið 
til að hafa þjónustuna á sama stað 
til aukinna þæginda.“

Hann er beðinn um að lýsa 

hinum nýfrumsýndu bílum í 
nokkrum orðum. „Lancer Sport-
back er mjög flottur alhliða heim-
ilisbíll, smart hönnun og öryggið 
í fyrirrúmi. Evo X er óargadýr, 
yfirburðasportbíll í þessum stærð-
arflokki og Colt er myndarsmábíll, 
aflmikill og skemmtilegur í alla 
staði með skemmtilega fjöðrun, 
hönnun og rými,“ segir Bjarki en 
krafturinn undir húddinu á þess-
um þremur bílum er töluverður. 
Sportback hefur 143 hestöfl, smá-
bíllinn Colt Ralliart hefur 150 og 
Evo X er með 195 hestöfl og því 
ótrúlega kraftmikill bíll á ferð. 

solveig@frettabladid.is

Þrír bílar og sýningarmiðstöð
Mitsubishi Lancer Sportback, Lancer Evo X og Colt Ralliart voru frumsýndir hjá Heklu á dögunum. Á 
sama tíma var opnuð ný sýningar- og þjónustumiðstöð Mitsubishi á Laugavegi.

Hekla opnaði nýja þjónustu- og sýning-
armiðstöð fyrir Mitsubishi að Laugavegi 
172. MYND/HEKLA

VESTURFERÐIR  sérhæfa sig í göngu- 

og bátsferðum og sérsniðnum ferðum 

um Vestfirði og undirbúa og skipuleggja 

fundi og ráðstefnur. Sjá vesturferdir.is.

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

Alicante

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is
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ÍSLENSKU
TÓNLISTARVERÐLAUNIN

Klive   •  Agent Fresco   •  Retro Stefson   •      
Dísa   •   FM Belfast  • Sinfónía nr. 4 John Speight   • 
ORA Áskell Másson   •   Fram af Ómar Guðjónsson  •   
Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands
Karólína Eiríksdóttir   •   Í tímans rás Villi  Valli  •     
Blátt ljós  Sigurður Flosason   •   Ró  Mógil   •   
Apocrypha Hugi Guðmundsson   •      
Fordlandia  Jóhann Jóhannsson   •       
Demoni Paradiso Evil Madness   •            
All sounds to silence come  •   Sigur Rós
Kammersveitin Ísafold   •   Jeff Who?  Jeff Who?   •  
Falcon Christ  Dr. Spock   •   Karkari  Mammút  •  
Fjórir naglar  Bubbi Morthens   •   
Me and Armini Emilíana Torrini   •                       
Páll Óskar Hjálmtýsson  •  Egill Ólafsson  •        
Katrína Mogensen  •  Jón Þór Birgisson  •   
Gobbledigook  Sigur Rós  •  
Pabbi minn er ríkari en pabbi þinn 
Bragi Valdimar Skúlason  •  
Inní mér syngur vitleysingur  Sigur Rós  •       
Kalin slóð   Múgsefjun  •  
Þú komst við hjartað í mér  Toggi og Páll Óskar      
Anna Guðný Guðmundsdóttir   •       
Björk  •   Þursaflokkurinn og Caput  •   
Sigur Rós  •   Dr. Spock  •
Skiptar skoðanir  Múgsefjun  •  Emilíana Torrini  •         
Bragi Valdimar Skúlason  •   Áskell Másson      
Emiliana Torrini  •   Jóhann Jóhannsson  •   
Með suð í eyrum við spilum endalaust  Sigur Rós  •
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Það eina sem þú þarft til að tónlist 
eigi erindi við þig eru eyru og opinn 
hugur. Það eina sem þú þarft til að 
taka þátt er steikarpanna, eða jafn-
vel bara berir lófar og rödd. 

Á erfiðleikatímum kemur í ljós 
hvað skiptir máli. Þá blasir líka við 
sem aldrei fyrr hvað tónlist er mið-
læg í lífi okkar og hvað hún gegnir 
fjölbreyttu hlutverki. Hún er aðferð 
til að ná eyrum annarra, vettvang-
ur til að tjá tilfinningar og deila 
þeim. Hún er sameiningarafl. Hún 
getur líka verið athvarf og skapað 
hugarró. 

Og ekki skyldi gleyma því að 
vegur íslenskrar tónlistar erlendis 
og sú virðing sem hún nýtur hefur 
ekki rýrnað og er sennilega eitt það 
besta sem við höfum fram að færa 
til að efla orðspor okkar að nýju.

Tónlist er búin til úr engu, en er 
engu síður raunveruleg. Áþreifan-
leg verðmæti öllum með eyru og 
opinn hug. Allstaðar. Svo sannar-
lega eitthvað sem við þurfum á að 
halda núna.

Íslensku tónlistarverðlaunin 
verða nú afhent í fimmtánda sinn. 
Form og tilhögun verðlaunanna 
eru í stöðugri þróun og óhætt er að 
fullyrða að í ár hefur verið stigið 
stærra skref en oftast áður. Flokk-
um hefur verið fækkað en fjölda 
tilnefndra í hverjum þeirra fjölgað 
á móti. Samhliða hefur verið gerð 
sú breyting að í stað þriggja dóm-
nefnda starfaði að þessu sinni að-
eins ein stór nefnd sem fjallaði um 
allt innsent efni. 

Þessi breyting endurspeglar 
þróun tónlistarlífsins undanfar-

in ár. Skil milli ólíkra tegunda og 
greina verða sífellt óljósari. Þar 
helst í hendur tilraunagleði tónlist-
armannanna og eyru og hugur tón-
listarunnenda sem eru tilbúnari 
en nokkru sinni að taka við hinu 
óvænta.

Það er allt sem þarf.
Þorgeir Tryggvason,

formaður stjórnar Íslensku 
tónlistarverðlaunanna

Tónlistin talar til allra

Íslensku tónlistarverðlaunin verða 
afhent í fimmtánda sinn í kvöld í 
beinni útsendingu úr sal Ríkis-
sjónvarpsins 
við Efstaleiti. 
Dagskráin hefst 
klukkan 19 og 
bein útsending 
hefst hálftíma 
síðar.

Valgeir Guð-
jónsson verður 
kynnir ásamt 
Voces Masculorum. Fram koma 
Agent Fresco, Anna Guðný Guð-
mundsdóttir, Dr. Spock, Ómar Guð-
jónsson og Múgsefjun.

Á hátíðinni í fyrra var Páll Óskar 
Hjálmtýsson sigursæll með þrenn 
verðlaun. Hann var valinn söngv-
ari ársins, auk þess sem hann fékk 
netverðlaun Tónlist.is og var valinn 
vinsælasti flytjandinn hjá Vísir.is. 
Einnig söng hann lokalag hátíðar-
innar. Gaman verður að sjá hver 
verður mest áberandi á hátíðinni 
í kvöld en af nægu hæfileikaríku 
tónlistarfólki er að taka.

Valgeir verður 
kynnir í kvöld

Valgeir Guðjónsson

Íslensku tónlistarverðlaunin 
verða veitt í fimmtánda sinn í 
kvöld. Magnús Kjartansson er 
ánægður með þróun mála. 

„Ég er voða ánægður með að þetta 
skuli vera haldið. Hví ekki fyrir 
tónlistarlífið eins og fyrir kvik-
myndir og leikhús og annað slíkt?“ 
segir Magnús Kjartansson, tónlist-
armaður og fyrrverandi formað-
ur STEFs og FTT. „Þetta er eðli-
leg hvatning og kjörinn vettvangur 
líka til að fá tækifæri til að þakka 
listamönnum fyrir gott framtak í 
gegnum tíðina og nokkur augna-
blik hafa verið ógleymanleg á þeim 
vettvangi.“ 

Magnús nefnir sem dæmi tæki-
færi sem hann fékk til að þakka 
Ingibjörgu Þorbergs, Guðmundi 
Jónssyni, Ólafi Gauki og fleiri tón-
listarmönnum fyrir framlag þeirra 
til dægurtónlistar. „Það sem al-
menningur áttar sig kannski ekki 
á og er alveg skiljanlegt er hversu 
vanmetin vinna tónlistarmannsins 
er oft,“ segir hann.

Magnús er jafnframt ánægð-
ur með samvinnuna milli fólks úr 
ólíkum tónlistarhópum á hátíðinni. 

„Þetta er sameiginlegt verkefni 
sem sprettur undan rótum þeirr-
ar samvinnu sem síðar fékk heitið 
Samtónn. Það er nauðsynlegt fyrir 
umheiminn að sjá það að þótt tón-
listarmenn séu að fást við mis-
munandi tegundir af tónlist ríkir 
samt alveg furðumikill einhugur 
og skilningur á því að þetta þurfi 
allt að fá að vaxa saman.“

Magnús segir að þróunin í verð-
launaveitingum undanfarin ár hafi 

verið meira í átt til flytjendanna. 
„Enda ekki skrítið þar sem þeir 
eru nú einu sinni þeir sem almenn-
ingur sér. Frá mínum bæjardyr-
um séð væri það helst það sem ég 
gerði einhverja athugasemd við, að 
menn leituðu leiða til að beina sjón-
um almennings að því að ef ekki er 
eitthvað búið til þá hafa flytjend-
urnir ekkert til að flytja,“ segir 
hann. „En þetta er allt að þróast 
í rétta átt.“

Fimmtán ára sigurganga

Magnús Kjartansson segir að Íslensku tónlistarverðlaunin séu kjörinn vettangur til 
að þakka tónlistarmönnum fyrir gott framlag.

Krummi og félagar í Mínus rokkuðu grimmt fyrir gesti hátíðarinnar árið 2004, þar á 
meðal forsetahjónin.

Emilíana Torrini var kjörin bjartasta 
vonin á Íslensku tónlistarverðlaunahá-
tíðinni árið 1994.

Íslensku tónlistarverðlaunin voru 
veitt í fyrsta sinn árið 1993. Það 
voru félagsmenn úr rokkdeild FÍH 
sem stóðu að fyrstu hátíðinni.
Á fyrstu verðlaunahátíðinni, sem 
var haldin á Hótel Sögu, var til-
nefnt í fjórtán flokkum og hlaut 
hljómsveitin Todmobile flest verð-
laun, eða fimm talsins. Hún var 
meðal annars valin hljómsveit árs-
ins og átti besta lagið (Stúlkan).  
Fyrsta árið voru eingöngu veitt 
verðlaun í flokki popp- og rokktón-
listar, ári síðar bættist djassinn við 
og árið 1995 voru fyrst veitt verð-
laun í flokki sígildrar og samtíma-
tónlistar.

Todmobile sig-
ursæl árið 1993Íslensku 

tónlistarverðlaunin

Stjórn
Þorgeir Tryggvason, stjórnarfor-
maður, Eiður Arnarsson og Pétur 
Grétarsson, framkvæmdastjóri.

Dómnefnd:
 Andrea Jónsdóttir, Bergþóra 

Jónsdóttir, Elísabet Indra Ragn-
arsdóttir, Jónatan Garðarsson, 

Ólafur Páll Gunnarsson, Ragnar 
Kjartansson og Trausti Júlíusson. 

Formaður er Þorgeir Tryggva-
son. 

Samtónn er ábyrgðaraðili Ís-
lensku tónlistarverðlaunanna.

Íslensku tónlistarverðlaunin hafa 
þróast og breyst í tímans rás en 
einn flokkur hefur þó alltaf verið 
til staðar: Bjartasta vonin. Í ár 
eru þrjár hljómsveitir og tveir 
sóló listamenn tilnefndir. Bjartasta 
von ársins bætist þá í hóp bjartra 
vona hinna skiptanna: fer í flokk 
með listamönnum eins og Orra 
Harðarsyni, Spoon, Önnu Hall-
dórsdóttur, XXX Rottweilerhund-
um, Búdrýgindi, Benna Hemm 
Hemm, Elfu Rún Kristinsdóttur 
fiðluleikara og Hjaltalín.

Þeir sem ekki sigra þurfa ekk-
ert að taka það nærri sér. Þeir fara 
nefnilega í hóp með þessum sem 
líka voru tilnefnd sem bjartasta 
vonin, en þóttu ekki skína nógu 
skært: Ampop, Baggalútur, Garðar 
Thór Cortes, Jakobínarína, Maus, 
Unun, Bong, Olympia, Gus Gus, 
Quarashi, Slowblow, Vinyll, Singa-
pore Sling, 200.000 naglbítar, Bang 
Gang, Ragnar Sólberg, Mínus og 
Trabant.

Þeir sem tapa geta huggað sig 
við það að árið 1998 þótti Sub-
terranean bjartasta vonin. Ekki 
Sigur Rós sem var líka tilnefnd.

Bjartar vonir 
vakna

Þorgeir Tryggvason 
tónlistarmaður.
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Með suð í eyrum við spilum 
endalaust – Sigur Rós
Sigur Rós stígur stórt skref í átt til 
nýrra hluta sem veitir þeim ótal 
nýja möguleika. Þeir opna glugg-
ann upp á gátt á plötu sem er dá-
lítið „bítlaleg“ á köflum, enda unnin 
að hluta til í Abbey Road-hljóð-
verinu. Með suð … er alþýðlegt 
listaverk frá einni af bestu hljóm-
sveitum Íslandssögunnar.

Me and Armini – Emilíana Torrini
Á Me and Armini segir Emilíana 
Torrini skilið við rólegheitin sem 
einkenndu Fisherman’s Woman og 
sendir frá sér fjölbreytta og líflega 
plötu sem hefur 
að geyma allt frá 
reggíi yfir í bíl-
skúrsrokk. 

Falcon Christ – 
Dr. Spock 
Stórt skref fram á 
við hjá Dr. Spock 

sem í upphafi ferilsins var mikið 
að stæla og skrumskæla. Á Falcon 
Christ er sveitin búin að skapa sinn 
eigin stíl og á sama tíma er tónlistin 
orðin þéttari, kraftmeiri og villtari. 

Jeff Who? – Jeff Who?
Einn helsti styrkleiki Jeff Who? er 
hæfileiki liðsmanna til að semja 
grípandi og upplífgandi rokklög. 
Eins og fyrri plata sveitarinnar er 
Jeff Who? full af lögum sem auð-
velt er að fá á heilann. 

Karkari – Mammút
Það er greinilegt að Mammút hefur 
notað tímann frá fyrstu plötunni 
vel. Á Karkara er rokkið fjölbreyttara 

og spilamennsk-
an þéttari. Söng-
konan Katrína 
Mogensen sýnir 
líka hvers hún er 
megnug; rödd 
hennar er sérstök 
og áhrifamikil.

Skiptar skoðanir – Múgsefjun
Tónlistin á Skiptum skoðunum er 
skemmtilegt sambland af poppi, 
„indí“-rokki og þjóðlagatónlist. 
Óvenjuleg hljóðfæraskipan setur 
sterkan svip á útkomuna. Hér 
hjálpast allt að: texta- og lagasmíð-
ar eru góðar, uppbygging laganna 
oft skemmtileg og útsetningar 
áhugaverðar.

Fjórir naglar – Bubbi Morthens
Bubbi hefur ætíð verið leitandi í 
list sinni og kunnað að velja sér 
samstarfsfólk sem víkkar sjóndeild-
arhringinn. Pétur Ben veitir honum 
lið á Fjórum nöglum og þeir skapa 
fantagóða blöndu af poppi, ný-
bylgjurokki, gospel- og soul-tón-
list. Hljómurinn er hrár, útsetning-
ar fjölbreyttar og flutningurinn lif-
andi.

PLATA ÁRSINS - POPP/ROKK

Klive 
Klive, sem er listamannsnafn Úlfs 
Hanssonar, sýnir mikinn þroska á 
fyrstu breiðskífu sinni. Hann stund-
ar nám í tónsmíðum í Listaháskóla 
Íslands og sannar að hann er þess 
megnugur að hugsa út fyrir fyrir-
fram ákveðinn ramma. Frumburð-
ur Klive er öflug raftónlistarplata 
sem gefur góð fyrirheit um fram-
tíðina. 

Agent Fresco
Agent Fresco sigraði árið 2008 
bæði í Músíktilraunum og íslensku 
forkeppninni fyrir alþjóðlegu 

keppninna „Battle of the Bands“; 
kröftug og þétt sveit með góðum 
hljóðfæraleikurum og söngvara 
með sterkan karakter sem gefur 
sig allan á sviði. Agent Fresco ber 
með sér ferska strauma og virðist 
hljómsveitin líkleg til frekari afreka 
á næstu misserum.

Dísa 
Dísa er óvenju þroskuð söng-
kona og túlkandi sem hefur ótrú-
lega góð tök á laga- og textagerð 
miðað við ungan aldur. Hún nálg-
ast dægurtónlistina á persónu-
legan og skapandi hátt og gerir 
greinilega miklar kröfur til sjálfr-
ar sín.     

Retro Stefson 
Retro Stefson hefur sinnt tónleika-
haldi af krafti á seinni hluta árs 
2008. Fyrsta breiðskífa þessa fríska 
hóps er mjög markvert framlag 
til íslenskrar popptónlistar. Tón-
list hljómsveitarinnar er fjölbreytt 

og lífleg og framfarirnar hafa verið 
stöðugar allt frá því að Retro Stef-
son fór að troða upp þegar liðs-
menn voru nemendur í Austur-
bæjarskólanum. 

FM Belfast 
Sjaldan hefur hljómsveit komið 
með eins ferskan og glaðvær-
an andblæ inn í íslenskt tónlistar-
líf og FM Belfast hefur gert. Tón-
listarstefnan hefur verið að mót-
ast í nokkurn tíma og náði nýjum 
hæðum á plötunni How To Make 
Friends.

BJARTASTA VONIN

Gobbledigook – Sigur Rós
Gjörólíkt öðru efni sem Sigur 
Rós hefur sent frá sér. Óvenjuleg 
smíð sem einkennist af flottum 
takti, tralli, klappi og skemmtilegri 
raddsetningu.

Þú komst við hjartað í mér – 
Toggi og Páll Óskar
Páll Óskar var með þetta lag á sinni 
vinsælu plötu Allt fyrir ástina, sem 
kom út 2007. Hjaltalíns-fólk sá feg-
urðina í lagi og texta færði það enn 
nær hjarta þjóðarinnar í rólegri út-
gáfu sinni; börn, gamalmenni og 
allir þar á milli sungu með. 

Pabbi minn er ríkari en pabbi 
þinn – Bragi Valdimar Skúlason
Gæti verið einkennislag ný-
liðins útrásartíma. Óborg-
anlegur textinn fær 
aukna vigt með frábær-
um flutningi. 

Kalin slóð – Múgsefjun
Múgsefjun stimplaði sig sterk-
lega inn á sinni fyrstu plötu hjá ís-
lensku þjóðinni með þessu lagi, 
sem ber einkenni lagasmíða 
sveitarinnar: Kaflaskipt, þjóðlegt 
lag, nútímalegt, með góðu viðlagi 
og áhugaverðum og vel sömd-
um texta.

Inn í mér syngur vitleysingur – 
Sigur Rós
Virkilega gott, framúrsækið popp-
lag með frumlegum texta…ef 

ekki ljóði; er þetta inn-
rím eða endarím eða 
vitleysa…eða allt í 
einu? Sigur Rós samein-
ar hér framsækna tónlist 

og skemmtilegt 
lag við alþýðu-

skap.

LAG ÁRSINS

Við erum á Tónlist.is
Kynntu þér listamennina sem eru tilnefndir
til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2009
á www.tónlist.is. 

Frítt í 14 daga - það kostar ekkert að prófa!
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Þursaflokkurinn og Caput
– fyrir tónleika í Laugardalshöll.
Þursaflokkurinn gekk í endurnýjun 
lífdaga í Laugardalshöll 23. febrú-
ar þar sem tónleikagestir fengu allt 
sem þeir óskuðu eftir; að upplifa 
hinn sérstæða Þursaanda sem er 
engu líkur.  

Dr. Spock
– fyrir tónleikahald á árinu. 
Dr. Spock bætti sig jafnt og þétt 
allt árið og sannaði að þrátt fyrir 
dáraskap og glens er þetta meiri 
háttar rokksveit sem slær aldrei 
slöku við og leggur sig fram við að 
ná hámarksárangri. Björk

– fyrir tónleika í Langholtskirkju 
og Náttúrutónleika í Laugardal. 
Björk og félagar buðu landsmönn-
um á ókeypis tónleika í Laugar-
dalnum 28. júní og luku 17 mán-
aða tónleikaferðalagi víða um 
heim á tónleikum í Langholtskirkju 
26. ágúst 2008.

Sigur Rós
– fyrir tónleika í Laugardalshöll 
og Náttúrutónleika í Laugardal. 
Sigur Rós skrapp heim til Íslands til 
að taka þátt í Náttúrutónleikunum 
í júní og lauk svo heimsferð sinni 
23. nóvember með einum bestu 
tónleikum sem haldnir hafa verið í 
Laugardalshöll.

Anna Guðný Guðmundsdóttir
– fyrir heildar-
flutning á tón-
verkinu Tuttugu 
tillit til Jesúbarns-
ins eftir Olivier 
Messiaen. 
Einstakur listviðburð-
ur og mögnuð listræn 
upplifun. Að baki ligg-
ur djúpt innsæi Önnu 
Guðnýjar í tónlistina, 
óbrigðul færni og þrot-
laus vinna í rúmt ár.

