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HUGARFAR  hefur mikil áhrif á líðan námsmanna 
og árangur. Mikilvægt er að tileinka sér jákvætt hugarfar 
gagnvart námsgreinum, kennurum, skólanum og sjálfum 
sér. Námsgreinar geta verið fólki miserfiðar. Þá er gott að 
taka strax á vandanum og leita leiða til bætts árangurs en 
forðast hugsanir um að efnið sé óskiljanlegt.

„Þetta var ótrúlega skemmtileg ferð og ég sé ekki eftir að hafa tekið mér hana á hendur. Það getur verið mjög skemmtilegt að stinga niður fæti þar sem ferðamannaiðnaðurinn er lítið áberandi og ég mæli sérstak-lega með því,“ segir Lúðvík Kalmar Víðisson sem starfar sem teiknari, eða senior concept artist upp á eng-ilsaxnesku, hjá tölvuleikjafyrirtæk-inu CCP. Lúðvík ferðaðist um stór-an hluta Ítalíu ásamt þremur visínum s

ákveðna staði fyrir ákveðinn tíma og svo framvegis, en að öðru leyti var þetta nokkuð laust í reipunum. Ef við kunnum vel við okkur á ein-hverjum stað þá áttum við til að ílengjast þar.“Í Toskaníu tók hópurinn hús á leigu hjá hjónum sem ráku býflugna-bú, og segir Lúðvík þá viku sem eytt var þar hafa verið einn af hápunktum ferðalagsin V

Hann segist hafa mætt mikl-um almennilegheitum í samskipt-um sínum við íbúa þeirra mörgu 
litlu þorpa sem heimsótt voru. „Ég man til dæmis eftir lítilli kjörbúð sem við fórum nokkrum sinnum í, en þar var okkur varla hleypt inn fyrr en starfsfólkið hafði gengiðúr skugga um að við h fðið l

Óendanlegir grænir dalir
Lúðvík Kalmar Víðisson, teiknari hjá CCP, fór í mánaðarlangt ferðalag um Ítalíu fyrir tveimur árum ásamt 

vinum sínum. Þeir eyddu meðal annars viku í Toskaníu í góðu yfirlæti hjá býflugnabóndahjónum.

Lúðvík Kalmar segist hafa mætt miklum almennilegheitum á Ítalíu.  
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LÚÐVÍK KALMAR VÍÐISSON

Tjáði sig með handa-
bendingum á Ítalíu
• á ferðinni • nám

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Stoltur af öllum 
titlunum
Björgvin Björgvinsson 
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íþróttamaður Dal-
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DREGUR ÚR FROSTI   Í dag verður 
frekar hæg vestlæg eða norðvest-
læg átt. Víða bjart suðaustan- og 
austanlands en annars skýjað, 
slydda með köflum SV-til en él 
norðvestantil.
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STJÓRNMÁL „Ég hef ekki orðið var 
við neitt sérstakt,“ sagði Stefán 
Jóhann Stef-
ánsson, upp-
lýsingafulltrúi 
Seðlabank-
ans, spurður í 
gær um gjald-
eyrisviðskipti 
eftir að forseti 
Íslands kynnti 
synjun sína í 
Icesave-málinu.

Þá sagði Stef-
án að ekki yrði gefið upp að sinni 
hvort Seðlabankinn hafi gripið 
inn í markaðinn með sölu gjald-
eyris. 

Litlar breytingar urðu á gengi 
krónunnar í gær.  - gar

Gjaldeyrisviðskipti í gær:

Venjulegt segir 
Seðlabankinn

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardóttir 
forsætisráðherra segir að ákvörð-
un forsetans um að synja Ice save-
lögunum staðfestingar færi upp-
byggingu efnahagskerfisins á 
byrjunarreit á ný. Hún bendir á 
að lánshæfiseinkunn ríkisins hafi 
lækkað í gær og teikn séu á lofti 
um að ákvörðunin geti haft áhrif á 
vaxtalækkunarferlið, efnahagsáætl-
un stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyr-
issjóðsins, gengisþróunina, skulda-
tryggingaálagið og lánveitingar frá 
Norðurlöndunum. 

Í yfirlýsingu sinni í gær sagði 
Ólafur Ragnar Grímsson forseti 
það einlæga von sína að niðurstað-
an leiddi til varanlegrar sáttar og 
farsældar fyrir Íslendinga um leið 
og hún legði grunn að góðri sambúð 
við allar þjóðir. Kvað hann skoðana-
kannanir, undirskriftir og áskoran-
ir frá þingmönnum meðal annars 
hafa haft áhrif á ákvörðunina. Þá 
sagði hann þjóðaratkvæðagreiðslu 

forsendu farsællar lausnar, sátta og 
endurreisnar.

Stjórnmálamenn í Bretlandi 
og Hollandi voru harðorðir í garð 
Íslendinga þegar ákvörðun forset-
ans var ljós. 

Nokkrir ráðherrar funduðu í 
gærkvöldi með forystumönnum 
atvinnulífs og vinnumarkaðar. Var 
farið yfir stöðuna og áhrif synjun-
ar forseta á stöðugleikasáttmálann 
metin. Sem sakir standa telja menn 
sáttmálann standa.

Þá funduðu formenn stjórnar-
flokkanna með forystufólki stjórn-
arandstöðunnar. Ríkisstjórnin 
bauðst til að kalla þing saman á 
föstudag, en frumvarp um þjóðar-
atkvæðagreiðslu er tilbúið. Ekki er 
enn ljóst hvort af því verður.

Össur Skarphéðinsson utanríkis-
ráðherra er harðorður í garð forset-
ans. „Ég tel þetta kolranga ákvörð-
un hjá forsetanum og held að hún 
byggi á mjög rangri greiningu á 

mögulegum efnhagslegum afleið-
ingum. Þetta er hins vegar partur 
af stjórnarskránni, hann hefur rétt 
til að gera þetta og í þessari stöðu 
er ekki annað fyrir okkur að gera 
en að reyna að vinna úr málinu.“ 

Það verði í fyrsta lagi gert með 
því að hefja þegar í stað undirbún-
ing þjóðaratkvæðagreiðslu og í öðru 
lagi með því að beita öllu atgervi 
Íslands til að lágmarka skaðann. 
„Viðbrögðin erlendis hafa verið mun 
harkalegri en ég átti von á, en við 
þurfum að gera allt sem hægt er til 
að sjá til þess að samningar sem við 
höfum gert, eins og samningar um 
Norðurlandalán og efnahagsáætl-
unina með Alþjóðagjaldeyrissjóðn-
um, haldi. Það er lykilatriði til að 
ákvörðun forsetans rústi ekki það 
traust sem þjóðin og ríkisstjórnin 
höfðu í sameiningu verið að byggja. 
Nú mun í alvöru reyna á vináttu 
og bræðraþel Norðurlandaþjóða.“
 - bþs, kóp / sjá síður 4, 6, 8 og 10

Óvissa og uppnám 
eftir synjun forseta 
Fyrstu efnahagslegu og utanríkispólitísku áhrif synjunar forsetans á Icesave-lög-
unum eru neikvæð. Lánshæfismat í ruslflokki. Óljóst um næstu skref. Ráðherrar 
harðorðir. Forseti segir þjóðaratkvæðagreiðslu forsendu farsællar lausnar. 

STEFÁN JÓHANN 
STEFÁNSSON

ÓLÍK SJÓNARMIÐ Ólafur Ragnar Grímsson forseti upplýsti um synjun sína á staðfestingu Icesave-laganna á Bessastöðum í gærmorgun. Rúmri klukkustund síðar lét ríkisstjórn-
in hörð viðbrögð sín í ljós. Forsetinn kvaðst vonast til að synjunin leiddi til varanlegra sátta og farsældar fyrir Íslendinga um leið og hún legði grunn að góðri sambúð við allar 
þjóðir. Ríkisstjórnin lýsti vonbrigðum með ákvörðunina og óttaðist að hún kynni að setja endurreisn Íslands í uppnám. 
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STJÓRNMÁL Misskilnings hefur 
gætt hjá fjölmörgum erlend-
um fjölmiðlum sem fjölluðu um 
ákvörðun forsetans. Þeir full-
yrtu hver á fætur öðrum að með 
synjuninni væri Ísland að neita 
að greiða skuldir vegna Icesave-
reikninganna. Ríkisstjórnin gaf 
út yfirlýsingu í kjölfar ákvörð-
unarinnar þar sem hið rétta var 
útskýrt. Þá var nóg að gera hjá 
breska almannatengslafyrirtæk-
inu Financial Dynamics, sem 
starfar fyrir ríkisstjórnina, við 
að koma málstað Íslands á fram-
færi. - kóp

Erlendir fjölmiðlar oftúlka:

Segja þjóðina 
neita að borga

Fullt hús tvö ár í röð
Ólafur Stefánsson var 
kosinn Íþróttamaður 
ársins annað árið í röð 
og í fjórða sinn á 
ferlinum.
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Ágústa, hefur Reyksíminn ver-
ið rauðglóandi öll árin?

„Já, það rýkur yfirleitt úr honum.“

Reyksíminn, símaþjónusta fyrir þá sem 
vilja hætta að reykja, er orðinn tíu ára 
gamall. Ágústa Tryggvadóttir hefur starfað 
hjá Reyksímanum frá árinu 2002.
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Hrogn 
og Lifur

 Glæný Línuýsa
úr Jökuldýpi
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LÖGREGLUMÁL Brasilíski gæsluvarð-
haldsfanginn Hosmany Ramos hót-
aði fangaverði lífláti um hádegis-
bilið í gær þegar verið var að færa 
hann fyrir dómara, til framleng-
ingar á gæsluvarðhaldi hans, sam-
kvæmt upplýsingum Fréttablaðs-
ins. Áður hafði honum tekist að 
útbúa á laun oddhvasst stungu-
vopn, sem hann hótaði fangaflutn-
ingamanninum með.

„Ég get staðfest að gæsluvarð-
haldsfanginn Hosmany Ramos 
gerði tilraun til stroks frá flutn-
ingsmönnum Fangelsismála-
stofnunar vopnaður heimatilbúnu 
eggvopni,“ segir Páll E. Winkel, 
forstjóri Fangelsismálastofnunar, 
spurður um atvikið. Að sögn Páls 
var Ramos handjárnaður í fanga-
flutningabílnum. Hann var með 
grisju á öðrum úlnliðnum vegna 
meintra meiðsla þar. Grisjan varð 
til þess að honum tókst að losa 
annað handjárnið fram af hend-
inni. 

Leiðin lá frá Hegningarhúsinu 
að Héraðsdómi Reykjavíkur. Þegar 
bíllinn var stöðvaður og dyr hans 
opnaðar rauk Ramos út úr honum 
og burt. Flutningsmennirnir hlupu 
á eftir honum og lögreglubíl sem 
var á næstu grösum var beygt í 
veg fyrir hann. Þegar annar flutn-
ingsmannanna hugðist taka Ramos 
sneri hann sér að honum og hótaði 
honum lífláti með eggvopninu. 
Hann var engu síður handsamað-
ur af flutningsmönnunum tveimur 
og lögreglumanninum, innan við 
mínútu frá flóttatilrauninni.

„Svo virðist sem strokið hafi 
verið þaulskipulagt og eggvopn 
það sem hann beitti vandlega gert,“ 

segir Páll enn fremur. „Við búum 
við sífellt harðari heim brotamanna 
og þessi rækilega undirbúna strokt-
ilraun er enn ein birtingarmynd 
slíks. Ég er þó afar ánægður með 
fangaverði og lögreglumann sem 
handsömuðu fangann nánast sam-
stundis.“ Ekki liggur fyrir hvort 
Ramos hafi átt sér vitorðsmenn en 
málið er til rannsóknar hjá lögregl-
unni á höfuðborgarsvæðinu.

Hosmany, sem er á sjötugsaldri,  
hefur tvívegis hlotið þunga dóma í 
Brasilíu. Árið 1998 var hann dæmd-
ur í 24 ára fangelsi fyrir rán, mann-

rán og mótþróa við handtöku. Á Þor-
láksmessu í fyrra fékk Hosmany 
leyfi til að vera heima yfir jólin 
en sneri ekki aftur til afplánunar. 
Skömmu síðar var gefin út hand-
tökuskipun á hendur honum. 

Það var síðan 9. ágúst sem hann 
var handtekinn á Keflavíkur-
flugvelli þegar hann framvísaði 
vegabréfi bróður síns. Síðan þá 
hefur hann setið í gæsluvarðhaldi. 
Dómsmálaráðuneytið hefur fallist 
á framsalsbeiðni brasilískra yfir-
valda varðandi hann.

 jss@frettabladid.is

Hótaði fangaverði 
lífláti í stroktilraun
Brasilíski gæsluvarðhaldsfanginn Hosmany Ramos hótaði fangaverði lífláti 
með eggvopni í gær. Ramos reyndi að strjúka frá tveimur fangaflutningamönn-
um sem voru á leið með hann fyrir dómara til framlengingar á gæsluvarðhaldi.

AFGANISTAN, AP Sjálfsvígsárás-
armaður, sem varð í árslok átta 
manns að bana í bækistöðvum 
bandarísku leyniþjónustunnar 
CIA í Afganistan, var í þjálfun hjá 
leyniþjónustunni til gagnnjósna-
starfa.

Hann hafði sagst hafa upplýsing-
ar um Ayman al-Zawahri, næst-
ráðanda Osama bin Laden hjá Al 
Kaída-samtökunum. Bandaríska 
leyniþjónustan gerði sér vonir um 
að hann gæti gengið í Al Kaída 
á fölskum forsendum, en sent 
Bandaríkjamönnum upplýsingar.

Fréttastofan AP hefur þetta eftir 
ónafngreindum heimildarmönnum 
innan CIA. - gb

Árásarmaður í Afganistan:

Starfaði fyrir 
Bandaríkin

LÍK FRÁ AFGANISTAN Bandarískir her-
menn flytja félaga sinn heim.

SALÓMONSEYJAR, AP Um þúsund 
manns á Salómonseyjum í vest-
anverðu Kyrrahafi misstu heimili 
sitt þegar harður jarðskjálfti varð 
skammt frá eyjunum á mánudag.

Aurskriður og öflug flóðbylgja, 
sem varð allt að þriggja metra há, 
eyðilögðu um 200 hús á eyjunni 
Rendova, en þar búa um 3.600 
manns. Engin meiðsl virðast hafa 
orðið á mönnum.

Skjálftinn mældist 7,2 stig. Fyrir 
tæpum tveimur árum varð þar 
skjálfti, sem mældist 8,1 stig og 
kostaði meira en 50 manns lífið. - gb

Hamfarir á Salómonseyjum:

Þúsund manns 
heimilislausir

DÓMSMÁL Tveir karlmenn, 29 og 
35 ára, hafa verið ákærðir fyrir 
húsbrot, rán, eignaspjöll og til-
raun til fjárkúgunar. 

Mönnunum er gefið að sök að 
hafa ruðst inn á heimili manns 
í Reykjanesbæ í febrúar, ráðist 
á hann og meðal annars spark-
að í höfuð hans. Þeir hafi síðan 
þvingað manninn upp í bíl og 
annar þeirra setið við hlið hans 
vopnaður hnífi og hótað honum 
stórfelldum líkamsmeiðingum ef 
hann greiddi þeim ekki skuld.

Þá segir í ákærunni að þeir hafi 
hringt í fósturföður fórnarlambs 
síns og hótað honum að gengið 
yrði frá fóstursyni hans ef hann 

sæi ekki til þess að skuldin yrði 
greidd.

Annar maðurinn er Mikael Már 
Pálsson. Mikael Már hlaut árið 

2006 fjögurra ára fangelsisdóm 
fyrir að hafa sent þrjá tvítuga 
menn utan til að smygla til lands-
ins hálfu kílói af kókaíni, og að 
hafa sjálfur smyglað til landsins 
fjórum kílóum af amfetamíni.

Mikael er jafnframt ákærður 
fyrir að hafa ekið bílnum undir 
áhrifum áfengis og fíkniefna. 
Félagi hans er ákærður fyrir að 
hafa haft 29 grömm af amfetam-
íni í fórum sínum þegar hann var 
handtekinn, sem hann reyndi að 
losa sig við út um gluggann svo 
lítið bæri á. 

Ákæran verður þingfest í Hér-
aðsdómi Reykjaness á föstudag. 
 - sh

Tveir menn sakaðir um að hafa barið mann, numið hann á brott og hótað:

Ákærðir fyrir að ræna mann

REYKJANESBÆR Mennirnir ruddust inn 
til þess þriðja og beittu hann ofbeldi.
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HOSMANY RAMOS Gæsluvarðhald var framlengt enn 
einu sinni yfir brasilíska lýtalækninum Ramos í gær. 
Hann hefur ætíð áfrýjað gæsluvarðhaldsúrskurðinum til 
Hæstaréttar, án árangurs.

BANDARÍKIN Fólk sem smitað er af 
HIV eða alnæmi getur ferðast til 
Bandaríkjanna eftir að bann sem 
staðið hafði í 22 ár var fellt úr 
gildi á mánudag. Barack Obama 
Bandaríkjaforseti segir að bann-
ið hafi rímað illa við áform lands-
ins um að vera í forystu í barátt-
unni við HIV og alnæmi.

Bannið var sett í lok níunda 
áratugar síðustu aldar, þegar 
mikill ótti var við heimsfarald-
ur sjúkdómsins, að því er fram 
kemur í frétt BBC. Bandarík-
in fylltu þar flokk tólf ríkja með 
sambærilegar reglur, þar á meðal 
Líbíu og Sádi-Arabíu.

Bandarísk stjórnvöld búa sig 
nú undir að halda stóra ráðstefnu 
um alnæmi árið 2012. - bj

Umdeilt bann fellt úr gildi:

HIV-smitaðir 
velkomnir

Sækja jólatrén
Víkingar hafa blásið til allsherjarsöfn-
unar á áhrifasvæði sínu í Fossvogi 
og Smáíbúðahverfi. Safna á farsím-
um, dósum og rafhlöðum og einnig 
bylgjupappa og plasti. Jólatrén verða 
hirt gegn eitt þúsund króna gjaldi.

FÉLAGSSTARF

SAMGÖNGUR Farþegum sem fóru 
um Keflavíkurflugvöll fækkaði 
um 16,7 prósent milli síðasta árs 
og ársins 2008. Alls fóru tæplega 
1,7 milljónir ferðamanna um völl-
inn á nýliðnu ári, um 4.500 á dag, 
samanborið við um 5.500 árið 
áður, samkvæmt upplýsingum 
frá Ferðamálastofu.

Fækkun var alla mánuði árs-
ins að desember undanskildum, 
þegar farþegafjöldinn hélst hér 
um bil í stað milli ára. Ekki liggja 
fyrir upplýsingar um skiptingu 
farþega hjá Ferðamálastofu eftir 
þjóðerni enn sem komið er. - bj

Færri fara um flugvöllinn:

Fækkar um 
17% milli ára

SPURNING DAGSINS

VINNUMARKAÐUR Tilkynnt var um 
fimm hópuppagnir til Vinnumála-
stofnunar í desember þar sem 
sagt var upp 167 manns. Um er að 
ræða fyrirtæki í fiskvinnslu, iðn-
aði, verslun, flut ningastarfsemi og 
upplýsinga- og útgáfustarfsemi. 

Ástæður uppsagnanna eru verk-
efnaskortur, hráefnisskortur, 
greiðslustöðvun og endurskipu-
lagning og rekstrarerfiðleikar. 
Nokkrir hafa fengið ráðningu hjá 
fyrirtækjum sem tóku yfir verk-
efni og stefnt er að endurráðning-
um í stöku tilvikum. Alls bárust 
Vinnumálastofnun tilkynningar 
um uppsagnir 1.789 manns í hóp-
uppsögnum á árinu 2009.  - shá

Ótryggur vinnumarkaður:

Yfir fimmtíu 
hópuppsagnir

LÖGREGLUMÁL Maðurinn sem situr 
í gæsluvarðhaldi vegna samskipta 
sinna við þrjár ungar stúlkur sem 
hann komst í kynni við á Face-
book er grunaður um að hafa 
haldið einni þeirra nauðugri á 
heimili sínu yfir nótt og nauðgað 
henni ítrekað. Jafnframt er 
hann grunaður um að hafa haft 
samræði við hinar tvær.

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá í gær hafa þrjár kærur borist 
á hendur manninum, sem er tut-
tugu og tveggja ára. Stúlkurnar 
voru þrettán, fjórtán og sextán 
ára. 

Elsta stúlkan kærði manninn 
fyrir að hafa haldið sér nauðugri 
á heimili hans í byrjun desember 

og nauðgað sér. Grunur leikur á að 
hann hafi haft uppi síendurtekið 
afar ofbeldisfullt athæfi gagnvart 
stúlkunni um nóttina. Hún fór á 
neyðarmóttöku fyrir þolendur 
kynferðisofbeldis í kjölfarið, 
þar sem hlúð var að henni. Hún 
var með töluverða áverka eftir 
ofbeldisverk á höfði, í andliti og 
víðs vegar um líkamann.

Aðstandendur hinna stúlknanna 
hafa kært manninn fyrir að hafa 
haft mök við stúlkur undir lög-
aldri. Málin eru öll til rannsókn-
ar hjá lögreglu höfuðborgarsvæð-
isins.

Búist er við kröfu um fram-
lengingu varðhalds yfir honum í 
dag. - jss

TÖLVUBÚNAÐUR Lögregla rannsakar 
meðal annars tölvubúnað mannsins, 
sem grunur leikur á að innihaldi meðal 
annars barnaklám.

Situr í gæsluvarðhaldi grunaður um að hafa tælt þrjár ungar stúlkur á Facebook:

Kærður fyrir að svipta stúlku 
frelsi og nauðga henni ítrekað
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Verið velkomin í verslanir Pennans eða kynnið ykkur fjölbreytt úrval skrifstofuvara á hagstæðu verði á www.penninn.is

60%
afsláttur

50%
afsláttur

50%
afsláttur

35%
afsláttur

28%
afsláttur

50%
afsláttur

40%
afsláttur

50%
afsláttur

50%
afsláttur

Gleðilegt nýtt ár 
og gott verð
Frábær nýárstilboð Pennans færa 
þér allt að 60% afslátt af völdum 
skrifstofuvörum.

www.penninn.is  -  pöntunarsími: 540 2050
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KULDAKAST Í 
RÉNUN   Hlýrra 
loft læðist upp að 
S- og SV-strönd-
inni og þar hlýnar 
lítillega næstu 
daga. Áfram eru þó 
horfur á tölu-
verðu frosti inn til 
landsins. Nokkuð 
bjart verður SA-og 
A-lands á næstunni 
en þungbúnara 
vestantil og úr-
koma með köfl um.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

GENGIÐ 05.01.210

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

233,0576
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

124,48  125,08

199,29  200,25

179,46  180,46

24,112  24,254

21,826  21,954

17,582  17,686

1,3533  1,3613

195,08  196,24

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Forseti Íslands synjar staðfestingu Icesave-laga

Guðbjartur Hannesson, formaður 
fjárlaganefndar, lítur á ákvörðun 
forseta sem áfellisdóm yfir störf-
um sínum. „Mér finnst sorglegt 

að það þurfi 
að láta þjóð-
ina velja um að 
borga með einni 
greiðsluaðferð 
eða annarri. 
Það á hvort eð 
er að borga á 
sömu vöxtum og 
greiða allt upp 
að fullu. Ég mat 
það þannig að 

þessi nýi samningur væri keimlík-
ur hinum fyrri en það er mér svo 
sem að meinalausu að lög nr. 96 
gildi ef þau geta haldið. En það má 
ekki gleyma því að það voru fleiri 
við þetta borð en íslenska ríkið.“

Guðbjartur segist almennt 
hlynntur þjóðaratkvæðagreiðslum 
en telur þetta tiltekna mál ekki 
henta til slíkrar meðferðar. - bþs

Formaður fjárlaganefndar:

Áfellisdómur

GUÐBJARTUR 
HANNESSON

Lánshæfiseinkunn Íslands er komin í ruslflokk sam-
kvæmt mati sem breska matsfyrirtækið Fitch Rat-
ings gaf út síðdegis í gær í kjölfar þess að Ólafur 
Ragnar Grímsson, forseti Íslands, neitaði að stað-
festa lög frá Alþingi vegna Icesave-saminga við 
Breta og Hollendinga.

Paul Rawkins hjá Fitch í London segir ákvörðun 
forseta Íslands skapa nýja bylgju af óvissu í stjórn-
málum, fjármálum og efnahagsmálum Íslendinga. 
„Hún táknar einnig mikinn afturkipp í viðleitni 
Íslands til að endurreisa eðlileg fjármálasamskipti 
við umheiminn,“ segir Rawkins í frétt frá Fitch.

Bandaríska matsfyrirtækið Standard & Poor ś 
lækkaði hins vegar ekki lánshæfismat sitt en metur 
nú horfurnar á Íslandi neikvæðar í staðinn fyrir 
stöðugar eins og hafði verið gert frá því Alþingi sam-
þykkti Icesave-lögin fyrir áramót. Mat fyrirtæksins 
á lánshæfi Íslands gæti þó lækkað um einn eða tvo 
punkta innan mánaðar. Búast mætti við seinkun á 
fjárhagsaðstoð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

Ólafur Ísleifsson, lektor við viðskiptadeild Háskól-
ans í Reykjavík, segir að meta verði ákvörðun Fitch í 
ljósi aðstæðna. „Hér hefur allur aðgangur að erlend-
um lánamörkuðum verið lokaður í tvö ár. Aðstaða 
okkar á þeim tíma er aðstaða þess sem er í ruslflokki 
og við höfum ekki getað fengið lán nema á mjög 
óhagstæðum kjörum. Þessi ákvörðun Fitch núna 
breytir engu um þá staðreynd þótt hún sé í sjálfu sér 
ekki fallin til að bæta stöðuna,“ segir Ólafur.

Þá segir Ólafur ekki úr vegi að nefna að Fitch 
rekur starfsemi sína í London. „Það er Breti sem 
talar fyrir fyrirtækið og kannski skýrir það hversu 
fljótt það er til og er á undan amerísku matsfyrir-
tækjunum. Það er mikilvægt að sannfæra matsfyr-
irtæki og aðra slíka aðila um að ákvörðun forset-
ans felur ekki í sér vanefnd af neinu tagi á erlendum 
skuldbindingum af hálfu Íslendinga,“ segir hann.

Rawkins segir að efnahagsleg og eignaleg staða 
Íslands sé svo bágborin að lánshæfi ríkisins nái ekki 
máli sem fjárfestingarkostur. Fitch hafi ætíð sagt 
lausn Icesave-deilunnar, með tvíhliða samkomu-
lagi við Breta og Hollendinga, vera forsendu þess að 
endurreisa lánshæfi Íslands. Óvissa um lán AGS og 
önnur lán til Íslands hafi nú verið endurvakin. Þess 
utan trufli þetta enn frekar áætlun um afnám gjald-
eyrishafta og hefði sömuleiðis slæm áhrif á viðleitni 
til að skapa trúverðugt gengi á íslensku krónunni á 
frjálsum markaði.

„Þetta neikvæða útlit heldur áfram að endurspegla 
viðvarandi óvissu um lausn Icesave-deilunnar, mögu-
leikana á meiri einangrun Íslands á alþjóðlegum 
fjármálamörkuðum og hættuna á því að núverandi 
áætlun um efnahagslegan stöðugleika og endurreisn 
muni kollsteypast,“ segir í mati Fitch Ratings. 

  gar@frettabladid.is

Ísland í ruslflokk og í einangrun

Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra segir að ákvörðun for-
setans hafi sett marga þætti efna-
hagslífsins í uppnám. „Við erum 
aftur komin í björgunarstarf sem 
við töldum að við hefðum lokið að 
mestu og við héldum að við gætum  
farið að einbeita okkur að upp-
byggingunni. Nú sjáum við við-
brögð alþjóðasamfélagsins; láns-
hæfismatið er komið í ruslflokk, 
vaxtalækkunarferlinu er stefnt í 
óvissu, áætlun Alþjóðagjaldeyr-
issjóðsins og gengisþróuninni er 
stefnt í óvissu, þetta hefur áhrif 
á skuldatryggingaálagið og við 
vitum ekki nema þetta geti haft 
áhrif á frestun lána frá Norður-
löndunum. Þannig að það er ýmis-
legt í húfi og nú erum við að fara 
yfir stöðuna og sjá hvernig hægt 
verður að bjarga því sem bjargað 
verður,“ sagði Jóhanna í samtali 
við Fréttablaðið í gærkvöldi. 

Hún ræddi ekki við forsetann í 
gær en þau töluðust við í síma að 
kvöldi mánudagsins. „Hann ætl-
aði að láta mig vita áður en hann 
kynnti sína ákvörðun en ég fékk 

ekki niðurstöðu frá honum fyrr 
en eftir klukkan ellefu, eftir að 
hann var búinn að kynna sína 
ákvörðun.“ Hún segist hafa gert 

forsetanum fullkomna grein fyrir 
mati sínu og fjármálaráðherra á 
því hvaða áhrif það hefði ef hann 
synjaði lögunum staðfesting-

ar. Hann hafi einnig haft undir 
höndum gögn, unnin af sérfræð-
ingum í stjórnarráðinu, yfirfarin 
af Seðlabankanum. „Hann hafði 
mat okkar á þessari stöðu; hvað 
gæti gerst í framhaldinu og því 
miður höfum við á síðustu mínút-
um og klukkustundum séð það allt 
verða að veruleika. En við vonum 
að það sé hægt að lágmarka þenn-
an skaða eins og kostur er.“

Spurð hvort hún sé staðráðin 
í að halda áfram störfum segir 
Jóhanna ekki annað í kortunum 
núna. „Við þurfum ekki á stjórn-
arkreppu að halda í augnablik-
inu.“ Hún vill ekki svara að svo 
stöddu hvort ríkisstjórnin fari frá 
verði lögunum hafnað í þjóðarat-
kvæðagreiðslu. Hún vill heldur 
ekki svara hvort hún telji að með 
ákvörðun sinni hafi forsetinn 
veikt ríkisstjórnina. 

„Ég vil ekki tjá mig um það. 
Forsetinn hefur þennan rétt, ég 
dreg hann ekki í efa og við verð-
um bara að vinna úr þeirri stöðu 
sem hann hefur sett okkur í.“

 bjorn@frettabladid.is

Aftur komin í björgunarstarf
Forsætisráðherra segir marga þætti efnahagslífsins í uppnámi. Forsetanum hafi verið kunnugt um mögu-
leg áhrif synjunar. Forsetinn stóð ekki við að láta forsætisráðherra vita fyrirfram um niðurstöðu sína. 

FUNDUR MEÐ AÐILUM VINNUMARKAÐARINS Forystumenn ríkisstjórnarinnar gerðu 
fulltrúum þeirra sem komu að stöðugleikasáttmálanum grein fyrir mati sínu á stöðu 
mála á fundi í Ráðherrabústaðnum í gærkvöld. 

Á BESSASTÖÐUM Í GÆR Synjun forseta Íslands á lögum um 
Icesave skapar að sögn matsfyrirtækisins Fitch mikla óvissu 
um framtíð mála á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Samkomulag um Icesave 
er ekki skilyrði fyrir því að 
áætlun Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins hér á landi gangi 
eftir, svo 
framar-
lega sem 
áætlunin 
sé fjár-
mögnuð 
með full-
nægjandi 
hætti. 

Þetta 
kemur 
fram í 
yfirlýs-
ingu frá 
Mark Flanagan, sendifulltrúa 
sjóðsins fyrir Ísland, sem 
send var fjölmiðlum í gær-
kvöldi.

Alþjóðagjaldeyrissjóður-
inn mun meta stöðuna með 
íslenskum stjórnvöldum í 
kjölfar ákvörðunar forseta 
Íslands og hafa samráð með 
þeim löndum sem ásamt 
sjóðnum fjármagna áætlun 
hans hér á landi, samkvæmt 
yfirlýsingunni. Áfram verði 
unnið að því að koma Íslandi 
út úr þeim vanda sem það sé 
komið í.  - bj

Yfirlýsing AGS vegna Icesave:

Samkomulag 
ekki skilyrði

Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra og Steingrímur J. Sig-
fússon fjármálaráðherra voru 
ekki upplýst um ákvörðun forset-
ans um synjun Icesave-laga fyrr 
en blaðamannafundur forsetans 
var hafin á Bessastöðum. Bréf 
frá forsetanum bárust ráðherrun-
um þegar klukkan var um fimm 
mínútur gengin í tólf þar sem þau 
sátu og fylgdust með blaðamanna-
fundinum í sjónvarpi í stjórnar-
ráðinu þar sem hlé hafði verið 
gert á ríkisstjórnarfundi.