TÓNLISTARFLYTJANDI ÁRSINS

Bragi Valdimar Skúlason
Bragi Valdimar dregur upp mynd-
rænar og eftirtektarverðar skyndi-
myndir í orðsnjöllum og fjöl-
breyttum lögum og söngtext-
um á barnaplötunni Gilligill og 
Baggalútsplötunni Nýjasta nýtt.

Sigur Rós
Sigur Rós nær að stækka sjón-
deildarhringinn og víkka út laga- 
og textasmíðar sínar á hugkvæm-
an og húmorískan hátt á plöt-
unni Með suð í eyrum við spilum 
endalaust.

Jóhann Jó-
hannsson Fetar 
sig áfram eftir 
sinni braut og 
semur hug-
næma tón-
list sem bygg-
ir meðal annars á sérstæðum at-
burðum og samfélagslegum 
stúdíum hans á þeim.

Áskell Másson Heldur áfram að 
vinna með óravíddir slagverks-
ins innan tónaheims sinfóníunnar 
og tekst að finna nýja og spenn-
andi nálgunarfleti ásláttarhljóð-
færa og hefðbundinna sinfónískra 
hljóðfæra.

Emilíana Torrini Sannar á nýjan 
leik hversu góð tök hún hefur á 
því að setja saman aðgengileg og 
áhugaverð popplög.

HÖFUNDUR ÁRSINS

Bókin Hermikrákuheimur eftir Kleopötru Kristbjörgu hefur vakið mikla 
og mjög svo verðskuldaða athygli. Fólk hefur verið að senda inn texta 
úr bókinni og margir segja að þessi bók hafi  bjargað lífi  þeirra. Þessi 
bók er stórkostleg, hún gefur manni á kjaftinn og fær mann til að sjá 
sjálfan sig í réttu ljósi og það líf sem maður lifi r, sem er ekkert líf heldur 
tilgangslaust bull sem eyðir manni upp. 

Svona hljóðar ein umsögnin sem borist hefur og önnur hljóðar svo 
– Frábær bók sem vekur mann! Ég var útbrunnin og var alveg að deyja 
þegar ég las hana og hún bjargaði lífi  mínu. Ég hrökk í kút og skelfi ngu
lostin sá ég að ég var Anna (Anna er ljótasta myndin og stærsta synd-
in)og þess vegna var ég að brenna upp og deyja. Bókin er snilld, hún 
er það eina sem getur hjálpað fólki sem og Kleopatra sjálf. Bókin segir 
manni sannleikann og höfundurinn þorir að segja hann umbúðarlaust, 
beint út, það er virðingarvert. Bókin gerir það sem þarf að gera við 
fólk, hún lemur mann í klessu og maður dauðhrekkur við, alveg í kút 
og keng! Það vekur mann og ekkert annað! 

Í næstu blöðum verður birt eitthvað af því sem fólk hefur sent inn en 
aðeins örlítið brot af þeim texta sem fólk hefur valið úr bókinni. Ákveð-
ið hefur verið að velja það sem fjölbreyttast og nokkrir hafa látið fylgja 
með skyndi myndir af höfundinum  Kleopatra gerir kraftaverk á fólki. 
Hún hjálpar fólki og kraftaverk gerast, líf manns tekur dásamlegum 
breytingum til batnaðar. 

Kleopatra Kristbjörg    
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Ingólfi Guðbrandssyni eru 
veitt heiðursverðlaun Íslensku 
tónlistarverðlaunanna sem 
einum úr hópi fremstu tónlist-
armanna íslensku þjóðarinnar 
á 20. öld.

Allt frá því að Pétur Guðjohnsen 
kom heim frá námi í Danmörku, 
árið 1840, hefur tónlistarlíf lands-
manna hægt og bítandi vaxið frá 
einföldum kirkjusöng upp í að 
verða flytjandi og skapandi list á 
við það sem best gerist.

Lesi maður sóknarlýsingarn-
ar sem gerðar voru á Íslandi frá 
tímum Péturs,  þar sem fjallað var 
um hljóðfæri og söng í hverri sókn, 
fær maður það staðfest að tónlist-
arlífið var á afar frumstæðu stigi. 
Algengasta svarið í sóknum lands-
ins var eitthvað í þessa átt: „Hljóð-
færi eru eigi leikin og ekki kunna 
menn nótnasöng“.

Það hefur orðið fyrir áhuga og 
framlag einstakra manna sem 
tónlistarlífið hefur þróast í stærri 
skrefum en hjá öðrum. Frá Pétri 
Guðjohnsen má stikla á nokkr-
um nöfnum sem urðu hvað mest-
ir áhrifavaldar á þessu sviði. Má 
þar nefna Jónas Helgason sem 
beitti sér fyrir útgáfu á söngheft-
um sem í voru lög sem íslenska 
þjóðin hefur sungið æ síðan. Sama 
má segja um Sigfús Einarsson og 
Pál Ísólfsson sem voru leiðandi 
menn á sviði kirkjutónlistar og 
kennslu, Jón Leifs á sviði félags- 
og réttindamála tónskálda, Hall-
grím Helgason sem stóð að tón-
listarrannsóknum og útgáfu á tón-
listartímaritum og bókum, Þórð 
Kristleifsson sem gaf út Ljóð og 
lög sem öll þjóðin söng upp úr, 
Sigurð Birkis söngmálastjóra, Ró-
bert Abraham og Hauk Guðlaugs-
son. Eru þá ekki nefndir Franz 
Mixa og Dr. Urbancic, Ragnar í 
Smára sem var kletturinn á bak 
við Sinfóníuhljómsveit Íslands á 
fyrstu árum hennar,  né svo marg-
ir aðrir sem lagt hafa lóð á vog-
arskálina, bæði fyrr og síðar og 
eiga ómetanlegan þátt í þessari 
heildaruppbyggingu. Er hér ekki 
minnst á tónsmíðar eða flutning 
þessara manna. 

En það eru ekki allir sem höfðu 
afgerandi áhrif, ekki allir sem 
stækkuðu heiminn, ekki allir sem 
skiluðu slíku starfi að tónlistarlíf-
ið komst í nýjar hæðir, bæði hvað 
viðfangsefnin varðar og gæði í 
flutningi. Einn þeirra örfáu ein-
staklinga sem það gerðu á þeim 
150 árum frá komu Péturs Guð-
johnsen og til í dag, var Ingólfur 
Guðbrandsson.

Ingólfur er fæddur 6. mars árið 
1923 á Kirkjubæjarklaustri. Hann 
var því orðinn 7 ára gamall þegar 
Ríkisútvarpið tók til starfa, en sú 
stofnun var fyrsti afgerandi skól-
inn í tónlist fyrir Ingólf. Öll stór-
verkin sem leikin voru, og heims-
ins stærstu listamenn sem léku af 
plötum í Útvarpinu urðu ekki að-
eins kunningjar, heldur mótuðu 
þau drenginn; síðar átti hann eftir 
að verða einn þessara stóru lista-
manna.

Fyrstu skrefin á tónlistarbraut-
inni tengdust kirkjunni, söng safn-
aðarins og orgelinu, sem hann 
sem unglingur lék stundum á við 
messurnar. Næsta skref var tekið 
í Kennaraskólanum og lauk hann 
þar söngkennaraprófi, að loknu 
almennu kennaraprófi árið 1943, 

og er í framhaldi af því ráðinn 
kennari við Laugarnesskólann í 
Reykjavík.

Árið 1949 fór Ingólfur til Eng-
lands til frekara tónlistarnáms og 
jók hann þannig við þá menntun 
sem hann hafði aflað sér heima, 
bæði í píanóleik og söng; söngur-
inn er aðalfag, en píanó og hljóm-
sveitarstjórn eru aukafög. Þá 
lærði hann einnig sálarfræði og 
kennslufræði tónmennta. Auk þess 
hélt hann uppi þeim hætti sem 
hann hafði stundað hér heima, 
að sækja alla tónleika sem í boði 
voru. Það hefur Ingólfur gert æ 
síðan, hvar sem hann hefur verið 
staddur í heiminum.

Áhrifin af því uppbyggingar-
starfi sem hófst á sviði tónlistar 
í Laugarnesskólanum verða seint 
metin. Ingólfur hefur alltaf unnið 
eftir þeirri lífssýn, að þá sem lang-
ar til að syngja, eigi að fá tækifæri 
til þess. Þó ekki væri nema eitt 
dæmi tekið þessu til sönnunar má 
benda á morgunsönginn í Laugar-
nesskóla sem enn er við lýði.  Allir 
nemendur stíga fram á ganga skól-
ans og syngja.

Starfið í Laugarnesskóla bauð 
upp á fleiri nýjungar. Ingólfur 
fékk Rut Hermanns, fiðluleik-
ara og kennara til að koma upp 
fiðlusveit við skólann, og Ingólfur 
stjórnaði þar þremur kórum. Tón-
listarklúbbur varð til og nemendur 
hlustuðu á klassíska tónlist af plöt-
um undir leiðsögn Ingólfs. Þá kom 
hann á annáluðum vortónleikum 
nemenda skólans, fyrst í Gamla 
bíói árið 1953, og næstu tvö árin í 
Austurbæjarbíói, alltaf fyrir troð-
fullu húsi. Varð þetta starf mörg-
um hvatning sem síðar áttu eftir 
að starfa í framvarðasveit í ís-
lenskrar tónlistar.

Haustið 1955 hélt Ingólfur svo 
til Þýskalands til frekara náms í 
tónlist, ekki síst kórtónlist. Var 
honum jafnvel boðið upp á fram-
tíðarstarf á þeim vettvangi í 
Þýskalandi.  En Ísland togaði og 
var hann ráðinn í nýauglýsta stöðu 

sem námsstjóri í tónlist. Því starfi 
gegndi hann næstu sjö árin og 
kom meðal annars á námskeiðum 
fyrir söngkennara, oft með erlend-
um leiðbeinendum. Hann ferðaðist 
um landið og kenndi og hélt fyrir-
lestra. Þá gaf hann út söngvabók, 
50 fyrstu söngva, sem Barb ara 
Árnason myndskreytti og einn-
ig gaf hann út hljómplötu með 
nokkrum söngvum úr bókinni. Þá 
var hann tilbúinn með handrit að 
næsta hefti, með 200 söngvum, 
sem enginn stuðningur fékkst til 
að gefa út frekar en fyrri bókina, 
þrátt fyrir vandaðar þýðingar ís-
lenskra skálda á erlendum textum 
og myndskreytingu listamanns-
ins. 

Saga Pólýfónkórsins er samof-
in lífsstarfi Ingólfs Guðbrandsson-
ar, og um leið sögu vaxandi tón-
listarlífs á Íslandi. Allt frá árinu 
1957 og næstu þrjátíu árin var 
Pólýfónkórinn slíkur hluti af ís-
lensku tónlistarlífi að meira að 
segja öfundarmenn fengu tæki-
færi. Til eru einstaka tilvitnanir 
í blöð þar sem þeir leggja starf-
inu til neikvæð orð. En þau virka 
ansi hjáróma miðað við allt það 
lof, alla þá hvatningu, alla þá for-
dómalausu umfjöllun sem starf 
Ingólfs og söngur kórsins kallaði 
fram, ekki aðeins á Íslandi, held-
ur um alla Evrópu. Þá jákvæðu 
umfjöllun má lesa allt frá fyrstu 
tónum kórsins, þá nafnlausum í 
Kristskirkju, og síðan 8. apríl árið 
1958 í Laugarneskirkju, og nú sem 
Pólýfónkórinn.

Viðfangsefni íslenskra kóra 
höfðu að mestu verið svokölluð 
„kórlög“, stundum kölluð „ætt-
jarðarlög“. Tónlistarfélagskórinn 
hafði þó tekist á við nokkur metn-
aðarfull verkefni, eins og Jóhann-
esarpassíu Bachs, en þar var um 
að ræða einstaka viðburði. 

Kórmenning þjóðarinnar eign-
aðist í Ingólfi þvílíkan frumkvöðul 
að vart er hægt að tala um líkan. 
Hann tók fyrir nokkur af stærstu 
kórverkum tónbókmenntanna, eins 

og Mattheusar passíu og Messu 
í h-moll eftir Bach, auk Messías 
eftir Handel. Má þá nefna verk ís-
lenskra tónskálda eins og Fjölni 
Stefánsson, Gunnar Reyni Sveins-
son, Hallgrím Helgason, Pál P. 
Pálsson og Þorkel Sigurbjörnsson, 
og Jón Leifs auk fleiri tónskálda. 
Hér er fátt eitt talið.  Einnig má í 
þessu sambandi minnast á annál-
aða hljóðritun kórsins á þjóðsöng 
íslendinga, Ó, Guð vors lands, sem 
um árabil hljómaði í dagskrár-
lok bæði sjónvarps og útvarps á 
sunnudögum.

Starfið varð fyrir mótlæti, eink-
um þeirra sem áttuðu sig ekki á 
því hver staðan var hér á landi 
í tónlistarmálum. Í þeirra huga 
átti „hver dagur að vera öðrum 
líkur“.

Starf Ingólfs Guðbrandssonar 
þar sem helst var lagt upp með 
söngtækni og túlkun, lyfti kór-
söng á Íslandi í sambærilegar 
hæðir og kórsöngur gerðist bestur 
í hinni stóru Evrópu, og á stund-
um hærra. Má í þessu sambandi 
minnast á kórskóla Pólýfónkórsins 
sem starfaði um árabil og þjálfaði 
nýja og eldri kórmeðlimi til að 
takast á við nýrri og stærri við-
fangsefni. Kórsöngur Pólýfónkórs-
ins gjörbreytti íslenskum kórsöng 
til frambúðar. Því til sönnunar 
eru útkomnar sem og óútkomnar 
hljóðritanir kórsins.

Kórinn hafði einnig mikil fé-
lagsleg áhrif. Gera má ráð fyrir 
að um átta hundruð manns hafi 
tekið þátt í þrjátíu ára starfi kórs-
ins sem kórmeðlimir, tæplega 
fimmtíu einsöngvarar ásamt Sin-
fóníuhljómsveit Íslands auk kenn-
ara kórskólans og annarra aðstoð-
armanna.    

Fyrir nokkrum misserum 
hittust fjölmargir kórmeðlimir 
Pólý fónkórsins á Grand Hótel og 
heiðruðu meistara sinn. Sú stund 
var ekki síst sönnun mikilvægi 
starfs Pólýfónkórsins, og Ingólfs 
Guðbrandssonar í þeirra lífi.

Bjarki Sveinbjörnsson

Ingólfur Guðbrandsson hlýtur heiðursverðlaun Íslensku tónlistarverðlaunanna í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Risi í íslensku tónlistarlífi

Emilíana Torrini
Emilíana byrjaði ung að syngja 
og hefur vaxið með hverju 
nýju verkefni sem hún hefur 
tekið sér fyrir hendur og er svo 
sannarlega komin í fremstu 
röð sem söngkona og flytj-
andi. Á nýjustu plötunni sinni 
dustar hún rykið af stórsöng-
konutöktunum sem blunda 
í barka hennar en hún hefur 
ekki beitt mikið eftir að hún 
varð alþjóðlegur listamaður. 

Páll Óskar Hjálmtýsson
Það er leitun að söngvara sem 
nýtur annarra eins vinsælda 
meðal fólks á öllum aldri. Páll 
Óskar kann þá list manna best 
að skemmta og nýtur þess til 
fullnustu. 

Katrína Mogensen
Katrína stendur fullkomlega 
undir því lofi sem á hana var 
borið þegar Mammút vann í 
Músíktilraunum árið 2004. Hún 
á stóran þátt í hversu vel tekst 
til á nýju Mammút-plötunni, 
Karkari. 

Jón Þór Birgisson
Með magnaðri söngrödd og 
einstakri tjáningu hefur Jónsi 
í Sigur Rós haft áhrif langt út 
fyrir landsteinana svo að eftir 
hefur verið tekið um víða ver-
öld.

Egill Ólafsson
Egill er fulltrúi allra tíma í tón-
list og sýndi enn á ný á þessu 
ári, t.d. með Þursaflokknum, 
hversu mikið vald hann hefur 
á röddinni, túlk-
un söngtexta 
og leikrænum 
þáttum tónlist-
arflutnings.

RÖDD ÁRSINS
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Apocrypha – Hugi Guðmundsson
Apocrypha sameinar hefðir sígildra 
gilda og nútímalegrar tónhugs-
unar á töfrandi hátt. Verkið krefst 
mikils af flytjendunum sem standa 
undir þeim kröfum sem til þeirra 
eru gerðar. Samleikurinn skilar 
hugblæ verksins á mjög sannfær-
andi hátt.  

Fordlandia – Jóhann Jóhannsson
Jóhann heldur áfram að spinna 
þráð í tónvefnað sem tekur á sig 

heildrænni umgjörð með hverju 
nýju verki. Rólyndisleg og seiðandi 
tónlist hans verður sífellt ágengari 
með jafnri stígandi á yfirlætislaus-
an og draumkenndan máta. 

Demoni Paradiso – Evil Madness
Rafrænn tónspuni sem minn-
ir á brautryðjendur rafsveims og 
„goth“-rokks frá áttunda áratugn-
um. Hughrif frá hryllingsmynda-
tónlist og „elektró“-poppi bland-
ast þannig að úr verður svífandi og 
hrynræn tónflétta.      

Ró – Mógil
Tilraunakenndur djass með þjóð-
legum og klassískum undirtóni er 
eins konar samnefnari tónsköpun-
ar Mógils. Byggt er á gömlum ís-

lenskum vísnastefjum í bland við 
nýjan kveðskap sem fær ferskan 
svip sem skilar sér á áhugaverðri 
plötu.  

All sounds to silence come – 
Kammersveitin Ísafold
Kammersveitin Ísafold túlkar sam-
tíma- og tuttugustu aldar tónlist 
af miklum metnaði. Ógnir og um-
brot nýliðinnar aldar höfðu mikil 
áhrif á tónskáldin sem eiga verk 
á plötunni. Spennuþrungið and-
rúm þeirra skilar sér í vönduðum 
samleik.

PLATA ÁRSINS – SÍGILD- OG SAMTÍMATÓNLIST

Fram af – Ómar Guðjónsson
Ómar Guðjónsson er hug-
myndaríkur höfundur sem 
smíðar áhugaverða djassópusa 
með mjög persónubundnum 
blæ. Tónlistarflutningur Ómars, 
Þorgríms Jónssonar og Matthí-
asar Hemstock skilar góðu verki 
alla leið.
 

PLATA ÁRSINS – JAZZ

TÓNVERK ÁRSINS

Stjórnarskrá íslenska lýðveldis-
ins – Karólína Eiríksdóttir
Karólína samdi verkið að beiðni 
myndlistarparsins Libiu Castro 
og Ólafs Ólafssonar og varð það 
flutt sem hluti myndlistarsýning-
arinnar Bæ-Bæ Ísland. Allar grein-
ar stjórnarskrárinnar voru sungn-
ar af sópran, barítón og blönduð-
um kór við píanó- og kontrabassa 
undirleik. Óvenjulegt og ögrandi 
verk, þrungið innri spennu. 

ORA – Áskell Másson
ORA er konsert fyrir sex slagverk-
sleikara og sinfóníuhljómsveit 
sem var frumfluttur í maí 2008 
af slagverkshópnum Kroumata 
og Sinfóníuhjómsveitinni í Lathi 

í Finnlandi undir stjórn Osmos 
Vänskä; áhrifamikið, heillandi 
og ágengt verk sem hefur vakið 
verðskuldaða athygli. 

Sinfónía nr. 4 – John Speight
Sinfónía í fimm þáttum sem var 
samin á árunum 2003 til 2007 
undir áhrifum frá firrtum heimi, 
á meðan stórveldin háðu til-
gangslaust stríð gegn hryðju-
verkum sem hafði áhrif á fólk um 
allan heim. Sinfónían var frum-
flutt af Sinfóníuhljómsveit Íslands 
á Myrkum músíkdögum í febrú-
ar 2008.   

Í tímans rás – Villi Valli
Villi Valli varpar ljósi á tíðaranda 
í tónlist sem er óðum að hverfa. 
Hann nýtur aðstoðar yngra fólks 
sem vinnur vel úr hugmyndum 
höfundarins. Heillandi og ein-
læg plata sem dregur upp lif-
andi tónmyndir sem spanna 
breitt svið.    
 

Blátt ljós – Sigurður Flosason
Sigurður vann með sama kvart-
ett á plötunni Bláum skugg-
um. Honum tekst vel upp í tón-
smíðunum og spilverk Sigurðar 
sjálfs, Péturs Östlund, Jóns Páls 
Bjarnasonar og Þóris Baldurs-
sonar er fyrsta flokks.  
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Íslensku tónlistarverðlaunin gegna 
í senn hlutverki samtímaspegils 
og sagnaritunar. Tilnefningar til 
þeirra gefa okkur á hverjum tíma 
vísbendingu um þá fjölbreytilegu 
flóru og þann glæsta gróanda sem 
þrífst hér í hánorðri, við endimörk 
hins byggilega heims, og jafnvel 
handan hans. Sjálfri verðlaunaaf-
hendingunni mætti líkja við töðu-
gjöld, þar sem uppskerunni er 
hampað í glöðum hópi sáðmanna, 
sláttumanna og búnaðarráðunauta 
hvers tíma. Kennir þar jafnan 

margra grasa. Íslenskar hunda-
súrur, bifukollur, vallgresi og 
mosar, að ýlustráum ógleymdum, 
geta orðið að kröftugum og bragð-
miklum hanastélum, þó súr kunni 
að þykja á köflum. Í svo rammís-
lenskum hanastélum þykir vinsælt 
að skála víða um heim. Íslenskir 
hljóðabændur mega stoltir vera, 
jafnt af framlagi sínu til íslenska 
samfélagsins og hins alþjóðlega. 
Þeir eru á viðsjárverðum tímum 
mikilvægir merkisberar Íslands, 
sómi þess, sverð og skildir. Menn 

hróðurs á tímum óhróðurs. Þeirra 
framtíðarmúsík verður áfram jað-
arlist, nýsköpun umfram staðlað-
ar lausnir. 