Samkvæmt svari frá forseta-
embættinu var yfirlýsing forset-
ans send frá Bessastöðum til ráð-
herranna tveggja um leið og hún 
var tilbúin upp úr klukkan tíu í 
gærmorgun. Óútskýrt er hvers 
vegna bréfin bárust svo seint til 
ráðherranna.  - gar

Ráðherrar óánægðir:

Synjunin kom 
án viðvörunar

MARK FLANAGAN
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Forseti Íslands synjar staðfestingu Icesave-laga

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Helstu námsgreinar: 

» Frumkvöðlar og framtíðarsýn (6) 

» Stofnun fyrirtækja (6) 

» Hagnýt markaðsfræði (42) 

» Excel við áætlanagerð (24) 

» Fjármálastjórnun og framlegð (30)

» Hagnýtur bókhaldsskilningur (12) 

» Gerð viðskiptaáætlunnar (48)

FRUMKVÖÐLA
OG REKSTRARNÁM

68 stundir - Verð: 198.000.-
Kvöldnámskeið  9. feb. - 25. maí.

Morgunnámskeið  9. feb. - 25. maí.

Hagnýtt og hnitmiðað nám, bæði fyrir þá sem vilja styrkja 

eigin rekstur og þá sem vilja stofna til eigin reksturs með

því að finna hugmyndum sínum eða hugmyndum annara

frjóan farveg.

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

Námið miðar að því að kenna gerð viðskiptaáætlanna,

hvernig hægt er að greina á milli arðbærra og óarðbærra 

hugmynda, hvenær borgar sig að fara af stað og hvenær 

borgar sig að sitja heima.

Það er alger-
lega óásættan-
legt ætli íslensk 
stjórnvöld ekki 
að standa við 
skuldbinding-
ar sínar, segir 
talsmaður hol-
lenska fjármála-
ráðuneytisins, 
spurður um við-
brögð við synjun forsetans á Icesa-
ve-lögunum. 

Haft var eftir Wouter Bos, fjár-
málaráðherra Hollands, í vefút-
gáfu dagblaðsins de Volkskrant að 
nú sé ljóst að augljóst sé að ekki sé 
hægt að reiða sig á Ísland. Hollend-
ingar ættu í framhaldinu að koma 
því á framfæri við önnur Evrópu-
sambandslönd að mögulega væri 
rétt að endurskoða aðild Íslands að 
Evrópska efnahagssamningnum.

Ákvörðun forsetans veldur 
stjórnvöldum miklum vonbrigð-
um, og í framhaldinu verður rætt 
við íslensk stjórnvöld um framhald 

málsins, segir 
talsmaður hol-
lenska fjármála-
ráðuneytisins. 

Í sama streng 
tók talsmað-
ur breska fjár-
málaráðuneyt-
isins. Þarlend 
stjórnvöld ætla 
einnig að vera 

í sambandi við íslensk stjórnvöld 
áður en ákveðið verður hvernig 
brugðist verður við. Áfram verði 
unnið með hollenskum stjórnvöld-
um og innan Evrópusambandsins 
að lausn málsins.

Engin viðbrögð bárust frá 
Alistair Darling, fjármálaráðherra 
Bretlands, í gær. Þingkosningar 
eru fyrirhugaðar bæði í Bretlandi 
og Hollandi á árinu. Kosningabar-
áttan er þegar hafin í Bretlandi 
fyrir kosningar í vor, en reikn-
að er með kosningum í haust eða 
snemma næsta vetur í Hollandi.

  - bj

Viðbrögð Breta og Hollendinga við synjun forseta:

Segir augljóst að ekki sé 
hægt að reiða sig á Ísland

ALISTAIR DARLINGWOUTER BOS

Lögum frá í desember um ríkis-
ábyrgð vegna Ice  save-samninga 
við Breta og Hollendinga var 
vísað til þjóðarinnar með ákvörð-
un Ólafs Ragnars Grímssonar, 
forseta Íslands, í gærmorgun um 
að skrifa ekki undir lögin.

Á blaðamannafundi á Bessa-
stöðum þar sem forsetinn kynnti 
ákvörðun sína vísaði hann til þess 
að honum hafi borist áskoranir 
frá um fjórðungi kosningabærra 
manna í landinu um að vísa lögun-
um í þjóðaratkvæðagreiðslu. 

„Það er mun hærra hlutfall en 
tilgreint hefur verið sem viðmið í 
yfirlýsingum og tillögum stjórn-
málaflokka,“ sagði Ólafur Ragn-
ar. Samkvæmt frumvarpi um 
breytingu á stjórnarskránni sem 
var lagt fram á þingi síðastliðinn 
vetur var kveðið á um að 15 pró-
sent kosningabærra manna gætu 
knúið fram bindandi þjóðarat-
kvæðagreiðslu, þar voru þó und-
anskildir milliríkjasamningar.

Ólafur Ragnar kvað skoðana-
kannanir jafnframt benda til að 
yfirgnæfandi meirihluti þjóðar-
innar væri sama sinnis. „Þá sýna 
yfirlýsingar á Alþingi og áskor-

anir sem forseta hafa borist frá 
einstökum þingmönnum að vilji 
meirihluta alþingismanna er að 
slík þjóðaratkvæðagreiðsla fari 
fram.“

Ragnhildur Helgadóttir, próf-
essor við lagadeild Háskólans í 
Reykjavík, segir stjórnarskrána 
í raun ekki gera kröfu um að for-
setinn rökstyðji ákvörðun sína, 
mat á því hvort málum sé skotið 
til þjóðarinnar liggi í valdi hans. 
„Það er ekki gerð krafa um annað, 
hvað þá einhvern ákveðinn fjölda 
manna,“ segir hún, en kveðst hafa 
staldrað við orð hans um meiri-
hluta á Alþingi fyrir því að vísa 
málinu í þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Þar sem þingmenn hafi á þingi 
verið nýbúnir að hafna þjóðarat-
kvæðagreiðslu um málið þá þyki 
henni hæpið að ætla í rökstuðn-
ingi að styðjast við yfirlýsingar 
þeirra í fjölmiðlum um annað.

Á Bessastöðum í gær kvað Ólaf-
ur Ragnar það einlæga von sína 
að niðurstaða leiddi til varanlegra 
sátta og farsældar fyrir Íslend-
inga um leið og hún legði grunn að 
góðri sambúð við allar þjóðir, en 
hann var jafnframt spurður út í 

möguleg áhrif ákvörðunar hans á 
ríkisstjórnina, sem lagt hafi ríka 
áherslu á að keyra málið í gegn. 
„Málskotsrétturinn, eins og hann 
er tilgreindur í 26. grein stjórnar-
skrárinnar, felur eingöngu í sér að 
forseti taki afstöðu til þess hvort 
þjóðin eigi að meta tiltekin lög 
eða ekki. Afstaða einstakra ráð-
herra eða ríkisstjórnar til slíkr-
ar ákvörðunar getur aldrei orðið 
úrslitaatriði í slíkri niðurstöðu,“ 
sagði Ólafur Ragnar.

Þá virtist forsetinn ekki hafa 
áhyggjur af viðbrögðum erlend-
is. „Bretar og Hollendingar eru 
meðal elstu lýðræðisþjóða Evr-
ópu og hljóta þannig að bera 
djúpa virðingu fyrir lýðræðisleg-
um rétti þjóða eins og hann birt-
ist í þjóðaratkvæðagreiðslum,“ 
sagði hann og bætti einnig við að 
lögin tækju gildi þrátt fyrir synj-
un hans og það myndi ekki breyt-
ast fyrr en með þjóðaratkvæða-
greiðslu. „Með þessari ákvörðun 
hefur ekkert gerst sem ætti að 
gefa Bretum og Hollendingum 
tilefni til að bregðast við með nei-
kvæðum hætti.“

   olikr@frettabladid.is

BLAÐAMANNAFUNDUR Á BESSASTÖÐUM Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, sagði þjóðina þurfa að fá ráðrúm til að meta 
yfirlýsingu þá sem hann kynnti í gærmorgun, en svaraði engu síður nokkrum spurningum fjölmiðla. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vísað til þjóðarinnar
Forseti Íslands telur að meirihluti þjóðarinnar og alþingismanna vilji kjósa um 
Icesave-lögin. Hann vonast eftir varanlegri sátt um málið. Mat forsetans á því 
hvort málum sé skotið til þjóðarinnar ræður segir lagaprófessor við HR.

„Með ákvörðun forseta Íslands um 
að staðfesta ekki breytingu Alþingis 
á lögum nr. 96/2009, svokölluðum 
Icesave-lögum er þeim árangri sem 
náðst hefur í endurreisnaráætlun 
stjórnvalda teflt í mikla tvísýnu,“ segir 
í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar.  Jóhanna 
Sigurðardóttir forsætisráðherra og 
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráð-
herra kynntu yfirlýsinguna á blaða-
mannafundi í Stjórnarráðinu í gær, eftir 
að forsetinn hafði fyrr um morguninn 
upplýst um ákvörðun sína.

„Ríkisstjórn Íslands lýsir vonbrigð-
um með ákvörðun forseta og í ljósi 
þeirra alvarlegu áhrifa sem synjun 
forseta Íslands kann að hafa mun 
ríkisstjórnin nú meta stöðu mála og 
horfur varðandi þá endurreisnaráætl-
un sem hún hefur fylgt með góðum 
árangri,“ segir í yfirlýsingunni.

Vísað er til þess að í viljayfirlýsingu 
stjórnvalda til Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins (AGS) vegna efnahagsáætlunar-
innar sem undirrituð var í nóvember 
2008 sé því heitið að Icesave-málið 
verði leitt til lykta með samningum. 
Slíkir samningar eru sagðir ein for-
senda lánveitinga frá sjóðnum, auk 
þess sem lyktir málsins hafi verið for-
senda fyrir lánafyrirgreiðslu af hálfu 
Norðurlandanna. „Án þessara lána er 
fjármögnun efnahagsáætlunarinnar 

ótrygg og framhald hennar óvisst.“
Forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar 

segja hana leggja áherslu á að ekki 
megi draga upp þá mynd gagn-
vart umheiminum að Ísland ætli að 
hlaupast frá skuldbindingum sínum, 
en um hádegisbil sendi stjórnin 
frá sér tilkynningu þar að lútandi til 
erlendra miðla.

Ríkisstjórnin gagnrýnir í yfirlýsingu 
sinni ákvörðun forsetans og segir 
áhöld um hvort það sé pólitískt og 

stjórnskipulega eðlilegt að forseti 
beiti málskotsrétti sínum þegar um sé 
að ræða milliríkjamál, líkt og Icesave-
málið sé. „Stjórnvöld hafa kappkost-
að að eyða allri slíkri óvissu og leitast 
við að skapa traust í garð þjóðarinnar. 
Óvissa eða uppnám í fjármálalegum 
samskiptum við önnur ríki getur haft 
ófyrirsjáanlegar, víðtækar og mjög 
skaðlegar afleiðingar fyrir íslenskt 
samfélag.“ 

 - óká

Í KASTLJÓSI FJÖLMIÐLA Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra og Jóhanna 
Sigurðardóttir forsætisráðherra svara spurningum fjölmiðla eftir ríkisstjórnarfund 
í stjórnarráðinu í hádeginu í gær. Þau lýstu vonbrigðum ríkisstjórnarinnar með þá 
ákvörðun Ólafs Ragnars Grímssonar að skrifa ekki undir Icesave-lögin.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tvísýnt um endurreisnaráætlun
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NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Helstu námsgreinar: 

» Sölukerfi - 18 stundir

» Launakerfi - 24 stundir

» Fyrningar - 12 stundir

» Lán - 18 stundir

» Skattskil - 24 stundir

» Afstemmingar og lokafærslur - 18 stundir

» Gerð ársreikninga - 30 stundir

» Lokaverkefni - 24 stundir

BÓKARANÁM
FRAMHALD

68 stundir - Verð: 198.000.-
Kvöldnámskeið 8. feb. - 17. maí.

Morgunnámskeið 8. feb. - 17. maí.

Frábært námskeið fyrir alla sem hafa 
almenna þekkingu á bókhaldi. 

Að loknu námskeiðinu eiga nemendur að vera færir að

sjá um viðskiptamannakerfi, launakerfi og vera færir um

að framkvæma einföld uppgjör á bókhaldi ásamt öllum

þeim afstemmingum og lokafærslum sem þarf fyrir skil til

endurskoðanda.

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

LÖGIN FRÁ Í SEPTEMBER

Verði eftirstöðvar af láninu 2024 verði að semja upp á 
nýtt.
Ríkisábyrgðin tekur ekki gildi fyrr en Bretar og Hollending-
ar hafa samþykkt fyrirvara.
Skuldbindingar Tryggingarsjóðs séu háðar sömu fyrirvör-
um og ríkisábyrgð.
1) Lánasamningar túlkaðir í samræmi við Brussel-viðmið 
(um erfiðar og fordæmalausar aðstæður Íslands.) 2) 
Komið verði í veg fyrir aðför að eignum Íslands. 3) Yfirráð 
yfir náttúruauðlindum tryggð.
Sett hámark á afborganir sem ekki verði farið yfir.

1) Mat Eurostat á vergri landsframleiðslu. 2) Miðað við 
meðallag miðgengis Seðlabankans árlega.
Látið reyna á hvort kröfur Tryggingarsjóðs í þrotabú 
Landsbankans séu forgangskröfur.

LÖG UM BREYTINGAR

Verði eftirstöðvar af láninu 2024 framlengist samningur til 
2030 og þá um fimm ár til ef með þarf.
Fellt úr gildi. Bretar og Hollendingar höfnuðu sumum 
fyrirvörum.
Fellt úr gildi.

1) Brussel-viðmið aðeins til hliðsjónar, ekki beitt við 
túlkun. Ensk lög gilda um samningana. 2) Sagt tryggt. 3) 
Sagt tryggt.

Sett hámark á afborganir, en þó tryggt að vextir verði 
ávallt greiddir sem gætu farið yfir hámark, en talið ólík-
legt. Gólf á greiðslum þar sem vaxtagreiðslur eru tryggðar.
1) Mat AGS á vergri landsframleiðslu. 2) Miðað við meðal-
lag miðgengis Seðlabankans ársfjórðungslega.
Svipað ákvæði í viðaukasamningum. Þó veikamikill 
munur:
1) Ekki útilokað að viðsemjendur eigi frekari kröfur en 
sjóðurinn.
2) Niðurstaða íslenskra dómstóla má ekki vera í andstöðu 
við ráðgjafandi álit EFTA-dómstóls.
3) Niðurstöður íslenskra dómstóla breyta ekki sjálfkrafa 
samningi.

Greiðslutími

Fyrirvarar samþykktir

Tryggingarsjóður

Forsendur ríkisábyrgðar

Greiðsluhámark

Hagtölur

Forgangskröfur

Innan tíðar verða lög um breyt-
ingar á ríkisábyrgð vegna Icesa-
ve borin undir þjóðina til synjun-
ar eða samþykktar. Þar fær hún 
tækifæri til að taka afstöðu til þess 
hvort þær breytingar sem Alþingi 
gerði á fyrri lögum um málið, sem 
samþykkt voru í september, verði 
grundvöllur samninga við Breta 
og Hollendinga.

Atkvæðagreiðslan gengur 
þannig ekki út á hvort eigi að 
greiða skuldbindingar vegna Icesa-
ve, heldur hvernig þeim greiðslum 
verður háttað og hvaða fyrirvarar 
gilda um þær.

Lögfræðingurinn Helgi Áss 
Grétarsson skrifaði greinargerð 
sem fylgdi breytingartillögunum. 
Þar fór hann yfir mismun á ákvæð-
um viðaukasamninga breytingar-

tillagnanna og ákvæðum laganna 
frá því í september. Þar sem kjós-
endur taka afstöðu til breyting-
anna í þjóðaratkvæðagreiðslunni 
tók Fréttablaðið saman það helsta 
úr greinargerð Helga Áss.

Friðrik Már Baldursson, forseti 
viðskiptadeildar HR, segir í raun 

eitt atriði standa upp úr fyrirvör-
um fyrri laganna, þegar kemur að 
greiðsluákvæði; greiðslutíminn. 
Hann telur litlar líkur að komi til 
þess að taka þurfi afstöðu til með-
ferðar eftirstöðva eftir árið 2024. 
Mikið þurfi að gerast til að lánið 
verði ekki að fullu greitt þá. Hann 
segir það að mörgu leyti vafamál 
hvað í raun sé verið að setja í þjóð-
aratkvæðagreiðslu.

Björg Thorarensen, deildarfor-
seti lagadeildar HÍ, segir lagalega 
fyrirvara fyrri laganna vera víð-
tæka, þeir hafi verið mjög afdrátt-
arlaus skilyrði ríkisábyrgðar. 
Samningunum hafi verið breytt, 
en hluti fyrirvaranna hafi komið 
fram í viðaukasamningum og hluti 
í lögunum sem forsetinn neitaði að 
undirrita. kolbeinn@frettabladid.is

Þjóðin kýs um hvort 
lögum verður breytt
Þjóðin mun taka afstöðu til breytinga á lögum um ríkisábyrgð vegna Icesave. 
Hafni þjóðin þeim þurfa viðsemjendur að samþykkja fyrirvara í eldri lögum 
sem þeir hafa áður hafnað. Þá verður Icesave-skuld greidd eftir eldri lögunum.

BJÖRG 
THORARENSEN

FRIÐRIK MÁR 
BALDURSSON

Þ a ð  m u n d i 
standast stjórn-
arskrána að 
Alþingi felldi 
Icesave-lögin úr 
gildi í stað þess 
að vísa þeim til 
þjóðaratkvæða-
greiðslu. Það er 
þó pólitískt ólík-
legt að núver-
andi ríkisstjórn-
arflokkar afgreiði málið með þeim 
hætti. 

Þetta er mat Gunnars Helga 
Kristinssonar, prófessors í stjórn-
málafræði við Háskóla Íslands. Í 
sama streng tekur Eiríkur Tómas-
son, lagaprófessor við HÍ. 

„Hins vegar er spurning hvort 
það sé pólitískt mögulegt fyrir 
núverandi stjórnarflokka að aftur-
kalla lögin,“ segir Gunnar Helgi. 
Hann vísar til þess að sumir leið-
togar ríkisstjórnarflokkanna hafi 

gagnrýnt það 
harðlega árið 
2004 að ríkis-
stjórn Fram-
sóknarflokks 
og Sjálfstæð-
isflokks felldi 
fjölmiðlalög úr 
gildi eftir synj-
un forseta án 
þess að vísa 
þeim til þjóðar-

atkvæðagreiðslu. 
Margir stjórnarandstæðingar 

þess tíma hafi þá talið það brjóta 
gegn stjórnarskránni að vísa mál-
inu ekki til þjóðaratkvæðagreiðslu 
eftir synjun forsetans.

Eiríkur segir að það myndi hins 
vegar ekki standast stjórnarskrána 
að leggja fyrir Alþingi frumvarp 
með minni háttar breytingum á 
Icesave-lögunum  á Alþingi. 

 Gunnar Helgi segist sammála 
Eiríki um það. - pg

Prófessorar um synjuna á breytingum Icesave-laga:

Ógilding lögleg en 
pólitískt ólíkleg

GUNNAR HELGI 
KRISTINSSON

EIRÍKUR 
TÓMASSON

Allir helstu fjölmiðlar heims 
skýrðu frá því á vefsíðum sínum í 
gær að forseti Íslands hefði ákveð-
ið að vísa Icesave-lögunum til 
þjóðaratkvæðis. „Ísland neitar að 
borga bankaskuld“, segir í fyrir-
sögn danska dagblaðsins Politik-
en og þýska tímaritið Spiegel talar 
um bakslag í málinu.

Víða er vitnað í danska sér-
fræðinginn Lars Christensen hjá 
Danske Bank, sem sendi frá sér 
yfirlýsingu í gær: „Þetta mun 
stefna í alvarlega hættu samningi 
Íslands við Alþjóðagjaldeyrissjóð-
inn og getur því dýpkað enn frekar 
hina alvarlegu efnahags- og fjár-
málakreppu á Íslandi,“ segir hann.

Á vefsíðum þýska tímaritsins 
Spiegel er Hans van Baalen, þing-
maður á Evrópuþinginu, sem segir 
ótækt að hleypa Íslandi inn í Evr-
ópusambandið ef íslenska þjóðin 
hafnar Icesave-lögunum.

Í hollenskum fjölmiðlum er einn-
ig rætt við þingmanninn Frans 
Weekers, sem segist hafa fengið 
nóg af Íslendingum: „Þetta land 
er ekki traustsins vert. Við erum 
nógu góð fyrir þau þegar þau þurfa 
peninga en ekki þegar kemur að 
endurgreiðslu.“ - gb

Grannt fylgst með utanlands:

Neitunin vekur 
víða furðu

STRÍÐ VIÐ ÍSLAND Bloggarinn Iain Mart-
in á Wall Street Journal veltir því fyrir sér 
hvort Gordon Brown ætli að gera innrás.

Fyrir Alþingi liggja tvö frumvörp 
um fyrirkomulag þjóðaratkvæða-
greiðslu, eitt stjórnarfrumvarp 
og annað þingmannafrumvarp. 
Allsendis er þó óvíst að við ann-
aðhvort þeirra verði stuðst við 
fyrirkomulag þessarar atkvæða-
greiðslu.

Jóhanna Sigurðardóttir for-
sætisráðherra sagði í samtali við 
Fréttablaðið að hægt væri að fara 
aðrar leiðir en að byggja á stjórn-
arfrumvarpinu. „Það væri hægt 
að smíða einfaldara frumvarp sem 

gengi hraðar í gegnum þingið og 
svo er líka möguleiki á að byggja 
atkvæðagreiðsluna á reglugerð. 
Við skoðum hvernig þetta verður 
fljótast og best gert.“

Málið var rætt á þingflokki 
Vinstri grænna í gær, en engin 
ákvörðun tekin.

Alþingi hefur ekki enn verið 
kallað saman, að sögn Ástu Ragn-
heiðar Jóhannesdóttur þingfor-
seta. Hún segir það hins vegar 
taka skamman tíma þegar til 
kemur. - kóp, bþs

Ekki endilega stuðst við stjórnarfrumvarpið:

Óvíst hvaða reglum 
verður kosið eftir

Á ALÞINGI Tvö frumvörp liggja fyrir þinginu um fyrirkomulag þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Að mati forsætisráðherra kemur til greina að smíða einfaldara frumvarp sem færi 
hratt í gegnum þingið.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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ÚTSALAN ER HAFIN!
ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

Reglubundinn ríkisstjórnar-
fundur var í stjórnarráðinu í gær 
þegar blaðamannafundur forset-
ans hófst á Bessastöðum. Hlé var 
gert og hlýtt á forsetann en sex 
mínútur yfir ellefu bárust ráð-
herrum bréf frá forsetanum um 
að hann ætlaði að synja frum-
varpinu staðfestingar. Í kjölfar-
ið ræddu ráðherrar það af mikilli 
alvöru hvort rétt væri að stjórn-
in færi frá. Ákveðið var að sitja 
áfram.

Þingflokkar stjórnarflokkanna 
funduðu í gær. Á fundi Samfylk-
ingarinnar var ákveðið að halda 
samstarfinu til streitu og und-
irbúa þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Stjórnarslit voru þó rædd, án 
þess að slík tillaga væri borin 
upp. Talið var að slík afstaða 
væri ekki ábyrg. Þingmenn lýstu 
yfir sárum vonbrigðum, undrun 
og reiði yfir ákvörðun forsetans, 
með henni væri efnahagsáætlun 
stjórnarinnar hleypt í uppnám.

Þingmenn Vinstri grænna luku 
ekki umræðum um málið á sínum 
þingflokksfundi en fram kom vilji 
til áframhaldandi stjórnarsam-
starfs. Rætt var um fyrirkomu-
lag þjóðaratkvæðagreiðslunnar 
og viðbrögð að utan. Þá var stefnt 
á að funda aftur í dag.

Óljóst er hvort og hvernig rík-
isstjórnin mun beita sér í aðdrag-
anda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. 
Hvort hún mun reka harða kosn-
ingabaráttu eða láta lítið fyrir sér 
fara. Innan VG eru bæði sjónar-
mið uppi og töldu þingmenn sem 
Fréttablaðið ræddi við þetta geta 
orðið erfitt fyrir flokkinn sem 
þegar er lemstraður eftir Icesa-
ve-málið.

Sem kunnugt er sagði Ögmund-

ur Jónasson af sér ráðherraemb-
ætti vegna þess og hann auk Lilju 
Mósesdóttur greiddu atkvæði 
gegn því. Efasemdir Ásmundar 
Einars Daðasonar og Guðfríðar 
Lilju Grétarsdóttur eru kunnar. 
Sú afstaða hefur farið misvel í 
samflokksmenn þeirra, ekki síst 
atkvæðagreiðsla um frumvarp-
ið.

Þar greiddu Ögmundur og Lilja 
atkvæði gegn breytingartillögu 
Péturs Blöndal um þjóðaratkvæði 

og frumvarpinu í heild sinni, en 
með breytingartillögu Höskuldar 
Þórhallssonar. Ásmundur og Guð-
fríður kusu þveröfugt, með þjóð-
aratkvæði og frumvarpi, en gegn 
Icesave.

Að teknu tilliti til þess að 
flokksformaðurinn Steingrímur 
J. Sigfússon er flutningsmaður 
Icesave-málsins er ljóst að flokk-
urinn mun illa ganga sameinaður 
til aðgerða.  kolbeinn@frettabladid.is

 bjorn@frettabladid.is

Ríkisstjórnin ræddi 
afsögn eftir synjun
Ráðherrar ræddu hreinskilnislega um að stjórnin færi frá í kjölfar synjunar for-
setans. Úr varð að starfa áfram. Fyrirkomulag þjóðaratkvæðagreiðslu er óljóst. 
Ólíkar áherslur þingmanna VG gætu orðið vandamál í aðdraganda hennar.

KOMIÐ AF FUNDI Ráðherrar voru misíbyggnir þegar þeir komu af fundi í gær. Sam-
staða var á þingflokksfundum um að halda stjórnarsamstarfinu áfram og setja málið 
í þjóðaratkvæðagreiðslu. Mismunandi skoðanir Vinstri grænna gætu orðið stjórninni 
erfiður ljár í þúfu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Lykillinn að 
endurreisninni 
er að Ísland 
hafi aðgang 
að fjármála-
mörkuðum. 
Með þessu 
er óvissa um 
aðgang ríkisins 
að lánsfé sem 
og opinberra 
fyrirtækja 
sem hafa 
verið að leita eftir fyrirgreiðslu. Svo 
snertir þetta bankana sem þurfa 
erlent lánsfé til að endurlána inn í 
atvinnulífið,“ segir Vilhjálmur Egils-
son, framkvæmdastjóri SA. „Þessi 
ákvörðun tefur fyrir og skapar 
óþarfa óvissu.“

Vilhjálmur setur spurningarmerki 
við að hagvöxtur náist á þessu ári, í 
ljósi ákvörðunar forsetans. „Eftir því 
sem óvissan varir lengur þá minnka 
líkurnar á því að við komumst upp 
úr kreppunni á þessu ári.“ - shá

LÍKUR MINNKA Á 
HAGVEXTI Í ÁR

VILHJÁLMUR 
EGILSSON

Með ákvörðun sinni um að vísa 
nýjum Icesave-lögum í dóm þjóð-
arinnar hefur forseti Íslands greitt 
götu lýðræðisumbóta á Íslandi og 
sett fordæmi um hvernig þjóðin 
sjálf geti kallað eftir atkvæða-
greiðslu um tiltekin mál, að mati 
þingmanna Hreyfingarinnar.

Í yfirlýsingu frá Hreyfingunni 
segir að mikilvægt sé að Alþingi 
samþykki sem fyrst frumvarp um 
þjóðaratkvæðagreiðslur. Gerlegt 
væri að sameina tvö frumvörp 
sem nú liggi fyrir Alþingi, og 
afgreiða hratt, en annað þeirra var 
lagt fram af þingmönnum Hreyf-
ingarinnar.  - bj

FAGNA ÁKVÖRÐ-
UN FORSETANS

„Ég er nátt-
úrlega mjög 
sáttur við 
þessa ákvörð-
un,“ segir Sig-
mundur Davíð 
Gunnlaugsson, 
formaður 
Framsókn-
arflokksins, 
um ákvörðun 
forsetans í gær 
og kvað fram 
komið tækifæri til að láta málið 
sameina þjóðina. Hann kveðst hins 
vegar hafa orðið fyrir vonbrigðum 
með blaðamannafund ríkisstjórnar-
innar í hádeginu í gær. „Mér fannst 
þau bara vera í töluverðri fýlu og 
gagnrýna forsetann ansi hart.“ 
Um leið leggur hann áherslu á að 
kynna erlendis að alltaf hafi staðið 
til að standa við allar lagalegar 
skuldbindingar þjóðarinnar.  - óká

MJÖG SÁTTUR VIÐ 
ÁKVÖRÐUNINA

SIGMUNDUR DAVÍÐ 
GUNNLAUGSSON

„Það er fyrst 
og fremst 
óvissa sem af 
þessu hlýst. 
Bæði á það við 
um vettvang 
stjórnmálanna 
en ekki síður 
fer áætlunin 
um endurreisn 
efnahagslífsins 
í biðstöðu,“ 
segir Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ.

Gylfi telur að óháð niður-
stöðu forsetans eigi baráttan við 
atvinnuleysið og greiðsluvandi 
heimilanna að vera aðalviðfangs-
efni stjórnvalda. Hann segir það 
sérstakt áhyggjuefni að aðgangur 
þjóðarinnar að lánamörkuðum 
þyngist. „Fari lánshæfi ríkissjóðs í 
ruslflokk mun það kosta gríðarlegar 
upphæðir sem verða ekki sóttar 
nema með enn meiri niðurskurði. 
Ég þori varla að hugsa þá hugsun 
til enda.“  - shá

ÞURFTUM EKKI 
MEIRI ÓVISSU

GYLFI 
ARNBJÖRNSSON

„Forsetinn þarf ekki að rökstyðja 
ákvörðun sína þótt hann vilji gera 
það til að réttlæta niðurstöðuna,“ 
segir Björg Thorarensen, prófess-
or og forseti lagadeildar Háskóla 
Íslands. Hún segir rökstuðninginn 
hafa litla þýðingu. 

Aðalatriðið segir Björg vera 
málskotsheimild forseta í stjórnar-
skrá og segir merkilegt að stjórn-
málamenn skuli ekki, eftir ákvörð-
un forseta árið 2004, þegar hann 
synjaði fjölmiðlalögum staðfest-
ingar, hafa tekið málið upp og búið 
til farveg fyrir þjóðaratkvæða-
greiðslur. Þá hafi berlega komið 
í ljós hversu margir óvissuþætt-
ir væru tengdir málskotsákvæði 
stjórnarskrárinnar. 

„Á meðan við búum ekki betur 
um hnútana sjálf þá er það ávís-
un á ágreining,“ segir Björg og 
bendir á að nágrannaþjóðir okkar 
hafi flestar búið til skýra umgjörð 
um þjóðaratkvæði. „Þar eru til að 
mynda skýrar reglur um hvaða 
mál fara ekki í þjóðaratkvæði og 
sum fara alltaf í þjóðaratkvæði, 
svo sem breytingar á stjórnarskrá. 
Ég þekki ekkert dæmi þess að 
mál á borð við þetta, lög um ríkis-
ábyrgð á láni sem er partur af fjár-
stjórnarvaldi þingsins, færi í þjóð-
aratkvæðagreiðslu.“ 

Hér segir Björg málskotsrétt-
inn svo illa útfærðan, að eins væri 
hægt að vísa fjárlögum ríkisins til 
þjóðarinnar. „Menn kjósa fremur 
algjöra óvissu og tóm 26. greinar 
stjórnarskrárinnar. Ég tel óheppi-
legt að fela forseta lýðveldisins 
óhefta ákvörðun um að þjóðarat-
kvæðagreiðsla fari fram um lög.“ 
 - óká

Forseti lagadeildar HÍ:

Óvissa og tóm í 
stjórnarskránni

BJÖRG THORARENSEN Segir málskots-
réttinn illa útfærðan í stjórnarskránni.   
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EITT FJALL Á VIKU

Ferðafélag Íslands stendur fyrir verkefninu ,,eitt fjall á viku“ en allt árið 2010 
verður gengið á eitt fjall á viku eða alls 52 fjöll.