Það sem ljósvakinn færir okkur 
úr sjónvarpssal í kvöld, mun síðan 
varðveitast með rafrænum hætti, 
í vöggu íslenskrar menningar við 
Efstaleiti 1, komandi kynslóðum 
til fróðleiks, innblásturs og ynd-
isauka. 

Góða skemmtan. 
Jakob Frímann Magnússon, 

formaður SAMTÓNS

Hljóðabændur og búalið Jakob Frímann 
Magnússon

Stúlkan - Todmobile (1993)
Higher and Higher - Jet Black 
Joe (1994)
Army of Me - Björk (1995)
Hausverkun - Botnleðja 
(1997)
Jóga - Björk (1998)
Atari - Ensími (1999)
Okkar nótt - Sálin (2000)
Á nýjum stað - Sálin (2001)
Julietta 2 - Ske (2002)
Ást - Ragnheiður Gröndal 
(2003)
Mur Murr - Mugison (2004)
Pabbi þarf að vinna - Bagga-
lútur (2005)
Not Clean - Ghostigital (2006)
Verum í sambandi - 
Sprengjuhöllin (2007)

LÖG ÁRSINS

2007 Rúnar Júlíusson
2006 Ólafur Gaukur
2005 Guðmundur Jónsson
2004 Helga Ingólfsdóttir
2003 Jórunn Viðar
2002 Ingibjörg Þorbergs
2001 Jónas Ingimundarson
1999 Bubbi Morthens
1998 Magnús Eiríksson
1997 Jón Múli Árnason
1996 Gunnar Þórðarson
1995 Guðmundur 

Steingrímsson
1994 Ragnar Bjarnason
1993 Björgvin Halldórsson

HEIÐURSVERÐLAUNA-
HAFAR ÍSLENSKU TÓN-

LISTARVERÐLAUNANNA

Björk Guðmundsdóttir ber höfuð 
og herðar yfir þær söngkonur sem 
hafa oftast hlotið Íslensku tónlist-
arverðlaunin. Alls hefur hún sautj-
án sinnum hlotið 
verðlaunin, þar 
á meðal nokkr-
um sinnum sem 
söngkona árs-
ins. Sigursælust 
var hún fyrir 
frammistöðu 
sína árin 1995 
og 1998 þegar 
hún hlaut fimm 
verðlaun í hvort skiptið, eftir að 
hafa í bæði skiptin verið tilnefnd 
í sex flokkum. Næstsigursælasta 
söngkonan á eftir Björk er Emil-
íana Torrini sem hefur hlotið Ís-
lensku tónlistarverðlaunin sjö 
sinnum. 

Björk er í ár tilnefnd sem tón-
listarflytjandi ársins á meðan Em-
ilíana er tilnefnd í þremur flokk-
um, eða sem höfundur ársins, rödd 
ársins og fyrir plötu ársins.

Björk með sautján 
tónlistarverðlaun

Björk 
Guðmundsdóttir 
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Opnunartími:

Virka daga 11-18

Laugardaga 11-16

Sunnudaga 13-16

Tökum á móti vörum utan opnunartíma, 

upplýsingar í síma 517-2030

>

Tökum á móti vörum í umboðssölu.

> Húsgögn > Húsbúnaður > Ljós > Veiðivörur 
> Rafmagnsvörur > Golfvörur > Önnur verðmæti



M.BENZ E 200 KOMPRESSOR E-200K 
(W211) 100% LÁN. Árgerð 2004, ekinn 
96 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
2.790.000. Tilboð 2090 þús 100 % lán

M.BENZ ML 500. Árgerð 2006, ekinn 
35 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
6.980.000. Tilboð 6.3 mill 100 % lán

MMC PAJERO GLS. Árgerð 2000, ekinn 
148 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
1.790.000. tilboð 1490 þús stg,r lán 
850 þús

MAZDA RX-8 100 % LÁN. Árgerð 2005, 
ekinn 36 þ.km, BENSÍN, 6 gírar. Verð 
2.890.000. Tilboð 2480 þús 100 % lán

TOYOTA LAND CRUISER 100 V8 33“ 
BREYTTUR. Árgerð 2000, ekinn 160 
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
2.290.000. Tilboð 1890 þús

NISSAN INTERSTAR H2L2. Árgerð 2006, 
ekinn 64 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 
4.200.000. Tilboð 2690 þús

VOLVO XC90 V8. Árgerð 2007, ekinn 
35 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
7.990.000. Umboðsbíll

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
SE DÍSEL . Árgerð 2007, ekinn 35 þ.km, 
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 8.950.00

SKODA OCTAVIA AMBIENTE. Árgerð 
2006, ekinn 22 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Listaverð 2460 þús tilboð 1990 þús

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

HYUNDAI TERRACAN 2,9 CRDI. Árgerð 
8/ 2003, ekinn 68 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. 
listaverð 2,450 þús Verðtilboð 1.790. 
þús Rnr.127436

HYUNDAI TERRACAN 2,9 CRDI. Árgerð 
2003, ekinn 126 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. 
Listaverð 2,250 þús Verð 1.490 þús 
Rnr.127435

SUBARU FORESTER CS. Árgerð 2005, 
ekinn 103 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur 
Listaverð 2,520 þús. Verðtilboð 1.790 
þús Rnr.127461

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

DODGE RAM 1500, árg 2004, ek 126.
þ km, Sjsk, 5.7L HEMI 346 hö, Pluss 
áklæði, Álfelgur, Kastarar, Filmur, Verð 
1.990 þ. Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 
567 2700.

TILBOÐ 1.790 þ.
DODGE DURANGO 4WD árg 2005, 
ek 71.þ km, Sjsk 4.7L, Leður, Rafmagn 
í öllu, Tvöföld miðstöð, Filmur, Ásett 
verð 2.190 þ. Arnarbílar, Malarhöfða 2. 
S: 567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 MMC PAJERO GLS 33“,árg.05/2004, 
ek.79þús.km, sjálfsk, leður, lúga, stig-
bretti, 33“ dekk en breyttu fyrir 35“, 
Einn með öllu!!! Ásett verð 3990þús.
kr!!!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Hef kaupendur af öllum stærðum og 
gerðum af vökvafleygum. Árgerð eða 
ástand skiptir ekki máli Ekki hika - 
hringið núna.

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes

Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

 

 Bílar til sölu

Toyota Landcruser 200 VX diesel árg. 
02-2008. V. 11.900.000 ekinn 18þ. S. 
892 1882.

Ford 250 til sölu. V. 300 þús. Uppl. í s. 
893 1940.

BMW 318 árg. ‘98 ek. 180þ. Nýtt í 
bremsum.  V. 690þ. S. 868 4281.

Daihatsu Sieron 1998 ek. 107 þús. Bíll í 
góðu lagi sk. 2010. Nýtt í bremsum og 
fleira.  Uppl. 771 1449. Verð 250.000.

Íslenskt lán!!!!
Ford Explorer v8 Limited, 6. manna. 
árgerð 2005 ekinn 68.000 Verð. 2.990 
þús áhvílandi 2.730.000 þús. Uppl. í s. 
891 6401.

Polo skoð. ‘10 - Tilboð 
165 þús!

Polo árg. ‘98, 5d., 1400, ek. 160þ., bs. 
Góður bíll. Tilboðsverð 165þ. Sk.’10 S. 
891 9847.

 0-250 þús.

Tilboð 150 þús!
Renault megane 1.6 árg.’98. Ek. 170 þ. 
Sk.’09. Vetradekk. Eyðir litlu. Listaverð 
320 þ. Tilboð 150 þ. S. 841 8955.

Til sölu Hyundai Starex 4x4, 7manna 
árg. 2001 ekinn 112þ. Fæst á yfirtöku 
láns 540þ. Sími 820 2189.

Til sölu BMW 525 árg. ‘92. Biluð ssk., sk. 
júl. ‘10. Verð 70þ. S. 897 3595.

Daewoo Matiz ‘99. ek. aðeins 68þ. 
Sk.’09. V. 150þ. Uppl. í s. 897 2094.

 2 milljónir +

Hyundai Tucson 2,7 V6 2007 ek aðeins 
28þkm sjálfskiptur Verð 2990.000,- 
síma 0045-30257956

 Bílar óskast

Nú er tími notaðra bíla
Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á 
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.- 
fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð. 
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2 
- Sími 588-5300

Stelpubíll óskast
Mig vantar góðan, helst 4 dyra bíl á 
cirka 250 þús. Uppl. í s. 554 4736 & 
893 6736.

Óska eftir bíl á 0-100 þús. stgr. helst 
ekki eldri en ‘97 má þarfnast lagfær-
inga. S. 691 9374.

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

Lancer station óskast
Óska eftir að kaupa Lancer station 4wd, 
einungis góður bíll kemur til greina. 

 Kristján s. 861 0006.

Óska e.að kaupa gamla Toyota/Hyundai 
sendib.og Peugeot 504/505. Nán.uppl.
í s. 661 2222.

Staðgreiðsla í boði. 200-
500 þ.

Átt þú bíl/jeppa árg 2000 eða yngri, 
ek undir 140.þ, Sem þú ert til í að láta 
fara töluvert undir gangverði ? Endilega 
hafðu samband á BFS@VISIR.IS

 Jeppar

Til sölu LC 120GX 35“ árg. 2003. ek. 95 
þús. Toppeintak. Er til í að taka ódýrari 
uppí. Verð 3,8. Uppl. 894 5785 sna-
bjorn@internet.is

 Sendibílar

Ford Transit 100T300 árg. ‘05 ek. 37þ. 
Verð 2450þ. Uppl. í s. 897 3776.

 Fjórhjól

KYMCO. HJÓLIÐ SEM HEFUR FARIÐ 
SIGURFÖR UM HEIMINN. GÆÐI Í 
GEGN OG FRÁBÆRT VERÐ. VDO EHF 
BORGARTÚN 36 588 9747 www.vdo.is

 Kerrur

Eigum enn þá örfáar kerrur eftir á 
gamla verðinu kr 99.999 og 199.999 til 
sýnis og sölu hjá Hagkaup Garðarbæ.

 Vinnuvélar

Nýl. vöru og dráttarbílar til sölu 8x4, 
4x4, 6x6. Einnig véla og flatvagnar. 
Ísl. fjárm. sk. mög. Uppl. s. 824 1840 
Landsverk ehf.

Nýl. hjólaskóflur, „Búkollur“ valtari, 
þjöppur, skotbómulyftari, ljósavél-
ar, fleygar, ýmsar skóflur, ofl. til sölu. 
Uppítaka mögul. Ísl. fjárm. Uppl. s. 824 
1840. Landsverk ehf.

Óska eftir eftirtöldum 
Liebherr krönum árgerð-

ir 2004-2008:

71K
41K

22-HM
13-HM

Upplýsingar í síma 821 9980

Til leigu vinnulyftur, lyftarar og krani. 
Góð tæki, gott verð. S. 660 1701 & 660 
1704 Borgarafl.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

Erum að rífa Benz S Class, VW Golf, 
Fiat Punto, Huyndai Getz, Bora, Polo, 
Passat, Caddy, Suzuki Swift, Honda 
Jazz, Toy. Avensis, Peugeot 206 & Boxer, 
Citroen Berlingo, Hyundai H1 dies-
el, MAN dráttarbíl 2005 og margt fl. 
Kaupum einnig bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 615 0888.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

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

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Þjónusta
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 Viðgerðir

 Hreingerningar

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

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

 Garðyrkja

Trjáfellingar
Runnaklippingar, snyrting á trjágróðri.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.  
S. 848 1723.

 Bókhald

Bókhald, Framtalsaðstoð, VSK uppgjör, 
Stofnun EHF, Fjármálaráðgjöf, o.fl.,Mikil 
reynsla -Hagstætt verð. S. 517 3977.

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 
www.account.is

 Fjármál

Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - 
hvað gerist ef þú hættir að borga? 
Skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@
atoz.is s: 771 45 45.

 Búslóðaflutningar

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

Búslóðaflutningar Stór 
bíll. S. 692 7078 

 Millibíll S. 659 1047.
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Sama verð 
alla daga !!

 Húsaviðhald

RemontMax ehf.
Spörslum - Málum - 

Flísaleggjum - Þríf hús. Góð til-
boð/verð. Uppl. í s. 849 9301.

www.flisarogmalun.is

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

Byggingarfélag
Getur bætt við sig verkefnum bæði í 
nýbyggingum og viðhaldi. Úti sem inni, 
tilboð eða tímavinna. S.: 893 9722.

A - Ö smíðar ehf.
Fyrirtæki, húsfélög, einstaklingar, sum-
arhúsaeigendur. Nýsmíði og öll almenn 
viðhaldsþjónusta. Uppl. í s. 847 1430, 
Júlíus.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

Heilnudd - heilnudd. Gsm. 616 7232.

Excelent body Massage, Full Service 
24h. S. 821 1699.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Fine end whole body massaze, eny 
time! 8698602

Nudd Nudd Nudd Barbara. S. 616 
2170.

Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Spásími Daddýar 846 
6364.

Opið alla daga 12.00 - 24.00 
næstu viku.

Tarot lestur, bein miðlun.

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

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

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

 Rafvirkjun

 Viðgerðir

Heimilistækjviðgerðir. 
Þvottavélar ofl.

Tek að mér að gera við þvottavélar, 
heimilistæki ofl. Uppl. í s. 772 2049 
Ath.

 Önnur þjónusta

JÁ KOMDU TIL OKKAR Í FAXAFEN OG 
LÁTTU ÞRÍFA BÍLINN FYRIR SKÍT OG 
KANIL. S.770 3322.

 Til sölu

Heilsurúm til sölu. Fjaðrandi botn. 
Stærð 150x200. Lítið notað þar sem 
þetta var gestarúm. Verð m.v. 40 pró-
sent afslátt Kr. 85.000.— Uppl. í síma 
899 0560.

Frístund krossgátublað
Nýtt hefti með lykilorða-krossgátum á 
öllum helstu blaðsölustöðum. www.
fristund.net

Evrur og dollarar til sölu!
Evrur og dollarar til sölu, til 
afhendingar hérlendis eða 

erlendis.
 Uppl. í s. 693 6445.
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Útsala!
Robot ryksugurnar komnar! Vinnur 3 
verk, ryksugar moppar og sótthreins-
ar, með UV innrauðu ljósi. Fer sjálf í 
hleðslu, hreinsar sjálfkrafa betur þar 
sem óhreinindi eru. Hreinsar allar gerð-
ir gólfa. Íslenskur leiðarvísir. Verð áður 
48.900.-kr verð nú 37.900.- kr.

Útsala!
Vertu viðbúin! Fáðu þér þjófavörn sem 
hringir í síman þinn og tvö önnur síma-
númer sem þú velur ef brotist er inn hjá 
þér. Nú fáanlegt fyrir aðeins 18.900.- kr 
Verð áður 29.900.- kr. Þráðlaus, einfalt 
í uppsetningu fyrir heimili og smærri 
fyrirtæki.

Vespur
Vorum að fá Ítalskt hannaðar vespur 
á verði sem þekkist ekki lengur kr 
285,000,- 50cc kr. 335,000,- 125cc 
svartar og hvítar. Sjón er sögu ríkari

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

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

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

 Gefins

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

 Óskast keypt

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

dollara.
Regent Accounts Ltd Uppl. 
gefur Sverris í s. 618-7001

Óska eftir nýlegu kassakerfi fyrir versl-
un. Uppl. í s. 662 1100.

Veitingarekstur
Óska eftir notuðum tækjum og tólum 
fyrir veitingarekstur. T.d. eldavél, kæli og 
frysti frístandandi / skáp, uppþvottavél, 
vask, háf, hrærivél, blandara, vinnu-
borði, pottum og ALLT. S. 821 7909 
Máni

Óska eftir að kaupa notað amerískt 
rúm. Einnig vantar notaðann ísskáp. 
Uppl. í s. 820 3265.

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

 Hljóðfæri

Píanóstillingar Píanóþjónustan Stefán 
Birkisson, yfir 20 ára reynsla. Sími 896-
0222

 Tölvur

Tölvuviðgerðir og gagnabjörgun, gott 
verð! Kem á staðinn. Baldvin s. 699 
6735.

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

 Til bygginga

Óska eftir að kaupa rennihurð út á 
verönd úr gleri. Stærð hurða ca 2(á 
hæð)x1,80 (á breidd). Notuð eða ný. 
Uppl. í s. 894 0610.

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

 Verslun

Allir öskudagsbúningar á 2.000 kall! 
Mikið úrval. Partýbúðin, Faxafeni 11.

 Heilsuvörur

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

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

Nudd - Japanska baðið
Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og 
margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá 
kl. 12.00 og frameftir alla daga nema 
sunnud. S. 823 8280.

 Snyrting

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

 Dýrahald

Lager af fallegum HUNDA; ólum, 
fatnaði, skarti, nammi og hárvörum. 
ÓDÝRT. Upplagt fyrir gæludýraverslanir 
eða þá sem selja á netinu. 20% afslátt-
ur af innkaupsverði. Uppl. 8446660

Dvergschnauzer draum-
urinn?

Eigum gullfallega hvolpa ólof-
aða undan spennandi sam-
setningu fyrir réttu heimilin. 
Yndisleg skapgerð og HRFI 

ættbók.
Uppl í s. 846-8171 eða á www.

svartskeggs.com

 Barnagæsla

Erum hjón í Hafnarfirði sem vantar stað-
fasta og góða manneskju eftir hádegi, 
fjóra daga í viku. Hlutverk viðkomandi 
yrði að líta eftir tveimur stúlkum 7 og 
3ja ára, þvo þvott og sjá um önnur 
tilfallandi þrif. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem allra fyrst. Nánari uppl 
gefur Heiðar í síma 618 0317.

 Ýmislegt

 Gisting

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

 Húsnæði í boði

3ra herbergja íbúð til 
leigu

Glæsileg nýinnréttuð 160fm, 3ra 
herbergja íbúð til leigu.
Uppl. í síma 894 6188.

www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja her-

bergja íbúðir, lausar strax. 
Heimilistæki fylgja.

Allar frekari upplýsingar á 
heimasíðu okkar 

www.heimkynni.is

Vegna mikillar eftirspurnar stórvantar 
okkur eignir á skrá. Auglýsing kostar 
ekkert.

4 herb. 75 fm íbúð á 2.h í 101 verð 120 
þúsund + rafm. og hiti. Langtímaleiga. 
Sími 899 2230.

Notaleg 74fm. 2-3 herb. íb. á jarðhæð 
m/ palli í Hfj. til leigu. V. 105þ. S. 899 
9477.

Til leigu 4ja herbergja íbúð við Svöluás. 
Frábært útsýni. Uppl. gefnar í s. 694 
1800.

Íbúð til leigu í Kóp. 3ja herb. ca. 70 fm. í 
mjög góðu hverfi. Leiga 95 þús. á mán. 
S. 663 1685.

3ja herbergja 94 fm íbúð í Mávahlíð til 
leigu. Laus um mánaðamót. Leiga 130 
þús. pr. mán. Uppl. í s. 699 5008.

Fertugur maður óskar eftir kvk. með-
leigjanda á aldrinun 30-50 ára til að 
leigja saman rúmgóða 2 herb. íbúð í 
miðborginni. Leiga 25þ. á mán. Uppl. í 
s. 823 7790, Örn.

Sætt herb. með eldhúsi og þráðlausu 
neti til leigu í miðbæ Rvk. Aðgangur 
að þvottavél og baði. 47þ. Uppl. í s. 
699 3236.

Til leigu 63fm íbúð í Kóp. Uppl. í s. 
820 4312. MYNDIR OFL. Á http://h37.
blogspot.com/

Til leigu 4ra herb. íbúð í Ásgarði, 108 
Rvk. Laus frá 1. mars. 150 þús. + 
hiti/rafmagn. Upplýsingar í s. 772 2053 
& 820 4344.

Lítil og falleg 2ja herb kj.íbúð í ein-
býli í rólegu og góðu hverfi, rvk 109. 
Reykleysi og reglusemi skilyrði. Verð 68 
þús. Upplýs. í síma 695 1790.

Neðri hæð í einbýli í vesturbæ Kóp. til 
leigu. 3 herb. 74 fm. Sér inngangur og 
sér bílast. Stutt í alla þjónustu. Verð 100 
þús án hita og rafm. Uppl s. 848 1224

Rúmgott herbergi í 101 Rvk. til leigu. 30 
þús./mán. Aðg. að sturtu + eldh., frítt 
net, engin gjöld. S. 661 5154.

Herb. til leigu í 105. 16 fm. og 11 fm. 
m. rafm., hita, interneti og þvottaaðst. í 
Skipholti. S. 898 0066.

58 fm. íbúð til leigu í 101 bakvið versl-
unina 17. Raf., hiti og internet innif. 90 
þús. S. 898 0066.