Fjöllin 52 eru bæði stór og smá allt frá Helgafelli, Úlfarsfelli og Grímars felli, yfir 
á Heklu, Snæfellsjökul og Hvannadalshnúk. 

Þeir sem skrá sig í verkefnið ganga á öll fjöllin í verkefninu. 

Undirbúningsfundur fyrir verkefnið verður haldinn fimmtudaginn 7. janúar kl. 20 
í sal FÍ Mörkinni 6. 

ÁRAMÓTAHEIT OG NÝÁRSVERKEFNI FERÐAFÉLAGS ÍSLANDS

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS | Mörkinni 6 | 108 Reykjavík | Sími: 568 2533 | Fax: 568 2535 | Netfang: fi@fi.is

SKRÁÐU ÞIG
INN – DRÍFÐU ÞIG ÚT!

www.fi.is

Fararstjóri í öllum 
ferðunum er Páll 
Guðmundsson fram-
kvæmdastjóri FÍ.

Á ÞÍN
REKSTRAR-
HUGMYND 
HEIMA Í
HÖRPU?

EFNT ER TIL FORVALS Á VERSLUNAR- OG VEITINGAÞJÓNUSTU Í 
HÖRPU, TÓNLISTAR- OG RÁÐSTEFNUHÚSINU Í REYKJAVÍK   

Ago, dótturfélag Portusar, leitar að áhugasömum rekstraraðilum í húsið sem verður opnað vorið 
2011. Við val á þeim verður styrkleiki vöru og þjónustu, þekking, reynsla, geta og nýbreytni lögð 
til grundvallar. 
Forvalsgögn munu liggja frammi á skrifstofu Portusar, Austurstræti 17, 5. hæð, 101 Reykjavík frá 
og með föstudeginum 8. janúar. 
Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skila á sama stað, eigi síðar en kl. 16:00, föstudaginn 
29. janúar, merktum: Ago – viðskiptatækifæri: FORVAL. 
Sérstök athygli er vakin á kynningarfundi sem verður haldinn á Grand Hóteli, fimmtudaginn 
7. janúar kl. 15. Þar verða veittar nánari upplýsingar um forvalið og forvalsgögnum dreift. 
Almennar upplýsingar á: www.portusgroup.is
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NEYTENDUR Nokkrar kvartanir 
hafa borist Neytendasamtökunum 
vegna svokallaðra SMS-lána sem 
hafa verið að ryðja sér til rúms 
hér á landi. Samtökin vilja að grip-
ið verði til aðgerða gegn slíkum 
lánum hér á landi til að koma í veg 
fyrir frekari framgang þeirra.

SMS-lánunum er einkum beint 
að ungu fólki. Fólk getur skráð sig 
á netinu og sent svo SMS-skeyti til 
að fá lán á bilinu 10 til 40 þúsund 
krónur. Greiða þarf lánin aftur 
innan fimmtán daga, og jafngilda 
vextirnir allt að 600 prósenta árs-
vöxtum, að því er fram kemur 
í bréfi Neytendasamtakanna til 
Gylfa Magnússonar, efnahags- og 
viðskiptaráðherra.

„Neytendasamtökunum hafa 
þegar borist nokkrar kvartanir 
vegna þessara lána og innheimtu 
þeirra, en í öllum tilvikum hefur 
verið um að ræða lántaka sem af 
einhverjum ástæðum minna mega 

sín í samfélaginu,“ segir í bréf-
inu.

Þar er bent á að svipuð lánastarf-
semi hafi verið harðlega gagnrýnd 
í nágrannalöndunum, enda sé þeim 
einkum beint að ungu fólki sem 
hafi lítið milli handanna, auk þess 
sem vextirnir geti vart kallast 
annað en okurvextir.  - bj

Neytendasamtökin segja SMS-lán bera okurvexti:

Kvartað vegna lána

SKILABOÐ Hægt er að fá allt að 40 
þúsund króna lán með því að skrá sig á 
netinu og senda SMS.

SAMGÖNGUR Hlutfallslega fæst 
banaslys urðu í umferðinni á Möltu 
samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir 
nýliðið ár. Banaslysin voru 3,7 á 
hverja 100 þúsund íbúa á Möltu, 
en 5,4 á hverja 100 þúsund íbúa 
hér á landi. 

Ísland er í fimmta sæti á lista 
yfir þau Evrópulönd þar sem 
hlutfallslega fæst banaslys urðu 
í umferðinni á síðasta ári, sam-
kvæmt upplýsingum frá Félagi 
íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB).

Alls létust sautján manns í 
umferðarslysum á nýliðnu ári, í 
fimmtán slysum, samkvæmt upp-
lýsingum frá Umferðarstofu. Tólf 
hinna látnu voru ökumenn eða far-

þegar í bílum, tveir voru fótgang-
andi, tveir á bifhjóli og einn féll af 
fjórhjóli.

Aðeins voru hlutfallslega færri 
banaslys í umferðinni á Möltu, Sví-
þjóð, Hollandi og Bretlandi á síð-
asta ári, en þau voru hlutfallslega 
jafn mörg á Írlandi og á Íslandi.

Banaslys virðast algengust í 
löndum Austur-Evrópu. Alls lét-
ust um það bil fjórtán á hverja 100 
þúsund íbúa í Litháen, Póllandi, 
Rúmeníu, Búlgaríu, Lettlandi og 
á Grikklandi á síðasta ári, sam-
kvæmt upplýsingum frá FÍB. 
Meðaltalið innan landa Evrópu-
sambandsins voru 7,8 á hverja 100 
þúsund íbúa.  - bj

Hlutfallslega fæst banaslys í umferðinni á Möltu:

Ísland í fimmta sæti
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Nemendur tengjast beint inn í kennslustofu 
heiman frá sér á einfaldan hátt. 
Allt sem þarf er tölva og sæmileg nettenging, heyrnartól með hljóðnema 
og þú ert komin/n á námskeið sem fullgildur staðarnemi. Nemendur sjá 
og heyra allt sem fram fer í kennslustofunni og geta tekið beinan þátt í 
umræðum og með fyrirspurnum sem svarað er strax. 

Sl. önn vorum við með nemendur  í „beinni“ á ýmsum námsbrautum m.a. 
frá Danmörku, Hellissandi, Ólafsvík, Bíldudal, Sauðárkróki, Dalvík, Akureyri, 
Árskógssandi, Vík, Vestmannaeyjum og Sandgerði.  Sjá nánari upplýsingar 
og umsagnir nemenda á heimasíðu skólans www.isoft.is 

Fjarkennsla í beinni 

Viðamikið og hagnýtt nám í takt við þarfir markaðarins.  Nám fyrir fólk á öllum 
aldri sem þarf að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði með eftirsóttri menntun 
og færni.  Að loknu námi á þessari braut eiga þátttakendur að vera færir um 
að vinna sjálfstætt við öll almenn skrifstofustörf sem öflugir tölvunotendur, 
ritarar og við bókhald.  Kennd er ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi 
(alþjóðleg próf ) eða verkefni.  

Tölvugreinar: 
Windows, ritvinnsla í Word, Excel, PowerPoint, Outlook tölvupóstur, skipulag 
og dagbók. Stafrænar myndir og myndvinnsla.

Viðskiptagreinar:
Verslunarreikningur, VSK, bókhaldsgrunnur og tölvubókhald, tollskýrslugerð. 

Persónuleg færni:  
Tjáning og framkoma, atvinnuumsóknir, atvinnuviðtöl og ferilskrár.
Verslunarbréf , íslensk og ensk. Sölutækni og markaðsmál.

Hefst 3. feb. Morgun og kvöldhópar
Lengd: 260 std. (13 einingar)  Verð kr. 199.000,-

Skrifstofunám

Sérlega gagnleg og hnitmiðuð námsbraut sem skilar strax árangri. 
Námsbrautin skiptist í tölvugreinar og viðskiptagreinar.  
Hægt er að taka þátt í fjarkennslu.  Sjá nánari lýsingu á heimasíðu.

Hefst  3. feb.  morgun og kvöldhópar
Lengd: 200 std. (10 einingar) Verð kr. 153.000,-  

Tölvu og bókhaldsnám

Grafísk hönnun
Vinsælt og hagnýtt nám fyrir skapandi fólk.   Kennt er á mest notuðu 
hönnunarforritin í dag: Photoshop,  Illustrator og InDesign.  (CS4) 
Lengd 105 std. Verð kr. 129.000,-  Hefst  2. feb.

Vefsíðugerð
Photoshop og Dreamweaver.
Lengd 47 std. Verð kr. 54.000,- Hefst 27. jan.

Vefsíðugerð 2
Dreameweaver frh.  og Flash
Lengd: 42 std Verð kr. 49.000,-  Hefst  2. mars 

Vefur, grafík og myndvinnsla

Tölvan og byrjandinn
Námskeið ætlað byrjendum á öllum aldri
Lengd 42 std. Verð kr. 39.000,-  Hefst  2. feb.  morgun og kvöldhópar

Almennt tölvunám
Windows – Word – Excel  - Internet – Outlook
Lengd 60 std. Verð kr. 49.000,- Hefst  3. feb.  morgun og kvöldhópar

ECDL tölvunám
Windows – Word – Excel – PowerPoint – Internet og Outlook
Lengd 84 std. Verð kr. 65.000,- Hefst 3. feb.  
morgun og kvöldhópar

Almenn tölvunámskeið

Allt að byrja...F
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í beinni

Stök námskeið 
Bókhald 1  Lengd 100 std.  Verð kr. 109.000,-  Hefst 10. mars

Bókhald 2  Lengd 90 std.   Verð kr. 98.000,-

Navision – fjárhagsbókhald (Microsoft Dynamics NAV)
Lengd 42 std.  Verð kr. 54.000,- Hefst 14. apríl

Tollskýrslugerð  Lengd 21 std.    Verð kr. 28.000,-

Skrifstofuskólinn

NÝTT
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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  HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@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. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 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 

GUÐRÚN SIGRÍÐUR 
GUÐLAUGSDÓTTIR 

UMRÆÐAN
Guðrún Sigríður Guðlaugs-
dóttir skrifar um þjóðfélags-
mál

Á tímum krossferðanna fóru 
allflestir með órólegt blóð 

í æðum suður í lönd og það var 
friður fyrir hina heima á meðan. 
En nú er öldin önnur. Krossferð-
irnar eru löngu liðnar en eftir stendur að í samfé-
lögum er viss hópur fólks sem er sífellt í einskon-
ar „krossferðum“. Logandi af áhuga, talar það á 
fundum fram á nætur og lætur til sín taka í hvers 
kyns uppákomum.Þannig eyðir „krossfaratýpan“ 
ævinni í ævintýri sem óhjákvæmilega hafa áhrif á 
líf þeirra sem í kring eru. Hinn ákaflyndi kross-
fari sést ekki fyrir – allir eiga að vera með. Hinir 
hörðustu hafa einkunnarorðin: Þeir sem ekki eru 
með mér eru á móti mér.

Það hefur verið gósentíð fyrir fólk af þessu tagi 
síðan bankahrunið varð. Jarðvegur fyrir enda-
lausa fundi, tækifæri til að tala í gjallarhorn og 

verða mikilvægari dag frá degi, safna undirskrift-
um, fara í kröfugöngur, kveikja á blysum. Sumir 
lifa sig svo inn í rétttrúnaðarhlutverkið að fátt 
sýnist skorta utan brynjur og krossmark. Í kring-
um þessa tegund af fólki safnast svo aðrar mann-
gerðir – þeir síóánægðu, þeir sem vilja „snapa fæt-
ing“, áhrifagjarnar sálir, ævintýrafólk – og ekki 
má gleyma hinum alvörugefnu sem eilíflega reyna 
að bjarga heiminum. 

Margt hefur gerst í sögunni fyrir tilverknað 
krossfara. En því miður er framsýni krossfaranna 
og áhangenda þeirra sjaldnast í sama hlutfalli og 
hreyfiafl þeirra. Ekki er að ófyrirsynju talað um 
að kapp sé best með forsjá.

Hættan við krossfaranna er að þeir vilja við-
halda óvissuástandi til að þjóna lund sinni – ekki 
eyða því. Þetta getur orðið háskalegt á viðsjár-
verðum tímum, ekki síst ef „krossfarar“ eru nýtt-
ir af kaldhömruðum og valdasjúkum mönnum til 
þess að þeir nái að svala metnaði sínum.Lífið er 
satt að segja slík alsherjar óvissuferð að varla er 
handstýrðum aðgerðum þar á bætandi. 

Höfundur er rithöfundur og blaðamaður.

Krossfarar nútímans

Fyrir skömmu urðu Frakk-
ar fyrir barðinu á snörpum 

jarðskjálfta sem átti upptök sín í 
Sviss og virðist ekkert lát á eft-
irhreytunum af honum. Er ég þá 
að sjálfsögðu að tala um þjóðarat-
kvæðagreiðsluna sem haldin var 
þar í landi um byggingar á mín-
arettum við bænahús Múham-
eðstrúarmanna, en skýr meiri-
hluti var því fylgjandi að banna 
þessa turna og leyfa sem sé ekki 
fleiri mínarettur en þær fjórar 
sem þegar rísa í landi Vilhjálms 
Tell. Enginn hafði búist við því að 
svo færi, svissneskir ráðamenn 
komu af fjöllum, enda bætti það 
ekki úr skák að leiðtogar ríkja 
Múhameðstrúarmanna fóru strax 
að byrsta sig; utanríkisráðherra 
Tyrklands hvatti jafnvel landa 
sína til að taka út allt það fé sem 
þeir ættu í svissneskum bönk-
um. Þetta var martröð líkast og 
er það til dæmis um ráðaleysi 
svissneskra framámanna að einn 
þeirra sagði: „Það má ekki túlka 
þessa niðurstöðu svo að við séum 
á móti Íslandi, öhöhö Íslam ætlaði 
ég að segja.“

Fyrir franska ráðamenn kom 
þessi atkvæðagreiðsla sér afar 
illa. Í lok október hleypti Sarkozy 
af stokkunum miklum umræð-
um um hvað það væri að vera 
Fransmaður, hvað væri hið innsta 
sjálf þeirra; skyldu verða haldn-
ir fundir um það efni í öllum 
sýslum landsins, svo og í hverf-
um stórborga og auk þess var 
sett upp netsíða svo hver og einn 
gæti komið skoðunum sínum á 
framfæri. Öllu átti svo að lykta 
með mikilli ráðstefnu í París í 
desember þar sem Sarkozy ætl-
aði sjálfur að mæta. Stór hluti 
landsmanna var þeirrar skoðun-
ar, að með þessu vildi forsetinn 
sýna hvað hann léti sér annt um 
franskt þjóðerni og stela þannig 
glæpnum frá „Þjóðernisfylk-
ingu“ hins illræmda Le Pen. Væri 

þetta byrjunin á undirbúningnum 
undir bæjar- og sveitarstjórnar-
kosninga sem fram eiga að fara 
næsta vor. En hætt var við að 
þetta brambolt gæti orðið hinn 
versti línudans, því ekki mátti 
leita svo langt inn á veiðilönd 
Þjóðernisfylkingarinnar að hóf-
samari hægri mönnum færi að 
standa stuggur af því.

Þjóðaratkvæðagreiðslan í 
Sviss setti nú skyndilega strik í 
reikninginn; allir þeir Frakkar 
sem eru með Múhameðstrúar-
menn á heilanum fengu nýjan byr 
í seglin og umræðurnar fóru æ 
meir að snúast um innflytjendur, 
„Araba“ og trúarofstæki meðal 
ýmissa fylgismanna spámannsins 
og var öllu blandað saman í einn 
hræring, sem sé látið var að því 
liggja að þetta þrennt væri allt 
sami grautur í sömu skál. Gerð 
var skoðanakönnum sem leiddi 
í ljós að um fjörutíu af hundr-
aði Frakka var andvígur – ekki 
mínarettum heldur bænahúsum 
yfirleitt, og allir fordómar gaml-
ir og nýir gusu upp. „Við verðum 
étnir,“ sagði bæjarstjóri nokkur 
þegar hann gekk út af fundin-
um í sinni sýslu, „það eru þegar 
komnar tíu miljónir sem fá borg-
að kaup fyrir að gera ekkert,“ og 
átti hann þá að sjálfsögðu við inn-
flytjendur.

Við þetta mögnuðust einnig 
umræður um klæðaburð Múham-
eðstrúarkvenna. Fyrir nokkr-
um árum stóðu deilur um fáeinar 

námsmeyjar sem vildu mæta í 
skóla með klúta á höfði, hina svo-
kölluðu „íslömsku höfuðdúka“, 
sem komu á sinn hátt í staðinn 
fyrir andlitsblæjur. Út af þessu 
varð meiri háttar uppistand sem 
lyktaði með því að þessir klútar 
voru bannaðir á þeim forsend-
um að ekki mættu vera „trúarleg 
tákn“ í ríkisskólum. Og voru þeir 
þó sérlega fallegir og smekkleg-
ir, að mér fannst, og oft fagur-
lega útsaumaðir. En nú er annað 
á seyði og ekki skárra. Einstaka 
Múhameðstrúarkonur í Frakk-
landi hafa tekið upp þann sið 
að íklæðast því sem kallað er 
„búrka“, en það er svört blæja 
sem þekur allan líkamann frá 
hvirfli til ilja, þannig að ekki 
sést einu sinni í augu konunnar, 
hún lítur sem sé út eins og hey-
sáta. Strax var talað um að þessa 
múnderingu þyrfti að banna með 
lögum, og var þá lögreglan gerð 
út af örkinni til að telja hve marg-
ar konu væru klæddar á þenn-
an hátt. Samkvæmt „Le Monde“ 
reyndust þær vera þrjú hundruð 
sextíu og sjö í öllu Frakklandi, en 
enginn velti því þó fyrir sér hvort 
ekki væri eitthvað þarfara að 
gera á þessum viðsjáverðu tímum 
en kalla saman þing til að ræða 
klæðaburð þrjú hundruð sextíu 
og sjö kvenna.

Í grískri goðsögn segir frá því 
hvernig meynni Pandóru varð 
á að opna af forvitni öskju þar 
sem öll böl manna höfðu verið 
lokuð niðri. Við það sluppu þau 
út um víðan völl, öllu mannkyni 
til mikilla hörmunga æ síðan. 
Er nú hægt að velta því fyrir sér 
hvort menn hafi ekki opnað nýja 
Pandóru-öskju með því að hleypa 
þessum umræðum af stað. En af 
Sarkozy er það að segja, að hann 
heyktist á því að mæta á þá ráð-
stefnu í París sem hann hafði 
sjálfur boðað, og sendi annan 
fyrir sig.

Pandóra 

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Í réttum fötum

Tvöföld atkvæðagreiðsla?
Af fréttamannafundi Jóhönnu Sigurð-
ardóttur og Steingríms J. Sigfússonar 
í gær mátti ráða að þau skötuhjú 
væru … ja, óhress með ákvörðun 
forsetans að vísa Icesave-lögunum 
í þjóðaratvæði. Í þjóðarat-
kvæðagreiðslu gæti þeim 
aftur á móti gefist tækifæri til 
að launa forsetanum rauðan 
belg fyrir gráan, ef stemn-
ing er fyrir því. Í stjórnarskrá 
Íslands er nefnilega kveðið 
á um að ¾ hluti 
þingmanna geti 
farið fram á þjóð-
aratkvæðagreiðslu 
um að leysa 
forseta Íslands frá 
störfum.

Enn sameiningartákn
Líklega þyrfti ekki ýkja mikinn 
sannfæringarkraft til að afla þeirri 
hugmynd tilskilins fylgis á þingi. Þar 
með væri hægt að hafa þjóðarat-
kvæðagreiðsluna tvöfalda. Gera 
mætti því skóna að úrslitin í þeirri 

kosningu yrðu býsna 
afdráttarlaus. En, það 
gæti jafnvel komið sér vel 
fyrir forsetann og sýnt að 

hann væri enn þá 
sameiningar-
tákn þrátt fyrir 
allt – þó á 
öðrum for-
sendum en 
alla jafnan 
er lagt í 
það orð.   

Á tombóluverði 
Ýmsir óttast að ákvörðun forset-
ans um að vísa Icesave-lögunum í 
þjóðaratkvæði verði til þess að dýpka 
kreppuna enn frekar, með tilheyrandi 
gengisfalli og almennri dýrtíð. Hinir 
sömu geta þó huggað sig við það 

að ekki mun allt hækka. Í gær 
snarlækkaði Forlagið 
til dæmis verð á 
embættissögu Ólafs 
Ragnars Grímssonar, 
Sögu af forseta, úr 6.690 
krónur í aðeins þúsund-
kall. Ekki fylgdi sögunni 
hvers vegna forsetabókin 
fór á tombóluverð einmitt 
í gær. 

bergsteinn@frettabladid.is
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Þarft þú að nota lyf að staðaldri?
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orseti Íslands varð í gær við ósk þeirra sem vildu að 
hann vísaði til þjóðaratkvæðagreiðslu breytingum á 
lögum um ábyrgð ríkissjóðs á skuldbindingum vegna 
Icesave-reikninga Landsbankans. 

Forsetinn hefur mátt þola þunga gagnrýni vegna 
þessarar ákvörðunar. Að hluta réttmæta en um leið líka ósann-
gjarna. 

Ábyrgðin á því að málið er komið í þennan farveg er alls ekki 
aðeins forsetans. Með því að vísa málinu til þjóðarinnar hefur 
hann brugðist við vilja tugþúsunda Íslendinga, sem skrifuðu 
nöfn sín á lista Indefence, og líka þeirra þrjátíu þingmanna sem 
greiddu atkvæði með tillögu Péturs Blöndals um að setja málið 
í þjóðaratkvæðagreiðslu, en sú tillaga var felld á Alþingi fyrir 
sléttum sjö dögum.

Gjörvallur þessi hópur ber ábyrgð með forsetanum á þeirri 
stöðu sem komin er upp í þeirri milliríkjadeilu sem Icesave-
samningarnir áttu að leysa. 

Sjálfur benti forsetinn á í viðtali fyrir tveimur árum að hann 
geti ekki einn ákveðið að breyta embættinu. „Það gerist í sam-
skiptum og samleik við þjóðina; það er því vilji annarra en forset-
ans sem hefur úrslitaáhrif,“ sagði forsetinn við Mannlíf í árslok 
2007. 

Með ákvörðun um að beita 26. grein stjórnarskrárinnar í annað 
skipti á rúmum fimm árum, sýnir forsetinn að hann stendur við 
þessa sannfæringu sína.

Í yfirlýsingu sinni í gær vísaði forseti til þess að á lista Ind-
efence sé mun hærra hlutfall kjósenda en rætt hefur verið um 
sem viðmið um þann fjölda sem þurfi til að knýja fram þjóðar-
atkvæði.

Þetta eru þung rök. Þegar mál koma upp sem kljúfa þjóðina 
er æskilegt að hún hafi sem mest um það að segja hvernig leiða 
eigi þau til lykta.

Í þessu tilfelli er málið hins vegar ekki svo einfalt. Þetta er 
ekki íslensk innansveitarkróníka ólíkt til dæmis fjölmiðlalögun-
um á sínum tíma. Ef þjóðin hefði fengið að kjósa um þau sumarið 
2004 og þeim verið hafnað, hefðu fjölmiðlalögin einfaldlega verið 
úr sögunni. Sama má segja ef Kárahnjúkavirkjun hefði fallið í 
þjóðaratkvæði, svo annað djúpstætt deilumál sé nefnt til sögunn-
ar. Þá væri ekkert Hálslón á öræfunum austan Vatnajökuls og 
Jökla rynni áfram óheft um botn Dimmugljúfra.

Icesave mun hins vegar ekki hverfa ef breytingalögin verða 
felld. Þessir ógæfureikningar Landsbankans eru ekki aðeins 
vandamál okkar Íslendinga. 

Er þar komið að hinni réttmætu gagnrýni á embættisfærslu 
forseta. Þjóðaratkvæðagreiðsla lokar ekki þessu máli á nokkurn 
hátt. Þvert á móti bendir flest til þess að ákvörðun forsetans muni 
hafa í för með sér upplausn og óvissu.

En fyrir forsetann persónulega er þetta hins vegar veðmál sem 
hann getur ekki tapað. Ef tekst að knýja fram betri Icesave-samn-
inga en Alþingi hefur þegar samþykkt, mun það hressa verulega 
upp á laskaða ímynd hans. Ef ekki er það þjóðin sem þarf að tak-
ast á við efnahagslegar afleiðingar, sem enn óljós hluti hennar og 
tæpur helmingur alþingismanna hefur kallað yfir sig.

Réttmæt og ósanngjörn gagnrýni:

Veðmál forsetans
JÓN KALDAL SKRIFAR
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Forkólfar viðskiptalífsins

Krefjandi ár og 
jákvæð merki

MP Banki var með hæstu mark-
aðshlutdeild allra markaðsaðila 
í viðskiptum með skuldabréf í 
Kauphöll Íslands (NasdaqOMX) 
á síðasta ári, samkvæmt frétta-
tilkynningu frá bankanum. Hlut-
deild MP Banka var 31,7 prósent 
og óx jafnt og þétt allt árið. Við-
skipti með skuldabréf námu 98 
prósentum af heildarviðskiptum 
í Kauphöll á árinu.  

Í upphafi árs 2008 markaði MP 
Banki þá stefnu að leggja aukna 
áherslu á viðskipti með skulda-
bréf. Líklegt er að skuldabréfa-
markaðurinn verði líflegur á 
árinu 2010, enda leita fjárfestar 
í auknum mæli að fjárfestingum 
þar sem áhætta er takmörkuð en 
ávöxtun viðunandi. 

Með hæstu 
hlutdeild 

skuldabréfa

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Krónan hefur ekki jafn mikil áhrif á vöruskipti 
við útlönd og af er látið. Þetta er mat Jóns Bjarka 
Bentssonar, sérfræðings hjá Greiningu Íslandsbanka. 
Matið er á skjön við yfirlýsingar ráðamanna að lágt 
gengi krónunnar geti bætt viðskiptajöfnuð okkar við 
útlönd og keyrt landið hraðar upp úr kreppunni en 
ef annar gjaldmiðill væri notaður hér. 

Jón hefur skoðað samanburð á milliríkjaviðskipt-
um hér og í öðrum löndum sem kreppan hefur leikið 
grátt. Vöruinnflutningur hér dróst saman um rúm 34 
prósent á fyrstu tíu mánuðum síðasta árs miðað við 
árið á undan. Þetta er í grófum dráttum sambærilegt 
við þróun mála á Írlandi og í Lettlandi á sama tíma. 
Írar hafa notað evrur frá 2002 en Lettar verið með 
fasttengdan gjaldmiðil frá 2005. Milliríkjaviðskipti 
landanna eru að verulegu leyti við önnur lönd sem 
ýmist hafa tekið upp evrur sem gjaldmiðil.  

„Bæði löndin hafa líkt og hér horft upp á á hrað-
an samdrátt í  innflutning. Kreppan í alþjóðlegu hag-
kerfi á stóran þátt í þróun mála,“ segir Jón og bend-
ir á að íbúar landanna þriggja flytji inn mikið af 
neysluvörum sem næmar eru fyrir sveiflum. Þegar 
bæði fjármálageirinn fari á hliðina og þegar heim-
ilin haldi fastar en áður um budduna skili það sér í 
samdrætti. „Þegar menn hætta að fjárfesta þá dregst 
innflutningur hratt saman. Þótt við værum með aðra 
mynt eða fastgengi hefðum við samt fengið veruleg-
an bata á vöruskiptajöfnuð,“ segir Jón um niðurstöðu 
sína á samburði hagkerfanna. Hins vegar séu ótví-
ræð jákvæð áhrif af lágu gengi krónu á þjónustu-

jöfnuð, enda Ísland ódýr áfangastaður fyrir erlenda 
ferðamenn og að sama skapi dýrt fyrir Íslandinga að 
ferðast utan landsteinanna.  Hagstofan birtir í dag 
bráðabirgðatölur sínar um vöruskipti við útlönd fyrir 
nóvember og heildartölur fyrir fyrstu ellefu mánuði 
ársins. Gangi væntingar eftir um nóvember mun af-
gangurinn nema sex milljörðum króna. Þetta er tölu-
vert meira en ári fyrr. Greining Íslandsbanka bend-
ir á að vöruskipti á fyrstu ellefu mánuðum síðasta 
árs geti numið 65,7 milljörðum króna en þau voru 
neikvæð um 30,7 milljarða á sama tíma í hittifyrra. 
Þessi viðsnúningur í milliríkjaverslun landsins skýr-
ist öðru fremur af samdrætti í innflutningi. 

Jón segir viðsnúninginn merkilegan. Afgangur hafi 
ekki sést síðan á fyrstu árum aldarinnar þegar krón-
an féll í kjölfar fleytingar. Á sama tíma hafi áhættu-
fælni ríkt á mörkuðum. 

Krónan hefur lítil 
áhrif á vöruskipti
Sérfræðingur hjá Íslandsbanka segir alþjóðlegu kreppuna 
vega þyngra í samdrætti á innflutningi en lágt gengi krónu.   
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Milljarðar króna

...við
prentum!

Verðbólga í lágmarki
Verðbólga á evrusvæðinu var 0,9 
prósent í desember en var 0,5 pró-
sent í nóvember. Verðbólga á svæð-
inu hefur ekki mælst meiri síðan 
í febrúar í fyrra, þegar hún fór í 
1,2 prósent en er þó vel innan við 
tveggja prósenta verðbólgumark-
mið evrópska Seðlabankans. 

Airbus hótar
Airbus vill meira fé úr ríkissjóð-
um Evrópulanda til framleiðslu her-
flutningavélarinnar A400M. Ann-
ars gæti svo farið að hætt verði 
við framleiðsluna. Framleiðslan er 
þremur árum á eftir tímaáætlun og 
komin langt yfir fjárhagsáætlun.

Olíuverð á uppleið
Olíuverð er nú nærri helmingi 
hærra en í byrjun síðasta árs, eða 
rúmlega 80 dalir tunnan. Reiknað 
er með að verðið hækki áfram yfir 
hörðustu vetrarmánuðina, en lágt 
gengi dollars á sinn þátt í því hve 
verðið er hátt.

Hagfræðingur á flótta
Stjórnvöld í Maryland í Bandaríkj-
unum hafa gefið út handtökuskip-
an á hendur fyrrverandi hagfræð-
ingi hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðn-
um, Mohau Mathibe. Hann hefur 
verið ákærður fyrir að hafa reynt 
að myrða fyrrverandi yfirmann 
sinn hjá sjóðnum, Ashoka Mody, 
sem vildi ekki endurnýja ráðning-
arsamning hans. Mathibe er talinn 
hafa flúið til Kína.

Meðalviðskipti með hlutabréf í 
Nasdaq OMX Nordic kauphallar-
innar voru 393,4 milljarðar króna 
í fyrra samanborið við 446,7 millj-
arða árið áður. Fjöldi viðskipta á 
dag í fyrra voru 213.573 saman-
borið við 218.919 árið 2008. 
Þá voru rúmlega 502 þúsund af-
leiðusamningar gerðir á hverj-
um degi í fywrra samanborið við 
660.639 samninga árið á undan. 
Tólf ný fyrirtæki komu inn á mark-
aðinn 2009, sjö inn á aðalmarkað-
inn en fimm á First North-markað-
inn. Í allt voru 26 fyrirtæki skráð 
á First North á liðnu ári. 

Meðaldagur 
393 milljarðar 

Víxlar og stutt skuldabréf með ábyrgð íslenska ríkisins. 
Sjóðnum er heimilt að fjárfesta allt að 10% í innlánum.

Litlar sveiflur í ávöxtun og enginn binditími.

Hentar þeim sem vilja fjárfesta í þrjá mánuði eða lengur.

Lágmarkskaup 5.000 kr.

Enginn munur á kaup- og sölugengi.

»

»

»

»

»

Ríkisvíxlasjóður er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf. Vakin er sérstök athygli á að almennt fylgir áhætta fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum sjóða, t.d. getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega 
vísbendingu um framtíðarávöxtun þeirra. Nánari upplýsingar um sjóðinn, þ.á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir.
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta tryggir innlán að lágmarki fjárhæð sem samsvarar EUR 20.887 skv. lögum nr. 98/1999, um innstæðutryggingar og tryggingarkerfi fyrirfjárfesta. Samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 3. febrúar 2009 eru „innstæður í innlendum viðskiptabönkum og sparisjóðum og 
útibúum þeirra hér á landi tryggðar að fullu“.Með yfirlýsingu frá 9. desember 2009 lýsti ríkisstjórnin því yfir að yfirlýsingin frá 3. febrúar 2009 væri enn í fullu gildi og að yfirlýsingin yrði ekki afnumin fyrr en hið nýja íslenska fjármálakerfi, með breyttri umgjörð, hefði sannað sig og þá yrði gefinn aðlögunartími. 
Tryggingarsjóðurinn tryggir ekki tjón sem verður vegna taps á undirliggjandi fjárfestingum sjóða s.s. skuldabréfum eða víxlum. Sjá nánar lög nr. 98/1999, um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, og heimasíðu sjóðsins, www.tryggingarsjodur.is.

innlán
ríkisvíxlar og 
ríkisskuldabréf90% 10%

RÍKISVÍXLASJÓÐUR

Traustur kostur fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Verðbréfaþjónusta Arion banka 
er söluaðili sjóða Stefnis. 
Kynntu þér Ríkisvíxlasjóð hjá 
starfsfólki verðbréfaþjónustu 
Arion banka í síma 444 7000, í 
næsta útibúi eða á arionbanki.is/sjodir

STEFNIR.COM

2

Bestu fjárfestingarkostirnir

Ár skuldabréfsins 
í þröngu vali

2
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„Þetta verður með hefðbundnu 
sniði, ámóta og það hefur verið 
undanfarin ár,“ segir Sveinn 
Agnarsson hagfræðingur sem 
um áramótin tók við starfi for-
stöðumanns Hagfræðistofnunar 
háskólans af Gunnari Haralds-
syni. Ekki var vatnið sótt langt 
yfir lækinn en Sveinn hefur 
unnið sem fræðimaður hjá stofn-
uninni í áratug.

Gunnar hafði verið forstöðu-
maður í slétt þrjú ár en hann tók 
við af Tryggva Þór Herbertssyni, 
nú alþingismanni. Gunnar hefur 
nú tekið við starfi hjá deild Efna-
hags- og framfarastofnunarinnar 
(OECD) í París í Frakklandi sem 
hefur rannsóknir á sjávarútvegs-
málum aðildarríkja stofnunarinn-
ar á sinni könnu. Hann var nýlent-
ur París í vikubyrjun þegar Mark-
aðurinn hafði tal af honum. 

Gunnar er jafnframt formað-
ur stjórnar Fjármálaeftirlitsins 

(FME). Hann hefur staðfest að 
hann muni hætta en hefur ekki 
gert það formlega. Eftirmaður 
hans hefur ekki verið skipað-
ur, samkvæmt upplýsingum frá 
FME.  

Sveinn hefur fengist við rann-
sóknir á auðlindum og framleiðni 
hér á landi en hann vann meðal 
annars fyrir auðlindanefnd ásamt 
Gunnari árið 2001.  - jab

Nýr við stýrið hjá 
Hagfræðistofnun

NÝR FORSTÖÐUMAÐUR Sveinn Agnars-
son hefur unnið hjá Hagfræðistofnun í ára-
tug. MARKAÐURINN/VILHELM

Hugmyndasamkeppni Gulleggs-
ins, sem frumkvöðlasetrið Inn-
ovit heldur í samstarfi við fjóra 
háskóla, er í fullum gangi en loka-
frestur til að taka þátt í henni og 
skila inn viðskiptahugmyndum 
rennur út 20. janúar næstkom-
andi. 

Keppnin hefur verið haldin í tvö 
ár. Í fyrra bárust 120 hugmynd-
ir í keppnina og urðu fimmtíu  að 
fullmótuðum viðskiptahugmynd-
um. Á meðal fyrirtækja sem litið 
hafa dagsins ljós úr henni eru 
sprotafyrirtækið Clara, Eff², sem 
þróar tækni og búnað til að greina 
myndefni sem dreift er ólöglega 

um Netið, og fjármálafyrirtækið 
Meniga. Alls hafa tuttugu fyrir-
tæki og hundrað störf orðið til í 
tengslum við keppnina.

Ingibjörg Lilja Þórmundsdótt-
ir, sem situr í verkefnastjórn 
Gulleggsins, segir keppnina opna 
fyrir alla. Nóg sé að skila grófri 
hugmynd á servíettu. „Það verður 
þó að vera hægt að segja frá henni 
á hálfri vélritaðri blaðsíðu.“ Eftir 
þetta tekur við sex vikna ferli þar 
sem aðstandendur Innovit aðstoða 
þátttakendur við að móta viðskipta-
áætlunina frekar. Þá gefst þeim 
kostur á að sitja sex hagnýt nám-
skeið í stofnun fyrirtækja.   - jab

Fyrirtækin verða til á servíettum

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins 
(NSA) hefur keypt 35 prósenta 
hlut í lækningavörufyrirtækinu 
Kerecis. Um er að ræða hlutafé 
og lán, sem breyta má í hlutafé. 
Virði samningsins nemur sjötíu 
milljónum króna.

Kerecis nýtir prótín 
úr fiski til framleiðslu á 
vörum sem nota má við 
meðhöndlun á sködduð-
um vef sjúklinga. Vörur 
Kerecis eru til 
notkunar á 
sjúkrahús-
um. 

Fram kemur í tilkynningu 
Kerecis að fjárfestingin sé í 
nokkrum áföngum út árið og háð 
framgangi þróunarverkefna fyr-
irtækisins. Þá nýtist fjárfesting 
NSA til að hleypa af stokkunum 

klínískum prófunum á vörun-
um. 

NSA fjárfesti beint í fyrra 
fyrir 650 milljónir króna. 
Finnbogi Jónsson fram-

kvæmdastjóri segir stefnu 
NSA að halda í eignarhluti 

sína í fyrirtækjum í sjö til tíu 
ár. Komi upp aðstæður til að 

selja fyrr sé það gert. - jab

NSA kaupir í Kerecis 
fyrir sjötíu milljónir Saga Capital hefur ekki fellt niður 

skuldir starfsmanna sinna líkt og 
Kaupþing og þá hafa engir fjár-
munir farið frá ríkinu til Saga 
Capital. Þetta er meðal þess sem 
fram kemur í bréfi frá Þorvaldi 
Lúðvík Sigurjónssyni, forstjóra 
bankans, til hluthafa á gamlárs-
dag. 

Bréfið er, að sögn, skrifað þar 
sem borið hefur á misskilningi 
og meiðandi umfjöllun um bank-
ann sem nauðsynlegt sé að leið-
rétta. Þar kemur fram að bankinn 
færði um 41 prósent útlána, jafn-
virði 2,6 milljarða króna, á var-
úðarreikning og þar af nemi var-
úðarniðurfærslur vegna lána og 
ábyrgða starfsmanna 450 milljón-

um króna. Þessi 
mikla varúðar-
færsla sé gerð í 
ljósi ástandsins 
í þjóðfélaginu, 
engar skuld-
ir, hvorki hjá 
starfsmönnum 
né öðrum, hafi 
verið fel ldar 
niður, lánin séu 

innheimt áfram og það verði gert 
þar til sannað þyki að viðkomandi 
sé kominn í þrot. 

Þá vísaði Þorvaldur því á bug 
í bréfinu að fjármunir hafi farið 
frá ríki til fjárfestingarbankans. Í 
kjölfar hrunsins hafi skuldir fjár-
málafyrirtækja við Seðlabank-

ann verið yfirteknar af ríkissjóði 
sem, til að tryggja endurgreiðslu, 
hafi boðið þeim fyrirtækjum sem 
stóðust mat á lánshæfi að semja 
um skuldir sínar á lágum vöxt-
um. 

Ekkert nýtt lán var veitt, ein-
göngu var um skuldbreytingu 
að ræða, segir í bréfinu. Með 
samningnum hafi verið tryggt 
að engir fjármunir hafi farið frá 
ríki til Saga Capital né sé ríkis-
sjóður í neinum ábyrgðum vegna 
innstæðna hjá bankanum. Standi 
fjárfestingarbankinn hins vegar 
ekki við skuldbindingar sínar eða 
fari eiginfjárhlutfall undir ákveð-
in viðmið geti ríkið breytt skuld-
inni í hlutafé í Saga Capital.   - jab

Vísaði gróusögum á bug um áramót

ÞORVALDUR 
LÚÐVÍK

FYRIRTÆKJALAUSNIR VALITOR   •  Laugavegi 77  •  101 Reykjavík  •  fyrirt@valitor.is  •  www.valitor.is

Fáðu ráðgjöf hjá sérfræðingum VALITOR
um hvaða lausnir henta þér best.

Við kappkostum að veita viðskiptavinum
okkar framúrskarandi og skjóta þjónustu.

VISA og Mastercard færsluhirðing!

B A N K A B Ó K I N
Samanburður á 
vaxtatöflum bankanna.

Miðað við 250.000 króna innlegg.*Bundnir í 12 mánuði **Úttektargjald hjá gjaldkera - 0,25%

Hæstu  Yfirdráttarvextir Yfirdráttarlán
innlánsvextir eru hæstir fyrirtækja

Markaðsreikningur 
4,80%  

15,35% 15%

Sparireikningur 
6,05%* 

14% 14%

Vaxtasproti 
5,85% 

14,25% 14%

Netreikningur 
6,30%**  

16,20% 16,20%

MP 12  13 til
7,65%* 

14,50% 14,50%

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Fjárfesting í nýmarkaðssjóðum hjá Arion banka 
skilaði hæstu nafnávöxtuninni á nýliðnu ári, eða 
tæpum 87 prósentum á tólf mánaða tímabili í 
fyrra. Nýmarkaðssjóðirnir fjárfesta í hlutabréf-
um í Brasilíu, Rússlandi, Indlandi og Chile. Með-
altalsávöxtun nýmarkaðssjóða bankanna nam um 
og yfir sjötíu prósentum í fyrra. 

Á eftir fylgdu kaup á skuldabréfum með ríkis-
ábyrgð og verðtryggðum íbúðabréfum en nafná-
vöxtun bæði langra og stuttra skuldabréfaflokka 
nam allt frá tólf og upp í tuttugu prósent í fyrra.  

Á sama tíma þurftu þeir sem fjárfestu í sjóð-
um tengdum íslenskum hlutabréfum að horfa upp 
á nokkurra prósenta tap í fyrra. Á móti skiptir 
máli á hvaða tíma fólk keypti í sjóðum bankanna 
en hlutabréfavísitalan féll um 32 prósent frá jan-

úar í fyrra og fram í mars en tók síðan sveig upp 
á við eftir það og hækkaði um fjörutíu prósent til 
áramóta. 

„Það eru fáir kostir í boði í dag,“ segir Marteinn 
Breki Helgason, forstöðumaður eignastýringar 
hjá MP Banka. Hann segir líklegt að skuldabréfin 
verði helsti fjárfestingarkosturinn í ár. Misskiln-
ings gæti hins vegar þegar skuldabréfin eru nefnd 
á nafn enda setji margir þau undir einn hatt. „Það 
getur verið mikill munur á þeim,“ segir hann. 

BRIC-sjóðirnir 
skiluðu mestu í fyrra
Íslenskir hlutabréfasjóðir versta fjárfestingin í fyrra.

INGIBJÖRG Tuttugu fyrirtæki og hundrað 
störf hafa orðið til upp úr hugmyndasam-
keppninni um Gulleggið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bestu  Nafnávöxtun sl. 12  mánuði
KMS BRIC (Arion banki) 87,7%
Kaupthing Green Growth (-)  82,1%
Kaupthing Scandinavian Fund (-)  80,0%
KMS Emerging Markets (-) 74,5%
KMS Emerging Markets (-) 74,5%

B E S T U  O G  V E R S T U

FINNBOGI 
JÓNSSON



Varfærni, einfalt þjónustuframboð og 
örugg vinnubrögð skipta öllu máli fyrir 
fólk og fyrirtæki. 
Þannig á banki að vera.

Það er minna mál að skipta um 
banka en þú heldur. 
Hafðu samband í síma 540 3200.

Borgartúni 26  ·  www.mp.is  

Netgreiðsluþjónusta
Gjaldeyrisreikningar
Sparnaðarreikningar
Yfirdráttur

Debetkort
Launareikningur
Kreditkort
Netbanki
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Bjóðum silfur, gull og platínu.

Því það eru ekki allir sammála 
um hvaða málmur hentar best 
í kreditkort.
Bendt Harðarson, viðskiptastjóri
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Á
rið 2009 verður lengi 
í minnum haft á Ís-
landi. Rekstrarum-
hverfi fyrirtækja 
tók stakkaskiptum 

og stjórnendur og starfsfólk 
þurftu að takast á við nýjar 
áskoranir. Fyrir okkur hjá 
Símanum var þetta að mörgu 
leyti árangursríkt ár. Okkar 
áætlanir, líkt og flestra ann-
arra, gerðu ráð fyrir því að 
gengið myndi styrkjast þegar 
liði á árið. Eins og allir vita 
varð sú ekki raunin. Við nutum góðs af því 
að hafa unnið að umfangsmiklum hagræð-
ingaraðgerðum allt frá ársbyrjun 2008. 
Staðan á árinu 2009 kallaði á enn frek-
ari hagræðingu. Með samheldni starfs-
fólks, tókst að laga reksturinn að breyttu 
umhverfi og við erum mjög stolt af því að 
rekstrarniðurstaða ársins er í takt við áætl-
anir okkar, þó svo að mikilvægar forsend-
ur hafi gerbreyst.  

ÓJAFNVÆGI
Viðskiptaumhverfið á Íslandi er enn þá í 
miklu ójafnvægi. Fyrirtæki sem höfðu sum 
hver sýnt mikla óskynsemi í rekstri, urðu 
eign bankanna og umtalsverðar skuldir 
voru felldar niður. Þessi fyrirtæki halda 
áfram að keppa á markaði við fyrirtæki 
sem hafa verið rekin af skynsemi, standa 
skil á lánum og hafa gripið til erfiðra að-
haldsaðgerða til að mæta minnkandi eft-
irspurn og erfiðu árferði. Það er ákaflega 
varasamt, og í raun hættulegt fyrir samfé-
lagið til lengri tíma litið, að kollvarpa mark-
aðnum með þeim hætti að þeim sé í raun 
umbunað sem ekki hafa staðið sig.

BANKAR REKA EKKI FYRIRTÆKI
Þrátt fyrir þessa stöðu er niðurstaðan sú að 
sterk fyrirtæki virðast standa storminn af 
sér. Hins vegar er nauðsynlegt að bankarnir 
vinni hratt og örugglega að því að selja þessi 
fyrirgreiðslufyrirtæki. Bankar eiga ekki að 
standa í rekstri fyrirtækja þar sem þjón-

ustan snýst um eitthvað allt 
annað en fjármálastarfsemi. 
Kreppan mun ekki hverfa af 
sjálfu sér, það er sameiginlegt 
verkefni okkar allra að vinna 
bug á henni. Þar hafa allir sitt 
hlutverk, fyrirtækin verða að 
búa við eðlilegt rekstrarum-
hverfi, einungis þannig tekst 
að halda atvinnu í landinu. 

SÉRHÆFING
Á árinu hef ég hvatt starfs-
menn til þess að leggja krafta 

sína í að gera það sem við sérhæfum okkur 
í. Ég trúi því að þannig munum við sigla í 
gegnum þetta öldurót. Eitt af stóru verk-
efnum Símans á árinu var að kynna til sög-
unnar Ring, nýtt vörumerki Símans á mark-
aði. Með Ring viljum við gera enn betur 
í þjónustu við ungt fólk og koma til móts 
við þarfir fjölskyldna sem sjá hag sinn í 
að unglingarnir og foreldrarnir séu innan 
sama kerfis, enda er viðskiptavinafjöldi 
Símans í farsíma yfir 160 þúsund manns.
Það er skemmst frá því að segja að fjöldi 
nýrra viðskipavina í Ring hefur farið fram 
úr okkar björtustu vonum. 

TIL SÓLAR SÉST Á NÆSTA ÁRI
Það er afar mikilvægt að ríkisvaldið haldi 
vel á spöðunum og leggi áherslu á að standa 
vörð um rekstrargrundvöll fyrirtækja. 
Reynslan sýnir að auknar álögur á fyrir-
tæki koma oft fram hjá einstaklingum og 
heimilum. Hættan er sú að afleiðingarnar 
verði meðal annars frekari uppsagnir því 
fyrirtækin eru í mörgum tilfellum búin að 
skera af alla fitu, ef svo má að orði kom-
ast. 

Ég er bjartsýnn að eðlisfari og frá bæjar-
dyrum Símans, tel ég að árið 2010 gæti orðið 
betra en yfirstandandi ár, gangi sóknaráætl-
un okkar eftir. Almennt séð er hins vegar 
ekki raunhæft að ætla að það verði fyrr en 
á árinu 2011 sem við förum að sjá til sólar 
í íslensku efnahags- og atvinnulífi. 

Þ
ótt árið 2009 hafi verið viðburða-
ríkt og vonandi mörgum tekist að 
jafna sig eftir hrunið í október 
2008, verður þó að segjast að það 
hefur valdið nokkrum vonbrigð-

um og tími farið til spillis. Þegar litið er til 
baka má segja að flest þau mál sem kröfð-
ust brýnna úrlausna séu enn óafgreidd og 
því miður er fátt sem bendir til þess að þau 
muni leysast í bráð. Ýmislegt hefur samt 
áunnist og ef til vill má segja að full mikill-
ar bjartsýni hafi gætt í upphafi ársins. 

HÆGFARA ENDURREISN
Það sem upp úr stendur hlýtur að teljast nýtt 
eignarhald bankanna og afdrif þeirra fyr-
irtækja sem löskuðust við fall þeirra. End-
urskipulagning fjármálageirans hefur tekið 
lengri tíma en vænst hafði verið og enn er 
margt óljóst um framtíðarskipan hans. Lítið 
fer fyrir hagræðingu sem er nauðsynleg 
vegna samdráttar í umfangi og kostnaður 
vegna rekstrar risabanka með kostnaðar-
grunn á heimsmælikvarða verður trauðla 
borinn af veikburða innlendu atvinnulífi. 

GJÖRGÆSLAN ÓÞÖRF
Fyrirtækjum í gjörgæslu bankanna hefur 
vissulega fækkað og þau færð nauðug á legu-
deildir bankanna. Ekki verður séð hvenær 
þau verða útskrifuð enda virðist sem áhersl-
ur hafi verið lagðar á að fjölga rúmum frek-
ar en að hjálpa sjúklingum að ná bata. 

Staðreyndin er sú að fjöldi fjárfesta, fyrir-
tækja og einstaklinga komst í gegnum hrun-

ið og fjármunir þessara aðila 
liggja á hliðarlínunni og gætu 
verið að fjárfesta í atvinnulíf-
inu ef þeir fengju tækifæri til 
þess. Þessir aðilar sem standa 
sterkir eftir eru best til þess 
fallnir að byggja upp aftur. 

Það er mikill misskilningur 
að fyrirtækjum sé best borgið 
í umsjón bankanna. Forráða-
menn þeirra tala jafnan um 
að ekki sé rétti tíminn til að 
selja þau þar sem verðmæti 
þeirra muni aukast þegar 
fram líða stundir. Vandamál-
ið er að bankar eru afleitir eigendur fyrir-
tækja. Svo slæmir að þess er vandlega gætt 
að eignarhaldi banka á atvinnufyrirtækj-
um séu veruleg takmörk sett með lögum. 
Þrátt fyrir það tregðast þessar stofnanir við 
að láta þessi félög af hendi til fjárfesta og 
rekstraraðila sem hafa bolmagn og áhuga 
á að koma að endurreisn þeirra. 

STÖÐUGLEIKI MIKILVÆGUR
Úrlausn þessara mála er brýnni en flest 
annað, sérstaklega þegar það er haft í huga 
að verðmætasköpun í atvinnulífinu er alger 
forsenda þess að við munum ná að vinna 
okkur út úr þeim erfiðleikum sem að okkur 
steðja. Mörg þeirra fyrirtækja sem hafa náð 
að komast út úr þeim hamförum sem dundu 
yfir starfa nú af meiri þrótti en nokkru sinni 
og hagræðing frjálsra fyrirtækja í atvinnu-
lífinu hefur almennt gengið ágætlega. Þess 

vegna er atvinnuleysi minna 
en spáð var. 

Mikill vöxtur hefur verið í 
einstökum greinum og má þar 
nefna ferðaþjónustu og aðrar 
greinar þar sem lágt gengi 
krónunnar hefur bætt sam-
keppnishæfni. Ánægjulegt 
er að sjá hvað íslensk hönn-
un hefur blómstrað og óhefð-
bundnar greinar eru sífellt að 
skila drýgri tekjum í þjóðar-
búið. Ágæt skilyrði eru í sjáv-
arútvegi þrátt fyrir mikla 
skuldsetningu og staða inn-

lends iðnaðar er með betra móti. Þá hefur 
Seðlabankanum tekist að skapa stöðugleika 
á gjaldeyrismarkaði sem er jafnframt for-
senda fyrir markvissri uppbygginu. Þessu 
má ekki spilla með auknum álögum.

Aðlögunarhæfni okkar er mikil og því 
brýnt að losa um allar hindranir eins fljótt 
og auðið er til þess að blómlegt atvinnulíf 
rísi hér á nýjan leik. Áframhaldandi ákvörð-
unarfælni mun draga úr framleiðni og arð-
semi sem mun leiða til frekari samdrátt-
ar þegar til lengri tíma er litið. Nýsköpun 
er nauðsynleg og nýta má reynslumikið og 
hæfileikaríkt fólk úr þeim greinum sem 
óhjákvæmilega dragast saman, einkageira 
sem þeim opinbera, til að koma að því verk-
efni. Sköpun starfa er ekki síður félagslega 
mikilvæg og stórfellt atvinnuleysi myndi 
skapa ný og jafnvel enn torleystari vanda-
mál en þau sem við erum nú að glíma við.

ENGIN SANNGJÖRN LEIÐ Í BOÐI
Næsta ár verður erfitt og kannski erfiðara 
fyrir þær sakir að lítið hefur þokast á því 
ári sem senn er á enda, en efniviðurinn er 
til staðar og nú þarf að hefjast handa. Að-
gerðir verða væntanlega sársaukafullar og 
eflaust mun mörgum finnast sem jafnræð-
is sé ekki gætt og óhugsandi er að stjórn-
völd muni geta tekið allar ákvarðanir án 
þess að á einhverja verði hallað. Það er í 
sjálfu sér ekki óeðlilegt að leita þurfi til 
þeirra sem eru aflögufærir í því skyni að 
afla tekna fyrir samneysluna og að afskrifa 
þurfi kröfur á þau fyrirtæki á samkeppn-
ismarkaði sem fóru ógætilega. Það er tæp-
ast „sanngjarnt“ né „réttlátt“ að láta þá sem 
bjuggu sig undir kreppuna með ráðdeild, að-
haldi og sparnaði borga reikning hinna sem 
nutu veislunnar. Það eru bara ekki önnur 
úrræði í boði. 

Af starfsemi MP Banka stendur það helst 
upp úr að bankinn hefur vaxið og dafnað á 
árinu með opnun útibús og almennrar við-
skiptabankaþjónustu fyrir fólk og fyrir-
tæki. Viðskiptavinum bankans fjölgar dag 
frá degi og fyrirtæki leita í stöðugt auknum 
mæli eftir okkar þjónustu. Í byrjun næsta 
árs munum við flytja í stærra húsnæði í 
nýjum höfuðstöðvum í Ármúla 13a og þar 
verður einnig opnað útibú. Þó að umhverf-
ið sé að mörgu leyti snúið í bankarekstri í 
dag erum við hjá MP Banka full bjartsýni 
fyrir komandi ár. 

Gunnar Karl Guðmundsson, forstjóri MP Banka:

Mikilvægt að halda áfram

Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, forstjóri Saga Capital: 

Vinnusöm og heiðarleg þjóð
Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Símans:

Sameiginlegt verkefni að 
vinna bug á kreppunni

Á
rið 2009 hefur ein-
kennst af viðbrögð-
um við þeim for-
dæmislausu ham-
förum sem gengið 

hafa yfir og við erum vonandi 
að sjá fyrir endann á. 

RÓTAÐ UPP ÚR RÚSTUNUM
Meginþorra ársins höfum við 
hjá Saga Capital verið upp-
tekin af því að taka á afleið-
ingunum og róta okkur upp 
úr rústunum. Þar ber hæst 
víðtæka endurskipulagningu bankans sem 
lauk á dögunum og mun gera honum kleift 
að taka fullan þátt í endurreisninni á styrk-
um stoðum. Í kjölfarið höfum við minnkað 
efnahagsreikning bankans verulega en eig-
infjárhlutfallið stendur hátt, í ríflega fjöru-
tíu prósentum. Mér er einnig ofarlega í huga 
þakklæti til starfsfólks bankans sem hefur 
haldið ótrautt áfram við að sinna sínum 
störfum og farist það vel úr hendi við afar 
krefjandi aðstæður. Það hefur engan bilbug 
látið á sér finna enda trúum við því öll að 
framtíðin verði betri þótt yfir gangi tíma-
bundin harðindi.

VÍÐTÆKAR AFSKRIFTIR SKULDA 
Þessi aðlögun og breytt landslag á Íslandi 
gerir afar ríkar kröfur til bankastofnana um 
að gæta hagsmuna þeirra sjálfra við að finna 
sem besta útfærslu á skuldavanda atvinnu-
lífsins og heimilanna, því hagsmunir banka-
stofnana og viðskiptamanna þeirra fara 
saman. Það þarf að fara í víðtækar skulda-
afskriftir á fyrirtækin og heimilin í land-
inu. Til þess er svigrúm hjá stærri bönkun-
um. Það var ekki óráðsía heimila og atvinnu-
lífs sem setti þau í núverandi vanda, heldur 
algert kerfishrun með verðbólgu og geng-
isfalli. Í raun má tala um víðtækan kerf-
isbrest. Því þurfa bankastjórnendur að fá 
næði frá dómstóli götunnar til að halda sínu 
striki og vinna að því sem þeir eru ráðnir 
til. Við það hámarkast hagur allra. 

BLÖNDUÐ LEIÐ ÓUMFLÝJANLEG
Fyrir framan okkur er skuldafjall sem 

myndaðist við verðbólguskot 
og gengisfall en það er ekki í 
neinu samræmi við raunveru-
lega endurgreiðslugetu lands-
manna, ekki síst við minnkandi 
ráðstöfunartekjur og almenna 
kjaraskerðingu í gegnum 
skattahækkanir. Í raun óttast 
ég það mest að þungi skatta-
hækkananna muni kerfisbinda 
hér verðbólgu og festa í sessi 
um ókomin ár. Ég efast um að 
þetta sé ákjósanlegasta leiðin, 
þótt auðvitað verði að draga 

tekjur í ríkiskassann, en niðurskurður og 
sparnaður í ríkisrekstrinum hefði kannski 
mátt vega þyngra í þeirri blönduðu leið sem 
því miður er óumflýjanleg. 

LAUSNIN Í ÚTFLUTNINGI
Það mun að mestu hvíla á herðum útflutn-
ingsgreinanna að vinna þjóðina út úr núver-
andi vanda. Því tel ég mikilvægt að tryggja 
starfsumhverfi þeirra sem best og þar er 
brýnast að leggja á hilluna allar hugmynd-
ir um fyrningu aflaheimilda og íþyngjandi 
skattaramma vegna skuldaaðlögunar sem 
þarf að fara fram. Það er torskilið hvern-
ig frekari álögur á yfirskuldsett atvinnulíf 
og forsendubrestur með fyrningarleið getur 
hjálpað til við það endurreisnarstarf. Aðeins 
með bættum rekstri og með meiri afrakstri 
getum við náð hagvexti. Við hvorki skatt-
leggjum okkur til sóknar né umturnum til-
verugrundvelli atvinnulífsins með róttækri 
þjóðvæðingu.

EKKI DRAGA ÚR VINNUSEMI
Þjóðin er blessunarlega vel gerð. Við erum 
vinnusöm og heiðarleg og þá kosti skyldum 
við nýta hvað best, en ekki grípa til aðgerða 
er letja þessa tvo þjóðarkosti og hvetja til 
minni vinnu og skattundanskota. Við erum 
jafnframt jafnaðarlega þenkjandi og telj-
um eðlilegra að breiðari bökin beri þyngri 
byrðar, en breiðustu bökin taka þó ekki við 
endalausum klyfjum. Á endanum bogna þau 
og minnka við sig vinnu, sem þá aftur mun 
minnka hagvöxt og draga kreppuna á lang-
inn. 

Erfitt ár uppbyggingar fram undan
Markaðurinn fékk nokkra forkólfa í viðskiptalífinu til að líta yfir nýliðið ár og rýna í ókomna mánuði. Þeir eru næsta ein-
róma um að þótt árið verði krefjandi megi greina jákvæð merki. Hér fara greinar nokkurra þeirra sem til var leitað. 



Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

HUGARFAR  hefur mikil áhrif á líðan námsmanna 

og árangur. Mikilvægt er að tileinka sér jákvætt hugarfar 

gagnvart námsgreinum, kennurum, skólanum og sjálfum 

sér. Námsgreinar geta verið fólki miserfiðar. Þá er gott að 

taka strax á vandanum og leita leiða til bætts árangurs en 

forðast hugsanir um að efnið sé óskiljanlegt.

„Þetta var ótrúlega skemmtileg ferð 
og ég sé ekki eftir að hafa tekið mér 
hana á hendur. Það getur verið mjög 
skemmtilegt að stinga niður fæti 
þar sem ferðamannaiðnaðurinn er 
lítið áberandi og ég mæli sérstak-
lega með því,“ segir Lúðvík Kalmar 
Víðisson sem starfar sem teiknari, 
eða senior concept artist upp á eng-
ilsaxnesku, hjá tölvuleikjafyrirtæk-
inu CCP. Lúðvík ferðaðist um stór-
an hluta Ítalíu ásamt þremur vinum 
sínum sumarið 2007, og tók ferða-
lagið alls um fjórar vikur.

Hópurinn ferðaðist um á bíla-
leigubíl allan tímann, og segir Lúð-
vík þá ákvörðun hafa gefið ferð-
inni meiri ævintýrablæ en ella. 
„Við hófum ferðina rétt norðan við 
Napólí og enduðum í Toskaníu-hér-
aði, þannig að við fórum ansi langt 
á þessum mánuði. Við fórum eftir 
nokkuð grófri áætlun, sem gerði 
ráð fyrir að við værum komin á 

ákveðna staði fyrir ákveðinn tíma 
og svo framvegis, en að öðru leyti 
var þetta nokkuð laust í reipunum. 
Ef við kunnum vel við okkur á ein-
hverjum stað þá áttum við til að 
ílengjast þar.“

Í Toskaníu tók hópurinn hús á 
leigu hjá hjónum sem ráku býflugna-
bú, og segir Lúðvík þá viku sem eytt 
var þar hafa verið einn af hápunkt-
um ferðalagsins. „Við leituðum ein-
faldlega að upplýsingum á netinu og 
fundum þar þetta frábæra hús með 
myndum af hjónunum og umhverf-
inu. Þau töluðu reyndar litla sem 
enga ensku, eins og víðar þar sem 
við komum í ferðinni, en samskipt-
in björguðust þó með barnalegum 
handabendingum og slíku. Þetta 
var alveg frábær vika og fegurðin í 
kringum okkur mikil. Þar sem við 
slökuðum á í sundlauginni horfðum 
við yfir að því er virtist óendanlega 
græna dali,“ segir Lúðvík.

Hann segist hafa mætt mikl-
um almennilegheitum í samskipt-
um sínum við íbúa þeirra mörgu 
litlu þorpa sem heimsótt voru. „Ég 
man til dæmis eftir lítilli kjörbúð 
sem við fórum nokkrum sinnum í, 
en þar var okkur varla hleypt inn 
fyrr en starfsfólkið hafði gengið 
úr skugga um að við hefðum feng-
ið glas af heimabrugguðu rauðvíni 
til að dreypa á meðan við versluð-
um. Svo var stöðugt fyllt á glasið, og 
auðvitað endaði það með því að við 
keyptum af þeim smá brugg,“ segir 
Lúðvík og hlær.