Glæsileg íbúð í Grundarhverfi á 
Kjalanesi. Húsgögn geta fylgt. Uppl. í s. 
899 5436 & 482 1061.

til leigu 2 stúdió íbuðir með sameigin-
legt salerni og sturtu í vesturbæ .lang-
tímaleiga í boði uppl 8931174

Stúdíóíbúðir. Skyndileiga, skamm-
tímaleiga, langtímaleiga. Uppl. í s. 618 
2698.

ÓDÝR STÓR OG FULLB.HERB.MEÐ 
ADSL SAMEIGINL. ELDUNAR BAÐ 
OG ÞVOTTAAÐST. SJÁ HOTELFLOKI.IS 
BJARNI S.869-7799

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

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3-4 herbergja íbúð til 
leigu í Mosfellsbæ helst í grennd við 
Lágafellsskóla. Áræðanlegar greiðslur 
og traustur leigjandi. Langtímaleiga. 
Uppl. í síma 661 7085.

 Atvinnuhúsnæði

110 og 130 fm pláss til leigu á Dalvegi 
í Kópavogi. Hátt til lofts og stórar inn-
keyrsludyr. Uppl. í s. 898 2811.

Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við 
Ármúlann & Suðurlandsbraut. Uppl. í 
s. 899 3760.

NámskeiðTilboð
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120 fm verslunarpláss til leigu. 
Góð aðstaða. Hentar vel til hvers-
kyns verslunarreksturs. Til húsa að 
Suðurlandsbraut 6, við hliðina á Nings. 
Uppl. í s. 899 3760.

Höfum til leigu bil 135,8 fm að Fosshálsi 
27, 110 RVK., jarðhæð. Innfalið í leigu, 
heitt og kalt vatn + rafmagn. Til afhend-
ingar strax.  S. 577 4747 eða Sigurður í 
892 3482 eða á hogni@hofdabilar.is

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

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

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

 Gisting

Gista.is / S. 694 4314
2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri. 
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

 Atvinna í boði

Geysir shops í Haukadal
óskar eftir starfskrafti í eldhús.
Áhugasamir sendi upplýsingar 

á netfangið elmar@geysirs-
hops.is

Tælenskur veitingastaður
Óskum eftir starfsmanni í eld-
hús á tælenskar veitngastað 
Siam í Hafnarfirði. Um er að 
ræða hlutastarf, unnið aðra 

hvora helgi.
Upplýsingar gefur Guðni 

yfirmatreiðslumaður á Siam 
gudni@siam.is

Panorama Veitingastaður óskar eftir 
duglegu og snyrtilegu starfsfólki í kvöld 
og helgarvinnu bæði sem aðstoð í sal 
og á bar, reynsla nauðsynleg, aldurs-
takmark 20ár og góð íslensku kunn-
átta áskilinn. Einnig óskast hörkudug-
legt fólk í uppvask(aðstoð í eldhúsi).
Eingöngu umsóknum sem sendar eru á 
fb@centerhotels.is verður svarað.

Iðnaðarmenn, 
Vinna í Noregi

Sendið ferilskrá og afrit af 
sveinsbréfi á thulekraft@
gmail.com Sími: 662 8877

Rafvirkjar óskast
Óska eftir rafvirkjum í vinnu á höfuð-
borgarsvæðinu. Hreint sakavottorð og 
íslenskukunnátta skilyrði. Áhugasamir 
sendi umsókn á smaar@frett.is merkt 
„rafvirki“.

Ritfanga- og leikfanga-
verslun

Óskar eftir starfskrafti. Umsóknir send-
ist á hugsel@gmail.com

Óskum eftir starfsmönnum í vinnu, 
smið, verkamann og lærling. 
Upplýsingar í síma 699 3647.

 Atvinna óskast

Vanur verkstjóri óskar e/ vinnu m. 
meirapróf og vanur öllum vélum. S. 
893 6022.

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

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666. opið allan sólar-
hringinn

   

Hjá Félagsþjónustu 
Kópavogs er 
lögð áhersla á 
fagleg vinnubrögð 
og jákvæðni í 
samskiptum.  
Leitast er við að 
styðja starfsmenn 
í starfi, m.a. 
með símenntun 
og þátttöku í 
námskeiðum og 
annarri fræðslu.

www.kopavogur.is 

Félagsþjónusta
Kópavogs

Lögfræðingur
Kópavogsbær auglýsir laust til umsóknar 50% starf lögfræðings 
Félagsþjónustu Kópavogs. 

Megin verkefni eru ma:
• Yfirlestur greinargerða starfsmanna í barnaverndarmálum
• Er ritari félagsmálaráðs og gerir sem slíkur drög að bókunum og úrskurðum
• Undirbýr mál frá félagsmálaráði til bæjarlögmanns eða þess lögmanns sem 

annast fyrirsvar og kröfugerð í málum fyrir dómstólum 
• Annast umsagnir um lagafrumvörp  
• Annast leiðsögn til starfsmanna sem varða lagalega ígrundun
• Annast ákvarðanatöku varðandi beiðnir um aðgang að gögnum
• Annast gerð vinnu- og verklagsreglna í öllum deildum Félagsþjónustunnar
 í samvinnu við viðkomandi deildarstjóra 
• Annast um ráðgjöf til starfsmanna í gerð ýmissa verklagsreglna um þjónustu
• Svarar opinberum bréfum er varða löggjöf og reglugerðir

Menntunar- og hæfniskröfur:
Embættispróf í lögfræði eða masterspróf í lögfræði
Mikilvægt er að umsækjandi hafi reynslu og haldgóða þekkingu á
opinberri stjórnsýslu og sérstaklega á meðferð barnaverndarmála  
Lögfræðingur þarf að búa yfir sjálfstæði, frumkvæði,skipulögðum vinnubrögðum 
og góðri færni í ritun íslensku

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Aðalsteinn Sigfússon, 
félagsmálastjóri 
(adalsteinn@kopavogur.is) 
og Hildur Jakobína Gísladóttir 
(hildurjg@kopavogur.is)  
Umsóknir um starfið 
skulu berast 
Félagsþjónustu Kópavogs,  
Fannborg 4, 200 Kópavogi, 
fyrir 2.mars. n.k.  

Foldaskóli

TIL LEIGU 300 FM HÚS VIÐ EAGLE CREEK, 
SEM ER EINN BESTI GÓLFVÖLLURINN Í 
ORLANDO.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Helga í síma 6907060

Hulduborgir 5
112 Reykjavík
4ra herbergja með útsýni

Stærð: 101,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 16.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.200.000
RE/MAX  BORG  kynnir  sérlega  fallega  fjögurra  herbergja  íbúð  á  þriðju  og  efstu  hæð  í  fimmbýli.
Sérinngangur og stórglæsilegt útsýni yfir Esjuna.  Rúmgott og bjart stofurými með frábæru útsýni í norður.
Gegnheilt  viðarparket  er  á  gólfum  í  stofu,  svefnherbergjum  og  eldhúsi.  Barnaherbergin  tvö  eru  af  góðri
stærð  bæði  með  skápum.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  góðum skápum og  útgengi  á  suðursvalir.Öll
skólastig, Spöngin og heilsugæsla í göngufæri.Húsið verður málað á næstu dögum á kostnað seljanda.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

borg@remax.is

venni@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 699-7372

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

522 2800

699 7372

Bær

Atvinna

Fundir / Mannfagnaður

Fasteignir

Til leigu

Til sölu
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„Þetta er í raun allt saman mjög grátlegt 
og ljótur blettur á viðskiptasögu okkar  en 
vonandi lærum við af þessu og getum litið 
til bjartari tíma. Þetta mun allt taka sinn 
tíma,“ segir Gylfi.

MARGIR TEFLDU DJARFT
Snjólfur Ólafsson, prófessor við viðskipta-
deild Háskóla Íslands, segir marga hafa 
teflt djarft þar til fjármálakreppan tók 
að bíta af alefli á haustdögum 2007. Sér-
staklega nefnir hann fasteignamarkaðinn, 
sem hefði mettast þótt engin hefði krepp-
an verið. „Þarna virðist hafa farið af stað 
hjarðhegðun, svipað og trú á að gengi hluta-
bréfa myndi ekki lækka,“ segir hann. 

Snjólfur telur líkur á að forsvarsmenn 
fyrirtækja, ekki síst fjármála- og eignar-
haldsfélaga, hafi mátt vita að þeir voru að 
bæta við sig of miklum skuldaklafa. 

„Menn tefldu ansi djarft í skuldsettum 
yfirtökum í fyrirtækjakaupum. Ef allt 
hefði gengið vel hefðu þeir hagnast vel. 
Á móti gátu þeir tapað öllu, og þá ekki 
aðeins hlut sínum eins og raunin hefur 
orðið. Manni sýnist svona eftir á að bank-
arnir hafi lánað of mikið til eignarhalds-
félaga. Það er allt annað ef bankar taka 
þátt í uppbyggingu fyrirtækja en að lána 
eignarhaldsfélögum, sem kaupa fyrirtæki, 
eða hlut í þeim, í þeirri von að selja aftur 
með hagnaði,“ segir Snjólfur og bendir á að 
þegar hlutabréf eru keypt er vonast til að 
hægt sé að selja þau síðar. Starfsemi eign-
arhaldsfélaga sem stundi sama leik haldi í 
sömu von. Oft sé reyndin að eignarhlutur-
inn sé það lítill að hlutafjáreigandi hefur 
enga stjórn á verðþróun hans. 

Snjólfur, sem og aðrir viðmælendur 
Markaðarins, nefnir sem dæmi kaup FL 
Group (nú Stoða) á umsvifamiklum hlut-
um í finnska flugfélaginu Finnair á vor-

mánuðum 2006, bandarísku flugrekstrar-
samstæðunni AMR og þýska bankanum 
Commerzbank, sem tilkynnt voru beggja 
vegna áramóta 2007. 

„Almennt var FL Group ekki að stýra 
fjárfestingum sínum, svo sem í Finn-
landi, en þar virðast þeir ekki hafa áttað 
sig á lögum og reglum áður en þeir réðust 
í fjárfestinguna,“ segir Snjólfur. Fyrirtæk-
ið hafi fyrst og fremst veðjað á hækkun á 
gengi hlutabréfa fyrirtækjanna, jafnvel 
þótt þau hafi verið keypt við hæsta gildi 
líkt og síðar kom á daginn. „Þeir voru 
áhættufjárfestar,“ segir hann og bætir 
við að talsverður munur sé á fjárfest-
ingarstefnu FL Group, eins og lýst hefur 
verið hér, og þeirri sem Björgólfur Thor 
Björg ólfsson, helsti eigandi Novator, er 
kenndur við – umbreytingafjárfesting-
ar. „Björgólfur Thor velur stjórnendur til 
að stýra þeim fyrirtækjum sem Novator 
kaupir og treystir þeim til að bæta rekstur 
þeirra. Síðan selur hann þau fyrir hærra 
verð, alla jafnan,“ segir Snjólfur. 

MIKILVÆGI REKSTRARSTJÓRNUNAR
Snjólfur segir að iðulega sé farsælast að 
tileinka sér góðar, og oft á tíðum fremur 
hefðbundnar, aðferðir í fyrirtækjarekstri. 
Mikilvægast sé að láta ekki glepjast af 
tískustraumum hverju sinni. 

„Í gegnum árin hef ég mælt með því að 
fleiri Íslendingar læri rekstrarstjórnun [e. 
operation management] og gæðastjórnun,“ 
segir Snjólfur, spurður hvað gera megi til 
að snúa fyrirtækjum til betri vegar − í það 
minnsta af þeirri vegleysu sem margir 
stjórnendur virðast hafa ratað í á tímum 
nægs og ódýrs fjármagns. 

Hann tekur matvælavinnsluframleið-
andann Marel Food Systems sem dæmi. 
„Árið 2005 kynnti Marel áætlun til langr-

ar framtíðar. Í fyrstu ætluðu menn þar að 
kaupa nokkur fyrirtæki en síðan skyldi 
einbeita sér að innri vexti og rekstrarhag-
kvæmni. Nú hafa þeir lokið fyrirtækja-
kaupunum [innskot blaðam: með kaup-
unum á Stork Food Systems, sem lauk í 
fyrra]. Jafnvel þótt nægt lánsfé væri í um-
ferð þá var ekki á dagskrá að kaupa fleiri 
fyrirtæki í bili,“ segir Snjólfur og bætir við 
að Marel hafi haldið þessari stefnu sinni 
fram á þennan dag. „Þeir sögðu reyndar 
upp starfsfólki í fyrra, en það var hluti af 
hagræðingunni,“ segir hann. Þá sé skuld-
setning Marel fremur lítil þrátt fyrir viða-
mikil fyrirtækjakaup frá því að áætlunin 
var virkjuð. 

Snjólfur rifjar upp að fyrir um tuttugu 
árum hafi nemendur hans verið að vinna 
verkefni í rekstrarstjórnun og komist að 
því að kostnaðarsamt væri að hafa lang-
legusjúklinga á Landspítalanum. Margir 

sjúklinganna gætu verið á hjúkrunarheim-
ilum þar sem kostnaður væri mun lægri, 
en vegna skorts á hjúkrunarrýmum væri 
það ekki hægt. Með breytingum mætti fá 
mun meira fyrir hverja krónu, sem lögð 
væri til reksturs heilbrigðiskerfisins. 

Svipuð verkefni hafa verið unnin nokkr-
um sinnum síðan og niðurstaðan ávallt 
verið sú sama. Málið rataði hins vegar 
aldrei lengra. 

Snjólfur telur að ástæðurnar fyrir því 
að niðurstöður sem þessar hafi ekki leitt 
til breytinga séu hagsmunaátök og skort-
ur á þekkingu á rekstrarstjórnun hjá ráða-
mönnum. 

Breytingarnar sem nú hafa verið boðað-
ar á spítalanum eru Snjólfi að skapi. „Að 
mínu mati eru breytingarnar sterkar vís-
bendingar um að nú sé kominn forstjóri, 
sem sé að gera mjög góðar og jákvæðar 
breytingar,“ segir hann.  

GYLFI SIGFÚSSON Forstjóri Eimskips, sem tók við forstjórastólnum eftir að allur vöxtur fyrirtækisins var um 
garð genginn, segir að í flestum tilvikum hafi hallað á Íslendinga í samningagerð. „Vonandi lærum við af þessu,“ 
segir hann. 

WWW.HR.IS
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Í Bandaríkjunum segjast 90 pró-
sent af bíleigendum vera ánægðir 
með bílategundina sem þeir eiga. 
Á sama tíma kaupa aðeins 40 pró-
sent þeirra sömu bílategund aftur. 
Það sem veldur er bilið á milli þess 
sem viðskiptavinir sætta sig við 
og hvað þeir nákvæmlega vilja. 
Væntingar stjórna því hversu 
ánægjuleg upplifun okkar er af 
því að eiga viðskipti við fyrirtæki. 
Ef væntingarnar eru ekki mikl-
ar en fyrirtækið uppfyllir þær 
eiga viðskiptavinir þess eftir að 
segjast vera ánægðir með þjón-
ustuna. 

Tökum dæmi frá einni mat-
vöruverslun í Bandaríkjunum. Í 
reglulegum þjónustukönnunum 
voru viðskiptavinir hennar spurð-
ir hversu ánægðir/óánægðir þeir 
væru með verslunina. Til að gera 
langa sögu stutta svöruðu 96 pró-
sent því að þeir væru ánægðir. Í 
áraraðir var þetta stolt búðarinn-
ar og rekstrarstjórinn sló reglu-
lega um sig með þessum tölum. 
Þegar eigendurnir breyttu nálg-
uninni aðeins eitt árið og spurðu 
nú hvað viðskiptavinir búðarinn-
ar vildu í raun frá matvöruversl-
un sem þessari komu áhugaverð-
ar niðurstöður í ljós. Búðin var að 
uppfylla 60 til 70 prósent af því 
sem viðskiptavinir hennar raun-
verulega vildu. Búðin var því ekki 
að standa sig betur en svo að það 
vantaði 30 til 40 prósent af því 
sem viðskiptavinirnir vildu í raun 
og veru. Það segir sig sjálft að ef 
ný verslun myndi opna í nágrenn-
inu og bjóða meira af því sem við-
skiptavinirnir raunverulega vildu, 
myndi þessi nýja samkeppni fljót-
lega stela viðskiptavinunum yfir 
til sín. 

Vandinn sem mörg fyrirtæki 
standa frammi fyrir er að þau 
einblína um of á hversu vel þeim 
tekst að uppfylla þær vænting-
ar sem viðskiptavinir gera til 
þeirra. Væntingar viðskiptavina 
geta hins vegar verið mjög litlar, 
eða úr takt við það sem fyrirtæk-
ið vill. Fyrirtæki gleyma því oft 
að athuga hvað viðskiptavinirnir 
eru að fórna miklu af því sem þeir 
raunverulega vilja þegar þeir eiga 
viðskipti við þau.

Þetta má setja upp í jöfnur, en 
flestir eru með þá  fyrstu á hreinu:
Ánægja viðskiptavina = „Vænting-
ar“ mínus „Það sem viðskiptavin-
ir upplifa að fyrirtækið bjóði“.

Þ eir eru h ins vegar fá ir 
sem setja jöfnuna upp svona:

Fórnarbil viðskiptavina = „Það 
sem viðskiptavinir vilja í raun“ 
mínus „Það sem viðskiptavinir 
upplifa að fyrirtækið bjóði“.

Viðskiptavinir vilja bara það 
sem þeir vilja, ef þú getur ekki 
boðið þeim það eru þeir fljót-
ir að færa viðskiptin sín þangað 
sem það er gert. Oft er sú sam-
keppni ekki til og því fyrirtækin 
stödd í fölsku öryggi um að vera 
að standa sig mjög vel gagnvart 
viðskiptavinum. Svo kemur sam-
keppni, og margir viðskiptavin-
ir hverfa. 

Tryggð verður til þegar fórnar-
bilið er lágmarkað. Lítið fórnarbil 
þýðir einnig að sóun er minni. Ef 
til vill er fyrirtækið að fjárfesta 
í einhverjum þjónustuþætti sem 
viðskiptavinum er alveg sama 
um. Á sama tíma gæti vantað 
aukna fjárfestingu annarsstaðar. 
Fókus fyrirtækja getur því ekki 
verið á réttum stöðum ef fyrir-
tæki vita ekki nákvæmlega hvað 
það er sem viðskiptavinir þeirra 
vilja. 

Fyrirtækið Strategic Horizon 
LLP, sem setti fyrst fram jöfnuna 
að ofan, gerði rannsókn á bönkum 
í Bandaríkjunum fyrir nokkrum 
árum og einblíndi á fórnarbilið. 
Bankar höfðu verið að fjárfesta 

mikið í þáttum eins og interneti í 
útibúum, glæsilegum kaffihorn-
um, og nýtískulegum glans-inn-
réttingum. Rannsóknir þeirra 
leiddu hins vegar í ljós að þættir 
eins og persónuleg þjónusta, vald 
þjónustufulltrúa til að semja sjálf-
ir um vexti o.fl. við viðskiptavini 
og umbun fyrir trygg og langvar-
andi viðskipti var hluti af því sem 
skipti viðskiptavini mjög miklu 
máli en var ekki til staðar. Bönk-
unum sem tóku þátt varð því ljóst 
að þeir höfðu verið með rangan 
fókus. Með því að minnka fórn-
arbilið gátu þeir aukið viðskipta-
tryggð. Til að minnka fórnarbil-
ið fóru þeir að setja pening í að 
þjálfa framlínufólkið sitt, gefa 
þeim meiri völd og svigrúm til 
starfa ásamt því að leggja meiri 
metnað í að lágmarka starfs-
mannaveltu (hár starfsaldur 
eykur líkur á persónulegu sam-
bandi viðskiptavina og þjónustu-
fulltrúa). Með því að bæta þessa 
þætti var hægt að minnka fórn-
arbilið mest. Það sem er áhuga-
vert er að ekki þurfti til nýtt eða 
meira fjármagn heldur var ein-
göngu verið að færa til fjármagn 
og virkja á þá liði sem gáfu mesta 
umbun fyrir bankana.

Það er því mikilvægt að blekkj-
ast ekki af því að fyrirtækið sé 
að skora vel í þjónustukönnun-
um. Ef væntingarnar eru litl-
ar geta þjónustukannanir komið 
vel út. Þess vegna er fórnarbilið 
mikilvægt því það hjálpar fyrir-
tækjum að fókusa á réttu hlutina. 
Hverju eigum við að vera góðir í, 
og hverju eigum við ekki að vera 
góðir í?

Rétt lesið úr ánægju fólksins

Guðmundur 
Arnar 

Guðmundsson
markaðsstjóri.

O R Ð  Í  B E L G

BÍLAR TIL SÖLU Greinarhöfundur bendir á að vandasamt kunni að vera að lesa rétt úr 
yfirlýsingum fólks um ánægju með vörur og þjónustu. Þannig segist níu af hverjum tíu 
ánægðir með bíltegundina sína, þótt vel innan við helmingur kaupi sér aftur bíl sömu teg-
undar.  MARKAÐURINN/VILHELM

Kannaðu rétt 
þinn til bóta
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Lengri opnunartími 

í verslun RV

Opið mán. til fös. frá 8.00 til 19.00

Laugardaga frá 10.00 til 17.00

Rekstrarvörur
- fyrir stofnanir, fyrirtæki og heimili,
          sem vilja spara og hagræða!