Lúðvík mælir eindregið með því 
að fólk leiti sér upplýsinga á netinu 
áður en haldið er í slíkt ferðalag. 
„Þar er endalaust af upplýsingum 
og hægur leikur að uppgötva frá-
bæra staði sem maður hefði líklega 
aldrei kynnst annars,“ segir Lúðvík 
Kalmar.

kjartan@frettabladid.is

Óendanlegir grænir dalir
Lúðvík Kalmar Víðisson, teiknari hjá CCP, fór í mánaðarlangt ferðalag um Ítalíu fyrir tveimur árum ásamt 
vinum sínum. Þeir eyddu meðal annars viku í Toskaníu í góðu yfirlæti hjá býflugnabóndahjónum.

Lúðvík Kalmar segist hafa mætt miklum almennilegheitum á Ítalíu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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PRÓFKVÍÐI  er algengur. Áhrifaríkasta leiðin til að draga úr kvíða fyrir próf er 

að vinna vel yfir veturinn. Ekkert er líklegra til að skapa spennu fyrir próf en að 

vita að maður er illa undirbúinn.

„Hver ostur á sér sína sögu og 
það er saga sem mörgum þykir 
skemmtileg,“ segir Eirný sem sjálf 
er haldin ostaást og veit allt um 
þróun ostamenningar í mismunandi 
löndum. Hún tekur fram að nám-
skeiðin sem fyrirhuguð eru snú-
ist ekki um ostagerð heldur um að 
þekkja þá osta sem til eru og fræð-
ast um bakgrunn þeirra. „Grunn-
námskeiðið hjá okkur snýst ekki 
bara um erlenda osta heldur um 
osta yfirleitt,“ tekur hún fram. 

„Þetta er eins og með vínin. Um 
leið og maður lærir um mismuninn 
á þrúgunum þá vill maður vita hvað 
hefur áhrif á endanlegu útkomuna. 
Það sama gildir um ostana. Hver er 
munurinn á kúa-, kinda- og geita-
osti? Af hverju er Ítalía með svona 
mikið af hörðum ostum? og af 
hverju elska Danir Gamle Ole?“ 

Eirný opnaði verslunina Búrið 
fyrir rúmu ári en áður hafði hún 
rekið Ostabúðina á Bitruhálsi í eitt 
ár. Upphaflega ætlaði hún að sér-
hæfa sig í sölu á enskum ostum og 
er með úrval af þeim þó að áhersl-
urnar hafi breyst á ýmsan hátt 
eftir efnahagshrunið. „Ensk osta-
gerð er jafngömul þeirri frönsku,“ 
útskýrir hún. „Þetta eru tvær 
sterkustu þjóðirnar í heimi þegar 
kemur að ostum.“ 

Eirný segir alla osta heimsins 
geta fallið í fimm flokka og ef fólk 
læri að þekkja þá, þá einfaldi það 
valið úr ostaborðunum. 

Það eru fimm tegundir nám-
skeiða sem í boði eru á vegum 
Búrsins. „Hugsunin er að við verð-
um með 4-5 kvöldstundir í hverjum 
mánuði í versluninni frá hálf átta 
til níu eða korter yfir níu,“ segir 

Eirný sem mun fara í grunninn 
á ostagerðinni í fyrstu tímunum. 
Síðar verður farið í flóknari hluti, 
svo sem dýpra í sögu hverrar teg-
undar og bragðað verður á einstök-
um býlisostum. 

Einnig mun Eirný verða með 
kvöld þar sem hún parar saman 
osta og bjór og osta og vín og upp-
lýsir nokkur lykilráð í sambandi 
við ostabakka til að slá í gegn í 
veislunni. Þá er fyrirhugað nám-
skeið austur á Hellu og Eirný 
vonar að það sé bara byrjunin á 
hennar útrás á landsbyggðina. Á 
hverju kvöldi verður boðið upp 
á léttar ostamáltíðir. „Í lok nám-
skeiðanna vita þátttakendur hvað 
þeim finnst best þá stundina,“ 
segir hún. „Jafnvel líka hvað þá 
langar að prófa meira í framtíð-
inni.“  gun@frettabladid.is

Hver ostur á sína sögu
Eirný Sigurðardóttir, verslunarstjóri í Búrinu, efnir til nýrra námskeiða á næstunni sem hún nefnir Osta-
ást og Ostaárátta. Þar miðlar hún fróðleik og bragðprufum af forvitnilegum ostum og fylgifæði. 

Eirný mun ljúka upp ýmsum leyndardómum í sambandi við osta og þróun þeirra á námskeiðunum í Búrinu í Nóatúni 17. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gistiheimili í Kaupmannahöfn 
Herbergi og studioíbúðir
í miðbænum 
sími  0045-2848 8905La Villa 

Tungumál
10 vikna námskeið
20 kennslustundir
Áhersla á talmál
Kennt er í byrjenda -fram-
halds – og talæfi ngafl okkum
ENSKA   
DANSKA   
NORSKA
SÆNSKA
FRANSKA
ÍTALSKA 
SPÆNSKA
ÞÝSKA

Íslenska
fyrir útlendinga I - IV
10 vikna námskeið 
60 kennslustundir
Icelandic
for foreigners I - IV
10 weeks courses
60 class hours
Kurs jezyka 
Islandzkiego dla 
obcokrajowcow I - IV
Kurs 10-tygodniowy
60 godzin lekcyjnych

Innritun og upplýsingar: http://kvoldskoli.kopavogur.is
eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla við Furugrund í síma 564 1507

Tungumála
námskeið

Verklegar greinar
Bókband
Frístundarmálun
Glerbrennsla
Silfursmíði
Skrautritun
Trésmíði
Útskurður
Kökur og konfekt
Kransakaka - bökuð
Konfektgerð
Kökuskreytingar

Saumanámskeið
Crazy quilt
Fatasaumur /
  Barnafatasaumur
Skrautsaumur
  Baldering
  Skattering
Þjóðbúningur - saumaður

Prjónanámskeið
Grunnnámskeið í að prjóna
Peysuprjón

Hekl
Grunnnámskeið í að hekla

Tölvunámskeið
Fingrasetning 
Tölvugrunnur
Netið og samskipti 
Heimasíðugerð
PowerPoint og Publisher

Garðyrkjunámskeið
Garðurinn allt árið
Trjáklippingar
Trjárækt í sumarbústaða-
landinu

Förðunarnámskeið
Förðunarnámskeið
Að farða sig og aðra

Matreiðslunámskeið
Gómsætir bauna – pasta – 
og grænmetisréttir 
Gómsætir hollir suðrænir réttir 
frá Miðjarðarhafslöndunum
Hráfæði
Ítölsk matargerð
Matarmiklar súpur 
og heimabakað brauð
Matargerð fyrir karlmenn

Verklegar
greinar

Innritun stendur yfi r 
fyrir vorönn

Allir velkomnir. Byrjendur sem og lengra komnir 
Munið frístundakortið !

pianoskolinn.is
Ármúli 38 - S: 5516751 og 6916980 - pianoskolinn@pianoskolinn.is

Snorrabraut 54, 105 Reykjavík
Sími 552 7366, www.songskolinn.is

SÖNGLEIKJADEILD
- inntökupróf fara fram 8. jan. 2010

Fyrir nemendur á framhaldsskólaaldri

SÖNGNÁM

SÖNGNÁMSKEIÐ

Vorönn skiptist í tvö átta vikna námskeið – áhersla á
þjálfun þríþættra hæfileika söngleikja-listamanna:
SÖNG * DANS * LEIKLIST

Vorönn lýkur með tónleikum og sýningu.

Einnig verða inntökupróf í örfá skólapláss sem losna
í unglingadeild og almennri söngdeild.

11. janúar hefst einnig 7 vikna söngnámskeið fyrir
áhugafólk á öllum aldri – þar er kennt utan
venjulegs vinnutíma og ekki krafist inntökuprófa.
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„Erlendum skiptinemum hefur 
fjölgað um helming eftir kreppu,“ 
segir Margrét Jónsdóttir, for-
stöðumaður alþjóðasviðs Háskól-
ans í Reykjavík. „Ísland er núna 
vænlegur kostur fyrir þá sem 
vilja vera í Evrópu en finnst Evr-
ópa vera dýr,“ útskýrir hún en HR 
tekur í janúar á móti sextíu erlend-
um skiptinemum og í ágúst komu 
um hundrað til landsins. „ Þannig 
eru um hundrað skiptinemar sem 
stunda nám við HR á hverju miss-
eri,“ segir Margrét og bendir á að 
fyrir þremur árum hafi skiptinem-
ar verið eitthvað í kringum þrjátíu 
talsins. Þá eru einnig nýjar þjóð-
ir að bætast í hópinn. „Við erum 
nú að fá fyrstu skiptinemana frá 
Kóreu og Hong Kong en flestir 
skiptinemar koma frá Evrópu og 
stærsti hópurinn frá Frakklandi,“ 
segir hún og bætir við að stór hluti 
erlendra nemenda framlengi dvöl 
sína þar sem þeim líki viðmót og 
kennsla hér á landi. 

Háskólinn í Reykjavík hefur haft 
þá stefnu að fjölga erlendum nem-
endum við skólann en einnig lagt 
áherslu á að senda sína nemend-
ur út. „Frá okkur fara yfir hundr-
að Íslendingar til skóla um allan 
heim á þessu ári,“ segir Margrét 
og játar að auðvitað sé það nem-
endum erfiðara núna eftir geng-
ishrunið. „En þeir láta það ekki 
stoppa sig eins mikið og ég hefði 
haldið. Reyndar minnkaði ásóknin 
í skiptinám á vormisseri 2009 en 
hefur fjölgað aftur síðan.“ 

Fjöldi erlendra skiptinema er 
mestur í Háskóla Íslands. 394 
erlendir skiptinemar fengu inn-

göngu í HÍ skólaárið 2009-2010 
en ekki er að fullu ljóst hve marg-
ir mæta í skiptinámið. Skólaárið 
2008 til 2009 voru erlendir skipti-
nemar 374 sem voru fimmtíu fleiri 
en skólaárið á undan. Árið þar á 
undan, skólaárið 2006 til 2007 voru 
erlendir nemar 352. Erlendum 
skiptinemum við Háskóla Íslands 
hefur fjölgað jafnt og þétt yfir 
árin. Til dæmis má nefna að árið 
1992-1993 voru erlendir skiptinem-
ar við skólann aðeins 23 og skóla-
árið 2000-2001 voru þeir 172. Á 

síðustu tíu árum hefur erlendum 
skiptinemum sumsé fjölgað um 
rúm tvö hundruð prósent.

Fjöldi erlendra skiptinema við 
Háskólann á Akureyri hefur auk-
ist nokkuð miðað við tvö síðustu ár. 
Árið 2009 voru erlendir skiptinem-
ar 48 talsins en 36 árið 2008 og 37 
árið 2007. Hins vegar voru erlend-
ir nemar 45 árið 2006. Á vorönn 
2010 verða 27 nemendur við nám 
í skólanum sem er talsvert meira 
en á vorönnum síðustu ára.

solveig@frettabladid.is

Mikil fjölgun erlendra 
skiptinema í háskólum
Erlendum skiptinemum í þremur stærstu háskólum landsins hefur fjölgað mikið frá falli krónunnar. Í 
Háskólanum í Reykjavík hefur orðið helmingsfjölgun en einnig hefur orðið mikil fjölgun í HÍ og HA.

Ísland þykir álitlegur kostur fyrir skiptinema sem vilja nema í háskólum í Evrópu. 
Skiptir þar mestu lágt gengi krónunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILEHLM

LAUGAVEGI 59, 2. HÆÐ   |   101 REYKJAVÍK   |   SÍMI 551 8258  
STORKURINN@STORKURINN.IS   |   WWW.STORKURINN.IS

NÁMSKEIÐ Í PRJÓNI, 
HEKLI OG BÚTASAUMI

Tímapantanir 534 9600
Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur www.heyrn.is

* Tal fólks í margmenni
* Hjal smábarns 
* Marr í snjónum

Ertu að fara á mis við hljóð sem skipta miklu máli?

GRÍPTU TIL ÞINNA RÁÐA
Láttu sérmenntaðan 
heyrnarfræðing mæla 
heyrnina og fáðu faglega 
ráðgjöf.

www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

Einnota latex hanskar – 
ópúðraðir. Góð kaup!

MATUR



BÍLAR &
FARATÆKI

DODGE STRATUS ES 1998 Raðnúmer: 
212038 - ekinn 145þkm verð 390 þkr. 
Bílamarkaðurinn Smiðjuvegi 46e-Gul 
gata Kópavogi s: 567-1800. Það er gott 
að kaupa bíl í Kópavogi. www.bbv.is

Cadillac Eldorado 1983, ekinn 85þm. 
Gott eintak. Lækkað verð. Tilboð 990 
þkr. Er á staðnum. Bílamarkaðurinn 
Smiðjuvegi 46e-Gul gata Kópavogi s: 
567-1800. Það er gott að kaupa bíl í 
Kópavogi. www.bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

MMC PAJERO GLS 33“. Árgerð 2002, 
ekinn 112 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
flottur bíll. Tilbúinn í veturinn er á 
staðnum. Kíktu í kaffi.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.

is

DODGE RAM 3500 5.9 cummings, er 
með löngum palli, Árg. 2004 ek. 67 
þ.mílur, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 3.990þ 
áhvl.1.200þ afb.30þ Rnr.129007 Skráðu 
bílinn þinn frítt á hofdabilar.is eða 
kíktu í kaffi.

CHEVROLET SILVERADO Z71 1500. Árg 
2005, ekinn 95 þ.km, Tvöfalt púst, 
satinmattar álfelgur, , k&n Sían , ný 
dekk Nýupptekin sjálfskiptng, nýtt 
í bremsum.. Verð 2.990. þús . 100 
% lánamöguleiki ef þarf Rnr.127772 
Skráðu bílinn þinn frítt á hofdabilar.is 
eða kíktu í kaffi.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

NISSAN PATROL GR Árgerð 2000. Ekinn 
204 þ.km Verð kr. 1.890.000

Höfðahöllin
Norðurhella 8, 221 

Hafnafjörður
Sími: 567 4840

Vantar bíla á skrá og á stað-
inn.

www.hofdahollin.is

 Bílar til sölu

MMC Galant árg.’91 Skoðaður í 
Toppstandi. Verð 160 þús. Sími 899 
5492

VW Caddy árg. ‘99 ek. 120þ. nýsk. og 
ný tímareim. Ásett verð 350þ. Uppl. í 
s. 694 2341.

Nissa Terrano ‘95. Ek. 189þús. Ný tíma-
reim, nýsk., heilsársd. V. 250 þús. Ssk. 
Uppl. í s. 697 3297.

Opel Corsa 1,2l. árg. ‘00 ek. 115þ. 
Vetra og sumardekk. V. 165 þús. S. 
846 4329.

Til sölu Nissan Terrano 2 ‘96 ek. 230 
þús. sk. ‘10 Staddur á Akureyri. V. 200 
þús. S. 663 1189 & 566 7317. Á sama 
stað óskast keyptar hvaltennur.

 0-250 þús.

TILBOÐ 195 ÞÚS!
SKODA FELICIA COMBI 1,3 árgerð ‘99 
ek.150 þús., sk. 2010, ný vetrardekk, 
fínasti bíll sem eyðir litlu, útlit alveg 
þokkalegt, ásett verð 290 þús. TILBOÐ 
195 þús. s.841 8955.

Sjálfskiptur á 200.000.-
Kia Clarus árg 99 ekinn 177 þ km 
sjálfskiptur topplúga rafmagn i rúðum 
álfelgur skoðaður 2010 nagladekk gyllt-
ur á litinn verð aðeins 200.000- stgr. 
uppl. í síma 861-7600.

 250-499 þús.

Opel Vectra 1.6 bensín árg. ‘99 ek. 
106þ.km. Ssk. Tilboð. S. 616 2597.

Ford Fiesta 1,3 vél. Árg. ‘00, 4 dyra, 
beinsk. V. 350 þús. S. 661 3654.

 Bílar óskast

Vantar ódýrann
Vantar bíl á verðbilinu 20-200 þús. allar 
tegundir koma til greina. Má þarfnast 
lagf. S. 857 9326.

Bílar óskast jeppar fólksbílar sendibílar 
ljótir sætir ónytir kaupi bíla sem þarfn-
ast lagfæringa til uppgerðar eða í parta 
skoða allt. Verð 20-200 þús. 770 6400.

ÓSKA EFTIR BÍL FYRIR 
ALLT AÐ 250 ÞÚS!

Óska eftir góðum bíl fyrir allt að 250 
þús! Smábíl fólksbíl eða jeppling, skoða 
allt má þarfnast smá lagfæringar. S. 
691 9374.

Óska eftir bílum sem þarfnast við-
gerðar. Sérlega Peugot 306, Nissan og 
Merzedes. S. 893 5517.

 Jeppar

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Kerrur

2ja Hestakerra til sölu 350þ. Öll ný yfir-
farin, eins og ný. Uppl. s. 897 0513

 Vinnuvélar

Dísel Rafstöð / Neyðarrafstöð 250 KVA, 
200 kW Perkins í gám til sölu. Sími: 
617 8770.

 Varahlutir

www.netpartar.is 
Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið 
virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 
4477.

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.’05. og margt fleira. 
Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 
615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

partabílar.is 770-6400
Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 
Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic 
‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 
og Nissan Primera ‘99, almera ‘99, 
Peugot 306 ‘98. Kia Spotage ‘00, Jeep 
Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla 
í niðurrif.

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Þorrablót fyrir minni og stærri hópa, 
hagstætt verð s. 696 2242.

 Hreingerningar

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

Tek að mér heimilis þrif er ábyrg og 
vandvirk S: 615 3544.

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

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, M&A o.fl. S. 571 0040 
Vesturgötu 42.

 Vöruflutningar

Flutningar...
Og alhliða sendibílaþjónusta S. 892 
6363 og á www.vefsida.is/skutlari.

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - 
Allt á einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, glerí-
setningum og fleira. Sérhæfum 

okkur í lekavandamálum. Einnig 
tökum við að okkur múrbrot. 

Fljót og góð vinnubrögð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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

KRS. Múrverktakar
Stofnað 1987. Flísalagnir, flotun, 
sprunguviðgerðir, arinhleðslur. Vönduð 
vinna. S. 899 4254.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.

Tölvuviðgerðir frá Kr. 
3900

Við tengjumst við skjáinn þinn og leys-
um tölvuvandamálin. Nánar á www.
midnet.is Opið 18-24 alla virka. Miðnet 
ehf. S 564-0690. 

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

 Spádómar

Dulspekisíminn 908-6414
Símaspá og draumaráðningar. Spák. 
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir frá kl. 16.00. Alla daga.

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

-Símaspá - Einkatímar
Upplýsingar í síma 663 0813 & 554 
3306. Elísabet.

 Rafvirkjun

KEYPT
& SELT

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa DVD diska, PS2 
leiki og vínyl hljómplötur. Uppl. í s. 
698 8629.

Kaupi frímerki, umslög, póstkort og 
seðla. Fyrir 1960. Uppl. í síma 691 
7794.

Kaupi gull !
Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið í 
Pósthússtræti 13, 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Til sölu

GSM Þjófavarnir með 
myndavél

Eigum aðeins eftir 7 stk af seinni send-
ingu. Í sumarbústaði, á heimili og fyrir-
tæki. Innifalið gasskynjari, hurðaskynj-
ari, hreyfiskynjarar og 2 fjarstýringar. 
Sendir viðvörun og myndir í GSM síma 
og tölvu. Einnig getur þú fylgst með því 
sem er að gerast. Verð áður 69.000.- 
Verð nú 49.000.-

Þjófavarnirnar komnar 
aftur!

Nú einnig hægt að fá með reykskynjara. 
Þú velur 3 símanúmer sem þjófavörnin 
hringir í ef brotist er inn hjá þér. 
Eigum alla aukahluti. Verð 23.900.- Nú 
á 19.900 án/reyksskynjara.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Dömur
Takið glaðar á móti vetrinum í pels frá 
Jakob. Sími 421 1661.

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
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V I Ð  Á R A M Ó T

Í 
upphafi ársins 2009 voru 
miklar vonir bundnar við 
það að fljótt og örugglega 
yrði unnið úr þeim aðkall-
andi verkefnum sem lágu 

fyrir eftir efnahagshrunið haust-
ið 2008. 

ÞJÓÐARHAGSMUNIR OFAR SÉR-
HAGSMUNUM
Mikil þörf var á að stjórnmála-
menn, atvinnulífið og þjóðin öll 
sameinuðust um þau brýnu úr-
lausnarefni sem nauðsyn var að 
leysa. Þannig hafa þjóðir heims-
ins oft gert eftir til dæmis nátt-
úruhamfarir eða styrjaldir. Þjóð-
arhagsmunir eru settir ofar hags-
munum stjórnmálaflokka og 
einstaklinga. 

Það eru því mikil vonbrigði að 
sjá hversu lítið hefur miðað í end-
urreisn efnahagslífsins á árinu 
sem er að líða og hversu ósam-
stiga stjórnmálamenn hafa verið 
við uppbyggingarstarfið. Slæmt 
er að sjá hvernig skoðanir ein-
staka stjórnmálamanna til erf-
iðra úrlausnarefna hafa gjör-
breyst eftir því hvort þeir eru í 
stjórn eða stjórnarandstöðu.

VERST AÐ GERA EKKI NEITT
Uppbyggingin hefur einnig taf-
ist vegna almennrar ákvarðana-
tökufælni. Megináhersla hefur 
verið lögð á að gera réttu hlut-
ina og mikil hræðsla virðist vera 
við að gera mistök. Sú ranghug-
mynd hefur löngum verið við lýði 
að auðvelt sé að forðast mistök 
með því einfaldlega að gera ekki 
neitt. Fjölmiðlar og almennings-
álitið hafa refsað stjórnvöldum 
og einstaklingum grimmilega 
fyrir allt sem orkar tvímælis, 
en á sama tíma hefur aðgerða-
leysi verið umborið. Þessu verð-
ur að breyta, þjóðin þarf styrka 
og hraða ákvarðanatöku þar sem 
störf manna eru metin út frá 
hverju þeir áorka á grundvelli 
þeirrar sýnar sem þeir hafa á 
lausn vandans en einstaka mis-
tök skulu umborin. Hér gildir það 
sama og við uppbyggingu eftir 
náttúruhamfarir eða styrjald-
ir, að gera ekki neitt er yfirleitt 
versta ákvörðunin fyrir heildina. 
Hér er sérstaklega mikilvægt að 
fjölmiðlar breyti nálgun sinni.

RAUNHAGKERFIÐ STERKT
Þó að hrunið á Íslandi hafi verið 
mikið áfall og hafi haft sérlega 
slæm áhrif á skuldastöðu þjóð-
arbúsins er mikilvægt að hafa 
það í huga að hrunið hefur enn 
sem komið er einskorðast við eins 
konar pappírshagkerfi. Raunhag-
kerfið sem stendur undir lífskjör-
um í landinu og byggir á fram-
leiðslu og útflutningi hefur enn 
ekki skaðast. Við eigum enn allar 
okkar mikilvægu auðlindir sem 
eru undirstöður útflutningsgrein-
anna, mannauðinn, fiskinn, ork-
una og íslenska náttúru. Á sama 
tíma hefur samkeppnisstaða út-
flutningsfyrirtækjanna styrkst 
verulega með veikingu krónunn-
ar og bættum aðgangi að hæfu 
starfsfólki. 

Möguleikar á að stórefla út-
flutningsgreinarnar eru því 
miklir, sérstaklega í ljósi þess að 
síðasta áratug hefur verið mjög 
illa búið að útflutningsfyrirtækj-
um og þeim nánast verið ýtt úr 
landi. Gengi íslensku krónunnar 
var um árabil skráð allt of hátt og 
erfið samkeppni var við bankana 
um hæft starfsfólk.

ENN SÖMU VERKEFNIN
Brýnustu verkefnin fyrir íslenskt 
atvinnulíf um þessi áramót eru 
því miður enn þau sömu og voru 
um síðustu áramót.
 Nauðsynlegt er að losa um 

gjaldeyrishöftin og koma á 
virkum gjaldeyrismarkaði því 
að öðrum kosti geta öflug al-
þjóðleg fyrirtæki ekki starfað 
hér á landi.

 Skapa þarf aðgengi að er-
lendu fjármagni til endurfjár-
mögnunar á eldri lánum fyr-
irtækja, til nýframkvæmda 
og í formi hlutafjár.

 Vextir þurfa að vera sam-
bærilegir og í Evrópu til þess 
að sporna gegn þeim sam-
drætti sem er í hagkerfinu.

 Koma þarf á fót skilvirku 
bankakerfi sem styður mark-
visst við bæði fyrirtæki og 
einstaklinga.

VERÐUM AÐ AXLA ÁBYRGÐ
Eftir efnahagshrunið haustið 
2008 hafa umtalsverðar skuld-
ir lent á þjóðinni en þrátt fyrir 
það erum við ekki skuldsettari 
en margar nágrannaþjóðir okkar. 
Það er enginn vafi í mínum huga 
að við höfum fulla burði til þess 
að standa undir öllum okkar 

skuldum með öflugum útflutn-
ingi og tryggja á sama tíma að 
lífskjör á Íslandi verði fljót-
lega með því besta sem þekkist. 
Afar mikilvægt er að við sem 
þjóð öxlum okkar ábyrgð gagn-
vart þeim skuldbindingum sem 
alþjóðasamfélagið telur undan-
tekningarlaust að við berum. Við 
komum okkur í þessa stöðu og við 
þurfum sjálf að vinna okkur út 
úr henni.

Ég óska lesendum Fréttablaðs-
ins gæfu og gleði á nýju ári.

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar:

Ekki gera ekki neitt

UNDANÚRSLIT Í ENSKA DEILDARBIKARNUMBlackburn – Aston VillaMan.City – Man.Utd.

Barcelona - VillarrealDeportivo - Real Madrid

SPÆNSKI BOLTINN

PGA MÓTARÖÐIN HEFST

NBA
Besti 
körfubolti 
í heimi

ENSKI BIKARINN
Öll stærstu liðin
Liverpool, Chelsea, Arsenal

TOPPSLAGUR
Í ENSKA BOLTANUM Í JANÚAR

ARSENAL - MAN. UTD.
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tarfsemi Icelandair á 
árinu 2009 hefur í öllum 
aðalatriðum gengið vel, 
og að í heild sé árið sömu-
leiðis nokkuð gott þegar 

litið er til ferðaþjónustu um land-
ið allt. Það gengur auðvitað ekki 
allt upp alls staðar, en heilt yfir 
hefur gengið framar vonum, ekki 
síst þegar tekið er tillit til þess 
hvernig almennt árar í íslensku 
atvinnu- og viðskiptalífi. 

Þennan árangur má að nokkru 
þakka þeirri miklu uppstokk-
un sem gerð var hjá Icelandair á 
árinu 2008, en þá var dregið veru-
lega saman í rekstri félagsins og 
komið á margvíslegum hagræð-
ingaraðgerðum. Við hrun bank-
anna undir lok 2008 gjörbreytt-
ust allar rekstrar- og markaðsað-
stæður, en þá komu glöggt í ljós 
styrkleikar félagsins.

LEGA LANDSINS NÝTT
Icelandair byggir á þeirri við-
skiptahugmynd að nýta Ísland, 
landið sjálft og legu þess í Norð-
ur-Atlantshafi á flugleiðinni 
milli Evrópu og Norður-Amer-
íku til þess að byggja upp leiða-
kerfi sem tengir saman þrjá ólíka 
markaði – ferðamannamarkað-
inn til Íslands, ferðir Íslendinga 
til útlanda og flug milli megin-
landanna með Keflavíkurflug-
völl sem skiptivöll. Með þess-
um hætti hefur tekist að byggja 
upp mikla tíðni og miklu meiri 
flugþjónustu en íslenski heima-
markaðurinn með um 300 þús-
und manns getur staðið undir.

Þessi viðskiptahugmynd, og 
framkvæmd hennar, hefur svo 
sannarlega sýnt styrk sinn frá 
hruni bankanna, á meðan mark-
aðurinn út úr Íslandi hefur 

minnkað þá hefur 
bæði ferðamanna-
markaðurinn til Ís-
lands og markað-
urinn milli Evrópu 
og Norður-Ameríku 
aukist og gert okkur 
kleift að skila góðri 
rekstrarafkomu á 
árinu 2009. 

HAGKVÆMASTI 
STAÐURINN
Gengi gjaldmiðla bauð upp á 
tækifæri til þess að auka sölu 
til Íslands með arðbærum hætti 
og og á það hefur verið lögð höf-
uðáhersla á árinu. Árangurinn af 
því mikla átaki hefur verið mjög 
góður og við höfum séð verulega 
fjölgun ferðamanna til landsins 
í okkar flugi, eða 10 prósenta 
aukningu milli ára. 

UPP Á NÝ
Eftir snarpan niður-
skurð ætlum við að 
vaxa á ný. Á árinu 
gripum við tækifær-
ið þegar SAS hætti 
Seat t le -f lugi  og í 
sumar hóf Icelandair 
reglulegt heilsárs 
áætlunarflug þangað. 
Við höfum jafnframt 
horft til Noregs og 
erum að byggja upp 

flug til borganna sem eru í hvað 
mestri nálægð við okkur, Stavang-
er, Bergen og Þrándheim, og Brus-
sel bætist við næsta sumar. 

Við stefnum á um 10 prósenta 
aukningu í starfseminni á árinu 
2010 og verðum með tólf þotur í 
rekstri næsta sumar þegar mest 
verður. Við teljum aðstæður bjóða 
upp á tækifæri til vaxtar og ætlum 

okkur að fjölga ferðamönnum Ice-
landair til landsins um 20-25 þús-
und og bæta um 5-7 milljörðum 
króna í erlendum gjaldeyri í þjóð-
arbúið.

FERÐAÞJÓNUSTAN MIKILVÆG
Ég verð mjög var við það í 

samtölum við jafnt almenning og 
stjórnmálamenn að nú er mjög 
að aukast skilningur á mikilvægi 
ferðaþjónustunnar í atvinnulífi 
landsins. Um allt land gerir fólk 
sér betur og betur grein fyrir því 
að það felast töluverðir tekju- og 
afkomumöguleikar í ferðaþjón-
ustu. 

Ég ætla því að leyfa mér að vera 
bjartsýnn á framtíð ferðaþjónust-
unnar þegar til lengri tíma er 
litið og við hjá Icelandair erum 
staðráðin í því að leggja okkar af 
mörkum á árinu 2010.

Birkir Hólm Guðnason, framkvæmdastjóri Icelandair:

Lega landsins mikilvæg í ferðaþjónustu

Á
rið sem nú er að líða er án nokk-
urs vafa eitt mesta umbrotaár í 
seinni tíð á Íslandi. Í einu vetfangi 
breyttust efnahagslegar forsend-
ur fyrir fjölskyldur og fyrirtæki í 

landinu. Í ljósi þessa hefur helsta viðfangs-
efni Íslandsbanka á árinu snúið að því að 
leita úrlausna fyrir viðskiptavini bankans. 

NÝR VERULEIKI
Það vill oft gleymast í umræðunni að starfs-
fólk bankanna stóð einnig frammi fyrir 
nýjum veruleika í upphafi árs. Það traust 
sem ríkt hafði gagnvart bankastofnunum í 
samfélaginu var alvarlega laskað, fjölmarg-
ir viðskiptavinir voru reiðir út í bankann 
sinn og stolt bankastarfsmanna var brotið. 
Þá var framtíðin afar óráðin og ekki ljóst 
hvert stefndi í starfsemi íslensku viðskipta-
bankanna.

Til þess að takast á við þá óvissu sem ein-
kenndi starfsumhverfi bankafólks og við-
skiptavina þess ákvað starfsfólk Íslands-
banka að efna til stefnufundar í byrjun árs 
2009 til þess að setja niður stefnu og mark-
mið nýja bankans næstu tólf mánuðina. Á 
fundinum, sem haldinn var á laugardegi í 
janúar, komu um sex hundruð starfsmenn 
Íslandsbanka saman í eigin frítíma til þess 
að leggja línurnar fyrir komandi misseri. 
Þessi fundur olli straumhvörfum í því upp-
byggingarstarfi sem við þurftum að tak-
ast á við. 