Í öllu umtali um lán, verðtryggingar og 
mögulega niðurfellingu skulda er ekki úr 
vegi að fjalla nánar um „verðbætur“. Í 
samantekt MP banka á fjármálahugtök-
um kemur fram að verðbætur séu sú upp-
hæð sem bætist við afborgun láns vegna 
verðtryggingar. „Verðbætur bætast einn-
ig við höfuðstól lánsins þegar vextir eru 
reiknaðir. Sá sem hefur lánað peninga með 
verðtryggingu fær greiddar verðbætur frá 
þeim sem tók lánið. Verðbætur eru reiknaðar 
út frá verðlagsþróun og er yfirleitt miðað við vísi-
tölu neysluverðs. Ef verðlag hækkar þarf sá sem 

tók lánið að greiða verðbætur 
sem er krónutala sem skil-
ar þeim sem lánaði sömu 
upphæð til baka miðað við 
hversu mikið verðlag hefur 
hækkað frá því að lánið var 

veitt. Þannig er sá sem lán-
aði tryggður fyrir verðlags-

hækkunum. Hvað þann varðar 
sem tók lánið þá hefur hann hag 

af því að verðlag sé sem stöðugast 
eða verðhjöðnun verði en þannig helst 

greiðsla hans stöðug eða lækkar.“

Verðbætur

Viðskiptanefnd Alþingis hefur nú til umfjöllunar frumvarp forsætis-
ráðherra um Seðlabanka Íslands þar sem fjallað er um skipulag yfir-
stjórnar og peningastefnunefnd. Þótt mikilvægt sé að koma á breyt-
ingum í yfirstjórn bankans þá er ekki síður mikilvægt að lögin séu 
vel úr garði gerð.

Bankastjórar Seðlabankans, væntanlega fráfarandi, gagnrýndu í 
gær harðlega frumvarpið eins og það var fyrst sett fram. Margt er í 
þeirri gagnrýni sem má til sanns vegar færa, án þess þó að sú gagn-
rýni fái skyggt á nauðsyn þess fyrir trúverðugleika stjórnar peninga-
mála í landinu að breytingar verði gerðar á yfirstjórn bankans. 

Eitt af því sem tekist hefur verið á um í umræðu um nýju lögin eru 
ákvæði í þeim þar sem menntun seðlabankastjóra er skilgreind. Hár-
rétt athugað er að skilgreining sú að seðlabankastjóri þurfi að hafa 
meistarapróf í hagfræði er allt of þröng. Og raunar er það svo að í 
öðrum löndum hefur ekki viðgengist að skil-
greina menntun seðlabankastjóra í lögum 
um seðlabankann.

Um leið er rétt að hafa í huga (eins og sést 
á bakgrunni flestra seðlabankastjóra) hvern-
ig stjórnvöld annarra landa velja í þetta emb-
ætti. Erlendis tíðkast einfaldlega ekki að ráða 
menn sem ekki hafa bakgrunn í því fagi sem 
seðlabankastjórn snýst um. Þegar auglýst 
var eftir nýjum seðlabankastjóra í Kanada 
árið 2007 (í tímaritinu Economist) var tekið 
fram hver verkefni bankans væru og að nýr 
bankastjóri yrði meðal annars að hafa sér-
fræðigrunn og orðspor sem hagfræðingur, 
með menntun og reynslu á sviði seðlabanka 
og væri leiðandi á því sviði. Ekkert stend-
ur þó um þessar kröfur í lögum um Seðla-
banka Kanada.

Hér hafa stjórnvöld hins vegar ekki borið gæfu til að hafa alltaf að leið-
arljósi fagleg sjónarmið við skipan í æðstu embætti, líkt og ráða hefur 
mátt af skipan seðlabankastjóra, dómara, sendiherra og mögulega for-
stjóra ríkisfyrirtækja síðustu ár, án þess að tínd séu til einstök dæmi. 

Og ef staðan er þannig að stjórnmálamönnum landsins sé ekki 
treyst andi til að láta þjóðarhag ráða í embættisveitingum, í stað þess 
að á þær sé litið sem pólitíska bitlinga þá er næstbesti kosturinn að 
binda hendur þeirra sem frekast er unnt með lögum. Það kann að vera 
lakur kostur að negla niður kröfur um menntun seðlabankastjóra í lög 
um bankann og vandasamt að sníða þau ákvæði þannig til að útiloki 
ekki hæfa einstaklinga til starfans. En ef það er eina leiðin sem er fær 
til þess að fagleg sjónarmið fái orðið ofan á í valinu, þá er það illskárri 
leið en að gera það ekki.

Hvernig á að bregðast við þegar stjórnmálamenn hafa 
með gjörðum sínum brugðist trausti almennings?

Sjálfsagðir hlutir í lög 
leiddir af illri nauðsyn
Óli Kristján Ármannsson

Ef staðan er 
þannig að stjórn-

málamönnum 
landsins sé ekki 
treystandi til að 

láta þjóðarhag 
ráða [...] er næst-

besti kosturinn 
að binda hendur 

þeirra sem frekast 
er unnt.

O R Ð S K Ý R I N G I N



4ra rétta seðill
HRÁSKINKA „PROSCIUTTO“

með fíkjum, salati og ferskum parmesanosti

RJÓMALÖGUÐ HUMARSÚPA
með humarfrauði

MARINERAÐUR KÁLFAHRYGGUR Á BEINI
með ristuðu grænmeti, kartöflumauki

og hunangskryddsósu (4.590 kr.)

ÖND
með appelsínusósu og kartöfluköku (5.590 kr.)

NAUTALUND
Béarnaise með grilluðu hvítlauksristuðu spínati 

og sperglum (6.590 kr.)

LOGANDI CRÈME BRÛLÉE
með súkkulaði ís  

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207 - Netfang perlan@perlan.is - Vefur www.perlan.is
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Allt í steik
verð frá 4.590 kr.

Perlan
Ein magnaðasta bygging Reykjavíkur á daginn. 
Eitt besta veitingahúsið á kvöldin.

framlengt til 31. mars 

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!1

2

3

4

VELDU MILLI ÞRIGGJA AÐALRÉTTA

Tilvalið fyrirárshátíðina!
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B A N K A H Ó L F I Ð

Kaupþing kom nýverið fyrir 
í fréttum af frægu fólki í 
Bretlandi. AHN-fréttaveit-
an greindi frá því að Elísabet 
Englandsdrottning ætti í 
viðræðum við skilanefnd 
Kaupþings um ógreidda leigu. 
Hennar hátign mun vera meðal 
kröfuhafa eftir að bankinn fór 
í greiðslustöðvun og greiðslur 
hættu að berast af 8.600 fer-
metra skrifstofuhúsnæði við 
Hanover-stræti í Lundúnum. 
Ársleiga þar er sögð nema 
rúmum 320 milljónum króna. 
Skuld bankans hefur ekki 
verið gefin upp.

Krúnan á miklar eignir 
og hafði í fyrra tæpa 
35 milljarða króna 
í tekjur af þeim, 
að því er AHN 
grein ir frá. 
Tap af heims-
f j á r  m á l a -

Kaupþing skuldar 
Bretadrottningu

Eins og frá var greint á mánu-
dag gerði Straumur kauprétt 
við stóran hóp starfsfólks 
bankans. Rétturinn kvað 
á um kaup á 650 milljónum 
hluta á genginu 1,67 krónur 
á hlut, jafnvirði rétt tæp-
lega eins milljarðs króna. 
Kaupréttirnir urðu 
vitanlega til þess að 
einhverjir stukku upp 
á nef sér og blótuðu 
gjafmildinni í sand 
og ösku enda gæti sá 
sem virkjar kauprétt-
inn samstundis rakað inn 

ágætum hagnaði kaupi hann 
nú þegar verðið er lágt. En 
kaupréttir eru ekkert til að 
hrópa húrra fyrir enda kveða 
þeir á um að viðkomandi verði 

að halda í bréf sín í nokkur 
ár. Þeir sem síðast virkjuðu 
kauprétti sína hjá Straumi 

fyrir tveimur árum verða 
að halda nokkuð lengi 

í hagnaðarvonina. 
Þá var viðmiðunar-
verðið, sem var tví-
skipt, á bilinu 15,43 
og 16,65 krónur á 
hlut. 

Misgóðir réttir

krepp unni er sagt 
nema ríflega 4,1 millj-
arði króna.

Landsmenn í arabaríkinu 
Dúbaí eru nú eflaust að upplifa 
álíka áfall og við Íslendingar í 
fyrrahaust þegar skuldatrygg-
ingarálagið rauk upp í hæstu 
hæðir áður en efnahagshrunið 
reið yfir af fullum þunga. Eins 
og fram kom í vikubyrjun er 
álagið í Dúbaí reyndar meira 
en álagið hér og þykir það vís-
bending um að ríkið geti lent 
í vandræðum með afborganir 
af lánum. Sérfræðingar segja 
þó fátt benda til að svo verði. 

Á því gullaldarári 2007 
eða hér um bil var 

Ísland nefnt Dúbaí 
norðursins. Miðað 
við stöðuna sem 

komin er upp mætti 
sosum kalla Dúbaí með 
réttu Ísland suðursins.

Ísland suðursins
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09 LÍTILL FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR

Ekki safna skuldum vegna fjármagnskostnaðar í vörum.
Með flugfrakt sparar þú umtalsverð gjöld vegna fjármagns-
kostnaðar þar sem þú getur pantað minna inn í einu, 
með styttri fyrirvara og færð vöruna mun fyrr í hendur.

MIKILL FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR

BEINT FRAKTFLUG – 24 ÁFANGASTAÐIR
Í EVRÓPU, BANDARÍKJUNUM OG KANADA.
WWW.ICELANDAIRCARGO.IS
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Þegar ég var að lesa fréttir á visir.is í 
gær rakst ég á frétt um japanska kokk-
inn Seiji Yamamoto. Hann er mjög 

framúrstefnulegur þegar kemur að matar-
gerð og er mikill áhugamaður um sjáv-
arfang. Til að  mynda brá hann á það 
ráð að fara með sjávarál í sneið-
myndatöku áður en hann skar 
hann niður í súpu til að geta 
skorið fíngerð bein álsins eftir 
ævafornri hefð.

Sjálf er ég mikil áhugamann-
eskja um tilraunaeldhús og hef ein-
staklega gaman af þáttum breska 
sjónvarpskokksins Heston Blumenth-
al. Hann leggur mikið upp úr upplifun 
í kringum mat, bæði bragði, áferð, lykt 
og umhverfi og það er aðdáunarvert að 
sjá hann framreiða djúpsteiktan ís og 
elda úr gulli. Nú á krepputímum hljóm-
ar þetta allt frekar mikið 2007, en þó við 

eldum frekar heima í sparnaðarskyni þýðir 
það ekki að tilraunir í eldhúsinu þurfi að 
bíða næsta góðæris, síður en svo. Það fann 
ég síðast um áramótin þegar fjölskyldan, þá 
aðallega Hugi, eldri bróðir minn, ákvað að 

prófa nýja eldunaraðferð á hinum árlega 
áramótakalkún. Undirbúningurinn hófst 

deginum áður með saltpækli og 
svo var dýrið vaktað í nokkrar 
klukkustundir með tveimur hita-
mælum í ofninum á gamlársdag. 

Útkoman varð meyrasta fuglakjöt 
sem ég hef bragðað á ævinni. Tím-

inn sem fór í þessa aukavinnu var 
góð samverustund með fjölskyldunni 

og kostnaðurinn var ekki krónu meiri. 
Það er algjör óþarfi að fara með mat-

inn sinn í sneiðmyndatöku eða nota dýr-
asta hráefnið á markaðnum til að njóta 
eldamennskunnar – aðeins meiri tími og 
hugmyndaflug getur gert gæfumuninn.

Tilraunaeldhús á hæsta stigi

NOKKUR ORÐ
Alma 

Guðmunds-
dóttir

■ 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

Af hverju gerirðu 
mér þetta? 

Gamla skólafé-
laganum þínum!

Vorum 
við 

félagar?

Jú, við vorum saman í 
bekk Tanga-Þrándur. Þú 
varst góður í leikfimi! Ég 
var góður í eðlisfræði! Ég 
man enn hvað þú hlóst að 
mér þegar ég reyndi að slá 
blakboltann með stuttum 
fingrunum 
mínum!

Það hlær enginn að mér! Nú er 
komið að mér að hlæja! Ég er 
sko með gamlan leikfimisokk 
af þér Tanga-Þrándur! Fullur af 

gömlum sveppum og bakteríum! 
Ég mun nota hann til að útbúa 

dauðabakteríuna sem 
            mun þurrka út allt líf!

Og hún er frá 
þér komin 

Tanga-Þrándur! 
Frá þééér!

Ég var enginn 
aumingi í leikfimi!

Ég hef 
skapað 
skrímsli!

Annað af tvennu sem gerir 
mig brjálaðan er að ég fæ 

aldrei það sem ég vil.

Aha, en bara ef þú vissir 
það ekki, þá snýst ekki allt 

um þig.

Jámm, það 
er hitt atriðið.

Ég sagði 
þér að skila 
raksápunni, 

Solla!

Solla er 
þarna.

Kallið mig 
Matta, ef 
ykkur er 
sama!

Moby Dick eftir 
Mellville

Bókaklúbbur 
Mjása

Við erum hér á vett-
vangi þar sem lög-

reglumenn rannsaka 
óheppilegt atvik sem 

tengist Humpty Dump-
ty. Spurningin sem allir 
velta fyrir sér, datt hann 

eða var honum ýtt?
Glæpavettvangur Lögregla

„Kallið mig 
Ishmael.“

– Lifið heil

Lægra
verð
í Lyfju

www.lyfja.is

20% verðlækkun
SOTHYS Total Cohesion. Vinsælasta 24 stunda kremið frá Sothys. 
Þéttir og styrkir frymisgrind frumanna, sem gerir það að verkum að 
húðin endurnýjast. 5.249 kr. 4.199 kr.

20% verðlækkun
CLINIQUE Superdefence. Mest selda rakakremið frá Clinique. 
Ofnæmisprófað og 100% ilmefnalaust. 6.739 kr. 5.391 kr.

20% verðlækkun
CLARINS 24 stunda krem. Söluhæsta 24 stunda kremið frá Clarins. 
Ver húðina gegn kulda og stuðlar að rakajafnvægi. 
6.829 kr. 5.463 kr.

Gildir út febrúar 2009
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Í kvöld verður aukasýning á verk-
inu Brunað gegnum Bólu-Hjálm-
ar á vegum Stoppleikhópsins í 
Leikhúsinu í Funalind 2 í Kópa-
vogi. Verkið er nýtt af nálinni en 

höfundar eru 
þeir Ármann 
Guðmunds-
son, Snæbjörn 
Ragnarsson, 
Sævar Sigur-
geirsson og Þor-
geir Tryggva-
son. Verkið 
byggist á lífi og 
ljóðum Hjálm-
ars Jónssonar 

sem kenndur er við Bólu. Sýningin 
hefst kl. 20.00.

 „Brunað í gegnum Bólu-Hjálm-
ar“ var frumsýnt í maí sl. í Iðnó. 
Hefur það síðan verið á leikferð 
um landið þar sem sýningar fóru 
fram bæði í grunnskólum og á 
hjúkrunarheimilum eldri borg-
ara. Nú gefst almenningi því tæki-
færi til að berja verkið augum. 
Þrír leikarar segja söguna og 
leika allar persónur. Leikstjóri er 
Ágústa Skúladóttir, en leikmynd 
og búninga gerir  Guðrún Öyahals. 
Miðapantanir í síma 898 7205. - pbb

Leikverk um 
Bólu-Hjálmar

ÁGÚSTA 
SKÚLADÓTTIR 

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 18. febrúar 2009 

➜ Tónleikar
21.00 Thin Jim and the Castaways 
flytja nýtt og nýlegt efni á Kaffi Rósen-
berg við Klapparstíg.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Sigurgeir Guðjónsson flytur 
erindið „Tilraun til stefnumótunar í geð-
heilbrigðismálum á 19. öld“ á Félags-
vísindatorgi á Háskólanum á Akureyri, 
stofa 201,  Sólborg við Norðurslóð.   
20.00 Sigrún 
María Kristinsdóttir 
mun fjalla um bók 
sem hún vinnur að 
um ættleiðingar á 
Íslandi frá ýmsum 
sjónarhornum. Allir 
velkomnir. Bókasafnið 
við Sunnumörk 2, 
Hveragerði.

➜ Myndlist
Hulda Vilhjálmsdóttir hefur opnað 
málverkasýningu í Reykjavík Art Gallery 
við Skúlagötu 30. Opið alla daga nema 
mánudaga kl. 14-17.
Í Gallerí Ágúst við Baldursgötu 12, 
hefur verið opnuð sýning á teikningum 
og skissum listamannsins Steingríms 
Eyfjörð. Opið mið.-lau. kl. 12-17.
Guðlaug Friðriksdóttir hefur opnað 
sýningu á olíumálverkum á Geysir 
Bistro & Bar við Aðalstræti 2. Opið alla 
daga frá kl. 11 til 22.

Það styttist í frumsýningu 
á Milljarðamærinni eftir 
Friedrich Dürenmatt á 
stóra sviði Borgarleikhúss-
ins. Frumsýna átti verkið 
um jól en það frestaðist 
vegna mikillar aðsóknar á 
Flóna og Fólkið í blokkinni. 
Á laugardag verða tvær síð-
ustu sýningar á Fólkinu.

Milljarðamærin er fyrsta svið-
setning Kjartans Ragnarssonar á 
Stóra sviði Borgarleikhússins um 
langt árabil en hann var fyrstu árin 
eftir opnun Borgarleikhússins einn 
helst leikstjóri LR í húsinu. Eins og 
kunnugt er hefur hann hin síðari ár 
einbeitt sér að uppbyggingu Land-
námsseturs í Borgarnesi. Við svið-
setningu á verki Dürenmatts nýtur 
hann krafta Gretars Reynissonar  
sem er einn virtasti leikmyndahöf-
undur á landinu og hafa þeir mótað 
verkið á nýjan leik eftir hugmynd-
um sínum. 

Sú gamla kemur í heimsókn, eins 
og verkið heitir, var leikið á vegum 
LR í Iðnó á miðjum sjöunda áratugn-
um og var sú sýning rómuð fyrir 
leik Regínu Þórðardóttur og Gests 

Pálssonar og var raunar svanasöng-
ur þeirra á sviði. Nú fara þau skóla-
systkin Leiklistarskólans, Sigrún 
Edda Björnsdóttir og Jóhann Sig-
urðarson, með burðarhlutverk elsk-
endanna sem hittast aftur við ævi-
kvöld þegar sú ríka snýr heim í 
gamla þorpið sitt og heimtar hefnd-
argjald fyrir fornar syndir þorps-
búa og gamals kærasta. Forsýning 
er á verkinu á fimmtudag í næstu 
viku.

Gísli Rúnar Jónsson þýddi verkið 
fyrir fáeinum árum fyrir sviðsetn-
ingu Magnúsar Geirs leikhússtjóra 
LR sem setti þá verkið upp fyrir 
Herranótt. Hópur leikara kemur 

fram í sýningunni, þeirra á meðal 
Hilmir Snær Guðnason sem leikur 
þrjú hlutverk fyrri eiginmanna frú-
arinnar ríku. Meðal annarra leik-
enda má nefna Jóhannes H. Jóhann-
esson, Berg Þ. Ingólfsson, Jóhönnu 
V. Arnardóttur, Hallgrím Ólafsson, 
Hönnu M. Karlsdóttur, Theodór Júlí-
usson, Þröst L. Gunnarsson, Pétur 
Einarsson, Atla Þ. Albertsson og 
Unni Ö. Stefánsdóttur.

Fólkið í blokkinni hefur gengið 
vel og er sætanýting með afbrigð-
um góð á sýningum til þessa: Unnur 
Ösp  setti verkið á svið en höfundur 
verksins er Ólafur Haukur Símon-
arson.  pbb@frettabladid.is

Kjartan snýr aftur til LR

LEIKLIST Kjartan Ragnarsson, leikstjóri og leikskáld.    FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÓlöfÞorvaldur S.

Lumar þú á hugmynd um höfnina?
Kynning á hugmyndasamkeppni um framtíðarskipulag 
Gömlu hafnarinnar í Reykjavík

Allir velkomnir í 
Loftkastalann á morgun, 
fimmtudaginn 19. 
febrúar, kl. 17:00-19:00! Júlíus VífillKK GísliSigríður

� Kristján Kristjánsson - KK tekur fáein lög og hitar upp.
� Júlíus Vífill Ingvarsson, stjórnarformaður Faxaflóahafna sf. og skipulagsráðs Reykjavíkur, setur fundinn og

stýrir honum.
�  Arkitektarnir Þorvaldur S. Þorvaldsson og Ólöf Örvarsdóttir skipulagsstjóri kynna þróun miðborgarsvæðisins og 

sögu skipulagsmála í Reykjavík. 
� Sigríður Kr. Kristþórsdóttir greinir frá nýrri skýrslu um þróun atvinnustarfsemi í Gömlu höfninni.
� Gísli Gíslason hafnarstjóri fjallar um framtíðarsýn Faxaflóahafna sf. og kynnir fyrirkomulag samkeppninnar.

Pappír og litir í listsköpunarhorni barna í anddyrinu og myndlistarsýning í fundarlok.