Umræður voru hreinskiptar og starfsfólk-
ið sagði sínar skoðanir. Og það var svo sann-
arlega þörf á því. Fólk horfðist heiðarlega 
í augu við fortíðina, viðurkenndi það sem 
betur hefði mátt fara og treysti í sessi það 
sem vel hafði verið gert. Þarna hófst upp-
bygging nýja bankans fyrir alvöru. Það er 
nefnilega einu sinni þannig að það verður 
að byrja á fólkinu. 

Út af stefnufundinum gengu sex hundr-
uð starfsmenn með sameiginleg markmið 
og hugmynd um það hvert bankinn skyldi 
stefna og það sem mestu skiptir – með sam-
stöðu að leiðarljósi og það sameiginlega 
markmið að vinna að úrlausnum fyrir við-
skiptavina bankans. Auðvitað hefur ýmis-
legt gengið á og mörg mikilvæg skref verið 
tekin síðan en þegar ég lít til baka er þetta 
sá einstaki atburður sem mér er efstur í 
huga nú í lok árs.

AÐKOMA KRÖFUHAFA
Við náðum einnig afar mikilvægum áfanga 
í október sl. þegar gengið var frá samningi 
um stofnefnahagsreikning og eignarhald 
bankans á milli skilanefndar Glitnis fyrir 
hönd kröfuhafa, Íslandsbanka og ríkisins. 
Gerð efnahagsreiknings fyrir nýjan banka 
hafði tekið lengri tíma en áætlað var enda 
mikið og flókið verkefni. Sú niðurstaða sem 
fékkst byggir á þeirri faglegu vinnu sem 
starfsfólk bankans, fjármálaráðuneytisins 
og skilanefndar Glitnis skilaði og leiddi til 
þess að kröfuhafar ákváðu að eignast 95% í 
Íslandsbanka og þar með lækkaði það fram-
lag sem ríkið hefði ella þurft að leggja bank-
anum til. 

Fram undan á næsta ári eru fleiri áskoran-
ir og þær stórar. Árið 2010 verður vafalítið ár 
endurskipulagningar fyrirtækja þar sem við 
ætlum enn að láta verkin tala. Við þurfum að 
halda áfram að byggja upp traust viðskipta-
vina okkar til Íslandsbanka. Það er mikið 
verk og tekur langan tíma. Viðskiptavinir 
okkar hafa þurft að takast á við fjölmörg 
vandamál og áskoranir á liðnu ári sem þeir 
hafa glímt við af miklu þolgæði. Þeir hafa 
staðið sig afar vel við erfiðar aðstæður. Ég 
vil nota tækifærið og þakka viðskiptavinum 
bankans hlýhug í garð okkar framlínufólks 
þegar á reyndi. Því gleymum við ekki.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:

Samstaða um úrlausnir

Á
rið hefur verið mjög 
sérstakt fyrir Ice-
landair Group og 
það stendur upp úr 
hversu vel hefur tek-

ist að laga rekstur innan sam-
stæðunnar í heild að nýjum og 
erfiðari aðstæðum. Það þakka 
ég hæfu starfsfólki og stjórn-
endum.

HAGRÆÐING MEÐ BÖNKUNUM
Miklar breytingar urðu á eign-
arhaldi félagsins á árinu 2009 og má rekja 
þær til falls bankanna. Íslandsbanki er nú 
stærsti eigandinn og á árinu tók Sigurður 
Helgason við sem stjórnarformaður. Stóra 
verkefnið hjá Icelandair Group hefur verið, 
og er enn, endurskipulagning efnahagsreikn-
ings félagsins, líkt og hjá flestum fyrirtækj-
um landsins. Við höfum unnið þar náið með 
viðskiptabanka félagsins. Mikil rekstrarhag-
ræðing hafur verið því samfara hjá öllum fé-
lögum innan samstæðunnar. Þetta er vinna 
sem vissulega hefur tekið í.

EIGNIR SELDAR
Unnið er að endurmótun félagsins miðað við 
þessar breyttu aðstæður og nú í desember 
var tilkynnt að stefnt er að sölu þriggja fyr-
irtækja sem starfa fyrst og fremst erlendis, 
Bláfugls, Travel Service og Smartlynx, úr 
samstæðunni. Eftir standa því Icelandair, 
Icelandair Cargo, IGS, Flugfélag Íslands, 
Iceland Travel, Loftleiðir, Icelandair Hot-
els og Fjárvakur, eða sú starfsemi sem í að-
alatriðum byggir á leiðakerfi Icelandair og 
Flugfélagsins og flutninga- og ferðaþjónustu 
sem er nátengd því.

Ég er bjartsýnn á að Ice-
landair Group muni geta náð 
góðum árangri í rekstri sínum 
á næsta ári, þrátt fyrir mikla 
óvissu. Tækifærin felast meðal 
annars í fjölgun ferðamanna 
sem færa þjóðarbúinu og fjöl-
mörgum þjónustufyrirtækjum 
innan og utan samstæðunnar 
hærri tekjur. 

ÁHÆTTUSTÝRING VANMETIN
Ég hygg að það sem viðskiptalíf-

ið muni helst læra af atburðarás undanfar-
inna missera sé að vanmeta ekki mikilvægi 
áhættustýringar á öllum sviðum í rekstri 
fyrirtækja og stofnana. Að ganga hægt um 
gleðinnar dyr. Ég tel að við, fyrirtækin og 
einstaklingar, höfum farið of hratt í unaðs-
semdum auðvelds aðgangs að fjármagni.

VARHUGAVERÐAR HÆKKANIR
Ég tel að við sem þjóð eigum mikil tæki-

færi sem er þó auðvelt að klúðra. Ég er bjart-
sýnn á möguleika þjóðarinnar en heldur 
svartsýnn að okkur auðnist að nýta okkur 
þá. Aukin skattbyrði í ferðaþjónustunni svo 
og á allan atvinnurekstur hefur strax mikil 
áhrif til verri vegar. Skattahækkanirnar á 
atvinnulífið og einstaklingana munu að mínu 
mati lækka heildarskatttekjur ríkissjóðs.

ENGIN TÆKIFÆRI Í VARNARLEIK
Stjórnvöld þurfa að tala kjark í þjóðina. 
Horfa til langs tíma í skattaáformum. Tæki-
færi liggja í sókn, ekki vörn – en aukin skatt-
heimta er vörn. Áskorun stjórnvalda er sú að 
stækka kökuna og sækja sér meiri tekjur, án 
skattahækkana.

Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group:

Aðlögun að breyttum 
aðstæðum hefur gengið vel
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B A N K A H Ó L F I Ð nöfn voru skráð á undirskriftalista 
InDefence-samtakanna gegn 
Icesave-lögunum síðdegis í gær.

er fjöldi þeirra landa hvað-
an kröfur bárust í þrotabú 
Kaupþings.

milljónir í reiðufé voru í handfar-
angri Jóns Þorsteins Jónssonar, 
fyrrverandi stjórnarformanns Byrs, 
þegar hann flaug til London fyrir jól.

Decode, móðurfélag Íslenskrar 
erfðagreiningar, hefur verið 
tekið úr skráningu á Nasdaq-
hlutabréfamarkaðnum í New 
York í Bandaríkjunum. Þetta 
gildir frá og með deginum í 
dag. Eins og kunnugt er óskaði 
Decode eftir greiðslustöðvun 
seint á síðasta ári, erlenda starf-
semin var farin í þrot og tilboða 
leitað í reksturinn á innlendri 
starfsemi fyrirtækisins. Að því 
er fram kemur í tilkynningu frá 
Decode er mögulegt að viðskipti 

verði með hlutabréf félags-
ins á svokölluðum „Pink 
sheet“ millimarkaði vest-

anhafs. Það er hins 
vegar sagt óvíst þar 
sem ekki sé gefið 
að einhver miðlari 

vilji skrá bréfin.

Decode vísað 
burt af Nasdaq

Sjaldan ef nokkru sinni hefur 
verið farsælt að lenda í rusl-
bréfaflokki alþjóðlegu mats-
fyrirtækjanna. Þó er glæta í 
myrkr inu sem skall á í gær í 
hugum sumra eftir að Ólafur 
Ragnar Grímsson forseti synjaði 
staðfestingu á lögum um ríkisá-
byrgð á Icesave-samningunum 
og setti málið í hendur þjóðar-
innar. Glætan felst nefnilega í 
tækifærunum sem felast í kaup-
um á skuldabréfum í ruslbréfa-
flokki. Þetta er vissulega gífur-
leg áhætta en líkt og matsfyr-
irtækið Standard & Poor‘s benti 
á í gær hefur ávöxtun fjárfesta 
sem keyptu bandarísk skulda-
bréf með einkunnina CCC eða 
minna skilað 124 prósenta ávöxt-
un frá í mars í fyrra. 

Síðasta haldreipið 
í myrkrinu

Íslendingar ættu annars að 
þekkja ágætlega þann gríðarlega 
hagnað sem fjárfestar geta rakað 
inn ef rétt er haldið á spilun-
um. Frá því í fyrravor hafa þeir 
horft á bandaríska áhættufjár-
festa kaupa skuldabréf gömlu 
bankanna á hrakvirði sem telst 
langtum betra en brunaútsölu-
verð. Eftir því sem endurheimt-
ur úr búum bankanna hafa batn-
að hefur virði skuldabréfanna 
sem eitt sinn töldust verðlaus 
rokið upp úr öllu valdi og skilað 
eigendum sínum þúsundföldum 
hagnaði. Og nú 
er það bara 
s p u r n i n g -
in hver á 
aur og er 
t i l b ú i n n 
til að taka 
áhættu?

Hver á aur?
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 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett 
og stilliflautu. 4/4 stærð 15.900.- 
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 39.900.- 
Þjóðlagagítarpakkar frá 19.900.- 
Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett 
kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 
27. S. 552 2125 www.gitarinn.is

 Til bygginga

Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í 
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF 
 Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 
772 1035 Katrín 699 6617.

HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf 
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar 
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 
5920.

Mér finnst Herbalife vera best. Ótrúlegur 
árangur, Hjálpumst að. Sólrún Ósk s: 
891 9883 www.heilsufrettir.is/solosk.

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

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

NÝTT NÝTT NÝTT DREAM 
OASIS 

NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., 
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., 
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, 
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862-
0941.

 Þjónusta

Er andlega orkan 
á þrotum?

Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, 
verkjum og streitu. Tímapantanir 
Guðrún 695 5480.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC - ANGIELSKI 
dla POLAKÓW NORSKA 

- ENSKA fyrir BÖRN
ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to 
Fr; 10-11:30/18-19:30, start 18/1, 
15/2, 15/3. Level II: 4 w. Md to Fr; 
13-14:30/19:45-21:15, st 18/1, 15/2, 
15/3. Level III: 4w. Md to Frd 15-16:30 
st:15/2, 15/3. Level IV: 10w. Sat/Sun 
15:00-16:30; st 16/1. Level VII: 10 w. 
Sat/Sun 17-18:30 st. 16/1. ANGIELSKI 
dla POLAKÓW: Level I: 4 weeks; Md 
to-Fr; 10-11:30 or 17:30-19:00 st. 15/1. 
Level II: 7 w; 10-11:30 or 17:30-19:00 
Mnd,We,Fri, st. 15/2, 5/4. NORSKA; 4 
vikur, mán til fös kl 19:45-21:15, stig 
I: 18/1, stig II: 15/2. ENSKA f. BÖRN 
9-12 ára; 12 vikur; fös kl 16:15-17:15: 
12/2. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

 Kennsla

Tónskóli Guðmundar
Innritun í nám á píanó, gítar, harmon-
ikku og þverflautu. Kennsla hefst 11. 
janúar. Tónskóli Guðmundar S: 822 
0715 & 567 8150 Hagaseli 15, 109 Rvk.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

2 litlir Yorkshire Terrier strákar tilbúnir á 
aðeins góð heimili uppl. eftir 14 í s. 693 
4194 Bertha.

Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 
123.is/viking

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Leiguliðar ehf Fossaleyni 
16

Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúð-
ir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, 
Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.

Til leigu ný 4-5 herb 154m2 íbúð við 
Ásakór Kópavogi ásamt 23m2 bílskúr. 
Fallegt útsýni. Uppl. í s. 554 0351.

Stúdíóíbúðir í hverfi 101. 
Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. í 
s. 568-1848/691-4050. alla virka daga.

Stúdíóíbúðir í hverfi 101. 
Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. í 
s. 568-1848/691-4050. alla virka daga.

Til leigu er 80fm 3 herb. íbúð í nýlegu 
húsi í Árbæjarhverfi. Uppl. í S. 892 
5933.

Rúmott herbergi í 101 til leigu. Nálægt 
HÍ. Sími 773 3182.

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.

Stúdíóíbúð í Mörkinni / Vogahv. ca 40 
fm. V. 56 þ. Eldri en 25 ára, barnlaus. 
F. reglus. einstakl. S. 898 7868 milli 
kl. 13-16.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 60-90fm góðu húsi til flutn-
ings sem hægt er að nýta sem heilsárs-
hús. Staðgreitt. s. 896-1814

Par (traust fólk) óskar eftir +80fm íbúð 
nálægt miðb. irs@hi.is

 Atvinnuhúsnæði

Fyrirtæki óskar eftir ca 100 fm húsnæði. 
Tilboð með uppl. um stærð, staðsetn-
ingu og verð sendist á waterfront@
waterfront.is eða s. 8629082

ATH TIL LEIGU 70M2 NÝL IÐNAÐARBIL 
3M HURÐ WC GOTT AÐGENGI VERÐ 
85ÞÚS. S. 892 7858.

 Geymsluhúsnæði

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

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 
 GÓÐ STAÐSETNING 

 GOTT VERÐ! 
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 950 dkr. nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

ATVINNA

 Atvinna í boði

Fjarðarbakarí Hafnarfirði
Óskar eftir starfsmönnum 

í verslun nú þegar. 2 störf í 
boði vinnutími 06-13 og 12-

19. Starfslýsing: Afgreiðsla og 
skráning pantana. Viðkomandi 
þarf að vera jákvæður, stundvís 

og snyrtilegur.
Umsóknir sendist á sjofn@

fjardarbakari.is

Langar þig til að vinna á 
líflegum og fjölbreyttum 

vinnustað?
Íþróttafélagið HK leitar að 

sjálfstæðum og ábyrgðafull-
um starfsmanni í íþróttahús 

sín, ekki yngri en 25.ára. 
Umsækjendur þurfa að hafa 

gaman af börnum og mannleg-
um samskiptum.

Áhugasamir sendið umsókn á 
hk@hk.is eða HK, Digranes-

íþróttahús, 200 Kópavogi fyrir 
12. janúar 2010.

Ert þú fyrirsæta?
Á kanínunni (The Purple Rabbit) bjóð-
ast íslenskum konum allskonar mögu-
leikar til að hagnast á fegurð sinni og 
kynþokka. ATH: Nú leitum við sérstak-
lega að smekklegum en svolítið djör-
fum klippum og vídeómyndum. Kynntu 
þér málið. PurpleRabbit.is

Kvöld- og helgarvinna
Kvöld- og helgarvinna. Tímakaup 
og bónusar. Okkur vantar öflugt 
og skemmtilegt fólk til úthringinga! 
Hringdu núna í síma 550 3610 kol@
kol.is

Starfskraftur óskast
Til afgreiðslustarfa í bakarí í 
Breiðholti. Vinnutími 12:00-

18:00 virka daga. Ekki yngri enn 
25 ára. Helst reyklaus.

Upplýsinga í síma 820 7370 
eftir kl. 15:00

Atvinna
Óska eftir íslenskumælandi 

starfsmanni vönum mat-
reiðslu, einnig starfsmann í sal. 

Æskilegur aldur 28+
Upplýsingar í síma 894 0292.

Tryggingamiðlun Íslands auglýsir eftir 
úthringjurum til starfa á kvöldin. Góð 
laun í boði fyrir rétta aðila. Uppl gefur 
Gísli í 893-7074 og gisli@tmi.is

Cafe Óliver
óskar eftir að ráða yfirmann í eldhús. 
Umsóknir í síma 821 8500, Arnar eða 
arnar@cafeoliver.is (Góð íslenska skil-
yrði).

Óskum eftir kk til að taka sér liðveislu 
í 7-10klst á viku. Þjónusuþegi er ungur 
maður sem á við félagslega efileika 
að stríða. Nánari uppl. gefur Sigrún 
Hvanndal í s. 595 9130.

Veitingahús sem opnar í Grafarvogi á 
næstu dögum óskar eftir vönu starfs-
fólki og bílstjórum á eigin bílum. S. 
861 5102.

Players bar auglýsir eftir hressu og 
skemmtilegu fólki í lifandi og spenn-
andi starf. Áhugasamir vinsamlegast 
sendið tölvupóst á players@players.is

Starfsmaður óskast við þrif á hótelíbúð-
um. Vinnutími er frá kl. 11-15. Uppl.í s. 
897 4912 & larus@simnet.is

Sódóma og Bar 11 óskar eftir dyravörð-
um, ekki yngri en 20 ára eða eldri en 
40 ára. S. 695 5676 milli kl. 13-17.

Fjöreggið
Grill og góður matur. Starfsfólk óskast 
í fulla vinnu. íslenska skilyrði. Uppl. í 
s. 555 7030.

Vantar pizzabakara. Eingöngu vanir 
eldofni koma til greina. Uppl. í s. 893 
7599.

Óska eftir þjónum í helgarvinnu á 
góðum veitingastað. Uppl. í s. 893 
7599.

Röskan og glaðlegan starfskraft vantar 
á kaffihús í afgreiðslu, dagvinna + 
önnur hvor helgi. Lágmarksaldur 20 
ára. Uppl. í s. 661 7976

 Atvinna óskast

Jákvæður og drífandi 29 ára reyklaus 
og stundvís strákur óskar eftir 40% 
stafi. Allt kemur til greina. S. 693 6398.

 Viðskiptatækifæri

200-500,000 AUKALEGA Á 
MÁNUÐI? - VILTU VINNA HEIMA? 
- SENDU NAFN,ALDUR OG SÍMA Á 
TOPPARANGUR@GMAIL.COM OG VIÐ 
HÖFUM SAMBAND

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símadömur 908 1616
Er ykkur kalt? Við verðum við. 
Hringdu í uppáhalds dömuna 

þína. Við bíðum eftir þér!

908 1616.

Á Rauða Torginu Stefnumót er fjöldi 
nýrra auglýsinga frá fólki sem býður 
upp á eða leitar að tilreytingu og 
ævintýrum, en líka frá fólki sem leitar 
varanlegra kynna. Konur auglýsa frítt í 
s. 555-4321, karlar, hommar, lesbíur og 
pör í s. 535-9923. Auglýsingar má heyra 
í s. 905-2000 og 535-9920. www.
raudatorgid.is

The Purple Rabbit (kanínan, kanínu-
vefurinn) er vefur fyrir fólk með ævin-
týraþrá. Hvernig leikfélaga leitar þú? 
Notaðu kanínuna til að koma þér og 
þínum óskum á framfæri! Slóðin er: 
PurpleRabbit.is.

Stefnumót.is er vandaður og siðprúður 
vefur fyrir fólk á öllum aldri sem vill 
kynnast með félagsskap, vinskap eða 
varanleg kynni í huga. Vefurinn er gjald-
frjáls. Vertu velkomin/n.

Karlmaður óskar eftir að kynnast ungri 
konu. Áhugamál eru m.a. dans og úti-
vist. Uppl. í s. 866 2198.

Til kvenna:
Konur sem vilja kynnast karlmönnum 
með kynf. ævintýri í huga nota Rauða 
Torgið Stefnumót til að ná sambandi 
við réttu mennina. Kona, þú auglýsir og 
vitjar skilaboða frítt í s. 555-4321

Tilkynningar

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 512 5000.

NIGELLA LAWSON 
ER FIMMTUG Í DAG.

„Á sumum æviskeiðum 
tekur þú á hlutunum en 

á öðrum ertu bugaður af 
eymd og kvíða.“

Enski sjónvarpskokkurinn, 
rithöfundurinn og blaða-

maðurinn Nigella Lawson 
öðlaðist heimsfrægð árið 

2000 þegar matreiðslu-
þátturinn Nigella Bites fór 

í loftið á Channel 4.

Þennan dag árið 
1994 voru skauta-
drottningunni og Ól-
ympíuverðlaunahaf-
anum Nancy Kerr-
igan veittir áverkar 
á hné rétt áður en 
bandaríska meist-
aramótið í listskaut-
um átti að fara fram 
í Detroit.

Kerrigan var að 
koma af æfingu 
þegar maður réðst að henni með 
barefli og barði hana í hnéð. Hann 
hljóp í burtu áður en hún náði að 
bera kennsl á hann. Kerrigan sat sár-
þjáð eftir og gat ekki tekið þátt í 
mótinu. Aðalkeppinautur hennar, 

Tonya Harding, sigr-
aði. Kerrigan gat 
ekki heldur tekið 
þátt í undankeppni 
fyrir Ólympíuleik-
ana en var engu 
síður valin í hóp-
inn og vann til silf-
urverðlauna á leik-
unum mánuði síðar 
á meðan Hard-
ing lenti í áttunda 
sæti. Fljótlega eftir 

árásina fóru spjótin að berast að 
Harding og eiginmanni hennar og 
síðar kom í ljós að þau höfðu lagt 
á ráðin um árásina ásamt lífverðin-
um Shawn Eckardt og fengið Shane 
nokkurn Stant til verksins.

ÞETTA GERÐIST  6. JANÚAR 1994 

Ráðist á Nancy Kerrigan

Skíðamaðurinn Björgvin Björgvins-
son var kjörinn íþróttamaður Dalvík-
urbyggðar árið 2009, tíunda árið í röð. 
Björgvin er nú eins og undanfarin ár 
fastamaður í landsliði Skíðasambands 
Íslands og án efa fremsti skíðamaður 
landsins. Hann æfir allt árið um kring 
og tekur þátt í Evrópu- og heimsbik-
arkeppnum á hverju ári. Nú stefnir 
hann á sína þriðju Ólympíuleika sem 
haldnir verða í Vancouver í Kanada í 
febrúar. 

En eru engir aðrir íþróttamenn í 
Dalvíkurbyggð? „Jú, það er fullt af 
ungum og efnilegum íþróttamönnum 
á Dalvík. Ég er hins vegar að keppa á 
svo stórum mótum að ef golfari væri 
til að mynda að gera sambærilega hluti 
þá væri hann að keppa í PGA-mótaröð-
inni,“ segir Björgvin. Hann er alltaf 
jafn stoltur af titlinum og segir hann 
gefa sér mikið.

Björgvin, sem keppir aðallega í 
svigi, er á góðri siglingu og varð 
meðal annars þrefaldur Íslandsmeist-
ari á skíðamóti Íslands. Hann varð 
einnig í 25. sæti í svigi á heimsbikar-
mótinu í Zagreb í Króatíu sem er besti 
árangur Íslendings á heimsbikarmóti 
síðan 2000. Þá hafnaði hann í 19. sæti á 
svigmóti í Evrópubikarkeppni í Crans 
Montana en með góðum árangri á 
fyrrgreindum mótum og á fjölmörg-
um öðrum bætti Björgvin stöðu sína 
á heimslistanum í svigi svo um munar 
og er í dag númer 75 með 11,30 FIS 
stig. „Ég hef verið í kringum hundrað 
ansi lengi. Um leið og þú ert kominn 
niður fyrir það þarft þú að vinna ansi 
stór mót til að komast hærra. Það er 

talað um að skíðamenn séu upp á sitt 
besta frá tuttugu og átta til þrjátíu og 
þriggja. Ég verð þrítugur 11. janúar 
og stefni að því að nýta næstu ár eins 
vel og ég get.“

Björgvin komst í fyrsta skipti í topp 
þrjátíu á heimsbikarmótinu í Króatíu 
í fyrra. Hann vonast til að það takist 

aftur á þessu ári en hann mun taka 
þátt í þónokkrum heimsbikarmót-
um nú í janúar. En hvert er markmið-
ið fyrir ólympíuleikana? „Ég set mér 
alltaf markmið en þori lítið að gefa 
þau upp til að setja ekki á mig óþarfa 
pressu. Ég mun þó að sjálfsögðu leggja 
mig allan fram.“  vera@frettabladid.is

BJÖRGVIN BJÖRGVINSSON:  ÍÞRÓTTAMAÐUR DALVÍKURBYGGÐAR Í TÍUNDA SINN

Alltaf jafn stoltur af titlinum

FJÖLMÖRG MÓT FRAM UNDAN Björgvin tekur þátt í nokkrum heimsbikarmótum á næstu 
vikum og keppir á Ólympíuleikunum í febrúar. MYND/GUÐMUNDUR JAKOBSSON

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

Svanur Hjartarson
Dalbraut 10, Búðardal,

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut 2. janúar.
Útförin fer fram frá Hjarðarholtskirkju laugardaginn 
9. janúar kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent 
á Krabbameinsfélag Breiðfirðinga.

Edda Tryggvadóttir
Elísabet Svansdóttir   Magnús A. Jónsson
Sigurður Svansson   Ólöf Eðvarðsdóttir
Bryndís Svansdóttir   Halldór L. Arnarson
Arnar Svansson   Sólrún L. Þórðardóttir
barnabörn og langafabörn.

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

Pétur Sigurðsson
fyrrverandi framkvæmdastjóri
Breiðdalsvík,

lést þann 5. janúar á hjúkrunarheimili aldraðra, Höfn 
í Hornafirði. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Bergþóra Sigurðardóttir
Arnleif Pétursdóttir,  Manfred Kleindienst,
Jóhanna Pétursdóttir, Sveinn F. Jóhannsson,
Sigurður Pétursson, Ólöf Kristjánsdóttir,
Hreinn Pétursson, Linda H. Guðmundsdóttir,
Pétur Pétursson, Ingunn H. Guðmundsdóttir,
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigurbjörg Guðnadóttir
Hvoli, Mýrdal, 

sem lést sunnudaginn 27. desember, verður jarðsungin 
frá Skeiðflatarkirkju laugardaginn 9. janúar klukkan 
14.00.

Arnþrúður Sigurðardóttir
Kristín J. Sigurðardóttir    Gunnar R. Ólason
Eyjólfur Sigurðsson   Ásdís Gunnarsdóttir
Guðný Sigurðardóttir   Kristján Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdapabbi, afi og 
langafi,

Jóhannes Þorsteinsson

lést sl. fimmtudag 31. desember. Útför auglýst síðar.

Magný Jóhannesdóttir
Sæunn Jóhannesdóttir
Sólveig Jóna Jóhannesdóttir   Haraldur Jónsson
Svala Guðbjörg Jóhannesdóttir
Svanhildur Jóhannesdóttir   Gunnar Sigurðsson
Sonja Jóhannesdóttir
barnabörn, makar þeirra og barnabarnabörn.

timamot@frettabladid.is

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

Árni Brynjólfsson
Rauðalæk 16, Reykjavík, 

lést sunnudaginn 20. desember á hjúkrunarheimilinu 
Sóltúni. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni, föstu-
daginn 8. janúar kl. 13.00. 

Ólöf Guðný Geirsdóttir 
Örn Árnason  Ragnheiður Karlsdóttir 
Geir Árnason   Sigrún Aðalsteinsdóttir 
Ólöf Árnadóttir   Pétur Halldórsson 
barnabörn og barnabarnabörn. 

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og 
útför ástkærs eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa,

Haraldar Óla 
Valdimarssonar 
kjötiðnaðarmeistara
Lindasíðu 25, Akureyri.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á lyflækningadeildum 
FSA og heimahlynningar fyrir frábæra umönnun.

Ólína Lilja Sigurjónsdóttir
dætur, tengdasynir og fjölskyldur þeirra.

Jólamiðnæturmessa Rétttrúnaðarkirkj-
unnar á Íslandi verður haldin í kvöld 
klukkan 23 í Landakotskirkju. 

Þeir sem tilheyra kirkjunni halda 
upp á jólin hinn 7. desember, og þar 
sem messan stendur fram yfir mið-
nætti lýkur henni á jóladag. Um þrjú 
hundruð manns af ýmsu þjóðerni, þar á 
meðal Íslendingar, eru skráð í kirkjuna 
og vonast forsvarsmenn hennar eftir 
mörgum gestum af þessu tilefni.

Ástæða þess að kirkjan heldur upp á 
jólin á þessum tíma er sú að árið 1582 

tók nýtt tímatal, sem kennt er við Greg-
oríus páfa, gildi í löndum kaþólskunn-
ar. Löndin austan við páfagarð héldu 
sig þó enn við gamla júlíanska tímatal-
ið, og var hið nýja tímatal ekki tekið 
upp í Rússlandi fyrr en eftir bylting-
una 1917. Rússneska kirkjan var ekki 
ánægð með þá tilhögun og miðar því 
hátíðir sínar enn við gamla tímatalið.

Söfnuðurinn var fyrst skráður hér 
á landi árið 2001 og prestur hans er 
Timur Zolotuskiy.

- kg

Jólamessa Rétttrúnaðarkirkjunnar

JÓLAMESSA Timur Zolotuskiy er prestur Rétt-
trúnaðarkirkjunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



K.F KOFAREYKT FOLALDAKJÖT M.BEINI 
MERKT VERÐ 776 KR.KG.MERKT VERÐ 776 KR.KG. 466 kr.kg.

K.F SALTAÐ FOLALDAKJÖT 
MERKT VERÐ 776 KRMERKT VERÐ 776 KR. 466 kr.kg.

BÓNUS FERSKUR HEILL KJÚKLINGURBÓNUS FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR

BÓNUS FERSKAR KBÓNUS FERSKAR K

K.S FROSIÐ LAMBASÚPUKJÖT 
1.FLOKKUR 

K.S LA

MMERKT VERÐ 1998 KR.KG. 25% AFSLÁTTURERKT VERÐ 1998 KR KG 25% AFSLÁTTUR

TOPPUR  2 LTR
HREINN - SÍTRÓNU - ÁVAXTA

FROOSH SMOOTHIE 250 ml
MAGNO OG FERSKJUMAGNO OG FERSKJU

ONTONTONT BURNERBURNERBURNER BOOSTERBOOSTERBOOSTERSTER
BLÁR OG RAUÐUR 500 ML BLÁR OG RAUÐUR 500 ML

SS KAMPAVÍNSKRYDDAÐ
FERSKT LAMBALÆRI NFNFNF ÞÞÞÞÞÞORSKBITARORSKBITARORSKBITAR FRYSTIRFRYSTIRFRYSTIR

OÐOÐRORO OGOG BEINLAUSIRBEINLAUSIR



BAKÞANKAR 
Jóns 

Sigurðar 
Eyjólfssonar
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Auk þess að breyta hall-
ærislegri tónlistarstefnu 
staðarins hef ég ákveðið 
að gera líka útlitsbreyt-

ingar á staðnum.

Vola!
Það er ekk-
ert öðruvísi, 
svolítið klikk-

að samt.

Vonandi heldur 
enginn að ég 
þjáist af mikil-

mennskubrjálæði

Gengur þú 
með þann 
draum í 

maganum 
að taka 

yfir Norður-
pólinn?

Nú þegar þú 
nefnir það ...

Hringdu í mig, 
samt ekki frá 

Norðurpólnum.

Takk fyrir að 
gera salatið.

Það var 
nú ekki 
neitt.

Gerðir þú 
þetta?

Jáps, ég skar niður 
salatið og 

tómatana alveg 
sjálfur. Vá!

Ég myndi nú samt 
ekkert vera að monta 

mig af því.

„Stefnu-
móta-

þjónusta 
Jóhönnu“

Hvað er að?

Ekkert.

Við Hannes 
vorum í 

feluleik með 
litlu systur og 

sko...

Og sko hvað? Hannes er 
búinn að 

gleyma hvar 
hann faldi 

hana.

Er eitthvað 
annað sem þú 
vildir taka fram 
annað en að 
viðkomandi 

verður að hafa 
góðan húmor?

Ég heyrði mann tala við ólífutré sitt 
um daginn í Kastríl-dalnum á Suður-

Spáni. Viðbrögð mín komu mér nokkuð á 
óvart en ég réð mér vart fyrir kæti. Samt 
sem áður var ræða ólífubóndans ekkert 
húllum-hæ en þungt var í honum hljóðið 
þar sem rigning og rok höfðu feykt flest-
um ólífunum í jörðina. Hvað sem því leið 
var engu líkara en að ég hefði orðið fyrir 
trúarlegri reynslu. En af hverju skyldi 
það vera? 