Þetta er fyrsta samkeppnin sem efnt er til um heildarskipulag Gömlu hafnarinnar og Örfiriseyjar í Reykjavík. Hún 
verður öllum opin, annars vegar fagfólki sem ætlað er að skili tillögum um skipulag, hins vegar almenningi sem býðst 
að koma á framfæri hvers kyns hugmyndum og ábendingum sem nýta má við skipulagsvinnu á svæðinu.

Nánari upplýsingar um samkeppnina er að finna á faxafloahafnir.is/is/hugmyndasamkeppni
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FARÐU INN Á
WWW.SENA.IS/FANBOYS
OG SJÁÐU MYNDBROT

ÚR MYNDINNI!

9. HVERVINNUR!

     SENDU SMS ESL FBB Á NÚMERIÐ 1900
         - ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!

             VINNINGAR: BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,  GOS, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

WWW.SENA.IS/FANBOYS

ÓMISSANDI FYRIR ALLA STAR WARS AÐDÁENDUR!

FRÁBÆR GAMANMYND MEÐ DAN FOGLER
ÚR BALLS OF FURY, GOOD LUCK CHUCK OG SCHOOL FOR SCOUNDRELS. 

FRUMSÝND 13. FEBRÚAR 

Hart í bak 

Skoppa og Skrítla í söng-leik 

Sumarljós

Heiður

Kardemommubærinn

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

L
L
L
L
12
L
12
L

BRIDE WARS kl. 8 - 10
REVOLUTIONARY ROAD   kl. 8 - 10.10
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl. 6
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 6

L
12
L
L

FANBOYS    kl. 5.50 - 8 -10.10
FANBOYS LÚXUS kl. 5.50 – 8 – 10.10
BRIDEWARS kl. 4 - 6 - 8 -10
HOTEL FOR DOGS kl. 3.40 - 5.45
VALKYRIE kl. 8 - 10.30
SKÓGARSTRÍÐ 2 kl. 3.45
VILTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.30 - 8 - 10.30
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ kl. 4

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

14
12
14
L

THE WRESTLER  kl. 5.30 - 8 - 10.30
FROST/NIXON kl. 5.30 - 8 - 10.30
VICKY CRISTINA BARCELONA kl. 5.50 - 8 - 10.10
SÓLSKINSDRENGURINN kl. 5.30 - 8 - 10.10

5%

5%
SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

12
L
12
16
12
16

VALKYRIE kl. 5.30 - 8 - 10.30
BRIDE WARS   kl. 6 - 8 - 10
REVOLUTIONARY ROAD kl. 5.30 - 8 
TAKEN kl. 10.30
AUSTRALIA kl. 6
UNDERWORLD 3 kl. 10

550kr.

fyrir börn650kr.

fyrir fullorðna

- S.V., MBL

- L.I.L., TOPP5.-FBL.IS

EINN MAÐUR HEFÐI GETAÐ 
BREYTT SÖGUNNI!

Þegar tvö 
brúðkaup

lenda upp á 
sama daginn

fara bestu 
vinkonur í 

stríð!

“Einstök kvikmyndaupplifun!”
- Dóri DNA, DV

“Áhrifarík og miskunnarlaus mynd!”
- S.V., MBL

"Frábær leikur, stórgóð mynd!"
- Tommi, kvikmyndir.is

Frábær gamanmynd um fimm vini sem brjótast 
inn í Skywalker Ranch til að stela fyrsta eintaki 

af Star Wars Episode I.

“Mörg dúndurspennandi atriði”
- V.J.V., Topp5.is/FBL

"FANBOYS ER ALVEG MÖST FYRIR ALLA STAR 
WARS-FÍKLA. EKKI SPURNING!"

TOMMI - KVIKMYNDIR.IS

“SKEMMTILEGA SÚR VEGAMYND...”
“MYND FYRIR ÞÁ SEM ERU MEÐ MÁTTINN”

- DV

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 8 L

TAKEN kl. 10:10 16

SEVEN POUNDS kl. 8 L

UNDERWORLD 3 kl. 10:30 16

CHIHUAHUA kl. 6 L

FRIDAY THE 13TH kl. 8 - 10 16

ROLE MODELS kl. 6 12

BENJAMIN BUTTON kl. 8 7

HANN ER VINSÆLL 
MEÐAL KVENNA

13ÓSKARSVERÐLAUNA©TILNEFNINGAR

BESTA MYND ÁRSINS

UNDIRBÚÐU ÞIG UNDIR SVEFNLAUSA NÓTT

Hrikalegasti fjölda-
morðingi sögunnar...

...er kominn aftur! Maðurinn með Hokkí 
grímuna – JASON!

FRIDAY THE 13TH kl. 5:50 - 8 - 10:20 16

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 5:50 L

CHIHUAHUA m/Ensku tali kl. 10:20 Ath engin ísl. texti L

BENJAMIN BUTTON kl. 6D - 9:10D 7

BENJAMIN BUTTON kl.   6 - 9:10 VIP
HOTEL FOR DOGS kl. 5:50 L

DOUBT kl. 8 L

ROLE MODELS kl. 8 - 10:10 12

BEDTIME STORIES kl. 5:50 L

ROCKNROLLA kl. 10:20 16

YES MAN kl. 8 7

FRIDAY THE 13TH kl. 6 - 8:10 - 10:20 16

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 6D L

BENJAMIN BUTTON kl. 8D - 10:10D 7

BLOODY VALANTINE-3D kl. 8(3D) - 11:10(3D) 16

BOLT 3-D m/ísl. tali kl. 6(3D) L

CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 8 L

SLUMDOG MILLIONAIRE kl. 10 12

DOUBT kl. 8 12

UNDERWORLD kl. 10:10 16

HANN ELSKAR 
ATHYGLI

-Tommi, kvikmyndir.is-

-s.v. mbl-
★ ★ ★ ★

-l.i.b topp5.is-
★ ★ ★ ★

-New york post-
★ ★ ★ ★

-Premiere-
★ ★ ★ ★

- bara lúxus
Sími: 553 2075

FANBOYS kl. 8 og 10.20 L

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA kl. 6 L

HOTEL FOR DOGS kl. 6 L

MY BLOODY VALENTINE kl. 10 - POWER 16

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.45, 8 og 10 12

MIÐVIKUDAGUR
ER TILBOÐSDAGUR

500 KR
Á  A L L A R
M Y N D I R500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.

★★★★★
- L.I.L., Topp5.is/FBL

50505050

Kvikmyndagerðarmenn 
eru áhugasamir um Ó. 
Johnson & Kaaber húsið við 
Sæ tún. Þar með er brostin 
á samkeppni um húsið milli 
listgreina.

„Við höfum mikinn áhuga á að taka 
þetta yfir. Og má segja að þessir 
hópar séu að keppa. Þau vilja gera 
þarna einhvers konar listasafn. 
Við viljum sjá greinina flytja inn í 
þessi hús, gera þarna kvikmynda-
þorp með stúdíói og öllu tilheyr-
andi. Þarna er allt fyrir hendi,“ 
segir Halldór Þorgeirsson kvik-
myndagerðarmaður.

Brostin er á samkeppni milli 
myndlistarmanna og kvikmynda-
gerðarmanna um Ó. Johnson & 
Kaaber húsið við Sætún. Húsið er 
í eigu Landfesta, eignarhaldsfé-
lags Kaupþings banka hins nýja, 
sem á allt húsnæði sem Kaupþing 
gamla átti, hefur eignaðst að und-
anförnu og mun eignast. „Þeirra 
verk er að koma þessu frá sér á 
viðeigandi verði,“ segir Halldór 
sem fer fyrir hópi kvikmynda-
gerðarmanna ásamt Ara Kristins-
syni. En bíómenn eru ekki einir 
um hituna. Um helgina greindi 
Morgunblaðið frá hugmyndum um 
að hópur myndlistarmanna, undir 
forystu greifynjunnar Franc escu 
von Habsburg, hafi fullan hug á að 
koma á fót miklu listasafni í hús-
inu. Ásamt von Habsburg kemur 
að málum dánarbú Dieters Roth. 
Samkvæmt Morgunblaðinu lýsir 
von Habsburg sig reiðubúna til að 
leggja til 150 milljónir til endur-
bóta á húsnæðinu. „Ef listir geta 
einhvern tíma komið til hjálpar, 
þá er það á tímum sem þessum!“ 

hefur Einar Falur Ingólfsson eftir 
greifynjunni í Mogga.

„Dýrt er að breyta húsnæði í 
listasafn. Við í okkar grein erum 
ánægð með húsakynnin eins og 
þau eru. Erum ekki vön að hafa 
þetta fínna,“ segir Halldór. Hann 
segir húsnæðið henta kvikmynda-
gerðinni vel. Er það óformleg-
ur hópur kvikmyndgerðarmanna 
sem að málum kemur auk SÍK 

(Sambands íslenskra kvikmynda-
framleiðanda) en SÍK myndi ekki 
reka húsið ef til þess kæmi held-
ur yrði stofnað sérstakt félag um 
starfsemina. „Innan SÍK eru fjöru-
tíu félög,“ segir Halldór sem telur 
húsið ákjósanlegt sökum eðlis 
þessara félaga sem þenjast út og 
dragast saman eftir verkefna-
stöðu. „Þá myndi ekki þurfa að 
henda búningum og leikmyndum 
en hent hefur verið ógrynni á und-
anförnum árum því enginn hefur 
efni á að halda þessu í geymslu.“

Hópurinn stefnir að því að senda 
inn tilboð öðru hvorum megin við 
helgina en fyrir liggur að Kaup-
þing mun láta hæstbjóðanda eftir 
húsið. „Já, brostin er á mikil sam-
keppni milli kvikmyndagerðar-
manna og myndlistarmanna. And 
may the best man win,“ segir Hall-
dór.  jakob@frettabladid.is

Listgreinar bítast um 
Ó. Johnson & Kaaber hús

BÍÓMENN TAKA HÚSIÐ ÚT Að sögn Halldórs Þorgeirssonar er húsið frábært sem 
rammi um kvikmyndaþorp í Reykjavík. Hann og Ari Kristinsson fara fyrir hópi kvik-
myndagerðarmanna sem vilja húsið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ó. JOHNSON & KAABERHÚSIÐ

Veljum íslenskt
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Starfsfólk Sparnaðar ehf. starfar með það að leiðarljósi að benda á leiðir fyrir heimilin í landinu 
til að stórlækka hjá sér útgjöldin og tryggja sér örugga afkomu á efri árum. Til þess að geta 
starfað við ráðgjöf hjá Sparnaði ehf. þurfa viðkomandi aðilar að gangast undir viðamikla kennslu 
sem lýkur með hæfnisprófi í gegnum kennslukerfi Versicherungskammer Bayern (Bayern Líf á 
Íslandi) og Sparnaðar ehf. Þekkingu er viðhaldið með reglulegum námskeiðum og prófum.

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á atvinna@sparnadur.is

Við leitum að traustum, metnaðarfullum og 
sjálfstæðum einstaklingi sem hefur góða 
samskiptahæfni og nákvæmni í vinnubrögðum.

Starfssvið

Umsjónarmaður útibús ber ábyrgð á daglegri 
fræðslu, yfirumsjón ráðgjafa og eftirfylgni 
áætlana í samstarfi við framkvæmdarráð 
félagsins.

Helstu menntunar- og hæfniskröfur

Reynsla af stjórnunarstörfum
Framúrskarandi samskiptahæfni og 
samningatækni
Háskólagráða á sviði viðskipta- eða lögfræði
Leiðtogahæfileikar
Heiðarleiki, sterk siðferðiskennd og jákvæðni2

Við leitum að traustum, metnaðarfullum og 
sjálfstæðum einstaklingum sem hafa góða 
samskiptahæfni og temja sér nákvæm og góð 
vinnubrögð.

Starfssvið

Ráðgjöf til einstaklinga
Eftirfylgni og þjónusta við viðskiptavini
Öflun viðskiptasambanda

Helstu menntunar- og hæfniskröfur

Framúrskarandi samskiptahæfni og 
samningatækni
Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun 
á sviði viðskipta
Leiðtogahæfileikar
Heiðarleiki, sterk siðferðiskennd og jákvæðni3

Við leitum að traustum, metnaðarfullum og 
sjálfstæðum einstaklingum sem hafa góða 
samskiptahæfni og temja sér nákvæm 
vinnubrögð. Um er að ræða fullt starf og leitum 
við eftir að ráða umboðsmann fyrir hvert af 
eftirtöldum svæðum:

Starfssvið

Ráðgjöf til einstaklinga
Eftirfylgni og þjónusta við viðskiptavini
Öflun viðskiptasambanda

Helstu menntunar- og hæfniskröfur

Framúrskarandi samskiptahæfni og 
samningatækni
Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun 
á sviði viðskipta
Leiðtogahæfileikar
Heiðarleiki, sterk siðferðiskennd og jákvæðni

Vegna aukinna umsvifa leitar Sparnaður ehf. að aðilum í eftirfarandi stöður:

1. Umsjónarmaður
Útibú á Akureyri

2. Ráðgjafar
Útibú á Akureyri

3. Umboðsmenn
Landsbyggðin

Egilsstaðir og nágrenni – Ísafjörður og nágrenni
Húsavík og nágrenni – Hvammstangi og nágrenni
Höfn í Hornafirði og nágrenni – Ólafsvík og nágrenni
Sauðárkrókur og nágrenni – Selfoss og nágrenni
Vestmannaeyjar. 

…með því að vera hluti af sterkri liðsheild sem
vinnur markvisst að því að hjálpa landsmönnum til
að ná betri yfirsýn og auknum árangri í fjármálum 
og rekstri heimila?

Hlutverk Sparnaðar ehf. er að gefa einstaklingum 
leiðbeiningar um hvernig þeir geti náð jafnvægi í 
fjármálum heimilisins. Frá upphafi hefur 
Sparnaður ehf. unnið út frá hugmyndafræði Ingólfs 
H. Ingólfssonar með það að leiðarljósi að hjálpa 
heimilum að stórlækka hjá sér fjármagnskostnað. 
Sparnaður ehf. býður upp á uppgreiðsluþjónustu 

lána og hugbúnaðarlausnir s.s. heimilisbókhald, 
útgjaldastýringu og neyslugreiningu. Nú þegar eru 
yfir 1.200 heimili sem nýta sér þjónustuþætti 
Sparnaðar ehf. sem stuðla að auknum sparnaði 
fyrir þjóðarbúið í heild sinni.

Sparnaður ehf. er umboðsaðili fyrir þýskt trygg-
ingafélag að nafni Versicherungskammer Bayern 
(Bayern Líf á Íslandi). Versicherungskammer 
Bayern á rætur sínar að rekja til ársins 1811 og er 
eitt af leiðandi tryggingafélögum Þýskalands. Þetta 
er tryggingafélag í eigu þýsku sparisjóðanna sem 

eru ein traustasta fjármálasamsteypa Þýskalands. 
Sparnaður ehf. býður Íslendingum lífeyris-
tryggingasamninga í samkeppni við viðbótar-
lífeyrissparnað bankanna hér á landi. Samkvæmt 
þýskum lögum er þýskum tryggingafélögum skylt 
að uppfylla ströng skilyrði um lífeyristryggingar og 
verður samkvæmt þeim að skila tryggingatökum 
sínum að lágmarki 2,25% ávöxtun. Þar af leiðandi 
er öryggið ávallt í fyrirrúmi. Viðskiptavinir geta 
leyst út samning sinn í formi ævilangs lífeyris.

Vilt þú láta gott af þér leiða…



18  18. febrúar 2009  MIÐVIKUDAGUR

sport@frettabladid.is

HANDBOLTI „Það fer lítið fyrir 
æfingum þessa dagana. Ég er að 
spá í að gerast bara atvinnumaður 
á netinu eða eitthvað. Meiðslahætt-
an er líka minni þar,“ sagði Einar 
Hólmgeirsson, leikmaður Gross-
wallstadt í Þýskalandi, en honum 
gengur afar illa að fá sig góðan af 
þrálátum meiðslum.

„Ég hljóp aðeins í gær og er 
aftur á byrjunarreit í dag. Ég hljóp 
í hálftíma og er mjög slæmur. Þeir 
vita ekkert hvað er að mér en ég 
er langt frá því að geta æft hand-
bolta. Læknarnir finna ekki neitt 
og halda því að það sé ekkert að 
mér. 

Þeir sáu rifu í vöðva í kálfan-
um en það er væntanlega gróið 
en það hefur greinilega verið eitt-
hvað meira. Það er eitthvað aftan 
í hnésbótinni núna,“ sagði Einar 
hundsvekktur þó svo hann sé að 
verða ýmsu vanur þegar kemur 
að meiðslum enda verið sérstak-
lega óheppinn með meiðsli undan-
farin ár.

„Það er vart hægt að lýsa því 
hvað ég er orðinn pirraður á þessu. 
Ég er bara þakklátur fyrir að eiga 
ár eftir hérna í stað þess að vera 
að renna út á samning. Ég reyni 
að vera rólegur en það er erfitt því 
ég get ekkert gert. Þetta er orðið 
mjög þreytt. Ég æfi kannski í viku 
og þá er ég meiddur aftur,“ sagði 
Einar.

Hann var heill heilsu í nóvem-
ber og desember en meiddist síðan 
í lok desembermánaðar. Eftir það 
hefur hann vart komist almenni-
lega á fætur síðan. Hann segir ekki 
ólíklegt að hann láti lækna hand-
boltalandsliðsins íslenska kíkja á 
sig fari hann ekki að lagast.

„Það er samt helvíti hart að í 

hvert skipti sem maður meiðist 
þurfi að fljúga heim til þess að fá 
sig góðan,“ sagði Einar sem ber 
læknaliði Grosswallstadt ekki vel 
söguna og segir þá vart starfi sínu 
vaxna.

Það segir sig sjálft að það tekur 
á sálarlífið að vera stanslaust í erf-
iðum meiðslum. Hvað gerir Einar 
til þess að halda geðheilsu?

„Maður reynir að láta lífið bara 
líða. Það sem bjargar manni þó 
er fjölskyldan. Það er gaman að 
koma heim og sjá litla strákinn 
sinn koma brosandi á móti manni. 
Það heldur manni gangandi að eiga 
góða að,“ sagði Einar sem vonast 
til þess að vera kominn af stað í  
mars og stefnir á að ljúka tímabil-
inu með sóma. henry@frettabladid.is

Að sjá soninn brosa til 
mín bjargar deginum
Það á ekki af stórskyttunni Einari Hólmgeirssyni að ganga. Meiðslasaga hans 
ætlar engan endi að taka og hann hefur verið meiddur síðan í desember. Hann 
segir meiðslin taka sinn toll af sálarlífinu en fjölskyldan haldi honum gangandi.

GOTT AÐ EIGA GÓÐA AÐ Einar Hólmgeirsson á góða konu og ungan son sem hann 
segist vera þakklátur fyrir. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

HANDBOLTI HK-ingurinn Valdimar 
Þórsson er með 20 marka forustu 
í markakóngsbaráttunni í N1-
deild karla þegar sex umferð-
ir eru eftir. Það stefnir því allt 
í að Valdimar verði markakóng-
ur deildarinnar í annað skiptið á 
þremur árum en hann er einn af 
þremur leikmönnum deildarinnar 
sem hafa náð að brjóta hundrað 
marka múrinn í vetur. 

Valdimar hefur skorað 130 
mörk í 15 leikjum með HK eða 8,7 
mörk að meðaltali í leik. Valdimar 
var markakóngur deildarinnar 
2007 þegar hann skoraði 162 mörk 
í 21 leik eða 7,7 mörk í leik. Hann 
hefur því að skorað marki meira 
að meðaltali í vetur.

Framarinn Rúnar Kárason 
er í 2. sæti en Rúnar er búinn 
að skora 110 mörk í 14 leikjum 

eða 7,9 mörk að meðaltali í leik. 
Rúnar er búinn að missa úr einn 
leik sem á sinn þátt í því að hann 
er svo langt á eftir.

Sömu sögu er að segja af FH-
ingnum Aroni Pálmarssyni sem 
er búinn að missa af tveimur 
leikjum og er því 29 mörkum á 
eftir Valdimari. Aron hefur skor-
að 101 mörk í 13 leikjum á sínu 
fyrsta tímabili í efstu deild eða 
7,8 mörk í leik. - óój

MARKAHÆSTU MENN Í 
N1-DEILD KARLA:
Valdimar Fannar Þórsson, HK 130
Rúnar Kárason, Fram 110
Aron Pálmarsson, FH 101
Arnór Þór Gunnarsson, Valur  93
Sverrir Hermannsson, Víkingur 87
Sigurbergur Sveinsson, Haukar 86
Jónatan Þór Magnússon, Akureyri 83
Andri Berg Haraldsson, Fram 72
Fannar Friðgeirsson, Stjarnan/Val 72
Árni Þór Sigtryggsson, Akureyri 67

Valdimar Þórsson með gott forskot í markakóngsbaráttunni í N1-deild karla:

Þrír með meira en 100 mörk

20 MARKA FORSKOT HK-ingurinn Valdi-
mar Fannar Þórsson.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ólafur Þór Guðbjörnsson, þjálfari 19 ára landsliðskvenna í 
fótbolta sem eru í apríl á leiðinni í milliriðil Evrópumótsins, 

hefur kallað saman æfingahóp þar sem stelpurnar munu 
gangast undir próf sem kannar áhættuþætti kross-
bandaslita.