KANNSKI er það vegna þess að 
menntunarstigið er hátt á Íslandi eins 
og hér á Spáni, til allrar hamingju. 
Fólk er því að læra fram eftir aldri 
um það hvernig hlutirnir hafa þróast 
og hvernig megi þróa þá áfram. Það 
sem gamaldags sálum eins og mér 
sárnar hins vegar er að með þessu 

móti virðist fólk fá eitthvert óþol 
gagnvart öllu því sem þessi 
þróun hefur hrist af sér. Þeir 

sem minna eru menntaðir 
vilja flestir ekki teljast óupp-

lýstir og tileinka sér því 
hugsunarhátt mennta-

mannsins. Við erum 
sem sagt fyrir löngu 
komin á fleygiferð 
í nafni endalausrar 

þróunar.

SÉRFRÆÐINGAR, stjórnmálamenn, 
þrýstihópar og sölumenn bæði í úlfa- 
og sauðagærum marka veginn í þessari 
ferð. Þar er búið að sigta út alla afdala-
mennsku, eins og trú á stokka og steina, 
álfa, sálir og hvers konar verur. Meira 
að segja guð og menn sem tala við tré 
eiga undir högg að sækja. Tær efnis-
hyggja stendur hins vegar eins og varða 
um þessa leið og er venjulega gert lítið úr 
þeim sem ekki tekur stefnuna á hana. 

ÞAÐ þykir nefnilega alltaf sama hneis-
an þegar menn rata ekki eftir þróun-
arveginum og fara sem laxar er leita á 
móti straumi og stikla fossa. Rétt eins og 
Kristmann Guðmundsson skáld sem sagð-
ist hafa leikið við huldufólk í bernsku og 
fékk að sjálfsögðu bágt fyrir hjá hinum 
upplýstu samferðamönnum.

EFLAUST er þetta besta fólk sem leið-
ir þessa þróun enda elti ég flesta hérana 
sem það sendir út. Þó verð ég alltaf svo-
lítið hugsi þegar helstu ráðamenn heims-
ins þurfa að spyrja hver annan, hvort sem 
er í Höfða eða Kaupmannahöfn, hvernig 
snúa megi þróuninni við svo við drepum 
okkur ekki. 

HVENÆR verðum við komin það langt að 
við getum farið að spyrja tréð?

Þróunarsaga fyrir lengra komna

796,-

690,-

990,-

1.190,-

33%
afslá

ttur

20%
afslá

ttur



MIÐVIKUDAGUR  6. janúar 2010

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 6. janúar 2010 

➜ Tónleikar
19.30 Vínartónleikar Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands fara fram í Háskólabíói 
við Hagatorg. Á efnisskránni verða verk 
eftir Johann Strauss yngri, Franz Lehár 
og fleiri. Nánari upplýsingar á www.
sinfonia.is.

➜ Sýningar
Listakonan Yst (Ingunn Svavarsdóttir) 
sýnir kola- og rauðkrítarteikningar á sýn-
ingu sem nú stendur yfir í Þjóðmenn-
ingarhúsinu við Hverfisgötu. Enginn 
aðgangseyrir er á sýningar í húsinu á 
miðvikudögum. Opið alla daga kl. 11-17.
Hafdís Ólafsdóttir sýnir ljósmyndaverk 
í sal SÍM-hússins við Hafnarstræti 16. 
Opið alla virka daga kl. 10-16.
Nikonfélagarnir Birgir Guðjónsson, 
Diðrik Óli Hjörleifsson og Kristinn Þor-
bergsson hafa opnað ljósmyndasýningu 
í Menningarsalnum á Hrafnistu við 
Hraunvang í Hafnarfirði. Opið alla daga 
kl. 13-20.

➜ Þrettándahátíðir
17.00 Þrettándagleði Graf-
arvogsbúa hefst í Hlöðunni í 
Gufunesbæ. Nánari upplýsing-
ar á www.reykjavik.is.
17.15 Þrettándahátíðin 
í Vesturbæ verður sett á 
KR-vellinum við Frostaskjól. 

Nánari upplýsingar á www.
reykjavik.is.
18.00 Í Hafnarfirði fer Þrett-
ándahátíðin fram að Ásvöllum. 
Nánari upplýsingar á www.
hafnarfjordur.is.

20.00 Í Mosfellsbæ verður lagt 
af stað til brennu frá miðbæjar-
torginu. Nánari upplýsingar á 
www.mos.is.
Upplýsingar um viðburði send-
ist á hvar@frettabladid.is.

Listamennirnir Ásmundur 
Ásmundsson og Ragnar Kjart-
ansson standa fyrir sínum árlega 
Jólasveinagjörningi á þrett-
ándanum í Kling og Bang gallerí 
kl. 17.30 í dag. Þeir hafa staðið 
fyrir sams konar gjörningum á 
hverju ári síðustu átta árin. Þeir 
koma gestum verulega á óvart 
með hressilegu jólaskensi og 
hver veit nema Bjúgnakrækir og 
Kertasníkir kíki í heimsókn. Fólk 
er hvatt til að taka börnin sín 
með og gleyma ekki jólaskapinu 
heima. Í dag er jú síðasti séns til 
að eiga góða jólastund.

Hinn árlegi 
Jólasveina-
gjörningur 

RAGNAR OG ÁSMUNDUR Jólasveinalist á 
þrettándanum.

Þriðja ljóðaslamm Borgarbóka-
safns Reykjavíkur verður hald-
ið föstudaginn 12. febrúar í aðal-
safninu í Tryggvagötu. Að þessu 
sinni er þemað „væmni“, sem ætti 
að bjóða upp á fjölbreyttar hug-
leiðingar – fjarri kreppu og bar-
lómi. Sem fyrr er ljóðaslammið 
ætlað ungu fólki og er skilgreint 
á afar opinn hátt sem eins konar 
ljóðagjörningur. Áherslan er ekki 
síður lögð á flutninginn en á ljóð-
ið sjálft. Eina krafan er að flutt sé 
frumsamið ljóð eða stuttur prósi 
og hafa þátttakendur sýnt dans-
verk, ör-leikþætti, rapp, söng og 
leiklesin ljóð með myndefni svo 
eitthvað sé nefnt. Hefðbundinn 
ljóðaupplestur telst ekki vera 
ljóðaslamm. 

Sigurvegarinn árið 2008 var 

Halldóra Ársælsdóttir með 
„Verðbréfadrenginn“. Það ár var 
þemað „spenna“. Í fyrra sigruðu 
þær Ásta Fanney Sigurðardótt-
ir og Ástríður Tómasdóttir sem 
sviðsettu ljóðagjörninginn Eine 
kleine hrollvekja með áhrifarík-
um hætti. Þemað var „hrollur“.

Fimm manna dómnefnd velur 
þrjú bestu atriðin. Í henni sitja 
fyrir hönd Borgarbókasafns Arn-
grímur Vídalín skáld og Úlfhildur 
Dagsdóttir bókmenntafræðingur. 
Aðrir eru Bragi Ólafsson rithöf-
undur, Guðlaug Elísabet Ólafs-
dóttir leikkona og Ragnheiður 
Eiríksdóttir tónlistarkona. 

Ljóðaslammið er haldið í sam-
starfi við ÍTR og Rás 2 og skrán-
ingareyðublöð er að finna á öllum 
Borgarbókasöfnunum. - drg

Væmið ljóðaslamm í febrúar

VANN LJÓÐASLAMMIÐ SÍÐAST Ásta 
Fann ey Sigurðardóttir flutti vinnings-
atriðið í fyrra með Ástríði Tómasdóttur.

LAUGAVEGUR 66 
Mán. – Fös. 10–18.
Lau. 11–17. 
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SÍMI 564 0000

L
L
10
10
L

10

MAMMA GÓGÓ  kl. 4- 6 - 8 - 10
MAMMA GÓGÓ LÚXUS kl. 4- 6 - 8 - 10
AVATAR 3D kl. 3.40 - 4.40 - 7 - 8 - 10.15 - 11.15 
AVATAR 2D kl. 10.10 
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2  kl. 3.40 - 5.50 - 8

SÍMI 462 3500

MAMMA GÓGÓ  kl. 8 - 10
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2  kl. 6
AVATAR 2D kl. 6 - 9

L
L
10

L
10
10
L
7
12

MAMMA GÓGÓ  kl. 4 - 6 - 8 - 10
AVATAR 3D   kl. 4.30 - 8 - 11.15
AVATAR 2D kl. 4.40 - 8 - 11.15
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 3.40 - 5.50
WHATEVER WORKS    kl. 8
A SERIOUS MAN    kl. 10.10

SÍMI 530 1919

14
L
L
10
L

TAKING WOODSTOCK kl. 5.30 - 8 - 10.30
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 6   íslenskt tal
ALVIN & THE CHIPMUNKS 2 kl. 6 - 8 - 10  enskt tal
AVATAR 2D kl. 6.45 - 10.10
JULIE AND JULIA kl. 8 - 10.35

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

600600600 Gildir bara í 2D

600600600

600600600

AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, BOÐSMIÐA
Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

Ný kómedía 
frá meistara Ang 

Lee um partý 
aldarinnar.

STÆRSTA MYND ÁRSINS 2009!

62.000 GESTIR Á AÐEINS 15 DÖGUM!

AKUREYRIKRINGLUNNIÁLFABAKKA

16

7 L

L
L

L

L

L

L

L

V I P

16

16

12

7

7

MEÐ ÍSLENSKU TALI
SELMA BJÖRNSDÓTTIR - LADDI - RÚNAR FREYR GÍSLASSON - EGILL ÓLAFSSON

42.000 GESTIR!

ÞÞRRIÐIÐJÐJUJUDUDADAGAGSGSSBBÍÓÍÓ Í SASAAMBMBBÍÓÍÓÓUNUNUNUMUM Í DADAGAG KRKR.R. 5050000
GILLDDIRIR EKEKKKKIKI Í VIVIP,P, Á ÍSÍSSLLENENSNSSKAKAAR MYMYNYNNDDIRIR OOG Á MYMYNYNNDDIRIR Í 33D OOG BBEIEIINANAAR ÚTÚTSTSSENENNDDIINGNGAGAAR

BJARNFREÐARSON 3:20 - 5:40 -  8 - 9 - 10 - 10:20 
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 4:10 - 6
OLD DOGS kl. 4 - 8
A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 6:20(3D)

PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali

kl. 6
BJARNFREÐARSON
kl. 5:45 - 8 - 8:30 - 10:20 
SORORITY ROW kl 10:40

BJARNFREÐARSON  kl. 4 - 5:40 - 6:20 - 8 - 9 - 10:20
BJARNFREÐARSON kl. 5:40 - 8 - 10:20
PRINSESSAN OG FROSKURINN ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50
OLD DOGS kl. 4 - 6 - 8
SORORITY ROW kl. 10:30
NINJA ASSASSIN kl. 10:20
TWILIGHT 2 NEW MOON kl. 8 - 10:30
A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50
A CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali kl. 8

NÝTT Í BÍÓ - bara lúxus
Sími: 553 2075

GLEÐILEGT NÝTT ÁR

MAMMA GÓGÓ kl. 4, 6, 8 og 10 L

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl. 4 L

AVATAR 3D - POWER kl. 3.50, 6, 7, 9 og 10.10 10

POWERSÝNING
 

KL. 10.10

Niðurstaða rannsóknar vís-
indamanna í King‘s College 
í London á hinum dularfulla 
G-bletti hefur vakið mikla 
athygli. Ekki eru allir á eitt 
sáttir við hana.

Um 1.800 konur, allt tvíburar, á 
aldrinum 23 til 83 ára tóku þátt 
í könnuninni. Eineggja tvíburar 
deila sama genamynstri og því 
töldu vísindamenn að ef annar tví-
buranna teldi sig vera með G-blett-
inn að þá mundi systir hennar gefa 
sama svar, en sú var ekki raunin 
og þótti það sýna fram á að blettur-
inn væri einungis huglægur.

Sigríður Dögg Arnardóttir kyn-
lífsfræðingur telur rannsóknina 
varhugaverða. „Svona rannsókn-
ir koma reglulega upp. Konur hafa 
lengi greint frá slíkum bletti sjálf-
ar og lýst sáðláti en þar sem lækna-
samfélagið fann ekki umræddan 
blett þá var hugmyndin afskrif-
uð og mér sýnist þetta vera svip-
að dæmi. Það er kjánalegt af þeim 
sem leiða rannsóknina að koma 
fram og segja G-blettinn hugar-
burð kvenna bara af því að þeir 
hafa ekki fundið hann. Aðrar rann-
sóknir hafa sýnt fram á að það eru 
einfaldlega ekki allar konur með 
G-blett og mér finnst það mun lík-
legra. En ég hvet þær konur sem 
telja sig hafa fundið blettinn til að 

halda áfram að örva hann og hafa 
gaman af.“ 

Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 
hjúkrunar- og kynfræðingur, 
tekur undir orð Sigríðar Daggar 
og segir þessa „ekki-frétt“ undir-
strika hvað almenningur og fjöl-
miðlar virðast kokgleypa það sem 
vísindamenn segja, eða segja ekki. 
„Eftir að hafa skoðað það sem 
hægt er að finna um þessa rann-
sókn get ég strax sagt að rann-
sóknin hvorki sannar né afsannar 
tilvist G-blettsins. Ég tel að þessi 
blessaði blettur eða svæði sé enn 
til, auðvitað hefur hann ekki gufað 
upp. G-blettinum hafa hins vegar 
verið eignaðir ýmsir eiginleikar í 
tímans rás sem ekki standast og 
það er það sem vísindamennirnir 
við King‘s College eru í rauninni 
að segja. Til dæmis hefur honum 
verið eignaður sá eiginleiki að vera 
óvenjunæmt taugabúnt inni í leg-
göngunum og að allar konur ættu 
að finna það. Það er ekki svo. Hjá 
sumum konum eykur örvun á þetta 
svæði kynferðislega nautn, aðrar 
merkja engin áhrif og enn öðrum 
finnst örvun á G-blettinn beinlínis 
vond eða óþægileg. En ég get ekki 
tekið undir það að G-bletturinn sé 
eitthvað sem konur hafa verið að 
ímynda sér,“ segir Jóna Ingibjörg. 
Hún segir rannsóknina einfaldlega 
staðfesta það að kynsvörun kvenna 
er margbreytileg og það sé af hinu 
góða.  - sm

G-bletturinn er til
HINN DULARFULLI BLETTUR Sigríður Dögg og Jóna Ingibjörg segja rannsóknina ekki 
afsanna tilvist G-blettsins og telja hann enn vera til.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

50 ára og eldri
Uppri unarnámskeið!
Reyndasti danskennari Íslandssögunnar 

kennir
Hann er 73 ára, ekki gráhærður (aldrei litað á sér 
hárið). Ekki með hrukkur (aldrei farið í andlitslyftingu). 
Aldrei bakveikur og við hestaheilsu … allt dansinum 
að þakka því dansinn er allra meina bót. Kennarinn 
heitir Heiðar Ástvaldsson og hann hefur fundið tíma á 
þriðjudögum klukkan 20 til að hjálpa landsmönnum að 
rifja upp gömlu góðu sporin. 

Ath. Að sjálfsögðu höfum við einnig barna- og fullorðins-
hópa í samkvæmisdönsum, auk okkar vinsæla Konusalsa.

Innritun og upplýsingar dansskoliheidars.is  
heidarast@gmail.com og 896-0607 kl 16 -22.



www.rafkaup.is

Mikið úrval ljósa

Opið laugardag 11:00 - 16:00 & sunnudag frá 13:00 - 16:00

Fabienne Picasso

Anastasia

Las Vegas Mysinge

Loke Auriga Modular Las Vegas

Aves NikitaCatwalk

Comforty

Selene

Msraf002 Tosca Aves

TwinAves Msraf017

AnastasiaAnaMsraf002M Tosca Aves

Fabienne Picasso Las Vegas MyMy isinge

SeSeSellelenenee

10 -70% Afsláttur
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ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS Handbolta-
maðurinn Ólafur Stefánsson endur-
skrifaði í gær sögu kjörs Samtaka 
íþróttamanna á Íþróttamanni árs-
ins þegar hann var kosinn Íþrótta-
maður ársins með fullu húsi annað 
árið í röð. Ólafur fékk 380 stig af 
380 mögulegum og 193 stigum 
meira en knattspyrnumaðurinn 
Eiður Smári Guðjohnsen. Í fyrra 
fékk Ólafur 480 af 480 mögulegum 
stigum og hlaut þá einnig 193 stig-
um meira en næsti maður sem var 
þá Snorri Steinn Guðjónsson.  

Knattspyrnufólkið Eiður Smári 
Guðjohnsen og Þóra Björg Helga-
dóttir komu í næstu sætum á eftir 
Ólafi. Þóra var ein af þremur 
konum meðal efstu fimm í kjör-
inu en á eftir henni komu körfu-
boltakonan Helena Sverrisdóttir 
og frjálsíþróttakonan Helga Mar-
grét Þorsteinsdóttir.

Þetta er í fjórða sinn sem Ólaf-
ur hlýtur sæmdarheitið Íþrótta-
maður ársins en hann fékk einn-
ig þessa viðurkenningu fyrir árin 
2002, 2003 og svo aftur 2008. Það 
hefur aðeins einn maður verið 
kosinn oftar en Ólafur og það er 
frjálsíþróttamaðurinn Vilhjálm-

ur Einarsson sem var kosinn fimm 
sinnum á sex fyrstu árum kjörs-
ins. Ólafur er hins vegar sá fyrsti 
til að vinna þessi verðlaun fjórum 
sinnum á sama áratugnum en Vil-

hjálmur vann þrisvar á sjötta ára-
tugnum og tvisvar í upphafi þess 
sjöunda. 

Hápunktur ársins hjá Ólafi Stef-
ánssyni var án nokkurs vafa seinni 
úrslitaleikur Meistaradeildarinnar 
í Quijote Arena í Ciudad Real 31. 
maí. Ólafur skoraði 8 mörk í leikn-
um og sá til þess öðrum fremur 
með frábærri frammistöðu að Ciu-
dad náði að vinna upp fimm marka 
forskot þýska liðsins Kiel frá því í 
fyrri úrslitaleiknum í Þýskalandi. 
Ólafur var borinn á höfuðstól í lok 
hans sem hetja spænska liðsins.

Ólafur kvaddi spænska liðið Ciu-
dad Real á árinu með því að vinna 
sinn fimmtánda og sextánda titil 
með félaginu frá því að hann kom 
til Spánar sumarið 2002. Auk þess 
að vinna Meistaradeildina í þriðja 
sinn á fjórum árum þá varð liðið 
einnig spænskur meistari þriðja 
árið í röð. 

Það er athyglisvert að Ólafur var 
einnig kosinn Íþróttamaður ársins 
tvö ár í röð þegar hann skipti síð-
ast um félag en hann fór frá Mag-
deburg til Ciudad Real árið 2002 og 
var þá kosinn Íþróttamaður ársins 
2002 og 2003. Ólafur fór til þýska 
liðsins Rhein Neckar Löwen fyrir 
núverandi tímabil og hefur verið í 
aðalhlutverki hjá liðinu í sterkustu 
deild í heimi.

 ooj@frettabladid.is

Þetta var áratugurinn hans Ólafs
Ólafur Stefánsson er Íþróttamaður ársins 2009 og var alveg eins og í fyrra settur í efsta sætið hjá öllum 
meðlimum Samtaka íþróttafréttamanna. Ólafur var kosinn í fjórða skiptið á frábærum ferli sínum. 

ÞUNGUR ER HANN Ólafur Stefánsson varð í gær fyrstur til að lyfta nýja bikarnum 
tvisvar þegar hann var kosinn Íþróttamaður ársins annað árið í röð.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Íþróttamaður ársins 2009
1. Ólafur Stefánsson (handb.)  380 stig
2. Eiður Smári Guðjohnsen (knattspyrna)  187
3. Þóra Björg Helgadóttir (knattspyrna)  164
4. Helena Sverrisdóttir (körfubolti)  104
5. Helga Margrét Þorsteinsd. (frjálsar)  98
6. Jón Arnór Stefánsson (körfubolti)  86
7. Guðjón Valur Sigurðsson (handbolti)  78
8. Jakob Jóhann Sveinsson (sund)  63
9. Björgvin Páll Gústavsson (handbolti)  55
10. Hólmfríður Magnúsdóttir (knattspyrna) 50
11. Hermann Hreiðarsson (knattspyrna)  34
12. Róbert Gunnarsson (handbolti)  14
13. Ásdís Hjálmsdóttir (frjálsar íþróttir)  12
14. Katrín Jónsdóttir (knattspyrna)  12
15. Eyþór Þrastarson (íþróttir fatlaðra)  6
16. Auðunn Jónsson (lyftingar)  5
17. Snorri Steinn Guðjónsson (handbolti)  5
18.-19. Ólafur Björn Loftsson (golf)  4
18.-19. Kristján Örn Sigurðsson (knattsp.)  4
20. Jakob Örn Sigurðarson (körfubolti)  4
21. Berglind Íris Hansdóttir (handbolti)  4
22.-23. Viktor Kristmannsson (fimleikar)  3
22.-23. Guðmundur Stephensen (borðt.)  3
24. Þormóður Jónsson (júdó)  3
25.-27. Sölvi Geir Ottesen (knattspyrna)  2
25.-27. Björgvin Björgvinsson (skíði) 2
25.-27. Tinna Helgadóttir (badminton)  2
28.-30. Ragnheiður Ragnarsdóttir (sund)  1
28.-30. Sigurður Sigurðarson (hestar)  1
28.-30. Ásgeir Sigurgeirsson (skotfimi)  1

Eiður Smári 
Guðjohnsen komst í gærkvöldi 
í hóp með föður sínum Arnóri 

Guðjohnsen í 2. til 4. sætið yfir 
þá sem hafa oftast hafnað í 2. 
sæti í kjörinu á Íþróttamanni 

ársins. Eiður Smári var einnig 
í 2. sæti 2003 og 2006 en 
Arnór varð annar í kjörinu 
1982, 1986 og 1994. Júdó-

maðurinn Bjarni Friðiksson hefur 
oftast allra endað í öðru sæti eða 

fjórum sinnum.

ÚRSLITIN Í KJÖRINU

Ólafur Stefánsson tók við titlinum Íþróttamaður ársins í gær í fjórða 
sinn og gladdi gesti og sjónvarpsáhorfendur með hógværð sinni og 
hugsjón. Hann viðurkenndi að hafa ekki verið mikið að pæla í því 
að hann gæti orðið Íþróttamaður ársins annað árið í röð. „Ég hélt að 
mér yrði kannski refsað fyrir að hafa ekkert gert á árinu fyrir Ísland 
þannig að ég var ekkert að hugsa um þetta,“ sagði Ólafur Stefánsson.
„Þetta var gott ár en kannski má segja að þetta hafi verið 
hálft gott ár þó svo að það sé búið að vera gaman hjá 
Löven líka,“ sagði Ólafur Stefánsson af hógværð og sinni 
vel þekktu gagnrýnu hugsun. Hann segir að sigurinn í 
Meistaradeildinni í maí standi upp úr.  „Stundin í maí var 
afrakstur átta til níu mánaða, svita, tára og allt það. 
Hún var mjög gleðileg og góð en jafnframt óvænt 
og erfið. Ég sé ekki eftir því að hafa skipt um 
lið og mér finnst frábært að vera kominn til 
Þýskalands að reyna eitthvað nýtt og kynnast 
nýjum hlutum,“ sagði Ólafur sem segir þýsku 
deildina reyna á sig. „Það er meira um 
morgunæfingar sem er ekki skemmtilegt 

fyrir 36 ára skrokk. Maður venst því bara sem sýnir það að þú getur 
aðlagast öllu. Manskepnan er aðlögunarhæfasta veran á jörðinni og 
ég reyni að nýta mér það,“ segir heimspekingurinn.
„Auðvitað gæti maður hugsað; af hverju ekki að vinna fleiri titla á 
Spáni? en lífið var bara orðið þannig að það hefði bara verið endur-
tekning. Það hefði ekki verið þess virði að taka við þessum bikar á ári 
ef maður er að endurtaka sig,“ sagði Ólafur og hann segir að Löven-
liðið hafi ekki spilað nógu vel í vetur.
Ólafur snýr aftur í íslenska landsliðið á EM í Austurríki eftir meira en 
ársfrí.  „Ég hef gert rétt með því að taka mér frí frá landsliðinu fyrst 
ég fékk þennan bikar og liðið komst á mótið. Það er því kannski 

enn þá meiri pressa á mér á mótinu fyrst ég 
gerði ekkert til þess að koma okkur þangað. 
Ég verð að reyna þá að hjálpa þar til,“ segir 
Ólafur en breidd liðsins sýndi sig í keppninni. 
„Það komu margir góðir þættir út úr því að ég 

var ekki með í undankeppni EM og fyrst að við 
komumst þá er ég ekki með neitt samviskubit,“ sagði 

Ólafur að lokum. 

HANDBOLTAMAÐURINN ÓLAFUR STEFÁNSSON: KOSINN ÍÞRÓTTAMAÐUR ÁRSINS Í FJÓRÐA SINN Í GÆRKVÖLDI

Hélt að mér yrði refsað fyrir að gera ekkert fyrir Ísland
> Jakob og Helgi Már í stuði

Jakob Örn Sigurðarson og Helgi Már Magnússon áttu 
báðir frábæra leiki í góðum sigrum sinna liða í sænsku 
úrvalsdeildinni í gærkvöldi. Jakob Örn var með 28 stig 
og 5 stoðsendingar í glæsilegum 91-79 útisigri Sunds-
vall á toppliði Norrköping og náði að minnka 
forskot liðsins á toppnum í fjögur stig. Þetta 
var fjórði sigur Sundsvall í röð og Jakob 
hefur verið mjög góður í þeim öllum. Helgi 
Már var með 23 stig og 10 fráköst fyrir 
Solna á aðeins 22 mínútum í 98-82 
heimasigri á 08 Stockholm. Helgi Már 
var settur í byrjunarliðið eftir fjóra 
tapleiki Solna í röð og sýndi að þar á 
hann heima. 
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HANDBOLTI Íslenskar handboltakon-
ur hefja nýja árið á sannkölluðum 
stórleik í kvöld en Íslandsmeist-
arar Stjörnunnar taka þá á móti 
nýkrýndum deildarbikarmeistur-
um Fram í Mýrinni þegar N1-deild-
in fer af stað eftir hátíðarnar. 

Stjarnan er í 4. sæti deildarinn-
ar en aðeins tveimur stigum á eftir 
Fram og á leik inni. Stjörnuliðið á 
einnig tvo leiki til góða á móti topp-
liði Vals sem hefur þriggja stiga 
forskot á Fram og fimm stiga for-
skot á Stjörnuna. 

Fram vann 26-24 sigur á Stjörn-
unni í undanúrslitum Flugfélags 
Íslands-deildarbikarsins milli jóla 
og nýárs en Stjörnuliðið lék þá án 
þjálfara síns Atla Hilmarssonar og 

dóttur hans Þorgerðar Önnu Atla-
dóttur sem er þriðji markahæsti 
leikmaður liðsins í vetur. Stjarn-
an vann deildarleik liðanna í Safa-

mýri í október með fimm marka 
mun, 26-21.

Leikurinn í kvöld er einn af 
frestuðum leikjum Stjörnuliðs-

ins sem spilaði síðasta deildarleik 
sinn í fyrra þegar enn var meira 
en mánuður til jóla þar sem mark-
vörður liðsins, Florentina Stanciu, 
tók þátt í HM í Kína með rúmenska 
landsliðinu. 

Þetta þýðir að álagið verður 
mikið á Stjörnuliðinu í janúar-
mánuði en Stjörnustelpurnar munu 
spila sjö leiki í deild (6) og bikar 
(1) á næstu 24 dögum. Tveir leikj-
anna verða á móti Haukum en liðin 
mætast í bikar (20. janúar) og deild 
(23. janúar) með aðeins þriggja 
daga millibili. Leikur Stjörnunn-
ar og Fram í kvöld hefst klukkan 
19.30 í Mýrinni í Garðabæ en hann 
verður einnig í beinni útsendingu á 
Sporttv.  - óój

N1-deild kvenna í handbolta hefst á ný í kvöld með stórleik Stjörnunnar og Fram í Mýrinni:

Sjö Stjörnuleikir á næstu 24 dögum

18 MÖRK Í 2 LEIKJUM Alina Tamasan á móti Fram í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI GOG Svendborg fór í 
gær í greiðslustöðvun og því fær 
félagið nú frest til að koma sínum 
málum í lag áður en til gjaldþrots 
kemur. GOG hefur átt í miklum 
fjárhagsvandræðum og var reynt 
að bjarga félaginu án árangurs 
nú í haust. Lögmaður félagsins 
telur að framtíð þess muni ráðast 
á næstu 2-3 vikum.

Tvö stig verða dregin af liðinu í 
dönsku úrvalsdeildinni og er leik-
mönnum nú frjálst að yfirgefa 
félagið. Guðmundur Guðmunds-
son landsliðsþjálfari er þjálfari 
GOG og með liðinu leikur Ásgeir 
Örn Hallgrímsson.  - esá

Enn óvíst um framtíð GOG:

GOG í greiðslu-
stöðvun

GUÐMUNDUR GUÐMUNDSSON Er þjálf-
ari GOG í Danmörku. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Sænska félagið Kristi-
anstad greindi frá því á heima-
síðu sinni í gær að Íslendingarn-
ir Margrét Lára Viðarsdóttir, 
Erla Steina Arnardóttir og Guðný 
Björk Óðinsdóttir hefðu fram-
lengt samninga sína við félagið 
til loka tímabilsins 2011.

Erla hefur verið hjá félaginu 
síðan 2007 en Guðný samdi við 
liðið fyrir síðasta tímabil. Mar-
grét Lára lék með Linköping 
fyrri hluta tímabilsins en gekk 
svo í raðir Kristianstad.

Hólmfríður Magnúsdóttir lék 
einnig með liðinu í sumar en hún 
er á leið til Philadelphia Indep-
endence í Bandaríkjunum.

Elísabet Gunnarsdóttir er 
þjálfari liðsins. - esá

Íslendingar framlengdu:

Áfram hjá 
Kristianstad

MARGRÉT LÁRA Gefur hér eiginhandar-
áritun. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Báðum leikjunum sem 
áttu að fara fram í ensku deilda-
bikarkeppninni í vikunni hefur 
verið frestað. Um er að ræða 
fyrri viðureignir Blackburn 
og Aston Villa annars vegar og 
Manchester City og Manchester 
United hins vegar í undanúrslit-
um keppninnar. 

Mikil snjókoma hefur verið í 
Englandi og taldi lögregla ekki 
óhætt fyrir stuðningsmenn lið-
anna að ferðast á leikina. Leik-
vellirnir sjálfir voru þó í lagi. - esá

Enski deildabikarinn:

Undanúrslita-
leikjum frestað

KÖRFUBOLTI Góð frammistaða 
Helenu Sverrisdóttur með TCU 
í síðustu viku kom henni ekki 
bara inn í sögubækurnar í skól-
anum heldur hjálpaði hún TCU-
liðinu einnig að komast í hóp 25 
bestu háskólaliða Bandaríkjanna 
í fyrsta sinn í vetur. TCU er í 
25. sæti á nýjum styrkleikalista 
AP-Fréttastofunnar yfir bestu 
kvennaliðin í bandaríska háskóla-
boltanum og komst síðast svona 
ofarlega í desember 2008.   - óój

Helena og félagar í TCU:

Inn á topp 25

Boxbrennsla

Einkaþjálfun

Ný námskeið hefjast 11. janúar.

Árskort á 

37.990-
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Sponsored Digidesign School

  ProTools-skólinn á Íslandi

Hægt er að sækja um þátttöku á slóðinni www.tonvinnsluskoli.is eða í síma 5349090

Upptöku- og útsetninganámskeið vor 2010
Tónvinnslunámskeiðið hefst í febrúar        Farið verður í ProTools 101 og ProTools 110

Prufuupptökugerð (demo) í Midi-umhverfi ProTools og forritin Reason og Melodine kynnt 

Upptökur á frumsömdu lagi í hljóðveri með hljóðfæraleikurum 

Masterclass í hljóðblöndun í ProTools (EQ, Compressors, Reverp, Delay, Chorus, o.fl.)

19.35 Arsenal – Bolton, beint  
 STÖÐ 2 SPORT 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

19.45 King of Queens   
 SKJÁREINN

20.20 Bráðavaktin   
 SJÓNVARPIÐ

20.55 Grey‘s Anatomy   STÖÐ 2

22.45 Hung   STÖÐ 2 EXTRA

STÖÐ 2

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Einu sinni var... - Maðurinn 
 (15:26) (e)

18.00 Disneystundin  Stjáni, Sígildar 
teiknimyndir og Nýi skólinn keisarans.

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.20 Bráðavaktin  (ER XV) (1:24) 
Bandarísk þáttaröð sem gerist á bráðamót-
töku sjúkrahúss í stórborg. Þetta er lokasyrp-
an og við sögu koma þekktar persónur frá 
fyrri árum. 

21.10 Morðgátur Murdochs  (Murdoch 
Mysteries) Kanadískur sakamálaþáttur um 
William Murdoch og samstarfsfólk hans 
sem beitti nýtískuaðferðum við rannsókn 
glæpamála laust fyrir aldamótin 1900. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Fiðlufjarkinn  (For Better, for 
Worse) Heimildamynd um strengjakvartetta 
og uppbyggingu þeirra. Á Kammertónlistar-
hátíðinni í Kuhmo sumarið 2004 var fylgst 
með Lindsay-, Jean Sibelius-, Danel- og 
Auer-kvartettunum á æfingum og tónleik-
um og rætt við kennarann Vladimir Mend-
elssohn og Seppo Kimanen skipuleggjanda 
hátíðarinnar.

23.20 Kastljós  (e)

00.00 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.40 Top Design  (4:10) (e)

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

18.15 Fréttir  Fréttir og veður frá fréttastofu 
Morgunblaðsins. 

18.30 The Truth About Beauty  (e)

19.30 Fréttir  (e)

19.45 King of Queens  (6:25) Banda-
rískir gamanþættir um turtildúfurnar Doug 
og Carrie. (e)

20.10 One Tree Hill  (1:22) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. 

20.55 America’s Next Top Model 
 (11:13) Það eru aðeins fjórar stúlkur eftir og 
þær þurfa að læra ný dansspor áður en það 
kemur að myndatökunni. Jay kemur þeim 
í opna skjöldu og tilkynnir að tvær stúlkur 
verði sendar heim. 

21.45 Lipstick Jungle  (11:13) Skemmti-
leg þáttaröð sem byggð er á bók frá höf-
undi Sex and the City um þrjár valdamiklar 
vinkonur í New York. 

22.35 The Jay Leno Show 

23.20 Eight Days to Live  Sannsögu-
leg sjónvarpsmynd frá árinu 2006. Ungling-
urinn Joe Spring týnist á fjalli en finnst ekki 
þrátt fyrir víðtæka leit. Móðir hans gefst ekki 
upp þrátt fyrir að hætta eigi leitinni og er 
sannfærð um að ekki hafi verið leitað á rétt-
um stað. (e)

00.50 King of Queens  (6:25) (e)

01.15 Pepsi MAX tónlist

20.00 Borgarlíf  Marta Guðjónsdóttir vara-
borgarfulltrúi er óþreytandi við að kynna 
okkur málefni höfuðborgarinnar.

20.30 Íslands safari  Akeem R. Oppang 
ræðir um málefni innflytjenda á Íslandi

21.00 60 plús  Þáttur í umsjón sr. Bern-
harðs Guðmundssona, Guðrúnar Guðlaugs-
dóttur og Tryggva Gíslasonar.

21.30 Óli á Hrauni  Þáttur um stjórnmál í 
umsjón Ólafs Hannessonar og Viðars Helga 
Guðjohnsen.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Dynkur smá-
eðla, Ruff‘s Patch, Nornafélagið og Bratz.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 Auddi og Sveppi

11.00 Supernanny (14:20) 

11.45 Smallville (20:20)

12.35 Nágrannar 

13.00 Worst Week (3:16)

13.25 Ally McBeal (12:23)

14.10 Sisters (13:28)

15.00 E.R. (2:22) 

15.45 Barnatími Stöðvar 2 Leðurblöku-
maðurinn, Ben 10, Nornafélagið og Dynk-
ur smáeðla.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (12:25)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (11:21) 

19.45 Two and a Half Men (23:24) 

20.10 Oprah‘s Big Give (1:8) Þáttur þar 
sem sjónvarpsdrottningin Oprah Winfrey 
lætur gott að sér leiða.

20.55 Grey‘s Anatomy (10:24) Sjötta 
sería þessa vinsæla dramaþáttar sem ger-
ist á skurðstofu á Grace-spítalanum í Seatt-
le-borg þar sem starfa ungir og bráðefnileg-
ir skurðlæknar. 

21.40 Medium (17:19) Allison Dubois sér 
í draumum sínum skelfilega atburði sem enn 
hafa ekki átt sér stað. Þessi náðargjöf henn-
ar gagnast lögreglunni við rannsókn ým-
issa mála.

22.25 The Mentalist (6:22)

23.10 I Dreamed A Dream. The Susan 
Boyle Story

00.00 The Closer (1:15) 

00.45 E.R. (2:22)

01.30 Sjáðu 

02.00 My Date with Drew 

03.30 The Half Life of Timofey Ber-
ezin 

05.05 The Simpsons (11:21)

05.30 Fréttir og Ísland í dag 

07.00 Stoke - Fulham Útsending frá leik 
í ensku úrvalsdeildinni.

17.50 Stoke - Fulham Útsending frá leik 
í ensku úrvalsdeildinni.

19.35 Arsenal - Bolton Bein útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.35 Season Highlights 2007/2008 
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í 
hröðum og skemmtilegum þætti.

22.30 PL Classic Matches Arsenal - 
Manchester Utd, 2001.

23.00 Arsenal - Bolton Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

07.00 Blackburn - Aston Villa Útsend-
ing frá leik í enska deildabikarnum.

17.25 Gillette World Sport 2009 Fjöl-
breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir 
það helsta sem er að gerast í íþróttunum út 
í heimi .

17.55 Blackburn - Aston Villa Útsend-
ing frá leik í enska deildabikarnum.

19.35 Enska bikardeildin  Útsending frá 
leik í ensku bikardeildinni. 

21.40 Ensku bikarmörkin 2010 Farið 
yfir allar viðureignir umferðarinnar í ensku 
bikarkeppninni í knattspyrnu.

22.10 UFC Unleashed Sýnt frá Ultimate 
Fighter - Season 1 en þangað voru mættir 
margir af bestu bardagamönnum heims.

08.00 The Truth About Love 

10.00 Trapped in Paradise 

12.00 Shrek the Third 

14.00 The Truth About Love 

16.00 Trapped in Paradise 

18.00 Shrek the Third 

20.00 Broken Bridges Hugljúf mynd um 
kántrísöngvara sem snýr aftur til heimabæj-
ar síns og hittir þar í fyrsta sinn 16 ára dótt-
ur sína.

22.00 Silver Bells 

00.00 Edison 

02.00 The Nativity Story 

04.00 Silver Bells 

06.00 Something New 

> Brooke Shields
„Ekki eyða lífinu í að velta þér upp 
úr einhverju sem gerir þig óham-
ingjusama. Ef einar dyr lokast 
hlauptu að þeirri næstu – eða 
brjóttu niður þessa lokuðu.“  
Shields fer með hlutverk 
Wendy Healy í þættinum 
Lipstick Jungle sem Skjár einn 
sýnir kl. 21.45.

▼

▼

▼

▼

Fréttastofa Ríkisútvarpsins greindi frá því á dögunum að G-
bletturinn væri horfinn. Samkvæmt fréttinni telja breskir 
vísindamenn að G-bletturinn sé goðsögn, sem setur 
hann á stall með snjómanninum ógurlega, Stórfæti, 
geimverum, Loch Ness-skrímslinu og Lagarfljótsorm-
inum. G-bletturinn hefur hingað til fengið víðtækari 
stuðning en ofangreind skrímsli og þeir sem trúa 
á tilvist hans hafa ekki fengið á sig sama stimpil 
og þeir sem hafa helgað líf sitt leitinni að Loch 
Ness-skrímslinu. Nú hafa breskir vísindamenn 
snúið almennu viðhorfi á hvolf og þeir sem telja 
sig vita hvar G-blettinn er að finna verða framvegis 
álitnir rugludallar.

Geimverur hafa verið vinsælt viðfangsefni kvik-
mynda. Nú þegar búið er að afsanna tilvist G-bletts-
ins má búast við að nýr kafli verði skrifaður og að hann 
fái æðri stall í kvikmyndasögunni. Lærðar heimildar-
myndir um G-blettinn eru hluti af vanþróaðri fortíð okkar og 

eftir nokkrar ódýrar „Leitin að G-blettinum“-myndum rennur tími 
stórslysamyndanna upp. Margir muna eftir kvikmyndinni Indep-
endence Day sem fjallaði á hádramatískan og ærslafullan hátt um 
innrás geimvera. Hún náði miklum vinsældum sem ætti að opna 
fyrir möguleikann á sams konar kvikmynd um G-blettinn; örlög 
mannkyns eru í stórhættu þegar her G-bletta ræðst á jörðina og 
tortímir öllu sem fyrir honum verður. Gamanmyndir fylgja ávallt 
með og því ætti sprenghlægilega gamanmyndin Móðir mín, G-
blettur að slá í gegn; röð tilviljana verða til þess að ungur maður 

uppgötvar að móðir hans er í raun G-blettur í 
dulargervi.

Þeir sem trúa á tilvist G-blettsins verða einnig 
áberandi í náinni framtíð. Sjónvarpsþættirnir X-Files 

fjölluðu um geimverur og það ætti ekki að vera langt í 
þættina G-Files. Þeir myndu fjalla um tvo alríkislögreglumenn sem 
rannsaka furðuleg mál sem ýta undir tiltrú á G-blettinn og áður en 
langt um líður verða stofnuð samtök fólks sem meðtekur boðskap 
þáttarins: Ég vil trúa.

VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON FANN GEIMVERUR EN TÝNDI ÖÐRU

Leitin að G-blettinum



MIÐVIKUDAGUR  6. janúar 2010 25

RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
FM 93,5  Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3  FM Suðurland
FM 96,7  Létt Bylgjan
FM 97,7  X-ið
FM 98,9  Bylgjan
FM 99,4  Útvarp Saga

FM 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Orð skulu standa
14.03 Tónleikur

15.03 Útvarpssagan: Við fótskör meist-
arans
15.25 Seiður og hélog
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Ákvörðunarstaður ljóðið
21.10 Út um græna grundu
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Bak við stjörnurnar
23.05 Áfram veginn
00.05 Næturtónar

12.00 After You‘ve Gone 12.30 The Black Adder 
13.05 Lead Balloon 13.35 Doctor Who 14.20 
Doctor Who 15.05 The Green Green Grass 15.35 
Dalziel and Pascoe 16.25 Judge John Deed 17.15 
EastEnders 17.45 The Weakest Link 18.30 My 
Hero 19.00 This Is Dom Joly 19.30 This Is Dom 
Joly 20.00 New Tricks 20.50 Ashes to Ashes 21.40 
This Is Dom Joly 22.10 Only Fools and Horses 
22.40 After You‘ve Gone 23.10 The Black Adder 
23.45 Lead Balloon 

12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Seinfeld 13.00 
Ha‘ det godt 13.30 Kender du typen 14.00 DR 
Update - nyheder og vejr 14.10 Boogie Mix 15.05 
Family Guy 15.30 Den lyserode panter 15.35 
Svampebob Firkant 16.00 Chiro 16.05 Ni-Hao 
Kai Lan 16.30 Hulter til bulter - med Louise og 
Sebastian 17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen 
med Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30 
Hvad er det værd? 19.00 DR1 Dokumentaren. 
Slotsfruer 20.00 TV Avisen 20.25 Penge 20.50 
SportNyt 21.00 Inspector Morse 22.45 Onsdags 
Lotto 22.50 OBS 22.55 Livvagterne 23.50 Boogie 
Mix 

13.10 V-cup skiskyting 14.30 Tour de Ski 
15.15 Hoppuka 17.40 Distriktsnyheter 18.00 
Dagsrevyen 18.45 FBI 19.15 Folk. Sverres røtter 
19.45 Vikinglotto 19.55 Distriktsnyheter 20.00 
Dagsrevyen 21 20.40 House 21.25 Migrapolis 
22.00 Kveldsnytt 22.15 Grizzlymannen 23.55 Mari 
Boine i Operaen 

12.35 Inför Idrottsgalan 2010 13.10 Skidskytte. 
Världscupen Oberhof 14.30 Längdskidor. 
Världscupen Tour de Ski 15.30 Alpint. Världscupen 
Zagreb 16.15 Inför Idrottsgalan 2010 16.25 Som 
en utkastad hund 16.45 Radiohjälpen 16.55 
Sportnytt 17.00 Rapport 17.10 Regionala nyh-
eter 17.15 Minnenas television 18.30 Rapport 
18.55 Regionala nyheter 19.00 Soldat Bom 
på Fredriksdalsteatern 21.00 Maverick 23.05 
Stenhuggaren

17.00 The Doctors  Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á 
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagn-
legar upplýsingar um heilsufarsmál. 

17.45 Gilmore Girls Lorelai Gilmore er 
einstæð móðir sem býr í góðu yfirlæti í smá-
bænum Stars Hollow ásamt dóttur sinni 
Rory. Þar rekur hún gistiheimili og hugsar vel 
um vini og vandamenn.

18.30 Seinfeld (6:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er bæði smámuna-
samur og sérvitur. 

19.00 The Doctors 

19.45 Gilmore Girls 

20.30 Seinfeld (6:22) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.00 Chuck (18:22) Chuck lifði frem-
ur óspennandi lífi þar til hann opnaði tölvu-
póst sem mataði hann á öllum hættulegustu 
leyndarmálum CIA. 

22.45 Hung (1:10) Gamansamur þátt-
ur með dramatísku ívafi frá HBO og um Ray 
Drecker, skólaliðsþjálfara á fimmtugsaldri sem 
reynir fyrir sér á nýjum vettvangi þar sem 
hann bíður einmanna konum blíðu sína. 

23.30 The Unit (9:11) Þættir sem fjalla 
um störf leynilegrar úrvalsveitar bandaríska 
hersins sem hefur það hlutverk að fara í 
hættulegustu og leynilegustu ferðir sem upp 
koma.

00.15 Fréttir Stöðvar 2 

01.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Þáttaröð þar sem sjónvarpsdrottn-
ingin Oprah Winfrey skipuleggur 
heljarinnar reisu um Bandaríkin þar 
sem tíu ólíkir einstaklingar keppa í 
gjafmildi. Þeir fá til umráða umtals-
verða fjármuni og geta ráðstafað 
þeim að vild til góðgerðarmála og til 
fólks sem þarf á aðstoð að halda. 

STÖÐ 2 KL. 20.10

Oprahs’s Big Give

▼

▼

Bandarísk þáttaröð um hóp ung-
menna sem ganga saman í gegn-
um súrt og sætt. Þetta er sjöunda 
þáttaröðin og hafa tvær af hetjum 
þáttanna frá upphafi, Lucas og Peyt-
on, horfið á braut og ný andlit komið 
í staðinn. Þar á meðal er Quinn, frjáls-
lynd systir Haleys og töffarinn Clay, 
sem er umboðsmaður Nathans.

VIÐ MÆLUM MEÐ

One Tree Hill - NÝTT
Skjár einn kl. 20.10

Söngleikurinn um Oliver Twist
slær í gegn! Tryggðu þér miða!

eftir Lionel Bart

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐHringdu í síma 551 1200 eða smelltu þér á leikhusid.is

„HÚRRA FYRIR OLIVER! ÞJÓÐLEIKHÚSSINS
... Fimm stjörnu frammistaða hjá Vigdísi Hrefnu“ 

Mbl., GB
„Ari (Oliver) hefur undurfagra rödd, sem á 

augabragði tekst að bræða hvers manns hjarta...“ 
Pressan.is, BS

„Barnahópurinn var eins og einn maður, lék og söng í 
fullkomnum takti svo unun var á að horfa.“ 

TMM, SA

Lau 16/1 kl. 15:00 U
Lau 16/1 kl. 19:00 Ö
Lau 23/1 kl. 15:00 Ö
Lau 23/1 kl. 19:00 Ö
Fös 29/1 kl. 19:00 Ö

Lau 9/1 kl. 16:00 U
Lau 9/1 kl. 20:00 Ö
Sun 10/1 kl. 16:00 U
Sun 10/1 kl. 20:00 U
Fim 14/1 kl. 19:00 Ö

Lau 30/1 kl. 15:00 Ö
Lau 30/1 kl. 19:00 Ö
Lau 6/2 kl. 15:00 Ö
Lau 6/2 kl. 19:00 Ö

*

*

* *

*

* aukasýningar*
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT 
2. lýð, 6. úr hófi, 8. ung stúlka, 9. fley, 
11. hætta, 12. langintes, 14. korr, 16. 
einnig, 17. sjáðu, 18. bar að garði, 20. 
hreyfing, 21. dugnaður.

LÓÐRÉTT 
1. hróss, 3. hljóm, 4. fugl, 5. bar, 7. 
hjáguð, 10. hafið, 13. nasaop, 15. 
tolla, 16. klampi, 19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. fólk, 6. of, 8. mær, 9. far, 
11. vá, 12. sláni, 14. snörl, 16. og, 17. 
sko, 18. kom, 20. ið, 21. iðni. 

LÓÐRÉTT: 1. lofs, 3. óm, 4. lævirki, 5. 
krá, 7. falsgoð, 10. rán, 13. nös, 15. 
loða, 16. oki, 19. mn. 

Lagið Meira frelsi með 
hljómsveitinni Merz-
edes Club endaði 
í áttunda sæti í 
alþjóðlegri söngva-
keppni síðunnar 
Eurodanceweb.
net. Þetta er besti 
árangur íslensks 
lags í keppninni, 

sem var nú haldin í níunda sinn. 
Alls tóku fulltrúar frá 39 þjóðum 
þátt í keppninni og úr þeim hópi 
völdu rúmlega 60 þúsund netverjar 
uppáhalds danslagið sitt. Einnig fór 
fram kosning á meðal dómnefnd-
ar sem var skipuð fjölda fólks úr 
tónlistarbransanum og þar hlaut 
Merzedes Club mun dræmari 
undirtektir. Endaði það í 38. og 
næstneðsta sæti.  

Tónlistarmennirnir Nick 
Cave og Warren Ellis 
verða ekki viðstaddir 
frumsýningu Vesturp-
orts-leikritsins Faust í 
Borgarleikhúsinu 15. 
janúar. Þeir félagar 
sömdu tónlistina við 
verkið, auk þess sem 
Cave kom nálægt hluta af texta-
smíðunum. Vonir stóðu til að þeir 
myndu heiðra frumsýningargesti 
með nærveru sinni en því miður 
verður ekkert af því. Cave og Ellis 
hafa  áður starfað með Vesturporti 
því þeir sömdu einnig tónlistina við 
verkin Hamskipti og Woyzek við 
góðar undirtektir.

Hróður Bjarnfreðarsonar berst víða 
því gagnrýnandi kvikmyndasíð-
unnar Twitch.com hefur tilnefnt 
íslensku myndina sem eina af 
þeim bestu árið 2009. Gagnrýn-
andinn heitir því sérkennilega nafni 
Swarez og velur auk Bjarnfreðarson 
Inglourious Basterds og District 9 

meðal tíu bestu mynda 
ársins. Kvikmyndin Bron-
son, sem Þórir Snær 
Sigurjónsson fram-
leiðir, er einnig á lista 

Swares en hún er eftir 
danska leikstjórann 

Nicholas Winding 
Refn.  - fb, fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Ég hlusta mest á netútvarps-
stöðvar og nota síður eins og last.
fm og blip.fm mjög mikið. En ef 
það er einhver ein plata sem ég 
er núna meira að hlusta á en 
aðrar þá myndi ég nefna Say 
G&E! með The Grouch & Eligh.“

Ómar Ómar Ágústsson, framkvæmda-
stjóri og rafeindavirki.

Tónleikaferð Emilíönu Torrini um heiminn heldur 
áfram á fullum dampi. Þessa dagana er hún í Ástr-
alíu og spilar í Brisbane í kvöld. Í gærkvöldi lék hún 
á hinum fornfræga tónleikastað The Enmore í Syd-
ney. Íslendingar eru með í för, Sigtryggur Baldurs-
son, Pétur Hallgrímsson gítarleikari og Lay Low, 
sem spilar á bassa með Emilíönu og hitar auk þess 
upp. Tónleikarnir hafa gengið vel, alls staðar troð-
fullt og fólk syngur með í lögunum.

Í nýlegu viðtali við Brisbane News sagði Emilíana 
að hún hefði nálgast lagasmíðar sínar á nýjan hátt 
upp á síðkastið. „Ég var í kvíðakasti og hálf brjál-
uð í hvert skipti sem ég var að semja á plöturnar 
mínar,“ sagði hún. „Ég spurði því sjálfa mig hvort 
ég vildi að þetta yrði svona í hvert skipti sem ég 
gerði nýja plötu. Ég fór þá leið að tengja upp á nýtt. 
Nú hefur viðhorf mitt breyst og ég get ekki hætt að 
semja ný lög.“  

Nýja viðhorfið hefur gert það að verkum að 
hljómsveit Emilíönu kemur nú að lagasmíðunum, 
helst þó Simon Byrt hljómborðsleikari.

Í heimsreisunni er verið að kynna nýjustu plötu 
Emilíönu, Me and Armini, sem kom út 2008. Frá 
Ástralíu liggur leiðin til Tókýó, Istanbúl og Prag 
og svo eru það þrennir tónleikar í Háskólabíói, 19. 
til 21. febrúar. Enn eru nokkrir miðar eftir á síð-

ustu tónleikana. Þetta verða að öllum líkindum síð-
ustu tónleikar Emilíönu í bili. Eftir allt spiliríið 
mun Emilíana að öllum líkindum hella sér af fullum 
þunga í að semja og taka upp næstu plötu. Það er 
hugur í henni og mjög líklega að hún komi út nýrri 
plötu á árinu.  - drg

Emilíana tengir upp á nýtt

Í HEIMSREISU Emiliana Torrini er í Ástralíu og segist njóta þess 
í fyrsta skipti að semja nýja tónlist.

„Bókin er skrifuð í Danmörku og 
er innblásin af umræðunni þar. 
Danir eru svo klofin þjóð, þar er 
allt annaðhvort eða,“ segir Auður 
Jónsdóttir en bók hennar Tryggð-
arpantur, eða Depositum, eins og 
hún heitir á dönsku, kom nýver-
ið út í Danmörku. Danskir gagn-
rýnendur skiptast algjörlega í tvo 
hópa; sumir hrósa henni í hástert 
eins og bókarýnir Metroexpressen 
sem gefur henni fimm stjörnur. Og 
líkir bókinni við Dýrabæ George 
Orwell. Í sama streng tekur rýnir 
Literatursiden sem telur að les-
andinn fái marbletti á samviskuna 
við lesningu bókarinnar. Þá hafa 
forsvarsmenn danskra bókasafna 
valið bókina sem eina af skáldsög-
um ársins 2009. Og mæla sérstak-
lega með því að danskir lesendur 
láti ekki hræðast af kápu bókar-
innar sem skartar heldur ófrýni-
legu svíni.

Gagnrýnandi Politiken er hins 
vegar alls ekki hrifinn, slátrar 
nánast bókinni á síðum blaðsins, 
segir Auði skjóta langt yfir markið 
með bókinni og áfellist hana fyrir 
að hafa sleppt „hinu jarðbundna 
akkeri Íslendingsins“. „Auður var 
tilnefnd til bókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs fyrir Fólkið í 
kjallaranum en hún fær enga til-
nefningu fyrir þessa bók,“ skrifar 
Sören Winterberg en til gamans 
má geta að hann er pabbi Thomas-
ar Winterberg sem gerði hina frá-
bæru dogma-mynd Festen. „Hann 
gaf mér draumadóm fyrir Fólkið í 
kjallaranum og kannski bjóst hann 
við annarri svona fjölskyldudrama-
bók,“ segir Auður og bætir því við 
að hún hafi drukkið þrjú viskíglös 
þegar hún las dóm Winterberg. 
„Þetta hefur verið svona, annað-
hvort viskídrykkja eða skálað í 
kampavíni,“ segir Auður og hlær. 

Hún hafi þó alveg eins búist við 
því að sumir í Danmörku yrðu 
ekki hrifnir og svona bók með pól-
itískri skírskotun ætti náttúrlega 
ekki að eiga við alla. Hún verður 
engu síður í stóru viðtali við Polit-
iken á laugardaginn kemur og fær 
þá tækifæri til að skýra sitt mál. 

En það er öðru tímabili að ljúka 
í lífi Auðar því hún hefur verið 
hirðskáld Borgarleikhússins í 
heilt ár. Hún segir það vera eitt 
það skemmtilegasta sem hún hafi 
gert á ævinni. „Ég er búin að vera 

að skrifa í heilt ár og við erum bara 
að lesa og skoða verkið með dram-
atúrgum. Það hefur bara verið 
æðislega gaman og ég veit bara 
ekki hvort ég geti skrifað skáld-
sögu án þess að hafa dramatúrg 
mér við hlið,“ segir Auður. Þegar 
hún er síðan spurð um hvað verkið 
fjalli er svarið mjög skýrt og skor-
inort. „Verkið fjallað um barnaníð 
og tjáningarfrelsi,“ útskýrir skáld-
ið en ráðgert er að það komi á fjalir 
leikhússins árið 2011. 

freyrgigja@frettabladid.is 

AUÐUR JÓNSDÓTTIR:  LEIKRIT UM BARNANÍÐ OG TJÁNINGARFRELSI

Danir elska og hata 
Tryggðarpant Auðar

ELSKUÐ OG HÖTUÐ Danskir gagnrýnendur skiptast algjörlega í tvo hópa þegar kemur 
að dönsku útgáfunni af Tryggðarpanti Auðar Jóns. Sumir elska hana, öðrum þykir 
lítið til hennar koma og finnst hún jafnvel barnaleg.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Þetta er alltaf gaman. Mér 
skilst að þetta sé býsna vin-
sælt sjónvarpsefni,“ segir Þor-
steinn Bergsson, bóndi á Unaósi 
á Fljótsdalshéraði. Hann kepp-
ir í annarri umferð í spurninga-
keppninni Útsvari í Sjónvarpinu 
á föstudagskvöld ásamt liðsfé-
lögum sínum, Ingunni Snædal og 
Stefáni Boga Sveinssyni. Mótherj-
inn verður Kópavogur, hinn sami 
og sigraði Fljótsdalshérað í úrslit-
um í fyrra. Þorsteinn hefur vakið 
athygli fyrir vasklega framgöngu 
með liði sínu og virðist sjónvarps-
leysið á heimili hans því greini-
lega engu máli skipta. „Við höfum 
aldrei haft sjónvarp frá því að við 
byrjuðum að búa við hjónin. Ætli 
ég verði ekki að segja að okkur 

leiðist það heldur og ekki fer það 
batnandi eftir því sem tímarnir 
líða fram,“ segir Þorsteinn, sem 
er kvæntur Soffíu Ingvarsdótt-
ur, kennara í Menntaskólanum á 
Egilsstöðum. „Okkur var sagt að 
við kæmumst ekki upp með þetta 
því við eigum börn sem eru tíu og 
þrettán ára og að þau myndu fara 
að heimta sjónvarp þegar þau yxu 
úr grasi. En það hefur nú ekkert 
gerst, þetta er bara þeirra veru-
leiki.“ 

En hvað með netið, er það til 
staðar? „Já, en við erum að vísu 
með mjög lélega tengingu en það 
stendur víst til bóta. Það verður 
mikil breyting,“ segir hann og 
bætir við: „Ég hef alltaf haft þá 
afstöðu gagnvart nýjungum að ég 

hef tekið það upp sem mér líkar 
og sleppt hinu. Maður á ekki að 
gleypa við öllu.“

Þorsteinn segist hafa lesið 
mjög mikið þegar hann var yngri 
og hann búi að því nú. „Þetta er 
held ég gamall banki sem ég er 
að ganga í. Það er einhvern veg-
inn þannig að það sem maður les 
innan við tvítugt, það situr vel og 
þá las ég alveg reiðinnar býsn,“ 
segir hann og nefnir að allt sem 
snýr að náttúrunni sé sín sterk-
asta hlið í  Útsvarinu.  - fb

Fjölskyldan sátt án sjónvarps

ÞORSTEINN BERGSSON Þorsteinn les 
bækur og kíkir á netið, þrátt fyrir lélega 

nettengingu, í staðinn fyrir að horfa á 
sjónvarp.
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              Lokað í dag, 
útsalan hefst á morgun, fimmtudag

 40%
 Afsláttur af öllum vörum
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Against all Odds
Íslendingarnir sem 
fóru á vefsíðu Bets-

son og veðjuðu á 
að Ólafur Ragn-
ar Grímsson 

myndi ekki skrifa 
undir Icesave-lögin 

voru augljóslega með 
lag Phil Collins, 
Against all Odds, 
í huga. Líkurnar 
á að hann 

myndi samþykkja 
lögin voru rúmlega 60 prósent 
svo að þeir neikvæðu, sem voru 
reyndar í meirihluta samkvæmt 
Fréttablaðinu í gær, tóku áhættu. 
En þeir uppskáru eftir því og fengu 
rúmlega 22.000 krónur í 
vasann, ef 9.000 króna 
hámarksupphæðin var 
lögð undir. - afb

Þú ert búinn
Og meira af 
forsetanum. 
Það gekk á 
ýmsu á Bessa-
stöðum í gær 
þegar Ólafur 
Ragnar Gríms-
son kynnti að 
hann myndi synja 
lögum um breyting-
ar á ríkisábyrgð á 
Icesave-samningn-
um. Blaðamenn 
fjölmenntu í hús 
forsetans og vildu að 
sjálfsögðu spyrja hann spjörunum 
úr. Forsetinn var ekki alveg á því og 
vildi bara leyfa hverjum frétta-
manni að koma með eina spurn-
ingu. Heimir Már Pétursson á Stöð 
2 var ekki par sáttur við það og 
reyndi hvað hann gat að koma fleiri 

spurningum að án 
árangurs. Svo fór 
að það fauk létt 
í forsetann sem 
sussaði á Heimi 
Má og sagði svo 
að lokum: „Þú 
ert búinn að 

spyrja!“ 

Íslenskir botnar
og höfuðgaflar

Íslensk framleiðsla

Einfalt og þægilegt
Einföld og þægileg stýring.
Gæða rúm á góðu verði

Þráðlaus fjarstýring með nuddi 
og sérstillingu fyrir höfuðlag

Eitt með ölluMest selda stillanlega rúmið hjá S&H
WALLHUGGER

HEADBOARDHEADBOARD
Stærsti framleiðandi heims á 
fjölstillanlegum heilsurúmum

Nýtt

Dregst að veggnum 
eins og nafnið bendir til

Opið virkadaga frá 10.00-18.00 lau 12.00-16.00

ÞÓR SAGA

TÍU
ÞÚSUND
KRÓNUR
TÍU

ÞÚSUND
KRÓNUR

PENINGABANKI
ÍSLANDS

SAMKVÆMT SVEFN & HEILSU

JANÚAR 2005

E20052006

E20052006

Matthías ÁsgeirssonMatthías Ásgeirsson

TTT
10.000 kr. 
vöruúttekt 
fylgir hverju 
heilsurúmi

Eigum nokkrar gallaðar 
og útlitsgallaðar dýnur

90 cm frá kr. 14.900 dýnan 
og kr. 39.900 með botni

20% afsláttur
af öllum fylgihlutum

nema sængum, svefnsófum og iRobot

3 mán.
vaxtalausar greiðslur

Jogastudio.org

Nýtt: innbyggð videoupptaka
Nýtt: FM- útvarp

Nýr 
iPod nano

1 Forsetinn vísar Icesave-lögum 
til þjóðarinnar

2 Allra augu beinast að Íslandi

3 Birgitta Jónsdóttir: Brast í grát 
yfir ræðu Ólafs Ragnars

4 Beint frá Bessastöðum 
klukkan fimm mínútur í ellefu

5 Í varðhaldi vegna áreitis 
á Facebook
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