„Þetta kemur upp í gegnum árangurinn hjá A-liðinu. 
Þeir hjá Kine sem eru með þetta voru búnir að heita á 
þær mælingu ef þær kæmust á EM. Það hefur verið 
erfitt að koma því við og svo fannst okkur þetta 
nýtast betur fyrir yngri stelpurnar upp á forvarnar-
gildið,“ segir Ólafur. 

„Það er mjög algengt að það séu krossbandaslit 
á þessum aldri sem og í framhaldinu. Við erum að 
reyna að koma í veg fyrir að þetta gerist í framtíð-
inni. Það er hærri tíðni á þessum meiðslum hjá 
stelpum og menn eru að velta því fyrir sér hvort 
tíðarhringurinn eða lögunin á mjaðmagrindinni 
komi inn í það hjá stelpunum,“ segir landsliðsþjálf-
arinn sem segir þá hjá Kine hafa verið að þróa þessa 

aðferð.   „Við tökum þessa mælingu á stelpunum og svo fá félögin 
niðurstöðurnar og hvað þau geti gert í forvörn til þess að minnka 
líkur á viðkomandi stelpa slíti krossbönd.  Þetta snýst um hvernig 
þær lenda og hvernig þær beita hnénu. Þær fá leiðbeiningar 
um hvernig þær geta æft það. Þetta snýst um hvernig þú beitir 

hnénu í lendingu og hvernig þú virkir vöðvana í kring þegar þú ert 
að slíta krossband,“ segir Ólafur en í mælingunni eru hlaup 

og stökk leikmanna tekin upp á vídeó og þau síðan greind 
í framhaldinu.  
„Þetta eru svo dýr meiðsl að það er allt að vinna að reyna 
að koma í veg fyrir þetta eða minnka líkurnar. Þetta eru 
dýr meiðsli á stuttri ævi fótboltamanns,“ segir Ólafur 
en leikmenn eru oft heilt ár að ná fullum styrk á ný.  
„Við höfum ákveðið að prófa þetta hjá stelpunum og 
þetta er líka til þess að hvetja þjálfarana til að hugsa 
um þetta og fá leiðbeiningar um æfingar fyrir aðra 

leikmenn í liðinu sínu. Við viljum vekja athygli á þessum 
möguleika og undirbúa landsliðsmennina okkar sem best 

fyrir framtíðina.“ 

ÓLAFUR ÞÓR GUÐBJÖRNSSON, ÞJÁLFARI 19 ÁRA LANDSLIÐS KVENNA: SETUR STELPURNAR Í KINE-MÆLINGU

Krossbandaslit eru dýr á stuttri ævi fótboltamanns
> Nýjustu meistararnir mætast

Það verður stórleikur í DHL-höllinni í Vestur-
bænum klukkan 19.15 í kvöld þegar nýjustu 
meistarar kvennakörfunnar mætast. KR og 
Haukar eiga það sameiginlegt að hafa bæði 
orðið meistarar í síðasta leik sínum, KR-
stelpurnar urðu bikarmeistarar eftir 76-60 
sigur í bikarúrslitaleiknum um síðustu 
helgi og Haukastelpurnar urðu deildar-
meistarar eftir 82-67 sigur í 17. umferð 
Iceland Express-deildar kvenna, hvort 
tveggja gegn Keflavík. Haukar hafa unnið 
fimmtán deildarleiki í röð og 17 af síðustu 
18 leikjum sínum í deild og bikar. Eina tapið 
var gegn KR í 8 liða úrslitum bikarsins en 
eina tap KR í níu leikjum á nýju ári var aftur á 
móti í deildarleik gegn Haukum.

Opið virka daga kl. 8:00 til 17:00
www.velaland.is

VESTURLANDSVEGUR

VAGNHÖFÐI
VÉLALAND

HÚSGAGNA-
HÖLLIN

TANGARHÖFÐI

BÍlDSHÖFÐI
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Vélaland - VAGNHÖFÐA 21 
Sími 577-4500

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

Fáðu ráðgjöf um tímareimaskipti

Er tímareimin komin á tíma?
Fast verð hjá Vélalandi

Skoðaðu fast verð hjá Vélalandi. Hringdu 
núna í síma 577-4500 og pantaðu tíma.
Verðdæmi um tímareimaskipti:
Nissan Patrol 2,8 dísil Árgerð 1992-2000
Heildarverð, varahlutur og vinna: 36.507 kr.

Toyota Land Cruiser 90 D4D Árgerð 2000-2006
Heildarverð, varahlutur og vinna: 27.171 kr.

Toyota Corolla 1,6 bensín     Árgerð 1997-2001
Heildarverð, varahlutur og vinna: 35.988 kr.

VW Golf 1,6AEE bensín Árgerð 1997-2006
Heildarverð, varahlutur og vinna: 46.775 kr.

Ford Focus 1,6 bensín Árgerð 1998-2005
Heildarverð, varahlutur og vinna: 38.948 kr.

Sjáðu hvar við erum. Hringdu núna í síma 
577-4500 og pantaðu tíma.
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FARÐU INN Á
WWW.SENA.IS/FANBOYS

OG SJÁÐU MYNDBROT
ÚR MYNDINNI!

9. HVERVINNUR!

     SENDU SMS ESL FBB Á NÚMERIÐ 1900
         - ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!

             VINNINGAR: BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,  GOS, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

WWW.SENA.IS/FANBOYS

ÓMISSANDI FYRIR ALLA STAR WARS AÐDÁENDUR!

FRÁBÆR GAMANMYND MEÐ DAN FOGLER
ÚR BALLS OF FURY, GOOD LUCK CHUCK OG SCHOOL FOR SCOUNDRELS. 

FRUMSÝND 13. FEBRÚAR 

FÓTBOLTI Burnley, lið Jóhannesar 
Karls Guðjónssonar tók á móti 
Aroni Einari Gunnarssyni og 
félögum hans í Coventry í gær. 
Burnley í níunda sæti 1. deildar 
fyrir leikinn en Coventry í því 
níunda.

Burnley marði fram jafntefli, 
1-1,  á lokamínútunni með marki 
frá Chris Eagles, fyrrum leik-
manni Man. Utd.

Aron Einar lék allan leikinn 
fyrir Coventry en Jóhannes sat 
á bekknum til enda.   - hbg

Lið Arons Einars og Jóhannesar Karls mættust í gær:

Eagles bjargaði Burnley



SELFOSS
EYRARVEGI 21

480 3700
SUÐURLANDSBRAUT 26

SÍMI 569 1500

REYKJAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

464 1600

HÚSAVÍK   
GLERÁRGÖTU 36

460 3380

AKUREYRI

ÓDÝR HEIMILISTÆKI

TILBOÐ

FULLT VERÐ 56.995

49.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 79.995

74.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 74.995

64.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 84.995

74.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 69.995

59.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 64.995

49.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995

89.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 79.995

69.995

Euroline WME1000
5kg ÞVOTTAVÉL með 500 og 1000 snúninga vindingu, 
30-90° hitastilli, 30sm hurðaropnun, ullarkerfi, skol-
stoppi og hraðkerfi. Þvotthæfni A, orkunýtni A og 
vinduhæfni C. Mál (bxhxd): 60x85x60sm.

Euroline EU1628
60sm ELDAVÉL án blásturs með 4 steyptum hellum, 
58 lítra ofni sem auðvelt er að þrífa, yfir- og undir-
hita, grilli, geymsluskúffu og barnalæsingu á 
ofnhurð. Mál (hxbxd): 85-90x60x60 sm.

Euroline TK4042
Barkalaus 6kg ÞURRKARI 
með krumpuvörn og 
barnaöryggi. Orkunýting C. 

Euroline T3048
Einfaldur 6kg ÞURRKARI 
með barka, 2 hitastigum 
og galvaniseraðri tromlu. 
Orkunýting C.

Euroline C340
186sm KÆLISKÁPUR með frysti, 
214 lítra kæli, 90 lítra frysti og 
glerhillum. Orkunýting A. Mál 
(hxbxd) 186,5x59,5x60sm.

Beko DUN1300
60sm UPPÞVOTTAVÉL með 3 kerfum; skolun, 
50° og 60°. Forþvottur. Vatnsflæðivörn. Þurrkar 
með hita frá elementum.Lætur vita ef gljáefni 
vantar.Þvottahæfni A. Orkunýtni A. Þurrkgeta B. 
Utanmál(hxbxd): 82x60x55sm.

Scancool SKF220
144sm KÆLISKÁPUR með frysti og 5 glerhillum 
í kæli. 167 lítra kælir og 45 lítra frystir. 
Orkunýtni A. Mál (hxbxd): 144x55x60sm.

Scancool SFS100
85sm og 85 lítra FRYSTISKÁPUR 
með 4 skúffum og 6kg frystigetu 
á sólarhring. Orkunýting A. Mál 
(hxbxd): 85x50,4x51,4sm.

EINFÖLD, TRAUST OG ENDINGARGÓÐ TÆKI

BARKAÞURRKARI

BARKALAUS 
ÞURRKARI

85sm FRYSTISKÁPUR

UPPÞVOTTAVÉL

60sm ELDAVÉL

144sm 
KÆLIR/FRYSTIR

1000sn ÞVOTTAVÉL

186sm 
KÆLIR/
FRYSTIR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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19.25 Werder Breman - AC 
Milan   STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

20.30 Armed and Famous   
 STÖÐ 2 EXTRA

21.00 Britain’s Next Top Model  
 SKJÁREINN

21.10 Kiljan   SJÓNVARPIÐ

22.15 Weeds   STÖÐ 2

STÖÐ 2

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

N4 Sjónvarp Norðurlands 
Digital Ísland rás 15

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Káta maskínan  (3:9) (e)

09.15 Vörutorg

10.15 Óstöðvandi tónlist

17.35 Vörutorg

18.35 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

19.20 Top Design  (7:10) Ný, bandarísk 
raunveruleikasería þar sem efnilegir innan-
hússhönnuðir keppa til sigurs. (e)

20.10 90210  (7:24) Bandarísk unglinga-
sería sem slegið hefur í gegn í Bandaríkjun-
um. Nýr nemandi mætir í skólann og leit-
ar uppi vandræði. Lögreglan gerir leit að eit-
urlyfjum í skólanum og einn nemandi er í 
vondum málum á meðan Annie og Ethan 
þurfa að sjá um „ungabarn“ saman. Silver 
heldur óvenjulega afmælisveislu og kynnir 
Dixon fyrir hrollvekjandi áhugamáli.

21.00 Britain’s Next Top Model 
 (6:10) Bresk raunveruleikasería þar sem 
leitað er að efnilegum fyrirsætum. Kynnir 
þáttanna og yfirdómari er breska fyrirsætan 
Lisa Snowdon. Stúlkurnar sem eftir eru fara 
í þungarokksmyndatöku með John Swan-
ell. Stelpurnar þurfa síðan að gagnrýna hver 
aðra og það leiðir bara til vandræða.

21.50 CSI. Miami  (19:21) Bandarísk saka-
málasería um Horatio Caine og félaga hans 
í rannsóknardeild lögreglunnar í Miami. 
Alexx bregður í brún þegar sonur hennar er 
grunaður um morð á dópsala. Rannsóknar-
deildin reynir að komast til botns í málinu 
og Alexx íhugar framtíð sína.

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

23.30 Law & Order  (19:24) Bandarísk-
ur sakamálaþáttur um störf rannsóknarlög-
reglumanna og saksóknara í New York. (e)

00.20 Vörutorg

01.20 Óstöðvandi tónlist

Þær Jórunn Sigurðardóttir og Marta Guðrún 
Jóhannesdóttir eru nú teknar til við að skoða 
höfunda og verk sem tilnefndir eru til Norður-
landaráðsverðlauna í ár. Það gera Þær stöllur 
í þætti sínum, Seiði og hélogum, sem er á 
dagskrá ríkishljóðvarpsins, rás 1. Þættirnir eru á 
dagskrá á sunnudögum kl. 18.26 og eru endur-
teknir á fimmtudögum kl. 19. Þetta er fimmta 
árið sem þátturinn er á dagskrá og áður hafa 
þáttagerðarmenn rennt í gegnum tilnefnd verk 
til þessara verðlauna. Kynning þeirra á norrænu 
verkunum er ítarleg, farið er yfir feril skáldanna, 
eldri verk og svo litið til verksins sem tilnefnt 
er og lesin brot úr þeim. Þátturinn er jafnan 
unninn af mikilli vandvirkni sem áheyrendur geta 
staðfest með því að hlusta á eldri þætti í hlaðvarpi á vefsíðu RUV.

Seiður og hélog er eini þátturinn sem aðgengilegur er á íslenskri 

útvarpsstöð um bókmenntir. Svo 
geta menn eftir tungumálagetu 
sinni og áhuga leitað uppi þætti 
á erlendum stöðvum þar sem 
aðgengi að þeim er auðvelt um net. 
Samanburður við þá leiðir í ljós að 
Seiðurinn stenst prýðilega saman-
burð við það sem best er unnið 
beggja vegna Atlantshafsins. Þá eru 
ófáar síður helgaðar bókmenntum 
sem bjóða upp á hlaða viðtala, jafn-
vel spjalls um bókmenntir. Það er 
bara að nenna leita á því tungumáli 
sem skilst. Um Norðurlandahöfund-

ana sem nú bíða verðlaunanna er 
Seiðurinn eini vettvangurinn sem fjallar í nægilegu rými um þessa 
höfunda.

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON UM BÓKMENNTAÞÆTTI

Seiður og hélog í norrænu

JÓRUNN SIGURÐARDÓTTIR 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego 
Afram!, Dynkur smáeðla, Doddi litli og Eyrna-
stór og Ævintýri Juniper Lee.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 La Fea Más Bella (255:300)

10.15 Wipeout (7:11)

11.00 Ghost Whisperer (35:44)

12.00 Men in Trees (1:19) 

12.45 Neighbours 

13.10 Sisters (26:28)

13.55 E.R. (24:25) 

14.45 The O.C. (3:27)

15.35 BeyBlade 

15.58 Leðurblökumaðurinn 

16.18 Ruff‘s Patch 

16.28 Gulla og grænjaxlarnir 

16.43 Íkornastrákurinn 

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Neighbours 

17.58 Friends (13:24) 

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.35 The Simpsons (11:22) Hómer 
ákveður að gerast heilari með skelfilegum af-
leiðingum...

20.00 Gossip Girl (3:25) Þættir byggðir á 
samnefndum metsölubókum sem fjalla um 
líf ungra, fordekraðra krakka sem búa á Man-
hattan í New York. 

20.45 Grey‘s Anatomy (13:24) 

21.30 Ghost Whisperer (62:62) Þriðja 
þáttaröðin um Melindu Gordon sem gædd 
er sjötta skilnigarvitinu og í nánu sambandi 
við hina framliðnu. 

22.15 Weeds (7:15) Ekkjan úrræðagóða, 
Nancy Bowden, ákvað að hasla sér völl sem 
eiturlyfjasali eftir að hún missti eiginmann 
sinn og fyrirvinnu. Nýji starfsvettvangur henn-
ar er bæði ólöglegur og stórhættulegur. 

22.40 Sex and the City (7:12)

23.05 The Mentalist (1:22)

23.50 E.R. (24:25) 

00.35 Corpse Bride 

01.50 Locusts. The 8th Plague 

03.15 Blue Murder (3:4)

04.25 The Simpsons (12:22) 

04.50 Fréttir og Ísland í dag 

15.50 Sjónleikur í átta þáttum  Þátta-
röð um leikið efni í Sjónvarpinu. Sýnd eru 
brot úr leikritum og listamenn sem tengjast 
verkunum segja frá.  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Ofurþjarkinn og apahersveit-
in  (49:52)

17.55 Gurra grís  (76:104)

18.00 Disneystundin  

18.01 Stjáni Stanley  (21:26) 

18.24 Sígildar teiknimyndir 

18.31 Gló magnaða 

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Íslensku tónlistarverðlaun-
in 2009  Bein útsending úr myndveri Sjón-
varpsins. 

21.10 Kiljan  Bókmenntaþáttur í um-
sjón Egils Helgasonar. Kolbrún Bergþórs-
dóttir og Páll Baldvin Baldvinsson eru álits-
gjafar þáttarins. 

22.00 Tíufréttir

22.20 Sýningar  (1:6) (Forestillinger:  - 
Jakob) Danskur myndaflokkur eftir Per Fly. 
Leikstjórinn Marko er að setja upp gaman-
leikrit eftir Shakespeare og það gengur á 
ýmsu dagana fyrir frumsýningu. Aðalhlut-
verk:  Mads Wille, Sonja Richter, Sara Hjort 
Ditlevsen, Pernilla August, Jesper Christen-
sen og Dejan Cukic.

23.20 Dagskrárlok

08.00 Land Before Time XII 

10.00 Lucky You 

12.00 Thank You for Smoking 

14.00 Shopgirl 

16.00 Land Before Time XII 

18.00 Lucky You 

20.00 Thank You for Smoking Nick Na-
ylor er opinber talsmaður fyrir tóbaksfyrirtæk-
in einstaklega fær í að snúa á andstæðinga 
sína í rökræðum. Aðalhlutverk: Aaron Eck-
hart, William H. Macy og Robert Duval.

22.00 Puff,Puff, Pass 

00.00 The Da Vinci Code

02.25 Le petit lieutenant 

04.20 Puff,Puff, Pass 

06.00 Elizabethtown

07.00 Flensburg - Melsungen Útsend-
ing frá leik í þýska handboltanum.

16.15 Flensburg - Melsungen Útsend-
ing frá leik í þýska handboltanum.

17.35 Gillette World Sport 2009 Fjöl-
breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir 
það helsta sem er að gerast í íþróttunum út 
í heimi.

18.05 PGA Tour 2009 Sýnt frá hápunkt-
unum á PGA mótaröðinni í golfi.

19.00 NBA tilþrif Öll bestu tilþrif vikunnar 
í NBA körfuboltanum.

19.25 Werder Breman - AC Milan 
Bein útsending frá leik í Evrópukeppni fé-
lagsliða.

21.35 Atvinnumennirnir okkar  Einn 
dáðasti sonur íslensku þjóðarinnar verð-
ur í sviðsljósinu að þessu sinni í þessari 
mögnuðu þáttaröð um fremstu atvinnu-
menn þjóðarinnar. Ólafur Stefánsson leyf-
ir áhorfendum að skyggnast á bak við tjöld-
in á Spáni.

22.15 Ensku bikarmörkin 2009 Sýnt frá 
öllum leikjum umferðinnar í enska bikarnum 
og öll helstu tilþrifin skoðuð.

22.45 Werder Breman - AC Milan Út-
sending frá leik í Evrópukeppni félagsliða.

 

17.10 Man. Utd. - Chelsea Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

19.20 Coca Cola mörkin 2008 Allir leik-
irnir, öll mörkin og allt það umdeildasta skoð-
að í þessum magnaða markaþætti.

19.50 Man. Utd. - Fulham Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.50 Everton - Arsenal Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.30 Portsmouth - Aston Villa Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

01.10 Man. Utd. - Fulham Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

▼

▼

▼

▼

> Lori Loughlin
„Það er lítið mál að taka ákvörð-
un. Að sætta sig við þær 
ákvarðanir sem maður hefur 
tekið getur aftur á móti verið 
erfiðara.“ 
Loughlin leikur Debbie Wilson í 
þættinum 90210 sem sýndur er 
á Skjáeinum. 

Á ÍSLENSKRI FRAMLEIÐSLU

30%
afsláttur af íslenskum rúmum

allt að

TILBOÐ



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í 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

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt

14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Í frostinu
15.30 Seiður og hélog
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Pipar og salt
21.10 Út um græna grundu
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.18 Bak við stjörnurnar
23.10 Krossgötur
00.07 Næturtónar

12.05 Aftenshowet  12.30 Kender du typen  13.00 
Det lille hus på prærien  13.50 Nyheder på tegn-
sprog  14.00 DR Update - nyheder og vejr  14.10 
Boogie Mix  15.00 Pigerne Mod Drengene  15.30 
Braceface  15.50 Pelle gris tager vestpå  16.00 
Svampebob Firkant  16.25 F for Får  16.30 SYV  
17.00 Aftenshowet  17.30 TV Avisen med Sport  
18.00 Aftenshowet med Vejret  18.30 Hvad er det 
værd?  19.00 Naturen kalder  19.30 Danskere i krig  
20.00 TV Avisen  20.25 Penge  20.50 SportNyt  
21.00 Taggart  22.20 OBS  22.25 Onsdags Lotto  
22.30 Godt arbejde  23.00 Boogie Mix  

12.00 NRK nyheter  12.05 Berlin, Berlin  12.30 
Viten om  13.00 NRK nyheter  13.05 Norge rundt  
13.30 Walkabout  14.00 NRK nyheter  14.05 Par i 
hjerter  15.00 NRK nyheter  15.10 Dynastiet  16.00 
NRK nyheter  16.10 Oddasat - nyheter på samisk  
16.25 VM skiskyting  16.55 Nyheter på tegn-
språk  17.00 Lille Prinsesse  17.10 Ugler i mosen  
17.35 Yoko! Jakamoko! Toto!  17.40 Distriktsnyheter  
18.00 Dagsrevyen  18.30 Forbrukerinspektørene  
18.55 E6 - en reise gjennom nordmenns hverdag  
19.25 Redaksjon EN  19.55 Distriktsnyheter  20.00 
Dagsrevyen 21  20.30 VM-kveld  21.05 Sporløst 
forsvunnet  21.50 Vikinglotto  22.00 Kveldsnytt  
22.15 Lydverket  22.45 Lov og orden. New York  
23.25 Life on Mars  00.25 Kulturnytt

13.30 Öga mot öga  14.00 Stockholm International 
Horse Show  15.00 Rapport  15.05 Gomorron 
Sverige  15.55 Skidskytte  16.55 Sportnytt  17.00 
Rapport med A-ekonomi  17.10 Regionala nyheter  
17.15 Go‘kväll  18.00 Kulturnyheterna  18.15 
Regionala nyheter  18.30 Rapport med A-ekonomi  
19.00 Uppdrag Granskning  20.00 Sommer  21.00 
Entourage  21.25 Simma lugnt, Larry!  21.55 
Kulturnyheterna  22.10 183 dagar  

16.00 Hollyoaks (127:260) Bresk ungl-
ingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester

16.30 Hollyoaks (128:260)

17.00 Seinfeld (13:24)

17.30 Armed and Famous (5:6)

18.15 Chubby Children (6:6)

19.00 Hollyoaks (127:260)

19.30 Hollyoaks (128:260) 

20.00 Seinfeld (13:24) Jerry gagnrýn-
ir leikkonu harðlega við upphaf ferils hennar, 
Elaine fær hugmyndir eftir að hafa séð dular-
fulla teiknimynd.

20.30 Armed and Famous (5:6) Ný-
stárlegur raunveruleikaþáttur um hóp af 
Hollywood stjörnum sem eru sett í lögreglu-
skóla og síðan er fylgst með þeim þar sem 
þau sinna lögreglustörfum í bænum Munc-
ie í Indiana. 

21.15 Chubby Children (6:6) Paul Gately 
er sérfræðingur í ofþyngd og offitu barna. 
Hann heimsækir eina fjölskyldu í hverjum 
þætti þar sem markmið hans er að breyta 
hugsunarhætti og lífmunstri þeirra þannig að 
börnin fái heilbrigðari og bjartari framtíð.

22.00 Burn Notice (11:13) Njósnarinn Mi-
chael Westen kemst að því að hann hefur 
verið settur á brunalistann sem er listi yfir 
njósnara sem ekki er lengur treystandi og 
njóta því ekki lengur verndar yfirvalda. Wes-
ten gerist einkaspæjari í heimabæ sínum þar 
sem verkefnin geta orðið ansi ómerkileg fyrir 
„alvörunjósnara“.

22.45 Rescue Me (10:13) Fjórða serían 
um Tommy Gavin og félaga hans á slökkvi-
stöð 62 í New York.

23.30 Réttur (5:6) Ný leikin spennuþátta-
röð sem gerist í rammíslenskum heimi laga-
flækna og glæpa. 

00.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

20.00 Lífsblómið  Í umsjón Steinunn-
ar Önnu Gunnlaugsdóttur. Rætt er um Bo-
wentækni.

21.00 Kolfinna  Kolfinna Baldvinsdótt-
ir fjallar um stjórnarhætti á höfuðborgar-
svæðinu. 

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

Vinsælasti dramaþáttur í heimi 
heldur áfram. Meredith og Derek 
komast að því að það að halda hinu 
fullkomna sambandi við er mun 
erfiðara en þau áttu von á. Christina 
kemst loks að því að það eru til 
fleiri menn en Burke og sjúkrahúsið 
Seattle Grace þarf laglega yfirhaln-
ingu til að geta kallast einn virtasti 
háskólaspítali landsins. 
Í kvöld: Izzy kemst loks að því 
af hverju Danny hefur verið að 
birtast henni. Líf sjúklings hangir á 
bláþræði og leitin að líffæragjafa er 
kapphlaup við tímann.

STÖÐ 2 KL. 20.45
Grey’s Anatomy

Bein útsending verður frá afhend-
ingu íslensku tónlistarverðlaunanna 
2009 í kvöld. Þetta er í fimmtánda 
sinn sem verðlaunin eru veitt. Fram 
koma: Agent Fresco, Anna Guðný 
Guðmundsdóttir, Dr. Spock, Ómar 
Guðjónsson og Múgsefjun. Kynnir 
hátíðarinnar í ár er Valgeir Guðjóns-
son. 

VIÐ MÆLUM MEÐ 
Íslensku tónlistarverðlaunin
Sjónvarpið kl. 19.35

▼

▼

▼ Bólgu í munni og hálsi má lina með því að...

Stíflaðar nasir má lina með því að...

Þegar maður er með kvef og særindi í hálsi er almennt gott að...

Otrivin auðveldar þér andardrátt 
þegar þú ert með kvef!

Strepsils, við særindum í hálsi!
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT 2. spjall, 6. ógrynni, 8. traust, 
9. umrót, 11. ekki, 12. svölun, 14. 
gáleysi, 16. átt, 17. einkar, 18. jafnvel, 
20. tvíhljóði, 21. pappírsblað.

LÓÐRÉTT 1. íþrótt, 3. ólæti, 4. aflaga, 
5. nágranni, 7. flúðir, 10. eyða, 13. 
dvelja, 15. spírun, 16. er, 19. til.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. rabb, 6. of, 8. trú, 9. los, 
11. ei, 12. fróun, 14. vangá, 16. sa, 17. 
all, 18. eða, 20. au, 21. miði. 

LÓÐRÉTT: 1. golf, 3. at, 4. brengla, 5. 
búi, 7. forvaði, 10. sóa, 13. una, 15. 
álun, 16. sem, 19. að. 

Auglýsingasími

– Mest lesið

„Já, hann fékk brjálæðiskast. Tjúll-
aðist. Þeir sem þekkja Auðun Blön-
dal vita að þarna er skap,“ segir 
Egill „Störe“ Einarsson, fyrirliði 
pókerlandsliðs Íslands.

Tíu manna hópur Íslendinga fór 
nýverið til Portúgal á vegum Bets-
son veðmálafyrirtækis til að taka 
þátt í alþjóðlegu pókermóti og 
kom heim í gær. Störe segir ferð-
ina hafa verið stórkostlega í alla 
staði og einn Íslendinganna, Þor-
kell Þórðarson, náði 30. sæti en alls 
tóku 400 spilarar þátt í mótinu. En 
okkar menn voru reyndar óheppn-
ir, einkum fyrirliðinn sjálfur og svo 
Auðunn. „Þremur mínútum áður en 
fyrsti dagurinn var búinn er Auddi 
með slatta af spilapeningum. Hann 
er með ás og gosa á hendi og í borðið 

koma tveir gosar 
og þristur. Auð-
unn með þrennu. 
Einn kallar, sem 
er með tvær 
drottningar. Og 
síðasta spilið 
sem kom upp var 
drottning. Hann 
var óheppnastur 
af öllum. Tap sár 
en ég faðmaði 

strákinn og reif hann upp. Alvöru-
íþróttamenn láta ekki svona tap rífa 
sig niður.“

Sjálfur var Störe óheppinn. Fór 
inn með samlitan ás og kóng þegar 
fyrsta deginum var að ljúka. Þá 
eftir tólf tíma setu og rassinn orð-
inn aumur. „Ótrúlegt. Það var ein-

hver ógeðslegur Dani sem var með 
ás og gosa og eini sénsinn hans var 
að það kæmi gosi og hann kom. Ég 
gaf honum olnbogaskot en var ekk-
ert að æsa mig. Ef það væri engin 
heppni þá myndi Störe vinna allt-
af. Og hvað er gaman að því?“ segir 
Egill Einarsson. 

Störe ætlar að setja ferðasög-
una inn á síðu sína gillz.is fljótlega.
Hann segir að allir Íslendingarn-
ir hafi þurft að þola glósur vegna 
efnahagsástandsins en þeir hafi 
látið sér fátt um finnast. Og þótt 
þeir hafi einn af öðrum dottið út var 
hægt að fara upp og spila við for-
ríka karla, sem ekkert kunnu, upp á 
alvöru peninga. „Við landsliðsmenn-
irnir komum út í plús. Það var eins 
og að taka sleikjó af krakka.“  - jbg

Auddi Blö tjúllaðist á alþjóðlegu pókermóti

FYRIRLIÐINN Óárennilegur og þorðu fáir 
að bjóða á móti Störe, fyrirliða íslenska 
liðsins.

AUÐUNN BLÖNDAL

„Á tímum sem þessum er mikilvægt að rifja upp fíl-
ósófíu Svejks, hið fádæma æðruleysi hans en hann 
lætur sér fátt um finnast hvað sem á dynur,“ segir 
Davíð Ingason lyfjafræðingur.

Til er félagsskapur sem á það sameiginlegt að 
finnast Góði dátinn Svejk eftir Jaroslav Hasek 
fyndnasta og skemmtilegasta bók sem skrifuð hefur 
verið og stórmerkilegt bókmenntaverk. Góði dátinn 
á sér býsna marga aðdáendur á Íslandi. Bókin er til 
í íslenskri þýðingu Karls Ísfelds og víst er að marg-
ir hafa ritið á náttborðinu og grípa í hana sér 
til sáluhjálpar þegar tilvistarangistin lætur á 
sér kræla. Þeirra á meðal eru gáfumenni á 
borð við Sigmar B. Hauksson og Óttar Guð-
mundsson geðlækni en félagsskapurinn 
gengst fyrir Svejk-kvöldi á Kryddlegn-
um hjörtum 21. þessa mánaðar. Davíð 
fer fyrir hópnum. „Við ákváðum að fá 
einhvern góðan mann til að lesa upp 
valda kafla úr bókinni og fyrir valinu 
varð leikarinn Þór Tulinius. Til upp-
rifjunar fyrir þá sem þekkja Svejk og 
kynningar öðrum. Komum saman, 
drekkum bjór og iðkum æðruleysi 
að hætti Svejks,“ segir Davíð. Hann 
er sannfærður um að svörin við 
kreppunni sé að finna í bókinni 
um Svejk.

Davíð og nokkrir félagar hans eru reynd-
ar í alþjóðlegum Svejk-samtökum en ekki 
eru þau mjög virk. „En þau eru þó alþjóð-

leg. Nei, við nokkrir félagar skráðum okkur 
í þessi samtök og fáum stundum tölvupóst 
frá þeim.“  - jbg

Góði dátinn Svejk til bjargar

GÓÐI DÁTINN SVEJK Hvað sem á dynur einkennir 
algert æðruleysi þessa stórkostlegu persónu 
Haseks.

DAVÍÐ INGASON Gengst 
fyrir Svejk-kvöldi sem 
gæti reynst hið besta 
meðal gegn kreppunni.
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„Fólk er að koma til mín með alls 
kyns skartgripi sem hafa legið í 
skúffum og hirslum í langan tíma. 
Ég borga því um þúsund krónur 
fyrir grammið,“ segir Magnús 
Steinþórsson, gullsmiður og dem-
antasali, Magnús hefur auglýst 
eftir gulli síðustu mánuði en hann 
á og rekur fyrirtækið demantar.
is. „Það er svolítið síðan ég fór að 
leita eftir gulli. Ég hef hins vegar 
aldrei vitað annað eins framboð 
hér á landi og nú í janúar og febrú-
ar af skartgripum og öðru gulldóti. 
Ég hugsa að það séu um helmingi 
fleiri sem koma til mín nú en komu 
til mín fyrir tveimur eða þremur 
mánuðum, þannig fæ ég á bilinu 
tuttugu til þrjátíu manns í heim-
sókn á hverjum degi.“ 

Magnús borgar um þúsund krón-
ur fyrir grammið af 14 karata gulli 
en segist hins vegar borga mun 
meira fyrir gullpeninga. Frétta-
stofa Reuters birti um daginn ítar-
lega fréttaskýringu og greinendur 
þar voru sammála um að heims-
markaðsverð á gulli myndi brátt 
sprengja þúsund dollara múrinn á 
únsuna. Miðað við gengi dagsins í 
dag eru það um 114 þúsund krón-
ur íslenskar eða grammið á 4.000 
krónur. 

„Maður finnur fyrir því að fólk 
vantar peninga. Á íslensku meðal-
heimili liggja yfirleitt á milli 40-
50 grömm af gulli í einhvers konar 
formi. Þetta geta verið miklir pen-

ingar sé þetta tekið saman. Þannig 
kom kona ein til mín fyrir nokkr-
um dögum með armband sem var 
70 grömm að þyngd og fékk því 
70.000 krónur fyrir. Ég tek við öllu 
úr gulli, að vísu ekki tönnum enn 
þá, en hver veit hvað verður.“ 

Magnús lærði gullsmíði hjá 
föður sínum, rak svo fyrirtæk-
ið Gull og silfur ásamt bróður 
sínum lengi vel en seldi og fór út 
til frekara náms þar sem demant-
ar urðu hans sérgrein. Magnús er 
með skrifstofu og aðsetur í sjálfri 
höfuðborg demantanna, Antwerp-
en í Belgíu. „Ég vinn þar meðal 

annars mikið með gullbanka sem 
starfræktur er þar. Gullið sem ég 
kaupi fer allt til bræðslu,“ segir 
Magnús og bætir við að líklega sé 
hann eini Norðurlandabúinn sem 
sé félagi í virtasta demantaklúbbi 
heims sem sé Antwerpen Diamond 
Club. En finnst Magnúsi ekkert 
dapurt að vera að kaupa gull af 
Íslendingum við þessar aðstæð-
ur sem eru í þjóðfélaginu? „Nei, 
mér finnst þetta ekki vera þannig. 
Fólk er að losa sig við dót sem það 
hefur geymt lengi, á skynsamleg-
an hátt, frekar en að þetta sé neyð-
arúrræði.“  juliam@frettabladid.is 

MAGNÚS STEINÞÓRSSON: KAUPIR GULL AF ÍSLENDINGUM

Þjóðin selur skartgripina sína Blaðamennirnir knáu, 
Lára Ómarsdóttir og 
Bergljót Davíðsdóttir, hafa 
báðar verið utan fastra 

starfa um nokkurt skeið 
en hafa nú tekið hönd-
um saman. Þær munu 
vera með í undirbún-
ingi þátt á sjónvarps-
stöðinni ÍNN hjá 

meistara ljósvakans, Ingva Hrafni 
Jónssyni. Víst er að vert er að horfa 
eftir þættinum þeim því báðar eru 
þær Bergljót og Lára þekktar fyrir 
það að hafa munninn fyrir neðan 
nefið ef því er að skipta.

Halla Gunnars-
dóttir, sá gallharði 
femínisti og fyrrver-
andi þingfréttamaður 
Morgunblaðsins, 
mun hafa ráðið 
sig sem aðstoðar-
mann Ögmundar 
Jónassonar í heilbrigðisráðuneytið. 
Halla var lengi vel að bræða með 
sér hvort hún ætti ekki að láta 
verða af því að fara fram fyrir VG í 
komandi kosningum en féll frá því 
að höfðu löglegu samráði við mann 
sinni, Davíð Stefánsson, sem ætlar 
fram í forvali fyrir Vinstri græna í 
Reykjavíkurkjördæmum tveimur og 
stefnir á 2. til 3. sæti. 

Blikar stefna að því að gera þorra-
blót sitt að allsherjarhátíð í Kópa-
vogi eins og ágætlega hefur tekist 
hjá öðrum bæjarfélögum svo sem í 
Hafnarfirði hjá FH og Haukum. Þeir 
hafa sett á þriggja ára áætlun undir 
stjórn Kristjáns Ra, sem meðal 

annars er þekktur fyrir að 
hafa rekið leikhús á 
Íslandi, og héldu þorra-
blót fyrir um hálfum 
mánuði. Sjálfur Sveppi 
var veislustjóri og að 

sjálfsögðu lék 
hljómsveitin Buff 

fyrir dansi.

 - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Ég er Búllu-maður. Tommi hef-
ur einhvern töframátt í fingrun-
um og veit hvernig á að gera 
þetta. Vel steiktur ostborgari og 
sjeik er málið.“

Snorri Sturluson útvarpsmaður.

FÆR TUGI FÓLKS TIL SÍN Á 
DAG Magnús Steinþórsson, 
ævintýramaður með meiru, 
kaupir nú gull af Íslendingum. 
Hann hefur víða komið við 
og átti meðal annars kastala í 
Englandi um tíma.
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R4153W

vöruverð:
44.900B

Gorenje kæliskápur
Hæð 101,6 cm breidd 54 cm.
Verð 98.421

RK6334W-1

vöruverð:
69.900B

Gorenje ísskápur
Hæð 177 cm, breidd 60 cm.
Verð 128.266

R61390E

vöruverð:
85.900B

Gorenje kæliskápur
Hæð 180 cm, breidd 60 cm.
Verð 165.110

B2000P2

vöruverð:
119.900B

Gorenje blástursofn
Einn með öllu.
Verð 319.686

1LF017S

vöruverð:
79.900B

Fagor uppþvottavél
12 manna, hljóðlát vél.
Verð 119.900

GV65450

vöruverð:
119.900B

Gorenje uppþvottavél
Hljóðlát vél með öllu.
Verð 204.881

KD810E

vöruverð:
83.900B

Gorenje veggháfur
90 cm, 600 m3/klst.
Verð 147.580

Miro 90

vöruverð:
39.950B

Airone veggháfur
90 cm, 1000m3/klst.
Verð 79.900

IOP-98T1

vöruverð:
79.900B

Gorenje keramik helluborð
60 cm breidd, snertitakkar.
Verð 143.606

INP60

vöruverð:
89.900B

Gorenje spanhelluborð
Snertitakkar, barnalæsing.
Verð 203.705

B-vörur eru sýningareintök, útlitsgölluð eða útskiptitæki. 

Tilboðin gilda meðan birgðir endast.
ööörurALLT Á AÐ 

SELJAST

Þetta er aðeins brot af þeim vörum sem eru í boði.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

Í dag er miðvikudagurinn 18. 
febrúar, 49. dagur ársins. 

9.12 13.42 18.12
9.05 13.26 17.49

Jæja, Jóhanna, það er nokkuð 
síðan þinn tími gekk í garð. 

Mér finnst þú nú ekki hafa nýtt 
þér hann út í ystu æsar. Enn 
skortir eitthvað á húmorinn og 
hugmyndaflugið. Til dæmis í 
þessu Seðlabankamáli. Ég beið 
nefnilega spenntur eftir að þú 
gerðir eitthvað skrautlegt eftir 
alla óknyttina sem Davíð gerði 
þér á þingi. Ég var viss um að 
þú myndir koma okkur Davíð á 
óvart nú þegar tækifæri gafst til 
að spinna örlög hans. En þá miss-
ir þú málið í stjórnsýslufannfergi 
og það kæmi mér ekki á óvart að 
þú myndir villast þar en Davíð 
koma út syngjandi Bítlalagið 
fræga With A Little Help From 
My Friends. 

ÞEGAR ég leit við á Skrímsla-
setrinu sem verið er að undir-
búa á Bíldudal um síðustu helgi, 
varð mér ljóst hversu mikil leið-
indi og fyrirhöfn þú hefðir getað 
sparað í stöðunni. Karlarnir þar á 
setrinu sögðu mér að Helgi Týra 
sem vinnur í fjármálaráðuneyt-
inu væri að flytja vestur og ekki 
nóg með það heldur flytur hann 
vinnuna með sér. Þá datt okkur í 
hug það sem þér hefði átt að koma 
til hugar áður en þú baðst banka-
stjórana að hætta. Þú hefðir átt að 
senda svohljóðandi skipun:

„VIÐ í Samfylkingunni höfum 
lengi viljað efla atvinnu á lands-
byggðinni. Því hefur verið ákveð-
ið að flytja stöður seðlabanka-
stjóra til Bíldudals og munu þeir 
hafa aðsetur á Skrímslasetrinu. 
Einnig verður gerð sú breyting 
á hlutverki þeirra að þeir munu 
sjá um umsvif bankans í útplássi 
Bíldudals en skipuð verður vara-
stjórn sem mun sjá um öll önnur 
verkefni bankans. Með þessu 
móti ætla stjórnvöld að auka 
ferðamannastraum til Vestfjarða, 
auka áhuga útlendinga í fjármála-
geiranum á að koma til Íslands og 
auk þess sparast miklir fjármunir 
þar sem ekki mun þurfa að sækja 
skrímsli í Arnarfjörð til að kynna 
á setrinu. Þar að auki er minn 
tími kominn og það þýðir fjör.“

ÞETTA hefði ekki getað farið illa 
fyrir þig en þessu klikkaðir þú á, 
Jóhanna mín. En þér til huggun-
ar get ég sagt að þinn tími er ekki 
liðinn og það er aldrei of seint að 
hífa upp húmorinn. Ég ætla því að 
vekja athygli þína á því, nú þegar 
útrásarvíkingarnir bíða eftir 
sinni refsingu, að það er verið að 
opna sjóræningjasafn á Patró.

Bréf til 
Jóhönnu
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Starfsfólk Glitnis svarar
fyrirspurnum í dag
milli kl. 17 og 21
í síma 440 4000

Starfsfólk Eignastýringar Glitnis,
Almenna lífeyrissjóðsins og Glitnis
Fjármögnunar svara spurningum

viðskiptavina ásamt ráðgjöfum Glitnis.

Á glitnir.is getur þú einnig pantað
fjármálaviðtal þar sem við bjóðum

þér að setjast niður með okkur
og fara ítarlega yfir stöðuna.
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